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לקוח יקר,

אנו מודים לך ומברכים אותך ולהודות לך על בחירתך ברכב           . 

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

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

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

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

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

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

יתכן כי חלק מההסברים מתייחסים לציוד אשר אינו מותקן במכוניתך.

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

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

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

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

מדריך למשתמשאלפא רומיאו, אבארט, ג'יפ, קרייזלר, ראם ואיווקו
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לוח המכשירים

ה, המדים והנוריות עשויים להשתנות על פי הדגם.הסוג והמיקום של מתגי הבקר

ה וחיוויבו 4. לוח מחוונים ונוריות אזהרה חיצונית 3. מד לחץ מגדש טורת תאור1. פתח אוורור צדדי 2. ידית שמאלית: בקר
כזיים 8. מדב נסיעה 7. פתחי אוורור מרת מגבים, שוטפי שמשות ומחש5. הכנה לשקע התקן ניווט נישא 6. ידית ימנית: בקר

מי 10. תא אחסון לפריטים שונים/מגש נסתר למסמכים 11. חימום/בר/תא לרדיו המכונית 9. כרית אוויר לנוסע הקדחק מצטמר
ך 16. כרית אוויר לנהג.ת אקלים 12. מתגי חלונות חשמליים 13. תא אחסון 14. ידית הילוכים 15. כרית אוויר בראוורור/בקר

איור 1

לוח המכשירים
הכרת

מכוניתך

אמצעי

בטיחות

שימוש נכון
במכוניתך

נוריות אזהרה
והודעות

במקרה חירום

טיפול
ותחזוקה

איור 1

נתונים טכניים
הסוג והמיקום של מתגי הבקרה, המדים והנוריות עשויים להשתנות על פי הדגם.

אינדקס 1. פתח אוורור צדדי 2. ידית שמאלית: בקרת תאורה חיצונית 3. מד לחץ מגדש טורבו 4. לוח מחוונים ונוריות אזהרה וחיווי
5. הכנה לשקע התקן ניווט נישא 6. ידית ימנית: בקרת מגבים, שוטפי שמשות ומחשב נסיעה 7. פתחי אוורור מרכזיים 8. מד

מרחק מצטבר/תא לרדיו המכונית 9. כרית אוויר לנוסע הקדמי 10. תא אחסון לפריטים שונים/מגש נסתר למסמכים 11. חימום/
אוורור/בקרת אקלים 12. מתגי חלונות חשמליים 13. תא אחסון 14. ידית הילוכים 15. כרית אוויר ברך 16. כרית אוויר לנהג.
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סמלים
בקות צבעוניות מיוחדות הוצמדומד

בים מסוימים, או ממשכיבמכוניתך על ר

בקות נושאות סמליםם. המדליד

ם להזכיר לך אתבולטים, שתפקיד

אמצעי הבטיחות שיש לנקוט ביחס

ב.כילאותו ר

בחלק הפנימי של מכסה תא המנוע,

בקה המפרטת את הסמליםמופיעה מד

השונים.

כת קודמער
בתת המנוע,כת החשמלית להשהמער

ת את ההגנה על המכונית מפנימשפר

כת מופעלת באופןבה. המערניסיון גני

אוטומטי, כאשר מוציאים את המפתח

ממתג ההתנעה.

בכל פעם שמסובבים את מתג

תת יחידר, משדMARההתנעה למצב 

 אות זיהויCODEכת ה של מערהבקר

ה של המנוע, על מנתת הבקרליחיד

בתה.בטל את ההשל

אם הקוד לא מזוהה לפני ההתנעה,

 בלוח המחוונים.נדלקת נורית 

ה זה יש לסובב את מתגבמקר

, ולאחר מכןSTOPההתנעה למצב 

. אם הבעיה נמשכתMARלסובבו למצב 

נסה להשתמש במפתחות האחרים

שנמסרו לך. אם המנוע עדיין לא

כז שירותמותנע, צור קשר עם מר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מורשה מטעם חבר

ב לכל מפתח קוד משלו החייחשוב

ךת הצור. במידECUת להישמר ביחיד

לקדד מפתחות נוספים, צור קשר עם

תכז שירות מורשה מטעם חברמר

ס.מ.ל.ת בע“מ.

 נדלקת במהלךאם נורית החיווי 

הנסיעה

ה, כדי לציין כימאיר נורית החיווי ¥

כת מבצעת בדיקה עצמיתהמער

ת מתח).בות יריד(למשל בעק

אם הבעיה נמשכת צור קשר עם¥

תכז שירות מורשה מטעם חברמר

ס.מ.ל.ת בע“מ.

הרכיבים האלקטרוניים במפתח
עלולים להינזק, כתוצאה
מחבטות עזות במפתח.

אם נורית החיווי  נדלקת במהלך מערכת קוד סמלים
הכרת

הנסיעה
המערכת החשמלית להשבתת המנוע, מדבקות צבעוניות מיוחדות הוצמדו מכוניתך

נורית החיווי  מאירה, כדי לציין כי ¥ משפרת את ההגנה על המכונית מפני במכוניתך על רכיבים מסוימים, או ממש
המערכת מבצעת בדיקה עצמית ניסיון גניבה. המערכת מופעלת באופן לידם. המדבקות נושאות סמלים אמצעי

(למשל בעקבות ירידת מתח). אוטומטי, כאשר מוציאים את המפתח בולטים, שתפקידם להזכיר לך את
בטיחות

אם הבעיה נמשכת צור קשר עם ¥ ממתג ההתנעה. אמצעי הבטיחות שיש לנקוט ביחס

מרכז שירות מורשה מטעם חברת בכל פעם שמסובבים את מתגלאותו רכיב. שימוש נכון
ס.מ.ל.ת בע“מ. ההתנעה למצב MAR, משדרת יחידת בחלק הפנימי של מכסה תא המנוע, במכוניתך

הבקרה של מערכת CODE אות זיהוי מופיעה מדבקה המפרטת את הסמלים

ליחידת הבקרה של המנוע, על מנת הרכיבים האלקטרוניים במפתחהשונים. נוריות אזהרה
עלולים להינזק, כתוצאהלבטל את ההשבתה. והודעות

מחבטות עזות במפתח. אם הקוד לא מזוהה לפני ההתנעה,

נדלקת נורית  בלוח המחוונים.
במקרה חירום

במקרה זה יש לסובב את מתג

ההתנעה למצב STOP, ולאחר מכן

MARאם הבעיה נמשכת . לסובבו למצב  טיפול
נסה להשתמש במפתחות האחרים  ותחזוקה

שנמסרו לך. אם המנוע עדיין לא

מותנע, צור קשר עם מרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ. נתונים טכניים

חשוב לכל מפתח קוד משלו החייב
להישמר ביחידת ECU. במידת הצורך

אינדקס
לקדד מפתחות נוספים, צור קשר עם

מרכז שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת בע“מ.
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נתונים טכניים

המפתחות

איור 2כרטיס קוד 

סאות/שווקים בהם הוא(עבור גיר

מסופק)

עם המכונית נמסרו שני העתקים של

מפתח התנעה וכרטיס קוד, הכולל:

A.קוד אלקטרוני

Bקוד למפתח מכני אותו יש למסור

תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

ס.מ.ל.ת בע“מ כאשר מזמינים

מפתחות חלופיים.

 יהיה זמיןAמומלץ שהקוד האלקטרוני 

בכל עת.

ביםכי כדי להבטיח שהרחשוב

האלקטרוניים של המפתחות יפעלו

ב, אסור בהחלט לחשוף אותםהיט

ה של שמש.לקרינה ישיר

כאשר מוכרים את הרכב, יש
למסור לקונה את כל המפתחות

.CODEואת כרטיס 

איור 3חוק מפתח ללא שלט ר

 מתאים:Aהלהב המתכתי 

למתג ההתנעה.¥

לדלתות ולדלת תא המטען (אם¥

קיימת).

לנעילה/שחרור מכסה פתח מילוי¥

דלק.

איור 4חוק מפתח עם שלט ר

 מתאים:Aהלהב המתכתי 

למתג ההתנעה.¥

לדלתות.¥

לנעילה/שחרור מכסה פתח מילוי¥
דלק.

כדי לשלוף ולקפל את הלהב המתכתי,
.Bלחץ על לחצן 

שחרור מנעילה של הדלתות ודלת

תא המטען

 נעילת,ה על לחצן לחץ לחיצה קצר
הדלתות ודלת תא המטען תשתחרר.

ה הפנימית תופעל למשך פרקהתאור
זמן מסוים, ומחווני הכיוון יהבהבו

סאות/שווקים בהם הםפעמיים (בגיר
סופקו).

בות הפעלת מתג ניתוק אספקתבעק
הדלק, משתחררות הדלתות מנעילה

באופן אוטומטי.

איור 2

איור 3

איור 4

הכרתהמפתחות
מכוניתך כרטיס קוד איור 2

(עבור גירסאות/שווקים בהם הוא

אמצעי מסופק)

בטיחות עם המכונית נמסרו שני העתקים של

מפתח התנעה וכרטיס קוד, הכולל:
שימוש נכון קוד אלקטרוני. A4 איור איור 2

במכוניתך
B4 מפתח עם שלט רחוק איור קוד למפתח מכני אותו יש למסור

A נוריות אזהרההלהב המתכתי A מתאים:למרכז שירות מורשה מטעם חברת
¥

והודעותלמתג ההתנעה.ס.מ.ל.ת בע“מ כאשר מזמינים לדלתות.מפתחות חלופיים. ¥

Aלנעילה/שחרור מכסה פתח מילוי ¥ מומלץ שהקוד האלקטרוני A יהיה זמין

במקרה חירום דלק. בכל עת.

כדי לשלוף ולקפל את הלהב המתכתי, חשוב כדי להבטיח שהרכיבים
.B לחץ על לחצן

טיפולהאלקטרוניים של המפתחות יפעלו
שחרור מנעילה של הדלתות ודלת איור 3 ותחזוקההיטב, אסור בהחלט לחשוף אותם

תא המטען מפתח ללא שלט רחוק איור 3 לקרינה ישירה של שמש.
, נעילת לחץ לחיצה קצרה על לחצן  הלהב המתכתי A מתאים:
נתונים טכנייםהדלתות ודלת תא המטען תשתחרר.

התאורה הפנימית תופעל למשך פרק למתג ההתנעה. ¥ כאשר מוכרים את הרכב, יש
זמן מסוים, ומחווני הכיוון יהבהבו לדלתות ולדלת תא המטען (אם ¥ למסור לקונה את כל המפתחות

פעמיים (בגירסאות/שווקים בהם הם CODE.(קיימת . ואת כרטיס 
אינדקססופקו).

בעקבות הפעלת מתג ניתוק אספקת לנעילה/שחרור מכסה פתח מילוי ¥

הדלק, משתחררות הדלתות מנעילה דלק.
5באופן אוטומטי.



6

תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

נעילת הדלתות ודלת תא המטען

בשלט ה על הלחצן לחיצה קצר

חוק: הדלתות ודלת תא המטעןר

ה הפנימית תיכבהתינעלנה, התאור

ומחווני הכיוון יהבהבו פעם אחת

סאות/שווקים בהם הם(בגיר

מסופקים).

אם דלת אחת או יותר פתוחה הנעילה

לא תתבצע. הבהוב מהיר של מחווני

סאות/שווקים בהם הםהכיוון (בגיר

מסופקים) יציין זאת, הנעילה תתבצע

ה שתא המטען פתוח.במקר

בנסיעה במהירות מעל 20 קמ“ש

הדלתות תינעלנה באופן אוטומטי, רק

בע מראשאם תפקוד ספציפי זה נק

ב�תכליתית(רק במכוניות עם תצוגה ר

סאות/שווקיםת תכנות, עבור גירבר

בהם היא מסופקת).

פתיחת דלת תא המטען באמצעות

חוקהשלט ר

, לפתיחתלחץ ברציפות על לחצן 

דלת תא המטען.

פתיחת דלת תא המטען מצוינת

באמצעות הבהוב כפול של מחווני

הכיוון.

חוקהזמנה של יחידות שלט ר

נוספות

כת מסוגלת לזהות 8 יחידות שלטהמער

חוקך בשלט רה ויש צורחוק, במידר

כז שירות מורשהחדש, התקשר למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ. כאשרמטעם חבר

ה מזההברשותך כרטיס קוד, תעוד

ורשיונות/מסמכים המוכיחים בעלות על

כב.הר

החלפת סוללת מפתח השלט

איור 5חוק ר

החלפת סוללה:

, כדי לפתוח אתAלחץ על לחצן ¥

.Bהלהב המתכתי 

תבעזר  למצב Cסובב את הבורג ¥

מברג שטוח קטן.

,Dשלוף החוצה את בית הסוללה ¥

ה תוך שמירEוהחלף את הסוללה 

בים.על מיקום הקט

 במפתח,Dהתקן את בית הסוללה ¥

. בכיוון Cונעל אותו בהידוק בורג 

סוללות משומשות עלולות לזהם
את הסביבה. הקפד לסלק אותן

כחוק או הבא אותן ל מרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת

בע“מ, כדי שתסולקנה בצורה הולמת.

איור 5

הזמנה של יחידות שלט רחוק נעילת הדלתות ודלת תא המטען
הכרת

נוספות לחיצה קצרה על הלחצן  בשלט
מכוניתך

המערכת מסוגלת לזהות 8 יחידות שלטרחוק: הדלתות ודלת תא המטען
רחוק, במידה ויש צורך בשלט רחוקתינעלנה, התאורה הפנימית תיכבה

ומחווני הכיוון יהבהבו פעם אחת אמצעי
חדש, התקשר למרכז שירות מורשה

(בגירסאות/שווקים בהם הם מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ. כאשרבטיחות
ברשותך כרטיס קוד, תעודה מזההמסופקים). שימוש נכון

איור 5אם דלת אחת או יותר פתוחה הנעילה ורשיונות/מסמכים המוכיחים בעלות על
במכוניתך

הרכב. לא תתבצע. הבהוב מהיר של מחווני

סוללות משומשות עלולות לזהםהכיוון (בגירסאות/שווקים בהם הם החלפת סוללת מפתח השלט את הסביבה. הקפד לסלק אותןמסופקים) יציין זאת, הנעילה תתבצענוריות אזהרה רחוק איור 5 במקרה שתא המטען פתוח. והודעות
כחוק או הבא אותן ל מרכז

שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.תהחלפת סוללה: בנסיעה במהירות מעל 20 קמ“ש

בע“מ, כדי שתסולקנה בצורה הולמת. Aכדי לפתוח את , לחץ על לחצן  ¥ הדלתות תינעלנה באופן אוטומטי, רק במקרה חירום
.B הלהב המתכתי אם תפקוד ספציפי זה נקבע מראש

C ¥ סובב את הבורג C למצב  בעזרת(רק במכוניות עם תצוגה רב�תכליתית
ברת תכנות, עבור גירסאות/שווקים טיפול

מברג שטוח קטן.
בהם היא מסופקת).  ותחזוקה

D, שלוף החוצה את בית הסוללה  ¥

E והחלף את הסוללה E תוך שמירהפתיחת דלת תא המטען באמצעות
על מיקום הקטבים.השלט רחוק נתונים טכניים

D ¥
, לפתיחת התקן את בית הסוללה D במפתח,לחץ ברציפות על לחצן 

.דלת תא המטען. ונעל אותו בהידוק בורג C בכיוון 
פתיחת דלת תא המטען מצוינת אינדקס

באמצעות הבהוב כפול של מחווני

הכיוון.

6



7

תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

האזהר

תהחלפת הכיסוי של יחיד

איור 6חוק שלט ר

ת השלטכדי להחליף את כיסוי יחיד

חוק, פעל כפי שמתואר באיור.ר

איור 7מתג ההתנעה 

ניתן לסובב את המפתח לשלושה

מצבים שונים:

¥ STOP המנוע דומם, ניתן להוציא

את המפתח, ההגה נעול, חלק

כתמהאביזרים החשמליים (מער

כזית ועוד) יכוליםהשמע, נעילה מר

לפעול.

¥ MAR מצב נסיעה, כל האביזרים

.החשמליים פועלים

¥ AVV התנעת המנוע.

מתג ההתנעה מצויד באמצעי בטיחות,

ה והמנוע לא הותנעב במידהמחיי

להחזיר את מפתח ההתנעה למצב

STOPבצע ניסיון התנעה, לפני שניתן ל

נוסף.

נעילת עמוד ההגה

נעילה

, שלוף אתSTOPכאשר המפתח במצב 

המפתח וסובב את גלגל ההגה, כדי

שיינעל.

שחרור

סובב מעט את גלגל ההגה, תוך כדי

.MARבוב מפתח ההתנעה למצב סי

לעולם אל תסיר את מפתח ההתנעה
ממתג ההתנעה, כאשר המכונית
בתנועה. גלגל ההגה יינעל באופן

אוטומטי ברגע שתנסה לסובב אותו.
הנחיה זו ישימה גם לגרירת המכונית.

אסור בהחלט להתקין מערכות או
לבצע פעולות הכרוכות בשינויים
במערכת ההיגוי או בעמוד ההגה

(דוגמת מערכת למניעת גניבה), כיון
שקיימת סכנת פגיעה קשה בביצועים

ובבטיחות, העלולה לגרום לחריגה
מדרישות הרישוי של המכונית וכן עלול

להיפגע תוקף האחריות של המכונית.

איור 6

איור 7

נעילת עמוד ההגה
הכרת

מכוניתךנעילה
כאשר המפתח במצב STOP, שלוף את

המפתח וסובב את גלגל ההגה, כדי
אמצעי

שיינעל.
בטיחות

שימוש נכון שחרור
איור 7

במכוניתך סובב מעט את גלגל ההגה, תוך כדי

.MAR סיבוב מפתח ההתנעה למצב
נוריות אזהרה מתג ההתנעה איור 7

והודעות אזהרה ניתן לסובב את המפתח לשלושה

לעולם אל תסיר את מפתח ההתנעהמצבים שונים:
ממתג ההתנעה, כאשר המכונית במקרה חירום¥ STOP המנוע דומם, ניתן להוציא
בתנועה. גלגל ההגה יינעל באופן את המפתח, ההגה נעול, חלק

אוטומטי ברגע שתנסה לסובב אותו.
טיפולהנחיה זו ישימה גם לגרירת המכונית.מהאביזרים החשמליים (מערכת השמע, נעילה מרכזית ועוד) יכוליםאיור 6

אסור בהחלט להתקין מערכות או
ותחזוקה לבצע פעולות הכרוכות בשינוייםלפעול.

במערכת ההיגוי או בעמוד ההגה  MAR ¥ מצב נסיעה, כל האביזריםהחלפת הכיסוי של יחידת
(דוגמת מערכת למניעת גניבה), כיון

החשמליים פועלים. שלט רחוק איור 6
נתונים טכניים שקיימת סכנת פגיעה קשה בביצועים

ובבטיחות, העלולה לגרום לחריגה .  AVV התנעת המנוע ¥ כדי להחליף את כיסוי יחידת השלט
מדרישות הרישוי של המכונית וכן עלול מתג ההתנעה מצויד באמצעי בטיחות,רחוק, פעל כפי שמתואר באיור.

להיפגע תוקף האחריות של המכונית.
אינדקס המחייב במידה והמנוע לא הותנע

להחזיר את מפתח ההתנעה למצב

STOP, לפני שניתן לבצע ניסיון התנעה

7 נוסף.



8

תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

ב�תכליתידגמים עם צג רלוח המחוונים והמדים

A .(מחוון מהירות) מד מהירות

B .מד סל“ד

C ב�תכליתי עם מחוון מפלסצג ר

דלק דיגיטלי ומחוון דיגיטלי של

ת נוזל קירור מנוע.טמפרטור

ב�תכליתי בר�תכנותדגמים עם צג ר

A.(מחוון מהירות) מד מהירות

B .מד סל“ד

C ב�תכליתי עם מחוון מפלסצג ר

דלק דיגיטלי ומחוון דיגיטלי של

ת נוזל קירור מנוע.טמפרטור

איור 8

ב�תכליתי בר תכנותאיור 9  דגם עם צג ר

דגמים עם צג רב�תכליתי לוח המחוונים והמדים
הכרת

A מד מהירות (מחוון מהירות).
מכוניתך

B מד סל“ד.

C צג רב�תכליתי עם מחוון מפלס אמצעי
דלק דיגיטלי ומחוון דיגיטלי של

בטיחות
טמפרטורת נוזל קירור מנוע.

שימוש נכון
דגמים עם צג רב�תכליתי בר�תכנות במכוניתך

מד מהירות (מחוון מהירות). A

 B מד סל“ד.נוריות אזהרה
והודעות

C צג רב�תכליתי עם מחוון מפלס
איור 8

דלק דיגיטלי ומחוון דיגיטלי של

טמפרטורת נוזל קירור מנוע. במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס

איור 9  דגם עם צג רב�תכליתי בר תכנות

8
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

מד לחץ אנלוגי עבור לחץ מגדש

בוטור

תת במד לחץ עבור מדידהמכונית מצויד
בו, באמצעות מחווןלחץ מגדש הטור

.Aאנלוגי 

 אסור שקריאת הלחץ במחווןה:הער
בו תעבור לחץ של �1חס הטורלחץ מד

ה של נהיגה1.2 בר, אפילו במקר
ביים.בית וביצועים מרספורטי

איור 10

GSI Shift up
 (אם קיים)(מחוון החלפת הילוכים)

במד B )æ (SHIFT UPה נורית אזהר
הלחץ תאותת על הזמן האידיאלי

להחלפת הילוך.

æ (SHIFT UP(מחוון החלפת הילוך 
מציע להעלות להילוך גבוה יותר.

כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב
MARמחוון החלפת הילוך נדלק ונכבה ,

ה של לוח המחוונים.עם נוריות האזהר

SHIFT UP והמלים æלאחר מכן, החץ 
נדלקים בכל פעם שעולה הצעה

להעלות הילוך.

 איתות הנורית בלוח המחוונים,ה:הער
תלוי במצב הנהיגה הנבחר.

 מופעל, האיתות מופעלספורטבמצב 
בית, ולכן הוא מופעלרק במהירות המר

בפחות תכיפות.

, האיתותרגילאם מופעל מצב הפעלה 
מושפע מנהיגה חסכונית ולכן הוא

המופעל בפחות תכיפות, ובאותה המיד
במהירויות נמוכות.

כת ההילוכיםה של מערתפריט הבחיר
/רגילה בין שני מצבים: מאפשר בחיר

.ספורט ו� ספורט

SHIFT UP והמלים æ לאחר מכן, החץ
הכרת נדלקים בכל פעם שעולה הצעה

מכוניתך להעלות הילוך.

הערה: איתות הנורית בלוח המחוונים,
תלוי במצב הנהיגה הנבחר.

אמצעי
במצב ספורט מופעל, האיתות מופעל

בטיחות רק במהירות המרבית, ולכן הוא מופעל
בפחות תכיפות.

שימוש נכון אם מופעל מצב הפעלה רגיל, האיתות
במכוניתך מושפע מנהיגה חסכונית ולכן הוא

מופעל בפחות תכיפות, ובאותה המידה
נוריות אזהרהבמהירויות נמוכות.

והודעותתפריט הבחירה של מערכת ההילוכים
מאפשר בחירה בין שני מצבים: רגיל/

ספורט ו� ספורט.
איור 10

במקרה חירום
GSI Shift up מד לחץ אנלוגי עבור לחץ מגדש

(מחוון החלפת הילוכים) (אם קיים) טורבו
טיפול נורית אזהרה B (SHIFT UP æ) במד המכונית מצוידת במד לחץ עבור מדידת

ותחזוקההלחץ תאותת על הזמן האידיאלי לחץ מגדש הטורבו, באמצעות מחוון
להחלפת הילוך. .A אנלוגי

(SHIFT UP æ) מחוון החלפת הילוך הערה: אסור שקריאת הלחץ במחוון
נתונים טכנייםמציע להעלות להילוך גבוה יותר. לחץ מדחס הטורבו תעבור לחץ של �1

כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב 1.2 בר, אפילו במקרה של נהיגה
MARמחוון החלפת הילוך נדלק ונכבה , ספורטיבית וביצועים מרביים.

עם נוריות האזהרה של לוח המחוונים.
אינדקס
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מד מהירות (מחוון מהירות)

איור 11

 מציג את מהירות המכוניתAהמחוון 

(מד מהירות).

איור 11מד סל“ד 

בובי מציג את מהירות סיBהמחוון 

המנוע לדקה.

מד מפלס דלק דיגיטלי מלא

איור 11

 מציג את כמותCהמחוון הדיגיטלי 

הדלק במיכל.

נדלקת, לציין  Eה ת עתודנורית אזהר

כי נותרו כחמישה ליטרים דלק במיכל.

אל תנהג עם מיכל דלק כמעט ריק.

חוסר באספקת דלק עלול לגרום נזק

לממיר הקטליטי.

ת נוזל קירורמד טמפרטור

איור 11מנוע 

 מציין אתDהמחוון הדיגיטלי 

ת נוזל הקירור של המנוע,טמפרטור

ת נוזלומתחיל לפעול כאשר טמפרטור

ך. בער50°Cהקירור עולה מעל 

בוע,ה באופן קה הראשונה מאירהגזר

כדי לציין את תקינות הפעולה של

כת.המער

עשויה להאיר (יחד  Fה נורית האזהר

עם הודעה בתצוגה), לציין כי

ת נוזל הקירור גבוהה מדי.טמפרטור

ה כזה יש להפסיק  את פעולתבמקר

כז שירותהמנוע וליוצר קשר עם מר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מטעם חבר

איור 11

מד טמפרטורת נוזל קירור מד מהירות (מחוון מהירות)
הכרת

מנוע איור 11 איור 11
מכוניתך

המחוון הדיגיטלי D מציין את המחוון A מציג את מהירות המכונית

טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע, (מד מהירות). אמצעי
ומתחיל לפעול כאשר טמפרטורת נוזל

ב
C

50° בערך.טיחות הקירור עולה מעל 
מד סל“ד איור 11

הגזרה הראשונה מאירה באופן קבוע, שימוש נכון
כדי לציין את תקינות הפעולה שלהמחוון B מציג את מהירות סיבובי איור 11 המערכת.המנוע לדקה.במכוניתך

נורית האזהרה F  עשויה להאיר (יחד מד מפלס דלק דיגיטלי מלא נוריות אזהרה
עם הודעה בתצוגה), לציין כי איור 11 והודעות

טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי. המחוון הדיגיטלי C מציג את כמות
במקרה כזה יש להפסיק  את פעולת הדלק במיכל.

המנוע וליוצר קשר עם מרכז שירות במקרה חירום
מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.נורית אזהרת עתודה E  נדלקת, לציין

כי נותרו כחמישה ליטרים דלק במיכל.
טיפול

אל תנהג עם מיכל דלק כמעט ריק.
 ותחזוקה

חוסר באספקת דלק עלול לגרום נזק

לממיר הקטליטי.

נתונים טכניים

אינדקס
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ב�תכליתי בר�תכנותצג ר
סאות/שווקים בהם הוא(עבור גיר

מסופק)

ב�ניתן לצייד את המכונית בצג ר

תכליתי/  בר�תכנות, המציג מידע

שימושי ומסייע לנהיגה בהתאם

בעו.רות שנקלהגד

רטי“ שלהמסך ”הסטנד

איור 12ב�תכליתית התצוגה הר

רטי מציג את המידעהמסך הסטנד

הבא:

A מציין מצב נהיגהSPORTאם) 

קיים).

B מועד אחרון לטיפול בהתאם ללוח

הזמנים.

C.מד מפלס דלק דיגיטלי

Dה חיצונית (עבורמחוון טמפרטור

סאות/שווקים בהם הוא מסופק)גיר

Eכוונון מצב אלומות אור (עם אלומות

בד).אור נמוך בל

F ת נוזל קירור מנועמחוון טמפרטור

דיגיטלי.

Gחק נסיעהחק (מרמונה מר

בקילומטרים/מיילים).

H .תאריך

Iך.רח על הדאפשרות קיום קר

L.השעה

רטי“ בר�המסך ”הסטנד

ב�תכנות של התצוגה הר

איור 13תכליתית 

A.השעה

B מועד אחרון לטיפול בהתאם ללוח

הזמנים.

Cה חיצונית (עבורמחוון טמפרטור

סאות/שווקים בהם הוא מסופק)גיר

D ך.רח על הדאפשרות קיום קר

E.תאריך

F.מד מפלס דלק דיגיטלי

Gכוונון מצב אלומות אור (עם אלומות

בד).אור נמוך בל

Hה חיצונית (עבורמחוון טמפרטור

סאות/שווקים בהם הוא מסופק)גיר

Iחק נסיעהחק (מרמונה מר

בקילומטרים/מיילים).

איור 13איור 12

הכרתצג רב�תכליתי בר�תכנות
מכוניתך (עבור גירסאות/שווקים בהם הוא

מסופק)

אמצעיניתן לצייד את המכונית בצג רב�
תכליתי/  בר�תכנות, המציג מידע

בטיחות
שימושי ומסייע לנהיגה בהתאם

שימוש נכוןלהגדרות שנקבעו.
איור 13 איור 12

במכוניתך
המסך ”הסטנדרטי“ של

תאריך. E מונה מרחק (מרחק נסיעה Gנוריות אזהרה
F בקילומטרים/מיילים). התצוגה הרב�תכליתית איור 12

והודעותמד מפלס דלק דיגיטלי.
 H כוונון מצב אלומות אור (עם אלומותהמסך הסטנדרטי מציג את המידע G תאריך.

אור נמוך בלבד).הבא: אפשרות קיום קרח על הדרך. I
במקרה חירום מציין מצב נהיגה SPORT (אם Aמחוון טמפרטורה חיצונית (עבור H השעה. L

גירסאות/שווקים בהם הוא מסופק)קיים). המסך ”הסטנדרטי“ בר�
טיפולB מועד אחרון לטיפול בהתאם ללוח מונה מרחק (מרחק נסיעה I תכנות של התצוגה הרב� ותחזוקההזמנים. בקילומטרים/מיילים).

תכליתית איור 13 מד מפלס דלק דיגיטלי. C

השעה. A מחוון טמפרטורה חיצונית (עבור D
נתונים טכניים B מועד אחרון לטיפול בהתאם ללוח גירסאות/שווקים בהם הוא מסופק)

הזמנים. כוונון מצב אלומות אור (עם אלומות E

מחוון טמפרטורה חיצונית (עבור C אינדקסאור נמוך בלבד).
גירסאות/שווקים בהם הוא מסופק) F מחוון טמפרטורת נוזל קירור מנוע

D אפשרות קיום קרח על הדרך. דיגיטלי.
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איור 15ה לחצני בקר

לגלילת התפריט המוצג והאפשרויות+

המתאימות כלפי מעלה, או להגדלת

ך המוצג.הער

לגלילת התפריט המוצג והאפשרויות-

המתאימות כלפי מטה, או להקטנת

ך המוצג.הער

MENU ESCה כדילחץ לחיצה קצר

להגיע לתפריט ו/או למסך

הבא, או כדי לאפשר

ת אפשרותבחיר

מהתפריט. לחץ לחיצה

ממושכת לחזור למסך

רטי.הסטנד

 מפעילים� ו + הלחצנים ה:הער

תפקודים שונים במצבים הבאים:

גלילה של אפשרויות כלפי מעלה�

ומטה.

כים גבוהים או נמוכיםהצגה של ער�

רות.יותר, כאשר קובעים הגד

 כאשר פותחים את אחתה:הער

מיות, מופעל הצג ובמשךהדלתות הקד

חקמספר שניות מוצגים השעון והמר

בקילומטרים או מיילים (אם קיים).

SETUP תפריט

ה של אפשרויותרדכב מסהתפריט מור
בחור באמצעותבמבנה מחזורי. ניתן ל

 כדי להגיע לתפקודים� ו +הלחצנים 
רות בפסקאות הבאות.ולהגד

בחלק מהאפשרויות (כוונון השעון
ת היחידות). ניתן להפעיל אתרוהגד

ה על לחצןרות בלחיצה קצרתפריט הגד
MENU ESCלחיצות בודדות על ,

 יגללו את אפשרויות� ו +הלחצנים 
רות. מצבי ההפעלה שוניםתפריט הגד

זה מזה בהתאם למאפייני האפשרות
ת. התפריט כולל את התפקודיםהנבחר
הבאים:

 MENU

 DIMMER

 SPEED BEEP

 TRIP B DATA/TRIP B ACTIVATION

 SET TIME

 SET DATE

 SEE RADIO

 AUTOCLOSE

 UNIT

 LANGUAGE

 BUZZER VOL

 BUTTON VOL

 SET BELT BUZZER/BELT BEEPING

 SERVICE

 PASSENGER BAG

 DAY LIGHTS

 EXIT MENU

איור 14

בחלק מהאפשרויות (כוונון השעון הערה: הלחצנים + ו � מפעילים
והגדרת היחידות). ניתן להפעיל את תפקודים שונים במצבים הבאים: הכרת

תפריט הגדרות בלחיצה קצרה על לחצן מכוניתך
MENU ESC, לחיצות בודדות על גלילה של אפשרויות כלפי מעלה �

הלחצנים + ו � יגללו את אפשרויות ומטה.
תפריט הגדרות. מצבי ההפעלה שונים אמצעי

הצגה של ערכים גבוהים או נמוכים זה מזה בהתאם למאפייני האפשרות�
הנבחרת. התפריט כולל את התפקודים יותר, כאשר קובעים הגדרות. בטיחות

הבאים: הערה: כאשר פותחים את אחת
 MENU שימוש נכון

הדלתות הקדמיות, מופעל הצג ובמשך איור 14
 DIMMER במכוניתך

מספר שניות מוצגים השעון והמרחק
 SPEED BEEP בקילומטרים או מיילים (אם קיים). לחצני בקרה איור 15

 TRIP B DATA/TRIP B ACTIVATION נוריות אזהרה

 SET TIME לגלילת התפריט המוצג והאפשרויות + והודעות
SETUP SET DATE תפריט  המתאימות כלפי מעלה, או להגדלת

 SEE RADIO התפריט מורכב מסדרה של אפשרויות הערך המוצג.
AUTOCLOSE במבנה מחזורי. ניתן לבחור באמצעותבמקרה חירום לגלילת התפריט המוצג והאפשרויות -

הלחצנים + ו � כדי להגיע לתפקודים
 UNIT ולהגדרות בפסקאות הבאות.המתאימות כלפי מטה, או להקטנת

 LANGUAGE הערך המוצג. טיפול
 BUZZER VOL  ותחזוקה
 BUTTON VOL לחץ לחיצה קצרה כדי MENU ESC

 SET BELT BUZZER/BELT BEEPING להגיע לתפריט ו/או למסך נתונים טכניים
 SERVICE הבא, או כדי לאפשר

 PASSENGER BAG בחירת אפשרות
 DAY LIGHTS מהתפריט. לחץ לחיצה אינדקס
 EXIT MENU ממושכת לחזור למסך

הסטנדרטי.
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בחירה באפשרות מהתפריט הראשי
ללא תפריטי משנה:

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

בחור באפשרות המבוקשתכדי ל

מהתפריט הראשי:

 ו+לחץ לחיצות קצרות על הלחצנים �

בחור (בלחיצות בודדות) כדי ל�

ביעה הרצויה.בק

MENUה על הלחצן לחץ לחיצה קצר�

ESCהר כדי לשמור את ההגד

ההחדשה, ולשוב לאפשרות שנבחר

ם לכן מהתפריט הראשי.קוד

בחירה באפשרות מהתפריט הראשי
עם תפריט משנה:

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי להציג את האפשרות הראשונה

בתפריט המשנה.

 ו+לחץ לחיצות קצרות על הלחצנים �

 כדי לגלול בין האפשרויות השונות�

בתפריט המשנה.

MENUה על הלחצן לחץ לחיצה קצר�

ESCבחור את האפשרות כדי ל

המוצגת, ולפתוח את תפריט

רות הרלוונטי.ההגד

 ו+לחץ לחיצות קצרות על הלחצנים �

בחור (בלחיצות בודדות) כדי ל�

ביעה חדשה עבור אפשרותבק

תפריט משנה זו.

MENUה על הלחצן לחץ לחיצה קצר�

ESCהר כדי לשמור את ההגד

ההחדשה, ולשוב לאפשרות שנבחר

ם לכן מהתפריט הראשי.קוד

תפקודים חדשים
התאור

ה הפנימית במכונית)(כוונון התאור

תפקוד זה זמין כאשר אלומות האור

הנמוך בפנסים הראשיים מופעלות,

ובלילה לכוונון בהירות לוח המחוונים,

תהלחצנים, תצוגת הרדיו ותצוגת בקר

האקלים האוטומטית.

עם תצוגת תקלות בשעות היום

ואלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים

ת לוח המחוונים,מופעלות, תאור

ת האקליםתצוגת הרדיו ותצוגת בקר

ביעת הבהירותת בקהאוטומטית מואר

בית.המר

ב�תכליתי בר�תכנותעם הצג הר

בשעות היום ואלומות האור הנמוך

הבפנסים הראשיים מופעלות, התאור

הפנימית במכונית כבויה. אם המכונית

ה,נכנסת לצל לדוגמה, בנהיגה במנהר

ת לוח המחוונים, הלחצנים,תאור

ת האקליםתצוגת הרדיו ותצוגת בקר

ביעת הבהירותהאוטומטית תידלק בק

השניה.

בחירה באפשרות מהתפריט הראשי הכרתתפקודים חדשיםבחירה באפשרות מהתפריט הראשי עם תפריט משנה: ללא תפריטי משנה:
מכוניתך תאורה

MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן � MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן �
(כוונון התאורה הפנימית במכונית) כדי להציג את האפשרות הראשונה כדי לבחור באפשרות המבוקשת

אמצעי תפקוד זה זמין כאשר אלומות האור בתפריט המשנה. מהתפריט הראשי:
בטיחותהנמוך בפנסים הראשיים מופעלות, לחץ לחיצות קצרות על הלחצנים + ו � לחץ לחיצות קצרות על הלחצנים + ו �

ובלילה לכוונון בהירות לוח המחוונים, � כדי לגלול בין האפשרויות השונות � (בלחיצות בודדות) כדי לבחור
שימוש נכון הלחצנים, תצוגת הרדיו ותצוגת בקרת בתפריט המשנה. בקביעה הרצויה.

במכוניתךהאקלים האוטומטית.
MENU לחץ לחיצה קצרה על הלחצן � MENU לחץ לחיצה קצרה על הלחצן �

עם תצוגת תקלות בשעות היום ESC כדי לבחור את האפשרות ESC כדי לשמור את ההגדרה
נוריות אזהרה ואלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים המוצגת, ולפתוח את תפריט החדשה, ולשוב לאפשרות שנבחרה

והודעות מופעלות, תאורת לוח המחוונים, ההגדרות הרלוונטי. קודם לכן מהתפריט הראשי.
תצוגת הרדיו ותצוגת בקרת האקלים

לחץ לחיצות קצרות על הלחצנים + ו �
האוטומטית מוארת בקביעת הבהירות

במקרה חירום � (בלחיצות בודדות) כדי לבחור
המרבית.

בקביעה חדשה עבור אפשרות
עם הצג הרב�תכליתי בר�תכנות תפריט משנה זו.

טיפול בשעות היום ואלומות האור הנמוך
MENU לחץ לחיצה קצרה על הלחצן �

ותחזוקה בפנסים הראשיים מופעלות, התאורה
ESC כדי לשמור את ההגדרה

הפנימית במכונית כבויה. אם המכונית
החדשה, ולשוב לאפשרות שנבחרה

נכנסת לצל לדוגמה, בנהיגה במנהרה,
נתונים טכנייםקודם לכן מהתפריט הראשי. תאורת לוח המחוונים, הלחצנים,

תצוגת הרדיו ותצוגת בקרת האקלים

האוטומטית תידלק בקביעת הבהירות
אינדקס השניה.

13



14

תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

כדי לכוונן את הבהירות פעל באופן

הבא:

MENU ESC     ה על לחצןלחץ בקצר�

ם לכןבעה קודמת הבהירות שנקר

תהבהב בצג;

 ו+לחץ לחיצות קצרות על הלחצנים �

מת הבהירותבוע את ר כדי לק�

הרצויה.

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ

על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד

ביעות.הק

Speed beep  (מגבלת מהירות)

בוע את מגבלתעם תפקוד זה ניתן לק

מהירות המכונית (בקילומטרים או

במיילים); כאשר מתבצעת חריגה

בל התראה (ראהממגבלת זו, הנהג מק

ה והודעות“).פרק “נוריות אזהר

בוע את מגבלת המהירות, פעלכדי לק

באופן הבא:

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

Speedהצג יציג את ההודעה (

Buzz(

תבחיר ל� או +לחץ על הלחצנים �

);Off) או ביטול (Onהפעלה (

לאחר הפעלת התפקוד, ולחיצה על�

ת מגבלתבחיר ל� או +הלחצנים 

MENU ESCהמהירות, לחץ לחצן 

ה.לאישור הבחיר

בחור במהירות בטווח של ניתן לה:הער

30 עד 200 קמ“ש או 20 עד 125 מייל

הלשעה בהתאם ליחידות המדיד

ה“.שנבחרו, עיין בנושא “יחידות מדיד

+/�עם כל לחיצה על הלחצנים 

ת בחמש יחידות.המהירות עולה או יורד

כדי להגדיל או להקטין את המהירות

+/�בקצב מהיר, לחץ על הלחצנים 

ביםלחיצה ממושכת. כאשר מתקר

למהירות הרצויה, לחץ על הלחצן

המתאים לחיצות בודדות כדי להשלים

ה.את הבחיר

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט או לחץ על

הלחצן לחיצה ממושכת, כדי לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד

ביעותהק

:MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

) יהבהב בצג;Onהחיווי (

) יהבהבOff: החיווי (�לחץ על לחצן �

בצג;

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ

על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד

ביעות.הק

Trip B dataחק  (מידע מרB(

) אוOnתפקוד זה מאפשר להפעיל (

.Trip B) את מידע נסיעה Offבטל (ל

בלמידע נוסף עיין בנושא “מחש

נסיעה“.

להפעלה/ביטול פעל באופן הבא:

:MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

) יהבהבו בצג,Off) או (Onהחיוויים (

מת);ביעה הקוד(בהתאם לק

בוע; כדי לק� או +לחץ על הלחצנים �

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ

על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד

ביעות.הק

MENU ESC: לחץ בקצרה על לחצן  � Bu( zz כדי לכוונן את הבהירות פעל באופן

החיווי (On) יהבהב בצג; הבא: הכרת
לחץ על הלחצנים + או � לבחירת �

Off
) יהבהבמכוניתך לחץ על לחצן �: החיווי ( � Off On;( ) או ביטול ( הפעלה ( MENU ESC     לחץ בקצרה על לחצן �

בצג; לאחר הפעלת התפקוד, ולחיצה על � רמת הבהירות שנקבעה קודם לכן

MENU ESC תהבהב בצג; אמצעי
לחץ בקצרה על לחצן  � הלחצנים + או � לבחירת מגבלת

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ MENU ESC המהירות, לחץ לחצן לחץ לחיצות קצרות על הלחצנים + ו � בטיחות

על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור לאישור הבחירה. � כדי לקבוע את רמת הבהירות
למסך הסטנדרטי ללא שמירתשימוש נכון הרצויה.
הקביעות.במכוניתך MENU ESCהערה: ניתן לבחור במהירות בטווח של לחץ בקצרה על לחצן  �

(B מידע מרחק) Trip B data 30 עד 200 קמ“ש או 20 עד 125 מייל כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ
נוריות אזהרה

On ) אועל הלחצן לחיצה ממושכת לחזור תפקוד זה מאפשר להפעיל ( לשעה בהתאם ליחידות המדידה והודעות
Trip B Off. ) את מידע נסיעה  לבטל ( שנבחרו, עיין בנושא “יחידות מדידה“. למסך הסטנדרטי ללא שמירת

הקביעות.
למידע נוסף עיין בנושא “מחשב עם כל לחיצה על הלחצנים +/�

נסיעה“. המהירות עולה או יורדת בחמש יחידות. במקרה חירום
כדי להגדיל או להקטין את המהירות Speed beep :להפעלה/ביטול פעל באופן הבא  (מגבלת מהירות)
בקצב מהיר, לחץ על הלחצנים +/�

:MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן � עם תפקוד זה ניתן לקבוע את מגבלת לחיצה ממושכת. כאשר מתקרביםטיפול
Offמהירות המכונית (בקילומטרים או On,יהבהבו בצג ( ) או ( החיוויים ( למהירות הרצויה, לחץ על הלחצן ותחזוקה
(בהתאם לקביעה הקודמת);במיילים); כאשר מתבצעת חריגה המתאים לחיצות בודדות כדי להשלים

ממגבלת זו, הנהג מקבל התראה (ראה
לחץ על הלחצנים + או � כדי לקבוע; � את הבחירה.

פרק “נוריות אזהרה והודעות“). נתונים טכניים
MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן � MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן �

כדי לקבוע את מגבלת המהירות, פעל
כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ כדי לחזור למסך התפריט או לחץ על

באופן הבא:
על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור הלחצן לחיצה ממושכת, כדי לחזור אינדקס

MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן למסך הסטנדרטי ללא שמירת� למסך הסטנדרטי ללא שמירת
Speed.הקביעות הקביעותהצג יציג את ההודעה (

14



15

תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

Set time (שעון)

תפקוד זה מאפשר לך לכוונן את השעון

” ו�Timeת שני תפריטי משנה: “בעזר

”Mode”;

פעל באופן הבא:

:MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

” ו�Timeשני תפריטי משנה: “

”Mode;יופיעו בצג ”

 כדי לנווט� או +לחץ על הלחצנים �

בתפריטי המשנה;

בחר באפשרות המבוקשת ולחץ על

;MENU ESCלחצן 

”:Timeבגישה לתפריט המשנה “�

ה על לחצןלחץ לחיצה קצר

MENUESC,החיווי 

“hours;יהבהב בצג ”

 כדי לכוונן;� או +לחץ על הלחצנים �

MENUה על לחצן לחץ לחיצה קצר�

ESC“ החיווי ,minutesיהבהב ”

בצג;

 כדי לכוונן;� או +לחץ על הלחצנים �

 או+ עם כל לחיצה על הלחצנים ה:הער

ה אחת. כדיך יגדל או יקטן ביחיד  הער�

להגדיל או להקטין את המהירות בקצב

  לחיצה� או +מהיר, לחץ על הלחצנים 

ך הרצוי,עה לערממושכת. לקראת הג

לחץ על הלחצן המתאים לחיצות

ביעה.בודדות כדי להשלים את הק

”:Formatבגישה לתפריט המשנה “�

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר

בע יהבהבם שנקמצב התצוגה הקוד

בצג;

בחור כדי ל� או +לחץ על הלחצנים �

“;12h“ או “24hבמצב “

הלאחר שהושלמו הכוונונים, לחץ בקצר

 כדי לחזור למסךMENU ESCעל לחצן 

התפריט, או לחץ על הלחצן לחיצה

רטי ללאממושכת לחזור למסך הסטנד

ביעות;ת הקשמיר

MENU ESCהוסף ללחוץ על לחצן �

רטי אוכדי לשוב למסך הסטנד

לתפריט הראשי, בהתאם למיקום

הנוכחי בתפריט.

Set date ביעת תאריך)(ק

כנים אתת תפקוד זה מעדבעזר
התאריך (יום � חודש � שנה)

כני, פעלכדי לכוונן את התאריך העד
באופן הבא:

MENUה על לחצן לחץ לחיצה קצר�

ESC“ החיווי ,year;יהבהב בצג ”

 כדי לכוונן;� או +לחץ על הלחצנים �

MENUה על לחצן לחץ לחיצה קצר�

ESC“ החיווי ,month;יהבהב בצג ”

 כדי לכוונן;� או +לחץ על הלחצנים �

MENUה על לחצן לחץ לחיצה קצר�

ESC“ החיווי ,day;יהבהב בצג ”

 כדי לכוונן;� או +לחץ על הלחצנים �

 או+ עם כל לחיצה על הלחצנים ה:הער
ה אחת. כדיך יגדל או יקטן ביחיד  הער�

להגדיל או להקטין את המהירות בקצב
  לחיצה� או +מהיר, לחץ על הלחצנים 

ך הרצוי,עה לערממושכת. לקראת הג
לחץ על הלחצן המתאים לחיצות

ביעה.בודדות כדי להשלים את הק

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ
על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד
ביעות.הק

Set date (קביעת תאריך) הערה: עם כל לחיצה על הלחצנים + או Set time (שעון)
הכרת

בעזרת תפקוד זה מעדכנים את �  הערך יגדל או יקטן ביחידה אחת. כדי מכוניתךתפקוד זה מאפשר לך לכוונן את השעון התאריך (יום � חודש � שנה) להגדיל או להקטין את המהירות בקצב בעזרת שני תפריטי משנה: “Time” ו�
כדי לכוונן את התאריך העדכני, פעל מהיר, לחץ על הלחצנים + או �  לחיצה ; Mode” ”

אמצעי באופן הבא: ממושכת. לקראת הגעה לערך הרצוי,
פעל באופן הבא:

MENU בטיחותלחץ על הלחצן המתאים לחיצות לחץ לחיצה קצרה על לחצן  �
:MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן �

ESC, החיווי “year” יהבהב בצג; בודדות כדי להשלים את הקביעה.
שימוש נכוןשני תפריטי משנה: “Time” ו� לחץ על הלחצנים + או � כדי לכוונן; � :”Format“ בגישה לתפריט המשנה �

Mode;יופיעו בצג ” ”
במכוניתך MENU MENU ESC לחץ לחיצה קצרה על לחצן � לחץ בקצרה על לחצן 

לחץ על הלחצנים + או � כדי לנווט �
ESC, החיווי “month” יהבהב בצג; מצב התצוגה הקודם שנקבע יהבהב

נוריות אזהרהבתפריטי המשנה; לחץ על הלחצנים + או � כדי לכוונן;בצג; �
והודעותבחר באפשרות המבוקשת ולחץ על MENU לחץ לחיצה קצרה על לחצן � לחץ על הלחצנים + או � כדי לבחור �

12h 24h MENU ESC; לחצן 
ESC, החיווי “day” יהבהב בצג; ;“ “ או “ במצב “

:”Time“ בגישה לתפריט המשנה לחץ על הלחצנים + או � כדי לכוונן;� � במקרה חירוםלאחר שהושלמו הכוונונים, לחץ בקצרה
על לחצן MENU ESC כדי לחזור למסךלחץ לחיצה קצרה על לחצן
,ESC החיווי MENUהערה: עם כל לחיצה על הלחצנים + אוהתפריט, או לחץ על הלחצן לחיצה

oפ h” יהבהב בצג uו ; rsל טי �  הערך יגדל או יקטן ביחידה אחת. כדיממושכת לחזור למסך הסטנדרטי ללא“
ותחזוקה שמירת הקביעות; לחץ על הלחצנים + או � כדי לכוונן; להגדיל או להקטין את המהירות בקצב�

מהיר, לחץ על הלחצנים + או �  לחיצה MENU ESC הוסף ללחוץ על לחצן � MENU לחץ לחיצה קצרה על לחצן �
ממושכת. לקראת הגעה לערך הרצוי, כדי לשוב למסך הסטנדרטי או minutes ESCיהבהב ” , החיווי “

נתונים טכניים לחץ על הלחצן המתאים לחיצות לתפריט הראשי, בהתאם למיקום בצג;
בודדות כדי להשלים את הקביעה. הנוכחי בתפריט. לחץ על הלחצנים + או � כדי לכוונן; �

MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן �
אינדקס כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ

על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור
למסך הסטנדרטי ללא שמירת

15 הקביעות.
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See radio

(חזור על מידע רדיו)

תפקוד זה מציג בצג מידע רלוונטי
כת השמע.ממער

רדיו: תחנת הרדיו המושמעת כעת.�
: הפעלת כוונון קליטהRDSהודעות 

.Autostoreאוטומטי או 

:MP3, תקליטורי CDתקליטורי שמע �
מספר רצועת הקלטה.

) אתOffבטל () או לOnכדי להפעיל (
כת השמע,התצוגה של מידע ממער

פעל באופן הבא:

:MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�
) יהבהב בצג,Off) או (Onהחיווי (

מת);ביעה הקוד(בהתאם לק

בוע כדי לק� או +לחץ על הלחצנים �
את המצב הרצוי;

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ
על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד
ביעות.הק

Autoclose  נעילת דלתות)
אוטומטית כאשר המכונית נוסעת)

סאות/שווקים בהם התפקוד(עבור גיר
מסופק)

כאשר התפקוד פעיל הדלתות ננעלות
באופן אוטומטי, בנסיעה במהירות

גבוהה מ� 20 קמ“ש.

פעל באופן הבא כדי להפעיל את
בטל אותו.התפקוד או ל

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי להציג שלושה תפריטי משנה;

:MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�
) יהבהב בצג,Off) או (Onהחיווי (

מת);ביעה הקוד(בהתאם לק

בוע כדי לק� או +לחץ על הלחצנים �
את המצב הרצוי;

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ
על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירהסטנדלמסך 

ביעות.הק

MENU ESCהוסף ללחוץ על לחצן �

רטי אוכדי לחזור למסך הסטנד

לתפריט הראשי, בהתאם למיקום

הנוכחי בתפריט.

Units ה)ביעת יחידות מיד(ק

הבחור ביחידות מידתפקוד זה מסייע ל
”Distancesבשלושה תפריטי משנה: “

” (תצרוכתConsumptionחקים), “(מר
ה).” (טמפרטורTemperatureדלק) ו� “

ה הרצויה פעל באופןביעת היחידלק
הבא:

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי להציג שלושה תפריטי משנה;

 כדי לנווט� או +לחץ על הלחצנים �
בין שלושת תפריטי המשנה;

בחר בתפריט המשנה הרצוי ולחץ�
;MENU ESCה על לחצן בקצר

”Distanceבגישה לתפריט המשנה “�
ה על לחצןחק) לחץ בקצר(מר

MENU ESCתופענה בצג יחידות ;
”mi” (קילומטרים) או “kmה “המיד

מת.ביעה הקוד(מיילים), בהתאם לק

בוע; כדי לק� או +לחץ על הלחצנים �

בגישה לתפריט המשנה�
“Consumption(תצרוכת דלק) לחץ ”

;MENU ESCה על לחצן בקצר
”km/lה “תופענה בצג יחידות המיד
l/100km(קילומטרים לליטר) או “

(ליטרים למאה קילומטרים), או
“mpg(מיילים לגלון), בהתאם ”

מת.ביעה הקודלק

Units (קביעת יחידות מידה) Autoclose See radio (נעילת דלתות

תפקוד זה מסייע לבחור ביחידות מידה אוטומטית כאשר המכונית נוסעת) (חזור על מידע רדיו)הכרת
”Distances“ :בשלושה תפריטי משנה (עבור גירסאות/שווקים בהם התפקוד מכוניתך

תפקוד זה מציג בצג מידע רלוונטי
(מרחקים), “Consumption” (תצרוכת מסופק) ממערכת השמע.

Temperature.(טמפרטורה) ” דלק) ו� “ כאשר התפקוד פעיל הדלתות ננעלות רדיו: תחנת הרדיו המושמעת כעת. � אמצעי
לקביעת היחידה הרצויה פעל באופן באופן אוטומטי, בנסיעה במהירות הודעות RDS: הפעלת כוונון קליטה בטיחות

הבא: גבוהה מ� 20 קמ“ש. Autostore. אוטומטי או 
MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן � פעל באופן הבא כדי להפעיל את :MP3 תקליטורי ,CD תקליטורי שמע � שימוש נכון
כדי להציג שלושה תפריטי משנה; התפקוד או לבטל אותו. מספר רצועת הקלטה. במכוניתך
לחץ על הלחצנים + או � כדי לנווט � MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן � כדי להפעיל (On) או לבטל (Off) את

בין שלושת תפריטי המשנה; כדי להציג שלושה תפריטי משנה; התצוגה של מידע ממערכת השמע, נוריות אזהרה
בחר בתפריט המשנה הרצוי ולחץ � :MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן � פעל באופן הבא: והודעות

MENU ESC; בקצרה על לחצן  Off On,יהבהב בצג ( ) או ( החיווי ( :MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן �
Distance” בגישה לתפריט המשנה “ � (בהתאם לקביעה הקודמת); Off On,יהבהב בצג ( ) או ( החיווי (

(מרחק) לחץ בקצרה על לחצןבמקרה חירום לחץ על הלחצנים + או � כדי לקבוע � (בהתאם לקביעה הקודמת);
MENU ESCתופענה בצג יחידות ; את המצב הרצוי; לחץ על הלחצנים + או � כדי לקבוע �

mi km” ” (קילומטרים) או “ המידה “ MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן � את המצב הרצוי; טיפול
(מיילים), בהתאם לקביעה הקודמת. כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן �  ותחזוקה
לחץ על הלחצנים + או � כדי לקבוע; � על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ

בגישה לתפריט המשנה � למסך הסטנדרטי ללא שמירת על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור
Consumption(תצרוכת דלק) לחץ ” “ הקביעות. למסך הסטנדרטי ללא שמירת נתונים טכניים

MENU ESC; בקצרה על לחצן  MENU ESC הוסף ללחוץ על לחצן � הקביעות.
”km/l“ תופענה בצג יחידות המידה כדי לחזור למסך הסטנדרטי או

l/100km“ (קילומטרים לליטר) או לתפריט הראשי, בהתאם למיקום אינדקס
(ליטרים למאה קילומטרים), או

הנוכחי בתפריט.
mpg(מיילים לגלון), בהתאם ” “

לקביעה הקודמת.
16
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ה קילומטריםת המידת יחידאם נבחר
חק, תוצגנה יחידותת המרלליטר למדיד

ה קילומטרים לליטר או ליטריםהמיד
למאה קילומטרים.

ה מיילים לגלוןת המידת יחידאם נבחר
חק, יוצגו מיילים לגלוןת המרלמדיד
ה לתצרוכת דלק.ת המידכיחיד

בוע; כדי לק� או +לחץ על הלחצנים �

בגישה לתפריט המשנה�
“Temperatureה) לחץ” (טמפרטור

;MENU ESCה על לחצן בקצר
“Cה “תופענה בצג יחידות המיד

” (מעלותF(מעלות צלזיוס) או ”
ביעהפרנהייט), בהתאם לק

מת.הקוד

בוע; כדי לק� או +לחץ על הלחצנים �

לאחר שהושלמו הכוונונים הנחוצים�
MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ
על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד
ביעות.הק

MENU ESCהוסף ללחוץ על לחצן �

רטי אוכדי לחזור למסך הסטנד
לתפריט הראשי, בהתאם למיקום

הנוכחי בתפריט.

Language ת שפה)(בחיר

ניתן להציג הודעות בשפות הבאות:
מנית, פורטוגזית,איטלקית, אנגלית, גר

פתית, הולנדית ופולנית.ספרדית, צר

בוע את השפה הרצויה פעלכדי לק
באופן הבא:

MENUה על לחצן לחץ לחיצה קצר�

ESCבעה בפעם, השפה שנק
מת תופיע בצג.הקוד

בוע; כדי לק� או +לחץ על הלחצנים �

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ
על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד
ביעות.הק

Buzzer volume

ה צליל זמזם)(כוונון כשל/אזהר

בחור את העוצמהתפקוד זה מאפשר ל

הבה מושמעים צלילי התראה, במקרש

מות.ה בהתאם ל� 8 רשל כשל/אזהר

לכוונון עוצמת הצליל פעל באופן הבא:

MENUה על לחצן לחץ לחיצה קצר�

ESCבעה בפעם, עוצמת הצליל שנק

מת תהבהב בצג.הקוד

בוע; כדי לק� או +לחץ על הלחצנים �

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ

על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד

ביעות.הק

Buttom volume

(כוונון עוצמת צליל לחצן)

בחור את העוצמהתפקוד זה מאפשר ל

בה מושמעים צלילים בלחיצה עלש

 בהתאם ל� �8 או +, MENU ESCלחצן 

מות.ר

לכוונון עוצמת הצליל פעל באופן הבא:

MENUה על לחצן לחץ לחיצה קצר�

ESCבעה בפעם, עוצמת הצליל שנק

מת תהבהב בצג.הקוד

בוע; כדי לק� או +לחץ על הלחצנים �

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ

על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד

ביעות.הק

לחץ על הלחצנים + או � כדי לקבוע; � Language (בחירת שפה) אם נבחרת יחידת המידה קילומטרים
הכרת לחץ בקצרה על לחצן MENU ESCלליטר למדידת המרחק, תוצגנה יחידות � ניתן להציג הודעות בשפות הבאות:

מכוניתך המידה קילומטרים לליטר או ליטרים
כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ איטלקית, אנגלית, גרמנית, פורטוגזית,

ספרדית, צרפתית, הולנדית ופולנית. למאה קילומטרים.
על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

אמצעיאם נבחרת יחידת המידה מיילים לגלון למסך הסטנדרטי ללא שמירת כדי לקבוע את השפה הרצויה פעל

הקביעות. באופן הבא: למדידת המרחק, יוצגו מיילים לגלון
בטיחות כיחידת המידה לתצרוכת דלק.

MENU לחץ לחיצה קצרה על לחצן �
ESC לחץ על הלחצנים + או � כדי לקבוע; שימוש נכון� , השפה שנקבעה בפעם

Buttom volume
הקודמת תופיע בצג. בגישה לתפריט המשנה במכוניתך�

(כוונון עוצמת צליל לחצן) לחץ על הלחצנים + או � כדי לקבוע;“Temperature” (טמפרטורה) לחץ �
תפקוד זה מאפשר לבחור את העוצמה MENU ESC; נוריות אזהרהבקצרה על לחצן  MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן �

Cשבה מושמעים צלילים בלחיצה על “ תופענה בצג יחידות המידה “
והודעות כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ

MENU ESC, + או � בהתאם ל� 8 Fלחצן ” (מעלות (מעלות צלזיוס) או ”
על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

רמות.פרנהייט), בהתאם לקביעה למסך הסטנדרטי ללא שמירת
במקרה חירוםהקודמת. לכוונון עוצמת הצליל פעל באופן הבא: הקביעות.

לחץ על הלחצנים + או � כדי לקבוע; �
MENU לחץ לחיצה קצרה על לחצן �

לאחר שהושלמו הכוונונים הנחוצים �
ESCעוצמת הצליל שנקבעה בפעם , Buzzer volumeטיפול MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן

הקודמת תהבהב בצג. ותחזוקה(כוונון כשל/אזהרה צליל זמזם) כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ
לחץ על הלחצנים + או � כדי לקבוע; � תפקוד זה מאפשר לבחור את העוצמה על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

MENU ESC שבה מושמעים צלילי התראה, במקרה לחץ בקצרה על לחצן למסך הסטנדרטי ללא שמירת �
נתונים טכניים כדי לחזור למסך התפריט, או לחץהקביעות. של כשל/אזהרה בהתאם ל� 8 רמות.

MENU ESCעל הלחצן לחיצה ממושכת לחזור הוסף ללחוץ על לחצן  לכוונון עוצמת הצליל פעל באופן הבא:�
למסך הסטנדרטי ללא שמירתכדי לחזור למסך הסטנדרטי או MENU לחץ לחיצה קצרה על לחצן אינדקס� הקביעות.לתפריט הראשי, בהתאם למיקום ESCעוצמת הצליל שנקבעה בפעם , הנוכחי בתפריט.

הקודמת תהבהב בצג.
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 ) Belt buzzerכת צליל מערS.B.R(

ניתן להציג תפקוד זה רק לאחר שהוא

כז שירות מורשה מטעםבוטל במר

ת סמל“ת בע“מ (עיין בנושאחבר

” בפרק “אמצעיS.B.Rכת “מער

בטיחות“).

Service

(טיפולים תקופתיים)

תפקוד זה מאפשר להציג מידע

המתייחס לטיפול נכון במכונית.

פעל באופן הבא:

MENUה על לחצן לחץ לחיצה קצר�

ESCחק עד לטיפול התקופתי, המר

הבא יוצג או בקילומטרים או

מת.ביעה הקודבמיילים, בהתאם לק

ה“).” יחידות מידUnits(עיין בנושא “

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ

על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד

ביעות.הק

בת תוכנית הטיפולים מחייה:הער

לטפל במכונית מדי 30,000 ק“מ.

כאשר נותרים עוד 2,000 ק“מ, יופיע

בובחיווי זה באופן אוטומטי עם סי

, ויוסיףMARמפתח ההתנעה למצב 

להופיע כל 200 ק“מ נוספים. החיווי

בה יותר, כאשר ייוותרויופיע בתכיפות ר

רק 200 ק“מ. החיווי יופיע בקילומטרים

ביעה האחרונה.או במיילים, בהתאם לק

ב מועד הטיפול התקופתיכאשר מתקר

” בצג,Serviceהבא, תופיע ההודעה “

ולצידו מספר הקילומטרים או המיילים

כז שירותשנותרו. צור קשר עם מר

ת סמל“ת בע“מ,מורשה מטעם חבר

בוצעכדי שהטיפול התקופתי י

ת תאופס.והתזכור

Passenger bag

מיתהפעלה/נטרול כרית האוויר הקד

מיוכרית הצד של הנוסע הקד

סאות/שווקים בהם הן(עבור גיר

מסופקות)

תפקוד זה מאפשר להכשיר לפעולה או

לנטרל את כריות האוויר של הנוסע

מי.הקד

פעל באופן הבא:

MENUה על לחצן לחץ לחיצה קצר�

ESC ולאחר שתוצג ההודעה ,(Bag

pass: Off)מי) (נטרול כרית נוסע קד

) (כרית אוויר נוסעBag pass: Onאו (

ת לפעולה), לחץ עלמי מוכשרקד

 ולאחר מכן לחץ� או +הלחצנים 

;MENU ESCלחיצה נוספת על לחצן 

תוצג בקשה לאישור;�

בחור כדי ל� או +�  לחץ על הלחצנים 

ה לפעולה/” (אישור הכשרYesב� “

” (ביטול ויציאה);Noנטרול) או ב� “

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ

על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד

ביעות.הק

Passenger bag הערה: תוכנית הטיפולים מחייבת (S.B.R צליל מערכת ) Belt buzzer

הפעלה/נטרול כרית האוויר הקדמית לטפל במכונית מדי 30,000 ק“מ. הכרת
ניתן להציג תפקוד זה רק לאחר שהוא

וכרית הצד של הנוסע הקדמי כאשר נותרים עוד 2,000 ק“מ, יופיע בוטל במרכז שירות מורשה מטעםמכוניתך
(עבור גירסאות/שווקים בהם הןחיווי זה באופן אוטומטי עם סיבוב חברת סמל“ת בע“מ (עיין בנושא

מסופקות)מפתח ההתנעה למצב MAR, ויוסיף “מערכת S.B.R” בפרק “אמצעי אמצעי
להופיע כל 200 ק“מ נוספים. החיווי תפקוד זה מאפשר להכשיר לפעולה אובטיחות“). בטיחות

יופיע בתכיפות רבה יותר, כאשר ייוותרו
לנטרל את כריות האוויר של הנוסע

רק 200 ק“מ. החיווי יופיע בקילומטרים הקדמי.שימוש נכון Service
או במיילים, בהתאם לקביעה האחרונה. במכוניתך

פעל באופן הבא: כאשר מתקרב מועד הטיפול התקופתי(טיפולים תקופתיים)
MENU לחץ לחיצה קצרה על לחצן � הבא, תופיע ההודעה “Service” בצג, תפקוד זה מאפשר להציג מידע נוריות אזהרה
(Bag ולאחר שתוצג ההודעה ,ESC ולצידו מספר הקילומטרים או המיילים המתייחס לטיפול נכון במכונית. והודעות

(pass: Off (נטרול כרית נוסע קדמי) שנותרו. צור קשר עם מרכז שירות פעל באופן הבא:
Bag pass: Onכרית אוויר נוסע) ( או ( מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ, MENU לחץ לחיצה קצרה על לחצן �

קדמי מוכשרת לפעולה), לחץ על כדי שהטיפול התקופתי יבוצע במקרה חירום
ESC, המרחק עד לטיפול התקופתי

הלחצנים + או � ולאחר מכן לחץ והתזכורת תאופס. הבא יוצג או בקילומטרים או
MENU ESC; לחיצה נוספת על לחצן 

במיילים, בהתאם לקביעה הקודמת. טיפול
תוצג בקשה לאישור; � Units.(“יחידות מידה ” (עיין בנושא “  ותחזוקה

�  לחץ על הלחצנים + או � כדי לבחור MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן �
ב� “Yes” (אישור הכשרה לפעולה/ כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ
נטרול) או ב� “No” (ביטול ויציאה); על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור נתונים טכניים

MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן � למסך הסטנדרטי ללא שמירת

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ הקביעות.

על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור אינדקס

למסך הסטנדרטי ללא שמירת

הקביעות.
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Daylights ת יום)(תאור
בטל אתתפקוד זה מאפשר להפעיל/ל

ת יום.תאור
בטל:פעל באופן הבא כדי להפעיל או ל

MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�
כדי להציג שלושה תפריטי משנה;

:MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�
) יהבהב בצג,Off) או (Onהחיווי (

מת);ביעה הקוד(בהתאם לק
בוע כדי לק� או +לחץ על הלחצנים �

את המצב הרצוי;
MENU ESCה על לחצן לחץ בקצר�

כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ
על הלחצן לחיצה ממושכת לחזור

תרטי ללא שמירלמסך הסטנד
ביעות.הק

MENU ESCהוסף ללחוץ על לחצן �
רטי אוכדי לחזור למסך הסטנד

לתפריט הראשי, בהתאם למיקום
הנוכחי בתפריט.

ת הילוך)(המלצה להעבר GSIמחוון 

(אם קיים)

ת מעבר בין שניפונקציה זו מאפשר

כת ההילוכים:מצבים אפשריים של מער

.ספורט ו� רגיל/ספורט

: בעת נהיגה רגילה,רגיל/ספורט

כאשר מצב זה מופעל, (ופונקצית

תכבויה), ההמלצות להעברהספורט 

הילוך  מיועדות לחיסכון בדלק. ואילו

בעת נהיגה במצב ספורט, ההמלצות

ת הפןלהחלפת הילוך מיועדות להגבר

בי של הנהיגה.הספורטי

: כאשר מצב זה מופעל,ספורט

ההמלצות לשינוי הילוך ניתנות רק

כאשר פונקצית הספורט מופעלת,

בי שלתן להגביר את הפן הספורטיומטר

הנהיגה.

בצעבחור באחד מהמצבים, יש לכדי ל

את הפעולות הבאות:

ה על כפתורללחוץ לחיצה קצר�

MENU ESCעל הצג יוצג תפריט : 

משנה.

ה על כפתורללחוץ שוב לחיצה קצר�

MENU ESCהמצב שמופעל באותו : 

ע יהבהב על הצג.רג

 כדי לשנות� או +ללחוץ על כפתור �

את המצב הפעיל.

ה על כפתורללחוץ לחיצה קצר�

MENU ESCעל מנת לשמור את 

המצב החדש שנבחר ולחזור אל

מסך תפריט המשנה. או להחזיק

את הכפתור לחוץ, על מנת לחזור

ה.למסך הראשי, ללא שמיר

MENU ESCשוב להחזיק את כפתור �

לחוץ, על מנת לחזור אל מסך הרגיל,

או אל התפריט הראשי, בהתאם

למיקומך בתפריט.

Exit menu (יציאה מהתפריט)
ת אתזו האפשרות האחרונה הסוגר

מחזור התפקודים המופיעים במסך
התפריט הראשי.

 כדיMENU ESCה על לחצן לחץ בקצר

תרטי ללא שמירלחזור למסך הסטנד

ביעות.הק

 כדי לחזור לאפשרות�לחץ על לחצן 

Speed beepהראשונה בתפריט 

(התרעת מהירות).

Daylights.רגע יהבהב על הצג מחוון GSI (המלצה להעברת הילוך)  (תאורת יום)
הכרת ללחוץ על כפתור + או � כדי לשנותתפקוד זה מאפשר להפעיל/לבטל את � (אם קיים)

מכוניתך תאורת יום.
את המצב הפעיל. פונקציה זו מאפשרת מעבר בין שני פעל באופן הבא כדי להפעיל או לבטל:

ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור � מצבים אפשריים של מערכת ההילוכים: MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן �
אמצעי MENU ESC על מנת לשמור את רגיל/ספורט ו� ספורט.כדי להציג שלושה תפריטי משנה;

בטיחות המצב החדש שנבחר ולחזור אל :MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן �
רגיל/ספורט: בעת נהיגה רגילה, מסך תפריט המשנה. או להחזיקהחיווי (On) או (Off) יהבהב בצג,

שימוש נכון כאשר מצב זה מופעל, (ופונקצית (בהתאם לקביעה הקודמת);
את הכפתור לחוץ, על מנת לחזור

לחץ על הלחצנים + או � כדי לקבוע במכוניתך� למסך הראשי, ללא שמירה.כבויה), ההמלצות להעברת הספורט 
את המצב הרצוי;

הילוך  מיועדות לחיסכון בדלק. ואילו
MENU ESC שוב להחזיק את כפתור � MENU ESC לחץ בקצרה על לחצן �

נוריות אזהרה בעת נהיגה במצב ספורט, ההמלצות לחוץ, על מנת לחזור אל מסך הרגיל,כדי לחזור למסך התפריט, או לחץ
להחלפת הילוך מיועדות להגברת הפן והודעותעל הלחצן לחיצה ממושכת לחזור או אל התפריט הראשי, בהתאם הספורטיבי של הנהיגה.למסך הסטנדרטי ללא שמירת

למיקומך בתפריט. הקביעות.

Exit menu(יציאה מהתפריט) ,ספורט: כאשר מצב זה מופעל MENU ESC הוסף ללחוץ על לחצן במקרה חירום�
זו האפשרות האחרונה הסוגרת את ההמלצות לשינוי הילוך ניתנות רק כדי לחזור למסך הסטנדרטי או

מחזור התפקודים המופיעים במסךלתפריט הראשי, בהתאם למיקום כאשר פונקצית הספורט מופעלת, טיפולהתפריט הראשי.הנוכחי בתפריט. ומטרתן להגביר את הפן הספורטיבי של
ותחזוקהלחץ בקצרה על לחצן MENU ESC כדי הנהיגה.
לחזור למסך הסטנדרטי ללא שמירת

כדי לבחור באחד מהמצבים, יש לבצע
הקביעות.

נתונים טכנייםאת הפעולות הבאות: לחץ על לחצן � כדי לחזור לאפשרות
ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור �

Speed beep הראשונה בתפריט
MENU ESC : על הצג יוצג תפריט

(התרעת מהירות).
אינדקסמשנה.

ללחוץ שוב לחיצה קצרה על כפתור �

MENU ESC : המצב שמופעל באותו
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ב נסיעהמחש
תכונות כלליות

כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב

MARב הנסיעה יכול להציע מידע, מחש

על פעולות המכונית. תפקוד זה

מאפשר להגדיר שתי נסיעות נפרדות,

Trip) ו� “A” (נסיעה Trip Aהמכונות “

B נסיעה) ”Bכדי לפקח על פעולת ,(

ח הדדי ועצמאי.המכונית המלאה באור

שני התפקודים ניתנים לאיפוס (איפוס

� תחילת משימה חדשה).

” יש להשתמש כדי להציגTrip Aב� “

כים המתייחסים ל�:את הער

- Rangeטווח נסיעה בכמות הדלק

ה במיכל.שנותר

-Trip distanceחק הנסיעה). (מר

-Average consumptionצריכת דלק) 

ממוצעת).

-Instant consumptionצריכת דלק) 

עית).רג

-Average speed.(מהירות ממוצעת) 

-Travel time.(זמן הנסיעה) 

” יש להשתמש כדי להציגTrip Bב� “

כים המתייחסים ל�:את הער

-Trip distance Bחק הנסיעה  (מרB.(

-Average consumption Bצריכת) 

).Bדלק ממוצעת 

-Average speed Bמהירות ממוצעת) 

B.(

-Travel time B זמן הנסיעה) B.(

”Trip Bבטל את תפקודי “ ניתן לה:הער

B” נסיעה Trip B on(עיין בנושא “

מופעלת). את נתוני טווח נסיעה

עית לא ניתן לאפס.ותצרוכת דלק רג

כים המוצגיםהער

Range(טווח) 

חק שניתן לנהוג במכונית בכמותהמר

ה במיכל, בהנחה שלאהדלק שנותר

יחול שינוי בנתוני הנסיעה. התצוגה

תציג את הקריאה “����“ במקרים

הבאים:

ך קטן מ� 50 ק“מ.הער�

המכונית חונה והמנוע פועל בהילוך�

סרק במשך זמן ממושך.

 טווח הנסיעה תלוי במספרחשוב

מים: סגנון הנהיגה (עיין בנושאגור

“סגנון נהיגה“, בפרק “שימוש נכון

ה,ך מהיררך (דרבמכונית“), מאפייני הד

...), מאפייני השימוש’עירונית, הררית וכו

במכונית (העומס, לחץ הניפוח של

ב הנסיעההצמיגים וכו‘...). בתכנון נתי

בון.מים אלה בחשיש לקחת גור

Distance travelled(מרחק הנסיעה) 

חק שהמכוניתך זה מציג את המרער

נסעה מאז האיפוס האחרון.

 Average comsumptionתצרוכת דלק)
ממוצעת)

ך זה מציין את תצרוכת הדלקער

הממוצעת מאז תחילת המשימה

החדשה.

Instant comsumptionתצרוכת דלק) 
רגעית)

כןך זה מציין צריכת דלק, הוא מעודער

ביעות. ההודעה “���“ תופיעבק

בתצוגה, אם המכונית תהיה בחניה עם

מנוע פועל.

חשוב טווח הנסיעה תלוי במספר Trip Bיש להשתמש כדי להציג ” ב� “ מחשב נסיעה
הכרת

גורמים: סגנון הנהיגה (עיין בנושא את הערכים המתייחסים ל�:
תכונות כלליות “סגנון נהיגה“, בפרק “שימוש נכוןמכוניתך .(B מרחק הנסיעה) Trip distance B -

במכונית“), מאפייני הדרך (דרך מהירה,כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב Average consumption B (צריכת - עירונית, הררית וכו’...), מאפייני השימושMAR, מחשב הנסיעה יכול להציע מידע אמצעי
.(B דלק ממוצעת במכונית (העומס, לחץ הניפוח שלעל פעולות המכונית. תפקוד זה בטיחות

Average speed B (מהירות ממוצעת - הצמיגים וכו‘...). בתכנון נתיב הנסיעהמאפשר להגדיר שתי נסיעות נפרדות,
.(B Trip A Trip A“ ו� ( ” (נסיעה  יש לקחת גורמים אלה בחשבון.המכונות “ שימוש נכון

B B B.( Travel time B (זמן הנסיעה  - ), כדי לפקח על פעולת ” (נסיעה  במכוניתך
המכונית המלאה באורח הדדי ועצמאי.

Trip B” הערה: ניתן לבטל את תפקודי “
Distance travelled (מרחק הנסיעה)

B נסיעה ”Trip B on“ עיין בנושא) שני התפקודים ניתנים לאיפוס (איפוס נוריות אזהרה
ערך זה מציג את המרחק שהמכונית מופעלת). את נתוני טווח נסיעה � תחילת משימה חדשה). והודעות

נסעה מאז האיפוס האחרון. ותצרוכת דלק רגעית לא ניתן לאפס. Trip Aיש להשתמש כדי להציג ” ב� “

את הערכים המתייחסים ל�:
במקרה חירום

 Average comsumptionתצרוכת דלק)  Range הערכים המוצגים- טווח נסיעה בכמות הדלק
ממוצעת) Range (טווח)שנותרה במיכל.

ערך זה מציין את תצרוכת הדלק Trip distance (מרחק הנסיעה). - טיפול
המרחק שניתן לנהוג במכונית בכמות

הממוצעת מאז תחילת המשימה
Average consumption -  ותחזוקה

הדלק שנותרה במיכל, בהנחה שלא  (צריכת דלק
החדשה.

יחול שינוי בנתוני הנסיעה. התצוגה ממוצעת).

תציג את הקריאה “����“ במקרים Instant consumption (צריכת דלק - נתונים טכניים
Instant comsumption (תצרוכת דלק הבאים: רגעית).

רגעית) הערך קטן מ� 50 ק“מ. � Average speed (מהירות ממוצעת). -
ערך זה מציין צריכת דלק, הוא מעודכן המכונית חונה והמנוע פועל בהילוך � Travel time (זמן הנסיעה). - אינדקס

בקביעות. ההודעה “���“ תופיע סרק במשך זמן ממושך.
בתצוגה, אם המכונית תהיה בחניה עם

מנוע פועל. 20
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

Average speed(מהירות ממוצעת) 

ך זה מציין את מהירות הנסיעהער

הממוצעת, על סמך הזמן שחלף מאז

האיפוס האחרון.

Travel time(זמן נסיעה) 

ך זה מציין את זמן הנסיעה שחלףער

מאז האיפוס האחרון.

 איור TRIP15לחצן 

 המותקן בידית עמוד ההגהTRIPבלחצן 

הימנית יש להשתמש (כאשר מפתח

), לתצוגתMARההתנעה נמצא במצב 

ם לכןכים המתוארים קודואיפוס הער

ולתחילת משימה חדשה.

כיםה לתצוגת הערלחיצה קצר�

השונים;

לחיצה ארוכה לאיפוס ותחילתה של�

משימה חדשה.

משימה חדשה

ביצועהאיפוס ניתן ל

איפוס ידני על ידי המשתמש,�

בלחיצה על הלחצן המתאים;

חקאיפוס אוטומטי כאשר מר�

הנסיעה מגיע ל� 9999.9 ק“מ, או

כאשר זמן הנסיעה מגיע ל� 99.59

(99 שעות ו� 59 דקות).

בור מחדש שללאחר ניתוק/חי�

המצבר.

 פעולת האיפוס במסכיםחשוב:

,Aהנוכחיים המתייחסים לנסיעה 

יתאפשר איפוס הקשור רק לתפקוד זה.

 פעולת האיפוס במסכיםחשוב:

,Bהנוכחיים המתייחסים לנסיעה 

יתאפשר איפוס הקשור רק לתפקוד זה.

תחילת תהליך נסיעה

כאשר מפתח ההתנעה נמצא במצב

MARלחץ לחיצה ממושכת על לחצן ,

TRIP.במשך שתי שניות לאיפוס 

TRIP יציאה מ�

 מסתיים כאשר כלTRIPתפקוד 

כים הוצגו, או בלחיצה ממושכת עלהער

 ליותר משניה אחת.MENU ESCלחצן 

איור 15

תחילת תהליך נסיעה Average speed (מהירות ממוצעת)
הכרת

כאשר מפתח ההתנעה נמצא במצב ערך זה מציין את מהירות הנסיעה
מכוניתך

MAR, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הממוצעת, על סמך הזמן שחלף מאז

TRIP במשך שתי שניות לאיפוס. האיפוס האחרון.
אמצעי

בטיחות TRIP יציאה מ� Travel time (זמן נסיעה)

תפקוד TRIP מסתיים כאשר כל שימוש נכוןערך זה מציין את זמן הנסיעה שחלף
הערכים הוצגו, או בלחיצה ממושכת על איור 15 במכוניתךמאז האיפוס האחרון.

לחצן MENU ESC ליותר משניה אחת.
נוריות אזהרהמשימה חדשה לחצן TRIP איור 15

והודעותהאיפוס ניתן לביצוע בלחצן TRIP המותקן בידית עמוד ההגה
איפוס ידני על ידי המשתמש, � הימנית יש להשתמש (כאשר מפתח
בלחיצה על הלחצן המתאים; MARלתצוגת ,( במקרה חירוםההתנעה נמצא במצב 
איפוס אוטומטי כאשר מרחק � ואיפוס הערכים המתוארים קודם לכן

הנסיעה מגיע ל� 9999.9 ק“מ, או ולתחילת משימה חדשה.
טיפול כאשר זמן הנסיעה מגיע ל� 99.59 לחיצה קצרה לתצוגת הערכים �

ותחזוקה (99 שעות ו� 59 דקות). השונים;
לאחר ניתוק/חיבור מחדש של � לחיצה ארוכה לאיפוס ותחילתה של �

המצבר. נתונים טכנייםמשימה חדשה.
חשוב: פעולת האיפוס במסכים
,A הנוכחיים המתייחסים לנסיעה

אינדקסיתאפשר איפוס הקשור רק לתפקוד זה.
חשוב: פעולת האיפוס במסכים
,B הנוכחיים המתייחסים לנסיעה

21 יתאפשר איפוס הקשור רק לתפקוד זה.
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

איור 18ב כוונון גובה המוש

, ניתן להרים או להנמיךCבהפעלת ידית 

ב,את האזור האחורי של כרית המוש

כדי להשיג את מצב הנהיגה הנוח

ביותר.

איור 19כוונון הטיית משענת הגב 

כדי להטות את משענת הגב הפעל את

חוף את משענת וד), (תנועה Dידית 

הגב לפנים עד שהיא תינעל (תנועה

חיפת, ובדD; שחרר את ידית )

ב לפניםמשננת הגב החלק את המוש

.)(תנועה 

איור 16

איור 17

איור 18

איור 19

האזהר

האזהר

ביםמוש

מייםבים קדמוש

כוונון המושבים חייב להתבצע אך
ורק כאשר המכונית במצב נייח.

איור 16כוונון לפנים לאחור 

בחוף את המוש ודAם את ידית הר

ב להיותב הנהג חיילפנים ולאחור: מוש

ממוקם במצב נוח לנהיגה, כאשר ידיך

מונחות על חישוק גלגל ההגה.

לאחר שמרפים את הידית, יש לנסות
לדחוף את המושב לפנים ולאחור, כדי

לוודא שהוא נעול היטב במקומו. אם
הוא אינו נעול הוא עלול לנוע בזמן

הנהיגה, והתוצאה עלולה להיות איבוד
שליטה על המכונית.

איורב כוונון זווית משענת גב המוש

17

.Bסובב את גלגלת 

מושבים
הכרת

מושבים קדמיים מכוניתך

אזהרה אמצעי

כוונון המושבים חייב להתבצע אך בטיחות
ורק כאשר המכונית במצב נייח.

שימוש נכון
איור 18 איור 16

במכוניתך
כוונון לפנים לאחור איור 16

הרם את ידית A ודחוף את המושב נוריות אזהרה
לפנים ולאחור: מושב הנהג חייב להיות

והודעות
ממוקם במצב נוח לנהיגה, כאשר ידיך

מונחות על חישוק גלגל ההגה.

במקרה חירום
אזהרה

איור 19 איור 17 לאחר שמרפים את הידית, יש לנסות טיפול
לדחוף את המושב לפנים ולאחור, כדי  ותחזוקה

כוונון הטיית משענת הגב איור 19 כוונון גובה המושב איור 18 לוודא שהוא נעול היטב במקומו. אם

C כדי להטות את משענת הגב הפעל אתהוא אינו נעול הוא עלול לנוע בזמן , ניתן להרים או להנמיך בהפעלת ידית 
) ודחוף את משענתהנהיגה, והתוצאה עלולה להיות איבוד ידית D, (תנועה  את האזור האחורי של כרית המושב, נתונים טכניים

הגב לפנים עד שהיא תינעל (תנועהשליטה על המכונית. כדי להשיג את מצב הנהיגה הנוח

); שחרר את ידית D, ובדחיפת ביותר.

משננת הגב החלק את המושב לפנים כוונון זווית משענת גב המושב איור אינדקס
.( (תנועה  17

B. סובב את גלגלת 
22
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

האזהר

האזהר

בור מחדש נבחר כדיסוג תמרון החי
להבטיח את בטיחות הנוסע. באופן

מעשי, אם המנגנון מגלה מכשול
(לדוגמה שקית), ולא ניתן להחזיר את

ב למקומו המקורי, הוא מאפשרהמוש
בור מחדש של משענת גברק את החי

בורב המדובר, באבטחת חיהמוש
בים.הנתי

איור 20בים אחוריים מוש

שחרור משענת הגב

ם אתב אחיד: הרעבור דגמי מוש¥
, והנחה את משענתB ו� Aהידיות 

ב.הגב לכרית המוש

בים נפרדים:עבור דגמים עם מוש¥
 לשחרורB ו� Aם את הידיות הר

החלק השמאלי או הימני של
משענת הגב, והנחה את משענת

ב.הגב לכרית המוש

מייםבי ספורט קדמוש

את כל הכיוונונים יש לבצע כאשר
הרכב אינו בתנועה.

הזזה לפנים / לאחור

חוף את, ודאיור A 20ם את ידית הר

ה. בתנוחתב קדימה או אחורהמוש

נהיגה הזרועות צריכות להיות מונחות

על חישוק ההגה.

לאחר שחרור ידית הכוונון, חשוב
לוודא שהמושב מקובע במקומו.

ניתן לעשות זאת באמצעות ניסיון
להזיזו קדימה ואחורה. מושב

שאינו מקובע במקומו, עלול לנוע
באופן פתאומי בזמן הנסיעה,
ולגרום לכך שהנהג יאבד את

השליטה על הרכב.

איור 20

האזהר

מיבצד הנהג ובצד הנוסע הקד

ב)(אם קיים זיכרון מוש

ב למצבוכדי להחזיר את המוש
ב לאחורההתחלתי החלק את המוש

חיפת משענת הגב, עד שיינעלבד
D, הפעל את הידית )(תנועה 
ם את משענת הגב והר)(תנועה 
, עד שתשמע את נקישת)(תנועה 
הנעילה.

 לפניD אם תשתמש בידית ה:אזהר
ב יינעל במקומו ההתחלתי,שהמוש

הב המקורי. במקריאבד זיכרון המוש
בך לכוונן את המוששכזה יהיה צור

מחדש, באמצעות הזזתו לפנים או
.איור 16לאחור 

במי ללא זיכרון מושבצד הנוסע הקד
מסופק

ב למצבוכדי להחזיר את המוש
ב לאחורההתחלתי החלק את המוש

חיפת משענת הגב, עד שיינעלבד
D, הפעל את הידית )(תנועה 
ם את משענת הגב והר)(תנועה 
, עד שתשמע את נקישת)(תנועה 
הנעילה.

כוונון המושבים חייב להתבצע אך
ורק כאשר המכונית במצב נייח.

הכרתמושבי ספורט קדמייםבצד הנהג ובצד הנוסע הקדמי (אם קיים זיכרון מושב)
מכוניתך כדי להחזיר את המושב למצבו

אזהרה ההתחלתי החלק את המושב לאחור
אמצעיבדחיפת משענת הגב, עד שיינעל את כל הכיוונונים יש לבצע כאשר
D הפעל את הידית ,( (תנועה 

בטיחותהרכב אינו בתנועה. ) והרם את משענת הגב (תנועה 
), עד שתשמע את נקישת (תנועה 

שימוש נכון הנעילה.
הזזה לפנים / לאחור איור 20

במכוניתך אזהרה: אם תשתמש בידית D לפני
הרם את ידית A איור 20, ודחוף את שהמושב יינעל במקומו ההתחלתי,
המושב קדימה או אחורה. בתנוחת סוג תמרון החיבור מחדש נבחר כדי נוריות אזהרהיאבד זיכרון המושב המקורי. במקרה נהיגה הזרועות צריכות להיות מונחותלהבטיח את בטיחות הנוסע. באופן שכזה יהיה צורך לכוונן את המושב

והודעות מעשי, אם המנגנון מגלה מכשול על חישוק ההגה.מחדש, באמצעות הזזתו לפנים או
(לדוגמה שקית), ולא ניתן להחזיר את לאחור איור 16.
המושב למקומו המקורי, הוא מאפשר

במקרה חירום רק את החיבור מחדש של משענת גב בצד הנוסע הקדמי ללא זיכרון מושב
אזהרה המושב המדובר, באבטחת חיבור מסופק

הנתיבים.
טיפול לאחר שחרור ידית הכוונון, חשובכדי להחזיר את המושב למצבו מושבים אחוריים איור 20 ותחזוקהההתחלתי החלק את המושב לאחור לוודא שהמושב מקובע במקומו.

שחרור משענת הגב ניתן לעשות זאת באמצעות ניסיוןבדחיפת משענת הגב, עד שיינעל
D הפעל את הידית ,( להזיזו קדימה ואחורה. מושב(תנועה  עבור דגמי מושב אחיד: הרם את ¥

B A ) והרם את משענת הגב שאינו מקובע במקומו, עלול לנוע(תנועה  , והנחה את משענת A נתונים טכנייםהידיות  ו� ), עד שתשמע את נקישת באופן פתאומי בזמן הנסיעה,(תנועה  הגב לכרית המושב.
ולגרום לכך שהנהג יאבד אתהנעילה. עבור דגמים עם מושבים נפרדים: ¥

השליטה על הרכב. הרם את הידיות A ו� B לשחרור אינדקסאזהרה
החלק השמאלי או הימני של

משענת הגב, והנחה את משענת כוונון המושבים חייב להתבצע אך
הגב לכרית המושב. ורק כאשר המכונית במצב נייח.
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משענות ראש
איור 21אחוריות 

סאות/שווקים בהם הן(עבור גיר
מסופקות)

כדי לשלוף את משענות הראש
האחוריות ממקומן: לחץ בו זמנית על

, בשני הצדדים ושלוףC ו� Bהלחצנים 
אותן החוצה. ניתן לשלוף את משענות

הראש האחוריות רק כאשר משענת גב
ב מקופלת קדימה לכיוון תאהמוש

הנוסעים, או כאשר דלת תא המטען
פתוחה. כדי להביא את משענת הראש

ם אותה עד לשמיעתלמצב נכון, הר
נקישה.

להנמכת משענת הראש לחץ את לחצן

Bת של משענת הראשה המיוחד. הצור

מפריעה לתנוחה הנכונה של גב הנוסע

הב; צורהאחורי על משענת גב המוש

שימושית זו מאלצת את הנוסע האחורי

להרים את משענת הראש למצבה

הנכון.

ביםב האחורי חיי נוסעי המושחשוב:

להקפיד ולכוונן את משענות הראש

למעלה עד תום מהלכן.

20b איור 20a איור 

התאמת זוית משענת הגב

.20aאיור  Bסובב את גלגלת 

הטיית משענת הגב

ב, משוך כלפיכדי להטות את המוש

(שנמצאת     20bאיור  Cמעלה את ידית 

ב). לאחר מכן שחרר אותהבגב המוש

ב, החלק אותוחיפת המושותוך ד

קדימה.

משענות ראש
הכרת

אחוריות איור 21 מכוניתך
(עבור גירסאות/שווקים בהם הן

מסופקות)
אמצעי

כדי לשלוף את משענות הראש
האחוריות ממקומן: לחץ בו זמנית עלבטיחות

C Bבשני הצדדים ושלוף , הלחצנים  ו� 
אותן החוצה. ניתן לשלוף את משענות שימוש נכון

הראש האחוריות רק כאשר משענת גב במכוניתך
המושב מקופלת קדימה לכיוון תא

הנוסעים, או כאשר דלת תא המטען נוריות אזהרה
פתוחה. כדי להביא את משענת הראש

למצב נכון, הרם אותה עד לשמיעתוהודעות
נקישה.

להנמכת משענת הראש לחץ את לחצן במקרה חירום
20b 20 איורa איור 

Bהצורה המיוחדת של משענת הראש .

מפריעה לתנוחה הנכונה של גב הנוסע
הטיית משענת הגב התאמת זוית משענת הגב האחורי על משענת גב המושב; צורהטיפול

20a B שימושית זו מאלצת את הנוסע האחורי ותחזוקה כדי להטות את המושב, משוך כלפי . סובב את גלגלת B איור 

להרים את משענת הראש למצבה מעלה את ידית C איור 20b     (שנמצאת

הנכון. בגב המושב). לאחר מכן שחרר אותה
נתונים טכניים

ותוך דחיפת המושב, החלק אותו
חשוב: נוסעי המושב האחורי חייבים

קדימה.
להקפיד ולכוונן את משענות הראש

למעלה עד תום מהלכן. אינדקס
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ותחזוקה
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האזהר

גלגל ההגה
סאות/ניתן לכווננו אנכית (עבור גיר

שווקים בהם הוא מסופק).

למטה,22 לכוונון הורד את הידית איור 

, לאחר מכן כוונן את גלגל2לכיוון מצב 

ההגה ונעל אותו, בהעלאת הידית למצב

1.

בצע את הפעולות האלה רק כאשר
המכונית במצב נייח והמנוע דומם.

איור 22איור 21

הכרתגלגל ההגה
מכוניתך ניתן לכווננו אנכית (עבור גירסאות/

שווקים בהם הוא מסופק).

אמצעילכוונון הורד את הידית איור 22 למטה,
לכיוון מצב 2, לאחר מכן כוונן את גלגל

בטיחות
ההגה ונעל אותו, בהעלאת הידית למצב

שימוש נכון1.
איור 22 איור 21

במכוניתך

נוריות אזהרה אזהרה
והודעות

בצע את הפעולות האלה רק כאשר
המכונית במצב נייח והמנוע דומם.

במקרה חירום

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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נתונים טכניים

מראות

איור 23מראה פנימית 

םת בהתקן בטיחות הגורהמראה מצויד

ה של חבטה עזה.לה להשתחרר במקר

 ניתן לכווננה לשניAת ידית בעזר

מצבים: מצב רגיל או מצב נגד סנוור.

מראת נהיגה אלקטרו�כרומטית

סאות/שווקים בהם היא(עבור גיר

מסופקת)

דגמים מסוימים מצוידים במראה

אלקטרו�כרומטית עם ניגוד סנוור

 בחלקמופעל/מופסקאוטומטי. לחצן 

התחתון של המראה, מכשיר לפעולה/

מנטרל את התפקוד האוטומט של

המראה האלקטרו�כרומטית. כאשר

הה פולטת אור מאירהתפקוד פעיל דיוד

במראה. בשילוב הילוך נסיעה לאחור,

בעת באופן אוטומטי למצבהמראה נק

נהיגה באור יום.

מראות חיצוניות

עם כוונון חשמלי איור 24

פעל באופן הבא:

 בחר במראה הרצויה.Bת בורר בעזר¥

 כוונן אתAת ידית הנחיה בעזר¥
בעה כיוונים.המראה לאר

קיפול המראות החיצוניות לאחור
איור 25

ך (לדוגמה כאשר המראותת הצורבמיד
החיצוניות מפריעות לתמרון במקומות

צרים) ניתן לקפל את המראות
1החיצוניות לאחור, בהנעתן ממצב 

 סגור.2פתוח למצב 

איור 24איור 23

איור 25

האזהר

האזהר

כאשר אתה נוהג, המראות
החיצוניות חייבות להיות תמיד

במצב 1.

מאחר והמראות החיצוניות
קמורות, הן משנות במידת מה את

תפיסת המרחק.

מראות
הכרת

מראה פנימית איור 23 מכוניתך

המראה מצוידת בהתקן בטיחות הגורם

לה להשתחרר במקרה של חבטה עזה. אמצעי

בעזרת ידית A ניתן לכווננה לשני בטיחות
מצבים: מצב רגיל או מצב נגד סנוור.

איור 24 איור 23 שימוש נכון
במכוניתך

מראת נהיגה אלקטרו�כרומטית
מראות חיצוניות (עבור גירסאות/שווקים בהם היא נוריות אזהרה

עם כוונון חשמלי איור 24 מסופקת) והודעות
פעל באופן הבא: דגמים מסוימים מצוידים במראה

בעזרת בורר B בחר במראה הרצויה. ¥ אלקטרו�כרומטית עם ניגוד סנוור
במקרה חירום

A ¥ בעזרת ידית הנחיה A כוונן אתאוטומטי. לחצן מופעל/מופסק בחלק
המראה לארבעה כיוונים. התחתון של המראה, מכשיר לפעולה/

איור 25
מנטרל את התפקוד האוטומט של טיפול

אזהרההמראה האלקטרו�כרומטית. כאשר קיפול המראות החיצוניות לאחור  ותחזוקה
התפקוד פעיל דיודה פולטת אור מאירה

כאשר אתה נוהג, המראותאיור 25 במראה. בשילוב הילוך נסיעה לאחור,
החיצוניות חייבות להיות תמיד במידת הצורך (לדוגמה כאשר המראות

המראה נקבעת באופן אוטומטי למצב במצב 1.נתונים טכניים החיצוניות מפריעות לתמרון במקומות
צרים) ניתן לקפל את המראותנהיגה באור יום.

אזהרה החיצוניות לאחור, בהנעתן ממצב 1
פתוח למצב 2 סגור. אינדקס

מאחר והמראות החיצוניות
קמורות, הן משנות במידת מה את

תפיסת המרחק.
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נוחות אקלימית

איור 26פתחי אוורור 

תה/הסרפתחי אוורור עבור הפשר1.

מית.אדים מהשמשה הקד

כזיים מתכווננים.פתחי אוורור מר2.

פתחי אוורור צדדיים מתכווננים.3.

בועים עבור חלונותפתחי אוורור ק4.

הצד.

פתחי אוורור תחתונים.5.

איור 26

הכרתנוחות אקלימית
מכוניתך פתחי אוורור איור 26

פתחי אוורור עבור הפשרה/הסרת .1

אמצעי אדים מהשמשה הקדמית.

בטיחות פתחי אוורור מרכזיים מתכווננים. .2

פתחי אוורור צדדיים מתכווננים. .3
שימוש נכון

פתחי אוורור קבועים עבור חלונות .4
במכוניתך

הצד.

פתחי אוורור תחתונים. נוריות אזהרה5.
והודעות

במקרה חירום

טיפול איור 26

ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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חימום ואוורור

איור 27ה מתגי בקר

A ת האווירמתג וויסות טמפרטור
(אדום � חם/כחול � קר).

B.מתג מהירות המפוח

,0 סובב את המתג למצב ה:הער
לעצור את זרימת האוויר היוצא מפתחי

האוורור.

C.מתג מיחזור אוויר

  � מיחזור אוויר פנימי.

  � כניסת אוויר חיצוני.

 הפעלת תפקוד מיחזור האווירחשוב:
למניעת כניסת אוויר לתא הנוסעים:

פעולה זו מומלצת במיוחד כאשר
ה או בפקק תנועה, כדיעוצרים במנהר

למנוע כניסת אוויר מזוהם מבחוץ. אל
תשתמש בתפקוד זה במשך פרק זמן

בה נוסעיםארוך, בפרט אם יש הר
במכונית, כדי למנוע את כיסוי החלונות

באדים.

D .מתג חלוקת אוויר

זרימת אוויר לפנים ולחלונות

הצד.

זרימת אוויר לפנים לחלונות

הצד ולרגליים.

בד.זרימת אוויר לרגליים בל

זרימת אוויר לרגליים ולשמשה

מית.הקד

מיתזרימת אוויר לשמשה הקד
בד.בל

Eלחצן להפעלת/הפסקת חימום
החלון האחורי.

ה פולטתכאשר תפקוד זה פעיל דיוד
אור נדלקת בלחצן.

על מנת לקיים את יעילות המצבר,
מופסקת פעולת תפקוד זה באופן

אוטומטי, לאחר כעשרים דקות.

הת אדים מהירה/הסרהפשר
מיתמהשמשה הקד

פעל באופן הבא:

 לאזור האדום.Aסובב את מתג ¥

. למצב Cסובב את מתג ¥

. למצב Dסובב את מתג ¥

 למצב B 4סובב את מתג ¥

בית).(מהירות מניפה מר

איור 27

חימום ואוורור
הכרת

מתגי בקרה איור 27 מכוניתך
A מתג וויסות טמפרטורת האוויר

(אדום � חם/כחול � קר). אמצעי
מתג מהירות המפוח. B בטיחות

הערה: סובב את המתג למצב 0,
לעצור את זרימת האוויר היוצא מפתחי שימוש נכון

האוורור.
במכוניתך

מתג מיחזור אוויר. C

נוריות אזהרה  � מיחזור אוויר פנימי.

והודעות  � כניסת אוויר חיצוני.
חשוב: הפעלת תפקוד מיחזור האוויר

למניעת כניסת אוויר לתא הנוסעים:
איור 27

פעולה זו מומלצת במיוחד כאשר במקרה חירום
הפשרה/הסרת אדים מהירה זרימת אוויר לרגליים ולשמשה עוצרים במנהרה או בפקק תנועה, כדי

מהשמשה הקדמית הקדמית. למנוע כניסת אוויר מזוהם מבחוץ. אל
פעל באופן הבא: תשתמש בתפקוד זה במשך פרק זמן טיפול

זרימת אוויר לשמשה הקדמית
A סובב את מתג A לאזור האדום.ארוך, בפרט אם יש הרבה נוסעים ¥  ותחזוקה

בלבד. במכונית, כדי למנוע את כיסוי החלונות
. סובב את מתג C למצב  ¥ באדים.

. סובב את מתג D למצב  ¥ לחצן להפעלת/הפסקת חימום E D מתג חלוקת אוויר. נתונים טכניים
החלון האחורי. סובב את מתג B למצב 4 זרימת אוויר לפנים ולחלונות ¥

כאשר תפקוד זה פעיל דיודה פולטת (מהירות מניפה מרבית).הצד. אור נדלקת בלחצן. על מנת לקיים את יעילות המצבר,זרימת אוויר לפנים לחלונותאינדקס
מופסקת פעולת תפקוד זה באופן הצד ולרגליים.

אוטומטי, לאחר כעשרים דקות. זרימת אוויר לרגליים בלבד. 28
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איור 27ה מתגי בקר

Aת האווירמתג וויסות טמפרטור
(אדום � חם/כחול � קר).

B /מתג מהירות המפוח והפעלת
ת אקלים. לחץכת בקרהפסקת מער

כתעל המתג להפעיל את מער
ת אקלים; הנורית במתג תידלק.בקר

מצב זה מאפשר קירור מהיר את
של תא הנוסעים.

,0 סובב את המתג למצב ה:הער
לעצור את זרימת האוויר היוצא מפתחי

האוורור.

C.מתג מיחזור אוויר

 � מיחזור אוויר פנימי.

� כניסת אוויר חיצוני.

 הפעלת תפקוד מיחזור האווירחשוב:
למניעת כניסת אוויר לתא הנוסעים:

פעולה זו מומלצת במיוחד כאשר
ה או בפקק תנועה, כדיעוצרים במנהר

למנוע כניסת אוויר מזוהם מבחוץ. אל
תשתמש בתפקוד זה במשך פרק זמן

בה נוסעיםארוך, בפרט אם יש הר
במכונית, כדי למנוע את כיסוי החלונות

באדים.

D מתג חלוקת אוויר

זרימת אוויר לפנים ולחלונות
הצד.

זרימת אוויר לפנים לחלונות
הצד ולרגליים.

בד.זרימת אוויר לרגליים בל

זרימת אוויר לרגליים ולשמשה
מית.הקד

מיתזרימת אוויר לשמשה הקד
בד.בל

Eלחצן להפעלת/הפסקת חימום

החלון האחורי.

ה פולטתכאשר תפקוד זה פעיל דיוד

אור נדלקת בלחצן.

על מנת לקיים את יעילות המצבר,

מופסקת פעולת תפקוד זה באופן

אוטומטי, לאחר כעשרים דקות.

איור 28

הכרתמערכת בקרת אקלים ידנית
מכוניתך (עבור גירסאות/שווקים בהם היא

מסופקת)

מתגי בקרה איור 27
אמצעי

מתג וויסות טמפרטורת האוויר A
בטיחות (אדום � חם/כחול � קר).

שימוש נכוןB מתג מהירות המפוח והפעלת/
הפסקת מערכת בקרת אקלים. לחץ

במכוניתך
על המתג להפעיל את מערכת

בקרת אקלים; הנורית במתג תידלק.
נוריות אזהרה מצב זה מאפשר קירור מהיר את

והודעות של תא הנוסעים.

הערה: סובב את המתג למצב 0,
במקרה חירוםלעצור את זרימת האוויר היוצא מפתחי

האוורור.
איור 28

מתג מיחזור אוויר. C

טיפול לחצן להפעלת/הפסקת חימום E D מתג חלוקת אוויר  � מיחזור אוויר פנימי.
ותחזוקה החלון האחורי. זרימת אוויר לפנים ולחלונות � כניסת אוויר חיצוני.

כאשר תפקוד זה פעיל דיודה פולטת הצד.
חשוב: הפעלת תפקוד מיחזור האוויר

אור נדלקת בלחצן. נתונים טכנייםזרימת אוויר לפנים לחלונות למניעת כניסת אוויר לתא הנוסעים:
על מנת לקיים את יעילות המצבר,הצד ולרגליים. פעולה זו מומלצת במיוחד כאשר

מופסקת פעולת תפקוד זה באופן זרימת אוויר לרגליים בלבד. עוצרים במנהרה או בפקק תנועה, כדי

אוטומטי, לאחר כעשרים דקות. זרימת אוויר לרגליים ולשמשה אינדקסלמנוע כניסת אוויר מזוהם מבחוץ. אל
הקדמית. תשתמש בתפקוד זה במשך פרק זמן

ארוך, בפרט אם יש הרבה נוסעים
זרימת אוויר לשמשה הקדמית

29במכונית, כדי למנוע את כיסוי החלונות בלבד.
באדים.
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הת אדים מהירה/הסרהפשר

מית וחלונות הצדמהשמשה הקד

(MAX DEF)

פעל באופן הבא:

 לאזור האדום.Aסובב את מתג ¥

. למצב Cסובב את מתג ¥

. למצב Dסובב את מתג ¥

 למצב B 4סובב את מתג ¥

בית).(מהירות מניפה מר

ת אקליםכת בקר מערחשוב:

ה,שימושית ביותר להאצת ההפשר

בשת את האוויר. כוונןמאחר והיא מיי

ה כפי שמתואר לעיל,את מתגי הבקר

כת להפעלת מערEולחץ על מתג 

ה פולטת האורת אקלים. הדיודבקר

במתג תידלק.

כתתחזוקת המער

כתף הפעל את המערבעונת החור

אחת לחודש, במשך 10 דקות לפחות.

כתבדוק את המערלקראת הקיץ יש ל

תכז שירות מורשה מטעם חברבמר

סמל“ת בע“מ.

תחזוקת המערכת חשוב: מערכת בקרת אקלים הפשרה/הסרת אדים מהירה
הכרת

בעונת החורף הפעל את המערכת שימושית ביותר להאצת ההפשרה, מהשמשה הקדמית וחלונות הצד

(MAX DEF) אחת לחודש, במשך 10 דקות לפחות.מאחר והיא מייבשת את האוויר. כוונןמכוניתך
את מתגי הבקרה כפי שמתואר לעיל, לקראת הקיץ יש לבדוק את המערכתפעל באופן הבא:

ולחץ על מתג E להפעלת מערכת סובב את מתג A לאזור האדום. ¥ במרכז שירות מורשה מטעם חברתאמצעי
סמל“ת בע“מ.בקרת אקלים. הדיודה פולטת האור . ג C ל ובב את מ ¥

מצב בטיחות ת ס
במתג תידלק.

. סובב את מתג D למצב  ¥ שימוש נכון

סובב את מתג B למצב 4  ¥ במכוניתך

(מהירות מניפה מרבית).
נוריות אזהרה
והודעות

במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס

30
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ת אקליםכת בקרמער

אוטומטית
סאות/שווקים בהם היא(עבור גיר

מסופקת)

בעת על ידיה הנקבהתאם לטמפרטור

ת האקליםהמשתמש, בקר

האוטומטית מתכווננת באופן אוטומטי:

ם לתאת האוויר המוזרטמפרטור¥

הנוסעים;

מהירות המאוורר (זרימת אוויר¥

מתמשכת ומשתנה);

חלוקת האוויר בתוך תא הנוסעים;¥

חסהפעלת/הפסקת פעולת המד¥

בוש האוויר);(לקירור/יי

הפעלת/הפסקת פעולת מצב¥

מיחזור אוויר;

ניתן לשנות את כל התפקודים באופן

ידני. במלים אחרות אתה יכול להפעיל

ת אחד או יותרכת בבחיראת המער

ביעה הידנית של אחדמהתפקודים. הק

הבקרהתפקודים אינה מפריעה ל

האוטומטית של שאר התפקודים, גם

AUTOה פולטת האור במתג אם הדיוד

כבויה.

 איור 29בקרים

AUTO � Aלחצן 

הפעלת התפקוד האוטומטי של

ת אקליםכת בקרמער

ביעת ובקAUTOבלחיצה על לחצן 

כת מכווננת אתה, המערהטמפרטור

ה, את כמות וחלוקת האווירהטמפרטור

ת אתלתוך תא הנוסעים, ומבקר

חס.הפעלת המד

B   לחצן

חסהפעלת/הפסקת פעולת מד

ת האקליםבקר

הבלחיצה על הלחצן כאשר הדיוד

חסה, פעולת המדפולטת האור מאיר

ה פולטת האור נכבית.מופסקת והדיוד

חס מופסקת:כאשר פעולת המד

כת מפסיקה את פעולתהמער¥

מיחזור האוויר, כדי למנוע את כיסוי

החלונות באדים.

איור 29

הכרת מערכת בקרת אקלים
מכוניתך אוטומטית

(עבור גירסאות/שווקים בהם היא

אמצעי מסופקת)

בטיחות בהתאם לטמפרטורה הנקבעת על ידי

המשתמש, בקרת האקלים
שימוש נכון האוטומטית מתכווננת באופן אוטומטי:

במכוניתך טמפרטורת האוויר המוזרם לתא ¥

הנוסעים;
נוריות אזהרה

מהירות המאוורר (זרימת אוויר ¥
והודעות

מתמשכת ומשתנה);

חלוקת האוויר בתוך תא הנוסעים; ¥

במקרה חירום הפעלת/הפסקת פעולת המדחס ¥
איור 29 (לקירור/ייבוש האוויר);

B   לחצן טיפולבקרים איור 29 הפעלת/הפסקת פעולת מצב ¥

הפעלת/הפסקת פעולת מדחס A � AUTOותחזוקה לחצן  מיחזור אוויר;
בקרת האקלים הפעלת התפקוד האוטומטי של ניתן לשנות את כל התפקודים באופן

בלחיצה על הלחצן כאשר הדיודה מערכת בקרת אקלים ידני. במלים אחרות אתה יכול להפעיל
נתונים טכניים פולטת האור מאירה, פעולת המדחס AUTO ובקביעת בלחיצה על לחצן את המערכת בבחירת אחד או יותר

מופסקת והדיודה פולטת האור נכבית. הטמפרטורה, המערכת מכווננת אתמהתפקודים. הקביעה הידנית של אחד
כאשר פעולת המדחס מופסקת: הטמפרטורה, את כמות וחלוקת האווירהתפקודים אינה מפריעה לבקרה

אינדקס האוטומטית של שאר התפקודים, גם
המערכת מפסיקה את פעולת ¥ לתוך תא הנוסעים, ומבקרת את

AUTO אם הדיודה פולטת האור במתג
מיחזור האוויר, כדי למנוע את כיסוי הפעלת המדחס.

כבויה.
31החלונות באדים.
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לא ניתן לספק לתא הנוסעים אוויר¥
ה נמוכה יותרבטמפרטור
ת האוויר החיצונימטמפרטור

ה המצוינת בתצוגה(הטמפרטור
כת אינהמהבהבת, כאשר המער

גת תנאי הנוחותבטוחה בהש
רשים);הנד

ניתן לאפס באופן ידני את מהירות¥
חס מוכשרהמאוורר (עם מד

מת האוורור אינה יכולהלפעולה, ר
ת מתחת לקו המוצג בתצוגה).לרד

OFF � C לחצן

כתהפסקת פעולת המער

 מופסקת פעולתOFFבלחיצה על לחצן 
כת.המער

ת האקלים הבאיםכת בקרתנאי מער
כתיתקיימו, כאשר פעולת המער

מופסקת:

כל הנורות כבויות;¥

ה כבויה;ביעת הטמפרטורתצוגת ק¥

מצב מיחזור אוויר מופסק;¥

חס מופסקת;פעולת המד¥

פעולת המאוורר מופסקת.¥

במצב תנאים זה, ניתן להכשיר לפעולה
או לנטרל את מצב מיחזור האוויר ללא

כת.הפעלת המער

D � לחצן 

לחצן הפעלת/הפסקת פעולת
מיחזור אוויר

מומלץ להפעיל את מצב מיחזור אוויר
בהמתנה בתורים או בנהיגה במנהרות,

כדי למנוע כניסת אוויר מזוהם.

ה = מצב בלחצן מאירLEDנורית ה�
מיחזור אוויר מופעל.

 בלחצן כבויה = מצבLEDנורית ה�
מיחזור אוויר מופסק.

עבור טמפרטורות נמוכות או אם פעולת
חס מופסקת, מצב מיחזור אווירהמד

מופסק באילוץ, כדי למנוע את התכסות
החלונות באדים.

 מומלץ לא להשתמש במצבחשוב:
המיחזור אוויר כאשר הטמפרטור

החיצונית נמוכה, כדי למנוע התכסות
ה של החלונות באדים.מהיר

�E      ∆¬ לחצנים 

הביעת טמפרטורק

ה בתא הטמפרטור¬בלחיצה על לחצן 
HIך גת הערהנוסעים עולה, עד להש

בי).(חימום מר

ה בתא הטמפרטור∆בלחיצה על לחצן 
LOך גת הערת, עד להשהנוסעים יורד

בי).(קירור מר

 באופן ספציפי, אם נוזל החימוםחשוב:
ה מספקת, המאוורר לאאינו חם במיד

ביתיתחיל לפעול מיד במהירות המר

שלו, להגביל את כניסת האוויר הקר
באופן חריג לתא הנוסעים.

�F      ∆¬ לחצנים 

ביעת מהירות המאווררק

∆ או  ¬בלחיצה בהתאם על הלחצנים 

בהתאם, תוצג מהירות המאוורר
בתצוגה בקווי הגדלה או הקטנה.

את פעולת המאוורר ניתן להפסיק
לחלוטין, רק אם הופסקה פעולת

).Bחס (לחצן המד

ת המהירותכדי להחזיר את בקר
האוטומטית של המאוורר, לחץ על

.AUTOלחצן 

I H G       לחצנים 

ה ידנית של חלוקת האווירבחיר

בוע אחתבלחיצה על הלחצנים ניתן לק
מ� 5 האופציות השונות של זרימת

האוויר.

מיתזרימת אוויר לשמשה הקד

תמיים, להסרולחלונות הצד הקד

תם.אדים או להפשר

כזיים והצדדייםלפתחי האוורור המר

בלוח המכשירים, כדי לאוורר את

החזה והפנים במהלך עונה חמה.

שלו, להגביל את כניסת האוויר הקר D �  לחצן לא ניתן לספק לתא הנוסעים אוויר ¥
באופן חריג לתא הנוסעים. לחצן הפעלת/הפסקת פעולת בטמפרטורה נמוכה יותר הכרת

מיחזור אוויר מטמפרטורת האוויר החיצוני מכוניתך
F �     ∆ ¬ לחצנים מומלץ להפעיל את מצב מיחזור אוויר (הטמפרטורה המצוינת בתצוגה

קביעת מהירות המאווררבהמתנה בתורים או בנהיגה במנהרות, מהבהבת, כאשר המערכת אינה כדי למנוע כניסת אוויר מזוהם.אמצעי
∆ ¬ בלחיצה בהתאם על הלחצנים  או  בטוחה בהשגת תנאי הנוחות

LEDנורית ה� בלחצן מאירה = מצב בהתאם, תוצג מהירות המאווררבטיחות הנדרשים);
בתצוגה בקווי הגדלה או הקטנה. מיחזור אוויר מופעל.

ניתן לאפס באופן ידני את מהירות ¥

את פעולת המאוורר ניתן להפסיק LEDנורית ה� בלחצן כבויה = מצב שימוש נכון
המאוורר (עם מדחס מוכשר

לחלוטין, רק אם הופסקה פעולתמיחזור אוויר מופסק. לפעולה, רמת האוורור אינה יכולהבמכוניתך
.(B לחצן) המדחס עבור טמפרטורות נמוכות או אם פעולת לרדת מתחת לקו המוצג בתצוגה).

כדי להחזיר את בקרת המהירותהמדחס מופסקת, מצב מיחזור אוויר נוריות אזהרה
האוטומטית של המאוורר, לחץ על מופסק באילוץ, כדי למנוע את התכסות

AUTO החלונות באדים. OF .ות לחצן  C � F לחצן והודע
חשוב: מומלץ לא להשתמש במצב הפסקת פעולת המערכת

מיחזור אוויר כאשר הטמפרטורה
I H G        לחצנים OFFהחיצונית נמוכה, כדי למנוע התכסות בלחיצה על לחצן  מופסקת פעולת במקרה חירום

בחירה ידנית של חלוקת האוויר מהירה של החלונות באדים. המערכת.

בלחיצה על הלחצנים ניתן לקבוע אחת תנאי מערכת בקרת האקלים הבאים
טיפול

מ� 5 האופציות השונות של זרימת E �     ∆ ¬ לחצנים יתקיימו, כאשר פעולת המערכת
 ותחזוקה

האוויר. קביעת טמפרטורה מופסקת:

זרימת אוויר לשמשה הקדמית¬ בלחיצה על לחצן  הטמפרטורה בתא כל הנורות כבויות; ¥

HI הנוסעים עולה, עד להשגת הערך
ולחלונות הצד הקדמיים, להסרת תצוגת קביעת הטמפרטורה כבויה; ¥ (חימום מרבי).נתונים טכניים

אדים או להפשרתם. מצב מיחזור אוויר מופסק; בלחיצה על לחצן ∆ הטמפרטורה בתא¥
לפתחי האוורור המרכזיים והצדדיים LO הנוסעים יורדת, עד להשגת הערך פעולת המדחס מופסקת; ¥

בלוח המכשירים, כדי לאוורר את (קירור מרבי). פעולת המאוורר מופסקת. ¥ אינדקס
החזה והפנים במהלך עונה חמה. חשוב: באופן ספציפי, אם נוזל החימום

אינו חם במידה מספקת, המאוורר לאבמצב תנאים זה, ניתן להכשיר לפעולה
יתחיל לפעול מיד במהירות המרביתאו לנטרל את מצב מיחזור האוויר ללא

הפעלת המערכת. 32
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

מפתחי האוורור באזור הרגליים
מיים). הנטייהבים קד(מוש

בעית של אוויר חםהט
להתפשט כלפי מעלה

ת לחמם את תאמאפשר
בית,הנוסעים במהירות מר

ולהעניק מיד תחושה נעימה
של חום.

חלוקת אוויר מפתחי האוורור+
של אזור הרגליים (אוויר חם),

ומפתחי האוורור של לוח
המכשירים (אוויר קריר יותר).

 חלוקת אוויר מפתחי האוורור+
באזור הרגליים, ומפתחי

מיתהאוורור של השמשה הקד
מיים. אופןוחלונות הצד הקד

בחלוקה זה מאפשר לחמם היט
את תא הנוסעים, ולמנוע את

התכסות החלונות באדים.

בע מציינותאת אופן החלוקה שנק
דיודות פולטות אור בלחצנים שנבחרו.

ת חלוקת האווירכדי להחזיר את בקר
.AUTOלמצב אוטומטי, לחץ על לחצן 

L � לחצן 

הת אדים מהירה/הסרלחצן הפשר
מיתמהשמשה הקד

,בות לחיצה על הלחצן בעק
כת את כל התפקודיםמפעילה המער

ה:ת אדים מהירה/הסרהנחוצים להפשר

חס המזגן מופעל (אם תנאימד¥
האקלים מתאימים);

מצב מיחזור אוויר מופסק;¥

ביתבעה למרת האוויר נקטמפרטור¥
)HI;(

בעתת מהירות המפוח נקבחיר¥
ת נוזל הקירור;בהתאם לטמפרטור

מיתזרימת אוויר לכיוון השמשה הקד¥
וחלונות הצד;

חימום החלון האחורי מופעל;¥

 התפקוד נותר פעיל במשךחשוב:
ת נוזלכשלוש דקות, מאז שטמפרטור

 (עבור דגמים50°Cהקירור חרגה מעל 
 (עבור דגמים35°Cעם מנועי בנזין), או 

עם מנועי דיזל).

כתתחזוקת המער
כתף הפעל את המערבעונת החור

אחת לחודש, למשך 10 דקות לפחות.

כתבדוק את המערלקראת הקיץ יש ל
תכז שירות מורשה מטעם חברבמר

סמל“ת בע“מ.

המערכת משתמשת בגז
 אשר אינו מסכןR134aקרר 

את הסביבה במקרה של
 אשר אינוR12דליפה. אסור למלא גז 

מתאים לרכיבי המערכת.

מפשיר/מסיר אדים מהחלון
האחורי המחומם

 כדי להפעיל תפקודMלחץ על הלחצן 
זה; הפעלתו מצוינת באמצעות נורית

ה הנדלקת בלוח המחוונים.אזהר

פעולת התפקוד מופסקת באופן
אוטומטי לאחר כעשרים דקות.
ם לכן,להפסקת פעולת התפקוד קוד

.לחץ שוב על לחצן 

בקות על הצדביק מד אל תדחשוב:
הפנימי של החלון האחורי, מעל תילי

החימום של החלון האחורי, למנוע
גרימת נזק לתילים.

מדחס המזגן מופעל (אם תנאי המערכת משתמשת בגז¥ מפתחי האוורור באזור הרגליים
הכרת

R134a קרר  אשר אינו מסכןהאקלים מתאימים); (מושבים קדמיים). הנטייה
מכוניתך את הסביבה במקרה של מצב מיחזור אוויר מופסק; ¥ הטבעית של אוויר חם

דליפה. אסור למלא גז R12 אשר אינו להתפשט כלפי מעלה
טמפרטורת האוויר נקבעה למרבית ¥

מתאים לרכיבי המערכת. מאפשרת לחמם את תא
;(HI)אמצעי הנוסעים במהירות מרבית,

בחירת מהירות המפוח נקבעת ¥ בטיחותולהעניק מיד תחושה נעימה מפשיר/מסיר אדים מהחלון בהתאם לטמפרטורת נוזל הקירור; של חום.
האחורי המחומם

זרימת אוויר לכיוון השמשה הקדמית ¥ חלוקת אוויר מפתחי האוורור שימוש נכון+ לחץ על הלחצן M כדי להפעיל תפקוד
וחלונות הצד; של אזור הרגליים (אוויר חם),

במכוניתך זה; הפעלתו מצוינת באמצעות נורית ומפתחי האוורור של לוח
אזהרה הנדלקת בלוח המחוונים. חימום החלון האחורי מופעל; ¥ המכשירים (אוויר קריר יותר).
פעולת התפקוד מופסקת באופן נוריות אזהרהחשוב: התפקוד נותר פעיל במשך + חלוקת אוויר מפתחי האוורור

אוטומטי לאחר כעשרים דקות. כשלוש דקות, מאז שטמפרטורת נוזל
והודעות באזור הרגליים, ומפתחי

להפסקת פעולת התפקוד קודם לכן, הקירור חרגה מעל 50°C (עבור דגמים
האוורור של השמשה הקדמית

. לחץ שוב על לחצן  עם מנועי בנזין), או 35°C (עבור דגמים
עם מנועי דיזל).וחלונות הצד הקדמיים. אופן

חשוב: אל תדביק מדבקות על הצד במקרה חירוםחלוקה זה מאפשר לחמם היטב
הפנימי של החלון האחורי, מעל תילי את תא הנוסעים, ולמנוע את

החימום של החלון האחורי, למנוע תחזוקת המערכת התכסות החלונות באדים.
גרימת נזק לתילים. בעונת החורף הפעל את המערכת טיפולאת אופן החלוקה שנקבע מציינות

אחת לחודש, למשך 10 דקות לפחות. דיודות פולטות אור בלחצנים שנבחרו.
ותחזוקה

לקראת הקיץ יש לבדוק את המערכת כדי להחזיר את בקרת חלוקת האוויר
במרכז שירות מורשה מטעם חברת .AUTO למצב אוטומטי, לחץ על לחצן

סמל“ת בע“מ.
נתונים טכניים

L �  לחצן

לחצן הפשרה/הסרת אדים מהירה
מהשמשה הקדמית

אינדקס , בעקבות לחיצה על הלחצן 
מפעילה המערכת את כל התפקודים

הנחוצים להפשרה/הסרת אדים מהירה:

33



34

תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אלומות אור נמוך, פנסי צד/
איור 30פנסים אחוריים 

,MARכאשר המפתח נמצא במצב 
בעת המשוננת למצבסובב את הט

. אם אלומות האור הנמוך הופעלו,
ת נהיגת יום מופסקת ואילותאור

הפנסים האחוריים מופעלים ביחד עם
האלומות האור הנמוך. נורית האזהר

בלוח המחוונים, תידלק בו זמנית. כאשר
 אוSTOPמפתח ההתנעה נמצא במצב 

בעת המשוננתמוסר, סובב את הט
ה  נורית האזהר. למצב 0מצב 

בלוח המחוונים נדלקת וכן הפנסים
האחוריים ופנסי לוחית הרישוי.

 איור 30אלומות אור גבוה
בעת המשוננת נמצאתכאשר הט

חוף את הידית לפנים ד,במצב 
בוע).לכיוון לוח המכשירים (מצב ק

תידלק בלוח ה נורית האזהר
המחוונים. פעולת אלומות האור הגבוה

המופסקת, עם משיכת הידית בחזר
ת פעולתלכיוון גלגל ההגה (מוחזר

אלומות האור הנמוך).

 איורהבהוב בפנסים הראשיים
30

כדי להבהב בפנסים הראשיים, משוך
את הידית לכיוון גלגל ההגה (מצב

תידלק בו ה זמני). נורית האזהר
זמנית בלוח המחוונים.

 איור 31מחווני כיוון
בוע) למצב:הסט את הידית (למצב ק

: מחוון כיוון ימני. מטה)מעלה (מצב 

: מחוון כיוון שמאלי. נורית)(מצב 
 תהבהב בלוח,או  ה  האזהר

המחוונים. הפעולה של מחווני הכיוון
תיפסק באופן אוטומטי בתום הפנייה.

בתפקוד איתות שינוי נתי
ב, הסט אתכדי לאותת על שינוי נתי

הידית השמאלית למצב זמני למשך
פחות מחצי שניה. מחווני הכיוון בצד

שנבחר יהבהבו שלוש פעמים, ולאחר
מכן יחדלו באופן אוטומטי.

האזהר

ה חיצוניתתאור
ביתהידית השמאלית מפעילה את מר

הפנסים החיצוניים. את הפנסים
החיצוניים ניתן להפעיל רק כאשר

.MARמפתח ההצתה נמצא במצב 
ה החיצונית פועלת,כאשר התאור

מוארים גם לוח המחוונים והבקרים
השונים של לוח המחוונים.

)D.R.L (ת יוםתאור

(אם קיימת) איור 30

MARכאשר המפתח נמצא במצב 
ת, תאור0בעת המשוננת במצב והט

נהיגת יום מופעלת באופן אוטומטי;
ה הפנימית אינםשאר הפנסים והתאור

בטל אתמופעלים. ניתן להפעיל/ל
ת נהיגת יום האוטומטית,תאור

באמצעות התפריטים בצג (עיין
ב�ב�תכליתי“ ו� “צג רבנושאים “צג ר

תכליתי בר תכנות“ בפרק זה). אם
ת נהיגת יום מבוטלת, כאשרתאור

, אך0בעת המשוננת נמצאת במצב הט
פנס לא יאיר.

תאורת נהיגת יום משמשת כחלופה
לאלומות האור הנמוך בנהיגת יום כאשר
החוק מחייב זאת, ומותר להשתמש בה

גם כאשר החוק אינו מחייב זאת.
תאורת נהיגת יום אינה מהווה תחליף

לאלומות האור הנמוך, בנהיגה במנהרות
או בשעות החשיכה.

השתמש בתאורת נהיגת יום בהתאם
לחוק ולתקנות התעבורה. ציית לחוקים.

איור 31איור 30

תאורה חיצונית
הכרת

הידית השמאלית מפעילה את מרבית
הפנסים החיצוניים. את הפנסים מכוניתך

החיצוניים ניתן להפעיל רק כאשר
.MAR מפתח ההצתה נמצא במצב

כאשר התאורה החיצונית פועלת,אמצעי
מוארים גם לוח המחוונים והבקרים בטיחות

השונים של לוח המחוונים.

(D.R.L) תאורת יום שימוש נכון
איור 31 איור 30 (אם קיימת) איור 30 במכוניתך

MARהבהוב בפנסים הראשיים איור אלומות אור נמוך, פנסי צד/ כאשר המפתח נמצא במצב 
30 פנסים אחוריים איור 30 והטבעת המשוננת במצב 0, תאורת

נהיגת יום מופעלת באופן אוטומטי; נוריות אזהרה
כדי להבהב בפנסים הראשיים, משוך MAR, כאשר המפתח נמצא במצב 

את הידית לכיוון גלגל ההגה (מצבשאר הפנסים והתאורה הפנימית אינם סובב את הטבעת המשוננת למצב והודעות
זמני). נורית האזהרה  תידלק בומופעלים. ניתן להפעיל/לבטל את . אם אלומות האור הנמוך הופעלו,

זמנית בלוח המחוונים.תאורת נהיגת יום האוטומטית, תאורת נהיגת יום מופסקת ואילו
מחווני כיוון איור 31הפנסים האחוריים מופעלים ביחד עםבאמצעות התפריטים בצג (עיין אלומות האור הנמוך. נורית האזהרהבנושאים “צג רב�תכליתי“ ו� “צג רב�במקרה חירום

הסט את הידית (למצב קבוע) למצב: בלוח המחוונים, תידלק בו זמנית. כאשרתכליתי בר תכנות“ בפרק זה). אם
): מחוון כיוון ימני. מטה מעלה (מצב  מפתח ההתנעה נמצא במצב STOP אותאורת נהיגת יום מבוטלת, כאשר

הטבעת המשוננת נמצאת במצב 0, אך טיפול
): מחוון כיוון שמאלי. נורית (מצב  מוסר, סובב את הטבעת המשוננת

0פנס לא יאיר. , תהבהב בלוח ותחזוקה האזהרה   או  . נורית האזהרה  מצב 0 למצב 
המחוונים. הפעולה של מחווני הכיוון בלוח המחוונים נדלקת וכן הפנסים

תיפסק באופן אוטומטי בתום הפנייה. האחוריים ופנסי לוחית הרישוי. אזהרה
תפקוד איתות שינוי נתיב אלומות אור גבוה איור 30 תאורת נהיגת יום משמשת כחלופה נתונים טכניים

כאשר הטבעת המשוננת נמצאת כדי לאותת על שינוי נתיב, הסט אתלאלומות האור הנמוך בנהיגת יום כאשר הידית השמאלית למצב זמני למשךהחוק מחייב זאת, ומותר להשתמש בה , דחוף את הידית לפנים במצב 
גם כאשר החוק אינו מחייב זאת.

פחות מחצי שניה. מחווני הכיוון בצד לכיוון לוח המכשירים (מצב קבוע).
שנבחר יהבהבו שלוש פעמים, ולאחר נורית האזהרה  תידלק בלוח תאורת נהיגת יום אינה מהווה תחליף אינדקס

מכן יחדלו באופן אוטומטי.לאלומות האור הנמוך, בנהיגה במנהרות המחוונים. פעולת אלומות האור הגבוה
מופסקת, עם משיכת הידית בחזרהאו בשעות החשיכה.

לכיוון גלגל ההגה (מוחזרת פעולת השתמש בתאורת נהיגת יום בהתאם
אלומות האור הנמוך).לחוק ולתקנות התעבורה. ציית לחוקים. 34
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

תפקוד “לווה אותי הביתה“
תפקוד זה מאפשר להאיר את האזור

בעב המכונית, לפרק זמן שנקביס
מראש.

הפעלה

כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב
STOPאו כאשר המפתח מוסר, משוך 

את הידית לכיוון גלגל ההגה בתוך שתי
ע שפעולת המנוע הופסקה.דקות מרג

כל משיכת ידית מאריכה את פרק הזמן
ה, עד 210 שניותבו פועלת התאורש

לכל היותר; לאחר מכן, הפנסים נכבים
באופן אוטומטי.

ה נוריתלאחר כל משיכת ידית מאיר
 בלוח המחוונים, ובצג מצויןהחיווי 

ה.במשך כמה זמן תפעל התאור

נורית החיווי נדלקת לאחר המשיכה
הראשונה של הידית, וממשיכה להאיר

עד שהפנסים נכבים באופן אוטומטי. כל
משיכה של הידית מאריכה את פרק

בו הפנסים מאירים.הזמן ש

ביטול

משוך את הידית כלפי גלגל ההגה,
והחזק אותה במצב זה במשך שתי

שניות לפחות.

שטיפת שמשות
ת את, מבקראיור 32הידית הימנית 

מית, ואתמגבי/שוטפי השמשה הקד
פעולת מגב/שוטף החלון האחורי.

מיתמגבי/שוטפי השמשה הקד

ההתקן מסוגל לפעול רק כאשר מפתח
.MARההתנעה נמצא במצב 

לידית יש חמישה מצבים שונים (4
מהירויות).

Aמיתפעולת מגבי השמשה הקד
מופסקת.

B.ניגוב לסירוגין

C.ניגוב מתמשך איטי

D .ניגוב מתמשך מהיר

E ה (מצב זמני).עית מהירפעולה רג

ה המגבים פועליםעית מהירבפעולה רג
כל עוד אוחזים בידית במצב זה. כאשר

,Aבה למצב פים מהידית היא שמר
ופועלת המגבים מופסקת באופן

אוטומטי.

איור 32

האזהר

תפקוד “שטיפה חכמה“
משוך את הידית כלפי גלגל ההגה (מצב
זמני), כדי להפעיל את שוטף השמשה

מית.הקד
הוסף למשוך את הידית כדי להפעיל

ת את המגבים והשוטפיםבמשיכה בודד
מית. המגביםשל השמשה הקד

ביםמופעלים באופן אוטומטי, אם מוש
בידית במשך חצי שניה לפחות. מגבי

מית מפסיקים לפעולהשמשה הקד
למספר ניגובים, לאחר שחרור הידית.

מהלך “ניקוי“ נוסף לאחר מספר שניות,
משלים את פעולת הניגוב.

אל תשתמש במגבי השמשה הקדמית
להסרת שכבות של שלג או קרח

מהשמשה הקדמית. במצב כזה מגבי
השמשה הקדמית עלולים להיקלע

למאמצים חריגים, והגנת מנוע
המגבים המונעת פעולה למשך כמה

שניות עלולה למעוד. אם הבעיה
ממשיכה להתקיים התקשר למרכז

שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת
בע“מ.

שטיפת שמשות תפקוד “לווה אותי הביתה“
הכרת

הידית הימנית איור 32, מבקרת את תפקוד זה מאפשר להאיר את האזור
מכוניתך מגבי/שוטפי השמשה הקדמית, ואת סביב המכונית, לפרק זמן שנקבע

פעולת מגב/שוטף החלון האחורי. מראש.

אמצעי
מגבי/שוטפי השמשה הקדמית הפעלה

בטיחות
ההתקן מסוגל לפעול רק כאשר מפתח כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב

.MAR STOP ההתנעה נמצא במצב  או כאשר המפתח מוסר, משוך
שימוש נכון

איור 32 במכוניתךלידית יש חמישה מצבים שונים (4את הידית לכיוון גלגל ההגה בתוך שתי תפקוד “שטיפה חכמה“ מהירויות).דקות מרגע שפעולת המנוע הופסקה.
משוך את הידית כלפי גלגל ההגה (מצב פעולת מגבי השמשה הקדמיתכל משיכת ידית מאריכה את פרק הזמן Aנוריות אזהרה זמני), כדי להפעיל את שוטף השמשה הקדמית.מופסקת.שבו פועלת התאורה, עד 210 שניות והודעותלכל היותר; לאחר מכן, הפנסים נכבים

הוסף למשוך את הידית כדי להפעיל ניגוב לסירוגין. B באופן אוטומטי.
במשיכה בודדת את המגבים והשוטפים ניגוב מתמשך איטי. C של השמשה הקדמית. המגביםלאחר כל משיכת ידית מאירה נורית

במקרה חירוםD ניגוב מתמשך מהיר. מופעלים באופן אוטומטי, אם מושבים החיווי  בלוח המחוונים, ובצג מצוין
בידית במשך חצי שניה לפחות. מגבי E פעולה רגעית מהירה (מצב זמני). במשך כמה זמן תפעל התאורה.
השמשה הקדמית מפסיקים לפעול

בפעולה רגעית מהירה המגבים פועלים טיפוללמספר ניגובים, לאחר שחרור הידית.נורית החיווי נדלקת לאחר המשיכה
מהלך “ניקוי“ נוסף לאחר מספר שניות, כל עוד אוחזים בידית במצב זה. כאשר הראשונה של הידית, וממשיכה להאיר

ותחזוקה משלים את פעולת הניגוב. ,A מרפים מהידית היא שבה למצב עד שהפנסים נכבים באופן אוטומטי. כל
ופועלת המגבים מופסקת באופן משיכה של הידית מאריכה את פרק

אזהרה אוטומטי. הזמן שבו הפנסים מאירים.

נתונים טכניים אל תשתמש במגבי השמשה הקדמית
להסרת שכבות של שלג או קרח ביטול

מהשמשה הקדמית. במצב כזה מגבי השמשה הקדמית עלולים להיקלעמשוך את הידית כלפי גלגל ההגה,
אינדקס למאמצים חריגים, והגנת מנועוהחזק אותה במצב זה במשך שתי

המגבים המונעת פעולה למשך כמה שניות לפחות.
שניות עלולה למעוד. אם הבעיה

ממשיכה להתקיים התקשר למרכז
35 שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת

בע“מ.
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

מגב/שוטף החלון האחורי
ההתקן מסוגל לפעול רק כאשר מתג

.MARההתנעה נמצא במצב 

,בעת המשוננת למצב סובב את הט
כדי להפעיל את מגב החלון האחורי.

מית פעילים,כאשר מגבי השמשה הקד
,בעת המשוננת למצב סובב את הט

כדי להפעיל את מגב החלון האחורי;
אשר במצב זה יפעל (במצבים שונים)

מית,בסנכרון עם מגבי השמשה הקד
עם זאת במחצית ממהלכי הניגוב

מיתשלהם. כאשר מגבי השמשה הקד
ב הילוך נסיעה לאחור, מגבפעילים, של

החלון האחורי יופעל באופן אוטומטי,
במצב ניגוב מתמשך איטי.

פעולתו תופסק עם הוצאת הילוך
נסיעה לאחור משילוב.

תפקוד “שטיפה חכמה“

חיפת הידית לכיוון לוח המכשיריםד
(מצב זמני), תפעיל את שוטף החלון

האחורי.

חוף את הידית כדי להפעילהוסף לד
ת את סילון שוטף החלוןבמשיכה בודד

האחורי. השוטף יופעל באופן אוטומטי,
חוף את הידית למעלהאם תמשיך לד

מחצי שניה.

מגב החלון האחורי יפסיק לפעול לאחר
מספר מהלכים, לאחר שחרור הידית.

מהלך “ניקוי“ נוסף לאחר מספר שניות,
משלים את פעולת הניגוב.

אל תשתמש במגב החלון
האחורי להסרת שכבות של

שלג או קרח מהשמשה
הקדמית. במצב כזה מגב החלון
האחורי עלול להיקלע למאמצים

חריגים, והגנת מנוע המגב ימנע פעולה
למשך כמה שניות אחרת המערכת
עלולה למעוד. אם הבעיה ממשיכה

להתקיים התקשר למרכז שירות
מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ.

ה פנימיתתאור
ה פנימיפנס תקר

ניתן להסיט את העדשה לשלושה
מצבים שונים:

לחיצה בצד ימין: הפנס מאיר באופן¥
בוע.ק

לחיצה בצד שמאל: הפנס כבוי¥
בוע.באופן ק

כזי (מצב ניטרלי): הפנסמצב מר¥
מופעל או מופסק כאשר הדלתות

נפתחות או נסגרות.
 לפני שיוצאים מהמכונית ישחשוב:

כזי.לוודא שהעדשה נמצאת במצב מר
הת הדלתות וודא שהתאורלאחר סגיר

כבתה, כדי למנוע את פריקת המצבר.
ה נדלקת אובחלק המדגמים התאור

ת דלתבות פתיחת וסגירנכבית רק בעק
הנהג.

כאשר הדלתות משוחררות מנעילה
ה הפנימית נדלקתחוק, התאורבשלט ר

למשך 10 שניות.

כאשר הדלתות ננעלות בשימוש בשלט
ה נכבה.חוק, פנס התקרר

הקוצב זמן של פנס התקר
כזי)(כאשר העדשה במצב מר

ה מופעלת בשלושת המצביםהתאור
הבאים:

כאשר פותחים את אחת הדלתות,¥
ה במשך שלוש דקות.ה מאירהתאור

כאשר שולפים את המפתח ממתג¥
ההתנעה, בתוך שתי דקות

ה נדלקתממת המנוע, התאורמהד
למשך 10 שניות.

כב מנעילהכאשר משחררים את הר¥
בוב המפתחחוק או בסיבשלט ר

ה נדלקת למשךבדלת הנהג, התאור
10שניות.

ה נכבית בשלושת המצביםהתאור
הבאים:

הת כל הדלתות, התאורלאחר סגיר¥
הה במשך שלוש דקות. התאורמאיר

תיכבה לפני תום שלוש הדקות, אם
מסובבים את מתג התנעה למצב

MAR.
בות נעילת הדלתות (או בשלטבעק¥

בוב המפתח בדלתחוק או בסיר
ה נכבה.הנהג) פנס התקר

ה הפנימית נכבית לאחר 15התאור¥
דקות, כדי למנוע את פריקת

המצבר.

ת תא המטעןתאור
ה נדלקת עם פתיחת תאהתאור

תו.המטען, ונכבית עם סגיר

כאשר הדלתות ננעלות בשימוש בשלט רחוק, פנס התקרה נכבה.אל תשתמש במגב החלוןמגב/שוטף החלון האחורי ההתקן מסוגל לפעול רק כאשר מתג האחורי להסרת שכבות שלהכרת
קוצב זמן של פנס התקרה שלג או קרח מהשמשה MAR. ההתנעה נמצא במצב  מכוניתך

(כאשר העדשה במצב מרכזי) הקדמית. במצב כזה מגב החלון , סובב את הטבעת המשוננת למצב 
התאורה מופעלת בשלושת המצביםהאחורי עלול להיקלע למאמצים כדי להפעיל את מגב החלון האחורי. הבאים:אמצעי חריגים, והגנת מנוע המגב ימנע פעולה

למשך כמה שניות אחרת המערכתכאשר מגבי השמשה הקדמית פעילים,
כאשר פותחים את אחת הדלתות, ¥ , סובב את הטבעת המשוננת למצב  בטיחות

עלולה למעוד. אם הבעיה ממשיכה
התאורה מאירה במשך שלוש דקות. להתקיים התקשר למרכז שירות כדי להפעיל את מגב החלון האחורי;
כאשר שולפים את המפתח ממתג ¥ מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ. אשר במצב זה יפעל (במצבים שונים) שימוש נכון

ההתנעה, בתוך שתי דקות בסנכרון עם מגבי השמשה הקדמית, במכוניתך
מהדממת המנוע, התאורה נדלקת עם זאת במחצית ממהלכי הניגוב

למשך 10 שניות. תאורה פנימית שלהם. כאשר מגבי השמשה הקדמית
כאשר משחררים את הרכב מנעילה ¥ פנס תקרה פנימי פעילים, שלב הילוך נסיעה לאחור, מגב נוריות אזהרה

בשלט רחוק או בסיבוב המפתח ניתן להסיט את העדשה לשלושההחלון האחורי יופעל באופן אוטומטי, והודעות
בדלת הנהג, התאורה נדלקת למשך מצבים שונים:במצב ניגוב מתמשך איטי.

10שניות.
¥ לחיצה בצד ימין: הפנס מאיר באופןפעולתו תופסק עם הוצאת הילוך

התאורה נכבית בשלושת המצבים קבוע. נסיעה לאחור משילוב. במקרה חירום
הבאים:

לחיצה בצד שמאל: הפנס כבוי ¥
לאחר סגירת כל הדלתות, התאורה ¥ באופן קבוע. תפקוד “שטיפה חכמה“

מאירה במשך שלוש דקות. התאורה
מצב מרכזי (מצב ניטרלי): הפנס ¥ טיפול

תיכבה לפני תום שלוש הדקות, אם דחיפת הידית לכיוון לוח המכשירים
מסובבים את מתג התנעה למצבמופעל או מופסק כאשר הדלתות (מצב זמני), תפעיל את שוטף החלון  ותחזוקה

MAR .נפתחות או נסגרות. האחורי.

¥
בעקבות נעילת הדלתות (או בשלטחשוב: לפני שיוצאים מהמכונית יש הוסף לדחוף את הידית כדי להפעיל

רחוק או בסיבוב המפתח בדלתלוודא שהעדשה נמצאת במצב מרכזי. במשיכה בודדת את סילון שוטף החלון נתונים טכניים
הנהג) פנס התקרה נכבה.לאחר סגירת הדלתות וודא שהתאורה האחורי. השוטף יופעל באופן אוטומטי,
כבתה, כדי למנוע את פריקת המצבר.

התאורה הפנימית נכבית לאחר 15 ¥ אם תמשיך לדחוף את הידית למעלה
דקות, כדי למנוע את פריקתבחלק המדגמים התאורה נדלקת או מחצי שניה.

המצבר.נכבית רק בעקבות פתיחת וסגירת דלת הנהג.מגב החלון האחורי יפסיק לפעול לאחראינדקס
תאורת תא המטען מספר מהלכים, לאחר שחרור הידית.

כאשר הדלתות משוחררות מנעילה התאורה נדלקת עם פתיחת תאמהלך “ניקוי“ נוסף לאחר מספר שניות, בשלט רחוק, התאורה הפנימית נדלקת המטען, ונכבית עם סגירתו.משלים את פעולת הניגוב. למשך 10 שניות. 36
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המתגי בקר

 איור 33בקר תפקוד ספורט

A איור 33כאשר בקר תפקוד ספורט 
ביעת נהיגת ספורט,נלחץ, מופעלת ק

המתאפיינת בתגובת יתר במהלך
ת מומנט ההנעה עםההאצה; עם הגבר

ב יותרהיגוי מדויק יותר, הדורש מאמץ ר
בהחזקת גלגל ההגה.

כאשר מצב ספורט פעיל הכיתוב
SPORTמוצג בלוח המחוונים. לחץ שוב 

על הלחצן לנטרל את התפקוד, ולחזור
רטית.למצב נהיגה סטנד

,SPORT בלחיצה על לחצן חשוב:
התפקוד פעיל לאחר כחמש שניות.

SPORT כאשר נמצאים במצב חשוב:
בר זהההאצה עשויה להיות חטופה, ד

אופייני למצב הפעלה זה.

 איור 33מהבהבי חירום

, ללאBמופעלים בלחיצה על לחצן 
קשר למצב מפתח ההתנעה.

כאשר התפקוד פעיל נוריות החיווי 
מהבהבות בלוח המחוונים.ו� 

כדי להפסיק את פעולתם, לחץ שוב על
.Bלחצן 

השתמש במהבהבי החירום בהתאם
ה בארצך, צייתלחוק תקנות התעבור

לחוקי התנועה.

בלימת חירום

במקרים של בלימת חירום מופעלים
מהבהבי החירום באופן אוטומטי, ונוריות

 מהבהבות בלוח ו� החיווי 
המחוונים.

בתום בלימת החירום מופסקת בלימת
החירום באופן אוטומטי.

התפקוד תואם לחוקים הישימים
בתוקף.

מיים/אחורייםפל קדפנסי ער
(אם קיימים) איור 33

מיים/פל הקדלהפעלת פנסי הער
 באופןCאחוריים, השתמש בלחצן 

הבא:

מייםפל הקדלחץ: פנסי הער1.
מופעלים.

פל האחורייםלחץ: פנסי הער2.
מופעלים.

פל מופסקת.לחץ: פעולת פנסי הער3.

מיים מופעלים,פל הקדכאשר פנסי הער
נדלקת בלוח ה נורית האזהר

פלהמחוונים; כאשר פנסי הער
ה האחוריים מופעלים, נורית האזהר

נדלקת בלוח המחוונים.

מיים מופעלים, עםפל הקדפנסי הער
אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים

מופעלות.

איור 33

התפקוד תואם לחוקים הישימים הכרתמתגי בקרה בתוקף.
מכוניתך בקר תפקוד ספורט איור 33

פנסי ערפל קדמיים/אחוריים A 33 כאשר בקר תפקוד ספורט איור
(אם קיימים) איור 33 אמצעינלחץ, מופעלת קביעת נהיגת ספורט,

בטיחותלהפעלת פנסי הערפל הקדמיים/המתאפיינת בתגובת יתר במהלך
C אחוריים, השתמש בלחצן C באופןההאצה; עם הגברת מומנט ההנעה עם

הבא:היגוי מדויק יותר, הדורש מאמץ רב יותר
שימוש נכון בהחזקת גלגל ההגה.

לחץ: פנסי הערפל הקדמיים .1 איור 33
במכוניתך מופעלים.כאשר מצב ספורט פעיל הכיתוב

SPORT מוצג בלוח המחוונים. לחץ שוב
לחץ: פנסי הערפל האחוריים .2 מהבהבי חירום איור 33 נוריות אזהרהעל הלחצן לנטרל את התפקוד, ולחזור מופעלים. מופעלים בלחיצה על לחצן B, ללא למצב נהיגה סטנדרטית.

והודעות לחץ: פעולת פנסי הערפל מופסקת. .3 קשר למצב מפתח ההתנעה. ,SPORT חשוב: בלחיצה על לחצן
כאשר פנסי הערפל הקדמיים מופעלים, כאשר התפקוד פעיל נוריות החיווי  התפקוד פעיל לאחר כחמש שניות.

נורית האזהרה  נדלקת בלוח מהבהבות בלוח המחוונים. ו�  SPORTבמקרה חירום חשוב: כאשר נמצאים במצב 
המחוונים; כאשר פנסי הערפל כדי להפסיק את פעולתם, לחץ שוב על ההאצה עשויה להיות חטופה, דבר זה

האחוריים מופעלים, נורית האזהרה  .B לחצן אופייני למצב הפעלה זה.

טיפול נדלקת בלוח המחוונים. השתמש במהבהבי החירום בהתאם
פנסי הערפל הקדמיים מופעלים, עם ותחזוקהלחוק תקנות התעבורה בארצך, ציית
אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים לחוקי התנועה.

מופעלות.

נתונים טכניים בלימת חירום

במקרים של בלימת חירום מופעלים
מהבהבי החירום באופן אוטומטי, ונוריות

אינדקסהחיווי  ו�  מהבהבות בלוח
המחוונים.

בתום בלימת החירום מופסקת בלימת
37החירום באופן אוטומטי.
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 איור 34פל אחורייםפנסי ער

מופעלים עם אלומות האור הנמוך

.Dבפנסים הראשיים, בלחיצה על לחצן 

פל האחורייםכאשר פנסי הער

תידלק בו ה מופעלים, נורית האזהר

זמנית בלוח המחוונים. לחץ על הלחצן

שוב כדי להפסיק את פעולת הפנסים.

מתג ניתוק אספקת דלק

ה של התנגשות על�ידי:מופעל במקר

הפסקת אספקת הדלק כאשר¥

ממתה היא הדהתוצאה הישיר

המנוע;

שחרור אוטומטי של נעילת הדלתות;¥

ה הפנימית.הפעלת התאור¥

כת פעילה מוצג הכיתובכאשר המער

“Fuel cut off see handbookניתוק) ”

דלק ראה ספר נהג).

בדוק את המכונית בזהירות לדליפות

דלק, לדוגמה בתא המנוע, מתחת

למכונית ובאזור מיכל הדלק.

לאחר התנגשות סובב את מפתח

, כדי למנוע אתSTOPההתנעה למצב 

התפרקות המצבר.

איור 34

האזהר

מותה,להחזיר את פעולת המכונית לקד

בצע את התהליך הבא:

סובב את מפתח ההתנעה למצב¥

MAR;

הפעל את מחוון הכיוון הימני;¥

הפסק את פעולת המחוון הימני;¥

הפעל את המחוון השמאלי;¥

הפסק את פעולת המחוון השמאלי;¥

הפעל את מחוון הכיוון הימני;¥

הפסק את פעולת המחוון הימני;¥

הפעל את המחוון השמאלי;¥

הפסק את פעולת המחוון השמאלי;¥

סובב את מפתח ההתנעה למצב¥

STOP.

כדי למנוע מצב מסוכן אם מריחים
דלק לאחר תאונה או מבחינים

בדליפת דלק, אין לחדש את
אספקת הדלק למנוע.

להחזיר את פעולת המכונית לקדמותה, מתג ניתוק אספקת דלק
בצע את התהליך הבא: הכרת

מופעל במקרה של התנגשות על�ידי: סובב את מפתח ההתנעה למצבמכוניתך ¥
הפסקת אספקת הדלק כאשר ¥

MAR;
התוצאה הישירה היא הדממת

¥
אמצעי

הפעל את מחוון הכיוון הימני; המנוע;
בטיחות

הפסק את פעולת המחוון הימני; ¥ שחרור אוטומטי של נעילת הדלתות; ¥

הפעל את המחוון השמאלי; ¥ הפעלת התאורה הפנימית. ¥ שימוש נכון
הפסק את פעולת המחוון השמאלי;איור 34 ¥ כאשר המערכת פעילה מוצג הכיתוב במכוניתך

הפעל את מחוון הכיוון הימני; ¥ “Fuel cut off see handbook” (ניתוק
פנסי ערפל אחוריים איור 34

¥ דלק ראה ספר נהג). הפסק את פעולת המחוון הימני;נוריות אזהרה
בדוק את המכונית בזהירות לדליפותמופעלים עם אלומות האור הנמוך והודעות

הפעל את המחוון השמאלי; ¥
.D דלק, לדוגמה בתא המנוע, מתחתבפנסים הראשיים, בלחיצה על לחצן

הפסק את פעולת המחוון השמאלי; ¥
למכונית ובאזור מיכל הדלק. כאשר פנסי הערפל האחוריים סובב את מפתח ההתנעה למצבבמקרה חירום ¥ לאחר התנגשות סובב את מפתחמופעלים, נורית האזהרה  תידלק בו

STOP.
STOP , כדי למנוע אתזמנית בלוח המחוונים. לחץ על הלחצן ההתנעה למצב 

התפרקות המצבר.שוב כדי להפסיק את פעולת הפנסים. טיפול
אזהרה  ותחזוקה

כדי למנוע מצב מסוכן אם מריחים
דלק לאחר תאונה או מבחינים

בדליפת דלק, אין לחדש את נתונים טכניים
אספקת הדלק למנוע.

אינדקס
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איור 35מגיני שמש 

ערוכים משני הצדדים של המראה

הפנימית. אפשר להשתמש בהם

בחזית וגם בצד.

בחלקו האחורי של מגן השמש של

מי קיימת מראת איפור,הנוסע הקד

ת (אםה מיוחדת באמצעות נורהמואר

קיימת). ניתן להפעילה בלחיצה על

. למגיני השמש בצד הנהג ובצד Bלחצן

מי, יש כיסים להחזקתהנוסע הקד

מסמכים.

האזהר

אביזרי נוחות בתא

הנוסעים

מצית סיגרים

סאות/שווקים בהם הוא(עבור גיר

מסופק)

המצית לוהט מאוד, טפל בו
בזהירות. אין להניח לילדים

להשתמש בהתקן: סכנת שריפה
וכוויות. בדוק תמיד שהופסקה

פעולת מצית הסיגרים.

האזהר

תא כפפות בלוח המכשירים

איור 36מי בצד הנוסע הקד

סאות/שווקים  בהם הוא(עבור גיר
מסופק)

לפתיחת תא הכפפות, הפעל את התקן
.Aהפתיחה 

אל תיסע כאשר תאי אחסון
לפריטים שונים פתוחים: מכסיהם

עלולים לפגוע באחד הנוסעים
במקרה של התנגשות.

איור 36איור 35

הכרתאביזרי נוחות בתא
מכוניתך הנוסעים

מצית סיגרים
אמצעי (עבור גירסאות/שווקים בהם הוא

בטיחות מסופק)

שימוש נכון אזהרה
איור 36 איור 35

במכוניתך המצית לוהט מאוד, טפל בו
בזהירות. אין להניח לילדים

תא כפפות בלוח המכשירים נוריות אזהרהמגיני שמש איור 35 להשתמש בהתקן: סכנת שריפה
והודעותאיור 36 בצד הנוסע הקדמי  ערוכים משני הצדדים של המראהוכוויות. בדוק תמיד שהופסקה

פעולת מצית הסיגרים.
(עבור גירסאות/שווקים  בהם הוא הפנימית. אפשר להשתמש בהם

מסופק) בחזית וגם בצד.
במקרה חירום לפתיחת תא הכפפות, הפעל את התקן בחלקו האחורי של מגן השמש של

.A הפתיחה הנוסע הקדמי קיימת מראת איפור,

טיפול המוארת באמצעות נורה מיוחדת (אם
ותחזוקהאזהרה קיימת). ניתן להפעילה בלחיצה על

אל תיסע כאשר תאי אחסון לחצן B. למגיני השמש בצד הנהג ובצד
לפריטים שונים פתוחים: מכסיהם הנוסע הקדמי, יש כיסים להחזקת

נתונים טכניים עלולים לפגוע באחד הנוסעים מסמכים.
במקרה של התנגשות.

אינדקס
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תא אחסון לפריטים שונים

איור 38ב מתחת למוש

סאות/שווקים  בהם הוא(עבור גיר
מסופק)

בדגמים מסוימים קיים תא אחסון
ב הנוסעלפריטים שונים מתחת למוש

מי.הקד

גת גישה לתא האחסון לפריטיםלהש
מי שלם את האזור הקדשונים, הר

, לאפשר את שחרורו, לאחר1הכרית 
 (האזור2ם את האזור האחורי  מכן, הר

האחורי של הכרית).

ת תא האחסון לפריטים שונים,לסגיר
הנמך והכנס מתחת למשענת גב

ב את החלק האחורי של כריתהמוש
ב, לאחר מכן לחץ את החלקהמוש
ב, עד שהואמי של כרית המושהקד

יוכנס בלכידות למקומו.

בוקיםמחזיק כוסות/בק
כזית מותקנים שני מחזיקיבתעלה המר

ביםבוקים עבור המושכוסות/בק
ביםמיים, ושניים עבור המושהקד

האחוריים.

האזהר

איורכזית תא בקונסולה המר

37

, ומשוךBלפתיחת התא הפעל בחריץ 

כלפי מעלה כפי שמוצג באיור.

אל תיסע כאשר תאי אחסון
לפריטים שונים פתוחים: מכסיהם

עלולים לפגוע באחד הנוסעים
ה של התנגשות.במקר

איור 39איור 38איור 37

הכרת
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

שימוש נכון
איור 39 איור 38 איור 37 במכוניתך

מחזיק כוסות/בקבוקים תא אחסון לפריטים שונים תא בקונסולה המרכזית איור נוריות אזהרה
בתעלה המרכזית מותקנים שני מחזיקי מתחת למושב איור 38 37 כוסות/בקבוקים עבור המושביםוהודעות

(עבור גירסאות/שווקים  בהם הוא הקדמיים, ושניים עבור המושביםלפתיחת התא הפעל בחריץ B, ומשוך
האחוריים.מסופק) כלפי מעלה כפי שמוצג באיור.

בדגמים מסוימים קיים תא אחסוןבמקרה חירום
לפריטים שונים מתחת למושב הנוסע אזהרה

הקדמי.
טיפול

להשגת גישה לתא האחסון לפריטים אל תיסע כאשר תאי אחסון

שונים, הרם את האזור הקדמי של לפריטים שונים פתוחים: מכסיהם  ותחזוקה
הכרית 1, לאפשר את שחרורו, לאחר עלולים לפגוע באחד הנוסעים

מכן, הרם את האזור האחורי  2 (האזור במקרה של התנגשות.

האחורי של הכרית). נתונים טכניים
לסגירת תא האחסון לפריטים שונים,

הנמך והכנס מתחת למשענת גב
המושב את החלק האחורי של כרית אינדקס
המושב, לאחר מכן לחץ את החלק
הקדמי של כרית המושב, עד שהוא

יוכנס בלכידות למקומו.
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

בועגג שמש ק
סאות/שווקים  בהם הוא(עבור גיר
מסופק)

בוע בעל שטח זכוכיתגג השמש הק
חב כולל לוח זכוכית, המסופק עםנר

סוכך שמש מופעל ידנית. ניתן
להשתמש בסוכך השמש במצבים

“סגור באופן מלא“, או “פתוח באופן
בוע).מלא“ (אין לו מצב ביניים ק

לפתיחת סוכך השמש לחץ על השן
, שחרר אותו והנעA � איור 41בידית 

את סוכך השמש למצב ”פתוח באופן
ה חזור על אותה הפעולהמלא“. לסגיר
בכיוון ההפוך.

גג שמש נפתח
סאות/שווקים  בהם הוא(עבור גיר
מסופק)

גג השמש הנפתח בעל שטח זכוכית
חב, כולל לוח זכוכית וסוכך שמשנר

המופעל ידנית. ניתן להשתמש בסוכך
השמש במצבים “סגור באופן מלא“, או
”פתוח באופן מלא“ (אין לו מצב ביניים

בוע). לפתיחת סוכך השמש לחץ עלק
 שחרר אותוA � איור 41השן בידית 

והנע את סוכך השמש למצב “פתוח
ה חזור על אותהבאופן מלא“. לסגיר

הפעולה בכיוון ההפוך. את גג השמש
ניתן להפעיל רק כאשר מפתח

A. הבקרים MARההתנעה נמצא במצב 

ה המיועד לכך בלוח בקרבאיור B 40ו� 
ה, מאפשרים אתסמוך לפנסי התקר

ת גג השמש.פתיחת/סגיר

לפתיחה

איור Bלחץ לחיצה ממושכת על מתג 
מי של, כדי להטות את החלק הקד40

גגון השמש כלפי מעלה.לחץ לחיצה

 במשך חצי שניהBנוספת על מתג 

לפחות, כדי להחליק את גג השמש

באופן אוטומטי למצב פתיחה מלא.

לחץ על המתג כדי לעצור את גגון

בשמש במצב ביניים.

איור 39שקע כוח 

סאות/שווקים  בהם הוא(עבור גיר
מסופק)

כזית,שקע הכוח מותקן בקונסולה המר
הוא פועל כאשר מתג ההתנעה נמצא

.MARבמצב 

כדי להשתמש בשקע הכוח, פתח את
.Aמכסה 

פעולה תקינה מובטחת רק כאשר
האביזרים המחוברים, מצוידים בתקעים

תקניים, הקיימים בכל האביזרים
.Lineaccessoriהמקוריים של 

 כאשר המנוע דומם ומפתחחשוב:
, שימושMARההתנעה נמצא במצב 

ממושך (לדוגמה יותר משעה אחת)
ם חשמלבאביזרים השואבים זר

מהמצבר, עלול להפחית את יעילות
המצבר עד לתקלות בהצתה.

ניתן לחבר לשקע אביזרים
עם הספק של 180 וואט

(קיבול של 15 אמפר).

איור 41

גג שמש קבועאיור 39 שקע כוח 
הכרת

(עבור גירסאות/שווקים  בהם הוא מכוניתך(עבור גירסאות/שווקים  בהם הוא
מסופק) מסופק)

גג השמש הקבוע בעל שטח זכוכית שקע הכוח מותקן בקונסולה המרכזית,
אמצעי נרחב כולל לוח זכוכית, המסופק עם הוא פועל כאשר מתג ההתנעה נמצא

סוכך שמש מופעל ידנית. ניתן .MAR בטיחותבמצב להשתמש בסוכך השמש במצבים כדי להשתמש בשקע הכוח, פתח את
“סגור באופן מלא“, או “פתוח באופן A. שימוש נכוןמכסה  מלא“ (אין לו מצב ביניים קבוע).

איור 41 במכוניתךפעולה תקינה מובטחת רק כאשר לפתיחת סוכך השמש לחץ על השן
A , שחרר אותו והנעהאביזרים המחוברים, מצוידים בתקעים בידית איור 41 � 

ו� B באיור 40 בלוח בקרה המיועד לכך את סוכך השמש למצב ”פתוח באופן תקניים, הקיימים בכל האביזרים
נוריות אזהרה סמוך לפנסי התקרה, מאפשרים את Lineaccessoriמלא“. לסגירה חזור על אותה הפעולה . המקוריים של 

והודעות פתיחת/סגירת גג השמש. בכיוון ההפוך. חשוב: כאשר המנוע דומם ומפתח
MARשימוש , ההתנעה נמצא במצב 

לפתיחהממושך (לדוגמה יותר משעה אחת)
במקרה חירום גג שמש נפתח באביזרים השואבים זרם חשמל

לחץ לחיצה ממושכת על מתג B איור
(עבור גירסאות/שווקים  בהם הוא מהמצבר, עלול להפחית את יעילות

40, כדי להטות את החלק הקדמי של
מסופק) המצבר עד לתקלות בהצתה.

טיפול גגון השמש כלפי מעלה.לחץ לחיצה
גג השמש הנפתח בעל שטח זכוכית

ותחזוקה נוספת על מתג B במשך חצי שניה נרחב, כולל לוח זכוכית וסוכך שמש
לפחות, כדי להחליק את גג השמש המופעל ידנית. ניתן להשתמש בסוכך ניתן לחבר לשקע אביזרים
באופן אוטומטי למצב פתיחה מלא. השמש במצבים “סגור באופן מלא“, או

נתונים טכניים”פתוח באופן מלא“ (אין לו מצב בינייםעם הספק של 180 וואט לחץ על המתג כדי לעצור את גגון קבוע). לפתיחת סוכך השמש לחץ על(קיבול של 15 אמפר).
בשמש במצב ביניים. השן בידית איור A � 41 שחרר אותו

והנע את סוכך השמש למצב “פתוח
אינדקס באופן מלא“. לסגירה חזור על אותה

הפעולה בכיוון ההפוך. את גג השמש
ניתן להפעיל רק כאשר מפתח

A MAR הבקרים . ההתנעה נמצא במצב 
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

הלסגיר

איור Aבפתיחה מלאה לחץ על לחצן 

 למשך למעלה מחצי שניה, כדי40

מי של גגלהטות את החלק הקד

השמש כלפי מעלה. לחץ על המתג

לחיצה נוספת לעצור את גג השמש

איור A 40במצב ביניים. לחץ על לחצן 

הממושכת, לסגור את גג השמש סגיר

מלאה.

התפקוד למניעת לכיד

כת למניעתגגון השמש מותקן במער
ה, המגלה מכשולים במהלךלכיד

ה. המפסיקה את מהלך גגוןהסגיר
השמש ומסיגה אותו לאחור.

תהליך אתחול

יש לאתחל את פעולת גגון השמש
לאחר ניתוק מצבר, או אם נתיך הגנה

ף.נשר

פעל באופן הבא:

 למצבאיור A 40לחץ על לחצן ¥
ה;סגיר

לחץ על לחצן ברציפות להביא לידי¥
ה מלאה של גגון השמשסגיר
בים;בשל

ה מלאה, המתןלאחר סגיר¥
להפסקת פעולתו של מנוע גגון

השמש.

איור 41
האזהר

השתמש בגג השמש במצב
בד, אם הותקנוהטייה בל

מוטות רוחב עבור נושא
מטען גג. אל תפתח את גגון השמש

ח, עלולאם הוא כוסה בשלג או קר
ם לו נזק.להיגר

כאשר אתה עוזב את הרכב הסר
תמיד את מפתח ההתנעה, כדי

למנוע סיכון פציעה עקב הפעלה
מקרית של גגון השמש. שימוש
בלתי נכון של גגון השמש עלול

להיות מסוכן. לפני הפעלתו בדוק
תמיד שאף אחד אינו חשוף לסכנת

פציעה, מגגון השמש הנע או
מעצמים הנלכדים בו או נגררים

אתו.

תפקוד למניעת לכידה השתמש בגג השמש במצב
גגון השמש מותקן במערכת למניעת הטייה בלבד, אם הותקנוהכרת

לכידה, המגלה מכשולים במהלך מוטות רוחב עבור נושא מכוניתך
הסגירה. המפסיקה את מהלך גגון מטען גג. אל תפתח את גגון השמש

השמש ומסיגה אותו לאחור. אם הוא כוסה בשלג או קרח, עלול
להיגרם לו נזק. אמצעי

בטיחות
תהליך אתחול

יש לאתחל את פעולת גגון השמש אזהרה שימוש נכון
לאחר ניתוק מצבר, או אם נתיך הגנה איור 41

נשרף. כאשר אתה עוזב את הרכב הסר במכוניתך
תמיד את מפתח ההתנעה, כדי

פעל באופן הבא: למנוע סיכון פציעה עקב הפעלה לסגירה נוריות אזהרה
לחץ על לחצן A איור 40 למצב ¥ מקרית של גגון השמש. שימוש בפתיחה מלאה לחץ על לחצן A איור

סגירה; בלתי נכון של גגון השמש עלולוהודעות
40 למשך למעלה מחצי שניה, כדי

לחץ על לחצן ברציפות להביא לידי ¥ להיות מסוכן. לפני הפעלתו בדוק
סגירה מלאה של גגון השמש תמיד שאף אחד אינו חשוף לסכנת להטות את החלק הקדמי של גג

פציעה, מגגון השמש הנע או השמש כלפי מעלה. לחץ על המתג בשלבים;במקרה חירום
מעצמים הנלכדים בו או נגררים

¥ לאחר סגירה מלאה, המתןלחיצה נוספת לעצור את גג השמש
אתו. Aלהפסקת פעולתו של מנוע גגון במצב ביניים. לחץ על לחצן A איור 40

טיפול
השמש. ממושכת, לסגור את גג השמש סגירה

 ותחזוקה
מלאה.

נתונים טכניים

אינדקס
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

האזהר

פעולת חירום
ך להפעילאם המתג אינו פועל, יש צור

את גגון השמש ידנית באופן הבא:

,איור A 42הסר את כיסוי ההגנה ¥
הממוקם בכיסוי פנימי מאחורי סוכך

השמש;

כת הכלים בתא המטעןהוצא מער¥
את מפתח אלן (המסופק

רד);כסטנד

התקן את מפתח אלן בתוך¥
בת וסובב אותו.התוש

� בכיוון השעון לפתיחת גגון השמש;

ת גגון� כנגד כיוון השעון לסגיר
   השמש.

דלתות

לפני פתיחת דלת יש לוודא שעושים
זאת בצורה בטוחה.

פתח את הדלתות רק כאשר המכונית
נמצאת במצב נייח.

כזיתנעילה מר

כזית של מנעולי הדלת ושלנעילה מר

תא המטען. כדי שניתן יהיה להפעיל

בותכזית, הדלתות חייאת הנעילה המר

ה לאלהיות סגורות לחלוטין. סגיר

מוחלטת של הדלתות, לא תאפשר

נעילה של כל הדלתות בו זמנית.

איור 42

נעילה/שחרור מחוץ למכונית

 הכנס את המפתח למנעול,לפתיחה

. כאשר1 איור 43וסובב אותו אל מצב 

מסובבים את המפתח, כל הדלתות

ת בו זמנית מנעילתן.משתחרר

ת השלט, ישלפתיחת הדלתות בעזר

.ללחוץ על הכפתור 

איור 43

דלתות
הכרת

מכוניתך אזהרה

לפני פתיחת דלת יש לוודא שעושים
אמצעי זאת בצורה בטוחה.

בטיחות פתח את הדלתות רק כאשר המכונית
נמצאת במצב נייח.

שימוש נכון
איור 43 איור 42

במכוניתך

נעילה/שחרור מחוץ למכוניתנעילה מרכזית פעולת חירום
נוריות אזהרה

לפתיחה, הכנס את המפתח למנעול נעילה מרכזית של מנעולי הדלת ושל אם המתג אינו פועל, יש צורך להפעיל
והודעות את גגון השמש ידנית באופן הבא:

וסובב אותו אל מצב 1 איור 43. כאשר תא המטען. כדי שניתן יהיה להפעיל
A מסובבים את המפתח, כל הדלתות¥ את הנעילה המרכזית, הדלתות חייבות הסר את כיסוי ההגנה A איור 42,

במקרה חירוםהממוקם בכיסוי פנימי מאחורי סוכך משתחררת בו זמנית מנעילתן. להיות סגורות לחלוטין. סגירה לא
השמש;

לפתיחת הדלתות בעזרת השלט, ישמוחלטת של הדלתות, לא תאפשר הוצא מערכת הכלים בתא המטען ¥
נעילה של כל הדלתות בו זמנית.

. ללחוץ על הכפתור  טיפולאת מפתח אלן (המסופק
ותחזוקהכסטנדרד);

התקן את מפתח אלן בתוך ¥

התושבת וסובב אותו.

נתונים טכניים� בכיוון השעון לפתיחת גגון השמש;
� כנגד כיוון השעון לסגירת גגון

   השמש.

אינדקס
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ה אם אחת הדלתות אינה סגורחשוב:

ה של תקלתבאופן נכון או במקר

כזיתכת הנעילה המרכת, מערמער

אינה פועלת. לאחר 10/11 ניסיונות

כתנעילה רצופים ומהירים, המער

מפסיקה לפעול במשך 30 שניות.

, הכנס את המפתח למנעוללנעילה

. כאשר 2 איור 43וסובב אותו למצב

מסובבים את המפתח, כל הדלתות

ננעלות בו זמנית.

ת השלט לחץ עללנעילת הדלתות בעזר

.הכפתור 

נעילה/פתיחה מבפנים

A, משוך את ידית לשחרור הנעילה

איור 44.

 בדלת הנהג או בדלתAמשיכת הידית 

ת את נעילתן של שתיהנוסע, משחרר

הדלתות.

איור A לחץ על ידית השליטה ,לנעילה

כלפי הדלת.44 

 בדלת הנהג אוAלחיצה על הידית 

בדלת הנוסע, נועלת את שתי הדלתות.

התנוחה הנכונה של הידית בזמן

תשהדלתות נעולות, היא כזו שמאפשר

a44איור  Aלראות את הסמל האדום 

שנמצא על הידיות.

ת חלונותפתיחת/סגיר

ת חלונותפתיחת/סגיר

  איור 45מייםקד

המתגים מופעלים כאשר מפתח
. ולמשךMARההתנעה נמצא במצב 

בוב ממפתכשתי דקות לאחר סי
תו., או הסרSTOPההתנעה למצב 

שני הלחצנים ממוקמים בצד ידית
ההילוכים (אחד לכל צד).

Aמית החלון הקדלפתיחת/סגיר
שמאלי.

Bמי ימני.ת החלון הקדלפתיחת/סגיר

לחיצה רצופה על הלחצן למשך כמה
שניות, החלון יתרומם או יונמך באופן
אוטומטי (רק כאשר מפתח ההתנעה

).MARנמצא במצב 

44a איור איור 44

פתיחת/סגירת חלונות
הכרת

פתיחת/סגירת חלונות מכוניתך
קדמיים  איור 45

המתגים מופעלים כאשר מפתח אמצעי
MARולמשך . ההתנעה נמצא במצב  בטיחות

כשתי דקות לאחר סיבוב ממפת
ההתנעה למצב STOP, או הסרתו. שימוש נכון

44aשני הלחצנים ממוקמים בצד ידית איור 44 איור  במכוניתך
ההילוכים (אחד לכל צד).

לפתיחת/סגירת החלון הקדמי A נעילה/פתיחה מבפנים חשוב: אם אחת הדלתות אינה סגורה נוריות אזהרה
שמאלי.

A לשחרור הנעילה, משוך את ידית באופן נכון או במקרה של תקלת והודעות
לפתיחת/סגירת החלון הקדמי ימני. B איור 44. מערכת, מערכת הנעילה המרכזית

לחיצה רצופה על הלחצן למשך כמה אינה פועלת. לאחר 10/11 ניסיונות
משיכת הידית A בדלת הנהג או בדלת

שניות, החלון יתרומם או יונמך באופן נעילה רצופים ומהירים, המערכת במקרה חירום
אוטומטי (רק כאשר מפתח ההתנעההנוסע, משחררת את נעילתן של שתי מפסיקה לפעול במשך 30 שניות.

.(MAR נמצא במצב הדלתות.
לנעילה, הכנס את המפתח למנעול

לנעילה, לחץ על ידית השליטה A איור טיפול
וסובב אותו למצב 2 איור 43. כאשר

44 כלפי הדלת.  ותחזוקה
מסובבים את המפתח, כל הדלתות

לחיצה על הידית A בדלת הנהג או ננעלות בו זמנית.
בדלת הנוסע, נועלת את שתי הדלתות.

לנעילת הדלתות בעזרת השלט לחץ על נתונים טכניים
התנוחה הנכונה של הידית בזמן . הכפתור 

שהדלתות נעולות, היא כזו שמאפשרת

a A44 לראות את הסמל האדום  איור  אינדקס
שנמצא על הידיות.
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האזהר

איור 45

האזהר

שימוש בלתי נכון בחלונות
החשמליים עלול להיות מסוכן.

לפני ההפעלה בדוק תמיד שאף
אדם אינו חשוף לסכנה ישירה

מהחלון הנע, או מעצמים שנלכדו
ונסחבים עמו.

כאשר אתה עוזב את המכונית
הסר תמיד את מפתח ההתנעה,

למניעת סיכון פציעה עקב הפעלה
מקרית של החלונות החשמליים.

תא המטען

פתיחת דלת תא המטען

חוקבאמצעות מפתח השלט ר

.לחץ על הלחצן 

פתיחת דלת תא המטען מצוינת

באמצעות הבהוב כפול של מחווני

הכיוון.

כדי להקל על פתיחת דלת תא המטען,

רי גז.היא נתמכת באמצעות שני צילינד

בכמה מהדגמים עם פתיחת דלת תא

ת תא המטען;המטען, נדלקת תאור

ה נכבית באופן אוטומטי, עםהתאור

ת תא המטען.סגיר

ה ממשיכה להאיר כ� 15 דקותהתאור

בוב מפתח ההתנעה למצבלאחר סי

STOPאם במהלך פרק זמן זה נפתחת .

אחת הדלתות או דלת תא המטען,

עיתוי 15 הדקות מתאפס.

 איור 46ךע רידית מג

תדלת תא המטען (כאשר היא משוחרר

מנעילה) ניתנת לפתיחה מחוץ

למכונית, בשימוש בידית הפתיחה

, הממוקמת מתחת לידיתBהחשמלית 

הגדולה.

ניתן לפתוח את דלת תא המטען בכל

זמן נתון, אם דלתות המכונית

משוחררות מנעילה.

לפתיחה הכשר את הידית לפעולה,

מיות, אובפתיחת אחת הדלתות הקד

חוקשחרור הדלתות מנעילה בשלט ר

או בשימוש במפתח מכני.

ה באופןאם דלת תא המטען אינה סגור

 תידלק בלוח,ה מלא, נורית האזהר

המחוונים (אם קיימת).

איור 46

הכרתתא המטען
מכוניתך פתיחת דלת תא המטען

באמצעות מפתח השלט רחוק

אמצעי . לחץ על הלחצן 

בטיחות פתיחת דלת תא המטען מצוינת

באמצעות הבהוב כפול של מחווני
שימוש נכון איור 46הכיוון. איור 45

במכוניתך
כדי להקל על פתיחת דלת תא המטען,

נוריות אזהרהידית מגע רך איור 46היא נתמכת באמצעות שני צילינדרי גז. אזהרה
והודעותבכמה מהדגמים עם פתיחת דלת תא דלת תא המטען (כאשר היא משוחררת

המטען, נדלקת תאורת תא המטען; שימוש בלתי נכון בחלונות
מנעילה) ניתנת לפתיחה מחוץ

למכונית, בשימוש בידית הפתיחההתאורה נכבית באופן אוטומטי, עםהחשמליים עלול להיות מסוכן. במקרה חירוםלפני ההפעלה בדוק תמיד שאף B , הממוקמת מתחת לידיתסגירת תא המטען. החשמלית  אדם אינו חשוף לסכנה ישירה
הגדולה. התאורה ממשיכה להאיר כ� 15 דקות מהחלון הנע, או מעצמים שנלכדו

לאחר סיבוב מפתח ההתנעה למצב טיפולונסחבים עמו. ניתן לפתוח את דלת תא המטען בכל
STOPותחזוקה. אם במהלך פרק זמן זה נפתחת זמן נתון, אם דלתות המכונית

משוחררות מנעילה.אחת הדלתות או דלת תא המטען, אזהרה
עיתוי 15 הדקות מתאפס.

לפתיחה הכשר את הידית לפעולה, כאשר אתה עוזב את המכונית
נתונים טכניים בפתיחת אחת הדלתות הקדמיות, אוהסר תמיד את מפתח ההתנעה,

שחרור הדלתות מנעילה בשלט רחוקלמניעת סיכון פציעה עקב הפעלה
מקרית של החלונות החשמליים.

או בשימוש במפתח מכני.
אינדקס

אם דלת תא המטען אינה סגורה באופן

, תידלק בלוח מלא, נורית האזהרה 

45המחוונים (אם קיימת).
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 איור 47ת דלת תא המטעןסגיר

ה הנמך את דלת תא המטעןלסגיר
בלחיצה סמוך למנעול, עד שתשמע

נקישה.

,Bבתוך דלת תא המטען קיים סרט 
ת דלת תאהמספק מאחז יד קל לסגיר

המטען.

פתיחת דלת תא המטען
איור 48בחירום 

לפתיחת דלת תא המטען מתוך תא
כב התרוקן אוהנוסעים אם מצבר הר

חלה תקלה במנעול החשמלי של דלת
תא המטען, פעל באופן הבא (ראה

כת תא המטען“ בפרק זה).”האר

הסר את משענות הראש האחוריות¥
(אם קיימות);

הטה את משענות הגב;¥

גת שחרור אוטומטי של דלתלהש¥
תא המטען מתוך תא המטען,

.Aהפעל את ידית 

איור 48איור 47

האזהר

האזהר

לעולם אל תחרוג מעל העומס המרבי
המותר בתא המטען (ראה “מפרטים
טכניים“). וודא שהחפצים מאורגנים

היטב בתא המטען, כך שהם לא יוטלו
לפנים במקרה של בלימה פתאומית.

אל תנהג כאשר דלת תא המטען
פתוחה, גזי הפליטה עלולים לחדור

לתא הנוסעים.

אם אתה נוהג באזורים עם מעט
תחנות דלק, ורצונך להוביל דלק במיכל

רזרבי, כבד את החוקים בתוקף
והשתמש רק במיכל מאובטח באופן

מתאים. למרות זאת, הסכנות במקרה
של התנגשות גוברות.

השתדל לא לפגוע בחפצים המוטענים
על נושא מטען הגג, כאשר אתה פותח

את דלת תא המטען.

אזהרה הכרת
לעולם אל תחרוג מעל העומס המרבי מכוניתך
המותר בתא המטען (ראה “מפרטים
טכניים“). וודא שהחפצים מאורגנים היטב בתא המטען, כך שהם לא יוטלואמצעי

לפנים במקרה של בלימה פתאומית. בטיחות
אל תנהג כאשר דלת תא המטען

פתוחה, גזי הפליטה עלולים לחדור שימוש נכון
איור 48 לתא הנוסעים.איור 47 במכוניתך

פתיחת דלת תא המטען סגירת דלת תא המטען איור 47 נוריות אזהרה
בחירום איור 48 אזהרה

לסגירה הנמך את דלת תא המטען
לפתיחת דלת תא המטען מתוך תאוהודעות אם אתה נוהג באזורים עם מעט בלחיצה סמוך למנעול, עד שתשמע

הנוסעים אם מצבר הרכב התרוקן או תחנות דלק, ורצונך להוביל דלק במיכל נקישה.
חלה תקלה במנעול החשמלי של דלת רזרבי, כבד את החוקים בתוקף B, בתוך דלת תא המטען קיים סרט  במקרה חירום

תא המטען, פעל באופן הבא (ראה והשתמש רק במיכל מאובטח באופן המספק מאחז יד קל לסגירת דלת תא
”הארכת תא המטען“ בפרק זה). מתאים. למרות זאת, הסכנות במקרה המטען.

של התנגשות גוברות.
הסר את משענות הראש האחוריות ¥ טיפול

(אם קיימות);השתדל לא לפגוע בחפצים המוטענים
על נושא מטען הגג, כאשר אתה פותח  ותחזוקה

הטה את משענות הגב; ¥ את דלת תא המטען.
להשגת שחרור אוטומטי של דלת ¥

תא המטען מתוך תא המטען, נתונים טכניים
.A הפעל את ידית

אינדקס
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חבת תא המטעןהר
כה חלקים (50/50)האר

איורים 49�50
סאות/שווקים בהם היא(עבור גיר

מסופקת)

בים האחוריים הנפרדיםהמוש
כה חלקית או מלאה שלמאפשרים האר

תא המטען.

פעל באופן הבא:

ם והסר את משענות הראשהר¥
סאות/שווקיםהאחוריות (עבור גיר

בהן הן מסופקות), כאשר משענת
ת ונטויה לכיוון תאהגב משוחרר

הנוסעים, או דלת תא המטען
פתוחה;

בדוק שחגורות הבטיחות אינן¥
מפותלות;

,איור B 49 או Aהפעל את הידיות ¥
לשחרור הולם של צד שמאל וימין

של משענת הגב, והנחה את
ב.משענת הגב על כרית המוש

ת משענת הגב למקומה להחזרחשוב:
הנכון, אנו ממליצים לפעול מהדלתות

החיצוניות.

בית איור 51כה מרהאר

ב האחורי, כדיהטה לחלוטין את המוש
בית.כת תא מטען מרלהשיג האר

פעל באופן הבא:

ם והסר את משענות הראשהר¥
סאות/שווקיםהאחוריות (עבור גיר
בהן הן מסופקות);

בדוק שחגורות הבטיחות אינן¥
מפותלות;

,איור B 49 או Aהפעל את הידיות ¥
לשחרור הולם של צד שמאל וימין

של משענת הגב, והנחה את
ב.משענת הגב על כרית המוש

ת משענת הגב למקומה להחזרחשוב:
הנכון, אנו ממליצים לפעול מהדלתות

החיצוניות.

איור 50איור 49

איור 51

פעל באופן הבא:
הכרת הרם והסר את משענות הראש ¥

מכוניתך האחוריות (עבור גירסאות/שווקים
בהן הן מסופקות);

בדוק שחגורות הבטיחות אינן ¥
אמצעי מפותלות;

בטיחות הפעל את הידיות A או B איור 49, ¥

לשחרור הולם של צד שמאל וימין
שימוש נכוןשל משענת הגב, והנחה את

איור 50 במכוניתךמשענת הגב על כרית המושב.איור 49
חשוב: להחזרת משענת הגב למקומה הרחבת תא המטען

הנכון, אנו ממליצים לפעול מהדלתות נוריות אזהרההארכה חלקים (50/50) החיצוניות. איורים 49�50
והודעות (עבור גירסאות/שווקים בהם היא

מסופקת)

המושבים האחוריים הנפרדים
במקרה חירום מאפשרים הארכה חלקית או מלאה של

תא המטען.
איור 51 טיפולפעל באופן הבא:

הרם והסר את משענות הראש ותחזוקהחשוב: להחזרת משענת הגב למקומה¥ הנכון, אנו ממליצים לפעול מהדלתותהאחוריות (עבור גירסאות/שווקים
החיצוניות.בהן הן מסופקות), כאשר משענת

הגב משוחררת ונטויה לכיוון תא
נתונים טכניים הנוסעים, או דלת תא המטען

הארכה מרבית איור 51 פתוחה;
הטה לחלוטין את המושב האחורי, כדי בדוק שחגורות הבטיחות אינן ¥

להשיג הארכת תא מטען מרבית. מפותלות;
אינדקס

הפעל את הידיות A או B איור 49, ¥

לשחרור הולם של צד שמאל וימין
של משענת הגב, והנחה את

47 משענת הגב על כרית המושב.
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ב האחורימיקום מחדש של המוש

בם את משענות הגב של המושהר
ה, עד שתשמע אתחוף אותן בחזרוד

נקישת נעילתם של שני המחזיקים.

מקם את אבזמי חגורות הבטיחות
ב במצבבע את כרית המושלמעלה, וק
שימוש רגיל

 כאשר אתה מחזיר אתחשוב:
משענת הגב למצב שימוש רגיל, וודא

שהיא מהודקת באופן נכון ושאתה
שומע את נקישת הנעילה.

וודא שמשענת הגב מאובטחת באופן
נכון בשני הצדדים, למנוע ממנה תזוזה

ה של בלימה עזה, העלולהלפנים במקר
לגרום לפציעתם של הנוסעים.

ף החבילות האחורית מדהסר

ף האחורי שחרר אותות המדלהסר
מהפינים בשני צדדיו, ומשוך אותו

החוצה.

איור 52

איור 53

האזהר

מכסה תא המנוע
לפתיחה איורים 54�53�52

פעל באופן הבא:

 בכיוון החץ;Aמשוך את ידית ¥

 כפי שמוצגBהזז לימין את ידית ¥
באיור.

ם את מכסה תא המנוע ובוהר¥
 מהתקןCזמנית שחרר את מוט 

, לאחר מכן הכנס אתDהאחיזה 
 של מכסהEבת קצה המוט לתוש

חוףתא המנוע (החור הגדול יותר), וד
אותו למצב בטיחות (החור הקטן

יותר) כפי שמוצג באיור.

אם מוט התמיכה אינו ממוקם נכון,
מכסה תא המנוע עלול ליפול

באופן אלים. בצע את הפעולות
האלה רק כאשר המכונית נייחת.

מכסה תא המנוע מיקום מחדש של המושב האחורי
לפתיחה איורים 54�53�52הכרת הרם את משענות הגב של המושב

פעל באופן הבא: ודחוף אותן בחזרה, עד שתשמע את מכוניתך
נקישת נעילתם של שני המחזיקים.

משוך את ידית A בכיוון החץ; ¥
מקם את אבזמי חגורות הבטיחות אמצעי

הזז לימין את ידית B כפי שמוצג ¥
למעלה, וקבע את כרית המושב במצב

באיור. בטיחות
שימוש רגיל

הרם את מכסה תא המנוע ובו ¥
איור 52 חשוב: כאשר אתה מחזיר את שימוש נכון

זמנית שחרר את מוט C מהתקן
משענת הגב למצב שימוש רגיל, וודא , לאחר מכן הכנס אתDבמכוניתך האחיזה 

שהיא מהודקת באופן נכון ושאתה
קצה המוט לתושבת E של מכסה

שומע את נקישת הנעילה.
תא המנוע (החור הגדול יותר), ודחוף נוריות אזהרה

אותו למצב בטיחות (החור הקטןוודא שמשענת הגב מאובטחת באופן והודעות
יותר) כפי שמוצג באיור. נכון בשני הצדדים, למנוע ממנה תזוזה

לפנים במקרה של בלימה עזה, העלולה
אזהרהלגרום לפציעתם של הנוסעים. במקרה חירום

איור 53 אם מוט התמיכה אינו ממוקם נכון,
הסרת מדף החבילות האחורי

מכסה תא המנוע עלול ליפול טיפול
באופן אלים. בצע את הפעולות להסרת המדף האחורי שחרר אותו  ותחזוקה

האלה רק כאשר המכונית נייחת.מהפינים בשני צדדיו, ומשוך אותו
החוצה.

נתונים טכניים

אינדקס
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ה איור 54לסגיר

פעל באופן הבא:

אחוז במכסה תא המטען למעלה¥
ביד אחת וביד השניה הסר את מוט

Cבת  מתושEה, והתקן אותו בחזר
;Dבתפס 

הנמך את מכסה תא המנוע עד ¥20
ס“מ מעל תא המנוע, והנח לו ליפול.
וודא שמכסה תא המנוע נסגר באופן
מלא, ולא הודק רק באמצעות תפס
הבטיחות, על ידי ניסיון לפתוח אותו.

אם הוא אינו סגור באופן מושלם,
פתח את מכסה תא המנוע שוב

וחזור על התהליך. אל תסתפק
בלחיצה עליו בפשטות.

האזהר

האזהר

האזהר

לפני הרמת מכסה תא המנוע, וודא
שזרועות המגבים אינן מורמות

מעל השמשה הקדמית.

עם מנוע חם, פעל בתא המנוע
בזהירות להימנע מכוויות. שמור
את ידיך הרחק מהמאוורר, הוא

עלול להתחיל לפעול למרות
שהמפתח הוסר ממתג ההתנעה.

המתן עד שהמנוע התקרר.

הקדש תשומת לב לצעיפים,
עניבות ושאר פריטי ביגוד

משוחררים. אם הם יבואו במקרה
במגע עם חלקים נעים, הם עלולים

להילכד ולגרום לסיכונים חמורים
לאלה הלובשים אותם.

איור 54

האזהר

מכסה תא המנוע חייב להיות תמיד
סגור באופן מושלם בעת הנסיעה,

מסיבות בטיחות. וודא שמכסה תא
המנוע סגור באופן מושלם וכי
הנועל משולב. אם אתה מגלה
שמכסה תא המנוע אינו סגור

באופן מושלם בעת הנסיעה, עצור
את המכונית מיד וסגור את מכסה

תא המנוע באופן מושלם.

הכרת אזהרה אזהרה
מכוניתך מכסה תא המנוע חייב להיות תמיד לפני הרמת מכסה תא המנוע, וודא

סגור באופן מושלם בעת הנסיעה, שזרועות המגבים אינן מורמות
מסיבות בטיחות. וודא שמכסה תא אמצעימעל השמשה הקדמית.

המנוע סגור באופן מושלם וכי
בטיחות הנועל משולב. אם אתה מגלה

שמכסה תא המנוע אינו סגוראזהרה
שימוש נכון באופן מושלם בעת הנסיעה, עצור במכוניתךאת המכונית מיד וסגור את מכסהאיור 54עם מנוע חם, פעל בתא המנוע בזהירות להימנע מכוויות. שמור

תא המנוע באופן מושלם. את ידיך הרחק מהמאוורר, הוא
לסגירה איור 54 נוריות אזהרהעלול להתחיל לפעול למרות

פעל באופן הבא: והודעותשהמפתח הוסר ממתג ההתנעה.
¥ אחוז במכסה תא המטען למעלההמתן עד שהמנוע התקרר.

ביד אחת וביד השניה הסר את מוט
במקרה חירום C מתושבת E, והתקן אותו בחזרה אזהרה

D; בתפס 
הנמך את מכסה תא המנוע עד 20הקדש תשומת לב לצעיפים, ¥

טיפול ס“מ מעל תא המנוע, והנח לו ליפול.עניבות ושאר פריטי ביגוד
ותחזוקהמשוחררים. אם הם יבואו במקרה וודא שמכסה תא המנוע נסגר באופן

מלא, ולא הודק רק באמצעות תפסבמגע עם חלקים נעים, הם עלולים
הבטיחות, על ידי ניסיון לפתוח אותו.להילכד ולגרום לסיכונים חמורים

אם הוא אינו סגור באופן מושלם, לאלה הלובשים אותם.
נתונים טכניים

פתח את מכסה תא המנוע שוב
וחזור על התהליך. אל תסתפק

בלחיצה עליו בפשטות.
אינדקס
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פנסים ראשיים
כיוון אלומות האור

הכיוון הנכון של הפנסים הראשיים
חשוב עבור נוחות הנהגים והבטיחות.

בד זה הרי זה החוק הספציפי שלמל
כים הראשיות.רקוד הד

בים להיותהפנסים הראשיים חיי
מכוונים באופן נכון, להבטחת תנאי

הראות הטובים ביותר עבור כל הנהגים.

כז שירות מורשה מטעםהתקשר למר
ביצוע כוונון שלת סמל“ת, לחבר

הפנסים הראשיים.

בדוק את כיוון אלומות האור, בכל פעם

שהמטען או תנאי חלוקתו משתנים.

איור 55

איור 56
האזהר

גגון מטען/מנשא מגלשי
סקי

מהדקים
המהדקים מותקנים במקומות

.באיור 55המצוינים 

מייםכדי להשתמש במהדקים הקד
ב, בעוד הגישה תושAהסר את מכסה 

עם דלת פתוחה. לאיתור המהדקים
.לאיור 56, התייחס Bהאחוריים 

Lineaccessori פים/מנשאי מספקת מד
סקי ספציפיים שניתן להתקינם על דלת

תא המטען.

 עקוב אחר ההוראות הנכללותחשוב:
כבהכבה, בקפדנות. ההרכת ההרבער
בת להתבצע על ידי סגל עובדיםחיי

מיומן.

ציית לחוקים התקפים, הנוגעים
למידות המרביות.

חלק את המטען באופן שווה
בון כאשר אתהוקח בחש

נוהג, את התגובה של
המכונית לרוחות צד.

האזהר

לאחר נסיעה של כמה קילומטרים,
בדוק שוב שברגי ההידוק מהודקים

באופן נכון.

לעולם אל תחרוג מעל
בי המותר (ראההמטען המר

“מפרטים טכניים“).

פנסים ראשיים גגון מטען/מנשא מגלשי
כיוון אלומות האור סקיהכרת

הכיוון הנכון של הפנסים הראשיים מהדקיםמכוניתך
חשוב עבור נוחות הנהגים והבטיחות.

מלבד זה הרי זה החוק הספציפי שלהמהדקים מותקנים במקומות
המצוינים באיור 55. אמצעי

קוד הדרכים הראשיות.
כדי להשתמש במהדקים הקדמיים הפנסים הראשיים חייבים להיותבטיחות

Aבעוד הגישה תושב , מכוונים באופן נכון, להבטחת תנאיהסר את מכסה 
הראות הטובים ביותר עבור כל הנהגים.עם דלת פתוחה. לאיתור המהדקים שימוש נכון

איור 55 האחוריים B, התייחס לאיור 56.
התקשר למרכז שירות מורשה מטעם במכוניתך

חברת סמל“ת, לביצוע כוונון של Lineaccessori מספקת מדפים/מנשאי
סקי ספציפיים שניתן להתקינם על דלת

הפנסים הראשיים. תא המטען.נוריות אזהרה
בדוק את כיוון אלומות האור, בכל פעם חשוב:והודעות עקוב אחר ההוראות הנכללות

שהמטען או תנאי חלוקתו משתנים. בערכת ההרכבה, בקפדנות. ההרכבה
חייבת להתבצע על ידי סגל עובדים

מיומן.במקרה חירום

איור 56
אזהרה טיפול

אזהרה ותחזוקה ציית לחוקים התקפים, הנוגעים
לאחר נסיעה של כמה קילומטרים,למידות המרביות.

בדוק שוב שברגי ההידוק מהודקים נתונים טכניים
באופן נכון.

חלק את המטען באופן שווה
לעולם אל תחרוג מעל וקח בחשבון כאשר אתה אינדקס

המטען המרבי המותר (ראה נוהג, את התגובה של
“מפרטים טכניים“). המכונית לרוחות צד.

50



51

תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

איור 57כוונון אלומות האור 

המכונית מסופקת עם מכוונן חשמלי
לאלומות האור, המופעל כאשר מפתח

 ואלומותMARההצתה נמצא במצב 
האור הנמוך מופעלות.

המכונית תיטה לאחור כאשר היא
מתן של אלומותעמוסה, ותגרום להר

האור.

בצע כוונוןה שכזה, נחוץ לבמקר
.� ו +אלומות אור עם הלחצנים 

התצוגה מספקת חיווי חזותי של
המצבים, במהלך הכוונון.

הכווונונים הנכונים תלויים במטען

בים: נוסע אחד או שניים במוש0מצב 
מיים.הקד

: 4 נוסעים.1מצב 

: 4 נוסעים ומטען בתא המטען.2מצב 

בי מותר: נהג פלוס מטען מר3מצב 
בתא המטען.

מייםפל הקדכיוון פנסי הער
סאות/שווקים בהם הם(עבור גיר

מסופקים)

כז שירות מורשה מטעםהתקשר למר
בצע כוונוןת סמל“ת בע“מ, כדי לחבר

נכון של הפנסים הראשיים.

כוונון אלומות אור בחו“ל
כוונון אלומות האור הנמוך בבית

כשהבה נרהחרושת, תלוי בארץ ש
המכונית. כאשר אתה נוהג בארצות עם

כיוון נהיגה שונה, כדי להימנע מסנוור
ךנהגים הנוהגים בכיוון ההפוך, יש צור

לכסות אזורים מסוימים בפנסים
ךרהראשיים, בהתאם לתנאי קוד הד

הראשית בארץ בה אתה נוהג.

ABSכת מער

סאות/שווקים בהם היא(עבור גיר

מסופקת)

כת בלימההמכונית מותקנת עם מער

ABSהמונעת את נעילת הגלגלים ,

ביתך מררת אחיזת דבבלימה, מאפשר

ה הטובה ביותרומעניקה את הבקר

ך קשים.רבבלימת חירום, בתנאי ד

EBDכת מושלמת עם תפקוד המער

(חלוקת כוח בלימה אלקטרוני),

המחלק את פעולת הבלימה בין

מיים לאחוריים.הגלגלים הקד

 כדי להשיג את היעילותחשוב:

רשתכת הבלימה, נדבית של מערהמר

ך; במהלךנסיעה של 500 ק“מ בער

תקופה זו יש להימנע מבלימות

פתאומיות, חוזרות ונשנות בתדירות

בת.גבוהה או בלימה ממוש

איור 57

הכרתמערכת ABSהכווונונים הנכונים תלויים במטען
מצב 0: נוסע אחד או שניים במושבים

מכוניתך (עבור גירסאות/שווקים בהם היא הקדמיים.
מסופקת)

מצב 1: 4 נוסעים.
אמצעיהמכונית מותקנת עם מערכת בלימה מצב 2: 4 נוסעים ומטען בתא המטען.

ABSהמונעת את נעילת הגלגלים ,
בטיחות בבלימה, מאפשרת אחיזת דרך מרביתמצב 3: נהג פלוס מטען מרבי מותר

בתא המטען.
שימוש נכוןומעניקה את הבקרה הטובה ביותר
בבלימת חירום, בתנאי דרך קשים. איור 57

במכוניתך כיוון פנסי הערפל הקדמיים
EBD המערכת מושלמת עם תפקוד

(חלוקת כוח בלימה אלקטרוני),(עבור גירסאות/שווקים בהם הם נוריות אזהרהכוונון אלומות האור איור 57
והודעותהמחלק את פעולת הבלימה ביןמסופקים) המכונית מסופקת עם מכוונן חשמלי

הגלגלים הקדמיים לאחוריים. התקשר למרכז שירות מורשה מטעם לאלומות האור, המופעל כאשר מפתח
חברת סמל“ת בע“מ, כדי לבצע כוונון חשוב: כדי להשיג את היעילותההצתה נמצא במצב MAR ואלומות במקרה חירוםנכון של הפנסים הראשיים. האור הנמוך מופעלות.

המרבית של מערכת הבלימה, נדרשת
נסיעה של 500 ק“מ בערך; במהלךהמכונית תיטה לאחור כאשר היא

כוונון אלומות אור בחו“ל עמוסה, ותגרום להרמתן של אלומות
טיפול תקופה זו יש להימנע מבלימות

כוונון אלומות האור הנמוך בבית האור.
ותחזוקה פתאומיות, חוזרות ונשנות בתדירות

החרושת, תלוי בארץ שבה נרכשה גבוהה או בלימה ממושבת.במקרה שכזה, נחוץ לבצע כוונון
המכונית. כאשר אתה נוהג בארצות עם אלומות אור עם הלחצנים + ו �.

כיוון נהיגה שונה, כדי להימנע מסנוור נתונים טכנייםהתצוגה מספקת חיווי חזותי של
נהגים הנוהגים בכיוון ההפוך, יש צורך המצבים, במהלך הכוונון.

לכסות אזורים מסוימים בפנסים
הראשיים, בהתאם לתנאי קוד הדרך

אינדקס הראשית בארץ בה אתה נוהג.
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אינדקס

ה חירוםבמקר
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נתונים טכניים

האזהר

האזהר

האזהר

האזהר
EBDתקלת 

היא מצוינת באמצעות אחת מנוריות

,  הנדלקת בלוח או  ה האזהר

המחוונים ביחד עם הודעה המוקדשת

ב�תכליתי בר�תכנותלכך, בצג הר

סאות/שווקים בהם היא(עבור גיר

המסופקת). ראה נושא “נוריות אזהר

וחיווי“.

ה זה הגלגלים האחוריים עלוליםבמקר

להינעל באופן פתאומי והמכונית עלולה

כזלסטות ממסלולה. נהג בזהירות למר

השירות המורשה הקרוב ביותר מטעם

ת סמל“ת בע“מ, כדי לדאוגחבר

כת.בדיקת המערל

 נדלקתאם נורית האזהרה 
בלוח המחוונים (עם הודעה

המוקדשת לכך, בצג הרב�תכליתי
בר�תכנות עבור גירסאות/שווקים
בהם היא מסופקת). עצור מיד את
המכונית והתקשר למרכז השירות

המורשה הקרוב ביותר מטעם
חברת סמל“ת בע“מ. דליפה של

נוזל הידראולי ממערכת הבלמים,
עלולה לפגוע בפעולה של מערכת

הבלמים הרגילה או במערכת
.ABSהבלמים עם 

ABS כתבות מערהתער

 נכנסתABSכת ניתן לחוש שמער

לפעולה על ידי פעימות קלות בדוושת

הבלם, המלוות ברעש אופייני. מצב זה

מציין כי עליך להתאים את מהירות

ך בה אתה נוהג.רהנסיעה לתנאי הד

 נכנסת לפעולהABSכאשר מערכת 
ואתה חש בפעימות בדוושת

הבלם, אל תסיר את רגלך מדוושת
הבלם אלא המשך ללחוץ עליה

בכוח, כך תשיג את מרחק הבלימה
הקצר ביותר האפשרי של המכונית

בתנאים הנוכחיים.

 מתערבתABSכאשר מערכת 
בבלימה, המשמעות היא שאתה

מתקרב למגבלת האחיזה בין
הצמיגים לדרך. עליך להאט כדי

לכוונן את המהירות בהתאם
לאחיזת הדרך הזמינה.

 מנצלת ככל שניתןABSמערכת 
את כושר האחיזה בין הצמיגים

לבין הדרך באופן הטוב ביותר, אך
אין היא יכולה לשפר אותו. לכן

עליך לנקוט בכל אמצעי הזהירות
בנהיגה על פני שטח חלקים, ולא

לקחת סיכונים מיותרים.

חיווי תקלות

ABSתקלת 

התקלה מצוינת באמצעות נורית 

ה  הנדלקת בלוח המחוונים ביחדאזהר

ב�עם הודעה המוקדשת לכך, בצג הר

סאות/תכליתי בר�תכנות (עבור גיר

שווקים בהם היא מסופקת). ראה נושא

ה וחיווי“.“נוריות אזהר

כת הבלמים פועלתה זה מערבמקר

באופן רגיל אך ללא היכולות הנוספות

. נהג בזהירותABSכת שמעניקה מער

כז השירות המורשה הקרוב ביותרלמר

ת סמל“ת בע“מ, כדי לדאוגמטעם חבר

כת.בדיקת המערל

EBD תקלת ABS התערבות מערכת
אזהרה הכרת

היא מצוינת באמצעות אחת מנוריות ניתן לחוש שמערכת ABS נכנסת
מערכת ABS מנצלת ככל שניתן מכוניתך

האזהרה  או  ,  הנדלקת בלוח את כושר האחיזה בין הצמיגיםלפעולה על ידי פעימות קלות בדוושת
המחוונים ביחד עם הודעה המוקדשת לבין הדרך באופן הטוב ביותר, אך הבלם, המלוות ברעש אופייני. מצב זה

לכך, בצג הרב�תכליתי בר�תכנותאמצעי אין היא יכולה לשפר אותו. לכן מציין כי עליך להתאים את מהירות
(עבור גירסאות/שווקים בהם היאעליך לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנסיעה לתנאי הדרך בה אתה נוהג. בטיחות
בנהיגה על פני שטח חלקים, ולא

מסופקת). ראה נושא “נוריות אזהרה לקחת סיכונים מיותרים. וחיווי“.שימוש נכון אזהרה במכוניתך
במקרה זה הגלגלים האחוריים עלולים להינעל באופן פתאומי והמכונית עלולהחיווי תקלותכאשר מערכת ABS נכנסת לפעולה ואתה חש בפעימות בדוושת נוריות אזהרה

לסטות ממסלולה. נהג בזהירות למרכז ABS תקלת הבלם, אל תסיר את רגלך מדוושת
הבלם אלא המשך ללחוץ עליה השירות המורשה הקרוב ביותר מטעםוהודעות התקלה מצוינת באמצעות נורית  בכוח, כך תשיג את מרחק הבלימה

חברת סמל“ת בע“מ, כדי לדאוג אזהרה  הנדלקת בלוח המחוונים ביחד הקצר ביותר האפשרי של המכונית
לבדיקת המערכת. עם הודעה המוקדשת לכך, בצג הרב� בתנאים הנוכחיים. במקרה חירום

תכליתי בר�תכנות (עבור גירסאות/
אזהרה

שווקים בהם היא מסופקת). ראה נושא
אם נורית האזהרה  נדלקת “נוריות אזהרה וחיווי“. טיפול

בלוח המחוונים (עם הודעה אזהרה  ותחזוקה
המוקדשת לכך, בצג הרב�תכליתיבמקרה זה מערכת הבלמים פועלת

בר�תכנות עבור גירסאות/שווקים באופן רגיל אך ללא היכולות הנוספות כאשר מערכת ABS מתערבת
בהם היא מסופקת). עצור מיד את ABSנהג בזהירות . שמעניקה מערכת  בבלימה, המשמעות היא שאתה נתונים טכניים
המכונית והתקשר למרכז השירות למרכז השירות המורשה הקרוב ביותרמתקרב למגבלת האחיזה בין

המורשה הקרוב ביותר מטעם הצמיגים לדרך. עליך להאט כדי
מטעם חברת סמל“ת בע“מ, כדי לדאוג חברת סמל“ת בע“מ. דליפה שללכוונן את המהירות בהתאם

לבדיקת המערכת. נוזל הידראולי ממערכת הבלמים,לאחיזת הדרך הזמינה. אינדקס
עלולה לפגוע בפעולה של מערכת

הבלמים הרגילה או במערכת
ABS. הבלמים עם  52



53

תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

ESPכת מער

(תוכנית ייצוב אלקטרוני)
 היא אמצעי אלקטרוניESPכת מער

לייצוב המכונית, כאשר הצמיגים
ך.רמאבדים אחיזת ד

 מסייעת במיוחד כאשרESPכת מער
ך משתנים.רתנאי אחיזת הד

ת המכונית מצוידESPכת בד מערמל
ך עםרכת אחיזת ד (מערASRגם ב� 
בות בפעולת הבלמים והמנוע);התער

 מונע גלישהHILL HOLDERובתפקוד 
רון ללא שימוש(לתחילת נסיעה במד

 )וויסותMSRבבלמים), וכמו כן גם ב� 
מומנט בלימת מנוע במהלך הורדות

ה אוטומטית (הגברHBAהילוכים(. וב� 
של לחץ הבלימה במהלך בלימת חירום)

ת מומנט המנוע (העברTTCוב� 
לגלגלים).

כתבות המערהתער
ה מצוינת בהבהוב נורית האזהר

בלוח המחוונים, ליידע את הנהג כי
המכונית נמצאת בתנאי ייצוב ואחיזה

קריטיים.

HILL HOLDER כתמער

מונע גלישה

כת זו היא חלק בלתי נפרדמעער
כת מופעלת. המערESPכת ממער

באופן אוטומטי בתנאים הבאים:

תרון: המכונית עומדבמעלה מד¥
בשיפוע של יותר מ� 2%, המנוע
בתפועל, דוושת הבלמים לחוצה, תי

ההילוכים בהילוך סרק או הילוך אחר
ב.בד הילוך נסיעה לאחור משולמל

תרון: המכונית עומדבמורד מד¥
בשיפוע של יותר מ� 2%, המנוע
בתפועל, דוושת הבלמים לחוצה, תי

ההילוכים בהילוך נסיעה לאחור
ב.משול

תת יחידבתחילת הנסיעה שומר
 על לחץESPכת ה של מערהבקר

עה למומנטבלימה בגלגלים, עד להג
המתאים לנסיעה או במשך 2 שניות

ת הרגללכל היותר, כדי להקל על העבר
מדוושת הבלמים לדוושת ההאצה.

אם לא מתחילים בנסיעה במשך שתי
כת באופןשניות מופסקת פעולת המער

אוטומטי, ולחץ הבלימה משתחרר
רגתי. לאחר השחרור יישמעבאופן הד

רעש אופייני של שחרור בלמים, המציין
ת להתחיל לנוע.כי המכונית עומד

האזהר

כתבות המערהתער

 מופעלת באופן אוטומטיESPכת מער
עם התנעת המנוע, ולא ניתן להפסיק

את פעולתה.

חיוויי תקלה

ה של תקלה, תופסק באופןבמקר
 ונוריתESPכת אוטומטי פעולת מער

תופיע בלוח המחוונים, ה האזהר
ביחד עם הודעה המוקדשת לכך

ב�תכליתי בר�תכנותבתצוגת הצג הר
סאות/שווקים בהם היא(עבור גיר

כז השירותמסופקת). התקשר למר
ת סמל“ת בע“מ.המורשה מטעם חבר

למרות שהמכונית מצוידת במערכת
ESPהימנע מלקיחת סיכונים ,

מיותרים. אתה חייב להתאים תמיד את
סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך,

הראות והתנועה. הנהג אחראי תמיד
לבטיחות בדרך.

HILL HOLDER מערכת התערבות המערכת ESP הכרתמערכת מונע גלישה מערכת ESP מופעלת באופן אוטומטי
מכוניתך עם התנעת המנוע, ולא ניתן להפסיק מעערכת זו היא חלק בלתי נפרד(תוכנית ייצוב אלקטרוני)

ממערכת ESP. המערכת מופעלתאת פעולתה. מערכת ESP היא אמצעי אלקטרוני
באופן אוטומטי בתנאים הבאים: אמצעילייצוב המכונית, כאשר הצמיגים

במעלה מדרון: המכונית עומדת ¥ חיוויי תקלה מאבדים אחיזת דרך.
בטיחות בשיפוע של יותר מ� 2%, המנוע במקרה של תקלה, תופסק באופן מערכת ESP מסייעת במיוחד כאשר

פועל, דוושת הבלמים לחוצה, תיבת אוטומטי פעולת מערכת ESP ונורית תנאי אחיזת הדרך משתנים.
שימוש נכון ההילוכים בהילוך סרק או הילוך אחר האזהרה  תופיע בלוח המחוונים, מלבד מערכת ESP מצוידת המכונית

במכוניתך מלבד הילוך נסיעה לאחור משולב. ביחד עם הודעה המוקדשת לכך גם ב� ASR (מערכת אחיזת דרך עם
במורד מדרון: המכונית עומדת ¥ בתצוגת הצג הרב�תכליתי בר�תכנות התערבות בפעולת הבלמים והמנוע);

נוריות אזהרה בשיפוע של יותר מ� 2%, המנוע (עבור גירסאות/שווקים בהם היא ובתפקוד HILL HOLDER מונע גלישה
פועל, דוושת הבלמים לחוצה, תיבת מסופקת). התקשר למרכז השירות והודעות(לתחילת נסיעה במדרון ללא שימוש

ההילוכים בהילוך נסיעה לאחור המורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ. בבלמים), וכמו כן גם ב� MSR )וויסות
משולב. מומנט בלימת מנוע במהלך הורדות

אזהרה במקרה חירוםהילוכים(. וב� HBA (הגברה אוטומטית בתחילת הנסיעה שומרת יחידת
ESP הבקרה של מערכת  על לחץשל לחץ הבלימה במהלך בלימת חירום) למרות שהמכונית מצוידת במערכת בלימה בגלגלים, עד להגעה למומנטוב� TTC (העברת מומנט המנוע ESPהימנע מלקיחת סיכונים , טיפוללגלגלים). המתאים לנסיעה או במשך 2 שניות מיותרים. אתה חייב להתאים תמיד את

ותחזוקהלכל היותר, כדי להקל על העברת הרגל סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך,
מדוושת הבלמים לדוושת ההאצה. הראות והתנועה. הנהג אחראי תמיד התערבות המערכת

אם לא מתחילים בנסיעה במשך שתי לבטיחות בדרך. מצוינת בהבהוב נורית האזהרה 
שניות מופסקת פעולת המערכת באופן נתונים טכנייםבלוח המחוונים, ליידע את הנהג כי

אוטומטי, ולחץ הבלימה משתחרר המכונית נמצאת בתנאי ייצוב ואחיזה
באופן הדרגתי. לאחר השחרור יישמע קריטיים.

רעש אופייני של שחרור בלמים, המציין
אינדקס כי המכונית עומדת להתחיל לנוע.
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האזהר

ASR כתמער

(וויסות נגד החלקה)

כת היא חלק בלתי נפרדהמער
בת באופן, היא מתערESPכת ממער

אוטומטי אם אחד הגלגלים המניעים או
שניהם מחליקים, ובכך היא מסייעת

לנהג לשלוט במכונית.

 מסייעת במיוחדASRכת פעולת מער
במקרים הבאים:

החלקה של גלגל פנימי כתוצאה¥
משינויים דינמיים בעומס, או האצה

ה מדי;מהיר

ב מדי לגלגלים גםת כוח רהעבר¥
ך;רביחס לתנאי הד

האצה על משטחים חלקים,¥
מושלגים או קפואים;

ך על משטח רטובראובדן אחיזת ד¥
(ציפה).

MSR כתמער

ת מומנט בלימת המנוע)(בקר

כת היא חלק בלתי נפרדהמער
תה של הורד, במקרASRכת ממער

הילוך פתאומית מפחיתה את מומנט
בהמנוע, ובכך מונעת הפעלת כוח ר

מדי על הגלגלים המונעים, בפרט
ך גרועים מצב העלולרבתנאי אחיזת ד

בות.בוד יצילגרום לאי

חיוויי תקלה

כת מצוינת באמצעותתקלה במער
בלוח ה הידלקות נורית אזהר

המחוונים, ביחד עם הודעה המוקדשת
ב�תכליתי בר�לכך בתצוגת הצג הר

סאות/שווקים בהםתכנות (עבור גיר
היא מסופקת). ראה נושא “נוריות

ה והודעות“.אזהר

 אינהHILL HOLDERכת  מערחשוב:
בלם חניה, לכן לעולם אל תשאיר את

ממתכב ללא שילוב בלם החניה, הדהר
המנוע ושילוב הילוך.

אם נעשה שימוש בגלגל חלופי,
 ממשיכה לפעול.ESPמערכת 

הגלגל החלופי הקטן יותר מהגלגל
המקורי, מספק פחות אחיזת דרך.

עבור הפעלה נכונה של מערכות
ESP ו� ASRהצמיגים על כל ,

הגלגלים חייבים להיות מאותו יצרן
ומאותו סוג, במצב תנאים מצוין;

ומעל הכל, מהיצרן והמידות שצוינו
באופן מפורט.

TTC כתמער

ת מומנט)ת העבר(בקר

.ESPכת מהווה חלק בלתי נפרד ממער
תת את העברכת זו משפרמער

המומנט לגלגלים, מבטיחה נהיגה
בית יותר בעיקר בביצועיבטוחה וספורטי

פניות, ומסוגלת למנוע טוב יותר תת�
היגוי.

כת מופעלת בלחיצה על לחצןהמער
. כאשרבאיור C 58בלוח המכשירים 

ה פולטת אורכת מופעלת,דיודהמער
.TTCנדלקת בלחצן 

כת מופסקת בלחיצהפעולת המער
נוספת על הלחצן, או כאשר מופסקת

פעולת המכונית (מפתח ההתנעה
).STOPמסובב למצב 

איור 58

ASR מערכת חיוויי תקלה
(וויסות נגד החלקה)הכרת תקלה במערכת מצוינת באמצעות

המערכת היא חלק בלתי נפרדהידלקות נורית אזהרה  בלוח מכוניתך
ESP , היא מתערבת באופןהמחוונים, ביחד עם הודעה המוקדשת ממערכת 

אוטומטי אם אחד הגלגלים המניעים אולכך בתצוגת הצג הרב�תכליתי בר� שניהם מחליקים, ובכך היא מסייעתתכנות (עבור גירסאות/שווקים בהםאמצעי
לנהג לשלוט במכונית.היא מסופקת). ראה נושא “נוריות בטיחות

אזהרה והודעות“.
פעולת מערכת ASR מסייעת במיוחד

במקרים הבאים:שימוש נכון מערכת HILL HOLDER אינה חשוב:
איור 58 בלם חניה, לכן לעולם אל תשאיר את החלקה של גלגל פנימי כתוצאהבמכוניתך ¥ הרכב ללא שילוב בלם החניה, הדממת

TTC מערכת משינויים דינמיים בעומס, או האצה המנוע ושילוב הילוך.
מהירה מדי; נוריות אזהרה

(בקרת העברת מומנט)
העברת כוח רב מדי לגלגלים גם ¥ והודעות

.ESP מהווה חלק בלתי נפרד ממערכת אזהרה
ביחס לתנאי הדרך;

מערכת זו משפרת את העברת
המומנט לגלגלים, מבטיחה נהיגה¥ האצה על משטחים חלקים, אם נעשה שימוש בגלגל חלופי,

במקרה חירום
בטוחה וספורטיבית יותר בעיקר בביצועי מושלגים או קפואים; מערכת ESP ממשיכה לפעול.

פניות, ומסוגלת למנוע טוב יותר תת� אובדן אחיזת דרך על משטח רטובהגלגל החלופי הקטן יותר מהגלגל ¥
היגוי. (ציפה).המקורי, מספק פחות אחיזת דרך. טיפול

המערכת מופעלת בלחיצה על לחצן עבור הפעלה נכונה של מערכות

בלוח המכשירים C באיור 58. כאשר ASR ESPהצמיגים על כל ,  ותחזוקה ו� 
MSR מערכת

המערכת מופעלת,דיודה פולטת אור הגלגלים חייבים להיות מאותו יצרן

TTC .(בקרת מומנט בלימת המנוע) נדלקת בלחצן  ומאותו סוג, במצב תנאים מצוין;
המערכת היא חלק בלתי נפרד ומעל הכל, מהיצרן והמידות שצוינו נתונים טכניים

פעולת המערכת מופסקת בלחיצה
ASRבמקרה של הורדת , ממערכת  באופן מפורט.

נוספת על הלחצן, או כאשר מופסקת
פעולת המכונית (מפתח ההתנעההילוך פתאומית מפחיתה את מומנט

STOP ).המנוע, ובכך מונעת הפעלת כוח רב מסובב למצב  אינדקס
מדי על הגלגלים המונעים, בפרט

בתנאי אחיזת דרך גרועים מצב העלול
לגרום לאיבוד יציבות.
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EOBD כתמער

ב לפי (אבחון ממוחשEOBDכת מער
תקן אירופי) מאבחנת באופן רציף את

בי המכונית הקשורים לפליטה. כמוכיר
כת באמצעות נוריתכן מתריעה המער

בלוח המחוונים (יחד עם ה האזהר
ב�תכליתי,הודעה רלוונטית בצג הר

סאות/שווקים בהם היאעבור גיר
בים אלהכימסופקת), כאשר פעולת ר

אינה מושלמת. (עיין בנושא “נוריות
ה והודעות“).אזהר

כת:מטרות המער

כת;בקר את יעילות המערל¥

מתה של תקלה הגורלהזהיר במקר¥
לעלייה בפליטת מזהמים;

ביםכיך בהחלפת רלהתריע על הצור¥
פגומים.

כת כוללת גם שקע אבחון שניתןהמער
לחבר אליו ציוד מתאים, על מנת לקרוא

קודים של תקלות שנשמרו ביחידות
ה, בשילוב עם מאפיינים מיוחדיםהבקר

שאובחנו בפעולת המנוע.

גם נציגי החוק יכולים להתחבר לשקע
זה כדי להוציא נתונים.

ב לאחר תיקון התקלות מחויחשוב:
תכז השירות המורשה מטעם חברמר

בתבצע בדיקה ממוחשסמל“ת, ל
ך גם נסיעת מבחן, עלת הצורובמיד

כת תקינה.בדוק שהמערמנת ל

כז שירותצור קשר עם מר
ת סמל“תמורשה מטעם חבר

ה אינהבע“מ, אם נורית האזהר
בוב מפתח ההתנעהנדלקת בסי

, או אם היא נדלקתMARלמצב 
ביעות אובמהלך הנסיעה בק

ב�מהבהבת (יחד עם הודעה בצג הר
סאות/תכליתי בר�תכנות, בגיר

שווקים בהם היא מסופקת). פעולת
בדקעשויה להי ה נורית האזהר

גם על ידי שוטרי תנועה, בשימוש
בהתקנים מיוחדים. ציית לחוקים

התקפים בארץ בה אתה נוהג.

המערכת כוללת גם שקע אבחון שניתן EOBD מערכת
הכרת צור קשר עם מרכז שירות לחבר אליו ציוד מתאים, על מנת לקרוא מערכת EOBD (אבחון ממוחשב לפי

מכוניתך מורשה מטעם חברת סמל“ת קודים של תקלות שנשמרו ביחידות תקן אירופי) מאבחנת באופן רציף את
בע“מ, אם נורית האזהרה אינה הבקרה, בשילוב עם מאפיינים מיוחדים רכיבי המכונית הקשורים לפליטה. כמו

נדלקת בסיבוב מפתח ההתנעה שאובחנו בפעולת המנוע. אמצעיכן מתריעה המערכת באמצעות נורית למצב MAR, או אם היא נדלקת
גם נציגי החוק יכולים להתחבר לשקע האזהרה  בלוח המחוונים (יחד עם

בטיחות במהלך הנסיעה בקביעות או
זה כדי להוציא נתונים. הודעה רלוונטית בצג הרב�תכליתי,

מהבהבת (יחד עם הודעה בצג הרב�
עבור גירסאות/שווקים בהם היא

שימוש נכון תכליתי בר�תכנות, בגירסאות/
מסופקת), כאשר פעולת רכיבים אלה

שווקים בהם היא מסופקת). פעולת במכוניתךחשוב: לאחר תיקון התקלות מחויב אינה מושלמת. (עיין בנושא “נוריות
נורית האזהרה  עשויה להיבדק מרכז השירות המורשה מטעם חברת

אזהרה והודעות“).
גם על ידי שוטרי תנועה, בשימוש נוריות אזהרהסמל“ת, לבצע בדיקה ממוחשבת
בהתקנים מיוחדים. ציית לחוקים ובמידת הצורך גם נסיעת מבחן, על מטרות המערכת:

והודעות התקפים בארץ בה אתה נוהג. מנת לבדוק שהמערכת תקינה. לבקר את יעילות המערכת; ¥

להזהיר במקרה של תקלה הגורמת ¥

במקרה חירום לעלייה בפליטת מזהמים;

להתריע על הצורך בהחלפת רכיבים ¥

פגומים.
טיפול

ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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כת הגה כוח חשמלימער
DUALDRIVE

כת הגה כוחת במערהמכונית מצויד
ה חשמלית המכונהבעלת  בקר

DUALDRIVEהיא פועלת רק כאשר .
MARמתג ההתנעה נמצא במצב 

והמנוע פועל. ההיגוי החשמלי מפחית
בוב גלגל ההגה,את המאמצים לסי

והופך את הנהיגה בעיר ואת תמרוני
החניה קלים במיוחד.

בוב מהיר שלה של סי במקרחשוב:
מתג ההתנעה, ניתן להשיג תפקוד

מלא של הגה הכוח החשמלי, בתוך �1
2 שניות.

 (ראהSPORTכאשר מופעל תפקוד 
ה“ בפרק זה) סיוענושא “מתגי בקר

ההיגוי החשמלי משתנה, בהגדלת
רגישות גלגל ההגה.

האזהר

האזהר

אסור בהחלט לבצע התקנות
מאוחרות הכרוכות בפעולות

במערכת ההיגוי, או שינויים בעמוד
ההגה (לדוגמה התקנת התקן נגד

גניבה) העלולות להשפיע באופן
חמור על הבטיחות והביצועים,

לגרום לביטול האחריות ואי עמידה
בדרישות הרישוי.

חיוויי תקלה
כל תקלה מצוינת בלוח המחוונים

 הנדלקת,ה באמצעות נורית אזהר
ב�ביחד עם הופעת הודעה בצג הר

סאות/תכליתי בר�תכנות (עבור גיר
שווקים בהם הם מסופקים). (ראה

ה והודעות“).נושא “נוריות אזהר

כת הגה הכוחה של תקלת מערבמקר
החשמלי, ניתן להמשיך לנהוג במכונית

עם ההיגוי המכני.

מים שאיןבות מסוימות גור בנסיחשוב:
כת ההיגוילהם קשר ישיר למער

החשמלית, עלולים לגרום להידלקות
בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

ה כזה עצור מיד את המכוניתבמקר
והפסק את פעולת המנוע למשך כ� 20

שניות, ולאחר מכן התנע שוב את
עדיין ה המנוע. אם נורית האזהר

דולקת ביחד עם הופעת הודעה בצג
ב�תכליתי בר�תכנות (עבורהר
סאות/שווקים בהם הם מסופקים),גיר

כז שירות מורשה מטעםהתקשר למר
ת סמל“ת בע“מ.חבר

 ההיגוי עשוי להפוך קשוח מעטחשוב:
לאחר תמרוני חניה, הכוללים פעולות

בות. תופעה זו היא רגילה, והיאהיגוי ר
כת כדי למנועמת על ידי המערנגר

ךחימום יתר למנוע ההיגוי. אין צור
כת הגה הכוחבטיפול כלשהו. מער

תחזור לפעולה רגילה, בפעם הבאה בה
תשתמש במכונית.

לפני טיפול במכונית הפסק את
פעולת המנוע והסר את המפתח
ממתג ההתנעה, הפעל את נועל

גלגל ההגה בפרט כאשר גלגלי
המכונית אינם נוגעים בקרקע. אם

הדבר אינו אפשרי (אם המפתח
 ומנועMARחייב להיות במצב 

המכונית חייב לפעול), הסר את
הנתיך הראשי המגן על הגה הכוח

החשמלי.

במקרה כזה עצור מיד את המכונית מערכת הגה כוח חשמלי
והפסק את פעולת המנוע למשך כ� 20 אזהרה DUALDRIVE הכרת

שניות, ולאחר מכן התנע שוב את אסור בהחלט לבצע התקנות המכונית מצוידת במערכת הגה כוח מכוניתך
המנוע. אם נורית האזהרה  עדיין מאוחרות הכרוכות בפעולות בעלת  בקרה חשמלית המכונה

דולקת ביחד עם הופעת הודעה בצג
במערכת ההיגוי, או שינויים בעמוד DUALDRIVEהיא פועלת רק כאשר . הרב�תכליתי בר�תכנות (עבוראמצעי
ההגה (לדוגמה התקנת התקן נגד MAR מתג ההתנעה נמצא במצב

גירסאות/שווקים בהם הם מסופקים), בטיחות
גניבה) העלולות להשפיע באופן והמנוע פועל. ההיגוי החשמלי מפחית

התקשר למרכז שירות מורשה מטעם
חמור על הבטיחות והביצועים, חברת סמל“ת בע“מ.את המאמצים לסיבוב גלגל ההגה, שימוש נכון

לגרום לביטול האחריות ואי עמידה והופך את הנהיגה בעיר ואת תמרוני
חשוב: ההיגוי עשוי להפוך קשוח מעט בדרישות הרישוי.במכוניתך החניה קלים במיוחד.

לאחר תמרוני חניה, הכוללים פעולות
היגוי רבות. תופעה זו היא רגילה, והיא במקרה של סיבוב מהיר של חשוב:

נוריות אזהרה
נגרמת על ידי המערכת כדי למנוע חיוויי תקלהמתג ההתנעה, ניתן להשיג תפקוד

מלא של הגה הכוח החשמלי, בתוך �1 חימום יתר למנוע ההיגוי. אין צורךוהודעות כל תקלה מצוינת בלוח המחוונים
בטיפול כלשהו. מערכת הגה הכוח , הנדלקת2 שניות. באמצעות נורית אזהרה 

תחזור לפעולה רגילה, בפעם הבאה בה ביחד עם הופעת הודעה בצג הרב� כאשר מופעל תפקוד SPORT (ראה תשתמש במכונית.במקרה חירום תכליתי בר�תכנות (עבור גירסאות/ נושא “מתגי בקרה“ בפרק זה) סיוע
שווקים בהם הם מסופקים). (ראה ההיגוי החשמלי משתנה, בהגדלת

אזהרה נושא “נוריות אזהרה והודעות“). רגישות גלגל ההגה. טיפול
לפני טיפול במכונית הפסק את במקרה של תקלת מערכת הגה הכוח  ותחזוקה

פעולת המנוע והסר את המפתח החשמלי, ניתן להמשיך לנהוג במכונית
ממתג ההתנעה, הפעל את נועלעם ההיגוי המכני.

גלגל ההגה בפרט כאשר גלגלי חשוב: בנסיבות מסוימות גורמים שאין נתונים טכניים
המכונית אינם נוגעים בקרקע. אם להם קשר ישיר למערכת ההיגוי

הדבר אינו אפשרי (אם המפתח החשמלית, עלולים לגרום להידלקות
חייב להיות במצב MAR ומנוע נורית האזהרה  בלוח המחוונים. אינדקס

המכונית חייב לפעול), הסר את
הנתיך הראשי המגן על הגה הכוח

החשמלי.
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חיישני חניה
(אם קיימים)

חיישני החניה נמצאים על הפגוש

. הם נועדו ליידע אתאיור 59האחורי � 

הנהג באמצעות זמזום מקוטע, על

כב.נוכחותו של מכשול מאחורי הר

הפעלה
החיישנים מופעלים באופן אוטומטי,

ב ההילוך האחורי. ככלכאשר משול

ב אל המכשול שנמצאכב מתקרשהר

ת.מאחוריו, מהירות הזמזום מתגבר

הזמזם אזהר
ב הילוך אחורי, ומאחוריכאשר משול

כב ניצב מכשול מופעל זמזם.הר

תדירות הזמזום שלו משתנה בהתאם

חק בין המכשול ובין הפגוש.למר

תדירות הזמזום:

חק בין המכשולעולה ככל שהמר¥

כב מצטמצם.והר

הזמזום הופך לזמזום רציף, כאשר¥

כב נמוך מ�חק בין המכשול והרהמר

30 ס“מ. הוא נפסק מיד כאשר

חק גדל.המר

בועה, אםת קתדירות הזמזום נשאר¥

חק אינו משתנה.המר

איור 59

הכרתזמזם אזהרה חיישני חניה
מכוניתך כאשר משולב הילוך אחורי, ומאחורי

(אם קיימים)
הרכב ניצב מכשול מופעל זמזם.

תדירות הזמזום שלו משתנה בהתאםחיישני החניה נמצאים על הפגוש
אמצעי למרחק בין המכשול ובין הפגוש.האחורי � איור 59. הם נועדו ליידע את

בטיחות הנהג באמצעות זמזום מקוטע, על
תדירות הזמזום:

נוכחותו של מכשול מאחורי הרכב.
שימוש נכון¥ עולה ככל שהמרחק בין המכשול

במכוניתךוהרכב מצטמצם.איור 59
הזמזום הופך לזמזום רציף, כאשר ¥

נוריות אזהרה המרחק בין המכשול והרכב נמוך מ� הפעלה
והודעות 30 ס“מ. הוא נפסק מיד כאשר החיישנים מופעלים באופן אוטומטי,

המרחק גדל. כאשר משולב ההילוך האחורי. ככל

תדירות הזמזום נשארת קבועה, אם ¥ שהרכב מתקרב אל המכשול שנמצא
במקרה חירום

המרחק אינו משתנה. מאחוריו, מהירות הזמזום מתגברת.

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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חקי איתור מכשוליםמר

 ס“מ.140כב 
 כז הררדיוס ממר

 ס“מ.60כב 
 רדיוס מדופן הר

כאשר החיישנים מבחינים במספר

מכשולים, הם מתייחסים רק למכשול

הקרוב ביותר.

התרעה על תקלות
כל תקלה בחיישנים, תצוין בעת שילוב

הלהילוך אחורי באמצעות נורית האזהר

ביל, תופיעעל לוח המכשירים. במק 

ב תכליתיהודעה על גבי הצג הר

סאות/מדינות בהן הוא מסופק).(בגר

ה).(ראה פרק נוריות והודעות אזהר

פעולת החיישנים עם נגרר
פעולת החיישן מופסקת באופן

אוטומטי, כאשר תקע הכבל החשמלי

ה.של הנגרר מחובר אל שקע וו הגריר

החיישנים מופעלים מחדש באופן

אוטומטי, כאשר תקע הכבל של הנגרר

מנותק מהשקע.

כדי שהחיישנים יוכלו לפעול
היטב וללא הפרעה, יש

להקפיד שיהיו נקיים מבוץ,
מלכלוך, משלג או מקרח.

כאשר אתה מנקים את החיישנים,
היזהר לא לשרוט אותם ולא לגרום

להם נזק. הימנע משימוש בבד יבש,
גס או קשה. יש לרחוץ את

החיישנים במים נקיים, בתוספת
שמפו לרכב, במידת הצורך. בתחנות
רחיצה, נקה את החיישנים בזריזות,
תוך הקפדה על כך שסילון האדים/
זרבובית צינור הלחץ, יהיו במרחק

של 10 ס“מ לפחות מהחיישנים.

כדי שהחיישנים יוכלו לפעול פעולת החיישנים עם נגרר מרחקי איתור מכשולים
הכרת

היטב וללא הפרעה, יש
פעולת החיישן מופסקת באופן רדיוס ממרכז הרכב 
 140 ס“מ. להקפיד שיהיו נקיים מבוץ,מכוניתך

אוטומטי, כאשר תקע הכבל החשמלי רדיוס מדופן הרכב 
 60 ס“מ.
מלכלוך, משלג או מקרח.

של הנגרר מחובר אל שקע וו הגרירה. כאשר החיישנים מבחינים במספר כאשר אתה מנקים את החיישנים,אמצעי
החיישנים מופעלים מחדש באופן מכשולים, הם מתייחסים רק למכשול

היזהר לא לשרוט אותם ולא לגרום בטיחות
אוטומטי, כאשר תקע הכבל של הנגרר הקרוב ביותר.

להם נזק. הימנע משימוש בבד יבש,
מנותק מהשקע. גס או קשה. יש לרחוץ אתשימוש נכון התרעה על תקלות

החיישנים במים נקיים, בתוספתבמכוניתך כל תקלה בחיישנים, תצוין בעת שילוב
שמפו לרכב, במידת הצורך. בתחנות להילוך אחורי באמצעות נורית האזהרה
רחיצה, נקה את החיישנים בזריזות, נוריות אזהרה

 על לוח המכשירים. במקביל, תופיע
תוך הקפדה על כך שסילון האדים/ הודעה על גבי הצג הרב תכליתיוהודעות
זרבובית צינור הלחץ, יהיו במרחק (בגרסאות/מדינות בהן הוא מסופק).

של 10 ס“מ לפחות מהחיישנים. (ראה פרק נוריות והודעות אזהרה). במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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אזהרות כלליות
כב הקפידו להיזהרבעת החניית הר¥

ממכשולים, שעלולים להימצא מעל

או מתחת לגובה חיישנים.

בות מסוימות, מכשוליםבנסי¥

שנמצאים קרוב למכונית אינם

מזוהים על ידי החיישנים, ועלולים

לגרום נזק למכונית או להינזק

בעצמם.

התנאים הבאים עלולים להשפיע על

כת חיישני החניה:פעולת מער

ח, שלג, בוץ, או שכבהנוכחות של קר¥

עבה של צבע על גבי החיישנים,

ה ברגישותעלולה לגרום ליריד

החיישנים, או לפגיעה בפעולת

כת הסיוע לחניה.מער

החיישן עלול להתריע על מכשול¥

הוד),שאינו קיים (הפרעת הד

כתוצאה מהפרעה מכאנית, למשל

ם (רוחחיצת המכונית, בגשבזמן ר

חזקה) או ברד.

האותות הנשלחים על ידי החיישנים¥

עלולים להשתנות, כתוצאה מנוכחות

כבכת על קולית בסמוך לרשל מער

כת בלמים פנאומטית,(למשל מער

חה פנאומטית � מופעלתאו מקד

בלחץ אוויר).

תנוחת החיישנים יכולה להשפיע על¥

כת הסיוע לחניה, למשלפעולת מער

ם כתוצאהכאשר חל שינוי שנגר

מבלאי של בולמי הזעזועים, מתלים,

או בשל עומס יתר על המכונית,

וביצוע פעולות כיוונון מסוימות,

כב להיות נמוך יותר.שדורשות מהר

בכל עת, תמרוני החניה הם
באחריות הנהג. בזמן שאתה

מתמרן, הקפד לוודא שאין אנשים
(ובמיוחד ילדים), או בע“ח באזור

המדובר. חיישני החניה נועדו לסייע
לנהגים. בכל אופן, בזמן שאתה

מבצע תמרונים שעלולים להיות
מסוכנים, עליך להיות מרוכז ביותר,

גם כאשר הם מבוצעים במהירות
נמוכה.

האזהר
התנאים הבאים עלולים להשפיע על הכרתאזהרות כלליות אזהרה פעולת מערכת חיישני החניה:

מכוניתך בעת החניית הרכב הקפידו להיזהר ¥
בכל עת, תמרוני החניה הם נוכחות של קרח, שלג, בוץ, או שכבה ¥

ממכשולים, שעלולים להימצא מעל
באחריות הנהג. בזמן שאתה עבה של צבע על גבי החיישנים,

או מתחת לגובה חיישנים.
אמצעי מתמרן, הקפד לוודא שאין אנשים עלולה לגרום לירידה ברגישות

בנסיבות מסוימות, מכשולים בטיחות(ובמיוחד ילדים), או בע“ח באזור¥ החיישנים, או לפגיעה בפעולת
המדובר. חיישני החניה נועדו לסייעשנמצאים קרוב למכונית אינם מערכת הסיוע לחניה.

שימוש נכוןמזוהים על ידי החיישנים, ועלולים לנהגים. בכל אופן, בזמן שאתה החיישן עלול להתריע על מכשול ¥
במכוניתךלגרום נזק למכונית או להינזק מבצע תמרונים שעלולים להיות שאינו קיים (הפרעת הדהוד),

מסוכנים, עליך להיות מרוכז ביותר,בעצמם. כתוצאה מהפרעה מכאנית, למשל
נוריות אזהרה גם כאשר הם מבוצעים במהירות בזמן רחיצת המכונית, בגשם (רוח

והודעותנמוכה. חזקה) או ברד.

האותות הנשלחים על ידי החיישנים ¥

במקרה חירוםעלולים להשתנות, כתוצאה מנוכחות
של מערכת על קולית בסמוך לרכב

(למשל מערכת בלמים פנאומטית,
טיפול או מקדחה פנאומטית � מופעלת

ותחזוקה בלחץ אוויר).

תנוחת החיישנים יכולה להשפיע על ¥

נתונים טכנייםפעולת מערכת הסיוע לחניה, למשל
כאשר חל שינוי שנגרם כתוצאה

מבלאי של בולמי הזעזועים, מתלים,

או בשל עומס יתר על המכונית,
אינדקס

וביצוע פעולות כיוונון מסוימות,

שדורשות מהרכב להיות נמוך יותר.
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כת שמעמער
עבור הפעלת הרדיו עם נגן תקליטורים/

MP3(אם קיים), קרא את הוראות 

ףהשימוש, הניתנות בנספח המצור

לספר הוראות תפעול לנהג.

כת כוללת:המער

מקולים גדולים 165 מ“מ כ“אשני ר¥

לצלילים נמוכים, בני 40 וואט, בשתי

מיות;הדלתות הקד

מקולים 38 מ“מ כ“א לצליליםשני ר¥

גבוהים בני 30 וואט, בעמודי

הדלתות לפנים;

 לטווחמקולים 165 מ“מ כ“אשני ר¥

מלא בני 40 וואט, בלוחות הצד

האחוריים;

אנטנה על גג המכונית;¥

רדיו המכונית עם נגן תקליטורים/¥

MP3,עבור מפרטים והפעלה) 

התייחס לנספח “רדיו המכונית“

ף לספר הוראות תפעול זה).המצור

 המותקנת מראש (אםHiFiכת מער

הוזמנה):

מקולים גדולים 165 מ“מ כ“אשני ר¥

לצלילים נמוכים, בני 60 וואט;

מקולים לצלילים גבוהים בני 40שני ר¥

וואט, בעמודי הדלתות לפנים;

 לטווחמקולים 165 מ“מ כ“אשני ר¥

מלא בני 40 וואט, בלוחות הצד

האחוריים;

מקול גדול 165 מ“מ לצליליםר¥

בנמוכים, בני 60 וואט, מתחת למוש

מי;הימני הקד

 וואט, בלוח הצד, x4מגבר  30 ¥

הימני מאחור;

אנטנה על גג המכונית;¥

רדיו המכונית עם נגן תקליטורים/¥

MP3,עבור מפרטים והפעלה) 

התייחס לנספח “רדיו המכונית“

ף לספר הוראות תפעול זה).המצור

אם רדיו המכונית מותקן
כישת המכונית,לאחר ר

כזהתייחס לעצות של מר
ת סמל“תשירות מורשה מטעם חבר

בע“מ, ביחס להגנה על עמידות
המצבר. ספיגת אנרגיה ועומסים

בטלו אתמו נזק למצבר, ויחריגים יגר
תוקף האחריות למצבר.

התייחס לנספח “רדיו המכונית“ אם רדיו המכונית מותקןמערכת שמע המצורף לספר הוראות תפעול זה). הכרת
לאחר רכישת המכונית, עבור הפעלת הרדיו עם נגן תקליטורים/

HiFi
מכוניתך

התייחס לעצות של מרכז מערכת  המותקנת מראש (אם
MP3 (אם קיים), קרא את הוראות

שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת הוזמנה):
השימוש, הניתנות בנספח המצורף

בע“מ, ביחס להגנה על עמידות אמצעי
שני רמקולים גדולים 165 מ“מ כ“א ¥ המצבר. ספיגת אנרגיה ועומסיםלספר הוראות תפעול לנהג.

לצלילים נמוכים, בני 60 וואט; בטיחות
חריגים יגרמו נזק למצבר, ויבטלו את המערכת כוללת:

תוקף האחריות למצבר. שני רמקולים לצלילים גבוהים בני 40 ¥
שני רמקולים גדולים 165 מ“מ כ“א ¥ שימוש נכון

וואט, בעמודי הדלתות לפנים;
לצלילים נמוכים, בני 40 וואט, בשתי במכוניתך

שני רמקולים 165 מ“מ כ“א לטווח ¥ הדלתות הקדמיות;
מלא בני 40 וואט, בלוחות הצד

שני רמקולים 38 מ“מ כ“א לצלילים ¥ נוריות אזהרה
האחוריים;

גבוהים בני 30 וואט, בעמודי והודעות
רמקול גדול 165 מ“מ לצלילים ¥ הדלתות לפנים;

נמוכים, בני 60 וואט, מתחת למושב
שני רמקולים 165 מ“מ כ“א לטווח ¥

הימני הקדמי; במקרה חירום
מלא בני 40 וואט, בלוחות הצד

מגבר  x 30 4, וואט, בלוח הצד ¥ האחוריים;
הימני מאחור;

אנטנה על גג המכונית; ¥ טיפול
אנטנה על גג המכונית; ¥ רדיו המכונית עם נגן תקליטורים/ ותחזוקה ¥

רדיו המכונית עם נגן תקליטורים/ ¥ MP3 (עבור מפרטים והפעלה,
MP3 (עבור מפרטים והפעלה,

נתונים טכניים
התייחס לנספח “רדיו המכונית“

המצורף לספר הוראות תפעול זה).

אינדקס
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נתונים טכניים

כשים על ידיאביזרים הנר

בעל המכונית
כישת המכוניתאם מבקשים לאחר ר

להתקין אביזרים חשמליים, הדורשים

כתבועה (דוגמת מעראספקת מתח ק

כת איתור לוויינית כנגדאזעקה או מער

בות), או אביזרים אחרים היוצריםגני

כת החשמל, יש ליצורעומס על מער

כז שירות מורשה מטעםקשר עם מר

בה יכולים אנשית סמל“ת בע“מ, שחבר

מקצוע מוסמכים להמליץ על ההתקנים

.Lineaccessoriהמתאימים ביותר של 

בדוקלהעריך את צריכת החשמל, ל

כת החשמל של המכוניתהאם מער

בוע האםיכולה לעמוד בעומס, ולק

נחוצה התקנה של מצבר חזק יותר.

התקנה של ציוד חשמלי/

אלקטרוני

ציוד חשמלי או אלקטרוני שמתקינים

כישתבחנות לאביזרי חשמל לאחר ר

ב לשאת את התוויתהמכונית, חיי

הבאה:

ה להתקין מתירABARTHכב ת הרחבר

ר/מקלט) כל עוד הואציוד קשר (משד

ה מקצועית ומיומנת, על פימותקן בצור

כז התקנות מוסמך.הוראות היצרן במר

 רשויות החוק עשויות למנועחשוב:

בות התקנתעליית מכונית לכביש בעק

בררים כשינוי מבנה. הדאביזרים, המוגד

ביטול האחריות עלעלול גם לגרום ל

מו כתוצאה מהשינוי, אותקלות שנגר

ה או עקיפה.ה ישירקשורות אליו בצור

 לא תישאABARTHכב ת הרחבר

באחריות עבור נזקים כתוצאה

מהתקנת אביזרים, אשר לא סופקו או

כבת הרהומלצו לשימוש על ידי חבר

ABARTHו/או לא הותקנו על פי ,

פות.ההוראות המצור

מכשירי קשר וטלפונים

סלולריים

אסור להשתמש במכונית בציוד

ת (דוגמת טלפונים סלולריים,תקשור

מכשירי קשר וכדומה), אלא אם

ת.הותקנה על הגג אנטנה נפרד

 שימוש במכשירים דוגמת אלהחשוב:

שצוינו לעיל בתוך תא הנוסעים (וללא

ת) יוצר שדות אלקטרו�אנטנה נפרד

מגנטיים המוגברים על ידי אפקטי

ה בתוך תא הנוסעים, והעלוליםתהוד

כות אלקטרוניותלגרום לתקלות במער

ת בהן. מצב שכזהשהמכונית מצויד

עלול לסכן את הבטיחות בנוסף לסיכון

הפוטנציאלי לנוסעי המכונית.

בנוסף לכך השידור והקליטה של

התקנים אלה, עשוי להיות מושפע

כב המכונית.מאפקט ההגנה של מר

באשר לטלפונים סלולריים המאושרים

, חובהEC  (UMTS, GPRS, GSM)על ידי 

ה אחר הוראות השימושלמלא בקפיד

של יצרן הטלפון.

מכשירי קשר וטלפונים התקנה של ציוד חשמלי/ הכרתאביזרים הנרכשים על ידי
סלולריים מכוניתךאלקטרוני בעל המכונית

אסור להשתמש במכונית בציוד ציוד חשמלי או אלקטרוני שמתקינים
אם מבקשים לאחר רכישת המכונית

תקשורת (דוגמת טלפונים סלולריים, בחנות לאביזרי חשמל לאחר רכישת
אמצעי להתקין אביזרים חשמליים, הדורשים

מכשירי קשר וכדומה), אלא אם המכונית, חייב לשאת את התווית
בטיחותאספקת מתח קבועה (דוגמת מערכת הותקנה על הגג אנטנה נפרדת. הבאה:
אזעקה או מערכת איתור לוויינית כנגד

שימוש נכון שימוש במכשירים דוגמת אלה חשוב: גניבות), או אביזרים אחרים היוצרים

שצוינו לעיל בתוך תא הנוסעים (וללא במכוניתךעומס על מערכת החשמל, יש ליצור
אנטנה נפרדת) יוצר שדות אלקטרו� קשר עם מרכז שירות מורשה מטעם

מגנטיים המוגברים על ידי אפקטי נוריות אזהרהחברת סמל“ת בע“מ, שבה יכולים אנשי חברת הרכב ABARTH מתירה להתקין
תהודה בתוך תא הנוסעים, והעלולים והודעותמקצוע מוסמכים להמליץ על ההתקנים ציוד קשר (משדר/מקלט) כל עוד הוא

לגרום לתקלות במערכות אלקטרוניות .Lineaccessori המתאימים ביותר של
מותקן בצורה מקצועית ומיומנת, על פי

שהמכונית מצוידת בהן. מצב שכזה להעריך את צריכת החשמל, לבדוק
הוראות היצרן במרכז התקנות מוסמך.

במקרה חירום עלול לסכן את הבטיחות בנוסף לסיכון האם מערכת החשמל של המכונית

הפוטנציאלי לנוסעי המכונית. חשוב: רשויות החוק עשויות למנוע יכולה לעמוד בעומס, ולקבוע האם
עליית מכונית לכביש בעקבות התקנת טיפולבנוסף לכך השידור והקליטה שלנחוצה התקנה של מצבר חזק יותר. ותחזוקההתקנים אלה, עשוי להיות מושפעאביזרים, המוגדרים כשינוי מבנה. הדבר מאפקט ההגנה של מרכב המכונית.עלול גם לגרום לביטול האחריות על

תקלות שנגרמו כתוצאה מהשינוי, או
באשר לטלפונים סלולריים המאושרים

נתונים טכנייםקשורות אליו בצורה ישירה או עקיפה. על ידי EC (UMTS, GPRS, GSM) , חובה
למלא בקפידה אחר הוראות השימושחברת הרכב ABARTH לא תישא

של יצרן הטלפון.באחריות עבור נזקים כתוצאה
אינדקסמהתקנת אביזרים, אשר לא סופקו או

הומלצו לשימוש על ידי חברת הרכב

ABARTH, ו/או לא הותקנו על פי

61ההוראות המצורפות.
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הנוריות אזהר
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נתונים טכניים

האזהר

בתחנת הדלק
בד, עםת בלהשתמש בבנזין נטול עופר

  לפחות.95RONמספר אוקטן 

ם ממיר קטליטי בלתי יעיל גורחשוב:
ם לזיהוםלפליטה מזיקה, ובאופן זה תור

האוויר.

לעולם אל תשתמש בבנזין עםחשוב: 
ת אפילו לא בכמות קטנה ביותרעופר

ה חירום, מאחר וזה עלולאו במקר
לגרום נזק בלתי הפיך לממיר הקטליטי.

תדלוק
כדי להבטיח תדלוק מיכל דלק מלא,

הבצע שתי הוספות לאחר העציר
ח המשאבה. אלהראשונה של אקד

תוסיף מעבר לכך, מאחר וזה עלול
כת אספקת הדלק.בעיות במערלגרום ל

מכסה פתח מילוי הדלק
איור 60

 מסופק עם התקן למניעתBמכסה 
.A, המאבטח אותו לדלתית Cבוד אי

ת מפתח בעזרBפתח את מכסה 
ההתנעה. האטימה של מכסה תא

בניית לחץ קלהמילוי עלולה לגרום ל
במיכל הדלק. לכן רעש היניקה העשוי

להישמע עם שחרור מכסה המיכל, הוא
רגיל בהחלט. כאשר אתה מתדלק, הדק

את המכסה להתקן המחזיק בתוך
הדלתית כפי שמוצג באיור.

ב להבות חשופות אואל תקר
סיגריות דולקות לפתח מילוי

חק אתהדלק: סכנת שריפה. הר
מילוי הדלק, למניעתפניך מפתח 

שאיפת אדים מזיקים.

בהביהגנה על הס
ההתקנים המשמשים לצמצום פליטות

מנוע בנזין, הם הבאים:

ממיר קטליטי בן שלושה מעברים;¥

ה;חיישני למבד¥

כת למניעת התאדות דלק.מער¥

בנוסף לכך, אל תניח למנוע לפעול
בדיקה, כאשר אחד או יותראפילו ל

מהמצתים מנותק.

הממיר הקטליטי מפתח טמפרטורות
גבוהות מאוד במהלך פעולתו. אל

תחנה את המכונית מעל עשב, עלים
יבשים, מחטי אורן או כל חומר דליק

אחר. סכנת שריפה.

איור 60

הגנה על הסביבה בתחנת הדלק
הכרת

ההתקנים המשמשים לצמצום פליטות השתמש בבנזין נטול עופרת בלבד, עם מכוניתך
מנוע בנזין, הם הבאים: מספר אוקטן 95RON  לפחות.

ממיר קטליטי בן שלושה מעברים; ¥ חשוב: ממיר קטליטי בלתי יעיל גורם
חיישני למבדה; ¥ לפליטה מזיקה, ובאופן זה תורם לזיהום אמצעי

האוויר. מערכת למניעת התאדות דלק.בטיחות ¥
חשוב: לעולם אל תשתמש בבנזין עם

בנוסף לכך, אל תניח למנוע לפעול
עופרת אפילו לא בכמות קטנה ביותר אפילו לבדיקה, כאשר אחד או יותרשימוש נכון איור 60 או במקרה חירום, מאחר וזה עלול

מהמצתים מנותק. במכוניתך
לגרום נזק בלתי הפיך לממיר הקטליטי.

אזהרהאת המכסה להתקן המחזיק בתוך הדלתית כפי שמוצג באיור.נוריות אזהרה תדלוק
הממיר הקטליטי מפתח טמפרטורות והודעות

כדי להבטיח תדלוק מיכל דלק מלא,
גבוהות מאוד במהלך פעולתו. אל אל תקרב להבות חשופות או בצע שתי הוספות לאחר העצירה

תחנה את המכונית מעל עשב, עלים סיגריות דולקות לפתח מילוי הראשונה של אקדח המשאבה. אל
יבשים, מחטי אורן או כל חומר דליק במקרה חירום

הדלק: סכנת שריפה. הרחק את תוסיף מעבר לכך, מאחר וזה עלול
אחר. סכנת שריפה.

פניך מפתח מילוי הדלק, למניעת לגרום לבעיות במערכת אספקת הדלק.

שאיפת אדים מזיקים. טיפול
מכסה פתח מילוי הדלק  ותחזוקה

איור 60

מכסה B מסופק עם התקן למניעת
A C. , המאבטח אותו לדלתית  איבוד  נתונים טכניים
פתח את מכסה B בעזרת מפתח
ההתנעה. האטימה של מכסה תא

המילוי עלולה לגרום לבניית לחץ קל אינדקס
במיכל הדלק. לכן רעש היניקה העשוי

להישמע עם שחרור מכסה המיכל, הוא
רגיל בהחלט. כאשר אתה מתדלק, הדק
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S.B.R כתמער
S.B.Rכת המכונית מסופקת עם מער

ה אתת בטיחות), המזהיר(אזכור חגור
מי אם חגורותהנהג והנוסע הקד

הבטיחות שלהם לא נחגרו, באופן הבא:

ביעות,נדלקת בק ה נורית האזהר¥
וצליל זמזם מתמשך מופעל במשך

6 השניות הראשונות;

מהבהבת וצליל ה נורית האזהר¥
הזמזם נשמע לסירוגין ב�96 השניות

הבאות.

בוע, התקשרעבור ביטול פעולה ק
תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

סמל“ת בע“מ.

S.B.Rכת ניתן לשוב ולהפעיל את מער

רות.גם בתפריט הגד

איור 1

האזהר

חגורות בטיחות
השימוש בחגורות בטיחות

איור 1

ת הבטיחות על החזה,העבר את חגור
ב.כאשר גבך צמוד למשענת גב המוש

כדי לחגור את חגורות הבטיחות עליך
B לתוך האבזם Aלהכניס את הלשונית 

עד שנשמעת נקישת הנעילה. במהלך
ה, הנחה אם נתפסה החגורהחגיר

הלמנגנון הגלילה לגלול אותה חזר
חק קצר, ולאחר מכן משוך שובלמר

להאריך אותה ללא משיכה פתאומית.

ה, ואחוז לשחרור החגורCלחץ על לחצן 
אותה בזמן שהיא נגללת לאחור כדי

ה נפרשת מתוךלמנוע פיתולים. החגור
מנגנון הגלילה ומתכווננת באופן

אוטומטי בהתאמה לגוף הנוסע החוגר
ת לו חופש תנועה.אותה, ומאפשר

 במהלךCלעולם אל תלחץ על לחצן 
הנסיעה.

האזהר

מנגנון הנעילה עלול להינעל כאשר
רון תלול, תופעההמכונית חונה על מד

זו היא רגילה בהחלט. בנוסף לכך, נועל
ה, אם היאמנגנון הגלילה את החגור

ה של בלימה פתאומית,נמשכת במקר
התנגשויות או נהיגה בעיקולים

במהירות גבוהה.

ב האחורי מותקן עם חגורותהמוש
בטיחות אינרטיות, בעלות שלוש נקודות

עיגון ומנגנון גלילה.

זכור כי במקרה של התנגשות עזה,
הנוסעים במושבים האחוריים אשר

אינם חוגרים חגורות בטיחות;
מלבד חשיפת עצמם לסכנה

משמעותית, מהווים סכנה עבור
הנוסעים במושבים הקדמיים.

S.B.R מערכת חגורות בטיחות
S.B.R המכונית מסופקת עם מערכת הכרת השימוש בחגורות בטיחות
(אזכור חגורת בטיחות), המזהירה את מכוניתך

איור 1
הנהג והנוסע הקדמי אם חגורות

העבר את חגורת הבטיחות על החזה,
הבטיחות שלהם לא נחגרו, באופן הבא:

כאשר גבך צמוד למשענת גב המושב. אמצעי
נורית האזהרה  נדלקת בקביעות, ¥

כדי לחגור את חגורות הבטיחות עליך בטיחות
וצליל זמזם מתמשך מופעל במשך B לתוך האבזם A להכניס את הלשונית

6 השניות הראשונות; עד שנשמעת נקישת הנעילה. במהלך שימוש נכון
נורית האזהרה  מהבהבת וצלילאיור 1 ¥ החגירה אם נתפסה החגורה, הנח במכוניתך

הזמזם נשמע לסירוגין ב�96 השניות למנגנון הגלילה לגלול אותה חזרה
הבאות.מנגנון הנעילה עלול להינעל כאשר למרחק קצר, ולאחר מכן משוך שוב נוריות אזהרה

המכונית חונה על מדרון תלול, תופעה
עבור ביטול פעולה קבוע, התקשר להאריך אותה ללא משיכה פתאומית.

זו היא רגילה בהחלט. בנוסף לכך, נועל והודעות
למרכז שירות מורשה מטעם חברת לחץ על לחצן C לשחרור החגורה, ואחוז

מנגנון הגלילה את החגורה, אם היא
סמל“ת בע“מ. אותה בזמן שהיא נגללת לאחור כדי

נמשכת במקרה של בלימה פתאומית,
S.B.R ניתן לשוב ולהפעיל את מערכת למנוע פיתולים. החגורה נפרשת מתוך במקרה חירום

התנגשויות או נהיגה בעיקולים
גם בתפריט הגדרות. מנגנון הגלילה ומתכווננת באופן

במהירות גבוהה.
אוטומטי בהתאמה לגוף הנוסע החוגר

המושב האחורי מותקן עם חגורות אותה, ומאפשרת לו חופש תנועה. טיפול
בטיחות אינרטיות, בעלות שלוש נקודות  ותחזוקה

עיגון ומנגנון גלילה.
אזהרה

אזהרהלעולם אל תלחץ על לחצן C במהלך נתונים טכניים
הנסיעה.

זכור כי במקרה של התנגשות עזה,
הנוסעים במושבים האחוריים אשר

אינם חוגרים חגורות בטיחות; אינדקס
מלבד חשיפת עצמם לסכנה

משמעותית, מהווים סכנה עבור
הנוסעים במושבים הקדמיים. 64
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םמותחני קד
כדי להגדיל את יעילות חגורות

ת במותחניהבטיחות, המכונית מצויד
מיים. התקנים אלה גולליםם קדקד

לאחור כמה סנטימטרים את חגורות
ה של התנגשותהבטיחות, במקר

אלימה. באופן זה הם מבטיחים כי
ת הבטיחות תוצמד לגופו אלחגור

החוגר אותה באופן מושלם, לפני
שפעולת הריסון מתחילה. חגורות

הבטיחות ננעלות כדי לציין שמותני
ה אתם הופעו, ולא ניתן לגלול בחזרהקד

חגורות הבטיחות גם אם מנחים אותן
באופן ידני.

ם נוסףת במותחן קדמכונית זו מצויד
(באזור מפתן הדלת), ופעולתו מצוינת

על ידי התקצרות הכבל המתכתי.

מת ההגנה כדי להשיג את רחשוב:
ם,הגבוהה ביותר מפעולת מותחני הקד

ת הבטיחות ושמור אותהחגור את חגור
כיים.ה לחזה ולאגן הירצמוד

כמות קטנה של עשן עלולה להיווצר.
עשן זה אינו רעיל ואינו מציין סכנת

ם אינם נזקקיםשריפה. מותחני הקד
לתחזוקה או גירוז. כל שינוי בתנאים

המקוריים שלהם מבטל את יעילותם.
בע (הצפות, סופותב אסונות טאם עק

עו, חובהם נפג) מותחני הקד’ימיות וכו
להחליפם.

מגבילי כוח ריסון
כדי להגדיל את בטיחות הנוסע, כוללים

מנגנוני הגלילה מגבילי כוח ריסון,
ב מדי על החזההמונעים הפעלת כוח ר

והכתפיים של הנוסע, במהלך פעולת
ת הבטיחות בהתנגשותהריסון של חגור

חזיתית.

הנחיות כלליות לשימוש
בחגורות בטיחות

ב לנהוג ולפעול בהתאם לכלהנהג חיי
החוקים והתקנות בתוקף, ולהבטיח

גם שאר הנוסעים יפעלו בהתאםש
לחוקים המתייחסים לשימוש בחגורות

תהבטיחות. הקפידו לחגור את חגור
הבטיחות לפני תחילת הנסיעה.

בות לחגור חגורותגם נשים בהריון חיי
הבטיחות. הסיכון לאם ולעובר במקר

של תאונה, יהיה נמוך באופן משמעותי.
בות להעביר את החלקנשים בהריון חיי

ה נמוך מאוד, כךהתחתון של החגור
איורבטן (ראה שהוא יעבור מתחת ל

2.(

האזהר

מותחני הקדם נועדו לשימוש חד�
פעמי. לאחר שהופעלו יש ליצור קשר
עם מרכז שירות מורשה מטעם חברת

סמל“ת בע“מ, כדי להחליפם. תאריך
אחרון לשימוש מופיע בתווית

המותקנת בקצה הדלת. צור קשר עם
מרכז שירות מורשה מטעם חברת

סמל“ת בע“מ, כדי להחליפם.

מו לחבטות,פעולות אשר גר
תנודות או חימום מקומי

במשך100°C(למעלה מ� 
בבילמעלה מ� 6 שעות) באזור ס

ם, עלולות לגרום להםמותחני הקד
םנזק או להפעילם. מותחני הקד
מותאינם מושפעים מתנודות הנגר

ך משובשים או מכשולים,רמפני ד
. צור קשר’כה וכורדוגמת שפות מד

כז שירות מורשה מטעםעם מר
בלת סיוע.ת סמל“ת בע“מ, לקחבר

מגבילי כוח ריסון מותחני קדם
הכרת אזהרה

כדי להגדיל את בטיחות הנוסע, כוללים כדי להגדיל את יעילות חגורות
מכוניתך מנגנוני הגלילה מגבילי כוח ריסון, מותחני הקדם נועדו לשימוש חד� הבטיחות, המכונית מצוידת במותחני

המונעים הפעלת כוח רב מדי על החזה פעמי. לאחר שהופעלו יש ליצור קשר קדם קדמיים. התקנים אלה גוללים
והכתפיים של הנוסע, במהלך פעולת עם מרכז שירות מורשה מטעם חברת אמצעילאחור כמה סנטימטרים את חגורות הריסון של חגורת הבטיחות בהתנגשותסמל“ת בע“מ, כדי להחליפם. תאריך הבטיחות, במקרה של התנגשות

בטיחות חזיתית.אחרון לשימוש מופיע בתווית אלימה. באופן זה הם מבטיחים כי
המותקנת בקצה הדלת. צור קשר עם

חגורת הבטיחות תוצמד לגופו אל
שימוש נכון מרכז שירות מורשה מטעם חברת

הנחיות כלליות לשימושהחוגר אותה באופן מושלם, לפני במכוניתךסמל“ת בע“מ, כדי להחליפם. בחגורות בטיחותשפעולת הריסון מתחילה. חגורות
הבטיחות ננעלות כדי לציין שמותני

נוריות אזהרההנהג חייב לנהוג ולפעול בהתאם לכל הקדם הופעו, ולא ניתן לגלול בחזרה את
החוקים והתקנות בתוקף, ולהבטיח והודעותפעולות אשר גרמו לחבטות, חגורות הבטיחות גם אם מנחים אותן
שגם שאר הנוסעים יפעלו בהתאם תנודות או חימום מקומי באופן ידני.

לחוקים המתייחסים לשימוש בחגורות 100 Cבמשך ° (למעלה מ� 
מכונית זו מצוידת במותחן קדם נוסף

הבטיחות. הקפידו לחגור את חגורת במקרה חירוםלמעלה מ� 6 שעות) באזור סביב (באזור מפתן הדלת), ופעולתו מצוינת
הבטיחות לפני תחילת הנסיעה. מותחני הקדם, עלולות לגרום להם

נזק או להפעילם. מותחני הקדם על ידי התקצרות הכבל המתכתי.
גם נשים בהריון חייבות לחגור חגורות אינם מושפעים מתנודות הנגרמות טיפול כדי להשיג את רמת ההגנה חשוב:
בטיחות. הסיכון לאם ולעובר במקרה מפני דרך משובשים או מכשולים, ותחזוקההגבוהה ביותר מפעולת מותחני הקדם, של תאונה, יהיה נמוך באופן משמעותי. דוגמת שפות מדרכה וכו’. צור קשר חגור את חגורת הבטיחות ושמור אותה

נשים בהריון חייבות להעביר את החלק עם מרכז שירות מורשה מטעם צמודה לחזה ולאגן הירכיים.
התחתון של החגורה נמוך מאוד, כך חברת סמל“ת בע“מ, לקבלת סיוע.

נתונים טכניים שהוא יעבור מתחת לבטן (ראה איור כמות קטנה של עשן עלולה להיווצר.

.(2 עשן זה אינו רעיל ואינו מציין סכנת
שריפה. מותחני הקדם אינם נזקקים
לתחזוקה או גירוז. כל שינוי בתנאים

אינדקס
המקוריים שלהם מבטל את יעילותם.

אם עקב אסונות טבע (הצפות, סופות
ימיות וכו’) מותחני הקדם נפגעו, חובה

65 להחליפם.
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ת הבטיחות תהיה אסור שחגורחשוב:
בתמפותלת. הרצועה העליונה חיי

לעבור לרוחב הכתף והחזה באלכסון,
בת להיותוהרצועה התחתונה חיי

),באיור 3כיים (כפי שמוצג ה לירצמוד
ולא לרוחב הבטן של הנוסע. אל

תשתמש בפריטים כלשהם (סיכות,
תחיק את חגורבים), כדי להראט

הבטיחות מהגוף.

איור 4איור 3איור 2

האזהר

לבטיחות מרבית הצב את משענת גב
המושב במצב זקוף. והישען עליה

לאחור; וודא שחגורת הבטיחות צמודה
היטב לחזה ולירכיים. חובה לחגור

חגורות בטיחות הן במושבים הקדמיים
והן מאחור. כאשר נוסעים ללא חגירת
חגורות בטיחות, גובר הסיכון לפציעה
קשה ואף למוות, במקרה של תאונה.

אסור לפרק את הרכיבים של חגורות
הבטיחות או מותחני הקדם, או בהם.
כל טיפול חייב להתבצע על ידי אנשי

מקצוע מוסמכים ומיומנים. צור קשר
תמיד עם מרכז שירות מורשה מטעם

חברת סמל“ת בע“מ.

האזהר

ת בטיחות יכול בכל חגורחשוב:
בד. אל תסיעם אחד בללהשתמש אד

ת בטיחות אחתכיך עם חגורילד על בר
. כללית איןאיור 4להגן על שניכם, 

ביןם לב חפצים כלשהם בין האדלהצי
ת הבטיחות.חגור

אם חגורת הבטיחות עמדה בלחצים
עזים, למשל לאחר תאונה, חובה

להחליפה בשלמות על כל עיגוניה, ברגי
הידוק העיגונים ומותחני הקדם. גם אם

אין למעשה פגמים חזותיים בחגורה,
היא עלולה לאבד את יעילותה.

הכרת
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

שימוש נכון
איור 4 איור 3 איור 2 במכוניתך

חשוב: בכל חגורת בטיחות יכול חשוב: אסור שחגורת הבטיחות תהיה נוריות אזהרה
להשתמש אדם אחד בלבד. אל תסיע מפותלת. הרצועה העליונה חייבתאזהרה

ילד על ברכיך עם חגורת בטיחות אחת לעבור לרוחב הכתף והחזה באלכסון,והודעות לבטיחות מרבית הצב את משענת גב
להגן על שניכם, איור 4. כללית אין והרצועה התחתונה חייבת להיות המושב במצב זקוף. והישען עליה

להציב חפצים כלשהם בין האדם לבין צמודה לירכיים (כפי שמוצג באיור 3), לאחור; וודא שחגורת הבטיחות צמודה
במקרה חירום

חגורת הבטיחות. ולא לרוחב הבטן של הנוסע. אל היטב לחזה ולירכיים. חובה לחגור
תשתמש בפריטים כלשהם (סיכות,חגורות בטיחות הן במושבים הקדמיים

אזהרה אטבים), כדי להרחיק את חגורתוהן מאחור. כאשר נוסעים ללא חגירת חגורות בטיחות, גובר הסיכון לפציעהטיפול
אם חגורת הבטיחות עמדה בלחציםהבטיחות מהגוף. קשה ואף למוות, במקרה של תאונה.  ותחזוקה

עזים, למשל לאחר תאונה, חובה אסור לפרק את הרכיבים של חגורות
להחליפה בשלמות על כל עיגוניה, ברגי הבטיחות או מותחני הקדם, או בהם.
הידוק העיגונים ומותחני הקדם. גם אם כל טיפול חייב להתבצע על ידי אנשי נתונים טכניים

אין למעשה פגמים חזותיים בחגורה, מקצוע מוסמכים ומיומנים. צור קשר
היא עלולה לאבד את יעילותה. תמיד עם מרכז שירות מורשה מטעם

חברת סמל“ת בע“מ. אינדקס
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

תחזוקת חגורות הבטיחות
הקפד למלא את ההנחיות הבאות:

הקפד שהחגורות תהיינה תמיד¥
מהודקות ולא מפותלות, כאשר
חוגרים אותן. וודא שהן נפרשות

ונגללות לאחור באופן חופשי.

החלף את חגורות הבטיחות לאחר¥
ה מסוימת, גם אם לאתאונה בחומר

רואים שהן ניזוקו. חובה להחליף את
םחגורות הבטיחות אם מותחני הקד

הופעלו.

חוץ את חגורותלניקוי יש לר¥
בון עדין,הבטיחות ביד עם מים וס

ב ולהניח להןלשטוף אותן היט
בש בצל. אל תשתמש בחומרילהתיי

ניקוי תעשייתיים חריפים,
בינים, בצבעים אובאקונומיקה, במל

בכל חומר כימי אחר, העלולים
בי החגורות.להחליש את סי

אל תאפשר למנגנוני הגלילה¥
ב, פעולתם התקינה מובטחתלהירט

בשים.רק אם הם יישארו י

החלף את חגורות הבטיחות כאשר¥
ניתן להבחין בסימני בלאי או חתכים.

הסעת ילדים בבטיחות
ה שלעבור הגנה אופטימלית במקר

בתבים לשהתנגשות, כל הנוסעים חיי
כות ריסוןבמקומותיהם ולחגור מער

מתאימות.

בר חשוב במיוחד עבור ילדים.הד

ר חובה בכל מדינותהנחיה זו היא בגד
אירופה, על פי תקנת האיחוד האירופי

2003/20/EC.

ראש ילד גדול יותר וכבד יותר ביחס
לגופו(ה), ושרירי הילד ומבנה עצמותיו

אינם מפותחים באופן מלא עדיין.
כות ריסוןרשות להם מערבה זו נדמסי

כות הריסון למבוגרים, כדישונות ממער
ה של תאונה.להגן עליהם במקר

תוצאות מחקר הדן בהגנה הטובה
ביותר עבור ילדים מהוות את הבסיס

ב, אשר מחייECE-R44לתקן האירופי 
כות ריסון ומחלק אותןלהשתמש במער

בוצות:לחמש ק

בוצה 0 � משקל 10�0 ק“גק

בוצה 0+ � משקל 13�0 ק“גק

בוצה 1 � משקל 18�9 ק“גק

בוצה 2 � משקל 25�15 ק“גק

בוצה 3 � משקל 36�22 ק“גק

 אסורסכנה חמורה:
בהחלט להתקין מושב

בטיחות לילד הפונה לאחור
על מושב הנוסע הקדמי,

כאשר כרית האוויר של הנוסע הקדמי
כשירה לפעולה. התנפחות כרית

האוויר במקרה של תאונה, עלולה
לפגוע בתינוק פגיעה קטלנית. מומלץ

להסיע ילדים במושב האחורי, שהוא
המקום הבטוח ביותר עבורם במקרה

של תאונה. אסור להתקין מושבי
בטיחות לילדים במושב הנוסע הקדמי,
במכונית המצוידת בכרית אוויר לנוסע

הקדמי, משום שהתנפחות כרית
האוויר במקרה של תאונה עלולה

לפגוע בתינוק פגיעה קטלנית. במידת
הצורך ניתן להסיע ילדים במושב

הנוסע הקדמי, אם ניתן לנתק את
כרית האוויר של הנוסע הקדמי. הקפד

לוודא שכרית האוויר של הנוסע הקדמי
אכן נותקה, באמצעות בדיקת נורית

ראה( בלוח המכשירים החיווי 
“כרית אוויר של הנוסע הקדמי“,

בנושא “כריות אוויר קדמיות“). הזז את
מושב הנוסע הקדמי לאחור עד כמה
שניתן, כדי למנוע מגע של העריסה

בלוח המכשירים.

האזהר
הסעת ילדים בבטיחות תחזוקת חגורות הבטיחות

הכרת אזהרה
עבור הגנה אופטימלית במקרה של הקפד למלא את ההנחיות הבאות:

מכוניתך סכנה חמורה: אסור התנגשות, כל הנוסעים חייבים לשבת הקפד שהחגורות תהיינה תמיד ¥
בהחלט להתקין מושב במקומותיהם ולחגור מערכות ריסון מהודקות ולא מפותלות, כאשר

בטיחות לילד הפונה לאחור אמצעימתאימות. חוגרים אותן. וודא שהן נפרשות
על מושב הנוסע הקדמי,

הדבר חשוב במיוחד עבור ילדים. בטיחותונגללות לאחור באופן חופשי. כאשר כרית האוויר של הנוסע הקדמי
כשירה לפעולה. התנפחות כרית הנחיה זו היא בגדר חובה בכל מדינות החלף את חגורות הבטיחות לאחר ¥

שימוש נכון האוויר במקרה של תאונה, עלולה אירופה, על פי תקנת האיחוד האירופי תאונה בחומרה מסוימת, גם אם לא
2003/20/ECבמכוניתך לפגוע בתינוק פגיעה קטלנית. מומלץ . רואים שהן ניזוקו. חובה להחליף את

להסיע ילדים במושב האחורי, שהוא ראש ילד גדול יותר וכבד יותר ביחסחגורות הבטיחות אם מותחני הקדם
המקום הבטוח ביותר עבורם במקרה נוריות אזהרהלגופו(ה), ושרירי הילד ומבנה עצמותיוהופעלו.

של תאונה. אסור להתקין מושבי אינם מפותחים באופן מלא עדיין. לניקוי יש לרחוץ את חגורות והודעות¥
בטיחות לילדים במושב הנוסע הקדמי, מסיבה זו נדרשות להם מערכות ריסון הבטיחות ביד עם מים וסבון עדין,
במכונית המצוידת בכרית אוויר לנוסע שונות ממערכות הריסון למבוגרים, כדי לשטוף אותן היטב ולהניח להן

הקדמי, משום שהתנפחות כרית להגן עליהם במקרה של תאונה. במקרה חירוםלהתייבש בצל. אל תשתמש בחומרי
האוויר במקרה של תאונה עלולה תוצאות מחקר הדן בהגנה הטובה ניקוי תעשייתיים חריפים,

לפגוע בתינוק פגיעה קטלנית. במידת ביותר עבור ילדים מהוות את הבסיס באקונומיקה, במלבינים, בצבעים או
טיפול הצורך ניתן להסיע ילדים במושב ECE-R44 , אשר מחייבבכל חומר כימי אחר, העלולים לתקן האירופי 

ותחזוקה הנוסע הקדמי, אם ניתן לנתק את להשתמש במערכות ריסון ומחלק אותן להחליש את סיבי החגורות.
כרית האוויר של הנוסע הקדמי. הקפד לחמש קבוצות: אל תאפשר למנגנוני הגלילה ¥

לוודא שכרית האוויר של הנוסע הקדמי
קבוצה 0 � משקל 10�0 ק“ג להירטב, פעולתם התקינה מובטחת

נתונים טכניים אכן נותקה, באמצעות בדיקת נורית רק אם הם יישארו יבשים.
החיווי  בלוח המכשירים (ראהקבוצה 0+ � משקל 13�0 ק“ג

החלף את חגורות הבטיחות כאשר ¥
“כרית אוויר של הנוסע הקדמי“, קבוצה 1 � משקל 18�9 ק“ג

ניתן להבחין בסימני בלאי או חתכים.
בנושא “כריות אוויר קדמיות“). הזז את אינדקסקבוצה 2 � משקל 25�15 ק“ג

מושב הנוסע הקדמי לאחור עד כמה
קבוצה 3 � משקל 36�22 ק“ג

שניתן, כדי למנוע מגע של העריסה
בלוח המכשירים.
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

בים לציין את נתוניכל התקני הריסון חיי
ת, על לוחיתהאישור כולל אישור הביקור

ה.בועה שאסור להסירזיהוי ק

גובהם עולה על 1.5 מטרילדים ש
ביםכות ריסון, נחשמבחינת מער

כמבוגרים ויכולים לחגור את חגורות
הבטיחות באופן רגיל.
Lineaccessori Abarth כות מציעה מער

בוצות הגיל.ריסון לכל ק

כות ריסון אלה,מומלץ להשתמש במער
מאחר והן תוכננו במיוחד עבור מכוניות

פיאט.

בוצות 0 ו� 0+ק
תינוקות במשקל של עד 13 ק“ג חובה

לשאת בעריסות בטיחות הפונות
לאחור, התומכות בראש, כך שלא יפעלו

ה שלעומסים כבדים על הצוואר במקר
תאוטה פתאומית.

העריסה מוחזקת במקומה באמצעות
ב המכונית,ת הבטיחות של מושחגור

, ואילו התינוקבאיור 5כפי שמוצג 
תום לעריסה באמצעות חגורותר

העריסה עצמה.

בוצה 1ק
ילדים החל מ� 9 ק“ג ועד 18 ק“ג ניתן

כות ריסון הפונות לפנים,להסיעם כמער
בי בטיחות עםבים במושכאשר הם יוש

מיות, וחגורות הבטיחות שלכריות קד
ב והןבי המכונית אוחזות הן במושמוש

.איור 6בילד, 

האיורים נועדו להמחיש את אופן ההתקנה בלבד. עיין בהוראות המצורפות
למערכת הריסון לילד.

חלק ממערכות הריסון לילדים בקבוצות המשקל 0 ו� 1, מצוידות בחיבורים
אחוריים לחגורות הבטיחות של מושבי המכונית, ויש להן את חגורות

הבטיחות של עצמן לריסון הילדים. בשל משקליהן עלולות מערכות ריסון
אלה להיות מסוכנות, אם אין הן מותקנות באופן נכון (למשל כאשר מניחים

כרית בין חגורת הבטיחות של מושב המכונית למערכת הריסון). הקפד
לפעול בדיוק לפי הוראות ההתקנה.

האזהר

איור 6איור 5

כל התקני הריסון חייבים לציין את נתוני
האישור כולל אישור הביקורת, על לוחית הכרת

זיהוי קבועה שאסור להסירה. מכוניתך
ילדים שגובהם עולה על 1.5 מטר
מבחינת מערכות ריסון, נחשבים אמצעי

כמבוגרים ויכולים לחגור את חגורות בטיחות
הבטיחות באופן רגיל.

שימוש נכון Lineaccessori Abarth מציעה מערכות
איור 6 איור 5 ריסון לכל קבוצות הגיל.

במכוניתך
מומלץ להשתמש במערכות ריסון אלה,

קבוצה 1 קבוצות 0 ו� 0+ מאחר והן תוכננו במיוחד עבור מכוניות
ילדים החל מ� 9 ק“ג ועד 18 ק“ג ניתן תינוקות במשקל של עד 13 ק“ג חובה פיאט.נוריות אזהרה

להסיעם כמערכות ריסון הפונות לפנים, לשאת בעריסות בטיחות הפונות והודעות
כאשר הם יושבים במושבי בטיחות עם לאחור, התומכות בראש, כך שלא יפעלו
כריות קדמיות, וחגורות הבטיחות של עומסים כבדים על הצוואר במקרה של

מושבי המכונית אוחזות הן במושב והן תאוטה פתאומית. במקרה חירום
בילד, איור 6. העריסה מוחזקת במקומה באמצעות

חגורת הבטיחות של מושב המכונית,
כפי שמוצג באיור 5, ואילו התינוק טיפול

רתום לעריסה באמצעות חגורות
העריסה עצמה.  ותחזוקה

אזהרה
נתונים טכניים

האיורים נועדו להמחיש את אופן ההתקנה בלבד. עיין בהוראות המצורפות
למערכת הריסון לילד.

חלק ממערכות הריסון לילדים בקבוצות המשקל 0 ו� 1, מצוידות בחיבורים
אחוריים לחגורות הבטיחות של מושבי המכונית, ויש להן את חגורות אינדקס

הבטיחות של עצמן לריסון הילדים. בשל משקליהן עלולות מערכות ריסון
אלה להיות מסוכנות, אם אין הן מותקנות באופן נכון (למשל כאשר מניחים

כרית בין חגורת הבטיחות של מושב המכונית למערכת הריסון). הקפד 68
לפעול בדיוק לפי הוראות ההתקנה.
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בוצה 3ק
ממדי החזה של ילדים במשקל 22 עד

בים יותר משענת גב36 ק“ג, אינם מחיי
לתמיכה, והילד יכול להישען בגבו

ב.ישירות על משענת גב המוש

 ממחיש התקנה נכונה שלאיור 8
ב האחורי.ב ילד על המושמוש

כאשר גובה הילד עולה על 1.5 מטר,
ת בטיחות כמוהוא יכול לחגור חגור

מבוגר.

איור 8איור 7

האזהר

בוצה 2ק
ילדים שמשקליהם 15 עד 25 ק“ג

יכולים לחגור את חגורות הבטיחות של
.איור 7בי המכונית, מוש

ב הוא למקם את הילדתפקיד המוש
ת הבטיחות,במצב מתאים ביחס לחגור

תכך שהרצועה העליונה של חגור
הבטיחות על חזה הילד ולא כנגד

צווארו, בעוד הרצועה התחתונה תהיה
בטנו.כיו ולא לה לירצמוד

האיורים נועדו להמחיש את אופן
ההתקנה בלבד. עיין בהוראות

המצורפות למערכת הריסון לילד.

האזהר

האיורים נועדו להמחיש את אופן
ההתקנה בלבד. עיין בהוראות

המצורפות למערכת הריסון לילד.

הכרת אזהרה
מכוניתך האיורים נועדו להמחיש את אופן

ההתקנה בלבד. עיין בהוראות
אמצעיהמצורפות למערכת הריסון לילד.

בטיחות

שימוש נכון
איור 8 איור 7

במכוניתך

קבוצה 3 קבוצה 2
נוריות אזהרה

ממדי החזה של ילדים במשקל 22 עד והודעותילדים שמשקליהם 15 עד 25 ק“ג
36 ק“ג, אינם מחייבים יותר משענת גב יכולים לחגור את חגורות הבטיחות של

לתמיכה, והילד יכול להישען בגבו מושבי המכונית, איור 7.
במקרה חירוםישירות על משענת גב המושב. תפקיד המושב הוא למקם את הילד

איור 8 ממחיש התקנה נכונה של במצב מתאים ביחס לחגורת הבטיחות,
מושב ילד על המושב האחורי. כך שהרצועה העליונה של חגורת

טיפול כאשר גובה הילד עולה על 1.5 מטר,הבטיחות על חזה הילד ולא כנגד
ותחזוקה הוא יכול לחגור חגורת בטיחות כמו צווארו, בעוד הרצועה התחתונה תהיה

מבוגר.צמודה לירכיו ולא לבטנו.

נתונים טכניים אזהרה

האיורים נועדו להמחיש את אופן
ההתקנה בלבד. עיין בהוראות

אינדקס המצורפות למערכת הריסון לילד.
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ב בטיחותבה במכונית להתקנת מושהתאמת מקומות הישי
לילדים

EC/2000/3 תואמת להנחיה החדשה של האיחוד האירופי 

בה שוניםכות ריסון לילדים במקומות ישיה את אפשרויות התקנת מערהמגדיר
בלה הבאה:במכונית, כמפורט בט

ב אחורימושמיב נוסע קדמושטווח משקלבוצהק

UUעד 13 ק“ג0, 0+

9UU עד 18 ק“ג1

15UU עד 25 ק“ג2

22UU עד 36 ק“ג3

ברים:הס

U כות ריסון לילדים מסוג בה מתאים להתקנות מער = מקום הישי“Universal“

בוצות המשקל המפורטות לעיל., עבור קECE-R44בהתאם לתקן האיחוד האירופי 

להלן עיקרי ההנחיות להסעה בטוחה
של ילדים במכונית:

בי הבטיחות לילדיםהתקן את מוש¥
ב האחורי, שהוא המקוםבמוש

ה שלהבטוח ביותר במכונית במקר
תאונה.

מיאם כרית האוויר של הנוסע הקד¥
נותקה, בדוק האם נורית החיווי 

הכתומה בלוח המכשירים דולקת,
לוודא שכרית האוויר של הנוסע

מי אכן נותקה.הקד

פעל בדיוק בהתאם להוראות¥
כת הריסון לילד,פות למערהמצור

רש בחוק. שמור את ההוראותכנד
במכונית ביחד עם כל המסמכים

וספר הוראות תפעול זה. אסור
ב בטיחות לילדלהשתמש במוש

שאין נלוות אליו הוראות.

תהקפד למשוך תמיד את חגור¥
הבטיחות, כדי לוודא שהיא הודקה

ב.היט

להלן עיקרי ההנחיות להסעה בטוחה התאמת מקומות הישיבה במכונית להתקנת מושב בטיחות
של ילדים במכונית: לילדים הכרת

התקן את מושבי הבטיחות לילדים ¥ 2000/3/EC מכוניתך תואמת להנחיה החדשה של האיחוד האירופי
במושב האחורי, שהוא המקום המגדירה את אפשרויות התקנת מערכות ריסון לילדים במקומות ישיבה שונים

הבטוח ביותר במכונית במקרה של במכונית, כמפורט בטבלה הבאה: אמצעי
תאונה. בטיחות

אם כרית האוויר של הנוסע הקדמי ¥ מושב אחורי מושב נוסע קדמי טווח משקל קבוצה
נותקה, בדוק האם נורית החיווי 

U U
עד 13 ק“גשימוש נכון הכתומה בלוח המכשירים דולקת,0, 0+ במכוניתך

U Uלוודא שכרית האוויר של הנוסע 9 עד 18 ק“ג 1

הקדמי אכן נותקה. U U 15 עד 25 ק“ג 2 נוריות אזהרה
פעל בדיוק בהתאם להוראות ¥ U U 22 עד 36 ק“ג 3 והודעות

המצורפות למערכת הריסון לילד,
כנדרש בחוק. שמור את ההוראות

הסברים:
במכונית ביחד עם כל המסמכים במקרה חירום

“Universal“ מקום הישיבה מתאים להתקנות מערכות ריסון לילדים מסוג = U וספר הוראות תפעול זה. אסור
להשתמש במושב בטיחות לילד בהתאם לתקן האיחוד האירופי ECE-R44, עבור קבוצות המשקל המפורטות לעיל.

שאין נלוות אליו הוראות. טיפול
הקפד למשוך תמיד את חגורת ¥  ותחזוקה

הבטיחות, כדי לוודא שהיא הודקה
היטב.

נתונים טכניים

אינדקס
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בי איזופיקסהתקנת מוש
לריסון ילדים

ת בנקודות עיגוןהמכונית מצויד
 לריסוןUniveral isofixבי להתקנת מוש

כת תקנית חדשה באירופהילדים. מער
להסעת ילדים.

ב בטיחותניתן להתקין בו זמנית הן מוש
בב איזופיקס. דוגמה למושרגיל והן מוש

בי. מושבאיור 9בטיחות לילדים מופיעה 
Univeral isofixלריסון ילדים, מתאימים 

בוצות משקלבוצת משקל 1. לקלק
בי איזופיקס לאאחרות ניתן להשיג מוש

סליים, ומותר להשתמש בהם רקבראוני
אם תוכננו, נבחנו ואושרו במיוחד

למכונית זו (עיין ברשימת המכוניות
ב הבטיחות לילד).הנלוות למוש

כת העיגון השונה שלו, ישב מערעק
בעותב הילד באופן נכון לטלעגן את מוש

,איור A 10המתכתיות התחתיות 
בועות בין משענת הגב לכריתהק

ף האחורית המדב. לאחר הסרהמוש
ה העיליתאבטח את רצועת הקשיר

Bבעת ב הילד, לטהמסופקת עם מוש
בועה בין משענת הגב, הקבאיור 11

בין רצפת תא המטען.האחורית ל

ב ילדים מסוגה של מושזכור כי במקר
Univeral isofixאתה יכול להשתמש רק ,

ECEבים המאושרים עם הסימון במוש
R44/03 “ Univeral isofix.“ 

Lineaccessori Abarth בי כוללת מוש
.”Univeral isofix “Duo Plusילדים 

עבור פרטים נוספים להתקנה/שימוש,
בת ההוראות של מושהתייחס לחובר

הילד.

איור 9

האזהר

כתסן רק ילד אחד בכל מערניתן לר¥
ריסון.

ת הבטיחות אינהבדוק תמיד שחגור
כרוכה על צוואר הילד.

בתבעת הנסיעה, אל תניח לילד לש¥
בה בלתי נכונה, אובתנוחת ישי

ת הבטיחות.לשחרר את חגור

לעולם אל תסיע ילדים בחיקך גם¥
ם אינו יכולאם הם תינוקות. אף אד

ה שללהוסיף להחזיק בילד במקר
תאונה.

ה של תאונה, החלף אתבמקר¥
ב חדש.ב הילד במושמוש

אל תתקין מושבי בטיחות לילדים
במושב הקדמי, במכוניות המצוידות

בכרית אוויר לנוסע הקדמי. אסור
להסיע ילדים במושב הקדמי.

התקנת מושבי איזופיקס¥ ניתן לרסן רק ילד אחד בכל מערכת
הכרת לריסון ילדים ריסון.

מכוניתך המכונית מצוידת בנקודות עיגון בדוק תמיד שחגורת הבטיחות אינה
להתקנת מושבי Univeral isofix לריסון כרוכה על צוואר הילד.

אמצעיילדים. מערכת תקנית חדשה באירופה בעת הנסיעה, אל תניח לילד לשבת ¥
להסעת ילדים. בטיחותבתנוחת ישיבה בלתי נכונה, או ניתן להתקין בו זמנית הן מושב בטיחות לשחרר את חגורת הבטיחות.

רגיל והן מושב איזופיקס. דוגמה למושב
שימוש נכון לעולם אל תסיע ילדים בחיקך גם ¥

בטיחות לילדים מופיעה באיור 9. מושבי
במכוניתךאם הם תינוקות. אף אדם אינו יכול Univeral isofix לריסון ילדים, מתאימים

לקבוצת משקל 1. לקבוצות משקללהוסיף להחזיק בילד במקרה של
נוריות אזהרהתאונה. אחרות ניתן להשיג מושבי איזופיקס לא

אוניברסליים, ומותר להשתמש בהם רק במקרה של תאונה, החלף את והודעות¥
אם תוכננו, נבחנו ואושרו במיוחד מושב הילד במושב חדש.

למכונית זו (עיין ברשימת המכוניות
במקרה חירוםהנלוות למושב הבטיחות לילד). אזהרה

עקב מערכת העיגון השונה שלו, יש
אל תתקין מושבי בטיחות לילדים

לעגן את מושב הילד באופן נכון לטבעות
איור 9 טיפולבמושב הקדמי, במכוניות המצוידות המתכתיות התחתיות A איור 10, בכרית אוויר לנוסע הקדמי. אסור

ותחזוקה הקבועות בין משענת הגב לכרית
להסיע ילדים במושב הקדמי. Lineaccessori Abarth כוללת מושבי

המושב. לאחר הסרת המדף האחורי
.Univeral isofix “Duo Plus” ילדים אבטח את רצועת הקשירה העילית

עבור פרטים נוספים להתקנה/שימוש, B נתונים טכנייםהמסופקת עם מושב הילד, לטבעת
התייחס לחוברת ההוראות של מושב באיור 11, הקבועה בין משענת הגב

הילד. האחורית לבין רצפת תא המטען.

אינדקסזכור כי במקרה של מושב ילדים מסוג
Univeral isofixאתה יכול להשתמש רק ,

ECE במושבים המאושרים עם הסימון
.“ R44/03 “ Univeral isofix
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האזהר

התקן את מושב הילד כאשר המכונית
נייחת. מושב הילד מעוגן נכון לסגרים,

כאשר אתה שומע את נקישת הנעילה.
מלא את ההוראות להתקנה, להסרה
ומיקום, המסופקות על ידי היצרן עם

מושב הילד.

Univeralבי בה במכונית להתקנת מושהתאמת מקומות הישי
isofixלריסון ילדים 

, מפורטות אפשרויותECE 16בלה להלן בהתאם להנחיות האיחוד האירופי בט
.Univeral isofixבעות עיגון כות ריסון מסוג איזופיקס, בטההתקנה השונות של מער

בה אחורימקום ישיבוצות גודלקב  כיוון מושבוצת משקלק
קיצוני איזופיקסאיזופיקסהבטיחות

EXפונה לאחורבוצה 0�0 עד 10 ק“גק

EXפונה לאחור

DXפונה לאחורבוצה 0+ � 0 13 ק“גק

CXפונה לאחור

DXפונה לאחור

CXפונה לאחור

BIUFפונה לפניםבוצה 1ק

B1IUFפונה לפניםעד 18 ק“ג

AXפונה לפנים

IUFב איזופיקס לריסון ילדים הפונה לפנים, מסוג מתאים להתקנת מושUniveral

בוצת משקל זו.ה עילית), שאושר לשימוש עבור ק(עם רצועת קשיר

ILבי איזופיקס מסוימים לריסון ילדים, שאושרו במיוחדמתאים להתקנת מוש
בי הילדים, לאחר שמזיזים אתעבור מכונית מסוג זה. ניתן להתקין את מוש

מי לפנים.ב הקדהמוש

Xבי איזופיקס לריסון ילדיםמיקום איזופיקס שאינו מתאים להתקנת מוש
בוצה זו של משקל ו/או גודל.מק

איור 10

איור 11

Univeral התאמת מקומות הישיבה במכונית להתקנת מושבי
isofix לריסון ילדים הכרת

בטבלה להלן בהתאם להנחיות האיחוד האירופי ECE 16, מפורטות אפשרויות מכוניתך
.Univeral isofix ההתקנה השונות של מערכות ריסון מסוג איזופיקס, בטבעות עיגון

אמצעי
מקום ישיבה אחורי קבוצות גודל קבוצת משקל  כיוון מושב בטיחות

קיצוני איזופיקס איזופיקס הבטיחות

שימוש נכון
X E פונה לאחוראיור 10 קבוצה 0�0 עד 10 ק“ג במכוניתך
X E פונה לאחור

X D פונה לאחור קבוצה 0+ � 0 13 ק“ג נוריות אזהרה
X C פונה לאחור והודעות
X D פונה לאחור

X C פונה לאחור במקרה חירום
IUF B פונה לפנים קבוצה 1

IUF B1 פונה לפנים עד 18 ק“ג איור 11 טיפול
X A פונה לפנים

 ותחזוקה
אזהרה

Univeral מתאים להתקנת מושב איזופיקס לריסון ילדים הפונה לפנים, מסוג IUF

(עם רצועת קשירה עילית), שאושר לשימוש עבור קבוצת משקל זו. התקן את מושב הילד כאשר המכונית נתונים טכניים
נייחת. מושב הילד מעוגן נכון לסגרים,

מתאים להתקנת מושבי איזופיקס מסוימים לריסון ילדים, שאושרו במיוחד IL
כאשר אתה שומע את נקישת הנעילה.

עבור מכונית מסוג זה. ניתן להתקין את מושבי הילדים, לאחר שמזיזים את מלא את ההוראות להתקנה, להסרה
המושב הקדמי לפנים. ומיקום, המסופקות על ידי היצרן עם אינדקס

מיקום איזופיקס שאינו מתאים להתקנת מושבי איזופיקס לריסון ילדים X מושב הילד.
מקבוצה זו של משקל ו/או גודל.
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

כריות אוויר
מיותת בכריות אוויר קדהמכונית מצויד

מי, כרית אוויר להגנתלנהג ולנוסע הקד
כי הנהג, כריות צד וכריות וילון.בר

מיותכריות אוויר קד
מיות (לנהג, לנוסעכריות האוויר הקד

כי הנהג), תוכננו להגן עלברמי ולהקד
ה של התנגשות חזיתיתהנוסעים במקר

בעוצמה בינונית עד גבוהה, בהצבת
בין גלגל ההגה או לוחכרית בין הנוסע ל

המכשירים.

מיות מתוכננות להגןכריות האוויר הקד
על נוסעי המכונית בהתנגשויות

חזיתיות, ולכן אין הן מופעלות בסוגים
אחרים של התנגשויות (התנגשויות צד,

), זו אינה’אחוריות או התהפכויות וכו
כת.תקלת מער

ה אלקטרונית תנפח אתת בקריחיד
ה של התנגשותכרית האוויר, במקר

חזיתית.

כרית האוויר מתנפחת באופן מיידי
ביןמי, לוחוצצת בין גוף הנוסע הקד

המבנים העלולים לגרום לו פציעות.
כרית האוויר מתרוקנת מיד לאחר מכן.

מיות (לנהג, לנוסעכריות האוויר הקד
כי הנהג), לא נועדו להחליףברמי ולהקד

את חגורות הבטיחות אלא להשלימן,
ולכן יש לחגור תמיד את חגורות

רש בחוק באירופה וברובהבטיחות כנד
שאינן אירופיות.

ה של התנגשות, נוסע שאינובמקר
ת בטיחות עלול להיזרקחגור בחגור

ע עם כרית אוויר לפניבוא במגלפנים, ול
שהיא התנפחה במלואה. ההגנה

המוענקת על ידי הכרית, מופחתת
ה כזה.במקר

כריות האוויר עשויות לא להתנפח
במצבים הבאים:

בהתנגשויות בעצמים גמישים¥
מים לעיוותים בחזיתשאינם גור

המכונית (לדוגמה כאשר הפגוש
רות מגן וכו‘).ע בגדמי פוגהקד

כב אחרים אוה מתחת לכלי רבחדיר¥
מחסומי בטיחות (לדוגמה משאיות

רות מגן).או גד

אין כריות האוויר יכולות לספק הגנה
נוספת בהשוואה לחגורות הבטיחות,

ת. איולכן הפעלתן תהיה מיותר
הפעלתן במקרים שכאלה אינה סימן

לתקלה.

האזהר

אסור בהחלט להדביק מדבקות על
גלגל ההגה, באזור בו מותקנת כרית

האוויר של הנוסע הקדמי בלוח
המכשירים, על חיפויי הצד, בגג או על
המושבים או להצמיד פריטים אחרים

במקומות אלה. אסור להניח חפצים
(דוגמת טלפון סלולרי) על לוח

המכשירים בצד הנוסע הקדמי, משום
שפריטים אלה עלולים להפריע

להתנפחות נכונה של כרית האוויר
ולגרום פציעות לנוסעים.

מיות (לנהג, לנוסעכריות האוויר הקד
כי הנהג), מתוכננותברמי ולהקד

מיים,ומכוילות להגן על הנוסעים הקד
החוגרים את חגורות הבטיחות.

ע ההתנפחותנפח כריות האוויר ברג
בין גלגלחב שבית, ממלא את המרהמר

בין הנהג, בין המגן התחתון שלההגה ל
כיים של הנהג, וביןעמוד ההגה והבר

מי.לוח המכשירים והנוסע הקד

מיות אינן מתנפחותכריות האוויר הקד
במקרי התנגשויות קלות (לדוגמה

כאשר מספיק ריסון חגורות הבטיחות).
חובה להשתמש תמיד בחגורות

ה של התנגשותהבטיחות. במקר
חזיתית, הן מבטיחות את המיקום הנכון

של הנוסעים.

כריות האוויר הקדמיות (לנהג, לנוסע כריות אוויר
הכרת אזהרה הקדמי ולברכי הנהג), לא נועדו להחליף המכונית מצוידת בכריות אוויר קדמיות

מכוניתך אסור בהחלט להדביק מדבקות על את חגורות הבטיחות אלא להשלימן, לנהג ולנוסע הקדמי, כרית אוויר להגנת
גלגל ההגה, באזור בו מותקנת כרית ולכן יש לחגור תמיד את חגורות ברכי הנהג, כריות צד וכריות וילון.

האוויר של הנוסע הקדמי בלוח הבטיחות כנדרש בחוק באירופה וברוב
אמצעי המכשירים, על חיפויי הצד, בגג או על שאינן אירופיות.

בטיחות המושבים או להצמיד פריטים אחרים כריות אוויר קדמיות
במקרה של התנגשות, נוסע שאינו

במקומות אלה. אסור להניח חפצים שימוש נכון(דוגמת טלפון סלולרי) על לוחחגור בחגורת בטיחות עלול להיזרקכריות האוויר הקדמיות (לנהג, לנוסע במכוניתךהמכשירים בצד הנוסע הקדמי, משוםלפנים, ולבוא במגע עם כרית אוויר לפניהקדמי ולברכי הנהג), תוכננו להגן על הנוסעים במקרה של התנגשות חזיתית
שפריטים אלה עלולים להפריע שהיא התנפחה במלואה. ההגנה

להתנפחות נכונה של כרית האווירבעוצמה בינונית עד גבוהה, בהצבת המוענקת על ידי הכרית, מופחתת
נוריות אזהרהכרית בין הנוסע לבין גלגל ההגה או לוח ולגרום פציעות לנוסעים. במקרה כזה.

והודעותהמכשירים. כריות האוויר עשויות לא להתנפח
כריות האוויר הקדמיות (לנהג, לנוסעכריות האוויר הקדמיות מתוכננות להגן במצבים הבאים:

הקדמי ולברכי הנהג), מתוכננותעל נוסעי המכונית בהתנגשויות בהתנגשויות בעצמים גמישים במקרה חירום¥ ומכוילות להגן על הנוסעים הקדמיים,חזיתיות, ולכן אין הן מופעלות בסוגים שאינם גורמים לעיוותים בחזית
החוגרים את חגורות הבטיחות. אחרים של התנגשויות (התנגשויות צד,

המכונית (לדוגמה כאשר הפגוש
נפח כריות האוויר ברגע ההתנפחותאחוריות או התהפכויות וכו’), זו אינה טיפולהקדמי פוגע בגדרות מגן וכו‘).

המרבית, ממלא את המרחב שבין גלגל תקלת מערכת.
ותחזוקה בחדירה מתחת לכלי רכב אחרים או ההגה לבין הנהג, בין המגן התחתון של¥ יחידת בקרה אלקטרונית תנפח את

עמוד ההגה והברכיים של הנהג, וביןמחסומי בטיחות (לדוגמה משאיות כרית האוויר, במקרה של התנגשות
לוח המכשירים והנוסע הקדמי. או גדרות מגן).

חזיתית.
נתונים טכניים כריות האוויר הקדמיות אינן מתנפחות אין כריות האוויר יכולות לספק הגנה

כרית האוויר מתנפחת באופן מיידי
במקרי התנגשויות קלות (לדוגמה נוספת בהשוואה לחגורות הבטיחות,

וחוצצת בין גוף הנוסע הקדמי, לבין
כאשר מספיק ריסון חגורות הבטיחות). ולכן הפעלתן תהיה מיותרת. אי

חובה להשתמש תמיד בחגורותהמבנים העלולים לגרום לו פציעות. אינדקסהפעלתן במקרים שכאלה אינה סימן הבטיחות. במקרה של התנגשותכרית האוויר מתרוקנת מיד לאחר מכן. לתקלה.
חזיתית, הן מבטיחות את המיקום הנכון

של הנוסעים.
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

מית של הנהגכרית אוויר קד
איור 12

כוללת כרית אוויר שמתנפחת מיד,
ת בגלגלהמותקנת בגומחה מיוחד

ההגה.

מית שלכרית האוויר הקד
 איור 13מיהנוסע הקד

כוללת כרית אוויר המתנפחת מיד,
ת בלוחוהמותקנת בגומחה מיוחד

המכשירים. נפחה גדול יותר מכרית
האוויר של הנהג.

איור 13איור 12

האזהר

 אסורסכנה חמורה:
בהחלט להתקין מושב

בטיחות לילד הפונה לפנים
על מושב הנוסע הקדמי,

כאשר כרית האוויר של הנוסע הקדמי
מוכשרת לפעולה. הפעלת כרית האוויר

במקרה של תאונה, עלולה לפגוע
בתינוק פגיעה קטלנית. כאשר

מתקינים מושב בטיחות לילד במושב
הנוסע הקדמי, חובה לנתק את כרית
האוויר של הנוסע הקדמי ולהסיט את

מושב הנוסע הקדמי ככל שניתן
לאחור, כדי למנוע מגע של העריסה

בלוח המכשירים. למרות שהחוק אינו
מחייב זאת, יש להכשיר מחדש

לפעולה את כרית האוויר של הנוסע
הקדמי כאשר לא מסיעים ילדים, כדי
להבטיח הגנה טובה יותר למבוגרים.

אזהרה הכרת

סכנה חמורה: מכוניתך אסור
בהחלט להתקין מושב

בטיחות לילד הפונה לפנים אמצעי
על מושב הנוסע הקדמי,

כאשר כרית האוויר של הנוסע הקדמי בטיחות
מוכשרת לפעולה. הפעלת כרית האוויר

במקרה של תאונה, עלולה לפגוע שימוש נכון
איור 13 בתינוק פגיעה קטלנית. כאשראיור 12 במכוניתך

מתקינים מושב בטיחות לילד במושב
הנוסע הקדמי, חובה לנתק את כרית כרית האוויר הקדמית של כרית אוויר קדמית של הנהג האוויר של הנוסע הקדמי ולהסיט אתנוריות אזהרה הנוסע הקדמי איור 13 איור 12

מושב הנוסע הקדמי ככל שניתן והודעות
כוללת כרית אוויר המתנפחת מיד, לאחור, כדי למנוע מגע של העריסהכוללת כרית אוויר שמתנפחת מיד,
והמותקנת בגומחה מיוחדת בלוח בלוח המכשירים. למרות שהחוק אינוהמותקנת בגומחה מיוחדת בגלגל

המכשירים. נפחה גדול יותר מכרית מחייב זאת, יש להכשיר מחדשההגה. במקרה חירום
לפעולה את כרית האוויר של הנוסע האוויר של הנהג.

הקדמי כאשר לא מסיעים ילדים, כדי
להבטיח הגנה טובה יותר למבוגרים. טיפול

 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

 איור 14כי הנהגברכרית אוויר ל

כוללת כרית אוויר מתנפחת באופן
מיידי, הממוקמת בתא מיוחד המסופק

ה זו, מתחת לעמוד המגן התחתוןלמטר
כי הנהג, ומתוכננת להעניקבגובה בר

ה של התנגשותהגנה נוספת במקר
חזיתית.

נטרול ידני לכרית האוויר
מימית של הנוסע הקדהקד

וכרית אוויר הצד שלו
ך חיוני להסיע ילד עלה ויהיה צורבמיד
מי, חובה לנטרל אתב הנוסע הקדמוש

מית והצד של הנוסעכריות האוויר הקד
מי.הקד

 בלוח המכשירים תאירנורית החיווי 
תן מחדש לפעולהברציפות, עד להכשר

מית והצד שלשל כריות האוויר הקד
מי.הנוסע הקד

מית לנטרול כריות האוויר הקדה:אזהר
מי, התייחס לנושאוהצד של הנוסע הקד

ב�“תצוגה דיגיטלית“ ו� “תצוגה ר
ת מכוניתך“.תכליתית“ בפרק “הכר

כריות אוויר צד כריות
אוויר וילון

 איור 15כרית אוויר צד

כוללת כרית אוויר המתנפחת באופן
מיידי, הממוקמת במשענות הגב של

מיים. היא מגינה עלבים הקדהמוש
כיים של הנוסעים,החזה ועל היר

מתה של התנגשות צד ברבמקר
ה בינונית עד גבוהה.חומר איור 14

כריות אוויר צד כריות נטרול ידני לכרית האוויר
הכרת אוויר וילון הקדמית של הנוסע הקדמי

מכוניתך כרית אוויר צדוכרית אוויר הצד שלו איור 15
כוללת כרית אוויר המתנפחת באופןבמידה ויהיה צורך חיוני להסיע ילד על

אמצעימושב הנוסע הקדמי, חובה לנטרל את מיידי, הממוקמת במשענות הגב של
המושבים הקדמיים. היא מגינה על כריות האוויר הקדמית והצד של הנוסע

בטיחות החזה ועל הירכיים של הנוסעים,הקדמי.
במקרה של התנגשות צד ברמת שימוש נכוןנורית החיווי  בלוח המכשירים תאיר

חומרה בינונית עד גבוהה. ברציפות, עד להכשרתן מחדש לפעולה איור 14
במכוניתך

של כריות האוויר הקדמית והצד של
הנוסע הקדמי. כרית אוויר לברכי הנהג איור 14

נוריות אזהרה
אזהרה: לנטרול כריות האוויר הקדמית והודעותכוללת כרית אוויר מתנפחת באופן
והצד של הנוסע הקדמי, התייחס לנושא מיידי, הממוקמת בתא מיוחד המסופק

“תצוגה דיגיטלית“ ו� “תצוגה רב� למטרה זו, מתחת לעמוד המגן התחתון
תכליתית“ בפרק “הכרת מכוניתך“. במקרה חירוםבגובה ברכי הנהג, ומתוכננת להעניק

הגנה נוספת במקרה של התנגשות
חזיתית.

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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 איור 16כריות אוויר וילון

כוללות שתי כריות הממוקמות מאחורי
ריפוד צד הגג ומכוסות על ידי גימור

מיוחד, כדי להגן על ראשיהם של
ה שלמיים במקרהנוסעים הקד

חבהתנגשות צד, הודות למר
חב שלהן.ההתפשטות הר

ה ההגנה הטובה ביותר במקרחשוב:
גת בתנוחתשל ההתנגשות צד, מוש

ב. בכךבה נכונה על המושישי
ת התנפחות נכונה של כריתמתאפשר

האוויר וילון.

מיות ו/או כריות האוויר הקדחשוב:
כריות האוויר צד, גם הן עשויות

להתנפח אם המכונית סופגת חבטות
כבדות או נקלעת לתאונות באזור

רגות אוהגחון, כגון זעזועים עזים ממד
כה או ממכשולים נמוכים;רמשפות מד

בורות גדולים אונפילת המכונית ל
ך.רמהמורות בד

 כמות קטנה של אבק עשויהחשוב:
להשתחרר, כאשר כריות האוויר

מתנפחות. האבק אינו מזיק ואין הוא
מציין תחילתה של שריפה. בנוסף לכך,
פני השטח של כרית האוויר המתנפחת

ופנים המכונית עשויים להיות מכוסים
בשאריות של אבק: אבק זה עלול לגרום

ה שללגירויים לעור ולעיניים. במקר
בוןחשיפה, שטוף במים עם תמיסת ס

ףעדין. מועד פקיעת תוקף המטען ההוד
ת,וחיווט השעון, מוצגים בתווית מיוחד

כזבקת על קצה הדלת. פנה למרהמוד
ת סמל“תשירות מורשה מטעם חבר

בע“מ, כאשר מגיע הזמן להחליפם.

אם הופעל התקן בטיחותחשוב: 
כזכלשהו במהלך תאונה, פנה למר

איור 15

איור 16

האזהר

ת סמל“תשירות מורשה מטעם חבר
בע“מ, כדי להחליפו.

ה, התיקוניםכל פעולות הבקר
וההחלפה הקשורות לכריות האוויר,

כז שירות מורשהבות להתבצע במרחיי
ת סמל“ת בע“מ. אם אתהמטעם חבר

עומד להפנות את מכוניתך לגריסה,
כת כריות האווירדאג לנטרל את מער

תכז שירות מורשה מטעם חברבמר
סמל“ת בע“מ. אם המכונית משנה

בעלים, יש ליידע את הבעלים החדש
בשיטות השימוש בכריות האוויר

באזהרות המצוינות לעיל, וגם להעביר
לו את ספר “הוראות התפעול לנהג“.

ם מופעלים, כריות מותחני הקדחשוב:
מיות וכריות האוויר צד,האוויר הקד

מתנפחות בהתאם לנתונים לוגיים
שונים על בסיס סוג ההתנגשות. לכן אי

ההפעלה של אחד ההתקנים, אינו מציין
כת.תקלת מער

על תניח את ראשך, זרועותיך, מרפקיך
על הדלת ועל החלונות באזור כריות

האוויר וילון, כדי למנוע פציעות במהלך
התנפחותן.

לעולם אל תוציא ראש, זרועות או
מרפקים מחוץ לחלון.

שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת חשוב: ההגנה הטובה ביותר במקרה
בע“מ, כדי להחליפו. של ההתנגשות צד, מושגת בתנוחת הכרת

כל פעולות הבקרה, התיקונים ישיבה נכונה על המושב. בכך מכוניתך
וההחלפה הקשורות לכריות האוויר, מתאפשרת התנפחות נכונה של כרית

חייבות להתבצע במרכז שירות מורשה האוויר וילון.
אמצעי

מטעם חברת סמל“ת בע“מ. אם אתה חשוב: כריות האוויר הקדמיות ו/או
עומד להפנות את מכוניתך לגריסה, כריות האוויר צד, גם הן עשויות בטיחות

דאג לנטרל את מערכת כריות האוויר להתנפח אם המכונית סופגת חבטות
במרכז שירות מורשה מטעם חברת כבדות או נקלעת לתאונות באזור שימוש נכון

איור 15
סמל“ת בע“מ. אם המכונית משנה הגחון, כגון זעזועים עזים ממדרגות או במכוניתך

בעלים, יש ליידע את הבעלים החדש משפות מדרכה או ממכשולים נמוכים;
בשיטות השימוש בכריות האוויר נפילת המכונית לבורות גדולים או נוריות אזהרה

באזהרות המצוינות לעיל, וגם להעביר מהמורות בדרך.
לו את ספר “הוראות התפעול לנהג“. והודעות

חשוב: כמות קטנה של אבק עשויה
חשוב: מותחני הקדם מופעלים, כריות להשתחרר, כאשר כריות האוויר

האוויר הקדמיות וכריות האוויר צד, מתנפחות. האבק אינו מזיק ואין הוא במקרה חירום
מתנפחות בהתאם לנתונים לוגיים מציין תחילתה של שריפה. בנוסף לכך,

שונים על בסיס סוג ההתנגשות. לכן אי פני השטח של כרית האוויר המתנפחת
ההפעלה של אחד ההתקנים, אינו מציין ופנים המכונית עשויים להיות מכוסים איור 16 טיפול

תקלת מערכת. בשאריות של אבק: אבק זה עלול לגרום  ותחזוקה
לגירויים לעור ולעיניים. במקרה של כריות אוויר וילון איור 16

אזהרהחשיפה, שטוף במים עם תמיסת סבון כוללות שתי כריות הממוקמות מאחורי
עדין. מועד פקיעת תוקף המטען ההודף על תניח את ראשך, זרועותיך, מרפקיךריפוד צד הגג ומכוסות על ידי גימור נתונים טכניים

וחיווט השעון, מוצגים בתווית מיוחדת, על הדלת ועל החלונות באזור כריותמיוחד, כדי להגן על ראשיהם של המודבקת על קצה הדלת. פנה למרכז האוויר וילון, כדי למנוע פציעות במהלךהנוסעים הקדמיים במקרה של שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת התנגשות צד, הודות למרחב
התנפחותן. בע“מ, כאשר מגיע הזמן להחליפם. ההתפשטות הרחב שלהן. אינדקס

לעולם אל תוציא ראש, זרועות או חשוב: אם הופעל התקן בטיחות
מרפקים מחוץ לחלון. כלשהו במהלך תאונה, פנה למרכז
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האזהר

האזהר

אזהרות כלליות

 נוריתMARאם בסיבוב המפתח למצב 
 אינה נדלקת, או אם היאהאזהרה 

מוסיפה לדלוק בעת הנסיעה (יחד עם
הודעה בתצוגה הרב�תכליתית, אם

קיימת), עלולה להיות תקלה במערכות
הבטיחות; במקרה כזה כריות האוויר

ומותחני הקדם עלולים לא לפעול
במקרה של התנגשות ובמספר מקרים

בודדים, הם עלולים לפעול בטעות.
התקשר למרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמל“ת בע“מ, ודאג לבדוק את

המערכת לפני תחילת הנהיגה.

אל תכסה את משענות הגב של
המושבים הקדמיים בכיסויים, אם

הותקנו בהן כריות אוויר צד.

האזהר

האזהר

אל תנהג כאשר חפצים מונחים בחיקך,
או לפני חזך ואל תחזיק דבר בין

.’שפתיך, כגון מקטרות, עפרונות וכו
במקרה של התנגשות והפעלת כריות

האוויר, אתה עלול להיפצע באופן
חמור.

נהג תמיד כאשר ידיך על חישוק גלגל
ההגה, כך שבמקרה וכרית האוויר
מתנפחת היא תוכל להתנפח ללא
הפרעה. אל תנהג כאשר גופך רכון
לפנים. דאג שמשענת גב המושב

תהיה במצב זקוף, כאשר אתה נח
עליה בגבך באופן נכון.

האזהר

האזהר

אם מישהו מנסה לגנוב את מכוניתך או
לגרום לה נזק או במקרה של הצפות,
דאג לבדוק את מערכת כריות האוויר
במרכז שירות מורשה מטעם חברת

סמל“ת בע“מ.

כאשר מפתח ההצתה מוכנס ומתג
, גם אם המנועMARההצתה במצב 

אינו פועל כריות האוויר עשויות
להתנפח גם כאשר המכונית עצרה,

אם מכונית אחרת התנגשה בה.
מסיבה אסור להושיב אף פעם ילדים

במושב הנוסע הקדמי, גם אם
המכונית אינה בתנועה. אנו מזכירים

,STOPלך כי אם המפתח מוכנס במצב 
אף התקן בטיחות (כרית אוויר או

מותחן קדם) לא יופעלו במקרה של
התנגשות במקרה שכזה, ואין זה סימן

לתקלה.

אזהרות כלליות
הכרת אזהרה אזהרה

מכוניתך אם מישהו מנסה לגנוב את מכוניתך או אל תנהג כאשר חפצים מונחים בחיקך, אזהרה
לגרום לה נזק או במקרה של הצפות, או לפני חזך ואל תחזיק דבר בין

אם בסיבוב המפתח למצב MAR נורית
דאג לבדוק את מערכת כריות האוויר אמצעישפתיך, כגון מקטרות, עפרונות וכו’. האזהרה  אינה נדלקת, או אם היא
במרכז שירות מורשה מטעם חברת במקרה של התנגשות והפעלת כריות

בטיחותמוסיפה לדלוק בעת הנסיעה (יחד עם סמל“ת בע“מ. האוויר, אתה עלול להיפצע באופן
הודעה בתצוגה הרב�תכליתית, אם

חמור.
שימוש נכוןקיימת), עלולה להיות תקלה במערכות הבטיחות; במקרה כזה כריות האוויר

במכוניתך אזהרה ומותחני הקדם עלולים לא לפעול
אזהרה במקרה של התנגשות ובמספר מקרים

כאשר מפתח ההצתה מוכנס ומתג
נוריות אזהרה בודדים, הם עלולים לפעול בטעות.

MARגם אם המנוע , ההצתה במצב  נהג תמיד כאשר ידיך על חישוק גלגל והודעותהתקשר למרכז שירות מורשה מטעם אינו פועל כריות האוויר עשויות ההגה, כך שבמקרה וכרית האוויר חברת סמל“ת בע“מ, ודאג לבדוק את
להתנפח גם כאשר המכונית עצרה, מתנפחת היא תוכל להתנפח ללא המערכת לפני תחילת הנהיגה.

אם מכונית אחרת התנגשה בה. הפרעה. אל תנהג כאשר גופך רכון
במקרה חירום מסיבה אסור להושיב אף פעם ילדים לפנים. דאג שמשענת גב המושב

במושב הנוסע הקדמי, גם אם תהיה במצב זקוף, כאשר אתה נח אזהרה
המכונית אינה בתנועה. אנו מזכירים עליה בגבך באופן נכון.

טיפול STOP, לך כי אם המפתח מוכנס במצב  אל תכסה את משענות הגב של
ותחזוקהאף התקן בטיחות (כרית אוויר או המושבים הקדמיים בכיסויים, אם

מותחן קדם) לא יופעלו במקרה של הותקנו בהן כריות אוויר צד.
התנגשות במקרה שכזה, ואין זה סימן

נתונים טכנייםלתקלה.

אינדקס
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האזהר

כריות האוויר אינן תחליף לחגורות
הבטיחות, אלא מגבירות את יעילותן.

בנוסף לכך, מאחר וכריות האוויר
הקדמיות אינן מתנפחות בהתנגשויות
חזיתיות במהירות נמוכה, בהתנגשויות

צד, התנגשויות אחוריות או
התהפכויות, הנוסעים מוגנים רק על

ידי חגורות הבטיחות שיש לחגור אותן
כל הזמן.

האזהר

האזהר

האזהר

האזהר

,MARבסיבוב מפתח ההתנעה למצב 
 ומהבהבת נדלקת נורית האזהרה 

במשך מספר שניות, כדי להזכיר כי
כרית האוויר של הנוסע הקדמי תתנפח

במקרה של תאונה, לאחר מכן היא
נכבית.

אל תשטוף את המושבים הקדמיים
במים בלחץ גבוה או בקיטור (ביד או
במתקן שטיפה אוטומטי לכלי רכב).

סף הפעלת כריות האוויר הקדמיות
במקרה של התנגשויות חמורות גבוה

מסף הפעלת מותחני הקדם, לכן
בהתנגשויות בעוצמה בין שני ספי
ההפעלה בהם רק מותחני הקדם

מופעלים, זו תופעה רגילה בהחלט.

אל תתלה עצמים קשיחים על ווי
המעילים וידיות האחיזה.

אזהרה אזהרה אזהרה הכרת

כריות האוויר אינן תחליף לחגורות סף הפעלת כריות האוויר הקדמיות MAR, בסיבוב מפתח ההתנעה למצב  מכוניתך
הבטיחות, אלא מגבירות את יעילותן. במקרה של התנגשויות חמורות גבוה נדלקת נורית האזהרה   ומהבהבת

בנוסף לכך, מאחר וכריות האוויר מסף הפעלת מותחני הקדם, לכן במשך מספר שניות, כדי להזכיר כי אמצעי
הקדמיות אינן מתנפחות בהתנגשויות בהתנגשויות בעוצמה בין שני ספי כרית האוויר של הנוסע הקדמי תתנפח
חזיתיות במהירות נמוכה, בהתנגשויות ההפעלה בהם רק מותחני הקדם במקרה של תאונה, לאחר מכן היאבטיחות

צד, התנגשויות אחוריות או מופעלים, זו תופעה רגילה בהחלט. נכבית.
התהפכויות, הנוסעים מוגנים רק על שימוש נכון

ידי חגורות הבטיחות שיש לחגור אותן במכוניתך
כל הזמן.

אזהרה אזהרה
אל תתלה עצמים קשיחים על ווינוריות אזהרה אל תשטוף את המושבים הקדמיים

המעילים וידיות האחיזה. במים בלחץ גבוה או בקיטור (ביד או והודעות
במתקן שטיפה אוטומטי לכלי רכב).

במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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התנעת המנוע
בת מנועת במשהמכונית מצויד

אלקטרוני. אם לא ניתן להתניע את
כת קוד“המנוע, עיין בנושא “מער

בפרק “מכוניתך“.

בשניות הראשונות לאחר התנעת
המנוע, בפרט אם הוא לא פעל במשך

ב, ייתכן שפעולתו תהיה רועשתזמן ר
עתיחסית יותר. התופעה הזו אינה פוג

בתפקוד ובאמינות המנוע, אלא
אופיינית לשימוש במרימי שסתומים

כת השסתומיםראוליים, של מערהיד
ה לשימוש עבור הדגמיםשנבחר

המצוידים במנועי בנזין, על מנת
ך בתחזוקה.להפחית את הצור

בתקופת השימוש הראשונה
מומלץ לא לאמץ את

המכונית יותר מדי (לדוגמה
האצות חריגות, נהיגה ממושכת

בית, בלימות פתאומיותבמהירות מר
).’וכו

לחץ על דוושת המצמד עד תום¥
מהלכה, מבלי ללחוץ על דוושת

ההאצה.

סובב את מפתח ההתנעה למצב¥
AVVע שהמנועפה ממנו ברג, והר

הותנע.

אם המנוע אינו מתניע בניסיון הראשון,
החזר את מפתח ההתנעה למצב

STOP.לפני שאתה חוזר על התהליך 

אם כאשר מפתח ההתנעה נמצא
נדלקת ה  נורית האזהרMARבמצב 

 סובב את,ה ביחד עם נורית האזהר
 ולאחרSTOPמפתח ההתנעה למצב 

ה. אם נורית האזהרMARמכן למצב 
מוסיפה לדלוק, נסה לחזור על התהליך

במפתחות אחרים שסופקו לך עם
המכונית.

אם עדיין אינך מסוגל להתניע את
כז שירות מורשההמנוע, פנה למר

ת סמל“ת בע“מ.מטעם חבר

לעולם אל תתניע את המנוע
ה או נסיעהחיפה, גרירבד

רון. פעולות כאלהבמורד מד
עלולות לגרום לזרימת דלק לממיר

הקטליטי, ולגרום לו נזק בלתי הפיך.

האזהר

האזהר

כדי למנוע את פריקת
המצבר, אין להשאיר את

MARמתג ההתנעה במצב 

כאשר המנוע דומם.

מסוכן להניח למנוע לפעול במקומות
סגורים. המנוע צורך חמצן ופולט דו�

תחמוצת הפחמן, חד�תחמוצת
הפחמן וגזים רעילים אחרים.

זכור כי מגבר הבלם והגה הכוח
החשמלי אינם פועלים לפני התנעת

המנוע. ולכן יש להפעיל כוח כדי ללחוץ
על דוושת הבלמים ולסובב את גלגל

ההגה.

נוהל התנעה לדגמים עם מנוע
בנזין

פעל באופן הבא:

בלם החניה מופעל.וודא ש¥

העבר את ידית ההילוכים להילוך¥
סרק.

לחץ על דוושת המצמד עד תום ¥ התנעת המנוע
כדי למנוע את פריקת

מהלכה, מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה.המצבר, אין להשאיר אתהמכונית מצוידת במשבת מנועהכרת מכוניתך
MAR מתג ההתנעה במצב אלקטרוני. אם לא ניתן להתניע את

סובב את מפתח ההתנעה למצב ¥ כאשר המנוע דומם.המנוע, עיין בנושא “מערכת קוד“
AVVוהרפה ממנו ברגע שהמנוע , בפרק “מכוניתך“. הותנע.אמצעי

בשניות הראשונות לאחר התנעת
אם המנוע אינו מתניע בניסיון הראשון, אזהרה בטיחות

החזר את מפתח ההתנעה למצבהמנוע, בפרט אם הוא לא פעל במשך מסוכן להניח למנוע לפעול במקומות STOP לפני שאתה חוזר על התהליך.זמן רב, ייתכן שפעולתו תהיה רועשת שימוש נכון
סגורים. המנוע צורך חמצן ופולט דו� יחסית יותר. התופעה הזו אינה פוגעת

אם כאשר מפתח ההתנעה נמצא תחמוצת הפחמן, חד�תחמוצתבמכוניתך במצב MAR נורית האזהרה  נדלקתבתפקוד ובאמינות המנוע, אלא הפחמן וגזים רעילים אחרים. , סובב אתאופיינית לשימוש במרימי שסתומים ביחד עם נורית האזהרה  נוריות אזהרה
STOP מפתח ההתנעה למצב  ולאחרהידראוליים, של מערכת השסתומים

MARאם נורית האזהרה . מכן למצב  שנבחרה לשימוש עבור הדגמים והודעות
מוסיפה לדלוק, נסה לחזור על התהליך המצוידים במנועי בנזין, על מנת

במפתחות אחרים שסופקו לך עם אזהרהלהפחית את הצורך בתחזוקה. המכונית.במקרה חירום

אם עדיין אינך מסוגל להתניע את זכור כי מגבר הבלם והגה הכוח
בתקופת השימוש הראשונה

המנוע, פנה למרכז שירות מורשה החשמלי אינם פועלים לפני התנעת
מומלץ לא לאמץ את טיפול

מטעם חברת סמל“ת בע“מ. המנוע. ולכן יש להפעיל כוח כדי ללחוץ
על דוושת הבלמים ולסובב את גלגלהמכונית יותר מדי (לדוגמה  ותחזוקה

לעולם אל תתניע את המנועההגה.האצות חריגות, נהיגה ממושכת במהירות מרבית, בלימות פתאומיות
בדחיפה, גרירה או נסיעה וכו’). נתונים טכניים

במורד מדרון. פעולות כאלה נוהל התנעה לדגמים עם מנוע
עלולות לגרום לזרימת דלק לממיר בנזין

הקטליטי, ולגרום לו נזק בלתי הפיך.
פעל באופן הבא: אינדקס

וודא שבלם החניה מופעל. ¥

העבר את ידית ההילוכים להילוך ¥

סרק. 80
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כיצד לחמם את המנוע לאחר
ההתנעה

פעל באופן הבא:

התחל בנסיעה איטית והנח למנוע¥
בובים בינונית. אללפעול במהירות סי
תאיץ בפתאומיות.

אל תנסה להפיק מהמנוע את מלוא¥
ההספק במהלך מספר הקילומטרים

הראשונים, המתן עד שמחוג מד
ת נוזל הקירור יתחילטמפרטור

לעלות.

ממת המנועהד
STOPסובב את מתג ההתנעה למצב 

בובי סרק.כאשר המנוע פועל בסי

 אחרי נסיעה מאומצת רצויחשוב:
להניח למנוע “להתאושש“ מעט לפני

בוביממתו, באמצעות פעולה בסיהד
ה בתא המנועסרק עד שהטמפרטור

תרד.

ה על דוושתלחיצה מהיר
ממת המנועההאצה לפני הד

מתבר, גורמת דאינה תור
בוז דלק ואף עלולה להזיקבזל

בו.למנועים המצוידים במגדש טור

החניית המכונית
פעל באופן הבא:

הפסק את פעולת המנוע והפעל את¥
בלם החניה.

ב הילוךרון שלב הילוך (במדשל¥
ראשון אם המכונית פונה למעלה

הגבעה, והילוך אחורי אם היא פונה
למורד הגבעה), והשאר את הגלגלים

מופנים.

רון תלול, מומלץאם המכונית חונה על מד
דים אובנוסף לחסום את הגלגלים בס

באבנים.

אל תשאיר את מפתח ההתנעה במצב
MAR.כדי למנוע את התפרקות המצבר ,

בהסר תמיד את המפתח כאשר אתה עוז
את המכונית.

גחה.אין להשאיר ילדים במכונית ללא הש
הסר תמיד את מפתח ההתנעה כאשר

המכונית, וקח אותו עמך.ב את אתה עוז

איור 1

האזהר

בלם חניה
ידית בלם החניה מותקנת בין שני

מיים.בים הקדהמוש

משוך את הידית כלפי מעלה, כדי
להפעיל את בלם החניה.

המכונית חייבת להיבלם לאחר מספר
נקישות של הידית, אחרת התקשר
למרכז שירות מורשה מטעם חברת

סמל“ת בע“מ.

כאשר ידית בלם החניה משוכה למעלה
,MARומתג ההתנעה נמצא במצב 

תידלק בלוח ה נורית האזהר
המחוונים.

כדי לשחרר את בלם החניה פעל באופן
הבא:

ם מעט את ידית בלם החניההר¥
.איור A 1ולחץ על לחצן השחרור 

,Aהמשך ללחוץ ברציפות על לחצן ¥
ה והורד את הידית. נורית האזהר

בלוח המחוונים תיכבה.

ת שלכדי למנוע תנועה בלתי מבוקר
המכונית, יש ללחוץ על דוושת הבלמים

במהלך שחרור בלם החניה.

בלם חניה כיצד לחמם את המנוע לאחר
הכרת ידית בלם החניה מותקנת בין שניההתנעה

מכוניתך המושבים הקדמיים. פעל באופן הבא:

משוך את הידית כלפי מעלה, כדי התחל בנסיעה איטית והנח למנוע ¥
אמצעילהפעיל את בלם החניה. לפעול במהירות סיבובים בינונית. אל

בטיחותתאיץ בפתאומיות.
אזהרה אל תנסה להפיק מהמנוע את מלוא ¥

שימוש נכון המכונית חייבת להיבלם לאחר מספר ההספק במהלך מספר הקילומטרים
איור 1 נקישות של הידית, אחרת התקשר במכוניתךהראשונים, המתן עד שמחוג מד

למרכז שירות מורשה מטעם חברת החניית המכוניתטמפרטורת נוזל הקירור יתחיל סמל“ת בע“מ. נוריות אזהרהלעלות. פעל באופן הבא:
והודעות הפסק את פעולת המנוע והפעל את ¥

כאשר ידית בלם החניה משוכה למעלה
בלם החניה. הדממת המנוע

MAR, ומתג ההתנעה נמצא במצב 
STOPשלב הילוך (במדרון שלב הילוך ¥ סובב את מתג ההתנעה למצב 

במקרה חירוםנורית האזהרה  תידלק בלוח ראשון אם המכונית פונה למעלה כאשר המנוע פועל בסיבובי סרק.
הגבעה, והילוך אחורי אם היא פונההמחוונים. חשוב: אחרי נסיעה מאומצת רצוי

למורד הגבעה), והשאר את הגלגלים כדי לשחרר את בלם החניה פעל באופן טיפוללהניח למנוע “להתאושש“ מעט לפני מופנים. הבא: ותחזוקההדממתו, באמצעות פעולה בסיבובי אם המכונית חונה על מדרון תלול, מומלץ הרם מעט את ידית בלם החניה ¥ סרק עד שהטמפרטורה בתא המנוע
בנוסף לחסום את הגלגלים בסדים או ולחץ על לחצן השחרור A איור 1. תרד.

באבנים.
,A המשך ללחוץ ברציפות על לחצן נתונים טכניים¥ אל תשאיר את מפתח ההתנעה במצב והורד את הידית. נורית האזהרה 

MAR.כדי למנוע את התפרקות המצבר , לחיצה מהירה על דוושת
הסר תמיד את המפתח כאשר אתה עוזבבלוח המחוונים תיכבה. ההאצה לפני הדממת המנוע

את המכונית. כדי למנוע תנועה בלתי מבוקרת של אינדקסאינה תורמת דבר, גורמת
אין להשאיר ילדים במכונית ללא השגחה. המכונית, יש ללחוץ על דוושת הבלמים לבזבוז דלק ואף עלולה להזיק

הסר תמיד את מפתח ההתנעה כאשר במהלך שחרור בלם החניה. למנועים המצוידים במגדש טורבו.
81אתה עוזב את המכונית, וקח אותו עמך.
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בת הילוכיםשימוש בתי
ידנית
ב הילוכים לחץ על דוושתכדי לשל

המצמד על תום מהלכה. והעבר את
רושיםידית ההילוכים לאחד המצבים הד

(התרשים מופיע על ראש ידית
).באיור 2ההילוכים כפי שמתואר 

 הילוך נסיעה לאחור מותרחשוב:
ב רק כאשר המכונית נייחת. כאשרלשל

המנוע פועל המתן לפחות שתי שניות
עם דוושת מצמד לחוצה באופן מלא,

ב הילוך נסיעה לאחורלפני שאתה משל
כדי למנוע נזק וחיכוך גס מגלגלי

השיניים.

תבנוסף לכך, על מנת לסייע להעבר
מומנט ההנעה, ניתן להבחין במגבלת

בובי מנוע של עד 2,700 סל“ד, בעתסי
תחילת הנסיעה. כאשר דוושת המצמד

ת והמכונית מתחילה לנוע,משוחרר
בובי המנוע מנוטרלת.ההגבלה על סי

 מהילוךRב הילוך נסיעה לאחור כדי לשל
סרק, הזז את ידית ההילוכים ימינה

ולאחר מכן לאחור.

בדוושת ההילוכים ישחשוב: 
ת הילוכים.להשתמש רק עבור העבר

לעולם אל תניח את רגליך אפילו לא
בקלות על דוושת המצמד. עבור

סאות/שווקים בהם היא מסופקת,גיר
ה האלקטרונית של דוושתהבקר

ב, ולפרש אתהמצמד יכולה להתער
סגנון הנהיגה הלקוי כתקלה.

הפחתת הוצאות התפעול
להלן מספר עצות מועילות שתסייענה

לך לחסוך בדלק ולצמצם את פליטת
CO2,ומזהמים אחרים (תחמוצות חנקן 

).’פו, אבק עדין וכופחמימנים שלא נשר

שיקולים כלליים
תחזוקת המכונית

בצע במועד את כל הטיפוליםהקפד ל
המפורטים בנושא “תוכנית טיפולים“.

צמיגים

בדוק את לחץ ניפוח הצמיגים במועדים
בעהבועים, ולפחות אחת לארק
בועות. לחץ נמוך מדי מגדיל אתש

בובתצרוכת הדלק, מפני ההנגדות לסי
תהיה גדולה יותר.

מטען מיותר

אל תנהג כאשר משקל המטען בתא
המטען גבוה מדי. אל תנהג כאשר תא

ב מדי. למשקלהמטען עמוס במטען ר
המכונית (בפרט בנהיגה עירונית),

בה על תצרוכת הדלקהשפעה ר
בות.והיצי

איור 2

האזהר

לחץ על דוושת המצמד
באופן מלא, כדי להעביר
בההילוכים באופן נכון. מסי

זו, אסור שיהיו מכשולים על הרצפה
מתחת לדוושות; וודא ששטיחי

הגומי (אם קיימים) ממוקמים באופן
נכון, ולא מפריעים למהלך הדוושות.

אל תנהג כאשר ידך נחה על ידית
ההילוכים, מאחר והלחץ הזה גם

אם הוא קל, גורם לאורך הזמן
לבלאי של רכיבים פנימיים.

הפחתת הוצאות התפעול שימוש בתיבת הילוכים
להלן מספר עצות מועילות שתסייענה ידנית הכרת

לך לחסוך בדלק ולצמצם את פליטת כדי לשלב הילוכים לחץ על דוושת מכוניתך
CO2 ומזהמים אחרים (תחמוצות חנקן, המצמד על תום מהלכה. והעבר את
פחמימנים שלא נשרפו, אבק עדין וכו’). ידית ההילוכים לאחד המצבים הדרושים אמצעי

(התרשים מופיע על ראש ידית
ההילוכים כפי שמתואר באיור 2). שיקולים כללייםבטיחות
תחזוקת המכוניתחשוב: הילוך נסיעה לאחור מותר

לשלב רק כאשר המכונית נייחת. כאשר שימוש נכון
הקפד לבצע במועד את כל הטיפולים איור 2 המנוע פועל המתן לפחות שתי שניות במכוניתך
המפורטים בנושא “תוכנית טיפולים“. עם דוושת מצמד לחוצה באופן מלא,

לחץ על דוושת המצמד לפני שאתה משלב הילוך נסיעה לאחור נוריות אזהרה
צמיגים באופן מלא, כדי להעביר כדי למנוע נזק וחיכוך גס מגלגלי

הילוכים באופן נכון. מסיבה השיניים. והודעות
בדוק את לחץ ניפוח הצמיגים במועדים

קבועים, ולפחות אחת לארבעה זו, אסור שיהיו מכשולים על הרצפה בנוסף לכך, על מנת לסייע להעברת
שבועות. לחץ נמוך מדי מגדיל את מתחת לדוושות; וודא ששטיחי מומנט ההנעה, ניתן להבחין במגבלת

במקרה חירום
תצרוכת הדלק, מפני ההנגדות לסיבוב הגומי (אם קיימים) ממוקמים באופן סיבובי מנוע של עד 2,700 סל“ד, בעת

תהיה גדולה יותר. נכון, ולא מפריעים למהלך הדוושות. תחילת הנסיעה. כאשר דוושת המצמד
משוחררת והמכונית מתחילה לנוע,

ההגבלה על סיבובי המנוע מנוטרלת. טיפול
מטען מיותר אזהרה כדי לשלב הילוך נסיעה לאחור R מהילוך  ותחזוקה

אל תנהג כאשר משקל המטען בתא סרק, הזז את ידית ההילוכים ימינה
המטען גבוה מדי. אל תנהג כאשר תא אל תנהג כאשר ידך נחה על ידית ולאחר מכן לאחור.
המטען עמוס במטען רב מדי. למשקל ההילוכים, מאחר והלחץ הזה גם חשוב: בדוושת ההילוכים ישנתונים טכניים

המכונית (בפרט בנהיגה עירונית),אם הוא קל, גורם לאורך הזמן להשתמש רק עבור העברת הילוכים.
השפעה רבה על תצרוכת הדלקלבלאי של רכיבים פנימיים. לעולם אל תניח את רגליך אפילו לא

והיציבות. בקלות על דוושת המצמד. עבור אינדקס
גירסאות/שווקים בהם היא מסופקת,

הבקרה האלקטרונית של דוושת
המצמד יכולה להתערב, ולפרש את

סגנון הנהיגה הלקוי כתקלה. 82
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

אביזרים המותקנים על הגג

כאשר לא משתמשים בהם יש להסיר
מהגג אביזרים דוגמת גגון מטען, מנשא

עיםסקי וכדומה. אביזרים אלה פוג
במבנה האווירודינמי של המכונית,

ומגדילים את תצרוכת הדלק. להובלת
פריטי מטען גדולים, עדיף להשתמש

בגרור ולא בגגון מטען.

ציוד חשמלי

השתמש בציוד חשמלי רק כשיש בו
ך. הפעלת ציוד חשמלי דוגמתצור

חימום החלון האחורי, פנסים ראשיים
מיתנוספים, מגבי השמשה הקד

כים כמותומניפת המחמם צור
משמעותית של אנרגיה, הגדלת

ם חשמלי מגדילה אתרישות לזרהד
תצרוכת הדלק (עד 25%+ בנהיגה

במחזור עירוני).

ת אקליםבקר

םת אקלים גורכת בקרשימוש במער
לתצרוכת דלק גבוהה יותר (בממוצע עד

 השתמש בפתחי האוורור;20%+)
הבד, רק כאשר הטמפרטורבל

ת זאת.החיצונית מאפשר

מסיטי זרימת אוויר (ספוילרים)

התקנה של מסיטי זרימת אוויר בלתי
מאושרים, עלולה לפגוע באווירודינמיות

של המכונית, ולהגדיל את תצרוכת
הדלק.

סגנון נהיגה
תחילת נסיעה

אל תחמם את המנוע כאשר המכונית
לא נמצאת בתנועה. חימום המנוע

בשיטה זו הוא איטי מאוד ומגביר את
תצרוכת הדלק ואת פליטת המזהמים.

מומלץ להתחיל מיד בנסיעה איטית
בובי מנוע נמוכים. כךולשמור על סי

בה יותר מהיר.חימום המנוע יהיה הר

פעולות מיותרות

הימנע מהאצת המנוע בזמן המתנה
ממתו. פעולות אלהמזור או לפני הדבר

דוגמת לחיצה כפולה על המצמד, הן
מיותרות ורק מגדילות את תצרוכת

הדלק ופליטת המזהמים.

ת הילוךבחיר

ם הילוך גבוה יותר,ב מוקדהקפד לשל
ך.רבהתאם לתנאי התנועה והד

השימוש בהילוך נמוך להאצות מהירות
יותר, יגדיל את תצרוכת הדלק.

באותו האופן שימוש בלתי נכון בהילוך
גבוה, יגדיל את תצרוכת הדלק, פליטות

המזהמים ואת בלאי המנוע.

סגנון נהיגה בקרת אקלים אביזרים המותקנים על הגג
הכרת

תחילת נסיעה שימוש במערכת בקרת אקלים גורם כאשר לא משתמשים בהם יש להסיר
מכוניתך

אל תחמם את המנוע כאשר המכונית לתצרוכת דלק גבוהה יותר (בממוצע עד מהגג אביזרים דוגמת גגון מטען, מנשא
20%+); השתמש בפתחי האוורור לא נמצאת בתנועה. חימום המנועסקי וכדומה. אביזרים אלה פוגעים

בלבד, רק כאשר הטמפרטורה אמצעיבמבנה האווירודינמי של המכונית, בשיטה זו הוא איטי מאוד ומגביר את
תצרוכת הדלק ואת פליטת המזהמים. החיצונית מאפשרת זאת. ומגדילים את תצרוכת הדלק. להובלת

בטיחות מומלץ להתחיל מיד בנסיעה איטיתפריטי מטען גדולים, עדיף להשתמש
שימוש נכוןולשמור על סיבובי מנוע נמוכים. כךבגרור ולא בגגון מטען. מסיטי זרימת אוויר (ספוילרים)

חימום המנוע יהיה הרבה יותר מהיר.
במכוניתך התקנה של מסיטי זרימת אוויר בלתי

מאושרים, עלולה לפגוע באווירודינמיותציוד חשמלי
פעולות מיותרות של המכונית, ולהגדיל את תצרוכת נוריות אזהרההשתמש בציוד חשמלי רק כשיש בו

הדלק. והודעותצורך. הפעלת ציוד חשמלי דוגמת הימנע מהאצת המנוע בזמן המתנה
ברמזור או לפני הדממתו. פעולות אלה חימום החלון האחורי, פנסים ראשיים

דוגמת לחיצה כפולה על המצמד, הןנוספים, מגבי השמשה הקדמית
במקרה חירוםומניפת המחמם צורכים כמות מיותרות ורק מגדילות את תצרוכת

הדלק ופליטת המזהמים. משמעותית של אנרגיה, הגדלת
הדרישות לזרם חשמלי מגדילה את

טיפול תצרוכת הדלק (עד 25%+ בנהיגה
ותחזוקהבחירת הילוך במחזור עירוני).

הקפד לשלב מוקדם הילוך גבוה יותר,
בהתאם לתנאי התנועה והדרך.

נתונים טכנייםהשימוש בהילוך נמוך להאצות מהירות
יותר, יגדיל את תצרוכת הדלק.

באותו האופן שימוש בלתי נכון בהילוך
אינדקסגבוה, יגדיל את תצרוכת הדלק, פליטות

המזהמים ואת בלאי המנוע.
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות
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 ותחזוקה

נתונים טכניים

מהירויות גבוהות

תצרוכת הדלק עולה בשיעור ניכר
בנהיגה במהירויות גבוהות, שמור על

ה ככל האפשר. הימנעמהירות אחיד
מבלימות וההאצות בלתי נחוצות,

מות לתצרוכת דלק חריגה ופליטותהגור
מזהמים מוגברות.

האצה

להאצה פתאומית יש השפעה שלילית
ביותר על תצרוכת הדלק ועל פליטת

רגה.מזהמים, האץ בהד

תנאי השימוש

ההתנעה קר

בנסיעות קצרות ובהתנעות קרות
תכופות המנוע לא יצליח להגיע

בית. כתוצאהה מיטת עבודלטמפרטור
מכך תגדל תצרוכת הדלק (בשיעור של

15%+ עד 30%+) ופליטת המזהמים.

ךרתנאי התנועה והד

מת בתנאיתצרוכת גבוהה יחסית נגר
תנועה צפופה, לדוגמה כאשר נוהגים

בשיירות איטיות בהילוכים נמוכים
תכופים, או בנהיגה בערים עם צמתים

כים הרריותרבים. גם לדמרומזרים ר
ומשובשות יש השפעה שלילית על

תצרוכת הדלק.

ת תנועהעציר

במהלך עצירות תנועה ממושכות
כים), מומלץ להפסיקר(מעבר מפלסי ד

את פעולת המנוע.

צמיגי שלג
השתמש בצמיגי שלג בעלי אותן

המידות כמו הצמיגים הרגילים,
המסופקים עם המכונית.

תכז שירות מורשה מטעם חברבמר
סמל“ת בע“מ, ישמחו לייעץ לך אודות
הסוגים המתאימים ביותר של צמיגים

רישותיך.לד

באשר לסוג הצמיגים שיש להשתמש
בהם, לחצי הניפוח והמפרטים של
צמיגי השלג, עקוב אחר ההוראות
הניתנות בנושא “גלגלים“, בפרק

“מפרטים טכניים“.

הביצועים של צמיגים אלה מופחתים
באופן משמעותי, כאשר עומק הסוליה

ה שכזההוא פחות מ� 4 מ“מ. במקר
החלף אותם.

ב המאפיינים הספציפיים שלהםעק
בהביצועי צמיגי שלג נמוכים בהר

בהשוואה לצמיגים רגילים, בתנאים
ךרך קטעי דרגילים ובנהיגה לאור

ארוכים. ביצועים מוגבלים בהתאם
לשימוש שעבורו הם אושרו.

צמיגי שלג תנאי השימוש מהירויות גבוהות
השתמש בצמיגי שלג בעלי אותןהכרת התנעה קרה תצרוכת הדלק עולה בשיעור ניכר

המידות כמו הצמיגים הרגילים, מכוניתך
בנסיעות קצרות ובהתנעות קרות בנהיגה במהירויות גבוהות, שמור על

המסופקים עם המכונית. תכופות המנוע לא יצליח להגיעמהירות אחידה ככל האפשר. הימנע
במרכז שירות מורשה מטעם חברתמבלימות וההאצות בלתי נחוצות, לטמפרטורת עבודה מיטבית. כתוצאה אמצעי

סמל“ת בע“מ, ישמחו לייעץ לך אודות מכך תגדל תצרוכת הדלק (בשיעור של הגורמות לתצרוכת דלק חריגה ופליטות בטיחות
הסוגים המתאימים ביותר של צמיגיםמזהמים מוגברות. 15%+ עד 30%+) ופליטת המזהמים.

לדרישותיך. שימוש נכון
באשר לסוג הצמיגים שיש להשתמש תנאי התנועה והדרך האצה במכוניתך

בהם, לחצי הניפוח והמפרטים של
תצרוכת גבוהה יחסית נגרמת בתנאי להאצה פתאומית יש השפעה שלילית

צמיגי השלג, עקוב אחר ההוראות תנועה צפופה, לדוגמה כאשר נוהגיםביותר על תצרוכת הדלק ועל פליטת נוריות אזהרה
הניתנות בנושא “גלגלים“, בפרק בשיירות איטיות בהילוכים נמוכיםמזהמים, האץ בהדרגה. “מפרטים טכניים“.והודעות

תכופים, או בנהיגה בערים עם צמתים
הביצועים של צמיגים אלה מופחתים מרומזרים רבים. גם לדרכים הרריות

באופן משמעותי, כאשר עומק הסוליה ומשובשות יש השפעה שלילית על במקרה חירום
הוא פחות מ� 4 מ“מ. במקרה שכזה תצרוכת הדלק.

החלף אותם.

עקב המאפיינים הספציפיים שלהם טיפול
עצירת תנועה

ביצועי צמיגי שלג נמוכים בהרבה  ותחזוקה
בהשוואה לצמיגים רגילים, בתנאיםבמהלך עצירות תנועה ממושכות

רגילים ובנהיגה לאורך קטעי דרך(מעבר מפלסי דרכים), מומלץ להפסיק
ארוכים. ביצועים מוגבלים בהתאםאת פעולת המנוע. נתונים טכניים

לשימוש שעבורו הם אושרו.
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אחסון המכונית לזמן ארוך
אם יש להשאיר את המכונית ללא

פעילות למשך זמן ארוך יותר מחודש
ימים, יש לנקוט באמצעי הזהירות

הבאים:

ה,החנה את המכונית במקום מקור¥
ב.בש ואם אפשר מאוורר היטי

ב הילוך.של¥

בלם החניה אינו מופעל.וודא ש¥

ב השלילי שלהסר את הכבל מהקוט¥
המצבר, ובדוק את מצב הטעינה של

�המצבר (ראה נושא “מצבר 
בדיקת טעינה ומפלס נוזל“, בפרק

“טיפול ותחזוקה“).

נקה את החלקים הצבועים והגן¥
ת שעוות מגן.עליהם בעזר

האזהר

 כאשר אתה משתמש בצמיגיחשוב:
בי מתחתשלג עם מדד מהירות מיר

בית שניתן להשיגלמהירות המר
במכוניתך (מוגדלת ב� 5%), הצב

ה בתא הנוסעים גלויה בבירור לנהג,הער
ביתהמציינת את המהירות המר

האפשרית עם צמיגי שלג (בהתאם
להנחיית האיחוד  האירופי).

בים להיות זהיםבעת הצמיגים חייכל אר
(מותג ותבנית סוליה) כדי להבטיח

בה יותר בבלימה וביכולתבטיחות ר
נהיגה.

זכור שאין זה נכון לשנות את כיוון
בוב של הצמיגים.הסי

אין לחרוג מעל המהירות המרבית
של 160 קמ“ש, עם צמיגי שלג

“, תוך כיבוד החוקיםQבסימון “
הישימים של קוד התנועה בדרכים

מהירות.

האזהר

שרשראות שלג
ב להיותהשימוש בשרשראות שלג חיי

בהתאם לתקנות החוק המקומיות.

את שרשראות השלג מותר להתקין רק
מיים (הגלגליםעל צמיגי הגלגלים הקד

המניעים).

בדוק את מתיחות השרשראות לאחר
נהיגה של מספר מטרים בודדים.

הקפד על מהירות נמוכה כאשר
מותקנות שרשראות שלג. אל תחרוג

מעל 50 קמ“ש. הימנע מנהיגה על
בורות, מדרגות, שפות מדרכה, והימנע

גם מנהיגה למרחקים ארוכים על
דרכים שאינן מכוסות בשלג, כדי למנוע

נזק למכונית ולמשטח הדרך.

אחסון המכונית לזמן ארוך שרשראות שלג חשוב: כאשר אתה משתמש בצמיגי
הכרת אם יש להשאיר את המכונית ללאשלג עם מדד מהירות מירבי מתחת השימוש בשרשראות שלג חייב להיות

מכוניתך פעילות למשך זמן ארוך יותר מחודשלמהירות המרבית שניתן להשיג בהתאם לתקנות החוק המקומיות.
ימים, יש לנקוט באמצעי הזהירותבמכוניתך (מוגדלת ב� 5%), הצב את שרשראות השלג מותר להתקין רק

אמצעיהבאים:הערה בתא הנוסעים גלויה בבירור לנהג, על צמיגי הגלגלים הקדמיים (הגלגלים
המציינת את המהירות המרבית

החנה את המכונית במקום מקורה, ¥ בטיחותהמניעים). האפשרית עם צמיגי שלג (בהתאם
יבש ואם אפשר מאוורר היטב. בדוק את מתיחות השרשראות לאחר להנחיית האיחוד  האירופי).

שימוש נכון שלב הילוך. ¥ נהיגה של מספר מטרים בודדים.
כל ארבעת הצמיגים חייבים להיות זהים

במכוניתך וודא שבלם החניה אינו מופעל. ¥ (מותג ותבנית סוליה) כדי להבטיח
הסר את הכבל מהקוטב השלילי שלאזהרה ¥ בטיחות רבה יותר בבלימה וביכולת

נוריות אזהרה המצבר, ובדוק את מצב הטעינה של הקפד על מהירות נמוכה כאשר נהיגה.

והודעות �המצבר (ראה נושא “מצבר  מותקנות שרשראות שלג. אל תחרוג זכור שאין זה נכון לשנות את כיוון
בדיקת טעינה ומפלס נוזל“, בפרק מעל 50 קמ“ש. הימנע מנהיגה על הסיבוב של הצמיגים.

“טיפול ותחזוקה“). בורות, מדרגות, שפות מדרכה, והימנע
במקרה חירום גם מנהיגה למרחקים ארוכים על

נקה את החלקים הצבועים והגן ¥ דרכים שאינן מכוסות בשלג, כדי למנועאזהרה
עליהם בעזרת שעוות מגן. נזק למכונית ולמשטח הדרך. אין לחרוג מעל המהירות המרבית

טיפול של 160 קמ“ש, עם צמיגי שלג
ותחזוקה Qתוך כיבוד החוקים ,“ בסימון “

הישימים של קוד התנועה בדרכים
מהירות.

נתונים טכניים
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נקה את כל חלקי המתכת¥
המבריקים והגן עליהם באמצעות

כושחומרי הגנה מיוחדים, שניתן לר
כב.אותם בחנויות לאביזרי ר

פזר אבקת טלק על להבי המגבים¥
מית והחלוןשל השמשה הקד

ם אותם מעל הזכוכית.האחורי, והר

פתח מעט את החלונות.¥

כסה את המכונית בבד או בפלסטיק¥
מחורר. אל תשתמש ביריעות של

פלסטיק בלתי מחורר, שלא יאפשרו
כב המכונית.ללחות להתאדות ממר

¥�נפח את הצמיגים בלחץ גבוה ב
0.5 בר מעל לחץ הניפוח הרגיל,

ובדוק את הלחץ מדי פעם.

כת הקירור שלאל תנקז את מער¥
המנוע.

�נפח את הצמיגים בלחץ גבוה ב ¥ נקה את כל חלקי המתכת ¥

0.5 בר מעל לחץ הניפוח הרגיל, המבריקים והגן עליהם באמצעות הכרת
ובדוק את הלחץ מדי פעם. חומרי הגנה מיוחדים, שניתן לרכוש מכוניתך

אל תנקז את מערכת הקירור של ¥ אותם בחנויות לאביזרי רכב.

המנוע. פזר אבקת טלק על להבי המגבים ¥ אמצעי
של השמשה הקדמית והחלון בטיחות

האחורי, והרם אותם מעל הזכוכית.

פתח מעט את החלונות. ¥ שימוש נכון
כסה את המכונית בבד או בפלסטיק ¥ במכוניתך

מחורר. אל תשתמש ביריעות של
פלסטיק בלתי מחורר, שלא יאפשרו נוריות אזהרה
ללחות להתאדות ממרכב המכונית.

והודעות

במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים
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ה והודעותנוריות אזהר
אזהרות כלליות

ת להודעהה חוברהידלקות נורית אזהר
ספציפית ו/או צליל זמזם, כאשר זה

קצריםרש. חיוויים אלה הם נד
 וככאלה,ומשמשים כהתרעה מראש

אין להתייחס אליהם כממצים ו/או
כהרהנכלל בספר הדתחליף למידע 

, אותו מומלץ לך לקרוא בעיון בכלזה
המקרים. התייחס למידע בפרק זה

ה של תקלת חיווי.במקר

 כשל חיוויים בתצוגה משויךחשוב:
חמורותלאחת הקטגוריות, תקלות 

.פחות חמורותותקלות 

 מצוינות באמצעותחמורותתקלות 
ה ממושך החוזר על“מחזור“ אזהר

עצמם.

 מצוינות, פחות חמורותתקלות
ה מוגבל.באמצעות “מחזור“ אזהר

 כדי להפסיק אתMENU ESCלחץ על 
ה בשני המקרים.הופעת מחזור האזהר

ה בלוח המחוונים תוסיףנורית האזהר
בה לתקלה תבוטל.לדלוק, עד שהסי

בלם החניה מופעל

ה נדלקת כאשר בלםנורית האזהר
החניה מופעל.

ה נדלקת בעת אם נורית האזהרחשוב:
ב.בלם החניה אינו משולהנהיגה, וודא ש

תקלת כרית אוויר
(אדומה)

,MARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי
ה נדלקת אך עליה לכבותנורית האזהר

לאחר מספר שניות.

ה זו נדלקת ומוסיפה להאירנורית אזהר
כתברציפות, אם חלה תקלה במער

כריות אוויר.

בדגמים מסוימים מוצגת הודעה
המוקדשת לכך.

האזהר

מפלס נוזל בלמים
(אדומה)נמוך 

 בלם חניה מופעל
(אדום)

,MARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי
ה נדלקת אך עליה לכבותנורית האזהר

לאחר מספר שניות.

מפלס נוזל בלמים נמוך

ה נדלקת כאשר מפלסנורית האזהר
נוזל הבלמים במיכל יורד מתחת

ב דליפהלמפלס המינימום, עק
אפשרית במעגל הבלימה.

בדגמים מסוימים מוצגת הודעה
המוקדשת לכך.

 נדלקת בזמןאם נורית האזהרה 
הנהיגה (בדגמים מסוימים ביחד

עם הופעת הודעה בתצוגה), עצור
מיד את המכונית והתקשר למרכז

שירות מורשה מטעם חברת
סמל“ת בע“מ.

בלם החניה מופעל מפלס נוזל בלמים נוריות אזהרה והודעות
נורית האזהרה נדלקת כאשר בלםהכרת נמוך (אדומה) אזהרות כלליות

החניה מופעל. מכוניתך בלם חניה מופעל
הידלקות נורית אזהרה חוברת להודעה

חשוב: אם נורית האזהרה נדלקת בעת(אדום) ספציפית ו/או צליל זמזם, כאשר זה
הנהיגה, וודא שבלם החניה אינו משולב. ,MAR בסיבוב מפתח ההתנעה למצב נדרש. חיוויים אלה הם קצרים אמצעי

נורית האזהרה נדלקת אך עליה לכבות ומשמשים כהתרעה מראש, וככאלה בטיחות
לאחר מספר שניות. תקלת כרית אוויראין להתייחס אליהם כממצים ו/או

תחליף למידע הנכלל בספר הדרכה
(אדומה) שימוש נכון

זה, אותו מומלץ לך לקרוא בעיון בכל
מפלס נוזל בלמים נמוך במכוניתך

המקרים. התייחס למידע בפרק זה
MAR ,נורית האזהרה נדלקת כאשר מפלס בסיבוב מפתח ההתנעה למצב  במקרה של תקלת חיווי.

נורית האזהרה נדלקת אך עליה לכבותנוריות אזהרה נוזל הבלמים במיכל יורד מתחת
חשוב: כשל חיוויים בתצוגה משויך

לאחר מספר שניות. למפלס המינימום, עקב דליפה לאחת הקטגוריות, תקלות חמורותוהודעות
אפשרית במעגל הבלימה.

נורית אזהרה זו נדלקת ומוסיפה להאיר ותקלות פחות חמורות.
ברציפות, אם חלה תקלה במערכתבדגמים מסוימים מוצגת הודעה תקלות חמורות מצוינות באמצעות כריות אוויר.המוקדשת לכך.במקרה חירום “מחזור“ אזהרה ממושך החוזר על

בדגמים מסוימים מוצגת הודעה אזהרהעצמם.
המוקדשת לכך. תקלות פחות חמורות, מצוינות טיפול

אם נורית האזהרה  נדלקת בזמן באמצעות “מחזור“ אזהרה מוגבל.  ותחזוקה
הנהיגה (בדגמים מסוימים ביחד לחץ על MENU ESC כדי להפסיק את

עם הופעת הודעה בתצוגה), עצור הופעת מחזור האזהרה בשני המקרים.
מיד את המכונית והתקשר למרכז נורית האזהרה בלוח המחוונים תוסיףנתונים טכניים

שירות מורשה מטעם חברת
סמל“ת בע“מ.לדלוק, עד שהסיבה לתקלה תבוטל.

אינדקס
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נוזל קירור מנוע חם
(אדומה)

MARבוב מפתח ההתנעה למצב עם סי

ה נדלקת, אך עליה לכבותנורית האזהר
לאחר מספר שניות.

ה נדלקת כאשר המנוענורית האזהר
התחמם התחממות יתר.

ה נדלקת, פעל באופןאם נורית האזהר
הבא:

 עצור אתבמהלך נסיעה רגילה:¥
המכונית, הפסק את פעולת המנוע

 ובדוק אם מפלס נוזל הקירור אינו
ה. במקרMINנמצא מתחת לסימון 

שכזה, המתן מספר דקות עד
שהמנוע יתקרר, לאחר מכן פתח
באיטיות ובזהירות את מכסה תא

ההתפשטות והוסף נוזל קירור. בדוק
האם מפלס נוזל הקירור הוא בין

 על מיכלMAX ו� MINהסימונים 
ההתפשטות עצמו. כמו כן בדוק

ה תידלקדליפות. אם נורית האזהר
שוב בהתנעה הבאה, התקשר

תכז שירות מורשה מטעם חברלמר
סמל“ת בע“מ.

האזהר

האזהר

כאשר אתה מסובב את מפתח
, אם נוריתMARההתנעה למצב 

 אינה נדלקת או אםהאזהרה 
היא מוסיפה לדלוק בעת הנסיעה

(יחד עם הודעה בצג הרב�תכליתי,
אם קיים), ייתכן כי קיימת תקלה

במערכות הבטיחות. במקרה שכזה
כריות האוויר ומותחני הקדם

עלולים לא לפעול בהתנגשות, או
במספר מצומצם של מקרים הן
עלולות לפועל במקרה. התקשר

מיד למרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמל“ת בע“מ, לפני שאתה

מתחיל לנסוע.

הכשל של נורית האזהרה 
(נורית האזהרה אינה דולקת),

מצוין באמצעות הבהוב לסירוגין
, המצינת כישל נורית האזהרה 

כרית האוויר של הנוסע הקדמי
מנוטרלת.

האזהר

כרית אוויר נוסע
מי מנוטרלתקד

(כתומה)

נדלקת, כאשר כרית ה נורית האזהר
מי מנוטרלת.האוויר של הנוסע הקד

מיכאשר כרית האוויר של הנוסע הקד
בוב מפתחת לפעולה, בסימוכשר

ה, נורית האזהרMARההתנעה למצב 
 נדלקת ברציפות למשך 4 שניות,
היא תהבהב למשך 4 שניות נוספות

ולאחר מכן תיכבה.

 מציינת תקלתנורית האזהרה 
. מצב תנאים זהנורית אזהרה 

מצוין באמצעות הבהוב לסירוגין
של נורית האזהרה ליותר מ� 4
שניות. היא מהבהבת במשך 4

שניות ולאחר מכן נכבית.

נוזל קירור מנוע חם כרית אוויר נוסע
הכרת (אדומה) קדמי מנוטרלתאזהרה

מכוניתך (כתומה) כאשר אתה מסובב את מפתח

MAR MARאם נורית , עם סיבוב מפתח ההתנעה למצב ההתנעה למצב  נורית האזהרה  נדלקת, כאשר כרית
אמצעיהאזהרה  אינה נדלקת או אם נורית האזהרה נדלקת, אך עליה לכבות האוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת.

היא מוסיפה לדלוק בעת הנסיעה
בטיחותלאחר מספר שניות. כאשר כרית האוויר של הנוסע הקדמי (יחד עם הודעה בצג הרב�תכליתי,

נורית האזהרה נדלקת כאשר המנוע מוכשרת לפעולה, בסיבוב מפתח אם קיים), ייתכן כי קיימת תקלה
שימוש נכון התחמם התחממות יתר. MARנורית האזהרה , ההתנעה למצב  במערכות הבטיחות. במקרה שכזה

במכוניתךכריות האוויר ומותחני הקדם נדלקת ברציפות למשך 4 שניות, אם נורית האזהרה נדלקת, פעל באופן
היא תהבהב למשך 4 שניות נוספות הבא:עלולים לא לפעול בהתנגשות, או

ולאחר מכן תיכבה. במספר מצומצם של מקרים הן
נוריות אזהרה במהלך נסיעה רגילה: עצור את ¥ עלולות לפועל במקרה. התקשר

והודעות המכונית, הפסק את פעולת המנוע מיד למרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמל“ת בע“מ, לפני שאתה ובדוק אם מפלס נוזל הקירור אינו
נמצא מתחת לסימון MIN. במקרה אזהרה מתחיל לנסוע.

במקרה חירום שכזה, המתן מספר דקות עד
נורית האזהרה  מציינת תקלת

שהמנוע יתקרר, לאחר מכן פתח אזהרה
. מצב תנאים זה נורית אזהרה 

באיטיות ובזהירות את מכסה תא מצוין באמצעות הבהוב לסירוגין טיפולהכשל של נורית האזהרה  ההתפשטות והוסף נוזל קירור. בדוק של נורית האזהרה ליותר מ� 4 (נורית האזהרה אינה דולקת),
ותחזוקה האם מפלס נוזל הקירור הוא בין שניות. היא מהבהבת במשך 4 מצוין באמצעות הבהוב לסירוגין

הסימונים MIN ו� MAX על מיכל שניות ולאחר מכן נכבית. , המצינת כי של נורית האזהרה 
ההתפשטות עצמו. כמו כן בדוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי

נתונים טכניים דליפות. אם נורית האזהרה תידלק מנוטרלת.
שוב בהתנעה הבאה, התקשר

למרכז שירות מורשה מטעם חברת
אינדקססמל“ת בע“מ.
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האזהר

כאשר משתמשים במכונית¥
 (למשל כאשרבתנאים קשים

רון או כאשרגוררים גרור במעלה מד
המכונית עמוסה במלואה) האט ואם

ה מוסיפה להאיר, עצורנורית האזהר
את המכונית והמתן 2 עד 3 דקות

עם מנוע פועל, לחץ קלות על דוושת
ההאצה כדי להגביר את קצב

הזרימה של נוזל הקירור. לאחר מכן
דומם את המנוע. בדוק את מפלס

ך הוסףת הצורנוזל הקירור, ובמיד
כפי שמתואר לעיל.

 אם המכונית פעלה בתנאיחשוב:
פעולה קשים, לפני שמפסיקים את

פעולת המנוע יש להניח לו לפעול
במשך מספר דקות עם לחיצה קלה על

דוושת ההאצה.

בדגמים מסוימים מוצגת הודעה
מוקדשת לנושא.

המצבר אינו נטען
כהלכה
(אדומה)

MARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי
ה נדלקת, אך עליה לכבותנורית האזהר

מיד לאחר שהמנוע הותנע (ייתכן שהיא
ה שניות מספרתיכבה בהשהיה קצר

לאחר שהמנוע פועל במהירות סרק).

ה מוסיפה לדלוק אואם נורית האזהר
כז שירותלהבהב, צור קשר עם מר

ת סמל“ת בע“מ.מורשה מטעם חבר

ABS כתתקלה במער

(כתומה)

MARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי
ה נדלקת, אך עליה לכבותנורית האזהר

לאחר מספר שניות.

כתה תידלק כאשר המערנורית האזהר
אינה פועלת כהלכה או אינה זמינה.

כת הבלמים פועלתה זה מערבמקר
כרגיל אך ללא היכולות הנוספות

. סע בזהירותABSכת שמעניקה מער
כז שירות מורשהם האפשרי למרבהקד

ת סמל“ת בע“מ.מטעם חבר

בדגמים מסוימים תוצג הודעה מוקדשת
לנושא.

EBD תקלת

(אדומה)
(כתומה)

ו�  ה כאשר נוריות האזהר
נדלקות בו זמנית, כאשר המנוע פועל,

כת או שהמערEBDזה מציין תקלת 
אינה זמינה. עלולה לקרות נעילה

מת של הגלגלים האחורייםמוקד
ה של בלימה עזה, אשר תגרוםבמקר

בה. נהג בזהירותלמכונית לסטות מנתי
תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

כת.בדיקת המערסמל“ת בע“מ, ל

בדגמים מסוימים תוצג הודעה מוקדשת
לנושא.

האזהר

לחץ שמן נמוך
(אדומה)

MARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

ה נדלקת, אך עליה לכבותנורית האזהר
לאחר מספר שניות.

בדגמים מסוימים תוצג הודעה מוקדשת
לנושא.

 נדלקת,אם נורית האזהרה 
כאשר המכונית נמצאת בנסיעה
(בדגמים מסוימים תוצג הודעה

מוקדשת לנושא). עצור את
המכונית מיד וצור קשר עם מרכז

שירות מורשה מטעם חברת
סמל“ת בע“מ.

 מהבהבת,אם נורית האזהרה 
צור קשר עם מרכז שירות מורשה

מטעם חברת סמל“ת בע“מ בהקדם
האפשרי, להחלפת השמן ולכיבוי נורית

האזהרה.

לחץ שמן נמוך ABS תקלה במערכת כאשר משתמשים במכונית ¥

בתנאים קשים (למשל כאשר
(אדומה) (כתומה) הכרת

גוררים גרור במעלה מדרון או כאשר מכוניתך
המכונית עמוסה במלואה) האט ואם

MARMAR בסיבוב מפתח ההתנעה למצב  בסיבוב מפתח ההתנעה למצב נורית האזהרה מוסיפה להאיר, עצור
נורית האזהרה נדלקת, אך עליה לכבות נורית האזהרה נדלקת, אך עליה לכבותאת המכונית והמתן 2 עד 3 דקות אמצעי

לאחר מספר שניות. עם מנוע פועל, לחץ קלות על דוושת
לאחר מספר שניות. נורית האזהרה תידלק כאשר המערכתההאצה כדי להגביר את קצבבטיחות

בדגמים מסוימים תוצג הודעה מוקדשת אינה פועלת כהלכה או אינה זמינה.הזרימה של נוזל הקירור. לאחר מכן
לנושא. דומם את המנוע. בדוק את מפלס שימוש נכון

במקרה זה מערכת הבלמים פועלת
נוזל הקירור, ובמידת הצורך הוסף

כרגיל אך ללא היכולות הנוספות במכוניתך
כפי שמתואר לעיל.

ABSאזהרה . סע בזהירות שמעניקה מערכת 
בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשהחשוב: אם המכונית פעלה בתנאי נוריות אזהרה

אם נורית האזהרה  נדלקת, מטעם חברת סמל“ת בע“מ.פעולה קשים, לפני שמפסיקים את
כאשר המכונית נמצאת בנסיעה פעולת המנוע יש להניח לו לפעול והודעות

(בדגמים מסוימים תוצג הודעהבדגמים מסוימים תוצג הודעה מוקדשת במשך מספר דקות עם לחיצה קלה על
מוקדשת לנושא). עצור אתלנושא. דוושת ההאצה.

המכונית מיד וצור קשר עם מרכז בדגמים מסוימים מוצגת הודעה במקרה חירום
שירות מורשה מטעם חברת EBD תקלת מוקדשת לנושא.

סמל“ת בע“מ. (אדומה)
(כתומה)טיפול המצבר אינו נטען
כאשר נוריות האזהרה  ו�  ותחזוקה כהלכה

אזהרהנדלקות בו זמנית, כאשר המנוע פועל, (אדומה)
זה מציין תקלת EBD או שהמערכת MAR בסיבוב מפתח ההתנעה למצב

אם נורית האזהרה  מהבהבת, אינה זמינה. עלולה לקרות נעילה נתונים טכניים
נורית האזהרה נדלקת, אך עליה לכבות

צור קשר עם מרכז שירות מורשה מוקדמת של הגלגלים האחוריים מיד לאחר שהמנוע הותנע (ייתכן שהיא
מטעם חברת סמל“ת בע“מ בהקדם במקרה של בלימה עזה, אשר תגרום תיכבה בהשהיה קצרה שניות מספר

האפשרי, להחלפת השמן ולכיבוי נורית למכונית לסטות מנתיבה. נהג בזהירות לאחר שהמנוע פועל במהירות סרק). אינדקס
האזהרה. למרכז שירות מורשה מטעם חברת

סמל“ת בע“מ, לבדיקת המערכת.אם נורית האזהרה מוסיפה לדלוק או
להבהב, צור קשר עם מרכז שירות

בדגמים מסוימים תוצג הודעה מוקדשת מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ.
לנושא. 90
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נעילת דלתות בלתי
מושלמת

(אדומה)

הבדגמים מסוימים נורית האזהר
נדלקת כאשר דלת אחת או יותר, או

דלת תא המטען אינן סגורות כהלכה.

בדגמים מסוימים תוצג הודעה מוקדשת
לנושא.

כאשר הדלתות פתוחות והמכונית
בתנועה, יישמע צליל ביפ (רק במכוניות

ב�תכליתי בר�תכנות).עם צג ר

EOBD/ כתתקלת מער
הזרקה
(אדומה)

בתנאים רגילים כאשר מפתח ההתנעה
ה, נורית האזהרMARמסובב למצב 

נדלקת אך עליה לכבות מיד לאחר
התנעת המנוע.

ה מוסיפה לדלוק אואם נורית האזהר
בר הואנדלקת בעת הנהיגה, פירוש הד

כת ההזרקה אינה פועלתשמער
הכהלכה. בפרט אם נורית האזהר

דולקת ברציפות, מצב זה מציין תקלה
כת האספקה/הצתה העלולבמער

בודלגרום לפליטות מזהמים חריגות, לאי
ביצועים, ליכולת נהיגה גרועה

ולתצרוכת דלק גבוהה.

בדגמים מסוימים תוצג הודעה מוקדשת
לנושא.

בתנאים אלה המכונית יכולה להמשיך
רישותלנוע במהירות מתונה, ללא ד

למאמצי מנוע חריגים. שימוש ממושך
ה מוסיפהבמכונית בעוד נורית האזהר

לדלוק ברציפות יגרום נזקים, לכן מומלץ
כז שירותם האפשרי למרלפנות בהקד

ת סמל“ת בע“מ.מורשה מטעם חבר

האם הבעיה חולפת נורית האזהר
כת תשמור אתתיכבה, אך המער

הביעה בזיכרון.

ה מהבהבת, מציינתנורית אזהר
אפשרות של נזק לממיר הקטליטי.

תקלת הגה כוח
“DUALDRIVE”

(אדומה)

MARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

ה נדלקת, אך עליה לכבותנורית האזהר
לאחר מספר שניות.

ה מוסיפה לדלוק לאאם נורית האזהר
ךיהיה לך סיוע כוח בהיגוי, והיה צור

ב יותר על גלגל ההגה.בהפעלת כוח ר
תכז שירות מורשה מטעם חברסע למר

סמל“ת בע“מ.

בדגמים מסוימים תוצג הודעה מוקדשת
לנושא.

EOBD /תקלת מערכת נעילת דלתות בלתי תקלת הגה כוח
הכרת הזרקה מושלמת DUALDRIVE” “

מכוניתך (אדומה) (אדומה) (אדומה)

בתנאים רגילים כאשר מפתח ההתנעה בדגמים מסוימים נורית האזהרה MAR בסיבוב מפתח ההתנעה למצב
MARנורית האזהרה , אמצעימסובב למצב  נדלקת כאשר דלת אחת או יותר, או נורית האזהרה נדלקת, אך עליה לכבות

נדלקת אך עליה לכבות מיד לאחר דלת תא המטען אינן סגורות כהלכה. בטיחותלאחר מספר שניות. התנעת המנוע.
בדגמים מסוימים תוצג הודעה מוקדשת אם נורית האזהרה מוסיפה לדלוק לא

שימוש נכוןאם נורית האזהרה מוסיפה לדלוק או לנושא. יהיה לך סיוע כוח בהיגוי, והיה צורך
נדלקת בעת הנהיגה, פירוש הדבר הוא

במכוניתך שמערכת ההזרקה אינה פועלת כאשר הדלתות פתוחות והמכונית בהפעלת כוח רב יותר על גלגל ההגה.
כהלכה. בפרט אם נורית האזהרהסע למרכז שירות מורשה מטעם חברת בתנועה, יישמע צליל ביפ (רק במכוניות

דולקת ברציפות, מצב זה מציין תקלהסמל“ת בע“מ. נוריות אזהרהעם צג רב�תכליתי בר�תכנות).
במערכת האספקה/הצתה העלול והודעותבדגמים מסוימים תוצג הודעה מוקדשת

לגרום לפליטות מזהמים חריגות, לאיבוד לנושא.
ביצועים, ליכולת נהיגה גרועה

ולתצרוכת דלק גבוהה.
במקרה חירום

בדגמים מסוימים תוצג הודעה מוקדשת
לנושא.

טיפול בתנאים אלה המכונית יכולה להמשיך
ותחזוקהלנוע במהירות מתונה, ללא דרישות

למאמצי מנוע חריגים. שימוש ממושך
במכונית בעוד נורית האזהרה מוסיפה

לדלוק ברציפות יגרום נזקים, לכן מומלץ
נתונים טכניים לפנות בהקדם האפשרי למרכז שירות

מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ.

אם הבעיה חולפת נורית האזהרה
אינדקס תיכבה, אך המערכת תשמור את

הביעה בזיכרון.

נורית אזהרה מהבהבת, מציינת

91 אפשרות של נזק לממיר הקטליטי.
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אם הנורית מהבהבת שחרר את דוושת
בובי המנוע,ההאצה להאטת מהירות סי

ה תפסיק להבהב;עד שנורית האזהר
המשך בנסיעה במהירות מתונה, נסה
להימנע מתנאי נהיגה העשויים לגרום

כזלהבהוב נוסף, וצור קשר עם מר
ת סמל“תשירות מורשה מטעם חבר

ם האפשרי.בע“מ בהקד

כז שירות מורשהסע למר
ת סמל“ת בע“ממטעם חבר

ם האפשרי, אם נוריתבהקד
אינה נדלקת כאשר ה האזהר

,MARמפתח ההתנעה מסובב למצב 
ה נדלקת אואו אם נורית האזהר

מהבהבת בזמן הנסיעה (יחד עם
ההודעה בצג). פעולת נורית האזהר

בדק על ידי נציגי החוק,עשויה להי
באמצעות התקנים ספציפיים. ציית

לחוקים התקפים בארץ בה אתה
נוהג.

ת דלקעתוד
(כתומה)

MARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

ה נדלקת, אך עליה לכבותנורית האזהר
לאחר מספר שניות.

ה נדלקת כאשר נותריםנורית האזהר
כ� 5 ליטרים של דלק במיכל הדלק.

ה תהבהב לציון נורית האזהרחשוב:
כז שירותכת. סע למרתקלת מער

ת סמל“ת בע“מ,מורשה מטעם חבר
כת.בדיקת המערל

כת הגנתתקלת מער
כתהמכונית � מער

 (כתומה)קוד

אם כאשר מפתח ההתנעה
ה נורית האזהרMARנמצא במצב 

מוסיפה לדלוק, מצב זה מציין תקלה
כת קוד“ בפרקאפשרית (ראה “מער

ת מכוניתך“).“הכר

ו� ה  אם נוריות האזהרחשוב:

 נדלקות בו זמנית, מצב זה מציין

כת קו.תקלת מער

האם כאשר המנוע פועל נורית האזהר

כתמהבהבת, פירוש הוא המער 

בת מנוע (ראהאינה מוגנת על ידי מש
תכת קוד“ בפרק “הכר“מער

מכוניתך“).

כזפנה עם כל מפתחות המכונית למר
ת סמל“תשירות מורשה מטעם חבר

בע“מ, כדי לחדש את הרישום בזיכרון.

פל אחורייםפנסי ער
(כתומה)

ה נדלקת כאשר פנסינורית האזהר
פל האחוריים מופעלים.הער

חיווי תקלה כללית
(כתומה)

בות הבאות:ה נדלקת בנסינורית האזהר

תקלת חיישן לחץ שמן מנוע

ה נדלקת כאשר מתגלהנורית האזהר
כזתקלה בחיישני החניה. סע למר

ת סמל“תשירות מורשה מטעם חבר
םבע“מ, ודאג לתקן את התקלה בהקד

האפשרי.

אינה מוגנת על ידי משבת מנוע (ראה עתודת דלק אם הנורית מהבהבת שחרר את דוושת
“מערכת קוד“ בפרק “הכרת ההאצה להאטת מהירות סיבובי המנוע, (כתומה)הכרת

מכוניתך“). עד שנורית האזהרה תפסיק להבהב; מכוניתך
המשך בנסיעה במהירות מתונה, נסה

פנה עם כל מפתחות המכונית למרכז
MAR בסיבוב מפתח ההתנעה למצב להימנע מתנאי נהיגה העשויים לגרום

שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת
נורית האזהרה נדלקת, אך עליה לכבות להבהוב נוסף, וצור קשר עם מרכז אמצעי

בע“מ, כדי לחדש את הרישום בזיכרון. לאחר מספר שניות.שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת בטיחות
בע“מ בהקדם האפשרי.

נורית האזהרה נדלקת כאשר נותרים
פנסי ערפל אחוריים כ� 5 ליטרים של דלק במיכל הדלק. שימוש נכון

(כתומה) חשוב: נורית האזהרה תהבהב לציוןבמכוניתך
תקלת מערכת. סע למרכז שירותסע למרכז שירות מורשה

מטעם חברת סמל“ת בע“מ
מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ, נורית האזהרה נדלקת כאשר פנסינוריות אזהרה בהקדם האפשרי, אם נורית

הערפל האחוריים מופעלים. לבדיקת המערכת. האזהרה  אינה נדלקת כאשר והודעות
,MAR מפתח ההתנעה מסובב למצב

חיווי תקלה כלליתאו אם נורית האזהרה נדלקת או תקלת מערכת הגנת
מהבהבת בזמן הנסיעה (יחד עם במקרה חירום

המכונית � מערכת
(כתומה) קוד (כתומה)הודעה בצג). פעולת נורית האזהרה

עשויה להיבדק על ידי נציגי החוק,
אם כאשר מפתח ההתנעה באמצעות התקנים ספציפיים. ציית טיפול

נורית האזהרה נדלקת בנסיבות הבאות: נמצא במצב MAR נורית האזהרה לחוקים התקפים בארץ בה אתה  ותחזוקה
תקלת חיישן לחץ שמן מנוע מוסיפה לדלוק, מצב זה מציין תקלה נוהג.

נורית האזהרה נדלקת כאשר מתגלה אפשרית (ראה “מערכת קוד“ בפרק

תקלה בחיישני החניה. סע למרכז “הכרת מכוניתך“). נתונים טכניים
שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת �חשוב: אם נוריות האזהרה  ו

בע“מ, ודאג לתקן את התקלה בהקדם  נדלקות בו זמנית, מצב זה מציין
האפשרי. תקלת מערכת קו. אינדקס

אם כאשר המנוע פועל נורית האזהרה

 מהבהבת, פירוש הוא המערכת
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תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
והודעות

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

מתג אינרטי לניתוק אספקת הדלק

בות/ניתוק אספקת דלק אינו זמיןהתער

ה נדלקת כאשר המתגנורית האזהר
האינרטי לניתוק אספקת הדלק

ב, או כאשר הוא אינו זמין.מתער

הצג יציג הודעה מוקדשת לנושא.

ה חיצוניתתקלת תאור

ה תידלק כאשר התגלתהנורית האזהר
ה חיצונית.תקלת תאור

ESP כתתקלת מער

תקלה במונע /
 (כתומה)רדור לאחורד

ESPכת תקלת מער

MARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

ה נדלקת, אך עליה לכבותנורית האזהר
לאחר מספר שניות.

ה אינה נכבית אואם נורית האזהר
כזמוסיפה לדלוק בזמן הנהיגה, סע למר

ת סמל“תשירות מורשה מטעם חבר
בע“מ.

הצג יציג הודעה מוקדשת לנושא.

ה מהבהבת אם נורית האזהרה:הער
כתבזמן הנסיעה, היא מציינת כי מער

ESP.פעילה 

רדור לאחורתקלת מונע ד

MARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

ה נדלקת, אך עליה לכבותנורית האזהר
לאחר מספר שניות.

ה נדלקת לציון תקלתנורית האזהר
ה שכזה,רדור לאחור, במקרמונע ד

כז שירות מורשה מטעםהתקשר למר
ם האפשרי.ת סמל“ת בע“מ בהקדחבר

הצג יציג הודעה מוקדשת לנושא.

פנסי צד/פנסים
אחוריים

אלומות אור נמוך
בפנסים הראשיים

(ירוקה)

 (ירוקה)לווה אותי הביתה

פנסי צד/פנסים אחוריים

אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים

ה תידלק כאשר פנסי צד/נורית האזהר
פנסים אחוריים או אלומת אור נמוך

דולקים.

לווה אותי הביתה

ה תידלק כאשר התקן זהנורית האזהר
פעיל (ראה “לווה אותי הביתה“, בפרק

ת מכוניתך“).”הכר

הצג יציג הודעה מוקדשת לנושא.

פנסי צד/פנסים ESP תקלת מערכת מתג אינרטי לניתוק אספקת הדלק
הכרת אחוריים תקלה במונע / התערבות/ניתוק אספקת דלק אינו זמין

מכוניתך אלומות אור נמוך דרדור לאחור (כתומה) נורית האזהרה נדלקת כאשר המתג
בפנסים הראשיים האינרטי לניתוק אספקת הדלק

אמצעי(ירוקה) ESP תקלת מערכת מתערב, או כאשר הוא אינו זמין.
בטיחותלווה אותי הביתה (ירוקה) MAR בסיבוב מפתח ההתנעה למצב הצג יציג הודעה מוקדשת לנושא.

נורית האזהרה נדלקת, אך עליה לכבות
שימוש נכון פנסי צד/פנסים אחוריים לאחר מספר שניות. תקלת תאורה חיצונית

במכוניתך אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים אם נורית האזהרה אינה נכבית או נורית האזהרה תידלק כאשר התגלתה
נורית האזהרה תידלק כאשר פנסי צד/מוסיפה לדלוק בזמן הנהיגה, סע למרכז תקלת תאורה חיצונית.

נוריות אזהרה פנסים אחוריים או אלומת אור נמוך שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת

והודעות דולקים. בע“מ.

לווה אותי הביתה הצג יציג הודעה מוקדשת לנושא.

נורית האזהרה תידלק כאשר התקן זה הערה: אם נורית האזהרה מהבהבת
במקרה חירום

פעיל (ראה “לווה אותי הביתה“, בפרק בזמן הנסיעה, היא מציינת כי מערכת
”הכרת מכוניתך“).ESP פעילה.

טיפול הצג יציג הודעה מוקדשת לנושא.
ותחזוקה תקלת מונע דרדור לאחור

MAR בסיבוב מפתח ההתנעה למצב
נורית האזהרה נדלקת, אך עליה לכבות

נתונים טכניים לאחר מספר שניות.

נורית האזהרה נדלקת לציון תקלת
מונע דרדור לאחור, במקרה שכזה,

אינדקס התקשר למרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמל“ת בע“מ בהקדם האפשרי.

הצג יציג הודעה מוקדשת לנושא.
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מייםפל קדפנסי ער
(ירוקה)

ה דולקת כאשר פנסינורית האזהר
מיים מופעלים.פל הקדהער

מחוון כיוון שמאלי
(ירוקה � מהבהבת)

תנורית החיווי נדלקת כאשר ידית בקר
מחווני הכיוון מוסטת למטה, או

ביחד עם נורית החווי של מחוון הכיוון
הימני, כאשר לוחצים על לחצן מהבהבי

חירום.

מחוון כיוון ימני
(ירוקה � מהבהבת)

תנורית החיווי נדלקת כאשר ידית בקר
מחווני הכיוון מוסטת למעלה, או יחד

עם נורית החווי של מחוון הכיוון
השמאלי, כאשר לוחצים על לחצן

מהבהבי חירום.

שילוב תפקוד
ספורט

ב�תכליתיה (בצג הרהמלה מאיר
“SPORTובצג הר ”�ב�תכליתי בר

“ �בד), כאשר לחצן“ בלSתכנות כ
ביעת ספורט מופעלת.ה נלחץ וקהבקר

אם הלחצן נלחץ פעם נוספת המלה
“SPORT.נכבית ”

אלומות אור גבוה
(כחולה)

ה נדלקת כאשר אלומותנורית האזהר
האור הגבוה בפנסים הראשיים

מופעלות.

ךרח על הדאפשרות לקר
חיווי זה מתחיל להבהב כאשר

תה החיצונית מגיעה או יורדהטמפרטור
 �, להזהיר את הנהג כנגד3°Cמתחת ל

ך.רח על הדאפשרות של קיום קר

הצג יציג הודעה מוקדשת לכך.

חריגה ממגבלת המהירות
הצג יציג הודעה מוקדשת לכך, כאשר

המכונית חורגת ממגבלת המהירות
ב�תכליתי בר�בעה (ראה “צג רשנק

ת מכוניתך“).תכנות“, בפרק “הכר

טווח נסיעה מוגבל
ב�תכליתי בר�(דגמים עם צג ר

תכנות)

הצג יציג הודעה מוקדשת לכך, להזהיר
את הנהג כי טווח הנסיעה הוא פחות

מ� 50 ק“מ.

פידות בלמיםבלאי ר
(כתומה)

ה בחוגה נדלקת (ומופיעהנורית האזהר
פידותהודעה בצג), אם התבלו ר

ה שכזה, דאגמיים; במקרהבלמים הקד
ם האפשרי.להחליפן בהקד

לא נחגרו חגורות
בטיחות
(אדומה)

ה נדלקת בצג, כאשרנורית האזהר
המכונית נמצאת בתנועה והנהג לא

ת הבטיחות כהלכה. נוריתחגר את חגור
ה תוסיף לדלוק ברציפות וזמזוםהאזהר

ם רצוף יישמע במשך 6 השניותצור
הראשונות, כאשר חגורות הבטיחות

מיות אינן חגורות כהלכה והמכוניתהקד
נמצאת בתנועה. במשך 96 השניות

ה תוסיף להבהבהבאות, נורית האזהר
ואילו צליל הזמזם יושמע לסירוגין. את

 (אזכורS.B.Rכת נטרול זמזם מער
כזבצע במרת בטיחות) ניתן לחגור

ת סמל“תשירות מורשה מטעם חבר
תה המחודשתבע“מ. את הכשר

בצעכת, ניתן ללפעולה של המער
ביעות. הצג יציג הודעהבתפריט ק

מוקדשת לכך.

בלאי רפידות בלמים Sבלבד), כאשר לחצן “ “ �תכנות כ פנסי ערפל קדמיים
הבקרה נלחץ וקביעת ספורט מופעלת. (כתומה)הכרת (ירוקה)

אם הלחצן נלחץ פעם נוספת המלה מכוניתך
“SPORT” נכבית.

נורית האזהרה בחוגה נדלקת (ומופיעה הודעה בצג), אם התבלו רפידותאלומות אור גבוהנורית האזהרה דולקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים מופעלים. אמצעי
הבלמים הקדמיים; במקרה שכזה, דאג (כחולה)

להחליפן בהקדם האפשרי. מחוון כיוון שמאלי בטיחות

(ירוקה � מהבהבת)
נורית האזהרה נדלקת כאשר אלומות שימוש נכון

לא נחגרו חגורות האור הגבוה בפנסים הראשיים במכוניתך
בטיחות מופעלות. נורית החיווי נדלקת כאשר ידית בקרת
(אדומה) אפשרות לקרח על הדרך מחווני הכיוון מוסטת למטה, או נוריות אזהרה

חיווי זה מתחיל להבהב כאשר ביחד עם נורית החווי של מחוון הכיוון והודעות
נורית האזהרה נדלקת בצג, כאשר הטמפרטורה החיצונית מגיעה או יורדת הימני, כאשר לוחצים על לחצן מהבהבי

המכונית נמצאת בתנועה והנהג לא מתחת ל� 3°C, להזהיר את הנהג כנגד חירום.
חגר את חגורת הבטיחות כהלכה. נורית אפשרות של קיום קרח על הדרך.
האזהרה תוסיף לדלוק ברציפות וזמזום מחוון כיוון ימני במקרה חירום

הצג יציג הודעה מוקדשת לכך.
צורם רצוף יישמע במשך 6 השניות (ירוקה � מהבהבת)
הראשונות, כאשר חגורות הבטיחות חריגה ממגבלת המהירות

הקדמיות אינן חגורות כהלכה והמכונית הצג יציג הודעה מוקדשת לכך, כאשר טיפול
נמצאת בתנועה. במשך 96 השניות המכונית חורגת ממגבלת המהירות נורית החיווי נדלקת כאשר ידית בקרת הבאות, נורית האזהרה תוסיף להבהב ותחזוקה �שנקבעה (ראה “צג רב�תכליתי בר מחווני הכיוון מוסטת למעלה, או יחד

ואילו צליל הזמזם יושמע לסירוגין. את תכנות“, בפרק “הכרת מכוניתך“).
S.B.R נטרול זמזם מערכת  (אזכורעם נורית החווי של מחוון הכיוון

חגורת בטיחות) ניתן לבצע במרכז טווח נסיעה מוגבל השמאלי, כאשר לוחצים על לחצן נתונים טכניים
שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת (דגמים עם צג רב�תכליתי בר� מהבהבי חירום.

בע“מ. את הכשרתה המחודשת תכנות) שילוב תפקוד
לפעולה של המערכת, ניתן לבצע

בתפריט קביעות. הצג יציג הודעההצג יציג הודעה מוקדשת לכך, להזהיר ספורט אינדקס
מוקדשת לכך. את הנהג כי טווח הנסיעה הוא פחות

מ� 50 ק“מ.
המלה מאירה (בצג הרב�תכליתי

�“SPORT” ובצג הרב�תכליתי בר 94
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במקרה חירום
ה חירום מומלץ לחייג בחינם לשירות לקוחות בטלפון 1�800�22�57�59.במקר

כז השירות  כדי למצוא את מרwww.Abarth.co.ilניתן להיעזר באתר האינטרנט 

ת סמל“ת בע“מ.הקרוב ביותר, המורשה מטעם חבר

96.............................................................................התנעה בחירום

98..........................................כת תיקון צמיג מהיר תקן וסעער

107..........................................................הכאשר צריך להחליף נור

111...................................................פתת פנס חיצוני נשראם נור

114....................................................פתת פנס פנימי נשראם נור

116..............................................................................ףאם נתיך נשר

121.........................................................................אם המצבר נפרק

122.............................................................................מת המכוניתהר

122..............................................................................ת המכוניתגריר

הכרת במקרה חירום
מכוניתך

במקרה חירום מומלץ לחייג בחינם לשירות לקוחות בטלפון 1�800�22�57�59.

ניתן להיעזר באתר האינטרנט www.Abarth.co.il  כדי למצוא את מרכז השירות
אמצעי

הקרוב ביותר, המורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ.
בטיחות

שימוש נכון 96............................................................................. התנעה בחירום
במכוניתך 98.......................................... ערכת תיקון צמיג מהיר תקן וסע

107.......................................................... נוריות אזהרהכאשר צריך להחליף נורה
111................................................... והודעותאם נורת פנס חיצוני נשרפת
אם נורת פנס פנימי נשרפת....................................................114

116.............................................................................. אם נתיך נשרף
במקרה חירום

אם המצבר נפרק.........................................................................121

הרמת המכונית.............................................................................122
טיפול

גרירת המכונית..............................................................................122
ותחזוקה
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התנעה בחירום
ה באופןמאיר ה אם נורית האזהר

בוע בלוח המחוונים, יש ליצור קשרק

כז שירות מורשה מטעםמיידי עם מר

ת סמל“ת בע“מ.חבר

ת מצבר עזרהתנעה בעזר

איור 1

אם המצבר נפרק ניתן להתניע את

ת מצבר של מכוניתהמנוע בעזר

בול או מעט גבוהת, בעל אותו קיאחר

יותר מהמצבר הנפרק.

האזהראיור 1

אסור להשתמש באופן
מוחלט במטען מצברים מהיר

להתנעת המנוע בחירום,
כותם נזק למערומאחר ועלול להיגר

תהאלקטרוניות וליחידות בקר
ההצתה ואספקת הדלק למנוע.

נוהל זה חייב להתבצע על ידי אנשי
מקצוע מיומנים. אם הוא לא יבוצע

כהלכה, התוצאה עלולה להיות
פריקה חשמלית רבת עוצמה. כמו

כן, נוזל המצבר רעיל ומאכל.
הימנע ממגע אתו בעורך ובעיניך.
הרחק להבות חשופות מהמצבר,

אין לעשן ואין לגרום ניצוצות.

אסור להשתמש באופן התנעה בחירום
הכרת

מוחלט במטען מצברים מהיר
להתנעת המנוע בחירום,אם נורית האזהרה  מאירה באופן מכוניתך

ומאחר ועלול להיגרם נזק למערכות קבוע בלוח המחוונים, יש ליצור קשר

האלקטרוניות וליחידות בקרת מיידי עם מרכז שירות מורשה מטעם אמצעי
ההצתה ואספקת הדלק למנוע. חברת סמל“ת בע“מ.

בטיחות

שימוש נכון
אזהרה איור 1 במכוניתך

נוהל זה חייב להתבצע על ידי אנשי
מקצוע מיומנים. אם הוא לא יבוצע התנעה בעזרת מצבר עזר נוריות אזהרה

כהלכה, התוצאה עלולה להיות
פריקה חשמלית רבת עוצמה. כמואיור 1 והודעות

כן, נוזל המצבר רעיל ומאכל. אם המצבר נפרק ניתן להתניע את
הימנע ממגע אתו בעורך ובעיניך. המנוע בעזרת מצבר של מכונית
הרחק להבות חשופות מהמצבר, במקרה חירום

אחרת, בעל אותו קיבול או מעט גבוה
אין לעשן ואין לגרום ניצוצות.

יותר מהמצבר הנפרק.

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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פעל באופן הבא:

בים החיוביים (שסימןחבר את הקט¥

ם) של שני המצברים,+ מופיע ליד

באמצעות כבל עזר להתנעה.

באמצעות כבל עזר שני חבר את¥

ב השלילי של מצבר העזר (�),הקוט

בתבמנוע או בתי ת הארקה לנקוד

ההילוכים של המכונית שמבקשים

להתניע.

התנע את המנוע.¥

לאחר שהמנוע הותנע, הסר את¥

ר פעולות הפוך.דהכבלים בס

אם לאחר מספר ניסיונות המנוע עדיין

לא הותנע, אל תמשיך לנסות, צור קשר

תכז שירות מורשה מטעם חברעם מר

סמל“ת בע“מ.

 אסור לחבר ישירות בין שניחשוב:

בים השליליים של שני המצברים:הקט

ניצוצות הנוצרים עלולים לגרום

להתלקחות של הגז הנפלט מהמצבר.

ת,אם מצבר העזר מותקן במכונית אחר

ע בין החלקים המתכתיים שלמנע מג

שתי המכוניות.

חיפההתנעה בד

אסור באופן מוחלט לנסות להתניע את

ה או נסיעה במורד.חיפה, גרירהמנוע בד

בההתנעה שכזו עלולה לגרום לזרימה ר

של דלק לממיר הקטליטי, והתוצאה

עלולה להיות נזק בלתי הפיך.

 זכור כי מגבר הבלם והגה הכוחחשוב:

החשמלי (אם קיים) אינם פועלים לפני

בהתנעת המנוע, ולכן יש להפעיל כוח ר

מהרגיל בלחיצה על דוושת הבלמים

בוב גלגל ההגה.ובסי

התנעה בדחיפה לאחר שהמנוע הותנע, הסר את ¥ פעל באופן הבא:
הכרת הכבלים בסדר פעולות הפוך.

אסור באופן מוחלט לנסות להתניע את חבר את הקטבים החיוביים (שסימן ¥
מכוניתך

המנוע בדחיפה, גרירה או נסיעה במורד. אם לאחר מספר ניסיונות המנוע עדיין + מופיע לידם) של שני המצברים,

לא הותנע, אל תמשיך לנסות, צור קשר באמצעות כבל עזר להתנעה.
התנעה שכזו עלולה לגרום לזרימה רבה

אמצעי עם מרכז שירות מורשה מטעם חברת של דלק לממיר הקטליטי, והתוצאה¥ באמצעות כבל עזר שני חבר את
בטיחות סמל“ת בע“מ.

עלולה להיות נזק בלתי הפיך. הקוטב השלילי של מצבר העזר (�),

לנקודת הארקה  במנוע או בתיבת
שימוש נכון זכור כי מגבר הבלם והגה הכוח חשוב:

החשמלי (אם קיים) אינם פועלים לפני אסור לחבר ישירות בין שניההילוכים של המכונית שמבקשים במכוניתךחשוב: להתניע.
התנעת המנוע, ולכן יש להפעיל כוח רב הקטבים השליליים של שני המצברים:

מהרגיל בלחיצה על דוושת הבלמים¥ ניצוצות הנוצרים עלולים לגרום התנע את המנוע.
נוריות אזהרה

ובסיבוב גלגל ההגה. להתלקחות של הגז הנפלט מהמצבר.
והודעות

אם מצבר העזר מותקן במכונית אחרת,

מנע מגע בין החלקים המתכתיים של

במקרה חירום שתי המכוניות.

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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כת תיקון צמיג מהירער

תקן וסע אוטומטי
כת תיקון הצמיג המהיר תקן וסעער

איוראוטומטי, ממוקמת בתא המטען 

� 2 A.

 כוללת:באיור 2כה הער

 המכיל חומר אטימהAבוק בק¥

ומותקן עם:

.Bצינור מילוי �

 עם הכיתוב “80 קמ“שCתווית �

בהמקסימום“, שיש להצי

במקום שיראה באופן ברור

לנהג (על לוח המכשירים),

לאחר תיקון הצמיג.
איור 2

האזהר

אותת כי המכונית נייחת בהתאם
לדרישות החוק הבאות: מהבהבי

.’אזהרת חירום, משולש אזהרה וכו
מומלץ שהנוסעים יצאו מהמכונית,
בפרט אם המכונית טעונה בכבדות

וימתינו עד לאחר ביצוע התיקון,
הרחק מכל סכנה של התנועה

בדרך. במקרים של דרכים
משובשות או דרכים עם שיפועים,

הצב סדים או חומרים מתאימים
אחרים מתחת לגלגלים כדי לאבטח

את המכונית.

הערכה באיור 2 כוללת: ערכת תיקון צמיג מהיר
הכרת

בקבוק A המכיל חומר אטימה ¥
תקן וסע אוטומטי ומותקן עם:מכוניתך

.B צינור מילוי � ערכת תיקון הצמיג המהיר תקן וסע

אוטומטי, ממוקמת בתא המטען איור אמצעי
תווית C עם הכיתוב “80 קמ“ש �

A.  � 2 בטיחות
מקסימום“, שיש להציבה

במקום שיראה באופן ברור שימוש נכון
לנהג (על לוח המכשירים), איור 2 במכוניתך

לאחר תיקון הצמיג.

אזהרהנוריות אזהרה
והודעות

אותת כי המכונית נייחת בהתאם
לדרישות החוק הבאות: מהבהבי

אזהרת חירום, משולש אזהרה וכו’. במקרה חירום
מומלץ שהנוסעים יצאו מהמכונית,
בפרט אם המכונית טעונה בכבדות

וימתינו עד לאחר ביצוע התיקון, הרחק מכל סכנה של התנועהטיפול
בדרך. במקרים של דרכים  ותחזוקה

משובשות או דרכים עם שיפועים,
הצב סדים או חומרים מתאימים

אחרים מתחת לגלגלים כדי לאבטח נתונים טכניים
את המכונית.

אינדקס
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האזהר

), שישאיור 12עלון הוראות (ראה ¥

להשתמש בו עבור שימוש נכון

כת התיקון המהיר, ולאחר מכןבער

יש למסור אותו לסגל העובדים

המטפלים בתיקון הצמיג שטופל

באיטום.

 ביחד עם מדD � איור 11חס מד¥

לחץ ואביזרי קצה, נמצא בתא

המטען.

זוג כפפות מגן שניתן למצוא אותן¥

חס.בתא צדדי במד

מתאמים לניפוח אלמנטים שונים.¥

כה (המוצב בתא המטעןבמיכל הער

מתחת לשטיח), נמצאים גם מברג

ה.והתקן גריר

העבר את חוברת ההדרכה לצוות
העובדים של מוסך התיקון.

איור 12איור 11

עלון הוראות (ראה איור 12), שיש ¥
הכרת להשתמש בו עבור שימוש נכון

מכוניתך בערכת התיקון המהיר, ולאחר מכן

יש למסור אותו לסגל העובדים

אמצעיהמטפלים בתיקון הצמיג שטופל
בטיחותבאיטום.

מדחס איור D � 11 ביחד עם מד ¥

שימוש נכון לחץ ואביזרי קצה, נמצא בתא
איור 12 איור 11

במכוניתך המטען.

זוג כפפות מגן שניתן למצוא אותן נוריות אזהרה¥ אזהרה בתא צדדי במדחס.
והודעות

העבר את חוברת ההדרכה לצוות מתאמים לניפוח אלמנטים שונים. ¥
העובדים של מוסך התיקון.

במיכל הערכה (המוצב בתא המטען
במקרה חירום מתחת לשטיח), נמצאים גם מברג

והתקן גרירה.

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים
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האזהר

אם חישוק הגלגל ניזוק (עד כדי כך
שהוא גורם לדליפת אוויר), המצב

לא ניתן לתיקון. אל תסיר את הגוף
הזר (בורג או מסמר) מהצמיג.

מידע חשוב

כת התיקון המהיר,נוזל האטימה של ער

יעיל בטמפרטורות חיצוניות של בין

-20°C 50°+ עדC.

תוקף הכשירות של נוזל האיטום מוגבל

בזמן.
האזהר

ה נקר בצמיגה וקורבמיד
ת גופים זרים, אםב חדירעק

הנזק אינו עולה על קוטר של
4 מ“מ בסוליית או בכתף הצמיג.

לא ניתן להשתמש בערכה לתיקון
דופן צמיג. אל תשתמש בערכת
התיקון המהיר אם הרכב הוסיף

לנסוע על הצמיג הנקור.

מידע חשוב אזהרהבמידה וקורה נקר בצמיג הכרת
נוזל האטימה של ערכת התיקון המהיר,עקב חדירת גופים זרים, אם אם חישוק הגלגל ניזוק (עד כדי כךמכוניתך יעיל בטמפרטורות חיצוניות של ביןהנזק אינו עולה על קוטר של

שהוא גורם לדליפת אוויר), המצב 4 מ“מ בסוליית או בכתף הצמיג.
.+50°C 20°- עדC

לא ניתן לתיקון. אל תסיר את הגוף אמצעי
תוקף הכשירות של נוזל האיטום מוגבל הזר (בורג או מסמר) מהצמיג. בטיחות

בזמן.
אזהרה

לא ניתן להשתמש בערכה לתיקוןשימוש נכון
דופן צמיג. אל תשתמש בערכת במכוניתך
התיקון המהיר אם הרכב הוסיף

לנסוע על הצמיג הנקור. נוריות אזהרה
והודעות

במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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האזהרהאזהר

אל תפעיל את המדחס ליותר מ�
20 דקות רצופות. סכנת חימום
יתר. ערכת התיקון המהיר אינה

מתאימה לתיקונים מוחלטים. היא
משמשת לתיקונים זמניים בלבד.

מיכל חומר האטימה כולל אתילן
גליקול, וכן “לטקס“ העלול לגרום

לאלרגיות. הוא מזיק מאוד אם
בולעים אותו, גורם לגירויי עיניים.
עלול לגרום לרגישות מרובה אם
שואפים את אדיו או יוצרים אתו

מגע. הימנע ממגע בעיניך, עורך או
בגדיך, שטוף מיד בכמות רבה של

מים. פנה מיד לרופא. הרחק מהישג
ידיהם של ילדים. לאנשים הסובלים
מאסטמה אסור להשתמש במוצר.

אל תשאף את האדים במהלך
הזרקת החומר. פנה מיד לרופא אם

הבחנת בתופעות אלרגיות. אחסן את
המיכל בתא מיוחד, הרחק ממקורות

חום. תוקף הכשירות של נוזל
האיטום הוא בר�תפוגה.

החלף את המיכל המכיל נוזל
איטום שפג תוקפו. סלק את
המיכל ונוזל האטימה באופן

נכון, בהתאם לתקנות הלאומיות
והחוקים המקומיים בתוקף.

הכרתהחלף את המיכל המכיל נוזל אזהרה אזהרה
איטום שפג תוקפו. סלק את

מכוניתך המיכל ונוזל האטימה באופן מיכל חומר האטימה כולל אתילן אל תפעיל את המדחס ליותר מ�
נכון, בהתאם לתקנות הלאומיות גליקול, וכן “לטקס“ העלול לגרום 20 דקות רצופות. סכנת חימום

והחוקים המקומיים בתוקף. לאלרגיות. הוא מזיק מאוד אם אמצעייתר. ערכת התיקון המהיר אינה
בולעים אותו, גורם לגירויי עיניים. מתאימה לתיקונים מוחלטים. היא

בטיחות עלול לגרום לרגישות מרובה אם משמשת לתיקונים זמניים בלבד.
שואפים את אדיו או יוצרים אתו

שימוש נכון מגע. הימנע ממגע בעיניך, עורך או
במכוניתךבגדיך, שטוף מיד בכמות רבה של

מים. פנה מיד לרופא. הרחק מהישג
ידיהם של ילדים. לאנשים הסובלים

נוריות אזהרה מאסטמה אסור להשתמש במוצר.
והודעות אל תשאף את האדים במהלך

הזרקת החומר. פנה מיד לרופא אם
הבחנת בתופעות אלרגיות. אחסן את

במקרה חירום המיכל בתא מיוחד, הרחק ממקורות
חום. תוקף הכשירות של נוזל

האיטום הוא בר�תפוגה.
טיפול

ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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בלם החניה מופעל. הסר אתוודא ש¥
מכסה שסתום ניפוח הצמיג, הוצא

A איור 13 �את צינור המילוי הגמיש
, על שסתוםBבעת וחבר אותו לט
ניפוח הצמיג.

חס המדDאיור 14 �וודא שמתג ¥
 (מופסק), התנע את0נמצא במצב 

המנוע, הכנס את התקע לתוך
, והפעל אתEאיור 15 �השקע 

Dאיור 14 �בוב המתג חס בסיהמד
 (מופעל). נפח את הצמיג1למצב 

עד ללחץ המפורט בסעיף “לחצי
ניפוח“, בפרק “מפרטים טכניים“.

לקריאות מדויקות יותר בדוק את מד
, כאשר פעולתFאיור 14 �הלחץ 

חס מופסקת.המד

האזהר

תהליך הניפוח

לבש את כפפות המגן המסופקות
עם ערכת תיקון צמיג מהיר.

איור 14איור 13

וודא שבלם החניה מופעל. הסר את ¥

מכסה שסתום ניפוח הצמיג, הוצא הכרת
A� 13 את צינור המילוי הגמיש איור מכוניתך

Bעל שסתום , וחבר אותו לטבעת 
ניפוח הצמיג.

אמצעי

בטיחות

שימוש נכון
איור 14 איור 13 במכוניתך

וודא שמתג איור D� 14 המדחס ¥ תהליך הניפוח נמצא במצב 0 (מופסק), התנע אתנוריות אזהרה
המנוע, הכנס את התקע לתוך והודעות

השקע איור E� 15, והפעל את אזהרה
D� 14 המדחס בסיבוב המתג איור

למצב 1 (מופעל). נפח את הצמיגלבש את כפפות המגן המסופקות במקרה חירום
עד ללחץ המפורט בסעיף “לחצי עם ערכת תיקון צמיג מהיר.

ניפוח“, בפרק “מפרטים טכניים“.

לקריאות מדויקות יותר בדוק את מד טיפול
הלחץ איור F� 14, כאשר פעולת  ותחזוקה

המדחס מופסקת.

נתונים טכניים

אינדקס
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אם לאחר חמש דקות ניפוח לא ניתן¥

עדיין להגיע ללחץ של 1.5 בר, נתק

חס משסתום הניפוחאת המד

ומהשקע, הסע את המכונית

ה מטרים לפנים או לאחור, כדיכעשר

לפזר את נוזל האיטום בכל הצמיג

באופן שווה, ולאחר מכן חזור על

פעולות הניפוח.

אם לאחר פעולה זו לא ניתן בתוך¥

חמש דקות עדיין להגיע ללחץ של

1.8 בר, אל תתחיל לנהוג מהאחר

כתה חריגה וערוהצמיג ניזוק במיד

תיקון הצמיג המהיר, אינו יכולה

להבטיח אטימה מספקת. התקשר

תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

סמל“ת בע“מ.

עת ללחץ המפורט בסעיףאם הג¥

“לחצי ניפוח“, בפרק “נתונים

טכניים“. התחל מיד בנהיגה.

איור 16 איור 15

אם הגעת ללחץ המפורט בסעיף ¥
הכרת “לחצי ניפוח“, בפרק “נתונים

מכוניתך טכניים“. התחל מיד בנהיגה.

אמצעי

בטיחות

שימוש נכון
איור 16 איור 15

במכוניתך

אם לאחר פעולה זו לא ניתן בתוך ¥ אם לאחר חמש דקות ניפוח לא ניתן נוריות אזהרה¥
חמש דקות עדיין להגיע ללחץ של עדיין להגיע ללחץ של 1.5 בר, נתק

והודעות
1.8 בר, אל תתחיל לנהוג מהאחר את המדחס משסתום הניפוח

והצמיג ניזוק במידה חריגה וערכת ומהשקע, הסע את המכונית

במקרה חירום תיקון הצמיג המהיר, אינו יכולה כעשרה מטרים לפנים או לאחור, כדי

להבטיח אטימה מספקת. התקשר לפזר את נוזל האיטום בכל הצמיג

למרכז שירות מורשה מטעם חברת באופן שווה, ולאחר מכן חזור על
טיפול סמל“ת בע“מ. פעולות הניפוח.

ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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לאחר נהיגה במשך כעשר דקות,¥

עצור את המכונית, ובדוק שוב את

.הפעל את בלם החניהלחץ האוויר. 

האזהרהאזהר

הדבק את המדבקה במקום שיראה
בבירור על ידי הנהג, כאזכור לכך

שהצמיג טופל באמצעות ערכת תיקון
צמיג מהיר. נהג בזהירות בפרט

בעיקולים, אל תנהג במהירות העולה
על 80 קמ“ש. אל תאיץ ואל תבלום

באיטיות.

אל תוסיף לנהוג אם הלחץ ירד לפחות
מ� 1.8 בר; ערכת תיקון צמיג מהיר

תקן וסע אוטומטי, אינה מסוגלת
לפעול כהלכה מפני שהצמיג ניזוק

במידה חריגה. סע למרכז שירות
מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ.

לאחר נהיגה במשך כעשר דקות, ¥
אזהרה עצור את המכונית, ובדוק שוב אתאזהרה הכרת

אל תוסיף לנהוג אם הלחץ ירד לפחות לחץ האוויר. הפעל את בלם החניה. הדבק את המדבקה במקום שיראה מכוניתך
מ� 1.8 בר; ערכת תיקון צמיג מהיר בבירור על ידי הנהג, כאזכור לכך

תקן וסע אוטומטי, אינה מסוגלת שהצמיג טופל באמצעות ערכת תיקון אמצעי
לפעול כהלכה מפני שהצמיג ניזוק צמיג מהיר. נהג בזהירות בפרט

במידה חריגה. סע למרכז שירות בעיקולים, אל תנהג במהירות העולה בטיחות
מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ. על 80 קמ“ש. אל תאיץ ואל תבלום

באיטיות. שימוש נכון
במכוניתך

נוריות אזהרה
והודעות

במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים
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האזהר
אם ניתן לקרוא לפחות לחץ של ¥1.8

בר, תקן ללחץ הנכון (כאשר המנוע

פועל ובלם החניה מופעל), והתחל

שוב בנסיעתך.

כז השירותנהג בזהירות מרובה למר¥

תהמורשה הקרוב ביותר מטעם חבר

סמל“ת בע“מ.

זכור להודיע למרכז השירות כי
הצמיג טופל בערכת תיקון צמיג

מהיר. העבר את חוברת ההוראות
לצוות עובדי מוסך התיקונים.

בדעבור בדיקת ותיקון לחץ בל
חס לתיקוןאפשר להשתמש במד

בורבד. שחרר את המחבר לחילחצים בל

מהיר וחבר אותו ישירות לשסתום

; באופן זהאיור 17הניפוח של הצמיג, 

חס,מיכל נוזל האיטום לא יחובר למד

ונוזל איטום לא יוזרק לתוך הצמיג.

איור 17

אם ניתן לקרוא לפחות לחץ של 1.8 ¥
הכרת אזהרה בר, תקן ללחץ הנכון (כאשר המנוע

מכוניתך זכור להודיע למרכז השירות כי פועל ובלם החניה מופעל), והתחל
הצמיג טופל בערכת תיקון צמיג שוב בנסיעתך.

אמצעימהיר. העבר את חוברת ההוראות נהג בזהירות מרובה למרכז השירות לצוות עובדי מוסך התיקונים.¥
בטיחות המורשה הקרוב ביותר מטעם חברת

סמל“ת בע“מ.
שימוש נכון

איור 17
במכוניתך

עבור בדיקת ותיקון לחץ בלבד
נוריות אזהרה

אפשר להשתמש במדחס לתיקון
והודעות לחצים בלבד. שחרר את המחבר לחיבור

מהיר וחבר אותו ישירות לשסתום

במקרה חירוםהניפוח של הצמיג, איור 17; באופן זה
מיכל נוזל האיטום לא יחובר למדחס,

ונוזל איטום לא יוזרק לתוך הצמיג.
טיפול

ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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תהליך החלפת מיכל נוזל

איטום

להחלפת מיכל נוזל האיטום פעל באופן

הבא:

. Aאיור 18 �נתק את המחבר ¥

סובב את מיכל נוזל האיטום כנגד¥

ם אותו להחלפתו.השעון, והר

התקן מיכל חדש וסובב אותו בכיוון¥

השעון.

 למיכל, והתקןAחבר את המחבר ¥

 למיקומוBאת הצינור השקוף 

המתאים.

איור 18

תהליך החלפת מיכל נוזל
הכרת

איטום
מכוניתך

להחלפת מיכל נוזל האיטום פעל באופן

הבא: אמצעי
.A � 18 נתק את המחבר איור ¥ בטיחות

סובב את מיכל נוזל האיטום כנגד ¥

השעון, והרם אותו להחלפתו. שימוש נכון
איור 18 במכוניתך

התקן מיכל חדש וסובב אותו בכיוון ¥ נוריות אזהרה
השעון.

והודעות
חבר את המחבר A למיכל, והתקן ¥

את הצינור השקוף B למיקומו

המתאים. במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים
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האזהר הכאשר צריך להחליף נור

הוראות כלליות

ה, בדוק אתלפני החלפת נור¥

עים לחמצון.המג

נורות שרופות חובה להחליף¥

באחרות, מאותו סוג ובעלות אותו

הספק.

בדוק תמיד את גובה אלומת הפנס¥

ה.הראשי, לאחר החלפת נור

ה אינה פועלת, בדוק האםכאשר נור¥

הנתיך המתאים תקין לפני החלפת

ה; התייחס לסעיף “אם נתיךהנור

ף“ בפרק זה, עבור מיקוםנשר

הנתיך.

שינויים או תיקונים במערכת
החשמל שאינם מתבצעים באופן

נכון, או שלא נלקחו בחשבון
המפרטים הטכניים של המערכת,
עלולים לגרום לתקלות שיסתכמו

בסכנת שריפה.

בדוק תמיד את גובה אלומת הפנס ¥ הכרתכאשר צריך להחליף נורה אזהרה הראשי, לאחר החלפת נורה.
מכוניתך שינויים או תיקונים במערכת הוראות כלליות

כאשר נורה אינה פועלת, בדוק האם ¥
החשמל שאינם מתבצעים באופן הנתיך המתאים תקין לפני החלפת לפני החלפת נורה, בדוק את ¥

נכון, או שלא נלקחו בחשבון
אמצעי הנורה; התייחס לסעיף “אם נתיך המגעים לחמצון.

המפרטים הטכניים של המערכת,
בטיחות¥ עלולים לגרום לתקלות שיסתכמו נשרף“ בפרק זה, עבור מיקום נורות שרופות חובה להחליף

בסכנת שריפה. הנתיך. באחרות, מאותו סוג ובעלות אותו
שימוש נכון הספק.

במכוניתך

נוריות אזהרה
והודעות

במקרה חירום

טיפול
ותחזוקה
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האזהר

נורות הלוגן מכילות גז נתון בלחץ,
אם הן מתרסקות רסיסי זכוכית
עלולים להתעופף לכל הכיוונים.

תכאשר אתה מטפל בנור
ע רק בחלק המתכתי.הלוגן ג

נגיעה בחלקי הזכוכית
ה באצבעותיך,השקופים של הנור

עלולה להפחית את עוצמת האור
ך חייהנפלטת ואף לסכן את אור

עה של מגה. במקרהשירות של הנור
ה במטליתמקרי, נגב את הנור

בש.ספוגה בכוהל והנח לה להתיי

ת האפשר אנו ממליציםבמיד
שתבצע החלפת נורות

כז שירות מורשה מטעםבמר
ת סמל“ת בע“מ. פעולה וכיווןחבר

נכונים של הפנסים הראשיים חיונית,
עבור בטיחות הפעלת המכונית,
והימנעות מקנסות ועונשים של

רשויות החוק.

פול קל עשוי להופיע על פני ערחשוב:

השטח הפנימיים של עדשות הפנסים

הראשיים: מצב זה אינו מציין תקלה

ם כתוצאה מטמפרטורות נמוכותונגר

פלות נעלמתולחות האוויר. ההתער

מהר מאוד לאחר הפעלת הפנסים

הראשיים. קיום טיפות בתוך הפנסים

כזת מים, פנה למרהראשיים מציין חדיר

ת סמל“תשירות מורשה מטעם חבר

בע“מ.

חשוב: ערפול קל עשוי להופיע על פני במידת האפשר אנו ממליצים אזהרה הכרת
השטח הפנימיים של עדשות הפנסים שתבצע החלפת נורות

במרכז שירות מורשה מטעם נורות הלוגן מכילות גז נתון בלחץ, הראשיים: מצב זה אינו מציין תקלהמכוניתך
חברת סמל“ת בע“מ. פעולה וכיוון אם הן מתרסקות רסיסי זכוכית

ונגרם כתוצאה מטמפרטורות נמוכות
נכונים של הפנסים הראשיים חיונית, עלולים להתעופף לכל הכיוונים.

ולחות האוויר. ההתערפלות נעלמת אמצעי
עבור בטיחות הפעלת המכונית,

מהר מאוד לאחר הפעלת הפנסים והימנעות מקנסות ועונשים של בטיחות
כאשר אתה מטפל בנורת

הראשיים. קיום טיפות בתוך הפנסים רשויות החוק. הלוגן גע רק בחלק המתכתי.
הראשיים מציין חדירת מים, פנה למרכז נגיעה בחלקי הזכוכיתשימוש נכון

שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת השקופים של הנורה באצבעותיך, במכוניתך
בע“מ. עלולה להפחית את עוצמת האור

הנפלטת ואף לסכן את אורך חיי נוריות אזהרה
השירות של הנורה. במקרה של מגע

מקרי, נגב את הנורה במטליתוהודעות
ספוגה בכוהל והנח לה להתייבש.

במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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איור 19סוגי נורות 

נורות מסוגים שונים מותקנות במכונית:

A     בד:נורות העשויות מזכוכית בל

ה.מותקנות בלחיצה, משוך להסר

B     :נורות עם פיני נעילה

ה מסוג זה מתוך המחזיקת נורלהסר

ה וסובב אותה בכיווןשלה, לחץ את הנור

מנוגד לשעון.

C     :נורות גליליות

עים לחילוצן.שחרר אותן מהמג

D     :נורות הלוגן

בילשחרר את תפס ההידוק המק

ה.בת, לשחרור הנורלתוש

E      :נורות הלוגן

בילשחרר את תפס ההידוק המק

ה.בת, לשחרור הנורלתוש

איור 19

סוגי נורות איור 19
הכרת

מכוניתךנורות מסוגים שונים מותקנות במכונית:
A     נורות העשויות מזכוכית בלבד:

אמצעימותקנות בלחיצה, משוך להסרה.
בטיחותB     נורות עם פיני נעילה:

להסרת נורה מסוג זה מתוך המחזיק
שימוש נכון שלה, לחץ את הנורה וסובב אותה בכיוון

במכוניתך מנוגד לשעון.

C     נורות גליליות:
נוריות אזהרה

שחרר אותן מהמגעים לחילוצן.
והודעות

D     נורות הלוגן:

שחרר את תפס ההידוק המקביל
במקרה חירום לתושבת, לשחרור הנורה.

E      נורות הלוגן:

טיפול שחרר את תפס ההידוק המקביל
ותחזוקה לתושבת, לשחרור הנורה.

נתונים טכניים

אינדקס איור 19
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אות באיורהספקסוגהנור

H155WDאלומות אור גבוה

H755WDאלומות אור נמוך

DIS35WFפנסי קסנון לאלומת אור נמוך (אם קיים)

W21/5W5/21WAת יוםמיים/תאורפנסי צד קד

WY21W21Bמייםמחווני כיוון קד

PY24W24WBמיים (קסנון)מחווני כיוון קד

W5W5Aמחווני כיוון צדדיים

PY21W21Bמחווני כיוון אחוריים

R10W10Bפנסי צד אחוריים

P21W21Bפנסי בלימה

P21W21Bפנסי נסיעה לאחור

P21W21Bפל אחורייםפנסי ער

C5W5Cהפנס תקר

W5W5Aת תא המטעןתאור

C5W5Cפנסי לוחית רישוי

H155Eפלפנסי ער

W5W5Aפנס בלימה נוסף (שלישי)

הכרת
אות באיור הספק סוג נורה

מכוניתך
D 55W H1 אלומות אור גבוה

D 55W H7 אלומות אור נמוך אמצעי
F 35W DIS פנסי קסנון לאלומת אור נמוך (אם קיים) בטיחות
A 5/21W W21/5W פנסי צד קדמיים/תאורת יום

B 21 WY21W מחווני כיוון קדמיים שימוש נכון
Bבמכוניתך 24W PY24W מחווני כיוון קדמיים (קסנון)

A 5 W5W מחווני כיוון צדדיים נוריות אזהרה
B 21 PY21W מחווני כיוון אחוריים והודעות
B 10 R10W פנסי צד אחוריים

B 21 P21W פנסי בלימה
במקרה חירום

B 21 P21W פנסי נסיעה לאחור

B 21 P21W פנסי ערפל אחוריים
טיפול

C 5 C5W פנס תקרה
 ותחזוקה

A 5 W5W תאורת תא המטען

C 5 C5W פנסי לוחית רישוי
נתונים טכניים

E 55 H1 פנסי ערפל

A 5 W5W פנס בלימה נוסף (שלישי)

אינדקס
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ה בפנספת נורכאשר נשר

חיצוני
ה וההספק, ראה “כאשרעבור סוג הנור

ה“.צריך להחליף נור

מיתה קדיחידות תאור

מית כוללות נורותה הקדיחידות התאור

פנסי צד, אלומות אור נמוך ומחווני כיוון.

ת מכסהפעל מתוך תא המנוע להסר

גת גישה להשA איור 20 �הגומי 

למחווני הכיוון; הסר את מכסה הגומי

גת גישה לנורות של, להשB איור 20 �

אלומות האור הנמוך.

גת גישה לנורות פנסי הצד/פנסילהש

ת יום ונורות אלומות האור הגבוה,תאור

סובב את גלגל ההגה עד תום מהלכו

C איור 21 �ופתח את דלתית המגן 

מת הפנסיםהמותקנת בבית הגלגל בר

איורולאחר מכן הסר את מכסה הגומי 

� 21 D.....

מחווני כיוון

מייםקד

ה פעל באופן הבא:להחלפת נור

הסר את מכסה הגומי המגן, המצוין¥

לעיל;

ה בכיוון השעוןסובב את מחזיק הנור¥

, והוצא אותו לאחור;A איור 22 �

ה המותקנת בלחיצההסר את הנור¥

והחלף אותה;

בובו בסיAה התקן את מחזיק הנור¥

עם כיוון השעון ובנעילתו באופן נכון.

התקן מחדש את מכסה הגומי.¥

איור 20

איור 21

איור 22

הכרתכאשר נשרפת נורה בפנס
מכוניתך חיצוני

עבור סוג הנורה וההספק, ראה “כאשר

אמצעי צריך להחליף נורה“.

בטיחות

יחידות תאורה קדמית
שימוש נכון

איור 22 איור 20 במכוניתךיחידות התאורה הקדמית כוללות נורות
פנסי צד, אלומות אור נמוך ומחווני כיוון.

נוריות אזהרהמחווני כיוון פעל מתוך תא המנוע להסרת מכסה

Aוהודעות קדמיים הגומי איור A � 20 להשגת גישה

להחלפת נורה פעל באופן הבא:למחווני הכיוון; הסר את מכסה הגומי
איור B � 20, להשגת גישה לנורות של

הסר את מכסה הגומי המגן, המצוין במקרה חירום¥ אלומות האור הנמוך.
לעיל;

סובב את מחזיק הנורה בכיוון השעון ¥ טיפולאיור 21
A;והוצא אותו לאחור , איור 22 � 

ותחזוקה
הסר את הנורה המותקנת בלחיצה ¥ להשגת גישה לנורות פנסי הצד/פנסי

והחלף אותה; תאורת יום ונורות אלומות האור הגבוה,

נתונים טכנייםסובב את גלגל ההגה עד תום מהלכו התקן את מחזיק הנורה A בסיבובו ¥

C.עם כיוון השעון ובנעילתו באופן נכון ופתח את דלתית המגן איור 21 � 

המותקנת בבית הגלגל ברמת הפנסים
התקן מחדש את מכסה הגומי. ¥

אינדקסולאחר מכן הסר את מכסה הגומי איור
...D..  � 21
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פנס צד

ה פעל באופן הבא:להחלפת נור

ה המסומנת על ידיהפעל לחץ בנקוד¥

החץ, כך שתלחץ על התפס

איורבע ותחלץ את המכלול המק

� 23 B;;;;;

ה כנגד כיווןסובב את מחזיק הנור¥

ה המותקנתהשעון, הסר את הנור

בלחיצה והחלף אותה;

ה מחדשהתקן את מחזיק הנור¥

בתוך העדשה, ולאחר מכן התקן את

, כאשר אתה מוודא כיBהמכלול 

שמעת את נקישת תפס הנעילה.

אלומות אור גבוה בפנסים הראשיים

ה פעל באופן הבא:להחלפת נור

הסר את מכסה הגומי המגן המצוין¥

לעיל;

שחרר את שני התפסים המחזיקים¥

;A איור 25 �ה בנור

ה והחלף אותה;הסר את הנור¥

ה החדשה, כאשרהתקן את הנור¥

אתה מוודא כי החלק המתכתי

מתאים לחריצים במחזיר האור

ולאחר מכן, הדק את התפסים על

ה.הנור

התקן מחדש את מכסה הגומי.¥

איור 25איור 24 איור 23

האזהר

אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים
ה פעל באופן הבא:להחלפת נור

הסר את מכסה הגומי המגן המצוין¥
לעיל;

 וחלץA איור 24 �לחץ את המהדק ¥
ה;את מחזיק הנור

ה המותקנת בלחיצההסר את הנור¥
והחלף אותה;

התקן מחדש את מכסה הנעילה¥
באופן נכון;

התקן מחדש את מכסה הגומי.¥

בשל המתח הגבוה, יש להקפיד
שהחלפת נורות הפנסים הקדמיים

)Xenonהפולטות גז, תתבצע רק (
על ידי מומחים � סכנת מוות! לשם

כך פנה אל מרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

הכרת
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

שימוש נכון
איור 25 איור 24 איור 23 במכוניתך

אלומות אור גבוה בפנסים הראשיים אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים פנס צד נוריות אזהרה
להחלפת נורה פעל באופן הבא: להחלפת נורה פעל באופן הבא: להחלפת נורה פעל באופן הבא: והודעות

הסר את מכסה הגומי המגן המצוין הסר את מכסה הגומי המגן המצוין¥ ¥ הפעל לחץ בנקודה המסומנת על ידי ¥
לעיל;

לעיל; החץ, כך שתלחץ על התפס
לחץ את המהדק איור A � 24 וחלץ ¥ המקבע ותחלץ את המכלול איורבמקרה חירום

שחרר את שני התפסים המחזיקים ¥ את מחזיק הנורה;
;;;;;B

¥
 � 23

A; בנורה איור 25 �  הסר את הנורה המותקנת בלחיצה
והחלף אותה; סובב את מחזיק הנורה כנגד כיוון ¥ הסר את הנורה והחלף אותה;טיפול ¥

התקן מחדש את מכסה הנעילה ¥ השעון, הסר את הנורה המותקנת  ותחזוקה
התקן את הנורה החדשה, כאשר ¥ באופן נכון; בלחיצה והחלף אותה;

אתה מוודא כי החלק המתכתי התקן מחדש את מכסה הגומי. ¥
התקן את מחזיק הנורה מחדש ¥

מתאים לחריצים במחזיר האור בתוך העדשה, ולאחר מכן התקן אתנתונים טכניים
ולאחר מכן, הדק את התפסים על אזהרה

Bכאשר אתה מוודא כי , המכלול 
הנורה.

בשל המתח הגבוה, יש להקפיד שמעת את נקישת תפס הנעילה.
התקן מחדש את מכסה הגומי. ¥ שהחלפת נורות הפנסים הקדמיים אינדקס

Xenonהפולטות גז, תתבצע רק ( )
על ידי מומחים � סכנת מוות! לשם

כך פנה אל מרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ. 112
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ת יוםפנסי צד/פנסי תאור

ה פעל באופן הבא:להחלפת נור

הסר את מכסה הגומי המצוין לעיל;¥

ה כנגד כיווןסובב את מחזיק הנור¥

, ומשוך אותו;B איור 25 �השעון 

ה המותקנת בלחיצההסר את הנור¥

והחלף אותה;

,Bה התקן מחדש מחזיק הנור¥

בובו בכיוון השעון ובנעילתו באופןבסי

נכון.

התקן מחדש את מכסה הגומי.¥

מייםפל קדפנסי ער

(אם קיימים)

מייםפל קד להחלפת פנסי ערחשוב:

כז שירותב ליצור קשר עם מראתה חיי

ת סמל“ת בע“מ.מורשה מטעם חבר

יחידות פנסים אחוריים
ה פעל באופן הבא:להחלפת נור

פתח את דלת תא המטען;¥

שחרר מהברגה את שני הברגים¥
, וחלץ אתA איור 26 �המהדקים 

בובה;ה הצירית ללא סית התאוריחיד

ה מתוךחלץ את מחזיק הנור¥
בת שלו, בשחרורו מתפסיהתוש

;;;;;B איור 27 �הנעילה 

חלץ את הנורות בלחיצה קלה עליהן,¥

בובן כנגד כיוון השעון.ובסי

ר הבא:דהנורות מאורגנות בס

C �  �  �  �  � מחווני כיוון

D �  �  �  �  � פנסי בלימה

E �  �  �  �  � פנסי חניה

F �  �  �  �  � הילוך נסיעה לאחור (פנס ראשי

פל אחורייםימני) /מגיני פנסי ער

(פנס ראשי שמאלי).

איור 26

איור 27

איור 28

הכרתפנסי צד/פנסי תאורת יום
מכוניתךלהחלפת נורה פעל באופן הבא:

הסר את מכסה הגומי המצוין לעיל; ¥

סובב את מחזיק הנורה כנגד כיוון אמצעי¥
בטיחותהשעון איור B � 25, ומשוך אותו;

הסר את הנורה המותקנת בלחיצה ¥

שימוש נכון והחלף אותה;
איור 28 איור 26

במכוניתך ,B התקן מחדש מחזיק הנורה ¥

חלץ את הנורות בלחיצה קלה עליהן,בסיבובו בכיוון השעון ובנעילתו באופן ¥
נוריות אזהרה ובסיבובן כנגד כיוון השעון.נכון.

והודעות התקן מחדש את מכסה הגומי. הנורות מאורגנות בסדר הבא:¥

C     �����     מחווני כיוון

במקרה חירום D     �����     פנסי בלימה פנסי ערפל קדמיים

E     �����     פנסי חניה (אם קיימים)
טיפולאיור 27 F     �����     הילוך נסיעה לאחור (פנס ראשי חשוב: להחלפת פנסי ערפל קדמיים

ותחזוקה ימני) /מגיני פנסי ערפל אחוריים יחידות פנסים אחוריים אתה חייב ליצור קשר עם מרכז שירות
(פנס ראשי שמאלי). להחלפת נורה פעל באופן הבא: מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ.

פתח את דלת תא המטען; ¥
נתונים טכניים

שחרר מהברגה את שני הברגים ¥

Aוחלץ את , המהדקים איור 26 � 
יחידת התאורה הצירית ללא סיבובה;

אינדקס חלץ את מחזיק הנורה מתוך ¥

התושבת שלו, בשחרורו מתפסי
;;;;;B � 27 הנעילה איור
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פנס בלימה שלישי

איורים 30�29

ה פעל באופן הבא:להחלפת נור

הסר את שני מכסי המגן ושחרר¥
מהברגה את שני הברגים

;Aהמהדקים 

הסר את המכלול;¥

;Bנתק את המחבר החשמלי ¥

, ופתחCלחץ את ההתקן המחזיק ¥
ה;את מחזיק הנור

ה המותקנת בלחיצההסר את הנור¥
שיש להחליפה, והחלף אותה;

ה את מכסה הנעילהסגור בחזר¥
באופן נכון;

הברג את שני הברגים המחזיקים,¥
והתקן מחדש את מכסי המגן.

איור 31ת לוחית רישוי תאור

ה פעל באופן הבא:להחלפת נור

ה המוצגת על ידי החץפעל בנקוד¥
;Aת העדשה להסר

עיה ממגה בשחרורהחלף את הנור¥
ה החדשה מהודקתהצד, וודא שנור

עים;באופן נכון בין המג

התקן מחדש את העדשה.¥

פהת פנס פנימי נשראם נור

ה ושיעור ההספק, ראהעבור סוג הנור

ה“.“כאשר צריך להחליף נור

ה פנימיפנס תקר

ה פעל באופן הבא:להחלפת נור

בשימוש במברג המסופק חלץ את¥

, כאשר Aאיור 32 �ה פנס התקר

ה המצוינת על ידיאתה עובד בנקוד

החץ.

איור 30איור 29

איור 31

אם נורת פנס פנימי נשרפה
הכרת

עבור סוג הנורה ושיעור ההספק, ראה מכוניתך
“כאשר צריך להחליף נורה“.

אמצעי
פנס תקרה פנימי בטיחות

להחלפת נורה פעל באופן הבא:
שימוש נכון

בשימוש במברג המסופק חלץ את ¥ איור 30 איור 29 ת ך A, כאשרמ כוני פנס התקרה איור 32 �ב

אתה עובד בנקודה המצוינת על ידי פנס בלימה שלישי החץ.נוריות אזהרה
איורים 30�29 והודעות

להחלפת נורה פעל באופן הבא:

הסר את שני מכסי המגן ושחרר ¥ מהברגה את שני הברגיםבמקרה חירום
A; המהדקים 

הסר את המכלול; ¥
איור 31 טיפול

B; נתק את המחבר החשמלי  ¥  ותחזוקה
תאורת לוחית רישוי איור 31 לחץ את ההתקן המחזיק C, ופתח ¥

להחלפת נורה פעל באופן הבא: את מחזיק הנורה;

פעל בנקודה המוצגת על ידי החץ¥ ¥ הסר את הנורה המותקנת בלחיצה נתונים טכניים
A; להסרת העדשה  שיש להחליפה, והחלף אותה;

החלף את הנורה בשחרורה ממגעי ¥ סגור בחזרה את מכסה הנעילה ¥

הצד, וודא שנורה החדשה מהודקת באופן נכון; אינדקס
באופן נכון בין המגעים; הברג את שני הברגים המחזיקים, ¥

התקן מחדש את העדשה. ¥ והתקן מחדש את מכסי המגן.
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 כפי Bאיור 33 �פתח את המכסה ¥

שמצוין באיור;

Cאיור 34 � ה החלף את הנור¥

עי הצד ולאחר מכןה ממגבשחרור

ה חדשה, וודא שהיאהכנס נור

עים;תפוסה כהלכה בין המג

ה את המכסה והתקןסגור בחזר¥

מחדש את העדשה.

ת תא המטעןתאור

ה פעל באופן הבא:להחלפת נור

פתח את דלת תא המטען;¥

בשימוש במברג המסופק שחרר את¥

, כאשר Aאיור 35 �ה פנס התקר

ה המפורטת.אתה פועל בנקוד

איור 32

איור 33

איור 35איור 34

הכרת
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

שימוש נכון
איור 35 איור 34 איור 32

במכוניתך

Cתאורת תא המטען החלף את הנורה איור 34 �  נוריות אזהרה¥
בשחרורה ממגעי הצד ולאחר מכן

והודעות להחלפת נורה פעל באופן הבא:
הכנס נורה חדשה, וודא שהיא

פתח את דלת תא המטען; ¥ תפוסה כהלכה בין המגעים;
בשימוש במברג המסופק שחרר את במקרה חירום¥ סגור בחזרה את המכסה והתקן ¥

פנס התקרה איור A � 35, כאשר מחדש את העדשה.
אתה פועל בנקודה המפורטת.

טיפולאיור 33
ותחזוקה פתח את המכסה איור B � 33 כפי ¥

שמצוין באיור;

נתונים טכניים

אינדקס
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,Bאיור 36 � ה פתח את מכסה הנור¥

ה המותקנת בלחיצהוהחלף את הנור

C.

, עלBה סגור מחדש את מכסה הנור¥

העדשה.

ההתקן מחדש את פנס התקר¥

בת בצדבאופן נכון, בהכנסתו לתוש

אחת תחילה, ולאחר מכן בלחיצת

הצד השני עד לשמיעת נקישת

נעילתו במקומו.

איור 37איור 36

האזהר

ףאם נתיך נשר

 איור 37מידע כללי

כתהנתיך הוא אמצעי הגנתי עבור מער

החשמל, הוא פועל (לדוגמה מנתק)

ב פעולה בלתיב תקלה או עקבעיקר עק

כת.נכונה של המער

בדוק את יעילות הנתיך המתאים,

כאשר התקן מסוים אינו פועל. תיל

ב להיות שלם. אם הוא אינו חייAהנתיך 

שלם החלף את הנתיך השרוף בנתיך

אחר בעל אותו שיעור אמפר (בעל אותו

צבע).

Bנתיך תקין

Cנתיך שרוף

כדי לזהות את הנתיך המגן, השתמש

בלאות בעמודים הבאים.בט

אם הנתיך יישרף פעם נוספת, עליך
ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה

מטעם חברת סמל“ת בע“מ.

האזהר

לעולם אל תחליף נתיך שרוף
בתיל מתכת, או בחומרים

אחרים.

לעולם אל תחליף נתיך בנתיך אחר עם
שיעור אמפר גבוה יותר, סכנת שריפה.

,MEGA FUSE)אם נתיך ראשי נשרף 
MIDI FUSE, MAXI FUSE)עליך ליצור ,

קשר עם מרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמל“ת בע“מ.

לפני החלפת נתיך שלוף את המפתח
ממתג ההתנעה, והפסק את פעולת כל

צרכני החשמל.

אם נתיך נשרף
הכרת

מידע כללי איור 37 מכוניתך

הנתיך הוא אמצעי הגנתי עבור מערכת

החשמל, הוא פועל (לדוגמה מנתק) אמצעי
בעיקר עקב תקלה או עקב פעולה בלתי בטיחות

נכונה של המערכת.

בדוק את יעילות הנתיך המתאים, שימוש נכון
איור 37 איור 36

כאשר התקן מסוים אינו פועל. תיל במכוניתך
הנתיך A חייב להיות שלם. אם הוא אינו

,B � 36 פתח את מכסה הנורה איור לעולם אל תחליף נתיך שרוף¥ שלם החלף את הנתיך השרוף בנתיך נוריות אזהרה
בתיל מתכת, או בחומרים והחלף את הנורה המותקנת בלחיצה

אחר בעל אותו שיעור אמפר (בעל אותו אחרים.והודעות C.
צבע).

סגור מחדש את מכסה הנורה B, על ¥
נתיך תקין B

אזהרה העדשה. במקרה חירום
נתיך שרוף C

התקן מחדש את פנס התקרה לעולם אל תחליף נתיך בנתיך אחר עם¥ כדי לזהות את הנתיך המגן, השתמש
שיעור אמפר גבוה יותר, סכנת שריפה. באופן נכון, בהכנסתו לתושבת בצד בטבלאות בעמודים הבאים.טיפול

(MEGA FUSE, אם נתיך ראשי נשרף אחת תחילה, ולאחר מכן בלחיצת  ותחזוקה
MIDI FUSE, MAXI FUSE)עליך ליצור , הצד השני עד לשמיעת נקישת

קשר עם מרכז שירות מורשה מטעם אזהרה נעילתו במקומו.
חברת סמל“ת בע“מ.

אם הנתיך יישרף פעם נוספת, עליך נתונים טכניים
לפני החלפת נתיך שלוף את המפתח ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה

ממתג ההתנעה, והפסק את פעולת כל מטעם חברת סמל“ת בע“מ.
צרכני החשמל.

אינדקס
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האזהר

כאשר מופעל נתיך הגנה כללי של
מערכות בטיחות (מערכת כריות

אויר, מערכת הבלמים), של יחידות
חשמליות (מערכת המנוע, מערכת
התמסורת), או של מערכת ההיגוי,

פנה אל מרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

מיקום נתיכים

נתיכי לוח המכשירים

בגת גישה לנתיכים אתה חיילהש

 המותקן בלחיצה.Eלהסיר את המכסה 

ת המראה עבור הפשר5Aנתיך 

החיצונית, ממוקם באזור שקע האבחון,

. באיור 38כפי שמוצג

באזור התחתון סמוך לדוושות, אתה

ה המוצגתת הבקריכול למצוא את יחיד

.באיור 39

איור 38

איור 39

הכרת אזהרה
מכוניתך

כאשר מופעל נתיך הגנה כללי של
מערכות בטיחות (מערכת כריות

אמצעי אויר, מערכת הבלמים), של יחידות
בטיחותחשמליות (מערכת המנוע, מערכת
התמסורת), או של מערכת ההיגוי,

שימוש נכון פנה אל מרכז שירות מורשה

במכוניתך מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

נוריות אזהרה
והודעות מיקום נתיכים

נתיכי לוח המכשירים

במקרה חירום להשגת גישה לנתיכים אתה חייב איור 38

להסיר את המכסה E המותקן בלחיצה.

טיפולנתיך 5A עבור הפשרת המראה
ותחזוקההחיצונית, ממוקם באזור שקע האבחון,

כפי שמוצג באיור 38.

באזור התחתון סמוך לדוושות, אתה
נתונים טכניים יכול למצוא את יחידת הבקרה המוצגת

באיור 39.

אינדקס

איור 39
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ה בתא המנועת בקריחיד

איורים 40�41

ה שניה ממוקמת בצד ימיןת בקריחיד

גתשל תא המנוע, סמוך למצבר; להש

, שחרר אתIגישה, לחץ על תפס 

.L, והסר את המכסה Mהלשוניות 

בים החשמלייםכימספרי הזיהוי של הר

המוגנים על ידי כל נתיך, ניתן למצוא

בחלק הפנימי של המכסה.

אם אתה צריך לשטוף את
תא המנוע, הקפד שסילון

ע ישירותהמים לא יפג
ה בתא המנוע.ת הבקרביחיד

איור 40

איור 41

יחידת בקרה בתא המנוע
הכרת

איורים 40�41 מכוניתך
יחידת בקרה שניה ממוקמת בצד ימין

של תא המנוע, סמוך למצבר; להשגת אמצעי
Iשחרר את , גישה, לחץ על תפס 

בטיחות
.L והסר את המכסה ,M הלשוניות

מספרי הזיהוי של הרכיבים החשמליים שימוש נכון
המוגנים על ידי כל נתיך, ניתן למצוא

איור 40 במכוניתך
בחלק הפנימי של המכסה.

נוריות אזהרה
אם אתה צריך לשטוף את והודעות
תא המנוע, הקפד שסילון

המים לא יפגע ישירות
ביחידת הבקרה בתא המנוע. במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
איור 41
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אמפרנתיךבת נתיכים בלוח המכשירים איור 39תי
F127.5הזנת מתח לאלומת אור נמוכה ימנית

F137.5ת כוונון פנסים ראשייםת בקרהזנת מתח לאלומת אור נמוכה שמאלית ויחיד

F315ה חריגה בתא המנועת בקרמתג יחיד

F327.5ת שירות דלתותת תא המטען ותאורה מלפנים ומאחור, תאורפנסי תקר

EOBDF3610ת אקלים, כת בקרכב, מערשקע אבחון, רדיו הר

F375מתג פנסי בלימה, צומת לוח המחוונים

F3820כזיתנעילת דלתות מר

F4315מית/חלון אחורימשאבת שטיפת השמשה הקד

F4720חלון חשמלי בצד הנהג

F4820מיחלון חשמלי בצד הנוסע הקד

F127.5ת נסיעה לאחור, מראות חשמליותמתגי תאור

F507.5צומת כרית אוויר

F517.5כת שמעת אקלים, פנסי בלימה, מצמד, מערבת בקרכב, מערמתג רדיו הר

F535צומת לוח המחוונים

אמפרנתיךה בתא המנוע איור 41ת בקריחיד
F0830ת אקליםכת בקרמאוורר מער

F0915בירזר

F1015זמזמים

F1110ת מנוע (עומסים משלימים)כת בקרמער

F1415פנסים ראשיים

F1520מנוע גג שמש

T20F167.5ת מנוע +15, ממסר סלילי ת בקריחיד

F1710ת מנועת בקריחיד

F187.5בירזר

T09F187.5ת מנוע סליל ממסר ת בקריחיד

אמפר נתיך תיבת נתיכים בלוח המכשירים איור 39
הכרת 7.5 F12 הזנת מתח לאלומת אור נמוכה ימנית

מכוניתך 7.5 F13 הזנת מתח לאלומת אור נמוכה שמאלית ויחידת בקרת כוונון פנסים ראשיים
5 F31 מתג יחידת בקרה חריגה בתא המנוע

7.5 F32 אמצעיפנסי תקרה מלפנים ומאחור, תאורת תא המטען ותאורת שירות דלתות
10 F36 EOBD ,שקע אבחון, רדיו הרכב, מערכת בקרת אקלים

בטיחות
5 F37 מתג פנסי בלימה, צומת לוח המחוונים
20 F38 שימוש נכוןנעילת דלתות מרכזית
15 F43 משאבת שטיפת השמשה הקדמית/חלון אחורי

במכוניתך
20 F47 חלון חשמלי בצד הנהג
20 F48 חלון חשמלי בצד הנוסע הקדמי

נוריות אזהרה
7.5 F12 מתגי תאורת נסיעה לאחור, מראות חשמליות

והודעות
7.5 F50 צומת כרית אוויר
7.5 F51 מתג רדיו הרכב, מערבת בקרת אקלים, פנסי בלימה, מצמד, מערכת שמע
5 F53 במקרה חירוםצומת לוח המחוונים

אמפר נתיך יחידת בקרה בתא המנוע איור 41
טיפול 30 F08 מאוורר מערכת בקרת אקלים

ותחזוקה 15 F09 רזרבי
15 F10 זמזמים
10 F11 מערכת בקרת מנוע (עומסים משלימים)

נתונים טכניים 15 F14 פנסים ראשיים
20 F15 מנוע גג שמש
7.5 F16 T20 יחידת בקרת מנוע +15, ממסר סלילי

אינדקס 10 F17 יחידת בקרת מנוע
7.5 F18 רזרבי
7.5 F18 T09 יחידת בקרת מנוע סליל ממסר

119



120

תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אמפרנתיךה בתא מנוע איור 41ת בקריחיד
F197.5חס מזגן האווירמד

F2030ת מראות חיצוניותחימום חלון אחורי, הפשר

F2115משאבת דלק

F2215סליל הצתה

F2220ת מנועת בקריחיד

F2320ה, שסתומים)ת בקרכת בלמים (יחידמער

F247.5בסובכת בלמים 15+, הגה חשמלי, חיישן סמער

F3015פלפנסי ער

F8410בירזר

F8515מי (עם או ללא מצית סיגרים)שקע קד

T19F877.5 ו� T02, T05, T14פנסי נסיעה לאחור 15+, סלילי ממסרים 

אמפרנתיךה בתא המנוע איור 41ת בקריחיד
T0220פנסים ראשיים

T0320זמזמים

T0520חס מזגן האווירמד

T0630מניפת קירור מנוע במהירות אחת � מניפת קירור מנוע במהירות נמוכה

T0750מניפת קירור מנוע בעלת מהירות גבוהה

T0830ת אקליםכת בקרמניפת מער

T0930ת מנוע (ממסר ראשי)כת בקרמער

T1020בירזר

T1420פלפנסי ער

T1730משאבת דלק

T1930ההפשר

T2030בירזר

T3050בירזר

T3130מי (עם או ללא מצית סיגרים)שקע קד

אמפר נתיך יחידת בקרה בתא מנוע איור 41
7.5 F19 מדחס מזגן האוויר הכרת
30 F20 חימום חלון אחורי, הפשרת מראות חיצוניות מכוניתך
15 F21 משאבת דלק
15 F22 סליל הצתה אמצעי
20 F22 יחידת בקרת מנוע

בטיחות
20 F23 מערכת בלמים (יחידת בקרה, שסתומים)
7.5 F24 מערכת בלמים 15+, הגה חשמלי, חיישן סבסוב שימוש נכון
15 F30 פנסי ערפל במכוניתך
10 F84 רזרבי
15 F85 שקע קדמי (עם או ללא מצית סיגרים)

נוריות אזהרה
7.5 F87 T19 ו� T02, T05, T14 פנסי נסיעה לאחור 15+, סלילי ממסרים

והודעות

אמפר נתיך יחידת בקרה בתא המנוע איור 41
20 T02 פנסים ראשיים במקרה חירום
20 T03 זמזמים
20 T05 מדחס מזגן האוויר
30 T06 מניפת קירור מנוע במהירות אחת � מניפת קירור מנוע במהירות נמוכה טיפול
50 T07 מניפת קירור מנוע בעלת מהירות גבוהה  ותחזוקה
30 T08 מניפת מערכת בקרת אקלים
30 T09 מערכת בקרת מנוע (ממסר ראשי)
20 T10 רזרבי נתונים טכניים
20 T14 פנסי ערפל
30 T17 משאבת דלק
30 T19 הפשרה אינדקס
30 T20 רזרבי
50 T30 רזרבי
30 T31 שקע קדמי (עם או ללא מצית סיגרים) 120
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אם המצבר נפרק
תהליך טעינת המצבר מובא בזה רק

כז שירותכדוגמה, מומלץ לפנות למר

ת סמל“ת בע“מ,מורשה מטעם חבר

כז השירות.ביצוע פעולה זו במרולדאוג ל

מומלץ לטעון את המצבר בטעינה

ם נמוך במשך 24 שעות,איטית בזר

טעינה ממושכת מדי עלולה לגרום נזק

למצבר.

טען את המצבר באופן הבא:

ב השלילי שלנתק את הקוט¥

המצבר;

ביחבר את כבלי המטען לקט¥

בורגחה על חיהמצבר, תוך הש

בים הנכונים;לקט

הפעל את המטען;¥

לאחר שסיימת הפסק את פעולת¥

המטען, לפני ניתוק הכבלים;

ב השלילי שלחבר מחדש את הקוט¥

המצבר.

הגבהת המכונית
בי שלבעה הספורטיכתוצאה מט

כבת בספוילריםהמכונית היא מור

בתחתיתה ובחצאיות מזעריות בצדדיה.

ך להגביה את המכונית, פנהאם יש צור

תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

סמל“ת בע“מ, המצויד במגבה זרועות

מה של מוסך.ובהתקני הר

נקוט באמצעי זהירות
מיוחדים כאשר אתה ממקם

מה שלאת זרועות ההר
מגבה מוסך, כדי לא לגרום נזק

לספוילרים האווירודינמיים
ולחצאיות.

האזהר

האזהר

נוזל המצבר רעיל ומאכל. מנע כל מגע
עמו בעור ובעיניים. טעינת המצבר

חייבת להתבצע במקום מאוורר היטב,
הרחק מלהבות גלויות או מקור אפשרי

אחר של ניצוצות, כדי למנוע סכנת
פיצוץ ושריפה.

אסור לנסות לטעון מצבר קפוא, הפשר
אותו תחילה כדי למנוע סכנת פיצוץ.

אם המצבר היה קפוא דאג לבדוק אותו
על ידי איש מקצוע מיומן לפני טעינתו

מחדש, כדי לוודא כי האלמנטים
הפנימיים בו לא ניזוקו, וכי המארז שלו
לא נסדק. אחרת קיימת סכנת דליפת

גז רעיל ומאכל.

41a איור 

הכרתאם המצבר נפרק אזהרה
מכוניתך תהליך טעינת המצבר מובא בזה רק

נוזל המצבר רעיל ומאכל. מנע כל מגע
עמו בעור ובעיניים. טעינת המצברכדוגמה, מומלץ לפנות למרכז שירות

חייבת להתבצע במקום מאוורר היטב, מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ,
אמצעי

הרחק מלהבות גלויות או מקור אפשרי ולדאוג לביצוע פעולה זו במרכז השירות.
בטיחות אחר של ניצוצות, כדי למנוע סכנת מומלץ לטעון את המצבר בטעינה

פיצוץ ושריפה.
שימוש נכוןאיטית בזרם נמוך במשך 24 שעות,

41a במכוניתךטעינה ממושכת מדי עלולה לגרום נזק איור
למצבר.

אזהרה
הגבהת המכונית נוריות אזהרהטען את המצבר באופן הבא: אסור לנסות לטעון מצבר קפוא, הפשר

והודעות¥ כתוצאה מטבעה הספורטיבי של אותו תחילה כדי למנוע סכנת פיצוץ. נתק את הקוטב השלילי של

המכונית היא מורכבת בספוילרים אם המצבר היה קפוא דאג לבדוק אותו המצבר;
בתחתיתה ובחצאיות מזעריות בצדדיה.על ידי איש מקצוע מיומן לפני טעינתו חבר את כבלי המטען לקטבי ¥

במקרה חירום מחדש, כדי לוודא כי האלמנטים
אם יש צורך להגביה את המכונית, פנה הפנימיים בו לא ניזוקו, וכי המארז שלוהמצבר, תוך השגחה על חיבור

למרכז שירות מורשה מטעם חברת לא נסדק. אחרת קיימת סכנת דליפת לקטבים הנכונים;

טיפול סמל“ת בע“מ, המצויד במגבה זרועות גז רעיל ומאכל. הפעל את המטען; ¥

ותחזוקה ובהתקני הרמה של מוסך.
לאחר שסיימת הפסק את פעולת ¥

המטען, לפני ניתוק הכבלים;
נקוט באמצעי זהירות חבר מחדש את הקוטב השלילי של נתונים טכניים¥ מיוחדים כאשר אתה ממקם

את זרועות ההרמה שלהמצבר.
מגבה מוסך, כדי לא לגרום נזק

אינדקסלספוילרים האווירודינמיים
ולחצאיות.
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איור 43איור 42

האזהר

האזהרהאזהר

ת המכוניתגריר
ה המסופקת עם המכונית,בעת הגרירט

בת הכלים מתחתמאוחסנת בתי

לרצפת תא המטען.

הבעת הגרירהתקנת ט

איורים 43�42

פעל באופן הבא:

 (הקיים רקAשחרר את המכסה ¥

);איור 43בחלק האחורי 

 מתוךBה בעת הגרירהוצא את ט¥

בת שלה בתומך הכלי;התוש

מתבעת על הפין בקדהברג את הט¥

המכונית או בחלקה האחורי.

עקב המבנה הכללי של המכונית, לא
ניתן להטעינה על קרון רכבת לצורך

הובלה.

לפני תחילת הגרירה סובב את מפתח
 ולאחר מכן למצבMARההתנעה למצב 

STOPללא שליפת המפתח. אם 
שולפים את המפתח, נועל גלגל ההגה
יופעל באופן אוטומטי, ובאופן זה ימנע

פעולות היגוי.

מגבר הבלם והגה הכוח החשמלי אינם
פועלים בעת שהמכונית נגררת. לפיכך

יש להפעיל כוח רב יותר על דוושת
הבלמים וכדי לסובב את גלגל ההגה.

אל תשתמש בכבלי פלדה לצורך
הגרירה. אל תפעיל כוחות פתאומיים.

וודא למנוע נזקים מפריטים הבאים
במגע עם המכונית בעת הגרירה. ציית
לחוקי התנועה התקפים ביחס לגרירה

ולהתנהגות בדרך.

אל תתניע את המנוע בעת הגרירה.

גרירת המכונית
הכרת

טבעת הגרירה המסופקת עם המכונית, מכוניתך
מאוחסנת בתיבת הכלים מתחת

לרצפת תא המטען. אמצעי

בטיחות
התקנת טבעת הגרירה

שימוש נכון
איור 43איורים 43�42 איור 42 במכוניתך

פעל באופן הבא:

שחרר את המכסה A (הקיים רק ¥ אזהרהנוריות אזהרה אזהרה
בחלק האחורי איור 43); מגבר הבלם והגה הכוח החשמלי אינםוהודעות לפני תחילת הגרירה סובב את מפתח הוצא את טבעת הגרירה B מתוך פועלים בעת שהמכונית נגררת. לפיכך¥ ההתנעה למצב MAR ולאחר מכן למצב

STOP יש להפעיל כוח רב יותר על דוושתהתושבת שלה בתומך הכלי;  ללא שליפת המפתח. אם
הבלמים וכדי לסובב את גלגל ההגה.במקרה חירום שולפים את המפתח, נועל גלגל ההגה הברג את הטבעת על הפין בקדמת ¥

אל תשתמש בכבלי פלדה לצורך יופעל באופן אוטומטי, ובאופן זה ימנע המכונית או בחלקה האחורי.
הגרירה. אל תפעיל כוחות פתאומיים. פעולות היגוי.

וודא למנוע נזקים מפריטים הבאים טיפול
במגע עם המכונית בעת הגרירה. ציית אזהרה  ותחזוקה
לחוקי התנועה התקפים ביחס לגרירה

ולהתנהגות בדרך. עקב המבנה הכללי של המכונית, לא
אל תתניע את המנוע בעת הגרירה.ניתן להטעינה על קרון רכבת לצורך נתונים טכניים

הובלה.

אינדקס
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טיפול ותחזוקה
124..................................................................טיפולים תקופתיים

125.........................................................................תוכנית טיפולים

127..........................................................................דירותבדיקות ס

127...................................................תנאי שירות קשים במיוחד

128..............................................................בדיקת מפלסי נוזלים

132....................................................................................מסנן אוויר

132.............................................................................מסנן אבקנים

132.............................................................................................מצבר

134..........................................................................גלגלים וצמיגים

135................................................................................צינורות גומי

136.............................מית ומגב חלון אחורימגבי שמשה קד

137.............................................................................................כבמר

139............................................................................פנים המכונית

הכרת טיפול ותחזוקה
מכוניתך

124 .................................................................. טיפולים תקופתיים

125 אמצעיתוכנית טיפולים.........................................................................
127 בטיחותבדיקות סדירות..........................................................................
127 ................................................... תנאי שירות קשים במיוחד

שימוש נכון 128 .............................................................. בדיקת מפלסי נוזלים
במכוניתך

132 מסנן אוויר....................................................................................

132 ............................................................................. נוריות אזהרהמסנן אבקנים
132 ............................................................................................. והודעותמצבר
134 .......................................................................... גלגלים וצמיגים

135 ................................................................................ במקרה חירוםצינורות גומי
136 ............................. מגבי שמשה קדמית ומגב חלון אחורי

137 ............................................................................................. מרכב
טיפול

139 ותחזוקהפנים המכונית............................................................................

נתונים טכניים

אינדקס
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טיפולים תקופתיים
תחזוקה נכונה של המכונית חיונית

ה על תקינותה,להבטחת השמיר

בות.ומצבה הטוב למשך שנים ר

 מספרAbarthת ה זו תכננה חברלמטר

בצעבדיקות ופעולות תחזוקה, שיש ל

כל 30,000 קילומטרים.

עם זאת, הטיפולים התקופתיים לא

כים שליכסו באופן מלא את הצר

מכוניתך. עליך לזכור שאין די בטיפולים

ה זו.התקופתיים ולכן חשוב לזכור עובד

עוד לפני הטיפול הראשון ב� 30,000

קילומטרים ובין הטיפולים הבאים, יש

בצע פעולות תחזוקה שוטפת, דוגמתל

תבדיקת מפלסי נוזלים והוספה במיד

.’ך; בדיקת לחצי אוויר בצמיגים וכוהצור

(החלפת שמן ומסנן תתבצע כל

15,000 ק“מ).

ב ביצוע מתועד של היצרן מחייחשוב:

כל הביקורות והטיפולים התקופתיים. אי

בטל את תוקףרש עלול לביצוע כנד

האחריות.

טיפולי שירות תקופתיים מבוצעים בכל

תכזי השירות המורשים מטעם חברמר

סמל“ת בע“מ.

אם במהלך הטיפול התקופתי נמצא כי

בצע תיקונים ולהחליף חלקים,צריך ל

ה המבוצעת בתוקףבנוסף לעבוד

ה הנוספת תבוצע רקהטיפול; העבוד

בלת הסכמה מפורשת מבעללאחר ק

המכונית.

 אנו ממליצים לך ליצור קשר עםחשוב:

תכז שירות מורשה מטעם חברמר

סמל“ת בע“מ מיד עם גילוי תקלה

כלשהי, ולו הקלה ביותר ולא להמתין

למועד השירות הבא.

אם משתמשים במכונית בתכיפות

בצע טיפוליםת גרור, יש ללגריר

תקופתיים בטווחים קצרים יותר.

חשוב: אנו ממליצים לך ליצור קשר עם חשוב: היצרן מחייב ביצוע מתועד של טיפולים תקופתיים
הכרת

מרכז שירות מורשה מטעם חברת כל הביקורות והטיפולים התקופתיים. אי
תחזוקה נכונה של המכונית חיונית סמל“ת בע“מ מיד עם גילוי תקלהמכוניתך ביצוע כנדרש עלול לבטל את תוקף

להבטחת השמירה על תקינותה,
כלשהי, ולו הקלה ביותר ולא להמתין האחריות.

ומצבה הטוב למשך שנים רבות.
למועד השירות הבא. טיפולי שירות תקופתיים מבוצעים בכלאמצעי

למטרה זו תכננה חברת Abarth מספר
אם משתמשים במכונית בתכיפות מרכזי השירות המורשים מטעם חברת בטיחות

בדיקות ופעולות תחזוקה, שיש לבצע
לגרירת גרור, יש לבצע טיפולים סמל“ת בע“מ.

כל 30,000 קילומטרים. תקופתיים בטווחים קצרים יותר.שימוש נכון אם במהלך הטיפול התקופתי נמצא כי
עם זאת, הטיפולים התקופתיים לא במכוניתך

צריך לבצע תיקונים ולהחליף חלקים,
יכסו באופן מלא את הצרכים של

בנוסף לעבודה המבוצעת בתוקף
מכוניתך. עליך לזכור שאין די בטיפולים נוריות אזהרה

הטיפול; העבודה הנוספת תבוצע רק
התקופתיים ולכן חשוב לזכור עובדה זו. לאחר קבלת הסכמה מפורשת מבעלוהודעות

עוד לפני הטיפול הראשון ב� 30,000
המכונית.

קילומטרים ובין הטיפולים הבאים, יש

לבצע פעולות תחזוקה שוטפת, דוגמת במקרה חירום
בדיקת מפלסי נוזלים והוספה במידת

הצורך; בדיקת לחצי אוויר בצמיגים וכו’. טיפול
(החלפת שמן ומסנן תתבצע כל  ותחזוקה

15,000 ק“מ).

נתונים טכניים

אינדקס
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תוכנית טיפולים
בצע את הטיפול התקופתי כל 30,000 קילומטרים

306090120150180אלפי קילומטרים

24487296120144חודשים

££££££ך.ת הצורבדוק את מצב/בלאי צמיגים ותקן לחצי אוויר במיד

££££££ה (פנסים ראשיים, מחווני כיוון, מהבהביכת התאורבדוק את פעולת מער

ה בלוחת תא המטען, נוריות אזהרת תא הנוסעים, תאורחירום, תאור

).’המחוונים וכו

££££££מית, כוונן את נחירי ההתזהבדוק את פעולת מגבי/שוטפי השמשה הקד

ך.ת הצורבמיד

££££££מית ולהב מגב החלון האחורי.בדוק את כוונון ומצב להבי מגבי השמשה הקד

££££££בלאי, ופעולת מחווני בלאימיים לפידות בלמי הדיסק הקדבדוק את מצב ר

פידות.הר

££££££ת וצינורות גמישים (פליטה,כב, הגנת הגחון, צנרבדוק חזותית את מצב המר

).’דלק, בלמים), את חלקי הגומי (מגינים, שרוולים, תותבים וכו

££££££בדוק את ניקיון הנועלים, מכסה תא המנוע ודלת תא המטען, בדוק את

ניקיון והסיכה של הידיות.

££ך.ת הצורבדוק את מתח רצועות ההנעה וכוונן במיד

££בדוק חזותית את מצב רצועות ההנעה.

£החלף רצועות הנעה.

££££££בדוק וכוונן את מהלך ידית בלם החניה.

הכרתתוכנית טיפולים
מכוניתך בצע את הטיפול התקופתי כל 30,000 קילומטרים

180 150 120 90 60 30 אלפי קילומטרים

אמצעי 144 120 96 72 48 24 חודשים

£ £ £ £ £ £ בטיחותבדוק את מצב/בלאי צמיגים ותקן לחצי אוויר במידת הצורך.
£ £ £ £ £ £ בדוק את פעולת מערכת התאורה (פנסים ראשיים, מחווני כיוון, מהבהבי

שימוש נכון חירום, תאורת תא הנוסעים, תאורת תא המטען, נוריות אזהרה בלוח
במכוניתך המחוונים וכו’).

£ £ £ £ £ £ בדוק את פעולת מגבי/שוטפי השמשה הקדמית, כוונן את נחירי ההתזה
נוריות אזהרה במידת הצורך.

והודעות
£ £ £ £ £ £ בדוק את כוונון ומצב להבי מגבי השמשה הקדמית ולהב מגב החלון האחורי.

£ £ £ £ £ £ בדוק את מצב רפידות בלמי הדיסק הקדמיים לבלאי, ופעולת מחווני בלאי

במקרה חירום הרפידות.

£ £ £ £ £ £ בדוק חזותית את מצב המרכב, הגנת הגחון, צנרת וצינורות גמישים (פליטה,

טיפולדלק, בלמים), את חלקי הגומי (מגינים, שרוולים, תותבים וכו’).
£ £ £ £ £ £ ותחזוקהבדוק את ניקיון הנועלים, מכסה תא המנוע ודלת תא המטען, בדוק את

ניקיון והסיכה של הידיות.

£ £ בדוק את מתח רצועות ההנעה וכוונן במידת הצורך.
נתונים טכניים

£ £ בדוק חזותית את מצב רצועות ההנעה.

£ החלף רצועות הנעה.

£ £ £ £ £ £ אינדקסבדוק וכוונן את מהלך ידית בלם החניה.
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306090120150180אלפי קילומטרים

24487296120144חודשים

££££££פידות בלמי הדיסק האחורייםבדוק מצב ובלאי ר

££££££ב הסינון של מסנן האווירהחלף את קר

££££££)’הוסף נוזלים (נוזל קירור מנוע, נוזל בלמים, נוזל שטיפה, מצבר וכו

££בדוק את תקינות רצועת התזמון המשוננת

£החלף את רצועת התזמון המשוננת (*)

££££££ ) £££החלף מצתים ( 

££££££ת מנוע (באמצעות שקע אבחון)כת בקרבדוק את פעולת מער

££בת ההילוכים המכניתבדוק את מפלס שמן תי

ם מביניהםכל 15,000 ק“מ או שנה הקודהחלף שמן מנוע ומסנן שמן  

£££החלף נוזל בלמים (או כל 24 חודשים)

££££££ה כל שנה)החלף מסנן אבקנים (או בכל מקר

££££££כת הפליטהבדוק פליטות ממער

ה, יש להחליף את רצועת התזמון המשוננת כל 4 שנים, בפרט עבור הפעלהללא קשר למספר הקילומטרים שהמכונית עבר(*)

ה כל 5 שנים.בתנאים קשים (תנאי אקלים קרים, נהיגה עירונית, פעולה בהילוך סרק במשך פרקי זמן ארוכים) או בכל מקר

על מנת לוודא פעולה יעילה נכונה ולמנוע נזק מהמנוע, נחוץ: להשתמש באופן בלעדי במצתים מורשים ) £££( 

בים להיות מאותו סוג ומאותו יצרן. כל המצתים המותקנים חייAbarth 1.4 TB BZוספציפיים עבור מנועי פיאט 

(ראה את ההמלצות המפורטות בנושא “מנוע“)

� הקפד לקיים את “תוכנית הזמנים לתחזוקה“ עבור מצתים.

ת סמל“ת בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חבר� מומלץ לפנות למר

ה עם מספר קילומטרים שנתי של פחות מ� 10,000אם המכונית משמשת בעיקר לנהיגה בעיר, ובכל מקר

קילומטרים, החלף את שמן המנוע ומסנן השמן כל 12 חודשים.

180 150 120 90 60 30 אלפי קילומטרים
הכרת

144 120 96 72 48 24 חודשים

£ £ £ £ £ £
בדוק מצב ובלאי רפידות בלמי הדיסק האחורייםמכוניתך

£ £ £ £ £ £ החלף את קרב הסינון של מסנן האוויר
אמצעי

£ £ £ £ £ £ הוסף נוזלים (נוזל קירור מנוע, נוזל בלמים, נוזל שטיפה, מצבר וכו’)
בטיחות

£ £ בדוק את תקינות רצועת התזמון המשוננת

£ החלף את רצועת התזמון המשוננת (*) שימוש נכון

£ £ £ £ £ £ החלף מצתים ( £ ) ££ במכוניתך

£ £ £ £ £ £ בדוק את פעולת מערכת בקרת מנוע (באמצעות שקע אבחון)
נוריות אזהרה

£ £ בדוק את מפלס שמן תיבת ההילוכים המכנית
והודעות

כל 15,000 ק“מ או שנה הקודם מביניהם החלף שמן מנוע ומסנן שמן  

£ £ £ החלף נוזל בלמים (או כל 24 חודשים)
במקרה חירום

£ £ £ £ £ £ החלף מסנן אבקנים (או בכל מקרה כל שנה)

£ £ £ £ £ £ בדוק פליטות ממערכת הפליטה
טיפול

(*)ללא קשר למספר הקילומטרים שהמכונית עברה, יש להחליף את רצועת התזמון המשוננת כל 4 שנים, בפרט עבור הפעלה
בתנאים קשים (תנאי אקלים קרים, נהיגה עירונית, פעולה בהילוך סרק במשך פרקי זמן ארוכים) או בכל מקרה כל 5 שנים. ותחזוקה

על מנת לוודא פעולה יעילה נכונה ולמנוע נזק מהמנוע, נחוץ: להשתמש באופן בלעדי במצתים מורשים ££ ( £ )

Abarth 1.4 TB BZכל המצתים המותקנים חייבים להיות מאותו סוג ומאותו יצרן . וספציפיים עבור מנועי פיאט  נתונים טכניים
(ראה את ההמלצות המפורטות בנושא “מנוע“)

� הקפד לקיים את “תוכנית הזמנים לתחזוקה“ עבור מצתים.
� מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ.אינדקס

אם המכונית משמשת בעיקר לנהיגה בעיר, ובכל מקרה עם מספר קילומטרים שנתי של פחות מ� 10,000

קילומטרים, החלף את שמן המנוע ומסנן השמן כל 12 חודשים. 126
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דירותבדיקות ס
כל 1,000 ק“מ או לפני נסיעה ארוכה,

ך:ת הצורבדוק והוסף במיד

מפלס נוזל קירור מנוע.¥

מפלס נוזל בלמים.¥

מפלס נוזל שטיפת השמשה¥

מית.הקד

לחץ אוויר בצמיגים ותנאיהם.¥

פעולת כל הפנסים (פנסים ראשיים,¥

).’מחווני כיוון, מהבהבי חירום וכו

כת שטיפה/ניגוב שלפעולת מער¥

מית, מיקום ובלאיהשמשה הקד

מית והחלוןלהבי מגבי השמשה הקד

האחורי.

תכל 3,000 ק“מ בדוק והוסף במיד

ך: מפלס שמן מנוע.הצור

אנו ממליצים לך להשתמש במוצרי

PETRONAS LUBRICANTS,

המתוכננים ומיוצרים במיוחד עבור

בולים“בלת “קי. (ראה טAbarthמכוניות 

בפרק “נתונים טכניים“).

תנאי שירות קשים

במיוחד
אם מתקיימים תנאי השירות של

המכונית באחד מתנאי השירות הקשים

הבאים:

כים מאובקות;רד¥

חקים קצרים (פחות מ�נסיעות למר¥

7 �8 ק“מ) חוזרות ונשנות,

בטמפרטורות חיצוניות של פחות

מ� 0 מעלות;

פעולה ממושכת בהילוך סרק או¥

נסיעות ארוכות במהירות איטית, או

ה של לאחר אי פעילות במשךבמקר

זמן ארוך;

בערים.¥

בצע את הבדיקות הבאות בתכיפות

בה יותר מאשר מוצג בתוכניתר

הטיפולים.

פידות בלמיבדוק את מצב ובלאי ר¥

מיים והאחוריים;הדיסק הקד

בדוק את ניקיון נועלי מכסי תא¥

המנוע ותא המטען ושמן אותם;

בתבדוק חזותית את המנוע, תי¥

כת ההנעה, הצינורותההילוכים, מער

והצינורות הגמישים (פליטה � דלק

� בלמים), חלקי גומי (שרוולי מגן,

);’שרוולים, תותבים וכו

בדוק את טעינת המצבר ומפלס¥

הנוזל (אלקטרוליט) (התייחס לנושא

“מצבר � בדיקת טעינת מצבר

ומפלס האלקטרוליט“ בפרק זה);

בדוק חזותית את תנאי רצועות¥

ההנעה השונות;

ך החלף את מסנןת הצורבדוק ובמיד¥

האבקנים; יש להחליפו בפרט אם

התגלה כי חל פיחות בזרימת האוויר

הנכנסת לתא הנוסעים;

בדוק את מסנן האוויר והחליפו¥

ך.ת הצורבמיד

בדוק חזותית את המנוע, תיבת ¥ תנאי שירות קשים הכרתבדיקות סדירות ההילוכים, מערכת ההנעה, הצינורות
מכוניתך במיוחד והצינורות הגמישים (פליטה � דלקכל 1,000 ק“מ או לפני נסיעה ארוכה,

� בלמים), חלקי גומי (שרוולי מגן,בדוק והוסף במידת הצורך: אם מתקיימים תנאי השירות של
אמצעישרוולים, תותבים וכו’);¥ המכונית באחד מתנאי השירות הקשים מפלס נוזל קירור מנוע.

בטיחות¥ בדוק את טעינת המצבר ומפלס ¥ ים:הבא מפלס נוזל בלמים.

הנוזל (אלקטרוליט) (התייחס לנושא דרכים מאובקות; ¥ מפלס נוזל שטיפת השמשה ¥

שימוש נכון “מצבר � בדיקת טעינת מצבר נסיעות למרחקים קצרים (פחות מ� ¥ הקדמית.
במכוניתך ומפלס האלקטרוליט“ בפרק זה); 7 �8 ק“מ) חוזרות ונשנות, לחץ אוויר בצמיגים ותנאיהם. ¥

בדוק חזותית את תנאי רצועות ¥ בטמפרטורות חיצוניות של פחות פעולת כל הפנסים (פנסים ראשיים, ¥
נוריות אזהרה ההנעה השונות; מ� 0 מעלות; מחווני כיוון, מהבהבי חירום וכו’).

והודעות בדוק ובמידת הצורך החלף את מסנן ¥ פעולה ממושכת בהילוך סרק או ¥ פעולת מערכת שטיפה/ניגוב של ¥
האבקנים; יש להחליפו בפרט אם נסיעות ארוכות במהירות איטית, או השמשה הקדמית, מיקום ובלאי

התגלה כי חל פיחות בזרימת האוויר במקרה חירוםבמקרה של לאחר אי פעילות במשך להבי מגבי השמשה הקדמית והחלון
הנכנסת לתא הנוסעים; זמן ארוך; האחורי.

בדוק את מסנן האוויר והחליפו ¥ בערים. ¥ טיפולכל 3,000 ק“מ בדוק והוסף במידת במידת הצורך. בצע את הבדיקות הבאות בתכיפות ותחזוקההצורך: מפלס שמן מנוע.
רבה יותר מאשר מוצג בתוכנית אנו ממליצים לך להשתמש במוצרי

הטיפולים. ,PETRONAS LUBRICANTS

נתונים טכניים בדוק את מצב ובלאי רפידות בלמי ¥ המתוכננים ומיוצרים במיוחד עבור
הדיסק הקדמיים והאחוריים; Abarth“ראה טבלת “קיבולים) . מכוניות 

בדוק את ניקיון נועלי מכסי תא ¥ בפרק “נתונים טכניים“).

אינדקס המנוע ותא המטען ושמן אותם;
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איור 1

האזהר

בדיקת מפלסי נוזלים
Aפתח מילוי שמן מנוע

Bמדיד מפלס שמן מנוע

Cנוזל קירור מנוע

Dמיתנוזל שטיפת השמשה הקד

Eנוזל בלמים

Fמצבר

לעולם אל תעשן כאשר אתה עובד
בתא המנוע, היכן שקיימים אדי

גזים הניצתים בנקל ומהווים סכנת
שריפה.

כאשר אתה מוסיף נוזלים,
בל ביןב לא להתבלשים ל

סוגי הנוזלים השונים. לכל
נוזל המאפיינים שלו והחלפה בין

הנוזלים תגרום לנזק.

בדיקת מפלסי נוזלים הכרת
פתח מילוי שמן מנוע A מכוניתך

מדיד מפלס שמן מנוע B

נוזל קירור מנוע C אמצעי

נוזל שטיפת השמשה הקדמית D בטיחות

נוזל בלמים E
שימוש נכון

מצבר F במכוניתך

אזהרה נוריות אזהרה
לעולם אל תעשן כאשר אתה עובד והודעות

בתא המנוע, היכן שקיימים אדי איור 1
גזים הניצתים בנקל ומהווים סכנת

שריפה. במקרה חירום

טיפול
כאשר אתה מוסיף נוזלים,

שים לב לא להתבלבל בין ותחזוקה
סוגי הנוזלים השונים. לכל
נוזל המאפיינים שלו והחלפה בין

הנוזלים תגרום לנזק. נתונים טכניים

אינדקס
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 איור 1שמן מנוע

בדוק את מפלס שמן המנוע דקות

ממתמספר (כ� 5 דקות) לאחר הד

המנוע, כאשר המכונית חונה על פני

שטח ישרים.

ב להיות בין הסימוניםמפלס השמן חיי

MIN ו� MAX על מדיד שמן מנוע B.

MAX ו� MINהטווח בין הסימונים 

ביל לליטר אחד שמן מנוע.מק

אפ מפלס שמן מנוע קרוב או אף

ךר, הוסף שמן דMINמתחת לסימון 

.MAX עד לסימון Aפתח מילוי 

אסור שמפלס השמן יחרוג מעל לסימון

MAX.

תצרוכת שמן מנוע

בית היא כ�תצרוכת שמן המנוע המר

ם לכל 1,000 ק“מ.400 גר

כאשר המכונית חדשה המנוע זקוק

כה היא שתצרוכתלהרצה, ולכן ההער

שמן המנוע צריכה להתייצב לאחר כ�

5,000 � 6,000 ק“מ.

 תצרוכת השמן תלויה בסגנוןחשוב:

הנהיגה ובתנאי השימוש של המכונית.

 לאחר הוספת או החלפת שמן,חשוב:

הנח למנוע לפעול במשך כמה שניות,

ממתו לפניוהמתן כמה דקות לאחר הד

בדיקת המפלס.

האזהר

פעל בזהירות רבה בתא המנוע,
כאשר המנוע עדיין חם: סכנת
כוויות. זכור כי המניפה יכולה

להתחיל לפעול אם המנוע עדיין
חם: סכנת פציעה. שים לב

לצעיפים, עניבות ושאר פריטי
ביגוד משוחררים: סכנת הילכדות

ברכיבים נעים.

אל תוסיף שמן בעל תכונות
שונות, משמן המנוע הקיים.

שמן המנוע הישן ומסנן
השמן המוחלף מכילים
חומרים העלולים להיות

בה. מומלץ להחליףבימסוכנים לס
כז שירותאת השמן והמסננים במר

ת סמל“ת בע“מ,מורשה מטעם חבר
היכן שהם יסולקו בהתאם לחוק.

תצרוכת שמן מנוע שמן מנוע איור 1
הכרת אזהרה

תצרוכת שמן המנוע המרבית היא כ� מכוניתךבדוק את מפלס שמן המנוע דקות פעל בזהירות רבה בתא המנוע, 400 גרם לכל 1,000 ק“מ. כאשר המנוע עדיין חם: סכנתמספר (כ� 5 דקות) לאחר הדממת
כוויות. זכור כי המניפה יכולה כאשר המכונית חדשה המנוע זקוק המנוע, כאשר המכונית חונה על פני

אמצעי להתחיל לפעול אם המנוע עדיין להרצה, ולכן ההערכה היא שתצרוכת שטח ישרים.
בטיחות חם: סכנת פציעה. שים לב שמן המנוע צריכה להתייצב לאחר כ� מפלס השמן חייב להיות בין הסימונים

לצעיפים, עניבות ושאר פריטי 5,000 � 6,000 ק“מ. B MAX MIN. שימוש נכוןביגוד משוחררים: סכנת הילכדות ו�  על מדיד שמן מנוע 
ברכיבים נעים. חשוב: תצרוכת השמן תלויה בסגנון MAX ו� MIN במכוניתךהטווח בין הסימונים

הנהיגה ובתנאי השימוש של המכונית. מקביל לליטר אחד שמן מנוע.

נוריות אזהרה חשוב: לאחר הוספת או החלפת שמן, אפ מפלס שמן מנוע קרוב או אף
אל תוסיף שמן בעל תכונות MINוהודעות הנח למנוע לפעול במשך כמה שניות, , הוסף שמן דרך מתחת לסימון 

שונות, משמן המנוע הקיים. .MAX Aוהמתן כמה דקות לאחר הדממתו לפני פתח מילוי A עד לסימון 

בדיקת המפלס. אסור שמפלס השמן יחרוג מעל לסימון
במקרה חירום .MAX

שמן המנוע הישן ומסנן
השמן המוחלף מכילים

טיפול חומרים העלולים להיות
ותחזוקה מסוכנים לסביבה. מומלץ להחליף

את השמן והמסננים במרכז שירות
מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ,

נתונים טכנייםהיכן שהם יסולקו בהתאם לחוק.

אינדקס

129



130

תהכר
מכוניתך

אמצעי

בטיחות

הנוריות אזהר
תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך

אינדקס

ה חירוםבמקר

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

 איור 1נוזל קירור מנוע

בדק כאשרב להימפלס נוזל הקירור חיי

ב להיות בין הסימוניםהמנוע קר, וחיי

MIN ו� MAX.על מיכל ההתפשטות 

אם המפלס נמוך הוסף תערובת של

50%PARFLU UP מים מזוקקים ו� 50% 

,PETRONAS LUBRICANTבוצת של ק

 עד שהמפלס יגיעCך פתח המילוי רד

.MAXלסימון 

 ומיםPARFLU UPתערובת של 50�50 

מזוקקים, מעניקה הגנה נגד קיפאון

.35°C-בשיעור של 

כאשר משתמשים במכונית בתנאי

אקלים קשים במיוחד, אנו ממליצים על

PARFLUשימוש בתערובת של 60�40 
UP.ומים מזוקקים 

האזהר

PARFLU UPנוגד קיפאון 

כת קירורמשמש במער
מנוע. השתמש להוספה

כתבנוזל מאותו סוג הנכלל במער
PARFLU UPבב את הקירור. אין לער

הבכל סוגי נוזל אחרים. אם זה קור
ה, אל תתניע את המנועבמקר

כז שירות מורשהוהתקשר למר
ת סמל“ת בע“מ.מטעם חבר

מערכת קירור מנוע מצויה בלחץ.
במידת הצורך החלף את המכסה

בחלק חילוף מקורי, כדי שלא תסכן
את יעילות המערכת. אל תסיר את

המכסה מעל מיכל ההתפשטות
כאשר המנוע עדיין חם: סכנת

כוויות.

האזהר

נוזל שטיפת השמשה

 איור 1מיתהקד

,Dלהוספת נוזל הסר את המכסה 
בלחיצה על הזיז המיוחד.

TUTELAהוסף תערובת של מים � 
PROFESSIONAL SC35בריכוזים 

הבאים:

30% TUTELA PROFESSIONAL SC35
ו� 70% מים בקיץ

50% TUTELA PROFESSIONAL SC35
ף.ו� 50% מים בחור

במקרים של טמפרטורות נמוכות מ�
-20°C 30% השתמש בנוזל ,TUTELA

PROFESSIONAL SC35ו� 70% מים 
בקיץ בלתי מדולל.

ך מיכלרבדוק את המפלס ד
ההתפשטות.

 בלחיצתו בחלקוDסגור את המכסה 
כזי.המר

אל תנהג כאשר מיכל נוזל שטיפת
השמשה הקדמית ריק: נוזל שטיפת

השמשה הקדמית חיוני לראות
משופרת.

תוספות מסוימות לנוזל שטיפת
השמשה הקדמית הן דליקות. תא

המנוע מכיל חלקים חמים העלולים
לגרום לפריצתה של שריפה, אם הם

יבואו במגע עמם.

UPנוזל שטיפת השמשה PARFLU UP נוגד קיפאון נוזל קירור מנוע איור 1
הכרת

הקדמית איור 1 משמש במערכת קירור מפלס נוזל הקירור חייב להיבדק כאשר
מנוע. השתמש להוספה מכוניתך

D, להוספת נוזל הסר את המכסה  המנוע קר, וחייב להיות בין הסימונים
בנוזל מאותו סוג הנכלל במערכת

בלחיצה על הזיז המיוחד.
UPPARFLU .על מיכל ההתפשטות MAX ו� MIN הקירור. אין לערבב את

TUTELA הוסף תערובת של מים � אמצעי בכל סוגי נוזל אחרים. אם זה קורה אם המפלס נמוך הוסף תערובת של
PROFESSIONAL SC35 בריכוזים במקרה, אל תתניע את המנוע UP בטיחות

PARFLU UP 50% הבאים:50% מים מזוקקים ו� והתקשר למרכז שירות מורשה ,PETRONAS LUBRICANT30% TUTELA PROFESSIONAL SC35 של קבוצת 
מטעם חברת סמל“ת בע“מ. שימוש נכון

ו� 70% מים בקיץ דרך פתח המילוי C עד שהמפלס יגיע
במכוניתך

50% TUTELA PROFESSIONAL SC35 .MAX לסימון
ו� 50% מים בחורף. UPאזהרה תערובת של PARFLU UP 50�50 ומים נוריות אזהרה

במקרים של טמפרטורות נמוכות מ� מזוקקים, מעניקה הגנה נגד קיפאון
TUTELA , השתמש בנוזל 30% 20- °C מערכת קירור מנוע מצויה בלחץ. והודעות

.-35°C ו� 70% מיםבשיעור של PROFESSIONAL SC35 במידת הצורך החלף את המכסה
בקיץ בלתי מדולל. בחלק חילוף מקורי, כדי שלא תסכן כאשר משתמשים במכונית בתנאי

בדוק את המפלס דרך מיכל את יעילות המערכת. אל תסיר את אקלים קשים במיוחד, אנו ממליצים על במקרה חירום
ההתפשטות. המכסה מעל מיכל ההתפשטות PARFLU 60�40 שימוש בתערובת של

כאשר המנוע עדיין חם: סכנת
UPבלחיצתו בחלקו D סגור את המכסה המרכזי.כוויות. ומים מזוקקים. טיפול

 ותחזוקה
אזהרה

אל תנהג כאשר מיכל נוזל שטיפת
השמשה הקדמית ריק: נוזל שטיפתנתונים טכניים

השמשה הקדמית חיוני לראות
משופרת.

תוספות מסוימות לנוזל שטיפת אינדקס
השמשה הקדמית הן דליקות. תא

המנוע מכיל חלקים חמים העלולים
לגרום לפריצתה של שריפה, אם הם

יבואו במגע עמם. 130
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האזהר
 איור 1נוזל בלמים

 ובדוק כי הנוזלEשחרר את המכסה 
מת המפלסהנמצא במיכל נמצא בר

בית.המר

בת לאמת מפלס הנוזל במיכל חייר
.MAXלחרוג מעל סימון 

בלתהשתמש בנוזל בלמים המצוין בט
“נוזלים ושמנים“ (ראה “מפרטים

טכניים“).

 נקה בזהירות את מכסה מיכלה:הער
Eבו.בי, ואת פני השטח מס

כאשר אתה פותח את המכסה, וודא
שלא נכנס לכלוך למיכל.

להוספת נוזל השתמש תמיד במשפך
עם מסנן מובנה בו (רשת הסינון קטנה

יותר או שווה ל� 0.12 מ“מ).

 נוזל הבלמים הוא היגרוסקופיחשוב:
בה זו, אם נעשה(סופג לחות). מסי

בהם קיימיםשימוש במכונית באזורים ש
תנאי לחות אטמוספרית גבוהה מאוד,
יש להחליף את נוזל הבלמים בתכיפות

בה יותר מאשר מצוין ”בתוכניתר
הטיפולים“.

 על המיכל מציין נוזל הסמל 
בלמים סינתטי, השונה מנוזל

מינרלי. השימוש בנוזל בלמים
מינרלי יגרום נזק בלתי הפיך
לאטמי הגומי המיוחדים של

מערכת הבלמים.
האזהר

ע בין נוזל בלמיםמנע מג
ביןשהוא משתך ביותר, ל

ההחלקים הצבועים. במיד
ה, שטוף מיד במים.וזה יקר

נוזל הבלמים רעיל ומשתך ביותר.
במקרה של מגע מקרי עמו רחץ
את החלקים בתמיסת מים וסבון

עדין, ושטוף בהרבה מים. במקרה
של בליעה פנה מיד לרופא.

מנע מגע בין נוזל בלמים איור 1 נוזל בלמים
הכרת אזהרה

שהוא משתך ביותר, לבין מכוניתךשחרר את המכסה E ובדוק כי הנוזל הסמל   על המיכל מציין נוזל החלקים הצבועים. במידה הנמצא במיכל נמצא ברמת המפלס
בלמים סינתטי, השונה מנוזל וזה יקרה, שטוף מיד במים. המרבית.

אמצעימינרלי. השימוש בנוזל בלמים רמת מפלס הנוזל במיכל חייבת לא
מינרלי יגרום נזק בלתי הפיך

MAX. בטיחותלחרוג מעל סימון  לאטמי הגומי המיוחדים של אזהרה מערכת הבלמים.השתמש בנוזל בלמים המצוין בטבלת
שימוש נכון נוזל הבלמים רעיל ומשתך ביותר.“נוזלים ושמנים“ (ראה “מפרטים

במכוניתךטכניים“). במקרה של מגע מקרי עמו רחץ
את החלקים בתמיסת מים וסבון הערה: נקה בזהירות את מכסה מיכל

עדין, ושטוף בהרבה מים. במקרה E.נוריות אזהרה, ואת פני השטח מסביבו
של בליעה פנה מיד לרופא. והודעותכאשר אתה פותח את המכסה, וודא

שלא נכנס לכלוך למיכל.

להוספת נוזל השתמש תמיד במשפך
במקרה חירום עם מסנן מובנה בו (רשת הסינון קטנה

יותר או שווה ל� 0.12 מ“מ).

חשוב: נוזל הבלמים הוא היגרוסקופי
טיפול (סופג לחות). מסיבה זו, אם נעשה

ותחזוקה שימוש במכונית באזורים שבהם קיימים
תנאי לחות אטמוספרית גבוהה מאוד,
יש להחליף את נוזל הבלמים בתכיפות

נתונים טכניים רבה יותר מאשר מצוין ”בתוכנית
הטיפולים“.

אינדקס
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מסנן אוויר/מסנן אבקנים
דאג להחליף את מסנן האוויר או מסנן

כז שירות מורשה מטעםהאבקנים במר

ת סמל“ת בע“מ.חבר

האזהר

האזהר מצבר
מותקן במכונית מצבר עם תחזוקה

ךנמוכה. בתנאי שימוש רגילים אין צור

להוסיף מים מזוקקים.

בדיקת טעינה ומפלס

אלקטרוליט

בות להתבצע על ידית חייפעולות ביקור

סגל עובדים מיומן, בהתאם למפרטים

ת השימוש והתחזוקה.הנכללים בחובר

בת להתבצע עלכל פעולת הוספת חיי

כז שירותידי צוות עובדים מיומן של מר

ת סמל“ת בע“מ.מורשה מטעם חבר

נוזל המצבר רעיל ומשתך. הימנע
ממגע עמו בעור ובעיניים. הרחק

להבות גלויות ומקורות של ניצוצות
מהמצבר: סכנת התפוצצות

ושריפה.

הפעלת המצבר עם מפלס נוזל
נמוך באופן חריג, תגרום נזק בלתי

הפיך למצבר, ואף תגרום
להתפוצצות.

החלפת המצבר

ך החלף את המצבר עםת הצורבמיד

מצבר חלופי בעל אותם המפרטים.

אם מתקינים מצבר עם מפרטים

שונים, מרווחי הזמן הניתנים “בתוכנית

הטיפולים“ בחלק זה, לא יהיו תקפים

יותר.

לכן התייחס להוראות המסופקות על ידי

יצרן המצבר.

מצבר אזהרהמסנן אוויר/מסנן אבקנים הכרת
מותקן במכונית מצבר עם תחזוקה הפעלת המצבר עם מפלס נוזלדאג להחליף את מסנן האוויר או מסנן מכוניתך

נמוכה. בתנאי שימוש רגילים אין צורך נמוך באופן חריג, תגרום נזק בלתיהאבקנים במרכז שירות מורשה מטעם
הפיך למצבר, ואף תגרום להוסיף מים מזוקקים. חברת סמל“ת בע“מ. אמצעי

להתפוצצות.
בטיחות

בדיקת טעינה ומפלס
החלפת המצבר אלקטרוליטשימוש נכון

במידת הצורך החלף את המצבר עם במכוניתך
פעולות ביקורת חייבות להתבצע על ידי

מצבר חלופי בעל אותם המפרטים.
סגל עובדים מיומן, בהתאם למפרטים

אם מתקינים מצבר עם מפרטים נוריות אזהרה
הנכללים בחוברת השימוש והתחזוקה.

שונים, מרווחי הזמן הניתנים “בתוכנית כל פעולת הוספת חייבת להתבצע עלוהודעות
הטיפולים“ בחלק זה, לא יהיו תקפים ידי צוות עובדים מיומן של מרכז שירות

יותר. מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ. במקרה חירום
לכן התייחס להוראות המסופקות על ידי

יצרן המצבר. אזהרה
טיפול

נוזל המצבר רעיל ומשתך. הימנע  ותחזוקה
ממגע עמו בעור ובעיניים. הרחק

להבות גלויות ומקורות של ניצוצות
מהמצבר: סכנת התפוצצות

ושריפה.נתונים טכניים

אינדקס
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בים להיות מהודקיםכבלי המצבר חיי¥
באופן מושלם תמיד.

תמת הטעינה נשאר אם רחשוב:
מה מתחת ל� 50%,ב ברבמשך זמן ר

ם למצבר נזק על ידי התגפרות,ייגר
בולו ואת כושראשר תפחית את קי

ההתנעה.

מת סכנה גבוההכמו כן המצבר יהיה בר
).10°C-יותר לקפיאה (לדוגמה כבר ב� 

התייחס לנושא “אי פעילות המכונית“,
בפרק “התנעה ונהיגה“, אם משאירים
את המכונית ללא פעילות למשך פרק

זמן ארוך.

כישת המכונית אתה רוצהאם לאחר ר
להתקין אביזרים חשמליים, הדורשים

בועהם חשמלי קתוספת אספקת זר
כז), צור קשר עם מר’(אזעקה וכו

ת סמל“תשירות מורשה מטעם חבר
בע“מ, אשר סגל עובדיו המיומנים,

בנוסף להצעת ההתקנים המתאימים
ביותר, יעריכו את צריכת החשמל

כת החשמלבדקו האם מערהכללית; וי
של המכונית מסוגלת לעמוד בעומס

כתב במעררש, או האם יש לשלהנד
מצבר חזק יותר.

מאחר והתקנים אלה ממשיכים לצרוך
אנרגיה גם כאשר מפתח ההתנעה

רגה אתמוסר, הם מפרקים בהד
המצבר.

האזהר

כבה בלתי נכונה שלהר
התקנים חשמליים

ואלקטרוניים, עלולה לגרום
כזנזק חמור למכוניתך. פנה למר

ת סמל“תשירות מורשה מטעם חבר
בע“מ אם ברצונך להתקין אביזרים

כות אזעקה, טלפונים ניידים(מער
כז השירות יציעו לך את): במר’וכו

ההתקנים המתאימים ביותר, וייעצו
ך בהתקנת מצבר עםה ויש צורבמיד

בול גדול יותר.קי

מצברים מכילים חומרים
העלולים להיות מסוכנים

בה. לכן מומלץביביותר לס
כז שירות מורשהלהחליף מצבר במר

ת סמל“ת בע“מ, היכןמטעם חבר
שיסלקו את המצבר הישן בהתאם

לחוק.

אם המכונית חייבת להישאר ללא
פעילות למשך פרק זמן ארוך

בטמפרטורות נמוכות, הסר את
המצבר והעבר אותו למקום חם

כדי למנוע את קפיאתו.

האזהר

כאשר אתה חייב לבצע פעולה
כלשהי על המצבר או בסמוך לו,
הגן על עיניך באמצעות הרכבת

משקפי מגן מיוחדים.

כת חייעצות שימושיות להאר

השירות של המצבר

ך ולהאריךכדי למנוע את פירוק מצבר
ב לחיווייםאת חיי השירות שלו, שים ל

הבאים:

כאשר אתה מחנה את המכונית,¥
וודא שהדלתות, דלת תא המטען

ומכסה תא המנוע סגורים כהלכה;

ה בתוךהפסק את פעולת כל התאור¥
המכונית: דאג לכך למרות

כתת במערשהמכונית מצויד
האוטומטית להפסקת התאור

הפנימית;

אל תשאיר אביזרים מופעלים¥
כת שמע, מהבהבי(לדוגמה מער

) למשך פרק זמן ארוך,’חירום וכו
כאשר המנוע אינו פועל;

לפני ביצוע כל פעולה שהיא על¥
כת החשמל, נתק את הכבלמער

השלילי של המצבר;

כבלי המצבר חייבים להיות מהודקים ¥
הכרתהרכבה בלתי נכונה של באופן מושלם תמיד. אזהרה

התקנים חשמליים
מכוניתך חשוב: אם רמת הטעינה נשארת כאשר אתה חייב לבצע פעולה ואלקטרוניים, עלולה לגרום

במשך זמן רב ברמה מתחת ל� 50%, כלשהי על המצבר או בסמוך לו, נזק חמור למכוניתך. פנה למרכז
ייגרם למצבר נזק על ידי התגפרות, הגן על עיניך באמצעות הרכבת אמצעישירות מורשה מטעם חברת סמל“ת אשר תפחית את קיבולו ואת כושר משקפי מגן מיוחדים. בע“מ אם ברצונך להתקין אביזרים

בטיחות ההתנעה. (מערכות אזעקה, טלפונים ניידים
כמו כן המצבר יהיה ברמת סכנה גבוההוכו’): במרכז השירות יציעו לך את

שימוש נכון עצות שימושיות להארכת חיי ).ההתקנים המתאימים ביותר, וייעצו °-10°C יותר לקפיאה (לדוגמה כבר ב�
במכוניתךבמידה ויש צורך בהתקנת מצבר עם התייחס לנושא “אי פעילות המכונית“, השירות של המצבר

קיבול גדול יותר.
בפרק “התנעה ונהיגה“, אם משאירים כדי למנוע את פירוק מצברך ולהאריך
נוריות אזהרהאת המכונית ללא פעילות למשך פרק את חיי השירות שלו, שים לב לחיוויים

זמן ארוך. והודעותהבאים:מצברים מכילים חומרים
אם לאחר רכישת המכונית אתה רוצההעלולים להיות מסוכנים כאשר אתה מחנה את המכונית, ¥ להתקין אביזרים חשמליים, הדורשיםביותר לסביבה. לכן מומלץ וודא שהדלתות, דלת תא המטען להחליף מצבר במרכז שירות מורשה

במקרה חירום תוספת אספקת זרם חשמלי קבועה ומכסה תא המנוע סגורים כהלכה; מטעם חברת סמל“ת בע“מ, היכן
(אזעקה וכו’), צור קשר עם מרכז

הפסק את פעולת כל התאורה בתוך ¥ שיסלקו את המצבר הישן בהתאם
שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת

המכונית: דאג לכך למרות לחוק.
טיפול בע“מ, אשר סגל עובדיו המיומנים,

שהמכונית מצוידת במערכת
ותחזוקהבנוסף להצעת ההתקנים המתאימים אוטומטית להפסקת התאורה

ביותר, יעריכו את צריכת החשמל
הפנימית; הכללית; ויבדקו האם מערכת החשמלאזהרה

אל תשאיר אביזרים מופעלים נתונים טכנייםשל המכונית מסוגלת לעמוד בעומס¥ הנדרש, או האם יש לשלב במערכת(לדוגמה מערכת שמע, מהבהביאם המכונית חייבת להישאר ללא פעילות למשך פרק זמן ארוך
מצבר חזק יותר.חירום וכו’) למשך פרק זמן ארוך, בטמפרטורות נמוכות, הסר את

כאשר המנוע אינו פועל;
מאחר והתקנים אלה ממשיכים לצרוך המצבר והעבר אותו למקום חם

אינדקס לפני ביצוע כל פעולה שהיא על אנרגיה גם כאשר מפתח ההתנעה¥ כדי למנוע את קפיאתו.
מוסר, הם מפרקים בהדרגה אתמערכת החשמל, נתק את הכבל

המצבר.השלילי של המצבר;
133
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גלגלים וצמיגים
בדוק את לחצי האוויר בצמיגים כל

בועיים ולפני נסיעות ארוכות.ש

בצע כאשראת הבדיקה הזו יש ל

הצמיגים במנוחה וקרים.

התגברות הלחץ כאשר המכונית

נמצאת בשימוש היא תופעה

רגילה.עבור לחצי ניפוח צמיג נכונים,

ראה “גלגלים“ בפרק “מפרטים

טכניים“.

מו לצמיגיםלחצי ניפוח בלתי נכונים ייגר

.איור 4בלאי 

A .לחץ רגיל, בלאי סוליה שווה

B.לחץ נמוך, בלאי סוליה בקצוות

Cכז.לחץ גבוה, בלאי סוליה במר

חובה להחליף את הצמיגים כאשר

עומק הסוליה הוא פחות מ� 1.6 מ“מ.

ה, ציית לחוקים בתוקף בארץבכל מקר

בה אתה נוהג.

הערות חשובות

הימנע מבלימות עזות, תחילות¥
כות צמיגים,נסיעה חטופות חור
פנות הצמיגיםוחבטות עזות של ד

כה, מבורותרכנגד שפות מד
ת האפשר. נסיעותומכשולים במיד

כיםרחקים ארוכים על דלמר
משובשות, עלולות לגרום נזק

לצמיגים;

דירבדוק את הצמיגים באופן ס¥
פנות, התנפחויות ובלאילחתכים בד

כז שירותבלתי רגיל. פנה למר
ת סמל“ת בע“ממורשה מטעם חבר

ך;ת הצורבמיד

ה אתאל תעמיס יתר על המיד¥
מכוניתך: פעולה שכזו עלולה לגרום

נזק חמור לגלגלים ולצמיגים;

אם אירע נקר לצמיג, עצור מיד את¥
המכונית והחלף את הגלגל, כדי

למנוע נזק לצמיג, לחישוק, למתלים
כת ההיגוי;ולמער

איור 4

A לחץ רגיל, בלאי סוליה שווה. גלגלים וצמיגים
הכרת

לחץ נמוך, בלאי סוליה בקצוות. B
בדוק את לחצי האוויר בצמיגים כל מכוניתך

לחץ גבוה, בלאי סוליה במרכז. C שבועיים ולפני נסיעות ארוכות.

חובה להחליף את הצמיגים כאשר את הבדיקה הזו יש לבצע כאשר אמצעי
עומק הסוליה הוא פחות מ� 1.6 מ“מ. הצמיגים במנוחה וקרים. בטיחות
בכל מקרה, ציית לחוקים בתוקף בארץ

התגברות הלחץ כאשר המכונית
בה אתה נוהג.

נמצאת בשימוש היא תופעה שימוש נכון
איור 4 רגילה.עבור לחצי ניפוח צמיג נכונים, במכוניתך

הערות חשובותראה “גלגלים“ בפרק “מפרטים
בדוק את הצמיגים באופן סדיר ¥ טכניים“.

הימנע מבלימות עזות, תחילות ¥ נוריות אזהרה
לחתכים בדפנות, התנפחויות ובלאי

נסיעה חטופות חורכות צמיגים, בלתי רגיל. פנה למרכז שירותלחצי ניפוח בלתי נכונים ייגרמו לצמיגים והודעות
וחבטות עזות של דפנות הצמיגים מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מבלאי איור 4.

במידת הצורך;כנגד שפות מדרכה, מבורות
ומכשולים במידת האפשר. נסיעות במקרה חירום

אל תעמיס יתר על המידה את ¥
למרחקים ארוכים על דרכים

מכוניתך: פעולה שכזו עלולה לגרום
משובשות, עלולות לגרום נזק

נזק חמור לגלגלים ולצמיגים; טיפול
לצמיגים;

אם אירע נקר לצמיג, עצור מיד את ¥  ותחזוקה
המכונית והחלף את הגלגל, כדי

למנוע נזק לצמיג, לחישוק, למתלים
ולמערכת ההיגוי; נתונים טכניים

אינדקס
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צינורות גומי
כת הבלמים וצינורות הגומיבאשר למער

כת הדלק, הקפד לפעול לפישל מער
“תוכנית הטיפולים“ המפורטת בפרק

זה.

האוזון, טמפרטורות גבוהות וחוסר
כת, עלולים לגרוםנוזלים ממושך במער

דיקת צינורות הגומי,להתקשחות וס
ולאפשרות של דליפות. לכן נחוצות

ביקורות קפדניות.

האזהר

האזהר

האזהר

האזהר

צמיגים מתיישנים אפילו אם לא¥
דקיםבים להשתמש בהם. סמר

פנות הם הסימניםבסוליות ובד
להתיישנות. הבא את הצמיגים

בדיקת מומחה, אם הם הותקנול
לפני שש שנים;

ך להחליף את הצמיגים,אם יש צור¥
התקן תמיד צמיגים חדשים הימנע

ם אינו ברור;כישת צמיגים שמקורמר

אם מוחלף צמיג יש להחליף גם את¥
שסתום הניפוח;

כדי לאפשר בלאי שווה בין הצמיגים¥
מיים לצמיגים האחוריים, מומלץהקד

בב צמיגים כל 10,000 עדבצע סל
בצע זאת באותו15,000 ק“מ, אך ל

כב, כדי למנוע הפיכתהצד של הר
בוב.כיוון הסי

זכור שאיכויות אחיזת הדרך של
רכבך תלויות גם בלחצי ניפוח

נכונים של הצמיגים.

אם לחץ האוויר נמוך מדי, הצמיג
יתחמם חימום יתר, תוך סיכון

לנזקים חמורים.

הימנע מהעברת הצמיגים מצד
ימין של הרכב לצד שמאל וההפך.

אל תצבע מחדש חישוקי גלגלי
סגסוגת קלה בטמפרטורה הגבוהה

 �. המאפיינים המכניים של150°Cמ
הגלגלים עלולים להיפגם.

צמיגים מתיישנים אפילו אם לא צינורות גומי¥
הכרת אזהרה באשר למערכת הבלמים וצינורות הגומימרבים להשתמש בהם. סדקים

מכוניתך בסוליות ובדפנות הם הסימנים
של מערכת הדלק, הקפד לפעול לפי אם לחץ האוויר נמוך מדי, הצמיג

להתיישנות. הבא את הצמיגים
“תוכנית הטיפולים“ המפורטת בפרק יתחמם חימום יתר, תוך סיכון

לבדיקת מומחה, אם הם הותקנו
זה. אמצעילנזקים חמורים. לפני שש שנים;

האוזון, טמפרטורות גבוהות וחוסר אם יש צורך להחליף את הצמיגים, בטיחות¥
נוזלים ממושך במערכת, עלולים לגרום להתקשחות וסדיקת צינורות הגומי,אזהרההתקן תמיד צמיגים חדשים הימנע שימוש נכוןמרכישת צמיגים שמקורם אינו ברור;

ולאפשרות של דליפות. לכן נחוצות הימנע מהעברת הצמיגים מצד אם מוחלף צמיג יש להחליף גם את במכוניתך¥
ביקורות קפדניות. ימין של הרכב לצד שמאל וההפך. שסתום הניפוח;

כדי לאפשר בלאי שווה בין הצמיגים נוריות אזהרה¥
הקדמיים לצמיגים האחוריים, מומלץ

והודעות אזהרהלבצע סבב צמיגים כל 10,000 עד
15,000 ק“מ, אך לבצע זאת באותו

אל תצבע מחדש חישוקי גלגלי הצד של הרכב, כדי למנוע הפיכת
במקרה חירום סגסוגת קלה בטמפרטורה הגבוהה כיוון הסיבוב.

. המאפיינים המכניים של150 °C �מ
הגלגלים עלולים להיפגם. אזהרה

טיפול
ותחזוקהזכור שאיכויות אחיזת הדרך של

רכבך תלויות גם בלחצי ניפוח
נכונים של הצמיגים.

נתונים טכניים

אינדקס
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החלפת להבי מגבי השמשה

מית איור 5הקד

פעל באופן הבא:

 עם המגב, ומקםAם את הזרוע הר¥

את להב המגב כך שהוא ייצור זווית

 ביחס לזרוע עצמה;90°של 

 אתB וחלץ מהזרוע Aלחץ על לחצן ¥

;Cמכלול להב המגב 

הכנס להב חדש, וודא שהוא ננעל.¥

החלפת להב מגב חלון אחורי איור 6

פעל באופן הבא:

 והסר את הזרועAם את מכסה הר¥

Bמהמכונית. שחרר את אום 

המהדקת את הזרוע לפין הציר;

התקן זרוע חדשה ומקם אותה¥

באופן נכון, הדק את האום.

הנמך את המכסה.¥

איור 6איור 5

האזהר

מיתמגבי השמשה הקד

ומגב החלון האחורי

להבים
נקה תקופתית את חלק הגומי בשימוש

במוצרים מיוחדים: מומלץ להשתמש
.TUTELA PROFESSIONAL 35SCב�  

החלף את הלהבים אם קצוות הגומי
התעוותו או התבלו. בכל המקרים,

מומלץ להחליפם כפעם אחת בשנה.

אמצעי זהירות בודדים ופשוטים, עשויים
להפחית את אפשרות הנזק ללהבים:

בק עלוודא שחלק הגומי לא נד¥
מית בטמפרטורותהשמשה הקד

מתחת לאפס. השתמש במוצרים
ך;ת הצורם במידנוגדי קיפאון לשחרר

מית,הסר שלג מעל השמשה הקד¥
באופן זה תימנע עומס יתר על מנוע

המגבים החשמלי, ובנוסף תגן על
הלהבים;

אל תפעיל את מגבי השמשה¥
מית ואת להב מגב החלוןהקד

בשה.האחורי על שמשה י

נהיגה עם להבי מגבים בלויים
מהווה סיכון רציני, מאחר והראות

.מופחתת במזג אוויר גרוע

מגבי השמשה הקדמית
הכרת

ומגב החלון האחורי מכוניתך

להבים
נקה תקופתית את חלק הגומי בשימושאמצעי

במוצרים מיוחדים: מומלץ להשתמש בטיחות
.TUTELA PROFESSIONAL 35SC  ב�

החלף את הלהבים אם קצוות הגומי שימוש נכון
איור 6 איור 5 התעוותו או התבלו. בכל המקרים, במכוניתך

מומלץ להחליפם כפעם אחת בשנה.

החלפת להב מגב חלון אחורי איור 6 החלפת להבי מגבי השמשה אמצעי זהירות בודדים ופשוטים, עשויים נוריות אזהרה
הקדמית איור 5 פעל באופן הבא:להפחית את אפשרות הנזק ללהבים: והודעות

וודא שחלק הגומי לא נדבק על ¥
הרם את מכסה A והסר את הזרוע ¥ פעל באופן הבא:

השמשה הקדמית בטמפרטורות
B מהמכונית. שחרר את אום הרם את הזרוע A עם המגב, ומקם ¥ מתחת לאפס. השתמש במוצרים המהדקת את הזרוע לפין הציר;במקרה חירום את להב המגב כך שהוא ייצור זווית נוגדי קיפאון לשחררם במידת הצורך;

של 90° ביחס לזרוע עצמה; התקן זרוע חדשה ומקם אותה¥ ¥ הסר שלג מעל השמשה הקדמית,

B A ¥ באופן נכון, הדק את האום.באופן זה תימנע עומס יתר על מנוע לחץ על לחצן A וחלץ מהזרוע B את טיפול
המגבים החשמלי, ובנוסף תגן על

C.הנמך את המכסה ¥ ; מכלול להב המגב  הלהבים; ותחזוקה
הכנס להב חדש, וודא שהוא ננעל. ¥ אל תפעיל את מגבי השמשה ¥

הקדמית ואת להב מגב החלון
האחורי על שמשה יבשה.נתונים טכניים

אזהרה
אינדקס

נהיגה עם להבי מגבים בלויים
מהווה סיכון רציני, מאחר והראות

מופחתת במזג אוויר גרוע.
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נחירי ריסוס
מית איור 7שוטפי השמשה הקד

אם סילון הנוזל אינו מספיק, בדוק
ראשית  אם יש נוזל במיכל: ראה

“בדיקת מפלסי נוזלים“ בפרק זה.

לאחר מכן בדוק האם חרירי הנחירים
תאינם חסומים, השתמש במחט במיד

ך.הצור

מית מכוונניםסילוני השמשה הקד
באמצעות כוונון זווית הנחירים.

בים להיות מכווניםסילוני הנוזל חיי
לשליש הגובה מהקצה העליון של

מית.השמשה הקד

 עבור דגמים עם גג שמש, לפניחשוב:
גגמיים וודא שהפעלת הסילונים הקד

השמש סגור.

מגב חלון אחורי איור 8

סילוני השטיפה של החלון האחורי
בועים. מחזיק הנחיר נמצא על החלוןק

האחורי.

כבמר
מיםהגנה מפני גור

אטמוספריים
מים העיקריים לשיתוך הםהגור
מים הבאים:הגור

זיהום אטמוספרי;¥

מליחות ולחות באוויר (אזורי חוף ים¥
או אזורים עם תנאי אקלים חמים

ולחות גבוהה);

בתיים.ביתנאי עונות ס¥

כת של פעולתאין להפחית בהער
החיכוך של אבק אטמוספרי הנישא

הרוח, חול, בוץ וחצץ הנזרקים על ידי
כב חולפים.כלי ר

 Abarth כבך את טכנולוגיותיישמה בר
הייצור הטובות ביותר, כדי להגן באופן

כב כנגד שיתוך.יעיל על המר

אלה הם היישומים החשובים ביותר:

מוצרי ושיטות צביעה המעניקים¥
ת, כנגד שיתוךכב התנגדות מיוחדלר

וחיכוך;

ה מגולווניםשימוש בלוחות פלד¥
(בטיפול מקדים), עם התנגדות

גבוהה ביותר כנגד שיתוך;

כב, תא המנוע,ריסוס גחון הר¥
החלקים הפנימיים של בתי הגלגלים

אחרים במוצרי שעווהוחלקים 

מעולים.

איור 8איור 7

מרכב
הכרת הגנה מפני גורמים

מכוניתך אטמוספריים
הגורמים העיקריים לשיתוך הם

אמצעיהגורמים הבאים:
זיהום אטמוספרי; בטיחות¥

מליחות ולחות באוויר (אזורי חוף ים ¥

שימוש נכוןאו אזורים עם תנאי אקלים חמים
ולחות גבוהה); איור 8 איור 7

במכוניתך
תנאי עונות סביבתיים. ¥

מגב חלון אחורי איור 8 נוריות אזהרהאין להפחית בהערכת של פעולתנחירי ריסוס
החיכוך של אבק אטמוספרי הנישא סילוני השטיפה של החלון האחורי שוטפי השמשה הקדמית איור 7

והודעות
הרוח, חול, בוץ וחצץ הנזרקים על ידי קבועים. מחזיק הנחיר נמצא על החלון אם סילון הנוזל אינו מספיק, בדוק

כלי רכב חולפים. האחורי. ראשית  אם יש נוזל במיכל: ראה

במקרה חירום “בדיקת מפלסי נוזלים“ בפרק זה. Abarth יישמה ברכבך את טכנולוגיות

הייצור הטובות ביותר, כדי להגן באופן לאחר מכן בדוק האם חרירי הנחירים
יעיל על המרכב כנגד שיתוך. אינם חסומים, השתמש במחט במידת

טיפול אלה הם היישומים החשובים ביותר: הצורך.

ותחזוקה מוצרי ושיטות צביעה המעניקים ¥ סילוני השמשה הקדמית מכווננים

לרכב התנגדות מיוחדת, כנגד שיתוך באמצעות כוונון זווית הנחירים.

וחיכוך; סילוני הנוזל חייבים להיות מכוונים
נתונים טכניים שימוש בלוחות פלדה מגולוונים ¥ לשליש הגובה מהקצה העליון של

(בטיפול מקדים), עם התנגדות השמשה הקדמית.

גבוהה ביותר כנגד שיתוך; חשוב: עבור דגמים עם גג שמש, לפני
אינדקס ריסוס גחון הרכב, תא המנוע, ¥ הפעלת הסילונים הקדמיים וודא שגג

החלקים הפנימיים של בתי הגלגלים השמש סגור.

וחלקים אחרים במוצרי שעווה

137 מעולים.
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ריסוס חלקי פלסטיק עם מוצר מגן,¥
בנקודות החשופות יותר, מתחת

לדלתות, בחלקי כנף פנימיים,
.’בקצוות וכו

בים בעלי חתךכיהשתמש בר¥
בויברות עי“פתוח“, כדי למנוע הצט

ה בחלקים הפנימיים.וגרימת חלוד

כב וגחוןאחריות מר
בובמכוניתך מכוסה באחריות כנגד נק

ה, של כל אלמנט מקורי שלב חלודעק
כב.המבנה או המר

עבור התנאים הכלליים של אחרית זו,
ת האחריות.עיין בחובר

כבעצה לשימור המר
צבע

הצבע אינו משמש רק למטרות
אסתטיות, אלא גם מגן על לוחות

המתכת מתחתיו.

יש לתקן מיד שריטות ושפשופים, כדי
ה. השתמש רקלמנוע היווצרות חלוד
ביצוע תיקוני צבעבמוצרים מקוריים ל

כב“,(עיין בנושא “לוחית זיהוי צבע המר
בפרק “נתונים טכניים“).

תחזוקה רגילה של שכבות הצבע
חיצת המכונית. התכיפותבת רמחיי

בה בה נעשה שימושביתלויה בתנאי הס
במכונית. לדוגמה מומלץ לשטוף את

בה יותר, באזוריםהמכונית בתכיפות ר
בתי גבוה או בנהיגהביעם זיהום ס

כים שמפוזר עליהן מלח.רבד

כב:לשטיפה נכונה של הר

הסר את האנטנה מעל הגג למניעת¥
נזק, אם אתה שוטף את המכונית

כב;במתקן אוטומטי לשטיפת כלי ר

אם נעשה שימוש בסילוני מים בלחץ¥
כב, וודא שהםגבוה לשטוף את הר

חק של 40 ס“ממוחזקים במר
כב, כדי למנוע נזק. ישלפחות מהמר
ברות מים עלולה לגרוםלזכור כי הצט

נזק בטווח הארוך למכונית;

כב בשימוש בסילוןשטוף את המר¥
מים בלחץ נמוך;

בון קלהנגב בספוג עם תמיסת ס¥
כב, ושטוף אותו בתכיפותאת המר

עם הספוג;

בש עםבה מים, ויב עם הרשטוף היט¥
סילון אוויר או עם עור צבי.

בש את החלקים הנראים פחות לעיןי
ת, כגון מסגרות הדלתותבזהירות מיוחד

ומסגרות הפנסים הראשיים, היכן שמים
תבה. השארבר בקלות רעלולים להצט

המכונית באוויר הפתוח לזמן מה להניח
למים להתאדות זה רעיון טוב.

כב כאשר הוא חנהאל תשטוף את הר
בשמש או כאשר תא המנוע חם, אם

הות את ברקתעשה זאת זה עלול להד
הצבע.

חובה לנקות חלקי פלסטיק חיצוניים
כפי שמנקים את שאר חלקי המכונית.

ת האפשר אל תחנה את המכוניתבמיד
ף המשתחרר שלמתחת לעצים; השר

הייתם לדסוגי עצים שונים, עלול לגר
ה.הצבע ולהגביר את תהליכי ההחלד

 חובה לשטוף מיד ביסודותחשוב:
לשלשת ציפורים, מאחר והחומצה

הנכללת בהם תוקפת באלימות את
הצבע.

מים לזיהוםחומרי ניקוי גור
מים. יש לשטוף את המכונית

באזורים המצוידים באיסוף
וטיהור נוזלים, המשמשים לשטיפת

כב.כלי ר

ומסגרות הפנסים הראשיים, היכן שמים תחזוקה רגילה של שכבות הצבע ריסוס חלקי פלסטיק עם מוצר מגן, ¥

עלולים להצטבר בקלות רבה. השארת מחייבת רחיצת המכונית. התכיפות בנקודות החשופות יותר, מתחת הכרת
המכונית באוויר הפתוח לזמן מה להניח תלויה בתנאי הסביבה בה נעשה שימוש לדלתות, בחלקי כנף פנימיים, מכוניתך

למים להתאדות זה רעיון טוב. במכונית. לדוגמה מומלץ לשטוף את בקצוות וכו’.

אל תשטוף את הרכב כאשר הוא חנה המכונית בתכיפות רבה יותר, באזורים השתמש ברכיבים בעלי חתך ¥ אמצעי
בשמש או כאשר תא המנוע חם, אםעם זיהום סביבתי גבוה או בנהיגה “פתוח“, כדי למנוע הצטברות עיבוי בטיחות

תעשה זאת זה עלול להדהות את ברק בדרכים שמפוזר עליהן מלח. וגרימת חלודה בחלקים הפנימיים.
הצבע. לשטיפה נכונה של הרכב: שימוש נכון

חובה לנקות חלקי פלסטיק חיצוניים הסר את האנטנה מעל הגג למניעת ¥ אחריות מרכב וגחון במכוניתך
כפי שמנקים את שאר חלקי המכונית. נזק, אם אתה שוטף את המכונית

מכוניתך מכוסה באחריות כנגד נקבוב
במידת האפשר אל תחנה את המכונית במתקן אוטומטי לשטיפת כלי רכב;

עקב חלודה, של כל אלמנט מקורי של נוריות אזהרה
מתחת לעצים; השרף המשתחרר של אם נעשה שימוש בסילוני מים בלחץ ¥ המבנה או המרכב. סוגי עצים שונים, עלול לגרם לדהייתוהודעות גבוה לשטוף את הרכב, וודא שהם

עבור התנאים הכלליים של אחרית זו,
הצבע ולהגביר את תהליכי ההחלדה. מוחזקים במרחק של 40 ס“מ

עיין בחוברת האחריות.
חשוב:לפחות מהמרכב, כדי למנוע נזק. יש חובה לשטוף מיד ביסודות במקרה חירום

לשלשת ציפורים, מאחר והחומצהלזכור כי הצטברות מים עלולה לגרום
הנכללת בהם תוקפת באלימות אתנזק בטווח הארוך למכונית; עצה לשימור המרכב

הצבע. שטוף את המרכב בשימוש בסילון ¥ צבע טיפול
מים בלחץ נמוך; הצבע אינו משמש רק למטרות  ותחזוקה

חומרי ניקוי גורמים לזיהום נגב בספוג עם תמיסת סבון קלה ¥ אסתטיות, אלא גם מגן על לוחות

מים. יש לשטוף את המכונית את המרכב, ושטוף אותו בתכיפות המתכת מתחתיו.
באזורים המצוידים באיסוף עם הספוג; יש לתקן מיד שריטות ושפשופים, כדינתונים טכניים

וטיהור נוזלים, המשמשים לשטיפת שטוף היטב עם הרבה מים, ויבש עם ¥ למנוע היווצרות חלודה. השתמש רק
כלי רכב. סילון אוויר או עם עור צבי. במוצרים מקוריים לביצוע תיקוני צבע

(עיין בנושא “לוחית זיהוי צבע המרכב“, יבש את החלקים הנראים פחות לעיןאינדקס
בזהירות מיוחדת, כגון מסגרות הדלתותבפרק “נתונים טכניים“).
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חלונות

השתמש במוצרי ניקוי מיוחדים

לחלונות.

השתמש גם במטליות נקיות, למניעת

שריטות לזכוכית וגרימת נזק לשקיפות.

 את החלק הפנימי של החלוןחשוב:

האחורי יש לנגב בעדינות במטלית,

בכיוון סלילי החימום, כדי למנוע נזק

להתקן החימום.

תא המנוע

ף שטוף ביסודיות אתבסופו של כל חור

תא המנוע. היזהר לא לפגוע ישירות

ה האלקטרוניות בסילוןביחידות הבקר

ה ממסרים/ת הבקרהמים, וביחיד

נתיכים בצד שמאל של תא המנוע

בצע את הפעולה(בכיוון הנסיעה). דאג ל

הזו במוסך המתמחה בכך.

 בצע פעולה זו עם מנוע קרחשוב:

.STOPכאשר המפתח נמצא במצב 

ביכילאחר פעולת השטיפה וודא שר

ההגנה השונים (מכסי גומי ומגינים), לא

הוסרו או ניזוקו.

פנסים ראשיים

ביםכי לעולם אל תשתמש במרחשוב:

ארומטיים (לדוגמה בנזין) או  בקטונים

(לדוגמה אצטון), לניקוי עדשות

הפלסטיק של הפנסים הראשיים.

האזהר

האזהר

פנים המכונית
בדוק האם לאבצע בדיקות תקופתיות ל

נלכדו מים מתחת לשטיחים (מדליפת

), העלולים’מים מנעליים, מטריות וכו

לגרום להתחמצנות לוחות המתכת.

לעולם אל תשתמש בחומרים
דליקים כגון בנזין, אתר או בנזין

מזוקק, כדי לנקות את פנים
המכונית. מטעני החשמל הסטטי

הנוצרים עקב שפשוף במהלך
פעולת הניקוי, עלולים לגרום

לשריפה.

אל תשמור מכלי תרסיסי טיהור
אוויר במכונית: סכנת התפוצצות.

אסור לחשוף מכלי תרסיסים לחום
. כאשר המכונית50°Cהעולה על 

חשופה לקרני השמש,
הטמפרטורה בפני המכונית עלולה

לעלות על ערך זה.

פנסים ראשיים הכרתפנים המכוניתחלונות
השתמש במוצרי ניקוי מיוחדים לעולם אל תשתמש במרכיבים

מכוניתך בצע בדיקות תקופתיות לבדוק האם לא חשוב:
לחלונות.

נלכדו מים מתחת לשטיחים (מדליפת ארומטיים (לדוגמה בנזין) או  בקטונים

מים מנעליים, מטריות וכו’), העלולים (לדוגמה אצטון), לניקוי עדשות השתמש גם במטליות נקיות, למניעת
אמצעי

לגרום להתחמצנות לוחות המתכת. הפלסטיק של הפנסים הראשיים. שריטות לזכוכית וגרימת נזק לשקיפות.
בטיחות

חשוב: את החלק הפנימי של החלון
אזהרה שימוש נכוןהאחורי יש לנגב בעדינות במטלית,

במכוניתךבכיוון סלילי החימום, כדי למנוע נזק לעולם אל תשתמש בחומרים
דליקים כגון בנזין, אתר או בנזין להתקן החימום.

נוריות אזהרהמזוקק, כדי לנקות את פנים
המכונית. מטעני החשמל הסטטי

והודעות הנוצרים עקב שפשוף במהלךתא המנוע
פעולת הניקוי, עלולים לגרום בסופו של כל חורף שטוף ביסודיות את

לשריפה. במקרה חירוםתא המנוע. היזהר לא לפגוע ישירות
ביחידות הבקרה האלקטרוניות בסילון

המים, וביחידת הבקרה ממסרים/
טיפולאזהרה נתיכים בצד שמאל של תא המנוע

ותחזוקה אל תשמור מכלי תרסיסי טיהור (בכיוון הנסיעה). דאג לבצע את הפעולה
אוויר במכונית: סכנת התפוצצות. הזו במוסך המתמחה בכך.

אסור לחשוף מכלי תרסיסים לחום
50 Cכאשר המכונית . ° העולה על  חשוב: בצע פעולה זו עם מנוע קר

נתונים טכניים
חשופה לקרני השמש, .STOP כאשר המפתח נמצא במצב

הטמפרטורה בפני המכונית עלולה לאחר פעולת השטיפה וודא שרכיבי
לעלות על ערך זה. ההגנה השונים (מכסי גומי ומגינים), לא

אינדקס
הוסרו או ניזוקו.
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בים וריפודיםניקוי מוש

תכה או בעזרהסר אבק במברשת ר

שואב אבק. מומלץ לנקות ריפוד קטיפה

במברשת לחה.

בולבים בספוג טנקה את המוש

בתמיסת מים וחומר ניקוי עדין וסחט

ב.היט

חלקים פנימיים במכונית

מומלץ לנקות את החלקים הפנימיים

בון עדין, העזרבול במים וסבספוג ט

במוצרים המיועדים לניקוי פלסטיק ללא

ממיסים, אשר תוכננו במיוחד למנוע

נזק למראה ולצבע של החלקים

ת גריז וכתמיםהמנוקים, ולהסר

עיקשים.

 לעולם אל תשתמש בספירט אוחשוב:

בנפט, לניקוי לוח המחוונים.

חלקים פנימיים במכונית ניקוי מושבים וריפודים
הכרת

מומלץ לנקות את החלקים הפנימיים הסר אבק במברשת רכה או בעזרת מכוניתך
בספוג טבול במים וסבון עדין, העזר שואב אבק. מומלץ לנקות ריפוד קטיפה

במוצרים המיועדים לניקוי פלסטיק ללא במברשת לחה.
ממיסים, אשר תוכננו במיוחד למנועאמצעי נקה את המושבים בספוג טבול

נזק למראה ולצבע של החלקים בטיחות
בתמיסת מים וחומר ניקוי עדין וסחט

המנוקים, ולהסרת גריז וכתמים היטב. עיקשים.שימוש נכון
במכוניתך

חשוב: לעולם אל תשתמש בספירט או
בנפט, לניקוי לוח המחוונים. נוריות אזהרה

והודעות

במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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מידע זיהוי
ב לקודי הזיהוי. קודי הזיהוי הבאיםשים ל

פסים ומוצגים על הלוחיות:מוד

לוחית דגם.¥

ה.סימון שלד¥

כב.לוחית זיהוי צבע מר¥

סימון מנוע.¥

 איור 1לוחית דגם

את הלוחית ניתן למצוא בצד שמאל של
רצפת תא המטען, והיא נושאת את

מידע הזיהוי הבא:

B.מספר התקינה של המכונית

C.קוד סוג המכונית

Dהמספר השלד

Eבי עמוסהמשקל מכונית מר
במלואה.

Fבי של מכוניתב מרמשקל משול
וגרור עמוסים במלואם.

Gמי.בי על הסרן הקדמשקל מר

Hבי על הסרן האחורי.משקל מר

I.סוג מנוע

Lכב.סת מרקוד גיר

M.קוד חלקי חילוף

איור 1

משקל משולב מרבי של מכונית F מידע זיהוי
וגרור עמוסים במלואם. שים לב לקודי הזיהוי. קודי הזיהוי הבאיםהכרת

משקל מרבי על הסרן הקדמי. G מודפסים ומוצגים על הלוחיות: מכוניתך

משקל מרבי על הסרן האחורי. H לוחית דגם. ¥

סוג מנוע. I סימון שלדה. ¥ אמצעי

קוד גירסת מרכב. L לוחית זיהוי צבע מרכב. ¥ בטיחות

קוד חלקי חילוף. M סימון מנוע. ¥
שימוש נכון

איור 1 במכוניתך

לוחית דגם איור 1 נוריות אזהרה
את הלוחית ניתן למצוא בצד שמאל של והודעות

רצפת תא המטען, והיא נושאת את
מידע הזיהוי הבא:

מספר התקינה של המכונית. B במקרה חירום
קוד סוג המכונית. C

מספר השלדה D טיפול
משקל מכונית מרבי עמוסה E  ותחזוקה

במלואה.

נתונים טכניים

אינדקס
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 איור 2כבלוחית זיהוי צבע מר

ה לצד החיצוני של עמודהלוחית צמוד
דלת תא המטען (צד שמאל), ונושאת

המידע הבא:

A.יצרן הצבע

Bם הצבע.ש

C.קוד צבע

Dת ותיקונים.קוד צביעה חוזר

 איור 3הסימון שלד

את הלוחית ניתן למצוא בצד ימין של
רצפת תא המטען, והיא נושאת את

מידע הזיהוי הבא:

דגם המכונית.¥

ה.מספר שלד¥

סימון מנוע
בע על בלוקסימון המנוע מוט

רים, וכולל את הדגם ומספרהצילינד
ה.השלד

איור 3איור 2

סימון מנוע
הכרת

סימון המנוע מוטבע על בלוק
מכוניתך הצילינדרים, וכולל את הדגם ומספר

השלדה.

אמצעי

בטיחות

שימוש נכון
איור 3 איור 2

במכוניתך

סימון שלדה איור 3 לוחית זיהוי צבע מרכב איור 2
נוריות אזהרה

את הלוחית ניתן למצוא בצד ימין של והודעותהלוחית צמודה לצד החיצוני של עמוד
רצפת תא המטען, והיא נושאת את דלת תא המטען (צד שמאל), ונושאת

מידע הזיהוי הבא: המידע הבא:

¥ Aבמקרה חירום דגם המכונית. יצרן הצבע.

מספר שלדה. ¥ שם הצבע. B

קוד צבע. Cטיפול
קוד צביעה חוזרת ותיקונים. Dותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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כבסאות מרקודי מנוע � גיר
כבסת מרקוד גירקוד סוג מנועסאותגיר

1.4 TB BZ ABARTH312A100312AXDIA 05

קודי מנוע � גירסאות מרכב
הכרת

קוד גירסת מרכב קוד סוג מנוע גירסאות
מכוניתך

312AXDIA 05 312A100 1.4 TB BZ ABARTH

אמצעי

בטיחות

שימוש נכון
במכוניתך

נוריות אזהרה
והודעות

במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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מנוע

TB BZ ABARTH 1.4כללי

312A1000קוד מנוע

אוטומחזור פעולה

4 בטורריםך הצילינדמספר ומער

72x84מ“מח בוכנה ומהלךקד

1368סמ“קנפח מנוע

9.8:1חיסהיחס ד

EEC(kW99בי (הספק מר

135כס“ל

5500סל“דביחס תואם

ספורטרגיל

EEC(Nm180206בי (מומנט מר

45003000סל“דביחס תואם

IKR9F8מצתים

תבנזין נטול עופרדלק

95 רון אוקטן

מנוע
הכרת

מכוניתך
1.4 TB BZ ABARTH כללי

312A1000 קוד מנוע
אמצעי אוטו מחזור פעולה

בטיחות 4 בטור מספר ומערך הצילינדרים

72x84 מ“מ שימוש נכוןקדח בוכנה ומהלך
1368 סמ“ק במכוניתךנפח מנוע
9.8:1 יחס דחיסה

נוריות אזהרה 99 kW (EEC) הספק מרבי

והודעות 135 כס“ל

5500 סל“ד ביחס תואם

ספורט במקרה חירוםרגיל
206 180 Nm (EEC) מומנט מרבי

3000 4500 סל“ד ביחס תואם
טיפול

IKR9F8 מצתים
ותחזוקה

בנזין נטול עופרת דלק

95 רון אוקטן
נתונים טכניים

אינדקס
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האזהר

הזנת דלק/הצתה
1.4 TB BZ ABARTH

בים,תית בשלב
נקודהזרקה אלקטרונית רהזנת דלק

בועה.בו בגיאומטריה קתי עם מגדש טוררדברצף ס

שינויים או תיקונים במערכת הזנת הדלק, אשר לא בוצעו באופן נכון או אינם לוקחים בחשבון את מפרטי המערכת,
עלולים לגרום לתקלות אשר יובילו לסיכון שריפה.

תתמסור
1.4 TB BZ ABARTH

מייםבעות סנכרון להילוכים הקדמיים והילוך נסיעה לאחור, עם טחמישה הילוכים קדבת הילוכיםתי

בעל כוונון עצמי עם דוושה ללא מהלך סרקמצמד

מיתקדהנעה

הזנת דלק/הצתה
1.4 TB BZ ABARTH הכרת

מכוניתך
הזרקה אלקטרונית רב
נקודתית בשלבים, הזנת דלק

ברצף סדרתי עם מגדש טורבו בגיאומטריה קבועה.
אמצעי

אזהרהבטיחות

שינויים או תיקונים במערכת הזנת הדלק, אשר לא בוצעו באופן נכון או אינם לוקחים בחשבון את מפרטי המערכת, שימוש נכון
עלולים לגרום לתקלות אשר יובילו לסיכון שריפה. במכוניתך

נוריות אזהרה
תמסורת והודעות

1.4 TB BZ ABARTH

חמישה הילוכים קדמיים והילוך נסיעה לאחור, עם טבעות סנכרון להילוכים הקדמיים תיבת הילוכים במקרה חירום
בעל כוונון עצמי עם דוושה ללא מהלך סרק מצמד

קדמית הנעה
טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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בלמים
1.4 TB BZ ABARTH

בלמי שירות:

בלמי דיסק (עם אוורור עצמי)מיים
 קד

בלמי דיסק
 אחוריים

מבוקר בידית ידנית, פועל על הגלגלים האחורייםבלם חניה

בר על בלמי הדיסק ולהפחית את יעילות הבלימה בפעם הראשונהכים, עלולים להצטרח ומלח המרוסס על הד מים, קרחשוב:
בה מפעילים את הבלמים.

מתלים
1.4 TB BZ ABARTH

ת רוחב מכנית,סון, גלגלים עצמאיים: קורסוג מקפירמייםקד

משככי זעזועים, קפיצים סליליים ומוט מייצב

בין עצמם:סרן פיתול, וגלגלים מחוברים בינם לאחוריים

הכוללים סרן פיתול עם שתי זרועות צינוריות עם משככי זעזועים וקפיצים סליליים

היגוי
1.4 TB BZ ABARTH

בבת עם פס משונן, הגה כוח חשמלי בהפעלהססוג

כפולה (רגיל/ספורט)

10.8בוב    מטרייםקוטר סי

בין קירות

בלמים
הכרת

1.4 TB BZ ABARTH
מכוניתך

בלמי שירות:

בלמי דיסק (עם אוורור עצמי) 
 קדמיים
אמצעי בלמי דיסק 
 אחוריים

בטיחות מבוקר בידית ידנית, פועל על הגלגלים האחוריים בלם חניה

שימוש נכון
במכוניתךחשוב: מים, קרח ומלח המרוסס על הדרכים, עלולים להצטבר על בלמי הדיסק ולהפחית את יעילות הבלימה בפעם הראשונה

בה מפעילים את הבלמים.

נוריות אזהרה
והודעות מתלים

1.4 TB BZ ABARTH

סוג מקפירסון, גלגלים עצמאיים: קורת רוחב מכנית, קדמיים
במקרה חירום

משככי זעזועים, קפיצים סליליים ומוט מייצב

סרן פיתול, וגלגלים מחוברים בינם לבין עצמם: אחוריים
טיפול הכוללים סרן פיתול עם שתי זרועות צינוריות עם משככי זעזועים וקפיצים סליליים

ותחזוקה

היגוי
1.4 TB BZ ABARTHנתונים טכניים

סבבת עם פס משונן, הגה כוח חשמלי בהפעלה סוג

כפולה (רגיל/ספורט)
אינדקס 10.8 קוטר סיבוב    מטריים

בין קירות
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גלגלים
חישוקים וצמיגים

ה כבושה או מסגסוגתחישוקים מפלד
קלה. כל הצמיגים המאושרים לשימוש

מופיעים ברשיון המכונית.

ה בין הנתוניםה של סתיר במקרחשוב:
כב,בספר הוראות התפעול ורשיון הר

המפרט הקובע הוא זה המופיע ברשיון
כב.הר

הקפד לציית למידות המפורטות כדי
להבטיח את בטיחות מכוניתך בתנועה.

התקן צמיגים מאותו יצרן ומאותו סוג
על כל הגלגלים.

 אל תשתמש באבובים בצמיגיםחשוב:
רדיאליים.

גיאומטריית הגלגלים
תמיים הנמדדהתכנסות הגלגלים הקד

בין החישוקים:

 0.5 מ“מ.1±   

כים מתייחסים למכונית במצבהער
כשיר לנהיגה.

קריאת סימוני צמיג
איור 4

R 14 82H 175/65דוגמה:  

חק המרSרוחב נומינלי (=175
פנות הצמיג)במ“מ בין ד

) באחוזיםH/Sיחס גובה/רוחב (=65

R=צמיג רדיאלי

)Øים (’קוטר הצמיג באינצ=14

בול)שיעור העמסה (קי=82

H=ביתמהירות נסיעה מר

איור 4

גיאומטריית הגלגלים גלגלים
התכנסות הגלגלים הקדמיים הנמדדתהכרת חישוקים וצמיגים

בין החישוקים: מכוניתך
חישוקים מפלדה כבושה או מסגסוגת

1   ± 0.5 מ“מ. קלה. כל הצמיגים המאושרים לשימוש

הערכים מתייחסים למכונית במצב מופיעים ברשיון המכונית. אמצעי
כשיר לנהיגה. חשוב: במקרה של סתירה בין הנתונים בטיחות

בספר הוראות התפעול ורשיון הרכב,
המפרט הקובע הוא זה המופיע ברשיון שימוש נכון

איור 4 הרכב. במכוניתך
הקפד לציית למידות המפורטות כדי

קריאת סימוני צמיג להבטיח את בטיחות מכוניתך בתנועה. נוריות אזהרה
איור 4 התקן צמיגים מאותו יצרן ומאותו סוג והודעות

175/65 R 14 82H  :דוגמה על כל הגלגלים.

חשוב: אל תשתמש באבובים בצמיגים
רוחב נומינלי (S המרחק = 175 רדיאליים. במקרה חירום
במ“מ בין דפנות הצמיג)

H/Sבאחוזים ( יחס גובה/רוחב ( = 65 טיפול
צמיג רדיאלי = R  ותחזוקה

Ø( קוטר הצמיג באינצ’ים ( = 14

שיעור העמסה (קיבול) = 82
נתונים טכניים

מהירות נסיעה מרבית = H

אינדקס
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ביתמהירות נסיעה מר

Q=עד 160 קמ“ש

R=עד 170 קמ“ש

S=עד 180 קמ“ש

T=עד 190 קמ“ש

U=עד 200 קמ“ש

H=עד 210 קמ“ש

V=עד 240 קמ“ש

W=עד 270 קמ“ש

בית עם צמיגימהירות נסיעה מר
שלג

QM + S=עד 160 קמ“ש

TM + S=עד 190 קמ“ש

HM + S=עד 210 קמ“ש

בול)שיעור העמסה (קי

ק“ג462=81ק“ג335=70

ק“ג475=82ק“ג345=71

ק“ג487=81ק“ג355=72

ק“ג500=84ק“ג365=73

ק“ג515=85ק“ג375=74

ק“ג530=86ק“ג387=75

ק“ג545=87ק“ג400=76

ק“ג560=88ק“ג412=77

ק“ג580=89ק“ג425=78

ק“ג600=90ק“ג437=79

ק“ג615=91ק“ג450=80

 איור 4קריאת סימוני חישוק

B X 14  H2 5,000דוגמה:  

1ים ’רוחב החישוק באינצ=5,00ְְְְְ

B=כז החישוקמתאר מר
(בליטת הצד המשמשת

2בת לצמיג) כתוש

קוטר נומינלי של החישוק=14
ים (תואם לקוטר’באינצ

הצמיג שיש  להתקינו)
3 = Ø

H2=ת ומספר “הבליטות“צור
(תבליט חישוק היקפי
האוחז בשפת הצמיג

הרדיאלי ומצמיד אותה
לחישוק).

קריאת סימוני חישוק איור 4 שיעור העמסה (קיבול) מהירות נסיעה מרבית
הכרת

5,000 B X 14  H2  :דוגמה ק“ג 462 = 81 ק“ג 335 = 70 עד 160 קמ“ש = Q
מכוניתך

רוחב החישוק באינצ’ים 1 = ְְְְְ5,00 ק“ג 475 = 82 ק“ג 345 = 71 עד 170 קמ“ש = R

מתאר מרכז החישוק = B ק“ג 487 = 81 ק“ג 355 = 72 עד 180 קמ“ש = S
אמצעי (בליטת הצד המשמשת ק“ג 500 = 84 ק“ג 365 = 73 עד 190 קמ“ש = T

בטיחות כתושבת לצמיג) 2
ק“ג 515 = 85 ק“ג 375 = 74 עד 200 קמ“ש = U

קוטר נומינלי של החישוק = 14
ק“ג 530 = 86 ק“ג 387 = 75 עד 210 קמ“ש = Hשימוש נכון באינצ’ים (תואם לקוטר
ק“ג 545 = 87 ק“ג 400 = 76 עד 240 קמ“ש = Vבמכוניתך הצמיג שיש  להתקינו)

Ø = 3 ק“ג 560 = 88 ק“ג 412 = 77 עד 270 קמ“ש = W

נוריות אזהרה צורת ומספר “הבליטות“ = H2 ק“ג 580 = 89 ק“ג 425 = 78

והודעות (תבליט חישוק היקפי ק“ג 600 = 90 ק“ג 437 = 79 מהירות נסיעה מרבית עם צמיגי
האוחז בשפת הצמיג ק“ג 615 = 91 ק“ג 450 = 80 שלג

הרדיאלי ומצמיד אותה עד 160 קמ“ש = QM + S
במקרה חירום לחישוק).

עד 190 קמ“ש = TM + S

עד 210 קמ“ש = HM + S
טיפול

ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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צמיגים � צמיגי שלגרטיצמיגים � צמיג סטנדחישוקיםדגמים

1.4 TB BZ61/2J x 16H2 ET35195/45 R16 84 V XL***

ABARTH7J x 17H2 ET38205/40 R17 84W XL

* ניתן להתקין שרשראות בעובי 7 מ“מ.

כים מכוסות שלג.ר) זמינים לשימוש, אם נוסעים במכונית בעיקר על דR16 195/45ף ספורט  צמיגי חורPirelliף (** גם צמיגי חור

 (בר)לחצי אוויר בצמיגים קרים

הוסף 0.3+ בר למפרט לחץ הניפוח כאשר הצמיגים עדיין חמים. בדוק מחדש את לחצי האוויר בצמיגים קרים.

צמיגים                                                               עומס בינוני*                                               עומס מלא

אחורייםמייםקדאחורייםמייםקד

195/45 R16 84 V XL2.32.12.62.4

205/40 R17 84W XL2..32.12.62.4

* במהירויות מעל 160 קמ“ש, השתמש בלחצי ניפוח עבור תנאי עומס מלא.

צמיגים � צמיגי שלג צמיגים � צמיג סטנדרטי חישוקים דגמים

** 195/45 R16 84 V XL* 61/2J x 16H2 ET35 1.4 TB BZ הכרת
מכוניתך

205/40 R17 84W XL 7J x 17H2 ET38 ABARTH

אמצעי
* ניתן להתקין שרשראות בעובי 7 מ“מ.

בטיחות
195/45 R16 Pirelli.זמינים לשימוש, אם נוסעים במכונית בעיקר על דרכים מכוסות שלג ( ** גם צמיגי חורף ( צמיגי חורף ספורט 

שימוש נכון
במכוניתך

נוריות אזהרה
לחצי אוויר בצמיגים קרים (בר) והודעות

הוסף 0.3+ בר למפרט לחץ הניפוח כאשר הצמיגים עדיין חמים. בדוק מחדש את לחצי האוויר בצמיגים קרים.

צמיגים                                                               עומס בינוני*                                               עומס מלא במקרה חירום
אחוריים קדמיים אחוריים קדמיים

2.4 2.6 2.1 2.3 195/45 R16 84 V XL
טיפול

2.4 2.6 2.1 2..3 205/40 R17 84W XL
 ותחזוקה

* במהירויות מעל 160 קמ“ש, השתמש בלחצי ניפוח עבור תנאי עומס מלא.
נתונים טכניים

אינדקס
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נתונים טכניים

מידות
המידות מבוטאות במילימטרים

ומתייחסות למכונית עם צמיגים
רטיים.סטנד

הגובה מתייחס למכונית ללא מטען.

בול תא המטעןקי

תא המטען ללא מטען

) ........... 185 ליטרים.V.D.Aרטי (סטנד

ABCDEFGIסאותגיר

1.4 TB BZ ABARTH365777623005811480/1485)æ(1415/1409)æ(16271408/1402 )æ(

)æ( 205/40 עם צמיגי R17

איור 6

מידות
הכרת

המידות מבוטאות במילימטרים
מכוניתך ומתייחסות למכונית עם צמיגים

סטנדרטיים.

אמצעי הגובה מתייחס למכונית ללא מטען.

בטיחות
קיבול תא המטען

שימוש נכון תא המטען ללא מטען
במכוניתך

V.D.A.185 ליטרים ........... ( (סטנדרטי 

נוריות אזהרה
והודעות

במקרה חירום

טיפול
ותחזוקה איור 6

נתונים טכניים I G F E D C B A גירסאות

(æ) 1408/1402 1627 (æ)1415/1409 (æ)1480/1485 581 2300 776 3657 1.4 TB BZ ABARTH

אינדקס
205/40 R17 עם צמיגי (æ)
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ה חירוםבמקר
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 ותחזוקה

נתונים טכניים

ביצועים
ת לאחר שימוש התחלתי במכונית בקמ“ש:בית מותרמהירות מר

1.4 TB BZ ABARTH205

ביצועים
מהירות מרבית מותרת לאחר שימוש התחלתי במכונית בקמ“ש:הכרת
מכוניתך

205 1.4 TB BZ ABARTH
אמצעי

בטיחות

שימוש נכון
במכוניתך

נוריות אזהרה
והודעות

במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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במכוניתך

אינדקס
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טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

משקלים

TB BZ ABARTH 1.4משקלים (ק“ג)

1035משקל מכונית ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלק

בול, ללא ציוד אופציונלי):מלא עד 90% קי

390משקל מטען (*) כולל נהג:

בי מותר (**)משקל מטען מר

830מי:
 סרן קד

640
 סרן אחורי:

1425
 כללי:

משקלי גרור

800
 גרור עם בלמים:

400
 גרור ללא בלמים:

50בי על הגגמשקל מר

60בי על היצול (גרור עם בלמים)משקל מר

בול המטען הנישא.), משקל המכונית ללא מטען גדל, ומפחית את קי’(*) אם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש וכו

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

משקלים
הכרת

מכוניתך
1.4 TB BZ ABARTH משקלים (ק“ג)

1035 משקל מכונית ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלק
אמצעי מלא עד 90% קיבול, ללא ציוד אופציונלי):

בטיחות 390 משקל מטען (*) כולל נהג:

שימוש נכוןמשקל מטען מרבי מותר (**)
830 במכוניתך
 סרן קדמי:
640 
 סרן אחורי:

נוריות אזהרה 1425 
 כללי:

והודעות משקלי גרור

800 
 גרור עם בלמים:

400 במקרה חירום
 גרור ללא בלמים:
50 משקל מרבי על הגג

60 משקל מרבי על היצול (גרור עם בלמים)
טיפול

ותחזוקה
(*) אם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש וכו’), משקל המכונית ללא מטען גדל, ומפחית את קיבול המטען הנישא.

(**) אין לחרוג מעל המשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.
נתונים טכניים

אינדקס
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תוהודעו

שימוש נכון
במכוניתך
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נתונים טכניים

בוליםקי

ליטריםמיכל דלק

ליטריםהכולל עתוד

ליטריםכת קירור מנועמער

ליטריםשמן מנוע

ליטריםשמן מנוע ומסנן

בתבת הילוכים/תיתי

ליטריםהדיפרנציאל

ק“גראולימעגל בלימה היד

מיכל נוזל שטיפת השמשה

ליטריםמית והחלון האחוריהקד

1.4 TB BZ ABARTH

35

5

5.15

2.75

2.90

1.65

0.55

2.5

נוזלים ושמנים מקוריים לפי המפרט
 אוקטןR.O.N 95 ת, בנזין נטול עופר

)EN228לפחות (מפרטים 


תערובת של 50% מים מזוקקים ו
PARAFLU UP )¥(

SELENIA ABARTH 10W50

TUTELA CAR TECHNYX

TOTELA TOP 4

 
TUTELAתערובת של מים ו

PROFESSIONAL SC35

60
40כאשר המכונית נמצאת בשימוש בתנאי אקלים קשים במיוחד, אנו ממליצים להשתמש בתערובת של )¥(
PARAFLU UP.ומים מזוקקים 

קיבולים
נוזלים ושמנים מקוריים לפי המפרט 1.4 TB BZ ABARTH

הכרת

 95 R.O.N בנזין נטול עופרת,  אוקטןמכוניתך 35 ליטרים מיכל דלק
(EN228 מפרטים) לפחות

5 ליטרים כולל עתודה
אמצעי

5.15 ליטרים תערובת של 50% מים מזוקקים ו
מערכת קירור מנוע
UP

בטיחות
(¥) PARAFLU 

2.75 ליטרים שמן מנוע שימוש נכון
SELENIA ABARTH 10W50 2.90 ליטרים שמן מנוע ומסנן במכוניתך

תיבת הילוכים/תיבת
TUTELA CAR TECHNYX

1.65 ליטרים הדיפרנציאל נוריות אזהרה
TOTELA TOP 4 0.55 ק“ג מעגל בלימה הידראולי והודעות

TUTELA 
תערובת של מים ו
2.5 מיכל נוזל שטיפת השמשה

PROFESSIONAL SC35 במקרה חירום
ליטרים הקדמית והחלון האחורי

טיפול
60
כאשר המכונית נמצאת בשימוש בתנאי אקלים קשים במיוחד, אנו ממליצים להשתמש בתערובת של 40 ¥( )

UP
 ותחזוקה

 PARAFLU ומים מזוקקים.

נתונים טכניים

אינדקס
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נתונים טכניים

נוזלים ושמנים
מוצרים מומלצים ומפרטים

מרווחי החלפהנוזלים ושמנים מומלציםמפרטי נוזלים ונוזליםשימוש
לפעולת מכונית תקינה

בהתאםSELENIA ABARTH 10W50כל השמנים הסינתטייםשמנים עבור מנועי בנזין
לתוכנית הטיפולים0101סימוכין טכני חוזי מס. SAE 10W50מסוג 

 
, עלול לגרום נזק למנוע ולא יכוסה על ידי האחריות.ACEA C3השימוש במוצרים עם תכונות נמוכות מ

כז שירות במרPETRONAS LUBRICANTSכאשר המכונית נמצאת בשימוש בתנאי אקלים קשים במיוחד, בקש מוצר מטווח 
ת סמל“ת בע“מ.מורשה מטעם חבר

נוזלים ושמנים
הכרת מוצרים מומלצים ומפרטים

מכוניתך

מרווחי החלפה נוזלים ושמנים מומלצים מפרטי נוזלים ונוזלים שימוש

אמצעי לפעולת מכונית תקינה
בהתאם SELENIA ABARTH 10W50 כל השמנים הסינתטיים בטיחותשמנים עבור מנועי בנזין

לתוכנית הטיפולים סימוכין טכני חוזי מס. 0101 SAE 10W50 מסוג

שימוש נכון
במכוניתך

ACEA C3.עלול לגרום נזק למנוע ולא יכוסה על ידי האחריות ,  
השימוש במוצרים עם תכונות נמוכות מ

נוריות אזהרה כאשר המכונית נמצאת בשימוש בתנאי אקלים קשים במיוחד, בקש מוצר מטווח PETRONAS LUBRICANTS במרכז שירות

והודעות מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ.

במקרה חירום

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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נתונים טכניים

שימוש

שמנים וגריז עבור
כת ההנעהתנועות מער

נוזל בלמים

חומר הגנה למקרנים

נוזל שטיפת השמשה
מית/החלון האחוריהקד

מפרטי נוזלים ושמנים לפעולת מכונית תקינה

 העולה עלSAE 75W-85שמן סינתטי בדירוג 
API GL4 PLUS FIAT 9.55550מפרטים 

בדנום ביסולפיד, עמיד לטמפרטורותגריז מולי
NL.GI 1-2גבוהות, סמיכות 

גריז מבוסס על אמוניה סינתטית מתאים
.NL.G.1.2לטמפרטורות גבוהות, סמיכות  

,DOT 4, ISO 4925 116 מס.   FMVSSנוזל סינתטי 

SAR J1704, CUNA NC 956-01

נוגד קיפאון לפעולת הגנה אדום, מבוסס על
מעכב שיתוך מונואתילן גליקול, עם נוסחה

.O.A.Tאורגנית המבוססת על 
,CUNA NO 956-16העולה על מפרטי 

 ASTM D 3306. 

.CUNA NOם ציפה תערובת של אלכוהול ומים וגור

956-II.

נוזלים ושמנים
מומלצים

TUTELA CAR TECHNYX

סימוכין טכני חוזי מס.
F010.B05.

TUTELA ALL STAR

סימוכין טכני חוזי מס.
F702.G07.

TUTELA STAR 325

סימוכין טכני חוזי מס.
F301.D03.

 TUTELA TOP 4 סימוכין
טכני חוזי מס.

F001.A93.
PARAFLU UP (*)

סימוכין טכני חוזי מס.
F101.F01.

TUTELA

PROFESSIONAL SC35

סימוכין טכני חוזי מס.
F201.D02.

ישים ל�:

בת הילוכים מכניתתי
ודיפרנציאל

 בצד הגלגלCVמפרקי 

 בצדCVמפרקי 
הדיפרנציאל

ת בלמים ומצמדבקר
ראוליתהיד

תמעגלי קירור, מיד
השימוש: 50% מים

50% 
מזוקקים ו
PARAFLU UP )¥(.

לשימוש מדולל או בלתי
כותמדולל במער

שטיפת השמשה
מית והחלון האחוריהקד

בוב.חשוב: אל תשתמש בנוזלים עם מפרטים אחרים להוספה או לער(*)
כאשר המכונית נמצאת בשימוש בתנאי אקלים קשים במיוחד, אנו ממליצים על שימוש בתערובת של 60%)¥(

PARAFLU UP.40% מים מזוקקים 
 (*), ו

ישים ל�: נוזלים ושמנים מפרטי נוזלים ושמנים לפעולת מכונית תקינה שימוש
מומלצים הכרת

תיבת הילוכים מכנית TUTELA CAR TECHNYX שמן סינתטי בדירוג SAE 75W-85 העולה על מכוניתך
ודיפרנציאל סימוכין טכני חוזי מס. API GL4 PLUS FIAT 9.55550 מפרטים שמנים וגריז עבור

.F010.B05 תנועות מערכת ההנעה אמצעי

מפרקי CV בצד הגלגל TUTELA ALL STAR גריז מוליבדנום ביסולפיד, עמיד לטמפרטורות בטיחות
סימוכין טכני חוזי מס. NL.GI 1-2 גבוהות, סמיכות

F702.G07. שימוש נכון
במכוניתך

מפרקי CV בצד TUTELA STAR 325 גריז מבוסס על אמוניה סינתטית מתאים
הדיפרנציאל סימוכין טכני חוזי מס. .NL.G.1.2  לטמפרטורות גבוהות, סמיכות נוריות אזהרה

.F301.D03 והודעות

בקרת בלמים ומצמד נוזל סינתטי FMVSS מס.   ,TUTELA TOP 4 116 DOT 4, ISO 4925 סימוכין
הידראולית טכני חוזי מס. SAR J1704, CUNA NC 956-01 נוזל בלמים במקרה חירום

.F001.A93
UPמעגלי קירור, מידת PARAFLU UP (*) נוגד קיפאון לפעולת הגנה אדום, מבוסס על

השימוש: 50% מים סימוכין טכני חוזי מס. מעכב שיתוך מונואתילן גליקול, עם נוסחה טיפול
50% 
מזוקקים ו .F101.F01 .O.A.T אורגנית המבוססת על חומר הגנה למקרנים  ותחזוקה

UP.(¥) PARAFLU CUNA NO 956-16, העולה על מפרטי
.  ASTM D 3306

לשימוש מדולל או בלתי TUTELA נתונים טכניים
מדולל במערכות PROFESSIONAL SC35 CUNA NO. תערובת של אלכוהול ומים וגורם ציפה נוזל שטיפת השמשה

שטיפת השמשה סימוכין טכני חוזי מס. .956-II הקדמית/החלון האחורי
הקדמית והחלון האחורי .F201.D02 אינדקס

חשוב: אל תשתמש בנוזלים עם מפרטים אחרים להוספה או לערבוב. (*)
כאשר המכונית נמצאת בשימוש בתנאי אקלים קשים במיוחד, אנו ממליצים על שימוש בתערובת של 60% ¥( )

PARAFLU UP (*), ו
 40% מים מזוקקים. 156
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נתונים טכניים

תצרוכת דלק
בלהכי תצרוכת הדלק הניתנים בטער

בעו על בסיס מבחנים בעלילהלן נק
בעו בהתאםמכנה משותף, אשר נק

להנחיות הספציפיות של האיחוד
האירופי.

תהתהליכים להלן מולאו למדיד
התצרוכת:

ה ולאחריהמחזור עירוני: התנעה קר¥
מה נהיגה במכונית בעיר.נהיגה המד

מחזור בינעירוני: האצות תכופות¥
מיית שימושבכל ההילוכים להד

במכונית לנהיגה מחוץ לעיר; המהירות
משתנה בין 0 ל
 120 קמ“ש.

בת: חישוב הלוקחתצרוכת משול¥
בון 37% תצרוכת בנהיגה בעיר,בחש

ו
 63% תצרוכת בנהיגה מחוץ לעיר.

ב, מצבי התנועה, סוג הנתיחשוב:

תנאי מזג האוויר, סגנון הנהיגה ומצב
מתהתנאים הכללי של המכונית, ר

כתהדיפון/ציוד/אביזרים, המטען, מער
ת אקלים, גגון מטען ומצביםבקר

אחרים בהם גם השפעת סחב האוויר,
מות תצרוכת דלקעשויים לגרום לר

שונות לעומת אלה שנמדדו.

 (ליטרים ל� 100 ק“מ) CE/2004/3תצרוכת דלק בהתאם להנחיית האיחוד האירופי

במשולבינעירוניעירונידגם

1.4 TB BZ ABARTH8.55.46.55

תנאי מזג האוויר, סגנון הנהיגה ומצב מחזור בינעירוני: האצות תכופות ¥ תצרוכת דלק
הכרת התנאים הכללי של המכונית, רמת בכל ההילוכים להדמיית שימוש ערכי תצרוכת הדלק הניתנים בטבלה

מכוניתך הדיפון/ציוד/אביזרים, המטען, מערכת במכונית לנהיגה מחוץ לעיר; המהירות להלן נקבעו על בסיס מבחנים בעלי
בקרת אקלים, גגון מטען ומצבים משתנה בין 0 ל
 120 קמ“ש. מכנה משותף, אשר נקבעו בהתאם

אחרים בהם גם השפעת סחב האוויר, תצרוכת משולבת: חישוב הלוקח ¥ אמצעילהנחיות הספציפיות של האיחוד עשויים לגרום לרמות תצרוכת דלק בחשבון 37% תצרוכת בנהיגה בעיר, האירופי.
בטיחות שונות לעומת אלה שנמדדו. ו
 63% תצרוכת בנהיגה מחוץ לעיר. התהליכים להלן מולאו למדידת

שימוש נכוןהתצרוכת:
חשוב: סוג הנתיב, מצבי התנועה, מחזור עירוני: התנעה קרה ולאחריה במכוניתך¥

נהיגה המדמה נהיגה במכונית בעיר.

נוריות אזהרה
והודעות תצרוכת דלק בהתאם להנחיית האיחוד האירופי CE/2004/3 (ליטרים ל� 100 ק“מ)

במקרה חירום משולב בינעירוני עירוני דגם

6.55 5.4 8.5 1.4 TB BZ ABARTH

טיפול
ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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CO2 פליטות

בת.בלה להלן, מתייחסות לתצרוכת משולכת הפליטה ניתנות בט של מערCO2מות פליטות ר

 בהתאםCO2פליטות דגם

CE/2004/3להנחיית האיחוד האירופי 

1.4 TB BZ ABARTH155

CO2 פליטות
CO של מערכת הפליטה ניתנות בטבלה להלן, מתייחסות לתצרוכת משולבת. הכרת

רמות פליטות 2
מכוניתך

פליטות CO2 בהתאם דגם
אמצעי

2004/3/CE להנחיית האיחוד האירופי
בטיחות

155 1.4 TB BZ ABARTH

שימוש נכון
במכוניתך

נוריות אזהרה
והודעות

במקרה חירום

טיפול
 ותחזוקה

נתונים טכניים

אינדקס
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אינדקס
A

ASR.......................................56

D
Dualdrive  58.כת הגה כוח�מער

E
EOBD   54........................כת� מער

ESP  � 54..............................כתמער

M
MSR  56............................כת� מער

S
SBR 64..............................כת� מער

א
39....אביזרי נוחות בתא הנוסעים

139...........................אביזרים פנימיים
28................................................אוורור

85............................אחסון המכונית
אלומות אור גבוה בפנסים

34.........................................הראשיים
34.....� הבהוב בפנסים הראשיים

112.............................ה� החלפת נור
34........................................� הפעלה

אלומות אור נמוך בפנסים
34.........................................הראשיים

112.............................ה� החלפת נור
34........................................� הפעלה

146.......אספקת אנרגיה חשמלית

ב
128.................בדיקת מפלסי נוזלים

63............................................בטיחות
152............................................ביצועים

81........................................בלם חניה
147...............................................בלמים

131...................� מפלס נוזל בלמים
147......................................� מפרטים

95...................................במצב חירום
148..................................בסיס גלגלים

37...............................................בקרים

ג
41.............................בועגג זכוכית ק

41...........................................גג שמש
43...........................� פעולה בחירום

51.גגון מטען/מנשא מגלשי סקי
148...................................................גלגל

148..................................� גלגל חלופי
122.............................ת המכוניתגריר

ד
154...................................................דלק

11.........................� מד מפלס דלק
38כת ניתוק אספקת דלק� מער

154.......................בול מיכל דלק� קי
154..........................................� תדלוק

157.............................� תצרוכת דלק
43..............................................דלתות

ה
34.........הבהוב בפנסים הראשיים
121..........הגבהת המכונית במגבה

Dualdrive.................58הגה כוח 
62........................בהביהגנה על הס

116............................החלפת נתיכים
147...................................................היגוי

67................הסעת ילדים בביטחה
49.................ף החבילותת מדהסר

הכרת אינדקס
מכוניתך

ג א A
41 ............................. גג זכוכית קבוע 39 .... אביזרי נוחות בתא הנוסעים 56 ....................................... ASR

אמצעי 41 ........................................... גג שמש 139 ........................... אביזרים פנימיים
43 � פעולה בחירום........................... 28 ................................................ בטיחותאוורור
51 . גגון מטען/מנשא מגלשי סקי 85 ............................ אחסון המכונית D

148 ................................................... גלגל אלומות אור גבוה בפנסים 58 . שימוש נכון Dualdrive �מערכת הגה כוח
148 .................................. � גלגל חלופי 34 ......................................... במכוניתךהראשיים
122 ............................. גרירת המכונית 34 ..... � הבהוב בפנסים הראשיים

112 ............................. � החלפת נורה E
נוריות אזהרה ד 34 ........................................ � הפעלה 54 ........................  EOBD  � מערכת

והודעות 154 ................................................... דלק אלומות אור נמוך בפנסים 54  ESP � מערכת..............................
11 ......................... � מד מפלס דלק 34 ......................................... הראשיים
38 � מערכת ניתוק אספקת דלק 112 ............................. � החלפת נורה

במקרה חירום 154 ....................... � קיבול מיכל דלק 34 ........................................ � הפעלה M
154 .......................................... � תדלוק 146 ....... אספקת אנרגיה חשמלית 56  MSR � מערכת............................
157 ............................. � תצרוכת דלק

טיפול 43 .............................................. דלתות ב
ותחזוקה 128 ................. בדיקת מפלסי נוזלים S

ה 63 ............................................ בטיחות 64 SBR � מערכת..............................
34 ......... הבהוב בפנסים הראשיים 152 ............................................ ביצועים

נתונים טכניים 121 .......... הגבהת המכונית במגבה 81 ........................................ בלם חניה
58 ................. Dualdrive הגה כוח 147 בלמים...............................................
62 ........................ הגנה על הסביבה 131 ................... � מפלס נוזל בלמים

116 ............................ החלפת נתיכים 147 ...................................... � מפרטים
אינדקס 147 ................................................... היגוי 95 ................................... במצב חירום

67 ................ הסעת ילדים בביטחה 148 .................................. בסיס גלגלים
49 ................. הסרת מדף החבילות 37 בקרים...............................................
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37............הפעלת תפקודי ספורט
48....................חבת תא המטעןהר

80..............................התנעת המנוע
81.........� הפסקת פעולת המנוע

97.......................חיפה� התנעה בד
�96 התנעה באמצעות כבלי עזר

� כיצד לחמם מנוע שרק
81..........................................   הותנע

8..............................� מתג התנעה
79...............התנעת המנוע ונהיגה

35............התקן לווה אותי הביתה
התקן נעילת דלת נעילה/שחרור

43.............................מנעילה מבחוץ
התקנת התקנים חשמליים/

60....................................אלקטרוניים

ח
64.............................חגורות בטיחות

65........................................� אזהרות
65..............................� מגבילי עומס

65........� מותחני חגורות בטיחות
64..........................................� שימוש

67.......................................� תחזוקה
82..................................חיסכון בדלק
57....................................חיישני חניה

148..............................חישוקי גלגלים
149...� קריאת נתוני חישוק נכונה

28......................חלון אחורי מחומם
139................................חלונות (ניקוי)

45.........................חלונות חשמליים

142..............................................חלקים
143..................................כב� צבע מר
142......................................� קוד זיהוי

81..................................................חניה

כ
25...........................כוונון גלגל ההגה

23......................................בכוונון מוש
5......................................כרטיס קוד
73......................................כריות אוויר

75.............כי נהגבר� כרית אוויר ל
74..........................� כרית אוויר נהג

74............מי� כרית אוויר נוסע קד
�75 כרית אוויר צד�כרית אוויר וילון

ל
9................................לוח המחוונים

3..............................לוח המכשירים
150.....................לחצי אוויר בצמיגים

מ
36.............................מגב חלון אחורי

36........................................� הפעלה
136...........................................� להבים

137................................� נחירי ריסוס
35............מיתמגבי השמשה הקד

35........................................� הפעלה
136...........................................� להבים

137................................� נחירי ריסוס
מיתמגבי השמשה הקד

136...............................והחלון האחורי
65..................................מגבילי עומס

39.....................................מגיני שמש
11.....................................מד מהירות

11..............................מד מפלס דלק
11.........................................מד סל“ד

152..........................ביותמהירויות מר
71.....................ב ילד איזופיקסמוש
בי ילדיםמוש

70......................(תאימות לשימוש)
23...............מייםבי ספורט קדמוש
23............................................ביםמוש
24..........................בים אחורייםמוש
23...........................מייםבים קדמוש

140...............................................� ניקוי
65............מותחני חגורות בטיחות

 ....... GSI9,19ת הילוכים מחוון העבר
34......................................מחווני כיוון

ת פנס� החלפת נור
113..................................איתות אחורי

ת פנס� החלפת נור
112........................................איתות צד

ת פנס� החלפת נור
111...................................מיאיתות קד
34........................................� הפעלה

9............................................מחוונים
40..............................מחזיקי ספלים

21................................ב נסיעהמחש
151................................................מידות

142........................................מידע זיהוי

136 ............................... והחלון האחורי 142 .............................................. חלקים 37 ............ הפעלת תפקודי ספורט
65 .................................. מגבילי עומס 143 .................................. � צבע מרכב 48 .................... הרחבת תא המטען הכרת
39 ..................................... מגיני שמש 142 ...................................... � קוד זיהוי 80 .............................. התנעת המנוע מכוניתך
11 ..................................... מד מהירות 81 .................................................. חניה 81 ......... � הפסקת פעולת המנוע
11 .............................. מד מפלס דלק 97 ....................... � התנעה בדחיפה

11אמצעי ......................................... מד סל“ד כ 96 � התנעה באמצעות כבלי עזר
152 .......................... מהירויות מרביות 25 כוונון גלגל ההגה........................... � כיצד לחמם מנוע שרק בטיחות

71 ..................... מושב ילד איזופיקס 23 כוונון מושב...................................... 81 ..........................................    הותנע
מושבי ילדים 5 ...................................... כרטיס קוד 8 � מתג התנעה.............................. שימוש נכון

70 ...................... (תאימות לשימוש) 73 ...................................... כריות אוויר 79 ............... התנעת המנוע ונהיגה במכוניתך
23 ............... מושבי ספורט קדמיים 75 ............. � כרית אוויר לברכי נהג 35 ............ התקן לווה אותי הביתה
23 ............................................ מושבים 74 .......................... � כרית אוויר נהג התקן נעילת דלת נעילה/שחרור

24נוריות אזהרה .......................... מושבים אחוריים 74 ............ � כרית אוויר נוסע קדמי 43 ............................. מנעילה מבחוץ
23 ........................... מושבים קדמיים � כרית אוויר צד�כרית אוויר וילון75 התקנת התקנים חשמליים/ והודעות

140 ............................................... � ניקוי 60 .................................... אלקטרוניים
65 ............ מותחני חגורות בטיחות ל

9,19 ....... GSI מחוון העברת הילוכים 9 ................................ לוח המחוונים ח במקרה חירום
34 ...................................... מחווני כיוון 3 .............................. לוח המכשירים 64 ............................. חגורות בטיחות

� החלפת נורת פנס 150 ..................... לחצי אוויר בצמיגים 65 ........................................ � אזהרות
113 .................................. איתות אחורי 65 .............................. � מגבילי עומס טיפול

� החלפת נורת פנס מ 65 ........ � מותחני חגורות בטיחות  ותחזוקה
112 ........................................ איתות צד 36 ............................. מגב חלון אחורי 64 .......................................... � שימוש

� החלפת נורת פנס 36 ........................................ � הפעלה 67 ....................................... � תחזוקה
111 ................................... איתות קדמי 136 � להבים........................................... 82 .................................. חיסכון בדלק נתונים טכניים

34 ........................................ � הפעלה 137 ................................ � נחירי ריסוס 57 .................................... חיישני חניה
9 ............................................ מחוונים 35 ............ מגבי השמשה הקדמית 148 .............................. חישוקי גלגלים

40 .............................. מחזיקי ספלים 35 ........................................ � הפעלה 149 ... � קריאת נתוני חישוק נכונה אינדקס
21 ................................ מחשב נסיעה 136 � להבים........................................... 28 ...................... חלון אחורי מחומם

151 ................................................ מידות 137 ................................ � נחירי ריסוס 139 ................................ חלונות (ניקוי)
142 ........................................ מידע זיהוי מגבי השמשה הקדמית 45 ......................... חלונות חשמליים
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141.......................................מידע טכני
28....................................מיחזור אוויר

117..............................מיקומי נתיכים
61..........................מכסה מיכל דלק

49........................מכסה תא המנוע
145..................................................מנוע

144......................................� קוד זיהוי
145......................................� מפרטים

143...............................................� סיווג
132.......................................מסנן אוויר

DPF(.........132מסנן חלקיקי דיזל (
11.........................מעגל קירור מנוע

ABS..........................53כת מער
HILL HOLDER.............55כת מער
TCC..........................56כת מער
ת אקליםכת בקרמער

31.......................................אוטומטית
29...ת אקלים ידניתכת בקרמער
Dualdrive....58כת הגה כוח מער
28................כת חימום/אוורורמער
38...כת ניתוק אספקת דלקמער
4....................................כת קודמער

131....................מפלס נוזל הבלמים
מפלס נוזל השמשה

130.............מית/החלון האחוריהקד
כתמפלס נוזל מער

130......................................קירור מנוע
129..........................מפלס שמן מנוע

128...........................................מפלסים
5.............חוקמפתח ללא שלט ר

5...............חוקמפתח עם שלט ר
� בקשה למפתחות

7......................חוק נוספיםשלט ר
ת� החלפת כיסוי יחיד

7......................................חוקשלט ר
7..........................� החלפת מצבר

132................................................מצבר
132............................� בדיקת טעינה

132........................................� החלפה
� התנעת מצבר באמצעות

96..........................................כבלי עזר
121...............................� מטען מצבר

133.......................� עצות שימושיות
39................................מצית סיגריות

146...............................................מצמד
145.............................................מצתים
26..............................................מראות

26.......................................� חיצוניות
26.........................................� פנימית

137................................................כבמר
138.........................................� אחריות

137.............................................� הגנה
144...................................סה� קודי גר

138.......................................� תחזוקה
24.............משענות ראש אחוריות

153..........................................משקלים
8..................................מתג התנעה

147..............................................מתלים

נ
155...............................נוזלים ושמנים

27............................נוחות אקלימית
27............................................� אוורור

8..........................נועל עמוד ההגה
87...............ה והודעותנוריות אזהר
137....................................ניקוי חלונות

35........................................� הפעלה
�esc..........................13 תפריט 
�setup................13 תפריט 
43...............................כזיתנעילה מר

נעילה/שחרור מנעילה
44..............................מתוך המכונית

ס
143....................................הסימון שלד

4..............................................סמלים

פ
CO2...................................158פליטות 

114......................פנס בלימה שלישי
36.....................................הפנס תקר

36.............................................מי� קד
46.................................� תא המטען

114.........................פנסי לוחית רישוי
113......................פנסי נסיעה לאחור

37......................................פלפנסי ער
113.............................ה� החלפת נור

37........................................� הפעלה
38....................פל אחורייםפנסי ער

נ 5 ............... מפתח עם שלט רחוק 141 ....................................... מידע טכני
הכרת 155 ............................... נוזלים ושמנים � בקשה למפתחות 28 .................................... מיחזור אוויר

מכוניתך 27 ............................ נוחות אקלימית 7 ...................... שלט רחוק נוספים 117 .............................. מיקומי נתיכים
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מדריך מקוצר � נוריות אזהרה ונוריות חיווי

נוריות אזהרה וחיווי
(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 87)

נוריות אזהרה

בלוח המחוונים
נוריות אזהרה

בלוח המחוונים

הידלקות נורית אזהרה חוברת להודעה ספציפית ו/או צליל זמזם, כאשר זה נדרש. חיוויים אלה הם קצרים ומשמשים כהתרעה מראש,
וככאלה אין להתייחס אליהם כממצים ו/או תחליף למידע הנכלל בספר הדרכה זה, אותו מומלץ לך לקרוא בעיון בכל המקרים. התייחס

למידע בפרק זה במקרה של תקלת חיווי.

חשוב: כשל חיוויים בתצוגה משויך לאחת הקטגוריות, תקלות חמורות ותקלות פחות חמורות.  תקלות חמורות מצוינות באמצעות
“מחזור“ אזהרה ממושך החוזר על עצמם. תקלות פחות חמורות, מצוינות באמצעות “מחזור“ אזהרה מוגבל.

לחץ על MENU ESC כדי להפסיק את הופעת מחזור האזהרה בשני המקרים. נורית האזהרה בלוח המחוונים תוסיף לדלוק, עד שהסיבה
לתקלה תבוטל.

נוריות אזהרה

בלוח המחוונים

מפלס נוזל בלמים נמוך
(אדומה)

EBD תקלת  בלם חניה מופעל (אדומה)
(אדומה) (כתומה)

תקלת כריות אוויר
(אדומה)

לחץ שמן נמוך

(אדומה)

כרית אוויר נוסע קדמי
מנוטרלת (כתומה)

כרית אוויר נוסע קדמי
מנוטרלת (כתומה)

המצבר אינו נטען כהלכה

(אדומה)

ABS תקלה במערכת

(כתומה)
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מדריך מקוצר � נוריות אזהרה ונוריות חיווי

נוריות אזהרה

בלוח המחוונים
נוריות אזהרה

בלוח המחוונים

נוריות אזהרה

בלוח המחוונים

פנסי ערפל אחוריים תקלת הגה כוח

(כתומה) ”DUALDRIVE“

(אדומה)

נעילת דלתות בלתי

מושלמת

(אדומה)

EOBD /תקלת מערכת

הזרקה
(אדומה)

חיווי תקלה כללית
(כתומה)

עתודת דלק

(כתומה)

תקלת מערכת הגנת

המכונית � מערכת קוד

(כתומה)

ESP תקלת מערכת
תקלה במונע / דרדור

לאחור (כתומה)

פנסי צד/פנסים אחוריים

אלומות אור נמוך בפנסים
הראשיים (ירוקה)

לווה אותי הביתה (ירוקה)

מחוון כיוון שמאלי
(ירוקה � מהבהבת)

מחוון כיוון ימני
(ירוקה � מהבהבת)

שילוב תפקוד ספורט

אלומות אור גבוה
(כחולה)

בלאי רפידות בלמים
(כתומה)

פנסי ערפל קדמיים
לא נחגרו חגורות בטיחות

(אדומה)(ירוקה)
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מדריך מקוצר � לחצי אוויר בצמיגים

(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 150) לחצי אוויר בצמיגים

לחצי אוויר בצמיגים קרים (בר)
הוסף 0.3+ בר למפרט לחץ הניפוח כאשר הצמיגים עדיין חמים. בדוק מחדש את לחצי האוויר בצמיגים קרים.

צמיגים                                                               עומס בינוני*                                               עומס מלא

אחוריים קדמיים אחוריים קדמיים

2.4 2.6 2.1 2.3 195/45 R16 84 V XL

2.4 2.6 2.1 2..3 205/40 R17 84W XL

* במהירויות מעל 160 קמ“ש, השתמש בלחצי ניפוח עבור תנאי עומס מלא.



5     �            מדריך מקוצר  

מדריך מקוצר � שימוש בערכת תיקון נקר

ערכת תיקון צמיג מהיר � תקן וסע אוטומטי
(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 98)

ערכת תיקון הצמיג המהיר תקן וסע

.A � 2 אוטומטי, ממוקמת בתא המטען איור

איור 2

אזהרה

אותת כי המכונית נייחת בהתאם לדרישות
החוק הבאות: מהבהבי אזהרת חירום,

משולש אזהרה וכו’. מומלץ שהנוסעים
יצאו מהמכונית, בפרט אם המכונית טעונה

בכבדות וימתינו עד לאחר ביצוע התיקון,
הרחק מכל סכנה של התנועה בדרך.

במקרים של דרכים משובשות או דרכים
עם שיפועים, הצב סדים או חומרים

מתאימים אחרים מתחת לגלגלים כדי

לאבטח את המכונית.

איור 11 הערכה באיור 2 כוללת:

זוג כפפות מגן שניתן למצוא אותן בתא ¥ בקבוק A המכיל חומר אטימה ומותקן עם: ¥

צדדי במדחס.
B. צינור מילוי  �

מתאמים לניפוח אלמנטים שונים. ¥
תווית C עם הכיתוב “80 קמ“ש �

במיכל הערכה (המוצב בתא המטען מקסימום“, שיש להציבה במקום שיראה
מתחת לשטיח), נמצאים גם מברג והתקן באופן ברור לנהג (על לוח המכשירים),

גרירה. לאחר תיקון הצמיג.

עלון הוראות (ראה איור 12), שיש ¥

להשתמש בו עבור שימוש נכון בערכת

התיקון המהיר, ולאחר מכן יש למסור

המטפלים בתיקון אותו לסגל העובדים

הצמיג שטופל באיטום.

מדחס איור 11 � D ביחד עם מד לחץ ¥

ואביזרי קצה, נמצא בתא המטען.
איור 12
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מדריך מקוצר � שימוש בערכת תיקון נקר

אזהרה

העבר את חוברת ההדרכה לצוות העובדים
של מוסך התיקון.

במידה וקורה נקר בצמיג עקב חדירת
גופים זרים, אם הנזק אינו עולה על
קוטר של 4 מ“מ בסוליית או בכתף

הצמיג.

אזהרה

לא ניתן להשתמש בערכה לתיקון דופן
צמיג. אל תשתמש בערכת התיקון המהיר

אם הרכב הוסיף לנסוע על הצמיג הנקור.

מידע חשוב

נוזל האטימה של ערכת התיקון המהיר, יעיל

בטמפרטורות חיצוניות של בין      20°C-    עד

+.ֳ 50 C°

תוקף הכשירות של נוזל האיטום מוגבל בזמן.

אזהרה

אם חישוק הגלגל ניזוק (עד כדי כך שהוא
גורם לדליפת אוויר), המצב לא ניתן

לתיקון. אל תסיר את הגוף הזר (בורג או
מסמר) מהצמיג.

אזהרה

פנה מיד לרופא אם הבחנת בתופעות
אלרגיות. אחסן את המיכל בתא מיוחד,

הרחק ממקורות חום. תוקף הכשירות של
נוזל האיטום הוא בר�תפוגה.

אל תפעיל את המדחס ליותר מ� 20 דקות
רצופות. סכנת חימום יתר. ערכת התיקון

המהיר אינה מתאימה לתיקונים מוחלטים.
היא משמשת לתיקונים זמניים בלבד.

החלף את המיכל המכיל נוזל איטום
שפג תוקפו. סלק את המיכל ונוזל

האטימה באופן נכון, בהתאם
לתקנות הלאומיות והחוקים המקומיים

בתוקף.

אזהרה

מיכל חומר האטימה כולל אתילן גליקול, וכן
“לטקס“ העלול לגרום לאלרגיות. הוא מזיק
מאוד אם בולעים אותו, גורם לגירויי עיניים.

עלול לגרום לרגישות מרובה אם שואפים את
אדיו או יוצרים אתו מגע. הימנע ממגע

בעיניך, עורך או בגדיך, שטוף מיד בכמות
רבה של מים. פנה מיד לרופא. הרחק מהישג

ידיהם של ילדים. לאנשים הסובלים מאסטמה
איור 13 אסור להשתמש במוצר. אל תשאף את

האדים במהלך הזרקת החומר.

תהליך הניפוח
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D� 14 למצב 1 (מופעל). נפח את הצמיג

עד ללחץ המפורט בסעיף “לחצי ניפוח“,

בפרק “מפרטים טכניים“.

לקריאת מדויקת יותר בדוק את מד הלחץ

Fכאשר פעולת המדחס , איור 14 �

מופסקת.

אזהרה

לבש את כפפות המגן המסופקות עם

ערכת תיקון צמיג מהיר.

איור 14

וודא שבלם החניה מופעל. הסר את ¥

מכסה שסתום ניפוח הצמיג, הוצא את
צינור המילוי הגמיש איור A � 13 וחבר

איור 16 B.ניפוח הצמיג , על שסתום אותו לטבעת 

איור 15

אם לאחר חמש דקות ניפוח לא ניתן עדיין ¥

להגיע ללחץ של 1.5 בר, נתק את
המדחס משסתום הניפוח ומהשקע, הסע

את המכונית כעשרה מטרים לפנים או
לאחור, כדי לפזר את נוזל האיטום בכל

הצמיג באופן שווה, ולאחר מכן חזור על
פעולות הניפוח.

אם לאחר פעולה זו לא ניתן בתוך חמש ¥

דקות עדיין להגיע ללחץ של 1.8 בר, אל

תתחיל לנהוג מהאחר והצמיג ניזוק

במידה חריגה וערכת תיקון הצמיג המהיר,

אינו יכולה להבטיח אטימה מספקת.

התקשר למרכז שירות מורשה מטעם

חברת סמל“ת בע“מ.

אם הגעת ללחץ המפורט בסעיף “לחצי ¥

ניפוח“, בפרק “נתונים טכניים“. התחל

מיד בנהיגה.

Aוודא שמתג איור 14 � המדחס נמצא ¥

במצב 0 (מופסק), התנע את המנוע,

הכנס את התקע לתוך השקע איור 15 �

Eוהפעל את המדחס בסיבוב המתג איור ,
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לאחר נהיגה במשך כעשר דקות, עצור ¥

את המכונית, ובדוק שוב את לחץ האוויר.

הפעל את בלם החניה.

אזהרה

הדבק את המדבקה במקום שיראה בבירור על
ידי הנהג, כאזכור לכך שהצמיג טופל באמצעות

ערכת תיקון צמיג מהיר. נהג בזהירות בפרט
בעיקולים, אל תנהג במהירות העולה על 80

קמ“ש. אל תאיץ ואל תבלום באיטיות.

אזהרה

אל תוסיף לנהוג אם הלחץ ירד לפחות מ� 1.8
בר; ערכת תיקון צמיג מהיר תקן וסע אוטומטי,

אינה מסוגלת לפעול כהלכה מפני שהצמיג
ניזוק במידה חריגה. סע למרכז שירות מורשה

מטעם חברת סמל“ת בע“מ.

אם ניתן לקרוא לפחות לחץ של 1.8 בר, ¥

איור 17 תקן ללחץ הנכון (כאשר המנוע פועל

ובלם החניה מופעל), והתחל שוב
עבור בדיקת ותיקון לחץ בלבד

בנסיעתך.
אפשר להשתמש במדחס לתיקון לחצים

בלבד. שחרר את המחבר לחיבור מהיר וחבר

אותו ישירות לשסתום הניפוח של הצמיג, נהג בזהירות מרובה למרכז השירות ¥
איור 17; באופן זה מיכל נוזל האיטום לא המורשה הקרוב ביותר מטעם חברת
יחובר למדחס, ונוזל איטום לא יוזרק לתוך סמל“ת בע“מ.

הצמיג.

תהליך החלפת מיכל נוזל איטוםאזהרה

להחלפת מיכל נוזל האיטום פעל באופן הבא: זכור להודיע למרכז השירות כי הצמיג
טופל בערכת תיקון צמיג מהיר. העבר את

.A � 18 נתק את המחבר איור ¥
חוברת ההוראות לצוות עובדי מוסך

סובב את מיכל נוזל האיטום כנגד השעון, ¥ התיקונים.

והרם אותו להחלפתו.

איור 18

התקן מיכל חדש וסובב אותו בכיוון השעון. ¥

חבר את המחבר A למיכל, והתקן את ¥

הצינור השקוף B למיקומו המתאים.



9     �            מדריך מקוצר  
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(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 123)

פעולת כל הפנסים (פנסים ראשיים, מחווני ¥ טיפולי שירות תקופתיים מבוצעים בכל מרכזי
כיוון, מהבהבי חירום וכו’). השירות המורשים מטעם חברת סמל“ת תחזוקה שוטפת

פעולת מערכת שטיפה/ניגוב של השמשה ¥ בע“מ. בסיסית
הקדמית, מיקום ובלאי להבי מגבי השמשה אם במהלך הטיפול התקופתי נמצא כי צריך

הקדמית והחלון האחורי. לבצע תיקונים ולהחליף חלקים, בנוסף לעבודה
כל 3,000 ק“מ בדוק והוסף במידת הצורך:המבוצעת בתוקף הטיפול; העבודה הנוספת
מפלס שמן מנוע.תבוצע רק לאחר קבלת הסכמה מפורשת טיפולים תקופתיים

מבעל המכונית.
Selenia אנו ממליצים לך להשתמש במוצרי
FL, המתוכננים ומיוצרים במיוחד עבור מכוניות תחזוקה נכונה של המכונית חיונית להבטחת

Abarth. (ראה טבלת “קיבולים“ בפרק “נתונים חשוב: אנו ממליצים לך ליצור קשר עם מרכז השמירה על תקינותה, ומצבה הטוב למשך

טכניים“). שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ שנים רבות.

מיד עם גילוי תקלה כלשהי, ולו הקלה ביותר למטרה זו תכננה חברת Abarth מספר בדיקות
ולא להמתין למועד השירות הבא. ופעולות תחזוקה, שיש לבצע כל 30,000

תנאי שירות קשים במיוחד אם משתמשים במכונית בתכיפות לגרירת קילומטרים.

אם מתקיימים תנאי השירות של המכונית גרור, יש לבצע טיפולים תקופתיים בטווחים עם זאת, הטיפולים התקופתיים לא יכסו באופן
באחד מתנאי השירות הקשים הבאים: קצרים יותר. מלא את הצרכים של מכוניתך. עליך לזכור שאין

¥ דרכים מאובקות;די בטיפולים התקופתיים ולכן חשוב לזכור בדיקות סדירות 30,000 �עובדה זו. עוד לפני הטיפול הראשון ב
8� 7 �נסיעות למרחקים קצרים )פחות מ ¥

כל 1,000 ק“מ או לפני נסיעה ארוכה, בדוק קילומטרים ובין הטיפולים הבאים, יש לבצע
ק“מ) חוזרות ונשנות, בטמפרטורות

והוסף במידת הצורך: פעולות תחזוקה שוטפת, דוגמת בדיקת
חיצוניות של פחות מ� 0 מעלות;

מפלס נוזל קירור מנוע. ¥ מפלסי נוזלים והוספה במידת הצורך; בדיקת
פעולה ממושכת בהילוך סרק או נסיעות ¥ לחצי אוויר בצמיגים וכו’.

מפלס נוזל בלמים. ארוכות במהירות איטית, או במקרה של¥
חשוב: היצרן מחייב ביצוע מתועד של כל

לאחר אי פעילות במשך זמן ארוך; מפלס נוזל שטיפת השמשה הקדמית. ¥
הביקורות והטיפולים התקופתיים. אי ביצוע

בערים. ¥ לחץ אוויר בצמיגים ותנאיהם. ¥ כנדרש עלול לבטל את תוקף האחריות.
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בדיקת מפלסי נוזלים (למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 128)

אזהרה

תא המנועבצע את הבדיקות הבאות בתכיפות רבה יותר מאשר מוצג בתוכנית הטיפולים.

בדוק את מצב ובלאי רפידות בלמי הדיסק ¥

הקדמיים והאחוריים;

בדוק את ניקיון נועלי מכסי תא המנוע ותא ¥

המטען ושמן אותם;

בדוק חזותית את המנוע, תיבת ההילוכים, ¥

מערכת ההנעה, הצינורות והצינורות
הגמישים (פליטה � דלק � בלמים), חלקי

גומי (שרוולי מגן, שרוולים, תותבים וכו’);

בדוק את טעינת המצבר ומפלס הנוזל ¥

�(אלקטרוליט) (התייחס לנושא “מצבר 
בדיקת טעינת מצבר ומפלס האלקטרוליט“

בפרק זה);

בדוק חזותית את תנאי רצועות ההנעה ¥

השונות;

בדוק ובמידת הצורך החלף את מסנן ¥

האבקנים; יש להחליפו בפרט אם התגלה
פתח מילוי שמן מנוע A כי חל פיחות בזרימת האוויר הנכנסת לתא

מדיד מפלס שמן מנועהנוסעים; B
בדוק את מסנן האוויר והחליפו במידת נוזל קירור מנוע¥ C

הצורך.
נוזל שטיפת השמשה הקדמית D

נוזל בלמים E

מצבר F

איור 1

לעולם אל תעשן כאשר אתה עובד בתא
המנוע, היכן שקיימים אדי גזים הניצתים

בנקל ומהווים סכנת שריפה.
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נוזל קירור מנוע איור 1 תצרוכת שמן מנוע
כאשר אתה מוסיף נוזלים, שים לב לא

מפלס נוזל הקירור חייב להיבדק כאשר 400 �תצרוכת שמן המנוע המרבית היא כ
להתבלבל בין סוגי הנוזלים השונים.

�המנוע קר, וחייב להיות בין הסימונים MIN ו גרם לכל 1,000 ק“מ. לכל נוזל המאפיינים שלו והחלפה בין

MAX על מיכל ההתפשטות. כאשר המכונית חדשה המנוע זקוק להרצה, הנוזלים תגרום לנזק.

אם המפלס נמוך הוסף תערובת של 50% ולכן ההערכה היא שתצרוכת שמן המנוע

PARFLU UP מים מזוקקים ו� 50%  שלשמן מנוע איור 1 6,000 � 5,000 �צריכה להתייצב לאחר כ

C Selenia FLדרך פתח המילוי  עד , קבוצת  ק“מ. בדוק את מפלס שמן המנוע דקות מספר

.MAX שהמפלס יגיע לסימון חשוב:(כ� 5 דקות) לאחר הדממת המנוע, כאשר תצרוכת השמן תלויה בסגנון הנהיגה
תערובת של 50�PARFLU UP 50 ומיםהמכונית חונה על פני שטח ישרים. ובתנאי השימוש של המכונית.

מזוקקים, מעניקה הגנה נגד קיפאון בשיעור MIN מפלס השמן חייב להיות בין הסימונים
חשוב: לאחר הוספת או החלפת שמן, הנח

-35°C. של  B MAX. ו�  על מדיד שמן מנוע 
למנוע לפעול במשך כמה שניות, והמתן

כאשר משתמשים במכונית בתנאי אקלים כמה דקות לאחר הדממתו לפני בדיקתהטווח בין הסימונים MIN ו� MAX מקביל
קשים במיוחד, אנו ממליצים על שימוש המפלס.לליטר אחד שמן מנוע.

בתערובת של 40�PARFLU UP 60 ומים אפ מפלס שמן מנוע קרוב או אף מתחת
מזוקקים. A MINהוסף שמן דרך פתח מילוי  עד , לסימון 

.MAX לסימון

אסור שמפלס השמן יחרוג מעל לסימון

.MAX

אזהרה

מערכת קירור מנוע מצויה בלחץ. במידת
הצורך החלף את המכסה בחלק חילוף

מקורי, כדי שלא תסכן את יעילות
המערכת. אל תסיר את המכסה מעל מיכל

ההתפשטות כאשר המנוע עדיין חם:
סכנת כוויות.
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נוזל בלמים איור 1 נוזל שטיפת השמשה הקדמית

שחרר את המכסה E ובדוק כי הנוזל הנמצא איור 1

במיכל נמצא ברמת המפלס המרבית. Dבלחיצה , להוספת נוזל הסר את המכסה 
רמת מפלס הנוזל במיכל חייבת לא לחרוג מעלעל הזיז המיוחד.

.MAX סימון TUTELA �הוסף תערובת של מים 
השתמש בנוזל בלמים המצוין בטבלת “נוזליםPROFESSIONAL SC35 בריכוזים הבאים:
�ושמנים“ )ראה “מפרטים טכניים“TUTELA PROFESSIONAL SC35 .( 30%ו

70% מים בקיץ
הערה: נקה בזהירות את מכסה מיכל E, ואת

�פני השטח מסביבו. TUTELA PROFESSIONAL SC35 50%ו
50% מים בחורף.

כאשר אתה פותח את המכסה, וודא שלא נכנס -    �במקרים של טמפרטורות נמוכות מ
לכלוך למיכל. TUTELA 20 C 30% השתמש בנוזל , °

להוספת נוזל השתמש תמיד במשפך עם מסנן PROFESSIONAL SC35 ו� 70% מים בקיץ

�מובנה בו (רשת הסינון קטנה יותר או שווה ל בלתי מדולל.

0.12 מ“מ). בדוק את המפלס דרך מיכל ההתפשטות.

סגור את המכסה D בלחיצתו בחלקו המרכזי.

אזהרה

אל תנהג כאשר מיכל נוזל שטיפת השמשה
הקדמית ריק: נוזל שטיפת השמשה הקדמית

חיוני לראות משופרת.

תוספות מסוימות לנוזל שטיפת השמשה
הקדמית הן דליקות. תא המנוע מכיל חלקים

חמים העלולים לגרום לפריצתה של שריפה, אם
הם יבואו במגע עמם.

מסנן אוויר/מסנן אבקנים
דאג להחליף את מסנן האוויר או מסנן

האבקנים במרכז שירות מורשה מטעם חברת

סמל“ת בע“מ.

מצבר
מותקן במכונית מצבר עם תחזוקה נמוכה.

בתנאי שימוש רגילים אין צורך להוסיף מים

מזוקקים.

בדיקת טעינה ומפלס אלקטרוליט

פעולות ביקורת חייבות להתבצע על ידי סגל
עובדים מיומן, בהתאם למפרטים הנכללים
בחוברת השימוש והתחזוקה. כל פעולת מנע מגע בין נוזל בלמים שהוא
הוספת חייבת להתבצע על ידי צוות עובדים משתך ביותר, לבין החלקים הצבועים.
מיומן של מרכז שירות מורשה מטעם חברת במידה וזה יקרה, שטוף מיד במים.

סמל“ת בע“מ.

אזהרה

נוזל הבלמים רעיל ומשתך ביותר. במקרה
של מגע מקרי עמו רחץ את החלקים

בתמיסת מים וסבון עדין, ושטוף בהרבה
מים. במקרה של בליעה פנה מיד לרופא.

אזהרה

נוזל המצבר רעיל ומשתך. הימנע ממגע
עמו בעור ובעיניים. הרחק להבות גלויות

ומקורות של ניצוצות מהמצבר: סכנת
התפוצצות ושריפה.
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מדריך מקוצר � תחזוקה שוטפת בסיסית

קיבולים
נוזלים ושמנים מקוריים לפי המפרט 1.4 TB BZ ABARTH

בנזין נטול עופרת, R.O.N 95  אוקטן 35 ליטרים מיכל דלק
(EN228 מפרטים) לפחות

5 ליטרים כולל עתודה

5.15 ליטרים תערובת של 50% מים מזוקקים ו�מערכת קירור מנוע
(¥) PARAFLU UP

2.75 ליטרים שמן מנוע
SELENIA ABARTH 10W50 2.90 ליטרים שמן מנוע ומסנן

תיבת הילוכים/תיבת
TUTELA CAR TECHNYX

1.65 ליטרים הדיפרנציאל

TOTELA TOP 4 0.55 ק“ג מעגל בלימה הידראולי

TUTELA �תערובת של מים ו
2.5 מיכל נוזל שטיפת השמשה

PROFESSIONAL SC35
ליטרים הקדמית והחלון האחורי

60 40� כאשר המכונית נמצאת בשימוש בתנאי אקלים קשים במיוחד, אנו ממליצים להשתמש בתערובת של  ¥( )

PARAFLU UP ומים מזוקקים.
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דלק ותדלוק

איור 64

תצרוכת דלק

ערכי תצרוכת הדלק הניתנים בטבלה להלן נקבעו על בסיס מבחנים בעלי מכנה משותף, אשר נקבעו בהתאם להנחיות הספציפיות של האיחוד
האירופי.

התהליכים להלן מולאו למדידת התצרוכת:

נהיגה המדמה נהיגה במכונית בעיר. מחזור עירוני: התנעה קרה ולאחריה ¥

מחזור בינעירוני: האצות תכופות בכל ההילוכים להדמיית שימוש במכונית לנהיגה מחוץ לעיר; המהירות משתנה בין 0 ל� 120 קמ“ש. ¥

תצרוכת משולבת: חישוב הלוקח בחשבון 37% תצרוכת בנהיגה בעיר, ו� 63% תצרוכת בנהיגה מחוץ לעיר. ¥

חשוב: סוג הנתיב, מצבי התנועה, תנאי מזג האוויר, סגנון הנהיגה ומצב התנאים הכללי של המכונית, רמת הדיפון/ציוד/אביזרים, המטען,
מערכת בקרת אקלים, גגון מטען ומצבים אחרים בהם גם השפעת סחב האוויר, עשויים לגרום לרמות תצרוכת דלק שונות לעומת אלה שנמדדו.

תצרוכת דלק בהתאם להנחיית האיחוד האירופי CE/2004/3 (ליטרים ל� 100 ק“מ)

משולב בינעירוני עירוני דגם

6.55 5.4 8.5 1.4 TB BZ ABARTH
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מדריך מקוצר �  דלק ותדלוק

הגנה על הסביבה תדלוק הרכב
ההתקנים המשמשים לצמצום פליטות מנוע

בנזין, הם הבאים: (למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 61)

ממיר קטליטי בן שלושה מעברים; ¥

חיישני למבדה; ¥ בתחנת הדלק
מערכת למניעת התאדות דלק. ¥ השתמש בבנזין נטול עופרת בלבד, עם

בנוסף לכך, אל תניח למנוע לפעול אפילומספר אוקטן 95RON  לפחות.
לבדיקה, כאשר אחד או יותר מהמצתים חשוב: ממיר קטליטי בלתי יעיל גורם

מנותק. לפליטה מזיקה, ובאופן זה תורם לזיהום
איור 59 האוויר.

מכסה פתח מילוי הדלקלעולם אל תשתמש בבנזין עם חשוב: 
עופרת אפילו לא בכמות קטנה ביותר או

,C מסופק עם התקן למניעת איבוד B מכסה במקרה חירום, מאחר וזה עלול לגרום נזק
B A פתח את מכסה . המאבטח אותו לדלתית  בלתי הפיך לממיר הקטליטי.
בעזרת מפתח ההתנעה. האטימה של מכסה

תא המילוי עלולה לגרום לבניית לחץ קל במיכל תדלוק
הדלק. לכן רעש היניקה העשוי להישמע עם כדי להבטיח תדלוק מיכל דלק מלא, בצע
שחרור מכסה המיכל, הוא רגיל בהחלט. כאשר שתי הוספות לאחר העצירה הראשונה של
אתה מתדלק, הדק את המכסה להתקן אקדח המשאבה. אל תוסיף מעבר לכך,

המחזיק בתוך הדלתית כפי שמוצג באיור. מאחר וזה עלול לגרום לבעיות במערכת
אספקת הדלק.

אזהרה

אל תקרב להבות חשופות או סיגריות
דולקות לפתח מילוי הדלק: סכנת

שריפה. הרחק את פניך מפתח מילוי

הדלק, למניעת שאיפת אדים מזיקים.

הממיר הקטליטי מפתח טמפרטורות
גבוהות מאוד במהלך פעולתו. אל תחנה

את המכונית מעל עשב, עלים יבשים,
מחטי אורן או כל חומר דליק אחר. סכנת

שריפה.
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מדריך מקוצר � הוראות למקרה חירום

הוראות למקרה חירום
(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 102)

פנסי מהבהבי חירום

מופעלים בלחיצה על לחצן B, ללא קשר למצב
מפתח ההתנעה.

 ו�כאשר התפקוד פעיל נוריות החיווי 

בלימת חירום

במקרים של בלימת חירום מופעלים מהבהבי
החירום באופן אוטומטי, ונוריות החיווי 

מהבהבות בלוח המחוונים.

כדי להפסיק את פעולתם, לחץ שוב על לחצן
B.

השתמש במהבהבי החירום בהתאם לחוק
תקנות התעבורה בארצך, ציית לחוקי התנועה.

� ו
 מהבהבות בלוח המחוונים.

בתום בלימת החירום מופסקת בלימת
החירום באופן אוטומטי.

התפקוד תואם לחוקים הישימים בתוקף.

איור 33

התנעה בחירום
אם נורית האזהרה 

אם המצבר נפרק
תהליך טעינת המצבר מובא בזה רק

כדוגמה, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה

מטעם חברת סמל“ת בע“מ, ולדאוג לביצוע

פעולה זו במרכז השירות.

מומלץ לטעון את המצבר בטעינה איטית

בזרם נמוך במשך 24 שעות, טעינה

ממושכת מדי עלולה לגרום נזק למצבר.

טען את המצבר באופן הבא:

¥ נתק את הקוטב השלילי של המצבר; מאירה באופן קבוע
בלוח המחוונים, יש ליצור קשר מיידי עם

חבר את כבלי המטען לקטבי המצבר, ¥
מרכז שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת

תוך השגחה על חיבור לקטבים הנכונים;
בע“מ.

הפעל את המטען; ¥

לאחר שסיימת הפסק את פעולת ¥

המטען, לפני ניתוק הכבלים;

חבר מחדש את הקוטב השלילי של ¥

המצבר.
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מדריך מקוצר � הוראות למקרה חירום

אזהרה

אזהרה

נוזל המצבר רעיל ומאכל. מנע כל מגע עמו
בעור ובעיניים. טעינת המצבר חייבת להתבצע

במקום מאוורר היטב, הרחק מלהבות גלויות או
מקור אפשרי אחר של ניצוצות, כדי למנוע

סכנת פיצוץ ושריפה.

איור 1

אם המצבר נפרק ניתן להתניע את המנוע

בעזרת מצבר של מכונית אחרת, בעל אותו

קיבול או מעט גבוה יותר מהמצבר הנפרק.

אסור להשתמש באופן מוחלט במטען
מצברים מהיר להתנעת המנוע בחירום,
ומאחר ועלול להיגרם נזק למערכות
האלקטרוניות וליחידות בקרת ההצתה

ואספקת הדלק למנוע.

התנעה בעזרת מצבר עזר

אסור לנסות לטעון מצבר קפוא, הפשר אותו
תחילה כדי למנוע סכנת פיצוץ. אם המצבר היה

קפוא דאג לבדוק אותו על ידי איש מקצוע
מיומן לפני טעינתו מחדש, כדי לוודא כי

האלמנטים הפנימיים בו לא ניזוקו, וכי המארז
שלו לא נסדק. אחרת קיימת סכנת דליפת גז

רעיל ומאכל.

אזהרה

נוהל זה חייב להתבצע על ידי אנשי מקצוע
מיומנים. אם הוא לא יבוצע כהלכה,

התוצאה עלולה להיות פריקה חשמלית
רבת עוצמה. כמו כן, נוזל המצבר רעיל

ומאכל. הימנע ממגע אתו בעורך ובעיניך.
הרחק להבות חשופות מהמצבר, אין לעשן

ואין לגרום ניצוצות.

פעל באופן הבא:

+ חבר את הקטבים החיוביים (שסימן ¥

מופיע לידם) של שני המצברים,

באמצעות כבל עזר להתנעה.

באמצעות כבל עזר שני חבר את הקוטב ¥

השלילי של מצבר העזר (�), לנקודת

ההילוכים שלהארקה   במנוע או בתיבת

המכונית שמבקשים להתניע.

התנע את המנוע. ¥

לאחר שהמנוע הותנע, הסר את ¥

הכבלים בסדר פעולות הפוך.

אם לאחר מספר ניסיונות המנוע עדיין לא

הותנע, אל תמשיך לנסות, צור קשר עם

מרכז שירות מורשה מטעם חברת סמל“ת

בע“מ.
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חשוב: אסור לחבר ישירות בין שני הקטבים
השליליים של שני המצברים: ניצוצות הנוצרים

עלולים לגרום להתלקחות של הגז הנפלט

מהמצבר. אם מצבר העזר מותקן במכונית

אחרת, מנע מגע בין החלקים המתכתיים של

שתי המכוניות.

התנעה בדחיפה

אסור באופן מוחלט לנסות להתניע את המנוע

41a בדחיפה, גרירה או נסיעה במורד. איור

כתוצאה מטבעה הספורטיבי של המכוניתהתנעה שכזו עלולה לגרום לזרימה רבה של
היא מורכבת בספוילרים בתחתיתהדלק לממיר הקטליטי, והתוצאה עלולה להיות

ובחצאיות מזעריות בצדדיה. אם יש צורךנזק בלתי הפיך.

להגביה את המכונית, פנה למרכז שירות חשוב: זכור כי מגבר הבלם והגה הכוח
מורשה מטעם חברת סמל“ת בע“מ, המצויד החשמלי (אם קיים) אינם פועלים לפני התנעת

במגבה זרועות ובהתקני הרמה של מוסך. המנוע, ולכן יש להפעיל כוח רב מהרגיל בלחיצה

על דוושת הבלמים ובסיבוב גלגל ההגה.

הגבהת המכונית

נקוט באמצעי זהירות מיוחדים
כאשר אתה ממקם את זרועות

ההרמה של מגבה מוסך, כדי לא
לגרום נזק לספוילרים האווירודינמיים

ולחצאיות.

גרירת המכונית
טבעת הגרירה המסופקת עם המכונית,

מאוחסנת בתיבת הכלים מתחת לרצפת תא

המטען.

התקנת טבעת הגרירה

איורים 43�42

פעל באופן הבא:

שחרר את המכסה A (הקיים רק בחלק ¥

האחורי איור 43);

הוצא את טבעת הגרירה B מתוך ¥

התושבת שלה בתומך הכלי;

הברג את הטבעת על הפין בקדמת ¥

המכונית או בחלקה האחורי.

אזהרה

עקב המבנה הכללי של המכונית, לא ניתן
להטעינה על קרון רכבת לצורך הובלה.
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איור 43 איור 42

אזהרה

מגבר הבלם והגה הכוח החשמלי אינם פועלים
בעת שהמכונית נגררת. לפיכך יש להפעיל כוח

רב יותר על דוושת הבלמים וכדי לסובב את
גלגל ההגה. אל תשתמש בכבלי פלדה לצורך

הגרירה. אל תפעיל כוחות פתאומיים. וודא
למנוע נזקים מפריטים הבאים במגע עם

המכונית בעת הגרירה. ציית לחוקי התנועה
התקפים ביחס לגרירה ולהתנהגות בדרך.

אל תתניע את המנוע בעת הגרירה.

אזהרה

לפני תחילת הגרירה סובב את מפתח ההתנעה
למצב MAR ולאחר מכן למצב STOP ללא

שליפת המפתח. אם שולפים את המפתח, נועל
גלגל ההגה יופעל באופן אוטומטי, ובאופן זה

ימנע פעולות היגוי.
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 15 تزويد السياره بالوقود...........................................................................
هذا املرشد املخترص ال يشكل بديل لقراءة كتاب السائق الكامل الذي يتضمن 

16 تعليامت لحالة الطوارئ................................................................... .6 تعليامت التشغيل املفصله وتحذيرات االمان الستعامل صحيح للسيارة. يجب قراءة 
16 مصباح وميض الطوارئ.......................................................................... كتاب السائق الكامل للتعرف عىل كل انظمة السيارة وتشغيلها بشكل صحيح.
16 اذا فرغت البطاريه................................................................................ للحصول عىل معلومات اضافيه غري املكتوب يف هذا املرشد املخترص استعن بكتاب 
17 تشغيل الطوارئ مبواسطة بطاريه مساعده.............................................. السائق الكامل واسترش مركز خدمات مرخص من قبل رشكة س.م,ل.ت. م.ض.
18 الجر..................................................................................................... التوجيه لرقم صفحه يف هذا املرشد املخترص, يشري إىل رقم الصفحه يف كتاب 

السائق الكامل.

مرشد مخترص
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مرشد مخترص - اضواء تحذير واضواء اشارات

 اضواء تحذير وإشارة

)ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق صفحه 87(

ضوء التحذير ييضء مرفق برساله خاصه و/او صوت ازيز, عند الحاجه. هذه االشارات قصريه ومعده من اجل التحذير املسبق, ومينع 
التعامل معها كإشارات شامله او كبديل, للمعلومات املوجوده يف كتاب االرشادات هذا, الذي يجب قراءته بتمعن وبكامله بكل األحوال. 

يف حالة خلل يف املؤرش – ارجع دامئا للمعلومات املفصله يف هذا الفصل.

مهم: إشارات الخلل املعروضه عىل الشاشة مقسمه اىل درجتني: اعطال شديدة الخطوره واعطال اقل خطوره. االعطال شديدة الخطوره 
يشار اليها بواسطة “دورة” تحذير مستمرة الذي يعود عىل نفسه. اعطال اقل خطوره يشار اليها بواسطة ”دورة  “تحذير محدودة. 

ميكن ايقاف دورة التحذير لدرجتي االعطال, بالضغط عىل زر  SET ESC. ضوء التحذير يف لوحة االشارات يستمر يف اإلضاءة حتى يتم 
إلغاء سبب الخلل.

مرشد مخترص2 - 

اضواء تحذير  اضواء تحذير  اضواء تحذير 

يف لوحة االشارات  يف لوحة االشارات  يف لوحة االشارات 

درجة حرارة سائل تربيد املحرك  مستوى سائل الفرامل منخفض
خلل EBDمرتفعه اكرث من الالزم )برتقايل( فرامل الوقوف تعمل )احمر(

)احمر( )برتقايل(
البطاريه ال تشحن كام يجب 

)احمر(خلل يف الوسادات الهوائيه )احمر(
 

ضغط زيت منخفض وساده هوائيه للراكب االمامي 

)احمر( خلل بنظام ABS )برتقايل( موقفه عن العمل )برتقايل(
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مرشد مخترص - اضواء تحذير واضواء اشارات

مرشد مخترص - 3

مصابيح الضباب الخلفيه خلل يف املقود املعزز كهربائيا 

)برتقايل( اشاره انحراف اىل اليسار"DUALDRIVE“ )احمر(

)وميض أخرض(

اشاره انحراف اىل اليمني
اشارة خلل عام )برتقاليه( اقفال ابواب غري كامل )احمر(

)وميض أخرض(

دمج عمل ريايض
خلل يف نظام ESP خلل يف املحرك/  /EOBDخلل يف نظام الحقن 

تدحرج اىل الخلف )برتقاليه( )احمر(

ضوء عايل يف املصابيح الرئيسيه  مصابيح جانبيه/ مصابيح الخلفية
)أزرق( احتياطي الوقود )برتقاليه( وضوء منخفض يف املصابيح 

الرئيسيه )خرضاء( رافقني اىل 
تآكل وسائد الفرامل البيت )خرضاء(

)برتقايل( خلل يف نظام حامية السياره – 

مصابيح ضباب اماميه )خرضاء(نظام رمز 
مل يتم ربط احزمة االمان )احمر( )برتقاليه(
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مرشد مخترص4 - 

مرشد مخترص - ضغط الهواء يف االطارات

ضغط الهواء يف اطار بارد )بار(  )ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق 150(  
اضف 0.3 بار ملعطيات ضغط الهواء الذي يوىص به عندما تكون االطارات ما زالت ساخنه. مع ذلك, افحص الضغط مره اخرى عندما تكون االطارات 

بارده.

حموله كامله حموله متوسطه
خلفيه اماميه خلفيه اماميه اطارات

* برسعه اكرب من 160 كم/س, استعمل ضغط النفخ املناسبه لظروف الحموله الكامله.
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مرشد مخترص - 5

ارش اىل ان السياره متوقفه حسب متطلبات القانون 

التاليه: وامضات تحذير الطوارئ, مثلث تحذير 

والخ. ينصح بان يخرج الركاب من السياره, خاصة 

اذا كانت السياره مع حموله ثقيله وينتظروا حتى 

االنتهاء من التصليح, بعيدا عن أي اخطار يف 

الطريق.

طقم تصليح رسيع لالطار – اصلح وسافر فورا 
)ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق 98(

طقم تصليح رسيع لالطار اصلح وسافر فورا, موجوده 

  .A – 2 يف حالة الطرق الرديئه او الطرق املنحدره, ضع يف صندوق الحموله رسم

ساندات الوقوف او مواد مالمئه اخرى تحت 

العجالت لتثبيت السياره.

 

الطقم يف رسم ٢يشمل:

قنينه A التي تحتوي عىل ماده مانعه للترسب 

ومركب مع:

.B انبوب تعبئه     -

-     الصقه C مع الكتابه “80 كم/س كاقىص حد”, 

      التي يجب وضعها يف مكان جيل للسائق )عىل   

      لوحة املفاتيح(, بعد تصليح االطار.
نرشة تعليامت )انظر رسم 12(, الذي يجب تحذير

استعامله لالستعامل الصحيح لطقم التصليح 

الرسيع, وبعد ذلك يجب تسليمه لطاقم العامل 

الذين يعالجون العجل الذي تم تصليحه مبانع 

الترسب.

ضاغط هواء رسم D –11 مع مقياس الضغط 

ووصالت اضافيه, موجود يف صندوق الحموله.

زوج قفازات وقايه التي ميكن ايجادها يف جيب 

جانبي للضاغط.

وصالت لنفخ اغراض مختلفه. يف خزان الطقم 

)املوضوع يف صندوق املحلرك تحت البساط(, 

يوجد ايضا مفك واداة جر.

مرشد مخترص - استعامل طقم تصليح ثقب

رسم 11

رسم 2

رسم 12
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مرشد مخترص - استعامل طقم تصليح ثقب

مرشد مخترص6 - 

يف حالة حدوث ثقب  بسبب جسم غريب, ميكن 

تصليح االطار اذا كان الرضر املريئ  مبداس العجل او 

بجانبه ال يزيد قطره عن ٤مم. 

 ال ميكن استعامل الطقم لتصليح جدار االطار. ال 

تستعمل طقم التصليح اذا استمرت السياره بالسفر 

عىل العجل املثقوب.

ال تُشغل الضاغط الكرث من 20 دقيقه متواصله. 

خطر التسخني الزائد. طقم التصليح الرسيع ال 

تصُلح لتصليحات طويلة االمد. هي تستعمل 

لتصليحات مؤقته فقط. 

توجه فورا للطبيب اذا اكتشفت عالمات الحساسيه. 

ِّزن الخزان يف صندوق خاص, بعيدا عن مصادر  خ

الحراره. فرتة صالحية مادة منع الترسب محدود.

خزان مادة منع الترسب يحتوي عىل اثيلني 

جليكول, و “لتكس” ايضا الذي ميكن ان يسبب 

حساسيه. هو مرض جدا اذا تم ابتالعه, يسبب حكه 

يف العينني. ميكن ان يسبب حساسيه متعدده اذا تم 

استنشاق ابخرته او مالمسته. امتنع عن مالمسته 

لعينيك, جلدك او مالبسك اغسله فورا بكميه كبريه 

من املاء. توجه فورا للطبيب. ابعده عن متناول يد 

االطفال. مينع استعامل املنتج )املاده( لألشخاص 

الذين يعانون من الربو. ال تستنشق االبخره عند 

حقن املاده.  

انقل كتيب االرشاد لطاقم عامل كراج التصليح. 

             يف حالة حدوث ثقب  بسبب جسم غريب, 

             ميكن تصليح االطار اذا كان الرضر املريئ 

مبداس العجل او بجانبه ال يزيد قطره عن ٤مم. 

معلومات مهمه

سائل منع الترسب الخاص بطقم التصليح الرسيع, 

فعال يف درجات حراره خارجه بني  - 20 حتى + 50 

درجه مؤويه.

صالحية سائل منع الترسب محدوده.
             إستبدل خزان سائل منع الترسب الذي  

             انتهت صالحيته. تخلص من الخزان 

             وسائل منع الترسب بشكل صحيح, حسب 

 القوانني الوطنيه والقوانني املحليه سارية املفعول.

عملية النفخ

رسم 13
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مرشد مخترص - استعامل طقم تصليح ثقب

مرشد مخترص - 7

البس قفازات الوقايه املزوده مع طقم التصليح 

الرسيع.

تحذير

َّتأكد ان فرامل الوقوف املطول مشغله. ازل غطاء 
صامم نفخ االطار, اخرج انبوب التعبئه املرن رسم 

A - 13 واوصله للحلقه B, عىل صامم نفخ االطار.

تأكد ان مفتاح الضاغط رسم -A 14 موجود 

ِّغل املحرك, ادخل القابس  بوضع 0 )متوقف(, ش

ِّغل الضاغط  اىل داخل املقبس رسم -E 15, وش

بادارة املفتاح رسم.

D –14 لوضع ١ )يعمل(. انفخ االطار حتى الضغط 

املفصل يف بند “ضغط النفخ”, يف فصل “معطيات 

تقنيه”. 

 لقراءة دقيقه اكرث افحص مقياس الضغط   

رسم F –14, عندما يكون الضاغط متوقف عن العمل.

رسم 16

رسم 15

اذا بعد نفخ ملدة  5 دقائق ال ميكن الوصول اىل 

ضغط 1.5 بار, افصل الضاغط من صامم النفخ 

ومن املقبس, سافر يف السياره مسافة عرشة امتار 
رسم 14

اىل االمام او اىل الخلف, لتوزيع سائل منع الترسب 

يف كل االطار بشكل متساوي, وبعد ذلك كرر 

عملية النفخ. 

اذا بعد نفخ ملدة  5 دقائق ال ميكن الوصول اىل 

ضغط 1.8 بار, ال تبدا بالقياده الن االطار ترضر 

بدرجه كبريه وطقم التصليح الرسيع لالطار ال 

ميكنه توفري اغالق ُمحكم كفايه للثقب . اتصل 

مبركز خدمات مرخص من قبل رشكة س.م.ل.ت. 

م.ض.

اذا وصلت للضغط املفصل يف بند “ضغط النفخ”, 

يف فصل “معطيات تقنيه”. إبدء فورا بالقياده.
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مرشد مخترص8 - 

الصق الالصقه يف مكان ميكن للسائق ان يراها 

بوضوح, كتذكري لذلك ان االطار اصلح بطقم 

التصليح رسيع. قد بحذر خاصة يف االنعطافات, 

ال تقد برسعه اكرب من 80 كم/س. ال تتسارع وال 

تفرمل ببطئ.

تحذير

ال تستمر بالقياده اذا انخفض الضغط اقل من 1.8 

بار, طقم تصليح رسيع اصلح وسافر مبارشه, ال 

ميكنها العمل كام يجب الن االطار ترضر بشكل 

كبري. سافر ملركز خدمات مرخص من قبل رشكة 

س.م.ل.ت م.ض.

تحذير

تذكر ان تُعلم مركز الخدمات ان االطار اصلح 

باستعامل ادوات التصليح الرسيع. انقل كتيب 

التعليامت لطاقم عامل كراج التصليح.

تحذير

بعد السفر ل- 10 دقائق تقريبا, اوقف السياره, 

وافحص ضغط الهواء مره اخرى. شغل فرامل 

َّالوقوف املطول.

قد بحذر شديد ألقرب مركز خدمات مرخص من 

قبل رشكة س.م.ل.ت. م.ض.

مبارشة لصامم نفخ االطار, رسم 17, بهذا الشكل خزان 

سائل منع الترسب غري موصول بالضاغط, وسائل منع 

الترسب لن يحقن داخل االطار.

عملية تغيري خزان سائل منع الترسب

لتغيري خزان سائل منع الترسب اعمل بالشكل التايل: 

  .18-A افصل الوصله رسم

ِّور خزان سائل منع الترسب عكس اتجاه  د

الساعه, وارفعه لتغيريه.

رسم 18

ِّكب خزان جديد ودّوره باتجاه الساعه.  ر رسم 17

ِّكب االنبوب الشفاف   اوصل الوصله A للخزان, ور

يف مكانه املناسب.

مرشد مخترص - استعامل طقم تصليح ثقب
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مرشد مخترص - صيانه روتينيه اساسيه

عمل كل الضواء )مصابيح رئيسيه, اشارات  الصيانة الدوريه تجرى يف كل مراكز الخدمات املرخصة  صيانه روتينيه اساسيه
التوجه, وميض الطوارئ وما شابه(. من قبل رشكة س.م.ل.ت. م.ض.  )ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق 123(

عمل املاسحات/رشاشات الزجاج االمامي, وضع  اذا كان حاجه إلجراء تصليحات وتغيري قطع خالل 

وتآكل شفرات ماسحات الزجاج االمامي والشباك  الصيانة الدوريه  باالضافه  لالعامل االعتياديه التي 

الخلفي. تتم خالل الصيانه, ميكن اجرائها بترصيح ُمفصل من  الصيانة الدورية

صاحب السيارة فقط.  كل  3,000 كم افحص زيت املحرك واضفه اذا كان  صيانة صحيحة للسيارة رضورية للحفاظ عىل صالحيتها 

حاجه. ووضعها الجيد لسنوات عديده.

نحن ننصحك باستعامل منتجات  Selenia FL, التي  ُمهم: ننصحك بإعالم مركز خدمات مرخص من قبل لهذه الغاية, خططت رشكة abarth قامئة فحوصات 
تصمم وتصنع خصيصا لسيارات Abarth. )انظر قامئة  رشكة س.م.ل.ت. م.ض. فورا عند اكتشاف أي خلل  وعمليات صيانه التي يجب القيام بها كل 30,000  

“السعه” يف فصل “معطيات تقنيه”(. حتى لو كان صغريا جدا وعدم االنتظار ملوعد الخدمه  كيلومرت.

القادم. مع ذلك, الصيانه الدوريه ال تغطي بشكل كامل 

تشغيل السيارة يف ظروف صعبهاذا استعملت السياره عىل فرتات متقاربه لجر مجرور,  اذا استعملت السياره عىل فرتات متقاربه لج

يجب القيام بصيانه دوريه عىل فرتات اقرص.

احتياجات سيارتك. يجب عليك ان تتذكر ان الصيانه 

الدوريه غري كافيه ومن هنا اهمية تذكر هذه الدوريه غري كافيه ومن هنا اهمية تذكر هذه 
اذا شغلت السيارة عادة يف واحد من الظروف االتيه:  الحقيقه. قبل الصيانه االوىل بعد 30,000 كم وبني 

يف طرق مليئة بالغبار أعامل الصيانه التاليه, يجب القيام بعمليات صيانه 
سفرات متكررة قصريه )اقرص من 8-7 كم( يف  الفحوصات املنتطمه

روتينيه, مثل فحص مستوى السوائل واضافتها عند 
درجات حراره اقل من  0  درجه مئوية.  كل 1000كم او قبل سفرات طويله, افحص االشياء  الحاجه, فحص ضغط الهواء يف االطارات والخ.

تشغيل كثري يف غيار حيادي او قياده طويله  االتيه, واضف حسب الحاجه: مهم: امُلنِتج يحتم تنفيذ وتدوين كل الفحوصات 
برسعه منخفضه او عدم التشغيل لفرتات طويله.  مستوى سائل تربيد املحرك.

يف املدن. مستوى سائل الفرامل. يرض برسيان مفعول الكفاله. 

ُوالصيانه الدوريه. عدم التنفيذ كام يجب ميكن ان 
يرض برسيان مفعول الكفاله. 

مستوى سائل غسل الزجاج االمامي.

ضغط الهواء يف االطارات ووضع االطارات.

مرشد مخترص - 9
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مرشد مخترص10 - 

ال تدخن ابدا عندما تعمل يف صندوق املحرك, يف 

االماكن التي يتواجد بها ابخرة غازات التي تشعل 

بسهولة وتُشكل خطر االحرتاق.

تحذير

اعمل الفحوصات التاليه عىل فرتات متقاربه اكرث من 

ما هو مفصل يف برنامج الصيانه.

افحص وضع وتآكل وسادات فرامل القرص 

االماميه والخلفيه.

افحص نظافة اقفال غطاء املحرك وصندوق 

الحموله وزيتهم;

افحص املحرك بالنظر, علبة الرتوس, نظام الدفع, 

االنابيب واالنابيب اللينه )عادم – وقود – فرامل(, 

اجزاء مطاط )اغطيه واقيه, اغطيه, اجزاء صناعيه 

والخ(;

افحص شحن البطاريه ومستوى السائل 

)االلكرتوليت( ) تطرق ملوضوع  “بطاريه – فحص 

شحن البطاريه ومستوى االلكرتوليت” يف هذا 

الفصل(;

افحص بالنظر ظروف احزمة الدفع املختلفه;

ِّدل عند الحاجه مصفي الغبار; يجب  افحص وب

تغيريه خصوصا اذا اكتشف انه حدث انخفاض يف 

تدفق الهواء اىل مقصورة الركاب;

افحص مصفي الهواء وغريه اذا اقتضت الحاجه.

صندوق املحرك

فحص مستوى السوائل )ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق صفحه 128(

مرشد مخترص - صيانه روتينيه اساسيه

رسم 1

A  فتحة تعبئة زيت املحرك

B  مقياس مستوى زيت املحرك

C  سائل تربيد املحرك

D  سائل غسل الزجاج االمامي

E  سائل الفرامل

F  البطاريه
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مرشد مخترص - 11

نظام تربيد املحرك موجود بضغط. عند الحاجه 

ِّغري الغطاء بقطعة غيار اصليه, يك ال تعرض فعالية 
النظام للخطر. ال تزيل الغطاء عن خزان التمدد 

عندما يكون املحرك ما زال ساخنا: خطر الحروق.

مرشد مخترص - صيانه روتينيه اساسيه

سائل تربيد املحرك رسم 1  استهالك زيت املحرك
يجب فحص مستوى سائل التربيد عندما يكون املربد             عندما تضيف سوائل, انتبه يك ال ترتبك استهالك الزيت االقىص هو ٤٠٠ غم لكل ١٠٠٠ كم.  بارد, ويجب ان يكون بني الشارات MIN و- MAX             بني انواع السوائل املختلفه. لكل سائل  عندما تكون السيارة جديده املحرك بحاجه اىل  عىل خزان التمدد.             مواصفاته والتبديل بني السوائل تسبب  لذلك استهالك الوقود يعترب,   تشغيل بشكل تجريبي اذا كان املستوى منخفض اضف خليط %50 مياه رضر.  .  - UP كم  ٦٠٠٠   ٥٠٠٠ بعد مستقر

 1  Selenia من مجموعة PARFLU  50% -مقطره و استهالك الزيت يتعلق باسلوب القياده:  زيت املحرك رسم مهم
Fl, عن طريق فتحة التعبئه C حتى يصل املستوى  وبظروف تشغيل السياره.افحص مستوى زيت املحرك عدة دقائق )5 دقائق 

UP:  تقريبا( بعد اطفاء املحرك, عندما تكون السياره 

 .MAX لالشاره
P لعدة        املحرك شغل تغيريه او الزيت اضافة بعد مهم

خليط PARFLU  50-50 ومياه مقطره, تعطي  قبل ان تفحص,  متوقفه عىل سطح مستوي. ثواين وانتظر عدة دقائق بعد اطفائه
حاميه من التجمد بدرجة حراره -35 درجه مؤويه. مستوى الزيت.مستوى الزيت يجب ان يكون بني الشارات MIN و- 

.B عىل مقياس زيت املحركMAX عند استعامل السياره بظروف جويه صعبه
املجال بني بني الشارات MIN و- MAX يساوي لرت 

واحد من زيت املحرك.
UP

بشكل خاص, نحن ننصح باستعامل خليط -40
UP.ومياه مقطره PARFLU  60 اذا كان مستوى زيت املحرك قريب او حتى تحت 

 A اضف زيت عن طريق فتحة تعبئه ,MIN االشاره
تحذير .MAX حتى االشاره

.MAX مينع ان يتجاوز مستوى الزيتفوق االشاره
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مرشد مخترص - صيانه روتينيه اساسيه

مرشد مخترص12 - 

ال تقد عندما يكون سائل غسل الزجاج االمامي 

فارغ: سائل غسل الزجاج االمامي رضوري لتحسني 

الرؤيه. 

اضافات معينه لسائل غسل الزجاج االمامي هي 

مشتعله. صندوق املحرك يحتوي عىل اجزاء ساخنه 

وميكن ان تسبب الشتعال حريق, اذا المست 

السائل.

تحذير

سائل الفرامل سام وآكل جدا. يف حالة

 مالمسته صدفة اغسل القطع مبحلول من املاء 

والصابون الخفيف, واغسل بالكثري من املاء. يف حالة 

تحذير

سائل البطاريه سام وآكل. امتنع عن مالمسته للجلد 

والعينني. ابعد لهب مكشوف ومصادر الرشار من 

البطاريه: خطر االنفجار والحريق.

مصفي هواء/ مصفي غبار سائل الفرامل  رسم 1 سائل غسل الزجاج االمامي رسم 1
اهتم بتغيري مصفاة الهواء او مصفاة الغبار يف مركز حرر الغطاء E وافحص ان السائل املوجود يف الخزان  الضافة السائل ازل الغطاء D, بالضغط عىل 

خدمات مرخص من قبل رشكة س.م.ل.ت. م.ض. موجود يف املستوى االقىص. مستوى السائل يف الخزان   TUTELA املقبض الخاص.اضف خليط ماء
.MAX يجب اال يتجاوز اشارة  TUTELA :بالرتكيز التيل PROFESSIONAL SC35

استعمل سائل الفرامل املذكور يف قامئة “سوائل  البطاريهPROFESSIONAL SC35 30% و- %70 ماء يف  وزيوت” )انظر “مواصفات تقنيه”(. الصيف.
َّكب يف السياره بطاريه مع صيانه منخفضه. يف  مر مالحظه: نظف بحذر غطاء خزان E, واالسطح حوله. TUTELA PROFESSIONAL SC35 50% و- 

ظروف االستعامل العاديه ال يوجد حاجه الضافة مياه  عندما تفتح الغطاء, تأكد بان االوساخ ال تدخل اىل  %50 ماء يف الشتاء.
مقطره. الخزان. يف حالة درجات حراره منخفضه عن – -20 

الضافة سائل استعمل دامئا قمع مع مصفاه مبنيه   TUTELA 30% درجه مؤويه, استعمل سائل
فحص الشحن ومستوى االلكرتوليتداخله )شبكة التصفيه تساوي او اقل من 0.12 مم(. PROFESSIONAL SC35 و- %70 ماء يف الصيف 

عمليات املراقبه يجب ان تتم عىل يد طاقم مهني,  غري مخفف.

حسب املعطيات املتضمنه يف كتيب االستعامل  افحص مستوى السائل من خالل خزان التمدد. اغلق 

والصيانه. كل عملية اضافه يجب ان تتم عىل يد طاقم  الخزان D بضغطه يف قسمه املركزي.

عامل مهنييني يف مركز خدمات مرخص من قبل رشكة 

تحذير

            امنع تالمس بني سائل الفرامل الذي 

            هو آكل جدا, وبني االجزاء املدهونه. اذا  

            حدث ذلك, اغسله فورا باملاء.
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مرشد مخترص - صيانه روتينيه اساسيه

مرشد مخترص - 13

السعه
سوائل وزيوت اصليه حسب املعطيات

بنزين خايل من الرصاص, R.O.N 95 اوكتان عىل خزان وقود                                            لرتات
)EN228 االقل )مواصفات يشمل االحتياطي                                    لرتات

UP نظام تربيد املحرك                                   لرتات
 PARAFLU  -خليط %50 مياه مقطره و

زيت محرك                لرتات

زيت محرك ومصفاة                                لرتات

علبة الرتوس علبة                                   لرتات

محور نقل الحركه                                   لرتات

دورة فرمله هيدراوليه                              كغم

مخلوط ميء و- خزان سائل غسل الزجاج                          لرتات

االمامي والشباك الخلفي

UPومياه مقطره  PARAFLU  60-40 عندما تستعمل السياره يف ظروف جويه صعبه بشكل خاص, نحن ننصح باستعامل يف خليط         
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مرشد مخترص -  الوقود واتزود بالوقود

الوقود والتزود بالوقود

استهالك الوقود

قيم استهالك الوقود املعطاه يف القامئه التاليه ُحددت عن طريق اختبارات ذات خصائص مشرتكه, حسب املعايري الخاصه لالتحاد 
االورويب.

العمليات االتيه تجرى من اجل قياس االستهالك:

السفر داخل املدينه: تشغيل بارد وبعدها سفر مشابه الستعامل السيارة داخل املدينه.

السفر بني املدن: يتميز بالتسارع املتكرر يف كل الغيارات, ظروف تحايك السفر بني املدن يف السيارة. رسعة السفر تتغري بني 0 
ل- 120 كم/س.

سفر مدمج: محسوب بواسطة دمج 37% من استهالك الوقود يف السفر داخل املدينه وحوايل 63% للسفر خارج املدينه.

مهم: نوع الطريق, وضع حركة السري, الظروف الجوية, اسلوب القياده, وضع السيارة االجاميل, مستوى البطانة/االجهزه/
والكامليات, الحمولة, نظام مراقبة املناخ, مظلة البضائع واوضاع اخرى التي من املمكن ان ترض بالديناميكا الهوائية ومبقاومه 

السيارة للهواء, ميكن ان تؤدي اىل استهالك وقود مختلفة عن تلك التي قيست.

استهالك الوقود حسب تعليامت االتحاد االوروبيه CE/2004/3 )١ لرت ل- 100 كم(

مرشد مخترص14 - 

مدمج بني املدن داخل املدينه منوذج

6.55 5.4 8.5 1.4 TB BZ ABARTH
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مرشد مخترص - 15

ِّون درجات حراره عاليه جدا  املحول الكتاليتي يك

اثناء عمله. ال توقف السياره فوق االعشاب, 

االوراق الجافه, ابر الصنوبر او اي ماده مشتعله 

اخرى. خطر الحريق.

مرشد مخترص -  الوقود واتزود بالوقود

تزويد السياره بالوقود

)ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق صفحه 61(

يف محطة الوقود

استعمل بنزين خايل من الوقود فقط, مع رقم اوكتان 

RON 95 عىل االقل.

مهم: محول كتاليتي غري فعال يسبب انبعاث ملوثات 

ضاره, وبهذه الطريقه يساهم يف تلويث الهواء.

مهم: ال تستعمل ابدا بنزين يحتوي عىل الرصاص 
تحذير حتى بكميه قليله جدا او حتى يف الحاالت الطارئه, 

الن ذلك ميكن ان يسبب رضر غري قابل لالصالح 

للمحرك الكتاليتي.

التزود بالوقود

لتاكد من التزود بخزان وقود ميلء, قم باضافتني بعد 

التوقف االول لخرطوم املضخه. ال تضيف اكرث من 

هذا, الن ذلك ميكن ان يسبب ارضار يف نظام تزويد 

الوقود.

رسم 59

غطاء فتحة تزويد الوقود

  ,C  B الذي يؤمنه َّود مع اداه ملنع فقدانه مز الغطاء

 . للباب

 
تشغيل

 
مفتاح ال

 
اسطة 

 
 بو

 
B طاء

 
فتح الغ

 
A. ا

 
 

ضغط تكوين يسبب ان ميكن التعبئه غطاء احكام

لذلك صوت الشفط الذي.   خفيف يف خزان الوقود

هو عادي,   ميكن ان يسمع عند فتح غطاء الخزان

  , شد الغطاء لالداه املاسكه.  عندما تتزود بالوقود جدا

داخل الباب كام هو مبني يف الرسم.

حامية البيئه

االدوات املستعمله للتقليل من انبعاثات محرك 

البنزين, هي التاليه: 

محول كتاليتي ذو ثالث معابر.

مستشعرات ملبادا.

نظام ملنع تبخر الوقود.

باالضافه لذلك, ال تدع املحرك يعمل حتى للفحص, 

عندما يكون واحد من فتائل االشعال او اكرث مفصول.

              ال تقرب لهب مكشوف او سجائر 

              مشتعله من فتحة تعبئة الوقود: خطر 

              الحريق. ابعد وجهك عن فتحة تعبئة 

الوقود, ملنع استنشاق غازات ضاره.
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مرشد مخترص16 - 

فرملة الطوارئ تعليملت لحالة الطوارئ

صفحه)   102( يف حاالت الفرمله الطارئه وميضملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق
مصابيح وميض الطوارئ

الطوارئ يعمل بشكل أوتوماتييك,

وأضواء الطوارئ    و-     تومض يف لوحة 

االشارات.

عند انتهاء فرملة الطوارئ يتوقف وميض 

الطوارئ بشكل اوتوماتييك.

الوظيفه مالمئه للقوانني سارية املفعول.

رسم 33

تُشغل عن طريق الضغط عىل الزر B, بدون 
التشغيل يف حالة الطوارئ

عالقه مبفتاح التشغيل. 
اذا اضاءة اشارة التحذير        يف لوحة االشارات 

عندما تعمل الوظيفه ضوء االشاره     و-    
بشكل دائم- يجب االتصال فورا ملركز خدبشكل دائم- يجب االتصال فورا ملركز خدمات 

مرخص من قبل رشكة س.م.ل.ت. م.ض.  تومض يف لوحة االشارات.

 .B إلبطال عملها, اضغط مره اخرى عىل زر

استعمل وميض الطوارئ حسب القانون وقواعد 

السري يف بلدك, امتثل لقوانني السري

اذا فرغت البطاريه

عملية شحن البطاريه مذكور هنا كمثال فقط, 

ينصح بالتوجه ملركز خدمات مرخص من قبل 

رشكة س.م.ل.ت. م.ض., واالهتامم لتنفيذ 

العمليه يف مركز الخدمات.

ينصح بشحن البطاريه بصوره بطيئه بتيار 

منخفض ملدة 24 ساعه, شحن مستمر اكرث من 

الالزم ميكن ان يسبب رضر للبطاريه.

اشحن البطاريه بالطريقه اآلتيه:

افصل القطب السالب للبطاريه.

اوصل كوابل الشاحن القطاب البطاريه, مع 

االهتامم بالتوصيل لالقطاب الصحيحه.

شغل الشاحن.

بعد ان انتهيت اوقف عمل الشاحن, قبل 

فصل الكوابل.

اوصل مره اخرى الكابل السالب للبطاريه.

مرشد مخترص -  تعليامت لحالة الطوارئ
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مرشد مخترص - 17

مينع محاولة تشغيل بطاريه متجمده, اذبه اوال 

ملنع خطر االنفجار. اذا كانت البطاريه متجمده 

اهتم بفحصها عىل يد شخص مهني قبل شحنه 

مره اخرى, للتاكد ان اجزائها الداخليه مل تترضر, 

وان غالفها الخارجي مل يتشقق. وإال فهنالك خطر 

ترسب غاز سام وآكل. 

تحذير

سائل البطاريه سام جدا. امنع اي مالمسه له للجلد 

والعينني. شحن البطاريه يجب ان يتم يف مكان 

مع تهوئه جيده, ابعد عن اللهب املكشوف او اي 

مصدر اخر للرشار, ملنع خطر االنفجار والحريق.

تحذير

هذا االجراء يجب ان يتم عىل يد اشخاص مؤهلني. 

اذا مل يتم كام يجب, النتيجه ميكن ان تكون تفريغ 

كهربايئ شديد القوه. كام ان سائل البطاريه سام 

جدا وآكل. امتنع عن مالمسته لجلدك وعينيك, 

ابعد لهب مكشوف عن البطاريه, مينع التدخني 

تشغيل بواسطة بطاريه مساعده
تحذير

رسم 1

اذا فرغت البطاريه ميكن تشغيل املحرك بواسطة 

بطارية سياره اخرى, بنفس الحجم او اكرب بقليل من 

البطاريه التي فرغت.

اعمل كام ييل:

اوصل االقطاب املوجبه )التي يظهر بجانبها 

االشاره +( للبطاريتني, بواسطة كابل مساعد 

للتشغيل.

بواسطة كابل مساعد ثاين اوصل القطب السالب 

للبطاريه املساعده )-(, لنقطة التاريض     يف 

املحرك او يف علبة الرتوس للسياره املراد تشغيلها.              مينع بشكل مطلق استعامل          

شغل املحرك.              شاحن رسيع لتشغيل املحرك يف    

بعد تشغيل املحرك, افصل الكوابل برتتيب عكيس.              حالة الطوارئ, النه ميكن ان ُيحدث رضر 

اذا مل يعمل املحرك بعد عدة محاوالت, ال تستمر  لالنظمه االلكرتونيه ولوحدات مراقبه االشعال وتزويد 

باملحاوله, اتصل مبركز خدمات مرخص من قبل  املحرك بالوقود.

مرشد مخترص -  تعليامت لحالة الطوارئ
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مرشد مخترص -  تعليامت لحالة الطوارئ

مرشد مخترص18 - 

بسبب املبنى العام للسياره, ال ميكن تحميلها عىل 

مقطورة سياره من اجل النقل.

 , مينع التوصيل بني القطبني السالبني للبطاريات:  جر السيارهمهم رفع السياره
الرشار الذي يتكون ميكن ان يسبب اشتعال الغاز 

َّزنه يف علبة  حلقة الجر املزوده مع السياره, مخ اذا كانت البطاريه املساعده.   املنطلق من البطاريه

االدوات تحت ارضية صندوق املحرك .,   امنع التالمس بني االجزاء مركبه يف سياره اخرى

املعدنيه للسيارتني.

تركيب حلقة الجر التشغيل بالدفع

الجر او,   مينع منعا باتا محاولة تشغيل املحرك بالدفع
رسومات 42-43 السفر نزوال يف منحدر. 

اعمل كام ييل:تشغيل من هذا النوع ميكن ان يسبب تزويد كميه  نتيجة لطبيعة السياره الرياضيه السياره مزوده بواقي  والنتيجه ميكن ان,   كبريه من الوقود للمحول الكتاليتي
حرر الغطاء  A)املوجود فقط يف القسم كامل يف اسفلها وواقي نصفي صغري عىل جوانبها. اذا كان  تكون رضر غري قابل لالصالح.
حاجه لرفع السياره, توجه ملركز خدمات مرخص من قبل  الخلفي رسم 43(.:  )  اذا تذكر ان معزز الفرامل واملقود الكهربايئ مهم
رشكة س.م.ل.ت. م.ض. املجهز  برافعه ذات اذرع وعىل    , لذلك يجب تشغيل(  ال تعمل قبل تشغيل املحرك وجد

اخرج حلقة الجر B من داخل قاعدتها يف  أجهزة رفع للكراج. قوه اكرث من املعتاد بالضغط عىل دواسة الفرامل 
داعم االداة. وبتدوير عجلة القياده.

برغي الحلقه عىل الربغي يف مقدمة السياره 

او يف قسمها الخلفي.

تحذير

             اتخذ وسائل حذر خاصه عندما   

             تضع اذرع الرفع للرافعه يف الكراج, يك ال    

             تسبب رضر للواقيات والكامليات 

االيروديناميكيه. 

 a 41  رسم
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مرشد مخترص -  تعليامت لحالة الطوارئ

مرشد مخترص - 19

معزز الفرامل واملقود الكهربايئ ال يعمالن عند جر 

السياره. لهذا السبب يجب تشغيل قوه اكرب عىل 

دواسة الفرامل ولتدوير عجلة القياده. ال تستعمل 

كوابل فوالذيه من اجل الجر. ال تشغل قوه بشكل 

مفاجئ. تأكد من عدم ترضر السياره من االجزاء التي 

تالمسها اثناء الجر. امتثل لقوانني الجر سارية املفعول 

مبا يتعلق بالجر والترصف يف الطريق. ال تشغل 

املحرك اثناء الجر.

تحذير

 MAR ِّور مفتاح التشغيل لوضع قبل بدء الجر د

وبعد ذلك لوضع STOP بدون سحب املفتاح, 

ُاذا سحب املفتاح قفل عجلة القياده يعمل بشكل 
اوتوماتييك, وبهذا الشكل مينع عمليات التوجيه.

رسم 43 رسم 42

تحذير
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מדריך למשתמש
www.abarth.co.il    *8545

חוברת אחריות

07/2020

התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת.
5 שנות אחריות בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב. ט.ל.ח.

www.subaru.co.il 6263

חוברת אחריות

07/2020

התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת.
5 שנות אחריות בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב. ט.ל.ח.

www.subaru.co.il 6263

05/19


