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מבוא

.DUCATO ברכותינו לרגל בחירתך ברכב

מדריך מקוצר זה בעברית ובערבית אינו מהווה תחליף לקריאת ספר הנהג המלא שבו הנחיות ההפעלה המפורטות ואזהרות הבטיחות
לשימוש נכון ברכב. יש לקרוא את ספר הנהג המלא כדי להכיר את כלל מערכות הרכב ותפעולו הנכון.

לקבלת מידע נוסף לרשום בתקציר זה היעזר בספר הנהג המלא והיוועץ במרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע“מ.

הפנייה למספר עמוד בתקציר זה, מתייחסת למספר עמוד בספר הנהג המלא.

המידע, המפרטים והאיורים הנמצאים במדריך הפעלה מקוצר זה תקפים בעת ההדפסה. יצרן הרכב, שומר לעצמו את הזכות לשנות 
מפרטים ותכנונים בכל עת ללא התראה מראש וללא מחויבות כלשהי לביצוע שינויים זהים או דומים בכלי רכב שנמכרו בעבר.

© סמלת בע"מ. כל הזכויות שמורות על התרגום לעברית ועל התרגום לערבית.

مقدمه 

 .DUCATO تهانينا عىل اختيارك سيارة
يه والعربيه ال يشكل بديل لقراءة كتاب السائق الكامل الذي يشمل تعليمات التشغيل المفصله وتحذيرات هذا المرشد المخترص باللغه الع�ب

 االمان الستعمال صحيح للسياره. يجب قراءة كتاب السائق الكامل للتعرف عىل جميع انظمة السياره وتشغيلها بشكل صحيح.  

كة سملت م.ض. للحصول عىل معلومات اضافًة لما ذكر بهذا المرشد, استعن بكتاب السائق الكامل واست�ش مركز خدمات ل�ش
ي كتاب السائق الكامل. ي هذا الكتيب المخترص, يش�ي اىل رقم الصفحه �ف التوجيه اىل رقم الصفحه �ف

ي تغي�ي المواصفات  كة المصنعة للسيارة بالحق �ف المعلومات, المواصفات والتصاميم الموجوده بهذا المرشد المخترص صالحه لوقت الطباعه. تحتفظ ال�ش
. ي

ي الما�ف ي تم بيعها �ف
ي المركبات ال�ت ات مطابقه او مماثلة �ف فام بإجراء تغي�ي ي أي وقت دون إشعار مسبق ودون أي ال�ت والتصاميم �ف

جمة إىل العربية. ية وال�ت جمة الع�ب © سملت م.ض. جميع الحقوق محفوظة لل�ت





1

DUCATOמדריך מקוצר 

2.............................................ה ונוריות חיווינוריות אזהר1.

5.................................................................................הודעות בתצוגה

6.......................................................לחצי אוויר בצמיגים2.

7........... (ניטור עקיף של לחץ האוויר בצמיגים)TPMS כתבמער

9....................................................................החלפת גלגל3.

Fix & Go..........................................................13כת תיקון נקר ער

15............................................תחזוקה שוטפת בסיסית4.

16...........................................בוליםתא מנוע �בדיקת נוזלים וקי

24..................................................................דלק ותדלוק5.

25.....................................................................................כבתדלוק הר

27.................................................ה חירוםהוראות למקר6.

27.........................................התנעת חירום באמצעות כבלי עזר

28............................................................מתג ניתוק אספקת דלק

28...................................................................................................הגריר

בית אינו מהווה תחליף לקריאת ספרריך מקוצר זה בעברית ובערמד

בו הנחיות ההפעלה המפורטות ואזהרות הבטיחותהנהג המלא ש

כב. יש לקרוא את ספר הנהג המלא כדי להכיר אתלשימוש נכון בר

כב ותפעולו הנכון.כות הרכלל מער

בלת מידע נוסף לרשום בתקציר זה היעזר בספר הנהג המלאלק

כז שירות מורשה מטעם סמלת בע“מ.והיוועץ במר

הפנייה למספר עמוד בתקציר זה, מתייחסת למספר עמוד בספר

הנהג המלא.

31
34

اضواء تحذير واضواء اشاره...............................................

رسائل يف الشاشه...........................................................................

.1

35
 36

ضغط الهواء يف االطارات..................................................

بنظام TPMS )رصد غري مبارش لضغط الهواء يف االطارات.(.............

.2

38
42

تغيري عجل ...................................................................

.......................................................Fix & Go طقم تصليح عجل

.3

48
49

صيانه روتينيه اساسيه.....................................................

صندوق املحرك - فحص السوائل والكميات....................................

.4

50
50

وقود والتزود بالوقود......................................................

تعبئة الوقود.................................................................................

.5

51
51
57
58

تعليامت لحالة الطوارئ...................................................

تشغيل الطوارئ بواسطة كوابل مساعده.........................................

زر ايقاف تزويد الوقود.................................................................

الجر.............................................................................................

.6



   2

ה ונוריות חיוויריך מקוצר � נוריות אזהרמד

(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 53)

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
הנוריות אזהר

בלוח המחוונים

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים

מפלס נוזל בלמים נמוך /
בלם החניה מופעל

EBDתקלת 

חגורות בטיחות לא

 (אם קיימת)חגורות

ת נוזל קירורטמפרטור

גבוהה מדי

טעינת מצבר נמוכה

ה וחיווינוריות אזהר

תקלה בכריות אוויר

 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

נוריות אדומות



3

ה ונוריות חיוויריך מקוצר � נוריות אזהרמד

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
הנוריות אזהר

בלוח המחוונים

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים

ת דלקעתוד

כת הזרקה/תקלה במער

EOBD

כת ההזרקהתקלה במער

AdBlue®(אוריאה) 

מים במסנן דיזל

לחץ שמן מנוע נמוך/
ה של שמןאיכות ירוד

המנוע

בהדלתות אינן  סגורות היט

(אם קיים)

תקלה בהיגוי כוח

כת מתליםתקלה במער
מתכווננים

ABSכת תקלה במער

ם/תקלהמצתי חימום קד
ה  במצתי חימוםאזהר

םקד

CODEכת תקלה במער

של פיאט

פל אחורייםפנסי ער

תקלה כללית

נוריות כתומות נוריות אדומות (המשך)

DPFמסנן חלקיקים 

מתנקה
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ה ונוריות חיוויריך מקוצר � נוריות אזהרמד

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
הנוריות אזהר

בלוח המחוונים

סייען נהיגה

 תקלהESC - ASRכת מער

כת אחיזה פלוסבמער

Hill holderתקלה בתפקוד 

(זינוק בעלייה)

פידות בלמים בלויותר

(אם קיים)

iTPMS

iTPMSכשל של 

לחץ אוויר נמוך בצמיגים

פנסי צד ואור נמוך בפנסים

עקוב אחרי הביתה

מחוון כיוון שמאלי

מחוון כיוון ימני

ת שיוטבקר

(אם קיימת)

תכשל או הפעלה של בקר

בלמים מלאה

מייםפל קדפנסי ער

נטרול ידני או הפעלה

תכת בקרמחדש של מער

בלמים מלאה

נוריות ירוקותנוריות כתומות (המשך) נוריות כתומות (המשך)



5

ה ונוריות חיוויריך מקוצר � נוריות אזהרמד

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
הודעות בתצוגה

(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 151)

תקלה בפנסי בלימה

ה חיצוניתתקלה בתאור

תקלה באור גבוה אוטומטי

ח על כבישאפשרות של קר

חריגה ממגבלת מהירות

מועד שירות

(אם קיים)

ניתוק אספקת הדלק

תקלה בחיישן חניה

כת ייעוץתקלה במער

לנהג

ב�סאות עם תצוגה ר(גר

תכליתית מתכוונת)

תקלה בזיהוי תמרורים

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים

נוריות ירוקות (המשך)

מגביל מהירות

(אם קיים)

אור גבוה אוטומטי בפנסים

הראשיים

אור גבוה בפנסים

הראשיים

UPתפקוד 

(כחולה)
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ריך מקוצר � לחצי אוויר בצמיגיםמד

(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 208) (בר)לחץ אוויר בצמיג קר 

אחורימיקדשימושכב   צמיגים מותקנים בר

215/70 R15 C3000 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 C3000 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 R15PANORAMA 4.14.5 עם צמיגים

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 כב  משקל 4400 (*), עבור רCamping(אם קיים) 5.55.5

כב כולל(*) משקל ר

ך הנקוב. עם זאת, בדוק את הלחץ שוב כאשר הצמיגים קרים.ך עשוי להיות גבוה בעד 1.0+ בר מהערכאשר הצמיגים חמים הער
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ריך מקוצר � לחצי אוויר בצמיגיםמד

T.P.M.Sכת מער
כת לניטור לחץ אוויר(מער

בצמיגים)

(אם קיימת)

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 האווירה תתבטא בירידבטמפרטור

בצמיגים.

יש להקפיד על כך שלחץ האוויר בצמיגים יהיה

תמיד הלחץ המומלץ בניפוח קר. לחץ בניפוח

כבקר, הוא לחץ האוויר בצמיגים לאחר שהר

חק שאינוחנה לפחות שלוש שעות, או נסע מר

עולה על 1.6 ק“מ, לאחר חניה בת שלוש שעות

לפחות.

אסור שלחץ האוויר בניפוח קר יחרוג מלחץ

פס בצדו של הצמיג.בי, המודהניפוח המר

כב: זהולחץ האוויר עולה גם בעת הנסיעה בר

מלי ואינו מצריך כוונון.מצב נור

  ממשיכה להתריע על לחץ אווירTPMSכת מער

הנמוך בצמיגים, עד שהמצב מטופל. האזהר

מת הלחץ מגיעהממשיכה להופיע, עד שר

מה המומלצת בניפוח קר או מעליה. כאשרלר

ה על לחץ אוויר נמוך דולקתלאזהר נורית 

באופן רציף, יש לכוונן את לחץ האוויר כך שיגיע

כוןמה המומלצת בניפוח קר. לאחר העדלר

כת, הנורית נכבית. יתכןהאוטומטי של המער

ך בנסיעה בת כ� 20 דקות, במהירותשיהיה צור

TPMSכת גבוהה מ� 20 קמ“ש, כדי שמער

בל את המידע.תצליח לק

מת להתחממותגבוה מספיק, גור

מופרזת של הצמיגים ועלולה לגרום להם

נזק או פגם.  לחץ אוויר נמוך מידי מוריד

את יעילות ניצול הדלק, ומגדיל את

שחיקת חישוק הצמיג ועלול אף לפגוע

כב בנסיעה ובבלימה.בביצועי הר

  אינה מחליפה תחזוקהTPMSכת מער¥

נאותה של הצמיגים. באחריותו של הנהג

תלוודא שלחץ האוויר בצמיגים נכון, בעזר

מד לחץ מתאים. יש לעשות זאת גם

מתה בלחץ האוויר אינה גורכאשר היריד

ת לחץ אוויר בצמיגיםלנורית אזהר

להידלק.

ה את הנהג בכל  מזהירTPMSכת מער¥

ה של לחץ אוויר בלתי מספיקמקר

בצמיגים,  כאשר הוא יורד מתחת לגבול

בה שהיא,לחץ האוויר הנמוך מידי מכל סי

מליתה נורה נמוכה וירידכולל טמפרטור

בלחץ האוויר.

ה בעונות השונותשינויי הטמפרטור¥

משפיע על לחץ האוויר.

ת את לחץ האוויר מודדTPMSכת מער

ת מכשורבצמיגים באופן מתמיד, בעזר

(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 89)

ההער
תגר  אינה מחליפה את שTPMSכת מער¥

הטיפולים הרגילה ואינה מודיעה על ליקוי

בצמיג.

 כמדTPMSכת לכן, אין להשתמש במער¥

לחץ אוויר, בעת כוונון לחץ האוויר בצמיגים.

נסיעה על צמיגים שלחץ האוויר בהם אינו¥
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אלחוטי בעל חיישנים אלקטרוניים, המותקנים

על חישוקי הגלגלים. החיישנים המותקנים על

כל אחד מהגלגלים כחלק מקנה השסתום,

מעבירים נתונים שונים אודות הצמיגים אל

ב את הלחץ.המקלט, על מנת לחש

ה על לחץה, הניטור והשמירפעולות האזהר

בעת הצמיגים  חשובותאוויר תקין בכל אר

במיוחד.

אזהרות לחץ אוויר נמוך של

כת לניטור לחץ אווירהמער

בצמיגים

ה שאחד הצמיגים או יותר אינו מנופחבמקר

כת מודיעה על כך לנהג על ידימספיק, המער

בלוח המחוונים ה הדלקת נורית האזהר

ה ואות קולי).(בליווי הודעת אזהר

ם האפשרי,כב בהקדבמצב כזה, עצור את הר

בדוק את לחץ האוויר בכל אחד מהצמיגים ונפח

כןכת תתעדמה המומלצת בניפוח קר. המערלר

באופן אוטומטי ולאחר מכן הנורית תכבה. יתכן

ך בנסיעה בת כ� 20 דקות, במהירותשיהיה צור

TPMSכת גבוהה מ� 20 קמ“ש, כדי שמער

בל את המידע.תצליח לק

TPMSכת תקלות בפעולת מער

כת מצוינת באמצעות נוריתתקלה במער

 אשר תחילה מהבהבת למשך 75,ה האזהר

שניות, ולאחר מכן ממשיכה לדלוק באופן רציף.

חש בכל אחד מהמצביםבר עלול להתרהד

שלהלן:

מת בשל מכשיריםהפרעה שנגר¥

ריםאלקטרוניים או מכשיר רדיו, שמשד

כתרים של חיישני מעררים דומים לתדתד

TPMS.

בשיםבקת סרטים צבועים, אשר משהד¥

את אותות גלי הרדיו.

ח על הגלגלים, או על קשתותשלג או קר¥

הגלגלים.

שימוש בשרשראות שלג.¥

שימוש בגלגלים או בצמיגים שאינם¥

.TPMמצוידים בחיישני 

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

תידלק ה אות קולי ונורית האזהר

במחזור ההתנעה הבא.

כאשר הצמיג המקורי יתוקן או יוחלף,¥

כב במקום הגלגל החלופי,ויותקן שוב בר

כן באופן אוטומטי  תתעדTPMSכת מער

ה תכבה. זאת בתנאי שלחץונורית האזהר

בעת הצמיגים אינו מתחתהאוויר בכל אר

ךלגבול הנמוך ביותר. יתכן שיהיה צור

בנסיעה בת כ� 20 דקות, במהירות גבוהה

 תצליחTPMSכת מ� 20 קמ“ש, כדי שמער

בל את המידע.לק
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החלפת גלגל
(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 166)

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 ידיתאין לחבר למגבה שום כלי מל¥

ההגבהה שלו.

כבמת הרהר
כז שירות מורשהכב, פנה למראם יש להרים את הר

מפה אות סמלת בע“מ, המצויד ברמטעם חבר

מגבה מוסך.

כב רק באמצעות מיקום זרועותם את הרהר

המגבה או מגבה המוסך כמוצג באיור 223.

להחלפת גלגל פעל באופן הבא:

כב במקום שאין בו סכנה מהתנועהעצור את הר¥

בו תוכל להחליף את הגלגל בביטחה. הקרקעוש

ה ומצוקה.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

ת חירוםת אזהרה, תאור(לדוגמה משולש אזהר
).’וכו

ה של החלפת גלגל על פני שטח חלקבמקר¥
או לא ישר, חסום את הגלגלים עם חפץ

כלשהו.
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הוצא את תיק הכלים, הממוקם מתחת¥
מי (ראה ”תא אחסוןב הנוסע הקדלמוש

מי“ בפרק ”הכרב הנוסע הקדמתחת למוש
כבך“)את ר

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

), כדי לא45°באיור 188 בעודו מיושר (ב� 
רגה.להפריע למד

:כה כוללת כלים הבאיםערה
 Aהוו גריר
Bמוט למפתח ברגים
 Cמפתח ברגים
 Dמגבה
 Eמאריך מפתח ברגים
Fידית מברג

 Gראשי מברג

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 189,(B) ו� (A)המגבה, לחץ על הלחצנים 
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.

כבם את הרהר¥

כב:מת הרלאחר הר

, איור 190,(A)סאות, סובב את בורג בכל הגר¥
ך בית הגלגלרבת הגלגל החלופי דשל תוש

ימני אחורי, באמצעות מפתח הברגים
, איור 190.(B)כב נכון עם המאריך שהור

סובב את הכלי נגד כיוון השעון, איור 191, כדי¥
ה את הגלגל החלופי.לאפשר הורד
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תהמשך לסובב נגד כיוון השעון עד לנקוד¥
בוב אושתצוין בתחושת קושי של הסיה עציר

בנקישה של מנגנון השילוב הקיים בהתקן.

, איור 192(D)שחרר את כפתור התפס ¥

ושחרר את הגלגל באמצעות שחרור התומך

(E).

בת של הגלגללאחר יישור של כבל התוש¥

כב.החלופי, הסר את הגלגל החלופי מהר

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

בסוף הפעולה:

, איור(E)בור את הגלגל המוסר חבר אל החי¥
.(D)192, והדק את הכפתור 
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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

בת מתחת לרצפה. בדוק שסימןבמלואו בתוש
 מופיע בחלון ההתקן.,, איור 191(D)בור החי

הדק את הכפתור על הבורג, כדי לאבטח¥
בת, איור 197.את התוש

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
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איור 193

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 ,

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

כת תיקון נקרער
Fix & Go

(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 170)

 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¥
בה“, נמצאת בתיFix & Goכת התיקון המהיר “ער

כהמי של תא הנוסעים. הערת, בחלק הקדמיוחד

כוללת איור 200:

המידע אזהר
 יעילFix & Goכת נוזל האטימה של ער

50+.�20° עד °בטמפרטורות חיצוניות של בין 

נוזל האיטום הוא בר�תפוגה.
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בדוק את קריאותלקריאה מדויקת יותר מומלץ ל

תהליך הניפוח
711((175 (174 (173 (172 

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

הצמיגים ללחץ המפורט בנושא “לחץ ניפוח“

בפרק “נתונים טכניים“.ש

חס, איור 203, כאשר המד(F)הלחץ במד הלחץ 

כזי ממצב התיקון.כבוי וללא הזזת הבורר המר

אם לאחר 10 דקות עדיין לא ניתן להגיע ללחץ¥

של  3 בר לפחות, נתק את צינור המילוי

השקוף מהשסתום, והוצא את התקע משקע

12Vכדי לפזר את’חק של כ� 10 מ. סע למר 

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

כזכה לתיקון מהיר. פנה למרת הערבעזר

ת סמלת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

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
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תחזוקה שוטפת

בסיסית
(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 178)

טיפולים תקופתיים
כב חיונית להבטחת תקינותותחזוקה נכונה של הר
בות.ומצבו  למשך שנים ר

ת בדיקותרת פיאט תכננה סידה זו, חברלמטר
בצע כל 30,000 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 30,000  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 הבאים

ך:ת הצורבמיד

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 מנוע

ך.ת הצורוהוסף 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 לעתים תכופותכאשר המנוע פועל בסי¥
חקים ארוכים ובמהירות נמוכה,או בנהיגה למר

ב אי הפעלה  לפרק זמן ארוך).או עק

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 הקשיחים והגמישיםתי

(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.



  16

ריך מקוצר � תחזוקה שוטפת בסיסיתמד

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¥

בדיקת מפלסי נוזלים � תא מנוע
 190((191 

 56(

A.  עונמ ןמש יוליממכסה �  B.  עונמה ןמש דידמ �  C. המנוערוריקה לזונ לכימ  � D. השמשלניקוי ה לזונ

חוכ הגה לזונ .F � םימלב לזונ .E � תימדקה

Multijet  2  115 2.0     סאותגר
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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 לשמן:האזהר
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¥
בוב, איור 218, באמצעות סי(A)כיסוי הפלסטיק 

, נגד כיוון השעון;(B)של בורגי הנעילה 

 איור 214, איורCהוסף באיטיות בצינור מילוי ¥
215, איור 216 ואיור 217 תערובת של 50%

, שלPARAFLUUPמים מזוקקים ו� 50% 
, עדPETRONAS LUBRICANTSבוצת ק

.MAXשהמיפלס 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 בתערובת

 עם 40% מיםPARAFLUUPשל 60% של 
מזוקקים.

כת היגוי כוחנוזל של מער
193( 59( 5(

בצעבי. יש לבדוק שהנוזל במיכל נמצא במפלס המר
הכב חונה על קרקע ישראת הבדיקה בעוד שהר
והמנוע שלו מכובה וקר.

פעל באופן הבא:

, איור 218, באמצעותAהסר מכסה פלסטיק ¥
, נגד כיוון השעון,(B)שחרור של בורגי הנעילה 

כדי לגשת לצוואר המילוי של המיכל;

 במדידMAXבדוק שמפלס הנוזל נמצא בסימון ¥
, איור 214, איורFשמחובר למכסה מיכל דלק 

215, איור 216 ואיור 217 (השתמש במפלס
בדוק  של המדיד, כדי לC° 20המוצג בצד ה� 

במצב קר).

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� 0.12

מ).“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 לו נזקנכון (כפי שמוצג באיור 219), כדי שלא ייגר

ת, סובבבים מכניים סמוכים. אחרכיושלא יפריע לר
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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נן אוויר/מס
מסנן אבקנים

בת הילוכיםראולי לתינוזל היד
COMFORT-MATIC

בת הילוכיםבדיקת מפלס שמן המנוע בתיל

כז שירותראולי, פנה לצמרולהחלפת נוזל מצמד היד

ת סמלת בע“מ.מורשה  מטעם חבר

 199(

כז שירות מורשהלהחלפת מסנן אוויר פנה למר

מטעם סמלת בע“מ.

כיםרמסנן אוויר � ד
מאובקות

(אם קיים)

כים מאובקות מצויד במחווןרמסנן אוויר לד

, איור 220.(A)חסימת המסנן 

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

תכז שירות מורשה מטעם חברמאובקים, פנה למר

סמלת בע“מ כדי להחליף את 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(
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בוליםמילוי נוזלים וקי

(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 225)

8(***)9.6(***)9.6(***)9.6(***)

4.55.75.75.7עוקת המנוע

5.36.36.36.3עוקת המנוע ומסנן השמן

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 למושWebasto(***) עם 

:Webastoעם 

 1.75+ ליטריםWebasto בים +ליטרים � מחמם מתחת למוש 1.25+ 

% מים מזוקקים.40 ו� PARAFLU†UP% 60כבך מופעל בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד, מומלץ להשתמש בתערובת של (****) כאשר ר

2.3 130-150
Multijet 2-

150 ECOJET
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ריך מקוצר � תחזוקה שוטפת בסיסיתמד

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
הכמויות בליטריםהכמויות בליטריםהכמויות בליטריםהכמויות בליטריםהכמויות בליטרים

TUTELA
TRANSMISSION

EXPERYA

TUTELA
TRANSMISSION

EXPERYA

TUTELA CS SPEED

TUTELA TOP 4/S

TUTELA
 TRANSMISSION GI/E(אדום)

TUTELA
 TRANSMISSION GI/R(*) (ירוק)

- 2.7--
בתהילוכיםלתי(בת ההילוכים/דיפרנציאלבית תי

MLGU(

 2.9 2.9 2.92.9
בתהילוכיםלתי(בת ההילוכים/דיפרנציאלבית תי

 M38(

COMFORT-MATIC
0.70.70.70.7ראוליתה הידכת ממסרמער

פעילה

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
DURANCESC 35

2.3 130
Multijet 2

®AdBlue    עם 

2.3 130-150
Multijet 2-

150 ECOJET
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ריך מקוצר � דלק ותדלוקמד

דלק ותדלוק
(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 127)

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)¥

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.

פעולות מיותרות

לפנימזור או הימנע מהאצת המנוע בזמן המתנה בר

ממתו.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 בהילוכים נמוכים

מזורים, היא מתכון בטוח לתצרוכתבות ברועצירות ר

דלק גבוהה.

עצירות כפויות
ה ממושכת בפקקים או בצמתים, מומלץבעת עמיד

לדומם את המנוע.

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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ריך מקוצר �  דלק ותדלוקמד

כבתדלוק הר
(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 128)

תקציר

דומם את המנוע לפני תדלוק.

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(

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

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.
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ריך מקוצר � דלק ותדלוקמד

בוליםדלק וקי
(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 224)

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(**)

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
)EN590סולר (מפרט 

12 / 1210 / 1210 / 1210 / 10: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®(מים � תוסף אוריאה) (מים � תוסף אוריאה) (מים � תוסף אוריאה) (מים � תוסף אוריאה) (מים � תוסף אוריאה) 

 ו� ו� ו� ו� ו�DIN 70 070לפי תקן לפי תקן לפי תקן לפי תקן לפי תקן 

     ISO 22241-1

211((212 
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ה חירוםריך מקוצר � הוראות למקרמד

ה חירוםהוראות למקר
(למידע  נוסף ראה ספר הנהג בעמוד 173)

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(

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

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
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ה חירוםריך מקוצר � הוראות למקרמד

מתג ניתוק אספקת

דלק
הכב מצויד במתג בטיחות שנכנס לפעולה במקרהר

של התנגשות, הוא מפסיק את אספקת הדלק

וכתוצאה מכך מכבה את המנוע.

כאשר מתג האינרציה נכנס לפעולה הוא מפסיק

את אספקת הדלק, וגם מפעיל את מהבהבי החירום

ת הנוחות,המהבהבים, את פנסי הצד ואת תאור

משחרר את כל הדלתות ומציג את ההודעה

בנטית. הם מנוטרלים באמצעות לחיצה עלהרל

סאות קיים גם ממסר. בחלק מהגר(A)כפתור 

בטיחות, אשר בעת התנגשות מנתק את אספקת

הך זו נמנעת דליפה של דלק  במקררהחשמל. בד

ברים, ונמנעת היווצרות של ניצוצותשהצינורות נש

ביםכיה של נזק לראו של פריקת מטען חשמלי במקר

כב.חשמליים בר

179((180 

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 

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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ה חירוםריך מקוצר � הוראות למקרמד

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.

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.

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

ב אתבת הילוכים ידנית. אם לא ניתן לשלרגיל עם תי

כז שירותכב ופנה למרמצב הסרק, אל תגרור את הר

ת סמלת בע“מ.מורשה מטעם חבר
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درجة حرارة سائل التربيد مرتفعه 

اكرث من الالزم

شحن البطاريه منخفض

مستوى سائل فرامل منخفض/

فرامل الوقوف مشغله

خلل يف الوسائد الهوائيه

احزمة االمان غري مربوطه )اذا 

وجد(

مرشد مخترص - اضواء تحذير واضواء اشاره

EBD خلل

اضواء تحذير واشاره
)ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق صفحه 53(

تحذير: عند الحاجه تضيئ اشارة التحذير بالتزامن مع اشعار معني و /او اشاره صوتيه خاصه. هذه ااملؤرشات هي عالمات تُستعمل كوسائل تحذير, وكهذه ال ميكن 
اعتبارها معلومات شامله و/او بديله للمعلومات الشامله يف كتاب االرشاد هذا, الذي ينصح قراءته بتمعن عىل جميع الحاالت. تصفح دامئا املعلومات املوجودة يف هذا 

الفصل اذا ظهرت اشاره خلل. 
تحذير : اشارة خلل يف شاشة العرض تنقسم اىل نوعني, اعطال خطريه واعطال اقل خطورة. االعطال الخطرية يشار إليها بواسطة تحذير مستمر اكرث ومتكرر. اعطال اقل 

خطورة يشار اليها بواسطة تحذير اكرث قرصا. يف كال الحالتني ميكن ايقاف االشاره. ضوء التحذير يستمر باإلضاءة حتى يتم اصالح الخلل.  

اضواء حمراء

اضواء اشاره 

يف لوحة االشارات
اضواء اشاره 

يف لوحة االشارات

اضواء اشاره 

يف لوحة االشارات
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ضغط زيت محرك منخفض/زيت 

محرك بجوده رديئه

االبواب غري مقفله جيدا )اذا 

وجد(

خلل يف التوجيه املعزز

خلل يف نظام التعليق القابل 

للتعديل

 EOBD /خلل بنظام الحقن

 AdBlue   خلل يف نظام حقن

)اوريا(

ABS خلل بنظام

احتياطي الوقود

فتائل التسخني املسبق / تحذير 

خلل بفتائل التسخني املسبق

ماء يف مصفاة الوقود

خلل بنظام CODE فيات

مصابيح الضباب الخلفيه

خلل عام

مصفاة الحبيبات DPF يتم 

تنظيفه

مرشد مخترص - اضواء تحذير واضواء اشاره

اضواء اشاره 

يف لوحة االشارات

اضواء حمراء )تتمه(

اضواء اشاره 

يف لوحة االشارات

اضواء اشاره 

يف لوحة االشارات
اضواء برتقاليه 

®
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مرشد مخترص - اضواء تحذير واضواء اشاره

نظام ESC - ASR خلل بنظام 

 Hill التثبيت وخلل بعمل

holder )بدأ الصعود يف منحدر(

وسائد فرامل تالفه )اذا وجد(

مساعد القياده

ITPMS

 ITPMS -خلل ب

ضغط هواء منخفض باالطارات

اضواء اشاره 

يف لوحة االشارات

اضواء برتقاليه )تتمه(

اضواء جانبيه وضوء منخفض 

باملصابيح

 اتبعني اىل البيت

اشارة التوجه اىل اليسار

اشارة التوجه اىل اليمني

مصابيح ضباب اماميه

مراقبة الرسعه الثابته

 )اذا وجدت(

اضواء اشاره 

يف لوحة االشارات

اضواء خرضاء

فشل او تشغيل مراقبة الفرامل 

بشكل كامل

ابطال عمل بشكل يدوي او اعادة 

تشغيل لنظام مراقبة الفرامل 

بشكل كامل

اضواء اشاره 

يف لوحة االشارات

اضواء برتقاليه )تتمه(
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مرشد مخترص - اضواء تحذير واضواء اشاره

محدد الرسعه 

)اذا وجد(

ضوء عايل اوتوماتييك  باملصابيح 

الرئيسيه

ضوء عايل يف املصابيح الرئيسيه

UP وظيفة

اضواء اشاره 

يف لوحة االشارات

اضواء خرضاء )تتمه(

خلل باالضاءه الخارجيه

خلل مبصابيح الفرمله

خلل بالضوء العايل االوتوماتييك

امكانية وجود جليد عىل الشارع

تجاوز حدود الرسعه

موعد الصيانه )اذا وجد(

اضواء اشاره 

يف لوحة االشارات

رسائل يف شاشة العرض

)ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق صفحه 151(

ايقاف تزويد الوقود

خلل مبستشعر الوقوف

خلل يف نظام االستشاره للسائق 

)مناذج مع شاشة عرض متعددة 

االغراض قابله للضبط(

خلل بالتعرف عىل إشارات املرور

اضواء اشاره 

يف لوحة االشارات
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مرشد مخترص -ضغط الهواء يف االطارات

خلفي امامي االستعامل االطارات املركبه بالسياره

4.0 4.0 PANORAMA 3000 مع عجاالت اساسيه, ال يشملPPT)*(

215/70R15C4.5 4.1 )*(3300GVW / )*(ا 3500PTT مع عجالت اساسيه

4.5 4.1 PANORAMA مع عجالت اساسيه 215/70R15C

4.0 4.0 PANORAMA مع عجالت اكرب, ال يشمل GVW)*( 225/70R15C

4.5 4.1 )*(3300GVW / )*(ا 3500GVW مع عجالت أكرب

5.5 5.0 Camping بسيارة C نوع ,M+S اطارات الشتاء 225/70R15C

4.5 4.1 PANORAMA مع عجالت  225/70R15

5.5 5.0 Camping سيارات مع عجالت 215/70R15CP

5.0 4.5 لكل النامذج/عجالت 215/75R16C

5.0 4.5 لكل النامذج/عجالت ال يشمل املعطاة الحقا 225/75R16C

5.5 5.5 Camping بسيارة C نوع ,M+S اطارات الشتاء 225/75R16C

5.5 5.5 Camping اطارات 225/75R16CP

5.5 4.7 Camping وزن 4400 )*(, ال يشمل سيارة Maxi 225/75R16C

5.5 5.5 Maxi وزن 4400 )*(, لسيارة Camping )اذا وجد( 225/75R16CP

ضغط الهواء يف إطار بارد ) بار( )ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق صفحه 208(

)*( الوزن الكيل للسياره
عندما تكون االطارات ساخنه القيمه ميكن ان تكون اعىل حتى 1.0+ بار من القيمه املدونه, افحص الضغط مره اخرى عندما تكون االطارات بارده
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مرشد مخترص -ضغط الهواء يف االطارات

T.P.M.S نظام
) نظام رصد ضغط الهواء يف االطارات (

)اذا وجدت(

)ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق 89(

وصف

نظام رصد ضغط الهواء يف االطارات )TPMS( تُحذر 

السائق, عندما يكون ضغط الهواء يف االطارات 

منخفض اكرث من الالزم, نسبيا لضغط النفخ البارد 

املوىص به.

تغيريات بدرجة الحرارة خارج السيارة قد تسبب 

بتغيري ضغط الهواء باالطارات. أي ان, انخفاض 

درجات الحرارة تؤدي اىل انخفاض ضغط الهواء 

باإلطارات.

يجب املحافظه عىل ضغط الهواء يف االطارات أن 

يكون دامئا الضغط املوىص به يف نفخ بارد. ضغط يف 

نفخ بارد, هو ضغط الهواء باالطارات بعد ان توقفت 

السيارة ثالث ساعات عىل االقل, او سافرت ملسافه ال 

تتعدى 1.6 كم, بعد ان توقفت لثالث ساعات عىل 

االقل.

مينع ان يتخطى ضغط النفخ البارد ضغط النفخ 

االقىص, املطبوع عىل جانب االطار.

ضغط الهواء يرتفع ايضا عند السفر يف السيارة: هذا 

وضع عادي وال يحتاج اىل التعديل.

نظام TPMS يستمر باإلنذار عىل ضغط هواء 

منخفض يف االطارات, حتى تتم معالجة الوضع. 

التحذير يستمر بالظهور حتى يصل مستوى الضغط 

للمستوى املوىص به للنفخ البارد او اعىل منه. عندما 

ييضء ضوء اشارة        بشكل مستمر للتحذير من 

ضغط هواء منخفض, يجب تعديل ضغط الهواء 

بحيث يصل للمستوى املوىص به يف النفخ بارد. 

بعد الضبط االوتوماتييك للنظام, يُطفئ الضوء. 

ميكن ان يكون حاجه للسفر ملدة ٢٠ دقيقه تقريبا, 

 TPMS برسعه اعىل من ٢٠ كم/س, ليك ينجح نظام

بالحصول عىل املعلومات. 

مالحظه
• نظام TPMS ال يبدل وترية الصيانة العادية وال 	

يعلم عن خلل يف االطار.
• لذلك, مينع استعامل نظام TPMS كمقياس 	

ضغط هواء, عند تعديل ضغط الهواء يف 
االطارات.

• السفر عىل اطارات بها ضغط الهواء ليس	

مرتفع مبا يكفي, يؤدي اىل سخونة عاليه 

لإلطارات وميكن ان تسبب لهم رضر او خلل. 

ضغط هواء منخفض اكرث من الالزم يؤدي اىل 

انخفاض نجاعة استخدام الوقود, ويزيد من تلف 

عجل االطار وميكن ان يرض بأداء السيارة عند 

السفر والفرملة.

• نظام TPMS ليس بديل لصيانه مالمئه لإلطارات. 	

من مسؤولية السائق ان يتأكد ان ضغط الهواء 

يف االطارات صحيح, بواسطة مقياس ضغط 

مالئم. يجب فعل حتى عندما ال يؤدي االنخفاض 

بضغط الهواء ظهور اشارة تحذير ضغط هواء 

منخفض يف االطارات.

• نظام TPMS يحذر السائق بكل الحاالت التي 	

بها ضغط الهواء يف االطارات غري كايف, عندما 

ينخفض تحت حد الضغط املنخفض ألي سبب 

من االسباب, مبا يف ذلك درجة حراره منخفضه 

وانخفاض طبيعي يف ضغط الهواء. 

• تغيري درجات الحرارة يف الفصول املختلفة يؤثر 	

عىل ضغط الهواء.

نظام TPMS يقيس ضغط الهواء يف االطارات بشكل 

دائم, بواسطة اجهزه
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مرشد مخترص -ضغط الهواء يف االطارات

السلكية ذات مستشعرات الكرتونيه, املثبته عىل 

العجل املعدين. املستشعرات املثبته عىل كل واحد 

من العجالت كجزء من فوهة الصامم, تنقل بيانات 

مختلفة عن االطارات اىل املُستقبل, ليك يتم حساب 

الضغط. 

عمليات التحذير, الرصد واملحافظة عىل ضغط هواء 

صحيح باطارات االربع مهمه جدا.

تحذيرات ضغط هواء منخفض لنظام رصد 

ضغط الهواء يف االطارات

عندما يكون احد االطارات او اكرث غري منفوخ مبا فيه 

الكفاية, يُعلم النظام السائق بذلك بوسطة إضاءة 

ضوء التحذير         يف لوحة االشارات )بالتزامن مع 

اشعار تحذير واشاره صوتيه(.

يف وضع كهذا, اوقف السيارة باقرب فرصه ممكنه, 

افحص ضغط الهواء يف كل واحد من االطارات 

وانفخها اىل املستوى املوىص به للنفخ البارد. سيتم 

ضبط النظام بشكل اوتوماتييك وبعد ذلك يُطفئ 

ألضوء. ميكن ان تكون هنالك حاجه للسفر ملسافة 20

دقيقه, برسعه اعىل من 20 كم/س, ليك ينجح نظام 
TPMS بتلقي املعلومات.

 TPMS اعطال يف عمل نظام
خلل يف النظام يشار له بواسطة ضوء التحذير          , 

الذي يومض اوال ملدة 75 ثانيه, وبعد ذلك ييضء 
بشكل مستمر. هذا ميكن ان يحدث يف كل واحد من 

االوضاع التاليه: 

• تشويش يحدث بسبب اجهزه الكرتونيه او جهاز 	

راديو, التي تبث برتددات مشابهه لرتددات 

 .TPMS مستشعرات نظام

• الصاق ارشطه مدهونه, التي تعطل عمل موجات 	

الراديو.

• ثلج او جليد عىل العجالت, او عىل أقواس 	

العجالت.

• استعامل سالسل الثلج. 	

• استعامل عجالت او اطارات غري مزوده 	

. TPM مبستشعرات

• العجل البديل غري مزود مبستشعرات ملراقبة 	

ضغط الهواء. لذلك النظام ال يرصد ضغط الهواء 

به.

• اذا كان العجل البديل يستبدل اطار مع ضغط 	

هواء اقل من الحد االدىن ,تسمع اشاره صوتيه 

وضوء التحذير         يضيئ يف دورة التشغيل 

القادمة.

• عندما يتم تصليح او تغيري العجل االصيل ويُركب 	

مره اخرى يف السيارة مكان العجل البديل, نظام 

TPMS يُضبط بشكل اوتوماتييك وضوء التحذير 

يُطفئ. هذا برشط ان ضغط الهواء يف االطارات 

األربعة ليس اقل من الحد االدىن. ميكن ان يكون 

حاجه للسفر ملسافة 20 دقيقه, برسعه اعىل من 

20 كم/س, ليك يتلقى نظام TPMS املعلومات.
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مرشد مخترص - تغيري عجل واستعامل طقم تصليح ثقب

لتغيري عجل اعمل كام ييل
• اوقف السيارة يف مكان ال يوجد به خطر من 	

حركة املرور وتستطيع به تغيري العجل بأمان. 
االرض يجب ان تكون مستقيمه وصلبه.

• اوقف عمل املحرك وشغل فرامل الوقوف.	
• 	

• ادمج غيار اول او غيار السفر اىل الوراء.	
• قبل خروجك من السيارة البس سرتة االمان 	

العاكسه للضوء )اجباري حسب القانون يف دول 
معينه(.

• أرَش اىل ان السيارة متوقفة بواسطة استعامل 	
املعدات املطلوبة حسب القانون يف الدوله التي 
تسوق بها )عىل سبيل املثال مثلث تحذير, ضوء 

تحذير لحالة الطوارئ والخ(.
• عند تغيري عجل عىل سطح املس او غري مستوي, 	

ثبت العجالت بواسطة أي غرض.

تغيري عجل
)ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق 166(

تعليامت عامه

تغيري عجل واستعامل صحيح للرافعة والعجل البديل 

)اذا وجد(, تستوجب وسائل الوقاية التاليه.

 )158 )157 )156 )155 )154       

مالحظات تحذير

• وزن الرافعه هو٤,٥ كغم.	

• الرافعه ليست بحاجه اىل أي تعديل.	

• ال ميكن تصليح الرافعة اذا كرست يجب تغيريها 	

بجديده.

• مينع توصيل أي اداه للرافعة ما عدا ذراع الرفع 	

الخاصة بها.

رفع السياره
اذا كان حاجه لرفع السياره, توجه ملركز خدمات 

ُمرخص من ِقبل رشكة سملت م.ض., املزود مبنصه او 

رافعة كراج.

ارفع السياره بواسطة أماكن اذرع الرافعه او رافعة 

الكراج كام هو مبني برسم 223 فقط.
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• اخرج حقيبة االدوات, املوجوده تحت كريس 	
املسافر االمامي )انظر “صندوق تخزين 

تحت كريس املسافر االمامي” يف فصل “اعرف 
سيارتك”(.

الطقم يشمل االدوات التاليه:
A   عقافة جر

B   ذراع ملفتاح الرباغي
C   مفتاح براغي

D   رافعه
E   مطوِّل ملفتاح الرباغي

F   ذراع مفك
G   رؤوس مفك

• اذا مل تزود علبة االدوات )لنامذج كامليات 	
معينه(, ميكن ان تكون االدوات مخزنه يف حقيبة 

ادوات.
• لنامذج مع عجالت سبيكة معدنيه, ازل غطاء 	

العجل املركب بالضغط.

• اخرج مطوِّل مفتاح الرباغي, ذراع املفتاح 	
واملفتاح من علبة االدوات. 

• ركِّب االداه بشكل صحيح وبواسطتها حرر بدوره 	
واحده براغي التثبيت بالعجل املعد للتغيري.

• ر الربغي لتطويل الرافعه قليال.	 دوِّ
• ضع الرافعه يف نقطة الرفع القريبه من العجل 	

املعد للتغيري. نقاط الرفع معروضه يف رسم 186. 
يف مناذج مع قاعدة عجالت قصريه مع درجه 

قابله للطي, يجب وضع الرافعه يف نقطة الرفع 
املبينه يف رسم 188 عندما يكون مالئم لزاويه 

)45 درجه( ليك ال تؤثر عىل ألدرجه. 

• حذر كل املاره انك سرتفع السياره. عليهم االبتعاد 	
عن السيارة وعدم ملسها حتى تقف مره اخرى 

عىل االرض.
• لنامذج مزوده بتعليق هوايئ قابل للتعديل, قبل 	

رفع السيارة بواسطة

الرافعه, اضغط عىل االزرار )A( و )B( , رسم 
189, معاً بنفس الوقت ملدة 5 ثواين عىل االقل. 
وضع التشغيل املعد لرفع السيارة شغال: اضواء 

ال-  LED باالزرار مضيئة. للخروج من هذا 
الوضع, اضغط عىل االزرار  )A( و )B( معاً ملدة 
5 ثواين اضافيه, ضويئ ال-  LED تُطفئ والنظام 

يكون معد للعمل بشكل كامل. وضع محايد 
اوتوماتيكيا عندما تتخطى رسعة السيارة 5 كم

/س.                                     

• ارفع السيارة	
بعد رفع السيارة:

• بكل النامذج, اضبط الربغي )A(, رسم 190, 	
لقاعدة العجل البديل عن طريق بيت العجل 
اليميني الخلفي, بواسطة مفتاح الرباغي الذي 

ركب بشكل صحيح املطوِّل )B(, رسم 190.
• ر االداه عكس اتجاه الساعة, رسم 191, 	 دوِّ

للتمكن من انزال العجل البديل.
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• استمر يف التدوير بعكس عقارب الساعه حتى 	
تصل نقطة توقف التي يشار اليها بحركة صعبه 
او بواسطة طقه يف آلية الدمج املوجود بالنظام.

• بعد تسوية كابل قاعدة العجل البديل, ازل 	
العجل البديل من السيارة.

• حرر زر املاسك )D(, رسم 192 وحرر العجل 	
.)E( بواسطة تحرير االداة الداعمة

• بواسطة االدوات املركبه حرر الرباغي بالكامل, 	

رسم 193, وأزل العجل.

• 	 ,)G( ركب العجل البديل خالل تسوية ثقوب

رسم 194, مع دبوس ال- )H(, عند تركيب 

العجل تأكد ان اسطح الدعم للعجل نظيفة من 

االوساخ التي قد تؤدي اىل تحرر العجالت.

• برغي براغي الشد الخمسه.	

• شد الرباغي املوجودة بشكل قطري الواحد مع 	

االخر, حسب الرتتيب املذكور يف رسم 194.

• استعمل مفتاح ازالة العجل, لخفض السيارة, 	

وازل الرافعة. 

بنهاية العمليه:
• اوصل العجل الذي ازيل اىل الوصله )E(, رسم 	

.)D( 192, وشد الزر

• صل الجهاز املركب, رسم 191, مع املطوِّل املالئم 	
)B(, رسم 190, اىل الربغي )A(, رسم 190, لجهاز 

ره باتجاه  املناورة يف بيت العجل البديل ودوِّ
عقارب الساعة, لرفع اداة دعم العجل البديل 

حتى يُدعم 
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بكامله بالقاعدة التي تحت االرضيه. افحص ان 
اشارة التوصيل )D(, رسم 191, يظهر يف فتحة                            

االداه.

بسيارات مع عجل ذا سبيكة معدنيه اعمل بالشكل 
التايل:
• غريِّ العجل حسب الخطوات املفصله سابقا حتى 	

مرحلة تحميل العجل املثقوب عىل اداة رفع 
العجل البديل.

• اخرج الطقم من حقيبة االدوات املجوده يف  	
صندوق القفازات. 

• الطقم يشمل قاعده واحده, ثالثة براغي خاصه 	
ومفتاح مسدس )الن( واحد, قياس 10. 

• توجه للقسم الخلفي من سيارتك حيث العجل 	
البديل.

• تأكد انك سويت الكابل الذي يثبت اداة الرفع 	
للعجل البديل, خذ الجرس وضعه بداخل 

القاعدة الدائرية, رسم 196.

• شد الزر عىل الربغي, لتثبيت القاعدة, رسم 197.	

• ضع القاعدة بالجانب الداخيل للعجل املعدين, 	
رسم 198. 

• صل الجهاز املُركب, رسم 191, مع املُطول املالئم 	
)B(, رسم 190, اىل الربغي )A(, رسم 190, لجهاز 

رفع العجل

• استعمل املفتاح املسدس )الن( لشد الرباغي 	
الثالثة الخاصة عىل القاعدة, رسم 199, خالل 

اقفال العجل املعدين.
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ره باتجاه الساعة, لرفع اداة دعم  البديل ودوِّ

العجل االحتياطي اىل ان يُدعم بكامله بالقاعدة 

التي تحت االرضيه. افحص ان اشارة التوصيل 

)D(, رسم 193, يظهر يف فتحة االداه.
• افحص ان العجل الذي تم تبديله ُمركب بطريقه 	

صحيحه تحت االرضيه) نظام الرفع مزود بفاصل 
للحد من نهاية العمليه( التثبيت يف مكان غري 

مالئم ميكن ان يؤدي اىل مخاطر امان.  
• ارجع اداة االزاله اىل حقيبة/صندوق االدوات.	
• ارجع حقيبة/صندوق االدوات اىل داخل قاعدتها 	

تحت كريس املسافر.

Fix & Go طقم تصليح ثقب
)ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق 170(

طقم التصليح الرسيع “FIX&GO”, موجوده يف علبه 

خاصه.بالقسم االمامي ملقصورة املسافرين الطقم 

يشمل, رسم 200: 

• قنينة )A( تحتوي عىل ماده مانعه للترسب 	
وتصل مع:

.)B( انبوب تعبئه شفاف -

.)E( انبوب تحرير الضغط -

- الصقه )C( كتب عليها: “الرسعة القصوى 80 

كم/س”,  يجب تعليق الالصقه يف مكان مكشوف 

لعني السائق )عىل لوحة االجهزه( بعد تصليح 

العجل املثقوب.

• كتيب ارشاد )انظر رسم 201(, الذي يستعمل 	
للتأكد من االستعامل الصحيح بطقم التصليح 
الرسيع لالطار, ويجب اعطائه لكل من يُصلح 

العجل. 
• ضاغط هواء )D(, الذي يحتوي عىل مقياس 	

الضغط  ووصالت.
• زوج قفازات واقيه املوجود بجانب الضاغط.	
• محوالت للنفخ بأدوات مختلفة.	

معلومات تحذير

السائل املانع للترسب بطقم  FIX&GO ناجع 

بدرجات حراره خارجيه بني 20- حتى 50+.

السائل املانع للترسب ميكن ان تنتهي صالحيته.
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عملية النفخ
 )175 )174 )173 )172 )171        

• ل فرامل الوقوف, ازل غطاء الصامم, اخرج 	 شغِّ
د برغي  انبوب التعبئة )A(, رسم 202, وشِّ

الحلقة )B( عىل صامم االطار.
• ادخل املقبس الكهربايئ )E(, رسم 204, اىل داخل 	

ر  قابس 12 فولط القريب وشغل املحرك. دوِّ
مفتاح االختيار )D(, رسم 203, بعكس عقارب 

الساعة حتى وضع التصليح. شغل الطقم بواسطة 
الضغط عىل مفتاح التشغيل/اطفاء. انفخ 

العجالت للضغط املفصل يف موضوع “ضغط 
النفخ” بفصل “معطيات تقنيه”.

لقراءه اكرث دقه ينصح فحص قراءة الضغط مبقياس 

                              

الضغط )F(, رسم 203, عندما يكون الضاغط مطفئ 

وبدون تحريك مفتاح االختيار املركزي عن وضع 

التصليح. 
• اذا مل يكن باإلمكان الوصول اىل ضغط 3 بار عىل 	

االقل بعد نفخ  ملدة  10 دقائق, افصل انبوب 
التعبئة الشفاف عن الصامم, واخرج املقبس من 
القابس ال- 12 فولط. سافر ملسافة 10 م تقريبا 

لتوزيع املاده املانعه للترسب بشكل متساوي. 
بعد ذلك كرر عملية النفخ.

• اذا بالرغم من هذه العمليه, مل يكن باإلمكان 	
الوصول اىل ضغط 3 بار بعد نفخ  ملدة  10 

دقائق, ال تستمر يف السفر, الن العجل ترضر 
بشكل كبري وال ميكن اصالحه بواسطة طقم 

التصليح الرسيع. توجه ملركز خدمه ُمرخص من 
ِقبل رشكة س.م.ل.ت. م.ض.

• اذا وصل الضغط باالطار للضغط املبني  مبوضوع     	

"ضغط النفخ" بفصل "معطيات تقنيه", أبدأ 

بالسفر فورا.                    
• بعد ان سافرت ملدة 10 دقائق توقف وافحص 	

مره اخرى ضغط الهواء يف االطارات, تذكر 
تشغيل فرامل الوقوف.  

• اذا تم الوصول اىل ضغط هواء 3 بار عىل االقل, 	
صحح ضغط الهواء باالطارات للضغط املوىص به 
مبوضوع "ضغط النفخ " بفصل "معطيات تقنيه" 
)عندما يعمل املحرك وفرامل الوقوف مدمجه(, 
استمر بالسفر بحذر اىل مركز خدمات ُمرخص 

من ِقبل رشكة سملت م.ض.
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صيانه روتينيه اساسيه

)ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق 178(

الصيانه الدوريه

صيانه صحيحة للسيارة رضورية للحفاظ عىل 

صالحيتها ووضعها لسنوات عده.

لهذه الغاية, رشكة فيات خططت قامئة فحوصات 

وعمليات صيانه التي يجب القيام بها كل 30,000 كم 

)حسب النموذج(.

مع ذلك, صيانة السيارة ال تنتهي بالصيانة الدوريه 

فقط إنها ال تغطي كل احتياجات ألسيارة قبل الصيانة 

االوىل ل- 30,000 كم وبعد ذلك, بني الصيانة واالخرى 

يوجد حاجه لصيانة منتظمة مثل: فحوصات روتينيه, 

اضافة سوائل, فحص ضغط الهواء يف االطارات والخ.

تحذير: مواعيد الصيانة بحسب برنامج الصيانة 
الدوريه مفصله من قبل املصنع. عدم القيام بالصيانة 

الدوريه ميكن ان يؤدي اىل الغاء مفعول الكفالة.

صيانه بحسب مواعيد محدده تتم بكل مراكز الخدمه 

املُرخصة من ِقبل رشكة س.م.ل.ت. م.ض., باملواعيد 

التي حددت مسبقا.

عند القيام بإعامل الصيانة وايضا بإعامل الصيانة 

الروتينيه, احيانا تحتاج لتغيري قطع او لتصليحات 

اضافيه. هذه االعامل يتم القيام بها بعد موافقه 

رصيحه من الزبون.

مهم: يف حالة خلل بالتشغيل ننصُحك بالتوجه ملركز 

خدمه ُمرخص من ِقبل رشكة سملت م.ض., وعدم 

االنتظار ملوعد الصيانة القادم.

اذا كنت تستعمل سيارتك للجر عىل فرتات متقاربه, 

الفرتة الزمنيه بني صيانة ألخرى يجب ان يقرص.

الفحوصات الروتينيه

قبل سفره طويله, افحص واضف االشياء االتيه حسب 

الحاجه:
• مستوى سائل تربيد املحرك 	
• مستوى سائل الفرامل	
• مستوى سائل غسل الزجاج االمامي.	
• وضع االطارات وضغط الهواء.	
• عمل اإلضاءة) مصابيح رئيسيه, اشارات التوجه, 	

وميض الطوارئ وما شابه(.
• عمل املاسحات/رشاشات الزجاج االمامي, وضع 	

وتآكل شفرات ماسحات الزجاج االمامي والشباك 
الخلفي.

للتأكد ان السيارة صالحه ومصان كام يجب, بعد كل 

1000 - 3000 كم افحص مستوى زيت املحرك واضف 

عند الحاجه.

ظروف خدمة صعبة

اذا استعملت السياره كثريا يف احد الظروف التاليه: 
• جر مجرور او بيت متنقل.	
• بطرق مغربه.	
• سفرات متكرره ملسافات قصريه )اقل من 7-8 	

كم(, بدرجة حراره خارجيه اقل من صفر.
• عندما يعمل املحرك بدورات حياديه عىل فرتات 	

متقاربه او عند السفر ملسافات طويله برسعه 
منخفضه, او عدم التشغيل لفرته طويله.

يجب القيام بالفحوصات التاليه عىل فرتات متقاربه 

اكرث مام ُحدد بربنامج الصيانه:
• افحص وضع وسائد الفرامل ودرجة تآكلها.	
• افحص نظافة قفل غطاء املحرك وباب صندوق 	

املحرك, افحص نظافة وتزييت املقابض.
• افحص بالنظر الوضع العام للمحرك, علبة 	

الرتوس, االنابيب الصلبه واللينه )العادم, الوقود, 
الفرامل(, اجزاء مطاطيه )اغطية حاميه, اغطيه, 

توصيالت والخ(.
• افحص شحن البطاريه ومستوى السائل بها 	

)الكرتوليت(.
• افحص بالنظر وضع احزمة الدفع املختلفه.	
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• افحص وغريِّ زيت املحرك ومصفاة الزيت حسب 	
الحاجه.

• 	 AdBlue   امأل سائل خفض الغازات املنبعثه
)اوريا( )اذا وجد(, عندما ييضء ضوء التحذير او 

تُعرض رساله بلوحة االشارات.
• افحص وغريِّ مصفاة الهواء اذا اقتضت الحاجه.	

فحص مستوى السوائل - صندوق املحرك

)191 )190       

)56       

مناذج Multijet 2 ا115 2.0

 .D - خزان سائل تربيد املحرك .C - مقياس زيت املحرك .B - غطاء تعبئة زيت املحرك .A

سائل تنظيف الزجاج االمامي - E. سائل الفرامل - F. سائل املقود املعزز. 

®
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 .F - سائل الفرامل .E - سائل تنظيف الزجاج االمامي .D - خزان سائل تربيد املحرك .C - مقياس زيت املحرك .B - غطاء تعبئة زيت املحرك .A

سائل املقود املعزز. 

®مناذج Multijet 2 اAdBlue    - 2.3 130 اMultijet 2 - 2.3 130 اPower - 150اMultijet 2 ا180
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 .F - سائل الفرامل .E - سائل تنظيف الزجاج االمامي .D - خزان سائل تربيد املحرك .C - مقياس زيت املحرك .B - غطاء تعبئة زيت املحرك .A

سائل املقود املعزز. 

مناذج ECOJET ا150 2.3 

مرشد مخترص - صيانه روتينيه اساسيه
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زيت املحرك
)57       

افحص مستوى الزيت بعد عدة دقائق )خمس دقائق 

تقريباً( من وقف عمل املحرك, عندما تكون السيارة 

متوقفة عىل ارض مستويه.

 MIN مستوى الزيت يجب ان يكون بني االشارتني

و- MAX عىل مقياس الزيت )B(, رسم 214,  رسم 

215, رسم 216 ورسم 217.

الفرق بني االشارتني MIN و- MAX يعادل لرت زيت 

تقريباً.

اذا كان مستوى الزيت قريب او حتى اقل من االشاره 

 ,)A(  اضف زيت عن طريق فتحة التعبئه -MIN

رسم 214,  رسم 215, رسم 216ورسم 217 حتى يصل 

.MAX املستوى اىل لالشاره

.MAX مينع ان يرتفع مستوى الزيت فوق االشاره

استهالك زيت املحرك 
استهالك الزيت االقىص للمحرك هو 400 لكل 1000 

كم. عندما تكون السياره جديده يجب تشغيل 

محركها بشكل تجريبي, لذلك استهالك الزيت يعترب 

مستقر بعد 5000 حتى 6000 الكيلومرتات االوىل.

تحذير: استهالك الزيت تتعلق باسلوب القياده 
وظروف عمل السياره.

تحذير: بعد اضافه زيت او بعد تغيريه دع املحرك 

يعمل لعدة ثواين بغيار محايد. وانتظر عدة دقائق 

بعد اطفائه, قبل ان تفحص مستوى الزيت.

تحذير: امأل زيت محرك مع مواصفات مطابقه 
للزيت املوجود يف املحرك. 

سائل تربيد املحرك
)58         )192       

يجب فحص مستوى سائل تربيد املحرك عندما يكون 

املحرك بارد. املستوى يجب ان يكون بني االشارتني 

MIN و- MAX عىل خزان سائل التربيد.

إذا كان املستوى منخفض، اتبع الخطوات التالية:
• للوصول اىل فتحة التعبئه للخزان, ازل غطاء 	

البالستيك )A(, رسم 218, بواسطة تدوير براغي 
االقفال )B(, عكس اتجاه الساعه.

• اضف ببطئ بانبوب التعبئه C رسم 214, رسم 	
215, رسم 216 ورسم 217 خليط من 50%  

مياه مقطره وPARAFLUUP -50%, ملجموعة 
PETRONAS LUBRICANTS, حتى يصل 

 .MAX -املستوى ل

خليط 50 - 50 من PARAFLUUP ومياه مقطره, 

تعطي حاميه من التجمد حتى 35- درجه مئوية.

عند استعامل السيارة يف ظروف طقس قايس بشكل 

خاص, نحن ننصح باستعامل خليط %60 من 

PARAFLUUP مع %40 مياه مقطره. 

سائل نظام املقود املعزز
)5        )59          )193        

افحص ان السائل يف الخزان موجود باملستوى االقىص, 
يجب القيام بالفحص عندما تكون السيارة عىل ارض 

مستويه واملحرك مطفئ وبارد.
اعمل بالشكل التايل:

• ازل غطاء البالستيك A, رسم 218, بواسطة 	
تدوير براغي االقفال )B(, عكس عقارب الساعة, 

للوصل اىل فتحة التعبئه للخزان.
• افحص ان مستوى السائل موجود يف اشارة 	

  ,F باملقياس املوصول بغطاء خزان الوقود MAX
رسم 214,  رسم 215, رسم 216 ورسم 217.

• ) استعمل املستوى املعروض يف جهة ال- 20 	
درجه مؤويه للمقياس, لفحصه يف وضع بارد(.

اذا كان مستوى السائل يف الخزان منخفض اكرث من 
املحدد, اضف سائل واحد من املواد املذكورة بقامئة 
“سوائل ومواد تشحيم” يف فصل “معطيات تقنيه”.

مرشد مخترص - صيانه روتينيه اساسيه
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اعمل ما ييل: 
• ل املحرك وانتظر حتى استقرار  السائل يف 	 شغِّ

الخزان. 
• ر عجلة القياده باكملها من 	 واملحرك يعمل, دوِّ

اليمني اىل الشامل عدة مرات.
• أضف السائل إىل العالمة MAX  واحكم غطاء 	

الخزان.

سائل لتنظيف الزجاج االمامي/الشباك 
الخلفي

)195 )194        
اضافة السائل:

• ازل غطاء D, رسم 214,  رسم 215, رسم 216 	
ورسم 217 بواسطة سحب املقبض اىل الخارج.

• اسحب فتحة االنبىوب اىل اعىل, إلخراج القمع 	
التلسكويب, رسم 219.

ل بشكل  تحذير: قبل فتح الغطاء, افحص انه معدَّ
صحيح )كام هو مبني يف رسم 219(, يك ال يحدث له 
رضر وليك ال يسبب الرضر ألجهزه ميكانيكيه قريبة. 

ره حتى يصل اىل الوضع الصحيح.  واال, دوِّ
إلضافة سائل, اعمل عىل النحو التايل:

 PETRONAS  -استعمل خليط من املاء و
DURANCE SC35, بالرتكيز التايل: 

 PETRONAS DURANCE SC35 30%
و- %70 ماء يف الصيف.

 PETRONAS DURANCE SC35 50%
و- %50 ماء يف الشتاء. يف حالة درجات حراره اقل 

 PETRONAS من 20- درجه مئويه, استعمل سائل
DURANCE SC35 غري مخفف. 

إلغالق الغطاء, اعمل ما ييل:
• ادفع القمع التلسكويب اىل الداخل حتى يقفل.	
• اغلق الغطاء.	

)196        

سائل الفرامل
)198 )197        

)60        

اخرج الغطاء )E(رسم 214,  رسم 215, رسم 216 

ورسم 217 وافحص ان السائل موجود يف املستوى 

األقىص.

.MAX مُينع ان يتجاوز مستوى السائل العالمة

اذا كان مستوى سائل الفرامل يف الخزان منخفض 

اكرث من الالزم, افتح غطاء الخزان E) انظر الصفحات 

السابقه(.

استعمل السائل كام هو مفصل يف قامئة “سوائل 

ومواد تشحيم” يف فصل “معطيات تقنيه”. 

مالحظه: نظف بحذر غطاء خزان E, ومحيطه.

عندما تفتح الغطاء, تأكد انه مل تدخل اوساخ للخزان.

 إلضافة سائل استعمل دامئا قمع مع مصفاه مدمجه 

)شبكة تصفيه كثيفة اكرث او مساويه ل- 0.12 ملم(. 

تحذير: سائل الفرامل هو هيجروسكويب )ميتص 
الرطوبة(. لهذا السبب, اذا استعملت السيارة يف 

ظروف رطوبة عاليه جدا, يجب تغيري سائل الفرامل 

بفرتات متقاربه اكرث مام ذكر”يف برنامج الصيانة”.
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سائل هيدراويل لعلبة الرتوس 

COMFORT-MATIC
لفحص مستوى زيت املحرك بعلبة الرتوس ولتغيري 

سائل القابض الهيدراويل, توجه ملركز خدمات ُمرخص 

من ِقبل سملت م.ض.        

)199        

مصفاة الهواء/مصفاة الغبار

لتغيري مصفاة الهواء توجه اىل مركز خدمه ُمرخص من 

ِقبل رشكة س.م.ل.ت. م.ض.

مصفاة الهواء-طرق مغربه
)اذا وجد(

مصفاة الهواء للطرق الرتابية مزوده مبؤرش انسداد 

املصفاة )A(, رسم 220.

تحقق من قراءات مستشعر االنسداد بفرتات 

منتظمة)انظر"الجدول الصيانة" تحت عنوان" الصيانة 

والعناية"(.

تحذير: لتنظيف املصفاة استعمل تيار هواء وليس 
باملاء او مبواد تنظيف سائله.

الن املصفاة خاصه للنامذج املعده ملناطق كثرية الغبار 

فقط, توجه اىل مركز خدمه ُمرخص من ِقبل رشكة 

س.م.ل.ت. م.ض. لتغيري املصفاة.

البطاريه

البطاريه موجوده يف مقصورة الركاب, يف مقدمة 

الدواسات. للوصول اىل البطاريه اخرج غطاء الوقايه.

)201  )200         

تغيري البطاريه
اذا اقتضت الحاجه, غريِّ البطاريه ببطاريه اصليه 

جديده مع نفس املواصفات. 

اذا ركبت بطاريه مع معطيات مختلفه, الفرتات 

الزمنيه املحدده للصيانه املذكوره "بربنامج الصيانه" 

بهذا الفصل, لن تكون سارية املفعول.

لذلك نفذ للتعليامت التي يزودها منتج البطاريه.

)203 )202        

 )62 )61        

 )6        
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)الكميات باللرتات(
الوقود الذي ينصح به ومواد التشحيم االصليه 2.3 180

Multijet 2

Power

2.3 130

Multijet 2

AdBlue   مع

 2.3 130-150

 Multijet -2

ECOJET ا 150

2.0

Multijet 2 ا 115

 خليط من %50  مياه مقطره و50%- 

PARAFLUUP

9.6 )***( 9.6 )***( 9.6 )***( 8 )***( نظام تربيد املحرك

SELENIA WR

FORWARD 0W-30

5.7 5.7 5.7 4.5 حوض زيت السياره

6.3 6.3 6.3 5.3 حوض زيت السياره ومصفاة الزيت

تعبئة سوائل والسعه

)ملعلامت اضافيه انظر كتاب السائق صفحه 225(

 .Webasto ا 1/4 + لرت - مسخن تحت املقاعد 600 سم مكعب 1 + لرت -  مسخن تحت املقاعد 900 سم مكعب 1.5 + لرت - تسخني مقاعد مع Webasto مع )***(

1.25 + لرت - مسخن تحت املقاعد + Webasto ا 1.75 + لرت

)***( عند استعامل السيارة يف ظروف طقس قايس بشكل خاص, نحن ننصح باستعامل خليط %60 من PARAFLUUP مع %40 مياه مقطره. 
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)الكميات باللرتات(
الوقود الذي ينصح به ومواد التشحيم االصليه 2.3 180

Multijet 2

Power

2.3 130

Multijet 2

AdBlue   مع

 2.3 130-150

Multijet -2

ECOJET ا 150

2.0

Multijet 2 ا 115

 TUTELA TRANSMISSION

EXPERYA

- - 2.7

) لعلبة تروس 

)MLGU

- بيت علبة الرتوس/الديفرنتسيال

 TUTELA TRANSMISSION

EXPERYA

2.9 2.9  2.9

)لعلبة تروس 

)M38

2.9 بيت علبة الرتوس/الديفرنتسيال

TUTELA CS SPEED 0.7 0.7 0.7 0.7 COMFORT-MATIC

نظام ناقل حركه هيدراويل يعمل

TUTELA TOP 4/S

0.6 0.6 0.6 0.6  ABS نظام فرامل هيدراويل مع

)بالكيلوغرام(

0.62 0.62 0.62 0.62  ASR/ESC  نظام فرامل هيدراويل مع

)بالكيلوغرام(

 TUTELA

TRANSMISSION GI/E )احمر(

 TUTELA

TRANSMISSION GI/R )اخرض( )*(

1.5 1.5 1.5 1.5 سائل هيدراويل مقود معزز

خليط من املاء وسائل 

PETRONAS

DURANCESC 35

5.5 5.5 5.5 5.5 خزان سائل تنظيف الزجاج االمامي

مرشد مخترص - صيانه روتينيه اساسيه

)*( يف دول بارده لنامذج  ECOJET مع محول كتاليتي انتقايئ
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الوقود والتزود بالوقود
)ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق 127(

معلومات عامه

االسباب الرئيسيه التي تؤثر عىل استهالك الوقود, 

مدرجة أدناه:

• صيانة السياره	

• االطارات	

• الوزن الزائد	

• الكامليات املركبه عىل السقف/ادوات التزلج	

• اجهزه كهربائيه	

• نظام التكييف 	

• موجهات جريان الهواء )سبويلر(	

اسلوب القياده

فيام ييل نصائح السلوب قياده الذي يؤثر عىل 

استهالك الوقود.

البدأ بالسفر

ال تسخن املحرك عندما تكون السياره متوقفه او 

يتحرك برسعه حياديه او برسعه عاليه. تسخني املحرك 

بهذه الطريقه هو بطيء جدا ويزيد من استهالك 

الكهرباء وانبعاث امللوثات.

عمليات ال حاجه لها

امتنع عن ترسيع املحرك عند االنتظار يف االشاره 

الضوئيه او قبل اطفائه.

اختيار غيار

بنفس الطريقه استعامل غري صحيح بغيار عايل يزيد 
من استهالك الوقود, انبعاث امللوثات وتلف املحرك.

الرسعه العاليه

استهالك الوقود يرتفع بشكل ملحوظ بالقياده برسعه 
عاليه.

التسارع

للتسارع الُفجايئ تأثري سلبي عىل استهالك الوقود 
وعىل انبعاث امللوثات. تسارع بالتدريج.

ظروف التشغيل
انظر فيام ييل ظروف التشغيل التي تؤدي اىل التوفري 

بالوقود.

التشغيل البارد

يف السفرات القصريه والتشغيل البارد املتكرر ال ينجح 
املحرك بالوصول لدرجات حراره عمل افضل.

وضع حركة السري وظروف الطريق

السفر داخل البلد بحركة سري بطيئه ومزدحمه, 
التي تتميز بازدحامات السري, استعامل متكرر بغيار 

منخفض والوقوف كثريا يف اشارات املرور, تزيد 
بالتأكيد من استهالك الوقود.

التوقف االضطراري

عند التوقف املستمر بازدحامات مروريه او يف 

املفارق, ينصح باطفاء املحرك.

اشارات ملحركات بنزين

E5: وقود خايل من الرصاص الذي يحتوي عىل حتى 
 )v/v( 5.0% اكسجني مع تركيز اقىص )m/m( 2.7%

.EN228 ايثانول حسب معيار

E10: وقود خايل من الرصاص الذي يحتوي عىل حتى 
 )v/v( 10.0% اكسجني مع تركيز اقىص )m/m( 3.7%

.EN288 ايثانول حسب معيار

اشارات ملحركات ديزل

 FAME -ل )v/v( 7% سولر مع تركيز اقىص :B7
.EN590 مثيل استري لحامض الدهون( حسب معيار(
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تزويد السياره بالوقود

)ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق 128(

محرك بنزين

زود سيارتك فقط بوقود خايل من الرصاص مع درجة 

.)EN228( 95 ليس اقل من )RON( أوكتان

محرك ديزل

زود سيارتك فقط بسوالر للسيارات فقط )مواصفات  

.)EN590

التشغيل بدرجات حراره منخفضه

عند استعامل او التوقف لفرته طويله او ايقافها 

باماكن جبليه او بارده, يُنصح التزود بسولر محيل. يف 

هذه الحاله, يف هذه الحاله يُنصح الحفاظ عىل خزان 

وقود ميلء اكرث من 50%.

)41         

تلخيص

  اطفئ املحرك قبل التزود بالوقود

سعة خزان الوقود

ل خرطوم تعبئة الوقود  للتأكد ان الخزان ميلء, شغِّ

مرتني بعد النقرة األوىل له. 

تعبئه اكرث من هذا املستوى ميكن ان تؤدي اىل خلل 

بنظام الوقود.

غطاء خزان الوقود

للتزود بالوقود, افتح باب )A(, رسم 142, املوجود 

بالجانب االيرس للسياره وافتح الغطاء )B( رسم 142, 

بتدويره عكس اتجاه الساعة. )اذا وجد( ادخل مفتاح 

التشغيل لقفل الغطاء.

ر املفتاح عكس اتجاه الساعه وازل الغطاء عن  دوِّ

طريق امساك املفتاح. ال تخرج املفتاح من الغطاء 

اثناء التزود بالوقود.

عند التزود بالوقود ضع غطاء الخزان داخل اداة 

االمان التي بباب الخزان, كام هو مبني يف )A( رسم 

 .142

االحكام ميكن ان يرفع قليال ضغط الهواء يف خزان 

الوقود. صوت صفري قصري عند فتح غطاء الخزان هي 

ظاهره عاديه جدا.

يف حالة ضياع الغطاء او ترضره, تأكد ان الغطاء 

البديل مالئم للسياره.

مرشد مخترص - الوقود والتزود بالوقود
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)الكميات باللرتات(
الوقود املوىص به ومواد التشحيم االصليه 2.3 180

Multijet 2

Power

2.3 130

Multijet 2

AdBlue   مع

 2.3 130-150

Multijet -2

ECOJET ا 150

2.0

Multijet 2 ا 115

)EN 590 سولر )مواصفات 90 )*( 90 )*( 90 )*( 90 )*( خزان الوقود

10/12 10/12 10/12 10/12 يشمل احتياطي:

   AdBlue )ماء-مضاف اوريا(

حسب معيار DIN 70 070 و- 

ISO22241-1

)212 )211        

- 15 15 )**( -

 AdBlue   

)اوريا( )اذا وجد(

)الحجم املقدر(

الوقود واالحجام

)ملعلامت اضافيه انظر كتاب السائق صفحه 224(

)*(خزان وقود 120 لرت لكل النامذج )احتياطي 12 لرت( بنموذج سيارة رفاهيه خزان الوقود 60 لرت )احتياطي 10 لرت(

)**( لنامذج ECOJET ا 150 فقط

® ®

مرشد مخترص - الوقود والتزود بالوقود
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تعليامت لحالة الطوارئ
)ملعلومات اضافيه انظر كتاب السائق 173(

تشغيل الطوارئ

اذا اضاء ضوء التحذير         بلوحة االشارات بشكل 

مستمر وثابت, اتصل فورا مبركز خدمه ُمرخص من 

ِقبل رشكة سملت م.ض.

التشغيل بواسطة كوابل مساعده

يف حال فرغت البطارية, ميكن تشغيل املحرك بواسطة 

بطاريه مساعده, بنفس الحجم او بحجم اكرب قليالً 

من البطارية الفارغة.

اتصل فورا مبركز خدمات ُمرخص من ِقبل رشكة 

سملت م.ض.

)176       

لتشغيل املحرك اعمل كام ييل:
• ارفع غطاء املحرك  )A( ا 205 من اجل الوصول 	

للقطب املوجب. 
• اوصل االقطاب املوجبه)+ قريب من القطب( 	

للبطاريتني, بواسطة كابل مساعد للتشغيل.
• اوصل طرف واحد للكابل املساعد الثاين للقطب 	

السالب )-( للبطارية املساعده, والطرف الثاين 
لنقطة تاريض رسم 206.

• ل املحرك.	 شغِّ
• بعد تشغيل املحرك – افصل الكوابل برتتيب 	

معاكس لتوصيلها. 

اذا مل يعمل املحرك بعد عدة محاوالت لتشغيله, 
ال ترص. اتصل مبركز خدمات ُمرخص من ِقبل رشكة 

س.م.ل.ت. م.ض.
مهم: ال توصل االقطاب السالبه للبطاريتني بشكل 

مبارش: رشار ميكن ان يشعل الغازات القابله لالشتعال 
التي تنطلق من البطارية. عندما تكون البطارية 

املساعده مركبه بسيارة اخرى- امنع تالمس بالصدفة 
بني االجزاء املعدنيه للسيارتني. 

التشغيل بالدفع
مينع منعا باتا محاولة تشغيل املحرك بالدفع, جر او 

انزالق يف منحدر.

مرشد مخترص - تعليامت لحالة الطوارئ
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زر ايقاف تزويد الوقود

السياره مزوده بزر امان يتدخل يف حالة اصطدام, 

حيث يوقف تزويد الوقود ونتيجة ذلك يُطفئ املحرك.

ل  عندما يعمل زر االمان يوقف تزويد الوقود, ويشغِّ

وامضات الطوارئ, املصابيح الجانبيه واالضاءة 

الداخليه, يحرر كل االبواب ويظهر الرساله املالمئه. 

يتم ابطال عملها بالضغط عىل زر )A(. يف قسم 

من النامذج يوجد زر امان ايضا, الذي يوقف تزويد 

الكهرباء عند حدوث اصطدام. بهذه الطريقه مينع 

ترسب الوقود بحالة انكسار املواسري, وُتنع تكوُّن 

رشار او تفريغ شحنة كهرباء ساكنه يف حالة حدوث 

رضر الجهزه كهربائيه بالسياره.

)180 )179       

تحذير: بعد حادث تذكر اخراج مفتاح التشغيل 

من قفل االشعال, ملنع فراغ البطاريه. اذا مل يتسبب 

الحادث بترسب وقود, او رضر الجهزه كهربائيه 

بالسياره )مثال للمصابيح الرئيسيه( والسياره ميكنها 

ل مره اخرى زر ايقاف تزويد الوقود.  السفر, شغِّ

تشغيل زر ايقاف تزويد الوقود مره اخرى
العادة تشغيل زر ايقاف تزويد الوقود, اضغط عىل زر 

)A( رسم 208.

جر السياره
)189)188)187)186)185)184)183)182)181       

 للسياره حلقتي جر لتوصيل عقفة جر.

مرشد مخترص - تعليامت لحالة الطوارئ
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الحلقه االماميه موجوده بعلبة االدوات تحت كريس 
املسافر. يف النامذج املزوده بطقم FIX&GO بدون 
عجل بديل, علبة االدوات متوفرة بطلب خاص فقط 

)اذا وجدت(.

عندما ال تكون علبة ادوات, عقافة الجر االماميه 
موجوده يف حقيبة املستندات بالسيارة مع كتاب 

السائق.

الستعاملها اعمل كام ييل:
• افتح الغطاء )A( وازله, كام هو مبني يف رسم 	

.209
• ر زر ماسك )B(, رسم 209, عكس عقارب 	 دوِّ

الساعة وازله , إلخراج العلبه, رسم 210.
• اخرج املفك املزود من العلبه وادخله يف النقطه 	

.)C( املبينه يف الرسم 212, لرفع الغطاء
• اخرج حلقة الجر )D( من العلبه وبرِغها داخل 	

دبوس الربغي, رسم 212.

الحلقه الخلفي )B(, رسم 213, موجوده بالنقطه 

املبينه يف الرسم.

مناذج مع علبة تروس 

COMFORT-MATIC

 ,COMFORT-MATIC يف سيارات مع علبة تروس

تأكد من دمج غيار حيادي )N( فحص ان السياره 

تتحرك عند دفعها, واستمر بنفس طريقة الجر العاديه 

مع علبة تروس يدويه. اذا مل يكن باالمكان دمج غيار 

حيادي, ال تجر السياره وتوجه ملركز خدمات ُمرخص 

من ِقبل رشكة سملت م.ض.

مرشد مخترص - تعليامت لحالة الطوارئ
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חוברת אחריות

07/2020

התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת.
5 שנות אחריות בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב. ט.ל.ח.
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 2/2019 

הנהיגה  מאופי  מושפעת  והיא  היות  לעיל,  מהמצוין  שונה  להיות  עשויה  בפועל  הדלק  צריכת  כי  יודגש 
והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה 
שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף 

לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

רח' המגשימים 6,  ת.ד 7934 פתח תקווה 4934829
טלפון: 1800-709-709
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