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לקוח יקר,

.Ducatoכב פיאט ת ברך אותך ולהודות לך על בחירברברצוננו ל

כב ולהשתמש בו באופן הטוב ביותר.יצרנו ספר נהג זה, כדי לעזור לך להכיר את כל מאפייני הר

ביצועים הטובים על סמך המאפיינים הטכניים שלו.כבך וכיצד להגיע לבספר תמצא מידע, עצות ואזהרות חשובות על שימוש בר

בת ההילוכים. כך גם תוכלכת ההיגוי ואת תימומלץ לקרוא את הספר עד סופו לפני נסיעתך הראשונה, כדי להכיר את הבקרים, ומעל הכל, את הבלמים, מער

כים שונות.רכב בדללמוד את התנהגות הר

ך זמן.כבך לאורספר זה אף מתאר מאפיינים מיוחדים ועצות, וכן מידע חיוני לנהיגה בטוחה, לטיפול ולתחזוקה של ר

כב אם יימכר.ך, וכדי שיישאר בתוך הרכב, כדי שיהיה נגיש בעת הצורלאחר קריאתו מומלץ לשמור את הספר בתוך הר

ה על תוקפה.ת האחריות ואת התנאים לשמירת סמלת בע“מ מציעה ללקוחותיה, את תעודפת תמצא תיאור של השירותים שחברת השירות המצורבחובר

כזי השירות שלה.ת סמלת בע“מ במרכבך החדש ומהשירות שמספקת חברכזי השירות שלנו יעזרו לך ליהנות מראנו בטוחים שהספרות ומר

אנו מאחלים לך קריאה מהנה ונסיעה בטוחה!

כשת.סה שרמת הגימור, המנוע והגר.  לכן, עליך להתייחס למידע הקשור לרDucatoסאותיו של פיאט ספר נהג זה מתאר את כל גר

ת עלכביה. לכן, היא שומרה על שיפור רת בהתמדת פיאט שוקדבי. חברכבך באופן מיטכל המידע הכלול בספר זה נועד לעזור לך להשתמש בר

בות טכניות ו/או מסחריות.בצע שינויים בדגם המתואר מסיזכותה ל

כז שירות מורשה מטעם סמלת בע“מ.למידע נוסף מומלץ לפנות למר

מחלקה טכנית

ה 1 � מק“ט 09/2018603.91.793  � מהדור

פוס מידע טכני בע”מהפקה: ד

כת נסיעה טובה ובטוחהבבר

כבי פיאט,בואנית הרשמית של רסמלת � הי

אלפא רומיאו, אבארט, ג‘יפ, קרייזלר, דודג‘,

ראב ואיווקו.

לקוח יקר,
.FIAT Ducato ברכותינו לרגל בחירתך ברכב

במדריך זה ניתן למצוא מידע חיוני לנסיעה בטוחה, לטיפול ולתחזוקה לאורך זמן, עצות ואזהרות חשובות, וכיצד להגיע לביצועים הטובים ביותר על סמך המאפיינים הטכניים 
המיוחדים של הרכב.

המדריך כולל את כל המידע הדרוש על מנת לשמור את רכבך במצב מעולה, ולתחזק בצורה מיטבית את כל מערכות הרכב.

אנו ממליצים לקרוא אותו בעיון כדי להכיר את רכבך ואת דרכי פעולתו. לקבלת מידע אשר אינו נכלל במדריך זה, כגון פירוט תיקונים וכיוונונים, ניתן לפנות למרכז שירות. האגף 
הטכני של סמלת ממליץ לפנות למרכז שירות מורשה Ducato מטעם היבואן לשם קבלת המידע.

בנוסף, מדריך זה מתייחס לכל הדגמים, ומכיל את כל הציוד, כולל הציוד האופציונלי, המותקן בבית החרושת. משום כך, יתכן כי חלק מההסברים מתייחסים לציוד אשר אינו 
מותקן ברכבך.

המידע, המפרטים והאיורים הנמצאים במדריך תקפים בעת ההדפסה. יצרן הרכב שומר לעצמו את הזכות לשנות מפרטים ותכנונים בכל עת, ללא התראה מראש, וללא מחויבות 
כלשהי לבצע שינויים זהים או דומים בכלי רכב שכבר נמכרו.

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

נא להשאיר מדריך זה ברכב בעת מכירתו. בעל הרכב הבא יהיה זקוק למידע הכלול בו.

אנו מאחלים לך קריאה מהנה נסיעה בטוחה.

סמלת – היבואנית הרשמית של סובארו, ג’יפ
אלפא רומיאו, פיאט, אבארט, מזראטי,

קרייזלר, דודג’, ראם ואיווקו



סמלת בע“מ.



ךבכר תא רכה

כשיריםמה חול תא רכה

תוחיטב

הגיהנו הענתה

םוריח הרקמב

הקוזחתו םיתוריש

םיינכט םיטרפמ

מולטימדיה

סקדניא



חובה לקרוא!חובה לקרוא!חובה לקרוא!חובה לקרוא!חובה לקרוא!
תדלוק

.  שימוש בסולר שאינו מתאים למפרט או בתערובות אחרות עשוי לגרום לגרוםEN590ה בהתאם לתקן האירופאי כבך רק בסולר לתחבורתדלק את ר

ביטול אחריות יצרן, וגם לנזק למנוע.ל

התנעת המנוע
בוי הנוריות  והמתן לכיMARב; לחץ על דוושת המצמד מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה. לאחר מכן, סובב את המפתח ל� בלם החניה משולודא ש

 �, ושחרר אותו מיד עם תחילת פעולת המנוע.AVV סובב את מפתח ההצתה ל�;ו

חניה מעל לחומרים דליקים
בשים, מחטי אורן או כל חומר דליקב, עלים יכבך מעל לעשכאשר המנוע פועל הממיר הקטליטי מגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד. אל תחנה את ר

אחר: זהירות סכנת שריפה!

בהביה על איכות הסשמיר
בה.ביה על איכות הסבים, המשתתפים בתהליך הפליטה, כדי להבטיח נהיגה תוך שמירכיה רצופה של הרת בקרכת המאפשרכב מצויד במערהר

אביזרים חשמליים
תרגה את המצבר), בקר במוסך שירות מורשה מטעם חברכב, אתה מחליט להוסיף אביזרים חשמליים (אשר מרוקנים בהדכישת הראם,  לאחר ר

כב מסוגל לעמוד בעומסכת החשמל של הרבדוק האם מעררישות החשמל הכלליות ויך חישוב של ד“סמלת בע“מ“. טכנאי המוסך יערוך עבור
רש.הנד

תוכנית טיפולים ומועדי שירות
בה ועל עלויותבית על תקינות אמצעי הבטיחות, על איכות הסכב חיוני להבטחת מצבו התקין בתנאי הפעלה נאותים, ושומרתחזוקה נכונה של הר

ב.הפעלה נמוכות למשך זמן ר

ספר הנהג כולל...

(בטיחות ת לסמלים ב מיוחדך זמן. הקדש תשומת לכבך ותחזוקתו לאורבטיחות, נהיגה נכונה ברמידע, עצות ואזהרות חשובות המתייחסות ל

כבך).(טובת ר בה), בי(הגנת איכות הס אישית), 



שימוש בספר הנהג
הוראות הפעלה

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

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

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

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

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

בטיחות אישית.

כב.בטיחות הר

בהביהגנת הס

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

סמלים

כב מסוימים נושאים תוויות צבעוניות שסמליהן מציינים אמצעי זהירות שיש להקפיד עליהם תוך כדי שימוש.בי רכיר

לוחית המסכמת סמלים אלה נמצאת מתחת למכסה המנוע.

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

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

.ההתרעותועל האזהרות לכן, יש להקפיד תמיד על 

ך הטקסט: מסומנות באופן הבא לאוראזהרות והתרעות



כבשינויים בר

בה ייפצעו הנוסעים בפציעות קטלניות.כב עלול לגרום תאונה שבות זאת, הרכב עלול לפגוע בבטיחותו ובשליטה בו בכביש. בעקכל שינוי ברהאזהר
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היכרות מעמיקה עם רכבך מתחילה בעמוד זה.

הספר שאתה קורא הוא ספר פשוט והוא מסביר
בשפה קלה כיצד בנוי רכבך וכיצד הוא פועל.

לכן, אנו ממליצים לקרוא אותו בתוך הרכב כדי
להתאים את הכתוב למראה עיניך.

8..............................כת הקודים של פיאטמער

8................................................................מפתחות

9...........................................................מתג הצתה

10...........................................אזעקה אלקטרונית

11.....................................................................דלתות

15...................................................................ביםמוש

22................................................................גלגל הגה

22.......................................מראות לראייה לאחור

24....................................................ה חיצוניתתאור

27.....................................................פנסים ראשיים

28......................................................המנורות תקר

29......................................................................בקרים

31..........................................................ניקוי חלונות

34........................................................חימום ואוורור

35............................................בקרי חימום ואוורור

35...........................................ת אקלים ידניתבקר

36.................................ת אקלים אוטומטיתבקר

37..........................................................מחמם נוסף

37..........................................מחמם עצמאי נוסף

41................................................חלונות חשמליים

41...........................................................מכסה מנוע

42......................................................משענות ראש

43................................................התקנות פנימיות

כבךהכר את ר
44....................................................................ףטכוגר

45..........ריווא הלתמ לש ימצע ןוזיאל תכרעמ

46..............................כבכש בעל הראביזרים שר
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טאיפ דוק תכרעמ

פעולה
בכל פעם שמסובבים את מתג ההתנעה למצב

MARת את זיהוי הקודרכת קוד פיאט משד, מער

בתה.ביטול ההשת ניהול מנוע, לת בקרליחיד

כתה של מערת הבקרהקוד נשלח רק אם יחיד

ר מהמפתח.קוד פיאט זיהתה את הקוד המשוד

,STOPבכל פעם שמתג ההתנעה מסובב למצב 

כת קוד פיאט מנטרלת את התפקודים שלמער

כת ניהול מנוע.מער

תקציר

המערכת החשמלית להשבתת המנוע
משפרת את  ההגנה על הרכב מפני ניסיון
גניבה. המערכת מופעלת באופן אוטומטי

כאשר מוציאים את מפתח ההתנעה.
כל מפתח כולל שבב אלקטרוני המשדר אות
במהלך ניסיון ההתנעה, בעזרת אנטנה
המובנית במתג ההתנעה. אות זה הוא מעין
“סיסמה“ המשתנה בכל התנעה, ויחידת
הבקרה משתמשת בה לזיהוי המפתח

ולאפשר התנעה.

תקלה

אם הקוד לא זוהה כראוי במהלך ההתנעה,  הסמל

ה יידלקו בלוח המחוונים יחדאו נורית אזהר 

ברים בנושאעם הודעה תואמת בצג (ראה הס

ה והודעות“)”נוריות אזהר

ה זה יש לסובב את מתג ההתנעה למצב במקר

STOP ולאחר מכן למצב MARאם הבעיה .

בייםנמשכת נסה להשתמש במפתחות הרזר

ברשותך. אם המנוע עדיין אינו מותנע,האחרים ש

תכז שירות מורשה מטעם חברצור קשר עם מר

סמלת בע“מ.

לכל מפתח קוד משלו שיש לשמורהאזהר

כת.  מומלץ לפנותה של המערת הבקרביחיד

כז שירות מורשה מטעם סמלת בע“מ כדילמר

לקודד מפתחות חדשים (עד 8).

נדלקת ה אם נורית האזהר

במהלך הנסיעה

ה נדלקים,או נורית האזהר אם הסמל ¥

כת מפעילה אבחוןבר שהמערמשמעות הד

ֳת מתח).עצמי (לדוגמה בשל יריד

 או הנורית ממשיכה לדלוק,אם הסמל ¥

כז שירות מורשה מטעםצור קשר עם מר

ת סמלת בע“מ.חבר

מפתח מכני

םילולעהרכיבים האלקטרוניים במפתח 1)
כדיאם המפתח ייחבט בחוזקה.  ,קזניהל

בית של ההתקניםלהבטיח את יעילותם המר

האלקטרוניים בתוך המפתח, אין לחשוף את

ה.המפתח לקרינת שמש  ישיר

 1

פתחותמה

איור 1 של המפתח , (A)הלהב המתכתי 

בוע.הוא ק

המפתח מפעיל את:

מתג ההתנעה.¥

מנעול הדלתות.¥

ה מכסה מיכל הדלק.פתיחה/סגיר¥

חשוב

 1(
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כאשר הדלתות נעולות, אם אחת הדלתות או

 ופנסי LEDב, נורית ה� ה היטיותר אינה סגור

איתות יהבהבו במהירות.

1(

איור 2 של המפתח   (A)הלהב המתכתי 

ניתן לקיפול ומפעיל את:

מתג ההתנעה.¥

מנעול הדלתות.¥

ה מכסה מיכל הדלק.פתיחה/סגיר¥

לשחרור/קיפול המפתח המתכתי, לחץ על

 איור B.2כפתור 

  משמש לפתיחת הדלתותהכפתור 

מיות.הקד

 משמש לנעילת כל הדלתות. הכפתור 

  משמש לפתיחת דלתות תאהכפתור 

המטען.

ֿ1(

חוקמפתח עם שלט ר

חקתרק לאחר הר(B) ן לחץ על לחצ1)

המפתח מגופך, בפרט מעיניך או מפריטים

של פריטי לבוש). אסורהעלולים להינזק (למ
להשאיר את המפתח ללא השגחה, מפני

שמישהו, למשל ילד,  עלול  ללחוץ בטעות על
הלחצן.

סוללות משומשות עלולות לזהם את1)
הסביבה. הקפד לסלקן כחוק או הבא אותן
למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת

בע“מ, לביצוע סילוק באופן הולם.

מתג ההתנעה
ניתן לסובב את המפתח ל� 3 מצבים שונים איור

:3

¥STOPהמנוע כובה, ניתן להוציא את :

המפתח, ההגה נעול. חלק מהאביזרים

כת השמע, הנעילההחשמליים (מער

) ניתנים’כת האזעקה וכוכזית, מערהמר

להפעלה.

¥MARמצב נהיגה, כל האביזרים החשמליים :

פועלים.

¥AVV.התנעת המנוע :

כת בטיחותמתג ההתנעה מצויד במער

ת מפתחבת את החזראלקטרונית, המחיי

 אם והמנוע לא הותנע, לפניSTOPההתנעה למצב 

בצע ניסיון התנעה נוסף.שניתן ל

2((5 (4 (3 

אזהרה

חשוב
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כת האזעקה.העצמית של מערך

אם מושמע צליל נוסף למרות שהדלתות סגורות
ב, אירעה תקלהומכסה תא המנוע סגור היט

כז שירותכת האזעקה. מומלץ לפנות למרבמער
ת סמלת בע“מ.מורשה מטעם חבר

כזית הופעלה באמצעות: אם הנעילה המרהאזהר
כתבוב של הלהב המתכתי של המפתח, מערסי

ך.רהאזעקה לא תיד

: האזעקה המקורית תואמת לתקנותהאזהר
ה באירופה.בורהתע

כת האזעקהביטול הפעולה של מער

לחץ על הלחצן ביטול נעילת דלת/תא המטען
חוק.במפתח השלט הר

הפעולות הבאות תבוצענה (בהתאם למדינה):

פנסי האיתות יהבהבו פעמיים.¥

צופר האזעקה ישמיע שני צלילים¥
(צפצופים) קצרים.

נעילת הדלתות תשוחרר.¥

כזית הופעלה באמצעות: אם הנעילה המרהאזהר

בוב של הלהב המתכתי של המפתח, הפעולהסי

כת האזעקה לא תבוטל.של מער

כת האזעקהניתוק מער

בועכת האזעקה באופן קכדי לנתק את מער

כב), נעלבתה ממושכת של הר(למשל לפני הש

בוב להב המתכת שלכב באמצעות סיאת הר

חוק במנעול הדלת.מפתח השלט הר

חוק אשרבנוסף לכל התפקודים של השלט הר

כב אזעקה מקוריתפורטו לעיל, מותקנת בר

בר המותקן מתחת ללוחסית על ידי הרהמבוקר

בת הנתיכים.המכשירים סמוך לתי

כתריכת המערד
סגור את הדלתות ואת מכסה תא המנוע והעבר

, או הוצא אתSTOPאת מתג ההתנעה למצב 
חוק כלפיהמפתח. כוון את המפתח עם השלט הר

פה ממנו.כב, לחץ על לחצן הנעילה והרהר

למעט בדגמים המיועדים למדינות מסוימות,
יישמע צליל (צפצוף) המציין כי הדלתות ננעלו.

כת בפועל, מבוצעתרכת האזעקה נדלפני שמער
בדיקה עצמית. אם מתגלה תקלה מושמע צליל

נוסף.

כתה זה בטל את הפעולה של מערבמקר
האזעקה, בלחיצה על הלחצן שחרור דלתות/
שחרור תא מטען. ודא שהדלתות, מכסה תא

רוך אתב ודהמנוע ודלתות תא המטען סגורות היט
כת האזעקה פעם נוספת בלחיצה על הלחצןמער

הנעילה.

ה או מכסה תאאם אחת הדלתות אינה סגור
ב, הם לא ייכללו בבדיקההמנוע אינו סגור היט

 אם מתג ההתנעה חובר (למשל במהלך2)
ניסיון לגניבת הרכב), דאג לבדוק אותו במרכז
שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע“מ,

בהקדם האפשרי.
בעת יציאה מהרכב הקפד להוציא את3)

המפתח ממתג ההתנעה, כדי למנוע הפעלה
בשוגג של הבקרים. הקפד להפעיל את בלם
החניה. אם הרכב חונה במעלה מדרון, שלב
להילוך ראשון ואם הוא חונה במורד מדרון, שלב
הילוך נסיעה לאחור. לעולם אין להשאיר ילדים

ללא השגחה ברכב.
אסור בהחלט להוציא את המפתח ממתג4)

ההתנעה כאשר הרכב נמצא  בתנועה. גלגל
ההגה יינעל באופן אוטומטי ברגע שתנסה
לסובב אותו. הנחיה זו ישימה גם לגרירת הרכב.

אסור בהחלט להתקין מערכות או לבצע5)
פעולות הכרוכות בשינויים במערכת ההיגוי או
בעמוד ההגה (לדוגמה התקנת התקן למניעת
גניבה), מכיוון שבעקבות זאת קיימת סכנת
פגיעה קשה בביצועים בבטיחות. כמו כן תוקף
רישיון הרכב עלול להתבטל כתוצאה מאי

י החוק.תאימות הרכב לדרישות אישור

אזהרה

נעילת עמוד ההגה
נעילה

, שלוף אתSTOPר המפתח נמצא במצב כאש

המפתח וסובב את גלגל ההגה עד שהוא יינעל.

שחרור
בוב המפתחסובב מעט את גלגל ההגה, תוך כדי סי

.MAR-ONלמצב במתג ההתנעה 

אזעקה אלקטרונית
(אם קיימת)
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חוקאם סוללות מפתח השלט הרה אזהר

כת, כדי לנתקה של תקלה במערהתרוקנה במקר

כת האזעקה הכנס את להב המתכתאת מער

.MARלמתג ההתנעה וסובב אותו למצב 

דלתות

איור 6

כזית/ביטולנעילת דלתות מר

נעילה

כבנעילת דלתות מחוץ לר
 שעלכאשר הדלתות סגורות, לחץ על הלחצן 

חוק איור 4,  איור 5, או הכנס את להבהשלט ר

 אל חור המנעול בצדו של הנהג, וסובב(A)המפתח 

אותו עם כיוון השעון. הדלתות ינעלו רק בתנאי שכל

הדלתות סגורות.

.(B)כדי לחלץ את להב המפתח לחץ על כפתור 

אם דלת אחת או יותר פתוחות, לאחר לחיצה על

 שעל השלט, פנסי האיתות והנוריתהכפתור 

  איור 7 יהבהבו במהירות, למשך(A)על הכפתור 

(A)כשלוש שניות. כאשר הפונקציה פעילה כפתור 

איור 7 כבוי.

בשלט  מפעילה ה על כפתור לחיצה כפולה מהיר

את התקן הנעילה המוחלטת (ראה נעילה

מוחלטת).

סובב את להב המפתח נגד כיוון השעון איור 6

ביטול הנעילה שלבמנעול דלת הצד בצד הנהג ל

כל הדלתות. כאשר המצבר מנותק, ניתן להיכנס

כב רק על ידי  פתיחת דלת הנהג באמצעותאל הר

המנעול המכני.

נעילה/ביטול נעילת הדלתות מתוך

כבהר
 איור 7 כדי לנעול את הדלתות,(A)לחץ על כפתור 

לחץ על הכפתור פעם נוספת כדי לפתוח את

הדלתות. פעולות הנעילה והפתיחה פועלות על כל

מיות והאחוריות).הדלתות (הקד

התקן הנעילה המוחלטת מציע את ההגנה

הטובה ביותר הקיימת נגד פריצה. אנו ממליצים

כב חונה ואינולהפעיל אותו בכל פעם שהר

מאויש.

כאשר הדלתות נעולות, דולקת הנורית בכפתור

(A),וכאשר לוחצים על הכפתור פעם נוספת ,

ת הנעילה של כל הדלתות ונורית החיווימשתחרר

נכבית.

ביטול נעילת דלתות מבחוץ
איור4, או על כפתור ה על הכפתור לחיצה קצר

סה מבטלת את הנעילהאיור 5, בהתאם לגר 
תמיות, מפעילה את תאורשל הדלתות הקד

מת לכך שפנסי האיתותה באופן זמני וגורהתקר

יהבהבו.



12

ה
רכ

 
א

 ת
ר

כב
ך

כאשר הדלתות אינן נעולות הנורית כבויה, לחיצה

נוספת על הכפתור נועלת את כל הדלתות.

ב.הדלתות ינעלו רק בתנאי שכולן סגורות היט

לאחר נעילת הדלתות באמצעות:

חוקשלט ר¥

ידית הדלת¥

(A)לא ניתן לשחרר את הנעילה באמצעות כפתור 

בלוח המכשירים.באיור 7 ש

כזית פעילה, משיכה כאשר הנעילה המר:האזהר

מיותבידית הפתיחה של אחת הדלתות הקד

כזית של הדלתות.מבטלת את הנעילה המר

בצע על ידי משיכתת, ניתן לפתיחה של דלת בודד

ידית הפתיחה של אחת הדלתות האחוריות.

ף, מצברה שאין אספקת חשמל (נתיך נשרבמקר

) ניתן לנעול את הדלתות באופן ידני.’מנותק וכו

כשמהירות הנסיעה עולה מעל 20 קמ“ש, כל

כב ינעלו באופן אוטומטי, בתנאי שנבחרדלתות הר

רות (ראהבנטי מתפריט ההגדהתפקוד הרל

ב תכליתי“ בפרק ”הכר את לוחהפסקה “צג ר

המכשירים“).

ת תא המטעןפתיחה/סגיר
פעולת הנעילה מצוינת על ידי הנורית שעל

הכפתור.

במקרים שלהלן הנורית נדלקת:

ךרת נעילה שמתבצעת דלאחר כל פקוד¥

 שעל לוח באיור 8, או כפתור Dכפתור 

המחוונים.

כאשר לוח המחוונים פעיל.¥

מיות.בעת פתיחת אחת הדלתות הקד¥

כאשר הדלת ננעלת במהירות 20 קמ“ש (אם¥

הופעל התפקוד מהתפריט).

המנעול מנוטרל כאשר אחת מדלתות תא המטען

בות שחרור נעילת דלת (תאנפתחת, או בעק

כזית), או בעת שחרור נעילת דלת עלמטען, או מר

חוק /ידית הדלת.ידי השלט ר

נעילה מוחלטת
(אם קיים)

תקן בטיחות זה מונע הפעלה של הידיותה
הפנימיות

 באיור 7, מונעת(A)נעילה/פתיחה של כפתור 
הפתיחה של הדלתות מתוך תא הנוסעים במקר

ת חלון).בירה של ששל ניסיון פריצה (למשל במקר

התקן הנעילה המוחלטת מציע את ההגנה הטובה
ביותר הקיימת נגד פריצה. אנו ממליצים להפעיל

כב חונה ואינו מאויש.אותו בכל פעם שהר

6(

הפעלת הנעילה המוחלטת

התקן הנעילה המוחלטת נועל באופן אוטומטי את

כל הדלתות, באמצעות שתי לחיצות קצרות על

חוק, איורשעל המפתח עם השלט ר הכפתור 

.4

הפעלת הנעילה האוטומטית מצוינת על ידי שלושה

הבהובים של פנסי האיתות, והבהוב של הנורית

 איור 7, שעל לוח המכשירים.(A)’על כפתור 

ב, הנעילהאם דלת אחת או יותר אינן סגורות היט

האוטומטית לא תיכנס לפעולה, וכך ניתן יהיה

ך הדלת הפתוחה ולא להישאררכב דלהיכנס אל הר

ת הדלת.תקוע בתוך תא הנוסעים עם סגיר
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דלת הזזה צדדית

7((8  

ם אתכדי לפתוח את דלת ההזזה הצדית  הר

 איור 9, והסט את הדלת לפתיחה.(A)ידית 

בדלת ההזזה הצדדית יש מעצור, שמונע ממנה

לנוע מעבר למסלולה בעת פתיחתה.

כדי לסגור את הדלת, הפעל את הידית החיצונית

(A)חף (או את הידית הפנימית המתאימה) וד

ה.את הדלת לסגיר

ב אל המתקןה, ודא שהדלת מעוגנת היטבכל מקר
שמחזיק אותה פתוחה לחלוטין.

כדי להבטיח שדלת ההזזה הצדדית פועלת כראוי
בף (בטמפרטורות נמוכות), סכך היטתמיד בחור

הכז שירות מוראת פס האיטום: מומלץ לפנות למר
ת סמלת בע“מ.של חבר

עילת בטיחות להגנה עלנ
ילדים

(אם קיימת)

ת זו מונעת את הפתיחה של דלתות ההזזהמער
הצדדיות מבפנים.

ב את ההתקן הנראה באיור 10 רק אםניתן לשל
דלת ההזזה פתוחה:

מצב (1) � נעילת בטיחות מופעלת (דלת¥
נעולה)

מצב (2) � התקן אינו מופעל (ניתן לפתוח¥
את הדלת מבפנים).

נטרול הנעילה המוחלטת
כת מנוטרלת באופן אוטומטי בכל הדלתותהמער

במקרים שלהלן:

כאשר המפתח המכני מסובב למצב פתיחה¥

בדלת הנהג.

באמצעות שחרור הנעילה של הדלתות על¥

חוק.ידי השלט ר

.MARבוב מפתח ההצתה למצב על ידי סי¥

דלת אחורית עם שתי כנפיים
10((11 

פתיחה ידנית של דלת הציר

הראשונה מבחוץ

סובב את המפתח נגד כיוון השעון איור 6, או לחץ

חוק וסובב את ידיתשעל השלט ר על הכפתור 

(A).איור 11 בכיוון החץ 

פתיחה ידנית של דלת הציר הראשונה

מבפנים
(אם קיימת)

 איור 12 בכיוון החץ.(B)משוך את ידית 

ה ידנית של דלת הציר הראשונהסגיר

מבחוץ
סובב את המפתח עם כיוון השעון, או לחץ על

חוק. סגורשעל המפתח עם השלט ר הכפתור 

תחילה את הדלת השמאלית ולאחר מכן את הדלת

הימנית.

ההתקן נשאר פעיל, אפילו אם הדלתות

חוק.משוחררות מנעילה באמצעות שלט ר

9(
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פתיחה ידנית של דלת הציר

השנייה
איור 13 בכיוון החץ.C משוך את ידית 

כת קפיצים,דלתות הציר האחוריות מצוידות במער

בעת אותן בזווית של כ�אשר בעת פתיחתן מק

90°180. במצב הראשון ובמצב השני בזווית של °

270.°ובכמה דגמים הן ניתנות לפתיחה של 

 �(אם180°270 או ל� °לפתיחה של הדלתות ל

קיימת) בצע את הפעולות הבאות:

90,°פתח את הדלת למצב של ¥

חוף את הדלת בכוח כדי לאפשרהמשך לד¥

 �270 (אם180° או ל� °לה להיפתח ל

קיימת).

ה חשמלית מבפניםסגיר

סגור את שתי דלתות הציר האחוריות (תחילה את

השמאלית ולאחר מכן את הימנית), ולחץ על

ה שלאיור 14, שנמצא על לוח הבקרD כפתור 

ריכה אחורימשטח דהחלונות.
סאות וואן שנועדו להובלת מטענים)(בגר

12((16 (15 (14 (13 

2(

(A)ריכה אחורי כב במשטח דניתן לאבזר את הר

ה מתאאיור 16, שנועד לסייע בעת עלייה ויריד

המטען האחורי.

ריכה אינו בשימוש, ניתןכאשר משטח הד

כב, כדי לא להאריךלהחליק אותו אל מתחת לר

כב.את ממדי הר

ריכה יש לשלוף ולהחזיר באופןאת משטח הד

ה של הדלתות.ידני בעת פתיחה וסגיר

ריכה נפתחמשטח ד
(אם קיים)

בעת פתיחת הדלת הצדדית של תא הנוסעים או

של תא המטען, עולה מהחלק התחתון של

כבהרצפה, איור 15 כדי לאפשר עלייה קלה לר

12((16 (15 (14 (13 

2(
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ביםמוש
17(

3(

ב מההגהחק המושכוונון מר
ב לפניםחף את המוש איור 17 ודAם את ידית הר

או לאחור: בתנוחת נהיגה זרועותיך צריכות להיות
מונחות בצידי ההגה.

18(

בכוונון גובה המוש
ב והזז כלפי מעלהב על המושש ב:להגבהת המוש

מי של איור 17 (לכוונון החלק הקד(B)את ידית 
 איור 17 (לכוונון החלק(C)ב), או את ידית המוש

ב), הסט את משקל גופךהאחורי של המוש
מי או אחורי) שאותו אתהב (קדמהחלק של המוש

מעונין להגביה.

ב והזז כלפי מעלהב על המוש שב:להנמכת המוש
ב) אומי של המוש (לכוונון החלק הקד(B)את ידית 
ב), (לכוונון החלק האחורי של המוש(C)את ידית 

בשוהעבר את משקל גופך  אל החלק של המו

מי או אחורי) שאותו אתה מעונין להנמיך.(קד

מרגע שמערכת הנעילה המוחלטת נכנסת6)
לפעולה, לא ניתן לפתוח את הדלתות מתוך
הרכב. לכן, לפני הפעלת המערכת, וודא שכל
הנוסעים ירדו מהרכב. במקרה שהסוללה של
השלט רחוק התרוקנה, ניתן לנטרל את הנעילה
המוחלטת רק על ידי הכנסת להב המפתח אל
חור המנעול של כל אחת מהדלתות, באופן
שפורט קודם לכן: במקרה כזה הנעילה
המוחלטת ממשיכה לפעול רק על הדלתות

האחוריות.
 לפני שאתה משאיר את הרכב חונה כאשר7)

דלתות ההזזה שלו פתוחות, הקפד לוודא
שהבריח משולב.

.תוחותפ הזזהה תותלד רשאכ בכרב עסית לא )8

 בעת הסעת ילדים, השתמש תמיד בהתקן9)
הנעילה.

 מערכת הקפיצים מעוצבת כך שתאפשר10)
נוחות מרבית. חבטות מקריות, או משב חזק
של רוח עלולים לשחרר את הקפיצים ולסגור

את הדלתות באופן ספונטני.
°180      כאשר הדלתות פתוחות בזווית של11)
270 לא ניתן להפעיל אף אחת ממערכות°או 

הנעילה. אל תפתח כך את הדלתות כאשר
הרכב חונה בשיפוע, או בעת שנושבת רוח.

 אין לנהוג ברכב כאשר משטח הדריכה12)
פתוח.

 אל תשתמש במשטח הדריכה הנוסע13)
לצורך עליה או ירידה מתא המטען.

ודא שמשטח הדריכה מקובע היטב14)
למקומו באמצעות מערכת העיגון, לפני, אחרי
ובמהלך השימוש בו. סגירה או פתיחה לא
מלאות של המשטח עלולות לגרום לתנועה
לא נכונה של משטח הדריכה, ולסכן את

המשתמש ואת האנשים שסביבו.
 לפני יציאה לדרך לאחר חניה, או לפני15)

הזזת הרכב ממקומו בכל דרך, ודא שמשטח
הדריכה מאוחסן היטב במקומו. מאחר ותנועת
המשטח מקושרת לתנועת דלתות ההזזה

 בלוח המחווניםהצדדיות, נורית האזהרה 
תידלק במקרה שהמשטח לא יוחזר למקומו
כראוי. ממש כפי שיקרה במקרה שהדלתות

האחוריות לא תהיינה סגורות היטב.
 גם לאחר שהוא מוחזר למקומו, משטח16)

הדריכה בולט מעט מהרכב, לכן במקרה
שהרכב מאובזר בחיישני חניה, טווח הפעולה

שלהם יורד מעט.

אזהרה

חשוב

 נוכחות משטח הדריכה עלולה להקטין את2)
זווית הגישה של הרמפה. לכן, במקרה של
רמפה תלולה מאד מומלץ לפעול בזהירות
רבה, כדי להימנע מגרימת נזק למשטח

הדריכה.
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כוונון זווית משענת הגב

 איור 17.(D)כדי לכוונן, סובב את גלגלת 

19(

כוונון קשת הגב

 איור 18. (E)כדי לכוונן, סובב את גלגלת

ב קפיציםמוש
כת קפיצים מכנית ובבולםב מצויד במערהמוש

ראולי אשר מספקים נוחות ובטיחותזעזועים היד

כת הקפיצים גם אתביות. בנוסף, בולמת מערמר

מות בעת נסיעה על כביש שאינוהתנודות הנגר

ישר.

חקבים“ לכוונון מרברים בפרק “מושראה הס

ב, כוונון משענתב מההגה, כוונון גובה המושהמוש

הגב, כוונון המותנית וכוונון משענת הזרוע.

כוונון תוספת המשקל
בוע את איור 19, כדי לק(A)סובב את כפתור 

ה הנחוצה בהתאם למשקל הגוף, בין 40רההגד

ק“ג ל� 130 ק“ג.

בים בעלי משענות זרועמוש

מתכווננות
ב הנהג משענת זרוע שאפשרניתן להתקין במוש

להרים אותה ולכוונן את גובהה.

  איור 20.(A)ם כך יש לסובב את גלגלת לש

 איור 21.(A)ב, השתמש בבקר לסובב את המוש

ב קדימה ורק אז כוונןבוב הזז את המושלפני הסי

חק מההגה.את המר

תב מסתובב עם חגורמוש 

בטיחות
(אם קיים)

נקודותת בטיחות עם שלוש ב מצויד בחגורהמוש

עיגון איור 23, שתי משענות זרוע מתכווננות

בים בעלי משענות(לכוונון ראה בנושא ”מוש

20((21 

בים בעלי בסיס מסתובבמוש
(אם קיים)

180. כדי°ב עד לזווית של ניתן לסובב את המוש
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זרוע מתכווננות“), ומשענות ראש שניתן לכוונן

את גובהן (לכוונון ראה בנושא ”משענות ראש“).

22(

כוונון זווית משענת הגב
 איור 24. (A)השתמש בידית 

בבוב המושסי

180 לצד°ב עד לזווית של ניתן לסובב את המוש

  �בע35 לכיוון הדלת. ניתן לק°הנגדי ובזווית של כ

180.°ב בתנוחת נהיגה או בזווית של  את המוש

  איור D25ב השתמש בידית כדי לסובב את המוש

ב).(שנמצאת בצד ימין של המוש

ב קדימה ורק אז כוונןבוב הזז את המושלפני הסי

חק מההגה איור 22.את המר

CAPTAINב מוש)23
(אם קיים)

ב קפטן איור 27,כב יכול להיות מצויד במושהר

שיכול להכיל אפשרויות כוונון שונות בהתאם לדגם

)’ת בטיחות וכובוע, עם חגור(מסתובב או ק

בר על אפשרויות הכוונון השונות ראה בפסקההס

ת בטיחות“.ב מסתובב עם חגורמת “מושהקוד

ירוחאה בשומב לפקתמ חטשמ
(אם קיים)

ב האחורי מצויד במשטח מתקפל, עליו ניתןהמוש

ת. כדי להשתמש במשטח משוך אתלהניח נייר

 איור 28 והורד את המשטח כלפי מטה.(A)לשונית 

על המשטח יש שני מחזיקי ספלים, שוליים,

ת.מוגבהים ותופסן לנייר
כוונון גובה

 איור 24, על מנת(C) או בבקר (B)השתמש בבקר 

מי/אחורי בהתאמהלהגביה/להנמיך את חלקו הקד

ב.של המוש

בים מחוממיםמוש
(אם קיים)

כדי להפעיל/לכבות את החימום לחץ על הכפתור

(E) איור 26, כאשר המפתח נמצא במצב MAR.
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בה מתחת למושמגיר
(אם קיימת)

 איור 30. ניתן(A)ה ב נמצאת מגירמתחת למוש

ת התפסים שעללהוציא אותה בקלות על ידי הסר

בסיס התמיכה.

בבסיס המושכיסויי פלסטיק ל
(אם קיים)

 איור 31, יש(A)מי  כדי לפתוח את הכיסוי הקד

 איור 31, שנמצאת בחלקוBלשחרר את ידית 

העליון של הכיסוי.

בובכך לאפשר גישה אל התא שמתחת למוש

ב“).ה מתחת למוש(ראה בנושא ”מגיר

על מנת שניתן יהיה לפתוח את הכיסוי לגישה לתא

שמתחת לכיסא בקלות, יש להזיז תחילה את

ב לאחור עד הסוף.המוש

מי ישכדי שניתן יהיה להסיר את הכיסוי הקד

לפתוח אותו כלפי מטה עד הסוף, ולהסיר אותו

מהווים שנמצאים בחלק התחתון, על ידי משיכה

כב.מי של הרלכיוון החלק הקד

שטח תא המטען
(אם קיים)

בקש שטח מטעןסת הדגם, ניתן לבהתאם לגר

נוסף, איור 29 הממוקם מאחורי תא הנהג.

24(
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PANORAMAסאות גר

ב הנוסעכוונון משענת הגב מוש

 איור 32.(A)סובב את כפתור  

תמה שהוא ספסל אחד בשורב פנורבמוש
ב מקובעים.בים השניה שני צדי, המושהמוש

כזיב המרקיפול משענת הגב של המוש

בים שניה � שלישית)ת מוש(שור
 איור 32 וקפל את משענת הגבCם את ידית הר

קדימה.
בעל גבי החלק האחורי של משענת הגב של המוש

כזי מותקן משטח קשה, שנועד לשמשהמר
כמשענת זרוע וכשולחן עם מחזיקי ספלים.

כדי להחזיר את משענת הגב למקומה יש להיעזר
בידית.

כזיב המרכדי להנמיך את משענת הגב של המוש
ה השניה, הסר את משענת הראש, כך יהיהבשור

כזיב המרקל יותר לכוונן את משענת הגב של המוש
ה הראשונה.בשור

COMBIסאות גר
תנוחת כניסה קלה

 איור 33 והטה את משענת הגב(A)ם את ידית הר

קדימה.

בים השניהת המושגישה אל שור
בים השניה, הזזת המושכדי לאפשר גישה אל שור

תב הימני בשור איור 32 של המוש(B)את ידית 
חף אתך השמאלית דבים הראשונה, ובידהמוש

משענת הגב וקפל אותה קדימה.
בע אותוב למקומו הרגיל ולקכדי להחזיר את המוש

ך להזיז את הידית.ם, אין צורש

תנוחת ”קיפול“

בצע את הפעולות שלהלן:יש ל

ב שנמצאהסר את משענת הראש מהמוש¥

בתנוחת כניסה קלה

 איור 34 (נמצאת (B)ם את ידיתביד ימין הר¥

 איור 33)(A)מתחת לידית 

הטה את משענת הגב בזווית של 5 לאחור¥

ביד שמאל קפל את משענת הגב קדימה.¥

25(

ת הספסלהסר

כדי להסיר את הספסל נחוצים שניה: אזהר

בצעאנשים לפחות.  כדי להסיר את הספסל יש ל

את הפעולות שלהלן:

 ו�(C)מתנוחת קיפול משוך קדימה את ידיות ¥

 (D)איור 35 (כפי שמתואר על הלוחית 

ת הרוחב התחתונה).בקת על קורהמוד
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ב אחורי נעמוש

בצע את הפעולותב יש לכדי לשחרר את המוש
שלהלן:

 איור 37,(A)בוע האחורית לחץ על ידית הקי¥
להקל על שחרור תפס הבטיחות שנמצאכדי

).1מתחתיה (תנועה 

).2 איור 37 (תנועה (B)משוך את ידית ¥

), כך שתגיע אל(3 (תנועה (A)ם את ידית הר¥
  איור 38 (שנמצא בצד),(C)בוע מעל סמן הקי

בה בזמן ביצועכת יציכך תבטיח שהמער
הפעולה.

ב נמצא במיקום בו התפסיםזאת כאשר המוש

חופשיים ביחס לפתחים במסילות, במצב כזה

(שניתן להגיע אליו בקלות על ידי הנעת הבסיס

בקלות תוך כדי משיכתו) ניתן להסיר את המוש

בקלות איור 40.

בם את בסיס המושהר¥
ב למצב אנכיהבא את המוש¥
 ו�(E)ב במצב אנכי, סובב את ידיות כשהמוש¥

(F).איור 36 כלפי מעלה 
ב מהרצפה והסר אותו.ם את המושהר¥

26(

לאחר שחרור הבסיס ניתן להשתמש בשתי הידיים

ב לפנים או לאחור איור 39.כדי להניע את המוש

ב. יש לעשותכמו כן, ניתן כעת גם להסיר את המוש

תו, יש להתקינו מחדשב והסרלאחר הנעת המוש

בע אותו אל המסילות שעל הרצפה לפניולק

בצע את הפעולות שלהלן:ם כך יש לנסיעה, לש
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הנח את הבסיס על המסילות¥

בעת כלפי מטה איור 41,חף את הידית המקד¥

ך להפעיל כוח).כת תינעל (יש צורעד שהמער

בעה נוסעיםספסל לאר
)Van סאות תא צוות(גר

(אם קיים)

ב האחורי הוא ספסלסאות מסוימות, המושבגר

בעה נוסעים. בצדו של הספסל יש מחזיקלאר

 איור 42.(A)בוקים בק

ב באופן ידני, כדי לאפשרניתן לקפל את המוש

גישה אל תא אחסון איור 43.

בוע נעולה במצב בטוח רקכת הקימער ה:אזהר

כאשר תפס הבטיחות, שנמצא מתחת לידית, נועל

אותה במצב אופקי. אם אינך מצליח להביא אותה

ב נמצא במיקום המדויקלמצב זה, ודא שהמוש

ב מילימטריםבוע על המסילה (הנע את המושלקי

ספורים לפנים או לאחור עד שיתחבר כראוי). כאשר

הבסיס מקובע במקומו, הוא חוזר למצב בו היה

בילהבעת מקב הראשון, כלומר הידית המקבשל

בב מקובע היטבדיוק לרצפה ומבטיחה שהמוש

למקומו.

180 לעבר הצד°ב בזווית של ניתן לסובב את המוש

ב בעל בסיסבר בפרק “מושהנגדי, ראה הס

מסתובב“.

 כל הכוונונים חייבים להתבצע רק כאשר17)
הרכב נייח.

 לאחר שמרפים מהידית יש לנסות להזיז18)
את המושב לפנים ולאחור, כדי לוודא כי הוא
נעול היטב במקומו. אם המושב אינו נעול היטב,
הוא עלול לנוע באופן פתאומי והתוצאה עלולה

להיות אובדן שליטה ברכב.

להשגת בטיחות מרבית, שמור על משענת19) 
גב מושבך זקופה. הישען לאחור לתוכה. ודא

שחגורת הבטיחות צמודה לחזך וירכיך.

תנעשמש אדו תימדקה הרוגחה תריגח ינפל )02
היד במצב אנכי (ראה בנושא ”חגורות בטיחות“.

לפני שחרור חגורות הבטיחות ויציאה21)
מהרכב, יש לוודא שמשענת הזרוע הקיצונית

(הקרובה לדלת) מורמת לחלוטין.

את כל הכוונונים יש לבצע כאשר הרכב22)
עומד במקום (ולא תוך כדי נסיעה). כאשר
מסובבים את המושב, יש לבדוק ולוודא שהוא

אינו מפריע לתפעול ידית בלם היד.

לפני התנעת הרכב, יש לוודא שהמושב23)
מקובע ונעול בתנוחת נהיגה.

בזמן נסיעה אין להניח על המשטח24)
חפצים כבדים. במקרה של בלימה פתאומית
או התנגשות הם עלולים להיזרק בתוך הרכב,

לפגוע בנוסעים ולגרום פציעות קשות.

כאשר הספסל בשורה השניה מקופל, אין25)
להסיע נוסעים בשורה השלישית. אין להניח
חפצים מסוג כלשהו על משענת הגב של

אזהרה
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ספסל השורה השניה כאשר היא מקופלת.
במקרה של התנגשות או בלימה חדה, הם
עלולים להיזרק על הנוסעים ברכב ולגרום
פציעות קשות. מידע נוסף ניתן למצוא על גבי
הלוחית המוצמדת לחלקו התחתון של הספסל.

בעת החזרת הספסל למקומו, יש לוודא26)
שהוא מקובע ונעול היטב אל המסילות שעל

הרצפה.

גלגל ההגה
ניתן לכוונן את גלגל ההגה גם לפנים�לאחור וגם

לגובה.
כדי לכוונן:

שחרר את הידית במשיכתה כלפי גלגל ההגה¥
),2איור 44 (מצב 

כוונן את גלגל ההגה.¥

את כוונון ההגה יש לבצע רק כאשר הרכב27)
עומד במקום והמנוע כבוי.

 לאחר מכירת הרכב, אסור בתכלית האיסור28)
לבצע כל פעולה הכרוכה בשינוי של מערכת
ההיגוי או של מוט ההיגוי (לדוגמא: התקנת
מערכת נגד גניבה). הדבר עלול לפגוע קשות
בביצועים ובבטיחות ולבטל את האחריות, וכן
לגרום לכך שהרכב לא יעמוד בדרישות הנחוצות

לאישורו.

חיפתהלאחר מכן נעל את הידית על ידי ד¥

).1לפנים  (מצב 

  27(  (28

אזהרה

מראות מתכווננות חשמלית
בצע רק כאשר מתגאת הכוונון החשמלי ניתן ל

 .MARההצתה נמצא במצב 

(B)כדי לכוונן את המראות, סובב את כפתור 

מראה(1) בעת המצבים: איור 46 אל אחד מאר

מראות לראייה לאחור

מראה פנימית
כוונון

 איור 45 לכוונון המראה(A)הפעל את ידית 

לשני מצבים שונים: רגיל או נגד סנוור.

מראות חיצוניות בדלתות

מראות עם כוונון ידני

לכוונון המראות, הזז ידנית כל אחת משתי

המראות.

 29(

אזהרה

הבד שממנו עשויים ריפודי המושב מתוכנן3)
לעמוד בבלאי  הנובע מהשימוש הרגיל ברכב.
עם זאת, יש לנקוט אמצעי זהירות אחדים.
הימנע משפשוף ממושך ו/או עודף בעזרת
אביזרי ביגוד כגון אבזמי מתכת, זיזים, רצועות

Velcroאם באמצעות אביזרים אלה’ וכד .
מופעל לחץ רב על אזור מסוים בריפוד, אזור

זה עשוי להיקרע וכך נגרם נזק לריפוד.



23

קיפול המראות באופן חשמלי
(אם קיים)

ך מעבר במקומות צריםך (למשל לצורבשעת הצור

חיצה אוטומטית) ניתן לקפל אתאו במתקן לר

המראות באופן חשמלי וגם באופן ידני, על ידי

איור 47. (2) למצב (1)תן ממצב העבר

כדי להחזיר את המראות למצב פתוח, לחץ על

 בכפתור לקיפול המראות.(1)ה נקוד

אם המראות קופלו באופן חשמלי, ישה: אזהר

להחזירן למצב פתוח באופן חשמלי: אין לנסות

להחזיר את המראות למצב נהיגה באופן ידני.

קיפול ידני

כדי לקפל את המראות באופן ידני, הזז אותן ממצב

ופן איור 47. אם המראות קופלו בא(2) למצב (1)

ידני, ניתן להחזירן למצב פתוח באופן ידני וגם באופן
חשמלי.

כדי להעביר את המראות למצב פתוח: האזהר

 בכפתור לקיפול(2) ה באופן חשמלי, לחץ על נקוד

, עד הישמע “קליק“, לאחר מכן לחץ(A)המראות 

 בכפתור לקיפול המראות.(1)ה שוב על נקוד

קיפול כלפי החלק הקדמי של הרכב

מי שלניתן לקפל את המראות כלפי החלק הקד

 איור 47), או להחזירן(3) כב באופן ידני (מצב הר

 באופן ידני, אם הן התקפלו(2) למצב פתוח 

כב (למשלמי של הרה כלפי החלק הקדבמקר
כתוצאה מהתנגשות).

מי שלאם המראות התקפלו כלפי החלק הקד
כב באופן ידני או כתוצאה מהתנגשות, ניתןהר

להחזירן למצב פתוח באופן ידני וגם באופן חשמלי.
כדי להחזיר את המראות למצב פתוח באופן

בכפתור לקיפול (2) ה חשמלי, לחץ על נקוד

 איור 48 עד הישמע “קליק“, לאחר(A)המראות 

 בכפתור.(1) ה מכן לחץ שוב על נקוד

חבה זווית ר3) מראה ימנית, ((2)שמאלית, 

חבה ימנית. זווית ר(4)שמאלית, 

בובת, בסיבחרכעת, כדי לכוונן את המראה ש

 בכיוון החצים.(B)כפתור הזז את כפתור 

קיפול המראות באופן ידני

ך מעבר במקומות צריםך (למשל לצורבשעת הצור

חיצה אוטומטית) ניתן לקפל אתאו במתקן לר

(1)תן ממצב המראות באופן ידני, על ידי העבר

 איור 47.(2)למצב 

מיה המראה מתקפלת כלפי החלק הקדאם במקר

(1)), יש להחזיר אותה למצב 3כב (מצב של הר
באופן ידני.

 30(

קיפול באופן חשמלי
הבצוע קיפול חשמלי של המראות, לחץ על נקודל

 איור 48.(A) של הכפתור לקיפול המראות (2)
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 איור 47, המראה זזה למצב ביניים.3) למצב (
,1)במצב כזה סובב את המראה באופן ידני למצב (

 בכפתור לקיפול2)ה (ולאחר מכן לחץ על נקוד
 איור 48, עד הישמע “קליק“, כדי(A)המראות 

. לאחר מכן לחץ2)להחזיר את המראה למצב (
 בכפתור כדי להחזיר את המראה1)ה (על נקוד
.1)למצב (

ת אדיםה/הסרהפשר
(אם קיים)

במראות מותקנים נגדים שנכנסים לפעולה כאשר
מופעל חימום השמשה האחורית (על ידי לחיצה

.)על הכפתור 

פונקציה זו מוגבלת בזמן, ותכבה באופן: האזהר
אוטומטי לאחר מספר דקות.

מאחר והמראה החיצונית של הנהג29) 
מעוקלת, היא עלולה לשנות מעט את

תפיסת המרחק של התמונה המשתקפת
בה. בנוסף, על מנת להגדיל את שדה הראיה,

המשטח המשקף של החלק התחתון של
המראות החיצוניות מעוגל. כתוצאה מכך
התמונה המשתקפת קטנה, ונוצר רושם

שהפריט המשתקף נמצא רחוק יותר
מהמרחק האמיתי שלו.

 בעת נהיגה המראות צריכות להיות30)
תמיד במצב 1.

אזהרה

ה חיצוניתתאור

תקציר

תלעפהל םירקבה םיאצמנ תילאמשה תידיה לע
הפנסים החיצוניים.

ניתן להדליק את הפנסים החיצוניים רק כאשר
.ONמפתח ההצתה מכוון למצב 

ניתן להפעיל/להפסיק את ההפעלה האוטומטית

ךרה לנהיגה ביום, אם קיימת, דשל התאור

ברים בנושא “תצוגה“תפריט תצוגה (ראה הס

בפרק ”הכר את לוח המכשירים“).

ה לנהיגה ביום מנוטרלת, לא יידלקואם התאור

.oבעת למצב בוב הטבות סיפנסים בעק

31(

פנסים כבויים

 איור o.49בעת מכוונת למצב הט

/ םיישארה םיסנפב ךומנ רוא

פנסי צד

, סובב MARכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב 

איור 50. בעת למצב את הט

כאשר מפעילים את האור הנמוך בפנסים

ה לנהיגה ביום, ונדלקיםהראשיים, כבית תאור

פנסי הצד והאור הנמוך של הפנסים הראשיים.

.בלוח המחוונים נדלקת נורית החיווי 

 אוSTOPכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב 

oת ממצב בעת מועברמוצא ממקומו, והט
ת לוחית נדלקים כל פנסי הצד ותאור,למצב 

הרישוי.

.בלוח המחוונים נדלקת נורית החיווי 

MARכאשר מפתח ההתנעה מסובב למצב 
ה, תאורOה  איור 49 מסובבת למצב בעת הבחירוט

לנהיגה ביום מופעלת אוטומטית. הפנסים האחרים
ה הפנימית אינם מופעלים.והתאור

(DRL) ה לנהיגה ביוםתאור
(אם קיימת)
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אור גבוה בפנסים הראשיים
חוף את הידית ד,בעת  נמצאת במצב כאשר הט

בוע) איורלפנים לכיוון לוח המכשירים (מצב שני ק

.51

 תידלק בלוח המחוונים.נורית החיווי 

כדי להפסיק את האור הגבוה בפנסים הראשיים,

משוך שוב את הידית לכיוון גלגל ההגה (האור הנמוך

יידלק מחדש).

הבהוב בפנסים הראשיים
ה את הידית לכיוון גלגל ההגה (מצבמשוך בקצר

בעתעי) איור 59, ללא קשר למצב טראשון רג

תידלק בלוח ה ה. נורית האזהרהבחיר

המחוונים.

אור גבוה אוטומטי בפנסים

הראשיים

כדי לא לסנוור נהגים אחרים בכביש, הפנסים

כבב לרכב מתקרנכבים באופן אוטומטי כאשר הר

כב אחראחר שנוסע בכיוון הנגדי, או מאחורי ר

שנוסע באותו כיוון.

ת התפריט, ועל ידי כוונוןכת מופעלת בעזרהמער

.AUTOבורר הפנסים למצב 

כאשר מפעילים את האור הגבוה בפנסים

הראשיים בפעם הראשונה, משיכת הידית

בובה מפעילה אתה לאפשר את סישנועד

 מוצג. אם האור הגבוה אכןהפונקציה והסימן 

דולק בפנסים הראשיים, תוצג נורית החיווי הכחולה

.

כאשר מהירות הנסיעה עולה על 40 קמ“ש

והפונקציה פועלת, משיכה נוספת של הידית למצב

של אור גבוה, מכבה את הפונקציה.

כאשר מהירות הנסיעה מתחת ל� 15 קמ“ש

והפונקציה פעילה, היא מכבה את האור הגבוה

בפנסים הראשיים. משיכה של הידית פעם

נוספת למצב של אור גבוה, מפורשת כבקשה

ת של האור הגבוה. לכן, על לוחלהפעלה מתמד

המחוונים נדלקת נורית החיווי הכחולה 

והאור הגבוה דולק כל העת, עד שהמהירות עולה

שוב מעל 40 קמ“ש. הפונקציה נכנסת לפעולה

שוב באופן אוטומטי, כאשר מהירות הנסיעה

.עולה מעל 40 קמ“ש 

אם ממצב זה מושכים בידית פעם נוספת, כדי

תבוי של האור הגבוה, הפונקציה נשארבקש כיל

כבויה והאור הגבוה כבה.

כדי לכבות את הפונקציה האוטומטית סובב את

איור 50. בעת למצב הט

32((33 
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פנסי חניה
פנסים אלה ניתנים להפעלה רק כאשר נמצא

  למצבAבעת בוב הט או מוסר, בסיSTOPבמצב 

.  או  ולאחר מכן ל� Oראשון 

בלוח המחוונים תידלק. ה נורית האזהר

מחווני כיוון
בוע איור 53:הסט את הידית למצב ק

כלפי מעלה (מצב 1): מחווני הכיוון הימניים¥

מופעלים.

כלפי מטה (מצב 2): מחווני הכיוון השמאליים¥

מופעלים.

 תהבהב בלוחנורית החיווי  

המחוונים.

) דולקתDRLה לנהיגה ביום (כאשר התאור

� אם קיימים) הפעלהLED(בדגמים ללא פנסי  

ה לנהיגהשל מחווני הכיוון תכבה את פנס תאור

ביום בצג שהופעל מחוון הכיוון.

ב“תפקוד ”שינוי נתי

ב, אחוזאם ברצונך לאותת שאתה עומד לשנות נתי

את הידית השמאלית במצב זמני, למשך פחות

מחצי שניה. מחווני הכיוון בצד שנבחר יהבהבו חמש

פעמים, ולאחר מכן תופסק פעולתם באופן

אוטומטי.

תפקוד ”לווה אותי הביתה“
כבב הרביתפקוד זה מאפשר להאיר את האזור ס

בע מראש.לפרק זמן שנק

הפעלה

  או מוצאOFFכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב 

ממקומו, משוך את הידית כלפי ההגה איור 54,

בוי המנוע.והזז אותה תוך 2 דקות לאחר כי

מת לכך שהפנסים ימשיכוכל הזזה של הידית, גור

בילדלוק למשך 30 שניות נוספות, עד לפרק זמן מר

של 210 שניות, אשר לאחריו הפנסים יכבו באופן

אוטומטי.

כל זמן שהפונקציה פועלת, תדלוק בלוח המחוונים

 ועל הצג תופיע ההודעה,ה נורית האזהר

ה והודעות“).המתאימה (ראה פרק “נוריות אזהר

איור 53

ה נדלקת כאשר מפעילים את הידית,נורית האזהר

וממשיכה לדלוק עד שהפונקציה נכבית באופן

אוטומטי.

כת פרק הזמן בומת להארכל הזזה של הידית גור

הפנסים ימשיכו לדלוק.

נטרול
החזק את הידית משוכה כלפי ההגה איור 54

למשך יותר משתי שניות.

חיישן אוטומטי לפנסים

ביים)הראשיים (חיישן בין ער
(אם קיים)

כב,מת האור מחוץ לרהחיישן מאתר שינויים בר

ת: ככל שהרגישותרבהתאם לרגישות האור המוגד

כב כדיגבוהה יותר, כך נחוץ פחות אור מחוץ לר

להפעיל את הפנסים החיצוניים.

Setup”ך תפריט ראת רגישות החיישן יש לכוונן ד

menu”בצג הראשי. ש

איור 54

או
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הפעלה

איור 55: בעת הימנית למצב סובב את הט

פעולה זו מדליקה את פנסי הצד ואת האור הנמוך

בפנסים הראשיים בו זמנית ובאופן אוטומטי,

כב.ה מחוץ לרבהתאם לתנאי תאור

נטרול

עם נטרול פעולת החיישן יכבה האור הגבוה

בפנסים הראשיים, ולאחר כעשר שניות יכבו גם

פנסי הצד.

פל. לכן, במצב כזההחיישן אינו מסוגל לגלות ער

יש להדליק את הפנסים באופן ידני.

פנסי תאורה לנהיגה ביום הם חלופה לאור31)
הנמוך בפנסים הראשיים, בעת נסיעה באור
יום. יש להדליק אותם במדינות בהן חלה חובה
להדליק פנסים בשעות היום, וניתן להדליק
אותם במדינות בהן לא חלה חובה זו. פנסי
תאורה לנהיגה ביום אינם יכולים להחליף את
האור הנמוך בפנסים הראשיים, בעת נסיעה
בלילה או במנהרות. השימוש בפנסי תאורה
לנהיגה ביום נקבע על ידי תקנות התעבורה
במדינה בה אתה נוסע. ציית להוראות החוק.

 המערכת מבוססת על זיהוי דרך מצלמה.32)
תנאים סביבתיים מסוימים עלולים לפגוע בזיהוי
הנכון של תנאי התנועה. לכן, הנהג אחראי
תמיד לשימוש נכון באור של הפנסים הראשיים

  כדיעל פי החוק. סובב את הטבעת למצב 

לנטרל את התפקוד האוטומטי.

במקרה שנטיית המצלמה גדולה מידי,33)
כתוצאה משינויים במטען, יתכן שהמערכת
תפסיק באופן זמני את פעולתה, כדי לאפשר

למצלמה לבצע כיול עצמי.

פנסים ראשייםאזהרה

יישור אלומות האור
יישור נכון של אלומת הפנסים הראשיים חיונית

ךרעבור נוחות הנהג ובטיחותו ולמשתמשי ד

אחרים. יש לוודא שהפנסים הראשיים מכוונים

כהלכה, כדי להבטיח ראות טובה לכל הנהגים.

בדיקה וכוונון נכון של אלומת הפנסים הראשייםל

כז שירות מורשהך מומלץ לפנות למרת הצורבמיד

ת סמלת בע“מ.מטעם חבר

כוונון הפנסים הראשיים
אצמנ התצהה חתפמ רשאכ לעפומ ןקתהה

 והאור הנמוך דולק.MAR בצמב

בות זאתכב מועמס נוטה מעט לאחור, ובעקר

עולות אלומות האור של הפנסים הראשיים.

ה זה חזור על כוונון אלומות האור.במקר

כוונון אלומות הפנסים
השעל לוח הבקר לחץ על כפתור 

איור 56.

על צג לוח המחוונים מוצג המיקום ביחס לכוונון

ר.המוגד

בדוק את כיוון אלומות הפנסים בכל: האזהר

כב.פעם שמשתנה משקל המטען המובל בר

או



28

ה
רכ

 
א

 ת
ר

כב
ך

פלכוונון פנסי ער
(אם קיימים)

כז שירות מורשה מטעםמומלץ לפנות למר

בדיקה וכוונון של הפנסיםת סמלת בע“מ לחבר

הראשיים.

כוונון אלומות אור בחו“ל

בהאלומות האור הנמוך כווננו בהתאם למדינה ש

בהןכשה המכונית. כאשר אתה נוהג במדינות שנר

כיוון נהיגה שונה, כדי להימנע מסנוור נהגים

ך לכסות אזוריםהנוהגים בכיוון ההפוך, יש צור

מסוימים בפנסים הראשיים, בהתאם לתקנות

ה במדינה בה אתה נוהג.התעבור

 שלMOPARכוש סרט זה מתוך קטלוג ניתן לר

כז שירות מורשה מטעם סמלת בע“מ.פיאט ובמר

הה בתקרתאור

רגתי.המנורות נדלקות/נכבות באופן הד

הת התקרת ספוט, כאשר תאור הוא מנור(B)מתג 

כבויה, הוא מדליק את המנורות שלהלן באופן

פרטני:

  אם לוחצים אותו שמאלה.(C)ה  את מנור¥

 אם לוחצים אותו ימינה.(D)ה את מנור¥

ה נכבית באופן אוטומטי 15 דקותת התקרתאור

בוי המנוע.לאחר כי

בוי של מנורותהשהיית כי

התקר
סאות מסויימות, להקלת הכניסה/היציאהבגר

ה לקויים סופקו 2כב בלילה או בתנאי תאורמהר

מצבי השהייה:

כבלכניסה לר¥

כבליציאה מהר¥

הה ניתנת להסרת תקרמנור
(אם קיימת)

בועה וכפנס נייד.ה קמשמשת כמנור

בתה איור 58,ת לתושה זו מחוברכאשר מנור

סוללת הפנס נטענת באופן אוטומטי.

כב עומד במקום ומפתח ההצתה מכווןכאשר הר

  או מוצא ממקומו, הפנס נטען לפרקSTOPלמצב 

בי של 15 דקות.זמן מר

מית עםה הקדה בתקרתאור

ת ספוטמנור

בוי של איור 57 משמש להדלקה/כי(A)מתג 

כז, נמצא במר(A)ה. אם מתג ת התקרתאור

 נדלקות/נכבות כאשר הדלתות(D) ו� (C)מנורות 

 לחוץ(A)מיות נפתחות/נסגרות. כאשר מתג הקד

  כבויות כל הזמן.(D) ו� (C)שמאלה, המנורות 

(D) ו� (C) לחוץ ימינה, המנורות (A)כאשר מתג 

דולקות כל הזמן.



29

המתגי בקר

מהבהבי חירום
  איור(A)מדליקים אותם על ידי לחיצה על מתג 

59, ללא קשר למצב מפתח ההצתה.

מהבהבי החירום פועלים, דולקות בלוח המחוונים
בוי מהבהבי החירום יש לכי.ו�  נוריות החיווי 

 פעם נוספת.(A)ללחוץ על מתג 

בלימת חירום
(אם קיימת)

ה של בלימת חירום, מהבהבי החירוםבמקר
המהבהבים נדלקים באופן אוטומטי, כך גם נוריות

 בלוח המחוונים. הפונקציה ו� החיווי 
מופסקת באופן אוטומטי, כאשר משתנה אופי

בנטייםהבלימה. פונקציה זו מתאימה לחוקים הרל
הנהוגים כעת.

פל אחוריפנס ער
 איורפנסים אלו נדלקים בלחיצה על הכפתור 

61, כאשר דולקים האור הנמוך בפנסים הראשיים

פל (אם קיימים).או פנסי הצד ופנסי הער

. כדי לכבותבלוח המחוונים נדלקת נורית החיווי 

את הפנסים הללו לחץ על הכפתור פעם נוספת,

פלאו כבה את האורות הנמוכים ו/או את פנסי הער

מיים (אם קיימים).הקד

פלפנסי ער
(אם קיימים)

פל לחץ על כפתור כדי להדליק את פנסי הער

איור 60. כדי שפנסים אלו  ידלקו, צריכים לדלוק

גם פנסי הצד/הפנסים האחוריים. בלוח המחוונים

. כדי לכבות את הפנסיםנדלקת נורית החיווי 

יש ללחוץ על הכפתור פעם נוספת.

פל אחוריפל/פנס ערפנסי ער
 מנוע 2.3 150 כ“ס)ECOJET(דגמי 

כאשר האור הנמוך בפנסים הראשיים דולק, לחץ

פל איור 62 להפעלת פנסי הער(A)על לחצן 

פל האחורי להפעלה באופןמיים/פנס הערהקד

הבא:

פל,לחיצה ראשונה: מפעילה את פנסי הער¥

בלוח המחוונים תידלק. ה נורית האזהר

פללחיצה שנייה: מפעילה את פנס הער¥

בלוח המחוונים ה האחורי, נורית האזהר

תידלק.

מייםפל הקדלחיצה שלישית: פנסי הער¥

מי/האחורי כבים.הקד
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אורות חניה
פנסים אלו ניתן להדליק רק כאשר מפתח ההצתה

בעתה של ט  או על ידי העברSTOPנמצא במצב 

 ולאחר מכןoהידית השמאלית תחילה למצב 

. בלוח המחוונים תידלק או למצב למצב 

.נורית החיווי 

ECOתפקוד 
(אם קיים)

 איורECOהפעל את התפקוד בלחיצה על לחצן 

.62

כאשר תפקוד זה פעיל, נורית הלד בלחצן תידלק

ויוצגו סמל והודעה בצג.

כב יותנעתפקוד זה נשמר  בזיכרון, כך כאשר הר

רות שהיו קיימותכת תשמור את ההגדשוב המער

ממת המנוע.בעת הד

 כדי להפסיק את התפקודECOלחץ שוב על 

ת הנהיגה הרגילות.רולהחזיר את הגד

כת תפסיקה של תקלה בתפקוד, המערבמקר

רות ותחזיר את הגדECOאוטומטית את תפקוד 

הנהיגה הרגילות.

חימום השמשה האחורית
(אם קיים)

(A)כדי להפעיל את החימום, לחץ על כפתור 

איור 63.

החימום יכבה באופן אוטומטי לאחר כ�20 דקות.

תפקוד ניתוק המצבר
(מנתק)

(אם קיימת)

ניתן להפעיל את פונקציית ניתוק המצבר כאשר

, כפיBATTמפתח ההצתה מכוון למצב 

שמתואר בלוחית שנמצאת באזור המוצג באיור

.64

7 �המצבר ינותק על ידי הפסקת ההארקה, כ

.BATTבוב המפתח למצב דקות לאחר סי

פרק זמן זה של 7 דקות נחוץ כדי:

כב ולנעול אתלאפשר לנהג לצאת מהר¥

הדלתות באמצעות השלט.
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כות החשמליות שללהבטיח שכל המער¥

כב כבויות.הר

כב רקכאשר המצבר מנותק, ניתן להיכנס אל הר

ת המנעול המכני.על ידי פתיחת דלת הנהג בעזר

כדי לחבר את המצבר מחדש, הכנס את מפתח

, ניתן להתניע אתMARההצתה וסובב אותו למצב 

כב כרגיל.הר

ך להגדירה שהמצבר נותק, יתכן שיהיה צורבמקר

כות החשמליות (למשל שעון,מחדש חלק מהמער

).’תאריך וכו

כזיתנעילה מר
כדי לנעול את כל הדלתות בו זמנית, לחץ על כפתור

(A)כזית, איור 66, שנמצא על לוח הקונסולה המר

בלי קשר למצב מפתח ההצתה.

מיתמגב/רוחץ שמשה קד

את הידית הימנית ניתן להעביר לחמישה מצבים

שונים:

Aמי כבוי.מגב קד

תקציר

ניקוי חלונות

הידית הימנית מפעילה את מגבי/שוטפי
השמשה הקדמית.

הם פועלים רק כאשר מפתח ההתנעה
.MAR נמצא במצב

B.פעולה לסירוגין

(F)בעת , סובב את ט(B)כאשר הידית במצב 

בע מהירויות שונה במצב פעולהובחר אחת מאר

לסירוגין:

ניגוב איטי מאד לסירוגין.

��ניגוב איטי לסירוגין

���פעולה במהירות בינונית לסירוגין

����ניגוב מהיר לסירוגין

Cבוע איטיניגוב ק

Dבוע מהירניגוב ק

Eבוע).ניגוב זמני מהיר (מצב לא ק

 , יתבצע רק כל זמן(E)ניגוב זמני מהיר במצב 

שאתה מחזיק את הידית במצב זה באופן ידני. עם

ת את, ועוצר(A)ת הידית למצב ה חוזרשחרור

מית באופן אוטומטי.פעולת מגבי השמשה הקד

4(

 �על הכפתורLED כאשר הדלתות נעולות, נורית ה

דולקת.

 איור 67,(D)על לוח החלון החשמלי נמצא כפתור 

בד.שפותח/נועל את תא המטען בל



32

ה
רכ

 
א

 ת
ר

כב
ך

אנו ממליצים להחליף את הלהבים אחת: האזהר

לשנה.

תפקוד “שטיפה חכמה“
משוך את הידית כלפי גלגל ההגה (מצב זמני),

מית איור 69.להפעלת מתזי השמשה הקד

בהחזקת הידית משוכה ליותר מחצי שניה, ניתן

להפעיל את השוטפים ואת המגבים בו זמנית

בתנועה אחת.

הניגוב מפסיק לפעול לאחר שלושה מחזורי ניגוב,

לאחר שחרור הידית.

םחיישן גש

(אם קיים)

כזבמרם נמצא מאחורי המראה שחיישן הגש

תו לכוונן באופן אוטומטימית, ומטרהשמשה הקד

מית, בהתאםאת קצב פעולת מגב השמשה הקד

ם, בזמן שהמגב פועל לסירוגין.לעוצמת הגש

: הקפד שהשמשה באזור החיישן תהיההאזהר

נקיה.

הפעלה איור 68

הזז את הידית הימנית קליק אחד כלפי מטה (מצב

B.(

עם הפעלת החיישן המגב מבצע תנועת ניגוב

אחת, ובכך מציין שההוראה נקלטה.

  כדי להגביר את רגישות חיישן(F)סובב את הבקר 

ם.הגש

ם, המגב מבצעת רגישות חיישן הגשעם הגבר

תנועת ניגוב אחת, ובכך מציין שההוראה נקלטה.

מית מופעל בזמןכאשר רוחץ השמשה הקד

חיצהם פועל, מתבצע מחזור הרשחיישן הגש

ם חוזר לפעולההרגיל ולאחריו חיישן הגש

אוטומטית רגילה.

נטרול איור 68
, או סובב את מפתחB)(הסט את הידית ממצב 

כב יותנע. בפעם הבאה שהרOFFההצתה למצב 

), החיישן לא יחזורON(מפתח הצתה במצב 

לפעולה אפילו אם הידית עדיין תהיה מכוונת למצב

(B)כדי להפעיל את החיישן, העבר את הידית  .

, או(B)ה למצב  ואז חזר(C) או למצב (A)למצב 

בעת כדי לכוונן את הרגישות. הפעלתסובב את הט

ם תצוין על ידי תנועת ניגוב אחת לפחותחיישן הגש

בשה.מית יה שהשמשה הקדשל המגב, גם במקר

ם מסוגל לזהות את ההבדל בין יום ללילהחיישן הגש

בצע את הכיוונונים הנחוצים.ול

34(

מתזי הפנסים הראשיים
(אם קיימים)

מימתזי הפנסים מותקנים בתוך הפגוש הקד

מיתומופעלים כאשר מופעל רוחץ השמשה קד

(והאור הנמוך דולק).

בובית: בדוק את המצב הנכון וניקיון הזרהאזהר

תי.גרבאופן ש

חש לאחר כ� 6 שניות,מהלך ניגוב נוסף מתר

להשלמת מחזור הניגוב.
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אסור להשתמש במגבי השמשה הקדמית 4)
להסרת שלג או קרח מהשמשה הקדמית.
בתנאים כאלה, המגבים עלולים להיחשף
לעומס חריג והגנת מנוע המגבים תפסיק את
פעולתם למספר שניות. אם הפעולה אינה
מתחדשת, גם לאחר סיבוב המפתח והתנעת
המנוע, צור קשר עם מרכז שירות מורשה

מטעם חברת סמלת בע“מ.

אזהרה

אזהרה

התזה של זרם מים עלול לגרום לתנועה34)

בלתי רצויה של המגבים.
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חימום ואוורור

פתחי אוורור צדדיים מתכווננים �4. בועים �   פתחי אוורור צדדיים ק3.כזיים מתכווננים �   פתחי אוורור מר2.בוע � פתח אוורור עילי ק1. 

מייםבים הקדפתחי אוורור תחתונים למוש5. 
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בקרי חימום ואוורור

בקרים
ת האוויר � כפתורטמפרטורכוונון 

בב אוויר חם וקר)  (מערA מסתובב
אזור אדום = אוויר חם
אזור כחול = אוויר קר

Bהפעלה/כוונון המאוורר � כפתור 
0 = מאוורר כבוי

1 � 2 � 3 = עוצמת אוורור
בית= עוצמת אוורור מר 4 

Cבעת פיזור האוויר � ט
כזייםך פתחי האוורור המררהאוויר נפלט ד

והצדדיים.
לחימום הרגליים, והפצת אוויר מעט קר יותר

בלוח המחוונים, במזגך פתחי האוורור שרד
אוויר מתון.

ה בחוץ נמוכהלחימום, כאשר הטמפרטור
ב ככל שניתן לכיוון כפותמאד: הפצת אוויר ר

הרגליים.

ת השמשהלחימום כפות הרגליים והפשר
מית בו זמנית.הקד

מית.ה של השמשה הקדה מהירלהפשר

בוי של פעולת מחזור האווירהפעלה / כי
Dהפנימי � כפתור 

 האוויר בתוך מכוון למצב Dכאשר כפתור 
ם שוב).כב ממוחזר (מוזרהר

 מחזור האוויר  מכוון למצב Dכאשר כפתור 
כב אוויר מן החוץ).ם אל הרכבוי (מוזר

� םילקא תרקב תכרעמ

בהפעלה ידנית
(אם קיימת)

2(

בקרים

ת האוויר � כפתורכוונון טמפרטור

בב אוויר חם וקר)  (מערAמסתובב 
אזור אדום = אוויר חם

אזור כחול = אוויר קר

B רותפכ  �ררוואמה ןונווכה/לעפה
0 = מאוורר כבוי

3�2�1 = עוצמת אוורור
בית= עוצמת אוורור מר 4  

Cבעת פיזור האוויר � ט
כזייםך פתחי האוורור המררהאוויר נפלט ד

והצדדיים.
לחימום הרגליים, והפצת אוויר מעט קר יותר

בלוח המחוונים, במזגך פתחי האוורור שרד
אוויר מתון.

ה בחוץ נמוכהלחימום, כאשר הטמפרטור
ב ככל שניתן לכיוון כפותמאד: הפצת אוויר ר

הרגליים.
ת השמשהלחימום כפות הרגליים והפשר

מית בו זמנית.הקד
מית.ה של השמשה הקדה מהירלהפשר

בוי של פעולת מחזור האווירהפעלה / כי
Dכב � כפתור בתוך הר

כדי להפעיל את פעולת מחזור האוויר, לחץ על
 (הנורית בכפתור דולקת).LEDהכפתור 

כדי להפסיק את פעולת מחזור האוויר, לחץ על
LEDהכפתור פעם נוספת (הנורית בכפתור 

כבויה).

ת האקליםכת בקרבוי של מערהפעלה/כי
�E כפתור 

ת האקלים, לחץ עלכת בקרכדי להפעיל את מער
הכפתור (הנורית בכפתור דולקת).

ת האקלים,כת בקרכדי להפסיק את פעולת מער
לחץ על הכפתור פעם נוספת (הנורית בכפתור

כבויה).
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חשוב

ת אקליםכת בקרמער

אוטומטית
(אם קיימת)

2(

בקרים
A AUTO ה אוטומטית של כל הפונקציותבקר

Bפיזור האוויר

Cתצוגה

D MAX DEFביתה מר לחצן הפשר

Eכתבוי המערכי

Fחסבוי המדהפעלת/כי

Gמחזור אוויר

Hת/הקטנת עוצמת האוורורהגבר

Iהת הטמפרטורהעלאת/הורד

תכת בקרשימוש במער

האקלים

כים שונות,רכת במספר דניתן להפעיל את המער

אך מומלץ להפעיל אותה בלחיצה על הכפתור

AUTOואז לסובב את הכפתור כדי להגדיר את ,

כת תתחילה הרצויה על גבי הצג. המערהטמפרטור

הלפעול באופן אוטומטי ותגיע לטמפרטור

כת תתאים אתה מהר ככל שניתן. המעררשהוגד

ם אל תאה, את כמות האוויר המוזרהטמפרטור

חסהנוסעים ואת אופן פיזורו, ואת הפעלת המד

באמצעות שליטה בפונקציית מחזור האוויר. כאשר

בותכת פועלת באופן אוטומטי, ההתערהמער

ה הנחוצה היא הפעלה אפשרית שלהידנית היחיד

הפונקציות הבאות:

 מחזור אוויר, כדי שהפונקציה תהיה תמיד¥
פעילה או כבויה.

ה שלכדי לזרז את תהליך ההפשר ¥

מית, השמשה האחוריתהשמשה הקד

והמראות החיצוניות.

כת פועלת באופן אוטומטי, ניתןכאשר המער

ת הכפתורים המתאימים אתלשנות בכל עת בעזר

ה, את פיזור האוויר ואתרה שהוגדהטמפרטור

רותיהכת תשנה את הגדעוצמת האוורור. המער

רישות החדשות.באופן אוטומטי ותתאים אותן לד

כתאם במהלך פעולה אוטומטית מלאה של המער

)FULL AUTOרות פיזור האוויר ו/או) ישונו הגד

רותחס ו/או הגדשיעור הזרימה ו/או הפעלת המד

ך זור תיעלם. בדFULLמחזור האוויר, המילה 

ה אוטומטיתהפונקציות יעברו ממצב של בקר

ה ידנית, עד שתלחץ שוב עללמצב של בקר

. כאשר פונקציה אחת או יותרAUTOהכפתור 

ת האווירמופעלות באופן ידני, התאמת טמפרטור

ת באופןכב ממשיכה להיות מבוקרם אל הרהמוזר

חס כבוי.בד במקרים בהם המדאוטומטי, מל

ם אל תוךת האוויר המוזרה כזה טמפרטורבמקר

ת נמוך יותרתא הנוסעים לא תוכל לרד

כב.ת האוויר שמחוץ לרמטמפרטור

אזהרה

 מערכת מיזוג האוויר משתמשת בקרר)2
R134aאו  R1234yfהתואם לתקנות איכות  

הסביבה במדינות שבהן הרכב משווק. בעת
טעינה יש להשתמש רק בגז המצוין על הלוחית
בתא המנוע. שימוש בקרר אחר פוגע ביעילות
המערכת ובתקינותה. השמן המשמש את
המדחס קשור לסוג הקרר שבשימוש, מומלץ
לפנות למרכז שירות מורשה של חברת סמלת

בע“מ.

מערכת מיזוג האוויר משתמשת בקרר)3
R134aאו  R1234yf התואם לתקנות איכות 

הסביבה במדינות שבהן הרכב משווק. בעת
טעינה יש להשתמש רק בגז המצוין על הלוחית
בתא המנוע. שימוש בקרר אחר פוגע ביעילות
המערכת ובתקינותה. השמן המשמש את
המדחס קשור לסוג הקרר שבשימוש, מומלץ
לפנות למרכז שירות מורשה של חברת סמלת

בע“מ.
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מחמם נוסף
(אם קיים)

ב הנהג נמצאסאות מסוימות, מתחת למושבגר

מחמם נוסף. המאוורר של מחמם זה מופעל

ה איור 74. בלוח הבקרFבאמצעות כפתור 

מחמם נוסף עצמאי
(אם קיים)

כב שני מאוורריםרישה, יכולים להיות ברעל פי ד

עצמאיים שונים, אחד אוטומטי מלא והשני ניתן

לתכנות.

סה אוטומטיתגר
המחמם הנוסף נכנס לפעולה באופן אוטומטי,

הכאשר המנוע פועל ומתקיימים הטמפרטור

רש של נוזלכב והמצב הנדרשת  מחוץ לרהנד

בד.בוי מתבצע באופן אוטומטי בלהקירור. הכי

35(

ה בחוץבתקופות בהן הטמפרטורה: אזהר

נמוכה, כאשר המכשיר נכנס לפעולה, יש להקפיד

מתעל כך שמפלס הדלק יהיה תמיד מעל ר

רש סיועת המכשיר עלול להינעל ויידבה. אחרהרזר

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברשל מר

בע“מ.

סה ניתנת לתכנותגר
המחמם הנוסף פועל באופן עצמאי לגמרי ללא

קשר לפעולת המנוע, ומאפשר את הפעולות

שלהלן:

חימום תא הנוסעים כאשר המנוע כבוי.¥

ת החלונות.הפשר¥

חימום נוזל הקירור של המנוע ולאחר מכן¥

חימום המנוע עצמו לפני ההתנעה.

כבת מ:כת מורהמער

מבער דיזל לחימום המים, עם משתיק קול¥

לצינור הפליטה עבור הגזים הבוערים.

ת לצינורות המכלמשאבת מינון המחובר¥

ת דלק למבער.ך העברלצור

כת הקירורממיר חום המחובר לצינורות מער¥

של המנוע.

כת החימום/ת למערה המחוברת בקריחיד¥

תאוורור של תא הנוסעים, אשר מאפשר

הפעלה אוטומטית.

ך שליטה עלה אלקטרונית לצורת בקריחיד¥

המבער המובנה ולכוונונו.

קוצב זמן (טיימר) דיגיטלי איור 75, להפעלה¥

ידנית של המחמם, או לתכנות השעה בה הוא

נדלק.

המחמם מצויד במגביל חימום, שעוצרה: אזהר

ה של חימום יתר כתוצאהה במקראת הבעיר

מכמות בלתי מספקת של נוזל קירור/דליפה של

ה כזה, לאחר תיקון התקלהנוזל קירור. במקר

כת הקירור ו/או מילוי נוזל קירור, יש ללחוץבמער

ת התוכנית לפני הדלקת המחמם.על כפתור בחיר
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תצוגת שעה/זמן קצוב1

נורית חיווי אוורור2

כפתור הרצת זמן קדימה.3

ת תכניתכפתור בחיר4

ת מראשרמספר שעת הפעלה מוגד5

כפתור הפעלת חימום מיידי.6

נורית חיווי לכוונון/קריאת השעה7

ה“כפתור הרצת זמן ”אחור8

נורית חיווי מחזור חימום9

הדלקה מידית של החימום
כת באופן ידני, לחץ עלכדי להדליק את המער

ה (9)כפתור (6) בקוצב הזמן: הצג ונורית אזהר

כת פועלת.יידלקו, וימשיכו לדלוק כל זמן שמהער

שעת ההדלקה תיעלם לאחר 10 שניות.

הפעלה מתוכנתת של החימום
כת, יש להגדיר אתלפני תכנות הפעלת המער

השעה.

ת השעה הנוכחיתרהגדקוצב זמן דיגיטלי איור 75
החזק את כפתור (4) לחוץ: הצג ונורית¥

ה (7) יידלקו.האזהר

באותו הזמן, תוך 10 שניות, לחץ על¥

כפתורים (3) או (8) כדי להגדיר את השעה

המדויקת.

שחרר את כפתור (4).¥

תכאשר הצג כבה, השעה הנוכחית נשמר

בזיכרון.

לחיצה ממושכת על כפתורים (3) או (8) תריץ

את הספרות במהירות גבוהה יותר.

לא ניתן להגדיר את השעה בזמן שפונקציות

החימום או האוורור פועלות.

ף.ב לשעון קיץ/חורשים ל: האזהר

תכנות שעת ההדלקה

לתכנות שעת ההפעלה:

 לחץ על כפתור  (4): על הצג יידלקו למשך¥

10 שניות:  סימן (10), או השעה האחרונה

הבחירה ומספר (5) המתאים לרשהוגד

מראש.

רותבחור שעות מוגדאם אתה מעוניין ל: האזהר

מראש אחרות, עבור בין השעות באמצעות לחיצה

על כפתור  (4), תוך 10 שניות.

תוך 10 שניות, לחץ על הכפתורים (3) או (8) כדי

כתלהגדיר את השעה בה אתה רוצה שהמער

תתחיל לפעול.

לאישור על כך שהשעה נקלטה בזיכרון ה:אזהר

מתה המוקדתיעלם שעת ההפעלה ותוצג הבחיר

מספר (5): הצג ידלוק.

כאשר המחמם נכנס לפעולה:: האזהר

תה (9) בצורעל הצג נדלקת נורית האזהר¥

להבה.

ת מראש מספר (5) נעלמת.רהשעה המוגד¥

רטיותרות סטנדהגד

ת מראש 1: 6:00רשעה מוגד

ת מראש 2: 16:00רשעה מוגד

ת מראש 3: 22:00רשעה מוגד

רו מראש במפעל,השעות שהוגד: האזהר

ה חדשה. השעותרמבוטלות בעת הזנת הגד

רות מראש נשמרות בזיכרון עד השינוי הבא.המוגד

כב (למשל אםב הראם השעון מנותק ממחש

רותהסוללה מנותקת) השעות חוזרות להגד

המפעל.

נטרול שעת ההפעלה המתוכנתת

כדי למחוק את שעת ההפעלה המתוכנתת, יש

ה על כפתור (4): האורות עלללחוץ לחיצה קצר

תרהצג יכבו ומספר (5) הקשור לשעה המוגד

מראש יעלם.

קריאה לאחת משעות ההפעלה שנבחרו

מראש

לחץ על כפתור (4) למשך כעשר שניות, עד שיוצג

ת מראשרמספר התוכנית עם השעה המוגד

הרצויה.

ת להפעיל, מוזנתבחרת מראש שרהשעה המוגד

בצעך לבאופן אוטומטי לאחר כ� 10 שניות, ואין צור

ת כפתור אחר.אישור נוסף בעזר
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ת שעתרכשאתה משתמש באפשרות להגד

הפעלה מראש, עליך להתייחס להוראות הבטיחות

עות להפעלת המחמם העצמאי (תוכל למצואהנוג

אותן בספר הוראות התפעול של המחמם

העצמאי).

המחמם העצמאי נכנס לפעולה בשעהה: אזהר

כב חונה ובין אם הואה מראש, בין אם הררשהוגד

נוסע.

בטל את שעת ההפעלהניתן לשנות או לה: אזהר

המתוכנתת לפי ההוראות המפורטות מעלה.

ת משך הפעולהרהגד

החזק את הכפתור לחוץ. באותו הזמן לחץ על

כפתור (3) או על כפתור (8).

ה (7).יידלקו השעה ונורית אזהר

החזק שוב את כפתור (4) לחוץ. באותו זמן לחץ

על כפתור (3) או על כפתור (8).

ר מראש מוצג, ונוריתמשך הפעולה שהוגד

ה (9) או (2) מהבהבת.האזהר

ת כפתורים (3) אור את משך הפעולה בעזרהגד

.(8)

ער נשמר בזיכרון ברגמשך הפעולה שהוגד

שהכיתוב נעלם מהצג, או באמצעות לחיצה על

כפתור (4).

כת החימוםבוי מערכי
כת , בהתאם לאופן ההפעלהבוי המערכי

(אוטומטי או ידני) יכול להיות:

, כאשר משך הפעולה מגיעאוטומטי¥

ה חולפת,רלסיומו, כאשר השעה שהוגד

הצג כבה.

באמצעות לחיצה נוספת על הכפתורידני ¥

“חימום מידי“, על קוצב הזמן (כפתור להבה

.(6

ת החימום, אורותבשני המקרים כבים נורית אזהר

ההצג והמאוורר של מחמם תא הנוסעים, והבעיר

מופסקת.

משאבת הנוזל ממשיכה לפעול למשך כשתי

ב זה ניתןדקות, כדי לפזר חום ככל שניתן, בשל

ה את המחמם.להדליק בחזר

כאשר המצבר חלש, כבה המחמם ה:אזהר

כב.במצב חניה, על מנת לאפשר התנעה של הר

לפני הפעלת המכשיר, יש לוודא שמפלס ה:אזהר

ת המכשיר עלולבה. אחרמת הרזרהדלק מעל ר

כז שירות מורשהרש סיוע של מרלהינעל, וייד

ת סמלת בע“מ.מטעם חבר

הקפד לכבות את המכשיר בכל פעם שאתה¥

בת תחנות דלקכב, או בקרמתדלק את הר

כדי למנוע סכנה של פיצוץ או שריפה.

כב על חומר דליק כמו נייר,אל תחנה את הר¥

בשים: סכנת שריפה!דשא או עלים י

בת המחמם תעלהה בקראסור שהטמפרטור¥

(למשל במהלך צביעה בתנור). C° 120מעל 

ביםכיה גבוהה יותר הרבטמפרטור

ה עלוליםכת הבקרהאלקטרוניים של מער

להינזק.

כאשר המחמם פועל בזמן שהמנוע כבוי הוא¥

שואב אנרגיה מהמצבר, לכן יש להניח למנוע

לפעול זמן מה, כדי לוודא שהמצבר נטען

ה מספקת.מחדש במיד

בדוק את מפלס נוזל הקירור, פעל על פיכדי ל¥

כב“,ההנחיות המפורטות בפרק “תחזוקת הר

כת קירורבפסקה העוסקת ב“נוזל מער

בים להכילהמנוע“. במים המעגל החימום חיי

לפחות 10% של חומר נגד קפיאה.

כזך תחזוקה ותיקונים התייעץ רק עם מרלצור¥

ת סמלת בע“מ,שירות מורשה מטעם חבר

בד.והשתמש בחלקים מקוריים בל

תחזוקה
כזבוע במרבדוק את המחמם הנוסף באופן ק

ת סמלת בע“מ (ובתחילת כלשירות מטעם חבר

ף). כך תבטיח שהמחמם יפעל באופן בטוחחור

וחסכוני ויאריך ימים.

כת חימום נוספתמער

מה וקומבי)מאחור (פנור
(אם קיימת)

כת חימוםמה וקומבי יש מערסאות פנורבגר

רישה),כת חימום נוספת (על פי דכזית ומערמר

תה מעל שורשהבקרים שלה נמצאים על התקר

בים השנייה איור 76.המוש
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כת תפעל, יש להדליק אותהכדי שהמער

ה.  איור 77 שעל לוח הבקר(F)באמצעות כפתור 

ביםהרגליים האחוריות (מתחת לשורות המוש

מה, ומהסורגסאות פנורהשנייה והשלישית בגר

סאותשמעל קשת הצד של הגלגל השמאלי בגר

קומבי), בתנאי שהמנוע הספיק להתחמם.

ת אקליםכת בקרמער

מה וקומבי)(פנורנוספת מאחור
(אם קיימת)

כת חימום/מיזוגמה וקומבי יש מערסאות פנורבגר

רישה),כת נוספת (על פי דכזית ומעראוויר מר

תה מעל שורשהבקרים שלה נמצאים על התקר

כת תפעלבים השניה, איור 76.  כדי שהמערהמוש

 שנמצא(F)יש להדליק אותה באמצעות כפתור 

ה, איור 77. המזגן יפעל רק בתנאיעל לוח הבקר

כזי פועל.שהמזגן המר

בימכוון למצב של קירור מר(D) כאשר כפתור ¥

(באזור הכחול), אוויר קר נפלט מפתחי האוורור

ה.בתקרש

בי למצב של חימום מר(D)כוונן את כפתור ¥

(באזור האדום), אוויר חם ייפלט מפתחי

האוורור בגומחות הרגליים האחוריות (מתחת

סאותבים השניה והשלישית בגרלשורות המוש

מה, ומהסורג שמעל קשת הצד שלפנור

סאות קומבי), בתנאיהגלגל השמאלי בגר

שהמנוע הספיק להתחמם.

כז, האוויר  מכוון למר(D)כאשר כפתור ¥

הבתקרם יתפצל בין פתחי האוורור שהמוזר

בגומחות הרגליים האחוריות,ופתחי האוורור ש

בטמפרטורות שונות.

חס של המזגן הראשי פועלכאשר המד: האזהר

), גם אם המאוורר של המזגןE(לחיצה על כפתור 

הנוסף מכוון למצב 0, הוא יופעל באופן אוטומטי

ח, שעלולעל עוצמה 1, כדי למנוע היווצרות קר

כת.בי המערכילגרום נזק לר

בי (באזור למצב של קירור מר(D)סובב את כפתור 

ר יפלט מפתחית החדהכחול), אוויר בטמפרטור

האוורור בגומחות הרגליים האחוריות (מתחת

סתבים השנייה והשלישית בגרלשורות המוש

מה, ומהסורג שמעל קשת הצד של הגלגלפנור

סאות קומבי).השמאלי בגר

בי (באזור למצב של חימום מר(D)סובב את כפתור 

האדום), אוויר חם ייפלט מפתחי האוורור בגומחות

אזהרה

המחמם שורף דלק ממש כמו המנוע, אם35)
כי בשיעור נמוך יותר. על מנת למנוע הרעלה
וחנק אסור בשום אופן, אפילו לא לפרקי זמן
קצרים,  להדליק את המחמם הנוסף במקומות
סגורים, כמו חניון או מוסך, שאין בהם מאווררים

להוצאת גזי פליטה.
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חלונות חשמליים

חשמלי
, המתגיםMARכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב 

שעל משענת הזרוע בדלת הנהג איור 78 מפעילים

את הפעולות שלהלן:

(A)מי.ת החלון השמאלי הקדפתיחת/סגיר

(B)מי.ת החלון הימני הקדפתיחת/סגיר

מכסה תא מנוע

פתיחה
בצע את הפעולותלפתיחת מכסה תא המנוע יש ל

שלהלן:

פתח את דלת הנהג, כדי שתוכל להגיע אל¥

הידית לשחרור מכסה תא המנוע.

משוך את הידית בכיוון החץ איור 79.¥

 איור 80, כפי שמוצג באיור.(A)ם את ידית הר¥

ם את מכסה תא המנוע ובאותו הזמן שחררהר¥

, כעת(D)בתו  את מוט המכסה איור 81 מתוש

E של המוט אל תוך שקע (C)הכנס את קצה 

איור 82.

לפני פתיחת מכסה תא המנוע, יש לוודא: האזהר

מות.מית אינן מורשזרועות מגב השמשה הקד

אזהרה

פעולה רצופה אוטומטית
סאות ניתן לפתוח ולסגור את החלון שלבכל הגר

הנהג באופן אוטומטי.

בצע פעולה אוטומטית רצופה של החלון,כדי ל

החזק את אחד הכפתורים לחוץ למשך יותר מחצי

ת הקצה,שנייה. החלון עוצר כשהוא מגיע לנקוד

או כאשר לוחצים על הכפתור פעם נוספת.

 כאשר מפתח ההצתה מכוון למצבה:אזהר

STOPאו מוצא ממקומו, ניתן להפעיל את  

עהחלונות החשמליים במשך כשלוש דקות, ומרג

שאחת הדלתות נפתחת לא ניתן להפעילם עוד.

מידלת הנוסע הקד

מי,על משענת הזרוע של דלת הנוסע הקד

מותקן מתג להפעלת החלון של דלת זו.

36(

שימוש לא כראוי בחלונות החשמליים עלול36) 
להיות מסוכן. לפני הפעלתם ובמהלכה בדוק
תמיד שאף נוסע לא חשוף לסכנת פציעות
מחלקים נעים או מחפצים שנתפסים בהם או
שנפגעים על ידם. בצאתך מהרכב הוצא תמיד
את המפתח ממתג ההתנעה, כדי למנוע סכנת
פציעות הנובעת מהפעלה בשוגג של חלונות

חשמליים.
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הסגיר

פעל באופן הבא:

אחוז את מכסה המנוע ביד אחת וביד¥

 איור 82(C)השנייה הוצא את מוט התמיכה 

(D) והחזר אותו לתפס שלו (E)בת מהתוש

איור 81.

הורד את מכסה תא המנוע עד לגובה של ¥20

ך מעל תא המנוע, והנח לו ליפול.ס“מ בער

נסה לפתוח אותו כדי לוודא שמכסה תא

ב ואינו מוחזק רק על ידי תפסהמנוע נסגר היט

הבטיחות. אם מכסה תא המנוע לא נסגר

ב, פתח אותו וחזור על הנוהל ואל תלחץהיט

עליו.

 כדי למנוע פתיחה במהלך הנסיעה, בדוק:האזהר

ב.כי מכסה תא המנוע סגור ומאובטח היט

37((39 (38 

אזהרה

סאות מסוימות ניתן לכוונן את גובה משענותבגר

הראש, והן ננעלות באופן אוטומטי במיקום הרצוי.

40(

כוונון
ם את משענת הראש עדהגבהה: הר¥

בות.בע במקום ויישמע צליל השתלשתתק

) איור 83 והנמך(Aהנמכה: לחץ על כפתור ¥

את משענת הראש.

מיות, לחץכדי להסיר את משענות הראש הקד

 איור 83, ומשוך(B) ו� (A)בו זמנית על כפתורים 

את משענת הראש כלפי מעלה.

משענות ראש

מיותקד

 מסיבות של בטיחות מכסה המנוע חייב37)
להיות סגור היטב לפני התחלת הנסיעה. לכן
ודא שמכסה המנוע סגור היטב ושהבריח
משולב. אם אתה מגלה שמכסה המנוע לא
סגור כראוי בעת נהיגה, עצור מיד את הרכב

וסגור את מכסה המנוע כראוי.

 מכסה המנוע עלול ליפול פתאום, אם מוט38)
התמיכה שלו לא מוצב נכונה.

 בצע פעולות אלה רק כאשר הרכב עומד.39)
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שקע חשמלי
(אם קיים)

כזית לידהשקע החשמלי נמצא בקונסולה המר

מצית הסיגריות.

 איור 86.(A)כדי להשתמש בו פתח את מכסה 

מעמד לטאבלט
(אם קיים)

כז לוח המכשירים ונועד לעיגוןהמעמד נמצא במר

של טאבלט.

אזהרה

את כל הכוונונים יש לבצע רק כאשר הרכב40)
עומד במקום והמנוע כבוי. את משענת הראש
יש לכוון כך שהראש ישען עליה ולא הצוואר.
רק במצב זה היא מסוגלת להגן היטב על
הראש. להגנה מיטבית של משענת הראש, יש
לכוונן את משענת הגב למצב של ישיבה זקופה
כאשר הראש נמצא קרוב ככל שניתן אל

USBשקעי משענת הראש.
(אם קיימים)

יכולים להימצא ב:

כז לוח המכשירים, במקום של מציתבמר¥

הסיגריות, יכול לשמש רק להטענת מכשירים

חיצוניים.

כזית, מעל מחזיק הטלפון הניידבתעלה המר¥

USBאיור 85, ניתן לחבר אליו מכשירי 

בר בנושא ”תמיכהחוק (ראה הסהנשלטים מר

כות בפרק מולטימדיה עבור מערUSB”ב� 

Uconnectאו 5 אינץ’ עם צג 3 אינץ ’.(

אביזרים והתקנים

פנימיים

ב הנוסעתא מתחת למוש

מיהקד

כדי להשתמש בתא יש לפעול כך:

 איור 84 והסר אותו(A)פתח את כיסוי ¥

כפי שמתואר באיור.

 נגד כיוון השעון(B)סובב את ידית הנעילה ¥

והסר אותה כדי שניתן יהיה להסיר את

התא.
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השתמש בו באופן הבא, איור 87:

, כדי לפתוח את התקניAהנמך את הידית ¥

;(B)הנעילה 

;(B)מקם את הטאבלט בין התקני הנעילה ¥

, כדי לוודא שההתקן(A)ם את הידית הר¥

נעול.

 41((43 (42 

ף אחסון פתוחמד
(אם קיים)

ף נמצא באמצע לוחבדגמים מסויימים, המד

המכשירים, איור 88.

אזהרה

מצית הסיגריות מגיע לטמפרטורה גבוהה.41)
השתמש בו בזהירות וודא שילדים אינם נוגעים

בו: סכנת שריפה ו/או כוויה.

אל תשתמש במשטח הכתיבה במצב42)
מאונך, כאשר הרכב נמצא בתנועה.

 למניעת מצבים מסוכנים, אין להזיז את43)
מחזיק הטאבלט ולהשתמש במכשיר תוך כדי

נהיגה.

לעולם אל תניח חפצים העלולים להיות44) 
מסוכנים בתא פתוח על לוח המכשירים.
במקרה של תאונה הם עלולים להיזרק בתא

הנוסעים, לפגוע בנוסעים ולפצוע אותם

ף �טכוגר

חקם מהירות ומררש
חקם המהירות, המרהנחיות לגבי התקנת רש

והשימוש בו תוכל למצוא בספר ההוראות, שסופק

םעל ידי יצרן המכשיר. חובה להתקין את רש

כב שמשקלו (עם נגרר אוחק ברהמהירות והמר

בלעדיו) עולה על 3.5 טון.

ם שמבצע שינויים במכשיר: כל אדהאזהר

ת האותות, אשרכת תמסורה או במערהמדיד

ב,משפיעים על הרישומים של מכשיר המעק

ך הונאה, עלול להפרבר נעשה לצורבמיוחד אם הד

חוקים פליליים או מנהליים.

חקם מהירות ומרכב רש: אם מותקן ברהאזהר

כב חונה למשך יותר מחמישה ימים, מומלץוהר

לנתק את ההדק השלילי של המצבר, כדי שיישאר

טעון.

המידע אזהר

אין לנקות את המכשיר בחומרי ניקוי שוחקים או

ממסים. לניקוי חלקו החיצוני של המכשיר

השתמש במטלית לחה, או במוצרים המיועדים

לטיפול בחומרים סינטטיים.

חק מותקן ונאטם על ידים המהירות והמררש

אנשי מקצוע מורשים: אל תנסה להגיע אל

ךרהמכשיר, להזנה ואל ראשי הרישום בכל ד

םבדוק את רשכב לשהיא. באחריות בעל הר

דיר.חק באופן סהמהירות והמר
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כת לאיזון עצמימער

של מתלה האוויר

בצע את הבדיקה לפחות אחת לשנתיים, כדייש ל

לוודא שהוא תקין. וודא שתווית הנתונים מחודשת

לאחר כל בדיקה, ושהיא מכילה את הנתונים

רשים.הנד

 התואם(B) או (A) בלחצן LEDבעת כוונון, נורית ה�

לכיוון התנועה תהבהב.

ת הכפתור הנורית ממשיכה לדלוקאם לאחר בחיר

(למשך כחמש שניות) במקום להבהב, משמעות

באופן זמני לא ניתן לכוונן.בר היא שהד

בות לכך יכולות להיות:הסי

כמות אוויר בלתי מספקת: ניתן להפעיל את¥

הפונקציה מחדש על ידי התנעת המנוע.

ת הסף לפעולה:כת הגיעה לטמפרטורהמער¥

המתן מספר שניות ואפשר לה להתקרר, לפני

שתלחץ שוב על הכפתורים.

תכב עמד במקום נשמרה בזמן שהרמה שנבחרהר

עד למהירות של כ� 20 קמ“ש. כאשר מהירות

כת תחזורהנסיעה עולה מעל 20 קמ“ש, המער

“.0מצב מה הרגילה ”באופן אוטומטי לר

כוונון ידני

5(

מת הגובה המבוקשת, כאשרניתן להגדיר את ר

כב עומד במקום והמנוע דולק או כבוי.הר

בצע מספר מוגבלכיוונון ידני עם מנוע כבוי, ניתן ל

של פעמים.

 למשך פחות משניה אחת,(A)לחיצה על כפתור 

מה הקרובה הבאה כלפיה  של הרבחירתוביל ל

 למשך יותר(A)מעלה. לחיצה ממושכת על כפתור 

מצבמה ”ה של רבחירמשניה אחת, תוביל ישירות ל

+3.“

 למשך פחות משניה אחת,(B)לחיצה על כפתור 

מה הקרובה הבאה כלפיה  של הרבחירתוביל ל

 למשך יותר(B)מטה. לחיצה ממושכת על כפתור 

מצבמה ”ה של רבחירמשניה אחת, תוביל ישירות ל

-3.“

לפני כוונון ידני בדלתות פתוחות, וודא 5)
שהמרחב הפנוי מסביב לרכב מספיק לביצוע

פעולה מסוג זה.

אזהרה

מידע כללי
כת פועלת רק על הגלגלים האחוריים.המער

כב,בות החלק האחורי של הרכת דואגת ליציהמער

בכל מטען נתון ומבטיחה נסיעה נוחה יותר. בנוסף,

כב כאשרת לכוונן את גובה הרכת מאפשרהמער

בעהה מתוך שהוא עומד במקום, על ידי בחיר

ה להקל  על הגישה אל התאמצבים שונים, במטר

האחורי.

כוונון גובה
רות מראש לגובהמות גובה מוגדבע רקיימות ש

” ועדride - 0ך “ר”, דride -3מהקרקע: החל מ� ”

”ride +3.“

כז לוח המחוונים,ב תכליתי שנמצא במרהצג הר

יכול להציג את מצב הנסיעה.

כוונון אוטומטי
כת מראה באופן אוטומטיכב בתנועה, המערכשהר

)ride setting - 0 (0כב נמצא במצב נהיגה שהר

ודואגת לשמרו.

במהלך הכוונון, מהבהבת הנורית שעל הכפתור

)(A או (B).איור 89  המתאימה לכיוון הכוונון ,
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כש בעלאביזרים שר

כבהר

תנאים להתקנת התקן

מיתתשלום  על שמשה קד

ביתפלקטיר
(אם קיימת)

מיתכב מצויד בשמשה קדאם הר

בית, התקן את התקן התשלום באזורפלקטיר

הנכון המוצג באיורים 90 ו� 91.
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הכר את לוח המכשירים
פרק זה מעניק לך את כל המידע שאתה צריך

לצורך הבנה ושימוש נכונים בלוח המחוונים.
48...............................לוח המכשירים והמחוונים

52.....................................................................תצוגה

54.......................................................ב נסיעהמחש

55......................................ה והודעותנוריות אזהר
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ב תכליתיתדגמים עם צג ר

.A � (מחוון מהירות) מד מהירות  .B  � תצוגה .C בובי מנוע � מד סי.Dת חימום יתר �ת נוזל קירור מנוע עם נורית אזהר מחוון טמפרטור

.E     ת דלקת עתודמד מפלס הדלק עם נורית אזהר

לוח בקרות ומכשירים
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.A � (מחוון מהירות) מד מהירות  .B  � תצוגה .C בובי מנוע � מד סי.Dת חימום יתר �ת נוזל קירור מנוע עם נורית אזהר מחוון טמפרטור

.E     ת דלקת עתודמד מפלס הדלק עם נורית אזהר

ב�תכליתי מתכוונןסאות עם צג רגר

אזהרה

אם המחוג של מד טמפרטורת נוזל הקירור מגיע לאזור האדום, דומם את המנוע מיד ומומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת6) 
בע“מ.
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ת הילוכיםמחוון העבר

ת הילוך לנהגת הילוכים מציע העברמחוון העבר

באמצעות חיווי מיוחד בלוח המחוונים.

תת הילוכים מודיע לנהג מתי העברמחוון העבר

הילוך תאפשר הפחתה בצריכת הדלק.

 מוצג בתצוגה,)ה מעלה (כאשר סמל העבר

הההמלצה לנהג היא להעלות הילוך, וסמל העבר

ת הילוך. היא המלצה להורד)מטה (

המחוון בלוח המחוונים נותר פעיל, עדה: אזהר

שהנהג מעביר הילוך או שתנאי הנהיגה חוזרים

ת הילוך אינה נחוצה לשיפורבו העברלמצב ש

תצרוכת הדלק.

תצוגה
(אם קיים)

בוב תכליתי שכב צוייד בצג דיגיטלי רייתכן שהר

חי לנהג בהתאםמוצג מידע שימושי והכר

בוצעו.רות שלהגד

ב תכליתית רגילהתצוגה ר
בצג רגיל  איור 96 מופיעים פריטי המידע הבאים:

 כאשר המפתח אינו במתג ההתנעהה:הער

מיות, מופעל הצגופותחים את אחת הדלתות הקד

כבחק שהרלכמה שניות ומציין את השעה והמר

נסע.

Aתאריך

Bחק נסיעהחק (מרמונה מר

בקילומטרים/מיילים)

Cשעון

Dה חיצוניתטמפרטור

Eמצב כוונון האלומה של הפנסים

הראשיים (אם אור נמוך מופעל בפנסים

בד).הראשיים בל

Aשעון

Bחק נסיעהחק (מרתאריך או מונה מר

בקילומטרים (או מיילים)

Cחק נסיעהחק, (מרמד מר

בקילומטרים / מיילים)

Dמצב כוונון האלומה של הפנסים

הראשיים (אם אור נמוך מופעל בפנסים

בד).הראשיים בל

Eה חיצונית (אם קיים)טמפרטור

ב תכליתיתתצוגה ר

מתכווננת
בצג רגיל  איור 97 מופיעים פריטי המידע הבאים:

מדיד מפלס שמן מנוע
(אם קיים)

פי על מפלס השמן בתוך המנוע.מספק מידע גר

, עלMARכאשר מפתח ההצתה מסובב למצב 

הצג מופיע מפלס שמן המנוע, איורים 98 � 99,

בתור חמישה סמלים שנדלקים/כבים.
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ה במפלסרגתי של הסמלים מצביע על ירידבוי הדכי

בעה או חמישה סמלים דולקיםשמן המנוע. אר

מציינים שמפלס שמן המנוע גבוה דיו.  אם הסמל

בר מצביע על תקלה אוהחמישי לא דולק, אין הד

ה במפלס השמן במשאבה.על יריד

רש, על הצגך הנדאם מפלס השמן נמוך מהער

תופיע הודעה ייעודית המציינת שמפלס השמן

נמצא במפלס המינימלי ושיש להוסיף שמן מנוע.

 כדי לדעת מהי הכמות המדויקת של שמןה:אזהר

המנוע במיכל, תמיד בדוק באמצעות מדיד השמן

(ראה נושא ”בדיקת מפלסים“ בפרק ”תחזוקה

וטיפול“).

לאחר כמה שניות נעלם הסמל המציין את כמות

שמן המנוע ובנוסף:

oבסמוך למועד השירות הבא יופיע הסמל ¥
על הצג. במועד השירות תופיע הודעה ייעודית

על הצג;

בהמשך, בסמוך למועד החלפת השמן, יופיע¥

חק עד להחלפת השמן הבאה.על הצג המר

אם חלף מועד השירות, התראה ייעודית תופיע

על הצג.

ב�תכליתי מתכוונןסאות עם צג רגר

המתגי בקר

לגלילת התפריט המוצג והאפשרויות 

המתאימות כלפי מעלה, או להגדלת

ך המוצג.הער

MODEה כדי להגיע לתפריט:  לחץ לחיצה קצר

ה באפשרותו/או למסך הבא, או כדי לאשר בחיר

לחץ לחיצה ממושכת כדי לשובמהתפריט. 

למסך רגיל.

לגלילת התפריט המוצג והאפשרויות 

המתאימות כלפי מטה, או להקטנת

ך המוצג.הער

 מפעילים  ו�   : המתגים ההער

תפקודים שונים במצבים הבאים:

כבה הפנימית של הרכוונון התאור

רטיאם פנסי הצד דולקים והמסך הסטנד¥

הפעיל, ניתן לכוון את בהירות התאור

כב.הפנימית של הר

ב�תכליתיסאות עם צג רגר
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סאות עם צגת בלמים (אם קיימת) גרבקר¥
ב תכליתי מתכוונןר

סאות עםניטור שטחים מתים (אם קיים) גר¥
ב�תכליתי מתכוונן)צג ר

¥Quit menu(יציאה מתפריט) 
, לחץSetupכדי לגלול באפשרויות תפריט 

.  �ו   םיגתמה לע תורצק תוציחל

מצבי הפעלה נבדלים לפי מאפייני האפשרות
ה.שנבחר

, פריטיUconnectTMכת כבך מצויד במעראם ר
ך צגרתפריט מסוימים מוצגים ומנוהלים ד

ך תצוגת לוח המחוונים (עייןרכת ולא דהמער
“ או בפרק ”מולטימדיה).UconnectTMבנושא ” 

SETUPתפריט תפריט תפריט תפריט תפריט 
SETUPתפקוד תפריט תפקוד תפריט תפקוד תפריט תפקוד תפריט תפקוד תפריט 

ה לחץ לחיצה קצרSetupכדי להציג את תפריט 
.MODEעל לחצן 

התפריט כולל את התפקודים הבאים:
¥Menu  (תפריט)
¥ On(מופעל)
¥Headlight alignement corrector  כוונון)

פנסים ראשיים)
¥Speed buzzer  ת מהירות)(אזהר
¥Headlight sensor  (חיישן פנס ראשי)
¥ Cornering lights ת פניות)(תאור
¥ Rain Sensor ם)(חיישן גש
¥Trip B activation )העיסנ הלעפה (B
¥ Traffic sign (זיהוי תמרורים)
¥Set time (כוונון שעון)
¥Set date(כוונון תאריך) 
¥Autoclose (נעילת דלתות אוטומטית)
¥Unitsה)ת מדיד (יחיד
¥Language(שפה) 
¥Warning volumeת עוצמת צליל) (אזהר
¥Service(טיפולים) 
¥Passenger airbag (כריות אוויר של הנוסע)
¥Daytime Running Lights ה לנהיגה(תאור

ביום)
¥Automatic main beam headlights  אור)

גבוה אוטומטי בפנסים ראשיים)

רות) (כוונונים והגדSETUPתפריט 

גלילה של אפשרויות בתפריט כלפי מעלה¥

ומטה.

כים גבוהים או נמוכים יותר, כאשרהצגת ער¥

רות.קובעים הגד

תקציר

ב נסיעהמחש

,MARאשר מתג ההתנעה נמצא במצב כ
מחשב הנסיעה יכול להציע מידע על פעולות

המכונית.

תפקוד זה מאפשר להגדיר שתי נסיעות
Trip B) ו� A (נסיעה Trip Aנפרדות   המכונות 

), כדי לפקח על פעולת המכוניתB(נסיעה 
המלאה באורח הדדי ועצמאי.

שני התפקודים ניתנים לאיפוס (איפוס �
תחילת נסיעה חדשה).

¥ Rangeטווח נסיעה בכמות הדלק)
ה במיכל).שנותר

¥Distance travelled Aחק הנסיעה). (מר
¥Average consumption Aצריכת דלק) 

ממוצעת).
¥Instant fuel consumptionצריכת דלק) 

נוכחית).
¥Average speed A.(מהירות ממוצעת) 
¥Travel time A.(זמן הנסיעה) 
¥Reset Trip A.(איפוס זמן הנסיעה) 

כים יש להשתמש כדי להציג את הער”Trip B”ב� 
הבאים:

¥Distance travelled Bחק הנסיעה  (מרB.(
¥Average consumption Bצריכת דלק) 

).Bממוצעת 
¥Average speed B מהירות ממוצעת) B.(
¥Trip time B זמן הנסיעה) B.(

7 (

TRIP יציאה מ�

 מסתיים אוטומטית כאשר כלTRIPתפקוד 

כים הוצגו. באפשרותך לצאת מהתפקודהער

MODEבאמצעות לחיצה ממושכת על לחצן 

במשך יותר משניה אחת.

כים יש להשתמש כדי להציג את הער Trip Aב� 
הבאים:

¥ Outside Temperatureה(טמפרטור
חיצונית)

אזהרה

(ראה Trip Bניתן לנטרל את התפקוד 7)
“). הערכיםTrip B נושא ”נטרול תפקוד

Range (טווח) ו� Instant consumption
(תצרוכת דלק נוכחית) לא ניתנים לאיפוס.
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ה והודעותנוריות אזהר

הנוריות אזהר

מה ניתן לעשותהבעיהבלוח המחוונים

מפלס נוזל בלמים נמוך/בלם חניה מופעל
, נוריתMARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

ה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר מספר שניות.האזהר

ך, בדוק שהנוריתת הצורהוסף נוזל בלמים במידמפלס נוזל בלמים נמוך

כבית.ה נדלקת כאשר מפלס נוזל הבלמיםנורית האזהר

סאות מסוימות(בגרנדלקת  הרהזאה תירונ םאב דליפהבמיכל יורד מתחת למפלס המינימום, עק

ץלמומ ,כב מידביחד עם הודעה בצג), עצור את הר.המילבה לגעמב תירשפא

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברלמרתונפל

בע“מ.

שחרר את בלם החניה, לאחר מכן בדוקבלם החניה מופעל

ה כבית.שנורית האזהרב.ה נדלקת כאשר בלם החניה משולנורית האזהר

תונפל ץלמומ ,תקלוד ןיידע הרהזאה תירונ םא

ת סמלת בע“מ.שירות מורשה מטעם חברכזלמר

(אדומה)

ה בלוח המחווניםנוריות אזהר

 וככאלה,ה חיוויים אלה הם סמנים ומשמשים כאמצעי אזהרה ו/או צליל התרעה ייעודיים.ה בליווי הודעת אזהרך נדלקת נורית האזהרבעת הצור ה:אזהר

כה זה, אותו מומלץ לקרוא בעיון בכל המקרים. עיין תמיד במידע בפרק זה אם מופיעראין להתייחס אליהם כממצים ו/או כתחליף למידע הנכלל בספר הד

מחוון התקלה.

החיוויי תקלות בתצוגה מסווג לשתי הקטגוריות, תקלות חמורות ותקלות פחות חמורות. תקלות חמורות מצוינות באמצעות “מחזור“ אזהרה: אזהר

ה קצר יותר. בשני המקרים ניתן להפסיק את הצגת ההודעות. נורית אזהר“מחזור“ מצוינות באמצעות ,ממושך החוזר על עצמו. תקלות פחות חמורות

בה לתקלה.ה בלוח המחוונים תוסיף לדלוק עד לפתרון הסיהאזהר
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הנוריות אזהר

            מה ניתן לעשותהבעיהבלוח המחוונים

EBD תקלת

כז שירות מורשהנהג בזהירות ומומלץ לפנות למר(כתומה) (כתומה) ו�  (אדומה),  ה אם נוריות האזהר

בדיקהמ, ל“ת סמלת בעמטעם  חבר אוEBDנדלקות בו זמנית כאשר המנוע פועל, ישנה תקלת 

כת.מיידית של המערה זה הגלגלים האחוריים עשוייםכת אינה זמינה. במקרשהמער

בו בעת בלימה עזה.כב עשוי לסטות מנתילהינעל בפתאומיות והר

תוצג הודעה מוקדשת לנושא.

(אדומה)

(אדומה)

(כתומה)

(כתומה)

 (אדומה)תקלה בכרית אוויר

ה, נורית האזהרMARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי
)45 נדלקת אך עליה להיכבות לאחר מספר שניות.

)46 כתה זו דולקת ברציפות אם חלה תקלה במערנורית אזהר

כריות האוויר.

סאות מסוימות על הצג תופיע הודעה ייעודית.בגר

 (אם קיימת)ת חגורות בטיחות תזכור

תה דולקת ברציפות כאשר המכונית עומדנורית האזהר

ה.ת הבטיחות של הנהג  לא חגורוחגור

ה אם המכוניתה תהבהב ויישמע צליל אזהרנורית האזהר

ה כראוי.ת הבטיחות של הנהג אינה חגורמתחילה לנוע וחגור

ת בטחות,ת חגורבוע של תזכורלנטרול ק

תכז שירות מורשה מטעם חברמומלץ לפנות למר

כת בכלסמלת בע“מ. ניתן להפעיל מחדש את המער

רות.עת באמצעות תפריט הגד
(אדומה)
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כב, הפסק את פעולת המנוע ובדוק אם עצור את הרבמהלך נסיעה רגילה:
. אם כן, המתן מספר דקות עד שהמנועMINמפלס נוזל הקירור נמצא מתחת לסימון 

יתקרר, לאחר מכן פתח באיטיות ובזהירות את מכסה מיכל ההתפשטות והוסף
 על מיכלMAX ו� MINנוזל קירור. בדוק את מפלס נוזל הקירור בין הסימונים 

ה תידלק שוב בהתנעהההתפשטות עצמו. כמו כן, בדוק דליפות. אם נורית האזהר
מ.“בע ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברהבאה, מומלץ לפנות למר

ת נהיגה מאומצת) (למשל, גרירכב בתנאים קשיםכאשר משתמשים בר
ה מוסיפה לדלוק, עצור את המכונית. המתן 2 עד 3 דקותהאט ואם נורית האזהר

בעוד המנוע פועל ולחץ קלות על דוושת ההאצה כדי להגביר את קצב הזרימה של
נוזל הקירור. לאחר מכן דומם את המנוע.  בדוק את מפלס נוזל הקירור.

 אם המכונית פעלה בתנאי פעולה קשים, לפני שמפסיקים את פעולתה:אזהר
המנוע יש להניח לו לפעול במשך מספר דקות תוך לחיצה קלה על דוושת ההאצה.

הנוריות אזהר

מה ניתן לעשותהבעיהבלוח המחוונים

ה של נוזלטמפרטור

קירור המנוע גבוהה מדי
בוב מפתח ההתנעה למצבבסי

MARה נדלקת, אך נורית האזהר

עליה להיכבות לאחר מספר שניות.

ה נדלקת כאשר המנוענורית האזהר

ה.התחמם יתר על המיד

הרוטרפמט ןייצמה גצב למס :הרעה

גבוהה מאוד של נוזל קירור מנוע

ב�סאות עם צג רזמינה רק בגר

תכליתי מתכוונן.

טעינת המצבר נמוכה
בובבות סיה נדלקת בעקנורית האזהר

, אך עליה להיכבותMARהמפתח למצב 
בעת התנעת המנוע (אם המנוע פועל

בויבמהירות סרק ייתכן עיכוב קל בכי
הנורית).

(אדומה)

כז שירות מורשה מטעםה לא כבית, מומלץ לפנות מיד למראם נורית האזהר

ת סמלת בע“מ.חבר

לחץ שמן מנוע נמוך
MARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

בסאות עם צג רה  (גרנורית האזהר
סאות עם צגתכליתי) דולקת או סמל (גר

ב�תכליתי מתכוונן) דולק, אך עליהםר
להיכבות מיד לאחר התנעת המנוע. נורית

ביעות ביחדה או הסמל דולקים בקהאזהר
כתעם הודעה בתצוגה, כאשר המער

מגלה כי לחץ שמן המנוע נמוך מדי.

  8(

(אדומה)
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(אדומה)

הנוריות אזהר

                 מה ניתן לעשותהבעיהבלוח המחוונים

כז שירותם האפשרי למרמומלץ לפנות בהקד
.מ“עב תלמס תרבח םעטמ השרומ

ה של שמן המנועאיכות ירוד
בד) בלDPF עם Multijetסאות (גר

ה מתחילה להבהב והודעה מופיעה על הצג (אם קיימת),נורית האזהר

ה.ררדכת מזהה שאיכות שמן המנוע הידכאשר המער

תכב, אלא תזכורה מהבהבת, אין זה סימן לתקלה בראם נורית האזהר

כב. אםתי ברגרלנהג שעליו להחליף את שמן המנוע כתוצאה משימוש ש

ה השני, תידלק בלוח המחוונים נוריתהשמן לא מוחלף עד תחום האזהר

ותוגבל מהירות המנוע ל� 3000 סל“ד. ה האזהר

ה  השלישי, תוגבל מהירות המנועאם השמן לא מוחלף בתחום האזהר

ל� 1500 סל“ד.

רותרדמים הבאים מזרזים את ההידזכור כי הגור
של שמן המנוע:

שימוש עירוני בעיקר, שהופך את תהליך¥

 לתדיר יותר.DPFההתחדשות של ה�

כב לנסיעות קצרות בעיקר,שימוש בר¥

גתבמקרים אלה לא מושמכיוון ש
כב.ת ההפעלה של הרטמפרטור

ת לתהליך התחדשותהפרעה חוזר¥

DPFת ה�המסומנת בנורית אזהר
הדולקת.

(אם קיים)   בהדלתות אינן סגורות היט

ב תכליתי) דולקתסאות עם צג רה (גרסאות, נורית האזהרבמספר גר

ב�תכליתי מתכוונן) דולק, אם לפחות דלתסאות עם צג ראו סמל (גר

ב. אם הדלתות או תא המטעןאחת או תא המטען לא סגורים היט

פתוחים בעת הנסיעה, מושמע אות התראה קולי.

סאות, התצוגה מציגה התרעה ייעודית המציינת אתבמספר גר

מית ימנית/שמאלית או דלת צדדית/אחורית פתוחה.שהדלת הקד

כב בנסיעה.נשמע צפצוף כאשר דלתות/תא המטען פתוח והר

(אדומה)

 47((48 
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
           מה ניתן לעשותהבעיה

כז שירות מורשה מטעםמומלץ לפנות למר

ת סמלת בע“מ.חבר

(אדומה)

(אדומה)

סאות עםתקלה בהגה כוח (לגר
(SERVOTRONIC

,MARה נדלקת אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב נורית האזהר

אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

ת דלוקה ומופיעה הודעה ייעודית על הצגה נשאראם נורית האזהר

ב יותר להיגויבליווי צפצוף, הגה הכוח לא פעיל ויש להפעיל כוח ר

כב.הר

כת מתלים מתכוונניםתקלה במער

(אם קיימת)

בסאות עם צג רה (גר נורית האזהרMARבוב המפתח למצב לאחר סי

ב תכליתי מתכוונן)סאות עם צג רה (גרתכליתי) או סמל אזהר

נדלקים, אך עליהם להיכבות תוך כמה שניות.

כתה (או הסמל) דולקים אם קיימת תקלה במערנורית האזהר

מתלים מתכווננים.

EOBDכת הזרקה/ תתקלה במער

, נוריתMARבתנאים רגילים, כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב 

ה נדלקת, אך עליה להיכבות מיד לאחר התנעת המנוע.האזהר

ה בדוק את פעולתה של נורית האזהרת התנועה רשאית למשטר

באמצעות מכשירים מיוחדים.

הקפד לציית לתקנות התנועה הקיימות במדינה שאתה נוהג בה.

(כתומה)

 9(
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

(כתומה)

ה ממשיכה לדלוק או נדלקת במהלך נהיגה,אם נורית האזהר

ה דולקתכת ההזרקה לא תקינה. בפרט, אם נורית האזהרמער

כת אספקת הדלק/הצתהבוע מצביעה על תקלה במערבאופן ק

ה בביצועים, קשייםהעלולה לגרום לפליטות חריגות, יריד

כב ותצרוכת דלק גבוהה.בהפעלת הר

סאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.בגר

תת, אך עדיין נשמרה כבית אם התקלה נפתרנורית האזהר

כת.במער

כב במהירותבתנאים אלה אפשר להמשיך לנהוג בר

מתונה ללא מאמץ חריג של המנוע שלו.

ה שלו דולקתכב כשנורית האזהרשימוש ממושך בר

עלול לגרום נזק.

תכז שירות מורשה מטעם חברמומלץ לפנות למר

סמלת בע“מ.

(כתומה)

ם האפשריסע בזהירות ומומלץ לפנות בהקד

ת סמלת בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

(כתומה)

 (אוריאה)®AdBlueכת ההזרקה תקלה במער

ה נדלקת בליווי הודעה ייעודית (אם קיים) אם מולאנורית האזהר

נוזל שאינו מתאים למפרטים שצוינו או אם התצרוכת הממוצעת

 (אוריאה) היא מעל 50%. כדי לציין תקלה אפשרית®AdBlueשל 

 של פיאט.CODEכת במער

תכז שירות מורשה מטעם חברמומלץ לפנות למר

סמלת בע“מ.

ה נוספת תופיעאם התקלה לא תוקנה, הודעת אזהר

כאשר יגיע סף מסוים עד שלא יהיה ניתן יותר להתניע

את המנוע.

כאשר נשארו 200 קילומטרים לפני שלא ניתן יהיה

ביעותלהתניע מחדש את המנוע, תוצג הודעה בק

ה.בלוח המחוונים (אם קיים) ויישמע צליל אזהר

ABSכת  תקלה במער

,MARה נדלקת אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב נורית האזהר

אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

כת.ה נדלקת, כדי לציין תקלה במערנורית האזהר

ת על יעילותה ללא שינוי, אךכת הבלימה שומרה זה מערבמקר

.ABSללא היתרונות של 

על הצג מופיעה ההודעה הייעודית.
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

ת דלקעתוד

ה בלוח נדלקת, אך נורית האזהרMARבוב המפתח למצב לאחר סי

עליה להיכבות תוך כמה שניות.

ך לער’ה נדלקת כאשר במיכל הדלק נשארו 12�10 לנורית האזהר

).’ (מיכל דלק בנפח 60  ל’) או 10 ל’(מיכל דלק בנפח 120�90 ל
(כתומה)

ה תהבהב, כדי לצייןנורית האזהר

ה זהכת. במקרתקלה במער

כז שירותמומלץ לפנות למר

ת סמלתמורשה מטעם חבר

בע“מ.

םת מצתי חימום קדם / תקלת אזהרמצתי חימום קד

םת מצתי חימום קדאזהר
ה לכבות, והיא אמורMARבוב מפתח ההצתה למצב ה נדלקת בסינורית האזהר

בוי נוריתבעה מראש. לאחר כיה שנקם יגיעו לטמפרטורכאשר מצתי חימום הקד

ם.ה של מצתי חימום קדהאזהר

ם חימוםת מצתי קדה החיצונית גבוהה � נורית אזהרה:  כאשר הטמפרטוראזהר

דולקת זמן קצר ביותר.

התנע מיד את המנוע נורית

ה כבית.האזהר

םת מצתי חימום קדתקלת אזהר

ם.כת מצתי חימום קדה נדלקת כאשר קיימת תקלה במערנורית האזהר

 הודעה מוקדשת לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה

כזם האפשרי למרמומלץ לפנות בהקד

ת סמלתשירות מורשה מטעם חבר

בע“מ.

(כתומה)

ה למפלס נמוך של נוזל הפחתת גזי פליטהאזהר

AdBlue®(אוריאה) 
(אם קיימת בדגמים/שווקים)

®AdBlueה למפלס נמוך של נוזל הפחתת גזי פליטה נורית אזהר

(כתומה) (אוריאה) נמוך.®AdBlueנדלקת עם מפלס  (אוריאה) 
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

כב � הקוד של פיאטכת הגנה על הרכשל במער
סאות עםה (גר נדלקים נורית האזהרMARבוב המפתח למצב לאחר סי

ב תכליתי מתכוונן),סאות עם צג רה (גרב תכליתי) או סמל אזהרצג ר
אך עליהם להיכבות תוך כמה שניות.

בובה המופיעים על הצג באופן רציף לאחר סינורית או סמל האזהר
,  יציינו:MARהמפתח למצב 

כבך“). רתכת קוד של פיאט“ בפרק ”הכרכשל אפשרי (ראה ”מער¥

ניסיון פריצה כאשר האזעקה פעילה.¥

ה כבית לאחר 10 שניות.ה זה נורית האזהרבמקר¥

כב אינו מוגןמהבהבת כאשר המנוע מותנע, הר ה אם נורית אזהר

בשולל ההתנעה (אימובילייזר).

כז שירות מורשה מטעםמומלץ לפנות למר

ם האפשרי.סמלת. בע“מ בהקד

חיווי תקלה כללית
סאותה (גרב תכליתי) או סמל אזהרסאות עם צג רה (גרנורית האזהר

בות הבאות: נדלקת בנסיב תכליתי מתכוונן),עם צג ר

אם מופעל מתג ניתוק של אספקת דלק.¥

פל אחוריים, פנסי איתות, פנסי בלימה,ה (פנסי ערתקלה בתאור¥

ה לנהיגה ביום, מצב הפעלהת לוחית רישוי, פנסי צד, תאורתאור

אוטומטית של אור גבוה בפנסים ראשיים, פנסי איתות של גרור,

פנסי צד של גרור)

פל אחורייםפנסי ער

פל האחוריים מופעלים.ה דולקת כאשר פנסי הערנורית האזהר
(כתומה)

(כתומה)

ה שרופההכשל האפשרי בפנסים אלה: נור(כתומה)

או כמה נורות שרופות, נתיך שרוף או תקלה

בור חשמלי.בחי
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ה של כשלה של כרית אוויר (נורית אזהרתקלה בנורית האזהר¥

כללי מהבהבת)

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

ה או סמל עשוי לא להצביעה זה נורית האזהרבמקר

כת הריסון. לפני שאתה ממשיךעל תקלות במער

כז שירות מורשהבנסיעה, מומלץ לפנות למר

כת.בדיקת המערת סמלת. בע“מ למטעם חבר

כז שירות מורשה מטעםמומלץ לפנות למר

ם האפשרי לתיקוןת סמלת בע“מ בהקדחבר

התקלה.

םתקלה בחיישן גש¥
תקלה בחיישן של מסנן דיזל¥
בור הגרורתקלה בחי¥
כת שמעתקלה במער¥
תקלה בחיישן לחץ של שמן מנוע¥
תקלה בחיישן חניה¥
מים במסנן דלק דיזל¥

ה דולקת גםב תכליתי, נורית האזהרסאות עם צג רבגר¥
במהלך מקרים אלה:

כשל של חיישן מפלס שמן מנוע¥

מפלס שמן מנוע נמוך¥

 שמן מנוע נמוךה של לחץכשל נורית האזהר¥

(כתומה)

 מתנקהDPFמסנן חלקיקים 
(אם קיים)

בסאות עם צג רה (גר נורית האזהרMARבוב המפתח למצב לאחר סי
ב תכליתי מתכוונן) נדלקים,סאות עם צג רה (גרתכליתי) או סמל אזהר

אך עליהם להיכבות תוך כמה שניות.
 צריכה לשרוף אתDPFכת ביעות כאשר מערה דולקת בקנורית האזהר

המזהמים (החלקיקים) הלכודים בתהליך ההתחדשות.
ה יופיעו גם סמל והודעה בתצוגה. מסוימות עם הנורתואסרגב

ה אינה נדלקת במהלך ההתחדשות, אלא בגלל תנאי הנהיגהנורית האזהר
.יש להתריע זאת בפני הנהג

ה או את סמל,על מנת לכבות את נורית האזהר
כב עד שתהליךחובה להמשיך לנוע במר

ההתחדשות יושלם. בממוצע התהליך נמשך 15
דקות. התנאים הטובים ביותר להשלים את תהליך

גים בנהיגת המכונית במהירותההתחדשות מוש
ש במהירות מנוע של מעל 2,000“של כ� 60 קמ

ד.“סל

ה זו  (או סמל) נדלקת, היא אינהכאשר נורית אזהר
ך להביאה למוסךכב, ולכן אין צורמציינת תקלה בר

מוסמך.

10 ( , 49 (

(כתומה)
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(אם קיים)בלויות  פידות בלמיםר

נורית החיווי בלוח המחוונים  נדלקת (או מופיע סמל בתצוגה),

מיות או השמאליות נשחקו.פידות הבלמים הקדכדי לציין שר

 הודעה ייעודית לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה

כת אחיזה פלוסתקלה במער ESC - ASRכת מער

 הודעה ייעודית לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה

בותה המהבהבת במהלך נסיעה מציינת את ההתערנורית האזהר

.ESCכת ה�של מער

Hill Holderתקלה בתפקוד 

(סייען זינוק בעלייה)

.Hill Holderבתפקוד  ה דולקת מציינת תקלה נורית אזהר

 הודעה ייעודית לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

כז שירות מורשה מטעםמומלץ לפנות למר

ם האפשרי.סמלת בע“מ בהקד

ה לא כבית אואם במהלך הנסיעה נורית האזהר

כז שירותת דלוקה, מומלץ לפנות למרנשאר

מורשה מטעם סמלת בע“מ.

ם  האפשרי.החלף אותן בהקד

(כתומה)

(כתומה)
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

ב (הנחיית נהיגה)ת נתית שמיראזהר
כת מתחילה לזהות את תנאיה דולקות, המעראם שתי נוריות האזהר

ההפעלה.

כת מזהה את תנאי ההפעלה היא הופכת לפעילה,אחרי שהמער

כלומר היא תסייע לנהג באמצעות הפקת התרעות חזותיות וקוליות.

ה כבות.לכן, נוריות האזהר

כת מוכנה אך לאאם תנאי ההפעלה מפסיקים להתקיים, המער

ה בלוח המחוונים.פעילה, ולכן יידלקו שתי נוריות האזהר

ב או לקוויב לסימוני הנתיכב מתקרכת פעילה והרכאשר המער

בל התראה קולית ונדלקת נורית החיווי של האיתותה, נהג מקהפרד

ה של שניכת, נוריות האזהר(שמאל או ימין). כאשר ישנה תקלה במער

ה קולינדלקים בלוח המחוונים ונשמע צליל אזהר ו�  הכיוונים 

ועל הצג מופיע הודעה ייעודית לנושא. .

(כתומה)

TPMS

TPMSכשל של 

ה נדלקת ומהבהבת כ�75 שניות ואחריהן דולקתנורית האזהר

כתברציפות, (ביחד עם הודעה ייעודית בצג), כדי לציין שהמער

מנוטרלת זמנית או שיש בה תקלה.

כז שירותם האפשרי למרמומלץ לפנות בהקד

ת סמלת בע“מ.מורשה מטעם חבר

(כתומה)
לחץ אוויר נמוך

ך המומלץ ו/אוה נדלקת, כדי לציין שלחץ האוויר נמוך מהערנורית האזהר

שקיים אובדן לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר. במצב זה לא ניתן להבטיח

בית.את חיי השירות הארוכים של הצמיג ואת תצרוכת דלק מיט

ה זה מומלץ לתקן את לחץ האוויר בצמיגבמקר
ך הנכון.לער

: אל תמשיך לנהוג אם צמיג אחד אוהאזהר
כמה צמיגים ריקים מאוויר, מכיוון הם עלולים

כב אך הימנעכב. עצור את הרלפגוע בשליטה בר
ה ומתנועות היגוי פתאומיות.מבלימה חד

(כתומה)
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
                  מה ניתן לעשותהבעיה

פנסי צד ואור נמוך בפנסים ראשיים

ה זו נדלקת, כאשר מופעלים פנסי הצד או אור נמוך בפנסים הראשיים.נורית אזהר

עקוב אחריי הביתה

ה זו נדלקת (בשילוב עם הודעה בתצוגה), כאשרנורית אזהר

ההתקן נמצא בשימוש (ראה “עקוב אחריי הביתה“ בסעיף

כבך“).בפרק ”הכר את רה חיצונית“ ש”תאור

מחוון כיוון שמאלי

בות הסטה של ידית מחווני הכיווןה נדלקת בעקנורית האזהר

ב לחיצה על לחצן מהבהבי חירום ביחד עם המחוון הימני.כלפי מטה, או   עק

(ירוקה)

(ירוקה)

ת בלמים מלאהכשל או הפעלה של בקר
(אם קיימת)

ב�תכליתי מתכוונן)סאות עם צג ר(גר

כת מופעלת.ה דולקת (יחד עם הודעה בתצוגה) אם המערנורית האזהר

ה של חסימה,ה והסמל  נדלקים (יחד עם הודעה תואמת), במקרנורית האזהר

כת אינה זמינה.לכלוך או שמהער

כז שירות מורשהמומלץ לפנות למר

ת סמלת בע“מ.מטעם חבר

ת בלמיםכת בקרנטרול ידני או הפעלה מחדש של מער

ב�תכליתי מתכוונן) (אם קיים)סאות עם צג רמלאה (גר
כת מופסקתבוע (יחד עם הודעה תואמת בצג) אם המערה דולקת קנורית האזהר

ידנית או זמנית עד שהיא מופעלת מחדש.

(כתומה)

(כתומה)
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מחוון כיוון ימני

בות הסטה של ידית מחווני הכיוון כלפי מעלה,ה נדלקת בעקנורית האזהר

ב לחיצה על לחצן מהבהבי חירום ביחד עם המחוון השמאלי.או  עק
(ירוקה)

הנוריות אזהר

                      מה ניתן לעשותהבעיהבלוח המחוונים

ת שיוטבקר
(אם קיימת)

תובכיהל הילע לבא , MARבצמל בבוסמ התצהה חתפמ רשאכ תקלדנ הרהזאה תירונ

ה נדלקת בעתת השיוט אינה פעילה. נורית האזהרלאחר מספר שניות, אם בקר

בדגמים מסוימיםבהתאם לדגם.   או ONת השיוט מסובב למצב שמתג בקר

 הודעה ייעודית לנושא.מופיעה
(ירוקה)

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

(ירוקה)

(ירוקה)

אור גבוה אוטומטי בפנסים הראשיים

ה נדלקת אוטומטית כאשר מופעל האור הגבוה בפנסיםנורית האזהר

הראשיים.

(כחולה)

אור גבוה בפנסים הראשיים

ה נדלקת כאשר מופעל האור הגבוה בפנסים הראשיים.נורית האזהר
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(ירוקה)
הנוריות אזהר

מה ניתן לעשותהבעיהבלוח המחוונים

אזהרה

 או אם היא נשארת דלוקה במהלך נסיעה (ביחד עם ההודעה על הצג),MAR לא נדלקת אחרי סיבוב מתג ההתנעה למצב הרה אם נורית האז45) 
ייתכן כי ישנה תקלה במערכת הריסון. במקרה זה, ייתכן כי כריות האוויר או המותחנים לא יופעלו בתאונה או, במקרים נדירים, יופעלו בטעות. לפני

שאתה ממשיך לנסוע, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע“מ לבדיקת המערכת.

 בצג., או בהתאם לדגם בסמל המוצג קובע  מצוינת בהבהוב של נורית האזהרה תקלה בנורית האזהרה 46) 

 לא תציין תקלה במערכות כריות אוויר הריסון.במקרה זה, ייתכן כי נורית האזהרה 

לפני שאתה ממשיך לנסוע, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע“מ לבדיקת המערכת.
, ולעולם אין לנסוע מעל 500 ק“מ אחרי שהיא נדלקהשמן מנוע שאיכותו פחתה יש להחליף בהקדם האפשרי אחרי שנדלקת נורית 47) 

לראשונה. אי הקפדה על הנחיות אלה עלולה לגרום נזק חמור למנוע ולבטל את תוקף האחריות.
זכור, שנורית האזהרה הדולקת לא מצביעה על מפלס שמן מנוע נמוך. לכן, אם היא מהבהבת אתה לא חייב להוסיף שמן מנוע.

 מהבהבת, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע“מ.אם נורית האזהרה 48) 
נהג תמיד במהירות מתאימה לתנאי התנועה, מזג האוויר ותקנות התנועה.49) 

 דולקת. עם זאת, הפרעה חוזרת לתהליך ההתחדשות עלולה לגרום לירידה מואצת של איכות שמןDPFייתכן כי המנוע יפסיק לפעול, אם נורית ה�
כב נייח.ה. לא מומלץ לסיים את תהליך ההתחדשות ברבוי של נורית האזהרממת המנוע המתן לכילכן, לפני הדהמנוע. 

)COMFORT-MATICבת הילוכים (רק עבור תי

כבים ניתן להפעלה  כדי לאפשר התאמה אוטומטית למטען ברUPתפקוד 
.COMFORT-MATICבת הילוכים עם תי

בלוח המכשירים.  UP בלחיצה על לחצן UPניתן להפעיל את תפקוד 

ה בלוח המחוונים נדלקת לאחר ההפעלה של התפקוד, יחדנורית האזהר
ב תכליתי המתכוונן. הרעם הודעת אישור בצג

UPתפקוד 
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

ה חיצוניתתקלה בתאור
ב תכליתי מתכוונן)(דגמים עם צג ר

הסמל יידלק בתצוגה אם התגלתה תקלה באחד מפנסים הבאים:

מחווני כיוון¥

פל אחוריפנסי ער¥

פנסי בלימה¥

פנסי צד¥

)DRLפנסי נסיעה ביום (¥

ת לוחית רישויתאור¥

פנס נסיעה לאחור¥

אור אוטומטי בפנסים ראשיים¥

פנסי צד לגרור¥

מחווני כיוון לגרור¥

הודעות בתצוגה

ה שרופה,ייתכן כי תקלה בפנסים אלה נובעת מנור

בור חשמלי רלוונטי.מנתיך שרוף או מכשל בחי

אזהרה

 נדלקת במהלך נהיגה, דומם את המנוע מיד ומומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע“מ.אם נורית האזהרה 8) 

, אם היא דולקת ולא כבית או מהבהבת במהלך נהיגה (בגרסאותMAR לא נדלקת לאחר סיבובו של מתג ההתנעה למצב אם נורית האזהרה 9) 

מסוימות ביחד עם הודעה בצג), מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע“מ.

במהלך ההתחדשות ייתכן כי המאוורר יפעל.10) 
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
                 מה ניתן לעשותהבעיה

תקלה באור גבוה אוטומטי
ב�תכליתי מתכוונת)סאות עם צג ר(גר

כת ההפעלה האוטומטית של האורהנורית נדלקת כאשר מתגלה תקלה במער

הגבוה בפנסים הראשיים.

תקלה בפנסי בלימה
ב�תכליתי מתכוונת)סאות עם צג ר(גר

הסמל יופיעו על הצג  אם זוהתה תקלה בפנסי בלימה.

ח על הכבישאפשרות של קר
הומטה, מחוון טמפרטור3°C ה החיצונית היא אם הטמפרטורב�תכליתי מתכוונן:סאות עם צג רגר

ח על הכביש.ת הנהג על אפשרות של קרחיצונית מהבהב לאזהר

 ומטה, בתצוגה מוצגת הודעה3°Cה החיצונית היא אם הטמפרטורב�תכליתי: סאות עם צג רגר

ח על הכביש.ת הנהג על אפשרות של קרייעודית לאזהר

ה של לחץ שמן מנוע נמוךתקלה בנורית אזהר
(אם קיימת)

ב�תכליתי מתכוונן)סאות עם צג ר(גר

ה של לחץ שמן מנוע נמוך.הסמל דולק כדי לציין תקלה בנורית אזהר

ברה “תקלה כללית“ תידלק (ראה הסב�תכליתי, נורית אזהרסאות עם צג רבגר

ה בלוח המחוונים“)בנושא ”נורית אזהר

כז שירות מורשהמומלץ לפנות למר

ת סמלת בע“מ.מטעם חבר

ה אחת אוהתקלות האפשריות: נור

כמה נורות שרופות, נתיך שרוף או

בור חשמלי.תקלה בחי

COMFORT-MATIC     בת הילוכיםתקלה בתי
ב תכליתי מתכוונן(סאות עם צג ר)גר

. COMFORT-MATICבת הילוכיםהסמל נדלק כאשר קיימת תקלה בתי

בת הילוכיםאם יש תקלה תי

כזההילוכים, מומלץ לפנות למר

ת סמלתשירות מורשה מטעם חבר

ם האפשרי כדי לתקןבע“מ בהקד

את התקלה.
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חריגה ממגבלת מהירות

 הסמל נדלק ובתצוגה מופיעה הודעהב תכליתי מתכוונן:סאות עם צג רגר

בעה עבורו (ראה נושא ”צגכב חורג ממגבלת המהירות שנקייעודית, כאשר הר

כבך“).ב�תכליתי מתכוונן“ בפרק ”הכר את רר

כב חורג בתצוגה מופיעה הודעה ייעודית, כאשר הרב תכליתי:סאות עם צג רגר

תב�תכליתית“ בפרק “הכרבעה עבורו (ראה נושא ”צג רממגבלת המהירות שנק

כבך“).ר

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
     מה ניתן לעשותהבעיה

מועד שירות
(אם קיים)

ב תכליתי מתכוונן) בתצוגה ביחדסאות עם צג רהנורית נדלקת (גר

ת דלוקה עד לתאריךהודעה ייעודית ליד התראת מועד השירות ונשאר

כז שירותשל מועד השירות. הנורית כבית לאחר ביצוע שירות במר

ת סמלת בע“מ או 1,000 ק“מ אחרי תאריךמורשה מטעם חבר

ב תכליתי, תופיע רק הודעה ייעודית.סאות עם צג רביצוע השירות. בגר

מגביל מהירות

(אם קיים)

ב�תכליתי)סאות עם צג ר(גר

בות הפעלת התפקוד.ה בבקר נדלקת בעקנורית האזהר

בדגמים מסוימים תופיע הודעה ייעודית.
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
     מה ניתן לעשותהבעיה

ניתוק אספקת הדלק
ב�תכליתית מתכוונן)סאות עם צג ר(גר

כת לניתוקעל הצג יופיע סמל זה אם ארעה תקלה במער

אספק דלק.

כת לניתוק אספקתכדי להפעיל שוב את המער

כת לניתוק אספקת דלק“.דלק, ראה סעיף “מער

אם עדיין לא הצלחת לחדש את אספקת הדלק,

כז שירות מורשה מטעםמומלץ לפנות למר

סמלת בע“מ.

תקלה בחיישן חניה
ב�תכליתית מתכוונת)סאות עם תצוגה ר(גר

הנורית נדלקת ומופיעה הודעה ייעודית, כדי לציין שארעה תקלה

בחיישן החניה.

בכת התרעה על סטייה מהנתיכשל של מער

(הנחייה לנהג)

הסמל נדלק בתצוגה ביחדב�תכליתי מתכוונן: סאות עם צג רגר

ה ומופיעה  וכן נשמע צליל אזהר,  ו�  עם שני מחווני איתות 

הודעה ייעודית על הצג.

בתצוגה מופיעה הודעה ייעודית.ב�תכליתי: סאות עם צג רגר

(אם קיימת) COMFORT- MATICכת תקלה במער

ב�תכליתי מתכוונן) יידלק יחד עם הודעהסאות צג רהסמל (בגר

בת הילוכיםייעודית בצג, כדי להזהיר שקיימת תקלה בתי

 Comfort- matic.

תכז שירות מורשה מטעם חברמומלץ לפנות למר

סמלת בע“מ.
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מה ניתן לעשותהבעיה

תקלה בזיהוי תמרורים

 הנורית נדלקת בתצוגה ומופיעה הודעהב�תכליתי מתכוונן:סאות עם צג רגר

ייעודית, כדי לציין שחלה תקלה בתפקוד זיהוי התמרורים.

טווח מוגבל

כב קטןה את הנהג שטווח הנהיגה של הרעל הצג מופיעה הודעה ייעודית המזהיר

מ� 50 ק“מ.

Start&Stop     כתהפעלה/נטרול של מער
(אם קיימת)

Start&Stopכת הפעלת מער

.Start&Stopכת ה� בות הפעלתה של מערבתצוגה תופיע הודעה ייעודית בעק

 בפרק “הכרStart&Stop(ראה נושא   בלחצן LEDה זה תיכבה נורית ה�במקר

כבך“).את ר

Start&Stopכת נטרול מער

. נוריתStart&Stopכת ה� בות הנטרול של מערבתצוגה תופיע הודעה ייעודית בעק

כת.בות נטרול המערתידלק בעק  בלחצן LEDה�

ECOהפעלה של תפקוד 

ב�תכליתי מתכוונן)סאות עם צג ר(גר

ECO  מוצג בתצוגה כאשר תפקוד ECO הופעל בלחיצה על  הלחצן 

התואם בלוח המכשירים.

 ייעלם. ECOבלחיצה השנייה על הלחצן החיווי 

 מוצג מסך מיוחד. ECOסאות במקום החיווי במספר גר

ECO
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            מה ניתן לעשותהבעיה

Start&Stop     כתתקלה במער

בליווי הודעה ייעודית !, תידלק נורית Start&Stopכת אם ישנה תקלה במער

בתצוגה.

®AdBlueה של מפלס נוזל הפחתת גזי פליטה אזהר

(אוריאה)
 (אוריאה) נמוך, תוצג הודעת טקסט יחד עם סמל®AdBlueכאשר מזוהה שמפלס 

 (אוריאה).®AdBlueבלוח המחוונים, כדי להתריע לנהג שיש למלא 

 (אוריאה).®AdBlue ליטרים של 5הסמל יוצג עד שהמיכל ימולא לפחות ב�

ה נוספת תופיע כאשר יגיע סף מסויםאם התקלה לא תוקנה, הודעת אזהר
שלאחריו לא יהיה ניתן יותר להתניע את המנוע.

בוע בתצוגה ויישמע צליל כאשר נשאר טווח של 200 ק“מ.ההודעה תוצג באופן ק

ת בתצוגה (אם קיימת)ה מיוחדכאשר הטווח שנותר הוא 0 ק“מ, תוצג אזהר

ממתו.לא יהיה ניתן יותר להתניע מחדש את המנוע לאחר הד

®AdBlueניתן יהיה להתניע מחדש את המנוע לאחר הוספת 5 ליטרים של 

(אוריאה) למיכל שלו.

 50

 (אוריאה)®AdBlueמלא את מיכל 

ם האפשרי בלפחות 5 ליטריםבהקד

 (אוריאה).®AdBlueשל 

אם המילוי התבצע לאחר שטווח

הנסיעה הגיע ל� 0 ק“מ, ייתכן

רש המתנה של 2 דקות לפנישתיד

התנעת המנוע.

מים במסנן דיזל
(אם קיים) (דגמי דיזל)

ב�תכליתי מתכוונן)סאות עם צג ר(גר

בוע במהלך נהיגה (בליווי הודעה בצג), כדי לציין שישנם מים במסנןהסמל דולק ק

דיזל.

11 (

�
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            מה ניתן לעשותהבעיה

אזהרה

, עשויות להיות מוצגות ההודעותComfort-maticבת הילוכים סאות עם תילגר

הבאות:

¥REDUCE GEAR CHANGES(הפחת החלפת הילוכים) 

¥MANUAL MODE UNAVAILABLE(מצב ידני לא זמין) 

¥AUTOMATIC MODE NOT AVAILABLE(מצב אוטומטי לא זמין) 

¥CLUTCH OVERHEATING(חימום יתר של המצמד) 

¥PRESS BRAKE PEDAL - DELAYED START-UP� לחץ על דוושת הבלם) 

התנעה מושהית)

¥GEAR NOT AVAILABLE(הילוך לא זמין) 

¥ MANOEUVRE NOT PERMITTEDה)(פעולה אסור

¥PRESS THE BRAKE PEDAL AND REPEAT THE OPERATION

(לחץ על דוושת הבלם וחזור על הפעולה)

 PLACE GEAR LEVER IN  N העבר את הידית להילוך סרק) N(

בת הילוכיםתי
COMFORT-MATIC

אם ההודעה לא נעלמת מהצג,

כז שירות מורשהמומלץ לפנות למר

ת סמלת בע“מ.מטעם חבר

 ליטרים5ֵ  (אוריאה) ימולא בלפחות ®AdBlue  (אוריאה) ריק והמנוע הודמם לא ניתן להתניע מחדש את המנוע, עד שמיכל ®AdBlue כאשר מיכל) 50
 (אוריאה).®AdBlue של 
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בכמה דגמים יחד( מוצג  מים הנמצאים במערכת אספקת הדלק עלולים לגרום לנזק חמור למערכת ההזרקה ולפעולה בלתי תקינה. אם הסמל )11

עם הודעה ייעודית בתצוגה), מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע“מ לניקוז המערכת בהקדם האפשרי.

אם החיווי הנ“ל נדלק מיד אחרי תדלוק, ייתכן כי מים חדרו למיכל הדלק: דומם את המנוע מיד ומומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמלת בע“מ.

חשוב
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בטיחות
הפרק שאתה עומד לקרוא חשוב מאוד; מכיוון

שהוא מתאר את מערכות הבטיחות המותקנות
ברכבך ומספק לך את הוראות השימוש בהן.

כת למניעת (מערABSכת מער

76.........................................................נעילת גלגלים)

בותת יצי (בקרESCכת מער

77..............................................................אלקטרונית)

80............... אחיזה פלוסTraction Plusכת מער

 TPMSכת לניטור לחץ אוויר(מער

81....................................................................בצמיגים)

83.....................ב)ת נתיסייען נהיגה (סייען שמיר

88..................................כבכת הגנת נוסעי הרמער

88........................................................חגורות בטיחות

SBRכת מער

89....................................ת בטיחות)ת חגור(תזכור

89.............................................................םמותחני קד

91.........................................בטיחות בהסעת ילדים

כת ריסוןהתקנה של מער

95.......................... לילדיםISOFIXסלית“ בר”אוני

 �( SRS)כת ריסון משלימה מער

104...............................................................כרית אוויר
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כת למניעת נעילתמער

)ABSגלגלים (

כת הבלימה,כת זאת היא חלק ממערמער

ה למנוע נעילה או החלקה של הגלגליםתפקיד

אחד או יותר ללא קשר למצב הכביש או לעוצמת

כב גם במהלךהבלימה, ולהבטיח שליטה על הר

בלימת חירום.

כת נכנסת לפעולה אם בעת הבלימההמער

חשהגלגלים עומדים להינעל, מצב שעלול להתר

בעיקר במקרים של בלימת חירום או של אחיזה

חלשה, בהם נעילה שכיחה יותר.

כב בעתת על כיוון הר  שומרABSכת ה� מער

חק הבלימה.ת ככל שניתן את מרבלימה ומשפר

כב ואתת את השליטה ברכת משפרכמו כן, המער

בותו בעת בלימה בכביש בו האחיזה של הגלגליםיצי

הימניים שונה מזו של הגלגלים השמאליים, או בעת

בלימה בפניות.

EBDכת כת משלימה מעראת פעולת המער

(חלוקת כוח בלימה אלקטרונית), שמחלקת את

מיים לגלגליםפעולת הבלימה בין הגלגלים הקד

האחוריים.

ביתכת הבלימה מגיעה ליעילות מרמערה: אזהר

לאחר נסיעת הרצה של כ� 500 ק“מ, במהלך

תקופת ההרצה עדיף להימנע מבלימות חזקות,

חוזרות ונשנות וממושכות.

כתבות המערהתער

)ABSכת למניעת נעילת גלגלים (כאשר המער

ת קלותנכנסת לפעולה דוושת הבלימה רועד

כת רועשת יותר, זה סימן עבור הנהג  לשנותוהמער

את מהירות הנסיעה ולהתאימה למצב הכביש.

52((58 (57 (56 (55 (54 (53 

ת מומנט (בקרMSRכת מער

בלימת המנוע)
 ומונעת אתABSכת כת היא חלק ממערהמער

בותנעילת הגלגלים המניעים שעלולה לקרות בעק

תשחרור מהיר של דוושת ההאצה או לאחר הורד

הילוך פתאומית בתנאי אחיזה גרועה.

בתנאים אלה, בלימת המנוע עלולה לגרום

בודבותיה לאילהחלקת הגלגלים המניעים ובעק

כב.בות הריצי

ה אתבת ומחזירכת מתערבמצבים אלה, המער

כבבות הרהמומנט למנוע כדי לשמור על יצי

ולהגביר את בטיחותו.

 כאשר המערכת למניעת גלגלים נכנסת52)
לפעולה ואתה חש את הרעד בדוושת הבלימה,
החזק את הדוושה לחוצה ואל תיבהל. כך תוכל
לעצור במרחק הקצר ביותר האפשרי בהתאם

לתנאי הכביש.

 מתערבת, סימן שכמעטABS אם ה� 53)
הגעת לקצה גבול האחיזה שמאפשרים
הצמיגים והכביש: האט, כדי להבטיח שאתה

נוהג באופן שמתאים לאחיזה הקיימת.

  אינה יכולה לבטל אתABS מערכת ה�54)
חוקי הפיזיקה ולא יכולה להגביר את האחיזה

התלויה בתנאי הדרך.

 אינה יכולה למנוע תאונותABSמערכת ה�55) 
הנובעות מביצוע פניות במהירות מופרזת,
מנהיגה על דרכים בעלות אחיזה נמוכה או

מציפה.

אין לבדוק את יכולותיה של מערכת ה�56) 
ABSבאופן מסוכן או בלתי אחראי שעלול 

לפגוע בבטיחותך או בבטיחות אחרים.

 כדי להבטיח פעולה נכונה של מערכת ה�57)
ABS,על כל הצמיגים להיות מאותו סוג ויצרן ,

במצב מושלם ובמידות המתאימות למפרטים
הטכניים.

 פועלת גם כאשר הגלגלABS מערכת ה�58)
החלופי (אם קיים) נמצא בשימוש. זכור תמיד
שהגלגל החלופי קטן מהגלגל המקורי, ולכן

אחיזת הכביש שלו חלשה יותר.

אזהרה

 מנצלת את האחיזה הקיימתABS ה� 51)
במלואה, אך אין ביכולתה לשפר את האחיזה.
לכן, כשהכביש חלק יש לנהוג בזהירות רבה

ולא לקחת סיכונים מיותרים.
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ת (בקרESCכת מער

ייצוב אלקטרונית)

(אם קיימת)

ת את השליטה הכיוונית ואת  משפרESCכתמער

כב במצבים שונים.בות הריצי

כת מתקנת מצבים של היגוי יתר או של תתהמער

היגוי , על ידי חלוקת כוח הבלימה אל הגלגלים

המתאימים. בנוסף, היא מסוגלת להפחית את

המומנט שמספק המנוע, כדי לשמר את השליטה

כב.על הר

כב, כדיבר  משתמשת בחיישנים שESCכת מער

בוע על פי תנועות ההגה, מהו המסלול שהנהגלק

כב מבצעבצע ומשווה אותו למסלול שהרמבקש ל

בפועל. כאשר המסלול בפועל חורג מהמסלול

בת כדי לתקן את  מתערESCכת ה� הרצוי, מער

זווית ההיגוי .

ה מהזוויתכב פונה בזווית חדהיגוי יתר: כאשר הר

שמבצע ההגה.

כב פונה בזווית קהה מהזוויתתת היגוי: כאשר הר

שמבצע ההגה.

כות המשנה  כוללת את מער ESCכתמער

הבאות:

¥Hill Holder(סייען זינוק בעלייה) 

¥ ASRה אחיזה)(בקר

¥HBA)  ראולי)סייען בלימה היד

¥ERM כת למניעת התהפכות) (מער

¥HDC רון)ה במדת יריד (בקר

 59((61 (60 

כתבות המערהתער
בלוח המחוונים, ה מצוינת בהבהוב נורית האזהר

כב נמצא בתנאי ייצובכדי ליידע את הנהג כי הר

ואחיזה קריטיים.

כתהפעלת המער
 מופעלת באופן אוטומטי עם התנעתESCכת מער

המנוע, ולא ניתן להפסיק את פעולתה.

HILL HOLDER כתמער
.ESCכת כת זו היא חלק בלתי נפרד ממערמער

רון.כת מסייעת בתחילת נסיעה במעלה מדהמער

כת מופעלת באופן אוטומטי בתנאיםהמער

הבאים:

כב עומד בשיפוע הגדול  מ�ך: הררמעלה הד¥

5%, המנוע פועל. לוחצים על דוושת המצמד

בת ההילוכים במצב סרק אוודוושת הבלם, תי

בהילוך לנסיעה לפנים.

כב עומד בשיפוע הגדול מ�ך: הררמורד הד¥

5%, המנוע פועל, לוחצים על דוושת המצמד

ב הילוך לנסיעה לאחור.ודוושת הבלם, משול

ה שלת הבקרת יחידבתחילת הנסיעה שומר

 על לחץ בלימה בגלגלים, עדESCכת מער

שמגיעים למומנט שמתאים לנסיעה, או במשך

ת הרגלשתי שניות לכל היותר. כדי להקל על העבר

מדוושת  הבלם לדוושת ההאצה.

אם לא מתחילים בנסיעה בזמן זה, נפסקת פעולת

כת באופן אוטומטי ולחץ הבלימה משתחררהמער

רגתי. לאחר השחרור יישמע רעש אופייניבאופן הד

כב עומד להתחילשל שחרור בלמים, המציין כי הר

לנוע.

 אינה בלם חניה,HILL HOLDERכת  מערהאזהר

כב מבלי  להפעיללכן אסור בהחלט לעזוב את הר

ב הילוך.את בלם החניה, לדומם את המנוע ולשל

(למידע נוסף עיין בסעיף “חניה“ בפרק “התנעה

ונהיגה“).

ת אחיזה) (בקרASRכת מער

,ESCכת כת זו היא חלק בלתי נפרד ממערמער

בת באופן אוטומטי אם אחד הגלגליםהיא מתער

המניעים או שניהם מחליקים, או אם הם מאבדים

אחיזה על כביש רטוב (ציפה) או האצה על כבישים

חלקים, מושלגים או קפואים.

ך חלקה, מופעלות שתירבהתאם לעד כמה הד

ה שונות:שיטות בקר
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בהחלקה של שני הגלגלים המונעים, מפחיתה¥

 את הכוח המועבר מהמנוע.ASRכת  מער

בד, בולמתבהחלקה של גלגל מונע אחד בל¥

 באופן אוטומטי את הגלגלASRכת מער

המחליק.

62 (

ASRכת בוי מערהפעלת / כי

 מופעלת באופן אוטומטי עם כל ASRכת מער

התנעה של המנוע.

כת על ידיבמהלך הנסיעה ניתן לכבות את המער

 איור 101, ולהדליקהASR OFFלחיצה על הכפתור 

מחדש בלחיצה נוספת על אותו כפתור.

63 (

בתכת מתערסאות כאשר המערבחלק מהגר

מופיעה הודעה על הצג.

ASR כת כבויה הנורית על הכפתורכאשר המער

OFFסאות מופיעה הודעה  דולקת, בחלק מהגר

על הצג.

 (סייען בלימהHBAכת מער

ראולי)היד

ה לשפר את יכולת הבלימה נועדHBAכת ה�מער

כב בעת בלימת חירום. היא מבחינה במצבשל הר

בלימת חירום באמצעות ניטור המהירות והכוח

HBAבות זאת המופעל על דוושת הבלם, ובעק

ת עוזרHBAמפעילה לחץ בלימה אופטימלי. 

חק הבלימה ולכן היא למשלימהלהפחית את מר

.ABSכת ה�את מער

בי בעת לחיצה מעניקה סיוע מרHBAכת ה�מער

ה מאוד על דוושת הבלמים. כמו כן, כדי להפיקמהיר

כת, יש ללחוץ ברציפות עלב מהמעראת המיר

דוושת הבלמים ולהימנע מ“פמפומים“.

אל תפחית לחץ על דוושת הבלמים עד שייעלם

בלימה.ך להצור

ה של מנוטרלת בעת שחרורHBAכת ה�מער

דוושת הבלמים.

 64((66 (65 

  במהלך נסיעה,ASRכת אם הנהג מכבה את מער

היא תופעל שוב באופן אוטומטי בפעם הבאה

שהמנוע יותנע.

 עשוי להועיל בעת נסיעה עלASRכת בוי מערכי

כבישים מכוסים בשלג עם שרשראות שלג.

למעשה במצבים אלו, החלקה של הגלגלים

ת את האחיזה.המניעים בתחילת נסיעה משפר

כת (מערERMכת מער

אלקטרונית להקטנת הסיכון

להתהפכות)
בת אחר נטיית הגלגלים להתרומםכת עוקהמער

מהקרקע, במיוחד בכבישים משובשים, כאשר

בוב מהיר שלהנהג מבצע תמרונים חדים, כמו סי

ההגה כדי לעקוף מכשול.

בת בפעולתכת מתערבמקרים כאלו המער

ה להקטין את הסיכוןהבלמים וכוח המנוע, במטר

שהגלגלים יתרוממו מעל הקרקע.

במקרים שההתהפכות נובעת מנהיגה בשיפוע

כביםתלול, או מהתנגשות בעצמים או בר

אחרים, לא ניתן למנוע את הנטייה להתהפכות.

 67(

הת ירידבקרכת למער

)HDCרון (במד
ת ייצוב (בקרESCכת כת זו היא חלק ממערמער

כב ישמור עלה לדאוג שהראלקטרוני), ותפקיד

ה. היא עושהבועה בעת נסיעה בירידמהירות ק

זאת באמצעות פעולה אוטונומית על הבלמים,

באופנים שונים בו זמנית.  כך היא מבטיחה את

ת נהיגה בטוחה לחלוטין,כב ומאפשרבות הריצי

במיוחד במצבים של אחיזת כביש חלשה ו/או

רון תלול.נסיעה במד
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 אתתונשל הלוכי הניא �ESCה תכרעמ)59
חוקי הפיזיקה או להגביר את האחיזה התלויה

בתנאי הדרך.
 אינה יכולה למנועESCמערכת ה�)60

תאונות הנובעות מביצוע פניות במהירות
מופרזת, מנהיגה על דרכים בעלות אחיזה

נמוכה או מציפה.
אין לבדוק את יכולותיה של מערכת ה�)61

ESCבאופן מסוכן או בלתי אחראי שעלול 
לפגוע בבטיחותך או בבטיחות אחרים.

 (בקרת ייצובESC כדי שמערכות )62
 (בקרת אחיזה) יפעלו כראוי,ASRאלקטרוני) ו� 

כשתגיע למהירות הרצויה, שחרר את דוושות

ההאצה והבלימה לחלוטין (הנורית על הכפתור

מהבהבת). כשתרצה להגביר/להפחית את

המהירות, לחץ שוב על דוושת ההאצה/בלימה.

כת בהילוך סרקאל תפעיל את המערה: אזהר

(ניוטרל).

 כדי למנוע השהיה של המנוע, חשובה:אזהר

ה.רב הילוך המתאים למהירות שהוגדלשל

כת פעילה, פנסי הבלימה נדלקיםכאשר המער

באופן אוטומטי.

  פעילה, הנהג יכול להחזירHDCכת כאשר מער

כב באמצעות לחיצהלעצמו את השליטה על הר

על דוושות הבלימה וההאצה.

בות לחיצהכת אינה נכנסת לפעולה בעקאם המער

ה.על הכפתור, יתכן שהבלם התחמם יתר על המיד

ה כזה המתן מספר דקות לפני שתפעילבמקר

אותה שוב.

כת פועלת רק בנסיעה במהירותהמערה: אזהר

מתחת ל� 25 קמ“ש.

כת אינהבמהירות מעל 25 קמ“ש המערה: אזהר

ת מוכנה לפעולה (הנוריתפועלת, אך היא נשאר

ה שהמהירותעל הכפתור ממשיכה לדלוק) במקר

תרד שוב מתחת ל� 25 קמ“ש. אם המהירות עולה

 נכבית באופןHDCכת מעל 50 קמ“ש, מער

כתמוחלט (הנורית על הכפתור נכבית), והמער

מפסיקה את פעולתה האוטונומית על הבלמים.

כדי להפעילה מחדש, לחץ שוב על הכפתור הייעודי

ת מתחת ל� 25 קמ“ש.כאשר המהירות יורד

12(

כת יש להגיע למהירותכדי להפעיל את המער

נמוכה מ� 25 קמ“ש, וללחוץ על הכפתור הייעודי

A איור 102. נורית ה� LEDעל הכפתור נדלקת 

ועל הצג מופיעה ההודעה המתאימה.

אזהרה

כל ארבעת הצמיגים צריכים להיות מאותו סוג
ושל אותו יצר. הם חייבים להיות במצב מעולה,
ומעל לכל, עליהם להיות במידה המומלצת

ומהסוג המומלץ.

 למרות היתרונות שמעניקות מערכות)63
ESCו�       ASR.אסור לקחת סיכונים מיותרים ,

יש להתאים את סגנון הנהיגה לתנאי הדרך,
לראות ולעומס התנועה. הנהג הוא האחראי

הבלעדי לבטיחות הנסיעה.

 (סייען בלימה הידראולי)HBA מערכת )64
אינה מסוגלת להגדיל את רמת האחיזה מעבר
לגבולות חוקי הפיזיקה, הקפד לנהוג תמיד

בזהירות בהתאם למצב הכביש.

 (סייען  בלימה הידראולי)HBA מערכת )65
איננה מסוגלת למנוע תאונות, ובכלל זה
תאונות שנגרמות כתוצאה מנסיעה במהירות
מופרזת בעיקול, מנהיגה בכבישים שהאחיזה

בהם חלשה, או בכבישים רטובים מאד.

 נועדה לסייע לנהג, שחייבHBA מערכת )66
להיות תמיד מרוכז בנהיגה. האחריות מוטלת
תמיד על הנהג. אסור בשום אופן לבחון את

  באופן בלתי זהיר אוHBAפעולת מערכת 
מסוכן, שעלול לסכן את בטיחותם של הנהג,
של הנוסעים ברכב ושל אנשים אחרים על

הכביש.

אסור בשום אופן לבחון את ביצועיו של רכב67 
 (מערכת אלקטרוניתERMעם מערכת 

להקטנת הסיכון להתהפכות) באופן בלתי זהיר
או מסוכן, שעלול לסכן את בטיחותם של הנהג,
של הנוסעים ברכב ושל אנשים אחרים על

הכביש.
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שימוש ממושך במערכת עלול לגרום)12
להתחממות יתר של הבלמים. במקרה
שהבלמים מתחממים יתר על המידה כאשר

 (בקרת ירידה במדרון) פועלת,HDCמערכת 
היא תפסיק לפעול באופן הדרגתי, לאחר
שתודיע על כך לנהג (הנורית על הכפתור
תכבה). ניתן יהיה להפעיל אותה מחדש רק
לאחר שהבלמים יתקררו במידה מספקת.
המרחק שניתן לעבור תלוי בטמפרטורת
הבלמים ולכן בשיפוע, במטען ובמהירות

הנסיעה.

כת פועלת במהירות נסיעה מתחת ל� 50המערחשוב

קמ“ש, והיא מופעלת באופן ידני על ידי לחיצה על

 שעל לוח המכשירים איור A.103כפתור 

כשמהירות הנסיעה עולה מעל 50 קמ“ש,

כת מפסיקה לפעול באופן אוטומטי (הנוריתהמער

תכת חוזרעל הכפתור ממשיכה לדלוק). המער

ת מתחת ל� 30לפעולה כאשר המהירות יורד

קמ“ש.

68((69 

ת אחיזה), (ובקרASRכת ת פעולת מערעציר¥

על מנת לנצל את מומנט המנוע במלואו.

השפעת הנעילה הדיפרנציאלית על הסרן¥

כת הבלימה, על מנת לשפרך מעררמי, דהקד

ה.את כוח האחיזה על קרקע לא ישר

, נוריתTraction Plusכת ה של תקלה במערבמקר

בלוח המחוונים דולקת ברציפות. ה האזהר

בעת נסיעה על כבישים מכוסים שלג עם

כתשרשראות שלג, ייתכן שיועיל להפעיל את מער

Traction Plus ובכך לעצור את פעולת ASR

ת אחיזה). למעשה, בתנאים כאלו, החלקה(בקר

של הגלגלים המניעים בהתחלת הנסיעה

ת להשיג כוח אחיזה טוב יותר.מאפשר

איור 127
 יעילה רק עלTraction Plus      מערכת68)

משטחי דרך ששטח הפנים שלהם אינו אחיד,
ו/או שונה בשני הגלגלים המניעים.

 החזק את דוושת ההאצה לחוצה עד הסוף,69)
עד שיסתיים תמרון התחלת הנסיעה. כך תעביר
את כל מומנט ההנעה אל הגלגל שאחיזתו

טובה יותר.

Traction Plusכת מער

(אחיזה פלוס)
(אם קיימת)

ה לסייע לנהג להתחיל בנסיעה,כת זו נועדמער

בכבישים ששטח הפנים שלהם אינו אחיד (שלג/

) ולכן’ח/אספלט, בוץ/אספלט וכואספלט, קר

ת חלוקה  נכונההאחיזה בהם חלשה. היא מאפשר

ה שאחדשל כוח ההנעה על סרן המנוע, במקר

משני הגלגלים המניעים מחליק.

כת בולמת את הגלגל שאחיזתו חלשה (אוהמער

ה את כחמחליק יותר מהאחרים), ובכך מעביר

ההנעה אל הגלגל שאחיזתו בקרקע טובה יותר.

Traction Plus     כתתפעול מער

כת מנוטרלת. כדי להפעילה,בעת ההתנעה המער

  איור 103, הנורית על הכפתור(A)לחץ על כפתור 

נדלקת.

 תיכנס לפעולה,Traction Plusכת כדי שמער

צריכים להתקיים התנאים שלהלן:

אזהרה
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T.P.M.Sכת מער
כת לניטור לחץ אוויר(מער

בצמיגים)
(אם קיימת)

70((78 (77 (76 (75 (74 (73 (72 (71 

תיאור
)TPMSכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים (המער

ה את הנהג, כאשר לחץ האוויר בצמיגיםמזהיר

נמוך מידי, ביחס ללחץ הניפוח הקר המומלץ.

כב יכולים לגרוםה מחוץ לרשינויים בטמפרטור

הלשינויים בלחץ האוויר בצמיגים. כלומר, יריד

ת לחץ האוויר בצמיגים.ה תתבטא בירידבטמפרטור

יש להקפיד על כך שלחץ האוויר בצמיגים יהיה

תמיד הלחץ המומלץ בניפוח קר. לחץ בניפוח קר,

כב חנההוא לחץ האוויר בצמיגים לאחר שהר

חק שאינו עולהלפחות שלוש שעות, או נסע מר

על 1.6 ק“מ, לאחר חניה בת שלוש שעות לפחות.

אסור שלחץ האוויר בניפוח קר יחרוג מלחץ הניפוח

פס בצדו של הצמיג.בי, המודהמר

כב: זהו מצבלחץ האוויר עולה גם בעת הנסיעה בר

מלי ואינו מצריך כוונון.נור

  ממשיכה להתריע על לחץ אווירTPMSכת מער

הנמוך בצמיגים, עד שהמצב מטופל. האזהר

מהמת הלחץ מגיעה לרממשיכה להופיע, עד שר

המומלצת בניפוח קר או מעליה. כאשר נורית

 על לחץ אוויר נמוך דולקת באופן ה האזהר

מהרציף, יש להתאים את לחץ האוויר כך שיגיע לר

כון האוטומטי שלהמומלצת בניפוח קר. לאחר העד

ך בנסיעהכת, הנורית נכבית. יתכן שיהיה צורהמער

בת כ� 20 דקות, במהירות גבוהה מ� 20 קמ“ש,

בל את המידע. תצליח לקTPMSכת כדי שמער

ההער
תגר  אינה מחליפה את שTPMSכת מער¥

הטיפולים הרגילה ואינה מודיעה על ליקוי

בצמיג.

 כמד לחץTPMSכת לכן, אין להשתמש במער¥

אוויר, בעת כוונון לחץ האוויר בצמיגים.

נסיעה על צמיגים שלחץ האוויר בהם אינו גבוה¥

מת להתחממות מופרזת שלמספיק, גור

הצמיגים ועלולה לגרום להם נזק או פגם.  לחץ

אוויר נמוך מידי מוריד את יעילות ניצול הדלק,

ומגדיל את שחיקת חישוק הצמיג ועלול אף

כב בנסיעה ובבלימה.לפגוע בביצועי הר

  אינה מחליפה תחזוקהTPMSכת מער¥

נאותה של הצמיגים. באחריותו של הנהג לוודא

ת מד לחץשלחץ האוויר בצמיגים נכון, בעזר

המתאים. יש לעשות זאת גם כאשר היריד

ת לחץמת לנורית אזהרבלחץ האוויר אינה גור

אוויר בצמיגים להידלק.

הה את הנהג בכל מקר  מזהירTPMSכת מער¥

של לחץ אוויר בלתי מספיק בצמיגים,  כאשר

הוא יורד מתחת לגבול לחץ האוויר הנמוך מידי

ה נמוכהבה שהיא, כולל טמפרטורמכל סי

מלית בלחץ האוויר.ה נורויריד

ה בעונות השונות משפיעשינויי הטמפרטור¥

על לחץ האוויר.

ת את לחץ האוויר בצמיגים מודדTPMSכת מער

ת מכשור אלחוטי בעל חיישניםבאופן מתמיד, בעזר

אלקטרוניים, המותקנים על חישוקי הגלגלים.

החיישנים המותקנים על כל אחד מהגלגלים כחלק

מקנה השסתום, מעבירים נתונים שונים אודות

ב את הלחץ.הצמיגים אל המקלט, על מנת לחש

ה על לחץ אווירה, הניטור והשמירפעולות האזהר

בעת הצמיגים,  חשובות במיוחד.תקין בכל אר

כתאזהרות לחץ אוויר נמוך של המער

לניטור לחץ אוויר בצמיגים

ה שאחד הצמיגים או יותר אינו מנופחבמקר

כת מודיעה על כך לנהג על ידימספיק, המער

בלוח המחוונים (בליווי ה הדלקת נורית האזהר

ה ואות קולי).הודעת אזהר

ם האפשרי, בדוקכב בהקדבמצב כזה, עצור את הר

מהאת לחץ האוויר בכל אחד מהצמיגים ונפח לר

כן באופןכת תתעדהמומלצת בניפוח קר. המער

אוטומטי ולאחר מכן הנורית תכבה. יתכן שיהיה

ך בנסיעה בת כ� 20 דקות, במהירות גבוההצור

בל תצליח לקTPMSכת מ� 20 קמ“ש, כדי שמער

את המידע.
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TPMSכת תקלות בפעולת מער
הכת מצוינת באמצעות נורית האזהרתקלה במער

, אשר תחילה מהבהבת למשך 75 שניות,
בר עלולולאחר מכן ממשיכה לדלוק באופן רציף. הד

חש בכל אחד מהמצבים שלהלן:להתר

מת בשל מכשירים אלקטרונייםהפרעה שנגר¥

רים דומיםרים תדאו מכשיר רדיו, שמשד

.TPMSכת רים של חיישני מערלתד

בשים אתבקת סרטים צבועים, אשר משהד¥

אותות גלי הרדיו.

ח על הגלגלים, או על קשתותשלג או קר¥

הגלגלים.

שימוש בשרשראות שלג.¥

שימוש בגלגלים או בצמיגים שאינם מצוידים¥

.TPMSבחיישני 

תבקרהגלגל החלופי אינו מצויד בחיישנים ל¥

ת אתכת אינה מבקרלחץ אוויר. לכן, המער

לחץ האוויר בו.

אם הגלגל החלופי מחליף צמיג שלחץ האוויר¥

בו נמוך מהגבול הנמוך ביותר, ישמע אות קולי

תידלק במחזור ההתנעה ה ונורית האזהר

הבא.

כאשר הצמיג המקורי יתוקן או יוחלף, ויותקן¥

כתכב במקום הגלגל החלופי, מערשוב בר

TPMSכן באופן אוטומטי ונורית  תתעד

ה תכבה. זאת בתנאי שלחץ האוויר בכלהאזהר

בעת הצמיגים אינו מתחת לגבול הנמוךאר

ך בנסיעה בת כ� 20ביותר. יתכן שיהיה צור

דקות, במהירות גבוהה מ� 20 קמ“ש, כדי

בל את המידע. תצליח לקTPMSכת שמער

אזהרה

 נועדה לשימוש אופטימליTPMS מערכת 70)
בגלגלים ובצמיגים המקוריים של הרכב.  לחץ
האוויר ואזהרות המערכת הוגדרו ביחס למידת
הצמיגים המתוקנים ברכב. שימוש בציוד
במידה אחרת, או מסוג שונה עלול לגרום
לשיבושים בפעולת המערכת או נזק לחיישנים.
גלגלים חלופיים לא מקוריים עלולים לגרום נזק
לחיישנים. אל תשתמש בחומר איטום לצמיגים
או במשקולות איזון ברכב המצויד במערכת

TPMS.הם עלולים לגרום נזק לחיישנים , 

 כאשר המערכת מודיעה על ירידה בלחץ71)
האוויר באחד הצמיגים, מומלץ לבדוק את כל

ארבעת הצמיגים.

 אינה משחררת את הנהגTPMS מערכת 72)
מהחובה לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים מידי
חודש. בשום אופן אין להתייחס אל המערכת

כתחליף למערכת תחזוקה או בטיחות.

 את לחץ האוויר יש לבדוק כאשר הצמיגים73)
קרים. אם, מסיבה כלשהי, יתעורר צורך לבדוק
את לחץ האוויר כשהצמיגים חמים, אל תפחית
את לחץ האוויר, אפילו  אם הוא גבוה
מהמומלץ, אלא חזור על הבדיקה כשהצמיגים

יתקררו.

אינה מסוגלת להודיע עלTPMS  מערכת 74)
נפילה פתאומית בלחץ האוויר בצמיג, (למשל
כאשר צמיג מתפוצץ). במקרה כזה, עצור את
המכונית בזהירות, והימנע מתמרונים חדים של

ההגה.

 המערכת רק מתריעה על כך שלחץ האוויר75)
בצמיגים נמוך מדי, היא אינה מסוגלת לנפח

אותם.

 לחץ אוויר בלתי מספיק בצמיג מגדיל את76)
צריכת הדלק, מקצר את חיי סוליית הצמיג

ועלול לפגוע ברמת הבטיחות.

 לאחר בדיקה או התאמה של לחץ האוויר77)
בצמיגים, הקפד לסגור את השסתום
באמצעות הפקק. כך תמנע חדירה של לחות
או לכלוך אל קנה השסתום, אשר עלולים לגרום

נזק לחיישנים.

 הערכה לתיקון צמיג המסופקת עם הרכב78)
.TPMS(אם מסופקת), מתאימה לחיישני 

שימוש בחומר איטום שונה מזה שבערכה
המקורית, עלול להזיק לפעולתם. במקרה של
שימוש בחומר איטום שונה מהחומר המקורי,

 במרכזTPMSמומלץ לבדוק את פעולת חיישני 
שירות מוסמך מטעם חברת סמלת בע“מ.
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בת סטייה מנתיאזהר
(סייען נהיגה)

(אם קיים)

79((81 (80 

ה,כת אזהרב היא מערת סטייה מנתיאזהר

ב בו הואשמודיעה לנהג כאשר הוא סוטה מהנתי

ב.נוסע, כתוצאה מחוסר תשומת ל

מית לידחיישן וידאו המותקן על השמשה הקד

המראה הפנימית, מאתר את קווי הסימון של

ב ואת מיקום המכונית ביחס אליהם.הנתי

ך להחליף את השמשהה שיש צורבמקרה: אזהר

ת סטייהכצ אזהרכב שמתוקן בו מערמית, ברהקד

כז שירות מוסמךב  מומלץ ליצור קשר עם מרמנתי

ת סמלת בע“מ. אם השמשה מוחלפתמטעם חבר

כז שירותך להגיע למרכב, עדין יש צוראצל זגג ר

ת סמלת בע“מ, כדי לכייל אתמוסמך מטעם חבר

המצלמה.

הפעלה
כת פעילה. ניתןכב מותנע המערבכל פעם שהר

להפסיק את פעולתה או להפעילה מחדש,

 איור 104 שעל לוחAבאמצעות לחיצה על כפתור 

בר להלן).המכשירים (ראה הס

כת הופעלה, נדלקת נוריתכאישור על כך שהמער

 על הכפתור ועל הצג מופיעה ההודעהLEDה� 

המתאימה.

כת מופעלת הנורית על הכפתורכאשר המער

הייעודי כבית. אם הנהג מפסיק את פעולת

כת, הנורית על הכפתור דולקת באופן רציף,המער

הת את העובדועל הצג מופיעה הודעה המאשר

כת כובתה.שהמער

כת נכנסתכב המערבוב של מפתח הרעם כל סי

לפעולה, ומתחילה זיהוי של תנאי הפעולה (שתי

שעל לוח המחוונים ו�  ה נוריות האזהר

נדלקים).

כת מזהה את תנאי הפעולה, היאכאשר המער

מתחילה לפעול, כלומר היא יכולה לסייע לנהג

באמצעות אזהרות ויזואליות וקוליות.  לכן שתי

על לוח המחוונים כבות, ו�  ה נוריות האזהר

כדי למנוע אזהרות תדירות מדי בעת נהיגה בתוך

כים עקלקלות במהירות נמוכה.רהעיר, או בד

איור 104

אם תנאי ההפעולה חדלים להתקיים,ה: אזהר

כת ממשיכה לדלוק אך אינה פעילה. לכן שתיהמער

על לוח המחוונים דולקות ו�  ה נוריות האזהר

ה לנהג.בוע כאזהרבאופן ק

תנאי הפעלה
ע שהודלקה, בתנאיכת נכנסת לפעולה מרגהמער

שמתקיימים התנאים שלהלן:

ב הילוך אחורי).כב נוסע קדימה (לא משולהר¥

גיאה.כת אינה מזהה שהמער¥

מתבצע כיול.¥

מהירות הנסיעה בין 60 קמ“ש למהירות¥

כב.בית של הרהמר

ב מסומנים וברורים בשניקווי הסימון של הנתי¥

הצדדים.

תנאי ראות מתאימים.¥

חב זווית.נסיעה בקו ישר או בעיקול ר¥

כבחק בטוח מהרה ראיה מספיק (מרשד¥

שמלפנים).

מחווני כיוון אינם מאותתים לכיוון היציאה¥

ב ימני יותר,ב (כלומר בעת מעבר לנתימהנתי

מופעל מאותת פניה ימינה).

בוע עם כיוון קווי הסימוןכב נוסע באופן קהר¥

כב נוסע בין קווי הסימון).ב (הרשל הנתי

בוע לקווי הסימון שלכב אינו צמוד באופן קהר¥

ב.הנתי
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כתבוי המערהפעלת/כי

בכב מתקרכת פעילה, אם הרכאשר המער

לאחד מסימוני השוליים, או לאחד משני קווי

ה באמצעות אותבל אזהרב, הנהג מקסימון הנתי

ב שאליו הוא חורג, אםקולי (שמגיע מכיוון הנתי

כת שמע וניווט), וכן נדלקתכב מצויד במערהר

 .)או  ה (נורית אזהר

אם הנהג מפעיל את מאותתי הפניה, כדי לעבור

הכת מכבה את האזהרב או לעקוף, המערנתי

לנהג.

אם הנהג ממשיך בכוונה את תמרון החלפת

ה, וממשיכהכת מפסיקה את האזהרב, המערהנתי

ה שתנאי הפעולה אינםלהיות זמינה במקר

מתקיימים, או  פעילה אם מתבצעת חריגה מתנאי

הפעולה (ראה פסקה בנדון).

כתבוי המערכי

מצב ידני
כת באמצעות לחיצה עלניתן לכבות את המער

 איור 104, שעל לוח המכשירים.Aכפתור 

הנורית על הכפתור נדלקת, ועל הצג מופיעה

כת אכן כובתה.ת כי המערהודעה המאשר

מצב אוטומטי
ה) (נסיעה/עצירStart & Stopאם פונקציית 

כתכת נכבית באופן אוטומטי. המערפעילה, המער

תחזור לפעולה ותבדוק שוב את תנאי ההפעלה

כב יותנע.כאשר הר

כתתקלה במער
כת תופיע הודעה בנדוןה של תקלה במערבמקר

יידלק ה קולי והסמל על הצג, ישמע אות אזהר

על הצג (אם קיים).

אזהרות
ה של מטען חורג, או כאשר המטען אינובמקר

מאוזן באופן מושלם, סייען הנהיגה אינו יכול לפעול.

כת עלולהבמקרים מסוימים, פעולת המער

ת פני השטח/הכבישלהשתבש כתוצאה מתצור

(לדוגמא נסיעה על כביש שאינו חלק), ראות לקויה

ם, שלג), תנאי אור קיצוניים (אורפל, גש(למשל ער

שמש מסנוור, חושך), לכלוך או פגם, אפילו חלקי,

מית באזור שמול מצלמה.בשמשה הקד

ה של תקלה באחתסייען הנהיגה לא יפעל במקר

Traction ו� ABS, ESP, ASRכות שלהלן: המער

Plus.

כת עלולה להשתבש כתוצאהפעולת המער

ם, שלג), תנאי אורפל, גשמראות לקויה (למשל ער

קיצוניים (אור שמש מסנוור, חושך), לכלוך או פגם,

מית באזור שמולאפילו חלקי, בשמשה הקד

מצלמה.

השמשה באזור המראה צריכה להיות גלויה

לחלוטין, אין להסתיר אותה באופן חלקי או מלא

).’בקות, סרט הגנה וכו(במד

 במקרה שהמצלמה משנה את מיקומה79)
בעקבות שינוי המטען ברכב, יתכן שהמערכת
תפסיק לפעול באופן זמני, על מנת לאפשר

למצלמה לבצע כיול אוטומטי.

 סייען הנהיגה אינו מערכת לנהיגה80)
אוטומטית, ואינו שולט במקום הנהג על מסלול
הנסיעה של המכונית. הנהג חייב לשמור על
רמה מספקת של ערנות, לשים לב למצב
התנועה והכביש, ולדאוג לכך שהרכב ייסע

במסלול בטוח.

כאשר סימני הנתיב אינם ברורים, חופפים81)
או חסרים, המערכת אינה יכולה לסייע לנהג,
במקרים כאלו סייען הנהיגה (אזהרת סטייה

מנתיב) לא יפעל.

אזהרה
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מצב הנורית על   
משמעותאות קולימצב הסמל על הצגהודעה על הצג    הכפתור

כת פעילההמער

 Off(כבויה)באופן אוטומטי בכל���)

בוב של המפתח)סי

כת פעילה מבליהמערהנוריות אזהר

 Off(כבויה)Driving Advisor active  שתנאי ההפעלה� ו�

מתקיימיםדולקות באופן רציף(סייען הנהיגה פעיל)

כת פעילה ותנאיהמער

:ההפעלה מתקיימים
 Off(כבויה)Driving Advisor activeכת יכולה לספקהמער��

אזהרות קוליות �

 נראות.

כת פעילההמער

ומזהה את תנאיהנורית אזהר

 Off(כבויה)היא מתריעה:ההפעלהכן� 

על סטייהמהבהבת

ב השמאלימהנתי

כת פעילההמער

ומזהה את תנאיהנורית אזהר

 Off(כבויה)היא מתריעה: ההפעלהכן�

על סטייהמהבהבת

ב הימנילהנתי

בלת מסכמת של אותות סייען הנהיגהט
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מצב הנורית על   
משמעותאות קולימצב הסמל  על הצגהודעה על הצג    הכפתור

 On(דולקת)
Driving Advisor off

לא�
כת כובתההמער

באופן ידני(סייען הנהיגה כבוי)

Driving Advisor notכת:תקלה במער

 available -כז שירותמומלץ לפנות למרת תקלהנורית אזהר

 On(דולקת)see handbookמורשה מטעםכן

ת סמלת בע”מחבר(סייען הנהיגה אינו

ריך)זמין � ראה מד

Driving Advisor not

 available - cleanכת:תקלה במערת תקלהנורית אזהר

 On(דולקת)the front cameraנקה את השמשהכן

מיתהקד(סייען הנהיגה אינו

זמין � נקה את

מית)המצלמה הקד
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חגורות בטיחות

השימוש בחגורות בטיחות
ת הבטיחות כדי שפלג הגוףיש לחגור את חגור

ב.העליון יהיה זקוף וצמוד למשענת הגב של המוש

כדי לחגור את חגורות הבטיחות עליך להכניס את

  עד(B) איור 105 לתוך האבזם (A)הלשונית 

שנשמעת נקישת הנעילה.

ת הבטיחות נתקעת בעת הוצאתה, הנחאם חגור

לה להיגלל מעט לאחור ולאחר מכן משוך אותה

שוב ללא ניעור.

ה, ואחוז  איור 105 לשחרור החגור(C)לחץ על לחצן 

אותה בזמן שהיא נגללת לאחור כדי למנוע פיתולים.

מנגנון הנעילה עשוי להינעל כאשר המכונית חונה

רון תלול, תופעה זו היא רגילה בהחלט.על מד

ה, אם היאבנוסף, נועל מנגנון הגלילה את החגור

ה של בלימה פתאומית, התנגשויותנמשכת במקר

או נהיגה בעיקולים במהירות גבוהה.

 82(

כוונון גובה
(אם קיים)

ם או, איור 106, והר(A)לכוונון השתמש בלחצן 

.(B)הורד את הידית 

 83((84 

ת הבטיחות לפיכוונן תמיד את הגובה של חגור

מידות הנוסע. כך ניתן להפחית את סכנת

אזהרה

תקציר

כות להגנה עלמער

נוסעים

כב כוללה ביותר של הרציוד הבטיחות האזהר

כות הבאות:את המער

חגורות בטיחות:¥

SBRת חגורות בטיחות) (תזכור

משענות ראש¥

בי בטיחות לילדיםמוש¥

מיות וצדדיותכריות אוויר קד¥

הקפד לקרוא בעיון את העמודים הבאים.

בות מכרעתכת ההגנה חשילשימוש נכון במער

בית לנהגמת הבטיחות המרביכולת לספק את ר

ולנוסעים.

כוונון משענות הראש מתואר בנושא “משענות

כבך“.ראש“ בפרק ”הכר את ר

ל המושבים ברכב מצוידים בחגורות בטיחותכ
בעלת שלוש נקודות עיגון ומנגנון גלילה. מנגנון
הגלילה נועל את חגורת הבטיחות במהלך
בלימה חדה או האטה חזקה בשל פגיעה. היא
מאפשרת לרצועת החגורה להחליק בחופשיות
ובהתאמה לגוף הנוסע. בתאונה תינעל חגורת
הבטיחות כדי להפחית את השפעת
ההתנגשות בתא הנוסעים ואת סכנת
ההיזרקות מהרכב. באחריות הנהג לאכוף את
החוק המקומי התקף הנוגע לשימוש בחגורות

 חגורהבטיחות (ולדאוג שנוסעיו אוכפים אותו).

תמיד את חגורות הבטיחות לפני תחילת

הנסיעה.
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SBRכת מער
ת חגורות בטיחות)(תזכור בת בטיחות עם מותחן במושחגור

האמצעי
תבי מצויד בחגורמי הדו�מושהספסל הקד

ב) בעלת 3 נקודות עיגוןבטיחות (מותחן במוש

ב האמצעי, איור 107.עבור המוש

הפציעות בתאונה באופן ניכר.

כזת במרה מכווננת נכון, הרצועה עובראם החגור

הכתף של הנוסע (בין הצוואר לקצה הכתף).

אזהרה

  בעת נסיעה.(C) לעולם אל תלחץ על לחצן 82)

 יש לכוונן את גובה חגורת הבטיחות רק83)
כאשר הרכב נייח.

 לאחר הכוונון בדוק שהסמן שאליו מחוברת84)
הטבעת נעול במיקום שנקבע מראש. שחרר
את האחיזה ודחוף אותו לפנים, כדי לאפשר
למנגנון להינעל אם לא שוחררה האחיזה באחד

המצבים.

רכבך מצויד במערכת תזכורת חגורות בטיחות
)SBR(צפצוף) המורכבת מהתראה קולית (

 מהבהבת בלוח המחווניםעם נורית אזהרה 

מי (אם קיימת) כיאו לנוסע הקדומזכירה לנהג 

ת הבטיחות.יש לחגור כראוי את חגור

כזבוע של צפצוף מומלץ לפנות למרלנטרול ק

ת סמלת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

ב�תכליתי, ניתן להפעיל אתכבך מצויד בצג ראם ר

רות.ך תפריט ההגדר שוב דSBRה�

תקציר

מותחנים
כדי להגביר את ההגנה שמעניקות חגורות האוויר,

ם מותחנים. התקנים אלהכבך קדמותקנים בר

גוללים את חגורות הבטיחות לאחור לכמה

סנטימטרים בעת התנגשות חזיתית או צדדית.

תם המותחנים מותחים את חגורבאופן זה קד

הבטיחות ומהדקים אותה על גוף הנוסע לפני

שמתחילות פעולות הריסון.

תניתן לדעת שהמותחנים הופעלו כאשר חגור

הבטיחות נגללת אל מנגנון הגלילה שלה.

ם המותחנים עשויהבמהלך הפעלתם של קד

להיפלט כמות קטנה של עשן. עשן זה אינו מזיק

בריאות ואינו מצביע על סכנת שריפה.ל

ם המותחן אינו דורש תחזוקה או שימון. שינוייםקד

בותעים ביעילותו. אם בעקבמצבו המקורי פוג

ע) נפג’ה וכדבע (כגון שיטפון, סעראסונות ט

ההתקן ממים או בוץ, יש להחליפו.

תכז שירות מורשה מטעם חברמומלץ לפנות למר

סמלת בע“מ.

 85(

 13(

םכדי ליהנות ממלוא ההגנה של קדה: אזהר

ת הבטיחות על חזךהמותחנים, הדק את חגור

כיים.ועל אגן היר
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תחזוקה של חגורות בטיחות
כדי לשמור על יעילות החגורות פעל באופן הבא:

ה ולאת בטיחות ישרהשתמש תמיד בחגור¥

מפותלת. ודא שהחגורות יכולות לנוע חופשי

ללא מפריע.

ת הבטיחות באופןבדוק את הפעולה של חגור¥

ת הבטיחות לאבזם ומשוךהבא: חבר את חגור

בחוזקה.

רגתהחלף את החגורות לאחר תאונה בד¥

ה מסוימת, אפילו אם אין נזק נראה לעין.חומר

ה אם הופעלוהחלף תמיד את החגור

מותחנים.

עותאזהרות כלליות הנוג

לשימוש בחגורות הבטיחות
בות לחגור חגורות בטיחות, מכיווןנשים הרות חיי

שהחגורות מפחיתות משמעותית את סכנת

הפציעות עבורן ועבור עובריהן.

בות להעביר את רצועת החיק שלנשים הרות חיי

ת הבטיחות נמוך ככל האפשר על האגן,חגור

ם, עלבטן, איור 108. ככל שההריון מתקדמתחת ל

ב ואת גלגל ההגה באופןהנהגת לכוונן את המוש

כב במלואו (נגישות קלהשיאפשר לה לשלוט בר

לדוושות ולגלגל ההגה).

בי בין הבטן לגלגל ההגה.יש לשמור על מרווח מר

ת הבטיחות תהיה מפותלת. על רצועתאסור שחגור

ך החזה באלכסון. עלרהכתף לעבור מעל הכתף וד

רצועת החיק לעבור על האגן, איור 109, ולא על

בטן הנוסעת. לעולם אל תשתמשי באביזרים

ת הבטיחותחיקים את חגור) המר’(תפסים, וכד

מהגוף.

 86((88 (87 

מגבילי כוח
כדי להגדיל את בטיחות הנוסעים, כוללים מנגנוני

ב מדיהגלילה מגבילי כוח, המונעים הפעלת כוח ר

על החזה והכתפיים של הנוסע במהלך פעולת

ת הבטיחות בהתנגשות חזיתית.הריסון של חגור

םת לשימוש בידי אדת בטיחות אחת מיועדחגור

כי נוסע אחראחד. לעולם אל תסיע ילד ישוב על בר

ת הבטיחות, איור 110. ככלל,וחגור באותה חגור

ת הבטיחות שלו.בר בין הנוסע לחגוראל תכניס ד
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המותחנים נועדו לשימוש חד פעמי.85)
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם

חברת סמלת בע“מ כדי להחליפם.

 להגנה מרבית של חגורות הבטיחות שמור86)
על משענת הגב זקופה, הישען עליה היטב ודא
כי החגורה צמודה היטב לאזור החזה והאגן.
חגור תמיד את חגורות הבטיחות! נסיעה ללא
חגורות בטיחות מגבירה את סכנת הפציעות

החמורות או אפילו קטלניות בתאונה.

אסור בהחלט לפרק את הרכיבים של87)
חגורות הבטיחות או המותחנים  או לטפל בהם.
כל טיפול חייב להתבצע בידי אנשי מקצוע
מוסמכים ומיומנים. מומלץ לפנות למרכז

שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע“מ.

 אם מופעל לחץ רב על חגורת הבטיחות,88)
לדוגמה לאחר תאונה, יש להחליפה במלואה
ביחד עם כל החיבורים, בורגי קיבוע והמותחנים.
למעשה, גם אין נזק הנראה לעין, ייתכן כי היא

איבדה את האלסטיות שלה.

אזהרה

פעולות אשר גרמו חבטות, רעידות או 13)

במשךC° 100  חימום מקומי (למעלה מ�

למעלה מ� 6 שעות) מסביב למותחנים,

עלולות לגרום להם נזק או להפעילם. מומלץ

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת

סמלת בע“מ, לקבלת סיוע.

חשוב

הסעת ילדים בבטחה
בתבית בתאונה, על כל הנוסעים לשלהגנה מר

כות ריסון רלוונטיות,ולהשתמש כראוי במער

בות תינוקות וילדים!לר

זוהי הנחיית חובה בכל מדינות האיחוד האירופי

.EC/2003/20בהתאם לתקן 

גילם עד 12 שנים, וש’גובהם עד 1.50 מילדים ש

בב בטיחות מתאים במושבת במושבים לשחיי

בהאחורי. סטטיסטיקת תאונות מוכיחה שהמוש

האחורי בטוח יותר לילדים.

ם מבוגר, ראשו של הילד גדול וכבדבהשוואה לאד

יותר ביחס לשאר הגוף, ומבנה השרירים והשלד

שלו עדיין לא מפותח. לפיכך, יש להשתמש

בד חגורותכות ריסון נכונות אחרות מלבמער

בטיחות, כדי להפחית את סכנת הפציעות בעת

ה או תמרון פתע.תאונה, בלימה חד

בת באופן בטוח ונוח.בים לשילדים חיי

ב הבטיחות הפונהמומלץ להסיע את הילד במוש

לאחור במשך תקופה ארוכה ככל האפשר (עד

גיל 4�3 שנים לפחות) וכל עוד מאפייניו של

ב מרשים זאת, מכיוון שזהו המצב הבטוחהמוש

בעת תאונה.

כת הריסון המתאימהבחור את מערמומלץ ל

ת הוראותביותר לילד. לכן, מומלץ לעיין בחובר

כת הריסון, כדיהתפעול המסופקת עם מער

ך.לוודא שהיא נכונה לילד

בי הבטיחותבאירופה מאפייניהם של מוש

המחלק אותם לחמש ECE-R44רים בתקן דמוס

בוצות משקל:ק

בוצת משקלבוצה                    ק   ק

בוצות חופפות אתכפי שניתן לראות חלק מהק

כת ריסון ליותרכוש מערגיל הילד וניתן לר

בוצת גיל אחת.מק

ב כיאל תאפשר למנגנון הגלילה להירט¥

הפעלתם התקינה מובטחת רק אם הם

בשים.י

החלף חגורות בטיחות בלויות או חתוכות.¥

ג“עד 10 קבוצה 0ק

ג“עד 13 קבוצה 0+ק

ג“18�9 קבוצה 1ק

ג“25�15 קבוצה 2ק

ג“36�22 קבוצה 3ק
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בוצות 0 ו� 0+ק
ג“ חובה להסיע תינוקות במשקל של עד 13 ק

כות ריסון הפונות לאחור, התומכות בראש,במער

כך שלא יפעלו עומסים כבדים על הצוואר

ה של האטה פתאומית.במקר

תהעריסה מוחזקת במקומה באמצעות חגור

כב, כפי שמוצג , באיורב הרהבטיחות של מוש

תום לעריסה באמצעות111, ואילו התינוק ר

חגורות העריסה עצמה.

 90(   (92  (91  (95  (94 (93 (96

בים לציין את נתוני האישורכל התקני הריסון חיי

בועהת, על לוחית זיהוי קכולל אישור הביקור

ה.שאסור להסיר

ביםגובהם עולה על 1.5 מטר, נחשילדים ש

כות ריסון ויכולים לחגור אתכמבוגרים מבחינת מער

חגורות הבטיחות באופן רגיל.

Lineaccessori MOPARכות ריסון מציעה מער

בוצות הגיל.לכל ק

כות ריסון אלה מאחרמומלץ להשתמש במער

כב פיאט.ושהן תוכננו במיוחד עבור כלי ר

 89(

בוצה 2ק
ג יכולים לחגור את“ילדים שמשקלם 15 עד 25 ק

כב, איור 113.בי הרחגורות הבטיחות של מוש

ב הוא למקם את הילד במצב מתאיםתפקיד המוש

ת הבטיחות, כך שהרצועה העליונהביחס לחגור

ת הבטיחות על חזה הילד ולא כנגד צווארו,של חגור

בטנו.כיו ולא לה לירבעוד שהרצועה התחתונה צמוד

91( (92   (95  (94 (93

בוצה 1ק
ג עד 18“ניתן להסיע ילדים שמשקלם מ� 9 ק

כות ריסון הפונות לפנים, איור 112.ג במער“ק

 91( (92    (95  (94 (93 (96

בוצה 3ק
כותג, יש מער“עבור ילדים במשקל 22 עד 36 ק

ריסון יעודיות אשר מאפשרות לחגור נכון את

ת הבטיחות.חגור

באיור 114, ממחיש התקנה נכונה של מוש

ב האחורי.בטיחות על המוש

91( (92   (95  (94 (93
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כאשר גובה הילד עולה על 1.5 מטר, הוא יכול

ת בטיחות כמו מבוגר.לחגור חגור

אזהרה

רוחאל הנופה דליל ןוסיר תכרעמ ןיקתת לא)98
על מושב הנוסע הקדמי, אם כרית האוויר של
המושב פעילה. התנפחות של כרית האוויר
בתאונה עלולה לגרום פציעות קטלניות לילד
ללא תלות בחומרת ההתנגשות. מומלץ תמיד
להתקין את מערכת הריסון לילד על המושב
האחורי, מכיוון שהוא מוגן יותר בעת תאונה.
אם עליך להתקין את מערכת הריסון הפונה
לאחור על המושב הקדמי, יש לנטרל את כריות
האוויר של הנוסע הקדמי (כרית קדמית וכרית
צד, המגנה על פלג גופו העליון ועל האגן של
הנוסע, אם קיימת) בעזרת תפריט ההגדרות.

 הייעודית בלחצןLEDחשוב לבדוק שנורית ה�

  דולקת בלוח המחוונים, כדי לוודא שכרית

האוויר מנוטרלת. כמו כן, יש להרחיק את מושב
הנוסע הקדמי ככל הניתן, כדי למנוע מגע בין

מערכת הריסון ללוח המכשירים.

 במגן השמש ישנה תווית הנושאת סמלים90)
שמזכירים למשתמש שחובה לנטרל את כרית
האוויר במושב זה, אם ברצונו להתקין בו מושב

בטיחות הפונה לאחור.

הקפד תמיד לפעול לפי ההוראות המופיעות
בתווית שעל מגן השמש של הנוסע הקדמי

) �SRS(עיין בנושא “מערכת ריסון נוספת (
כרית אוויר“).

 אל תזיז את המושב הקדמי או האחורי91)
אם יושב בו ילד או אם מותקן בו מושב בטיחות

לילד.

 התקנה שגויה של מושב הבטיחות עלולה92)
לפגוע בהגנה שהוא מעניק, במקרה של תאונה
מושב הבטיחות לילד עלול להתנתק והילד עלול

להיפצע באופן קטלני.

כאשר אתה מתקין מושב בטיחות לילדים או
סלקל, הקפד לפעול לפי הוראות היצרן של

המושב.

 אם אינך משתמש במושב הבטיחות,93)
אבטח אותו באמצעות חגורת הבטיחות או
באמצעות עיגוני האיזופיקס, או הוצא אותו

מהרכב.

אל תשאיר מושב בטיחות לא מאובטח בתא
הנוסעים, במקרה של בלימת פתע או תאונה,

הוא עלול לגרום לפציעות לנוסעים.

 הקפד תמיד שהרצועה האלכסונית של94)
חגורת הבטיחות לא תעבור מתחת לזרועות
או מאחורי גבו של הילד. במקרה של תאונה
חגורת הבטיחות לא תוכל לרסן את הילד וקיים

סיכון לפציעה קטלנית.

לכן, הילד חייב להיות חגור כהלכה בחגורת
הבטיחות.

 התרשימים נועדו להמחשה לצורכי הרכבה95)
בלבד. התקן את מערכת הריסון לילד לפי

הוראות היצרן המסופקות עם המושב.

מערכות ריסון מסוימות מקבוצת משקל96) 
0 ו� 1 מצוידות באביזרי חיבור אחוריים להתקנה
באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב ובחגורת
בטיחות פנימית לאבטחת הילד. בשל משקלן
הן עלולות להיות מסוכנות אם מותקנות לא
נכון (אם הונחה כרית בין מערכת הריסון לבין
המושב, לדוגמה). הקפד למלא אחר הוראות

ההתקנה.
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ה ראשונה ושנייהבים אחורים בשור                                   מושתא נוסעיםבוצת משקלבוצה            ק       ק

        ב אחורימושב אחורימושב אחד או כפולמוש
כזיב מרמוש ימני צידישמאלי צידי(1 או 2 נוסעים) (*)

כרית אוויר מנוטרלתכרית אוויר פעילה

XUUUUג“עד 13 קבוצה 0, 0+ק

XUUUUג“9 עד 18 קבוצה 1ק

UUUUUג“15 עד 25 קבוצה 2ק

UUUUUג“22 עד 36 קבוצה 3ק

כות ריסון לילדיםבים להתקנה של מערתאימות המוש

בלה מתייחסתבלה הבאה (הטכות ריסון לילדים המופיעים בטבים ניתן להתקין מער המנחה באילו מוש EC/2000/3כב עומד בתקן האירופאי החדשהר

Panorama): ו� Van, Combiסאות לגר

X= בוצת משקל זו.ב אינו מתאים להסעת ילדים בקהמוש

 U=סלי, בהתאם לתקנה אירופית ברב בטיחות לילד מסוג אונימתאים למושECE-R44בוצת המשקל המפורטת. עבור ק

מי, אם כרית האוויר שלו פעילה. נטרל את כרית האוויר שלב הנוסע הקדב בטיחות הפונה לאחור במוש לעולם אל תתקין מושחשוב:*  =

) � כרית אוויר“).SRSכת ריסון נוספת (ב בטיחות הפונה לאחור (עיין בנושא ”מערמי כדי להתקין מושהנוסע הקד
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כת ריסוןהכנה למער

סליתבראיזופיקס אוני
כב מצוידים בעיגוניבים האחוריים של הרהמוש

ה, פשוטה ובטוחה שלאיזופיקס להתקנה מהיר

כת האיזופיקסב הבטיחות לילד. מערמוש

ב הבטיחות מסוגת לך להתקין את מושמאפשר

איזופיקס ללא שימוש בחגורות הבטיחות של

כב.כב, אלא באמצעות שלושה עיגונים ברהר

ביבי בטיחות רגילים ניתן להתקין לצד מושמוש

כב.בים אחרים בראיזופיקס, במוש

ב בטיחות מסוג איזופיקס, חברכדי להתקין מוש

 איור 115, שנמצאים(A)אותו לשני עיגוני מתכת, 

ב האחורי במפגש שלה עםמאחורי כרית המוש

משענת הגב. לאחר מכן חבר את הוו העליון של

, איור 116,(B)ב הבטיחות אל העיגון הייעודי מוש

שנמצא מאחורי משענת הגב.

סליברב בטיחות אוניאיור 118 מציג דוגמה למוש

אזהרהבוצת משקל 1.מסוג איזופיקס עבור ק ב בטיחותמותר להשתמש במושה:אזהר

ECE R44סלי מסוג איזופיקס העומד בתקן בראוני

סאות או גרR44/03סלי“ (בר”איזופיקס אוני

בד (ראה איורכב זה בלרגות), הנבחן ואושר לרמשוד

.(117

 איור 118 נועד להמחשה למטרותה:אזהר

ב הבטיחות בהתאםבד. התקן את מושכבה בלהר

ב.להוראות היצרן שמסופקות עם המוש

 התקן את מושב הבטיחות ברכב רק כאשר97)
הוא נייח. המושב מותקן נכון בתושבת שלו
כאשר אתה שומע נקישת נעילה. הקפד לפעול
לפי הוראות ההתקנה, הפירוק והמיקום של

יצרן מושב הבטיחות.

 פיאט ממליצה להתקין את מושב הבטי�98)
חות בהתאם להוראות היצרן שמסופקות עם

המושב.



95

 אל תשתמש באותו עיגון תחתון, כדי99)
להתקין כמה מושבי בטיחות.

 אם מושב בטיחות איזופיקס אוניברסלי100)
לא מחובר לכל שלושת העיגונים, הוא לא יגן
על הילד כהלכה, במקרה של תאונה הוא עלול

להיפצע באופן קשה או קטלני.
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בה אחורימקום ישיבה אחורימקום ישיבוצות גודלקב  כיוון מושבוצת משקלק

ה ראשונהאיזופיקס שורה ראשונהאיזופיקס שוראיזופיקסהבטיחות

(PANORAMA)(COMBI)

FXXפונה לאחורסל�קל (עריסה)

GXXפונה לאחור

EILILפונה לאחורג“� עד 10 קבוצה 0 ק

EILILפונה לאחור

DILILפונה לאחורג“� עד 13 קבוצה 0+ ק

CILILפונה לאחור

DILILפונה לאחור

CILILפונה לאחור

BIUFIUFפונה לפניםג“ � 9 עד 18 קבוצה 1ק

B1IUFIUFפונה לפנים

AIUFIUFפונה לפנים

X=בוצת משקל או גודל זו.כת ריסון לילדים בקמיקום של איזופיקס לא מתאים להתקנה של מער

IL= כב זה.סלי“ ומאושר לסוג רברכב“, “מוגבל“ או “חצי אוניכות ריסון איזופיקס מקטגוריה “מותאם לרמתאים להתקנה של מער

IUF=בוצת משקל זו.ת לשימוש עברו קסלית הפונה לפנים ומאושרברכת ריסון איזופיקס אונימתאים למער

כת ריסון לילדים. אינם מתאימים למערCrew Cab Vanסת בים של גרב בן 4 מושב הספסל ומושמושה: אזהר

בי איזופיקס לריסון ילדיםבה במכונית להתקנת מושתאימות מקומות הישי
ECE 16.כות ריסון מסוג איזופיקס, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי בלה להלן , מפורטות אפשרויות ההתקנה השונות של מערבט

כב זהבי בטיחות ייחודיים עם עיגוני איזופיקס, אשר ניתן להשתמש בהם רק אם נבדקו להתאמה לרבוצות המשקל האחרות מכוסות על ידי מושקה: הער

ב הבטיחות).פה למושכבים תואמים שצור(ראה רשימת ר
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i-Sizeבי בטיחות מסוג מוש

בי בטיחות אלה, שנבנו ואושרו בהתאםמוש

, מבטיחים תנאיi-Size (ECE R129)לתקן 

כב:בטיחות טובים יותר להסעת ילדים בר

עד לגיל 15 חודשים יש להסיע את הילד¥

ב בטיחות הפונה לאחור.במוש

הת במקרב הבטיחות מוגברההגנה של מוש¥

של התנגשות צדית.

כת איזופיקס כדימומלץ להשתמש במער¥

בלמנוע התקנה לא נכונה של מוש

הבטיחות.

ב הבטיחות, שאינוה במושיעילות הבחיר¥

מותאם יותר למשקל אלא לגובה הילד,

ת.גובר

ביבי הבטיחות למושהתאימות בין מוש¥

ב הבטיחותכב היא טובה יותר: מושהר

i-Sizeהוא סוג של ”איזופיקס�על“, כלומר 

ניתן להתאימם גם בסוגים מאושרים של

, וגם בסוגים מאושרים שלi-Sizeבי מוש

 ). ECE R44בי איזופיקס (תקןמוש

בי הבטיחות לילדים הם מסוג אם מושה:אזהר

, הסמל באיור 119 יופיע עלi- Sizeמאושר  

בורי איזופיקס.בים ליד חיהמוש

ף הבאבלה מוצג בדראה את הטה: אזהר

ביכבך מאושר להתקנה של מושבדיקה האם רל

.i-Sizeבטיחות מסוג 
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.ECE 129 על פי תקן iSizeבי בטיחות לילדים מסוג בי המכונית להתקנת מושבלה שלהלן מוצגת התאמת מושבט

ISO/R2XXX

ISO/F2XXX

X=ב בטיחות לילדים מסוג ב זה אינו מתאים להתקנת מושמושUniversal -i-Size.

. בדוק את התאימותi-Sizeבי בטיחות מסוג . למרות זאת, ייתכן שניתן להתקין מושi-Sizeבי בטיחות לילדים מסוג כב זה אינו מתאים להתקנת מוש רה:אזהר

ב הבטיחות לילד באתר האינטרנט של היצרן.כב למוששל הר

כב ברiSizeב בטיחות     מיקום מוש                                                                       

ב אחורימושב אחורימושב נוסעמושהתקן

 אמצעיצדדימיקד

iSizeב בטיחות מוש
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כת הריסוןהתקנה של מערכת הריסוןסוג של מערכת הריסון לילד        מערבוצת משקלק

בוצה 0+ק

ג“משקל עד 13 ק

 החדש שלךDUCATOכב ה�  לרFIAT PROFESSONALכת ריסון לילד המומלצת על ידי מער

בד.כת ריסון הפונות לפנים המאובטחות באמצעות חגורות בטיחות בל שתי מער4C  של פיאט מציע עבור הדגם Lineaccessoriקטלוג האביזרים 

כת ריסון סל�קל (עריסה)מער
E2404040076מספר אישור: 

71806549קוד הזמנה של פיאט: 

כת הריסון לילד הפונה לפנים ומותקנתמער

בד.כב בלבאמצעות חגורות הבטיחות של הר

G0/1כת ריסון לילד מער

E4 04443718מספר אישור: 

71805991קוד הזמנה של פיאט: 

בוצה 1ק

משקל 9 עד

ג“18 ק

+                                      +                    

סלי.ברב בטיחות מסוג איזופיקס/אונימוש

ב פונה לפנים/פונהאפשר להתקין את המוש

כבלאחור באמצעות חגורות הבטיחות של הר

בד או עיגוני איזופיקס.בל

בת פיאט ממליצה להתקין את המושחבר

RWFבאמצעות התקן איזופיקס הפונה לאחור (

כוש בנפרד) או,  ספציפי שיש לרIמסוג 

FWFבאמצעות התקן איזופיקס הפונה לפנים (

כוש בנפרד), משענות ספציפי שיש לרGמסוג 

כוש בנפרד) ועיגוניהראש הקשיחות (יש לר

כב.האיזופיקס של הר

בים אחוריים הצדדיים.יש להתקין אותו במוש

 101((104 (103 (102 
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כת הריסוןהתקנה של מערכת הריסון              סוג של מערכת הריסון לילד        מערבוצת משקלק

G מסוג isofix FWFבת תוש
G0/1עבור 

71806308קוד הזמנה של פיאט: 

ב פונה לפנים/פונהאפשר להתקין את המוש

כבלאחור באמצעות חגורות הבטיחות של הר

בד או עיגוני איזופיקס.בל

בת פיאט ממליצה להתקין את המושחבר

באמצעות התקן איזופיקס הפונה לאחור

)RWF מסוג Iכוש בנפרד) או ספציפי שיש לר

באמצעות התקן איזופיקס הפונה לפנים

)FWF מסוג Gכוש בנפרד), ספציפי שיש לר

כוש בנפרד)משענות הראש הקשיחות (יש לר

כב.ועיגוני האיזופיקס של הר

בים אחוריים הצדדיים.יש להתקין אותו במוש

בוצה 1ק

משקל 9 עד

ג“18 ק

או                                      

+                                      +                    

מגן קשיח לראש
71806648קוד הזמנה של פיאט: 

I מסוג isofix RWFבת תוש
G0/1עבור 

71806309קוד הזמנה של פיאט: 
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Britax Romer Kidfix XP     במוש

בוצה 2ק

ג“משקל 25�15 ק
גובה 95 ס“מ עד 135 ס“מ

 התקן את מושב הילד כאשר הרכב נייח. מושב הילד מעוגן נכון לסגרים, כאשר אתה שומע את נקישת הנעילה.  מלא אחר ההוראות101)
להתקנה, להסרה ומיקום, שחייבות להיות מצורפות לסוג זה של למערכת הריסון.

בוריבד, באמצעות חייש להתקין אותו בכיוון הנסיעה בל

באיזופיקס והרצועה העליונה שסופקה במוש

הבטיחות.

כבב ברפיאט ממליצה על התקנת המוש

באמצעות עיגוני איזופיקס.

בים האחוריים הצדדיים.יש להתקין אותו במוש

בוריבד, באמצעות חייש להתקין אותו בכיוון הנסיעה בל

באיזופיקס והרצועה העליונה שסופקה במוש

הבטיחות.

כבב ברפיאט ממליצה על התקנת המוש

באמצעות עיגוני איזופיקס.

בים האחוריים הצדדיים.יש להתקין אותו במוש

בוצה 3ק

ג“משקל 36�22 ק
גובה 136 ס“מ עד 150 ס“מ

Britax Romer Kidfix XP     במוש

אזהרה
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 חברת פיאט ממליצה להתקין את מערכת הריסון לילד לפי הוראות היצרן שמסופקות עם המערכת.102)

 אל תשתמש באותו עיגון תחתון, כדי להתקין כמה מושבי בטיחות.103)

 אם מושב בטיחות איזופיקס אוניברסלי לא מחובר לכל שלושת העיגונים, הוא לא יגן על הילד כהלכה.104)



103

מיותכריות אוויר קד
מי, תוכננומיות לנהג/לנוסע הקדכריות האוויר הקד

ה של התנגשות חזיתיתלהגן על הנוסעים במקר

בעוצמה בינונית עד גבוהה, בהצבת כרית בין הנוסע

בין גלגל ההגה או לוח המכשירים.ל

לכן אם אין הן מופעלות בסוגים אחרים של

התנגשויות (התנגשויות צד, אחוריות או

כת.). זה לא מעיד על תקלת מער’התהפכויות וכו

המילשמ ןוסיר תכרעמ

)SRSכרית אוויר � (
כבך מצויד בכריות האוויר הבאות:ר

מית של הנהגכרית אוויר קד¥

מימית של הנוסע הקדכרית אוויר קד¥

מיכריות אוויר צדדיות עבור הנהג והנוסע הקד¥

להגנה על אזור האגן, החזה והכתפיים (כריות

צדדיות)

ם שלכריות אוויר צדדיות להגנה על ראש¥

ביםמיים ושל נוסעים היושהנוסעים הקד

בים האחוריים הצדדיים (כרית וילון)במוש

AIRBAGכב מסומן במילה מיקום הכריות בר

כז גלגל ההגה, בלוחשניתן לראותה במר

ה לאזורהמכשירים, בדיפון הצדדי או בתווית שצמוד

הפתיחה של כרית האוויר.

המלצות עיקריות להסעה בטוחה

של ילדים

ב הבטיחותהמיקום המומלץ להתקנת מוש¥
ב האחורי, מכיוון שזה המקוםלילד הוא במוש

כב בעת תאונה.המוגן בר

ב בטיחות הפונה לאחורהסע ילדים במוש¥
תקופה ארוכה ככל  האפשר, עד גיל 4�3 אם

ניתן.

מי מנוטרלת,אם כרית האוויר של הנוסע הקד¥

ה בדוק תמיד שדולקת נורית האזהר

הייעודית בלוח המכשירים, כדי לוודא שהכרית
אכן מנוטרלת.

בהקפד לפעול לפי ההוראות הנלוות למוש¥
כבת ההוראות ברהבטיחות. שמור את חובר

ביחד עם המסמכים האחרים וספר נהג זה.
ב בטיחות משומש ללאאל תתקין מוש

הוראות.

ב בטיחות אחד ניתן להסיע ילד אחדבמוש¥
בב שני ילדים במושבד. לעולם אל תושיבל

בטיחות אחד.

בדוק תמיד שחגורות הבטיחות לא עוברות על¥
צווארו של הילד.

בה היטת הבטיחות חגורבדוק תמיד שחגור¥
באמצעות משיכתה.

ב נכון ולאבמהלך הנסיעה, ודא שהילד יוש¥
ת הבטיחות שלו.משחרר את חגור

לעולם אל תרשה לילד להניח את רצועת¥
הכתף מתחת לזרוע או מאחורי גבו.

כיים שלך, אפילולעולם אל תסיע ילדים על הבר¥
כים. איש לא יצליח להחזיק ילדתינוקות ר

בתאונה.

ב בתאונה, החלף אתכב היה מעוראם הר¥
ב חדש. בנוסף ובהתאםב הבטיחות במושמוש

ב בטיחות מותקן, החלף אתלסוג של מוש
באמצעותה היה מחוברת הבטיחות שחגור
ב הבטיחות.מוש

ב בטיחות לילד הפונהבכל התקנה של מוש¥
בים האחוריים הצדדיים, ללא קשרלפנים במוש

בוצת המשקל, יש להסיר את משענתלק
ב התואם. הוראה זו אינההראש של המוש

כביםבי בטיחות לילדים אשר מורתקפה למוש
ביבד (ללא משענת גב): מושמכרית בל

בים להיות מותקנים בעודבטיחות אלה חיי
שמשענת הראש התואמת מותקנת.
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בי שלהן כריות האווירבמצב הניפוח המר

בין גלגל ההגהממלאות כמעט את כל החלל ש

לנהג ובין לוח המכשירים לנוסע.

כריות האוויר לא נפתחות בהתנגשויות חזיתיות

בהן די בפעולת הריסון של חגורותקלות (ש

הבטיחות).

ב.חובה תמיד לחגור חגורות מוש

בהתנגשות חזיתית הן מחזיקות את נוסעים

בתנוחה נכונה.

ה אלקטרונית מפעילה את כרית האווירת בקריחיד

בהתנגשויות חזיתיות.

מיות מתנפחות מיד לפניכריות האוויר הקד

בכיהנוסעים ומשמשות לחיץ בין גוף הנוסע לר

שעלול לפצוע אותו. כרית האוויר מתרוקנת מיד

לאחר מכן.

מיות, לא נועדו להחליף אתכריות האוויר הקד

חגורות הבטיחות אלא להשלימן, ולכן יש לחגור

רש בחוק באירופהתמיד את חגורות הבטיחות כנד

וברוב המדינות שאינן אירופיות.

תה של התנגשות, נוסע שאינו חגור בחגורבמקר

ע עם כריתבוא במגבטיחות עלול להיזרק לפנים ול

אוויר לפני שהיא התנפחה במלואה. ההגנה

ה כזה.שמעניקה הכרית, מופחתת במקר

כריות האוויר עלולות לא להתנפח במצבים הבאים:

בהתנגשויות חזיתיות בעצמים גמישים שאינם¥

מים לעיוותים בחזית המכונית (לדוגמהגור

ע במעקה בטיחותמי פוגכאשר הפגוש הקד

).‘וכד

כב אחרים או מחסומיה מתחת לכלי רבחדיר¥

בטיחות (לדוגמה משאיות או מעקה בטחון).

במקרים שצוינו לעיל, אין כריות האוויר יכולות

לספק הגנה נוספת לזו של חגורות הבטיחות,

ת. אי הפעלתןולכן הפעלתן תהיה מיותר

במקרים כאלה אינה סימן לתקלה.

 105(

מיות של הנהג והנוסע נועדו וכוילוכריות האוויר הקד

מיים שחוגרים חגורותבים הקדלהגן הנוסעים במוש

בטיחות.

מיכרית אוויר של נוסע קד

כות ריסון לילדיםומער

  106(

ב בטיחות הפונהלהתקין מושלעולם אסור 

מי המוגן בכרית אווירב הנוסע הקדלאחור במוש

בהתנגשות כרית האווירפעילה, מכיוון ש

המתנפחת עלולה לגרום פציעות קטלניות לילד.

מית של הנהגכרית אוויר קד

כוללת כרית אוויר שמתנפחת מיד, מותקנת בתא

מיוחד בגלגל ההגה איור 120.

מית של הנוסעכרית האוויר הקד

מיהקד
(אם קיימת)

כוללת כרית אוויר המתנפחת מיד, והמותקנת

ת בלוח המכשירים איור 121. נפחהבגומחה מיוחד

גדול יותר מכרית האוויר של הנהג.
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מיתלאחר הפעלה מחדש של כרית האוויר הקד

וכרית הצד של הנוסע (אם קיימת), תיכבה נורית

ה.האזהר

, ולאחר מכן MARבוב המפתח למצבאחת בעת סי

כבית שוב.

ה עשויה להידלק בעוצמה שונהנורית האזהר

כב. העוצמה עשויה אףבהתאם לתנאי הר

להשתנות במהלך אותו מחזור המפתח.

בתוויתלמלא אחר ההוראות שתמיד הקפד 

בקת על מגן השמש, איור 122.המוד

מיתנטרול ידני של כרית אוויר קד

מיושל כרית צד של הנוסע הקד
(אם קיימת)

כתת יש להסיע ילד במערר חלופה אחראם בהיעד

ב הנוסעהריסון הפונה לאחור שהותקנה על מוש

מי, יש לנטרל תחילה את כרית האווירהקד

מית ואת כרית הצד (אם קיימת) של הנוסעהקד

מי.הקד

מית ואת: כדי לנטרל את כרית האוויר הקדהאזהר

כרית הצד (אם קיימת) של הנוסע, עיין בנושא

ת לוח המחוונים“. נורית ה�“תצוגה“ בפרק “הכר

LEDבות הנטרול. בלחצן נדלקת בעק

, איור 123, בלוח התואמת לסמל LEDנורית ה�

כתהמכשירים מציגה את מצב ההפעלה של מער

 כבויה,LEDכריות האוויר בצד הנוסע. אם נורית ה�

כריות האוויר בצד הנוסע פעילות.

),MARבות התנעת המנוע (מפתח במצב בעק

 נדלקת לכ� 8 שניות, אם עברוLEDנורית ה�

ע ההתנעה. אם לא, מומלץלפחות 5 שניות מרג

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברלפנות למר

בע“מ.

אם ההצתה מופעלת/מופסקת שוב תוך פחות מ�

ה  כבויה. במקר5LED שניות, תישאר נורית ה�

,LEDבדוק את תקינותה של נורית ה�זה, כדי ל

כבה את ההצתה, המתן 5 שניות והפעל אותה

שוב.

במהלך 8 השניות הראשונות לא מוצג מצב

ההפעלה של כריות האוויר, אלא מתבצעת בדיקת

כת.תקינותה של המער

 מתבצעת אףLEDבדיקתה של נורית ה�

בהן לא ניתן לנטרל את כריות האוויר.סאות שבגר

 נדלקת למשך פחות משנייהLEDלכן נורית ה�

אסור בהחלט להצמיד מדבקות ופריטים105)
אחרים על גלגל ההגה, ובאזור לוח המכשירים
שבו מותקנת כרית האוויר של הנוסע הקדמי.
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.

 אם כרית אוויר קדמית בצד הנוסע106)
פעילה, אל תתקין מערכת ריסון הפונה לאחור
על המושב הקדמי. פתיחתה של כרית האוויר
בתאונה עשויה לגרום פציעות קטלניות לילד,
ללא תלות בחומרת הפגיעה. לכן, תמיד נטרל
את כרית האוויר של הנוסע כאשר אתה מתקין
מערכת ריסון לילד הפונה לאחור על המושב
הקדמי. כמו כן, יש להרחיק את המושב ככל
הניתן, כדי למנוע מגע בין מערכת הריסון ללוח
המכשירים. הפעל שוב את כריות האוויר בצד
הנוסע מיד לאחר שהסרת את מערכת הריסון

מהמושב הקדמי.

אזהרה
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סכנת  פציעות חמורות וסכנת מוות.

מי פעילה. קיימת סכנת פציעות חמורותב בטיחות לילד הפונה לאחור, אם כרית אוויר של הנוסע הקד אסור להתקין מוש

או קטלניות לילד. 

הכות ריסון לילדים: אזהרמי ומערכרית אוויר של הנוסע הקד
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כריות וילון להגנה על ראש

הנוסע
(אם קיימת)

כבת משתי כריות וילון, הימניתכת מורהמער

והשמאלית, שמאוחסנות בדיפון הגג הצדדי

ומכוסות בגימור מיוחד, איור 126.

כריות וילון נועדו להגן על ראש הנוסע בהתנגשות

צדדית הודות לשטח ניפוח גדול.

במהלך התנגשות צדדית תספקה: אזהר

ב בתנוחהכת את מלוא הגנתה, אם אתה יושהמער

ת ניפוח נכון של כריות האווירנכונה המאפשר

הצדדיות.

מיות ו/או הצדדיות כריות האוויר הקדה:אזהר

כב ספג פגיעות חזקותעשויות להיפתח, אם הר

ב בתאונה, לדוגמה,בגחון או אם הגחון היה מעור

כהררגות, שפות מדנקישות חזקות, נסיעה על מד

או מכשולים נמוכים, נפילה לתוך בורות גדולים או

שקעים על פני הכביש.

בעת התנפחותן של כריות האווירה: אזהר

ת אבקה בכמות קטנה. האבקה אינהמשתחרר

ה מזו, פני השטחמזיקה ואינה סימן לשריפה. יתר

כב עשויים להתכסותשל הכרית ופנים הר

בת זאת עלול להופיע גירוי בעורבמשקעים: בעק

בוןובעיניים. שטוף את האזורים הנגועים במים וס

עדין.

כריות אוויר צד
  107((114 (113 (112 (111 (110 (109 (108 

(120 (119 (118 (117 (116 (115

מיות (אםכת כריות אוויר קדכב מצויד במערהר

קיימות) להגנה על חזיהם של הנהג ושל הנוסע

ם שלוכריות וילון (אם קיימות) להגנה על ראש

בים מלפנים ומאחור.נוסעים היוש

כריות אוויר צד (אם קיימות) מגנות על נוסעים בעת

התנגשות צד בעצמה בינונית�גבוהה באמצעות

בי הדיפון הצדדיכיבין רהצבת כרית בין הנוסעים ל

כב. אי הפעלה של כריות אוויר בסוגישל הר

התנגשות אחרים (התנגשות חזיתית, אחורית או

כת.ה על תקלה במערהתהפכות) לא מעיד

ה אלקטרונית מפעילה את כריות האווירת בקריחיד

בעת התנגשות צדדית. הכריות מתנפחות מיד

כב העשוייםבי הרכיבין רבין גוף הנוסע לבחלל ש

לפצוע נוסעים. הכריות מאבדות את האוויר מיד

לאחר מכן. כריות אוויר צד (אם קיימות)  הן לא

תחליף לחגורות בטיחות אלא אמצעי הגנה

תן היא חובההמשלים את החגורות, שחגיר

במדינות אירופאיות ולא אירופאיות כאחד.

מיות להגנה עלכריות צד קד

החזה
(אם קיימת)

כריות האוויר הממוקמות במשענות הגב של

בים, איור 125 ,הן כריות המתנפחות מידיתהמוש

שנועדו להגן על חזה הנוסע במהלך התנגשות

ה בינונית�גבוהה.צדדית בחומר
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או מותחני הקדם עלולים לא לפעול במקרה
של התנגשות ובמספר מקרים בודדים, הם
עלולים לפעול בטעות. אל תמשיך לנהוג,
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמלת בע“מ, ודאג לבדוק את המערכת

באופן מיידי.

אל תכסה את משענות הגב של  110)
המושבים הקדמיים בכיסויים נוספים, שלא

תואמים לכריות אוויר צד.

אל תחזיק חפצים בחיקך במהלך נסיעה111) 
או לפני חזך ואל תחזיק דבר בין שפתיך כגון

. במקרה של התנגשות’מקטרות, עפרונות וכו
אתה עלול להיפצע באופןוהפעלת כריות האוויר, 

חמור.

אחוז תמיד בגלגל ההגה בשתי ידיים כדי112)
לאפשר פתיחה חופשית ומלאה של כרית
האוויר במקרה הצורך. אל תרכון לפנים בעת
נהיגה. זקוף את משענת הגב והישען עליה

היטב.

 כריות האוויר עלולות להתנפח גם ברכב113)
 והמנועMARנייח, אם המפתח משולב במצב 

אינו פועל, כאשר מתנגשת בה מכונית נעה.
לכן, לעולם אל תושיב ילדים במושב בטיחות
הפונה לאחור במושב הקדמי, גם כשהמכונית
עומדת. הפעלת כרית האוויר בעקבות
התנגשות עלולה לגרום פציעות קטלניות לילד.
אם אתה מסיע את הילד במושב הנוסע הקדמי
במערכת ריסון לילד הפונה לאחור, יש לנטרל
את כריות הנוסע הקדמית להזיז את מושב
הנוסע הקדמי לאחור ככל האפשר כדי למנוע

אם במהלך תאונה הופעלה אחתה: אזהר

כז שירותכבך למרכות הבטיחות, הבא את רממער

ת סמלת. בע“מ להחלפתמורשה מטעם חבר

כת.בדיקת המערההתקן שהופעל ול

תיקונים או החלפת חלקים של כריות האוויר יש

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברבצע במרל

בע“מ.

כת כריות האווירכב נטרל את מערלפני גריטת הר

ת סמלת בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חברבמר

כב, על הבעלים החדשיםאם מתחלפים בעלי הר

כת כריות האוויר,ללמוד כיצד להשתמש במער

בל את ספר הנהג.לדעת את כל האזהרות ולק

מיותם מותחנים, כריות אוויר קדקדה: אזהר

וכריות צד מופעלות באופן שונה בהתאם לסוג

ההתנגשות. אם אחד ההתקנים לא מופעל, אין

כת.בר מסמן תקלה במערהד

אזהרה

 אל תשעין את ראשך, זרועותיך או107)
מרפקיך על הדלת, על החלון או על אזור
הפתיחה של כרית הווילון, כדי למנוע פציעות

במהלך פתיחתן של כריות האוויר.

  לעולם אל תוציא את ראשך, את108)
זרועותיך או את מרפקיך מהחלון.

 נוריתMARאם בסיבוב המפתח למצב 109)
 אינה נדלקת או אם היא מוסיפההאזהרה 

לדלוק בעת הנסיעה, עלולה להיות תקלה
במערכות הבטיחות. במקרה זה כריות האוויר

מגע של מערכת הריסון לילד עם לוח
המכשירים. יש להפעיל מחדש את כריות
האוויר, מיד לאחר שאתה מסיר את מערכת
הריסון לילד ממושב הנוסע הקדמי. זכור כי אם

, אף אחתSTOPהמפתח מסובב למצב 
ממערכות הבטיחות (כריות אוויר או מותחני
קדם) לא תפעל במקרה של תאונה. אי הפעלה
של מערכות אלה אינו מצביע על תקלה

במערכת.

 אם רכבך נגנב או שנעשה ניסיון לגנוב114)
את הרכב או לגרום לה נזק או במקרה של
הצפות, דאג לבדוק את מערכת כריות האוויר
במרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת

בע“מ.

, MARבסיבוב מפתח ההתנעה למצב115) 

 נדלקת ומהבהבת למשךנורית האזהרה 

מספר שניות, כדי להזכיר כי כרית האוויר של
הנוסע הקדמי תתנפח במקרה של תאונה,

לאחר מכן היא אמורה להיכבות.

אל תשטוף את המושבים במים או116) 
בקיטור. שטוף ידנית או בתחנה לניקוי מושבים

אוטמטית.

סף ההפעלה של כריות האוויר גבוה117)
יותר משל מותחני הקדם. בתאונות שנמצאות
בטווח שבין שני ספי ההפעלה, רק מותני הקדם

מופעלים.

 אל תתלה חפצים קשיחים על ווי תליית118)
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מעילים או על ידיות אחיזה.

כריות האוויר אינן תחליף לחגורות119)
הבטיחות, אלא מגבירות את יעילותן. מאחר
וכריות האוויר הקדמיות אינן מתנפחות
בהתנגשויות חזיתיות במהירות נמוכה,
בהתנגשויות צד, התנגשויות אחוריות או
התהפכויות, הנוסעים מוגנים רק באמצעות

חגורות הבטיחות שיש תמיד לחגור אותן.

בגרסאות מסוימות, אם ישנה תקלה120) 

המותקנת בלוח(  LEDבנורית 

  בלוחהמכשירים), תידלק נורית האזהרה 
המחוונים וינוטרלו כריות אוויר של הנוסע

הקדמי.

בגרסאות מסוימות, אם ישנה תקלה בנורית

LED  ),(המותקנת בלוח המכשירים

  בלוח המחוונים.תידלק נורית האזהרה 
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מנסיעה נוחה וחסכונית בו זמנית.



112

ה
נת

ע
 ה

ו נ
יה

ג
ה

כב בעלתהליך התנעה עבור ר

בת הילוכים ידניתתי
פעל באופן הבא:

ב את בלם היד;של¥

העבר את ידית ההילוכים להילוך סרק;¥

;MARסובב את מתג ההתנעה למצב ¥

 יידלקו בלוח ו� נוריות החיווי  

המחוונים;

 יכבו. ו� המתן עד שנוריות החיווי ¥

ככל שהמנוע חם יותר כן הן יכבו מהר יותר;

לחץ על דוושת המצמד עד סוף¥

מהלכה, מבלי ללחוץ על דוושת

ההאצה;

AVVסובב את מתג ההתנעה למצב ¥

כבית. ע שנורית החיווי ברג

התנעת המנוע

כב מותקן התקן אלקטרוני לנעילת מנוע: אםבר

כת הקוד שלהמנוע אינו מתניע, ראה סעיף ”מער

כבך“.פיאט“ בפרק ”הכר את ר

ב, אתכב כוונן את המושלפני התנעת הר

המראה הפנימית, את המראות החיצוניות והדק

ת הבטיחות.ב את חגורהיט

 121(

14((15 

המתנה ממושכת מדי תגרום לאובדן היתרון

ג על�ידי החימום של מצתי הלהט.שהוש

ע שהמנוע הותנע.פה ממתג ההתנעה ברגהר

16(

כב עםאופן ההתנעה עבור ר

-COMFORTבת ההילוכים תי

MATIC
ת להתניע את המנוע שהילוךכת מאפשרהמער

), אך ראשית יש ללחוץNב ובמצב סרק (משול

ב.על דוושת הבלם כאשר ההילוך מושל

) לפני התנעתNב את מצב הסרק (מומלץ לשל

המנוע.

כבהתחלת נסיעה בר
כב אפשרית בהילוך ראשון אוהתחלת נסיעה בר

שני (מומלץ על משטחים בעלי אחיזה נמוכה) וגם

).Rבהילוך אחורי(

לשילוב להילוך ראשון:

לחץ על דוושת הבלם,¥

)R) או (Nכאשר בורר ההילוכים במצב (¥

העבר את בורר ההילוכים למיקום אמצעי.¥

כזי, הזזאם בורר הילוכים כבר במצב המר¥

את הבורר לכיוון (+) (הילוך גבוה יותר)

שחרר את דוושת הבלם ולחץ על דוושת¥

ההאצה.

לשילוב להילוך שני:

לחץ על דוושת הבלם,¥

)R) או (Nכאשר בורר ההילוכים במצב (¥

כזי,העבר את בורר ההילוכים למיקום המר¥

ולאחר מכן למצב (+) (הילוך גבוה יותר).

כזי, הזזאם בורר הילוכים כבר במצב המר¥

את הבורר פעמיים לכיוון (+) (הילוך גבוה

יותר);

שחרר את דוושת הבלם ולחץ על דוושת¥

ההאצה.

):Rלשילוב הילוך אחורי (

לחץ על דוושת הבלם¥

ה תתאפשרכב בתנועה, העברכאשר הרה: אזהר

ת מתחת ל�כב יורדותתבצע רק אם מהירות הר

ה. אם לא בוצע3 קמ“ש, 1.5 שניות לאחר העבר

כת תישאר בהילוך או אםשילוב הילוך, המער

המהירות היא מתחת ל�10 קמ“ש, תעביר את

בצעך ל) והיה צורNבת ההילוכים להילוך סרק (תי

שוב את הפעולה.

).Rהעבר את בורר הילוכים למצב (¥

שחרר את דוושת הבלם ולחץ על דוושת¥

ההאצה.

17(

16(
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כבהחניית הר

122(

22(

בתו פעל באופן הבא:כב ועזיבעת החניית הר

ב להילוך ראשון אםרון שלב הילוך (במדשל¥

המכונית פונה למעלה הגבעה, ולהילוך אחורי

אם היא פונה למורד הגבעה), והשאר את

הגלגלים מופנים.

דומם את המנוע והפעל את בלם החניה.¥

הסר תמיד את מפתח ההתנעה.¥

רון תלול, מומלץאם המכונית חונה על מד

דים או באבנים.בנוסף לחסום את הגלגלים בס

בת הילוכים אוטומטית, המתן עדסאות עם תיבגר

 לפני שחרור דוושת הבלם.Pשתוצג האות 

בת ההילוכים: לעולם אל תשאיר את תיהאזהר

בת הילוכיםסאות עם תיבהילוך סרק (או בגר

).Pת בורר ההילוכים למצב אוטומטית לפני העבר

 מסוכן להפעיל מנוע במקומות סגורים.121)

המנוע צורך חמצן ופולט דו�תחמוצת פחמן,

חד�תחמוצת פחמן וגזים רעילים נוספים.

 זכור כי מגבר הבלם והיגוי הכוח לא פעילים,19)אזהרה
אם המנוע לא מותנע, ולכן עליך להפעיל כוח

רב על דוושת הבלמים ועל גלגל ההגה.

לעולם אל תתניע את המנוע בדחיפה,20) 
בגרירה או בנסיעה בירידה. אחרת, הדלק עלול
לזרום לממיר הקטליטי ולגרום לו נזק בלתי

הפיך.

 ללחיצה מהירה על דוושת ההאצה לפני21)
הדממת המנוע אין שום תפקיד משמעותי: היא
מבזבזת דלק ומזיקה במיוחד למנועים בעלי

מגדש טורבו.

חשוב

מומלץ לא להפעיל את הרכב בביצועים14 
מרביים (כגון האצה חריגה, נהיגה למרחקים
ארוכים במהירות גבוהה, בלימה חדה במיוחד

) בתקופת השימוש הראשונית.’וכד

 כאשר המנוע כבוי, אל תשאיר את15)
, כדי למנוע את פריקתMARהמפתח במצב 

המצבר בגלל צרכני חשמל פעילים.

 במקרים מסוימים, לאחר הדממת המנוע16)
המאוורר עשוי להתחיל לפעול למשך 120

שניות לכל היותר.

אם המנוע אינו מתניע כאשר ההילוך17)
משולב, יישמע צליל התרעה על המצב
האפשרי המסוכן בשל העבודה שתיבת

ההילוכים תועבר אוטומטית להילוך סרק.

םכת חימום הקדכדי לציין תקלה במער18)

מצתי הלהט מהבהבת נורית החיווי 

במשך 60 שניות לאחר ההתנעה, או במשך

ניסיון התנעה ממושך. אם המנוע הותנע ניתן

כזכב כרגיל, מומלץ לפנות למרלהשתמש בר

ת סמלת בע“מ.שירות מטעם חבר

בת הילוכיםדגמים בעלי תי

ידנית
פעל באופן הבא:

ב הילוך ראשון, אםרון שלב הילוך (במדשל¥

ב הילוך אחורי, אםכב חונה בעליה, או שלהר

ה) וסובב את הגלגלים לכיווןחונה בירידהוא

כ.רהמד
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בת הילוכיםדגמים בעלי תי
CONFORT-MATIC

בלם חניה (היד)
ידית בלם הידלהפעלת בלם חניה (היד): 

בב הנהג. כדי לשלממוקמת בצד שמאל של מוש

את בלם היד, משוך את ידית בלם היד בחוזקה

כב לא ינוע.מעלה, ודא שהר

ם מעט את ידית, הרלשחרור בלם חניה (היד):

  והורד את הידית. בדוק שנורית Aלחץ על הלחצן

בלוח המחוונים כבתה. ה האזהר

לחץ על דוושת הבלמים תוך כדי ביצוע פעולה זו,

כב יישאר נייח.כדי שהר

ב באופן שמבטיחה: ודא כי בלם החניה משולאזהר

כבכב לא יוכל לזוז, בעיקר בירידות או כאשר הרשהר

עמוס במלואו.

כזה מומלץ לפנות למראם זה המקרה: אזהר

ת סמלת בע“מ, לכוונון בלםשירות מורשה של חבר

החניה.

כבב את בלם החניה רק כאשר הרשלה: אזהר

ראולית. אםכת ההידנייח או אם חל כשל במער

נעשה שימוש חריג בבלם החניה במהלך נסיעה,

מומלץ להשיג אחיזה בינונית כדי לא לנעול את

ב.בותיה לסטות מהנתיהקצה האחורי ובעק

ב הילוך ראשון או הילוךלחניה בטוחה חובה לשל

), כאשר אתה לוחץ על דוושת הבלם,Rאחורי (

רון הפעל את בלם החניה.ואם אתה נמצא במד

ב ייעלםחשוב גם להמתין עד שההילוך המשול

ב תכליתי המתכוונן לפני שחרורמתצוגת הצג הר

דוושת הבלם.

כב כאשראל תשאיר את הרה לעולם אזהר

ב.) משולNהילוך סרק (

אזהרות

ב, שמורכב עומד וההילוך משולכאשר הר¥

תמיד על דוושת הבלם לחוצה עד שתתחיל

בנסיעה, אז שחרר את דוושת הבלם והאץ

במתינות.

במהלך עצירות ארוכות כאשר המנוע פועל,¥

בת ההילוכים להילוךמומלץ להעביר את תי

).Nסרק (

ה על המצב הקיים של המצמד, אללשמיר¥

כבה על הרתלחץ על דוושת ההאצה לשמיר

ה בעלייה), המצמדבמקומו (למשל בעציר

עלול להינזק מחימום יתר.

השתמש במקום זאת בדוושת הבלם¥

והשתמש בדוושת ההאצה כאשר ברצונך

להתחיל לנסוע.

השתמש רק בהילוך שני כאשר נחוצה שליטה¥

בה יותר בעת התחלת נסיעה על משטחיםר

בעלי אחיזה נמוכה.

בב עליך לשל) משולRאם ההילוך האחורי (¥

כבלהילוך ראשון או להפך, בצע זאת רק שהר

ה מוחלטת ודוושת הבלם לחוצה.בעציר

בר לא מומלץ, כאשר אתה נוסעעל אף שהד¥

כבבות לא צפויות, אתה מאפשר לרבמורד מסי

),Nבת ההילוכים בהילוך סרק (לנוע כאשר תי

ב אתכת תשלב הילוך, המערכאשר את משל

ת מומנט ההנעהההילוך הטוב ביותר להעבר

כב.בי לגלגלים בהתאם למהירות הרהמיט

)Rב הילוך ראשון אחורי (בלך ניתן לבעת הצור¥

) כאשר המנוע כבוי, המפתחNאו סרק (

 ודוושת הבלם לחוצה.MARבמצב 

ה זה העברות הילוך צריכות להתבצעבמקר¥

במרווחים של 5 דקות בין החלפת הילוך אחת

כתבאה , כדי להבטיח את הפעולה של המערל

רואלית ובייחוד המשאבה.ההיד

רגה אבלרון, האץ בהדלהתחלת נסיעה במד¥

מיד לאחר שחרור בלם החניה או דוושת הבלם,

רגהכדי לאפשר למנוע לצבור מהירות בהד

בולנסוע בשיפועים תלולים יותר ולספק כוח ר

יותר לגלגלים.

ב הילוך שניבשיפועים שמעל 5% אין לשל¥

כב עומד.כאשר הר

דומם את המנוע והפעל את בלם חניה.¥

רון תלול, מומלץ בנוסף לחסוםכב חונה על מדאם הר

דים או באבנים.את הגלגלים בס

אל תשאיר את מפתח ההתנעה במנעול ההתנעה,

כבבצאתך מהרכדי למנוע את פריקת המצבר. 

תמיד הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.
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בת ההילוכים ידניתתי
ב הילוכים לחץ על דוושת המצמד עד סוףכדי לשל

מהלכה והעבר את ידית ההילוכים לאחד מהמצבים

רושים (התרשים מופיע על ראש ידיתהד

 כמתואר באיור 127). (A)ההילוכים

לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא 122)
השגחה. בעוזבך את הרכב תמיד הוצא את

המפתח ממתג ההצתה וקח אותו עמך.

אזהרה

אזהרה

אם רכבך מצויד במתלי אוויר מתכווננים,22)
ודא תמיד שיש די מקום מעל הגג ומסביב לרכב
בעת החנייתו. הרכב עלול להתרומם (או לרדת)
אוטומטית בהתאם לשינויים בעומס

ובטמפרטורה.

ב הילוך שישי (אם קיים), העבר את ידיתכדי לשל

ב הילוךההילוכים ימינה עד הסוף, כדי לא לשל

ביעי בטעות.ר

ה מהילוך שישי לחמישי.הפעולה דומה להעבר

ב להילוך אחורי אך ורק: יש לשלהאזהר

כב במצב נייח. כשהמנוע פועל, כדי למנועכשהר

חריקות ונזק לגלגלי השיניים יש להמתין לפחות

שתי שניות, תוך לחיצה על דוושת המצמד עד

בים להילוך אחורי.סוף מהלכה, לפני שמשל

 מתוך הילוך סרק, פעל באופןRב הילוך כדי לשל

 שמתחת לידית ובוAבעת ם את הטהבא: הר

בזמן העבר את ידית ההילוכים שמאלה ולפנים.

123(

 23(

אזהרה

אזהרה

לחץ על דוושת המצמד באופן מלא, כדי123)
להעביר הילוכים באופן נכון. לכן, אסור שיהיו
חפצים על הרצפה מתחת לדוושות; ודא
ששטיחי הגומי (אם קיימים) ממוקמים כהלכה

ולא מפריעים למהלך הדוושות.

אסור להשעין את היד או להניח אותה דרך23)
קבע על ידית ההילוכים בזמן נסיעה, משום
שבמשך הזמן, אפילו לחץ קל עלול לגרום
לבלאי לרכיבים הפנימיים של תיבת ההילוכים.
דוושת המצמד נועדה לסייע בהעברת הילוכים
בלבד. אסור להשעין את הרגל או להניח אותה
דרך קבע על דוושת המצמד בזמן הנסיעה,
אפילו לא לפרק זמן קצר. אם קיימת, עשויה
יחידת הבקרה של דוושת המצמד לפרש את

הנחת הרגל על דוושת המצמד כתקלה.
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בת הילוכיםתי
CONFORT-MATIC

(אם קיימת)

ת אלקטרוניתבת הילוכים מבוקרכב מצויד בתיהר

 ולה שניCOMFORT-MATICעם מצב ידני הקרויה 

מצבים:

ידני ואוטומטי.

בת ההילוכים כוללת ידית הילוכים ידנית רגילהתי

(A)ה אלקטרונית איור 128, שאליה נוספת בקר

אלקטרו�הידאולית לשליטה אוטומטית על שילוב

המצמד וההילוכים.

ידית ההילוכים
כזית, איור 128 בתעלה המר(A)ידית ההילוכים 

ב מצבי מוגבה, במילים אחרות יש לההיא מסוג ר

בים ושלושה מצבים משתנים.שלושה מצבים יצי

,Nבים תואמים להילוך סרק שלושת המצבים היצי
כזי בין המצבים המשתנים ומצב מרRהילוך אחורי 

) איור 128 ואיור 129.+++++) ו� (�����(

תהמצבים המשתנים, הם אלו שהידית לא נשאר

ה, מצבי העלאת הילוך (+)בהם מיד לאחר שחרור

ה למצב הפעלה אוטומטית הילוך(�) והעברוהורד

)A/M(

אתה יכול לחזור למצב הפעלה ידית בהזזת ידית

) איור A/M.130ה למצב (ההילוכים בחזר

מצב ידני

כת מומלץלשימוש נכון במערה: אזהר

להשתמש בכף רגל ימין להפעלת הדוושות.

לחץ על דוושת הבלם.¥

התנע את המנוע.¥

) (העלאת+++++העבר את ידית ההילוכים לעבר (¥

הילוך) לשילוב הילוך ראשון (אם אתה מתניע

 , פשוט העבר את הידית למצבR  או Nמהילוך 

  לשילוב הילוך אחורי איור R.129אמצעי) או 

שחרר את דוושת הבלם ולחץ על דוושת¥

האצה.

חוף את ידית ההילוכים לעברבעת נהיגה ד¥

)�����) להעלאת הילוך או לעבר מצב (+++++מצב (

ת הילוך.להורד

מצב הפעלה אוטומטי

כת מומלץ לשימוש נכון במערה:אזהר

להשתמש בכף רגל ימין להפעלת הדוושות.



Start&Stopכת מער

תקציר

 מדומם את המנועStart&Stopהתקן 
אוטומטית  כאשר הרכב נייח  ומתניע את
המנוע שוב כאשר הנהג מעוניין להמשיך לנסוע.
פעולה זו מעלה את יעילות הרכב מכיוון שהיא
מפחיתה את תצרוכת הדלק ואת הפליטה של

גזים מזהמים ושל רעשים.

לחץ על דוושת הבלם.¥

התנע את המנוע.¥

  איורA/Mהעבר את ידית ההילוכים לעבר מצב ¥

חוף130. כד להפעיל את המצב האוטומטי ד

) (העלאת הילוך)+++++את ידית ההילוכים למצב (

לשילוב הילוך ראשון (אם אתה מתניע מהילוך

N או R(פשוט העבר את הידית למצב אמצעי ,

 לשילוב הילוך אחורי.Rאו 

שחרר את דוושת הבלם ולחץ על דוושת¥

האצה.

הפעלה אוטומטית

)UP(אוטומטית עם תפקוד 
UP בלחיצה על לחצן UPניתן להפעיל את תפקוד 

איור 131 הנמצא על לוח המכשירים.

בלוח ה לאחר הפעלת התפקוד נורית האזהר

בהמחוונים תידלק יחד עם הודעת אישור בצג הר

תכליתי המתכוונן.

כת תבחר את פועל, המערUPכאשר תפקוד 

כבההילוך האופטימלי בהתאם למהירות הר

הולעוצמת הלחיצה על דוושת ההאצה, במטר

רונותכים עם מדרלאפשר נסיעה חלקה ונוחה בד

תלולים.

ך, (לדוגמה בעת עקיפה), לאחר לחיצהאם יש צור

כת תוריד הילוךמלאה על דוושת ההאצה, המער

אחד או יותר כד לספק מומנט וכוח מספיקים

ה אוטומטית ביןבקשת האצה של הנהג (זה קורל

 פעיל או לא פעיל)UPאם מצב 

חשוב

 אל תניח את ידיך על ידית ההילוכים אלא24)
לשם החלפת הילוך למצב ידני או אוטומטי.

מצב הפעלה

ממת המנוע:הד

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית

בתכב נייח, המנוע דומם כאשר תיבעוד שהר

ההילוכים במצב סרק ודוושת המצמד

ת.משוחרר

-COMFORTדגמים עם תיבת ההילוכים 

MATIC

כב נייח ודוושת הבלם לחוצה המנועבעת שהר

בת בכל מצב אחדמדומם, אם ידית ההילוכים משול

).Rבד (מל

ממת המנוע מנוטרלתרון הדכב עומד במדאם הר

יפעל (פועל Hill Holderכדי שסייען זינוק בעלייה 

רק כאשר המנוע פועל).
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הפעלה ונטרול ידניים של

כתהמער

כת, לחץ עללהפעלה/נטרול ידניים של המער

, בלוח המכשירים.הלחצן 

 25(

תפקודי בטיחות

Start&Stopכת ה� אם המנוע הופסק בידי מער

ת הבטיחות שלו ופותחוהנהג משחרר את חגור

את דלת הנהג/דלת הנוסע, ניתן להתניע את

בד.המנוע באמצעות המפתח בל

אזהרה

אזהרה

 יש לצאת תמיד מהרכב לאחר הוצאת124)
 במתגSTOPהמפתח או סיבוב המפתח למצב 

ההתנעה. בעת התדלוק ודא שהמנוע מכובה
.STOPושהמפתח במצב 

 אם יש להחליף את המצבר, מומלץ125)
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת

L6סמלת בע“מ. יש לבחור מצבר מסוג זהה (
105Ah/850Aובעל מאפיינים זהים (.

אם הרכב מצויד במערכת בקרת אקלים) 25
ידנית, אם תעדיף לשמור על אקלים נוח בתוך
הרכב, נטרל מערכת עצור וסע, כדי להפעיל

את בקרת האקלים באופן רציף.

(בקר הגבלתת שיוט בקר

מהירות)

(אם קיימת)

תקציר

זהו סייען אלקטרוני שמאפשר לנהג לנהוג
במהירות גבוהה מ� 30 קמ“ש, בכבישים
ארוכים, ישרים ויבשים  עם שינויים מעטים
(לדוגמא כבישים מהירים) במהירות מוגדרת

מראש, מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה.

לכן, לא מומלץ להשתמש בכלי זה בכבישים
תתשתמש בבקרבינעירוניים עמוסים. אל 

השיוט בנסיעה בתוך העיר.

ת השיוטהפעלת בקר

 איור �132 איור 133 למצבAבעת סובב את ט

ON סה).(בהתאם לגר  או למצב

ת השיוט בהילוך ראשוןלא ניתן להפעיל את בקר

או בהילוך אחורי. מומלץ להפעיל אותה בהילוך

ביעי או בהילוך גבוה יותר.ר

ה נדלקת בלוח המחוונים, כדי לצייןנורית האזהר

שהמנוע כבה.

התנעה מחדש של המנוע

בת הילוכים ידניתדגמים עם  תי

לחץ על דוושת המצמד, כדי להתניע שוב את

המנוע.

-COMFORTבת ההילוכים דגמים עם תי
MATIC

המנוע יותנע אוטומטית לאחר שחרור של דוושת

 כבה בתצוגה.הבלם. הסמל 

אם המנוע מותנע כאשר תפקוד סייען זינוק

) לא פעיל, העבר את ידיתHill Holderבעלייה  (

) והמנוע יותנעR) או (�����), (+++++ההילוכים למצב  (

מחדש.

בל התראה על כך באמצעות צפצוף,הנהג מק

 בלוח המחוונים ה הבהוב של נורית האזהר

והודעה על הצג (אם קיימת).

124((125 
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סאות ללא מגביל מהירותגר

סאות עם מגביל מהירותגר

ת השיוט מופעלת,בקרה בזמן שבעת נסיעה ביריד

כב תעלה מעט מעל למהירותיתכן שמהירות הר

ת.רהמוגד

ת השיוט פעילה, דולקת נורית החיוויכאשר בקר

 ועל לוח המחוונים מופיעה ההודעה
המתאימה.

 איור �132 איור A133בעת סובב את הט¥

ולחץבהתאם לדגם) (  או ONלמצב 

גת המהירותעל דוושת ההאצה להש

הרצויה;

הזז את הידית למעלה (+) למשך שניה¥

אחת לפחות, לאחר מכן שחרר אותה.

כב תישמר בזיכרון וניתןמהירות הר

לשחרר אז את דוושת ההאצה.

הת/הפחתת המהירות השמורהגבר

בזיכרון

ת השיוט, ניתן להגביר/לאחר הפעלה של בקר

ה בזיכרון בהזזתלהפחית  את המהירות השמור

ת המהירות או  למטההידית למעלה (+) להגבר

(�) להפחתת המהירות.

ה או הפחתהבילה להגברכל הפעלה של הידית מק

קלה של המהירות ב� 1  קמ“ש, כאשר החזקה

רצופה של הידית למעלה תגביר/מטה תפחית

באופן רצוף את המהירות.

ת השיוטהפסקת פעולת בקר

כיםרכת בדהנהג יכול הפסיק את פעולת המער

הבאות:

o או למצב OFFלמצב A בעת בוב טסי¥
סה).(בהתאם לגר

ו�     II, עם שני הסמלים Bלחיצה על כפתור ¥

CANC/RESתגרום להפסקת פעולת 

כתהמער

ממת המנוע;הד¥

מת ידית בלםלחיצה על דוושת הבלימה, או הר¥

החניה.

כבת מהירות הרשמיר

פעל באופן הבא:

בת הילוכיםכב עם תית הילוך ברבקשת העבר¥

אוטומטית במצב רציף.

כב נוסע במהירות נמוכה מהמהירותכאשר הר¥

ה.רשהוגד

בלחיצה על דוושת ההאצה, פעולה זו אינה¥

רישתכת ממש, אך דמכבה את המער

רישתבלת עדיפות גבוהה יותר מדההאצה מק

ת השיוט ממשיכה לפעול,כת. בקרהמער

ך ללחוץ עלוכשההאצה מסתיימת אין צור

 כדי לחזור לתנאיםCANC/RESכפתור 

מים.הקוד

ת השיוט נכבית באופןבמקרים שלהלן בקר

אוטומטי:

  (מניעת נעילתABSכות ה� כאשר מער¥

בות), נכנסותת יצי (בקרESPגלגלים) או ה� 

לפעולה.

כת.ה של תקלה במערבמקר¥

 126((127 

מגביל מהירות
באמצעות סייען זה מהירות הנסיעה תוגבל

רו על ידי הנהג.למהירויות שיוגד

כבבית ניתן להגדיר כאשר הראת המהירות המר

עומד במקום וגם תוך כדי נסיעה. המהירות הנמוכה

ביותר שניתן להגדיר היא 30 קמ“ש.

תכאשר הסייען פעיל, מהירות הנסיעה תלויה במיד

כבהלחץ המופעל על דוושת ההאצה, עד שהר

בית שתוכנתה.מגיע למהירות המר

לחיצה על דוושת המצמד.¥
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ך עקיפה), ניתן לעלותך (למשל לצורה הצורבמקר

ת, באמצעות לחיצה מלאהרמעל המהירות המוגד

על דוושת ההאצה.

רגתי של הלחיצה על דוושת ההאצה,שחרור הד

כב יגיעע שהריחזיר את הסייען לפעולה ברג

ת.רלמהירות שמתחת למהירות המוגד

הפעלת מגביל המהירות

בעת הימניתכדי להפעיל את הסייען סובב את הט

A איור 134 למצב .

לציון הפעלת הסייען תידלק על לוח המחוונים

סאות מסוימות תופיע הודעה על ובגר,הנורית 

הצג לצד המהירות האחרונה שתוכנתה.

בוי אוטומטי של הסייעןכי

ה של תקלההסייען כבה באופן אוטומטי במקר

כת.במער

בעת נסיעה עם סייען פעיל, אין להעביר 126)
את ידית ההילוכים להילוך סרק.

במקרה של תקלה בסייען, יש להעביר127) 
, לבדוק את מצב הנתיךO למצב A את טבעת

וליצור קשר עם מרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמלת בע“מ.

חיישני חניהאזהרה
חיישני החניה מותקנים בפגוש האחורי איור 135.

ם להתריע בפני הנהג בצלילים מקוטעיםתפקיד

כב.על הימצאות מכשולים מאחורי הר

הפעלה
עהחיישנים מופעלים באופן אוטומטי ברג

בים הילוך אחורי.שמשל

כב קטן יותר,חק מהמכשול מאחורי הרככל שהמר

ת תכיפות ההשמעה של הצלילים.כן גובר

ת צליליםאזהר
בים הילוך אחור, מופעלים באופןאם משל

ה מקוטעים.אוטומטי צלילי אזהר

תכיפות הצלילים:

כב למכשול הולךחק בין הרת ככל שהמרגובר¥

וקטן.

הגבלת מהירות
(אם קיים)

כב מצויד בתפקוד הגבלת מהירות שהמשתמשהר

בועים: 90,כים הקבעת העריכול להגדיר לאחד מאר

100, 110, 130 קמ“ש

בעת הפעלה/הפסקת פעולה של התפקוד מומלץ

כז שירות מורשה מטעםלפנות מומלץ לפנות למר

סמלת בע“מ.

בקה עלבק מדלאחר הפעלת התפקוד תוד

ת המהירותרמית המציגה את הגדהשמשה הקד

בית.המר

ביתמד המהירות יכול להציג מהירות מרה:  אזהר

כזה ע“י מררגבוהה יותר מהמהירות בפועל, שהוגד

שירות מורשה מטעם סמלת בע“מ, בהתאם

לתקנות.
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כבחק בין הרע שהמרצליל רצוף מושמע ברג¥

בין המכשול קטן מ� 30 ס“מ. השמעתל

חקהצליל מופסקת מיד כאשר המר

מהמכשול גדל.

השמעה של הצליל הרצוף נמשכת אם¥

כב למכשול נותר ללא שינוי.חק בין הרהמר

אם המכשול מתגלה על ידי החיישנים

הצדדיים, נפסקת השמעת הצלילים לאחר 3

שניות, כדי למנוע התרעות מיותרות בביצוע

של תמרוני חניה בין קירות.

אם קיימים מספר מכשולים, יצוין הקרוב ביותר.

אזהרות
בקות על החיישנים.ביק מדאל תד¥

כב, היזהר ממכשוליםבעת החניית הר¥

עשויים להימצא מעל החיישן או מתחתיו.

כב לא מזוהיםמכשולים הקרובים לר¥

בות מסוימות, לכן הם עלולים לגרוםבנסי

כב או להינזק.נזק לר

כתהתנאים הבאים עשויים להשפיע על מער

עזרי החניה:

רגישות חיישן נמוכה וביצועים ירודים של¥

כת עזרי החניה עשויים לנבוע מכךמער

ח, שלג, בוץ או שכבתשהחיישן מכוסה בקר

צבע עבה.

החיישן עשוי לזהות מכשול שלא קיים (רעש¥

הד) בגלל רעשים מכניים, לדוגמה,

ם, רוחכב, בגשחיצת הרהנשמעים בעת ר

חזקה או ברד.

ה אף אם אינך רוצה להסיר את וו הגרירה:אזהר

כזכן במרעל פי שאינך גורר גרור, מומלץ להתעד

עת סמלת בע“מ בנוגשירות מורשה מטעם חבר

כזייםבצע, מכיוון שחיישני חניה מרלפעולות שיש ל

ה בתור מכשול.עשויים לזהות את וו הגריר

כבך במכשיר ניקוי בלחץ גבוה,אם אתה רוחץ את ר

חקחק את הצינור למרנקה את החיישנים מהר והר

שעולה על 10  ס“מ.

חיווי תקלה
בכדי לציין את התקלה בחיישן החניה כאשר משול

ה הילוך נסיעה לאחור, נדלקת נורית האזהר

 על הצג בליווי!!!!!בלוח המחוונים או מופיע הסמל 

ב תכליתית (אם קיימת).הודעה בתצוגה הר

פעולות עם גרור
פעולתו של חיישן החניה מנוטרלת אוטומטית

בור של תקע הגרור עם השקע של וובות החיבעק

ה.גריר

החיישנים מחדשים את פעולתם אוטומטית בעת

הוצאת תקע הגרור.

 128(

 26(

האותות ששולחים החיישנים עשויים¥

להשתנות בנוכחות מקורות על�קוליים

כת בלמי אוויר אואחרים (לדוגמה, מער

כב.בת הרח אוויר) בקרמקד

כת עזרי החניה מושפעיםביצועים של מער¥

ממיקום החיישנים. לדוגמה, שינויים

רות הנהיגה (שנובעים משחיקה שלבהגד

בולמי זעזועים ושל מתלים), החלפת

כב, וביצועצמיגים, העמסת יתר של הר

פעולות כוונון מיוחדות הדורש להנמיך את

כב.הר

כבזיהוי מכשולים בחלקו העליון של הר¥

ה של דגמי ואן ושל תא הנהג(בפרט במקר

ה) לא מובטח, מכיווןסת שלדבגר

כת מזהה מכשולים שעלולים לפגועשהמער

כב.בתחתית הר

אזהרה

הנהג הוא האחראי הבלעדי תמיד128)

להחניית הרכב ושאר התמרונים. כאשר אתה

ודא שאין איש או בעלמבצע תמרונים כאלה, 
חיים באזור נסיעתך לאחור. חיישני החניה הם
עזר לנהג, ואין להקדיש להם תשומת לב בעת
ביצוע תמרונים מסוכנים, אפילו במהירות

נמוכה.
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על החיישן להיות נקי מבוץ, לכלוך, שלג26)
או קרח, כדי לאפשר למערכת לפעול כהלכה.
היזהר לא לשרוט את החיישנים או לגרום להם
נזק אחר בעת ניקויים. אל תשתמש במטליות
יבשות, קשיחות או גסות. יש לשטוף את
החיישנים במים נקיים ולהוסיף שמפו לרכב,

במקרה הצורך.

חשוב

מצלמה אחורית
 PARKVIEW®)מצלמת נסיעה לאחורמצלמת נסיעה לאחורמצלמת נסיעה לאחורמצלמת נסיעה לאחורמצלמת נסיעה לאחור(

(אם קיימת)

129(

27(

כב מצלמת נסיעה לאחורניתן להתקין בר
PARKVIEW® ת לנהג לראות על הצג שמאפשר

כב, בעת נסיעהאת האזור שנמצא מאחורי הר
בהילוך אחורי, או כאשר הדלת האחורית פתוחה

איור 136.

סמלים והודעות על הצג
בוע האפור מייצג אתכאשר היא מוצגת, הקו הק

רוחב המכונית.

ת לנהגהקווים מציגים אזורים נפרדים, ומאפשר
חק בינם ובין החלק האחורי שללהעריך את המר

המכונית.

חק עבור כלבלה שלהן מוצגים טווחי המרבט

אזור:
אזהרות

 האחריות על חניה ועל תמרונים אחרים129)
חלה תמיד ובכל מקרה על הנהג. בעת ביצוע
תמרונים אלו, הקפד לוודא שלא נמצאים
אנשים (במיוחד ילדים) ובעלי חיים בכיוון
הנסיעה. המצלמה היא כלי עזר שנועד לסייע
לנהג, אך במהלך ביצוע תמרונים מסוכנים
הנהג חייב להיות מרוכז בנהיגה, גם אם הם
מבוצעים במהירות נמוכה. שמור תמיד על
מהירות נמוכה, כדי שתוכל לבלום במהירות

במקרה של היתקלות במכשול.

חק מהחלקמראזור

כבהאחורי של ר(ראה באיור)

0 � 30 ס”מ)Aאדום (

30 ס”מ � 1 מטר)Bצהוב (

1 מטר או יותר)Cירוק  (

חק משוער לפי אזורמר

אזהרה

חשוב

בות מסוימות, למשל כאשר ישבנסיה: אזהר
ח, שלג או בוץ על המצלמה, הרגישות שלהקר

ע.עלולה להיפג

ך לצבוע מחדש אתה שיש צורבמקרה: אזהר
הדלתות האחוריות לאחר תיקון, יש לוודא שהצבע

בת הפלסטיק של המצלמה.ע עם תושאינו בא במג

בעת ביצוע חניה, יש להיזהר במיוחדה: אזהר
ממכשולים שעלולים להימצא מעל או מתחת

לטווח הקליטה של המצלמה.

כדי שהמצלמה תפעל כראוי, חשוב מאד27)
שהיא תהיה תמיד נקיה מבוץ, מלכלוך, משלג
או מקרח. כאשר אתה מנקה את המצלמה,
היזהר לא לשרוט אותה. הימנע משימוש
במטלית יבשה, מחוספסת או קשיחה. יש
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לשטוף את המצלמה במים נקיים, בתוספת
שמפו לרכב במקרה הצורך. בתחנות רחיצה
שעושות שימוש באדים או בסילוני מים בלחץ
גבוה, נקה את המצלמה במהירות, והקפד
שפיית הצינור תהיה במרחק של יותר מעשרה
סנטימטרים מהחיישנים. אין להדביק מדבקות

על המצלמה.

זיהוי תמרורי תנועה
(אם קיים)

 

 130((133 (132 (131 

28 ((34 (33 (32 (31 (30 (29 

ת באופן אוטומטי את תמרוריכת מאתרהמער
התנועה שהיא מסוגלת לזהות: הגבלות מהירות,
תמרורי איסור עקיפה ותמרורים שמציינים את

קצה אזור האיסורים וההגבלות הללו.

המצלמה מותקנת מאחורי המראה הפנימית.
החיישן בודק כל הזמן את תמרורי התנועה

המציינים הגבלות מהירות ואיסור עקיפה.

רורים שיוצרוכת מסוגלת לקרוא תמה: המעראזהר

בע באמנת וינה.על פי המפרט שנק

ת לוח המחוונים“.”הכר

רותיה אינם משתניםכת והגד מצב המערה:הער

בוי השונים.בין מחזורי ההדלקה�כי

אזהרה

אזהרה

אם המצלמה משנה את כיוונה בעקבות 130)
שינוי המטען ברכב, יתכן שהמערכת תפסיק
לפעול באופן זמני, על מנת לאפשר למצלמה

לבצע כיול עצמי.

המערכת מזהה רק את התמרורים131) 
שהוגדרו מראש. בהנחה שמתקיימים תנאי
הראות המינימליים והמרחק המינימלי

מהתמרורים, היא תזהה את כולם.

המערכת היא כלי עזר שנועד לסייע לנהג,132) 
אך אינה משחררת אותו מהאחריות לנהוג
בזהירות ובתשומת לב, תוך ציות לחוקי

התנועה.

אם החיישן חסום, יתכן שהמערכת לא28)
תפעל.

במקרה של טמפרטורה נמוכה או תנאי29)
מזג אוויר קשים, יתכן שהמערכת לא תפעל.

גשם, שלג, נתזים או ניגודיות משמעותית30)
באור, עלולים להשפיע על החיישן.

אל תתקן את השמשה הקדמית, באזור31)
שסביב החיישן.

אם מותקנים ברכב מתלים לא מקוריים,32)
יתכן שהמערכת לא תפעל כראוי.

במקרה של החלפת הנורות בפנסים33)
הראשיים, הקפד להשתמש בחלקי חילוף
מקוריים. נורות אחרות עלולות להוריד את רמת

הביצועים של המערכת.

נקה את השמשה הקדמית מגופים זרים34)
כמו לשלשת ציפורים, חרקים, שלג או קרח. שימוש בזיהוי תמרורי

התנועה
כתבוי המער/כיהפעלת

כת באמצעותניתן להפעיל/לכבות את המער

תפריט התצוגה. ראה בפסקה ”תצוגה“ בפרק

 כאשר המערכת פעילה, הנהג אחראי על133)
השליטה ברכב ועל מעקב אחר המערכת,
ובמקרה הצורך הוא חייב להתערב ולפעול

כנדרש.
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כתה של תאונה בלתי נמנעת המערמקרב
כבבת באמצעות בלימה אוטומטית של הרמתער

כדי למנוע את ההתנגשות או להפחית את
עוצמתה.

כת התריעה באותות חזותיים וקולייםהמער
ובאמצעות הודעות ייעודיות בתצוגת לוח המחוונים.

בלום מעט כדי להזהיר את הנהגכת עשויה להמער
מיתאם זוהתה האפשרות של התנגשות קד

(בלימה מוגבלת).

ה בלימהכת בקרמער

מלאה

 341( 35(136 (137 (1

35(36 (37 (38 (39  (40(

(אם קיימת)

כת עזר לנהיגה הכוללתכת זו היא מערמער

מיתכז של השמה הקדמצלמה המותקנת במר

איור 138.

ה של אותות ובלימה מוגבלת היא לאפשרהמטר

ב מיד, כדי למנוע או להפחית אתלנהג להגי

התוצאות של תאונה אפשרית.

כת מזההבמצבים של סכנת התנגשות, אם המער

בות של הנהג, היא בולמת אוטומטיתאי�התער

כב ולהפחית את התוצאות שלכדי להאט את הר

מית אפשרית (בלימה אוטומטית).תאונה קד

ב על ידי לחיצה על דוושת הבלםאם הנהג מתער

כת עשויהאך הלחיצה אינה מספקת, המער

כתב כדי לשפר את תגובתה של מערלהתער

כב (סיועהבלימה, וכך להפחית את מהירות הר

ב הבלימה).נוסף בשל

 בסיום שלבת הילוכים ידנית:דגמים עם תי

הבלימה האוטומטית המנוע עשוי להיכבות, אם

הנהג לא ילחץ על דוושת המצמד.

בסיוםבת הילוכים אוטומטית: דגמים עם תי

כב יכולב, לכן הרהבלימה, ההילוך האחרון משול

הלהתחיל לנסוע לאחר מספר שניות מעציר

אוטומטית.

:::::Comfort- Maticבת הילוכים דגמים עם תי

כבב, לכן הרבסיום הבלימה, ההילוך האחרון משול

היכול להתחיל לנסוע לאחר מספר שניות מעציר

אוטומטית, אם הנהג לוחץ על דוושת ההאצה.

בת הילוכים ידנית אוכבים עם תיברה: אזהר

כב עצר הבלמים עשוייםאוטומטית, לאחר שהר

בות של בטיחות.להינעל למשך 2 שניות מסי

כבך נעודא שאתה לוחץ על דוושת הבלם אם ר

מעט קדימה.

הפעלה/נטרול
ת בלימה מלאה ניתנת לנטרול (ולהפעלהבקר

 (אם ניתן)Uconnectכת מחדש) באמצעות מער

(עיין בנושא הרלוונטי), או מלוח המכשירים (עיין

בנושא הרלוונטי).

כת גם כאשר מתגבטל את הפעלת המערניתן ל

.MARההתנעה נמצא במצב 

ה לשני מצבי הפעלה:רכת ניתנת להגדהמער

כת (אם פעילה) בנוסףכת פעילה: המערמער

להתרעות חזותיות וקוליות, מבצעת בלימה

אוטומטית מוגבלת כאשר הנה ג אינו בולם דיו

ה של סיכון לתאונה.במקר

כת אינה מספקתכת מנוטרלת: המערמער

התרעות חזותיות וקוליות, בלימה מוגבלת

ב הבלימה.אוטומטית או סיוע נוסף בשל

כת לא תספק כל התרעה עלכתוצאה מכך המער

סיכון לתאונה.
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הפעלה/הפסקת פעולה
ת בלימה מלאה הופעלה כראוי,כת בקראם מער

היא תהיה פעילה בכל פעם שהמנוע יותנע.

ך לוח המחוונים אורכת מופסקת דפעולת המער

.UconnectTMכת תפריט מער

כת לא תזהיר את הנהגלאחר ביטול הפעלה, המער

כב שנוסע מלפנים,מפני התנגשות אפשרית בר

כתה במערה שנבחררללא תלות בהגד

UconnectTM.

כת לא יישמר בזיכרוןמצב ההפעלה של המער

כת נוטרלה כאשרמם. אם המערכאשר המנוע מוד

מתג ההתנעה כובה, היא תהיה פעילה כאשר

כב יותנע מחד.הר

לאחר הפסקת פעולה, ניתן להפעיל מחדש את

 או מלוחUconnectTMכת כת  ממערהמער

המחוונים.

התפקוד אינו פעיל במהירות מעל 5 קמ“ש.

כת פעילה רק אם:המער

היא הופעלה כראוי.¥

ך לוח המחוונים אורהיא לא הופסקה ד¥

.UconnectTMכת תפריט מער

.MARמתג ההתנעה נמצא במצב ¥

כב היא  מעל 5 קמ“ש.מהירות הר¥

כתהתאמת רגישות המער
ך לוח מחווניםרכת דניתן לשנות את רגישות המער

ה באמצעות בחירUconnectכת תפריט מער

באחת מהאפשרויות הבאות:

Near ,(קרוב) Med ,(בינוני) Farחוק). (ר

ה באפשרויות השונותעיין בתיאור על הבחיר

.Uconnectכת במער

.Medת�מראש היא רהאפשרות המוגד

ה את הנהג מפניכת מזהירה זו המעררבהגד

כב שנוסע מלפניםהתנגשות אפשרית עם הר

חק בינוני, בין שניכב נמצא במרכאשר אותו ר

המצבים האחרים.

ת לנהג זמן תגובה ארוך יותרה זו מאפשררהגד

תר (קרוב) אבל קצר יותר מהגדNearת רמהגד

Farה של סיכון לתאונה.חוק), במקר (ר

ה אתכת מזהיר, המערNearת הרגישות רבהגד

כב שנוסעהנהג מפני התנגשות אפשרית עם הר

כב קרוב.מלפנים כאשר אותו ר

ה אתכת מזהיר, המערFarת הרגישות רבהגד

כב שנוסעהנהג מפני התנגשות אפשרית עם הר

ב יותר,חק רכב נמצא במרמלפנים כאשר אותו ר

וכך נותנת לנהג את האפשרות להאט במתינות

רגה.ובהד

בית לנהג את זמן התגובה המרה זו מאפשררהגד

למניעת תאונה אפשרית.

ת בזיכרוןכת נשמרת הרגישות של המעררהגד

בוי המנוע.בעת כי

ת תפקוד לא פעילהאזהר

זמנית
אם נורית תקלה נדלקת והודעה ייעודית מוצגת,

קיים מצב המנטרל זמנית את ההפעלה של

כת.המער

בות העיקריות האפשריות לנטרול הזמני הןהסי

פל, סנוור מהשמשם כבד, ערתנאי מזג אוויר (גש

).’וכו

כתלמרות שעדיין ניתן לנהוג באופן רגיל, המער

עשויה לא לפעול זמנית.

כאשר התנאים המגבילים אינם קיימים עוד,

ה.דירכת תחזור לפעולה מלאה וסהמער

כזאם התקלה אינה נעלמת, מומלץ לפנות למר

שירות מורשה מטעם סמלת בע“מ.

כתה של נטרול מעראזהר

בגלל חסימה
כתאם מופיעה ההודעה הייעודית, ייתכן שהמער

נוטרלה בשל תנאי הפעלה מסוימים.

בה האפשרית לנטרול המצלמה היא חסימתהסי

המצלמה. אם קיימת חסימה, נקה את אזור

מית כפי שמוצג באיור 138 ובדוקהשמשה הקד

שההודעה נעלמה.

כתלמרות שעדיין ניתן לנהוג באופן רגיל, המער

לא תפעל.
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כתת כשל של המעראזהר
כת כבית ומופיעה הודעה ייעודיתאם המער

כת.בתצוגה, יש תקלה במער

ה כזה הנסיעה עדיין אפשרית, אך מומלץבמקר

כז שירות מורשה מטעם סמלתלפנות למר

ם האפשרי.בע“מ בהקד

כת עשויה להיות בלתי צפויה אובות המערהתער

באיחור.

על הנהג להקפיד על זהירות, להישאר בשליטה

כב ולנהוג בבטחה.על הר

כבים במיוחד, הנהג יכולך מוררה בתנאי דאזהר

ךרכת באופן ידני דבטל את פעולת המערל

 או לוח המחוונים.UconnectTMכת מער

כאשר התנאים המגבילים אינם קיימים יותר,

כת תחזור לפעולה מרגילה ומלאה.המער

כזאם התקלה אינה נעלמת, מומלץ לפנות למר

שירות מורשה מטעם סמלת בע“מ.

נהיגה בתנאים מיוחדים
בתנאים מסוימים, כגון:

נסיעה קרוב לעיקול¥

כזכב קטנים ו/או שלא נוסעים במרכלי ר¥

בהנתי

ביםכב אחרים מחליפים נתיכלי ר¥

כב.ה לרכב שנוסעים בזווית ישרכלי ר¥

נסיעה קרוב לעיקול
כתחב, המערבעת כניסה או יציאה מעיקול ר

כב מלפניך, אך שאינו נוסע באותועשויה לזהות ר

כת עשויהב איור 139, במקרים אלו המערהנתי

ב.להתער

כב קטנים ו/או שלאכלי ר

בכז הנתינוסעים במר
כב לפניךכת אינה יכולה לזהות כלי רהמער

ה הראייה של המצלמה ולכן עשויהשמחוץ לשד

כבים קטנים כגוןב לנוכחות של רלא להגי

אופנועים.

בים על ידי כליהחלפת נתי

כב אחריםר
כבב במקרים של כלי רכת עשויה להתערהמער

בבים, נכנסים לנתיאחרים שמחליפים נתי

הנהיגה שלך ונמצאים בטווח הזיהוי של חיישן

הרדאר איור 141.
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מידע כללי
מים העיקריים המשפיעים על צריכת הדלק,הגור

רשומים להלן.

כבתחזוקת הר¥
צמיגים¥
ףמטען עוד¥
אביזרים המותקנים על הגג/ מנשא סקי¥
ציוד חשמלי¥
ת אקליםכת בקרמער¥
מסיטי זרימת אוויר (ספוילרים)¥

חיסכון בדלק

סגנון נהיגה
להלן עצות לסגנון נהיגה המשפיעות על תצרוכת

הדלק

תחילת נסיעה
כב נייח או נעאל תחמם את המנוע כאשר הר

במהירות סרק או במהירות גבוהה. חימום המנוע
 זו הוא איטי מאוד ומגביר את צריכתבשיטה

החשמל  ואת פליטת המזהמים.

היגה אך על הנהג המערכת מסייעת לנ)134
לשים לב תמיד לכביש במהלך נהיגה. האחריות
מוטלת תמיד על הנהג, שצריך להתייחס לתנאי
התנועה כדי לנהוג בבטחה. על הנהג לשמור

תמיד על מרחק בטוח מהרכב שנוסע לפניו.
אם הנהג לוחץ על דוושת הבלם עד סופה135) 

או אם הוא מבצע תמרון היגוי מהיר בעת
שהמערכת פועלת, תפקוד הבלימה
האוטומטית עלול להיעצר (כדי לאפשר תמרון

אפשרי להתחמקות ממכשול, למשל).

אזהרות
ה למנוע התנגשויות ואין ביכולתהכת לא נועדהמער

לזהות מראש תנאים אפשריים שעלולים להוביל

לתאונה.

ה זו עלולה להוביל לפציעותהתעלמות מאזהר

רציניות או קטלניות.

כבים, אזהרות לא צפויותה של מצבים מורבמקר

או לא נחוצות.

המערכת מתערבת במקרה של כלי רכב136) 
שנוסעים באותו הנתיב. היא לא מתייחסת
לאנשים, בעלי חיים, או חפצים אחרים כגון

כסאות גלגלים.
אם הרכב על מסוע גלילים למטרות137) 

טיפולי תחזוקה, או אם הוא נוסע בתוך מתקן
רחיצה אוטומטי כאשר יש מכשול לפניו (רכב
אחר, קיר או מכשול אחר, לדוגמה), המערכת
עשויה לזהות זאת ולהתחיל לפעול. לכן במקרה

זה המערכת תנוטרל.

בתנאי מזג אוויר מסוימים כגון גשם או35) 
ערפל כבד, ברד או שלג, ייתכן שהמערכת

תעבוד באופן מוגבל או לא תעבוד כלל.
תיתכן התערבות לא צפויה או מאוחרת36)  

של המערכת כאשר כלי רכב אחרים נושאים
מטענים גדולים מדי לממדיהם, ובולטים
מהצדדים, מלמעלה, או מהחלק האחורי של

אותו הרכב.
תיתכן השפעה משמעותית על פעולת37)  

המערכת במקרה של ביצוע שינויים ברכב, כמו
שינוי מראה החלק הקדמי, שינוי בצמיג, או

העמסת מטען כבד יותר מהרגיל על הרכב.
תיקונים שגויים באזור שבו מותקנת38)  

המצלמה עלולים לפגוע  בשדה הראייה שלה
ולהפחית את ביצועיה (לדוגמה שימוש במילוי
או דבקים להסרת שריטות). לטיפולים מסוג
זה יש לפנות למרכז שירות מורשה מטעם

חברת סמלת בע“מ.

אל תטפל או תבצע תיקונים במצלמה.)  39

אזהרה

חשוב

אם יש תקלה בחיישן, מומלץ לפנות למרכז
שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע“מ.

בעת גרירת גרור (רכבים עם וו גרירה לא)  40
מקורי) או רכב רכב או בעת עלייה על מוביל
(או ברכב להובלה), יש לנטרל את המערכת.
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פעולות מיותרות

מזור אוהימנע מהאצת המנוע בזמן המתנה בר

ממתו.לפני הד

ת הילוךבחיר

באותו האופן שימוש בלתי נכון בהילוך גבוה מגדיל
את תצרוכת הדלק, פליטות המזהמים ואת בלאי

המנוע.

מהירויות גבוהות

תצרוכת הדלק עולה בשיעור ניכר בנהיגה
במהירויות גבוהות.

האצה

להאצה פתאומית יש השפעה שלילית על תצרוכת
רגה.ק ועל פליטת מזהמים. האץ בהדהדל

תנאי ההפעלה
מים לחסכון בדלק.ראה להלן תנאי הפעלה הגור

ההתנעה קר

בנסיעות קצרות והתנעות קרות תכופות לא יצליח
בית.ה מיטת עבודהמנוע להגיע לטמפרטור

ךרמצב התנועה ותנאי הד

נסיעה עירונית בתנועה איטית וצפופה,

שמתאפיינת בפקקי תנועה, שימוש תכוף

מזורים, היאבות ברבהילוכים נמוכים ועצירות ר

מתכון בטוח לתצרוכת דלק גבוהה.

עצירות כפויות
ה ממושכת בפקקים או בצמתים,בעת עמיד

מומלץ לדומם את המנוע.

תקציר

דומם את המנוע לפני תדלוק.

כבתדלוק הר

מנוע בנזין
בד שדירוגת בלהשתמש בדלק נטול עופר

(EN228)) לא נמוך מ� RON 95האוקטן שלו (

מנוע דיזל
).EN590כב (מפרט השתמש בסולר לכלי ר

הפעלה בטמפרטורות נמוכות
בעת שימוש או חניה לפרק זמן ממושך  או החנייתו

באזורים הרריים או קרים, מומלץ לתדלק בסולר

ה זה, אף מומלץ לשמור על המיכלמקומי. במקר

מלא מעל 50%.

 41(

בול מיכל דלקקי
כדי להבטיח שאתה ממלא את המיכל לגמרי, מלא

חפעמיים לאחר צליל הקליק הראשון של אקד

התדלוק.

כתמה זו יכול לגרום לתקלה במערמילוי מעל ר

הדלק.

מכסה מיכל דלק
 איור 142(A)בעת תדלוק פתח את דלתית 

כב ופתח את המכסההנמצאת בצד שמאל של הר

(B)בוב נגד כיוון השעון. (אם קיים) איור 142,  בסי

הכנס את מפתח ההתנעה במנעול המכבה.

סובב את המפתח נגד כיוון השעון והסר את

המכסה באחיזה במפתח. אל תוציא את המפתח

ממנעול המכסה במהלך התדלוק.

בעת התדלוק הנח את מכסה המיכל בתוך התקן

 איור 142.(A)בדלתית, כפי שמוצג ב�  הביטחון ש

האיטום עשוי להעלות מעט את לחץ האוויר במיכל

הדלק. צליל נשיפה קצר בעת שחרור מכסה המיכל

הוא תופעה רגילה לגמרי.

ה של אובדן המכסה או נזק למכסה, ודאבמקר

כב.שהמכסה החלופי תואם לר
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הדק את מכסה מיכל הדלק עד שתישמע את

נקישת הנעילה.

הצליל הזה משמעותו שמכסה מיכל הדלק סגור

ב.היט

אם קיים, סובב את המפתח בכיוון השעון עד

ך להפעיל כוח נוסף על המפתחה, אין צורלעציר

להשלמת הידוק של המכסה.

רק כאשר המפתח הודק כראוי יהיה ניתן להוציא

את מפתח ההתנעה ממנעול המכסה.

לאחר כל תדלוק ודא שמכסה מיכל הדלק סגור

ב.היט

ח התדלוק “קופץ“ או מפסיקה כאשר אקדאזהר

את הזרימה, המיכל מלא כמעט לגמרי ואתה יכול

בצע שתי לחיצות לאחר ההפסקה האוטומטית.ל

מילוי נוזל הפחתת גזי

 (אוריאה)®AdBlueפליטה 
תנאים מקדימים

 AdBlue®(אוריאה) קופא בטמפרטורות מתחת

בכב עומד במשך זמן ר, אם הר11°C-ל� 

בטמפרטורות אלה, עלול להיות קושי במילוי.

כב במוסך ו/אובה זו, מומלץ להחנות את הרמסי

®AdBlueבה מחוממת, ולהמתין שה� ביבס

(אוריאה) יחזור למצב נוזלי לפני המילוי.

  138((140  (139  

פעל באופן הבא:

ה.כב על קרקע ישרהחנה את הר¥

MARתו למצב דומם את המנוע בהעבר¥

 איור 142(A)פתח את דלתית מיכל הדלק ¥

ולאחר מכן הברג החוצה וחבר את המכסה

(C)(צבע כחול) איור 142 מפתח מילוי 

AdBlue®.

מילוי באמצעות פייה

 (אוריאה).®AdBlueניתן למלא אצל כל ספק 

פעל באופן הבא:

 (אוריאה) בפתח®AdBlueהכנס את פיית ¥

ה הראשונההמילוי, החל למלא ועצור בסגיר

®AdBlueת שמיכל ה מלמד(הסגיר

(אוריאה) מלא)

אל תמשיך במילוי מעבר לכך והסר את¥

הפייה למניעת שפיכה.

מילוי ממיכלים

פעל באופן הבא:

בדוק את תאריך התפוגה.¥

קרא את העצה לשימוש בתווית לפני¥

®AdBlueבוק למיכל שפיכת תוכן הבק

(אוריאה);

אם משתמשים לתדלוק בהתקנים שלא¥

ניתן להבריגם (לדוגמה מיכלים), לאחר

שהחיווי מוצג בתצוגת לוח המחוונים, (עיין

ה והודעות“ בפרק “הכרבנושא “נורית אזהר

®AdBlueאת לוח מחוונים“), מלא את מיכל 

(אוריאה) בלא יותר מ�10 ליטרים.

אם אתה משתמש במיכלים המתברגים¥

לפתח המילוי, המיכל מלא כאשר נפסקת

 (אוריאה) מהמיכל.®AdBlueהזרימה של 

אל תמשיך למלא.

פעולות לאחר מילוי

פעל באופן הבא:

®AdBlueהתקן את המכסה על פתח מילוי ¥

בוב בכיוון השעון עד שהוא(אוריאה) בסי

מתברג לגמרי;

MARהעבר את מתג ההתנעה התקן למצב ¥

ך להתניע את המנוע);(אין צור

המתן משהחיווי בלוח המחונים יכבה לפני¥

כב. החיווי עשוי להישאר למשךהזזת הר

מספר שניות עד לכחצי דקה. אם המנוע

כב הוזז, החיווי יישאר דולק לזמןמותנע והר

ע בפעולת המנוע;ב יותר. זה לא יפגר

 (אוריאה) כאשר המיכל®AdBlueאם מולא ¥

היה ריק, עיין בנושא “תדלוק“ והמתן 2

דקות לפני התנעת המנוע.

 (אוריאה) נשפך מצוואר®AdBlueאם ה: אזהר

ב את האזור והמשך למלא.המילוי, נקה היט

אם הנוזל מתגבש, הסר אותו עם ספוג ומים חמים.
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בי:אל תמלא מעבר למפלס המר¥
®AdBlueבר יכול לגרום לנזק למיכל.הד

ה שמתחת ל �(אוריאה) קופא הטמפרטור

-11°C כת תוכננה לפעול. למרות שהמער

ת הקיפאון של אוריאה מומלץמתחת לנקוד

בילמלא את המיכל מעבר למפלס המרלא 

כת תינזק.בדלל שאם האוריאה יקפא המער

מלא אחר ההוראות בנושא “מילוי מילוי נוזל

 (אוריאה)“®AdBlueהפחתת גזי פליטה 

בפרק זה.

 (אוריאה) נשפך על משטחים®AdBlueאם ¥

צבועים או אלומיניום, נקה מיד את האזור

במים והשתמש בחומר סופג לאיסוף הנוזל

שנשפך על הקרקע.

אל תנסה להתניע את המנוע אם בטעות¥

בר יכול  במיכל הסולר, הד®AdBlueהוסף 

כזלגרום לנזק חמור למנוע, צור קשר עם מר

ת סמלת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

®AdBlueאל תוסיף תוספים או נוזלים ל ¥

(אוריאה), כיוון שהם עלולים לגרום נזק

כת.למער

  (אוריאה) לא®AdBlueהשימוש בנוזל  ¥

ה עלול לגרום להופעתתואם או באיכות ירוד

אזהרות בתצוגת לוח המחוונים (ראה

ה והודעות“)”נוריות אזהר

 (אוריאה) למיכל®AdBlueלעולם אל תעביר ¥

הם.אחר, הוא עלול להזד

כתם למערהאחריות לא תחול על נזק שייגר¥

הפליטה כתוצאה משימוש בתוספי סולר או

ת מים לסולר או אי מילוי של ההוראות.חדיר

 (אוריאה), עיין בנושא®AdBlueאם אזל נוזל ¥

ה והודעות“ להמשך השימוש“נוריות אזהר

כב.הרגיל בר

 (אוריאה)®AdBlueאחסון 

AdBlue®ב מאוד עםב למוצר יצי (אוריאה) נחש

ף ארוכים.חיי מד

32כאשר הוא מאוחסן בטמפרטורות שתחת ל� 

°Cף של לפחות שנה אחת., יש לו חיי מד

מלא אחר ההוראות שעל תווית המיכל.

 (אוריאה) בטמפרטורות נמוכות®AdBlueמילוי 

אופקל ליחתמ )האירוא( ®AdBlue �ש רחאמ

דיוצמ בכרה 11°C- � כ לש תורוטרפמטב

תרשפאמה ,האירוא םומיחל תיטמוטוא תכרעמב

� לש תורוטרפמטב תכרעמה לש ןיקת דוקפת

-11°C הטמו.

בכב עומד ללא שימוש במשך זמן ראם הר

AdBlue® ,-11°C בטמפרטורות מתחת ל� 

(אוריאה) במיכל עלול לקפוא.

 (אוריאה) מולא מעבר למפלס®AdBlueאם 

ם נזק, לכן מומלץ לא לחרוגבי, עלול להיגרהמר

בי של המיכל.מהמפלס המר

ביהקפד במיוחד לא לעבור את המפלס המר

בעת מילוי ממיכלים ניידים.

אחסון דלק� סולר

141(

בעת אחסון של כמויות גדולות של דלק, חיוני

לנקוט בהליכי אחסון נאותים. דלק מזוהם במים

מהווה מצע להתפתחות חיידקים.

פש“ שיכולחיידקים אלה יוצרים שכבה של “ר

כת הסינון ולצינורות הדלק. נקז מיםלהגיע למער

דיר את מסנןכת הדלק והחלף באופן סממער

הדלק.

כאשר אזל הסולר במנוע, אוויר ייכנסה: אזהר

כת הדלק.למער
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 אל תקרב להבות חשופות או סיגריות138)
דולקות אל צוואר המילוי של מיכל הדלק: קיימת
סכנת שריפות. הרחק את פניך מצוואר המילוי
של מיכל הדלק, כדי לא לנשום אדים רעילים.

כדי למנוע שפיכה של דלק ומילוי מעבר 139)

בי, הימנע ממילוי לאחר שהמילוילמפלס המר

נעצר.

כל מילוי דלק במיכלי דלק נישאים 140)

הנמצאים על הרצפה עלול לגרום לשריפה.

סכנת כוויות. הנח תמיד מיכלי דלק ניידים על

הקרקע בעת מילוי. הימנע משימוש במיכל לא

מה לגרוםנקי: דלק שזוהם עם מים או אד

כת אספקת הדלק.ה למנוע ומערלתקלה חמור

תחזוקה הולמת של מסנן הדלק, של המנוע

ושל מיכל הדלק היא חיונית.

כת הדלק שנמצאתאל תפתח את מער 141)

בלחץ גבוה כאשר המנוע פועל. הפעולה של

ת לחץ דלק גבוה, סילון של דלקהמנוע יוצר

בלחץ גבוה יכול לגרום לפציעה קשה או

קטלנית.

דלק � סמלי תאימות דלק

כןפיים למידע לצרגר

EN16942בהתאם לתקן 
הסמלים המוצגים להלן נועדו לסייע לזיהוי סוג

כבך.הדלק הנכון עבור ר

לפני שאתה מתדלק, בדוק את הסמלים בתוך

דלתית פתח מילוי הדלק (אם קיימים) והשווה

אותם לסמלים על משאבת הדלק (אם קיימים).

סמלים למנועי בנזין

E5:::::ת המכיל עד 2.7% (דלק נטול עופרm/m(

) אתנול לפיV/Vבי של  5.0% (חמצן עם ריכוז מר

.EN228תקן 

E10:::::ת המכיל עד 3.7% (דלק נטול עופרm/

mבי של 10.0% () חמצן עם ריכוז מרV/Vאתנול (

.EN228לפי תקן 

סמלי למנועי דיזל

B7:::::בי של 7% (סולר עם ריכוז מרV/V של (FAME

(מתיל אסטרים של חומצות שומן) לפי תקן

EN590.
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מנוע דיזל: השתמש רק בסולר המיועד41)
לכלי רכב בהתאם למפרטי התקן האירופי

EN590 שימוש במוצרים או בתערובות אחרות .
עלול לגורם נזק בלתי הפיך למנוע, ובעקבותיו
לבטל את תוקף האחריות. אם מילאת במיכל
דלק מסוג אחר בטעות, אל תתניע את המנוע.
רוקן את מיכל הדלק. אם המנוע פועל, אפילו
לזמן מוגבל מאוד, חובה עליך לא רק לרוקן את
המיכל אלא יש לרוקן גם את מעגל אספקת

הדלק.

®AdBlueתוסף 

כת(אוריאה) למער

פליטה דיזל
®AdBlueכת הזרקה של כב מצויד במערהר

), כדיSCRבי ((אוריאה) וממיר קטליטי סלקטי

לעמוד בתקני הפליטה.

רישותכות אלה מבטיחות תאימות לדשתי מער

כות פליטה של מנוע דיזל, ובה בעתמער

מבטיחות חיסכון בצריכת דלק, ניהול מומנט

וכוח משופרים.

כת, עיין בנושא  “נוריתת המערלהודעות ואזהר

ה והודעות“ בפרק “הכר את לוח מחוונים“.אזהר

AdBlue®ב למוצר בטוח בעל (אוריאה) נחש

ף ארוכים.ך חיי מדאור

כאשר הוא מאוחסן בטמפרטורות שתחת ל�

32°Cף של לפחות שנה אחת., יש לו חיי מד

 (אוריאה), עיין®AdBlueלמידע נוסף על נוזל 

בנושא “נוזלים וחומרי סיכה“ בפרק “מאפיינים

טכניים“.

כת חימוםכב עשויה להיות מותקנת מערבר

 (אוריאה) בעת התנעת®AdBlueאוטומטית של 

כת לפעול כראויהמנוע, כדי לאפשר למער

 .11°C-בטמפרטורות נמוכות מ� 

האזהר

  (אוריאה) קופא בטמפרטורות®AdBlueנוזל 

 .11°C-נמוכות מ�
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עצות העמסה
ברשותך תוכננהסה של פיאט דוקאטו שהגר

ביים מסוימים (ראהה על סמך משקלים מרואושר

בלת המשקלים בפרק “נתונים טכניים“):את ט

משקל עצמי, כושר העמסה, משקל כולל, משקל

בי על סרן אחורי,מי, משקל מרבי על סרן קדמר

משקל גרור.

בי המותר על מהדקי העומס המרה:אזהר

בי על לוח הצדהרצפה הוא 500 ק“ג. העומס המר

הוא 150 ק“ג.

סאות בעלות פתחים ימנייםעבור גרה: אזהר

ב את ידית השחרור במצבושמאליים, מומלץ להצי

סגור לפני הנמכת הצדדים.

 142((144  (143  

 46(

בנוסף על שני אמצעי זהירות אלה, אמצעים

פשוטים עשויים להעלות את בטיחות הנהיגה, את

כב:ך חיי השירות של הרהנוחות ואת אור

חלק את המטען באופן שווה על המשטח,¥

כז את המטען במקום אחד,ך לראך אם יש צור

מקם אותו באמצע בין שני הסרנים;

כבזכור שההתנהגות הדינמית של הר¥

מושפעת המשקל המועבר, בפרט, גדל

ה במיוחד במהירויות גבוהות.חק העצירמר

 שינוי נתיבים ובלימות פתע עלולים לגורם142)
לתזוזת המטען ובעקבות זאת לסכן את הנהג
ואת הנוסעים. לפני תחילת הנסיעה אבטח
היטב את המטען בעזרת הווים המתאים
ברצפה ובאמצעות כבלי פלדה, חבלים או
שרשראות חזקות דיים להחזיק את המטען

במקומו.

 אם הרכב חונה בשיפוע תלול מאוד או143)
על שיפוע צדדי, לאחר פתיחת הדלת האחורית
או דלת הצד פריטים עלולים להיזרק מתוך

הרכב.

 אם ברצונך להחזיק ברכב מיכל דלק134)
נוסף, הקפד על תקנות החוק הנוגעות בדבר
והשתמש במיכל שעומד בתקן ושמאובטח
ללולאות עיגון. על כל פנים, אתה מגביר סכנת

שריפה במהלך תאונה.

אזהרה

חשוב

יש להקפיד על כל אחת מהנקודות האלה46)
ואין לחרוג מהן בשום פנים ואופן. בפרט, אסור
לחרוג מהמשקלים המרביים המותרים על
הסרנים בעת ארגון המטען ברכב (בפרט אם

הרכב מצויד בדיפון צד מיוחד).

ת גרורגריר

אזהרות
ה תקניב להיות מצויד בהתקן גרירכב חייהר

ת גרור או לקרוואן.כת חשמל מתאימה לגרירובמער

בת להתבצע על ידי אנשי מקצועההתקנה חיי

מיומנים שיסופקו גם את אישורי הכשירות לתנועה

כים.רבד

רשהתקן מראות עזר מיוחדות ו/או נוספות כנד

בחוק.

כב לטפס במעלהת גרור מקשה על הרזכור כי גריר

חקי הבלימה ומאריכהרון תלול, מגדילה את מרמד

את זמני העקיפה, בהתאם למשקל הכולל של

הגרור.

ב הילוך נמוך במקוםבנסיעה במורד יש לשל

להשתמש כל הזמן בבלמים.

ה מפחיתהמשקל שהגרור מפעיל על וו הגריר

כב.באותו שיעור את כושר הנשיאה של הר

ביכדי להיות בטוח שאינך חורג מהמשקל המר

ה (כמצוין במסמכי הרישוי) עליךהמותר לגריר

כבבון את המשקל הכולל של הרלקחת בחש

בעומס מלא, כולל האביזרים והמטען.

תבית המותראל תחרוג ממהירות הנסיעה המר

ה אין לחרוגת גרור. בשום מקרבחוק בעת גריר

בית של 100 קמ“ש.ממהירות מר

מומלץ להתקין מייצב על יצול הגרור.
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כב המצוידים בחיישני חניה ייתכן כי יוצגובכלי ר

ה,התראות על תקלות לאחר התקנת וו הגריר

ה, תפוחמכיוון שחלקים מסוימים כגון (מוט גריר

ה) עשויים להימצא בטווח הזיהוי של חיישןגריר

ה זה יש להתאים את טווח הזיהוי אוהחניה. במקר

לנטרל את חיישני החניה.

,Comfort- maticבת הילוכים כב עם תיבכלי ר

כב נע) (בדיקה שהרNב הילוך סרק (ודא שמשול

החף) והמשך באותו אופן כמו גרירכאשר הוא נד

בת הילוכים ידנית. אם לאכב רגיל עם תישל ר

כבב את מצב הסרק, אל תגרור את הרניתן לשל

כז שירות מורשה מטעםומומלץ לפנות למר

ת סמלת בע“מ.חבר

 145((146 

ההתקנת וו גריר
הדאג שאנשי צוות מיומנים יחברו את התקן הגריר

ב שסיפק יצרןבהתאם למידע נוסף ו/או משול

ההתקן.

כנייםה לעמוד בתקנים העדעל התקן הגריר

 94/20/EC.ובנספחיהם 

ה להתאים למשקלסאות על התקן הגרירבכל הגר

כב יכול לגרור.שהר

רטיבור חשמלי: השתמש בתקע סטנדחי

ת להתקןת המחוברבת מיוחדשממוקם על תוש

ת מיוחד עבור בקרECUכב ה, ויש להתקין ברהגריר

ה חיצונית של גרור. כמו כן, השתמש בתקעתאור

12V DC בעל 7 או 13 פינים (תקנים CUNA/UNI

כב ו/או של). פעל לפי הוראות יצרן הרISO/DINו� 

ה.יצרן התקן הגריר

בלבים לקבלם חשמלי (או כננת חשמלית) חיי

אספקה ישירות מהמצבר באמצעות כבל בעל

חב של 2.5 ממ“ר לפחות.חתך ר

יש להשתמש בבלמים חשמליים אוה: אזהר

התקנים אחרים כאשר המנוע פועל. בנוסף לענפים

כת החשמל שלהחשמליים, ניתן לחבר את מער

כב אל כבל האספקה עבור בלם חשמלי ואלהר

ה פנימית, אך לא מעל 15 ואט. עבורכבל תאור

ה מראשרה שהוגדת בקרבורים השתמש ביחידהחי

עם כבל מצבר בעל חתך של 2.5 ממ“ר לפחות.

כב.ך הרה של הגרור מוסיף לאור וו הגרירה:אזהר

סה זואם הוא הותקן על בסיס גלגלים ארוך, בגר

ת, יש חריגהבד. אחרה נשלף בלניתן להתקין וו גריר

.’כב העומד על 6 מבי של הרך המרמהאור

אם לא מחובר גרור, יש להסיר את הוו מבסיס

כב המותר.ך הרבור, מכיוון שאסור לחרוג מאורהחי

ה אף אם ברצונך לא להסיר את וו הגרירה:אזהר

כז שירותעל פי שאינך גורר גרור, מומלץ לפנות למר

בצעת סמלת. בע“מ, כדי למורשה מטעם חבר

כת חיוניים, מכיוון שחיישני החניהכוני מערעד

ה כמכשול.מזהם את וו הגריר

תרשים התקנה עבור דגמי ואן,

איור 148
ה יש להדק בנקודות המסומנותאת מבנה וו הגריר

 ו� M10x1.254בסמל (איור) באמצעות 6 ברגים 

.M12ברגים 

בים להיות בעובי 5 מ“מלוחות הגב הפנימיים חיי

ה: 120/100 ק“גבי על יצול הגרירלפחות. עומס מר

בלת משקלים בפרקבהתאם למטען (ראה ט

“נתונים טכניים“).

 147(

ה יש לקצר את הפגושים,כדי להתקין את וו הגריר

כת ההתקנה של הספק.כפי שמתואר בער

תרשים התקנה עבור תא הנהג

ה, איורסת שלדסת משאית וגרגר

149

סת משאיתה נוסף המיוחד לתא הנהג גרוו גריר

ה מוצג באיור 149.סת שלדוגר

 יש להתקין בנקודות המצוינותøאת המבנה 

  ו�4 ברגים מסוגM10x1.25ת 6 ברגים מסוג בעזר

M12.

120/100 ק“גבי על יצול הגרור: עומס מר

בלת המשקליםבהתאם למשקל (ראה את ט

בפרק ”נתונים טכניים“).
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  המותקנת ברכבך אינהABSמערכת ה�145) 
שולטת על מערכת הבלימה של הגרור. נקוט

משנה זהירות בנסיעה בדרכים חלקות.

 אסור בהחלט לבצע שינויים במערכת146) 
הבלימה של הרכב, כדי לשלוט בבלמי הגרור.
מערכת הבלמים של הגרור חייבת להיות
עצמאית לגמרי מהמערכת ההידראולית של

הרכב.

 לאחר התקנה יש לאטום את חוריהם147) 
של בורגי הקיבוע, כדי למנוע את החדירה של

גז הפליטה.

אזהרה
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ההנחיות לשימוש בוו גריר

ה מתפרקבעל תפוח גריר
47 ִ48 (ִ49 (ִ50 (ֵ51 (ֵ52 ((ֵ

ה בעללפני תחילת הנסיעה, בדוק שוו הגריר

ה מתפרק באופן הבא:תפוח גריר

ב להיות מיושרהסימן הירוק על הגלגלת חיי¥

בור של וובת החיעם הסימן הירוק על תוש

ה.הגריר

הה על וו הגרירהגלגלת נמצאת במצב עציר¥

(ללא חריץ).

מנעול נעול ומפתח מוסר.¥

לא ניתן להסיר את הגלגלת.¥

בה מחובר היטה בעל תפוח גרירוו גריר¥

בת.לצינור התוש

בדוק באמצעות טלטול ביד.

ב לצינורה מאובטח היטוו בעל תפוח גריר

קשיח. בדוק באמצעות ניעור.

יש לחזור על תהליך ההתקנה אם לא מולאו

רישות.כל 4 הד

רישות, איןאפילו אם לא מולאה רק אחת הד

ה, מכיוון שקיימת סכנתלהשתמש בוו הגריר

ה זה. מומלץ לפנות ליצרןתאונות במקר

בור.החי

ה ניתןה בעל תפוח הגריראת מוט הגריר

להתקין ולהסיר ידנית ללא שימוש בכלים

מיוחדים.

ה או באמצעיםלעולם אל תשתמש בכלי עבוד

אחרים, מכיוון שהם עשויים לגרום נזק למנגנון.

כבלעולם אל תבטל נעילה, אם גרור מחובר לר

או אם הותקן עליו מנשא.

כב לא מחובר גרור או מנשא, יש להסיראם לר

הה ולהתקין את פקק הסגיראת מוט הגריר

בתוך הצינור הקשיח. בפרט אם לוחית הרישוי או

ב.הפנסים אינם נראים היט

ה מתפרקה בעל תפוח גרירמוט גריר

איור �150 �151 152

הה בעל תפוח גריר(1) ראש התקנה (2) וו גריר

(3) כדורי נעילה (4) ידית שחרור (5) גלגלת (6)

מכסה (7) מפתח (8) סימן אדום (גלגלת)

ה)(9) סימן ירוק (גלגלת) (10) סימן ירוק (וו גריר

ה(11) סמל (בקר שחרור) (12) פקק סגיר

בור (14) אין רווחים בין 2 ל�5 (15)(13) פין חי

רווח של 5 מ“מ

הה בעל תפוח גרירהתקנת וו גריר

הוצא את הפקק מראש ההתקנה.1. 

ך כלל במצב משוחרר בתארה נמצא, בדוו הגריר

המטען.

ניתן לראות זאת, כיוון שהגלגלת התנופה

ךחק של 5 מ“מ לערה במרמרוחקת מוו הגריר

(ראה איור 151) ובאמצעות הסימון האדום של

הגלגלת שמכוון ישירות לסימן הירוק של וו

ההגריר

מצב נעול, נהיגה

מצב משוחרר, מוסר
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 רק היצרן מורשה לפרק את מוט הגרירה47)
הנשלף ולתקן אותו.

 את הלוח המסופק יש להתקין בנקודה48)
גלויה בתוך הרכב, בסמוך לצינור ההתקנה או

בתוך תא המטען.

באופן סדיר הסר משקעי לכלוך ממוט49)
הגרירה ומצינור ההתקנה, כדי לוודא
שהמערכת פועלת כהלכה. יש לבצע טיפול של
רכיבי המנגנון במרווחי זמן סדירים. יש לטפל

במנטול בגרפיט בלבד.

אזהרה

 מדי פעם שמן את החיבורים, את50)
המשטחים המחליקים ואת הכדורים בכמות

קטנה של גריז ללא שרף או בשמן. שימוש
בחומרי סיכה אף מגן מפני שיתוך.

 אם רחיצת הרכב מתבצעת באמצעות51)
מכשיר לניקוי בלחץ גבוה, הסר את מוט

הגרירה לפני כן והתקן את הפקק המתאים.
אין לנקות את מוט הגרירה במכשיר ניקוי

בלחץ גבוה.

ביחד עם מוט הגרירה הנשלף מסופקים52) 
שני מפתחות. רשום את מספר המפתח

להזמנות עתידיות ושמור אותו בנפרד
מהמפתח.

ה בתנאיםב כי ניתן להתקין את וו הגרירשים ל

בד.אלה בל

בה אינו משול אם מנגנון הנעילה של וו הגריר

לפני ההתקנה או בכל זמן אחר ונמצא במצב

הנעילה, יש למתוח אותו. מצב הנעילה מסומן

כאשר הסימן הירוק של הגלגלת מיושר עם

ה וכאשר הגלגלתהסימן הירוק של וו גריר

ה, בעיקרה על מוט הגרירנמצאת במצב העציר

ללא חריץ (ראה איור 151) .

מנגנון הנעילה מתוח מראש באופן הבא: כאשר

המפתח מוכנס והמנעול פתוח, שלוף את

) וסובב בכיוון החץ עדaהגלגלת בכיוון החץ (

בצע מתיחה. ידית השחרורה, כדי ללעציר

בת ומנגנון הנעילה נותר במצב מתוח,משול

ת. להתקנה ישאפילו אם הגלגלת משוחרר

בור לצינורה עם פין החילהכניס את וו הגריר

בותחוף למעלה. בעקבת. הכנס מלמטה ודהתוש

זאת המנגנון ננעל אוטומטית.

חק את ידיך מהגלגלת המסתובבת תוך כדיהר

תהליך הנעילה.

ה עם פיןלהתקנה יש להכניס את וו הגריר2. 

בת. הכנס מלמטהבור לצינור התושהחי

חוף למעלה.  המנגנון יינעל אוטומטית.וד

חק את ידיך מהגלגלת המסתובבת תוךהר

כדי תהליך הנעילה.

סגור את המנעול והסר תמיד את המפתח.3.

לא ניתן להסיר את המפתח אם המנעול

משוחרר. סגור את מכסה המגן של המנעול.

הת וו הגרירהסר

הסר את מכסה המגן מהמנעול והצמד1.

אותו לתפס המפתח.  פתח את המנעול עם

המפתח.

ה, הסר אתב את מוט הגרירהחזק היט2.

הגלגלת בכיוון החץ וסובב אותה בכיוון החץ

(b)ה, כלומר הבא אותו למצב עד לעציר

השליפה. אחר מכן, הסר את וו הגריר

בת. ניתן לשחרר את הגלגלתמצינור התוש

ת אוטומטית במצב משוחרר.שנעצר

ה בתא המטען, כדי שלא . אחסן את וו הגריר3

יתלכלך או יינזק בגלל חפצים מובלים

אחרים.

הכנס את הפקק המתאים לתוך צינור4.

ההתקנה.
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כבאחסנת הר

לתקופה ממושכת

כב לא יהיה בשימוש במשך זמן העולה עלם הרא

חודש ימים, יש להקפיד על לאמצעי הזהירות

הבאים:

בש ואם ניתןה, יכב במקום מקורהחנה את הר¥

ב;גם מאוורר היט

ב הילוך;של¥

ב;בלם החניה אינו משולבדוק ש¥

אםב השלילי של המצבר;  נתק את הקוט¥

כב מצויד בתפקוד ניתוק מצבר (מנתק)הר

ראה תיאור ההליך בנושא “בקרים“ בפרק

כב“.”הכר את הר

נקה את החלקים הצבועים והגן עליהם¥

בשעוות ווקס מגינה;

נקה את חלקי המתכת המבריקים והגן עליהם¥

באמצעות חומרים יעודיים מיוחדים זמינים;

פזר אבקת טלק על חלקי הגומי בשמשה¥

םמית, בחלון האחורי ובלהבי המגבים והרהקד

את המגבים מעל לזכוכית;

פתח מעט את החלונות;¥

כב ביריעת בד או מעטה פלסטיקכסה את הר¥

מחורר. אל תשתמש ביריעות פלסטיק

אטומות, מכיוון שהן לא מאפשרות ללחות

כב להתאדות;כב הרת על מרברהמצט

נפח את הצמיגים בלחץ של 0.5 בר מעל לחץ¥

האוויר הרגיל לפי המפרט, ובדוק אותו במרווחי

זמן תקופתיים.

כת הקירור של המנוע.אל תנקז את מער¥

כת אזעקה, כבהכב מצויד במעראם הרה: אזהר

חוק.ת השלט הרכב בעזראת אזעקת הר

לאחר שסובבת את המפתח למצבה: אזהר

STOPת את דלת הנהג,  במתג ההתנעה וסגר

המתן לפחות דקה לפני ניתוק אספקת החשמל

בור אספקת החשמל למצבר,מהמצבר. בעת חי

 במתגSTOPודא שהמפתח נמצא במצב 

ה.ההתנעה ושדלת הנהג סגור
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הנחיות כלליות

 148((149 

 53(

אם פנס לא עובד בדוק את הנתיך שלו¥

ה. כדי לדעת את מיקוםלפני החלפת נור

הנתיכים עיין בפסקה ”החלפת נתיך“

בפרק זה.

עים.ה במגה בדוק חלודלפני החלפת נור¥

החלף נורות שרופות בחדשות מאותו סוג¥

והספק.

ה בפנס ראשי תמיד בדוקלאחר החלפת נור¥

את יישורו.

 לפעמים החלק הפנימי של פנס ראשי:האזהר

פל במקצת: זה איננו מעיד על תקלה אלאמעור

מטורות נמוכות ולחותבעי, הנובע מטפרעל מצב ט

באוויר. התופעה תיעלם מיד לאחר הפעלת הפנס.

נוכחות של טיפות מים בתוך הפנסים הראשיים

כז שירותת מים. מומלץ לפנות למרפירושה חדיר

ת סמלת בע“מ.מורשה מטעם חבר

בנורות הלוגן יש לאחוז רק בחלק המתכתי53)
שלהן. נגיעה בחלק השקוף של הנורה
באצבעותיך, עלולה להפחית את עוצמת האור
היוצא ואף לקצר את אורך החיים של הנורה
עצמה. במקרה של מגע מקרי, נגב את הנורה
במטלית ספוגה באלכוהול והנח לנורה

להתייבש.

שינויים או תיקונים במערכת החשמל148)
אשר אינם מתבצעים נכון, או אינם מביאים
בחשבון את מפרטי המערכת, עלולים לגרום

לתקלות שתגרומנה לסכנת שריפות.

נורות הלוגן מכילות גז נתון בלחץ, העלול149)
להתפוצץ אם הנורה תישבר.

חשוב

אזהרה
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סוגי נורות

כב מותקנות נורות מסוגים הבאים:בר   

ה וסובבה, לחץ את הנורת הנור) להסרB (סוג נורות עם פיני נעילה (ביונט):

אותה נגד כיוון השעון.

עים לחילוצן.) שחרר אותן מהמגC (סוג נורות גליליות: 

ה במקומה.) שחרר את תפס ההידוק המחזיק את הנורD (סוג נורות הלוגן: 

ה במקומה.) שחרר את תפס ההידוקה מחזיק את הנורE (סוג נורות הלוגן: 

ה.) מותקנות בלחיצה, משוך להסרA (סוג בד:נורות העשויות מזכוכית בל
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H755WDאור גבוה בפנסים הראשיים

H755WDאור נמוך בפנסים הראשיים

--(*)W21/W5W - LEDמיים/נהיגת יוםפנסי צד קד

-H1155Wמיים(**)פל קדפנסי ער

WY21W21WBמייםפנסי איתות קד

W16WF(***) / WY5W(****)16(***) / 5W(****)Aפנסי איתות צדדיים

PY21W21WBפנסי איתות אחוריים

W5W5WAפנסי צד

P21/5W21/5WBפנסי צד אחוריים

P21W21WBפנסי צד אחוריים/פנסי בלימה

W5W5WBפנס בלימה שלישי

W16W16WBפנסי נסיעה לאחור

W16W16WBפל אחוריפנס ער

C5W5WAת לוחית רישויתאור

12V10W10WCמית עם הזזת עדשהה קדת תקרתאור

12V10W10WCה אחוריתת תקרתאור

W21/5Wת איפה שקיים, במקום נור(*)

(**)     אם קיים

   (***) XL ודגמיTempo Libertoכב פנאי) (ר

(****) כל שאר הדגמים
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החלפת נורות חיצוניות

מימכלול פנס קד
כדי להוציא את הפנס הראשי, פעל באופן הבא:

פתח את מכסה המנוע כפי שמתואר בנושא¥

”מכסה מנוע/תא מטען“ בפרק ”הכר את

כבך“;ר

, איור 153,(A)נתק את המחבר החשמלי ¥

מהפנס;

, איור 154, המחברים(B)שחרר את הברגים ¥

כב, שחרר את בית הפנסאת הפנסים למר

בת שלו בתחתית (כפי שמוצג באיורמהתוש

154), הסר את הפנס והנח אותו על משטח

ה;עבוד

בי הפעולה המתוארים להלןבצע את  של¥

ה;להחלפת הנור

בעה התקן את הפנס וקלאחר החלפת הנור¥

, איור 154;(B)ת ברגים אותו בעזר

, איור 153,(A)חבר את המחבר החשמלי ¥

לפנס.

רות בפנס באופן הבא, איור 155:הנורות מסוד

Aפנסי איתות

Bאור נמוך בפנסים הראשיים

Cאור גבוה בפנסים הראשיים

Dפנסים לנהיגה ביום

E פנסי צד/פנסים לנהיגה ביום עם נורותLED

�)D(כחלופה ל

ה עבור האור הגבוה בפנסיםכדי להחליף נור

, איור 156.(C)הראשיים, הסר מכסה גומי 

ה עבור האור הנמוך בפנסיםכדי להחליף נור

, איור 156.(B)הראשיים, הסר מכסה גומי 

ה בפנסי איתות ובפנסי צד/פנסכדי להחליף נור

), הסר את מכסהLEDלנהיגה ביום (ללא נורות 

, איור 156.(A)הגומי 

לאחר ההחלפה, התקן נכון את מכסה הגומי ודא

שהוא נעול במקומו.
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(LED)פנסי  צד/פנסים לנהיגת יום 

. כדי להחליףLED בפנסים אלה מותקנות נורות

כז שירות מורשהאת הנורות האלה יש לפנות למר

ת סמלת בע“מ.מטעם חבר

פנסי צד/פנסים לנהיגת יום

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף נור

 איור 156;(A)הסר את כיסוי המגן ¥

, איור 157 נגד(B)ה סובב את מחזיק הנור¥

כיוון השעון.

ה המותקנת בלחיצה והחלףהוצא  את הנור¥

אותה;

בובה המותקנת בלחיצה וסיהוצא את הנור¥

נגד כיוון השעון (מסוג ביונט);

, נגד כיוון השעון.(B)ה התקן את מחזיק הנור¥

ודא שהיא ננעלת במקומה כהלכה.

 איור 156.(A)התקן את כיסוי המגן ¥

ה, פעל באופן הבא:כדי להחליף את הנור

 איור 156;(C)הסר את כיסוי המגן ¥

, איור 156(B)ה שחרר את מחזיק הנור¥

מהמחזיקים בצד והוצא אותו.

נתק את המחבר החשמלי;¥

ה החדשה. ודא שקו המתארהתקן את הנור¥

של החלק המתכתי מיושר עם חריצי

העקומה של הפנס הראשי תוך כדי שילובו

בתפסי הצד.

חבר מחדש את המחבר החשמלי;¥

 איור 156.(A)התקן את כיסוי המגן ¥

אור נמוך פנסים ראשיים

עם נורות להט

אור גבוה פנסים ראשיים

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף נור

 איור 156;(B)הסר את כיסוי המגן ¥

, איור 159(A)ה שחרר את מחזיק הנור¥

 בצד והוצא אותו.(B)מהמחזיקים 

נתק את המחבר החשמלי;¥

ה החדשה. ודא שקוהתקן את הנור¥

המתאר של החלק המתכתי מיושר עם

חריצי העקומה של הפנס הראשי תוך

כדי שילובו בתפסי הצד.

חבר את המחבר החשמלי;¥

 איור 156;(B)התקן את כיסוי המגן ¥

פנסי איתות
ה פעל באופן הבא:כדי להחליף נור

 איור 156;(A)הסר את כיסוי המגן ¥
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 איור 160 נגד (B)ה סובב את בית הנור¥

כיוון השעון.

ה במשיכתה והחלף אותה.הוצא את הנור¥

ה המותקנת בלחיצההוצא את הנור¥

בוב נגד כיוון השעון (מסוג ביונט);וסי

, איור 157 (B)ה התקן את מחזיק הנור¥

נגד כיוון השעון. ודא שהוא ננעל במקומו

כהלכה.

ה: לחץ עליה וסובב אותההחלף את הנור¥

נגד כיוון השעון.

 איור 156.(A)התקן את כיסוי המגן ¥

פלפנסי ער
(אם קיים)

מיים,פל קדה בפנסי ערכדי להחליף את הנור

פעל באופן הבא:

סובב את הגלגל פנימה במלואו;¥

), והסר אתAהברג החוצה את הברגים (¥

הלוח איור 162;

, איור 163, ונתק את(C)כוונן את התפס ¥

;(D)בור החשמלי החי

 והסר אותה;(E)ה סובב את בית הנור¥

ה והחלף אותה;שחרר את הנור¥

ה חדשה ופעל בזהירות לפיהתקן נור¥

ר הפוך.דהוראות החלפה כמתואר לעיל בס

פנסי צד
ה פעל באופן הבא איורכדי להחליף את הנור

:161

הזז ידנית את המראה כדי לאפשר גישה¥

;(A)בוע לשני ברגי קי

שנית מברג פיליפס הברג החוצה אתבעזר¥

הת מחזיק הנורהברגים והוצא את יחיד

בת בשחרור הזיזים.מהתוש

בוב בסי (B) ה והתקן מחדש החלף נור¥

נגד כיוון השעון.



148

ב
מ

רק
 ה

יח
ור

ם

רות באופן הבא, איור 164:הנורות מסוד

Aפנסי בלימה/פנסי צד

Bפנסי צד

Cפנסי איתות

Dפנסי נסיעה לאחור

Eפל אחורייםפנסי ער

ה פעל באופן הבא איור 165, איורלהחלפת הנור

:166

פתח את מכסה תא המטען האחורי;¥

 מהכיסוי(A)שחרר את 7 ברגי ההידוק ¥

הפלסטי;

;(B)שחרר את 2 ברגי ההידוק ¥

בורה החוצה ונתק את החישלוף את היחיד¥

החשמלי.

ת המברג בעזר(C)שחרר את הברגים ¥

ה.מסופק והסר את בית הנור

 באמצעות(F) ,(E) ,(D)ה הוצא את הנור¥

בוב נגד כיוון השעון (נעילתחיפה עדינה וסיד

ביונט) ולאחר מכן החלף אותה. הסר את

 באמצעות משיכתה החוצה.(H) ,(G)ה הנור

ה למקום והדק אתהחזר את בית הנור¥

.(C)הברגים 

בור החשמלי, מקם נכון אתחבר את החי¥

כב ולאחר מכן הדק אתכב הרה במרהיחיד

.(B)בוע בורגי הקי

התקן את מכסה הפלסטיק והדק אותו¥

.(A)בוע באמצעות 7 בורגי הקי

מכלולי הפנסים האחוריים
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ה פעל באופן הבא:כדי להחליף את הנור

,(A)ה המסומנת בחץ באיור לחץ בנקוד¥

170, והסר את העדשה;

עי הצד.ה ממגע“י שחרור ה החלף את הנור¥

עים;ה החדשה תפוסה נכון במגודא שהנור

ה המותקנת בלחיצה והחלףהוצא את הנור¥

אותה בחדשה.

התקן מחדש את העדשה.¥

, איור 167 והחלף את(H)שחרר את 4 הברגים 

הנורות:

Iפל אחוריה של פנס ערנור

Lה של פנס נסיעה לאחורנור

Mה של פנס צדנור

Nה של פנס בלימהנור

Oה של פנס צדנור

פנס בלימה שלישי הסת שלדסת משאית וגרעבור גר

של תא הנהג:

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף את הנור

בוע  איורהברג החוצה את שני בורגי הקי¥

;168

הוצא את המכלול;¥

, איור 169, יחד והסר(B)לחץ את הלשוניות ¥

ה;את בית הנור

ה המותקנת בלחיצה והחלףהוצא את הנור¥

אותה בחדשה.

ת לוחית רישויתאור

פנסי צד
(אם קיים)

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף את הנור

כב ארוך במיוחד:עבור ר

, איור 171,(C)בוע שחרר את שני בורגי הקי¥

והסר את מכלול הפנס.

 הנמצא(D)ה בוב את בית הנורסובב 1/4 סי¥

בחלקו האחורי של מכלול הפנס והסר אותו.
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החלפת נורות פנימיות

סוגי נורות ושיעור המתח מצוינים בסעיף ”החלפת

ה“.נור

מיה קדפנס תקר
כדי להחליף נורית פעל באופן הבא:

לחץ בנקודות המסומנות בחיצים והסר את¥

ה בעלי משטח:עבור תאי נוסעים ושלד איור 172.(A)ה פנס התקר

 הנמצא(D)ה בוב את בית הנורסובב 1/4 סי¥

בחלקו האחורי של מכלול הפנס והסר אותו.

ה המותקנת בלחיצה והחלףהוצא את הנור¥

אותה בחדשה.

  איור 173, אבטח את(B)סגור את המכסה ¥

בתו. ודא איור 173 בתוש(A)ה פנס התקר

שהוא ננעל במקומו.

ה אחוריתת תקרתאור
להחלפת נורות פעל באופן הבא:

 איור 174,(D)ה הוצא את פנס התקר¥

ה המוצגת על ידי החץ.בהפעלת לחץ בנקוד

, איור 175.(E)פתח את כיסוי המגן ¥

ה, איור 175בשחרור(F)  ההחלף את הנור¥

ה החדשהעי הצד, ודא שהנורממג

עי הצד האלה;מוקמה באופן נכון בין מג

 איור 175, והתקן(E)סגור את כיסוי המגן ¥

 איור 174(D)ה ת התקרמחדש את מנור

בת שלה,ודא שהיא נעולה במקומה.בתוש

 איור 173.(B) פתח את כיסוי מגן ¥

עיםאיור 172 מהמג (C) החלף את הנורות  ¥

בצדדיה והחלף אותן. ודא שהנורות החדשותש

עים.ב בין המגמאובטחות היט
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החלפת נתיך

מידע כללי
 150(  (151 (152 (153

 4(

כתנתיכים משמשים כאמצעי הגנה במער

פים) בגללהחשמל. הם מופעלים (כלומר נשר

כת או בגלל הפעלה לא נכונה.תקלות במער

ב חשמלי כלשהו מפסיק לפעול, ישכיכאשר ר

(A)ף. תיל הנתיך בדוק אם הנתיך שלו לא נשרל

ף החלףב להיות שלם. אם הנתיך נשראיור 176 חיי

ך אמפרי (בצבעאותו בנתיך זהה בעל אותו ער

זהה).

(B)נתיך תקין 

(C)נתיך שרוף 

איור 176

מיקום נתיכים
בות נתיכים הנמצאותנתיכים נמצאים בשתי תי

בתא המנוע ובצד ימין בתא הנוסעים.

בת נתיכים בלוח המכשיריםתי

בת הנתיכים בלוח המכשיריםעל מנת לגשת לתי

, איור 178(A)  איור 177, שחרר את הברגים 

והסר את המכסה.
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בת נתיכים בתא המנוע �תי

ת חיווט אופציונליתיחיד

בת הנתיכים, איור 181� איורכדי לגשת אל תי

182� איור  183, הסר את מכסה המגן, איור

.179

סובב לאט את הבורג נגד כיוון השעון עד¥

שתחוש בהתנגדות (אל תהדק יתר על

ה);המיד

שחרר את הבורג בזהירות;¥

כאשר ראש הבורג יוצא מפתחו במלואו,¥

בת נתיכים נפתחת;תי

הסר את המכסה.¥

כדי להתקין את המכסה, פעל באופן הבא:

בה באופן נכון;הצמד את המכסה אל התי¥

הדק את הבורג המחזיק במלואו באמצעות¥

מברג פיליפס;

סובב את הבורג לאט בכיוון השעון עד¥

שתחוש התנגדות (אל תהדק יתר על

ה);המיד

שחרר את הבורג בזהירות;¥

בת הנתיכיםכאשר הבורג מוברג במלואו, תי¥

ה כהלכה.סגור

בת נתיכים בתא המנועתי

פעל באופן הבא:

הדק במלואו את הבורג המחזיק באמצעות¥

מברג פיליפס שסופק;
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בת נתיכים אופציונלית בעמודתי

אמצעי ימני
(אם קיימת)

בת נתיכים זו, איור 184, הסר אתכדי לגשת לתי

מכסה המגן, איור 185.

˙ת חיווט אופציונלי 2יחיד ת חיווט אופציונלית 1יחיד

Multijet 2 150 / 130 2.3)     (דגמי

ת חיווט אופציונלית 1יחיד

)(2.3 150 ECOJET
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 אסור להחליף נתיך בנתיך בעל ערך150)

אם נתיך.  סכנת שריפה.אמפרי גבוה יותר

)MEGA-FUSE, MIDI-FUSE (הגנה כללי

כז שירות מורשהף , יש ליצור קשר עם מרנשר

סמלת בע“מ.ת מטעם חבר

 לפני החלפת הנתיך השרוף, שלוף את151)
המפתח ממתג ההתנעה והפסק את פעולתם

של כל צרכני החשמל.

ברצונך לשטוף את תא המנוע, אלאם  152)

בת הנתיכים.ם המים ישירות אל תיתכוון את זר

 מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה153)
מטעם חברת סמלת בע“מ, אם נשרף נתיך
כללי של מערכת בטיחות (כריות אוויר, בלמים),
מערכת המנוע (מנוע, תיבת הילוכים) או של

מערכת ההיגוי.

אסור בהחלט להחליף נתיך שרוף בשום54)
מוליך חלופי אחר.

אזהרה

חשוב
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אמפרנתיךהתקן מוגן

F127.5אור נמוך בפנס ראשי ימני

F137.5אור נמוך בפנס ראשי שמאלי

F315ה של לוח מכשירים (+ מפתח)ת בקרה של תא המנוע, ממסר של יחידת בקרממסר של יחיד

F327.5ה בתא הנוסעים (+מצבר)ת תקרהדלקת תאור

F337.5 (+מצבר)Start&Stopכת סאות עם מערחיישן ניטור של מצבר  עבור גר

F347.5בוס (חירום)ה פנימית של מיניתאור

כת (+מצבר), מערWebastoה של ניתוק מצבר, קוצב זמן ת בקרף, יחידת אקלים, טכוגררדיו, בקר

)S&Sכת שמע (ם להתקנת מער), מייצב זרTPMSת לחץ אוויר בצמיגים (בקר
F3610

F377.5ת פנסי בלימה (ראשי), לוח מחוונים (+ מפתח), שער (לממירי מתח)בקר

F3820נעילת דלתות (+ מצבר)

F4320מית (+ מפתח)מגב שמשה קד

F4720חלון חשמלי בצד הנהג

F4820מיחלון חשמלי בצד הנוסע הקד

ה שמאלי, לוח עזר,כזי, לוח בקרה מרה של חיישן חניה, רדיו, בקרי גלגל הגה, לוח בקרת בקריחיד

)S&Sם, מייצב מתח (עבור ה, חיישן גשה של ניתוק מצבר (+ מפתח) וו גרירת בקריחיד
F495

ף (+ מפתח), התקנתה של גלגל הגה, פנסי נסיעה לאחור, טכוגרת בקרת אקלים, יחידבקר
F515

ב , מצלמה אחורית, מחבר יישור פנסים ראשייםת סטייה מנתי, אזהרTOM TOMמכשיר 

F537.5לוח מחוונים (+ מצבר)

בת נתיכים בלוח המכשיריםתי
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אמפרנתיךהתקן מוגן

-F89לא ישים

F907.5אור גבוה בפנס ראשי שמאלי

F917.5אור גבוה בפנס ראשי ימני

F927.5פל שמאליפנס ער

F937.5פל ימניפנס ער
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אוורור תא הנוסעים

Webasto,F0550עם 

בת הילוכיםמשאבת תי

רובוטית (+ מצבר)

מאוורר לקירור מנוע הפועל

F0640/60במהירות גבוהה (+ מצבר)

מאוורר לקירור מנוע הפועל

F0740/50במהירות נמוכה (+ מצבר)

מאוורר תא הנוסעים

F0840(+ מפתח)

F0915שקע חשמלי אחורי (+ מצבר)

F1015צופר

F1415שקע חשמלי (+ מצבר)

F1515מצית סיגריות (+ מצבר)

F197.5כת מיזוג אווירחס של מערמד

F2030מיתמגב השמשה הקד

ת עזר עבור הזזהלוח בקר

F247.5וקיפול מראה (+ מפתח)

F3015ת מראותהפשר

אמפרנתיך  התקן מוגן

Multijet 2  Power - 130 Multijet 2  AdBlue®   - 2.3  130/150 Multijet  2 180     סאות  גר

בת נתיכים בתא המנוע �אל: תי
(B)ת חיווט אופציונלית 1 (*) �: יחיד
(C)ת חיווט אופציונלית 2: יחיד

בד בלMultijet 2 130/150 2.3*  עבור דגמי:  
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WebastoF6130ה ת בקריחיד

WebastoF6220מאוורר תא נוסעים עם 

F6320השקע וו גריר

F6430מתזי פנסים ראשיים

F6515ת גרורת בקריחיד

F6615ת גרורת בקריחיד

F6720השקע וו גריר

בת נתיכים בתא המנוע �אל: תי
(B)ת חיווט אופציונלית 1 (*) �: יחיד
(C)ת חיווט אופציונלית 2: יחיד

אמפרנתיך  התקן מוגן

בד בלMultijet 2 130/150 2.3*  עבור דגמי:  
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אוורור תא הנוסעים

Webasto,F0520עם 

בת הילוכיםמשאבת תי

רובוטית (+ מצבר)

F0620מאוורר לקירור מנוע פעיל

מאוורר תא הנוסעים

F0840(+ מפתח)

F0915שקע חשמלי אחורי (+ מצבר)

F1015צופר

F1415שקע חשמלי (+ מצבר)

F1515מצית סיגריות (+ מצבר)

F197.5כת מיזוג אווירחס של מערמד

F2030מיתמגב השמשה הקד

ה עזר עבור הזזהלוח בקר

F247.5וקיפול מראה (+ מפתח)

F3015ת מראותהפשר

WebastoF6130ה ת בקריחיד

WebastoF6220מאוורר תא נוסעים עם 

אמפרנתיך  התקן מוגן

ECOJET 150  2.3סאות גר

בת נתיכים בתא המנוע �אל: תי
(B)ת חיווט אופציונלית 1 (*) �: יחיד
(C)ת חיווט אופציונלית 2: יחיד

בד בלMultijet 2 130/150 2.3*  עבור דגמי:  
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F6320השקע וו גריר

F6430מתזי פנסים ראשיים

F6515ת גרורת בקריחיד

F6615ת גרורת בקריחיד

F6720השקע וו גריר

אמפרנתיך  התקן מוגן

בת נתיכים בתא המנוע �אל: תי
(B)ת חיווט אופציונלית 1 (*) �: יחיד
(C)ת חיווט אופציונלית 2: יחיד

בד בלMultijet 2 130/150 2.3*  עבור דגמי:  
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כת ניהולת מעריחיד

כבלצי ר
ת ממשק ביוכב יוצרכת ניהול צי רת מעריחיד

כת ניהול ציכב לתקן מעררשת הנתונים של הר

כב.ר

FMS :כב (ת ניהול צי רממשק יחידFMSהוא (

רטי המאפשר קריאה של האותותממשק סטנד

ה האלקטרונית הדיגיטלית שלת הבקרשל ליחיד

כב.הר

המידע של אותות אלו יכול לשמש להתאמה

כב.אישית או לאבזור מיוחד של הר

סאותכב תומכת בגרכת ניהול לצי רת מעריחיד

 הבאים:FMSתקני 

¥FMSזמין באתר 02סה  ממשק תקני גר)
http://www.fms- standard.com/Truck/

lndex.htm(

¥Bus FMS ממשק תקני � )אוטובוס( 

  (זמין באתר 02סה גר
http://www.fms- standard.com/Truck/

lndex.htm(

כבכת ניהול ציי רת מערמומלץ להתקין את יחיד

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברבמר

בע“מ או ע“י איש מקצוע מומחה.

/Fittersהוראות ההתקנה נמצאות בקטגוריה 

Installers Manualריך התקנה) )מתקינים/מד

באתר

www.flatprofesslonal- converters.com.

בלה הבאה מציגה את כל האותות הזמיניםהט

ה שלה בקרך יחידרה דמממשקי יחידות הבקר

כב.כת ניהול צי רמער
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בבלם החניה משולמציין שמתג בלם חניה

כבמציג את מהירות הרבוב גלגלמהירות סי

CCVSמציין שדוושת המצמד נלחצהמתג מצמד

מציין שדוושת הבלם נלחצהמתג בלם

ת שיוט מופעלתבקרמצייו שת שיוט מופעלתבקר

מציין את מיקום דוושת האצהמיקום 1 של דוושת האצה

EEC2מציין את היחס באחוזים בין מומנט המנועאחוז עומס מנוע במהירות נוכחית

בי במהירות המנוע הנוכחיתוהממונט המר

LFCך שהמנוע פעלמציין את סך כל הדלק שנצרסך כל הדלק בשימוש

DDבימציין את היחס בין מפלס הדלק לנפח מרמפלס הדלק

של מיכל הדלק.

EEC1כבמציג את מהירות הרמהירות המנוע

VDHRכב.חק הנסיעה כולל של הרמציין את מרכבחק נסיעה כולל של הרמר

ET1ה של נוזל קירור מנועמציין את הטמפרטורת נוזל קירורטמפרטור

AMBכב.ה מחוץ לרמציין את הטמפרטורְבהבית סטמפרטור

מציין את הכמות של דלק שהמנוע משתמששיעור הדלק

LFE
ת זמן.ביחס ליחיד

בשימושמציין את היחס בין כמות הדלת שצריכת דלק ממוצעת

כב הנוכחית.בין מהירות הרל

תיאוראות                         הודעה
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תיאוראות                         הודעה

SERVחק שניתן לנסוע עד מועד השירותמציין מרחק שירותמר

הבא

HOURSמציין את זמן הפעולה הכולל של המנועסך שעות מנוע

DC1מציין את מצב הדלתות הנוכחימיקום הדלתות

AS(1) מציין את מצב האלטרנטור הנוכחימצב אלטרנטור

ETC2מציין את ההילוך הבא לשילובת הילוך (1)בחיר

ב כעתמציין את ההילוך המשולהילוך נוכחי (1)

מציין את הדקותדקות

מציין את השעותשעות
TD

מציין את החודשחודש

מציין את היוםיום

מציין את השנהשנה

מציין מצב אור גבוה דולק בפנסים הראשייםאור גבוה

מציין מצב אור נמוך דולק בפנסים הראשייםאור נמוך

מציין מצב הפעלה פעיל של מחווני איתותמחווני איתות

FMS1 (2)
מציין מצב פעיל של מהבהבי חירוםת חירוםתאור

בבלם החניה משולמציין שבלם חניה

כת הבלמיםמציין תקלה במערכת הבלמיםתקלת בלם/ תקלה במער

המציין שהדלת האחורית אינה סגורדלת אחורית פתוחה

ת דלקה של עתודמציין שנורית נורית אזהרמפלס דלק

דולקת
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ה גבוההה של טמפרטורמציין שנורית אזהרת נוזל קירורטמפרטור

של נוזל קירור דולקת

ה של טעינת מצברמציין שנורית אזהרמצב טעינת נצבר

נמוכה דולקת

ה של לחץ שמן מנועמציין שנורית אזהרשמן מנוע

נמוך דולקת

מציין שפנסי הצד דולקיםפנסי חניה, פנסי צד

פל דולקיםמציין שפנסי הערמייםפל קדפנסי ער

פל האחורי דולקמציין שפנס הערפל אחוריפנס ער

כתה של תקלה במערמציין שנורית אזהרנורית תקלה כללית /מנוע

 דולקתEOBDהזרקה/ 

FMS1 (2)מציין שנורית חיווי של מועד שירות דולקתשירות, קריאה לטיפול

בת ההילוכיםמציין תקלה בתיבת הילוכיםתקלה/כשל תי

 דולקתABSה של מציין שנורית אזהרכת למניעת נעילת גלגליםתקלה במער

פידות בלמיםה של רמציין שנורית האזהרפידות בלמים בלויותר

בלויות דולקת

ה של תקלה כלליתמציין שנורית אזהרתקלה / תקלה כללית

דולקת

כת מתליםמציין שמוצג חיווי של מערת גובה )איזון)בקר

מתכווננים

ה של מסנן החלקיקיםמציין שנורית אזהרכת הפליטה של המנועתקלה במער

סתום דולקת(חיווי תקלה כללית)

בותת היציה של בקרמציין שנורית אזהרESCחיווי 

דולקת

TC01ףה בטכוגרכב השמורמציין את מהירות הרכב (3)ף, מהירות הרטכוגר
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תיאוראות                         הודעה

מציין את מצב דלת הנהגמצב דלת פתוחה 1

מציין את מצב דלת הנוסעמצב דלת פתוחה 2

DC2(4) 3 מציין את מצב הדלתות האחוריותמצב דלתת פתוחה

מציין את מצב דלתות ההזזה הצדדיותמצב דלתת פתוחה 4 (4)

מציין את מצב דלתות ההזזה הצדדיותמצב דלתת פתוחה 5 (4)

כב יכולהכת ניהול צי הרת מערמציין האם יחידבקשות נתמכות:

כב חיצוניתת ניהול צי רבקשות מיחידב ללהגי

FMSכב תומכתכת ניהול צי רת מערמציין האם יחידאבחון נתמך

בבקשות לשליחת נתוני אבחון

תרטית של יחידסה הסטנדמציין את הגררטיתסת תוכנה סטנדכב, גרכת ניהול צי רמער

כבכת ניהול צי הרמער

.Comfort-Maticבת ההילוכים כב עם תי(1) זמין בכלי ר

ם בנתונים המוצגים בלוח המחוונים.כי האותות מקור(2) ער

ף.כב עדיין זמין גם כאשר אין טכוגר(3) אות מהירות הר

(4) אם התוכן אינו זמין, מועבר אות מהירות ”סגור“
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החלפת גלגל

הנחיות כלליות

החלפת גלגל ושימוש נכון במגבה ובגלגל החלופי

בים אמצעי זהירות המפורטים(אם קיים), מחיי

להלן.

 154((158   (157   (156  (155  

הותהערות אזהר

משקל המגבה הוא 4.5 ק“ג;¥

רש שום כוונון;למגבה לא נד¥

בר ישלא ניתן לתקן את המגבה. אם הוא נש¥

להחליפו בחדש;

בד ידית ההגבההאין לחבר למגבה שום כלי מל¥

שלו.

 159(

להחלפת גלגל פעל באופן הבא:

כב במקום שאין בו סכנהעצור את הר¥

בו תוכל להחליף את הגלגלמהתנועה וש

ה ומצוקה.בביטחה. הקרקע צריכה להיות ישר

הפסק את פעולת המנוע והפעל את בלם¥

החניה;

ב הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור;של¥

בש את אפודכב ללפני שאתה יוצא מהר¥
הבטיחות הזוהר (חובה בהתאם לחוק

במדינות מסוימות)

כב חונה בשל תקלה בהתקניםסמן שהר¥
רשים על ידי החוק בארץ בה אתה נוהגהנד

תת אזהרה, תאור(לדוגמה משולש אזהר
).’חירום וכו

ה של החלפת גלגל על פני שטח חלקבמקר¥
או לא ישר, חסום את הגלגלים עם חפץ

כלשהו.

הוצא את תיק הכלים, הממוקם מתחת¥
מי (ראה ”תא אחסוןב הנוסע הקדלמוש

מי“ בפרק ”הכרב הנוסע הקדמתחת למוש
כבך“)את ר

 Cמפתח ברגים
 Dמגבה
 Eמאריך מפתח ברגים
Fידית מברג

 Gראשי מברג

סאותבת הכלים לא מסופקת (עבור גראם תי¥

אבזור מסוימות), ייתכן כי הכלים מאוחסנים

בתיק כלים.

סאות עם חישוקי סגסוגת, הסר אתעבור גר¥

צלחת הגלגל המותקנת בלחיצה.

הוצא את מאריך מפתח הברגים, את מוט¥

בת הכלים.המפתח ואת המפתח מתי

בובכב את הכלי נכון ובאמצעותו שחרר בסיהר¥

.הפלחהל דעוימה לגלגב עוביקה יגרוב תא דחא

סובב את האום כדי להאריך את המגבה מעט.¥

ת ההגבהה הקרובהמקם את המגבה בנקוד¥

לגלגל המיועד להחלפה. נקודות ההגבה

סאות בעלות בסיסמוצגות באיור 186. בגר

רגה מתקפלת, ישלגלים קצר בעלות מדג
ת ההגבה המוצגתלמקם את המגבה בנקוד

כה כוללת כלים הבאים:ערה
 Aהוו גריר
Bמוט למפתח ברגים
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 �), כדי לא45°באיור 188 בעודו מיושר (ב
רגה.להפריע למד

בים שאתה עומדהזהר את כל העוברים והש¥
כבחק מהרכב. עליהם להתרלהרים את הר

עת בו עד שיעמוד שוב על הקרקע.ולא לג

סאות המצוידות במתלי אווירעבור גר¥
כב באמצעותמת הרמתכווננים, לפני הר

, איור(B) ו� (A)המגבה, לחץ על הלחצנים 
189, בו�זמנית במשך 5 שניות לפחות.

כב מופעל:מת הרמצב ההפעלה המיועד להר
� בלחצנים דולקות. כדי לצאתLEDנוריות ה

 בו�זמנית (B) ו�(A)ממצב זה, לחץ על הלחצן 
�LEDבמשך 5 שניות נוספות, שתי נוריות ה

כת תהיה פעילה במלואה. המצבייכבו והמער
כב עולהמנוטרל אוטומטית כאשר מהירות הר

על 5 קמ“ש.

160 (

כבם את הרהר¥

כב:מת הרלאחר הר

, איור(A)סאות, סובב את בורג בכל הגר¥
ך ביתרבת הגלגל החלופי ד190, של תוש

הגלגל ימני אחורי, באמצעות מפתח
, איור(B)כב נכון עם המאריך הברגים שהור

.190

סובב את הכלי נגד כיוון השעון, איור 191,¥
ה את הגלגל החלופי.כדי לאפשר הורד

תהמשך לסובב נגד כיוון השעון עד לנקוד¥
בוב אושתצוין בתחושת קושי של הסיה עציר

בנקישה של מנגנון השילוב הקיים בהתקן.

161 ((162 

בת של הגלגללאחר יישור של כבל התוש¥

כב.החלופי, הסר את הגלגל החלופי מהר

, איור 192(D)שחרר את כפתור התפס ¥

ושחרר את הגלגל באמצעות שחרור התומך

(E).
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כבים שחרר את הברגים,ת הכלים המורבעזר¥
איור 193 במלואם, והסר את הגלגל.

התקן את הגלגל החלופי תוך יישור של החורים¥
(G) איור 194, עם הפינים ,(H)בעת התקנת .

הגלגל ודא ששטחי התמיכה של הגלגל נקיים
מלכלוך שעלול לגרום לשחרור הברגים.

הברג את 5 בורגי ההידוק.¥

הדק את הברגים הנמצאים באלכסון זה לזה,¥
ר המצוין באיור 194.דלפי הס

ת הגלגל, כדי להנמיךהשתמש במפתח הסר¥
כב, והסר את המגבה.את הר

כב, איור 191, עםהצמד את הכלי המור¥
, איור 190, אל הבורג(B)המאריך התואם  

(A)190 מה של הגלגל של התקן ההר,, איור
החלופי וסובב אותו בכיוון השעון, כדי להרים

ה את הגלגל החלופי עד שהוא נתמךחזר
בת מתחת לרצפה. בדוק שסימןבמלואו בתוש

 מופיע בחלון ההתקן.,, איור 191(D)בור החי

כב בעלי חישוקי סגסוגת פעל באופן הבא:בכלי ר

בצע את החלפת הגלגל לפי הפעולות¥
ב ההעמסה שלהמתוארות למעלה עד לשל

מה של הגלגלהצמיג הנקור על התקן ההר
החלופי.

כה מתיק הכלים הנמצא בתאהוצא את הער¥
הכפפות.

בת אחת, שלושה ברגיםכה כוללת תושהער¥
המיוחדים ומפתח משושה (אלן) אחד, במיד

.10

בו נמצאכבך שגש לחלקו האחורי של ר¥
הגלגל החלופי.

ת את הכבל המחזיק את התקןודא שיישר¥
מה של הגלגל החלופי; קח את הפעמוןההר

בת העגולה, איורומקם אותו בתוך התוש
.196

בסוף הפעולה:

, איור(E)בור את הגלגל המוסר חבר אל החי¥
.(D)192, והדק את הכפתור 

 163(
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הדק את הכפתור על הבורג, כדי לאבטח¥
בת, איור 197.את התוש

בדוק שהגלגל המוחלף מותקן נכון מתחת¥
ת במצמדמה מצוידכת ההרלרצפה (מער

להגבלת סוף המהלך). מיקום לא נכון עלול
להוות סכנה בטיחותית.

ה לתיק/תא הכלים.החזר את כלי ההסר¥

בתבת הכלים לתוך התושהחזר את תיק/תי¥
ב הנוסע.שלה מתחת למוש

164((165 

בת בצדו הפנימי של חישוקהנח את התוש¥
הסגסוגת, איור 198.

השתמש במפתח המשושה (אלן) כדי¥
להדק את שלושת הברגים המיוחדים על

בת, איור 199, תוך נעילתאומי התוש
החישוק.

כב, איור 191, עםהצמד את הכלי המור¥
,(A), איור 190, אל הבורג (B)במאריך התואם  

מה של הגלגל של התקן ההר,איור 190
החלופי וסובב אותו בכיוון השעון, כדי להרים
את הגלגל החלופי עד שהוא נתמך במלואו

בורבת מתחת לרצפה. בדוק שסימן החיבתוש
(D).איור 193 מופיע בחלון ההתקן ,

אזהרה

 השתמש בתאורת החירום שלך,154)
 כדי להראות שרכבך’במשולש האזהרה וכד

נייח, בהתאם לחוקי התעבורה הקיימים.

על הנוסעים לצאת מהרכב, בפרט, אם הוא
מוביל משקל כבד, ולהמתין להחלפת הגלגל
הרחק מהתנועה. הפעל את בלם החניה. אם
החלפת הגלגל מתבצעת על מדרון או בדרך
לא סלולה, חסום את הגלגלים בחפץ מתאים

כלשהו.

 הגלגל החלופי המסופק (אם קיים)155)
מפורט לרכבך. לכן, אין להשתמש בו בדגמים
אחרים. אל תשתמש בגלגלים חלופיים של
דגמים אחרים ברכבך. בורגי הגלגל מותאמים
הוגדרו לרכבך בלבד, ואין להשתמש בהם
בדגמים אחרים או להשתמש בברגים מדגמים

אחרים ברכבך.
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תקן את הגלגל והתקן אותו בהקדם156) 

האפשרי. אל תשמן את הברגת הברגים לפני
ההתקנה, אחרת הברגים עלולים להשתחרר.

 השתמש במגבה להחלפת הגלגל ברכב157)
שעמו הוא סופק או בכלי רכב מאותו דגם.
לעולם אל תשתמש במגבה למטרות אחרות
כגון הרמת דגמים אחרים. מיקום לא נכון של
מגבה עלול לגרום לרכב המורם ליפול. אל
תשתמש במגבה, כדי להרים משקלים גבוהים

מאלה המצוינים על התווית.

 לעולם אל תחבל בשסתום הניפוח. לעולם158)
אל תכניס כלים בין חישוק לצמיג. בדוק לחץ
אוויר בצמיגים ובצמיג החלופי באופן סדיר. ערכי
הלחץ המומלצים מצוינים בפרק “מפרטים

טכניים“.

 אין להשתמש בכלים אחרים מלבד הידית159)
המסופקת עם התקן ההרמה של הגלגל

החלופי. יש להפעילה באופן ידני בלבד.

 בגרסאות המצוידות במתלה אוויר160)
מתכוונן, לעולם אל תכניס את הראש או את
הידיים לבית הגלגל: הרכב עלול להתרומם או
לרדת פתאום בעקבות שינויים אפשריים

בעומס או בטמפרטורה.

  יש להפעיל את ההתקן באופן ידני בלבד161)
ללא שימוש בכלים אחרים (כגון מברגות אוויר
או מברגות חשמליות) מלבד הארכובה

המסופקת.

 החלקים הנעים של המגבה (בורג162)
וחיבורים) עלולים לגרום פציעות: אל תיגע בהם.
אם באת במגע עם חומר סיכה, נקה אותו

ביסודיות.

 בסוף הרמה/נעילה של הגלגל החלופי163)
ולאחר שבדקת שהגלגל מותקן נכון מתחת
לרצפה (לשונית צהובה בתוך חלון ההתקן),
הוצא את מפתח הברגים (היזהר לא לסובב
אותו בכיוון הנכון) כפי שמוצג באיור 189, כדי
להקל על הוצאת המפתח עצמו וכדי למנוע
שחרור של התקן החיבור ולאפשר החיבור

הבטוח של הגלגל.

 אם הגלגל החלופי מוזז, בדוק שהוא164)
מותקן נכון בתוך התושבת שלו מתחת לרצפה.
אם הוא לא מותקן נכון, בטיחות הרכב עלולה

להיפגע.

 התקן ההרמה של הגלגל החלופי מצויד165)
במצמד בטיחות הנועד להגנתו. ניתן להפעיל
אותו אם מופעל עומס חריג על בורג המנגנון.

כת תיקון צמיג מהירער
Fix & Go

(אם קיימת)

בה“, נמצאת בתיFix & Goכת התיקון המהיר “ער

כהמי של תא הנוסעים. הערת, בחלק הקדמיוחד

כוללת איור 200:

 המכיל חומר אטימה ומגיע עם:(A)בוק בק¥

�;(B)צינור מילוי שקוף  

�;(E)צינור לחץ שחור  

� שעליה רשום: “מהירות(C)בקה מד

בקהבית 80 קמ“ש“, את המדמיר

בו היא תהיה גלויהביק במקום שיש להד

לעינו של הנהג (על לוח המכשירים)

אחר תיקון הגלגל הנקור;

כה (ראה איור 201), המשמשרת הדחובר¥

כת תיקון צמיגלאבטחת שימוש נכון בער

מהיר, ושיש למסור אותה לכל מי שיטפל

בצמיג.

 , הכולל מד לחץ ומחברים.(D)חס מד¥

חס;זוג כפפות מגן הנמצא במקום צדדי במד¥

בים שונים.כימתאמים לניפוח ר¥

 166((168 (167 

55 (
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הצמיגים ללחץ המפורט בנושא “לחץ ניפוח“

בפרק “נתונים טכניים“.ש

בדוק את קריאותלקריאה מדויקת יותר מומלץ ל

חס, איור 203, כאשר המד(F)הלחץ במד הלחץ 

כזי ממצב התיקון.כבוי וללא הזזת הבורר המר

המידע אזהר
 יעילFix & Goכת נוזל האטימה של ער

50+.20°� עד °בטמפרטורות חיצוניות של בין 

נוזל האיטום הוא בר�תפוגה.

 169((170 

4 (

תהליך הניפוח
711((175 (174 (173 (172 

אם לאחר 10 דקות עדיין לא ניתן להגיע ללחץ¥

של  3 בר לפחות, נתק את צינור המילוי

השקוף מהשסתום, והוצא את התקע משקע

12V10 מ. סע למר � כדי לפזר את’חק של כ

חומר האיטום בתוך הצמיג באופן אחיד. לאחר

מכן חזור על פעולת הניפוח.

גאם למרות פעולה, לאחר 10 דקות זו לא הוש¥

לחץ של 3 בר, אל תמשיך לנהוג, מכיוון

שהצמיג ניזוק באופן חמור ולא ניתן לתקנו

כה לתיקון מהיר. מומלץ לפנותת הערבעזר

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברלמר

בע“מ.

ר בנושא ”לחציאם הצמיג מגיע ללחץ המוגד¥

בפרק נתונים טכניים, התחל לנסועניפוח“ ש

מיד.

לאחר שנסעת במשך כ�10 דקות עצור ובדוק¥

שוב את לחץ האוויר בצמיגים; זכור להפעיל

את בלם החניה.

ג לחץ אוויר של 3 בר לפחות, תקןאם הוש¥

את לחץ האוויר בצמיגים ללחץ המומלץ

בנושא ”לחץ ניפוח“ בפרק ”נתונים טכניים“

ב),(בעוד שהמנוע פועל ובלם החניה משול

כז שירות מורשההמשך לנסוע בזהירות למר

ת סמלת בע“מ.מטעם חבר

הפעל את בלם החניה. הסר את מכסה¥

, איור(A)השסתום, הוצא את צינור המילוי 

 על שסתום(B)בעת 202, והדק את אום הט

הצמיג.

, איור 204, לתוך שקע(E)הכנס את התקע ¥

12Vהקרוב והתנע את המנוע. סובב את 

בוב השעון עד, איור 203, נגד סי(D)הבורר 

כה באמצעותלמצב התיקון. הפעל את הער

בוי. נפח אתלחיצה על מתג ההפעלה/הכי
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 מקרה של נקר שנגרם על ידי גוף זר;55)
ניתן לתקן צמיגים שקוטר הנזקים הנראים

בסולית הצמיג או בכתף הצמיג אינן עולה על
4 מ“מ.

מסור את דף ההוראות לעובדים 166)
המטפלים בצמיג שאותו יש לתקן באמצעות

הערכה.

לא ניתן לתקן חורים או נזקים בדפנות 167)

, כאשרFix & Go הצמיג. אל תשתמש בערכת

הנזקים נגרמו עקב נסיעה עם צמיג נקור.

במקרה של נזקים לחישוק הגלגל � לא 168)
ניתן לבצע תיקונים (עיוותי מסילה חמורים
הגורמים לאיבוד אוויר). אל תשלוף גופים זרים

(ברגים, מסמרים) מהצמיג.

אין להפעיל את המדחס לפרק זמן העולה 169)
על 20 דקות. סכנת חימום יתר! בצמיגים

, ישFix & Go שתוקנו באמצעות ערכת 

להשתמש באופן זמני בלבד.

המיכל כולל אתילן גליקול. המיכל כולל170) 
שרף גומי אשר עלול לגרום לתגובות אלרגיות.
החומר מזיק בבליעה או כשנושמים אותו, וגורם
לגירויים בעיניים במקרה של מגע. במקרה של
מגע בחומר יש לשטוף אותו מיד במים ולהסיר
את הבגדים שזוהמו. במקרה של בליעה � אל
תתאמץ להקיא. שטוף את הפה, שתה הרבה
מים ומומלץ לפנות מיד לרופא. הרחק מילדים.
לאנשים הסובלים מקשיי נשימה אסור
להשתמש במוצר הזה. אל תשאף את האדים.
במקרה של תגובות אלרגיות � פנה מיד לרופא.
שמור את המיכל במקום שיועד לו, והרחק אותו
מחום. אורך חיי השירות של נוזל האיטום מוגבל.

אחסן את כפפות המגן יחד עם171)

.Fix & Go ערכת

הדבק מדבקה בשדה הראייה של הנהג172) 
כתזכורת לתיקון הצמיג בחומר האיטום. נהג
בזהירות, בפרט בעיקולים. אל תחרוג ממהירות
של 80 קמ“ש. אל תבצע האצות או בלימות

פתאומיות.

 (1733 �אם לחץ האוויר בצמיג יורד מתחת ל
בר, אל תמשיך לנהוג: הערכה לתיקון הצמיג
לא מסוגלת לספק אטימה נאותה, מכיוון
שנגרם נזק חמור לצמיג. מומלץ לפנות למרכז

שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע“מ.

 זכור להודיע למרכז השירות כי הצמיג174)
טופל בערכה לתיקון צמיג. העבר את חוברת

ההוראות לצוות עובדי מוסך לתיקון צמיגים.

אם הותקנו ברכבך צמיגים מסוגים175) 
אחרים מאלו שסופקו עם רכבך, ייתכן כי לא
יהיה באפשרותך לבצע את התיקון. בעת
החלפת הצמיגים מומלץ להשתמש בצמיגים
המאושרים בידי היצרן. התייעץ עם מרכז שירות

מורשה מטעם חברת סמלת בע“מ.

אזהרה

חשוב

אזהרה

 החלף את חומר האיטום לאחר תאריך4)
תפוגה. יש לסלק נכון את המיכל ואת נוזל
האיטום שבו. השלך בהתאם להוראות החוק

והתקנות הישימות.

התנעה בחירום
 בלוח המחוונים נדלקת ה אם נורית האזהר

כז שירות מורשהברציפות, התקשר מיד למר

ת סמלת בע“מ.מטעם חבר

התנעה באמצעות כבלי עזר
ה שהמצבר התרוקן, ניתן להתניע את המנועבמקר

בולת אובאמצעות מצבר עזר, בעל אותה קי

בולת מעט גבוהה יותר מהמצבר שהתרוקן.בקי

תכז שירות מורשה מטעם חברהתקשר מיד למר

סמלת בע“מ.

 176(
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להתנעת המנוע פעל באופן הבא:

 205 כדי לגשת(A)ם את מכסה המצבר הר¥

ב החיובי;לקוט

ב)בים החיוביים (+ סמוך לקוטחבר את הקט¥

של שני המצברים, באמצעות כבל עזר

להתנעה;

בטוקל ינשה רזעה לבכ לש דחא הצק רבח¥

של המצבר המסייע, ואת הקצה )�( ילילשה

ת הארקה איור 206;השני לנקוד

התנע את המנוע;¥

לאחר התנעת המנוע � הסר את הכבלים¥

בור.ר החידר הפוך לסדבס

תהליך זה חייב להתבצע בידי צוות 176)
מקצועי כי פעולות לא נכונות עשויות לגרום
להתחשמלות. כמו כן, נוזל המצבר הוא חומר
רעיל ומשתך: הימנע ממגע עם עיניים ועור.
הרחק להבות חשופות וסיגריות דולקות

מהמצבר ואל תיצור גצים.

אם לאחר מספר ניסיונות התנעה המנוע אינו

כז שירותמותנע, אל תתעקש. התקשר למר

ת סמלת בע“מ.מורשה מטעם חבר

בים השליליים של: אל תחבר את הקטהאזהר

שני המצברים במישרין: גיצים עלולים להצית את

הגזים הדליקים המשתחררים מהמצבר. כאשר

ע מקריכב אחר � מנע מגמצבר העזר מותקן בר

כב.בין חלקי המתכת של שני כלי הר

חיפההתנעה בד
חיפה,אסור בהחלט לנסות להתניע את המנוע בד

רון.ה או שיוט במדגריר

אזהרה

טעינה מחדש של

המצבר
: תהליך טעינת המצבר הוא לידיעתךהאזהר

כזבצע פעולה זה, מומלץ לפנות למרבד. כדי לבל

ת סמלת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

ת מתג ההתנעה למצבאחרי העברה:אזהר

STOPת דלת הנהג המתן כדקה לפחות לפני וסגיר

שאתה מנתק את אספקת החשמל מהמצבר

ומחבר אותה מחדש. כאשר אתה מחבר שוב את

STOPהכבלים למצבר ודא שמתג ההתנעה במצב 

ה.ושדלת הנהג סגור

בת להיות איטית בשיעור אמפר: טעינה חייהאזהר

נמוך ולהימשך כ� 24 שעות. טעינה ממושכת

עלולה להזיק למצבר.



174

ב
מ

רק
 ה

יח
ור

ם
כת: יש לחבר נכונה את כבלי מערהאזהר

החשמל אל המצבר, כלומר, הכבל החיובי (+)

בב החיובי והכבל השלילי (�) לקוטמתחבר לקוט

בי המצבר מסומנים בסמל (+) ובסמלהשלילי. קוט

ביבדוק שקוט(�) על גבי מכסה המצבר. יש ל

המצבר לא חלודים ושהכבלים מחוברים אליהם

ב.היט

כב באמצעותאם ברצונך להטעין את מצבר הר

מטען מצברים מהיר, נתק את כבלי המצבר לפני

הטעינה. אל תשתמש במטען מצברים מהיר כדי

לספק את מתח ההתנעה.

 177( (178

כתכב ללא מערכלי ר
Stop/Start

כדי לטעון את המצבר, פעל באופן הבא:

ב המצבר השלילי.נתק את הכבל מקוט¥

בי המצבר תוךחבר את כבלי המטען לקוט¥

בים הנכונים.ה על הקטהקפד

הפעל את המטען.¥

בתום הטעינה כבה את המטען לפני שאתה¥

מנתק אותו מהמצבר.

ב המצבר השלילי.חבר מחדש את קוט¥

כתכב עם מערכלי ר
Stop/Start

(אם קיימת)

כדי לטעון את המצבר, פעל באופן הבא:

 (בלחיצה על הלחצן (A)נתק את המחבר¥

(B)  מהחיישן ((C) מת המבקר את ר

ב השלילי (�)בקוטהטעינה של מצבר, ש

(D) .של המצבר  

בחבר את הכבל החיובי של המטען לקוט¥

 ואת הכבל השלילי (E)החיובי של המצבר 

(F) ב החיישן, כפי שמוצג באיור 207. לקוט

הפעל את המטען.¥

בתום הטעינה כבה את המטען.¥

בוראחרי שניתקת את המטען, חבר את החי¥

(A)  לחיישן (C) .207 כפי שמוצג באיור 

אזהרה

מתג ניתוק אספקת

דלק
כב מצויד במתג בטיחות שנכנס לפעולההר

ה של התנגשות, הוא מפסיק את אספקתבמקר

הדלק וכתוצאה מכך מכבה את המנוע.

כאשר מתג האינרציה נכנס לפעולה הוא מפסיק

את אספקת הדלק, וגם מפעיל את מהבהבי

תהחירום המהבהבים, את פנסי הצד ואת תאור

הנוחות, משחרר את כל הדלתות ומציג את

בנטית. הם מנוטרלים באמצעותההודעה הרל

סאות קיים גם. בחלק מהגר(A)לחיצה על כפתור 

ממסר בטיחות, אשר בעת התנגשות מנתק את

ך זו נמנעת דליפה של דלקראספקת החשמל. בד

ברים, ונמנעת היווצרות שלה שהצינורות נשבמקר

ה שלניצוצות או של פריקת מטען חשמלי במקר

כב.בים חשמליים ברכינזק לר

179((180 

ענמיה נוזל מצבר הוא חומר רעיל ומשתך. 177)
ר צריכהבצמה תניעט .רוע םעו םייניע םע עגממ

להתבצע במקום מאוורר. הרחק מהמצבר אש
גלויה ואל תשתמש בחפצים שעלולים ליצור

ניצוצות: קיימת סכנת פיצוץ ושריפה.

חשוב

 אל תנסה לטעון מצבר קפוא. יש ראשית178)
להפשירו, כדי למנוע סכנת פיצוץ. אם המצבר
קפא � יש לבדוק אותו תחילה ע”י אדם מקצועי
ומיומן כדי לודא שהרכיבים הפנימיים לא ניזוקו
ושמארז המצבר לא נסדק, דבר שעלול לגרום

לדליפה של חומצה רעילה ומאכלת.
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ה: לאחר תאונה זכור להוציא את מפתחאזהר
ההצתה ממנעול ההצתה, כדי למנוע את ריקון

מה לדליפת דלק,  אוהמצבר. אם התאונה לא גר
כב (למשל לפנסיםנזק למכשירים חשמליים בר

כב מסוגל לנסוע שוב, הפעל מחדשהראשיים) והר
את מתג ניתוק הדלק.

הפעלת מתג ניתוק הדלק מחדש
כדי להפעיל מחדש את מתג ניתוק הדלק, לחץ

 איור 208.(A)על כפתור 

אם לאחר התנגשות אתה מריח ריח של179) 

דלק, או מבחין בדליפה ממערכת הדלק, אל

תפעיל את המתג מחדש, הדבר עלול להוביל

לשריפה.

 לפני הפעלה מחדש של מתג ניתוק180)

הדלק, בדוק בקפידה שאין דליפת דלק ושלא

נגרם נזק למכשירים חשמליים ברכב (למשל

הפנסים הראשיים).

אזהרה

בת הכלים מתחתמית נמצאת בתיבעת הקדהט

כתב הנוסע. בדגמים המצוידים בערלמוש

Fix&Goבת הכלים זמינה ללא גלגל חלופי, תי

ת (אם קיימת).רק בהזמנה מיוחד

מית  שלה הקדבעת הגרירבת הכלים, טר תיבהיעד

כב ביחדכב נמצאת בתיק המסמכים של הרהר

עם ספר הנהג.

כבת הרגריר
181((189 (188 (187 (186 (185 (184 (183 (182 

בור לווה לחיבעות גרירכב מגיע עם שתי טהר

ה.גריר
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 אין לגרור רכב, כדי להתגבר על מכשולים188)

גדולים בדרך (כגון מצבורי שלג או חומר
שהתפזר על פני הדרך).

 גרירה מתבצעת אם שני כלי הרכב189)
(הגורר והנגרר) מיושרים ככל הניתן. גרירה
באמצעות גרר אף היא חייבת להתבצע לאחר

יישור של שני כלי הרכב.

כדי להשתמש בו פעל באופן הבא:

 והסר אותו, כפי שמצוין(A)פתח את הכיסוי ¥

באיור 209;

, איור 209, נגד כיוון(B)סובב כפתור מחזיק ¥

בה, איורהשעון והסר אותו, כדי להוציא את התי

210;

בה והכנסהוצא את המברג המסופק מהתי¥

ה המוצגת באיור 212 , כדי להריםאותו בנקוד

;(C)את המכסה 

בה והברג מהתי(D)ה הוצא את לולאת הגריר¥

אותה בתוך פין ההברגה, איור 212.

ה, איור 213, נמצאת בנקוד(B)הלולאה האחורית 

המוצגת באיור.

אזהרה

 הברג את טבעת הגרירה ובדוק שהיא181)
מוברגת עד סוף מהלכה.

 לפני גרירה, הפסק את נעילת עמוד182)
ההגה (ראה נושא ”מתג התנעה“ בפרק ”הכר

את רכבך“).

 זכור שמגבר הבלם והיגוי הכוח החשמלי183)
אינם זמינים במהלך גרירה. לכן, יש להפעיל
כוח רב יותר, כדי לתפעל את דוושת הבלמים

ואת גלגל ההגה.

אל תשתמש בכבלים גמישים לגרירת184) 
רכב והימנע מטלטולים. במהלך גרירה ודא
שהחיבורים המהודקים לא גורמים נזק לרכיבים

סמוכים.

במהלך הגרירה, הקפד על חוקי185) 
התעבורה הנוגעים להתקן הגרירה ולהתנהגות

בכביש.

אל תתניע את המנוע במהלך גרירת186) 
הרכב.
גרירה חייבת להתבצע בדרכים/רחובות187)

בלבד. אין להשתמש בהתקן לחילוץ רכב שירד
מהכביש.

בת ההילוכיםדגמים עם תי

COMFORT-MATIC

, ודאComfort- maticבת הילוכים כב עם תיבכלי ר

כב נע כאשר בדיקה שהר(N)ב הילוך סרק  שמשול

כבה של רחף) והמשך באותו אופן כמו גרירהוא נד

בבת הילוכים ידנית. אם לא ניתן לשלרגיל עם תי

כב ומומלץאת מצב הסרק, אל תגרור את הר

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברלפנות למר

בע“מ.
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178................................................טיפולים תקופתיים

178....................................................תיותגרבדיקות ש

178...........................כבתנאי שימוש קשים של הר

180................................תוכנית טיפולים תקופתיים

183............................................בדיקת מפלסי נוזלים

189....................................מסנן אוויר/מסנן אבקנים

190...........................................................................מצבר

192........................................................גלגלים וצמיגים

193..................................................................צמיגי שלג

194........................................................שרשראות שלג

194...........................................................כבעבודות מר

195................................................................כבפנים הר

196...............................................................צינורות גומי

טיפול ותחזוקה

תחזוקה נכונה מאפשרת לשמור על ביצועי
הרכב לאורך זמן, בנוסף על עלויות שימוש
נמוכות ועל יעילותן של מערכות הבטיחות.

פרק זה מסביר כיצד ניתן לעשות זאת.
ראולית,ה אלקטרו�הידכת בקרעם מער
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טיפולים תקופתיים
כב חיונית להבטחת תקינותותחזוקה נכונה של הר

בות.ומצבו  למשך שנים ר

ת בדיקותרת פיאט תכננה סידה זו, חברלמטר

בצע כל 48,000 ק“מופעולות תחזוקה שיש ל

(בהתאם לדגם).

כב אינו מתמצה בטיפוליםעם זאת, טיפול בר

רישותבד. הם אינם מכסים את כל דתקופתיים בל

כב. עוד לפני  הטיפול הראשון של 48,000  ק“מהר

רש טיפולולאחר מכן, בין טיפול למשנהו � עדיין נד

תיות, הוספת נוזלים, בדיקתגרדיר כגון: בדיקות שס

לחץ אוויר בצמיגים ועוד.

: מועדי הטיפול בהתאם לתוכניתהאזהר

תית מפורטים על ידי היצרן. איגרהטיפולים הש

ביטולתיים עלול לגרום לגרביצוע הטיפולים הש

תוקף האחריות.

כזיטיפולים עפ“י לוח זמנים מבוצעים בכל מר

ת סמלת בע“מ,השירות המורשים מטעם חבר

בעו מראש.במועדים שנק

תיים,גרבביצוע פעולות תחזוקה וכן בטיפולים הש

בים או בתיקוניםכיך בהחלפת רלעיתים יש צור

בצע בהסכמה מפורשת שלנוספים. את אלה יש ל

הלקוח.

ה של תקלת הפעלה אנו ממליצים: במקרהאזהר

תכז שירות מורשה מטעם חברלך לפנות למר

סמלת בע“מ, ולא להמתין למועד הטיפול הבא.

ה לעתים קרובות,כבך לגריראם אתה משתמש בר

בהמרווח בין מועד טיפול אחד למשנהו חיי

להתקצר.

תיותגרבדיקות ש
לפני נסיעה ארוכה, בדוק והוסף את הפריטים

ך:ת הצורהבאים במיד

מפלס נוזל קירור מנוע¥

מפלס נוזל בלמים¥

מית.מפלס נוזל לשטיפת השמשה הקד¥

מצב הצמיגים ולחץ האוויר.¥

ה (פנסים ראשיים, מחווני כיוון,פעולת התאור¥

מהבהבי חירום וכדומה).

פעולת המגבים/המתזים של השמשה¥

מית, המצב ובלאי להבי המגבים שלהקד

מית והחלון האחורי.השמשה הקד

כב תקין ומתוחזק כהלכה, לאחרכדי להבטיח שהר

כל 1,000 ו� 3,000 ק“מ בדוק את מפלס שמן

ך.ת הצורמנוע והוסף במיד

תנאי שירות קשים

כב באחד מהתנאיםבים להשתמש בראם מר

הבאים:

ת גרור או קרוואן.גריר¥

כים מאובקות.רבד¥

חקים קצרים (פחות מ�בנסיעות חוזרות למר¥

ה החיצונית נמוכה8�7 ק“מ), בטמפרטור

מאפס מעלות.

בובי סרק לעתיםכאשר המנוע פועל בסי¥

חקים ארוכיםתכופות או בנהיגה למר

ב אי הפעלה  לפרקובמהירות נמוכה, או עק

זמן ארוך).

בצע את הבדיקות הבאות לעתים קרובות יותריש ל

בע בתוכנית הטיפולים:מהנק

פידות בלמי הדיסק ואתבדוק את המצב  של ר¥

ת שחיקתן.מיד

בדוק את ניקיון המנעול של מכסה תא מנוע¥

ודלת תא המטען. בדוק את ניקיון וסיכת

הידיות.

בדוק חזותית את המצב הכללי של המנוע,¥

בת ההילוכים, הצינורות הקשיחיםתי

והגמישים (פליטה, דלק, בלמים), חלקי גומי

(שרוולי מגן, שרוולים, תותבים וכדומה).

בדוק את טעינת המצבר ומפלס הנוזל שלו¥

(אלקטרוליט).

בדוק חזותית את המצב של רצועות ההנעה¥

השונות.
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ך את שמן המנוע ואתת צורבדוק והחלף במיד¥

מסנן השמן.

®AdBlueמלא נוזל הפחתת גזי פליטה ¥

ה(אוריאה) (אם קיים), כאשר נורית האזהר

נדלקת או מוצגת הודעה בלוח המחוונים.

ך החלף את מסנן האוויר.ת הצורבדוק ובמיד¥
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תוכנית טיפולים תקופתיים

הההההההחלפת שמן מנוע

הההההההחלפת מסנן שמן מנוע

הההההההחלפת מסנן סולר

הההההההחלפת מסנן אוויר מנוע

ההההחלפת מסנן מזגן

בבבבבב’בדוק מפלס שמן בגיר אוט

בבבבבבסאות דגם ללא מותחן אוטומטי)מתיחת חגורות הינע של האביזרים (גר

הבבהבבכב קירור החלפה יזומה כל 60,000 ק”מ)חגורות הינע של אביזרים. (ר

בבבבבבבדיקת מפלס נוזל קרור

הבהבהב נוזל בלמים

בבבבבבבדיקת מגבים + מתזים, מילוי מים /תוסף

בדיקה חזותית: גחון , צינורות קשיחים וגמישים, צינור פליטה, צינור

’אספקת דלק ובלמים, שרוולי הינע, תותבים וכד
בבבבבב

306090120150180אלפי קילומטרים

123456שנים

מקרא: ב�בדוק     ה�החלפה      בצ�בצע
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בבבבבבךה הצורבדוק מהלך בלם החניה וכוונן במקר

בבבבבבבדיקת ניקיון מסילות דלתות הזזה

בבבבבבכת היגויבדיקת חופשים במער

בבבבבבAdblueנוזל 

בבבבבבכת היגוישמן מער

בבבבבבפידות בלמים + צלחות בלםבדיקת עובי ר

בבבבבבצמיגים + לחץ אויר

הבת תזמוןחגור

בבבבבבהבדיקת תפקוד לוח מחוונים ונורות אזהר

בבבבבבבים וחיזוק נעלי כבלבדיקת מצב מצבר + ניקוי קט

בצבבצבבצבה + כיוון פנסים כל טיפול שני או שנהבדיקה תאור

בצבצבצבצבצבצENGINE TESTו�ו�ו�ו�ו�      DATAבצע איפוס תקלות +

בצבצבצבצבצבצב לאחר כל החלפת שמן מנועבצע איפוס ממוחש

בבבבבבבדיקת פליטות עשן

בצבצבצבצבצבצביצוע נסיעת מבחן

306090120150180אלפי קילומטרים

123456שנים

מקרא: ב�בדוק     ה�החלפה      בצ�בצע
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החלפת שמן מנוע ומסנן בכל 30,000 ק”מ או אחת לשנה*

חס נוסף לקירור � כל 60,000 ק”מכבים עם מדהחלפת רצועות מנוע לר*

כב הנוסע בעיקר בערים � החלפת שמן מנוע ומסנן שמן כל 12 חודשיםר*

כת בלמים � אחת ל� 2 שניםהחלפת שמן מער*

ם מביניהם.החלפת רצועת התזמון � כל 4 שנים או 150,000 ק”מ, לפי המוקד*

כת.ת השירות ולאחר בדיקה של שלמות המערהשתמש תמיד רק בנוזלים המצוינים בחובר*

ה ובהודעה בלוח המחווניםת אזהרכב, ומצוינת בהידלקות נור (אוריאה) תלויה במצב שימוש של הרAdBlueתצרוכת של תוסף הפחתת גזי פליטה *

(אם קיים)

ת ההינע של האביזרים.כאשר שמן המנוע מוחלף בפעם הראשונה, בדוק את מתח חגור*

כב מצוייד במסנן אוויר מיוחד לאזורים מאובקים: � כל 20,000 ק”מ בדוק ונקה מסנן; כל 40,000 ק”מ החלף מסנן או החלף את מסנן האוויראם הר*

כאשר המחוון מראה שהמסנן חסום.

ה או הודעה (אם קיימת) בלוח המחווניםת אזהרכב, ומצוין באמצעות נורהמרווח בפועל להחלפת שמן מנוע ומסנן שמן תלוי בתנאי ההפעלה של הר*

ה והודעות”), ואסור שיחרוג מ� 24 חודשים.(ראה פרק ”נוריות אזהר

כזראולי, מומלץ לפנות למרכת מצמד הידבת ההילוכים ובדיקה / החלפת נוזל מערבדוק את מפלס נוזל תי): כדי לCOMFORT-MATICה (לדגמי הער*

ת סמלת.שירות מורשה מטעם חבר
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בדיקת מפלסי נוזלים
 190((191 

 56(

A.  עונמ ןמש יוליממכסה �  B.  עונמה ןמש דידמ �  C. המנוערוריקה לזונ לכימ  � D. תימדקה השמשלניקוי ה לזונ � E. םימלב לזונ � F. חוכ הגה לזונ

Multijet  2  115 2.0     סאותגר
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אזהרה

לעולם אל תעשן אם אתה מבצע פעולות בתא המנוע שעלול להכיל גזים או אדים דליקים. קיימת סכנת שריפה. 190) 

כאשר המנוע חם � היזהר כאשר אתה עובד בתוך תא המנוע, כדי להימנע מכוויות. זכור שכאשר המנוע חם, המאוורר עלול להתחיל לפעול וקיימת191)
סכנת פציעה. צעיפים, עניבות ושאר חלקי ביגוד רפויים, עלולים להילכד בחלקים הנעים.

חשוב

בעת מילוי נוזלים, היזהר לא לערבב בין הסוגים השונים: הנוזלים לא תואמים אחד לשני ועלולים לגרום נזק חמור לרכב.56) 
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A.  עונמ ןמש יוליממכסה �  B.  עונמה ןמש דידמ �  C. המנוערוריקה לזונ לכימ  � D. תימדקה השמשלניקוי ה לזונ � E. םימלב לזונ � F. חוכ הגה לזונ

Multijet  2 Power - 150 Multijet  2  -  2.3 130 AdBlue® - 2.3 130 Multijet  2 180          סאותגר
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איור 216

A.  עונמ ןמש יוליממכסה �  B.  עונמה ןמש דידמ �  C. המנוערוריקה לזונ לכימ  � D. תימדקה השמשלניקוי ה לזונ � E. םימלב לזונ � F. חוכ הגה לזונ

ECOJET 150 2.3          סאותגר
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שמן מנוע
 57(

בדוק את מפלס השמן מספר דקות (כחמש דקות)

כב חונהלאחר הפסקת פעולת המנוע, כאשר הר

ה.על קרקע ישר

 ו�MINב להיות בין הסימונים מפלס השמן חיי

MAX על מדיד השמן (B),215 איור 214, איור ,

איור 216 ואיור 217.

ביל לליטר מקMAX ו� MINהפער בין הסימונים 

ך.שמן אחד לער

אם מפלס השמן קרוב או אפילו נמוך מהסימון

MINך צוואר המילוי ר � הוסף שמן ד(A),214 איור 

איור 215, איור 216 ואיור 217 עד שהמיפלס יגיע

.MAXלסימון 

אסור למיפלס השמן לעבור, אף פעם את הסימון

MAX.

תצרוכת שמן מנוע

ך 400בית של המנוע היא בערתצרוכת השמן המר

ם ל� 1000 ק“מ.גר

כב חדש, המנוע זקוק להרצה וצריכתכאשר הר

בה, רק לאחר 5,000 עדב כיציהשמן יכולה להיחש

6,000 הקילומטרים הראשונים.

 תצרוכת השמן תלויה בסגנון נהיגה:האזהר

כב.ובתנאי ההפעלה של הר

לאחר הוספת שמן או לאחר החלפתו: האזהר

הנח למנוע לפעול בהילוך סרק לכמה שניות. לאחר

ה המתן כמה דקות לפני שאתה בודק אתעציר

מפלס השמן.

 מלא שמן מנוע זהה במפרט זהה:האזהר

לשמן שישנו כבר במנוע.

נוזל קירור המנוע
192(

 58(

בדוק כאשראת מיפלס נוזל קירור המנוע צריך ל

MINהמנוע קר. המפלס צריך להיות בין הסימונים 

 שעל מיכל נוזל הקירור.MAXו� 

אם המיפלס נמוך, פעל באופן הבא:

כדי לגשת לצוואר המילוי של המיכל, הסר את¥

, איור 218, באמצעות(A)כיסוי הפלסטיק 

, נגד כיוון השעון;(B)בוב של בורגי הנעילה סי

 איור C,214הוסף באיטיות בצינור מילוי ¥

איור 215, איור 216 ואיור 217 תערובת של

,50%PARAFLUUP מים מזוקקים ו� 50% 

,PETRONAS LUBRICANTSבוצת של ק

.MAXעד שהמיפלס יגיע ל� 

 ומיםPARAFLUUPתערובת 50�50 של  

מזוקקים, מעניקה הגנה נגד קפיאה עד

.35°C-ל�

כב בתנאים אקלימייםכאשר משתמשים בר

קשים במיוחד, אנו ממליצים להשתמש

 עם PARAFLUUP40%בתערובת של 60% של 

מים מזוקקים.

כת היגוי כוחנוזל של מער
193(

59(

5(

בי. ישבדוק שהנוזל במיכל נמצא במפלס המר

כב חונה על קרקעבצע את הבדיקה בעוד שהרל

ה והמנוע שלו מכובה וקר.ישר

פעל באופן הבא:

, איור 218, באמצעותAהסר מכסה פלסטיק ¥

, נגד כיוון השעון,(B)שחרור של בורגי הנעילה 

כדי לגשת לצוואר המילוי של המיכל;

MAXבדוק שמפלס הנוזל נמצא בסימון ¥

, איורFבמדיד שמחובר למכסה מיכל דלק 

214, איור 215, איור 216 ואיור 217 (השתמש

  של המדיד,C° 20במפלס המוצג בצד ה� 

בדוק במצב קר).כדי ל

ר, הוסף נוזלאם מפלס הנוזל במיכל נמוך מהמוגד

בלתאחד מתוך רשימת המוצרים המצוינת בט

“נוזלים וחומרי סיכה“ בפרק “מפרטים טכניים“.
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ה המכסה, פעל באופן הבא:לסגיר

חוף את המשפך הטלסקופי פנימה עדד¥

לנעילתו.

סגור את המכסה.¥

196(

נוזל בלמים
197((198 

60(

 איור 214, איור 215, איור (E)הוצא את המכסה

מת216 ואיור 217 ובדוק כי הנוזל נמצא בר

בית.המפלס המר

.MAXאסור שמפלס הנוזל במיכל יחרוג מסימון 

אם מפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך מדי, פתח

מים) (ראה עמודים קודEאת מכסה המיכל 

בלת נוזליםהשתמש בנוזל כפי שמתואר ב� ”ט

וסיכה בפרק “נתונים טכניים“.

, ואת(E) נקה בזהירות את מכסה מיכל ה:הער

בו.ביהשטח מס

כאשר אתה פותח את המכסה, וודא שלא נכנס

לכלוך למיכל.

להוספת נוזל השתמש תמיד במשפך עם מסנן

מובנה (רשת הסינון צפופה יותר או שווה ל�

מ).“0.12 מ

נוזל הבלמים הוא היגרוסקופי (סופחה: אזהר

בה זו, אם נעשה שימוש במכוניתלחות). מסי

בתנאי לחות גבוהה מאוד, יש להחליף את נוזל

בה יותר מאשר מצויןהבלמים בתכיפות ר

.“בתוכנית הטיפולים”

פעל באופן הבא:

התנע את המנוע והמתן להתייצבות הנוזל¥

במיכל;

בעוד שהמנוע פועל, סובב את גלגל ההגה¥

במלואו מימין לשמאל כמה פעמים.

 והדק אתMAXהוסף את הנוזל עד לסימון ¥

מכסה המיכל.

ל לניקוי השמשהנוז
מית/החלון האחוריהקד
194((195 

להוספת נוזל:

 איור 214, איור 215, איור , Dהסר מכסה ¥

216 ואיור 217 באמצעות משיכה של תפס

החוצה;

משוך את פתח הצינור למעלה, כדי להוציא¥

את המשפך הטלסקופי, איור 219.

 לפני פתיחת המכסה, בדוק שהוא מכווןה:אזהר

ם לונכון (כפי שמוצג באיור 219), כדי שלא ייגר

ת,בים מכניים סמוכים. אחרכינזק ושלא יפריע לר

סובב אותו עד שיגיע למצב הנכון.

להוספת נוזל, פעל באופן הבא:

PETRONAS השתמש בתערובת של מים ו�  
DURANCE SC35,30% :בריכוזים הבאים 

PETRONAS DURANCE SC35ו� 70% מים 
בקיץ.

50% PETRONAS DURANCE SC3550% ו� 

ה של טמפרטורות מתחת ל�ף. במקרמים בחור
-20°C השתמש בנוזל ,PETRONAS

PETRONAS DURANCE SC35.לא מדולל 
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שמן מנוע משומש ומסנני שמן מכילים57)
חומרים מזיקים לסביבה. מומלץ להחליף שמן
מנוע ומסנן שמן במרכז שירות מורשה מטעם

סמלת בע“מ.

במערכת הקירור של המנוע נעשה שימוש58)
. יש להוסיף PARAFLU UPבנוגד קיפאון

למערכת הקירור נוזל מאותו הסוג. אסור לערבב
  לבין נוזלים מסוגיםPARAFLU UPבין נוזל 

אחרים. אם עורבבו נוזלים בטעות, אסור
להתניע את המנוע, יש לפנות למרכז שירות

מורשה מטעם חברת סמלת בע“מ.

אל תסובב את גלגל הגה הכוח עד לנעילתו59)
במשך למעלה מ� 8 שניות ברצף בעוד
שהמנוע פועל, מכיוון שזו תהיה פעולה רועשת

שעשויה לגרום נזק למערכת.

ע בין נוזל בלמים, שהוא חומר מנע מג60)

בין חלקים צבועים. אם הואמשתך מאוד, ל

ע עמם, שטוף את האזור במים מיד.בא במג

חשובאזהרה

חשוב

ערכת הקירור נתונה בלחץ. במידת מ19)2
הצורך החלף את המכסה במכסה מקורי אחר
כדי לא לפגוע בפעולת המערכת. אל תסיר את
המכסה בעוד שהמנוע חם. קיימת סכנת כוויות.

 נוזל הגה הכוח דליק, אל תאפשר לו מגע193)
עם חלקים חמים של המנוע.

 אל תתחיל בנסיעה אם מיכל נוזל194)
השטיפה של השמשה הקדמית ריק. נוזל

השטיפה חיוני לשיפור הראות בזמן נהיגה.
 ישנם תוספים מסחריים לנוזל לניקוי195)

שמשות דליק. בתא המנוע נמצאים חלקים
חמים העלולים להצית אותם.

 אל תשחרר את המכסה של המאריך196)
לפני שליפת המערכת באמצעות הטבעת.

 נוזל הבלמים הוא חומר רעיל ומשתך197)
מאוד. במקרה של מגע יש לרחוץ במים וסבון
עדין.  לאחר מכן שטוף את המקום ביסודיות.
במקרה של בליעה, יש לפנות מיד לקבלת

טיפול רפואי.
 על המיכל מציין כי נוזלהסמל  198)

הבלמים הוא מסוג סינתטי, בניגוד לסוג מינרלי.

שימוש בנוזל מסוג מינרלי, יגרום נזק בלתי הפיך
לאטמי הגומי המיוחדים של מערכת הבלמים.

 שמן תיבת הילוכים משומש מכיל199)
חומרים שמזיקים לסביבה. מומלץ להחליף את
השמן במרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמלת בע“מ, שבו יסולק השמן באופן ידידותי

לסביבה ובהתאם לתקנות החוק.

 תצרוכת של נוזל היגוי כוח היא נמוכה מאוד.5)
אם יש להוסיף נוזל לאחר זמן קצר, מומלץ
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמלת בע“מ כדי לבדוק שאין דליפות במערכת.

נן אוויר/מס
מסנן אבקנים

בתראולי לתינוזל היד

COMFORT-MATICהילוכים 
בת הילוכיםבדיקת מפלס שמן המנוע בתיל

ראולי, מומלץ לפנותולהחלפת נוזל מצמד היד

ת סמלת בע“מ.כז שירות מורשה  מטעם חברלמר

 199(

כז שירותלהחלפת מסנן אוויר מומלץ לפנות למר

מורשה מטעם סמלת בע“מ.

כיםרמסנן אוויר � ד
מאובקות

(אם קיים)

כים מאובקות מצויד במחווןרמסנן אוויר לד

, איור 220.(A)חסימת המסנן 
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בדוק את הקריאות של חיישן החסימה במרווחים

בועים (עיין בנושא ”לוח טיפולים“ בפרקק

”טיפול ותחזוקה“).

ם כדי לנקות את המסנן השתמש בזרה:אזהר

אוויר ולא במים או בחומרי ניקוי נוזליים.

סאות המיועדות לאזוריםמכיוון שהמסנן ייחודי לגר

כז שירות מורשהמאובקים, מומלץ לפנות למר

ת סמלת בע“מ כדי להחליף אתמטעם חבר

המסנן.

מצבר

מת הדוושות.המצבר ממוקם בתא הנוסעים, בקד

כדי לגשת למצבר, הוצא את כיסוי המגן.

 200((201  

החלפת המצבר
רש, החלף את המצבר במצבר מקורי,כאשר נד

בעל אותו מפרט.

אם מתקינים מצבר בעל מפרט אחר, מירווחי

הזמן בין הטיפולים המצויינים “בתוכנית

הטיפולים“ בפרק זה, לא יהיו תקפים יותר.

לכן, התייחס להוראות המסופקות על ידי יצרן

המצבר.

 202((203  

61((62 

 6(

כת חייעצות מעשיות להאר
השירות של המצבר שלך

ייח תא ךיראת ךכבו רבצמה תא ןקורלמ ענמיה

:תואבה תודוקנל בל םיש .ולש תורישה

כב הקפד לסגורכאשר אתה מחנה את הר¥

ב את הדלתות, את דלת תא המטען ואתהיט

מכסה המנוע, כדי שהמנורות הפנימיות לא

ימשיכו לדלוק.

לכמ .םייובכ תויהל םיבייח הרקתה יסנפ¥

תיטמוטוא תכרעמב דיוצמ בכרה םוקמ

;תימינפה הרואתה יוביכל

,עמש תכרעמ :המגודל( םירזיבא ריאשת לא¥

יקרפ ךשמל םילעפומ )’וכו םוריח יבהבהמ

;לעופ וניא בכרה עונמ רשאכ ,םיכורא ןמז

למשחה תכרעמב יהשלכ הלועפ עוציב ינפל¥

;רבצמה לש ילילשה לבכה תא קתנ �

םיקדוהמ דימת תויהל םיבייח רבצמה יבטק¥

.םלשומ ןפואב

STOPבוב המפתח למצב  לאחר סיה:אזהר

ת דלת הנהג, המתן כדקה לפחות לפני ניתוקוסגיר

בור האספקהאספקת חשמל מהמצבר. בעת חי

STOPאל המצבר, וודא שהמפתח נמצא במצב 

ה.במתג ההתנעה ושדלת הנהג סגור

תוחפ לש חתמ בצמב רמשנה רבצמ ה:אזהר

אלל רוחש עבצ גיצמ יטפואה ןווחמה( %05 �מ

קזניי ,אוהש ןמז קרפ לכל )זכרמב קורי רוזא

בול וביכולתקיב הדיריל ליבותש “תורפגתה“ב

.ההתנעה

תאיפק לש  ןוכיסאת ה ליבגהל לולע רבדה 

הרוטרפמטב םג תורקל לולעש המ( טילורטקלאה

).10°C- לש

ןייע ,ךורא ןמז קרפ ךשמל תבשומ היה בכרה םא

“כב למשך זמן ממושך”אי שימוש בר ףיעסב

. “”התנעה ונהיגה קרפב

כישה ברצונך להתקין אביזרי חשמלאם לאחר הר

)’בועה (אזעקה וכדהדורשים אספקת חשמל ק

כת החשמל,או אביזרים העשויים להעמיס על מער

תכז שירות מורשה מטעם חברמומלץ לפנות למר

כזי שירותסמלת בע“מ. אנשי מקצוע העובדים במר

ה בשמחה ימליצו על האביזריםשל החבר

המתאימים מתוך קטלוג האביזרים של פיאט,

בדקויעריכו את צריכת החשמל הכללית וי

כת החשמל הנוכחית מסוגלת לעמודשמער

רג אותה למצבר חזקרש או שיש לשדבעומס הנד

יותר.

כים חשמלמכיוון שחלק מהמכשירים האלה צור

מים לפריקה איטית שלאם המנוע מכובה, הם גור

המצבר.

כבף, אם הרכבך מותקן טכוגראם בר ה:אזהר

ך,חונה במשך תקופה ממושכת של 5 ימים לער

מומלץ לנתק את כבל המצבר השלילי, כדי למנוע

את פריקתו.

כבך מצויד בתפקוד ניתוק המצבר (מנתק),אם ר

ראה את תיאור התהליך בנושא ”בקרים“ בפרק

”לוח מכשירים ובקרים“.
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חשוב

אזהרה

חשוב

הנוזל במצבר הוא רעיל ומשתך. מנע מגע200) 
עם  עור ועיניים. ש לטעון את המצבר במקום
מאוורר היטב, הרחק להבה גלויה ומקורות

לניצוצות מהמצבר. סכנת פיצוץ ושריפה.

שימוש במצבר שמפלס הנוזל שלו נמוך201)
מאוד, גורם לנזק בלתי הפיך ועלול אף לגרום

לפיצוץ המצבר.

 לפני ביצוע פעולות במערכת החשמל,202)
נתק את כבל המצבר השלילי, לאחר שסובבת

 והמתנת דקה אחת.STOPאת המפתח למצב 

 הרכב תמיד משקפי מגן מתאימים203)
בעבודה על המצבר או בקרבתו.

התקנה לא נכונה של רכיבים חשמליים 61)
ואלקטרוניים, עלולה לגרום נזק חמור לרכב.
להתקנה של אביזרים (מערכות אזעקה, טלפון
סלולרי וכדומה), מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה מטעם חברת סמלת בע“מ. במרכז
השירות המורשה יציעו לך את האביזרים
המתאימים ביותר, ובמידת הצורך אף יתקינו

מצבר בעל קיבול גבוה יותר.

מצברים מכילים חומרים העלולים לגרום נזק 6)
חמור לסביבה. מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה מטעם חברת סמלת בע“מ, להחלפת

המצבר תוך הקפדה על איכות הסביבה.

מגב השמשה

מיתהקד

 אם הרכב לא יהיה בשימוש במשך פרק62)
זמן ממושך, בטמפרטורה נמוכה מאוד, הסר
את המצבר והנח אותו במקום חם כדי שלא

יקפא.

החלפת להב המגב של

מיתהשמשה הקד
204(

63(

פעל באופן הבא:

 איורAם את זרוע המגב, לחץ על לשונית הר¥
בור ונתק את הלהב221 של קפיץ החי

מהזרוע.

בתהתקן להב חדש, בהכנסתו בתוש¥
בת בזרוע. וודא שהלהב ננעל היטהמיוחד
במקומו.

מית עלהנמך את זרוע מגב השמשה הקד¥
מית.השמשה הקד

נחירי התזה
מית (שוטפים) איור 222השמשה הקד
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גלגלים וצמיגים
בועיים ולפני יציאה לנסיעה ארוכה, בדוק אתמדי ש

לחץ האוויר בצמיגים בכל הגלגלים. בדוק את לחץ

האוויר כאשר הצמיגים קרים.

כב עליה בלחצי האוויר היא תופעה רגילה כאשר הר

נמצא בשימוש. למידע על לחצי אוויר נכונים ראה

נושא “גלגלים“, בפרק “מפרטים טכניים“.

בלאי לא אחיד שלם ללחץ אוויר לא תקין גור

הצמיגים, איור 224:

A.לחץ תקין: בלאי צמיגים אחיד

B.לחץ נמוך: קצוות הצמיג נשחקים יותר

Cכז הצמיג נשחק יותר.לחץ גבוה: מר

החלף את הצמיגים כאשר הסוליה נשחקה

ה,ועומק החריצים מגיע ל� 1.6 מ“מ. בכל מקר

פעל לפי חוקי המדינה שאתה נמצא בה.

 205((207 (206 

אם סילון הנוזל אינו מותז, בדוק תחילה האם יש

נוזל במיכל: ראה “בדיקת מפלסי נוזלים“ בפרק

זה.

לאחר מכן בדוק אם חרירי הנחירים אינם חסומים.

ך באמצעות סיכה.ת הצורנקה אותם במיד

יש לכוון את זווית המתזים באמצעות מברג קטן

בעל ראש ישר.

יש לכוון את המתזים ל� 2/3 מגובה השמשה

(מקצה התחתון של השמשה).

אזהרה

חשוב

נהיגה עם להבי מגבים פגומים204)
מסוכנת ביותר, מפני שהראות בתנאי מזג

אוויר גרועים נפגעת.

מתזי הפנסים הראשיים

בדוק שמתזי הפנסים הראשיים מופעלים נכון

דירים.ושהם נקיים במרווחי זמן ס

מתזי הפנסים הראשיים מופעלים אוטומטית עם

מית כאשרהפעלתם של מתזי השמשה הקד

דולק האור הנמוך בפנסים הראשיים.

אל תפעיל את מגבי השמשה הקדמית,63)
בעוד שלהבי המגבים מורמים מעל השמשה

הקדמית.

כבמת הרהר
כזכב, מומלץ לפנות למראם יש להרים את הר

ת סמלת בע“מ, המצוידשירות מורשה מטעם חבר

מפה או מגבה מוסך.בר

כב רק באמצעות מיקום זרועותם את הרהר

המגבה או מגבה המוסך כמוצג באיור 223.
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ה, אם הצמיגיםשל “הזדקנות“. בכל מקר
בדוקכב יותר מ� 6 שנים, יש למותקנים בר

אותם על ידי מומחים, כדי להחליט האם ניתן
בדוק גםעדיין להמשיך להשתמש בהם. זכור ל

את הגלגל החלופי;

ה של החלפת צמיגים � התקן תמידבמקר¥
כישת צמיגיםצמיגים חדשים, הימנע מר

ממקור לא ידוע;

אם הוחלף צמיג החלף גם את שסתום¥
הניפוח;

מייםכדי לאפשר בלאי שווה של הצמיגים הקד¥
והאחוריים, מומלץ להחליף את מיקום

ההצמיגים בכל 15�10 אלף ק“מ, תוך הקפד
כב, כדית הצמיגים באותו צד של הרעל העבר

בובלשמור על כיוון הסי

 בעת החלפת צמיג בדוק שחיישן שלה:אזהר

לגל הישן) מועבר מהגTPMSת לחץ אוויר (בקר

ביחד עם השסתום.

אזהרות
נע ככל שניתן מבלימות עזות ומתחילותהימ¥

. היה זהיר הימנע’נסיעה בחריקת צמיגים וכו
כה, אל תעלה עלרמהתנגשות עם שפות מד

בורות או על מכשולים. נהיגה למשך פרקי זמן
כים משובשות עלולה לגרום נזקיםרארוכים בד
לצמיגים;

בדוק תקופתית את הצמיגים כדי לוודא שאין¥
פנות, התנפחויות בלתי רגילות אוחתכים בד

בלאי גדול של הצמיגים. אם אחד או יותר
מהפגמים האלה מתגלה, מומלץ לפנות

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברלמר
בע“מ;

כב בעת הנסיעה:הימנע מהעמסת יתר של הר¥
עומס יתר עלול לגרום נזק חמור לגלגלים

ולצמיגים;

כאשר אירע נקר לצמיג � עצור מיד ותקן אותו¥
כתכדי למנוע נזק לצמיג, לחישוק, למער

כת ההיגוי;המתלים ולמער

צמיגים “מזדקנים“ גם כאשר לא נעשה בהם¥
דקים בגומי הסוליה הם סימניםב. סשימוש ר

הביצועים של צמיגים אלה מופחתים באופן

משמעותי, כאשר עומק הסוליה הוא פחות

ה זה החלף אותם.מ. במקר“מ� 4 מ

אם אתה משתמש בצמיגי שלג בעלי ה:אזהר

תכב (מוגברבית נמוכה מזו של הרמהירות מר

ה הראייה שלבקה בשדבק מד הד,ב� 5%)

תבית המותרהנהג שתציין את מהירות המר

).ECעבור צמיגי השלג (לפי תקנות 

בים להיות זהים (מותגבעת הצמיגים חייכל אר

בה יותרותבנית סוליה) כדי להבטיח בטיחות ר

בבלימה וביכולת נהיגה. זכור שאסור לשנות

בוב של הצמיגים.את כיוון הסי

 208(

המהירות המרבית של צמיגי שלג 208)
“ היא 160 קמ“ש, בעודQמסומנת באות ”

שמהירות 190 קמ“ש מותרת בצמיגים
“, מהירות 210 קמ“שTהמסומנים באות ”

“. עםHמותרת לצמיגים המסומנים באות ”
זאת ציית למגבלות המהירות הנהוגות בדרכים

מהירות.

אזהרה אם לחץ האוויר נמוך מדי, הצמיג עשוי205)

להתחמם יתר על המידה ולהיגרם לו נזק חמור.

הימנע מלהעביר צמיגים מצד ימין של 206)

כדי לא להפר אתהמכונית לצד שמאל ולהיפך 

בב.כיוון הס

אסור לצבוע מחדש חישוקי סגסוגת 207)

. המאפייניםC° 150בטמפרטורה גבוהה מ� 

המכניים של הגלגלים עלולים להיפגע.

אזהרה

צמיגי שלג
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שרשראות שלג
ב לעמודהשימוש בשרשראות שלג חיי

בתקנות החוק המקומיות.

את שרשראות השלג מותר להתקין רק על

מיים (הגלגלים המניעים).צמיגי הגלגלים הקד

השתמש בשרשראות שלג שאושרו על ידי

ת פיאט. בדוק את מתיחות השרשראותחבר

לאחר נהיגה של מטרים בודדים מתחילת

הנסיעה.

 64(

כבך,אם התקנת שרשראות שלג בר ה:אזהר

בה, כדיהשתמש בדוושת ההאצה בזהירות ר

למנוע או להגביל ככל האפשר את החלקת

הגלגלים המניעים. אם גלגלים מניעים

ברמחליקים, שרשראות השלג עשויות להיש

ביו המכניים שלכיכב או לרולגרום נזק למר

כב.הר

כבך מותקנים צמיגים מסוגאם בר ה:אזהר

225/75 R16השתמש בשרשראות שלג בעובי ,

כיםרבי של 16 מ“מ. בנסיעה על דמר

מושלגות לאחר התקנה של שרשראות שלג,

, למעשה בתנאיםASRמומלץ להפסיק את 

אלה, גלגלים מניעים מחליקים בתחילת

הנסיעה מעניקים לך אחיזה טובה יותר.

חשוב

כבמר

הגנה מהשפעות

אטמוספריות
בות הבאות:בות העיקריות לשיתוך הן הסיהסי

זיהום אטמוספרי;¥

אוויר מלוח ולח (אזורי חוף הים או אקלים חם¥
ולח);

בתיים עונתיים.ביתנאים ס¥

כבעצות לשימור המר
צבע

צבע לא נועד רק למטרות אסתטיות, אלא גםה
להגנה על לוחות המתכת שמתחתיו.

יש לתקן מיד שריטות ושפשופים כדי למנוע
ה. השתמש רק במוצרים מקורייםהיווצרות חלוד

כב“,ביצוע תיקוני צבע (ראה “לוח זיהוי צבעי מרל
בפרק “נתונים טכניים“).ש

חוץבת לרתחזוקה רגילה של שכבת הצבע מחיי
בהביחיצה תלויה בתנאי הסכב: תדירות הראת הר

כב.בה משתמשים בר

כב לעתים תכופות יותרחוץ את הרלדוגמה: יש לר
אם משתמשים בו באזורים בעלי זיהום אוויר גבוה,

כים שמפזרים עליהן מלח.ראו בד

כב, פעל באופן הבא:לשטיפה נכונה של הר

כב בשימוש בסילון מים בלחץשטוף את המר¥
נמוך;

בון קלה, שטוף עםנגב בספוג עם תמיסת ס¥
ספוג לעתים קרובות;

בש בסילון אוויר אוב במים וישטוף היט¥
במטלית מעור צבי.

כבב להמלצות הבאות עבור שטיפת הרשים ל
כב:במתקן אוטומטי לשטיפת ר

ם לה נזק;הסר את האנטנה מהגג שלא ייגר¥

על המתקן האוטומטי להשתמש במים עם¥
בון;תוספת של תמיסת ס

בוןשטוף  ביסודיות כדי למנוע סימני שארית ס¥
כב או חלקים גלויים פחות.על המר

חלונות

השתמש במוצרי ניקוי מיוחדים לחלונות.

השתמש גם במטליות נקיות למנוע שריטות

בזכוכית ונזק לשקיפותה.

 את החלק הפנימי של החלון האחורי ישה:אזהר

לנגב בעדינות עם מטלית, בכיוון תילי החימום, כדי

למנוע נזק להתקן החימום.

 האט לאחר התקנת שרשראות שלג;64)
לעולם אל תחרוג מהמגבלה של 50 קמ“ש.

הימנע מנהיגה מעל מהמורות, מדרגות או
מדרכות ואל תנהג במשך זמן רב בדרכים שלא
מכוסות בשלג, כדי לא להזיק לרכבך ולפני

הדרך.
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תא המנוע

ף יש לשטוף בזהירות את תאנת החורבתום עו
ההמנוע, אין לכוון את סילון המים ליחידות הבקר

בת הממסר/הנתיכים בצדהאלקטרוניות ולתי

ביצועשמאל של תא המנוע (כיוון הנסיעה). ל

כז שירות מורשה מטעםהשטיפה התקשר למר

ת סמלת בע“מ.חבר

כב כאשר המנוע קרחשוב: יש לשטוף את הר

. לאחר השטיפה,STOPומפתח ההצתה במצב 

וודא שהגנות מסוימות (לדוגמה: מכסי גומי ומכסים

שונים אחרים) לא ניזוקו או הוסרו.

פנסים ראשיים

לעולם אל תשתמש בחומרים ארומטיים ה:אזהר

(לדוגמה: בנזין) או חומרים קטוניים (לדוגמה:

אצטון) לניקוי עדשות הפנסים הראשיים.

 65(

 7(

כבפנים הר

בדוק מדי פעם שלא נלכדו מים מתחת לשטיחים

) המים’ב טפטוף מים מנעליים, מטריות וכו(עק

ת לוחות המתכת.עלולים לגרום להחלד

 209((210 

בים וריפודיםניקוי מוש
כה או בשואבת אבק השתמש במברשת רלהסר

אבק, מברשת לחה מנקה טוב יותר אריגי קטיפה.

בים בספוג לח בתמיסת מיםשפשף את המוש

ובחומר ניקוי עדין.

חלקי פלסטיק פנימיים
תי של חלקי הפלסטיק הפנימיים �לניקוי שיגר

חשוב

חשוב

כה ספוגה בתמיסה עדינה שלהשתמש במטלית ר

בון. הסר גריז וכתמים קשים באמצעותמים וס

תמיסה ייעודית, המתוכננת לשמר את החזות

והצבע של חלקי הפלסטיק.

לעולם אל תשתמש בספירט או בבנזין ה:אזהר

לניקוי לוח המחוונים.

גלגל ההגה/תפוח ידית

ההילוכים/בלם יד עם כיסוי

בעיעור ט
(אם קיים)

בים האלה מנקים רק באמצעות תמיסהכיאת הר

בון. לעולם אל תשתמש בספירטעדינה של מים וס

או במוצרים המבוססים על אלכוהול.

אזהרה

םימייק  תוינוכמ תפיטש ינקתמ המכב65)
בצמב תובבוס תושרבמב וא םינשוימ םיבהל
תורצוויהלו עבצל קזנ םורגל תולולעה ,עורג
/ההוד הארמ עבצל קינעהל םילולעה םיווק
,הרוק הז םא .םיהכ םיעבצל טרפב ,לפרועמ
םירצומב עבצה ינפ תא תולק שטל
.םימיאתמ

חומרי ניקוי גורמים לזיהום של מקורות 7)

המים. יש לשטוף את הרכב במקום הערוך

לקלוט ולטהר את המים ששימשו לרחיצת

המכונית.

אסור לנקות את פנים הרכב בחומרים209)
. החשמל’דליקים, דוגמת בנזין, אלכוהול וכו

הסטטי שנוצר במהלך הניקוי עלול לגרום
להתלקחות שריפה.

אסור בהחלט  להשאיר פחיות210)
תרסיסים במכונית: סכנת פיצוץ. אסור לחשוף

50פחיות תרסיסים לטמפרטורה גבוהה מ� 
°C .כאשר המכונית חונה תחת קרני שמש

ישירות, הטמפרטורה בתוך המכונית גבוהה
בהרבה מטמפרטורה זו.
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צינורות גומי
כות הבלמים והדלק �ת הגומי של מערגבי צנרל

עקוב בזהירות אחר “תוכנית הטיפולים“ בפרק זה.

ך זמןאוזון, טמפרטורות גבוהות וחוסר בנוזלים לאור

דיקה שלב, עלולים לגרום להתקשחות ולסר

תהצינורות ולדליפות אפשריות. לכן נחוצה ביקור

קפדנית.
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200.........................כבסת מרקוד דגם מנוע
גיר

202........................................................................מנוע

204........................................................כת היגוימער
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209......................................................................מידות

219..................................................................ביצועים

276.....................................................כת הדלקמער

221..................................משקלים ועומסי משקל

224....................................................................תדלוק

227...........................................נוזלים וחומרי סיכה

231.......................................................תצרוכת דלק

CO2......................................................240פליטת 

נתונים טכניים

פרק זה מכיל מידע מקיף העשוי לעזור לך להבין
כיצד רכבך מיוצר וכיצד הוא פועל. המידע נתמך

באיורים, טבלאות ותרשימים.

נתונים אלה נועדו לאנשים שמתלהבים מרכבם,
לטכנאים ולסקרנים שבינינו.
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מידע זיהוי

כב. פרטי המידעבי זיהוי הרכימומלץ להתייחס למר

המופיעים בלוחיות ומיקומן מוצגים להלן:

VINלוחית זיהוי ¥

ה.מספר שלד¥

כב.לוחית זיהוי של צבע המר¥

מספר המנוע.¥

(VIN) כבלוחית זיהוי ר

Fבי מותר בעומס מלא עם גרורמשקל מר

 Gמיבי מותר על הסרן הקדמשקל מר

Hבי מותר על הסרן האחורימשקל מר

Iסוג מנוע

Lכבסת המרקוד גיר

Mקוד חלקי חילוף

N(למנועי דיזל) מדד עשן

הלוחית מספר השילד
מי על קשתלוחית זו ממוקמת: בצד הנוסע הקד

ת בחלק התחתון של איור 226,  והאחרAהגלגל 

מית איור 227.השמשה הקד

הלוחית כוללת את נתוני הזיהוי שלהלן:

כב;דגם הר¥

ה.מספר הסידורי של השילד¥

מיהלוחית מותקנת בתא המנוע בחלק הקד

ומכילה נתונים הבאים, איור 225:

Aם היצרןש

Bמספר ואישור סוג

Cכבקוד זיהוי של סוג הר

Dהמספר שלד

Eבי בעומס מלאמשקל מר

כבלוחית זיהוי צבע של המר
מת תא המנוע איור 228,לוחית זו מותקנת בקד

וכוללת את הנתונים הבאים:

A.יצרן הצבע

Bם הצבע.ש

Cקוד הצבע של פיאט

Dת ותיקונים.קוד צביעה חוזר
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מספר המנוע
רים וכוללבע על בלוק הצילינדמספר המנוע מוט

את סוג המנוע ואת מספר הייצור הסידורי שלו.
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כבסאות מרקודי מנוע � גר

-קוד מנועכב  דגם הר

2.0 ,115 Multijet 2250A2000

2.3 ,150 ECOJET עם  AdBlueF1AGL411A

2.3 ,130 Multijet 2F1AGL411D

2.3 ,130 Multijet 2 עם  AdBlueF1AGL411M

2.3 ,150 Multijet 2F1AGL411C

2.3 ,180 Multijet 2 PowerF1AGL411B
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כב הבא והמפתח הם דוגמהסת המרקוד גר

כב:סאות המרשלפיה ניתן לפרש את כל קודי גיר

לדוגמה:

250 A M M F A DX

דגם250

Aמשקלים

Mמנוע

Mבת הילוכים/ סרניםתי

Fכבמר

Aבסיס גלגלים

DXדגם

GVWמשקל כולל 
 A3000 ק“ג

 B3300 ק“ג

 C3500 ק“ג

 D3500  ק“גMAXI

 E4300/4250/4005/3995  ק“גMAXI

 F2800 ק“ג

 G3650 ק“ג

 H3510   ק“גMAXI

 L3510 ק“ג

 M4400   ק“גMAXI

מנועים

42.3 150 ECOJET  עםAdBlue®

52.0 ,115 Multijet 2

62.3 ,130 Multijet 2 עם  AdBlue®

72.3 ,130 Multijet 2

82.3 ,150 Multijet 2

92.3 ,180 Multijet 2 Power

בת הילוכיםתי

Mבת הילוכים ידניתתי

Aבת הילוכים אוטומטיתתי

בסיס גלגלים
 Aבסיס גלגלים קצר

 Bבסיס גלגלים בינוני

 Cבסיס גלגלים ארוך

 Dארוך
בסיס גלגלים בינוני

 Uכב לא מושלמים)כל בסיסי גלגלים (כלי ר

משקלים
 Aת תא נהגשלד

 Bה ללא תא נהגשלד

 Cת תא נהגמת שלדפלטפור

 Dכב משאיתמר

 Eאוטובוס /הסעת תלמידים

 FVan

 Gה תא נהג ארוךמשאית שלד

 Hה תא נהג ארוךשלד

Mבוסמיני
 PPanorama
 Rבים תא צוות6/9 מוש
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  מידע כללי

250A2000קוד המנוע

דיזלמחזור פעולה

 4 בטורםרים וסידורמספר הצילינד

 90.4x83  (מ”מ) הלועפ ךלהמו רדניליצה חדק

1956נפח המנוע (סמ”ק)

1 : 16.5חיסהיחס ד

85) (קוו”ט)ECבי (הספק מר

115)  (כ”ס)EECבי (הספק מר

4000בוב (סל”ד)במהירות סי

EEC) (N.m(290בי (מומנט מר

1750בוב (סל”ד)במהירות סי

)EN 590כב ממונעים (מפרט סולר לכלי רדלק

מנוע

2.0 115 Multijet 2
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  מידע כללי

F1AGL411F1AGL411DF1AGL411MF1AGL411CF1AGL411Bקוד המנוע

דיזלדיזלדיזלדיזלדיזלמחזור פעולה

4 בטור4 בטור4 בטור4 בטור4 בטורםרים וסידורמספר הצילינד

 94x88  94x88  94x88  94x88  94x88  (מ”מ) הלועפ ךלהמו רדניליצה חדק

22872287228722872287נפח המנוע (סמ”ק)

1 : 116.2 : 116.2 : 116.2 : 116.2 : 16.2חיסהיחס ד

1109696110130) (קוו”ט)ECבי (הספק מר

150130130150177)  (כ”ס)EECבי (הספק מר

36003600360036003500בוב (סל”ד)במהירות סי

EEC) (N.m(380320320380400בי (מומנט מר

15001800180015001500בוב סל”ד)במהירות סי

)EN 590כב ממונעים (מפרט                                                                                                                         סולר לכלי רדלק

2.3

150 ECOJET

2.3

 130 Multijet 2

2.3 ,130
Multijet 2

AdBlue    עם 

2.3

 150 Multijet 2

2.3 ,180
Multijet 2

Power
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כת היגוימער

כות (מ‘)                                                        סוגרבוב, בין מד                                                  קוטר סיסאות גר

11.06 בסיס גלגלים קצר

12.46 בסיס גלגלים בינוני

13.54בסיס גלגלים בינוני�ארוך

14.28בסיס גלגלים ארוך

15.3בסיס גלגלים ארוך�פלוס

בבת ופסרטיים מנגנון סלדגמים סטנד

ראולימשונן עם הגה כוח היד

בבת ופס: מנגנון סECOJETסאות עבור גר

ראולי.משונן עם הגה כוח אלקטרו
היד
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גלגלים
חישוקים וצמיגים

ה כבושה או מסגסוגת קלה. צמיגיםחישוקים מפלד

רדיאלים  ללא פנימית (טיובלס). כל הצמיגים

כב.המאושרים לשימוש מופיעים ברשיון הר

ה בין הנתונים בספרה של סתיר במקרה:אזהר

כב, המפרט הקובע הואהוראות התפעול ורשיון הר

כב.זה המופיע ברשיון הר

התקן צמיגים מאותו יצרן ומאותו סוג על כל

הגלגלים.

 אל תשתמש באבובים בצמיגים ללאה:אזהר

פנימית (טיובלס).

גלגל חלופי קומפקטי
ה כבושה. צמיג ללא פנימית.גלגל פלד

גיאומטריית הגלגלים
ת ביןמיים הנמדדהתכנסות הגלגלים הקד

החישוקים:

מ.“ 1
 מ1± 

כב במצב תקין.כים מתייחסים לרהער
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כבחישוקים וצמיגים המותקנים בר

ףכב                                       צמיגי חור                             צמיגים מותקנים ברסאות                              חישוקים   גר

(*)LIGHT 15”6 Jx15-68 225/70 R15C (112/110S)215/70 R15C (109/107S)225/70 R15 C (112/110R) M+S

LIGHT 15”     6כב פנאי)(**)(ר Jx15-68215/70 R15CP (109Q)-225/70 R15 C (112/110R) M+S

(*)LIGHT 16”6 Jx16-68 225/75 R16C (116/114C)215/75 R16C (118/116R)225/75 R16 C (116/114R) M+S

LIGHT 16”     6כב פנאי)(***)(ר Jx16-68 225/75 R16CP (116 Q)-225/75 R16 C (116/114R) M+S

כב שמשקלו 3500/3300/3000 ק“געבור ר(*)
כב שמשקלו 3650/3500/3300/3000 ק“געבור ר(**)

כב שמשקלו 3500/3000 ק“ג(***) עבור ר

2.0 ,115 Multijet 2
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כב, הקפד על מהירות הר’ עבור גלגלי 16 אינץR ומ
 ’ עבור גלגלי 15 אינץS שאינדקס המהירות שלהם נמוך מ
 M+Sף אם אתה משתמש בצמיגי חור

בי“.בלה “אינדקס מהירות מרבית המצוינת בטהמר

כב.השתמש רק בצמיגים הרשומים במסמכי הרישוי של הרה: אזהר

, השתמש תמיד בגלגלים בעלי שסתום ניפוח ממתכת. מומלץ להחליף את הצמיגים בצמיגיCampingסת  בגרCאם אתה משתמש בצמיגים מסוג 

Camping.

כבחישוקים וצמיגים המותקנים בר

ףכב                                       צמיגי חור                             צמיגים מותקנים ברסאות                              חישוקים   גר

(*)LIGHT 15”6 Jx15-68 225/70 R15C (112/110 S)215/70 R15C (109/107 S)225/70 R15 C (112/110R) M+S

LIGHT 15”     6(**)כב פנאי)(ר Jx15-68215/70 R15CP (109 Q)-225/70 R15 C (112/110R) M+S

(*)LIGHT 16”6 Jx16-68 225/75 R16C (118/116 R)215/75 R16C (116/114 R)225/75 R16 C (116/114R) M+S

LIGHT 16”     6(***)כב פנאי)(ר Jx16-68 225/75 R16CP (116 Q)-225/75 R16 C (116/114R) M+S

MAXI6 Jx16-68  225/75 R16C (118/116 R)215/75 R16C (116/114 R)225/75 R16 C (116/114R) M+S

(****)

MAXI     6(*****)כב פנאי)(ר Jx16-68    225/75 R16CP (116 Q)-225/75 R16 C (116/114R) M+S

(******)

כב שמשקלו 3500/3300/3000 ק“געבור ר(*)
כב שמשקלו 3650/3500/3300/3000 ק“געבור ר(**)

כב שמשקלו 3650/3500/3000 ק“ג(***) עבור ר
כב שמשקלו 4000/3500 למעט 4250 ק“ג(****) עבור ר

כב שמשקלו 4250/4000/3500 ק“ג(*****) עבור ר
כב שמשקלו 4400 ק“ג(******) עבור ר

 130 Multijet 2  - 2.3 ,130 Multijet 2  180      עם Multijet 2 Power - 150 Multijet 2- 150 ECOJET - AdBlue®
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(בר)לחץ אוויר בצמיג קר 

אחורימיקדשימושכב   צמיגים מותקנים בר

215/70 R15 C
3000 PTT(*) עם צמיגים בסיסיים, למעט PANORAMA4.04.0

3300 GVW(*) 3500 PTT(*) / 4.14.5עם צמיגים בסיסיים

215/70 R15 CPANORAMA 4.14.5 עם צמיגים בסיסיים

225/70 R15 C
3000 GVW(*) עם צמיגים גדולים יותר, למעט PANORAMA4.04.0

3300 GVW(*) 3500 GVW(*) / 4.14.5עם צמיגים גדולים יותר

225/70 R15 Cףצמיגי חורM+S  סוג,Cכב  ברCamping5.05.5

225/70 R15 CPANORAMA 4.14.5 עם צמיגים גדולים יותר

215/70 R15 CP כבים עם צמיגים רCamping5.05.5

215/75 R16 C 4.55.0לכל הדגמים/חישוקים

225/75 R16 C 4.55.0לכל הדגמים/חישוקים למעט הנתונים בהמשך

225/75 R16 Cףצמיגי חורM+S  סוג,Cכב  ברCamping5.55.5

225/75 R16 CP צמיגיCamping5.55.5

225/75 R16 CMaxi כב  משקל 4400 (*), למעט ברCamping4.75.5

225/75 R16C PMaxi  משקל 4400 (*), עבור צמיגי Camping(אם קיים) 5.55.5

כב כולל(*) משקל ר

ך הנקוב. עם זאת, בדוק את הלחץ שוב כאשר הצמיגים קרים.ך עשוי להיות גבוה בעוד 1.0+ בר מהערכאשר הצמיגים חמים הער
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מידות

PANORAMA / COMBIסאות גר

רטיים.כב המצויד בצמיגים סטנדהמידות מבוטאות במ“מ ומתייחסות לר

כב ללא מטען.הגובה נמדד בר
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 PANORAMA / COMBI

CH1MH2LH2

A948948948

B300034504035

C101510151015 - 1380(*)

D496354135998 - 6363(*)

E225425242524

F181018101810

G205020502050

I179017901790

ביםבוס, 16+ 1 מוש(*)  דגם מיני

המידות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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VANסאות גר

רטיים.כב המצויד בצמיגים סטנדהמידות מבוטאות במ“מ ומתייחסות לר

כב ללא מטען.הגובה נמדד בר
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 VAN

CH1 - CH2MH1 - MH2LH2 -LH3XLH2 - XLH3

A948948948948

B3000345040354035

C1015101510151380

D4963541359986363

E2254 - 25242254 - 2524(*)2524 - 2764(**)2524 - 2764

F1810181018101810

G2050205020502050

I1790179017901790

MAXI 2269 -2539סה  (*) גר

MAXI 2539 - 2774סה (**) גר

המידות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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סאות משאיתגר

רטיים.כב המצויד בצמיגים סטנדהמידות מבוטאות במ“מ ומתייחסות לר

כב ללא מטען.הגובה נמדד בר
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שלדת תא נהגשלדת תא נהגשלדת תא נהגשלדת תא נהגשלדת תא נהג                                                                                                                                                                 

CH1MH1LH1XLH1CH1MH1-LH1XLH1XXLH1

MLH1

A948948948948948948948948948

B300034504035403530003450-403540354300
3800

C134513451345171096096096013251590

D529357436328669349085358-594363086573
5708

E2798324838334198-----

F242424242424242422542254225422542519

G181018101810181018101810181018101810

H17901790179017901790-1790-1790-1790-1790-
19801980198019801980

L210021002100210020502050205020502050

מרכב משאיתמרכב משאיתמרכב משאיתמרכב משאיתמרכב משאית 

המידות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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SPECIALתא נהג תא נהג תא נהג תא נהג תא נהג                                                                                                                                                                  

CH1MH1LH1XLH1XXLH1CH1MH1-LH1XLH1XXLH1

MLH1MLH1

A925925925925925948948948948948

B30003450-40354035430030003450-403540354300
38003800

C8608608601225149088088088012451510

D47855235-58206125639048285278-586362286493
55855628

E----------

F-----22542254225422542254

G1810181018101810181018101810181018101810

H1790-1790-1790-1790-1790-1790-1790-1790-1790-1790-
1980198019801980198019801980198019801980

L2050205020502050205020502050205020502050

COWLשלדת שלדת שלדת שלדת שלדת  

המידות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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CH1MH1-MH2LH1XLH1XXLH1

A925925925925925

B30003450 - 3800403540354300

C88088088012451510

D48055255 - 5605584062056470

G18101810181018101810

H1790 - 19801790 - 19801790 - 19801790 - 19801790 - 1980

L20502050205020502050

SPECIAL                         שלדת                          שלדת                          שלדת                          שלדת                          שלדת  
COWL

המידות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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סאות תא צוותגר

רטיים.כב המצויד בצמיגים סטנדהמידות מבוטאות במ“מ ומתייחסות לר

כב ללא מטען.הגובה נמדד בר
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תא צוותתא צוותתא צוותתא צוותתא צוות 

MH1LH1XLH1

A948948948

B345040354035

C134012451695

D579862286678

E242424242424

F181018101810

G210021002100

I179017901790

המידות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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ביצועים

כב.ש שניתן להשיגה לאחר שימוש ראשוני בר“בית בקממהירות מר

161בד) (צמיגי ”15 בל H1148155161171גג נמוך 
 (צמיגי ”15 / ”16)161

160בד)(צמיגי ”15 בל H2143150157166גג בינוני 
 (צמיגי ”15 / ”16)161

H3148145162152155גג גבוה 

TRAILER TRUCK

/ CAB CHASSIS
CHASSIS
COWLS /

   PLATFORMS

(למעט דגם

כב פנאי)ר

161בד) (צמיגי ”15 בל H1148155157171גג נמוך     
 (צמיגי ”15 / ”16)161

   VAN

(למעט דגם

כב פנאי)ר

2.3 ,180 Multijet 2 סאותגר    
2.3

 130 Multijet 2

2.0

 115 Multijet 2

2.3
150 ECOJET

Multijet 2

Light /  Maxi Light / Maxi Light / Maxi Maxi Light

  CAB

 CHASSIS /
CHASSIS

COWLSדגם) 

כב פנאי)ר

H1148152152152152גג נמוך 



220

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

VAN

כב פנאי)(דגם ר

H1148152152152152גג נמוך 

H2143150152152152גג בינוני 

H3148145159152152גג גבוה 

AdBlue עם  עם  עם  עם  עם  Multijet 2 130 2.3סאות    גר

Light / Maxi

PANORAMA/COMBI
H1155גג נמוך 

H2150גג בינוני 

2.3 ,180 Multijet 2 סאותגר    
2.3

 130 Multijet 2

2.0

 115 Multijet 2

2.3
150 ECOJET

Multijet 2

Light /  Maxi Light / Maxi Light / Maxi Maxi Light
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משקלים ועומסים

כבך, ראה אתכדי לזהות משקלים ועומסים לר

ת בנושאהלוחית המוצגת באיור 234 ומתואר

)” או עיין במסמכי הרישויVINכב (”מספר זיהוי הר

סה (אםהמציגים את המשקל המאושר לגר

קיימים).

(E)כב בעומס מלאבי מותר של רמשקל מר

)GVW.(

(F)כב בעומסבי מותר מותר עבור רמשקל מר

) וגרור.GVWמלא (

ברה או שיש מקף, משמעות ההדך בשדאם אין ער

ה.כב אינו מיועד לגרירשהר

(G)מי)בי מותר על סרן ראשון (קד משקל מר

(H)בי מותר על סרן שני (אחורי) משקל מר

ה עם גרור עם בלמים, קח אתלחישוב משקל גריר

) המוצגים בלוחית.E) ו
 (Fכם צ (ההפרש בין הער

לדוגמה:

F 
 =3,500 ק“ג גרור עםE = 6.000 ק“ג 

בלמים = 2,500 ק“ג

על תעבור את המשקלים המצויניםה: אזהר

ה ולגרור.לגריר

כב.ה של הרכי הגרירציית לערה: אזהר

ה לכלבלאות הבאות מציגות את משקלי גרירהט

סת מנוע.גר
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28002.0 115 Multijet 22000750100

2.0 115 Multijet 22000750100

 A מנועמנועמנועמנועמנוע C (GVW)גרסאות גרסאות גרסאות גרסאות גרסאות   B

(ק“ג) המשקלי גריר
מקרא

 Aה משקלי גריר

  Bגרור ללא בלמים

Cה משקל על וו גריר

3000 (3150/3300/
3500 / 3650)

2.3 130 - 150 Multijet 2
/180 Multijet 2 Power

2.3 130 Multijet 2 with
AdBlue®

2.3 150 ECOJET
סאות(למעט גר

Panorama)

2500750100

MAXI(כבד) 750120(*)35003000(*)

2.3 130 -150 Multijet 2
/180 Multijet 2 Power

2.3 130 Multijet 2 with
AdBlue®

2.3 150 ECOJET

LIGHT
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 A מנועמנועמנועמנועמנוע C (GVW)גרסאות גרסאות גרסאות גרסאות גרסאות   B

40052500750100

MAXI(כבד) 42502250750100

כב.ב להיות במשקל הכולל המותר לרה חייה: העומס הסטטי האנכי על וו הגרירכב עם וו גרירעבור כלי רה: הער

 MAXה) = 6500 ק“ג.בי + משקל גריר (משקל כולל מר

2.3 130 - 150
Multijet 2/ 180

 Multijet 2 Power

2.3 130 - 150
Multijet 2/ 180

 Multijet 2 Power

44002100750100

2.3 150 Multijet 2/
180 Multijet  2

 Power

ה = 100 ק“ג)*  עבור עומס מיוחד  2500 ק“ג (משקל גריר

בלהת הטכבים הבאים אינם נכללים במסגרה: הראזהר
מקרא

 Aה משקלי גריר

Cה משקל על וו גריר

 GVW גרסת מרכבגרסת מרכבגרסת מרכבגרסת מרכבגרסת מרכב C מנועמנועמנועמנועמנוע

בוס בסיסבוס / מינימיני

 A


4300 / 4250 / 4005הכלהכל




224

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

בה 10 ליטר)כב פנאי מיכל דלק של 60 ליטר (רזרבה 12 ליטר) בדגם רמיכל דלק של 120 ליטר לכל הדגמים (רזר(*)

ECOJET 150סאות רק עבור גר(**)

תדלוק

אזהרה

2.0

 115 Multijet 2

2.3 130-150
Multijet 2-

150 ECOJET

2.3 ,130
Multijet 2

®AdBlue    עם 

2.3 180
Multijet 2

Power

דלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכה

מקורייםמקורייםמקורייםמקורייםמקוריים
הכמויות בליטריםהכמויות בליטריםהכמויות בליטריםהכמויות בליטריםהכמויות בליטרים

(*)90(*)90(*)90(*)90מיכל דלק (בליטרים)
)EN590סולר (מפרט 

12 / 1210 / 1210 / 1210 / 10:(בליטרים) ה שלכולל עתוד

AdBlue®:-15(**)15-

(אוריאה) (אם קיים)(אוריאה) (אם קיים)(אוריאה) (אם קיים)(אוריאה) (אם קיים)(אוריאה) (אם קיים)

(קיבול משוער)(קיבול משוער)(קיבול משוער)(קיבול משוער)(קיבול משוער)

AdBlue®(תוסף אוריאה 
 (מים 
 תוסף אוריאה) (מים 
 תוסף אוריאה) (מים 
 תוסף אוריאה) (מים 
 תוסף אוריאה) (מים 

 ו
 ו
 ו
 ו
 ו
DIN 70 070לפי תקן לפי תקן לפי תקן לפי תקן לפי תקן 

     ISO 22241-1

211((212 

ISO 22241-1. ו
 DIN 70 070 (אוריאה) התואמות לתקנים  ®AdBlueרק עבור גרסאות עם 211) 

נוזלים אחרים יכולים לגרום נזק למנוע ואינם מותרים יותר בחוק.

 היצרניות והמפיצים אחראים לתאימות של המוצרים שלהם. הקפד על אמצעי הזהירות בעת אחסון ושימוש, כדי לשמור על האיכות הראשונית.212)


(אוריאה) שלא בהתאם לתקנות. ®AdBlue יצרן הרכב אינו מכיר באחריותו במקרה של תקלות או נזק שנגרמו לרכב בשל שימוש ב
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8(***)9.6(***)9.6(***)9.6(***)

4.55.75.75.7עוקת המנוע (בליטרים)

5.36.36.36.3עוקת המנוע ומסנן השמן (בליטרים)

2.0

 115 Multijet 2

2.3 130
Multijet 2

®AdBlue    עם 

2.3 180
Multijet 2

Power

דלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכה

מקורייםמקורייםמקורייםמקורייםמקוריים
(הכמויות בליטרים)(הכמויות בליטרים)(הכמויות בליטרים)(הכמויות בליטרים)(הכמויות בליטרים)

תערובת של 50%  מים מזוקקים ו�

50%PARAFLUUP נוזל 

SELENIA WR
FORWARD 0W-30

כת קירור מנועמער

ביםבים 900 סמ”ק +1.5 ליטרים  � חימום מושבים 600 סמ”ק +1 ליטר � מחמם מתחת למוש +1/4  ליטרים � מחמם מתחת למושWebastoעם (***)

 +1.75 ליטריםWebasto בים +ליטרים � מחמם מתחת למוש +Webasto: 1.25עם 

 ו� 40% מים מזוקקים.PARAFLU UPכבך מופעל בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד, מומלץ להשתמש בתערובת של 60% כאשר ר(****)

2.3 130-150
Multijet 2-

150 ECOJET
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בי  עם ממיר קטליטי סלקטיECOJETסאות  בארצות קרות עבור גר) *ֻ(

2.0

 115 Multijet 2

2.3 ,180
Multijet 2

Power

דלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכה

מקורייםמקורייםמקורייםמקורייםמקוריים

TUTELA
TRANSMISSION

EXPERYA

TUTELA
TRANSMISSION

GEARTECH

TUTELA CS SPEED

TUTELA TOP 4/S

TUTELA
 TRANSMISSION GI/E(אדום)

TUTELA
 TRANSMISSION GI/R(*) (ירוק)

 2.7--

בתהילוכיםלתי(-

MLGU(

 2.9 2.92.9

בתהילוכיםלתי(2.9 

 M38(

COMFORT-MATIC

0.70.70.70.7ראוליתה הידכת ממסרמער

פעילה (בליטרים)

ראוליתכת בלמים הידמער
0.60.60.60.6 (בק“ג) ABSעם 

ראוליתכת בלמים הידמער
0.620.620.620.62 (בק“ג) ASR/ESCעם 

1.51.51.51.5ראולי הגה כוחנוזל היד

5.55.55.55.5 תימדק השמש תפיטש לזונ לכימ
תערובת של מים ונוזל

PETRONAS

DURANCE SC 35

2.3 130
Multijet 2

®AdBlue    עם 

2.3 130-150
Multijet 2-

150 ECOJET

בת ההילוכים/בית תי

דיפרנציאל (בליטרים)

בת ההילוכים/בית תי

דיפרנציאל (בליטרים)



227

נוזלים וחומרי סיכה

מוצרים מומלצים ומפרטיהם

שימוש                                          פריט                              מפרטים
                        נוזלים וחומרי

                                                                                                                               סיכה מקוריים                   
מועדי החלפה

ה זה לא מובטחת פעילותה חירום אם חומרי סיכה בעלי מפרט מומלץ לא זמינים, ניתן להשתמש בחומרי סיכה התואמים למפרטים שצוינו. במקרבמקר

מנוע אופטימלית.

בוע בחומרי סיכה מומלצים מבטיח תצרוכת דלקרישות של תוכנית הטיפולים. שימוש קה כדי לעמוד בדכבך מצויד בשמן מנוע שפותח ונבדק בקפידר

ופליטת מזהמים נמוכה. חומרי סיכה איכותיים חיוניים להפעלת המנוע ולחיי השירות הארוכים שלו.

SELENIA WRלפי תוכנית

הטיפוליםSAE 0W-30 ACEA C29.55535-DS1FORWARD 0W-30נועי דיזלשמן למ

F842.F13מפרט טכני 

SELENIAלפי תוכנית

SAE 5W-40 ACEA C39.55535-T2נועי בנזיןשמן למ
MULTIPOWER GASהטיפולים

5W-40
F922.E09מפרט טכני 

67(
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שימוש                                          פריט                              מפרטים
                        נוזלים וחומרי

                                                                                                                               סיכה מקוריים                   
מועדי החלפה

בת הילוכים ידניתתי
ודיפרנציאל

TUTELA TRANSMISSION
EXPERYAלפי מפרט טכני 
F002.F13.

בת הילוכים ידניתתי
(MLGU)ודיפרנציאל 

רגתיב דשמן סינתטי ר
 SAE  75W

9.55550-MZ2

9.55550-MZ3
רגתיב דשמן סינתטי ר

 SAE  75W-85

TUTELA
 TRANSMISSION

GEARTECHלפי מפרט 
.F704.C08טכני 

TUTELA ALL STAR לפי 
.F702.GO7מפרט טכני 

TUTELA STAR 700 לפי 
.F701.CO7מפרט טכני 

מפרקי ציריות בצד הגלגל

מפרקי ציריות בצד
הדיפרנציאל.

TUTELA TRANSMISSION
GI/Eלפי מפרט טכני 

F001.C94.

ראולי להגה כוח.נוזל היד

שמנים ומשחות סיכה
בדנוםמשחת סיכה מוליכת הנעהלמער

ה בטמפרטורותדיסולפיד, עמיד
תוגימצ תגרד ,תוהובג

NLGI  2� 1

COMFORT-MATIC

ראוליתה הידכת ממסרמערְ

פעילה

TUTELA CS SPEED ATF DEXRON IIIשמן מיוחד 
מסוג תוסף

-

9.55580-GRAS II

9.55580-GRAS II

9.55580-AG2

משחת סיכה למפרקי ציריות
רגתם חיכוך נמוך, דבעלת מקד

0� NLGI 1 צמיגות  

ATFנוזל הגה כוח, מפרט  
DEXRON III
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שימוש                                          פריט                              מפרטים
                        נוזלים וחומרי

                                                                                                                               סיכה מקוריים                   
מועדי החלפה

TUTELA TRANSMISSION
GI/Rלפי מפרט טכני 

F428.HD4.

ראולי להגה כוח.נוזל היד

-

9.55550-AG3 נוזל הגה כוח, מפרט
“ISO VG 2” - “2E TE_ML

02K”

TUTELA TOP 4/Sלפי מפרט 
.F005.F15טכני  נוזל בלמים

נוזל בלמים ומצמד
ראוליהיד

שמנים ומשחות סיכה
כת ההנעהלמער

כות בלמיםנוזל סינטטי למער
רישות:ומצמד העולה על ד

FMVSS 116 DOT 4
ֳִֵֶ ISO 4925 ,SAE J1704

MS.90039

PARAFLU UP לפי מפרט טכני 
F101-M01.

השתמש בתערובת של  50% מים
.35°C-עד 

אסור להשתמש בתערובות עם
כים שונים, (*)ער

תכשיר הגנה עבור
המצנן (רדיאטור)

תוסף לסולר כנגד קפיאה,תוסף דלק דיזל

הגנה למנועי דיזל.

MS.90032או או או או או  9.55523 

תכשיר הגנה אדום נגד קפיאה

מבוסס על מונואתילן גליקול

בנוסחה אורגנית, העומד

,CUNA NC 956-16במפרטים 

ASTM D 3306.

PETRONAS DURANCE
DIESEL ART

.F601.L06לפי מפרט טכני 

בב עם סולר  25ניתן לער
סמ“ק לכל 10 ליטר סולר

DIN 70 070

 �ISO 22241-1ו
 (אוריאה)AdBlueתוסף 

כת פליטה דיזללמער

�AdBlue®תערובות מים ו

(אוריאה)
AdBlue® (UREA)לשימוש  למילוי מיכל

AdBlue®(אוריאה) בכלי 

כב עם ממיר קטליטיר

).SCRבי (סלקטי



230

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

לשימוש במצב מדולל או בלתי
כות שטיפה שלמדולל במער

מית/חלון אחורי.השמשה הקד

נוזל שטיפה לשמשה
מיתקד

PETRONAS DURANCE
 SC 35

.F001.D16לפי מפרט טכני 
MS.90043

תערובת של מים, כוהל וחומרים

CUNA NCפעילי שטח. מפרט 

956-II.

חשוב

 שימוש                                          פריט                              מפרטים
                       נוזלים וחומרי

                                                                                                                               סיכה מקוריים                   
מועדי החלפה

 ו
 40% מים מזוקקים.PARAFLUUPכבך מופעל בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד, מומלץ להשתמש בתערובת של 60%  * כאשר ר

ת האחריות.השימוש במוצרים בעלי מפרטים שונים מאלו שצוינו לעיל יכול לגרום לנזק למנוע שאינו מכוסה במסגר67) 
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תצרוכת דלק

.יאפוריאה דוחיאה תונידמב תופקתה תוטרופמ תוארוה ידי
לע ועבקנש יושיר ינחבמ יפ
לע ודדמנ ןלהלש הלבטב םיטרופמה קלדהתצרוכת  יכרע

ת צריכת הדלק בוצעו בדיקות בתנאים המפורטים להלן:ך מדידלצור

כב;מה שימוש עירוני ברה, ואחריה נסיעה המדנסיעה עירונית: התנעה קר¥

בין 120כב. מהירות הנסיעה משתנה בין 0 למים נסיעה בין
עירונית ברנסיעה בין
עירונית: מאופיינת בהאצות תכופות בכל ההילוכים, תנאים המד¥

קמ“ש;

בת באמצעות שילוב של 37% מצריכת הדלק של נסיעה עירונית וכ
  63% של נסיעה בכביש מהיר.בת: מחושנסיעה משול¥

ת האקלים,כת בקרמת הגימור/ציוד/אביזרים, שימוש במערכב, רך, מצב התנועה, תנאי מזג האוויר, סגנון הנהיגה, מצבו הכללי של הררסוג הד ה:אזהר

ה.כב, יכולים להוביל לצריכת דלק שונה מזו שנמדדכב, שימוש בגגון ומצבים אחרים שעלולים לפגוע באווירודינמיקה או בכוח ההתנגדות של הרברהמטען ש

כים שנבדקו.כב מתחיל בהרצה (עד 3,000  ק“מ) צריכת הדלק עשויה להיות גבוהה יוצר מהעריש לציין גם שכאשר הר ה:אזהר
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מ)“תצרוכת דלק בהתאם להנחיית האיחוד האירופי (ליטרים ל� 100 ק

  
                                   

                                                                                      תצרוכת דלק

בתמשולבינעירוניתעירונית

2.0 115 Multijet 2

משקל כללי עלסאותגר

הקרקע (ק“ג) (*)

Light17006.15.35.6כב פנאי/ר

Light18106.35.55.8כב פנאי/ר

Light19306.35.75.9כב פנאי/ר

Light20406.65.96.2כב פנאי/ר

Light21506.76.16.3כב פנאי/ר

(*) סוג גלגל תנופה
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                                                                                      תצרוכת דלק

בתמשולבינעירוניתעירונית

2.3 150 ECOJET עם  (UREA) AdBlue®

משקל כללי עלסאותגר

הקרקע (ק“ג) (*)

Light17005.65.25.3

Maxi17005.85.25.4

17005.85.25.4כב פנאיר

Light18105.95.35.5

Maxi18106.15.35.6

18106.15.35.6כב פנאיר

Light19306.35.45.7

Maxi19306.45.55.8

19306.45.55.8כב פנאיר

Light20406.55.65.9

Maxi20406.75.66.0

20406.75.66.0כב פנאיר

Light21506.85.76.1

Maxi21507.05.76.2

21507.05.76.2כב פנאיר

(*) סוג גלגל תנופה
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                                                                                      תצרוכת דלק

בתמשולבינעירוניתעירונית
משקל כללי עלסאותגר

הקרקע (ק“ג) (*)

Light2270(I)    (III) (II)7.25.86.3

Maxi2270(I)    (III) (II)7.25.96.4

7.25.96.4(II) (III)    (I)2270כב פנאיר

Light M120406.05.25.5

Light M121506.25.25.6

Maxi M121506.35.25.6

Light M12270(I)6.65.35.8

Maxi M12270(I)6.65.35.8

(*) סוג גלגל תנופה

M1 = הובלת נוסעים
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                                                                                      תצרוכת דלק

בתמשולבינעירוניתעירונית

2.3 ,130 Multijet 2

משקל כללי עלסאותגר

הקרקע (ק“ג)  (*)

Light17006.35.45.7

Maxi17006.45.55.8

17006.45.55.8כב פנאיר

Light18106.65.55.9

Maxi18106.85.56.0

18106.85.56.0כב פנאיר

Light19306.95.76.1

Maxi19307.05.76.2

19307.05.76.2כב פנאיר

Light20407.25.86.3

Maxi20407.45.86.4

20407.45.86.4כב פנאיר

Light21507.55.96.5

Maxi21507.75.96.6

21507.75.96.6כב פנאיר
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                                                                                      תצרוכת דלק

בתמשולבינעירוניתעירונית
משקל כללי עלסאותגר

הקרקע (ק“ג)  (*)

Light2270(I)    (III) (II)7.96.06.7

Maxi2270(I)    (III) (II)7.96.16.8

7.96.16.8(II) (III)    (I)2270כב פנאיר

(*) סוג גלגל תנופה
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                                                                                      תצרוכת דלק

בתמשולבינעירוניתעירונית
משקל כללי עלסאותגר

הקרקע (ק“ג)  (*)

Light M120406.95.46.0

Light M121507.05.56.1

Maxi M121507.25.56.1

Light M122707.25.76.3

Maxi M122707.65.86.5

(*) סוג גלגל תנופה

M1 = הובלת נוסעים

2.3 ,130 Multijet 2 עם  (UREA) AdBlue®
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                                                                                      תצרוכת דלק

בתמשולבינעירוניתעירונית

 180 Multijet 2 Power / 2.3 ,150 Multijet 2  בת הילוכים ידנית ו� (דגמים עם תי(Comfort-matic -

משקל כללי עלסאותגר

הקרקע (ק“ג) (*)

Light17006.35.45.7

Maxi17006.45.45.8

17006.44ְ5.5.8כב פנאיר

Light18106.55.55.9

Maxi18106.75.55.9

18106.75.55.9כב פנאיר

Light19306.95.66.1

Maxi19307.05.76.2

19307.05.76.2כב פנאיר

Light20407.15.86.3

Maxi20407.35.86.4

20407.35.86.4כב פנאיר

Light21507.45.96.5

Maxi21507.75.96.6

21507.7ֶ5.96.6כב פנאיר
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                                                                                      תצרוכת דלק

בתמשולבינעירוניתעירונית
משקל כללי עלסאותגר

הקרקע (ק“ג) (*)

Light2270(I)    (III) (II)7.86.06.7

Maxi2270(I)    (III) (II)7.96.06.7

7.96.06.7(II) (III)    (I)2270כב פנאיר

(*) סוג גלגל תנופה
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CO2פליטות 

במשול

CO2 פליטות

בת.בלה להלן מתייחסות לתצרוכת משולכת הפליטה הניתנות בט של מערCO2מות פליטות ר

כב בסיסי ללא אופציות.כים מתייחסים לרהער

מ“ם/ק  בהתאם להנחיית האיחוד האירופי גרCO2פליטות 

2.0 115 Multijet 2

Light1700147כב פנאי/ר

Light1810152כב פנאי/ר

Light1930157כב פנאי/ר

Light2040162כב פנאי/ר

Light2150167כב פנאי/ר

(*) סוג גלגל תנופה

משקל כללי על הקרקע

(ק“ג) (*)
סאותגר
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Light1700141

Maxi1700143

1700143כב פנאיר

Light1810146

Maxi1810148

1810148כב פנאיר

Light1930151

Maxi1930153

1930153כב פנאיר

Light2040156

Maxi2040158

2040158כב פנאיר

Light2150161

Maxi2150163

2150163כב פנאיר

CO2פליטות 

במשול

2.3 150 ECOJET

משקל כללי על הקרקע

(ק“ג) (*) סאותגר
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Light2270(I)    (III) (II)166

Maxi2270(I)    (III) (II)168

168(II) (III)    (I)2270כב פנאיר

Light M12040144

Light M12150147

Maxi M12150148

Light M12270(I)152

Maxi M12270(I)153

CO2פליטות 

במשול

משקל כללי על הקרקע

(ק“ג) (*)
סאותגר

(*) סוג גלגל תנופה

M1 = הובלת נוסעים
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Light1700151

Maxi1700153

1700153כב פנאיר

Light1810156

Maxi1810158

1810158כב פנאיר

Light1930161

Maxi1930163

1930163כב פנאיר

Light2040166

Maxi2040168

2040168כב פנאיר

Light2150171

Maxi2150173

2150173כב פנאיר

CO2פליטות 

במשול

2.3 130 Multijet 2

משקל כללי על הקרקע

(ק“ג) (*) סאותגר



244

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

Light2270(I)    (III) (II)177

Maxi2270(I)    (III) (II)178

178(II) (III)    (I)2270כב פנאיר

CO2פליטות 

במשול

משקל כללי על הקרקע

(ק“ג) (*)
סאותגר

(*) סוג גלגל תנופה
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Light M12040156

Light M12150159

Maxi M12150162

Light M12270164

Maxi M12270170

CO2פליטות 

במשול

משקל כללי על הקרקע

(ק“ג) (*)
סאותגר

(*) סוג גלגל תנופה

M1 = הובלת נוסעים

2.3 130 Multijet 2 עם  (UREA) AdBlue®
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 180 Multijet 2 Power / 2.3 150 Multijet 2  בת הילוכים ידנית ו� (דגמים עם תי(Comfort-matic

Light1700150

Maxi1700152

1700152כב פנאיר

Light1810155

Maxi1810157

1810157כב פנאיר

Light1930160

Maxi1930162

1930162כב פנאיר

Light2040ֵ165

Maxi2040167

2040167כב פנאיר

Light2150170

Maxi2150172

2150172כב פנאיר

CO2פליטות 

במשול

משקל כללי על הקרקע

(ק“ג) (*) סאותגר
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Light2270(I)    (III) (II)175

Maxi2270(I)    (III) (II)177

177(II) (III)    (I)2270כב פנאיר

CO2פליטות 

במשול

משקל כללי על הקרקע

(ק“ג) (*)
סאותגר

(*) סוג גלגל תנופה
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250................................................................מצב רדיו

251...............................עצות, בקרים ומידע כללי

RADIO UconnectTM "5כת מער

5" Radio Nav   UconnectTM................262

267...................................................................הפעלה

�UconnectTM 5" Radio כות מער

272.................................................אישור סוג רשמי

מולטימדיה

פרק זה מתאר את התפקודים העיקריים של

UconnectTM Radio,כות בידור ומידעמער
UconnectTM 5" Radio ,UconnectTM 5" Radio

Nav כב.שאפשר להתקין בר
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אזהרה

עצות, בקרים ומידע

כללי

ךרבטיחות בד
כת לפניהכר את תפקודיה השונים של המער

תחילת הנהיגה.

כת לפניקרא בעיון את הוראות ההפעלה של המער

תחילת הנסיעה.

 214((215 

תנאי קליטה
תנאי הקליטה משתנים כל הזמן במהלך נסיעה.

ייתכנו הפרעות בקליטה באזורים הרריים, ליד

חוק ממקורבניינים או גשרים, במיוחד אם אתה ר

השידור.

  יתכן כי תוגבר עוצמת הקול בעת קליטהה:אזהר

של דיווחי תנועה ושל חדשות.

טיפול ותחזוקה
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים, כדי לוודא

כת תקינה:שהמער

ע עם חפצים מחודדיםבוא במגאסור שהצג י¥

או קשיחים שעלולים לגרום נזק לפני השטח

בשה ואנטי�כה, ישלו. השתמש במטלית ר

סטטית לניקוי הצג ללא לחיצות.

התקנה
(אם קיים)

כת  כוללת:המער

חוטי אספקת מתח לרדיו¥

מימקול קדבור לרחוטי חי¥

חוט הזנה לאנטנה¥

מיות) הנמצאים בדלתות הקד2A טוויטרים (¥

(בהספק של 30 ואט כל אחד) איור 235.

) נמצאיםBמוקלי לצלילי ביניים  (2 ר¥

מיות (קוטר 165 מ“מ הספקבדלתות הקד

של 40 ואט כל אחד) איור 236.

רים הנמצאיםמקולים לכל טווח התד2 ר¥

פנות הצדדיות האחוריות (הספק של 40בד

).Panoramaואט כל אחד) (דגמי 

חוט לאנטנה¥

אנטנה¥

כת השמע במקום המיועדיש להתקין את מער

כזי היכן שנמצא החיווט.בתא האחסון  המר

 213(

רדיו
(אם קיים)

פתת המצורלמידע על הפעלת הרדיו עיין בחובר

לספר הנהג.

 להתחברות להתקנים הקיימים ברכב213)
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם
חברת  סמלת בע“מ, כדי למנוע תקלות

שעלולות לפגוע בבטיחות הרכב.
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לעולם אל תשתמש באלכוהול, דלקים¥

ונגזרותיהם, כדי לנקות את עדשת הצג.

כת: הוא עלול לגרוםת נוזל למערמנע חדיר¥

לה נזק בלתי ניתן לתיקון.

 68((69  

בההגנה מפני גני
בה אשרכת הגנה מפני גנית במערכת מצוידהמער

הת הבקרמבוססת על חילוף המידע עם יחיד

כב.כב) ברב רהאלקטרונית (מחש

בית ומונעת אתכת מבטיחה בטיחות מרהמער

ת הקוד הסודי לאחר שנותקה אספקתהקלד

החשמל.

כת מתחילהכאשר תוצאת הבדיקה חיובית, המער

לפעול. לעומת זאת, אם הקודים המושווים אינם

בה האלקטרונית (מחשת הבקרזהים או אם יחיד

כת מבקשת מהמשתמשכב) מוחלפת, המערהר

להזין את הקוד הסודי באופן שמתואר בפסקה

הבאה.

הזנת הקוד הסודי

רש להזין את הקוד,כת מופעלת ונדכאשר המער

Please enter  Anti Theftתופיע על הצג ההודעה 

Codeבה), ואחריה יוצג (הזן קוד הגנה מפני גני

לוח מקשים להזנת הקוד הסודי.

כב מ� 4 ספרות מ� 0 עד 9.הקוד הסודי מור

כז שירותכון הרדיו אבד, מומלץ לפנות למרראם ד

ת סמלת בע“מ. והצטיידמורשה מטעם חבר

ה מזהה ובמסמך הבעלות על המכונית.בתעוד

כון הרדיו במקום בטוח,רהחזק את ד ה: אזהר

כך שתוכל למסור את המידע לרשויות הרלוונטיות

כת.אם תיגנב המער

אזהרות
ך וכאשר בטוחהסתכל על הצג רק בעת הצור

לעשות זאת. אם עליך להסתכל על הצג במשך

כב בצד כדי שדעתך לא תוסחב, עצור את הרזמן ר

מהנהיגה.

כת מיד אם חלה בההפסק להשתמש במער

כת. מומלץם נזק למערת, עלול להיגרתקלה. אחר

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברלפנות למר

ם האפשרי, כדי לתקן את התקלה.בע“מ בהקד

UconnectTM  Radio:::::

ה הראשונה של הקוד,כדי להזין את הספר¥

 הימניBROWSE/ENTERסובב את הבקר 

ולחץ עליו לאישור.

ביעית, הזז אתה הראחרי שהזנת את הספר¥

 ולחץ על הבקר הימניOKהסמן למילה 

BROWSE/ENTER:כת תתחיל המער

לפעול.

5  Radio NAV - UconnectTM 5” Radio
UconnectTM

הכנס את הספרות הבאות באותו אופן.

ביעית, הזז את הסמןה הראחרי שהזנת את הספר

/BROWSE ולחץ על הבקר הימני OKלמילה 

ENTERכת תתחיל לפעול.: המער

בצג כדי להזין אתהשתמש במקשים ש¥

ספרות הקוד.

כת את ההודעהגוי, תציג המעראם הוזן קוד ש

Incorrect Codeגוי), כדי להודיע למשתמש (קוד ש

שעליו להזין את הקוד הנכון.

אחרי 3 ניסיונות של הזנת הקוד הנכון, תוצג

.Incorrect Code. Radio lockedההודעה 

Wait for 30 minutesגוי. רדיו נעול. המתן. (קוד ש

30 דקות). אחרי שתיעלם ההודעה אפשר לנסות

שוב להזין את הקוד.

כון הרדיורד

כת.ת את הבעלות על המערה זו מאשרתעוד

כת, מספר סידוריכון הרדיו מפורטים דגם המעררבד

וקוד סודי.

אזהרה

פעל לפי כללי הבטיחות המופיעים214)
מטה: אחרת, קיימת סכנת פציעות חמורות

לנוסעים או סכנת נזק למערכת.

אם עוצמת הקול גבוהה מדי, זהו מצב215)
מסוכן. כוונן את עוצמת הקול לרמה שתאפשר
לך לשמוע רעשי רקע (כגון צופרים, ניידות

).’מד“א, רכבי משטרה וכד
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חשוב

נקה את הלוח הקדמי ואת הצג במטלית68)  
רכה, נקיה, יבשה ואנטי�סטטית. מוצרי ניקוי
והברקה עלולים לגרום נזק לפני השטח של
המערכת. לעולם אל תשתמש באלכוהול,

דלקים או נגזרותיהם.

אל תשתמש בצג כבסיס לקיבוע התקנים69)  
להחזקת מערכוות ניווט או טלפונים חכמים

שמותקנים בכריות שאיבה או מדבקות.
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UconnectTMרדיו 

מיבקרים בלוח קד
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פעולהתפקודים                         לחצן 

הלחיצה קצרהפעלה

הלחיצה קצרבויכי

בוב בקר נגד/בכיוון השעוןסיכוונון עוצמת קול

הלחיצה קצרהפעלה/השתקת קול (השתק/עצור)

הלחיצה קצרםה למסך קודה/חזריציאה מבחיר

גלילת הרשימה או כוונון תחנת רדיו או

מתת רצועה הבאה/קודבחיר
בוב בקר נגד/בכיוון השעוןסי

הלחיצה קצראישור האפשרות המוצגת

הצגה של מבחר מצבי הפעלה (רדיו, מדיה)אישור האפשרות המוצגת

הלחיצה קצרגישה למצב טלפון (אם קיים)

הלחיצה קצרכתרות מידע וטלפון/לתפריט המערגישה להגד

הלחיצה קצרAUX או USBת מקור: בחיר

הלחיצה קצרגישה למצב רדיו

לחיצה ארוכהשמור תחנת רדיו נוכחית

הלחיצה קצרה בזיכרוןקריאה לתחנת רדיו שנשמר

בוצת לחצני הזיכרון של הרדיוה של קבחיר
הלחיצה קצר

ת האות הרצויה בכל רשימהאו בחיר

מת אוחיפוש תחנת רדיו קוד
הלחיצה קצר

USBמת ב� ת רצועה קודבחיר

רים נמוכים עד לשחרור /סריקת תד
לחיצה ארוכה

USBה לאחור של רצועת הרצה מהיר

(*)  (אם קיים)

מירשימת בקרי לוח קד
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פעולהתפקודיםלחצן                        

הלחיצה קצרת רצועה הבאהחיפוש תחנת רדיו הבאה או בחיר

USBב�

רים גבוהים עד לשחרור /סריקת תד

USBה לפנים של רצועת הרצה מהיר
לחיצה ארוכה

הלחיצה קצרר אקראידבס USBניגון רצועות 

הלחיצה קצרUSBניגון חוזר של רצועות 
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איור 238

בקרים בגלגל הגה

כת. במקרים מסוימים הפעלת התפקודת המערכת מותקנים בגלגל ההגה, כדי להקל על בקרהבקרים המפעילים את התפקודים העיקריים של המער

בלה שלהלן.ה או ארוכה), כפי שמתואר בטהרצוי תלויה במשך הלחיצה על הלחצן (קצר

בוב)הפעלה (לחיצה/סילחצן                       

בלת שיחה נכנסתק¥

בלת שיחה נכנסת שנייה והשהיית שיחה פעילהק¥

חיית שיחה נכנסתד¥

סיום שיחה פעילה¥

רשימת בקרים בגלגל הגה
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בוב)הפעלה (לחיצה/סילחצן                       

רשימת בקרים בגלגל הגה

השתקה/ביטול השתקה של מיקרופון במהלך שיחה.¥

.USBהפעלה/הפסקה של השהיית נגינה של מקור שמע ¥

הפעלה/הפסקה של תפקוד השתקה של מקור שמע/חיצוני (אם קיים).¥

ת השמע.סובב את הגלגל השמאלי מעלה ומטה: כוונון עוצמת קול של מער

בים.ה/הפחתה של עוצמת הקול בשלה: הגברלחיצה קצר

ה/הפחתה רצופה של עוצמת הקול עד שחרור הלחצן.לחיצה ארוכה: הגבר

בוב גלגלת ימנית למעלה או למטה:סי

מתת תחנת רדיו הבאה/הקודה (מצב רדיו): בחירלחיצה קצר¥

רים גבוהים/נמוכים עד לשחרור הלחצןלחיצה ארוכה (מצב רדיו): סריקת תד¥

מת/הבאהת רצועה קוד): בחירUSBה (מצב לחיצה קצר¥

): הרצה לפנים/לאחור עד לשחרור הלחצן.USBה (מצב לחיצה קצר¥
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כתבוי של המערהפעלה/כי
.כת מופעלת/כבית בלחיצה על הלחצן המער

סובב את הבקר בכיוון השעון כדי להגביר את

עוצמת הקול של הרדיו או נגד כיוון השעון כדי

להפחיתה. הבקר האלקטרוני של  כוונון עוצמת

) בשני הכיוונים ללא360°הקול מסתובב ברצף (

ה.עציר

ת עוצמתסובב את הבקר בכיוון השעון להגבר

הקול או נגד כיוון השעון להפחתת עוצמת הקול.

מצב רדיו (כוונן)
ריםכת מסוגלת לקלוט את תחומי התדהמער

 (אם קיים).DAB או AM, FMהבאים: 

ת מצב רדיובחיר

מי, כדי להפעיל בלוח הקדRADIOלחץ על לחצן 

מצב זה.

ריםת תחום תדבחיר

בחור מצבי כוונון שונים בלחיצה על לחצןניתן ל

RADIOמי. בלוח הקד

חיוויים בצג

ה תחנת הרדיו הרצויה, יוצג המידעאחרי שנבחר

 פעיל):INFOהבא (מצב 

רותה, השעון וההגדהתחנה השמורבחלק העליון: 

הפעילות האחרות של הרדיו מודגשות (לדוגמה

(TA.

רם התחנה הנוכחית, התד שבחלק האמצעי:

ונתוני הרדיו הטקסטואליים (אם קיימים) מודגשים.

FMרשימת תחנות 

, כדי להציג אתBROWSE/ENTERלחץ על הבקר 

 הזמינות.FMהרשימה המלאה של תחנות 

ת אות,בחירל ניתן להשתמש בלחצן  

FM/DABלקפיצה לאות הראשונה של תחנות 

הזמינות באותה אות.

(אם קיים)(אם קיים)(אם קיים)(אם קיים)(אם קיים)     AM/FM     אחסון תחנות רדיו

תחנות הרדיו השמורות זמינות בכל מצבי ההפעלה

בחור אותן בלחיצה על אחדכת ואפשר לשל המער

מי. אם בלוח הקדמלחצני הזיכרון 

ברצונך לשמור,כת מתנגנת תחנת רדיו שבמער

החזק את לחצן הזיכרון הרצוי לחוץ עד להישמע

צפצוף האישור.

AM/FMת תחנת רדיו בחיר

כדי לחפש את תחנת הרדיו הרצויה לחץ על 

 או  או השתמש בבקרי  בגלגל ההגה או 

.BROWSE/ENTERבבקר 

מתחיפוש תחנת רדיו הבאה/קוד

או השתמש או  ה על הלחצן לחץ בקצר

: לאחר שחרור הלחצן בגלגל ההגה בבקרים 

מת.תוצג תחנת הרדיו הבאה או הקוד

כת מגיעה לסוףבעת חיפוש קדימה, אם המער

כת תעצור אוטומטית בתחנהר, המערהתד

ממנה התחיל החיפוש.

חיפוש מהיר של תחנת רדיו הבאה/
מתקוד

 לחוץ, כדי להתחיל או החזק את הלחצן 

תוצג תחנתאת החיפוש המהיר: בשחרור הלחצן 

הרדיו הזמינה הראשונה.

DABרשימת כל תחנות 

, כדי להציג:BROWSE/ENTERלחץ על הבקר 

רשימה של תחנות לפי קטגוריה¥

בץרשימה של תחנות מסוננות לפי מק¥

בוצת שידור)(ק

 יאפשר למשתמשABCבכל רשימה לחצן ¥

לדלג לאות הרצויה ברשימה.

ה אלפביתית של תחנת רדיובחיר

הבלוח הבקר ניתן להשתמש בלחצן  

ת אות, לקפיצה לאות הראשונהבחירמי להקד

 הזמינות באותה אות.DABשל תחנות 
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מצב מדיה
 (אם קיים), להפעלתAUXביים מצבים אינטראקטי

, USB

ת מקור שמעבחיר
בחור את מקור השמע הרצוי מבין האפשרויותכדי ל

, לחץ עלUSB/iPod (אם קיים) או AUXהזמינות, 

.MEDIAלחצן 

מת)החלפת רצועה (הבאה/קוד
 כדי לנגן את הרצועה,ה על הלחצן לחץ בקצר

BROWSE ENTERאו סובב את הבקר הבאה 

BROWSEאו סובב את הבקר  או בכיוון השעון,

ENTER,כדי לחזור לתחילת נגד כיוון השעון

הרצועה הנוכחית או לתחילתה של הרצועה

מת, אם הרצועה  הנוכחית מתנגנת פחותהקוד

מ� 3 שניות.

הרצת רצועה לפנים/לאחור
, כדי להריץ לפנים אתלחץ ארוכות על הלחצן 

, כדי להריצההרצועה הנוכחית או על הלחצן 

לאחור.

פדוף)ת רצועה (דבחיר
השתמש בתפקוד זה, כדי לגלול את הרצועה

בחור רצועה. הבחירותבהתקן המתנגן וכדי ל

בהתקןהזמינות תלויות בהתקן המחובר. לדוגמה, 

USB/iPodבאפשרותך אף לגלול את רשימת 

בומים הזמינים בהתקן, תלויהאמנים, הסוגות והאל

במידע הקיים ברצועות, באמצעות הבקר

BROWSE ENTER.

 בלוחבתוך כל רשימה אלפבתית הלחצן 

מי מאפשר למשתמש לדלג לאות הרצויההקד

ברשימה.

®Appleהלחצן לא זמין עבור התקני ה:הער

מסוימים.

 לא זמיןBROWSE ENTERהבקר ה:הער

.AUXבהתקני 

 כדי להפעילBROWSE ENTERלחץ על הבקר 

תפקוד זה במקור השמע המתנגן. סובב את הבקר

BROWSE ENTERבחור את הקטגוריה, כדי ל

ה.הרצויה ולחץ עליו, כדי לאשר את הבחיר

בטל את התפקוד.כדי ל לחץ על הבקר  

 משתנהUSBת אינדקס של התקן  זמן יצירה:הער

בהתאם למדיה שהוכנסה במספר מקרים (מספר

דקות).

הצגת מידע על רצועה
בחור את המידע המוצג כדי לINFOלחץ על הלחצן 

ם,בום, סוגה, שבמהלך ניגון הרצועה (אמן, אל

 כדי לצאתתיקייה, קובץ). לחץ על הלחצן 

מהמסך.

בולער

USB, כדי לנגן את הרצועות ב�לחץ על הלחצן 

בטל אתר אקראי. לחץ על הלחצן שוב, כדי לדבס

התפקוד.

ניגון חוזר

. לחץכדי להאזין לרצועה שוב, לחץ על הלחצן 

בטל את התפקוד.על הלחצן שוב, כדי ל

USBמקור 
USB   חבר את ההתקן USBכדי להפעיל מצב 

כב. הקיימת ברUSBהרלוונטי  ליציאת 

216(

כת פעילה, מחובר בעוד שהמערUSBאם התקן 

הוא יתחיל לנגן את הרצועות השמורות בו.

AUXמקור 
בד) בלAUX(מצב 

, הכנס התקן רלוונטיAUXכדי להפעיל את מצב 

כב. ברAUXלשקע 

217(

 תתחילAUXכאשר ההתקן מחובר לשקע 

 המחובר, אם היאAUXכת לנגן את מקור ה�המער

כבר פועלת.

 בלוחכוונן את עוצמת הקול באמצעות לחצן 

מי או באמצעות המקש לכוונון עצמת קול שלהקד

ההתקן עצמו.

ת מקור שמע“, עיין בנושאלמידע על תפקוד “בחיר

“מצב מדיה“.

AUXתפקודי התקן המחובר לשקע ה: אזהר

מבוקרים באמצעות מקשי ההתקן. לא ניתן לשנות

רצועה/תיקייה/רשימת ניגון או לשלוט בתחילת

מיתו באמצעות בקרי הלוח הקדניגון/סיומו או עציר

או בקרי גלגל ההגה.
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אל תשאיר את כבל ההתקן מחובר לשקע ה�

AUXאחרי ניתוק ההתקן, כדי למנוע רעש 

מקולים.אפשרי בר

מצב טלפון
(אם קיים)

הפעלת מצב טלפון

מי, כדי להפעיל בלוח הקדPHONEלחץ על לחצן 

מצב זה.

ניתן להשתמש בפקודות הזמינות כדי:

לחייג למספר טלפון רצוי¥

להציג את אנשי הקשר השמורים בספר¥

הטלפונים של הטלפון הנייד ולהתקשר

אליהם;

להציג את אנשי הקשר המופיעים בהיסטוריית¥

השיחות ולהתקשר אליהם;

בורלשייך עד 8 טלפונים, כדי לאפשר גישה וחי¥

מהירים וקלים יותר;

כת לטלפון ולהיפך וכדילהעביר שיחות מהמער¥

כת השמעלהשתיק את המיקרופון של מער

למען שיחות פרטיות.

כתך מעררר דהשמע של הטלפון הנייד משוד

כת משתיקהכב: המערהשמע של הר

אוטומטית את הרדיו כאשר תפקוד הטלפון

מופעל.

תצוגה בצג

כת ניתן להציג נתוניםכאשר טלפון מחובר למער

שונים (אם זמין):

המצב נדיד¥

עוצמת קליטת הרשת¥

טעינת טלפון נייד:¥

ם טלפון ניידש¥

שיוך טלפון נייד

כדי לשייך את הטלפון הנייד, פעל באופן הבא:

 בטלפון;®Bluetoothהפעל את תפקוד ה�¥

מי; בלוח הקדPHONEלחץ על לחצן ¥

כת, בצג יופיעאם עדיין לא שויך טלפון למער

מסך ייעודי;

 (חבר טלפון) כדיConnect Phoneבחר ¥

להתחיל את תהליך השיוך ולאחר מכן חפש

 בטלפון הנייד (אם תבחרUconnectTMהתקן 

No;(יוצג המסך הראשי של תפריט הטלפון ,

כאשר תתבקש על ידי הטלפון הנייד, השתמש¥

בלוח המקשים של הטלפון כדי להזין את קוד

כת או כדי לאשר את הקוד בצג המערPINה�

המוצג בטלפון הנייד.

Phoneרות) בחר  (הגדSettingsבתפריט ¥

menu/Add phoneתפריט טלפון/הוסף) 

טלפון), כדי לשייך טלפון נייד; לאחר מכן המשך

כמתואר לעיל.

מות שלבמהלך השיוך מוצג מסך ההתקד¥

הפעולה;

בעתבור חדש אוטומטי נק: העדיפות של חיההער

בור.ר החידלפי ס

הטלפון האחרון יהיה בעל העדיפות הגבוהה ביותר.

ביצוע שיחה

הפעולות המתוארות להלן זמינות רק אם הטלפון

הנייד תומך בהן.

בצע שיחה באמצעות:ניתן ל

 (אנשי קשר) (ספרContactsת בחיר¥

טלפונים.........);

 (רשימת שיחותRecent Calls listת בחיר¥

אחרונות);

 (לוח מקשים).KeyPadת בחיר¥

ת לוח המקשיםחיוג מספר טלפון בעזר

המופיע בצג

פיהזן את המספר באמצעות לוח המקשים הגר

המופיע בצג.

פעל באופן הבא:

מי; בלוח הקדPHONEלחץ על לחצן ¥

 בצג והשתמש בבקר הימניKeyPadבחר ¥

BROWSE/ENTERכדי להקליד את ,

המספר.

בחר בסמל כדי לחייג.¥
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חיוג מספר טלפון באמצעות הטלפון

הנייד

אפשר לחייג מספר טלפון באצעות הטלפון הנייד

כזכת (תמיד התרולהמשיך להשתמש במער

בד).בנהיגה בל

כאשר אתה מחייג מספר טלפון באמצעות לוח

המקשים של הטלפון הנייד, השיחה נשמעת

כב.כת השמע של הרך מעררד

אזהרה

, ודאUSB לשקע USBבעת חיבור התקן 216) 
שההתקן אינו מפריע להפעלת בלם החניה.

 (אםAUXבעת חיבור ההתקן לשקע 217) 
קיים), ודא שההתקן אינו מפריע להפעלת ידית

בלם החניה.
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UconnectTM 5" RADIO  - UconnectTM 5" RADIO NAV כותמער

מיבקרים בלוח קד
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מירשימת בקרי לוח קד

פעולהתפקודיםלחצן 

הלחיצה קצרהפעלה

הלחיצה קצרבויכי1.

בוב בקר לימין/לשמאלסיכוונון עוצמת קול

הלחיצה קצרהפעלה/השתקת קול (השתק/עצור)2.

הלחיצה קצרבוי הצגהפעלה/כי3.

הלחיצה קצרהוצאת תקליטור (אם קיים)4.

חריץ להכנסת/הוצאת התקליטור5.

הלחיצה קצררותהגד6.

הלחיצה קצרםה למסך קודה/חזריציאה מבחיר7.

בוב בקר לימין/לשמאלסיגלילת הרשימה או כוונון תחנת רדיו8.

הלחיצה קצראישור האפשרות המוצגת,

גישה לתפקודים נוספים (הצגה של
.9

MORE
ה חיצוניתך, טמפרטוררב דשעון, מחש

הלחיצה קצר

.10PHONEהלחיצה קצרהצגת נתוני טלפון

.11
TRIP (*)

הלחיצה קצרTripגישה לתפריט 
UconnectTM 5"RADIO

.11
NAV(**)

הלחיצה קצרגישה לניוט (מפה)
UconnectTM 5" RADIO Nav
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פעולהתפקודיםלחצן 

.12MEDIA :בחרUSB ,AUX, Bluetooth®הלחיצה קצר

.13RADIOהלחיצה קצרגישה למצב רדיו
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בקרים בגלגל הגה
(אם קיים)

כת.כת מותקנים בגלגל ההגה, כדי להקל על השליטה במערהבקרים המפעילים את התפקודים העיקריים של המער

בלה שלהלן.ה או ארוכה), כפי שמתואר בטבמקרים מסוימים הפעלת התפקוד הרצוי תלויה במשך הלחיצה על הלחצן (קצר

                                                         פעולהלחצן 

רשימת בקרי גלגל ההגה

בלת שיחה נכנסתק¥

בלת שיחה נכנסת שנייה והשהיית שיחה פעילהק¥

חיית שיחה נכנסתד¥

סיום שיחה פעילה¥
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                                                         פעולהלחצן 

השתקה/ביטול השתקה של מיקרופון במהלך שיחה.¥

.USBהפעלה/הפסקה של השהיית נגינה של מקור שמע ¥

 (אם קיים).AUXהפעלה/הפסקה של תפקוד השתקה של דדיו מקור שמע ¥

כת השמע.סובב את הגלגל השמאלי מעלה ומטה: לכוונון עוצמת קול של מער

בים.ה/הפחתה של עוצמת הקול בשלה: הגברלחיצה קצר

ה/הפחתה רצופה של עוצמת הקול עד שחרור הלחצן.לחיצה ארוכה: הגבר

בוב גלגלת ימנית למעלה או למטה:סי

מת.ת תחנת רדיו הבאה/הקודה (מצב רדיו): בחירלחיצה קצר¥

רים גבוהים/נמוכים עד לשחרור הלחצן.לחיצה ארוכה (מצב רדיו): סריקת תד¥

מת/הבאה.ת רצועה קוד): בחירUSBה (מצב לחיצה קצר¥

): הרצה לפנים/לאחור עד לשחרור הלחצן.USBה (מצב לחיצה קצר¥



267

כתבוי של המערהפעלה/כי
כת מופעלת/כבית בלחיצה על הלחצן/המער

הבקר.

סובב את הבקר בכיוון השעון כדי להגביר את

עוצמת הקול של הרדיו או נגד כיוון השעון כדי

להפחיתה.

מצב רדיו
ה תחנת הרדיו הרצויה, יוצג המידעאחרי שנבחר

הבא בצג:

רשימת תחנות הרדיו השמורות (בלחצנילמעלה: 

זיכרון); התחנה המתנגנת מודגשת.

ם התחנה המתנגנת והלחצניםמוצג שבאמצע: 

מת.ת התחנה הבאה או הקודבחירל

הלחצנים הבאים מוצגים:למטה: 

¥Browse;רשימת תחנות הרדיו הזמינות :

¥AM/FM ,AM/DAB ,FM/DAB ה של: בחיר

רים הרצוי (לחצן משתנהתחום התד

)DAB או AM, FMבהתאם לתחום שנבחר: 

¥Tune כוונון ידני של תחנת רדיו (לא זמין ב� :

DAB;(

¥Info ;מידע נוסף על המקור המתנגן :

¥Audioרות שמע“.: גישה למסך “הגד

תפריט שמע

 (שמע) לחץ עלAudioכדי לגשת לתפריט 

מי, גלול בתפריטבלוח הקד  Audioהלחצן 

 בצג.Audioובחר ולחוץ על האפשרות 

אפשר לכוונן את התפקודים הבאים בתפריט

Audio:

¥Equalizer(אם קיים) :

¥Balance/Faderמקולים: (איזון שמע בר

מיים/אחוריים ושמאליים/ימניים);קד

¥Volume/Speedה אוטומטית של: (בקר

(למעטעוצמת קול תלויית מהירות) 

;)Hi-Fiכת סאות מערגר

¥Loudness(אם קיים) (מגבלות עוצמת קול :

¥Auto-On Radio(רדיו מופעל אוטומטית) :

¥Radio Off Delayבוי רדיו): (השהיית כי

. לחץ על הלחצן /Audioכדי לצאת מתפריט 

מצב מדיה
בחור את מקור כדי לSourceלחץ על הלחצן 

CD השמע הרצוי מבין האפשרויות הזמינות: 

 אוUSB (אם קיים),  AUX(אם קיים),

Bluetooth®.

פדוף)ת רצועה (דבחיר

השתמש בתפקוד זה, כדי לגלול את הרצועה

בחור רצועה. הבחירותבהתקן המתנגן וכדי ל

הזמינות תלויות בהתקן המחובר או בסוג

התקליטור המוכנס (אם קיים).

סוג תקליטור (הטעון). לדוגמה בתקליטורלדוגמה, 

בחור רצועותשמע (אם קיים) אתה יכול ל

 (אם קיים)CD-ROMלהשמעה כאשר בתקליטור 

. באפשרותך אף®Bluetooth או USBבהתקן 

בומיםלגלול את רשימת האמנים, הסוגות והאל

הזמינים בהתקן, תלוי במידע הקיים ברצועות.

 לאBluetoothמספר קטן של התקני ה: אזהר

כולל אפשרות של גלילה ברצועות לפי קטגוריות.

 מאפשר למשתמשABCבתוך כל רשימה הלחצן 

לדלג לאות הרצויה ברשימה.

 למשתמשABCבתוך כל רשימה, מאפשר הלחצן 

לדלג לאות הרצויה ברשימה.

®Appleהלחצן לא זמין עבור התקני ה:הער

מסוימים.

 לא זמיןBROWSE ENTERהבקר ה:הער

BROWSE ENTER. לחץ על הבקר AUXבהתקני 

כדי להפעיל תפקוד זה במקור השמע המתנגן.

בחור, כדי לBROWSE ENTERסובב את הבקר 

את הקטגוריה הרצויה ולחץ עליו, כדי לאשר את

ה.הבחיר

בטל את התפקוד. כדי לXלחץ על הלחצן 

נגן תקליטורים
(אם קיים)

כדי להפעיל את מצב תקליטור הכנס תקליטור

 בחריץ המתאים או לחץMP3שמע או תקליטור 

מי.ה הקד בלוח הבקרMEDIAעל לחצן 
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®Bluetoothמקור 

כת של התקןמצב זה מופעל בשיוך למער

Bluetooth®ות מוזיקה. המכיל רצוע

®Bluetoothשיוך התקן שמע 

, פעל באופן®Bluetoothכדי לשייך התקן שמע 

הבא:

 בהתקן; ®Bluetoothהפעל את תפקוד ה� ¥

מי; בלוח הקדMEDIAלחץ על לחצן ¥

 פעיל, לחץ על הלחצןMediaאם מקור ¥

Source;(מקור) 

;Bluetooth® Mediaבחר מקור ¥

 (הוסף התקן).Add Deviceלחץ על לחצן ¥

 בהתקן השמעUconnectTMחפש ¥

Bluetooth®במהלך השיוך מוצג מסך) 

מות של הפעולה);ההתקד

כאשר תתבקש על ידי התקן השמע, הזן את¥

כת או אשר המוצג בצג המערPINקוד ה�

בהתקן את הקוד המוצג.

אם תהליך השיוך הושלם בהצלחה, יוצג מסך.¥

 לשאלה האם לשייך את התקןYesענה 

בלף (ההתקן יק כמועד®Bluetoothהשמע 

עדיפות על פני שאר ההתקנים המשויכים

בע לפי העדיפות תיק,Noת אחריו). אם בחר

בל אתבור. ההתקן האחרון שחובר יקר החידס

העדיפות הגבוהה.

אפשר לשייך התקן שמע אף בלחיצה על¥

Settingsת מי ובבחיר בלוח הקדהלחצן 

בחוררות יש לרות) או בתפריט ההגד(הגד

Phone/Bluetooth.

 בין®Bluetoothבור ה� אם אבד חיה:אזהר

ת ההפעלהכת, עיין בחוברהטלפון הנייד למער

של הטלפון הנייד.

USBמקור 
USB חבר את ההתקן USBכדי להפעיל מצב 

כזית. בקונסולה המרUSBהרלוונטי ליציאת 

כת פעילה, מחובר בעוד שהמערUSBאם התקן 

הוא יתחיל לנגן את הרצועות השמורות בו.

AUXמקור 
, חבר התקן רלוונטיAUXכדי להפעיל את מקור ה�

כב. ברAUXלשקע ה�

ליחתת AUX עקשל רבוחמ ןקתהה רשאכ

םא ,רבוחמה �AUXה רוקמ תא ןגנל תכרעמה

תועצמאב לוקה תמצוע תא ןנווכ .רבכ תלעופ איה

ןונווכל שקמה תועצמאב וא ימדקה חולב  ןצחל

.ומצע ןקתהה לש לוק תמצע

ת מקור שמע“, עיין בנושאלמידע על תפקוד “בחיר

“מצב מדיה“.

AUX תפקודי התקן המחובר לשקע ה:אזהר

מבוקרים באמצעות מקשי ההתקן. לא ניתן לשנות

רצועה/תיקייה/רשימת ניגון או לשלוט בתחילת

מיתו באמצעות בקרי הלוח הקדניגון/סיומו או עציר

או בקרי גלגל ההגה.

אם תקליטור עדיין נמצא בנגן, לחץ על לחצן

Source ובחר CD.(תקליטור) 

טעינה/הוצאה של תקליטור

לטעינה של תקליטור הכנס אותו בעדינות לחריץ

כת טעינה אוטומטית, אשרלהפעלה של מער

 בתצוגה יידלק).CDתכניס אותו נכונה (הסמל 

כת פועלת, מצבהכנס תקליטור כאשר המער

CDכת תחל לנגן את יופעל אוטומטית והמער

הרצועות.

התצוגה מציגה את מספר הרצועה ואת השעה

(שעות ודקות).

מי, כאשר(הוצאה) בלוח הקד לחץ על הלחצן 

כת פועלת להוצאת התקליטור.המער

.תיטמוטוא רחביי וידר עמש רוקמ ,האצוהה רחאל

כת תטעןאם התקליטור לא יוסר מהחריץ, המער

אותו שוב אוטומטית לאחר כ� 10 שניות מבלי

לנגן אותו.
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מצב טלפון
הפעלת מצב טלפון

מי, כדי בלוח הקדPHONEלחץ על לחצן 

להפעיל מצב זה.

השתמש בלחצנים בצג, כדי:

ת לוח המקשיםלחייג מספר טלפון (בעזר¥

פי המופיע בצג);הגר

להציג את אנשי הקשר השמורים בספר¥

הטלפונים של הטלפון הנייד ולהתקשר

אליהם;

להציג את אנשי הקשר המופיעים בהיסטוריית¥

השיחות ולהתקשר אליהם;

לשיוך של עד 10 טלפונים/התקני שמע, כדי¥

בור מהירים וקלים יותר;לאפשר גישה וחי

כת לטלפון ולהיפך וכדילהעביר שיחות מהמער¥

כת השמעלהשתיק את המיקרופון של מער

למען שיחות פרטיות.

כת השמעך מעררר דהשמע של טלפון הנייד משוד

כת משתיקה אוטומטית אתכב: המערשל הר

הרדיו כאשר תפקוד הטלפון מופעל.

שיוך טלפון נייד
כב נייח ועומדבצע פעולה זו בעוד שהר ה:אזהר

במקום בטוח. תפקוד זה מנוטרל בעת נהיגה.

תהליך השיוך עבור טלפון נייד מתואר להלן. עיין

תמיד בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד, אם

אתה בספק.

כדי לשייך את הטלפון הנייד, פעל באופן הבא:

 בטלפון;®Bluetoothהפעל את תפקוד ה�¥

מי; בלוח הקדPHONEלחץ על לחצן ¥

כת, בצג יופיעאם עדיין לא שויך טלפון למער¥

מסך ייעודי;

 כדי להתחיל את תהליך השיוך ולאחרYesבחר ¥

 בטלפון הניידUconnectTMמכן חפש התקן 

, יוצג המסך הראשי של תפריטNo(אם תבחר 

הטלפון);

כאשר תתבקש על ידי הטלפון הנייד, השתמש¥

בלוח המקשים של הטלפון כדי להזין את קוד

כת או כדי לאשר את הקוד בצג המערPINה�

המוצג בטלפון הנייד.

 באפשרותך תמיד לשייך טלפוןPhoneבמסך ¥

רות: לחץ עלנייד בלחיצה על לחצן ההגד

 (הוסף התקן) והמשךAdd Deviceהלחצן 

לפעול באופן המתואר למעלה;

מות שלבמהלך השיוך מוצג מסך ההתקד¥

הפעולה;

אם תהליך השיוך הסתיים בהצלחה יוצג מסך¥

 לשאלה האם לשייך אתYesייעודי: ענה 

בלף (הטלפון הנייד יקהטלפון הנייד כמועד

עדיפות על פני כל טלפונים ניידים אחרים

שיושייכו אחריו). אם לא שויכו התקנים,

כת תיתן עדיפות להתקן הראשוןהמער

שחובר.

בור עבורר החידבעת על פי ספה נקהעדה: הער

פים.רים כמועדטלפונים ניידים שאינם מוגד

בל את העדיפותהטלפון האחרון שחובר יק

הגבוהה ביותר.

בכמה טלפונים, להפעלה של הקראהה: הער

SMS, אפשרות הודעה של SMSשל הודעות 

ךרת, אפשרות זו בדב להיות מאופשרבטלפון חיי

 עבור®Bluetoothבורי כלל זמינה בתפריט חי

.UconnectTMכת ההתקן המשויך למער

ביצוע שיחה

הפעלות המתוארות להלן זמינות רק אם הטלפון

הנייד תומך בהן.

כדי לדעת אילו תפקודים זמינים, עיין בהוראות

ההפעלה של הטלפון הנייד.

בצע שיחה באמצעות:ניתן ל

(ספר טלפונים של ת הסמל בחיר¥

טלפון נייד);

 (שיחות אחרונות);Recent Callsת בחיר¥

;ת סמל בחיר¥

 (חיוג חוזר).Redialת לחצן בחיר¥

)SMS (יםקורא מסרונ

בלוכת יכולה להקריא מסרונים שהתקהמער

בטלפון הנייד.

כדי להשתמש בתפקוד זה על הטלפון הנייד

ךרלתמוך בתפקוד החלפת מסרונים ד

Bluetooth®.

אם הטלפון הנייד שלך לא תומך בתפקוד זה,

אפור).( יהיה מנוטרל הלחצן הרלוונטי 
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בל מסרון בצג יופע מסך המכיל אתכאשר מתק

Call (האזן), Listenה: בחירהאפשרויות הבאות ל

 (התעלם).Ignore(התקשר), 

 כדי לגשת למסרוניםלחץ על הלחצן 

בלו בטלפון הנייד שלך (הרשימה מציגהשהתק

60 מסרונים לכל היותר).

רותהגד
מי כדי להציג אתבלוח הקד לחץ על הלחצן 

רות.תפריט ההגד

פריטי התפריט המוצגים עשוייםה:הער

סאות.להשתנות בהתאם לגר

התפריט כולל את התפקודים הבאים:

¥Display(צג) 

¥Clock & Date(תאריך ושעון) 

¥Safety/Assistance(בטיחות/סיוע) (אם 

קיים)

¥Lights  (אם קיים) (פנסים) 

¥Doors & Locks(מנעולים ודלתות) 

¥Audio(שמע) 

¥Phone/Bluetooth /טלפון) Bluetooth(

¥Radio(רדיו) 

¥Restore Default Settingsרות (שחזר הגד

ת מחדל)בריר

בטיחות וסיוע
(אם קיימים)

רות נוספות)(הגד MOREמצב 
מי כדי להציג בלוח הקדMOREלחץ על הלחצן 

רות ההפעלה:את הגד

¥Outside Temperatureה (טמפרטור
חיצונית

¥Clock(שעון) 

¥ Compass (מצפן) (רק עבורUconnectTM

5"Radio Nav(

¥Trip Computerך) (רק עבוררב ד (מחש
Uconnect® 5" Radio Nav(

¥ Settingsרות) (רק עבור (הגדUconnectTM

5" Radio Nav(

ניווט
18ֳ(2

UconnectTM 5" Radio Nav)בד בל(

תכנון מסלול

למען בטיחות וכדי להפחית הסחות דעתהאזהר
בנהיגה, עליך תמיד לתכנן מסלול לפני תחילת

הנהיגה.

באמצעות תפקוד חיפוש היעד אפשר למצוא את
כים שונות: חיפוש עבורריעדיך ולהגיע אליהם בד

ת, כתובת חלקית, סוג מיקום ספציפירכתובת מוגד
ת (נקודPOIה), מיקוד, (כגון  תחנת דלק או מסעד

ה שעלתהעניין) הקרובה למיקומך (כגון מסעד
ר כ“קרוב אליך“), נקודות ציון שלבחיפוש המוגד

ה על המפה.ת נקודך או בבחירקו הרוחב וקו האור

ר את (חיפוש) בתפריט הראשי והגדSearchבחר 

Rain sensor

ם ניתנת לכוונוןהרגישות של חיישן הגש

באמצעות תפקוד זה (אם קיים).

Lights
(אם קיים)

ביצוע הכוונונים ניתן להשתמש בתפקוד זה ל

הבאים:

Headlight sensor

כוונון רגישות ההפעלה של הפנסים הראשיים.

¥Automatic High Beam/High Beam

Controlבוי של אור (אם קיים): הפעלה /כי

גבוה אוטומטי.

¥Daytime Running Lights (DRL)אם) 

ת נהיגה ביום.בוי של תאורקיים): הפעלה/כי

¥Cornering lights/(אם קיימים): הפעלה 

ת פניות, דלתותהפסקת פעולה של תאור

נעילת דלתות.

תפקוד זה מפעיל/מנטרל את נעילת הדלתות

כב בתנועה (נעילהאוטומטית כאשר הר

האוטומטית).
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חיפוש היעד.

בעת הזנת המידע תציג הרשימה את הכתובות
המתאימות ואת נקודות העניין בשתי רשימות
נפרדות. הכתובת הרלוונטית והעיר יוצגו ברשימת

ת העניין, סוג נקודות הענייןהכתובות ונקוד
והמקומות יוצגו ברשימת נקודות העניין.

.Guideכדי לתכנן מסלול נסיעה, בחר לחצן 

מסלול מתוכנן, והנחיות קוליות וחזותיות על הצג
ך.מלוות אותך לעבר יעד

פקודות קוליות
יות בשפותלא ניתן לתת פקודות קולה:הער

כת לא תומכת בהן.שהמער

כדי להשתמש בפקודות הקוליות, לחץ על
טלפון) בגלגל ההגה(  או לחצן הלחצן 
ה הרצויה (קול)) ואמור את הפקודVoice(לחצן 
ם.בקול ר

כללי

אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר לחיצה
 בגלגל ההגה:על לחצן 

¥Helpה) (עזר

¥Cancel(בטל) 

¥Repeat(חזור) 

¥Voice Prompt(הנחיות קוליות) 

טלפון

אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר לחיצה
 בגלגל ההגה:על לחצן 

¥Call(התקשר) 

¥Dial(חייג) 

¥Redial(חיוג חוזר) 

¥Call backה) (התקשר בחזר

¥Recent calls(שיחות אחרונות) 

¥Calls madeבוצעו) (שיחות ש

¥Missed calls(שיחות שלא נענו) 

¥ Calls received בלו)(שיחות שהתק

¥ PhoneBook(ספר טלפונים)

¥ Search<(חיפוש) <ישראל> <יוסי

¥Show SMS(הצג מסרון) 

¥Send an SMS(שלח מסרון) 

¥Show messages(הצג הודעות) 

רדיו

אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר לחיצה
 בגלגל ההגה:על לחצן 

¥Tune to “frequency” FMהתכוונן אל) 
)FMר“ ”תד

¥Tune to “frequency” AMהתכוונן אל) 
)AMר“ ”תד

¥Tune to “radio name” FMהתכוונן אל) 
)FMם תחנה“ ”ש

¥Tune to “radio name” ם (התכוונן אל ”ש
תחנה“)

מדיה

אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר לחיצה
 בגלגל ההגה:על לחצן 

¥Play song...(...נגן שיר) 

¥Play album...בום...) (נגן אל

¥Play artist...(...נגן אמן) 

¥Play genre...(...נגן סוגה) 

¥Play playlist...(...נגן רשימת ניגון) 

¥Play podcast...(...נגן פודקאסט) 

¥ Play audiobook...(...נגן רשימת ספר שמע)

¥Play the track number(נגן מספר רצועה) 

¥Select the source(בחר מקור) 

¥View(הצג) 

)בד בל(UconnectTM 5" Navניווט 
אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר לחיצה

 בגלגל ההגה:על לחצן 

¥Drive Home(נהג הביתה) 

¥2d mode(הצגה דו�ממדית) 

¥3d mode(הצגה תלת�ממדית) 

¥ Clear route(מחק מסלול)

¥ Add Favourite ף)(הוסף מועד

¥ Repeat instruction(חזור על ההוראה)

אזהרה

למען בטיחותך ולהפתת הסחת דעת218) 
בעת נהיגה, הכן מסלול דרך לפני התחלת

הנסיעה.
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אישור סוג רשמי
כב תואם לתקנת האיחודציוד הרדיו המותקן בר

.EU/2014/53האירופי 

www.mopar.eu/ownerלמידע נוסף בקר באתר 

/.http://aftersales.flat.com/elumאו 
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מנשא/גגון מטען
בת להתבצע בידי אנשי מקצוע.כת ההתקנה. ההתקנה חייפות לערכבה המצורה את הוראות ההרמלא בקפיד¥

ב. חלק את המטען באופן שווה ובמהלך הנהיגה שיםבורים מהודקים היטבוע של החיבורגי הקילאחר נסיעה של כמה קילומטרים בודדים בדוק ש¥

ב לרוחות צד.ל

ביים המותרים (עיין בפרק “נתונים טכניים“).בי. לעולם אל תחרוג מהמשקלים המרעות לגובה מרהקפד לציית לכל התקנות הנוג¥

כבכש בעל הראביזרים שר
בורי גלגל לא רגילים, מכיוון שהם עלולים להפחית את אוורור הבלמים ולפגוע ביעילותםהיזהר בעת התקנת ספוילרים נוספים, גלגלי סגסוגת או ט¥

).’בר לא מפריע למהלך הדוושה (שטיחונים וכדבבלימה חזקה ורציפה או בירידות ארוכות. ודא ששום ד

מערכות להגנה על הסביבה

כב על) מגיעים לטמפרטורות גבוהות מאוד במהלך ההפעלה. לפיכך, אל תחנה את הרDPFהממיר הקטליטי ומסנן החלקיקים (¥

): קיימת סכנת שריפות.’בשים, מחטי אורן וכדחומרים דליקים (דשא, עלים י

צמיגים עם מגן חישוק

ה ועל צמיגים עם מגן חישוקבור גלגל אינטגרלים (עם קפיץ) על חישוק פלדבורי גלגל באמצעות מכסי טאל תתקין מכסי ט¥

ה פתאומית בלחץ האוויר בצמיג.ה. שימוש בצמיגים לא תואמים ומכסי גלגל עשוי לגרום לירידשהותקנו לאחר המכיר

אזהרה
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ב מכיוון שתיכננו, עיצבנו ובנינו אותו: אנו באמת מכירים כל פריט ופריט בו.כבך היטאנו מכירים את ר

כנו ושמציעים שירות איכותי ומקצועי.רעובדים טכנאים שהדת סמלת בע“מ כזי שירות מורשים מטעם חברבמר

ך ויציעו לך פעולות שירות רגילות, בדיקות תקופתיות והמלצותת סמלת בע“מ תמיד זמינים עבורכזי השירות המורשים מטעם חברמר

מעשיות של המומחים שלנו.

כב חדשמו לך לקנות רגרכבך, על נוחותו ועל ביצועיו: תכונות ש אתה שומר על מהימנותו של רחלקי החילוף המקורייםבאמצעות 

מלכתחילה.

;FIATבקש להחליף חלקים נחוצים בחלקי חילוף מקוריים של 

בות שלנו למחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות.מומלץ להשתמש בהם בשל ההתחיי

כבך.בה עבור רת פיאט עיצ מכיוון שהם היחידים שחברחלקי החילוף המקורייםבות הנ“ל סמוך על מכל הסי

כת בלימה מערבטיחות:

ת אקליםכת בקר תחזוקה של מסנני חלקיקים, מערבה:ביס

מית מתלה ומגבי שמשה קדנוחות:

מזרקי מצתים ומצבריםביצועים: 

מקטלוג האביזרים של פיאט, חישוקי גלגליםגגונים: 

בות טכניות ואחרות לשנות אתב נסיבואן רשאים בכל זמן ומעת לעת עקת פיאט והיבד. חברהמידע הנכלל בספר זה הינו בעל אופי כללי בל
כב.כל אחד מן הפריטים או המפרטים של הר

בלת מידע נוסף אפשר לפנות לאגף הטכני.לק

בחור חלקי חילוף מקורייםמדוע ל
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43.................אביזרים והתקנים פנימיים

44........................................................ףטכוגר

43.......................................מעמד לטאבלט

USB......................................43שקעי 

43............................................שקע חשמלי

43...מיב הנוסע הקדתא מתחת למוש

46.................כבכש בעל הראביזרים שר

תנאים להתקנת התקן תשלום על

46...............ביתפלקטימית רשמשה קד

10..............................................אזעקה אלקטרונית

140...כב לתקופה ממושכתאחסנת הר

אינדקס

א
מיות להגנהכריות אוויר צד קד�

107............................................על הראש

מיכרית אוויר של הנוסע הקד

104...........................כת ריסון לילדיםומער

מיתנטרול  ידני של כרית אוויר קד

105.....מיושל כרית צד של הנוסע הקד

104...........................כת ריסון לילדיםומער

i-Sise......................97בי בטיחות מוש

87..................כת הגנה על הנוסעיםמער

כבכת ריסון לילד המומלצת לרמער

Ducato............................................99

103.........(SRS)כת ריסון משלימה מער

בלמים

ABSכת למניעת נעילת מער

76..........................................................גלגלים

183..........................בדיקת מפלסי נוזלים

114.................................................בלם חניה

כת ייצוב (מערESCכת מער

77...............................................אלקטרונית)

כת מומנט (מערMSRכת מער

76.............................................בלימת מנוע)

29...................................בקרים � מתגים

30............................................אורות חניה�

30................מיתחימום השמשה הקד�

29....................................מהבהבי חירום�

31.....................................כזיתנעילה מר�

29............................................פלפנסי ער�

30......................תפקוד ניתןק המצבר�

ECO.........................................30תפקוד �

36....................ת אקלים אוטומטיתבקר

35......................בקרי חימום ואוורור

36.........................................מחמם נוסף�

36.........................מחמם נוסף עצמאי�

39.................................................תחזוקה�

35............................ת אקלים ידניתבקר

ת אקלים נוספתכת בקרמער

40.....................מה וקומבי)מאחור (פנור

כת חימום נוספת מאחורמער

39.....................................מה וקומבי)(פנור

118.............................................ת שיוטבקר

192.................................גלגלים וצמיגים

166..........................................החלפת גלגל

175........................................כבת הרגריר

133..........................................ת גרורגריר

ב

ג 75..............................................................בטיחות

87.............................חגורות בטיחות

90..............................הסעת ילדים בטוחה

103..............................מיותכריות אוויר קד

107........................................כריות אוויר צד

כריות אוויר וילון להגנה על�

107........................................ראש הנוסע
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ס
ק

אינד

דלק

127...........................................חיסכון בדלק

128...............................מכסה מיכל הדלק

174..................מתג ניתוק אספקת דלק

131..............................סמלי תאימות דלק

128.................................בול מיכל הדלקקי

128...........................................כבתדלוק הר

AdBlue129.......... (אוריאה) � מילוי נוזל

AdBlueכת פליטה תוסף למער

132.............................................................דיזל

130................................................אזהרות�

224........................................................תדלוק

231..........................................תצרוכת דלק

דלת

13....................................דלת הזזה צדדית

11..................................................................דלתות

14..............................ריכה אחורימשטח ד

14.............................ריכה נפתחמשטח ד

11..........................................כזיתנעילה מר

12........................................נעילה מוחלטת

13.........נעילת בטיחות להגנה על ילדים

13............דלת אחורית עם שתי כנפיים

פתיחה ידנית של דלת הציר�

14....................................................השנייה

14.................ה חשמלית מבפניםסגיר�

22.................................................. � גלגלהגה

166......................................החלפת גלגל

166.......................................הנחיות כלליות

ה (ראה נורות)החלפת נור

החלפת נתיכים (ראה נתיכים)

192.......................................כבמת הרהר

112...................................התנעה ונהיגה

כב עםאופן ההתנעה עבור ר

Comfort-matic........112בת הילוכים תי

114.................................................בלם חניה

113.....................................כבהחניית הר�

התנעה

172......................................התנעה בחירום

172.......התנעה באמצעות כבלי עזר�

173....................................חיפההתנעה בד

87....................................חגורות בטיחות

87...................................................כוונון גובה

89.................................................מגבילי כוח

90..............................הסעת ילדים בטוחה

88.....................................................מותחנים

ת חגורות (תזגור SBRכת מער

88.....................................................בטיחות)

בים להתקנהתאימות המוש

93..........................כת ריסון לילדשל מער

כת ריסון איזופיקסהכנה למער

94...............................................סליתבראוני

כבבה ברתאימות מקומות הישי

בי איזופיקס לריסוןלהתקנת מוש

96............................................................ילדים

32...........................................םחיישן גש

120........................................חיישני חניה

34......................................חימום ואוורור

35................................בקרי חימום ואוורור

החירום � במקר

175............................................כבת הרגריר

192...........................................כבמת הרהר

166..........................................החלפת גלגל

142.........................................החלפת נורות

(ראה גם ב� נורות)

151.....................................החלפת נתיכים

ד

ה

ח 134....................................ההתקנת וו גריר

ה בעלהנחיות לשימוש בוו גריר

138...........................ה מתפרקתפוח גריר



277

172......................................התנעה בחירום

172.......התנעה באמצעות כבלי עזר�

173..........................................טעינת מצבר

174..................מתג ניתוק אספקת דלק

FIX & GO...........170 כה לתיקון צמיגער

171...................................תהליך הניפוח�

חניה

121.....................................................אזהרות

114.................................................בלם חניה

120.............................................חיישני חניה

121....................................פעולות עם גרור

31..................................................חלונות

41....................................חלונות חשמליים

32.................................................םחיישן גש

31..................מיתמגב/רוחץ שמשה קד

32.......................מתזי הפנסים הראשיים

31...............................................ניקוי חלונות

194.........................................................כבמר

183.................בדיקת מפלסי נוזלים

190....................................................מצבר�

188..........................................נוזל בלמים�

בת הילוכיםראולי לתינוזל היד�

Comfort-matic...........................189

נוזל לניקוי השמשה�

188.................מית/החלון האחוריהקד

187.................................נוזל קירור מנוע�

187.............כת היגוי כוחנוזל של מער�

187............................................שמן מנוע�

192...........................גלגלים וצמיגים

193...........................................צמיגי שלג�

194.................................שרשראות שלג�

191.....................מיתמגבי השמשה הקד

192................מתזי הפנסים הראשיים�

191........................................נחירי התזה�

44..................................................ףטכוגר

249.........................................מולטימדיה

265.............................בקרים בגלגל ההגה

251..................................בההגנה מפני גני

260, 269...................................מצב טלפון

267...................................................מצב רדיו

270............................................................ניווט

271.......................................פקודות קוליות

251...................עצות, בקרים ומידע כללי

RADIO UconnectTM "5 כתמער

5" Radio Nav   UconnectTM........262

267......................................................הפעלה

�UconnectTM 5" Radio  כותמער

272....................................אישור סוג רשמי

15........................................................ביםמוש

17...................................................כוונון גובה

17.......................כוונון זווית משענת הגב

18............בבסיס המושכיסוי פלסטיק ל

CAPTAIN..............................17ב מוש

17.........ב אחורי � משטח מתקפלמוש

C0MBI...........................19סאות גר�

PANORAMA..................19סאות גר�

18......................בה מתחת למושמגיר�

20...................................ב אחורי נעמוש�

17........ב אחוריב מתקפל במושמוש�

21...........................ספסל ל� 4 נוסעים�

מ

ל ט

טיפול ותחזוקה

178.............................תיותגדבדיקות ש�

274.......חלקי חילוף מקוריים � מידע�

178..........................טיפולים תקופתיים�

180................................תוכנית טיפולים�

178....כבתנאי שירות  קשים של הר�

48........................לוח בקרות  ומכשירים

ֶ (ראה ב� מולטימדיהמולטימדיה

52............................................ב נסיעהמחש

51................................................המתגי בקר

53...........................ה והודעותנוריות אזהר

SETUP.........................................52תפריט 

50...........................................................תצוגה
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16...........................................ב קפיציםמוש

ב מסתובב עם חגורותמוש

16.......................................................בטיחות

i-Sise......................97בי בטיחות מוש

17..................................בים מחוממיםמוש

בים בעלי משענות זרועמוש

16..................................................מתכווננות

16.............בים בעלי בסיס מסתובבמוש

מטען

133........................................עצות העמסה

18.......................................שטח תא מטען

8...........................כת הקודים של פיאטמער

כות נהיגהמער

83............................בת סטייה מנתיאזהר

118.............................................ת שיוטבקר

119...................................מגביל מהירות�

120.............................................חיישני חניה

 (למניעת נעילתABSכת מער

76.......................................................גלגלים)

77............ת אחיזה) (בקר ASR כתמער

ת ייצוב (בקר ESC כתמער

77..............................................אלקטרונית)

כת אלקטרונית(מער ERM כתמער

78..........להקטנת הסיכון להתהפכותי)

 (סייען בלימה HBA כתמער

78....................................................ראולי)היד

תבקרכת ל (מער HDC כתמער

78...........................................רון)ה במדיריד

 (תחילתHILL HOLDER כתמער

77..........................................נסיעה בעלייה)

117...... (עצור�סע)Start&Stopכת מער

כת לניטור (מערT.P.M.Sכת מער

81................................לחץ אוויר בצמיגים)

Traction Plus כת מער

79..............................ת אחיזה פלוס)(בקר

124...........ת בלימה מלאהכת בקרמער

87..................כת הגנה על הנוסעיםמער

כת לאיזון עצמי של מתלהמער

45...........................................................האוויר

123...................כת לזיהוי תמרוריםמער

8.................................................מפתחות

12....................................נעילה מוחלטת�

11......................................כזיתנעילה מר�

190..................................................מצבר

172..........................................טעינת מצבר

30............................תפקוד ניתוק המצבר

113........)לנסיעה לאחור( תירוחא המלצמ

113.....................................................אזהרות

22................................מראות לראייה לאחור

24.............................ת אדיםה/הסרהפשר

22...........................................מראה פנימית

22......................מראות חיצוניות בדלתות

22............................מראות לראייה לאחור

23.............................................קיפול מראות

194................................................................כבמר

194.........................כבעצות לשימור המר

42......................................משענות ראש
9..................................................מתג התנעה

29..........................................המתגי בקר

30...........................................אורות חניה�

30...............מיתחימום השמשה הקד�

29....................................מהבהבי חירום�

31.....................................כזיתנעילה מר�

29............................................פלפנסי ער�

30......................תפקוד ניתןק המצבר�

ECO.........................................30תפקוד �

174.................מתג ניתוק אספקת דלק

נ

נוזלים

188...............................................נוזל בלמים

בת הילוכיםראולי לתינוזל היד

Comfort-matic...............................189

נוזל לניקוי השמשה

188......................מית/החלון האחוריהקד

187......................................נוזל קירור מנוע

187.................כת היגוי כוחנוזל של מער

187.................................................שמן מנוע

נורות

142.........................................החלפת נורות

143.............................................� סוגי נורות

145..........................ה חיצוניתהחלפת נור
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145........................מימכלול פנס קד

146............אור גבוה בפנסים ראשיים�

146............אור נמוך בפנסים ראשיים�

146........................................פנסי איתות�

147..........................................פלפנסי ער�

147...............................................פנסי צד�

146.........פנסי צד/פנסים לנהיגת יום�

148.........מכלולי הפנסים האחוריים

149..........................פנס בלימה שלישי�

149.........................ת לוחית רישויתאור�

149...............................................פנסי צד�

150.................ה פנימיותהחלפת נור

150.........................ה אחוריתפנס תקר�

150.............................מיה קדפנס תקר�

53.......................ה והודעותנוריות אזהר

הודעות

כת התרעה עלכשל במער�

70....................................בסטייה מהנתי

69.....................................מגביל מהירות�

72..................................מים במסנן דיזל�

70.......................ניתוק אספקת הדלק�

68..................................ח על הכבישקר�

69.......................שירות � מועד שירות�

ECO................................71תפקוד �

71.....................תקלה בזיהוי תמרורים�

70...........................תקלה בחיישן חניה�

68........................תקלה בפנסי בלימה�

בת הילוכיםתקלה בתי�

Comfort-Matic.............................70

67...................ה חיצוניתתקלה בתאור�

Start&Stop...........71כת תקלה במער�

ה וחיווינוריות אזהר

אור גבוה אוטומטי בפנסים�

65................................................הראשיים

ה למפלס נמוך של נוזלאזהר�

59............................הפחתת גזי פליטה

63..........................בה נתית שמיראזהר�

65...........................................ת שיוטבקר�

64.....ה מלאהבלמים � הפעלת בקר�

59.......................................הדלק � עתוד�

56.................בדלתות אינן סגורות היט�

54................תת בטיחות � תזכורחגור�

ה של נוזל קירורטמפרטור�

55...............................המנוע גבוהה מדי

55.......................טעינת המצבר נמוכה�

55..........................לחץ שמן מנוע נמוך�

64..............................................מחווני כיוון�

61......... מתנקהDPFמסנן חלקיקים �

ם / תקלתמצתי חימום קד�

59...............םת מצתי חימום קדאזהר

מפלס נוזל בלמים נמוך/�

53................................בלם חניה מופעל

64............................עקוב אחריי הביתה�

65............................מייםפל קדפנסי ער�

62.......................פידות בלמים בלויותר�

UP............................................66תפקוד �

57...............................תקלה בהיגוי כוח�

EBD.........................................54תקלה  �

ABS.......................58כת תקלה במער�

ESC - ASR.........62כת תקלה במער�

AdBlue..58כת הזרקה תקלה במער�

כת הזרקה/תקלה במער�

EOBD.....................................................57

TPMS.................................63תקלה ב��

רוןתקלה בסייען מד�

)Hill holder(..........................................62

57..................כת מתליםתקלה במער�

60.......................................תקלה כללית�

CODEכת תקלה במער�

60...............................................של פיאט

161.......................................כבניהול צי ר

31.........................................ניקוי חלונות

31..................מיתמגב/רוחץ שמשה קד

32.......................מתזי הפנסים הראשיים

194.........................................................כבמר

195..............................................כבפנים הר

גלגל הגה/תפוח ידית הילוכים/

195...........בעיבלם יד עם כיסוי עור ט

196........................................צינורות גומי

11......................................כזיתנעילה מר
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נתונים טכניים

183..........................בדיקת מפלסי נוזלים

219.....................................................ביצועים

205.......................................................גלגלים

205.............................חישוקים וצמיגים�

205.....................גלגל חלופי קומפקטי�

208.......................לחץ אוויר בצמיג קר�

204............................................................היגוי

209.........................................................מידות

198.............כבלוחית זיהוי צבע של המר

198.............................הלוחית מספר שלד

198.................................................מידע זיהוי

199..........................................מספר המנוע

202...........................................................מנוע

222.........................................המשקלי גריר

221................................משקלים ועומסים

227..............................נוזלים וחומרי סיכה

CO2...............................................240פליטת 

200....................כבסת מרקודי מנוע�גיר

224........................................................תדלוק

231..........................................תצרוכת דלק

151...............................נתיכים � החלפה

151....................................מיקום נתיכים�

152..............עונמה אתב םיכיתנ תבית�

151......םירישכמה חולב םיכיתנ תבית�

41...................................... � מכסהתא המנוע

התאור

24.............................ה חיצוניתתאור

אור גבוה אוטומטי בפנסים�

25....................................................ראשיים

25...............אור גבוה בפנסים ראשיים�

אור נמוך בפנסים ראשיים/�

24..................................................פנסי צד

25...................הבהוב בפנסים ראשיים�

26...חיישן אוטומטי לפנסים ראשיים�

26..............................................מחווני כיוון�

26..............................................פנסי חניה�

24........................................פנסים כבויים�

24................................ת נהיגת יוםתאור�

26.......................................פנסים ראשיים

27............................יישור אלומות האור�

28..................כוונון אלומות אור בחו“ל�

27...................כוונון הפנסים הראשיים�

28..................................פלכוונון פנסי ער�

26......................תפקוד לווה אותי הביתה

הה בתקרתאור

28.........הה ניתנת להסרת תקרמנור�

28..הבוי של מנורות תקרהשהיית כי�

מית עםה הקדה בתקרתאור�

28........................................ת ספוטמנור

29....................................המתגי בקר

30...........................................אורות חניה�

30...............מיתחימום השמשה הקד�

29....................................מהבהבי חירום�

כזית31נעילה מר�

29............................................פלפנסי ער�

30......................תפקוד ניתןק המצבר�

ECO.........................................30תפקוד �

115..........................בת הילוכים ידניתתי

Comfort-Matic..........116בת הילוכים תי

116............................................ידית הילוכים

116........................מצב הפעלה אוטומטי

ת
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