עברית

All-New Wrangler

ספר נהג רנגלר

המידע הנכלל בספר זה הינו בעל אופי כללי בלבד.
חברת  FCAוהיבואן רשאים בכל זמן ומעת לעת ,עקב נסיבות
טכניות או אחרות ,לשנות את כל אחד מן הפריטים או המפרטים של הרכב.
לקבלת מידע נוסף אפשר לפנות למחלקה הטכנית.

מחלקת טכנית סמלת FCA

12/2018

All-New Wrangler

ספר נהג רנגלר

פר נהג זה מכיל את הוראות
ההפעלה של הרכב.
לחובב נהיגה שמעוניינ
לקבל מידע מעניינ ומפורט
על תכונותיו של הרכב ועל
תפקודיו Jeep ,פיאט מעניקה
אפשרות לעיינ בפרק הרלוונטי
בפר נהג אלקטרוני.

מידע ופר נהג מקוונ
לגרה אלקטרונית של פר הנהג ,גלוש לאתר  www.mopar.eu/ownerוהיכנ
לאזור האישי שלכ.
העמוד ) Maintenance and careתחזוקה וטיפוח( כולל את כל המידע על רכבכ
והקישור ל eLUM-שבו תמצא את כל הפרטימ של פר הנהג.
לחלופינ קבל את המידע בכתובת האינטרנט http://aftersales.fiat.com/
./elum

אתר ה eLUM-הוא אתר חינמי שיאפשר לכ ,בינ היתר ,לעיינ בקלות בפרימ של
שאר רכבי היצרנ.
קריאה מהנה וניעה נהדרת!
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אנו מברכימ אותכ על בחירתכ ברכב ג'יפ החדש של
 .FCAהיה מוכ ובטוח בדיוק העבודה ,בתכנונ הייחודי
ובאיכות הגבוהה של הרכב.
ציית תמיד לחוקי התעבורה ושימ לב למתרחש בדרכ.
ע תמיד בזהירות כשידיכ אוחזות בגלגל ההגה .אתה
נושא באחריות המלאה וביכונימ הכרוכימ בשימוש
במאפיינימ וביישומימ של רכבכ .השתמש במאפיינימ
וביישומימ אלה רק כשבטוח לעשות זאת .אחרת ,קיימת
כנת פציעות חמורות או קטלניות.
פר זה מתאר מביר ומתאר את ההפעלה של מאפיינימ
וציוד טנדרטי או אופציונלי עבור רכב זה .פר עשוי לכלול
גמ תיאור של מאפיינימ וציוד שאינמ זמינימ יותר או לא
כלולימ בהזמנה של הרכב .התעלמ מתיאור של כל מאפיינ
או ציוד במדריכ זה שאינו קיימ ברכבכ.
 FCA US LLCשומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויימ
בתכנונ ובמפרטימ ולהתקינ תופימ או התאמות במוצרימ
השונימ מבלי להתחייב להתקנתמ במוצרימ קודמימ.

פר נהג זה הוכנ כדי לייע לכ להכיר מהר את המאפיינימ
החשובימ של רכבכ .הוא מכיל את רוב הדברימ שתידרש
לדעת כדי להפעיל ולתחזק את רכבכ ,כולל מידע על
מצבי חירומ.
כאשר אתה זקוק לשירות ,זכור שמרכז השירות מכיר
את רכבכ בצורה הטובה ביותר ,במרכז יש טכנאימ בעלי
הכשרה ,חלפי ® MOPARמקוריימ ותוכל למוכ על ככ
שתקבל שירות שיהיה לשביעות דעתכ.

כיצד למצוא פר הנהג שלכ ברשת

כדי לקבל את פר הרכב המלא או נפח כלשהו
גלוש לכתובת האינטרנט הרשומה מטה:
 www.mopar.eu/ownerאו לחלופינ קבל את המידע
בכתובת האינטרנט http://aftersales.fiat.com/
./elum

 FCAמחויבת להגנת הביבה ולשמירה על המשאבימ
הטבעיימ .באמצעות מעבר ממהדורה מודפת למהדורה
אלקטרונית עבור רוב המידע למשתמש עבור רכבכ ,אנו
מפחיתימ באופנ ניכר את הצורכ במוצרימ על בי עצ
ומקטינימ את העומ על הביבה שלנו.

פר זה הוכנ כחומר עזר על מנת שתוכל ללמוד ולהכיר
במהרה את המאפיינימ החשובימ ביותר ואופנ הפעולה
של רכבכ .הוא מכיל את רוב הדברימ שתידרש לדעת כדי
להפעיל ולתחזק את רכבכ ,כולל מידע על מצבי חירומ.
פר זה אינו מהווה תחליפ לפר הנהג המלא ואינו
מכה כל פעולה או הליכ שמתבצע ברכבכ.
לפירוט רב יותר של נושאימ המתוארימ בפר זה ,וכנ
מידע על מאפיינימ והליכימ שאינמ מתוארימ בפר זה,
ניתנ לעיינ בפר הנהג המלא בגרה חופשית בפורמט
 PDFהקל להדפה.
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הכר את רכבכ

כיצד להשתמש בפר זה

אזהרת התהפכות

מידע חשוב

כלי רכב פנאי שטח המ בכנה גבוהה יותר להתהפכות
מאשר וגי כלי רכב אחרימ .לרכב זה מרווח גחונ ומרכז
כבידה גבוהימ יותר משל כלי רכב פרטיימ .הוא מתפקד
טוב יותר בוגימ רבימ של דרכי שטח .עמ זאת ,נהיגה לא
בטוחה יכולה לגרומ לאיבוד שליטה של כל וג של רכב.
בגלל מרכז הכבידה הגבוה יותר ,היכוי להתהפכות עקב
איבוד שליטה הוא גבוה יותר מאשר כלי רכב אחרימ.

היעזר בתוכנ העניינימ כדי למצוא את המידע המעניינ
אותכ.
תיאורימ ואיורימ מוימימ עשויימ להיות שונימ מהציוד
שהותקנ ברכבכ ,זאת מכיוונ שמפרט הרכב תלוי בפריטימ
ובציוד שהוזמנ.
האינדק שנמצא בופ הפר מכיל רשימה של
הנושאימ הכלולימ בפר.
מלימ
רכיבי רכב מוימימ נושאימ תוויות צבעוניות שמליהנ
מציינימ אמצעי זהירות שיש להקפיד עליהמ תוכ כדי
שימוש .ראה נורית אזהרה והודעות ב"הכר את לוח
המחוונימ" למידע נופ על מלימ המשמשימ ברכבכ.
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לכנ ,אל תבצע פניות חדות ,תמרונימ פתאומיימ ,או כל
פעולת נהיגה מוכנת אחרת ,מכיוונ שאתה עלול לאבד
שליטה על רכבכ .הפעלה לא בטוחה של רכב זה עלולה
לגרומ להתנגשות ,להתהפכות ,או לפציעה חמורה או
קטלנית .נהג בזהירות.

תווית אזהרה מפני התהפכות
אי שימוש בחגורות הבטיחות במושבי הנהג והנועימ
עלול לגרומ לפציעה חמורה או קטלנית.
בהתנגשות בעקבות התהפכות ,נוע לא חגור נמצא
בכנה גבוהה יותר באופנ משמעותי למוות ,מאשר נוע
חגור .חגור תמיד את חגורת הבטיחות.

התרעות ואזהרות
בפר זה תמצא אזהרות מפני אופני פעולה שעלולימ
לגרומ להתנגשות ,לפציעה ו/או למוות.
הוא מכיל גמ התרעות על פעולות שעלולות לגרומ נזק
לרכבכ.
אמ לא תקרא את הפר בשלמותו אתה עלול לפפ
מידע חשוב.
קרא בעיונ את כל האזהרות וההתרעות.

שינויימ ברכב
אזהרה!
התאמות או שינויימ שיבוצעו ברכב זה עלולימ להשפיע
באופנ משמעותי על הניעה והבטיחות .קיימת כנת
התנגשות שעלולה לגרומ לפציעה חמורה או למוות.
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תוכנ עניינימ גרפי
הכר את רכבכ
הכר את לוח המחוונימ
בטיחות
התנעה ונהיגה
במקרה חירומ
שירות ותחזוקה
מפרטימ טכניימ
מולטימדיה
שירות לקוחות
אינדק
5
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תוכנ עניינימ גרפי
לוח המחוונימ

8

פנימ הרכב
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מפתחות
מפתח שלט רחוק

אזהרה!

זהירות!

לחצ על לחצנ שחרור המפתח המכני,רק כאשר
השלט הרחוק אינו מופנה לכיוונכ ,בייחוד לכיוונ העיניימ
ולעצמימ שעלולימ להינזק ,כגונ ביגוד.

האלקטרוניימ בשלט הרחוק ,הימנע מחשיפה
של השלט הרחוק לקרינת שמש ישירה.

ברכבכ קיימת מערכת כניה ללא מפתח.
מערכת ההצתה מכילה מפתח שלט רחוק עמ כניה
וניעה ללא מפתח ) ,(Keyless Goומערכת הצתה
באמצעות לחצנ .START/STOP
מערכת הכניה המרוחקת ללא מפתח מכילה שלט
רחוק ותפקוד כניה וניעה ללא מפתח ,אמ קיימ.
הערה:
מפתח שלט רחוק

 - 1לחצנ שחרור מפתח מכני
 - 2לחצנ ביטול נעילה
 - 3לחצנ נעילה
 - 4התנעה מרחוק

ייתכנ שמפתח השלט רחוק לא ייקלט אמ הוא יימצא
ליד טלפונ לולרי ,מחשב נייד או התקנימ אלקטרונימ
אחרימ ,התקנימ אלו עלולימ לחומ את הקליטה
האלחוטית של מפתח השלט הרחוק.

זהירות!
הרכיבימ האלקטרוניימ בתוכ המפתח המכני עלולימ
להינזק ,אמ המפתח נחשפ למכות חזקות .כדי
להבטיח את היעילות המרבית של הרכיבימ

השלט הרחוק מאפשר לכ לנעול או לשחרר את
נעילת הדלתות ודלת תא המטענ ממרחק של עד
כ 20-מ' בלחיצה על הלחצנ התואמ.
אינ צורכ לכוונ את השלט לרכב על מנת להפעיל את
המערכת.

הערה:
כאשר מתג ההתנעה במצב  ON/RUNוהדלתות
פתוחות ,לחצנ הנעילה לא יהיה פעיל ורק לחצנ
שחרור מנעילה יהיה פעיל.
כל פקודות כניה ללא מפתח ינוטרלו כאשר הרכב
ינוע במהירות  8קמ"ש ומעלה.
מצב התנעה גיבוי
אמ מצב מתג ההתנעה לא משתנה בלחיצה על הלחצנ,
ייתכנ שוללת השלט הרחוק חלשה או מרוקנת.
ניתנ לדעת אמ וללת השלט הרחוק חלשה במבט
בלוח המחוונימ ,אשר יציג הוראות לביצוע.
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הערה:

הערה:

מצב וללה חלשה של שלט רחוק יצוינ בהודעה בתצוגת
לוח המחוונימ או בנורית  LEDבשלט הרחוק.

השלכה לא הולמת של וללות השלט הרחוק עלולה
לגרומ נזק לביבה .פנה למרכז שירות מורשה לבירור
הדרכ ההולמת להשלכת הוללה.

•בצאתכ מהרכב ,תמיד קח עמכ את כל המפתחות
ונעל את כל הדלתות.

לשחרור נעילת הדלתות ודלת תא המטענ

•זכור להעביר את מתג ההתנעה למצב .OFF

אמ נורית ה LED-בשלט הרחוק אינה דולקת יותר לאחר
לחיצה על לחצנ של השלט הרחוק ,נדרשת החלפה של
וללת השלט הרחוק.
במצב זה ,ישנה שיטת גיבוי להפעלת מתג ההתנעה.
הנח את החלק הצר של השלט הרחוק מול הלחצנ
 ,ENGINE START/STOPולחצ להפעלת מתג ההתנעה.

לחצ ושחרר את לחצנ שחרור נעילה בשלט הרחוק פעמ
אחת לשחרור דלת הנהג בלבד ,או פעמיימ לשחרור כל
הדלתות ודלת תא המטענ .כאשר לחצנ שחרור נעילה
נלחצ ,מערכת הכניה תידלק ופני האיתות יהבהבו
פעמיימ.

לנעילת הדלתות ודלת תא המטענ
לחצ לרגע קצר על לחצנ הנעילה בשלט הרחוק כדי לנעול
את כל הדלתות .פני האיתות יהבהבו והצופר יצפצפ
לאישור הפעולה.

בקשה לקבלת שלטימ רחוקימ נופימ
הערה:
ניתנ להשתמש רק בשלטימ רחוקימ שתוכנתו בהתאמ
לאלקטרוניקת הרכב ,כדי לפתוח ולהתניע את הרכב.
שיטת התנעת גיבוי
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לאחר שתוכנת עבור רכב מוימ ,לא ניתנ לתכנת מפתח

שלט רחוק עבור רכב אחר.

אזהרה!

ניתנ לשכפל את השלטימ הרחוקימ במוכ יבואנ מורשה.
השכפול מתבצע על ידי תכנות מפתח שלט רחוק "נקי"
עבור רכב מוימ.
מפתח שלט רחוק "נקי" הוא שלט שמעולמ לא נעשה
בו שימוש.

הערה:
•הבא עמכ את כל המפתחות של הרכב בעת טיפול
במערכת שולל ההתנעה עמ מפתח מקודד במוכ
היבואנ.
•המפתח המוזמנ חייב להתאימ במדויק לחריצימ של
מנעולי הרכב.

מתג התנעה

•התקני חשמל מוימימ זמינימ.
מצב RUN

התנעה באמצעות מערכת ) Enter-N-Goכניה ללא
מפתח(

•מצב ניעה
•כל מכשירי החשמל זמינימ.

תפקוד זה מאפשר לנהג להפעיל את ההתנעה בלחיצת
כפתור ,כל עוד השלט הרחוק נמצא בתוכ תא הנועימ.

מצב START

•המנוע יותנע.

לתפקוד "התנעה ללא מפתח בלחיצת כפתור" שלושה
מצבי הפעלה .הפעלה מומנימ בתווית ומאירימ
בעודמ בפעולה .שלושת המצבימ המ OFF ,ON\RUN
ו.START-

אזהרה!
•בצאתכ מהרכב קח תמיד עמכ את מפתח
השלט רחוק ונעל את הרכב.

הערה:

החלק הצר של השלט הרחוק מול הלחצנ ENGINE

אמ מצב מתג ההתנעה לא משתנה בלחיצה על הלחצנ,
ייתכנ שוללת השלט הרחוק חלשה או מרוקנת .במצב
זה ,ישנה שיטת גיבוי להפעלת מתג ההתנעה .הנח את

 ,START/STOPולחצ להפעלת מתג ההתנעה.
לחצנ התנעה

START/STOP

ניתנ להעביר את לחצנ ההתנעה לאחד מהמצבימ
הבאימ:
OFF

•המנוע דוממ.
•ניתנ להפעיל התקני חשמל מוימימ )נעילה מרכזית,
אזעקה וכד'(.
ACC

•המנוע לא הותנע.

•לעולמ ,אל תשאיר ילדימ ברכב ללא השגחה ,או
בקרבה לרכב לא נעול.
•השארת ילדימ ברכב ללא השגחה מוכנת
ממפר יבות.
הילד ,או אחרימ ,עלול להיפצע באופנ חמור או
קטלני.
יש להזהיר ילדימ מלגעת בבלמ החניה ,בדוושת
הבלמ או בבורר ההילוכימ.
•אל תשאיר את השלט הרחוק בתוכ הרכב או
בקרבתו ,או במיקומ שנגיש לילדימ .אל תשאיר
את ההתנעה של רכב המצויד בתפקוד כניה
ללא מפתח  Enter-N-Goבמצב .ON\RUN
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אזהרה!
ילד עלול להפעיל בטעות את החלונות החשמליימ
ובקרימ אחרימ ,או לגרומ לתזוזת הרכב.
•אל תשאיר ילדימ או בעלי-חיימ בתוכ רכב חונה
במזג אוויר חמ .הצטברות חומ פנימית עלולה
לגרומ פציעות חמורות או מוות.

זהירות!
רכב לא נעול מהווה הזמנה לגנבימ .בצאתכ מהרכב נעל
תמיד את כל הדלתות והוצא את המפתח מההתנעה.

הערה:
למידע נופ ,עיינ בנושא "התנעת המנוע" בפרק
"התנעה והפעלה".

מערכת התנעה מרחוק  -אמ
קיימת
המערכת משתמשת בשלט הרחוק כדי
להתניע את המנוע בנוחות מחוצ לרכב ,ובצורה
בטוחה .למערכת טווח קליטה של  100מ'.
מערכת ההתנעה מרחוק מפעילה גמ את בקרת
האקלימ ,אוורור המושבימ )אמ קיימ( בטמפרטורה
גבוהה מ ,26.7° C-חימומ המושבימ האופציונלי וחימומ
גלגל ההגה האופציונלי בטמפרטורה נמוכה מ.4.4° C-
למידע נופ עיינ בנושא "חימומ מושבימ" בפרק "הכר
את רכבכ".

הערה:
•ניתנ לצייד רכב בתפקוד התנעה מרחוק רק אמ הוא
בעל תיבת הילוכימ אוטומטית.
•הפרעות הנמצאות בינ הרכב לבינ השלט הרחוק
עלולות להקטינ את הטווח.

כיצד להשתמש בהתנעה מרחוק
•לחצ פעמיימ על לחצנ ההתנעה מרחוק שבשלט
הרחוק ,תוכ  5שניות.
•לחיצה שלישית על הלחצנ תדוממ את המנוע.
•לנהיגה ברכב ,לחצ על לחצנ שחרור נעילה והעבר את
מתג ההתנעה למצב .ON/RUN
•בהתנעה מרחוק ,המנוע יפעל רק  15דקות )זמנ קצוב(,
אלא אמ מתג ההתנעה יועבר למצב .ON/RUN
•יש להתניע את הרכב באמצעות המפתח לאחר שני
מחזורי התנעה רצופימ.
על מנת שתתבצע התנעה מרחוק ,התנאימ הבאימ
צריכימ להתמלא:
•בורר ההילוכימ במצב .PARK

•הדלתות גורות.
•מכה תא המנוע גור.
•דל תא המטענ גורה.
•מתג אזהרת החירומ כבוי.
•מתג הבלמ לא פעיל )דוושת הבלמ לא לחוצה(.
•רמת הטעינה של המצבר בירה.
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•המערכת לא מנוטרלת בעקבות התנעה מרחוק
קודמת.
•חיווי מערכת האזעקה של הרכב מהבהב.
•מתג התנעה במצב .STOP/OFF

•מיכל הדלק מלא עד למינימומ ההכרחי.
•לא הורו דלתות )הניתנות להרה(.
•נורית חיווי תקלה אינה דולקת.

אזהרה!
•אל תתניע מנוע או תשאיר אותו בהרצה באזור
גור .גזי פליטה כוללימ פחמנ חד-חמצני ,נטול
הצבע והריח .פחמנ חד-חמצני הוא רעיל ,ושאיפה
ממנו עלולה לגרומ לפציעות חמורות או למוות.
•הרחק את השלטימ הרחוקימ מהישג ידמ של
ילדימ .הפעלה של מערכת ההתנעה מרחוק,
החלונות ,נעילת הדלתות ובקרימ אחרימ עלולה
לגרומ לפציעות חמורות או למוות.

כניה למצב התנעה מרחוק
לחצ לחיצה קצרה על לחצנ ההתנעה מרחוק שבשלט
הרחוק ,תוכ  5שניות .דלתות הרכב יינעלו ,פני האיתות
יהבהבו פעמיימ והצופר יצפצפ פעמיימ .המנוע יותנע,
והרכב יישאר במצב התנעה מרחוק למשכ  15דקות.

הערה:
•אמ יש תקלה במנוע ,או אמ מפל הדלק נמוכ,
תתבצע התנעה ולאחר מכנ הדממה של הרכב ,תוכ
 10שניות.
•פני החניה נדלקימ ומויפימ לדלוק בעת שהרכב
במצב התנעה מרחוק.
•מיבות בטיחותיות ,פעולת החלונות החשמליימ
מנוטרלת כאשר הרכב נמצא במצב התנעה מרחוק.
•ניתנ להפעיל את המנוע באמצעות השלט הרחוק
פעמיימ ,לאחר מחזור של  15דקות בכל פעמ.
אולמ ,על מנת שיהיה ניתנ להתניע את הרכב לאחר
מחזור שלישי ,יש להעביר קודמ לכנ את ההתנעה
למצב .ON\RUN

מערכת אזעקה לרכב  -אמ
קיימת
מערכת האזעקה לרכב מנטרת את הדלתות לזיהוי
פתיחה לא מורשית ,ואת לחצנ ההתנעה לזיהוי
נייונ התנעה לא מורשה .כאשר האזעקה מופעלת,
מנוטרלימ המתגימ הפנימיימ של נעילת הדלתות,
פתיחת דלת ההזזה ופתיחת דלת תא המטענ.
האזעקה מפעילה התרעות חזותיות וקוליות .אמ
גורמ כלשהו מפעיל את האזעקה ,יופעלו התרעות
חזותיות וקוליות :יישמעו צפירות ,פני החניה ו/
או פני האיתות יהבהבו ונורית האזעקה בלוח
המחוונימ תהבהב.

לדריכת המערכת
לדריכת מערכת אזעקת הבטיחות ,פעל באופנ הבא:
 .1ודא שמתג ההתנעה הועבר למצב ) OFFלמידע
נופ עיינ בנושא "התנעת המנוע" בפרק "התנעה
והפעלה"(.
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 .2לנעילת הרכב פעל באחת הדרכימ הבאות:
•בעת שדלת הנהג ו/או הנוע פתוחות ,לחצ על לחצנ
הנעילה שנמצא על מתג מנעול הדלת החשמלי בתוכ
הרכב.
•לחצ על לחצנ הנעילה שנמצא על ידית הדלת
החיצונית לפתיחה עמ מפתח חכמ .ודא שאתה
משתמש במפתח שלט רחוק שהינו תקפ ונמצא
באותו האזור )למידע נופ ,עיינ בנושא "כניה ללא
מפתח  - Enter-N-Goכניה פיבית" בפרק "הכר
את רכבכ"(.
•לחצ על לחצנ הנעילה שבמפתח השלט הרחוק.
 .3אמ ישננ דלתות פתוחות ,גור אותנ.

לנטרול המערכת
ניתנ לנטרל את מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב
באחת מהדרכימ הבאות:
•לחצ על לחצנ שחרור הנעילה שבמפתח השלט
הרחוק.
•אחוז בידית דלת לשחרור נעילה בכניה פיבית )למידע
נופ ,עיינ בנושא "כניה ללא מפתח - Enter-N-Go
כניה פיבית" ,שמופיע בנושא "הכר את רכבכ"(.
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•העבר את מתג ההתנעה ממצב .OFF

הערה:
•צילינדר המנעול של דלת הנהג ,אינו יכול לדרוכ או
לנטרל את מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב.
•כאשר המערכת דרוכה ,המתגימ הפנימיימ של מנעול
הדלת החשמלי לא ישחררו את נעילת הדלתות.
מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב תוכננה להגנ על
רכבכ .עמ זאת ,עשויימ להיווצר מצבימ בהמ המערכת
תפעיל אזעקת שווא .אמ התרחשו אחד ממקרי הדריכה
שתוארו ,מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב תידרכ,
ללא קשר להיותכ בתוכ הרכב או מחוצה לו .אמ אתה
נשאר ברכב ופותח דלת ,תישמע האזעקה .במקרה כזה
יש לנטרל את מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב.
אמ מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב דרוכה אכ
המצבר מתנתק ,המערכת תישאר דרוכה בעת החיבור
מחדש של המצבר .הפנימ יהבהבו ויישמע הצופר.
במקרה כזה יש לנטרל את מערכת אזעקת הבטיחות
של הרכב.

דלתות
זהירות!
טיפול ואחונ לא הולמ של הדלתות הניתנות להרה
עלולימ לגרומ נזק לאטמימ ,ולגרומ למימ לחדור לפנימ
הרכב.

כניה וניעה ללא מפתח  -כניה פיבית
)אמ קיימת(
מערכת כניה פיבית מאפשרת לכ לנעול ולשחרר את
נעילת הדלתות ודלת תא המטענ ,ללא צורכ בלחיצה על
לחצני הנעילה או שחרור הנעילה שבמפתח השלט הרחוק.

הערה:
•למידע נופ על תכנות  ON\OFFשל תפקוד הכניה
עמ מפתח חכמ ,עיינ בנושא "הגדרות "Uconnect
בפרק "מולטימדיה".
•ייתכנ שמפתח השלט רחוק לא ייקלט על ידי מערכת
הכניה הפיבית ,אמ המפתח נמצא ליד טלפונ
לולרי ,מחשב נייד או התקנימ אלקטרוניימ אחרימ,
התקנימ אלו עלולימ לחומ את הקליטה האלחוטית
של מפתח השלט רחוק ,ולמנוע ממערכת הכניה
הפיבית לנעול או לשחרר מנעילה את הרכב.

לשחרור הנעילה מצד הנוע הקדמי

•שחרור מנעילה פיבית יפעיל את תאורת גישה )אור
נמוכ ,תאורת לוחית רישוי ,פני חניה( למשכ הזמנ
המוגדר בינ ) 30 ,0ברירת מחדל( 60 ,או  90שניות.
שחרור מנעילה פיבית גמ יגרומ לפני האיתות
להבהב פעמיימ.

באמצעות מפתח שלט רחוק עמ כניה ללא
מפתח ,ובמרחק של  1.5מ' מידית דלת הנוע
הקדמי ,אחוז בידית הנוע הקדמי כדי לשחרר את
נעילת כל הדלתות ודלת תא המטענ באופנ אוטומטי.

•אמ אתה עוטה כפפות ,או אמ ירד גשמ/שלג על ידית
הדלת המצוידת בתפקוד כניה פיבית ,רגישות
שחרור הנעילה עלולה להיפגע וזמנ התגובה יהיה אטי
יותר בהתאמ.
•אמ הרכב שוחרר מנעילה באמצעות תפקוד הכניה
הפיבית ,אכ לא נפתחה דלת תוכ  60שניות ,הרכב
ינעל עצמו מחדש וידרוכ את מערכת האזעקה )אמ
קיימת(.
לשחרור הנעילה מצד הנהג
באמצעות מפתח שלט רחוק עמ כניה ללא מפתח,
ובמרחק של  1.5מ' מידית דלת הנהג ,אחוז בידית כדי
לשחרר את נעילת דלת הנהג באופנ אוטומטי.

הערה:
כל הדלתות ישוחררו מנעילה עמ אחיזת ידית דלת
הנוע ,ללא תלות בהגדרת שחרור הנעילה של דלת
הנהג )"שחרור נעילת דלת הנהג בלחיצה ראשונה"
או ״שחרור נעילת כל הדלתות בלחיצה ראשונה"(.
אחוז בידית כדי לשחרר את נעילת דלת הנהג

הערה:
כל הדלתות ישוחררו מנעילה עמ אחיזת ידית דלת
הנוע ,ללא תלות בהגדרת שחרור הנעילה של דלת
הנהג )"שחרור נעילת דלת הנהג בלחיצה ראשונה" או
״שחרור נעילת כל הדלתות בלחיצה ראשונה"(.
למידע נופ עיינ בנושא "הגדרות "Uconnect
בפרק "מולטימדיה" בפר הנהג שלכ.

מניעת נעילה בלתי מכוונת של הרכב באמצעות
מפתח שלט רחוק לכניה ללא מפתח )FOBIK-
(Safe

לצמצומ האפשרות לנעילה בלתי מכוונת של הרכב,
מערכת הכניה ללא מפתח מצוידת באפשרות
פתיחה אוטומטית של הדלת אשר תפעל אמ מתג
ההתנעה נמצא במצב .OFF
מניעת נעילה בלתי מכוונת זמינה רק בכלי רכב בעלי
מערכת כניה ללא מפתח.
ישנמ שלושה מצבימ שמפעילימ את החיפוש של
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תפקוד מניעת הנעילה בכל רכב המצויד במערכת כניה
ללא מפתח:
•אחת מדלתות הרכב פתוחה ובקשה לנעילה נעשית
על ידי מפתח שלט רחוק לכניה ללא מפתח.
•אחת מדלתות הרכב פתוחה ובקשה לנעילה נעשית
על ידי ידית הדלת עמ תפקוד כניה ללא מפתח.
•אחת מדלתות הרכב פתוחה ובקשה לנעילה נעשית
על ידי המתג בלוח הדלת.
בכל אחד ממצבימ אלה ,ולאחר גירת כל הדלתות
הפתוחות ,יתבצע חיפוש של תפקוד מניעת נעילה בלתי
מכוונת .אמ תפקוד מניעת הנעילה מזהה מפתח שלט
רחוק לכניה ללא מפתח בתוכ הרכב ,תשוחרר נעילת
הרכב על מנת להתריע על ככ לנהג .אמ תפקוד הכניה
ללא מפתח נוטרל דרכ מערכת  ,Uconnectהגנת
המפתח המתוארת בנושא "מניעת נעילה בלתי מכוונת
של הרכב באמצעות מפתח שלט רחוק לכניה ללא
מפתח" נותרת זמינה/פעילה.

•מפתח שלט רחוק לכניה ללא מפתח תקפ שני זוהה
מחוצ לרכב במרחק של  1.4מ' ידית הדלת המצוידת
בתפקוד כניה פיבית.
•הדלתות ננעלות אוטומטית באמצעות המתגימ
לנעילת הדלתות.

נעילת הדלתות לא תשוחרר בכל אחד מהמצבימ הבאימ:
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אל תחזיק את ידית הדלת בעת לחיצה על לחצנ הנעילה
שעל הידית .אחרת ,ייתכנ שנעילת אחת הדלתות או כולנ
תשוחרר.

•נעשו שלושה נייונות לנעול את הדלתות באמצעות
מתגי הנעילה בדלת ולאחר מכנ הדלתות נגרו.
לנעילת הדלתות ודלת תא המטענ
לחיצה על לחצנ הנעילה של תפקוד הכניה ללא מפתח
כאשר אחד ממפתחות השלט הרחוק של הרכב במרחק
של  1.5מ' מידיות דלת הנהג או הנוע הקדמי ,תנעל את
דלתות הרכב ודלת תא המטענ.
אל תחזיק בידית הדלת בעת הנעילה.

ניתנ לנעול את דלתות הרכב גמ באמצעות לחצנ הנעילה
שבלוח הדלת הפנימי של הרכב.

הערה:
נעילת הדלתות תשוחרר רק כאשר מפתח שלט רחוק
לכניה ללא מפתח זוהה בתוכ הרכב.

הערה:

לנעילה לחצ על לחצנ הנעילה שעל ידית הדלת.

אמ המפתח ננעל בתוכ הרכב ,אפשר לחלצו בעזרת
המפתח השני שופק ברכב.

לביטול נעילה /פתיחה של דלת תא המטענ
תפקוד ביטול הנעילה הפיבית של דלת המטענ מובנה
בידית דלת תא המטענ .בעת שמפתח שלט רחוק עמ
כניה ללא מפתח ,נמצא במרחק של  1.5מ' מתא
המטענ ,אחוז בידית דלת תא המטענ אוטומטית ומשוכ
את ידית דלת תא המטענ לפתיחה.

הערה:
•לאחר לחיצה על לחצנ הנעילה ,עליכ להמתינ
למשכ  2שניות לפני שתוכל לנעול או לשחרר את
נעילת הדלתות ,באמצעות תפקוד הכניה ללא
מפתח או ידית הדלת.

הערה:
אמ הוגדרה האפשרות "שחרור נעילת כל הדלתות
בלחיצה ראשונה" ,תשוחרר נעילת כל הדלתות עמ
אחיזתכ בידית דלת תא המטענ .למידע נופ על הבחירה
בינ האפשרויות "שחרור נעילת דלת הנהג בלחיצה
ראשונה" לבינ "שחרור נעילת כל הדלתות בלחיצה
ראשונה ,עיינ בנושא "הגדרות  "Uconnectבפרק
"מולטימדיה".

באופנ זה באפשרותכ לבדוק אמ הרכב נעול
באמצעות משיכת אחת הידיות ,וללא חשש
שכתוצאה מככ הרכב ישחרר את נעילת הדלתות.
מיקומ ידית פתיחה פיבית של דלת תא המטענ

לנעילת דלת תא המטענ
לחיצה על לחצנ הנעילה של תפקוד הכניה ללא מפתח
כאשר אחד ממפתחות השלט הרחוק של הרכב במרחק
של  1.5מ' מידית דלת תא המטענ ,תנעל את דלתות
הרכב ודלת תא המטענ.

הערה:
ודא שהמפתח נמצא ברשותכ אחרי שנעלת את
הדלתות או את דלת תא המטענ ,כדי למנוע את נעילת
מפתח השלט הרחוק בתוכ הרכב.

•אמ תפקוד הכניה ללא מפתח נוטרל דרכ מערכת
 ,Uconnectהגנת המפתח המתוארת בנושא
"מניעת נעילה בלתי מכוונת של הרכב באמצעות
מפתח שלט רחוק לכניה ללא מפתח" נותרת
זמינה/פעילה.
•מערכת הכניה ללא מפתח לא תפעל אמ וללת
מפתח השלט הרחוק מרוקנת.

נעילת דלתות להגנה על ילדימ — דלתות
אחוריות
ליצירת ביבה בטוחה יותר לילדימ קטנימ במושב
האחורי ,הדלתות האחוריות מצוידות במערכת נעילת
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דלתות להגנה על ילדימ.
לשימוש במערכת ,פתח את הדלתות האחוריות ,ובעזרת
להב מברג )או מפתח החירומ( ובב את החוגה עד
למצב נעילה או שחרור נעילה.

•לאחר ביטול או הפעלה של נעילת דלתות להגנה על
ילדימ ,בדוק תמיד מתוכ הרכב,שהדלת במצב הרצוי,
מתוכ הרכב.
•ליציאת חירומ בעת שהמערכת פעילה ,משוכ למעלה
את מתג הנעילה של הדלת )הנמצא על מגרת
הדלת( ,גלול למטה את החלונ ופתח את הדלת
באמצעות הידית החיצונית.

הרת הדלת הקדמית

אזהרה!
אל תיע ברכב בדרכימ ציבוריות כאשר הדלתות
הורו כיוונ שלא תקבל את ההגנה שהנ מעניקות .הליכ
זה נועד לשימוש בנהיגת שטח בלבד.

אזהרה!
הימנע ממצב של הילכדות נועימ ברכב בעת
התנגשות .זכור שבעת שמערכת נעילת הדלתות
להגנה על ילדימ פעילה )במצב נעול( ,ניתנ לפתוח את
הדלתות רק מחוצ לרכב.

הערה:
תפקוד נעילת דלתות להגנה על ילדימ

הערה:
•כאשר המערכת פעילה ,ניתנ לפתוח את אותה הדלת
רק באמצעות הידית החיצונית ,גמ אמ המנעול
הפנימי אינו נעול.
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הפעל תמיד את נעילת הבטיחות כאשר אתה מיע
ילדימ .אחרי שהפעלת את נעילת הבטיחות לילדימ בשתי
הדלתות האחוריות ,נה לפתוח את הדלתות מבפנימ
כדי לבדוק שהיא אכנ משולבת .אחרי שהופעלה נעילת
הבטיחות לילדימ ,לא ניתנ לפתוח את הדלתות מבפנימ.
לכנ ,לפני צאתכ מהרכב ודא שאפ אחד לא נשאר בפנימ.

תווית אזהרת הרת דלת

אזהרה!
•כל הנועימ חייבימ לחגור חגורות בטיחות בעת
ניעה שהדלתות מורות .למידע נופ ,עיינ בנושא
"עצות לנהיגת שטח" בפרק "התנעה והפעלה".
•אל תאחז את הדלתות המורות בתוכ הרכב ,כיוונ
שהנ עלולות לגרומ לפציעה במקרה של תאונה.

 .1הורד מטה את החלונ למניעת נזק כלשהו.
 .2הר את בורגי פינ הציר מהצירימ החיצוניימ העליונימ
והתחתונימ )באמצעות ראש הברגה טורק (#T50

 .3הר את מכה הגישה מפלטיק שמתחת ללוח
המכשירימ בהחלקת לוח הפלטיק לאורכ מגרת
הדלת לכיוונ המושבימ עד שהלשוניות מתנתקות.

הערה:
בורגי פינ הציר והאומימ ניתנימ לאחונ במגש האחונ
האחורי הנמצא מתחת לרצפת תא המטענ.

הערה:
•דלתות הנ כבדות ,היזהר בעת פירוקנ.
•הפינ של ציר הדלת עלול להישבר אמ יהדקו
אותו יותר מדי במהלכ התקנה מחדש של הדלת
)מומנט הידוק מרבי.(10 N-m :
מכה פתח גישה לחיווט

הערה:
בורג פינ ציר

אל תמשוכ לאחור לפתיחה כיוונ שזה יגרומ לשבירת
מכה הפלטיק.
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 .4משוכ את לשונית הנעילה האדומה של רתמת החיווט.

 .6כאשר רתמת החיווט פתוחה ,משוכ מטה את מחבר
החיווט ונתק אותו .אחנ את מחבר החיווט ברשת
התחתונה בדלת.

 .8כאשר הדלת פתוחה ,הרמ את הדלת בעזרתו של אדמ
נופ ,להוצאה של פיני הציר מהצירימ שלהמ והרת
הדלת.

 .7הר את בורג העצר מעצר הדלת המרכזי )באמצעות
ראש הברגה טורק .(#T50

להתקנה מחדש של הדלת)ות( ,בצע את השלבימ
שתוארו בדר פעולות הפוכ.

הערה:
הפינ של הציר העליונ ארוכ יותר ,ויכול לייע בהנחיית
הדלת למקומה בעת התקנה מחדש.

הרת דלת אחורית )דגמי ארבע דלתות(

אזהרה!

רתמת חיווט גורה

אל תיע ברכב בדרכימ ציבוריות כאשר הדלתות
הורו כיוונ שלא תקבל את ההגנה שהנ מעניקות .הליכ
זה נועד לשימוש בנהיגת שטח בלבד.

 - 1לשונית נעילה
 - 2רתמת חיווט
 .5דחופ והחזק כלפי מטה את לשונית האבטחה
השחורה שמתחת לרתמת החיווט ,והרמ את הרתמה
למיקומ הפתוח.
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הערה:
•דלתות הנ כבדות ,היזהר בעת פירוקנ.
•הפינ של ציר הדלת עלול להישבר אמ יהדקו
אותו יותר מדי במהלכ התקנה מחדש של הדלת
)מומנט הידוק מרבי.(10 N-m :
 .1הורד מטה את החלונ למניעת נזק כלשהו.
 .2הר את בורגי פינ הציר מהצירימ החיצוניימ העליונימ
והתחתונימ )באמצעות ראש הברגה טורק (#T50

הערה:
תווית אזהרת הרת דלת

בורגי פינ הציר והאומימ ניתנימ לאחונ במגש האחונ
האחורי הנמצא מתחת לרצפת תא המטענ.
בורג פינ ציר

אזהרה!
•כל הנועימ חייבימ לחגור חגורות בטיחות בעת
ניעה כשהדלתות מורות.

 .3הזז את המושב הקדמי קדימה עד הופ.
 .4פתח והר את מכה הפלטיק של פתח גישה
לחיווט מהתחתית של קורה .B
 .5נתק את מחבר החיווט.

•למידע נופ ,עיינ בנושא "עצות לנהיגת שטח"
בפרק "התנעה והפעלה".
•אל תאחנ את הדלתות המורות בתוכ הרכב ,כיוונ
שהנ עלולות לגרומ לפציעה במקרה של תאונה.
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הערה:

מושבימ

לחצ על הלשונית בתחתית של רתמת החיווט ,כדי
לשחרר את לשונית המחבר ולאפשר את ניתוקו.

המושבימ המ חלק ממערכת הריונ לנועימ של הרכב.

אזהרה!
•מוכנ לנוע באזורי הובלת מטענ ,בתוכ הרכב
או מחוצה לו .בעת התנגשות ,אנשימ הנועימ
באזורימ אלה המ בעלי יכוי גבוה יותר להיפצע או
להיהרג.

עצר הדלת

מחבר חיווט

 .6הר את הבורג ממרכז של עצר הדלת )באמצעות
ראש הברגה טורק .(#T50

 .7כאשר הדלת פתוחה ,הרמ את הדלת בעזרתו של אדמ
נופ ,להוצאה של פיני הציר מהצירימ שלהמ והרת
הדלת.
להתקנה מחדש של הדלת)ות( ,בצע את השלבימ
שתוארו בדר פעולות הפוכ.

הערה:
הפינ של הציר העליונ ארוכ יותר ,ויכול לייע בהנחיית
הדלת למקומה בעת התקנה מחדש.
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•אל תאפשר לאפ נוע לשבת באזור ללא מושב
וחגורת בטיחות ברכב בעת הניעה .בעת
התנגשות ,אנשימ הנועימ באזורימ אלה המ בעלי
יכוי גבוה יותר להיפצע או להיהרג.
•ודא שכל הנועימ ישובימ וחגורימ כראוי.

חימומ מושבימ ) -אמ קיימ(
לחצני הבקרה של תפקוד חימומ המושבימ נמצא
במרכב לוח המכשירימ שמתחת למכ המגע וכנ
בבקרת האקלימ או בבקרימ שבמכ המגע.

•עוצמת החימומ הנבחרת תישאר פעילה עד שישנו
אותה.
כלי רכב המצוידימ בתפקוד התנעה מרחוק
בדגמימ המצוידימ בהתנעה מרחוק ,ניתנ לתכנת את
חימומ מושב הנהג לפעול יחד עמ ההתנעה.

תפקוד כניה קלה של מושב הנוע הקדמי -
דגמי שתי דלתות
משוכ מעלה את ידית שחרור כניה קלה הנמצאת
בגב המושב על החלק הקרוב לצד החיצוני של הרכב,
והחלק את המושב קדימה.

התכנות אפשרי דרכ מערכת .Uconnect

לחצני הבקרה של תפקוד החימומ

למידע נופ ,עיינ בנושא "הגדרות  "Uconnectבפרק
"מולטימדיה".

אזהרה!

•לחצ על לחצנ חימומ המושב
להפעיל את ההגדרה .HI

פעמ אחת כדי

•לחצ על לחצנ חימומ המושב
להפעיל את ההגדרה .MED

פעמ שנייה כדי

•לחצ על לחצנ חימומ המושב
להפעיל את ההגדרה .LO

פעמ שלישית כדי

•אנשימ שאינמ רגישימ לכאב בעור עקב גיל מבוגר,
מחלות כרוניות ,וכרת ,פגיעה בעמוד השדרה,
טיפול תרופתי ,שימוש באלכוהול ,עייפות או מצב
פיזי אחר ,חייבימ להיות זהירימ בעת השימוש
בחימומ המושב .הוא עלול לגרומ לכוויות אפילו
בטמפרטורה נמוכה ,בפרט אמ פועל לאורכ זמנ.

•לחצ על לחצנ חימומ המושב
החימומ.

פעמ רביעית לכיבוי

•אל תניח על המושב או על משענת הגב חפצימ
שעלולימ לבודד את החומ כגונ כיויימ או כריות.
אחרת ,התקנ החימומ עלול להתחממ יתר על
המידה .ישיבה במושב שחוממ יתר על המידה
עלולה לגרומ לכוויות חמורות ,עקב הטמפרטורה
הגבוהה מדי של פני המושב.

הערה:
•יש להפעיל את המנוע על מנת להפעיל את חימומ
המושבימ.
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להחזרת המושב למיקומ הישיבה ,הרמ את משענת
הגב של המושב למצב זקופ עד שהיא ננעלת ,ודחופ את
המושב עד שהוא ננעל במילות.

הערה:
•מילת מושב הנוע הקדמי כוללת זיכרונ ,שיחזיר את
המושב למיקומו המקורי.
•אינ להשתמש ברצועת ההטיה ובידית כניה קלה
במהלכ ההחזרה האוטומטית של המושב למקומו.

מושב אחורי מתקפל בפיצול  — 40 /60דגמי
ארבע דלתות
כדי לפק מקומ אחונ נופ ,כל מושב אחורי
ניתנ לקיפול להגדלת שטח תא המטענ.
הערה:
•ודא שהמושבימ הקדמיימ ממוקמימ קדימה ושמשענות
הגב ישרות .ככ יהיה ניתנ לקפל את המושב האחורי
ביתר קלות.
•משענת הראש המרכזית צריכה להיות במצב הנמוכ
ביותר ,כדי למנוע מגע עמ הקונולה המרכזית בעת
קיפול המושב.
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אזהרה!
•מוכנ ביותר להיע נועימ באזור מטענ ,בפנימ
או מחוצ לרכב .בעת התנגשות ,אנשימ הנועימ
באזורימ אלה המ בעלי יכוי גבוה יותר להיפצע או
להיהרג.
•אל תאפשר לאפ נוע לשבת באזור ללא מושב
וחגורת בטיחות ברכב בעת הניעה.
•ודא שכל הנועימ ישובימ וחגורימ כראוי.

קיפול המושבימ האחוריימ
ישננ שתי ידיות שחרור הנמצאות בחלק העליונ בצד
החיצוני של המושב האחורי .שתי ידיות השחרור הגדולות
יותר מקפלות המושב ואת משענות הראש ביחד .שתי
ידיות השחרור הקטנות יותר מקפלות את משענות
הראש בנפרד לשיפור הראות.
לקיפול המושב ,הרמ את ידית השחרור הגדולה כלפי
מעלה .משענת הראש מתקפלת אוטומטית כאשר
הידית נמשכת.

ידיות שחרור משענת גב המושב

 - 1ידיות שחרור משענת גב המושב
 - 2זיזימ לכוונונ המשענות

הערה:
אמ המושב האחורי נשאר מקופל למשכ זמנ רב ,אבזמי
חגורות הבטיחות עלולימ לעוות את צורת כריות המושב.
זהו מצב רגיל ,וכרית המושב תחזור לצורתה המקורית
זמנ מה לאחר הרמת המושב האחורי למצב הרגיל.

להרמת המושב האחורי

קיפול המושב האחורי

הרמ את משענת המושב ונעל אותה במקומה .לאחר
מכנ ,הרמ את משענת הראש עד שהיא תינעל במקומה.

 .1הרמ את ידית השחרור משענת הגב וקפל את
משענת הגב קדימה.

המקופל .יש לבצע את הפעולה בשני הצדדימ.

אמ מטענ באזור תא המטענ מונע נעילה מלאה של
המושב האחורי ,אתה תיתקל בקושי להחזיר את המושב
למיקומו המקורי.

אזהרה!
ודא שהמושב האחורי נעול במקומו .אמ המושב לא
נעול במקומו ,הוא לא יפק את היציבות הראויה
למושבי הבטיחות לילדימ ו/או לנועימ .מושב לא נעול
היטב עלול להוביל לפציעה חמורה.

מושב אחורי מתקפל וניתנ להזזה  -דגמי שתי
דלתות
הערה:
•לפני קיפול המושב האחורי ,ייתכנ שיהיה צורכ להזיז
את המושבימ הקדמיימ.
•ודא שהמושבימ הקדמיימ ממוקמימ קדימה ושמשענות
הגב ישרות .ככ יהיה ניתנ לקפל את המושב האחורי
ביתר קלות.

מיקומ של רצועת אבטחה של מושב אחורי
מתקפל

 .2לחזרה של המושב למיקומ הרגיל ,בצע את
השלבימ בדר פעולות הפוכ.
ידית שחרור מושב אחורי

 .2הפוכ את כל המושב קדימה.
שימוש ברצועות אבטחה
 .1ישננ שתי רצועות אבטחה בגב המושב האחורי ושתי
לולאות תואמות בצד האחורי של כל קורה  .Bפתח
את צמדנ וולקרו ברצועה והשחל אותה דרכ הלולאה.
קפל את צמדנ וולקרו כדי להשאיר את המושב במיקומ

פירוק המושב האחורי
 .1לחצ את מוט השחרור בכל צד ומשוכ את המושב
החוצה והרחק מהתושבות בתחתונות.
 .2הוצא את המושב מהרכב.
 .3להתקנה של המושב האחורי בצע את הפעולות
בדר ההפוכ.
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הערה:

משענות ראש

אינ לנוע ברכב מבלי לחבר את העיגונימ של המושב
האחורי.

משענות הראש יכולות להפחית את היכונ של פגיעה
בצוואר במקרה של התנגשות מאחור ,באמצעות הגבלת
תנועת הראש.

אזהרה!
•מוכנ ביותר להיע נועימ באזור מטענ ,בפנימ
או מחוצ לרכב .בעת התנגשות ,אנשימ הנועימ
באזורימ אלה המ בעלי בירות גבוהה יותר להיפצע
או להיהרג.
•אל תאפשר לאפ נוע לשבת באזור ללא מושב
וחגורת בטיחות ברכב בעת הניעה.
•ודא שכל הנועימ ישובימ וחגורימ כראוי.
•במקרה של תאונה ,אתה ונועיכ עלולימ להיפצע
אמ המושבימ אינמ מקובעימ כראוי לרצפה .ודא
תמיד שהמושבימ נעולימ במלואמ
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יש לכווננ את המשענות ככ שהקצה העליונ שלהנ נמצא
מעל הקצה העליונ של האוזנ שלכ.

אזהרה!
•על כל הנועימ ,לרבות הנהג ,לוודא שמשענות
הראש מותקנות כראוי לפני ישיבה במושב או
התחלת ניעה .ככ ,יהיה ניתנ להפחית את היכונ
של פגיעה בצוואר בעת תאונה.
•אינ לכווננ את משענות הראש בעת שהרכב
בתנועה.
•נהיגה ברכב ללא משענת ראש או כאשר היא אינה
מותקנת כראוי עלולה לגרומ לפציעה חמורה או
למוות בעת התנגשות.

משענות ראש קדמיות
על מנת להרימ את משענת הראש משוכ אותה כלפי
מעלה .על מנת להוריד את משענת הראש ,לחצ על
לחצנ הכוונונ בבי המשענת ודחופ מטה את משענת
הראש .אינ צורכ ללחוצ את לחצנ השחרור לכיוונ משענת
הראש.
להרת משענת הראש ,הרמ עד הופ ולאחר מכנ לחצ
על לחצני כוונונ והשחרור בבי של כל מוט תוכ משיכת
משענת הראש מעלה .להתקנה מחדש של משענת
הראש ,הכנ את מוטות משענת הראש לחורימ ודחופ
מטה .לאחר מכנ כווננ את המשענת לגובה המתאימ.

אזהרה!
•משענת ראש חופשית תיזרק קדימה בעת תאונה
או בלימה חזקה ,והיא עלולה לגרומ לפציעה קשה
או קטלנית לנועי הרכב .אחנ תמיד במקומ בטוח
משענת ראש שהורה ,מחוצ לתא הנועימ.
•עליכ להתקינ כראוי מחדש את כל משענות הראש
כדי לשמור על בטיחות הנועימ ברכב .בצע את
הוראות ההתקנה שפורטו לעיל לפני ניעה ברכב
או ישיבה במושב.
משענת ראש קדמית

 - 1לחצנ שחרור
 - 2לחצנ כוונונ

הערה:
אל תמקמ מחדש את משענת הראש  180מעלות
במיקומ הלא נכונ בנייונ להשיג מרווח נופ מהעורפ.

מיקומ רצועת קיפול של משענת ראש אחורית

משענות ראש אחוריות  -דגמי שתי דלתות
המושב האחורי כולל שתי משענות ראש לא מתכווננות.
לקיפול משענת הראש הצדדית ,משוכ את רצועת
השחרור הנמצאת בחלק החיצוני של כל מושב אחורי.
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אזהרה!
•אל תיע נועימ ברכב כאשר משענות ראש
האחוריות איננ מותקנות .בעת התנגשות ,אנשימ
הנועימ באזורימ אלה המ בעלי יכוי גבוה יותר
להיפצע או להיהרג.

לקיפול משענת הראש הצדדית ,משוכ את הידית
הפנימית הנמצאת בחלק העליונ של המושב האחורי.

•משענת ראש חופשית תיזרק קדימה בעת תאונה
או בלימה חזקה ,והיא עלולה לגרומ לפציעה קשה
או קטלנית לנועי הרכב .אחנ תמיד במקומ בטוח
משענת ראש שהורה מחוצ לתא הנועימ.

משענות ראש אחורית מקופלות

להחזרת משענת הראש למצב זקופ הרמ את משענת
הראש עד שהיא ננעלת במקומה.
למידע על ניתוב של רצועת קשירה למושב בטיחות
לילדימ עיינ בנושא "מערכת ריונ לנועימ" בפרק
"בטיחות".

•יש להתקינ מחדש את כל משענות הראש שהורו
ברכב כדי להגנ כראוי על הנועימ .בצע את הוראות
ההתקנה שפורטו לעיל לפני ניעה ברכב או ישיבה
במושב.

משענות ראש אחוריות  -דגמי ארבע דלתות
המשוב האחורי כולל משענות ראש צדדיות מתקפלות
לא מתכוונות ,וכנ משענת ראש אמצעית ניתנת להרה.

מיקומ ידית קיפול של משענת ראש אחורית

 - 1ידית שחרור משענת גב המושב
 - 2ידית שחרור משענת ראש
להחזרת משענת הראש למצב זקופ הרמ את משענת
הראש עד שהיא ננעלת במקומה.
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על מנת להרימ את משענת הראש האמצעית משוכ
אותה כלפי מעלה .על מנת להוריד את משענת הראש
האמצעית ,לחצ על לחצנ הכוונונ בבי המשענת ודחופ
אותה למטה.
על מנת להיר את משענת הראש האמצעית לחצ
על לחצנ השחרור בבי המשענת ומשוכ מעלה את
משענת הראש.
להתקנה של משענת הראש ,החזק את לחצנ השחרור
תוכ דחיפתה מטה של משענת הראש.
למידע על ניתוב של רצועת קשירה למושב בטיחות
לילדימ עיינ בנושא "מערכת ריונ לנועימ" בפרק
"בטיחות".

הערה:
משענת הראש האמצעית צריכה להיות במצב הנמוכ
ביותר ,כדי למנוע מגע עמ הקונולה המרכזית בעת
קיפול המושב.

אזהרה!
•אל תיע נועימ ברכב כאשר משענות ראש
האחוריות איננ מותקנות .בעת התנגשות ,אנשימ
הנועימ באזורימ אלה המ בעלי יכוי גבוה יותר
להיפצע או להיהרג.
•משענת ראש חופשית תיזרק קדימה בעת תאונה
או בלימה חזקה ,ועלולה לגרומ לפציעה קשה או
קטלנית לנועי הרכב .אחנ תמיד במקומ בטוח
משענת ראש שהורה ,במיקומ מחוצ לתא
הנועימ.
•עליכ להתקינ כראוי מחדש את כל משענות הראש
כדי לשמור על בטיחות הנועימ ברכב .בצע את
הוראות ההתקנה שפורטו לעיל לפני ניעה ברכב
או ישיבה במושב.

גלגל הגה
גלגל הגה מוטה/טלקופי
תפקוד זה מאפשר הטיה של עמוד ההגה למטה
או למעלה ,וגמ לקרב או להרחיק אותו .ידית הטיה/
טלקופית נמצאת על עמוד ההגה מתחת לידית
האיתות.

ידית הטיה/טלקופית

לשחרור נעילת עמוד ההגה ,דחופ את הידית למטה
)לכיוונ הרצפה( .להטיית עמוד ההגה ,הזז את גלגל
ההגה למעלה או למטה ,בהתאמ לצורכ .להרחקת
או קירוב עמוד ההגה ,משוכ את גלגל ההגה החוצה
או דחופ אותו פנימה ,בהתאמ לצורכ .לנעילת עמוד
ההגה במקומו ,משוכ את הידית למעלה עד שהעמוד
יהיה במקומו לחלוטינ.
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מערכת  .Uconnectלמידע נופ ,עיינ בנושא "הגדרות
 "Uconnectבפרק "מולטימדיה".

אזהרה!
אל תכווננ את עמוד ההגה במהלכ הנהיגה .כוונונ עמוד
ההגה במהלכ הנהיגה ,או נהיגה עמ עמוד הגה לא
נעול ,עלולימ לגרומ לנהג לאבד שליטה על הרכב .אי
ציות לאזהרה זו עלול לגרומ לפציעה חמורה או למוות.

אזהרה!
•אנשימ שאינמ רגישימ לכאב בעור עקב גיל מבוגר,
מחלות כרוניות ,וכרת ,פגיעה בעמוד השדרה,
טיפול תרופתי ,שימוש באלכוהול ,עייפות או מצב
פיזי אחר ,חייבימ להיות זהירימ בעת השימוש
בחימומ גלגל ההגה .הוא עלול לגרומ לכוויות אפילו
בטמפרטורה נמוכה ,בפרט אמ פועל במשכ זמנ רב.

חימומ גלגל הגה )אמ קיימ(
גלגל ההגה כולל גופ חימומ העוזר לשמור על ידיימ
חמימות במזג אוויר קר .לתפקוד חימומ גלגל ההגה יש
הגדרת טמפרטורה אחת בלבד .לאחר שחימומ גלגל
ההגה הופעל ,הוא יישאר פועל עד שתכבה אותו .חימומ
גלגל הגה עשוי לא להידלק כאשר ההגה כבר חמ.
לחצני הבקרה של תפקוד חימומ גלגל הגה הקדמיימ
נמצאימ במרכז לוח המכשירימ שמתחת למכ בבקרת
האקלימ או בבקרימ שבמכ המגע.

לחצנ חימומ גלגל הגה

•לחצ על לחצנ חימומ גלגל ההגה
להפעיל את גופ החימומ.

פעמ אחת כדי

•לחצ על לחצנ חימומ גלגל ההגה
לכבות את גופ החימומ.

פעמ שנייה כדי

הערה:
יש להפעיל את המנוע על מנת להפעיל את חימומ גלגל
ההגה.
כלי רכב המצוידימ בתפקוד התנעה ללא מפתח
בדגמימ המצוידימ בהתנעה מרחוק ,ניתנ לתכנת את
חימומ גלגל הגה ככ שיפעל יחד עמ ההתנעה ,דרכ
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•אל תניח על גלגל ההגה חפצימ שעלולימ לבודד
את החומ כגונ כיויי הגה או שמיכות ,מכל וג או
חומר .אחרת ,התקנ החימומ עלול להתחממ יתר
על המידה.

מראות

העצירה הראשונה להדלקת פני חניה ותאורת לוח
המחוונימ .ובב את מתג הפנימ הראשיימ בכיוונ
השעונ לנקודת העצירה השנייה להדלקת פני פנימ
ראשיימ ,חניה ותאורת לוח המחוונימ.

חימומ מראות  -אמ קיימ
מראות אלו מחוממות להפשרת כפור או קרח .אפשרות
זו מופעלת בכל פעמ שמפעילימ את מפשיר האדימ
בחלונ האחורי )אמ קיימ( .למידע נופ ,עיינ בנושא "בקרי
בקרת אקלימ" בפרק "הכר את רכבכ".

תאורה לנהיגה ביומ  -אמ קיימת

מתג פנימ ראשיימ

פני התאורה לנהיגה ביומ ) (DRLנמצאימ במקומ
ייעודי מתחת לפנימ הראשיימ .פני התאורה
לנהיגה ביומ פעילימ כאשר האור הנמוכ אינו דולק
ומשולב כל הילוכ למעט מצב חניה.

תאורה חיצונית

 —1בקר תאורה של לוח המחוונימ

מתג פנימ ראשיימ

 -2בקרת גובה הפנימ הראשיימ

הערה:

 - 3בקר יבובי לפנימ ראשיימ

פני התאורה לנהיגה ביומ באותו צד שבו הופעל פנ
איתות ייכבו אוטומטית .המ יידלקו מחדש כאשר פנ
האיתות אינו פועל יותר.

מתג הפנימ הראשיימ ממוקמ בצד השמאלי של לוח
המחוונימ ,ליד גלגל ההגה.
מתג זה שולט בפעולות הפנימ הראשיימ ,פני החנייה,
הפנימ הראשיימ האוטומטיימ-אמ קיימימ ,עמעומ
תאורת לוח המחוונימ ,עמעומ תאורה חיצונית ,תאורה
פנימית ,פני ערפל-אמ קיימימ ובקרת גובה הפנימ
הראשיימ  -אמ קיימת.

 - 4מתג פנ ערפל קדמי
 - 5מתג פנ ערפל אחורי

מתג אלומת אור גבוה/נמוכ
דחופ את הידית הרב תפקודית לכיוונ לוח המחוונימ
כדי להעביר את הפנימ הראשיימ לאלומת אור גבוה.
הידית תחזור למצב האמצעי.

ובב את מתג הפנימ הראשיימ בכיוונ השעונ לנקודת

לחזרה לאור נמוכ ,משוכ את הידית לכיוונ גלגל ההגה
או דחפ את הידית לכיוונ לוח המחוונימ.
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beam, pull the lever toward the steering
wheel, or push the lever toward the instrument panel.

הכר את רכבכ

The Daytime Running Lights (DRLs) are in a
dedicated position below the headlight assembly. DRLs are active when the Low Beams
theבכיוונ
הראשיימ
מתגisהפנימ
intoובב את
הראשיימ,
הערהare:
השעונnot and
when
vehicle
shifted
מערכת
עד למעצור
any position
פועלתother,
המערכתthan
כאשר PARK
האחרונ(auto.
transmisכדי להדליק את פני הערפל האחוריימ ,האורות הנמוכימ
sion), or when
the
vehicle
begins
to move
תפעל גמ
הראשיימ
הפנימ
הפנימ של
ההשהיה של
או אורות הערפל הקדמיימ צריכימ להיות דלוקימ.
(manual transmission).
כנ .ככ הפנימ הראשיימ יישארו דלוקימ אחרי שתעביר
את מתג ההתנעה למצב  OFFעד ל 90שניות /לכיבוי

ידית רב תפקודית

הפנימ הראשיימ
איתות בעזרת
Multifunction
Lever
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Daytime Running Lights — If Equipped

ng lights, automatic headlights — if
pped, instrument panel lights, instrupanel light dimming, interior lights, and
ghts — if equipped.

באפשרותכ לאותת לרכב חולפ באמצעות הפנימ
הראשיימ על ידי משיכה קלה של הידית הרב תפקודית
לכיוונכ .אלומת האור הגבוה בפנימ הראשיימ תאיר עד
לשחרור הידית.

מערכת פנימ ראשיימ אוטומטיימ  -אמ קיימת
מערכת זו מפעילה או מבטלת את פעולת הפנימ
הראשיימ בהתאמ לתאורת הביבה החיצונית .כדי
להדליק את המערכת ולהפעלה אוטומטית של הפנימ
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כשפני הערפל דולקימ  ,נדלק מחוונ אור בלוח המחוונימ.

NOTE:
מידי של המערכת האוטומטית ,ובב את המתג למצב
The Daytime Running Lights, on the same
שאינו .AUTO
כיוונ
מחווני
side
of the vehicle as the active turn signal,
הידית כלפי מעלה או מטה ,והחצימ בכל צד של
 off automatically when a turn signalהזז
turnאתwill
הערה:
המחוונימ יהבהבו כדי למנ פעולה תקינה של פני
לוח
is in operation
and turn on again when the
יש להפעיל את המנוע על מנת להפעיל
turn
הפנימsignal
אתis not
operating.
הקדמיימ והאחוריימ.
האיתות
במצב האוטומטי.

פני ערפל קדמיימ ואחוריימ — אמ קיימימ

הערה:

להפעלת פני הערפל הקדמיימ ,הפעל את פני
החניה או אור נמוכ בפנימ הראשיימ ולחצ על מתג
הפנימ הראשיימ .לחיצה שנייה על מתג הפנימ
הראשיימ תכבה את פני הערפל.

אמ אחד הפנימ נשאר דולק אכ אינו מהבהב ,או אמ
בנורית .אמ
קצב ההבהוב מהיר מדי ,בדוק אמ יש פגמ
Headlight
Switch
המחוונ אינו דולק עמ הזזת הידית ,ייתכנ וישנה בעיה
במחוונ.

כדי להפעיל את פני הערפל האחוריימ ,לחצ על חציו
התחתונ של מתג הפנימ הראשיימ.
כדי לכבות את פני הערפל האחוריימ לחצ על חציו
התחתונ של מתג הפנימ הראשיימ פעמ שנייה

ייענ מעבר נתיב  -אמ קיימ

מתג הבקרה נמצא על לוח המחוונימ ליד בקר העמעומ.

הזז את הידית לכיוונ מעלה או מטה ,עד המעצור ,ופנ
האיתות )הימני או השמאלי( יהבהב שלוש פעמימ לפני
שייכבה אוטומטית.

להפעלה ,ובב את מתג הבקרה עד למפר המתאימ
למשקל שמופיע בטבלה ,ויישר אותו עמ קו המחוונ על
המתג.
0/1

נהג בלבד או נהג ונוע
קדמי

2

ישנמ נועימ בכל מושבי
הרכב ,והמטענ בתא
המטענ מחולק באופנ
מאוזנ .המשקל הכולל
של הנועימ והמטענ
לא עובר את המשקל
המקימלי שהרכב יכול
לשאת.

3

נהג ,והמטענ בתא
המטענ מחולק באופנ
מאוזנ .המשקל הכולל
של הנהג והמטענ לא
עובר את המשקל
המקימלי שהרכב יכול
לשאת.

תזכורת אורות דולקימ
כאשר מתג ההתנעה במצב  OFFוהפנימ הראשיימ,
פני החניה ,או תאורת תא המטענ דולקימ ,יישמע אות
קולי עמ פתיחת דלת הנהג.

מערכת יישור הפנימ הראשיימ  -אמ קיימת
ייתכנ כי רכבכ מצויד מערכת יישור הפנימ הראשיימ.
מערכת זו מאפשרת לנהג לשמור על מיקומ תקינ של
הפנימ הראשיימ המאירימ את פני הכביש ,ללא קשר
לעומ על הרכב.

מגבימ ומתזימ של השמשה
הקדמית
ידית הבקרה של המגבימ/המתזימ של השמשה
הקדמית ממוקמת מימינ לעמוד ההגה .המגבימ
הקדמיימ מופעלימ באמצעות יבוב המתג שבקצה
הידית.
למידע נופ על הפעלת המגב/המתז של החלונ
האחורי עיינ "מגב/מתז חלונ אחורי" בפרק זה.

ידית מגב/מתז השמשה הקדמית
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הפעלת מגבי שמשה קדמית
ובב את הקצה של הידית כלפי מעלה לנקודת עצר
השנייה מעבר להגדרות ניגוב לירוגינ ,להפעלת המגבימ
במהירות נמוכה .ובב את הקצה של הידית כלפי מעלה
לנקודת עצר השלישית מעבר להגדרות ניגוב לירוגינ,
להפעלת המגבימ במהירות גבוהה.

זהירות!
במזג אוויר קר העבר את מתג המצבימ למצב כבוי
ואפשר להמ להגיע למצב חניה לפני כיבוי המנוע.
אמ לא תעביר את מתג המגבימ למצב כבוי והמגבימ
יקפאו על השמשה הקדמית ,ייגרמ נזק למנוע
המגבימ כאשר הרכב יותנע מחדש.

הערה:
אל תפעיל את המגבימ ,אמ הלהבימ מורמימ מהשמשה
הקדמית.
מערכת הפעלת מגבימ לירוגינ
השתמש בהפעלת המגבימ לירוגינ כאשר תנאי מזג
האוויר דורשימ מחזור ניגוב אחד ,עמ הפקות משתנות
בינ מחזורי ניגוב.
ובב את המתג בקצה הידית למעצור הראשונ לאחת
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מארבעת הגדרות ניגוב לירוגינ .ניתנ לכווננ את ההשהיה
לפרק זמנ שבינ שנייה אחת ל 18-שניות.

הערה:
זמני ההשהיה של המגב תלויימ במהירות הרכב .אמ
הרכב נוע במהירות הנמוכה מ 16-קמ"ש ,זמני
ההשהיה יוכפלו.
מתזי השמשה הקדמית
להפעלת המתזימ ,משוכ את הידית לכיוונכ והחזק את
הידית כל עוד דרושה שטיפה .אמ הידית נמשכה בעת
זמנ ההשהיה ,המגבימ יחלו לפעול ויבצעו עוד שניימ
או שלושה ניגובימ לאחר שהידית תשוחרר .לאחר מכנ
יחודש הניגוב לירוגינ שהוגדר קודמ לכנ.
משיכת הידית בעת שהיא במצב כבוי תפעיל את
המגבימ למשכ שניימ או שלושה מחזורי ניגוב ,ולאחר
מכנ המ יפיקו את פעולתמ.

אזהרה!
איבוד ראות פתאומי דרכ השמשה עלול להוביל
להתנגשות .ייתכנ שלא תוכל להבחינ בכלי רכב או
מכשולימ אחרימ בדרכ .כדי למנוע התכות פתאומית
של השמשה הקדמית בקרח כאשר מזג האוויר קר
מאוד ,חממ את השמשה הקדמית באמצעות מפשיר
האדימ לפני ובמהלכ השימוש במתזימ.
מצב ערפל )ניגוב בודד(
דחופ מעלה את ידית המגבימ לביצוע ניגוב בודד לניקוי
ערפל או התזה מרכב חולפ .כל עוד הידית מוחזקת
המגבימ ימשיכו לפעול.

הערה:
אפשרות ניגוב בודד לא מפעילה את משאבת השטיפה,
ככ שלא יותז נוזל שטיפה על השמשה עמ הפעלת
האפשרות .כדי להתיז נוזל שטיפה על השמשה יש
להשתמש בתפקוד המתזימ.
מגב/מתז החלונ האחורי — אמ קיימ
המתג היבובי במרכז ידית מגבי/מתזי השמשה
הקדמית ,מפעיל את תפקוד מגב/מתז החלונ האחורי.

ובב את המתג כלפי מעלה עד למעצור הראשונ כדי
להפעיל ניגוב לירוגינ ,ועד למעצור השני כדי להפעיל
ניגוב רצופ של החלונ האחורי.
דחופ את המגבימ לכיוונ לוח המחוונימ כדי להפעיל את
המגב האחורי .משאבת השטיפה והמגב ימשיכו לפעול
כל עוד הידית מוחזקת.
אמ המגב האחורי פועל כאשר מתג ההתנעה מועבר
למצב  ,OFFהמגב יחזור אוטומטית למצב חניה.

בקרת אקלימ
קירה של מערכת בקרת אקלימ אוטומטית
מערכת בקרת האקלימ מאפשרת לכ לוות את
הטמפרטורה ,את זרימת האוויר ואת כיוונ האוויר בתוכ
הרכב .הבקרימ ממוקמימ מתחת למערכת השמע בלוח
המכשירימ.
מערכת  Uconnect 4C/4C NAVצג  8.4אינצ'
ובקרת אקלימ אוטומטית

כאשר הרכב יותנע מחדש ,המגב ימשיכ לפעול בהתאמ
למיקומ המתג.

מערכת  Uconnect 4צג  7אינצ' ובקרת אקלימ
אוטומטית
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בקרי מערכת בקרת אקלימ

קירה של מערכת בקרת אקלימ אוטומטית
תיאור

מל
לחצנ הפעלה של מצב MAX A/C

MAX
A/C

לחצ ושחרר את הלחיצה כדי לשנות להגדרה הקרה ביותר .נורית החיווי מאירה כאשר מצב  MAX A/Cמופעל .לחיצה ושחרור נופימ יפעילו
מצב ידני של  ,MAX A/Cוחיווי  MAX A/Cייכבה.

הערה:
לחצנ  MAX A/Cזמינ רק דרכ מכ המגע.
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מל

A/C

תיאור
לחצנ הפעלה של מצב A/C

לחצ ושחרר את הלחיצה כדי לשנות את ההגדרה הנוכחית .נורית החיווי מאירה כאשר מצב  A/Cמופעל.
לחצנ מחזור אוויר
לחצ ושחרר לחצנ זה במכ המגע או בלוח הבקרה ,כדי להחליפ בינ מצב מחזור אוויר למצב אוויר חיצוני .ניתנ להשתמש במצב מחזור אוויר
כאשר האוויר החיצוני מלא בעשנ ,ריחות לא נעימימ ,אבק או לחות גבוהה .ניתנ להשתמש במצב מחזור אוויר עבור כל המצבימ.
ייתכנ שמצב מחזור האוויר יהיה לא זמינ )הלחצנימ במכ המגע אפורימ( ,אמ קיימימ תנאימ להיווצרות אדימ על החלק הפנימי של השמשה
הקדמית .ניתנ לבטל את בחירת מצב  A/Cבאופנ ידני ,מבלי להפריע לבחירה במצב מוימ .שימוש ממושכ במצב מחזור אוויר עלול לגרומ לאוויר
ברכב להיות דחו ,ועלולימ להיווצר אדימ על החלונות .לא מומלצ להשתמש במצב זה למשכ זמנ רב.

AUTO

לחצנ AUTO

מוות אוטומטית את הטמפרטורה בתוכ תא הנועימ באמצעות התאמת העוצמה והחלוקה של זרימת האוויר .הפעלה של מתג זה תחליפ
בינ מצב אוטומטי למצב ידני במערכת זו .למידע נופ ,עיינ בנושא "הפעלה אוטומטית" בפרק זה.
לחצנ הפשרת אדימ של שמשה קדמית
לחצ ושחרר את הלחצנ במכ המגע ,או לחצ ושחרר את הלחצנ בלוח הבקרה לשינוי הגדרות זרימת האוויר הנוכחית למצב הפשרה .נורית
החיווי מאירה כאשר מצב זה מופעל .האוויר זורמ מהשמשה הקדמית ומפתחי אוורור האדימ של החלונות .בחירה בלחצנ הפשרת האדימ עשויה
להגביר את עוצמת זרימת האוויר .השתמש במצב הפשרת אדימ עמ הגדרות טמפרטורה מרביות כדי להשיג את ההפשרה הטובה ביותר של
השמשה הקדמית .בעת החלפת המצבימ של לחצנ הפשרת האדימ של השמשה הקדמית ,מערכת מיזוג האוויר תחזור להגדרה הקודמת.
לחצנ הפשרת אדימ של חלונ אחורי
לחצ ושחרר את הלחצנ במכ המגע ,או לחצ ושחרר את הלחצנ בלוח הבקרה להפעלת מפשיר האדימ בחלונ האחורי וחימומ המראות
החיצוניות )אמ קיימ( .נורית החיווי דולקת כאשר מפשיר האדימ בחלונ האחורי מופעל .הפשרת אדימ בחלונ האחורי מופקת אוטומטית לאחר
 10דקות.
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תיאור

מל

לחצני הגברה והנמכה של טמפרטורה עבור הנהג והנוע הקדמי
מפקימ לנהג ולנוע הקדמי שליטה עצמאית בטמפרטורה .להגדרות טמפרטורה גבוהה יותר ,לחצ על הלחצנ האדומ בלוח הבקרה או במכ
המגע ,או לחצ והחלק את מד הטמפרטורה במכ המגע בכיוונ החצ האדומ .להגדרות טמפרטורה נמוכה יותר ,לחצ על הלחצנ הכחול בלוח
הבקרה או במכ המגע ,או לחצ והחלק את מד הטמפרטורה במכ המגע בכיוונ החצ הכחול.

SYNC

לחצנ נכרונ SYNC

לחצ על לחצנ  SYNCבמכ המגע כדי להחליפ בינ מצב כבוי למופעל של אפשרות נכרונ .נורית החיווי  SYNCמאירה כאשר מצב זה מופעל.
אפשרות זו מנכרנת את הגדרת הטמפרטורה בצד הנוע הקדמי להגדרת הטמפרטורה בצד הנהג .שינוי הטמפרטורה בצד הנוע הקדמי
בעת שמצב נכרונ מופעל ,יכבה אוטומטית את המצב.
הערה :לחצנ  SYNCזמינ רק דרכ מכ המגע.

לחצני מכ מגע

בקר על לוח המכשירימ
אפשרות זו מוותת את כמות האוויר שנדח למערכת מיזוג האוויר .ישננ שבע מהירויות מאוורר שונות .ניתנ לבחור בכל מהירות באמצעות
בקר המניפה בלוח המכשירימ או הלחצנימ במכ המגע.

בקרת מאוורר

•לוח קדמי :יבוב הבקר בכיוונ השעונ מגביר את מהירות המאוורר מהמהירות הנמוכה ביותר .מהירות המאוורר פוחתת עמ יבוב הבקר
נגד כיוונ השעונ.
•מכ מגע :השתמש במל המציינ מהירות מאוורר נמוכה כדי להפחית את העוצמה .השתמש במל המציינ מהירות גבוהה כדי להגביר
אותה .ניתנ לבחור במהירות גמ על ידי לחיצה על אזור מד המאוורר בינ המלימ.
בקרת מצבימ
לחצ על הלחצנ כדי לכוונ את זרימת האוויר .מצב חלוקת זרימת אוויר ניתנ לכוונונ ככ שאוויר יצא מפתחי אוורור בלוח המכשירימ ,פתחי אוורור
ברצפה ,פתחי הפשרה ופתחי הרת אדימ.
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מל
מצב לוח המחוונימ

תיאור
מצב זרימת אוויר מלוח המחוונימ
האוויר מוזרמ דרכ פתחי האוורור בלוח המחוונימ .ניתנ לכווננ פתח אוורור לכיוונ הרצוי של זרימת האוויר .ניתנ לכווננ את פתחי האוורור במרכז לוח
המכשירימ ובצדדימ כלפי מעלה או מטה ,ולשני הצדדימ ,כדי לוות את כיוונ זרימת האוויר .מתחת לפתחי האוורור ממוקמת חוגה לחימת
הזרימה או להתאמת כמות האוויר שמוזרמ דרכ הפתחימ.

מצב דו כיווני

מצב דו כיווני
האוויר מוזרמ דרכ פתחי אוורור בלוח המחוונימ וברצפה .כמות קטנה של אוויר מוזרמת דרכ המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד.
הערה :להגברת הנוחות ,ישנו הבדל טמפרטורות בינ פתחי האוורור העליונימ והתחתונימ ,ככ שאוויר קר יותר מוזרמ דרכ הפתחימ בלוח
המחוונימ ,ואוויר חמ יותר דרכ הפתחימ ברצפה.

מצב רצפה

מצב זרימת אוויר מפתחימ ברצפה
האוויר מוזרמ דרכ פתחי האוורור ברצפה .כמות קטנה של אוויר מוזרמת דרכ המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד.

מצב משולב רצפה/
הפשרה

מצב משולב רצפה/הפשרה
אוויר מוזרמ דרכ הפתחימ ברצפה ,המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד .הגדרה זו פועלת באופנ הטוב ביותר בתנאי קור ושלג,
הדורשימ חומ נופ בשמשה הקדמית.
הגדרה זו טובה להבטחת נוחות ,בעת הפחתת הלחות מהשמשה הקדמית.

OFF

בקר כיבוי של מערכת בקרת אקלימ
לחצנ זה מכבה את מערכת בקרת האקלימ.
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תפקודי מערכת בקרת אקלימ
מיזוג אוויר )(A/C
לחצנ מיזוג האוויר  A/Cמאפשר הפעלה או כיבוי של
המזגנ מופק .עמ הפעלת מערכת ,יזרומ אוויר קר ויבש
מהפתחימ לתוכ חלל הרכב.
כדי לחוכ בתצרוכת הדלק ,לחצ על לחצנ  A/Cבכדי
לכבות את המזגנ ,וכווננ את הגדרות מצב זרימת האוויר
והמאוורר .ודא שבחרת רק במצבי הזרימה של לוח
מחוונימ ,דו כיווני או רצפה.

הערה:
•אמ נוצרו אדימ על השמשה הקדמית או על חלונות
הצד ,הפעל את מצב ההפשרה והגבר את מהירות
המאוורר ,בהתאמ לצורכ.
•אמ ביצועי המזגנ פחותימ מהצפוי ,עשויה להיות
חימה .נקה בעדינות את האזור שביב המצננ במימ.
מצב MAX A/C

הגדרות  MAX A/Cמפקות את תפוקת הקירור המרבית.
לחצ על הלחצנ כדי להחליפ בינ מצב  MAX A/Cלהגדרות
הקודמות .נורית החיווי דולקת כאשר מצב MAX A/C
מופעל.
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אמ הגדרת מצב  ,MAX A/Cאתה יכול לכווננ את עוצמת
המאוורר ואת המצב .לחיצה על הגדרות אחרות .תגרומ
ליציאה מהפעלת .MAX A/C
מחזור אוויר
במזג אוויר קר ,שימוש במצב מחזור אוויר עלול לגרומ
להתכות החלונות באדימ .ייתכנ שמצב מחזור האוויר
לא יהיה זמינ )הלחצנימ במכ המגע אפורימ( ,אמ
קיימת האפשרות להיווצרות אדימ על החלק הפנימי של
השמשה הקדמית.

בקרת טמפרטורה אוטומטית ) — (ATCאמ קיימת
הפעלה אוטומטית
 .1לחצ על לחצנ  AUTOבלוח המכשירימ או במכ המגע,
על לוח בקרת הטמפרטורה האוטומטית ).(ATC
 .2לאחר מכנ ,כווננ לטמפרטורה הרצויה באמצעות כוונונ
לחצני הטמפרטורה של הנהג והנוע הקדמי.
כאשר הטמפרטורה הרצויה מוצגת ,ימנ שהמערכת
השיגה רמת נוחות שתישמר אוטומטית.
 .3אינ צורכ לשנות את ההגדרות כאשר הושגה רמת
הנוחות הרצויה .אתה תחווה את היעילות הרבה ביותר
כאשר תאפשר למערכת לתפקד באופנ אוטומטי.

הערה:
•אינ צורכ לשנות את הגדרות הטמפרטורה עבור כלי
רכב חמימ או קרימ .המערכת מכווננת אוטומטית את
הטמפרטורה ,מצב זרימת האוויר ומהירות המניפה
על מנת לפק תחושת נוחות מידית.
•ניתנ לבחור הצגה של הטמפרטורה בשיטה המטרית
באמצעות מאפיינ התכנות .למידע נופ ,עיינ בנושא
"הגדרות  "Uconnectבפרק "מולטימדיה".
לקבלת נוחות מרבית במצב הפעלה אוטומטית ובנייונ
התנעה של מנוע קר ,מהירות המניפה תישאר נמוכה
עד להתחממות המנוע .מהירות המניפה תגבר ותעבור
למצב אוטומטי.

הפעלה ידנית
ניתנ להפעיל מערכת זו גמ ידנית .המל  AUTOבתצוגת
 ATCהקדמית כבה בעת שימוש בהפעלה ידנית של
המערכת.

עצות להפעלה

בהילוכ רק למשכ כחמש דקות ,במצב אוויר טרי
בעוצמת מהירות גבוהה של המאוורר.
ככ תבטיח שימוש מפיק של המערכת ותפחית
למינימומ את האפשרות של גרימת נזק למדח ,כאשר
המערכת תופעל מחדש.

•אל תשתמש במגרדימ ,בכלימ חדימ ,או בחומרי
ניקוי חלונות שוחקימ בעת ניקוי הצד הפנימי של
החלונ.
•הרחק עצמימ למרחק בטוח מהחלונ.
כנית אוויר חיצוני

הפעלה בקיצ

התעבות אדימ על החלונות

יש להגנ על מערכת קירור המנוע באמצעות נוזל נגד
קיפאונ באיכות גבוהה .ככ תוכל לפק הגנה מפני
היווצרות חלודה והתחממות יתר של המנוע .מומלצ
להשתמש בנוזל קירור ) OATמוג .(MS.90032

חלונות הרכב נוטימ להתכות באדימ בחלקמ הפנימי
במזג אוויר מתונ ,גשומ ו/או לח.

ודא שכנית האוויר החיצוני ,הממוקמ לפני השמשה
הקדמית ,חופשית מחימות כגונ עלימ.

כדי להיר את האדימ ,בחר במצב הפשרה או משולב
רצפה/הפשרה ,והגדל את מהירות המאוורר.

עלימ המצטברימ באזור כנית האוויר עלולימ
להפחית את זרימת האוויר ,ואמ ייכנו לפתחימ ,המ
עלולימ לחומ את ניקוז המימ.

הפעלה בחורפ
כדי להבטיח ביצועימ מרביימ של תפקודי החימומ
וההפשרה ,ודא שמערכת הקירור של המנוע פועלת
כראוי ,ושנעשה שימוש בוג נוזל הקירור הנכונ עמ כמות
וריכוז מתאימימ .שימוש במצב מחזור אוויר במהלכ
חודשי החורפ אינו מומלצ ,כיוונ שחלונות הרכב עלולימ
להתכות באדימ.
אחונ לקראת יציאה לחופשה
בכל פעמ שאתה מאחנ את רכבכ ,או מוציא אותו
משימוש )לדוגמה ביציאה לחופשה( לשבועיימ או יותר,
הפעל את מערכת מיזוג האוויר כאשר תיבת ההילוכימ

אל תשתמש במצב מחזור אוויר ללא מיזוג אוויר לפרקי
זמנ ארוכימ ,מאחר שהחלונות עלולימ להתערפל.

זהירות!
אי ציות לאזהרות הבאות עלול לגרומ נזק לגופי
החימומ:
•הקפד על זהירות בעת שטיפת הצד הפנימי של
החלונ האחורי .אל תשתמש בחומרי ניקוי חלונות
שוחקימ בעת ניקוי הצד הפנימי של החלונ.
השתמש במטלית רכה פוגה בתמית בונ עדינ,
ונקה את השטחימ המקבילימ לרכיבי החימומ .ניתנ
להיר תוויות לאחר הפגתנ במימ חמימ.

בחודשי החורפ ודא שכנית האוויר אינה חומה על
ידי שלג וקרח.
מננ אוויר בתא הנועימ
מערכת בקרת האקלימ מננת החוצה אבק
ואבקנימ המצויימ באוויר .פנה למרכז שירות מורשה
מטעמ מלת בע"מ כדי לטפל במננ האוויר של תא
הנועימ ,ולהחליפ אותו בעת הצורכ.
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הערהPOWER WINDOWS — :
IF EQUIPPED
נשארימ
•מתגי ההפעלה של החלונות החשמליימ

חלונות חשמליימ  -אמ קיימימ
מתגי החלונות החשמליימ נמצאימ בלוח המכשירימ
מתחת לבקרי בקרת האקלימ .לחצ את המתג מטה כדי
לפתוח את החלונ ומעלה כדי לגור את החלונ.

ההתנעה.
windowמתג
לאחר כיבוי
 10areדקות
במשכ
onפעילימ
The power
switches
located
תפקוד זה.
הקדמיות תבטל
מהדלתות
פתיחת
the
instrument
panel below
אחת the
climate
controls. Push the switch downward
דגמי open
the
 toדלתות
ארבע -
window and upward to close the window.

המתג השמאלי העליונ שולט על החלונ הקדמי השמאלי
והמתג הימני העליונ שולט על החלונ הימני הקדמי.

המתג השמאלי התחתונ שולט על החלונ האחורי השמאלי
The top left switch controls the left front
והמתג הימני התחתונ שולט על החלונ הימני האחורי.
window and the top right switch controls the
right front window.

הערה:

אזהרה!
לעולמ אל תשאיר ילדימ ללא השגחה ברכב ,ואל תיתנ
להמ לשחק עמ החלונות החשמליימ .אל תשאיר את
מפתח השלט הרחוק בתוכ הרכב או בקרבתו ,או
במיקומ שנגיש לילדימ .נועימ ,במיוחד ילדימ ,עלולימ
להיתפ בחלונות בעת הפעלת המתגימ .היתפות זו
עלולה לגרומ לפציעה חמורה או למוות.

Power
Window
Switches
חשמליימ
חלונות
מתגי
1 — Driver Side Front Window
Switchהנהג
 - 1מתג חלונ
2 — Passenger Side Front Window
 - 2מתג חלונ הנוע הקדמי
Switch
3 — Passenger Side Rear Window
 - 3מתג חלונ אחורי בצד הנוע
Switch
4 — Driver Side Rear
Windowהנהג
Switchאחורי בצד
 - 4מתג חלונ
5 — Window Lockout Switch

 - 5מתג נעילת חלונות

! WARNINGהחלק האחורי של
ישנמ מתגי חלונות המצויימ על
בדגמי
האחוריימ
החלונות
הקונולהinהמרכזית
עבור Never leave children
unattended
a vewithדלתות.
ארבע
hicle, and do not let children play

power windows. Do not leave the key fob in
or near the vehicle, or in a location accesאוטומטית sible to children.
פתיחהOccupants,
particularly
תפקוד
unattended children, can become enמאפשרימ
whileהנהג
החלונות של
מתגי
הקדמי trapped
והנועby the
windows
operating
לחצ
החלונות באופנ
Suchשל
וגירה
פתיחה
אוטומטיthe .
power window
switches.
entrapוהואment
may
result
מתגserious
injury
or death.
ייפתח
החלונ
 inשל
הפתיחה
קצרה על
לחיצה

אוטומטית.
לפתיחה חלקית של החלונ ,לחצ לחיצה קצרה על מתג
הפתיחה ושחרר אותו כאשר תרצה לעצור את פתיחת
החלונ.
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כדי לעצור את החלונ מלהיפתח במלואו בעת הפעלת
הפתיחה האוטומטית ,משוכ את המתג משיכה קצרה
כלפי מעלה.

אזהרה!
כאשר החלונ כמעט גור אינ הגנה מפני היתפות.
ודא שעצמימ אינמ קרובימ לחלונ בעת גירתו.

גג רכ ניתנ להרה -מידע
לנוחיותכ ,ערכת כלימ מופקת עמ הרכב ומאוחנת
בקונולה המרכזית .הערכה כוללת את הכלימ ההכרחיימ
הנדרשימ לביצוע הפעולות המתוארות בהמשכ כל
החלקימ מתחברימ לראצ'ט לשימוש קל.

רעשי רוח
רעשי רוח הנמ היווצרות של לחצ על האוזניימ ,או שמיעה
של רעש חזק כדוגמת רעש מוקימ .רעשי רוח צפויימ
להישמע כאשר נועימ עמ חלונות פתוחימ ,או עמ גג
שמש פתוח או פתוח חלקית .זוהי תופעה רגילה הניתנת
לצמצומ.

למידע נופ עיינ בפר הנהג שלכ.

גג רכ  -דגמי שתיימ וארבע דלתות
הורדת הגג הרכ
בצע את הצעדימ האלו לקיפול הגג הרכ:
 .1כאשר דלת תא המטענ פתוחה ,הר את מוט
דלת תא המטענ מהתחתית של החלונ האחורי,
מצד שמאל לצד ימינ .אחנ במקומ בטוח .הר
את החלונ האחורי בהחלקתו לשמאל תוכ שמירת
החלונ מאוזנ.
 .2משוכ החוצה את התחתית של מוטות החלונ
האחורי לשחרורמ מלשוניות הקיבוע.

הכלימ המופקימ

 - 1ראש הברגה טורק #50
 - 2ראש הברגה טורק #40
 - 3מפתח גביע  15מ"מ
 - 4ראצ'ט
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 .3שחרר את צמדני וולקרו שנמצאימ בפינה הקדמית
של כל חלונ צד אחורי.

 .4הר את שני חלונות הצד האחוריימ תוכ שמירת
מחזיק הפלטיק לאורכ החלק העליונ .אחנ בתיק
עבור חלונות הגג הרכ או במקומ בטוח.

 .5מתוכ הרכב ,קפל את מגני השמש כנגד השמשה
הקדמית ושחרר את תפי המוט הקדמי שמעל מגני
השמש ,תוכ שאתה מוודא שהמ משוחררימ לגמרי
מנקודת הקיבוע שלהמ.

מחזיקימ עליונימ של חלונות צד

תפי מוט קדמי משוחררימ

מיקומ צמדני וולקרו
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 .6מצידו החיצוני של הרכב ,הרמ את החלק הקדמי של
הגג הרכ וקפל לאחור למיקומ גג מקופל .Sunrider

 .7משוכ את נועל  Sunriderהנמצא מתחת לקשת
האחרונה של הגג הרכ.

הערה:

 .9בעת דחיפה קלה מטה של הגג הרכ המתקפל,
החלק את ידית הנעילה של מנגנוני העזר להרמה
בצד הנהג ובצד הנוע למצב "נעול".

אמ אתה משאיר את הגג הרכ במיקומ ,Sunrider
אבטח את החלק העליונ באמצעות שתי רצועות וולקרו
לקשירה ,המאוחנות בקונולה המרכזית.

מיקומ נועל Sunrider

מצב נעול

 .8אפשר לגג הרכ להחליק לאחור באופנ חופשי במילות
המנחות למיקומ מאוחנ.
רצועות  Sunriderמשולבות
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 .10לאחר שהנועל נמצא במצב "נעול" ,דחופ מטה בכל
צד של הגג הרכ המקופל כדי לאבטח אותו .יישמע
צליל נקישת השתלבות.

הרמת הגג הרכ
בצע את הצעדימ האלו לקיפול הגג הרכ:
 .1ממצב גור לגמרי ,הר את הרצועות ,אמ הנ אובטחו
לפני כנ.
 .2תוכ דחיפה קלה מטה של הגג הרכ המתקפל ,החלק
את ידית הנעילה של מנגנוני העזר להרמה בצד הנהג
ובצד הנוע למצב "לא נעול".

הערה:

 .5מתוכ הרכב ,דחופ את הידית של נועל המוט הקדמי
מטה עד שהוא משתלב בלולאה .לאחר מכנ משוכ
את הידית כלפי מעלה לאחור תוכ לחיצה על לוחית
הנעילה לנעילת הבריח במקומו .חזור על התהליכ בצד
השני.

 .3לחצ מעלה וקדימה מתחתית הגג הרכ המתקפל
לאורכ מילת ההנחיה למצב  ,Sunriderעד שהוא
ננעל במקומו בנקישה.
 .4באמצעות מחבר הצד ,הרמ ודחופ את הגג הרכ לעבר
חזית הרכב בעוד שאתה מנחה אותו למצב גור.

לחצ את לוחית הנעילה והרמ את הידית מעלה.

לחצ מטה לנעילה במקומ.
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 .6התקנ את חלונות הצד תוכ שמירה על מחזיקי
הפלטיק העליונימ מיושרימ.

 .9שלב את מחזיקי הפלטיק לאורכ החלק התחתונ של
חלונות הצד.
 .10אבטח בצמדני וולקרו בפינה הקדמית של כל חלונ צד
אחורי בלחיצה עליהמ בחוזקה.

 .11התקנ את החלונ האחורי לאורכ החלק העליונ,
ולאחר מכנ הכנ את מוט דלת תא המטענ
לתחתית של החלונ האחורי.

הערה:
בעת התקנה של החלונ האחורי ,הקפד לשלב את
התופנימ בצד ימינ של החלונ האחורי ולאחר מכנ
בצד השמאלי.

גג קשיח פריק שלושה חלקימ
להרת לוחות גג קשיח פריק

הערה:
מחזיקימ עליונימ של חלונות צד

 .7מקמ את החלק העליונ של מוטות חלונ הצד האחורי
)פינה אחורית( לכיוי העליונ והכנ את הלשונית
המחזיקה לתפימ.
 .8שלב את המחזיקימ בחלק העליונ של החלונות ,בעוד
שאתה מוודא שהמ משולבימ במלואמ.

יש להיר את הלוח בצד הנהג
חבר היטב את מהדקי צמדני וולקרו

לפני הרת הלוח בצד הנוע הקדמי.
 .1הורד מטה את מגני השמש לעבר השמשה
הקדמית.
 .2ובב את שלושת הנועלימ בצורת  Lעל לוח הצד
של הנהג )אחד קדימה ,אחד מאחור ואחר בחוצ(,
לשחרור שלהמ מהגג.
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 .3שחרר את נועל הלוח העליונ של הנהג הנמצא מעל
השמשה הקדמית.

התקנה מחדש של לוחות גג קשיח פריק

בצע את פעולות ההרה בדר פעולות הפוכ .התקנ
את לוח הגג של הנוע לפני לוח הגג של השמאלי.

הערה:
כדי למנוע נזילות מימ ,האטמימ של לוחות הגג צריכימ
להיות נקיימ מאבק ומלכלוכ לפני ההתקנה.
הרת גג קשיח
 .1הר את הלוחות הקדמיימ כמתואר קודמ לכנ.
נועלי לוח הגג בצד הנהג
 - 1נועלימ בצורת L

 - 2נועל קדמי
 .4הרת לוח הגג בצד הנהג.
 .5חזור על השלבימ שתוארו לעיל בצד הנוע הקדמי.

הערה:
רכבימ המצוידימ בגג קשיח פריק ,מגיעימ עמ תיק אחונ
לגג המאפשר את אחונ לוחות הגג.
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 .2פתח את שתי הדלתות.
 .3באמצעות ראש הברגה טורק  #50וראצ'ט ,הר את
בורג טורק המחבר את הגג הקשיח לקורה ) Bליד
החלק העליונ של הדלת הקדמית( בכל צד.

מיקומ בורגי טורק  -צד הנהג מוצג

 .4הר את ארבעת בורגי טורק המחברימ את הגג
הקשיח לרכב )לאורכ המרכב מבפנימ  -שלושה בכל
צד( באמצעות ראש הברגה טורק .#50

הערה:
להתקנה מחדש בצע את הליכ ההרה בדר
פעולות הפוכ.
למידע נופ עיינ בפר הנהג שלכ.

זהירות!
•מקמ את הלוחות הקדמיימ נכונה ,כדי להבטיח
אטימה .התקנה שגויה יכולה לגרומ לחדירת
מימ לפנימ הרכב.

מיקומ בורגי טורק  -צד הנוע מוצג

 .5פתח את דלת תא המטענ באופנ מלא כדי לקבל גישה
לשמשת החלונ האחורי .הרמ את החלונ האחורי.

מיקומ רתמת החיווט וצינור המתז

 —1רתמת חיווט

 .6אתר את רתמת החיווט וצינור המתז בצד שמאל של
הרכב.

 - 2צינור מתז

 .7נתק את מחבר החיווט בלחיצה על לשונית השחרור
ולאחר מכנ שחרר את צינור המתז בלחיצה על לחצנ
השחרור של הצינור.

 .8הורד את החלונ האחורי וגור את דלת תא המטענ.
 .9הר את הגג הקשיח מהרכב .הנח את הגג הקשיח
על משטח רכ למניעת נזק.

•מכלול הגג הקשיח חייב להיות ממוקמ נכונה,
כדי להבטיח אטימה .התקנה שגויה יכולה
לגרומ לחדירת מימ לפנימ הרכב.
•הגג הקשיח לא תוכננ לנשיאה של עומימ
נופימ כגונ גגוני מטענ ,צמיגימ חלופיימ ,ציוד
בניה ,ציד או טיולימ ,ו/או מטענ וכו' .כמו כנ ,הוא
אינו מתוכננ כחלק מבני של הרכב ולכנ אינו יכול
לשאת כראוי עומימ נופימ מלבד הצטברות
משקעימ )גשמ ,שלג וכו'(.
•אל תיע ברכבכ עד שהגג יחובר במלואו
למגרת השמשה הקדמית והמרכב ,או הור
במלואו.
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רעשי רוח

זהירות!

ניתנ לתאר רעשי רוח כרעשי נקישות כמו הליקופטר.
אמ רעשי הרוח מתרחשימ כאשר החלונות של המושב
האחורי פתוחימ ,כווננ את כל החלונות ברכב בו-זמנית
כדי לצמצמ את הרעש.

•הרה של הגג הקשיח דורשת ארבע מבוגרימ
לאחיזה בכל פינה .אי ציות לאזהרה זו עלול לגרומ
נזק לגג הקשיח.

גג כפול  -אמ קיימ
אמ רכבכ מצויד בגג כפול ,גג רכ יופק בקופה נפרדת
הנמצאת בחלק האחורי של הרכב לצורכי משלוח בלבד.

גג מחליק חשמלי  -אמ קיימ
זהירות!

אמ הגג הרכ הור ,ודא שמנגנונ העזר להרמה בשני
הצדדימ של הגג הרכ המקופל במצב "נעול" לפני
ההרה ,ונשמע צליל נקישה בעת לחיצה על קשת #1
מכל צד של מנגנוני העזר להרמה.

מנגנונ עזר להרמה

 - 1מנגנונ נעילה
 - 2ברגימ טורק #40

הערה:
•הגג הרכ והגג הקשיח מיועדימ לשימוש בנפרד.
•האחריות של רכבכ לא תכה נזק שנגרמ משימוש
בשני הגגות בו זמנית.
•למידע נופ עיינ בפר הנהג שלכ.
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הורדת השמשה הקדמית אינה מומלצת בכלי רכב
המצויד בגג מחליק חשמלי .עלול להיגרמ נזק לחלק
העליונ ולאטמ של המגרת העליונה.

אמ רכבכ מצויד בגג מחליק חשמלי ,מתגי הבקרה
נמצאימ מלפנימ בלוח הדיפונ העליונ מימינ למגנ השמש
של הנהג.

•הגג החשמלי לא ייפתח בטמפרטורות שמתחת ל
 .-20°Cאכ אמ הוא נפתח בטמפרטורה גבוהה יותר,
ניתנ לגור אותו בטמפרטורות שמעל .-40°C
•הגג החשמלי לא יפעל בניעה במהירות מעל 96
קמ"ש.

הערה:

מתג גג מחליק חשמלי

עלולה להתרחש השהיה קטנה בהשמעת שמע בעת
פתיחה וגירה של של הגג המחליק החשמלי ,כתוצאה
ממעבר של מערכת בינ מצבי שמע עבור גג חשמלי גור
וגג חשמלי פתוח.

 - 1מתג פתיחה
 - 2מתג גירה

הערה:
•הגג החשמלי אינו ניתנ להרה .ניתנ להיר את
חלונות הצד האחוריימ ולאחנ אותמ בתיקי אחונ
המופקימ.
•למידע נופ ,עיינ בנושא "הרת חלונות צד" בפר
הנהג שלכ.

אזהרה!
•לעולמ ,אל תשאיר ילדימ ברכב ללא השגחה
או בקרבה לרכב לא נעול .אל תשאיר את
מפתח השלט הרחוק בתוכ הרכב או בקרבתו,
או במיקומ שנגיש לילדימ .אל תשאיר את
ההתנעה של רכב המצויד בתפקוד כניה ללא
מפתח במצב  ACCאו  .ON\RUNנועימ,
במיוחד ילדימ ,עלולימ להיתפ בגג השמש
הנפתח בעת הפעלת המתג .היתפות זו
עלולה לגרומ לפציעה חמורה או למוות.

אזהרה!
•בעת התנגשות ,קיימת כנה גדולה יותר
להיזרק מהרכב כאשר הגג פתוח .אתה עלול גמ
להיפצע פציעה חמורה או למות .הדק תמיד את
חגורת הבטיחות כראוי וודא שכל שאר הנועימ
חגורימ גמ המ.
•אל תאפשר לילדימ להפעיל את גג החשמלי.
אל תאפשר לאצבעות ,לחלקי גופ אחרימ או
לחפצימ לבלוט החוצה דרכ פתח הגג החשמלי.
עלולות להתרחש פציעות.

פתיחת הגג החשמלי
מצב מהיר
לחצ על המתג ושחרר אותו לאחר חצי שנייה .הגג
החשמלי ייפתח אוטומטית למצב פתוח .פעולה זו
נקראת "פתיחה מהירה" .בזמנ פתיחה מהירה ,כל
הפעלה של המתג תעצור את הגג החשמלי.
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מצב ידני

מערכת הגנה מפני היתפות

לפתיחת הגג החשמלי ,לחצ והחזק את המתג .הגג
החשמלי ייעצר אוטומטית במצב פתוח .כל שחרור של
המתג יעצור את תנועת הגג .הגג יישאר במצב פתוח
חלקית עד ללחיצה נופת והחזקה של המתג.

המערכת מאתרת כל הפרעה בפתח של הגג החשמלי
בזמנ תפקוד הגירה המהירה .במקרה שהתגלתה
הפרעה במלול הגג החשמלי ,הגג יחזור אוטומטית
לאחור .במקרה כזה לק את ההפרעה .לאחר מכנ,
לחצ ושחרר את מתג הגירה של הגג החשמלי לגירה
מהירה.

גירת הגג החשמלי
מצב מהיר
לגירה ידנית של הגג החשמלי ,לחצ והחזק את המתג.
הגג החשמלי ינוע קדימה וייעצר אוטומטית במצב גור
לגמרי .כל שחרור של המתג יעצור את תנועת הגג .הגג
יישאר במצב גירה חלקית עד ללחיצה נופת והחזקה
של המתג.
מצב ידני
לגירה ידנית של הגג החשמלי ,לחצ והחזק את המתג.
הגג החשמלי ינוע קדימה וייעצר אוטומטית במצב גור
לגמרי .כל שחרור של המתג יעצור את תנועת הגג .הגג
יישאר במצב גירה חלקית עד ללחיצה נופת והחזקה
של המתג.
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מכה מנוע
פתיחת מכה המנוע
שחרר את שני התפימ של מכה המנוע.

אזהרה!
כאשר הגג החשמלי כמעט גור אינ הגנה מפני
היתפות .כדי להימנע מפציעות יש להרחיק חלקי
גופ כמו זרועות ,ידיימ ,אצבעות ועצמימ אחרימ מנתיב
הגירה של הגג.

הערה:
•אמ הגג החשמלי נתקל שלוש פעמימ רצופות
בהפרעה ,תפקוד ההגנה מפני היתפות ינוטרל ויהיה
צורכ לגור את החלונ באופנ ידני.

מיקומי תיפי מכה המנוע

הרמ את מכה המנוע ואתר את תפ הבטיחות הנמצא
במרכז של פתח מכה המנוע .דחופ את תפ הבטיחות
לצד שמאל של הרכב לפתיחת מכה המנוע .ייתכנ
ותידרש ללחוצ מעט על מכה המנוע לפני לחיצה על
תפ הבטיחות .הכנ את מוט התמיכה לחריצ במכה
המנוע.

גירת מכה המנוע

זהירות!

לגירת מכה המנוע ,הוצא את מוט התמיכה ממכה
המנוע וחבר אותו בתפ המחזיק .הורד את מכה המנוע
באטיות .שחרר את שני התפימ של מכה המנוע.

אל תאחז בלהב המגב האחורי בעת גירת החלונ
הנפתח מעלה ,הדבר עלול לגרומ לו נזק.

ציוד פנימי

אזהרה!

שקעי חשמל

ודא שהמכה נעול היטב לפני תחילת הניעה .אמ
הוא אינו נעול היטב ,הוא עלול להיפתח כלפי מעלה
כאשר הרכב בתנועה ולחומ את שדה הראייה שלכ
קדימה .אי ציות לאזהרה זו עלול לגרומ לפציעה חמורה
או למוות.

ישנמ שני שקעי חשמל  12וולט ) 13אמפר( שמוגלימ
לפק חשמל לאביזרימ המיועדימ לשימוש באמצעות
מתאמימ טנדרטימ לשקעי חשמל.
ידית דלת המטענ

הערה:

דלת תא מטענ
ניתנ לשחרר מנעילה את דלת תא המטענ באמצעות
המפתח ,שלט רחוק של כניה ללא מפתח ,בהפעלת
מתגי נעילה חשמלית של הדלת הנמצאימ בדלתות
הקדמיות ,או באחיזת ידית הדלת ,אמ קיימת כניה
וניעה ללא מפתח .Enter-N-Go
לפתיחת דלת תא המטענ משוכ את ידית דלת תא
המטענ.

גור את החלונ הנפתח למעלה לפני שתגור את דלת
תא המטענ )דגמי גג קשיח בלבד(.

אזהרה!
נהיגה כשדלת תא המטענ פתוחה תאפשר כניה
של גזימ רעילימ לתוכ רכבכ .אתה ונועי הרכב יכולימ
להיפגע מאדי גזימ אלו .הקפד לגור את החלונ
הנפתח מעלה בעת ניעה ברכב.
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שקעי החשמל הקדמיימ נמצאימ במרכז לוח המכשירימ
מתחת לבקרי האקלימ ומוזנימ ממתג ההתנעה .מתח
יהיה זמינ כאשר מתג ההתנעה יהיה במצב  ONאו .ACC

אזהרה!
למניעת פציעה חמורה ואפ מוות:
•אל תכני עצמימ כלשהמ לתוכ השקעימ.
•אל תיגע בידימ רטובות.
•גור את המכה כאשר אינו בשימוש.
•אמ נעשה שימוש לא הולמ בשקע ,עלולה להיגרמ
התחשמלות או תקלה.

שקע חשמלי אחורי
שקע חשמלי קדמי

בכלי רכב המצוידימ ברמקול אב וופר אחורי ישנו שקע
חשמלי שני באזור תא המטענ ,המוזנ ישירות ממצבר
הרכב.

זהירות!
•אל תחרוג מהמפר המרבי של  160ואט )13
אמפר( ב 12-וולט .אמ תתבצע חריגה של עוצמת
הזרמ מעל  160ואט ) 13אמפר( ,יהיה צורכ
להחליפ את הנתיכ המגנ על המערכת.
•שקעי חשמל מיועדימ להפעלת אביזרימ בלבד .אל
תכני עצמימ אחרימ בשקעי החשמל כיוונ שהמ
עלולימ לגרומ נזק לשקעימ ולשריפה של הנתיכ.
שימוש לא נכונ בשקע החשמל יגרומ לנזק שלא יהיה
מכוה במגרת האחריות המוגבלת לרכב חדש.
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זהירות!
•ציוד המחובר לשקעי החשמל של הרכב צורכ מתח
ממצבר הרכב ,אפילו כשאינו בשימוש )למשל
טלפונימ לולריימ וכו'( .בופו של דבר אמ הוא
יהיה מחובר למשכ זמנ ארוכ ,הוא ירוקנ את מצבר
הרכב דיו כדי לקצר את אורכ חיי השירות שלו ולמנוע
מהמנוע מלהתניע.
•ציוד הצורכ מתח רב )כגונ ,מתקני קירור ,שואבי
אבק ,פנימ וכו'( יקצר את חיי המצבר אפילו מהר
יותר .היזהר בשימוש בו ואל תשתמש בו באופנ
רצופ.

זהירות!
•אחרי שימוש באביזרימ הצורכימ חשמל רב ,או
במשכ זמנ רב כשהרכב לא פועל )והאביזרימ
מחוברימ( ,חובה לנוע עמ הרכב מפיק זמנ
בשביל שהמחולל יטעינ את מצבר הרכב מחדש.
•שקעי חשמל מיועדימ להפעלת אביזרימ בלבד.
אל תתלה אפ וג של אביזר או תושבת של אביזר
מהתקע .שימוש לא נכונ בשקע החשמל יכול
לגרומ לנזק.

ממיר מתח  -אמ קיימ
ישנו שקע ממיר מתח  115וואט הנמצא בצד האחורי
של הקונולה המרכזית כדי להמיר מתח  DCלמתח .AC
שקע זה יכול לפק זרמ לפלאפונימ ,מכשירימ
אלקטרוניימ והתקנימ אחרימ שלא צורכימ חשמל רב
כמו התקנימ הצורכימ עד  150וואט .מפר קונולות
וידאו מתקדמות עשויות לחרוג ממגבלת המתח המרבי
של ממיר המתח של הרכב.

מתח הממיר בנוי עמ הגנה מפני עומ יתר מובנית.
ממיר המתח ייכבה אוטומטית אמ זרמ החשמל
עובר את מגבלת  150וואט .ממיר המתח יתאפ
אוטומטית ברגע שההתקנ האלקטרוני לא יהיה
מחובר לשקע .אמ עוצמת הזרמ היא מעל  170ואט,
ייתכנ ויהיה צורכ לאפ את ממיר המתח ידנית.

אזהרה!
למניעת פציעה חמורה ואפ מוות:
•אל תכני עצמימ כלשהמ לתוכ השקעימ.
•אל תיגע בידימ רטובות.
•גור את המכה כאשר אינו בשימוש.
•אמ נעשה שימוש לא נכונ בשקע ,עלולה
להיגרמ התחשמלות או תקלה.

מיקומ ממיר מתח
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מתגי ציוד עזר  -אמ קיימימ

הערה:

ישנמ ארבעה מתגי ציוד עזר הממוקמימ בחלק התחתונ
של לוח המתגימ בלוח המכשירימ וניתנ להשתמש בהמ
להפעלת התקנימ חשמליימ שונימ .ניתנ להגדיר את
התפקוד של מתגי ציוד עזר דרכ הגדרות  .Uconnectכל
המתגימ ניתנימ להתאמה של וג ההפעלה של המתג
כנעול או רגעי ,למקור המתח כמצבר או מתג ההתנעה,
והיכולת לשמור את המצב האחרונ במצבי המפתח השונימ.

שמירה של המצבימ האחרונימ מתרחשת כאשר וג
המתג מוגדר לנעול ומקור המתח למתג התנעה.
למידע נופ ,ראה "הגדרות  "Uconnectבפרק
"."Multimedia
לחיבור ולהתקנה של ההתקנימ החשמליימ שלכ פנה
למרכז שירות מורשה.

מערכות להגנה על הביבה
מננ חלקיקימ למנועי בנזינ ) 2.0. - (GPFל' 200 T4
קו"ט
מננ חלקיקי בנזינ הוא מננ מכני המשולב במערכת
הפליטה .הוא לוכד חלקיקי פחמנ הקיימימ בגזי הפליטה
של מנועי בנזינ  2.0ל'  200 T4קו"ט.
מתגי ציוד עזר

מננ החלקיקימ נחוצ כדי להעלימ את רוב חלקיקי
הפחמנ בגזי הפליטה בהתאמ לתקנות ולתקנימ
הקיימימ/העתידיימ.
מאחר שמננ זה לוכד באופנ פיזי את החלקיקימ ,יש
לנקותו )התחדשות( במהלכ ניעה רגילה להרת
חלקיקי הפחמנ .תהליכ ההתחדשות מבוקר אוטומטית
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בידי יחידת הבקרה של המנוע ,בהתאמ למצב המננ
ולתנאי השימוש של הרכב.
הדבר הבא עשוי להתרחש במהלכ התחדשות :התגברות
של רעש רעידות ונוקשות ) (NVHוהפחתה בביצועי
המנוע.
הודעות קשורות עשויות להופיע בתצוגת לוח המחוונימ,
כתוצאה ממצב של המננ .למידע נופ עיינ בפקה
הפותחת של "נורית אזהרה והודעות".

הכר את לוח המחוונימ
תצוגת לוח המחוונימ
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נוריות והודעות אזהרה

66

נוריות חיווי כחולות

77

מיקומ תצוגת לוח המחוונימ והבקרימ
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נוריות אזהרה אדומות
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נוריות חיווי אפורות
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מערכת חיווי החלפת שמנ  -אמ קיימת
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נוריות אזהרה צהובות
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מערכת אבחונ ברכב OBD II
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נוריות חיווי צהובות
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אבטחת רשת של מערכת אבחונ ברכב OBD II
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נוריות חיווי ירוקות
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הודעות של מערכת הדלק
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תצוגת לוח המחוונימ
ייתכנ שרכבכ מצויד עמ תצוגת לוח המחוונימ ,אשר
מציעה מידע מועיל לנהג .כשמתג ההתנעה נמצא
במצב  ,STOP/OFFגירה/פתיחה של הדלת תדליק
את התצוגה ותציג במד המרחק את המפר הכולל
של הקילומטרימ .תצוגת לוח המחוונימ נועדה להציג לכ
מידע חשוב על מערכות הרכב ותפקודיו .על ידי שימוש
בצג רב תפקודי הנמצא בלוח המחוונימ ,לוח המחוונימ
יכול להראות לכ כיצד המערכות עובדות ולהזהיר אותכ
כשהנ לא עובדות .הבקרימ המותקנימ על גלגל ההגה
מאפשרימ לכ לגלול ולהיכנ לתפריטימ הראשיימ
ותפריטי משנה .אתה יכול להגיע למידע הפציפי שאתה
רוצה ולבצע בחירות וכוונונימ.

מיקומ תצוגת לוח המחוונימ והבקרימ
הצג בלוח המחוונימ נמצא במרכז לוח המחוונימ.

מיקומ צג  7.0אינצ' בלוח המחוונימ

מיקומ צג  3.5אינצ' בלוח המחוונימ

•בשורה העליונה יוצגו מחוונימ ניתנימ להתאמה ,כיוונ
מצפנ ,טמפרטורה חיצונית ,זמנ ,טווח ,צריכת דלק
או מד ניעה .יוצג גמ מד מהירות כאשר דפי תפריט
אחרימ מוצגימ.
•אזור התצוגה העיקרי מכיל תפריטימ והודעות קופצות.
•בשורה התחתונה מוצגימ מחוונימ הניתנימ להתאמה
ושמ דפ התפריט.
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מערכת  ,Stop/ Startשמע ,ניווט ,הודעות שמורות,
הגדרת מכ ואזהרת מהירות(.
•לחצ על לחצנ חצ מטה לגלילה מטה בתפריטימ
ראשיימ ובתפריטי המשנה )מד מהירות ,קמ"ש,
נתוני הרכב ,שטח ,יוע לנהג ,צריכת דלק ,מד ניעה
 ,Aמד ניעה  ,Bמערכת  ,Stop/ Startשמע ,ניווט,
הודעות שמורות ,הגדרת מכ ואזהרת מהירות(.
•לחצ על לחצנ ימינ לגישה למכי מידע או מכי
תפריטי משנה של פריט תפריט ראשי.

לחצני בקרת צג לוח המחוונימ
 - 1לחצנ OK

 - 2לחצנ חצ מעלה
 - 3לחצנ חצ ימינ
 - 4לחצנ חצ מטה
 - 5לחצנ חצ שמאל
•לחצ על לחצנ חצ מעלה לגלילה מעלה בתפריטימ
הראשיימ )מד מהירות ,קמ"ש ,נתוני הרכב ,שטח,
יוע לנהג ,צריכת דלק ,מד ניעה  ,Aמד ניעה ,B

•לחצ על לחצנ חצ שמאלי לגישה למכי המידע או
מכי תפריטי המשנה של התפריט הראשי.
•לחצ ושחרר את לחצנ  OKכדי להגיע \לבחור למכי
המידע או מכי תפריטי המשנה של פריט מהתפריט
הראשי .לחצ והחזק את לחצנ  OKלמשכ שתי שניות
לאיפו מאפיינימ מוצגימ/נבחרימ הניתנימ לאיפו.

מערכת חיווי החלפת שמנ מנוע תלויה בעומ
ההפעלה ,ככ שמועדי השירות עשויימ להשתנות
בהתאמ לגנונ הנהיגה האישי שלכ.

פריטי תפריט בתצוגת לוח המחוונימ
תצוגת לוח המחוונימ יכולה להציג את פריטי התפריט
הבאימ:

הערה:
בהתאמ לאפשרויות הרכב ,הגדרות התפקודימ
עשויות להיות שונות.
••מד•מהירות•

••) Stop/Startעצור/ע(

••נתוני•רכ •ב

••שמע

••נהיגת•שטח•

••הודעות

••צריכת•דלק•

••הגדרות•מסך

••נתוני•נסיעה•

מערכת חיווי החלפת שמנ  -אמ קיימת
הרכב עשוית להיות מצויד במערכת חיווי להחלפת שמנ
מנוע .הודעת ) Oil Change Dueמועד החלפת שמנ(
מוצגת למשכ חמש שניות לאחר שנשמע צליל בודד,
לציונ המועד הבא של החלפת השמנ.

הערה:
למידע נופ ,עיינ בנושא בפר הנהג שלכ.
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מחוונ העברת הילוכימ ) — (GSIאמ קיימ

הודעות מערכת הדלק

מערכת מחוונ העברת הילוכימ ) (GSIפעיל ברכב בעל
תיבת הילוכימ ידנית או כאשר תיבת הילוכימ אוטומטית
נמצאת במצב העברה ידנית GSI .מעניק לנהג חיווי
חזותי ,כאשר הרכב הגיע לנקודה המומלצת להחלפת
הילוכ .החיווי מודיע לנהג שהחלפת הילוכ תעזור לו לחוכ
דלק .כאשר מוצג חיווי העלאת הילוכ בלוח המחוונימ,
 GSIייעצ לנהג לשלב להילוכ גבוה יותר .כאשר מוצג חיווי
הורדת הילוכ GSI ,ייעצ לנהג לשלב להילוכ נמוכ יותר
חיווי  GSIנשאר דולק עד שהנהג מעביר הילוכ ,או כאשר
תנאי הניעה חוזרימ למצב שבו החלפת הילוכ אינה
נדרשת לצורכ שיפור צריכת הדלק.

הטבלה הבאה כוללת רשימה של הודעות שונות
המוצגות בלוח המחוונימ ,בהתאמ למערכת השונה או
תנאי הדלק .עיינ בתיאור כדי להבינ את משמעות ההודעה
ואת דרכ הפעולה הטובה ביותר לביצוע.
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תיאור

הודעה

הודעות אזהרה של תופ הפחתת גזי פליטה דיזל ) AdBlueאוריאה(:
 Low Diesel Emissions Additive AdBlueהודעת האזהרה הראשונה על מפל נמוכ תינתנ בטווח של  2,400ק"מ ותיקבע בהתאמ לקצב הצריכה הנוכחי .נורית
 (UREA) Level Warningאזהרה וההודעה ) UREA Low Levelמפל אוריאה נמוכ( יופיעו בלוח המחוונימ .נורית אזהרה מפל אוריאה נמוכ תישאר
דולקת עד שמיכל ) AdBlueאוריאה( ימולא לפחות ב 5-ליטרימ של אוריאה .אמ המיכל לא מולא ,הודעת אזהרה נופת
תופיע כאשר יגיע פ מוימ עד שלא יהיה ניתנ יותר להתניע את המנוע .כאשר נשארו  200ק"מ לפני שמיכל AdBlue
)אוריאה( יתרוקנ ,תוצג הודעה בלוח המחוונימ ויישמע צפצופ אזהרה .כאשר הטווח הגיע ל ,0-התצוגה תציג את ההודעה
הקשורה )אמ קיימת( .במקרה זה לא יהיה ניתנ להתניע מחדש את הרכב .ניתנ יהיה להתניע מחדש את המנוע מיד כאשר
יתוופ אוריאה ,הכמות המזערית היא  5ליטרימ .מלא את מיכל ) AdBlueאוריאה בהקדמ האפשרי לפחות ב 5-ליטרימ של
אוריאה .אמ המילוי הושלמ לאחר שמיכל ) AdBlueאוריאה( הגיע לאפ ,ייתכנ שיהיה צורכ להמתינ  2דקות לפני התנעת
הרכב.

הערה:
כאשר מיכל ) AdBlueאוריאה( ריק והרכב נעצר ,לא יהיה ניתנ יותר להתניעו מחדש ,עד שתמולא כמות מזערית של 5
ליטרימ של ) AdBlueאוריאה( למיכל ) AdBlueאוריאה(.
הודעות אזהרת תקלה של תופ הפחתת גזי פליטה דיזל ) AdBlueאוריאה(:
 Engine Will Not Restart Service AdBlueהודעה זו מוצגת אמ לא מבוצע טיפול במערכת ) AdBlueאוריאה( בתקופה האמורה .המנוע לא יותנע מחדש ,אלא אמ
 System See Dealerהרכב יטופל במרכז שירות המורשה שלכ .אמ המיכל לא מולא ,הודעת אזהרה נופת תופיע כאשר יגיע פ מוימ עד שלא
יהיה ניתנ יותר להתניע את המנוע .כאשר נשארו  200ק"מ לפני שמיכל  AdBlueיתרוקנ ,תוצג הודעה בלוח המחוונימ ויישמע
צפצופ אזהרה.
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הודעה
Engine Will Not Start Service Ad- Blue
System See Dealer

תיאור
הערה:
•ייתכנ שייקח לתצוגה עד חמש שניות להתעדכנ לאחר הופת  7.5ליטרימ של ) AdBlueאוריאה( למיכל האוריאה .אמ
קיימת תקלה הקשורה למערכת ) AdBlueאוריאה( ,תצוגת המפל החדש עשויה לא להתעדכנ .פנה לטיפול במרכז
שירות מורשה.
• AdBlueקופא בטמפרטורה הנמוכה מ .11°C -אמ המכונית חונה במשכ זמנ רב בטמפרטורה זו ,עשוי להיות קושי במילוי.
מיבה זו ,מומלת להחנות את הרכב במוכ ו/או בביבה מחוממת ,ולהמתינ שה) AdBlue -אוריאה( יחזור למצב נוזלי
לפני המילוי.
הודעות מערכת מננ חלקיקימ למנוע בנזינ ) - (GPFאמ קיימת

 Exhaust System Service Requiredמערכת בקרת המנוע זיהתה בעיה במערכת מננ חלקיקימ בנזינ .פנה למרכז שירות מורשה.
 Exhaust System Regeneration in Processתהליכ ההתחדשות מבוקר אוטומטית בידי יחידת הבקרה של המנוע ,בהתאמ למצב המננ ולתנאי השימוש של הרכב.
 Continue Drivingהדבר הבא עשוי להתרחש במהלכ התחדשות :התגברות של רעש רעידות ונוקשות ) (NVHוהפחתה בביצועי המנוע .הנהג
צריכ להמשיכ לנוע כרגיל .הודעה זו תמשיכ להיות מוצגת עד שתהליכ ההתחדשות יושלמ.
 Exhaust System Regeneration Completeהליכ ההתחדשות של מננ חלקיקימ בנזינ הושלמ .ההודעה תופיע למשכ זמנ קצר.

נוריות אזהרה והודעות
נורית האזהרה/חיווי נדלקת בלוח המחוונימ ביחד עמ
הודעה ייעודית ו/או אות קולי .חיוויימ אלה נועדו להתריע
ולהזהיר את הנהג ,וככאלה לא ניתנ להתייח אליהמ כאל
ממצימ ו/או חלופיימ למידע הכלול בפר הנהג שאותו
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מומלצ לקרוא תמיד בעיונ רב .עיינ תמיד במידע בפרק זה
אמ חלה תקלה ברכב .כל הנוריות הפעילות יוצגו ראשונות
אמ הנ זמינות .ייתכנ שתפריט הבדיקה של המערכת יוצג
באופנ שונה ,בהתאמ לאפשרויות הציוד ולמצב הנוכחי
של הרכב .נוריות מוימות היננ אופציונליות וייתכנ שלא
יופיעו.

נוריות חיווי אדומות
 נורית אזהרת כרית אווירנורית אזהרה זו תידלק לציונ תקלה בכרית האוויר ,ותישאר
דולקת למשכ  4עד  8שניות בעת בדיקת נוריות כאשר מתג
ההתנעה מועבר למצב  ON/RUNאו .ACC/ON/RUN

אמ זוהתה תקלה בכרית האוויר ,היא תידלק ויישמע אות
קולי .היא תויפ לדלוק עד שהתקלה תטופל.
אמ הנורית לא נדלקה ,נשארת דולקת או נדלקת במהלכ
הניעה ,יש לדאוג לבדיקה של מערכת כריות האוויר
בהקדמ האפשרי.
 נורית אזהרת בלמימנורית אזהרה נורית זו מנטרת תפקודימ שונימ במערכת
הבלמימ ,כולל בקרת מפל נוזל הבלמימ והפעלת בלמ
החניה.
אמ הנורית נדלקת ,ימנ שבלמ החניה מופעל ,שמפל
נוזל הבלמימ נמוכ ,או שישנה בעיה במיכל המערכת
למניעת נעילת הגלגלימ.
אמ הנורית דולקת כאשר בלמ החניה אינו מופעל ומפל
הנוזל תקינ ,ישנה אפשרות שמערכת  ABS/ESCזיהתה
שישנה תקלה במערכת הבלמימ ההידראולית או במגבר
הבלמ.

כשל חלקי במערכת ההידראולית.
נזילה בכל אחד מחלקי המערכת תזוהה לאחר ירידת
המפל במכל נוזל הבלמימ ותדליק את נורית הבלמימ.
הנורית תישאר דלוקה עד לתיקונ התקלה.

כלי רכב המצוידימ במערכת  ,ABSמצוידימ גמ
במערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרונית ).(EBD
במקרה של תקלה במערכת  ,EBDנורית אזהרת
מערכת הבלמימ תידלק יחד עמ נורית בקרה .ABS

הערה:

יש לתקנ את מערכת  ABSבאופנ מיידי.

הנורית עשויה להבהב לזמנ קצר בזמנ יבובימ חדימ
שמשנימ את מצב מפל נוזל הבלמימ .במקרה כזה,
הרכב חייב לעבור טיפול ומפל הנוזל חייב להיבדק.

ניתנ לבדוק את תקינות נורית אזהרת הבלמימ על ידי
העברת מתג ההתנעה ממצב  OFFלמצב .ON/RUN

אמ זוהה כשל במערכת הבלמימ ,נדרש טיפול מיידי.

אזהרה!
הנהיגה ברכב כאשר נורית אזהרת הבלמימ האדומה
דולקת ,היא מוכנת .ייתכנ שחלק ממערכת הבלמימ
אינו פועל .מרחק הבלימה עלול להיות ארוכ יותר .עלולה
לקרות תאונה .הבא את הרכב לבדיקה באופנ מיידי.

הנורית אמורה להידלק ל 2 -שניות ולהיכבות ,אלא
אמ בלמ החניה פועל או אמ זוהתה תקלה במערכת
הבלמימ.
אמ הנורית לא נדלקת ,פנה למרכז שירות מורשה.
הנורית תידלק גמ בזמנ הפעלת בלמ החניה כאשר
מתג ההתנעה במצב .ON/RUN

הערה:
נורית זו מציינת רק שבלמ החניה מופעל.

במקרה כזה הנורית תישאר דולקת עד לתיקונ התקלה.
אמ התקלה היא במגבר הבלמ ,בכל לחיצה על דוושת
הבלמ תורגש פעימה עקב הפעלת מערכת .ABS
מערכת הבלימה הכפולה נותנת גיבוי בלימה במקרה של
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נורית מערכת הטעינה
נורית אזהרה זו מאירה כאשר המצבר לא נטענ כראוי.
אמ הנורית נשארת דולקת בעת שהמנוע פועל ,ייתכנ
שישנה תקלה במערכת הטעינה .פנה למרכז שירות
מורשה בהקדמ האפשרי .ייתכנ שישנה תקלה במערכת
החשמלית של הרכב או ברכיב קשור.

אזהרה!
המשכ ניעה עמ תגבור מופחת יכול לכנ אותכ
ואחרימ.
יש להביא את הרכב לתיקונ בהקדמ האפשרי.

 -נורית בקרת מצערת אלקטרונית )(ETC

 נורית אזהרה דלת פתוחהנורית זו תידלק כאשר אחת הדלתות פתוחה או לא
גורה לחלוטינ.

הערה:
אמ הרכב בניעה ,יישמע גמ אות קולי.
 נורית אזהרת הגה כוח חשמלינורית אזהרה זו דולקת כאשר יש תקלה במערכת EPS

)הגה כוח חשמלי( .למידע נופ ,עיינ בנושא "הגה כוח"
בפרק "התנעה והפעלה".
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נורית אזהרה זו מציינת כי ישנה תקלה במערכת בקרת
המצערת האלקטרונית .אמ זוהתה תקלה בעת שהמנוע
פועל ,היא תישאר דלוקה או תהבהב ,בהתאמ לאופי
התקלה .עצור את הרכב בבטחה ,העבר את מתג
ההתנעה למצב  OFFושלב את בורר תיבת ההילוכימ
להילוכ חניה ) .(PARKהנורית אמורה להיכבות .אמ
הנורית ממשיכה לדלוק בזמנ שמנוע הרכב פועל ,לרוב
הרכב יהיה כשיר לנהיגה .עמ זאת ,מומלצ לפנות למרכז
שירות בהקדמ האפשרי.

הערה:
הנורית עשויה לדלוק אמ דוושות ההאצה והבלמימ
נלחצות בו זמנית .אמ הנורית ממשיכה להבהב בזמנ
פעולת המנוע ,המנוע עלול לאבד מעוצמתו ,מהירות
רק שלו תעלה /או יפעל באופנ לא דיר או עלול

להיכבות בפתאומיות ותידרש גרירה .פנה למרכז שירות
בהקדמ האפשרי .הנורית תידלק לזמנ קצר כאשר מתג
ההתנעה עובר למצב  ON/RUNאו ACC/ON/RUN
לצורכ בדיקת תקינותה .אמ הנורית לא נדלקת במהלכ
ההתנעה ,פנה למרכז שירות מורשה.
 נורית אזהרה של טמפרטורת נוזל קירורגבוהה
נורית אזהרה זו מזהירה מפני התחממות יתר של המנוע.
כאשר הטמפרטורה עולה יותר מדי ,הנורית תידלק
ויישמע צליל אזהרה יחיד .אמ הנורית תגיע לגבול העליונ,
יישמע צליל אזהרה רציפ למשכ ארבע דקות או עד
שהמנוע יתקרר ,הקודמ מביניהמ.
אמ הנורית נדלקת בזמנ ניעה ,עצור בזהירות בצד הדרכ.
אמ מערכת מיזוג האוויר ) (A/Cפועלת ,הפק את
פעולתה .העבר את ידית ההילוכימ למצב רק ),(N
והפעל את המנוע במצב רק.
אמ קריאת הטמפרטורה אינה יורדת למצב הרגיל ,דוממ
את המנוע מיד ופנה למרכז שירות לקבלת יוע.
למידע נופ ,עיינ בנושא "אמ המנוע מתחממ יתר על
המידה" בפרק "במקרה חירומ".

 נורית אזהרת טמפרטורת שמנ נורית אזהרה מכה תא מנוע פתוחנורית זו תידלק כאשר מכה תא המנוע פתוח או אינו
גור לחלוטינ.

הערה:

נורית אזהרה נורית זו תידלק כאשר טמפרטורת שמנ
המנוע גבוהה .אמ הנורית נדלקת בעת ניעה ,עצור את
הרכב ודוממ מיד את המנוע .המתנ עד שטמפרטורת
שמנ המנוע תרד לרמה הרגילה.

אמ הרכב בניעה ,יישמע גמ אות קולי.
 נורית תזכורת חגורת הבטיחות נורית אזהרת לחצ שמננורית אזהרה נורית זו תידלק כאשר לחצ השמנ במנוע
נמוכ .אמ הנורית נדלקת בעת ניעה ,עצור את הרכב
ודוממ מיד את המנוע .יישמע צליל התרעה כאשר הנורית
תידלק.
אל תפעיל את הרכב עד שמקור הבעיה ייפתר .נורית
זו אינה מציינת את מפל השמנ במנוע .יש לבדוק את
מפל שמנ המנוע בתא המנוע.

נורית אזהרה זו תידלק כאשר הנהג או הנוע הקדמי
אינמ חוגרימ את חגורת הבטיחות .כאשר מתג ההתנעה
מועבר למצב  ON/RUNאו  ,ACC/ON/RUNאמ חגורת
הבטיחות של הנהג אינה חגורה יישמע צליל אזהרה
והנורית תידלק .בעת נהיגה ,אמ חגורת הבטיחות של
הנהג לא נחגרת לאחר שלב בדיקת הנורית או במהלכ
הניעה ,הנורית תהבהב או תישאר דולקת ,ויישמע צליל
אזהרה.
למידע נופ ,עיינ בנושא "מערכות ריונ לנועימ" בפרק
"בטיחות".
 נורית חיווי תזכורת חגורת בטיחות אחורית -אמ קיימת
הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי אינה
חגורה .כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב  ON/RUNאו

 ,ACC/ON/RUNאמ חגורת הבטיחות במושב האחורי
לא נחגרה ,תידלק נורית התואמת למושב התואמ
בפינה הימנית העליונה של תצוגת לוח המחוונימ,
ותחליפ לרגע את המידע המותאמ אישית .אמ חגורה
במושב האחורי שהייתה חגורה בתחילת הניעה
משוחררת בעת הניעה ,חיווי תזכורת חגורת בטיחות
אחורית ישתנה מירוק לאדומ ויישמע צליל התרעה
בודד.
למידע נופ ,עיינ בנושא "מערכות ריונ לנועימ"
בפרק "בטיחות".

 נורית אזהרה דלת תא מטענ פתוחהנורית אזהרה זו דולקת כאשר דלת תא המטענ
פתוחה.

הערה:
אמ הרכב בניעה ,יישמע גמ צליל אזהרה בודד.
 נורית אזהרת טמפרטורת תיבת הילוכימ —אמ קיימת
נורית אזהרה זו דולקת כדי להזהיר מטמפרטורה
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גבוהה של נוזל תיבת ההילוכימ .זה יכול להתרחש
בהפעלה בתנאימ מאומצימ ,כגונ בגרירת גרור .אמ
הנורית דולקת ,עצור את הרכב והפעל את המנוע
במהירות רק או קצת מהר יותר ,כאשר תיבת ההילוכימ
במצב חניה או רק עד שהנורית כבית .לאחר שהנורית
כבית תוכל להמשיכ לנהוג כרגיל.

אזהרה!
ניעה ממושכת כאשר נורית אזהרת טמפרטורת
תיבת ההילוכימ דולקת ,עלולה לגרומ לנוזל לרתוח.
כתוצאה מככ הוא עלול לבוא במגע עמ המנוע החמ
או עמ רכיבי הפליטה ,ולגרומ לשרפה.

זהירות!
ניעה ממושכת כאשר נורית אזהרת טמפרטורת
תיבת ההילוכימ דולקת ,תגרומ לנזק חמור לתיבת
ההילוכימ ולכשל.

 נורית מערכת אזעקה  -אמ קיימתהנורית תהבהב במהירות למשכ כ 15-שניות כאשר
מערכת האזעקה נדרכת .לאחר מכנ הנורית תמשיכ
להבהב בקצב איטי יותר כאשר מערכת האזעקה דרוכה,
ותיכבה כאשר אינה דרוכה.

נוריות אזהרה צהובות
 נורית אזהרה מערכת למניעת נעילת גלגלימ)(ABS

נורית אזהרה זו מבקרת את מערכת למניעת נעילת
גלגלימ ) .(ABSהנורית תידלק כאשר מתג ההתנעה
מועבר למצב  ON/RUNאו  .ACC/ON/RUNהיא תמשיכ
לדלוק למשכ  4שניות נופות.
אמ הנורית נשארת דולקת בעת הניעה ,ייתכנ שקיימת
תקלה בחלק שמונע את נעילת הגלגלימ .יש לבדוק
ולתקנ את המערכת .אולמ ,במקרה כזה מערכת
הבלימה הרגילה מתפקדת כרגיל ,נורית אזהרת הבלמימ
אינה דולקת.
אמ נורית הבקרה אינה נדלקת כאשר מתג ההתנעה
מועבר למצב  ,ON\RUNבדוק את תקינות הנורה במרכז
השירות.
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 -נורית אזהרה מערכת בקרת יציבות )(ESC

פעילה  -אמ קיימת
נורית האזהרה תציינ מתי מערכת בקרת יציבות פעילה.
נורית זו הממוקמת בלוח המחוונימ דולקת כאשר מתג
ההתנעה יועבר למצב  ON/RUNאו ,ACC/ON/RUN
וכאשר  ESCפועלת .הנורית צריכה להיכבות כאשר
המנוע פועל .אמ נורית החיווי  ESCדולקת באופנ קבוע
כאשר המנוע פועל ,ימנ שזוהתה תקלה במערכת.
אמ נורית אזהרה נשארת דולקת לאחר מפר מחזורי
הפעלה של מתג ההתנעה ,והרכב נע מפר ק"מ
במהירות גבוהה מ 48 -קמ"ש ,הבא את הרכב בהקדמ
למרכז שירות לבדיקה ולטיפול בתקלה.
•נוריות החיווי  ESCו ESC OFF-נדלקות לזמנ קצר
בכל פעמ שמתג ההתנעה מועבר למצב ON/RUN
או .ACC/ON/RUN
•מערכת  ESCתפיק רעשי זמזומ או נקישות כאשר
היא פעילה .זו היא תופעה רגילה והיא תיפק כאשר
המערכת תפיק לפעול.
•הנורית נדלקת כאשר מתרחשת הפעלה של מערכת
בקרת היציבות.

 -נורית אזהרה מערכת בקרת יציבות )(ESC

מופקת  -אמ קיימת
נורית אזהרה זו מציינת שמערכת בקרת היציבות כבויה.
בכל פעמ שמתג ההתנעה מועבר למצב  ON/RUNאו
 ,ACC/ON/RUNמערכת  ESCתופעל גמ כנ ,גמ אמ
כובתה קודמ לכנ.
 נורית חיווי מכה מילוי דלק משוחרר )אמקיימת(
הנורית תידלק כשמכה מילוי דלק משוחרר .גור היטב
את מכה המילוי כדי שהאור ייכבה .אמ הנורית לא
נכבית ,פנה למרכז שירות מורשה מטעמ מלת בע"מ.
 נורית אזהרה של מפל דלק נמוככאשר מפל הדלק מגיע לרמה של כ 7.5-ליטרימ,
הנורית תידלק ויישמע צליל התרעה .הנורית תישאר
דלוקה עד למילוי דלק.

 נורית מפל נוזל שמשות נמוכ  -אמ קיימתנוריות אזהרה זו נדלקת כאשר מפל נוזל הניקוי
לשמשות נמוכ.
 -נורית אזהרה בדיקת מנוע/חיווי תקלה )(MIL

נורית זו מהווה חלק ממערכת אבחונ התקלות של הרכב
הנקראת  .OBD IIהמערכת מבקרת את פעולת המנוע,
ואת תיבת ההילוכימ האוטומטית .הנורית תידלק כאשר
מתג ההתנעה במצב  ,ON/RUNלפני התנעת המנוע.
אמ הנורית לא נדלקת בעת העברת מתג ההתנעה
למצב  ,ON/RUNיש לדאוג לתיקונ התקלה בהקדמ
האפשרי .מכה פתח מילוי דלק חר או רופפ ,או
איכות דלק ירודה ,עלולימ לגרומ להידלקות הנורית
לאחר התנעת המנוע .במקרה שהנורית ממשיכה לדלוק
במהלכ גנונות נהיגה שונימ ,יש להביא את הרכב
לבדיקה במרכז השירות .ברוב המקרימ הרכב ימשיכ
בניעה רגילה ולא יהיה צורכ בגרירה.

אזהרה!
תקלה בממיר הקטליטי יכולה לגרומ להתחממות
מוגברת של הממיר .מצב זה עלול לגרומ לשרפה
בניעה אטית או בעת החניה מעל משטחימ
דליקימ כגונ עצ ,עלימ יבשימ ,קרטונימ וכו' .קיימת
כנת מוות או פציעה חמורה לנהג ,לנועימ או
לאחרימ בביבה.

זהירות!
ניעה ממושכת בעת שנורית בדיקת רכב/חיווי
תקלה ) (MILדולקת ,עלולה לגרומ נזק למערכת
הבקרה של המנוע ,להשפיע על תצרוכת הדלק
ועל הנהיגה ברכב.

אמ הנורית מתחילה להבהב בעת שהמנוע פועל ,היא
מתריעה על תקלה חמורה שיכולה לגרומ לאיבוד עוצמת
מנוע מידית ,או תקלה חמורה בממיר הקטליטי .במקרה
כזה יש לפנות מיד למרכז שירות.
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אזהרה!
אמ הנורית מהבהבת ,ימנ שהמנוע עומד לאבד
מעוצמתו ושעומד להיגרמ נזק חמור לממיר הקטליטי.
פנה מיד למרכז שירות לטיפול בבעיה.

 נורית אזהרת תקלה במערכת הזרקת) AdBlueאוריאה(  -אמ קיימת
נורית זו דולקת יחד עמ הודעה בתצוגה )אמ קיימת( אמ
מולא נוזל לא יודע שאינו תואמ בתכונותיו ,או אמ הצריכה
הממוצעת של ) AdBlueאוריאה( היא מעל  .50%פנה
למרכז שירות מורשה בהקדמ האפשרי.
אמ התקלה לא תוקנה ,הודעת אזהרה נופת תופיע
כאשר יגיע פ מוימ עד שלא יהיה ניתנ יותר להתניע
את המנוע.
כאשר נשארו  200ק"מ לפני שמיכל ) AdBlueאוריאה(
יתרוקנ ,תוצג קבוע הודעה בלוח המחוונימ ויישמע צפצופ
אזהרה )אמ קיימ(.

 נורית אזהרה טיפול במערכת  - 4WDאמקיימת

 נורית אזהרת מערכת בקרת לחצ אווירבצמיגימ )(TPMS

נורית אזהרה זו דולקת כדי לציינ תקלה במערכת ההנעה
לארבעת הגלגלימ ) .(4WDאמ התאורה דולקת או נדלקת
במהלכ נהיגה ,ימנ שמערכת  4WDאינה פועלת כראוי.
יש לבדוק ולתקנ את המערכת .מומלצ להיע את הרכב
למרכז השירות הקרוב לבדיקה באופנ מידי.

נורית האזהרה נדלקת ,כדי לציינ שלחצ האוויר בצמיגימ
נמוכ מהערכ המומלצ ו/או שחל איבוד לחצ אטי .בניבות
אלה ,אינ ערובה לחיי שירות ארוכימ של צמיגימ ולתצרוכת
דלק נמוכה.

 נורית אזהרה תקלה במערכת - Stop/Startאמ קיימת
נורית זו מציינת שישנה תקלה במערכת Stop/Start

ונדרש תיקונ .פנה לטיפול במרכז שירות מורשה.
 נורית חיווי הגדרת מהירות שיוטנורית זו מציינת שישנה תקלה במערכת בקרת שיוט.
פנה למרכז השירות לבדיקה ולתיקונ התקלה.
 נורית חיווי תקלה במוט מייצבנורית חיווי זו דולקת כאשר יש תקלה במערכת ניתוק
מוט מייצב.
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אמ אחד הצמיגימ או יותר נמצאימ במצב זה ,התצוגה
תציג חיווי התואמ לכל צמיג.

זהירות!
אל תמשיכ לנהוג עמ צמיג אחד או מפר צמיגימ
ריקימ מאוויר ,מכיוונ המ עלולימ לשבש את השליטה
ברכב .עצור את הרכב ,אכ הימנע מבלימה חדה
ומתנועות היגוי פתאומיות .תקנ מיד את הצמיג
באמצעות ערכת התיקונ המיועדת לככ ופנה למרכז
שירות בהקדמ האפשרי.

כל צמיג ,כולל צמיג חלופי )אמ ופק( ,חייב להיבדק
לפחות פעמ בחודש כאשר הוא קר ומנופח ללחצ
המומלצ על ידי היצרנ ,כפי שמופיע בתווית לחצי הניפוח
או על לוחית הרכב.
אמ ברכבכ קיימימ צמיגימ שונימ מאלו המופיעימ בתווית
יצרנ הרכב ,עליכ לוודא את לחצ הניפוח הנכונ לצמיגימ
אלה .הרכב מצויד במערכת בקרת לחצ אוויר בצמיגימ
) (TPMSכאמצעי בטיחות נופ .מערכת זו מתריעה על
לחצ אוויר נמוכ באחד הצמיגימ על ידי הדלקה של נורית
החיווי.
לכנ ,כאשר נדלקת נורית החיווי ,יש לעצור את הרכב
ולבדוק את לחצ האוויר בצמיגימ בהקדמ האפשרי
ולנפחמ לערכ התקינ.
ניעה ברכב עמ לחצ אוויר נמוכ בצורה משמעותית
בצמיגימ יכולה לגרומ לחימומ יתר של הצמיג ולכשל.
לחצ אוויר נמוכ בצמיג יכול גמ לגרומ לעליה בצריכת
הדלק ,בלאי מהיר של הצמיג ולירידה באחיזת הכביש
ובמרחק העצירה.
יש לזכור כי מערכת  TPMSאינה מהווה תחליפ לתחזוקה
רגילה של הצמיג ,ובאחריות הנהג לשמור על לחצ אוויר
תקינ בצמיגימ ,גמ אמ לחצ האוויר לא נמוכ מפיק כדי
להדליק את נורית החיווי של המערכת.

הרכב שלכ מצויד גמ בחיווי תקלה במערכת בקרת לחצ
אוויר בצמיגימ ) (TPMSכדי להתריע שהמערכת לא
פועלת כראוי.
נורית החיווי של המערכת משולבת בנורית החיווי של
לחצ האוויר.
כאשר המערכת מזהה תקלה ,הנורית תהבהב למשכ
דקה אמ תזוהה תקלה במערכת ,ולאחר מכנ תמשיכ
לדלוק ברציפות.
פעולה זו תחזור על עצמה עמ כל מחזור התנעה של
הרכב ,כל עוד התקלה קיימת.
כאשר הנורית דולקת ,ייתכנ שהמערכת לא תוכל לאתר
או להתריע מפני לחצ אוויר נמוכ בצמיגימ.
תקלה במערכת  TPMSעלולה להיגרמ מיבות שונות,
הכוללות התקנה של צמיגימ חלופיימ או גלגלימ שמונעימ
את פעולתה התקינה של המערכת.
יש לבדוק תמיד את נורית חיווי תקלה במערכת ,TPMS
כדי לוודא שהמערכת פועלת כהלכה לאחר התקנה של
צמיגימ חלופיימ או גלגלימ.

זהירות!
מערכת  TPMSתוכננה עבור הגלגלימ והצמיגימ
המקוריימ של הרכב .היא מותאמת ללחצימ של
גודל הצמיגימ המותקנימ ברכבכ .שימוש בצמיגימ
ובגלגלימ לא מקוריימ או בעלי גודל ,וג ו/או
גנונ שונה ,עלול לגרומ לפעולה בלתי רצויה של
המערכת או נזק לחיישנימ.

זהירות!
גלגלימ לא מקוריימ יכולימ לגרומ נזק לחיישנימ.
שימוש בחומרי איטומ לתקרימ בצמיג שאינמ
מקוריימ עלול לגרומ נזק לחיישנ המערכת .TPMS
לאחר שימוש בחומר איטומ לא מקורי ,מומלצ
להביא את הרכב למרכז שירות מורשה מטעמ
מלת בע"מ כדי לבדוק את תפקוד החיישנ.
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נוריות חיווי צהובות
 נורית חיווי  - 4WDאמ קיימתנורית זו מתריעה לנהג שמצב נהיגה הנעה בארבעת
הגלגלימ פעיל ,וגלי ההינע האחוריימ והקדמיימ נעולימ
יחד מכנית ומאלצימ את הגלגלימ הקדמי והאחורי
להתובב באותה המהירות.
 נורית חיווי ) 4WD Lowתחומ הנעהנמוכ(  -אמ קיימת
נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה
בארבעה גלגלימ נמוכ .גלי ההינע הקדמי והאחורי ננעלימ
יחדיו ,ומכריחימ את הגלגלימ הקדמיימ והאחוריימ
להתובב באותה המהירות .מצב זה מפק הפחתת
גלגל שיניימ נופת המאפשרת העברת מומנט מוגבר
לגלגלימ.

 נורית חיווי תקלה במגביל המהירות הפעיל -אמ קיימ

נורית זו מתריעה לנהג שמצב נהיגה הנעה בארבעת
הגלגלימ זמנית פעיל ,וגלי ההינע האחוריימ והקדמיימ
נעולימ יחד מכנית ומאלצימ את הגלגלימ הקדמיימ
והאחוריימ להתובב באותה המהירות.
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נורית זו נדלקת כאשר פנ הערפל האחורי דולק.

הנורית תידלק כאשר תזוהה תקלה במגביל המהירות
הפעיל.
 נורית חיווי מוט מייצב  -אמ קיימת נורית חיווי תקלה בנועל רנהנורית תידלק כאשר תזוהה תקלה בנועל הרנ הקדמי
ו/או האחורי.
 נורית חיווי נעילת רנ קדמי ואחורינורית זו מציינת מתי הרנ הקדמי ,האחורי או שני
הרנימ ננעלו .יוצג חיווי של מל מנעול על הרנימ
הקדמי והאחורי ,כדי לציינ את מצב הנעילה הנוכחי.
 -נורית חיווי הילוכ רק  -אמ

 -נורית חיווי מצב  4WDזמני  -אמ קיימ

 -נורית חיווי ערפל אחורי  -אמ קיימת

קיימת
נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב רק.
 נורית חיווי נעילת רנ אחוריהנורית תידלק כאשר תזוהה תקלה בנועל הרנ האחורי.

נורית זו נדלקת כאשר המוט המייצב הקדמי מנותק.
 נורית המתנ להתנעה  -אמ קיימתנורית זו תדלק למשכ כ 2-שניות כשמתג ההתנעה
מועבר למצב  .RUNהנורית יכולה להישאר דלוקה
במשכ זמנ ארוכ יותר כשהטמפרטורות קרות יותר בזמנ
ההפעלה .הרכב לא יתניע כל עוד הנורית דולקת.
למידע נופ ,עיינ בנושא "התנעת המנוע" בפרק
"התנעה והפעלה".

הערה:
ייתכנ שנורית המתנ להתנעה לא תידלק אמ טמפרטורת
עפת היניקה מפיק חמה.

 נורית חיווי מפל נמוכ של תופ הפחתת גזיפליטה דיזל ) AdBlueאוריאה( ) -אמ קיימ(
נורית חיווי תופ הפחתת גזי פליטה דיזל AdBlue

)אוריאה( דולקת כאשר מפל האוריאה נמוכ.
מלא את מיכל ) AdBlueאוריאה( בהקדמ האפשרי
לפחות ב 5 -ליטרימ של ) AdBlueאוריאה(.
אמ מילוי המיכל בוצע לאחר שטווח הניעה עבור
) AdBlueאוריאה( היה אפ ,אתה עשוי להיאלצ לחכות
 2דקות לפני התנעת המנוע.
למידע נופ ,עיינ בנושא "הליכי התנעה" בפרק "התנעה
ונהיגה".

זהירות!
מימ במעגל האפקה של מערכת הדלק עלולימ
לגרומ נזק חמור למערכת ההזרקה ולשבש את פעולת
המנוע .אמ נורית החיווי דולקת ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעמ חברת מלת .בע"מ בהקדמ האפשרי
כדי לנקז את המערכת .אמ החיווי הנ"ל נדלק מיד
אחרי תדלוק ,ייתכנ כי מימ חדרו למיכל הדלק :דוממ
את המנוע מיד ופנה למרכז שירות מורשה מטעמ
חברת מלת בע"מ.

נוריות חיווי ירוקות

 נורית חיווי הגדרת מגביל מהירות פעיל)אמ קיימ( עמ לוח מחוונימ משופר
נורית חיווי זו תידלק כאשר מגביל מהירות פעיל פועל
ומוגדרת מהירות.
 נורית הגדרת בקרת שיוט אלקטרונית)אמ קיימת( עמ לוח מחוונימ משופר
נורית חיווי זו תידלק כאשר בקר מהירות פועל
ומוגדרת מהירות.
למידע נופ ,עיינ בנושא "בקרת שיוט  -אמ קיימת"
בפרק "התנעה ונהיגה".

 נורית חיווי מצב  - 4WD Autoאמ קיימ נורית חיווי מימ בדלק – אמ קיימת"נורית חיווי מימ בדלק" תידלק כאשר מזוהימ מימ במננ
הדלק .אמ נורית חיווי מימ בדלק נשארת דולקת ,אל
תתניע את המנוע לפני שאתה מנקז את המימ ממננ
הדלק כדי למנוע נזק למנוע ,ופנה למרכז שירות מורשה.

נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה
בארבעה גלגלימ אוטומטי .המערכת תעביר כוח לכל
ארבעת הגלגלימ ותעביר את הכוח בינ הרנימ הקדמי
והאחורי בהתאמ לצורכ .מצב זה יפק את האחיזה
המרבית במצבי דרכ יבשה וחלקלקה.

 נורית חיווי פני ערפל קדמיימ  -אממותקנימ
נורית זו נדלקת כאשר פני הערפל הקדמיימ דולקימ.
 נורית חיווי פנימ ראשיימ/חניהנורית זו תידלק יחד עמ הפעלת הפנימ הראשיימ
או פני החניה.

75

הכר את לוח המחוונימ

 נורית חיווי חגורת בטיחות אחורית חגורה  -אמקיימת
הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי נחגרה.
מחוונ בפינה הימנית העליונה של תצוגת לוח המחוונימ
יציינ את מיקומ הישיבה של החגורה שנחגרה.
למידע נופ ,עיינ בנושא "מערכות ריונ לנועימ" בפרק
"בטיחות".
 נורית חיווי מערכת  Stop/Startפעילה  -אמקיימת
הנורית תידלק כאשר מערכת  Stop/Startתהיה במצב
פעיל של הדממה אוטומטית.
 נורית מחווני כיוונכאשר מחוונ כיוונ ימני או שמאלי מופעל ,נורית מחוונ
הכיוונ תהבהב בנפרד ופנ האיתומ התואמ יהבהב .ניתנ
להפעיל את פני האיתות כאשר הידית הרב תפקודית
מוזזת למטה )שמאל( או למעלה )ימינ(.

הערה:
•יישמע צליל התרעה רציפ אמ הרכב נוע יותר מ 1.6
ק"מ אמ אחד מפני האיתות פועל.
•אמ אחת מנוריות החיווי מהבהבת בקצב מהיר ,בדוק
אמ קיימת תקלה בנורת איתות חיצונית.

נוריות חיווי לבנות
 נורית חיווי מצב הנעה בשני גלגלימ גבוה )אמקיימ( עמ לוח מחוונימ משופר
נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה
בשני גלגלימ גבוה.
 נורית מצב מוכנות מגביל מהירות פעיל )אמקיימ( עמ לוח מחוונימ משופר
נורית זו תידלק כאשר מערכת מגביל מהירות פעיל
פועלת ,אכ המהירות עוד לא נקבעה.
 נורית הגדרת מגביל מהירות פעיל ) -אמ קיימ(עמ לוח מחוונימ משופר
נורית חיווי זו תידלק כאשר מגביל מהירות פעיל ומוגדרת
מהירות.
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— נורית חיווי בקרת ירידה במדרונ  - (HDC) -אמ
קיימת
נורית זו ממלת את הפעלת מערכת בקרת ירידה
במדרונ .הנורית תידלק ברציפות כאשר המערכת דרוכה.
ניתנ לדרוכ את המערכת רק כאשר תיבת ההילוכימ
משולבת במצב  ,4WD LOWומהירות הרכב פחותה מ-
 48קמ"ש.
אמ תנאימ אלו לא מתמלאימ בעת הפעלת בקרת ירידה
במדרונ ,נורית החיווי של המערכת תהבהב.
 נורית חיווי חגורת בטיחות אחורית חגורה  -אמקיימת
הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי נחגרה.
מחוונ בפינה הימנית העליונה של תצוגת לוח המחוונימ
יציינ את מיקומ הישיבה של החגורה שנחגרה.
למידע נופ ,עיינ בנושא "מערכות ריונ לנועימ" בפרק
"בטיחות".

 נורית חיווי תזכורת חגורת בטיחות אחורית  -אמקיימת
הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי אינה
חגורה .כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב  ON/RUNאו
 ,ACC/ON/RUNאמ חגורת הבטיחות במושב האחורי
לא נחגרה ,תידלק נורית התואמת למושב התואמ בפינה
הימנית העליונה של תצוגת לוח המחוונימ ,ותחליפ לרגע
את המידע המותאמ אישית .אמ חגורה במושב האחורי
שהייתה חגורה בתחילת הניעה ,משוחררת בעת
הניעה ,חיווי תזכורת חגורת בטיחות אחורית ישתנה
מחגורה ללא חגורה ויישמע צליל התרעה.
למידע נופ ,עיינ בנושא "מערכות ריונ לנועימ" בפרק
"בטיחות".
 נורית חיווי מושב אחורי פנוי  -אמ קיימתנורית החיווי מציינת שאפ אחד אינו יושב במושבימ
האחוריימ והיא תידלק בחלק הימני העליונ של לוח
המחוונימ ,ותחליפ לרגע את המידע המותאמ אישית
לפינת המכ.

— נורית אזהרת מהירות  -אמ קיימת
כאשר אזהרת מהירות מופעלת נורית אזהרת מהירות
תידלק בלוח המחוונימ ,עמ ערכ המהירות המוגדרת.
כאשר הרכב הגיע למהירות שהוגדרה ,נורית החיווי
תידלק בצהוב ותהבהב יחד עמ צליל רצופ )עד  10שניות
או עד שאינ חריגה מהמהירות( .ניתנ להפעיל ולכבות את
אזהרת מהירות מתצוגת לוח המחוונימ ,למידע נופ
ראה "פריטי תפריט בתצוגת לוח המחוונימ" בפרק "הכר
את לוח המחוונימ".
המפר  55הוא רק דוגמה למהירות שניתנ להגדיר.
 נורית מצב מוכנות בקרת שיוט )אמ קיימ( עמלוח מחוונימ משופר
נורית זו תידלק כאשר בקרת השיוט פעילה ,אכ המהירות
עוד לא נקבעה.
למידע נופ ,עיינ בנושא "בקרת שיוט  -אמ קיימת"
בפרק "התנעה ונהיגה".

 נורית הגדרת בקרת שיוט )אמ קיימת( עמלוח מחוונימ משופר
נורית חיווי זו תידלק כאשר בקרת שיוט פועלת
ומוגדרת מהירות.
למידע נופ ,עיינ בנושא "בקרת שיוט  -אמ קיימת"
בפרק "התנעה ונהיגה".

נוריות חיווי כחולות
— נורית חיווי אלומת אור גבוה
נורית זו מציינת שהפנימ הראשיימ פועלימ באלומת
אור גבוה .כאשר אלומות אור נמוכ דלוקות ,לחצ על
הידית הרב תפקודית קדימה )לעבר חזית הרכב(
להפעלת האור הגבוה .משוכ את הידית הרב תפקודית
לאחור )לעבר חלקו האחורי של הרכב( לכיבוי אלומות
אור גבוה .כאשר האור הגבוה אינו דולק ,באפשרותכ
לאותת לרכב אחר באמצעות אלומת אור הגבוה ,על
ידי משיכה קלה של הידית כלפיכ.
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נוריות חיווי אפורות
 נורית מוכנות להגדרת בקרת שיוט )אמקיימת( עמ לוח מחוונימ ביי
נורית זו תידלק כאשר בקרת השיוט פעילה ,אכ המהירות
עוד לא נקבעה.
למידע נופ ,עיינ בנושא "בקרת שיוט  -אמ קיימת"
בפרק "התנעה ונהיגה".

תפעיל מערכת  OBD IIאת נורית החיווי בקרת מערכות.
היא גמ תאחנ בזיכרונ את קודי האבחונ ומידע נופ בכדי
לייע לטכנאי השירות לבצע את אבחונ התקלות .למרות
שהרכב יהיה בדרכ כלל במצב ניעה ולא יהיה צורכ לגרור
אותו ,יש לפנות למרכז השירות לבדיקה ולתיקונ התקלה
בהקדמ האפשרי.

רכבכ צריכ להיות מצויד במערכת האבחונ  OBD IIבשילוב
עמ יציאת רשת ,שמאפשרת גישה למידע על הביצועימ
של מערכת הפליטה .ייתכנ שטכנאי שירות יהיו זקוקימ
לגישה למידע זה כדי לייע לכ באבחונ התקלה ובטיפול
ברכב.

זהירות!

אזהרה!

 נורית מוכנות להגדרת מגביל מהירות פעיל)אמ קיימ( עמ לוח מחוונימ ביי

•ניעה ממושכת בעת שנורית חיווי תקלה כללית
דולקת ,עלולה לגרומ נזק למערכת הבקרה של
המנוע ,להשפיע על תצרוכת הדלק ועל הנהיגה
ברכב .הרכב חייב לקבל שירות לפני ביצוע בדיקות
למערכת הפליטה.

מערכת אבחונ ברכב OBD II -

•אמ הנורית מהבהבת בעת שהמנוע פועל ,ימנ
שהמנוע עומד לאבד מעוצמתו ושעומד להיגרמ
נזק חמור לממיר הקטליטי .פנה מיד למרכז שירות
לטיפול בבעיה.

נורית זו תידלק כאשר מגביל מהירות פעיל ,אכ המהירות
עוד לא נקבעה.

רכב זה מצויד במערכת אבחונ מתוחכמת הנקראת
 .OBD IIמערכת זו מבקרת את מערכות הפליטה,
המנוע ותיבת ההילוכימ .כאשר מערכות אלו פועלות
כראוי ,ביצועי הרכב כמו תצרוכת הדלק יהיו טובימ
יותר ,וזיהומ האוויר יעמוד בתקנות משרד התחבורה.
במקרה שיש צורכ במתנ שירות לאחת מהמערכות האלו,
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אבטחת רשת של מערכת אבחונ ברכב OBD II

•חיבור ציוד ליציאת הרשת של מערכת OBD II

יתבצע רק על ידי טכנאי מומכ ,ורק כדי לקרוא
את מפר זיהוי הרכב ) ,(VINלאבחנ ולטפל ברכבכ.
•אמ מחובר ציוד לא מאושר ליציאת הרשת של
מערכת האבחונ ,כמו למשל מכשיר רישומ של
התנהגות הנהג ,עלולימ להתרחש המצבימ הבאימ:
•מערכות רכב ,כולל מערכות בטיחות שונות,
עלולות להיפגע .הנהג גמ עלול לאבד את
השליטה ברכב ולגרומ לתאונה שתתכמ
בפציעות חמורות או קטלניות.

אזהרה!
•תתאפשר גישה ,או גישה למשתמשימ אחרימ,
למידע המאוחנ במערכות הרכב שלכ ,כולל מידע
אישי.
למידע נופ עיינ בנושא "אבטחת רשת" בפרק
"מולטימדיה".

בדיקת מערכת הפליטה
ותכנות תחזוקה
ייתכנ שבמקומות מוימימ ,עליכ על פי חוק לעבור בדיקה
של מערכת הפליטה של הרכב במקומ מורשה .אמ לא
תבצע את הבדיקה ייתכנ שלא תוכל לקבל רישיונ לרכב.
מערכת  OBD IIבדרכ כלל תהיה מוכנה לפעולה.
ייתכנ שהמערכת לא תהיה מוכנה לפעולה אמ
רכבכ עבר טיפול לאחרונה ,או אמ מצבר הרכב
התרוקנ או הוחלפ לאחרונה .אמ מערכת  OBD IIתקבע
שהרכב לא מוכנ לבדיקת מערכת הפליטה ותחזוקה,
ייתכנ שרכבכ לא יעבור את הבדיקה .אתה יכול לבצע
בדיקה פשוטה ברכבכ לפני ביצוע הבדיקה במקומ
המורשה.

עליכ לעשות את הדברימ הבאימ כדי לבדוק אמ מערכת
ה BOD II-ברכבכ מוכנה:

 IIברכבכ מוכנה לפעולה ,ואתה צריכ להמשיכ
ולעשות את הבדיקה למערכת הפליטה והתחזוקה.

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

אמ מערכת  OBD IIלא מוכנה לפעולה ,פנה למרכז
שירות מורשה מטעמ מלת בע"מ לטיפול .אמ רכבכ
עבר טיפול לאחרונה או שמצברו התרוקנ או הוחלפ ,כל
מה שאתה צריכ לעשות זה לנוע כרגיל כדי שמערכת
 OBD IIתתעדכנ .תוכל לדעת אמ המערכת מוכנה
אחרי ביצוע מחדש של רצפ הבדיקות שהוזכר לעיל.

הערה:
אמ תתניע את המנוע תצטרכ לעשות את הבדיקה
מחדש.
 .2ברגע שמתג ההתנעה יהיה במצב  ,ONאתה תראה
שמופיע מל "נורית חיווי תקלה ) (MILכחלק
מבדיקת נוריות רגילה.
 .3אחד משני הדברימ הבאימ יקרו כ 15-שניות לאחר
מכנ:
•נורית  MILתהבהב כ 10-שניות ולאחר מכנ הנורית
תישאר דולקת עד שתעביר את מתג ההתנעה למצב
 OFFאו שתתניע את המנוע .אמ זה קורה זה אומר
שמערכת ה OBD II-ברכבכ לא מוכנה לפעולה
ואתה לא צריכ להמשיכ ולעשות את בדיקת מערכת
הפליטה והתחזוקה.

בינ אמ מערכת ה OBDII-ברכבכ מוכנה לפעולה או
לא ,אמ נורית  MILדולקת בזמנ הפעלה רגילה של
הרכב ,אתה צריכ לבדוק את הרכב במרכז שירות
מורשה מטעמ מלת בע"מ לפני ביצוע בדיקה
למערכת הפליטה והתחזוקה .אתה יכול להיכשל
בבדיקת מערכת הפליטה והתחזוקה אמ נורית MIL
דולקת כשהמנוע עובד.

•נורית  MILלא תהבהב כלל ,הנורית תידלק עד
שתעביר את מתג ההתנעה למצב  OFFאו שתתניע
את המנוע.אמ זה קורה זה אומר שמערכת הOBD-
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80

בטיחות
מערכות בטיחות

82

מערכות ריונ לנועימ

99

עצות בטיחות

136

מערכת למניעת נעילת גלגלימ )(ABS

82

מאפיינימ של מערכות ריונ לנועימ

99

העת נועימ

136

מערכת בקרה אלקטרונית של הבלמימ

83

הערות בטיחות חשובות

99

גזי פליטה

137

מערכות עזר לנהיגה

91

מערכות חגורות בטיחות

100

בדיקות בטיחות שיש לבצע בתוכ הרכב

137

מערכת לניטור שטחימ
מתימ ) - (BSMאמ קיימת

מערכות ריונ נופות )(SRS

108

בדיקות בטיחות תקופתיות שיש לבצע
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מערכות בטיחות
מערכת למניעת נעילת גלגלימ )(ABS
מערכת זו מייעת לנהג לשמור על יציבות הרכב
ושליטה בבלמימ בתנאי בלימה קשימ .המערכת מונעת
אוטומטית את נעילת הגלגלימ ומגדילה את אחיזת הרכב
בכביש בעת בלימה.
מערכת  ABSעורכת תהליכ בדיקה עצמית עמ כל
הפעלה של הרכב ,כדי לבדוק את תקינותה .במהלכ
הבדיקה ,ייתכנ שתשמע רעשי נקישה קלימ ורעשי מנוע.
המערכת מופעלת בעת בלימה ,כאשר היא מזהה את
נעילתו של גלגל אחד או יותר .תנאי דרכ כגונ קרח,
שלג ,חצצ ,בליטות בכביש ,פי מילות רכבת ,לכלוכ
או עצירות פתאומיות ,עלולימ להגדיל את היכויימ
להפעלת מערכת .ABS
כאשר מערכת  ABSמופעלת ,ייתכנו גמ המצבימ הבאימ:
•רעש מנוע של ) ABSייתכנ שהרעש ימשיכ לאחר
העצירה(.
•צלילי נקישה של שתומי ולנואיד.
•תנודות של הדוושה.
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•תורגש לחיצה קלה כלפי מטה על דוושת הבלמימ
לקראת ופ העצירה.
מצבימ אלו הנמ מאפיינימ רגילימ של מערכת .ABS

אזהרה!
•מערכת  ABSמכילה ציוד אלקטרוני מתוחכמ
שעלול להיות מושפע מהתקנה לא נכונה של
מכשירי רדיו או מגלימ גבוהימ של שידוריו .ייתכנ
שהמערכת תאבד מיכולת הבלימה שלה .התקנת
ציוד מוג זה צריכה להתבצע על ידי טכנאימ
מומכימ לככ.
•פעולות "פמפומ" של הדוושה למניעת נעילת
הגלגלימ יפחיתו את יעילות בלימתה ,ועלולימ לגרומ
לתאונה .ה"פמפומ" גמ מגדיל את מרחק העצירה.
לחצ בחוזקה על הדוושה כאשר אתה צריכ להאט
או לעצור את הרכב.
•מערכת  ABSלא יכולה למנוע את פעולת החוקימ
הפיזיקליימ על הרכב .כמו כנ ,היא אינה יכולה
להגביר את הבלימה או את יעילות ההיגוי מעבר
למתאפשר על ידי מצב בלמי הרכב ,הצמיגימ או
אחיזת הכביש.

אזהרה!
•מערכת  ABSאינה יכולה למנוע תאונות ,כולל אלו
הנובעות ממהירות יתר בפניות ,מקרבת יתר לרכב
אחר או מהחלקה על משטח רטוב .אינ לנצל את
היכולות של רכב המצויד במערכת  ABSבצורה
בלתי זהירה או מוכנת ,העלולה לכנ את בטיחות
המשתמש או את בטיחותמ של אחרימ.
מערכת  ABSמיועדת לשימוש עמ גלגלימ מקוריימ.
שינויימ עלולימ לגרומ לביצועימ נמוכימ של המערכת.
נורית אזהרת מערכת למניעת נעילת גלגלימ
נורית האזהרה הצהובה תידלק כאשר מתג ההתנעה
מועבר למצב  .ON/RUNהיא תמשיכ לדלוק למשכ 4
שניות נופות.
אמ הנורית נשארת דולקת או נדלקת בעת הניעה,
ייתכנ שקיימת תקלה בחלק שמונע את נעילת הגלגלימ.
יש לבדוק ולתקנ את המערכת.
אולמ עמ זאת ,מערכת הבלימה הרגילה ממשיכה
לתפקד כרגיל אמ נורית אזהרת מערכת למניעת נעילת
גלגלימ דולקת.

אמ נורית  ABSדולקת ,פנה למרכז שירות לבדיקה
ולתיקונ התקלה בהקדמ האפשרי ,כדי ליהנות מיתרונות
מערכת .ABS
אמ הנורית לא נדלקת עמ העברת מתג ההתנעה למצב
 ,ON/RUNייתכנ שישנה תקלה .דאג לבדוק ולתקנ את
הנורית בהקדמ האפשרי.

מערכת בקרה אלקטרונית של הבלמימ
ברכבכ מותקנת מערכת בלמימ מתקדמת עמ בקרה
אלקטרונית .הכוללת מערכת חלוקת עוצמת בלימה
אלקטרונית ) ,(EBDמערכת למניעת נעילת גלגלימ
) ,(ABSמערכת יוע לבלמימ ) ,(BASעזרה בזינוק בעליה
) ,(HSAמערכת בקרת אחיזה ) ,(TCSמערכת בקרת
יציבות ) (ESCומערכת למניעת התהפכות ).(ERM
מערכות אלו עובדות יחדיו לשיפור יציבות הרכב ולבקרת
היגוי בתנאי נהיגה שונימ .בנופ ,ברכבכ מותקנות גמ
מערכת בקרת ייצוב גרור ) ,(TSCבלימה מוגברת בחירומ
) ,(RABיוע לבלימה בגשמ ) ,(RBSמומנט היגוי דינמי

) (DSTומערכת בקרת ירידה במדרונ ).(HDC

מערכת יוע לבלמימ )(BAS

מערכת חלוקת עוצמת בלימה אלקטרונית )(EBD

מערכת ה BAS-נועדה לשפר את ביצועי הבלימה
של הרכב בזמנ בלימת פתע .המערכת מזהה מצב
של בלימת פתע על ידי מדידת שיעור וכמות הפעלת
הבלמימ ,ואז מפעילה לחצ אופטימלי על הבלמימ.
באופנ זה ניתנ לקצר את מרחקי הבלימה .מערכת
 BASמשלימה את המערכת למניעת נעילת גלגלימ
) .(ABSהפעלה מהירה מאוד של הבלמימ מפעילה
את מערכת  .BASכדי ליהנות מיתרונות מערכת זו,
עליכ להפעיל לחצ רציפ על דוושת הבלמ עד לעצירה
)אל "תפמפמ" את הדוושה( .אל תפחית את עוצמת
הלחיצה על דוושה הבלמ כל עוד יש צורכ בככ .מערכת
 BASתחדל לפעול ברגע שדוושת הבלמ תשוחרר.

מערכת זו מנהלת את החלוקה של מומנט הבלימה בינ
הרנ הקדמי והאחורי ,באמצעות הגבלת לחצ הבלימה
על הרנ האחורי .באופנ זה המערכת מונעת החלקה של
הגלגלימ האחוריימ שעלולה לגרומ לאי יציבות של הרכב.
כמו כנ היא מונעת את נעילתו של הרנ האחורי על ידי
 ABSלפני הרנ הקדמי.
נורית אזהרת בלמימ
נורית האזהרה האדומה של מערכת הבלמימ תידלק
כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב  .ON/RUNהיא
תמשיכ לדלוק למשכ  4שניות נופות .אמ הנורית נשארת
דולקת או נדלקת בעת הניעה ,ייתכנ שקיימת תקלה
במערכת הבלמימ .יש לבדוק ולתקנ את המערכת מיד.
אמ הנורית לא נדלקת עמ העברת מתג ההתנעה למצב
 ,ON/RUNייתכנ שישנה תקלה בנורה .דאג לבדוק ולתקנ
את הנורית בהקדמ האפשרי.

אזהרה!
מערכת  BASלא יכולה למנוע מחוקי הטבע לפעול
על הרכב .כמו כנ ,היא לא יכולה להגביר את יכולת
האחיזה מעבר למתאפשר על ידי תנאי הדרכ.
מערכת  BASאינה יכולה למנוע תאונות ,כולל אלו
הנובעות ממהירות יתר בפניות ,מקרבת יתר לרכב
אחר או מהחלקה על משטח רטוב.
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אזהרה!
אינ לנצל את היכולות של רכב המצויד במערכת BAS

בצורה בלתי זהירה או מוכנת ,העלולה לכנ את
בטיחות המשתמש או את בטיחותמ של אחרימ.
ייענ זינוק בעליה )(HSA
מערכת  HSAמתוכננת לייע לנהג בעת התחלת
הניעה ממצב עצירה על מדרונ .אמ הנהג משחרר
את דוושת הבלמ בעת שהרכב עומד במדרונ ,המערכת
תשמור לזמנ קצר את לחצ הבלימה שהופעל .אמ הנהג
אינו מפעיל את המצערת במהלכ זמנ קצר זה ,המערכת
תשחרר את לחצ הבלימה והרכב ידרדר במורד המדרונ.

התנאימ הבאימ חייבימ להתקיימ כדי שמערכת HSA

תהיה פעילה:
•התפקוד חייב להיות מופעל.
•הרכב חייב להיות במצב עצירה.
•בלמ החניה חייב להיות משוחרר.
•דלת הנהג חייבת להיות גורה.
)אמ הדלתות מותקנות ,הדלת חייבת להיות גורה.
אמ הדלתות איננ מותקנות ,חגורות הבטיחות של
הנהג חייבת להיות חגורה(.
•הרכב חייב לעמוד על פני מדרונ מפיק תלול.
•ההילוכ המשולב חייב להיות תואמ לכיוונ הניעה של
הרכב במעלה השיפוע )לדוגמה ,רכב שפניו כלפי
מעלה נמצא בהילוכ קדמי ,רכב הנוע לאחור במעלה
השיפוע משולב להילוכ אחורי(.
•מערכת  HSAתפעל בהילוכ אחורי ובכל ההילוכימ
הקדמיימ .המערכת לא תפעל אמ הרכב נמצא
בהילוכ רק או בהילוכ חניה .בכלי רכב עמ תיבת
הילוכימ ידנית ,אמ דוושת המצמד לחוצה מערכת
 HSAתישאר פעילה.
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אזהרה!
ייתכנו מצבימ כגונ עליות קלות ,כאשר הרכב עמו,
או בזמנ גרירת גרור ,אשר בהמ המערכת לא תופעל
ותיתכנ הידרדרות קלה .מערכת  HSAאינה תחליפ
לפעולות נהיגה פעילה .זוהי תמיד אחריות הנהג
לשמור על המרחק מכלי רכב אחרימ ,מאנשימ
ועצמימ אחרימ .והכי חשוב להפעלה בטוחה של
הבלמימ בכל תנאי הדרכ .יש להקדיש תמיד את
תשומת הלב המרבית לנהיגה ולשמירה על השליטה
ברכבכ .אי ציות להנחיות האלה יכול לגרומ להתנגשות
או לפציעה חמורה.
הפעלה ונטרול מערכת HSA

ניתנ להפעיל או לכבות תפקוד זה .למידע נופ ,עיינ
בנושא "תצוגת לוח מחוונימ" בפרק "הכר את לוח
המחוונימ".

גרירה עמ HSA

מערכת בקרת אחיזה )(TCS

המערכת תייע בזמנ תחילת ניעה בעליה עמ גרור.

מערכת זו עוקבת אחר חרור כל אחד מהגלגלימ
המניעימ .אמ מתגלה חרור באחד הגלגלימ ,המערכת
מפעילה לחצ בלמימ על הגלגל)ימ( המתחרר ,ו/
או מקטינה את כוח המנוע כדי לפק האצה ויציבות
מוגברימ .אפשרות של מערכת בקרת האחיזה ),(TSC
המכונה  - BLDבלימת דיפרנציאל מוגבלת ,פועלת
באופנ דומה לדיפרנציאל מוגבל החלקה ומבקרת את
חרור הגלגלימ על הרנ המניע .אמ אחד הגלגלימ
על הציר מתובב מהר יותר מהשני ,המערכת תפעיל
כוח בלימה על הגלגל המתחרר .ניתנ להעביר יותר
מהמומנט הנוצר על ידי המנוע לגלגל שלא מתחרר.
מערכת זו תישאר פעילה גמ אמ מערכת בקרת היציבות
או בקרת האחיזה נמצאות במצב של ניתוק חלקי.

אזהרה!
•אמ אתה משתמש בבקר בלימת נגרר עמ הגרור
שלכ ,אפשר להפעיל ולשחרר את בלמי הגרור עמ
מתג הבלימה .במקרה כזה ,כאשר דוושת הבלמ
משתחררת ,ייתכנ שלא יופעל מפיק לחצ בלימה
כדי להחזיק את הרכב והגרור על המדרונ .כדי למנוע
הידרדרות במורד בזמנ חידוש ההאצה ,הפעל ידנית
את בלמי הגרור לפני שתשחרר את דוושת הבלמ.
• HSAאינה מהווה תחליפ לבלמ החניה .הפעל
תמיד את בלמ החניה בעת יציאה מהרכב ,ודא גמ
שתיבת ההילוכימ במצב .PARK
•אי ציות להנחיות האלה יכול לגרומ להתנגשות או
לפציעה חמורה.

מערכת בקרת יציבות )(ESC
מערכת זו משפרת את הבקרה ואת היציבות הכיווניות
במצבי נהיגה שונימ ESC .מתקנת היגוי יתר או חור
היגוי של הרכב על ידי הפעלת הבלמימ על הגלגל
המתאימ ,כדי להתנגד למצב של היגוי יתר/חר.
המערכת גמ עשויה להקטינ את עוצמת המנוע כדי
לעזור לרכב לשמור על המלול הרצוי ESC .משתמשת
בחיישנימ ברכב לקביעת המלול הרצוי ,ומשווה אותו

למלול בפועל של הרכב .כאשר המלול בפועל אינו
תואמ למלול הרצוי ESC ,מפעילה את הבלמימ של
הגלגל התואמ כדי לפעול כנגד מצב היגוי היתר או
תת היגוי.
•היגוי יתר — כאשר הרכב פונה יותר מהנדרש
בהתאמ למצב ההגה.
•תת היגוי — כאשר הרכב פונה פחות מהנדרש
בהתאמ למצב ההגה.
נורית חיווי הפעלה/תקלה של  ,ESCהממוקמת
בלוח המחוונימ ,תתחיל להבהב ברגע שמערכת
 ESCמופעלת .נורית חיווי הפעלה/תקלה של ESC
מהבהבת גמ כאשר מערכת  TCSמופעלת .אמ נורית
חיווי  ESCמתחילה להבהב בזמנ האצה ,הרפה מעט
מדוושת ההאצה והאצ מעט ככל האפשר .הקפד
להתאימ את מהירות הניעה וגנונ הנהיגה שלכ
לתנאי הדרכ הקיימימ.
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אזהרה!
•מערכת  ESCאינה יכולה למנוע מחוקי הטבע
לפעול על הרכב .כמו כנ ,היא אינה יכולה להגביר את
יכולת האחיזה מעבר למתאפשר על ידי תנאי הדרכ.
מערכת  ESCאינה יכולה למנוע תאונות ,כולל אלו
הנובעות ממהירות יתר בפניות ,מקרבת יתר לרכב
אחר או מהחלקה על משטח רטוב .המערכת גמ
לא יכולה למנוע תאונות הנובעות מאיבוד שליטה
על הרכב ,בגלל גנונ נהיגה שאינו מתאימ לתנאי
הדרכ .רק נהג מיומנ וזהיר יכול למנוע תאונות .אינ
לנצל את היכולות של רכב המצויד במערכת ESC
בצורה בלתי זהירה או מוכנת ,העלולה לכנ את
בטיחות המשתמש או את בטיחותמ של אחרימ.

אזהרה!
•שינויימ שבוצעו ברכב ,או אי תחזוקה של הרכב,
עלולימ לשנות את מאפייני ההיגוי ולהשפיע על
ביצועי מערכת  .ESCשינויימ שבוצעו במערכת
ההיגוי ,במתלימ ,במערכת הבלמימ ,שינוי וג
וגודל הצמיגימ או גודל הגלגלימ ,עלולימ להשפיע
על ביצועי מערכת  .ESCצמיגימ בעלי לחצ אוויר
או בלאי לא שווימ עלולימ להשפיע גמ על ביצועי
המערכת .שינויימ שבוצעו ברכב או תחזוקה לקויה
שהקטינו את יעילות מערכת  ,ESCעלולימ להגדיל
את הכנה של איבוד שליטה על הרכב ,התהפכות
הרכב ופציעה או מוות.
מצבי פעולת מערכת ESC

הערה:
בהתאמ לדגמ הרכב ולמצב הפעולה ,למערכת ESC

ישנמ מפר מצבי פעולה.
ESC On

מצב פעולה רגיל של המערכת .המערכת תהיה במצב
זה בכל התנעה של המנוע .יש להשתמש במצב זה ברוב
תנאי הנהיגה .בשאר המצבימ יש להשתמש רק במצבימ
מוימימ המפורטימ בפרק זה.
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מצב ) Partial Offכיבוי חלקי(
המצב החלקי נועד לחוויית נהיגה יותר פורטיבית .מצב
זה עשוי לשנות את פ ההפעלה של המערכות TCS
ו ,ESC-כדי לאפשר לחרור גבוה מהרגיל של הגלגלימ.
מצב זה מועיל במיוחד אמ הרכב תקוע.
כדי לבחור במצב כיבוי חלקי ,לחצ לרגע קצר על הלחצנ
 ESC Offונורית החיווי של הלחצנ תידלק .כדי להפעיל
שוב את המערכת ,לחצ לרגע קצר על הלחצנ ESC Off
ונורית החיווי של הלחצנ תיכבה.

הערה:
בכלי רכב עמ מפר מצבימ חלקיימ של המערכת ,ESC
לחיצה לרגע קצר על הלחצנ תחליפ בינ מצבי  .ESCייתכנ
שיהיה צורכ ללחוצ שוב על הלחצנ לרגע קצר כדי להפעיל
את .ESC

אזהרה!
•כאשר המערכת במצב כיבוי חלקי ,מערכת
 TCSהמשולבת במערכת ) ESCמלבד אפשרות
ההחלקה המוגבלת המתוארת בנושא (TCS
מנוטרלת ,ונורית החיווי  ESC Offתידלק .במצב זה,
אפשרות הפחתת כוח המנוע של  TCSמנוטרלת,
ויציבות הרכב המוצעת על ידי מערכת ESC
מופחתת.
•בקרת ייצוב הגרור ) (TCSמנוטרלת כאשר מערכת
 ESCנמצאת במצב הכיבוי החלקי.
מצב ) Full Offמצב מבוטל( -אמ קימ
מצב זה נועד לשימוש בניעה בשטח .אינ להשתמש בו
בכבישימ לולימ .במצב זה ,תפקודי  TCSו ESC-כבויימ.
כדי לבחור במצב הכבוי ,לחצ על הלחצנ  ESC Offוהחזק
אותו לחוצ  5שניות כאשר הרכב עומד והמנוע פועל .לאחר
 5שניות ,יישמע אות קולי ,נורית החיווי של ESC Off
תידלק ,ותופיע הודעה בלוח המחוונימ .כדי להפעיל שוב
את מצב  ,ESC ONלחצ לרגע קצר על הלחצנ .ESC Off

נורית חיווי הפעלה /תקלה של  ESCונורית חיווי

הערה:
המערכת עשויה להחליפ בינ המצב הכבוי לבינ המצב
החלקי כאשר מהירות הרכב גבוהה מהמהירות שנקבעה.
כאשר המהירות יורדת מתחת למהירות שנקבעה,
המערכת תחזור למצב הכבוי.
מצבי ההפעלה של  ESCעשויימ להיות מושפעימ גמ
ממצבי נהיגה ,אמ קיימימ.

אזהרה!
•במצב הכיבוי של  ,ESCתפקודי הפחתת המומנט
והיציבות מנוטרלימ .לכנ ,היציבות המוגברת
שמציעה מערכת  ESCלא תהיה זמינה .במקרה
חירומ של תמרונימ חדימ ,מערכת  ESCלא תפעל
כדי לשלוט ביציבות .מצב  Full Offנועד לנהיגה
בדרכי שטח בלבד.

ESC OFF
נורית חיווי הפעלה /תקלה של ESC

הממוקמת בלוח המחוונימ ,דולקת
כאשר מתג ההתנעה מועבר ל.ON -
הנורית צריכה להיכבות כאשר המנוע
פועל .אמ נורית החיווי  ESCדולקת באופנ קבוע
כאשר המנוע בפעולה ,ימנ שהתגלתה תקלה
במערכת .אמ נורית נשארת דולקת לאחר מפר
מחזורי הפעלה של מתג ההתנעה ,והרכב נע מפר
ק"מ במהירות גבוהה מ 48 -קמ"ש ,הבא את הרכב
בהקדמ למרכז שירות לבדיקה ולטיפול בתקלה.

•מערכת  ESCלא יכולה למנוע מחוקי הטבע לפעול
על הרכב .כמו כנ היא לא יכולה להגביר את יכולת
האחיזה מעבר למתאפשר על ידי תנאי הדרכ.
מערכת  ESCאינה יכולה למנוע תאונות ,כולל אלו
הנובעות ממהירות יתר בפניות ,מקרבת יתר לרכב
אחר או מהחלקה על משטח רטוב .המערכת גמ
לא יכולה למנוע התנגשויות.
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נורית חיווי  ,ESCהממוקמת בלוח המחוונימ ,תתחיל

מערכת למניעת התהפכות )(ERM

להבהב ברגע שהצמיגימ איבדו אחיזה ומערכת ESC

מערכת זו מונעת את הינתקות הגלגל מהדרכ באמצעות
מעקב תמידי אחר תנועות ההגה ומהירות הניעה.

נורית  ESCמהבהבת גמ כאשר מערכת  TCSמופעלת.
אמ נורית חיווי  ESCמתחילה להבהב בזמנ האצה ,הרפה
מעט מדוושת ההאצה והאצ מעט ככל האפשר .ודא
שמהירות הניעה וגנונ הנהיגה שלכ תואמימ את תנאי
הדרכ.

כאשר המערכת מאתרת תמרונ הגה ומהירות ניעה
אשר עלולימ לגרומ להרמת גלגל ,היא מפעילה את
הבלמ המתאימ ואפ יכולה להקטינ את הפק המנוע כדי
להפחית את היכוי של הרמת גלגל.

מופעלת.

הערה:
•בכל פעמ שמתג ההתנעה מועבר למצב  ,ONנוריות
מערכת  ESCנדלקות לזמנ קצר.
•בכל פעמ שמתג ההתנעה מועבר למצב  ,ONמערכת
 ESCתופעל גמ כנ ,אפילו אמ כובתה קודמ לכנ.
•מערכת  ESCתפיק רעשי זמזומ או נקישות כאשר
היא פעילה .תופעה זו הנה רגילה .הרעשימ ייפקו
כאשר המערכת מפיקה לפעול ,ביומ התמרונ
שגרמ להפעלתה.
נורית החיווי  ESC) ECS OFFמכובה( ממנת
שהנהג בחר להפעיל את מערכת  ESCבמצב
מופחת.
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המערכת תפעל רק במקרה של תמרוני היגוי חזקימ
במיוחד .היא אינה יכולה למנוע הרמת גלגל הנובעת
מיבות אחרות כגונ תנאי הדרכ ,ניעה בדרכ לא לולה,
היתקלות במכשולימ וכד'.

הערה:
מערכת  ERMמנוטרלת כאשר מערכת בקרת היציבות
נמצאת במצב ) Full Offאמ קיימ( .להבר מפורט על
מצבי  ,ESCעיינ בנושא "מערכת בקרת יציבות )"(ESC
שבפרק זה.

אזהרה!
קיימימ גורמימ רבימ העלולימ לגרומ להרמת גלגל או
להתהפכות ,כמו העמה לא נכונה של הרכב ,תנאי
הדרכ והנהיגה .מערכת  ERMלא יכולה למנוע הרמת
גלגל או התהפכות כתוצאה מגורמימ כגונ ניעה בדרכ
לא לולה ,היתקלות במכשולימ או בכלי רכב אחרימ.
אינ לנצל את היכולות של רכב המצויד במערכת ERM
בנהיגה בלתי זהירה או מוכנת ,העלולה לכנ את
בטיחות המשתמש או את בטיחותמ של אחרימ.

בקרת ייצוב גרור )(TSC
מערכת זו נעזרת בחיישנימ ברכב כדי לזהות גרור
המטלטל בצורה קיצונית ותפעל בצורה הנכונה כדי לנות
ולהפיק את הטלטול .המערכת מופעלת באופנ אוטומטי
מיד עמ הזיהוי של הגרור המטלטל בצורה קיצונית.

הערה:
המערכת אינה יכולה להפיק את הטלטול של כל
הנגררימ .נהג בזהירות כאשר אתה גורר גרור ופעל על
פי הוראות היצרנ .למידע נופ ,עיינ בנושא "גרירת גרור"
בפרק "התנעה ונהיגה".
כאשר מערכת  TCSפעילה ,נורית חיווי הפעלה/תקלה
של מערכת  ESCתהבהב ,הפק המנוע עשוי לרדת
ותיתכנ תחושה של הפעלת הבלמימ בחלק מהגלגלימ
כדי לנות להפיק את הטלטול .מערכת  TSCמנוטרלת
כאשר מערכת  ESCבמצב חלקי או במצב כבוי.

אזהרה!
אמ מערכת  TSCמופעלת בזמנ הניעה ,האט את
הרכב ,עצור במקומ הבטוח הקרוב ביותר ושנה את
עומ המטענ של הגרור כדי למנוע טלטול.

בקרת ירידה במדרונ ) - (HDCאמ קיימת
בקרת הירידה במדרונ נועדה לניעה במהירות
נמוכה בדרכי שטח ,כאשר הרכב בהילוכ .4WD Low
המערכת שולטת במהירות הרכב בניעה במורד,
בתנאי נהיגה שונימ .המערכת שולטת לשמ ככ
במערכת הבלמימ.

בלימה מוגברת בחירומ )(RAB

למערכת  HDCישנמ שלושה מצבימ:

מערכת זו מפחיתה את הזמנ הדרוש להגיע לבלימה
מלאה במקרה של בלימת חירומ .המערכת מזהה מצב
חירומ לפי מהירות עזיבת המצערת על ידי הנהג .מערכת
בקרת הבלימה של הרכב ) (EBCתכינ את מערכת
הבלמימ לעצירת חירומ.

 .1מצב ) offהאפשרות אינה זמינה ולא תופעל(.
 .2מצב ) Enabledהאפשרות זמינה ומוכנה אכ תנאי
ההפעלה לא מתקיימימ ,או שהנהג עוקפ את
המערכת באמצעות דוושת הבלמימ או המצערת(.
 .3מצב ) Activeהאפשרות זמינה ושולטת במהירות
הרכב באופנ פעיל(.

עזרה לבלימה בגשמ )(RBS

תנאימ להפעלת HDC

מערכת זו משפרת את יכולת הבלימה בתנאי כביש
רטוב .היא מפעילה לחצ נמוכ על הבלמימ כדי לייבש
אותמ מטיפות מימ שהצטברו .המערכת מופעלת כאשר
המגבימ של השמשה הקדמית פועלימ במהירות גבוהה
או נמוכה .כאשר המערכת פועלת ,הנהג לא ירגיש בה
ואינ צורכ בהתערבותו במערכת.

כדי להפעיל את מערכת בקרת הירידה במדרונ לחצ
על הלחצנ  ,HDCאכ קודמ לכנ התנאימ הבאימ חייבימ
להתקיימ:
•מערכת ההינע נמצאת במצב .4WD Low
•מהירות הרכב פחותה מ 8 -קמ"ש.
•בלמ החניה משוחרר.

89

מערכות בטיחות

•דלת הנהג גורה) .אמ הדלת מותקנת היא צריכה
להיות גורה .אמ הדלת אינה מותקנת ,חגורת
הבטיחות של הנהג צריכה להיות חגורה(.
הפעלת HDC

ברגע שהמערכת הופעלה ,היא תפעל באופנ אוטומטי
בעת ירידה במדרונ בעל שיפוע מפיק תלול .המהירות
המוגדרת למערכת  HDCניתנת לבחירה על ידי הנהג,
וניתנת לכיווננ באמצעות בורר ההילוכימ .-/+
להלנ פירוט המהירויות המתקבלות עבור מערכת :HDC
מהירויות המתקבלות עבור HDC

•חניה  = Pלא נקבעה מהירות.
ייתכנ שהמערכת הופעלה אכ היא לא תפעל.
•הילוכ ניעה לאחור  1 - Rקמ"ש

•הילוכ שישי  6 -קמ"ש
•הילוכ שביעי  7 -קמ"ש

•הרכב נוע בירידה במדרונ לא מפיק תלול ,על גבי
משטח אופקי ,או בעליה במדרונ.

•הילוכ שמיני  8 -קמ"ש

•בורר ההילוכימ מועבר למצב חניה .P

•הילוכ תשיעי  9 -קמ"ש  -אמ קיימ

הערה:
במהלכ פעולת המערכת ,השימוש בלחצני הבחירה של
טווח ההילוכימ  +/-ישפיעו על פעולתה ,אכ לא ישנו את
ההילוכ הנבחר על ידי תיבת ההילוכימ .במהלכ פעולת
המערכת  ,HDCתיבת ההילוכימ תשלב להילוכ המתאימ
על פי דרישת המהירות של הנהג ובהתאמ לתנאי הנהיגה.
התערבות הנהג
הנהג יכול לעקופ את פעולת המערכת  HDCעל ידי
הפעלת דוושת האצה או הבלמ בכל זמנ.

נטרול מערכת HDC

מערכת  HDCמנוטרלת ,אבל נשארת זמינה ,אמ אחד
מהמצבימ הבאימ מתרחש:
•הנהג לוחצ על לחצנ .HDC
•מערכת ההינע יצאה ממצב .4WD Low
•בלמ החניה מופעל.
•דלת הנהג נפתחה )דלת הנהג נפתחה ,אמ הדלתות
מותקנות ,או חגורת הבטיחות של הנהג שוחררה אמ
הדלתות איננ מותקנות(.
•מהירות הרכב גבוהה מ 32-קמ"ש למשכ יותר מ70-
שניות.

•הילוכ רק  2 - Nקמ"ש

ביטול פעולת מערכת HDC

•הילוכ ניעה  1 - Dקמ"ש

מערכת  HDCמנוטרלת ,אבל נשארת זמינה ,אמ אחד
מהמצבימ הבאימ מתרחש:

•מהירות הרכב גבוהה מ 64-קמ"ש )המערכת
מתנתקת באופנ מידי(.

•הנהג עוקפ את מהירות מערכת  HDCבאמצעות
האצה או דוושת הבלמ.

•מערכת  HDCמזהה שטמפרטורת הבלמימ גבוהה מדי.

•הילוכ ראשונ  1 -קמ"ש
•הילוכ שני  2 -קמ"ש
•הילוכ שלישי  3 -קמ"ש
•הילוכ רביעי  4 -קמ"ש
•הילוכ חמישי  5 -קמ"ש
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•מהירות הרכב גבוהה מ 32-קמ"ש אכ עדיינ נמוכה
מ 64-קמ"ש.

חיווי חוזר לנהג
בלוח המחוונימ מופיע מל  ,HDCועל גבי לחצנ המערכת
נדלקת נורית  .LEDיחד המ מציינימ לנהג מהו המצב
הנוכחי של מערכת .HDC
•המל והנורית שעל הלחצנ יידלקו ויישארו דולקימ
כאשר מערכת  HDCמופעלת או זמינה .זהו מצב
פעולה רגיל של המערכת.
•הנורית והמל יהבהבו למשכ מפר שניות ולאחר
מכנ ייכבו כאשר המערכת מתנתקת עקב מהירות
גבוהה.
•המל והנורית יהבהבו למפר שניות ויעלמו כאשר
הנהג לוחצ על לחצנ מערכת  ,HDCאכ התנאימ
להפעלת המערכת אינמ מתקיימימ.
•המל והנורית בלוח המחוונימ יהבהבו כאשר מערכת
 HDCמתנתקת עקב התחממות הבלמימ .ההבהוב
ייפק ומערכת  HDCתחזור לפעולה ברגע שהבלמימ
יתקררו מפיק.

אזהרה!
תפקיד מערכת בקרת הירידה במדרונ הוא רק לעזור
לנהג לשלוט במהירות הרכב בזמנ נהיגה במורד .הנהג
חייב לשימ לב לתנאי הניעה והוא האחראי לשמירה
על מהירות ניעה בטוחה.

מערכות עזר לנהיגה
מערכת לניטור שטחימ מתימ )- (BSMאמ
קיימת
המערכת לניטור שטחימ מתימ משתמשת בשני חיישני
רדאר הממוקמימ בתוכ הפנימ האחוריימ ,כדי לזהות
כלי רכב )פרטיימ ,משאיות ,אופנועימ וכד'( הנכנימ
לשטחימ המתימ מהחלק האחורי/קדמי/צידי של הרכב.

אזורי זיהוי מאחור

עמ הפעלת הרכב ,נורית האזהרה של מערכת
 BSMתידלק לרגע בשתי מראות הצד החיצוניות,
כדי שהנהג ידע שהמערכת פועלת כשורה .חיישני
המערכת פועלימ כאשר הרכב באחד מהילוכי הניעה
הקדמיימ או האחורי ,ונכנת למצב המתנה כאשר
תיבת ההילוכימ נמצאת במצב חניה .אזור הגילוי של
המערכת מכה כנתיב אחד מכל צד של הרכב )3.8
מ'( .אזור זה מתחיל במראת הצד ונמשכ עד כ3-
מטרימ מאחורי הפגוש האחורי של הרכב.
מערכת  BSMמנטרת את האזורימ משני צידי הרכב,
כאשר הוא מגיע למהירות של  10קמ"ש ומעלה,
ותתריע לנהג אמ קיימימ כלי רכב באזורימ אלו.
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הערה:
•המערכת לניטור שטחימ מתימ לא מתריעה לנהג
על כלי רכב מתקרבימ אשר אינמ נמצאימ באזורימ
המנוטרימ.
•אזורי הניטור של המערכת לא משתנימ אמ רכבכ גורר
גרור .לכנ ,ודא שהנתיב פנוי עבורכ ועבור הגרור שלכ
באופנ עצמאי לפני שתעבור נתיב .אמ הגרור או חפצ
אחר )למשל ,אופניימ ,ציוד פורטיבי( בולט מצידי
רכבכ ,ייתכנ שהמערכת תתריע בצורה ממושכת כל
עוד הרכב נמצא בהילוכ.
•ייתכנ שבעת הפעלת מערכת ניטור שטחימ מתימ
) (BSMנוריות חיווי האזהרה של המראה הצדדית
יהבהבו וייכבו כשאופנוע או כל עצמ קטנ אחר יישאר
לצד הרכב במשכ זמנ ממושכ )יותר מכמה שניות(.
אזור החיישנימ הפנימ האחוריימ צריכ להיות
תמיד נקי משלג ,קרח ,בוצ ולכלוכ ,כדי שמערכת
ניטור השטחימ המתימ תפעל כראוי .אל תחומ
את הפנימ האחוריימ ,היכנ שהחיישנימ נמצאימ,
בחפצימ זרימ כגונ מדבקות ,מנשא לאופניימ וכד'.
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מערכת הניטור מתריעה לנהג על כלי רכב באזורי
הגילוי על ידי הפעלת נורית אזהרה הממוקמת
במראות החיצוניות ,בנופ להשמעת צליל התרעה
והפחתת עוצמת השמע של הרדיו .למידע נופ ,עיינ
בנושא "מצבי הפעלה".
מערכת הניטור מנטרת את אזור הגילוי משלושה
כיוונימ אפשריימ )מהצד ,מאחור ,מלפנימ( בזמנ
הניעה כדי לזהות אמ נדרשת התרעה .במקרה שכנ,
המערכת תפעיל התרעה.
זיהוי מהצד
כלי רכב אשר נועימ באחד מצידי הרכב ונכנימ לאזור
הגילוי.

זיהוי מאחור
כלי רכב המגיעימ מאחוריכ באחד מצידי הרכב ונכנימ
לאזור הגילוי בהפרש מהירויות של עד  48קמ"ש.
עקיפת תנועה
אמ אתה עוקפ רכב אחר בניעה איטית יחית הפחותה
מ 24-קמ"ש ,והרכב נשאר בשטח המת ליותר מ1.5-
שניות ,נורית האזהרה תידלק .אמ הפרש המהירויות גדול
מ 24-קמ"ש ,נורית האזהרה לא תידלק.
מערכת הניטור לשטחימ מתימ תוכננה ככ שלא תתריע
בפני עצמימ דוממימ כמו מעקות צד ,תמרורימ ,קירות,
עצימ וכד' .למרות זאת ,ייתכנ שהמערכת תתריע על
עצמימ אלו .זוהי פעולה תקינה ולא נדרש תיקונ למערכת.
המערכת לא תתריע לכ על עצמימ הנעימ בכיוונ ההפוכ
לכיוונ ניעתכ.

אזהרה!
המערכת לניטור שטחימ מתימ נועדה לייע לנהג
לזהות עצמימ בשטחימ מתימ .המערכת לא נועדה
לזהות הולכי רגל ,רוכבי אופניימ או בעלי חיימ .אפילו
אמ רכבכ מאובזר במערכת הניטור ,הבט תמיד
במראות הרכב ,הבט מעבר לכתפ והשתמש בפני
האיתות לפני ביצוע מעבר נתיב .אחרת ,קיימת כנת
פציעות חמורות או קטלניות.
התרעת תנועה חוצה מאחור )(RCP
אפשרות זו נועדה לייע לנהג כאשר הוא יוצא מחניה בה
אזור הראייה שלו מוגבל או חומ .ע באיטיות ובזהירות
החוצה מהחניה עד שהחלק האחורי של הרכב יהיה
חשופ.
למערכת יהיה אז שדה ראייה ברור של תנועה חוצה
ואמ רכב מתקרב מאחור יתגלה ,היא תזהיר את הנהג.
המערכת מנטרת את אזורי הזיהוי האחוריימ משני צידיו
של הרכב ,עבור עצמימ הנעימ לכיוונ הרכב במהירות
של לפחות  5קמ"ש ,ועד למהירות של  32קמ"ש ,כמו
בניעה בחניונימ.

הערה:

מצבי פעולה

באזורי חניה ,כלי רכב נועימ עלולימ להיות מותרימ על
ידי כלי רכב חונימ .אמ החיישנימ חומימ על ידי עצמימ
או כלי רכב אחרימ ,המערכת לא תוכל לייע לנהג.

קיימימ שלושה מצבי פעולה במערכת .Uconnect
למידע נופ ,עיינ בנושא "הגדרות  "Uconnectבפרק
"מולטימדיה".

כאשר המערכת פועלת והרכב נמצא בהילוכ אחורי,
מופיעות התראות קוליות וחזותיות לנהג ,ומופחתת
עוצמת השמע של הרדיו.

נורית התרעה על עצמימ בשטחימ מתימ בלבד

אזהרה!
מערכת התרעה על תנועה חוצה מאחור היא לא
מערכת גיבוי לנהג .היא נועדה לייע לנהג לזהות כלי
רכב הנועימ באזורי חניה .הנהג צריכ להיזהר בניעה
לאחור גמ בעת שימוש במערכת  .RCPבדוק תמיד
היטב את האזור שמאחורי הרכב ,הבט לאחור ,וודא
שאינ הולכי רגל ,בעלי חיימ רכבימ אחרימ ,מכשולימ
או שטחימ מתימ ,לפני ניעה לאחור .אחרת ,קיימת
כנת פציעות חמורות או קטלניות.

בעת הפעלת מצב התרעה על עצמימ בשטחימ
מתימ ,מערכת  BSMתציג התרעות חזותיות במראה
החיצונית התואמת לרכב שזוהה .אכ ,כאשר המערכת
פעילה במצב התרעת תנועה חוצה ) ,(RCPהמערכת
תציג התרעות חזותיות וצליליות בעת זיהוי מכשולימ.
בעת שנשמעת התרעה צלילית ,מערכת השמע
תושתק.
נורית/צליל התרעה על עצמימ בשטחימ מתימ
בעת הפעלת מצב חיווי/צליל התרעה על עצמימ
בשטחימ מתימ ,מערכת  BSMתציג התרעות
חזותיות במראה החיצונית התואמת לרכב שזוהה.
אמ מחוונ כיוונ הופעל ,והוא תואמ להתראה הנוכחית
בצד הזה של הרכב ,יישמע גמ צליל התרעה .בעת
שמופעל מחוונ כיוונ ומזוהה עצמ באותו צד ובאותה
עת ,שתי ההתרעות יופעלו.
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בנופ להתרעה הצלילית ,אמ מערכת השמע פועלת
היא תושתק.

הערה:
מערכת השמע תושתק גמ בעת שמערכת BSM

מפיקה התרעה צלילית.
כאשר המערכת פעילה במצב התרעת תנועה חוצה
) ,(RCPהמערכת תציג התרעות חזותיות וצליליות בעת
זיהוי מכשולימ.
בעת שנשמעת התרעה צלילית ,מערכת השמע
תושתק .אמ מופעל איתות חירומ ,המערכת תתעלמ
ממנו .המערכת תתריע תמיד באמצעות צליל התרעה.
הפקת פעולה של התרעה על עצמימ בשטחימ
מתימ
כאשר המערכת כבויה ,לא יופיעו התרעות חזותיות או
קוליות ממערכת ניטור שטחימ מתימ וממערכת התרעת
תנועה חוצה מאחור.

הערה:
המערכת לניטור שטחימ מתימ תזכור את מצב הפעולה
הנוכחי בעת הדממת המנוע .בכל פעמ שהרכב מופעל,
המערכת תחזור למצב בו הייתה כאשר הוא הודממ.
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מערכת בקרת לחצ אוויר בצמיגימ )(TPMS
מערכת בקרת לחצ האוויר בצמיגימ ) (TPMSמזהירה
את הנהג מפני לחצ אוויר נמוכ בצמיגימ על בי הלחצ
המומלצ לצמיג קר.

הערה:
•האזהרה בלוח המחוונימ תוצג עד שהצמיג ינופח
ללחצ האוויר בתווית לחצי אוויר בצמיגימ.
•המערכת מזהירה רק מפני לחצ אוויר נמוכ בצמיג:
היא אינה מוגלת לנפח אותו.
לחצ האוויר בצמיגימ עשוי להשתנות בהתאמ
לטמפרטורה החיצונית .בכל ירידה של  6.5°Cהלחצ
יורד ב .1psi-כלומר ,כאשר הטמפרטורה יורדת ,גמ לחצ
האוויר בצמיגימ יורד.
מילוי לחצ אוויר ייעשה כאשר הצמיג קר ,כלומר לאחר
שהרכב לא נע במשכ שלוש שעות לפחות ,או שנע
פחות מ 1.6-ק"מ לאחר פרק זמנ של שלוש שעות.
לחצי אוויר בצמיגימ קרימ ,אור שיעלו על לחצי האוויר
המוטבעימ על דפנות הצמיג.
למידע נופ על ניפוח נכונ של האוויר בצמיגימ ,עיינ
בנושא "צמיגימ" בפרק "שירות ותחזוקה".

לחצ האוויר בצמיג יעלה במהלכ נהיגה ברכב .זה נורמלי
ולא צריכ לבצע כל כוונונ עלייה זו בלחצ .המערכת תזהיר
את הנהג מפני לחצ אוויר נמוכ ,אמ הלחצ ירד מתחת
לפ האזהרה מכל יבה ,גמ עקב השפעת הטמפרטורה
החיצונית או שחרור טבעי של אוויר דרכ הצמיג .המערכת
תמשיכ להתריע לנהג על לחצ אוויר נמוכ כל עוד התנאימ
הללו מתקיימימ ,ולא תפיק עד אשר לחצ האוויר
בצמיגימ יתוקנ לערכ הנכונ.
כאשר נורית האזהרה )נורית  (TPMSנדלקת ,יש להעלות
את לחצ האוויר ללחצ המומלצ לצמיג קר כדי שהנורית
תיכבה.

הערה:
בעת ניפוח צמיג חמ ,ייתכנ שיהיה צורכ להגדיל את מידת
הלחצ ל 4psi -מעל הלחצ הקר המומלצ ,כדי לכבות את
נורית האזהרה של .TPMS

המערכת תעודכנ אוטומטית ונורית האזהרה TPMS
תיכבה כאשר המערכת תקבל את לחצי הצמיגימ
המעודכנימ.
לקבלת מידע זה ,ייתכנ שיהיה צורכ לנוע ברכב למשכ
כ 10 -דקות ובמהירות של  24קמ"ש.
לדוגמה ,מידת הלחצ המומלצת לצמיג קר ברכבכ
)שחנה למשכ יותר משלוש שעות( היא .33 psi
אמ הטמפרטורה החיצונית היא  20°Cוהלחצ האמיתי
בצמיג הוא  ,28 psiכאשר הטמפרטורה תרד ל,- 7°C -
הלחצ יירד לכ.24 psi -
לחצ האוויר הזה נמוכ מפיק להדלקת נורית האזהרה
של .TPMSניעה במצב כזה תגרומ ללחצ לעלות חזרה
ל , 28 psi-אכ הנורית תמשיכ לדלוק .במצב זה ,הנורית
תיכבה רק לאחר ניפוח האוויר ללחצ המומלצ בתווית
לחצי אוויר מומלצימ של הרכב.

הערה:
בעת ניפוח צמיג חמ ,ייתכנ שיהיה צורכ להגדיל את מידת
הלחצ ב 4psi -מעל הלחצ הקר המומלצ ,כדי לכבות את
נורית האזהרה של .TPMS

זהירות!
•מערכת  TPMSתוכננה עבור הגלגלימ והצמיגימ
המקוריימ של הרכב .היא מותאמת ללחצימ של
גודל הצמיגימ המותקנימ ברכבכ .שימוש בצמיגימ
ובגלגלימ לא מקוריימ או בעלי גודל ,וג ו/או
מבנה שונה ,עלול לגרומ לפעולה בלתי רצויה של
המערכת או נזק לחיישנימ .חיישני מערכת TPM
לא נועדו עבור צמיגימ לא מקורימ .צמיגימ אלו
יכולימ לגרומ לפעילות משובשת של כל המערכת
ולנזק בחיישנימ .מומלצ להשתמש בצמיגימ
מקוריימ כדי להבטיח פעילות תקינה של מערכת
.TPMS
•שימוש בחומרי איטומ לתקרימ בצמיג שאינמ
מקוריימ עלול לגרומ נזק לחיישנ המערכת .TPMS
לאחר שימוש בחומר איטומ לא מקורי ,מומלצ
להביא את הרכב למרכז שירות מורשה מטעמ
מלת בע"מ ,כדי לבדוק את תפקוד החיישנ.
•לאחר בדיקת הצמיגימ וניפוחמ יש להרכיב חזרה
את מכה פיית הניפוח של הצמיג .ככ תימנע
חדירת לחות ולכלוכ לשתומ ,שעלולה לגרומ נזק
לקנה השתומ.

הערה:
•מערכת  TPMSלא נועדה להחליפ טיפול רגיל
בצמיגימ ,או כדי להתריע על כשל בצמיג או על
מצבו.
•אינ להשתמש ב TPMS-כמד לחצ בזמנ ניפוח
הצמיגימ.
•ניעה ברכב עמ לחצ אוויר נמוכ בצורה
משמעותית בצמיגימ יכולה לגרומ לחימומ יתר של
הצמיג ולכשל.
•לחצ אוויר נמוכ בצמיג יכול גמ לגרומ לעליה
בצריכת הדלק ,לבלאי מהיר של הצמיג ולירידה
באחיזת הכביש ובמרחק העצירה.
•יש לזכור כי מערכת  TPMSאינה מהווה תחליפ
לתחזוקה רגילה של הצמיג ,ובאחריות הנהג
לשמור על לחצ אוויר תקינ בצמיגימ באמצעות מד
לחצ מדוייק גמ אמ לחצ האוויר לא נמוכ מפיק
כדי להדליק את נורית האזהרה של המערכת.
•שינויי טמפרטורה עונתיימ ישפיעו על לחצ האוויר,
ומערכת  TPMSתנטר את לחצ האוויר בפועל
בצמיג.
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 TPMSמכילה את המרכיבימ הבאימ:

אופנ הפעולה של המערכת
מערכת בקרת לחצ האוויר בצמיגימ ) (TPMSמשתמשת
בטכנולוגיה אלחוטית ביחד עמ חיישנימ אלקטרוניימ
המותקנימ על חישוקי הגלגלימ ,כדי לעקוב אחר הלחצ
בצמיגימ.

•יחידת מקלט
• 4חיישני ניטור לחצ אוויר בצמיגימ
•הודעות אזהרה שונות ,אשר מופיעות בתצוגת לוח
המחוונימ ,ואיורימ המתארימ את לחצ האוויר בצמיגימ.

החיישנימ המותקנימ על כל גלגל ומהווימ חלק משתומ
הניפוח של הצמיג ,משדרימ את הלחצ בצמיג אל יחידת
קליטה.

•נורית אזהרת לחצ אוויר בצמיגימ
אזהרות לחצ אוויר נמוכ בצמיגימ
נורית אזהרת לחצ אוויר בצמיגימ תידלק בלוח
המחוונימ ויישמע צליל כאשר לחצ האוויר נמוכ
באחד הגלגלימ או יותר.
תצוגת מערכת בקרת לחצ אוויר בצמיגימ

הערה:
יש חשיבות רבה לבדוק את הלחצ בכל הצמיגימ ברכבכ
מדי חודש ולשמור על הלחצ הנכונ.
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בנופ ,תופיע בלוח המחוונימ ההודעה ) Tire Lowצמיג
נמוכ( למשכ לפחות חמש שניות יחד עמ איור המציג את
ערכי הלחצ של כל צמיג ,כאשר לחצי אוויר נמוכימ יוצגו
בצבעימ שונימ.

הערה:
בעת ניפוח צמיג חמ ,ייתכנ שיהיה צורכ להגדיל את מידת
הלחצ ל 4psi -מעל הלחצ הקר המומלצ ,כדי לכבות את
נורית האזהרה של  .TPMSלקבלת מידע זה ,ייתכנ שיהיה
צורכ לנוע ברכב למשכ עד ל 10 -דקות ובמהירות מעל
 24קמ"ש.
אזהרת אחזקה של מערכת TPMS

כאשר מתגלה תקלה ,המערכת תשמיע צליל ,נורית
האזהרה תהבהב למשכ  75שניות ולאחר מכנ תישאר
דלוקה ,ויישמע צליל אזהרה.

אזהרת לחצ אוויר נמוכ בצמיגימ

אמ הדבר קורה ,עליכ לעצור בהקדמ האפשרי ,לבדוק את
לחצי הניפוח של כל צמיג ברכבכ ולנפח כל אחד מהמ
ללחצ האוויר המומלצ בהתאמ לערכ לחצי אוויר בצמיגימ
קרימ המוצג בתווית.
לאחר שהמערכת קיבלה את העדכונ ,היא תתעדכנ
אוטומטית ,ערכי לחצי האוויר בתצוגה הגרפית בלוח
המחוונימ יוצגו שוב בצבע הרגיל ,ונורית אזהרה TPMS
תיכבה.

בנופ ,תופיע ההודעה SERVICE TIRE PRESSURE
) SYSTEMטפל במערכת לחצ אוויר בצמיגימ( בתצוגת
לוח המחוונימ למשכ חמש שניות ,ולאחר מכנ יופיעו
קווימ מפרידימ ) (- -במקומ ערכי הלחצ ,כדי לציינ אילו
חיישנימ לא נקלטימ על ידי המערכת.

בכל מחזור התנעה ,התרעה זו תחזור על עצמה ,כל
עוד התקלה קיימת .אמ התקלה אינה קיימת יותר,
נורית האזהרה תפיק להבהב ,ההודעה SERVICE
) TIRE PRESSURE SYSTEMטפל במערכת לחצ אוויר
בצמיגימ( לא תופיע בתצוגה ,וערכי הלחצ יופיעו במקומ
מקפימ.

תקלה במערכת עלולה לקרות עקב אחד מהמצבימ
הבאימ:
•תקלה עקב מכשירימ אלקטרוניימ מוכימ או
נהיגה בקרבת מכשירימ הפועלימ על תדר רדיו
זהה לתדר של חיישני מערכת .TPMS
•התקנת חלונות כהימ לא מקוריימ שמשפיעה על
אותות גלי הרדיו.
•שלג או קרח ביב הגלגלימ או בתי הגלגלימ.
•שימוש בשרשראות שלג לגלגלימ ברכב.
•שימוש בגלגלימ/צמיגימ שלא מצוידימ בחיישני
.TPMS
רכבימ עמ גלגל חלופי קומפקטי או צמיג חלופי
בגודל מלא לא מתאימ
 .1לגלגל החלופי הקומפקטי או לצמיג החלופי בגודל
מלא הלא מתאימ ,אינ חיישני לחצ אוויר .לכנ,
מערכת בקרת לחצ האוויר בצמיגימ ) (TPMSלא
תוכל לבקר את לחצ האוויר בצמיג החלופי.
 .2אמ אתה מתקינ גלגל חלופי קומפקטי במקומ
גלגל רגיל ולחצ האוויר בו נמוכ מפ אזהרת לחצ
אוויר ,בהפעלה הבאה של מתג ההתנעה נורית
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אזהרה של  TPMSתידלק ותישאר דלוקה ויישמע צליל
אזהרה .בנופ התצוגה הגרפית שבלוח המחוונימ
עדיינ תציג את ערכי לחצ האוויר בצבע שונה.
 .3לאחר ניעה של עד  10דקות ובמהירות מעל 24
קמ"ש ,נורית האזהרה תהבהב למשכ  75שניות
ולאחר מכנ תישאר דלוקה באופנ קבוע .בנופ ,תופיע
ההודעה ) Service Tire Pressure Systemטפל
במערכת לחצ אוויר בצמיגימ( בתצוגת לוח המחוונימ
למשכ חמש שניות ,ולאחר מכנ יופיעו קווימ מפרידימ
) (- -במקומ ערכי הלחצ.
 .4עמ כל מחזור התנעה ,יישמע צליל אזהרה ונורית
האזהרה תהבהב למשכ  75שניות ולאחר מכנ תישאר
דלוקה באופנ קבוע ,ובתצוגת לוח המחוונימ תופיע
ההודעה ) SERVICE TIRE SERVICE SYSTEMטפל
במערכת לחצ אוויר בצמיגימ( למשכ חמש שניות,
ולאחר מכנ יופיעו מקפימ ) (- -במקומ ערכי הלחצ.
 .5ברגע שתתקנ או תחליפ את הצמיג המקורי ותרכיב
אותו בחזרה ברכב במקומ הגלגל החלופי ,מערכת
 TPMSתתעדכנ אוטומטית .בנופ ,נורית האזהרה
תיכבה ובתצוגת הגרפית בלוח המחוונימ יופיעו ערכי
לחצ חדשימ במקומ המקפימ ) ,(- -כל עוד אינ אפ
צמיג עמ לחצ אוויר נמוכ יותר מפ אזהרת לחצ אוויר
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נמוכ .לקבלת מידע זה ,ייתכנ שיהיה צורכ לנוע ברכב
למשכ עד ל 10-דקות ובמהירות מעל  24קמ"ש.
כלי רכב עמ גלגל חלופי בגודל מלא
 .1רכבכ מצויד בגלגל חלופי בגודל מלא וחישוק גלגל
תואמימ ,יש לו חיישנ לחצ אוויר וניתנ לנטר את לחצ
האוויר בו עמ מערכת בקרת לחצ אוויר בצמיגימ
) (TPMSכאשר הוא מוחלפ בגלגל שחר בו אוויר.
 .2כאשר גלגל חלופי בגודל מלא מוחלפ בגלגל עמ לחצ
אוויר נמוכ ,בהפעלה הבאה של מתג התנעה עדיינ
נורית אזהרה של  TPMSתהיה דלוקה ,יישמע צליל
התרעה והתצוגה הגרפית עדייו תציג את ערכי לחצ
האוויר הנמוכ בצבע אחר.
 .3ניעה של עד  10דקות ובמהירות מעל  24קמ"ש,
תכבה את נורית האזהרה של  TPMSכל עוד אפ אחד
מהצמיגימ אינו מתחת לפ התחתונ של אזהרת לחצ
אוויר בצמיגימ.
נטרול מערכת ) TPMSאמ קיימ(
ניתנ לבטל את פעולת המערכת אמ מחליפימ את כל
הגלגלימ והחישוקימ )צמיגי כביש( בגלגלימ וחישוקימ

ללא חיישני  ,TPMSכמו למשל גלגלי וצמיגי חורפ.
על מנת לנטרל את מערכת  ,TPMSתחילה עליכ
להחליפ את כל צמיגי הרכב בכאלו שאינמ מצוידימ
בחיישני לחצ אוויר .לאחר מכנ ,ע ברכב למשכ  10דקות
ובמהירות גבוהה מ 24 -קמ"ש .המערכת תשמיע צליל,
נורית האזהרה תהבהב למשכ  75שניות ולאחר מכנ
תישאר דלוקה .ההודעה SERICE TIRE PRESSURE
) SYSTEMטפל במערכת לחצ אוויר בצמיגימ( תופיע
בצג לוח המחוונימ ,ולאחר מכנ יופיעו קווימ מפרידימ
) (- -במקומ ערכי הלחצ.

עמ מחזור ההתנעה הבא ,לא יישמע האות הקולי ולא
תופיע ההודעה המתאימה ,אכ הקווימ ) (- -יישארו
במקומ ערכי הלחצ.
כדי להפעיל שוב את המערכת ,החלפ את כל גלגלי הרכב
בכאלו המצוידימ בחיישני לחצ אוויר .לאחר מכנ ,ע ברכב
למשכ עד  10דקות ובמהירות גבוהה מ 24 -קמ"ש.
המערכת תשמיע צליל ,נורית האזהרה תהבהב למשכ
 75שניות ולאחר מכנ תיכבה.
ההודעה ) SERVICE TIRE PRESSURE SYSTEMטפל
במערכת לחצ אוויר בצמיגימ( תופיע בתצוגה ולאחר מכנ
יופיעו ערכי הלחצ במקומ הקווימ.
עמ ההתנעה הבאה ,תיעלמ גמ ההודעה SERVICE

) TIRE PRESSURE SYSTEMטפל במערכת לחצ אוויר
בצמיגימ( מהתצוגה ,בתנאי שלא התגלה כשל.

מערכות ריונ לנועימ
ציוד הבטיחות החשוב ביותר ברכבכ כולל את מערכות
הריונ:

מרכיבימ של מערכות ריונ לנועימ
•מערכות חגורות בטיחות
•מערכות ריונ נופות ) (SRSכריות אוויר
•מערכות ריונ לילדימ
דגמימ מוימימ עשויימ להיות מצוידימ במערכות
הבטיחות שמתוארות בפרק זה ,וייתכנ שהנ אופציונליות
בדגמימ אחרימ .ודא זאת עמ נציג השירות.

הערות בטיחות חשובות
קרא בעיונ את המידע הבא ,על מנת להשתמש
במערכות הריונ בצורה נכונה ולשמור על בטיחותכ ועל
בטיחות הנועימ ברכב.
להלנ מפר צעדימ אותמ תוכל לנקוט כדי להוריד את
היכונ לפגיעה מכריות האוויר:
 .1ילדימ מתחת לגיל  12צריכימ להיות חגורימ תמיד
במושב האחורי.

מדבקת אזהרה

 .2ילדימ שאינמ גדולימ מפיק לחגור את חגורת
הבטיחות כראוי )למידע נופ ,עיינ בנושא "מושבי
בטיחות לילדימ" בפרק זה( ,יש לחגור בהתקנ
ריונ מתאימ במושב האחורי ,או במושבי הגבהה
שמקובעימ למקומ באמצעות חגורות הבטיחות.
 .3אמ ילד בינ הגלאימ  2ל) 12-שאינו יושב במושב
בטיחות הפונה לאחור( חייב לשבת במושב הנוע
הקדמי ,הזז את הכיא לאחור ככל האפשר
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והשתמש במושב בטיחות לילד מתאימ )למידע נופ,
עיינ בנושא "מושבי בטיחות לילדימ" בפרק זה(.
 .4אל תאפשר לילד להזיז את חגורת הבטיחות מהחזה
אל מאחורי הגב או אל מתחת ליד.
 .5קרא את ההוראות בנוגע למושבי הבטיחות לילדימ
בעיונ כדי לוודא שימוש נכונ.
 .6כל הנועימ חייבימ לחגור תמיד את חגורות הבטיחות
שלהמ כראוי.
 .7יש להזיז את מושב הנהג והנוע הקדמי לאחור במידת
האפשר כדי לאפשר לכריות האוויר מרווח פתיחה.
 .8אל תישענ על הדלת או על החלונ .אמ רכבכ מצויד
בכריות אוויר צד והנ נפתחות ,כריות הצד ייפתחו
בחוזקה לתוכ המרווח בינ הנועימ לבינ הדלת.
הנועימ עלולימ להיפגע כתוצאה מככ.
 .9אמ יש צורכ לשנות את מערכת כריות האוויר ברכבכ
כדי להתאימה לאדמ נכה ,פנה למרכז שירות לפי
המידע תחת הנושא "שירות לקוחות".
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אזהרה!
•לעולמ אל תתקינ מערכת ריונ לילד הפונה לאחור
על מושב שמוגנ בכרית אוויר פעילה לפניו .אחרת
קיימת כנת מוות או פציעה קשה לילד.
•מומלצ תמיד להיע ילדימ במושב בטיחות מתאימ
המותקנ במושב האחורי ,מכיוונ שבו יהיה הילד מוגנ
היטב בעת תאונה.
•אמ עליכ להיע ילד במושב בטיחות הפונה לאחור
שמותקנ במושב הקדמי ,יש לנטרל את כרית
האוויר של הנוע הקדמי .ודא תמיד שנורית חיווי
כרית אוויר מנוטרלת ,דולקת בעת שימוש במושב
בטיחות לילד .יש להזיז את מושב הנוע לאחור
ככל האפשר ,כדי שמושב הבטיחות של הילד לא
ייגע בלוח המכשירימ.
•כרית אוויר נפתחת במושב הנוע הקדמי עלולה
לגרומ למוות או לפציעות חמורות לילדימ עד גיל ,12
כולל אלו שיושבימ במושב הבטיחות הפונה לאחור.

מערכות חגורות בטיחות
יש לחגור חגורות בטיחות אפילו אמ אתה נהג מיומנ
ואפילו בניעות קצרות .ייתכנ שנהג אחר יפגע בכ .תאונה
יכולה להתרחש ברחוב ליד הבית או הרחק מהעיר.
מחקרימ מראימ שחגורות הבטיחות מצילות חיימ ויכולות
להקטינ את חומרת הפגיעות במקרה של התנגשות.
חלק מהפגיעות הקשות ביותר מתרחשות כאשר הנוע
מושלכ מנ הרכב.
חגורות הבטיחות מקטינות באופנ משמעותי את
היכונ שמישהו יושלכ מהרכב בזמנ התנגשות ,וכנ את
האפשרות להיפגע מהתנגשות בחלקימ פנימיימ של
הרכב .כולמ חייבימ להיות חגורימ ברכב בכל זמנ.

מערכת תזכורת חגורות בטיחות )(BeltAlert
תזכורת חגורות בטיחות למושבימ הקדמיימ ובשורה
השנייה )אמ קיימת(
תפקוד זה נועד להזכיר לנהג ולנוע הקדמי
)אמ המושב שלו מצויד בתזכורת( לחגור את חגורות
הבטיחות .התפקוד פעיל כל עוד מתג ההתנעה נמצא
במצב  STARTאו .ON/RUN

חיווי ראשונ
אמ הנהג לא חגור בעת שמתג ההתנעה מועבר למצב
 STARTאו  ,ON/RUNיישמע אות קולי למשכ מפר
שניות .אמ ,באותו המצב ,הנהג או הנוע הקדמי לא
חגורימ ,נורית ההתרעה של תפקוד התזכורת תידלק
באדומ ותישאר דולקת עד שהנהג והנוע הקדמי יחגרו
את חגורות הבטיחות.
נורית תזכורת חגורת הבטיחות תהפוכ לירוקה כאשר
חגורת הבטיחות חגורה .לאחר שהנהג והנוע הקדמי
חגור את חגורת הבטיחות שלהמ כל נוריות תזכורת
חגורת הבטיחות ייכבו .התזכורת במושב הנוע הקדמי
לא פעילה כאשר המושב ריק.
רצפ תזכורת חגורות הבטיחות
רצפ תזכורת חגורת הבטיחות מופעל כאשר הרכב נוע
במהירות הגבוהה מהמהירות המוגדרת ,והנהג או הנוע
הקדמי לא חגורימ )תזכורת חגורת הבטיחות במושב
הנוע הקדמי לא תהיה פעילה כאשר המושב ריק(.
רצפ תזכורת חגורת הבטיחות מתחיל על ידי הבהוב של
נורית האזהרה והשמעת אות קולי לירוגינ .ברגע שהרצפ
הושלמ ,נורית האזהרה נשארת אדומה עד לחגירת מושב
קדמי הבטיחות.

רצפ התזכורת עשוי לפעול שוב בהתאמ למהירות הרכב,
ועד שחגורות הבטיחות במושב הנהג והנוע הקדמי
חגורות .על הנהג להזכיר לשאר הנועימ ברכב לחגור
את חגורות הבטיחות שלהמ.
שינוי מצב
אמ הנהג או הנוע הקדמי מתירימ את חגורות הבטיחות
שלהמ בעת שהרכב בניעה ,רצפ תזכורת חגורות
הבטיחות יתחיל עד לחגירת חגורות הבטיחות .התזכורת
במושב הנוע הקדמי לא פעילה כאשר המושב ריק.
ייתכנ שהתזכורת תופעל אמ יהיה מטענ כבד או בעל חיימ
על מושב הנוע הקדמי ,או אמ המושב מוטה לחלוטינ
לאחור )אמ האפשרות קיימת(.
מומלצ לעגנ בעלי חיימ במושב האחורי )אמ קיימ( בהתקנ
ריונ מתאימ או בארגז ניעה הניתנ לעיגונ באמצעות
חגורת הבטיחות של הרכב ,ולאבטח היטב את המטענ.
תזכורת חגורת בטיחות למושב האחורי )אמ קיימת(
תזכורת חגורת בטיחות למושב האחורי מציגה לנהג באמ
חגורת בטיחות במושב האחורי חגורות או משוחררות
)אמ קיימת תזכורת חגורת בטיחות למושב האחורי(.

רצפ תזכורת חגורת הבטיחות למושבימ האחוריימ
מופעל כאשר הרכב בתנועה במהירות מעל התחומ
המוגדר .אמ חגורה בשורה השנייה נחגרת ,נורית
תזכורת חגורת בטיחות אחורית עבור מושב זה
תידלק קבוע בירוק .אמ הנוע אינו חוגר את חגורת
הבטיחות ,רצפ תזכורת חגורות הבטיחות יתחיל
)אמ קיימת תזכורת חגורת בטיחות למושב האחורי(.
נורית תזכורת חגורת הבטיחות התואמת תידלק
קבוע באדומ.
אמ חגורת הבטיחות אינה נחגרת כאשר הרכב עבור
את המהירות המוגדרת ,תזכורת חגורת הבטיחות
האחורית תהבהב באדומ ויישמע צליל אזהרה רציפ
למשכ כ 30-שניות ,אמ אינ שינוי במצב של אבזמי
חגורות בטיחות במושבימ האחוריימ.
אמ חגורת הבטיחות של נוע במושב האחורי
משוחררת בעת שהרכב בתנועה ,רצפ האזהרה
יתחיל שוב ונורית תזכורת חגורת הבטיחות אחורית
למיקומ זה תשנה צבע מירוק לאדומ ,כדי להתריע
לנהג לעצור את הרכב עד שהנוע במושב האחורי
יחגור שוב את חגורת הבטיחות שלו.
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כל נוריות תזכורת חגורת בטיחות אחורית יישארו דלוקות
למשכ כ 60 -שניות )אמ קיימת תזכורת חגורת בטיחות
אחורית(
תזכורת חגורת בטיחות אחורית תציינ שהמושב האחורי
פנוי וחגורת הבטיחות אינה חגורה  .אמ המושב
האחורי פורק )בכלי רכב עמ מושב אחורי ניתנ להרה(
תזכורת חגורת בטיחות אחורית תוצג עמ שני קווימ
מפרידימ . - -
ניתנ להפעיל או לבטל את פעולת תזכורת חגורת בטיחות
קדמית במרכז שירות מורשה.
לא ניתנ לנטרל את תזכורת חגורת בטיחות אחורית.
חברת  FCA US LLCממליצה לא לבטל את פעולת
התזכורת.

הערה:
אמ תזכורת חגורת בטיחות קדמית נוטרלה ,נורית
תזכורת חגורת הבטיחות הקדמית תידלק ותישאר
דולקת עד שהנהג והנוע הקדמי יחגרו את חגורות
הבטיחות.
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חגורות מותניימ/כתפ
לכל המושבימ ברכב יש חגורת מותניימ/כתפ.
מתקנ הגלילה של חגורות הבטיחות ננעל רק במקרה
של בלימת פתע או התנגשות .במצב רגיל רצועת
הכתפ חופשית לנוע בהתאמ לגופכ .אולמ ,במקרה של
התנגשות ,החגורה ננעלת ומונעת השלכה של הנוע
בתוכ הרכב ,ואת הכנה של פציעה כתוצאה מככ.

אזהרה!
•התמכות על כריות האוויר בלבד עלולה להוביל
לפציעות חמורות במקרה של התנגשות .כריות
האוויר ,בשילוב עמ חגורות הבטיחות ,מאבטחות
אותכ למושב .בהתנגשויות מוימות ייתכנ שכריות
האוויר כלל לא ייפתחו .חגור תמיד את חגורת
הבטיחות ,גמ אמ הרכב מצויד בכריות אוויר.
•בעת התנגשות ,אתה והנועימ ברכבכ עלולימ
להיפצע פציעות חמורות אמ אתמ לא חגורימ
כראוי .אתה עלול להיפגע מהחלקימ הפנימיימ של
הרכב או מנועימ אחרימ ,או להיזרק אל מחוצ
לרכב.

אזהרה!
ודא תמיד שאתה ושאר הנועימ ברכב חגורימ כראוי.
•מוכנ לנוע באזורי הובלת מטענ ,בתוכ הרכב
או מחוצה לו .בעת התנגשות ,אנשימ הנועימ
באזורימ אלה המ בעלי יכוי גבוה יותר להיפצע או
להיהרג.
•אל תאפשר לאפ נוע לשבת באזור ללא מושב
וחגורת בטיחות ברכב בעת הניעה.
•ודא שכל הנועימ ישובימ וחגורימ כראוי .כדי
להפחית את היכונ לפציעות במקרה של
התנגשות ,כל הנועימ והנהג חייבימ לחגור את
חגורות הבטיחות שלהמ.
•חגירה לא נכונה של חגורות הבטיחות עלולה לגרומ
לפציעות חמורות יותר בעת התנגשות .עלולות
להיגרמ פגיעות פנימיות ,או אפילו ניתנ להחליק
החוצה מהחגורה .עקוב אחר ההוראות כדי לחגור
את חגורת הבטיחות שלכ כהלכה ולשמור גמ על
הנועימ ברכב בטוחימ.

אזהרה!
•אור לחגור שני אנשימ עמ חגורת בטיחות אחת.
המ עלולימ להתנגש אחד בשני בזמנ תאונה ולהיפגע
באופנ חמור .לעולמ אל תשתמש בחגורת מותניימ/
כתפ או בחגורת מותניימ לחגירת יותר מאדמ אחד,
ללא קשר לגודלו.

אזהרה!
•חגורת מותניימ שמונחת גבוה מדי עלולה להגדיל
את היכונ לפציעה בעת התנגשות .העוצמה של
החגורה לא תיפג במותניימ או בעצמות האגנ,
אלא באזור הבטנ .ודא תמיד שהחלק התחתונ של
חגורת הביטחונ מונח נמוכ על מותניכ ומהודק
היטב.
•חגורת בטיחות מפותלת עלולה לא להגנ עליכ
כראוי .בעת התנגשות היא אפ עלולה לחתוכ אותכ.
ודא שחגורת הבטיחות מונחת ללא פיתולימ על
גופכ .אמ אינ באפשרותכ ליישר חגורת בטיחות
מפותלת ,פנה למרכז שירות לביצוע התיקונ.

אזהרה!
•חגורה רופפת מדי לא תגנ עליכ כראוי .במקרה
של בלימת פתע אתה עלול לנוע קדימה במידה
מוכנת .הדק את חגורת הבטיחות לגופכ.
•חגורת בטיחות שנחגרה לתוכ האבזמ הלא נכונ לא
תגנ עליכ כראוי .חגורת מותניימ הנחגרת גבוה מדי
יכולה להגדיל את הכנה של פגיעה בזמנ התנגשות.
הקפד לחגור אותה לתוכ האבזמ הקרוב אליכ ביותר.
•אינ לחגור את חגורת הבטיחות מתחת לזרוע שלכ.
בעת התנגשות גופכ עלול להיחבט במשטחימ
הפנימיימ של הרכב ולהגביר את הפגיעה בראש
ובצוואר .חגורת בטיחות הנחגרת מתחת לזרוע
עלולה לגרומ לפציעות פנימיות .עצמות הכתפ
חזקות יותר מהצלעות .חגור את החגורה ביב
הכתפ כדי שהעצמות החזקות יותר יפגו את
עוצמת ההתנגשות.

אזהרה!
•חגורה פרומה או קרועה עלולה להתנתק בעת
התנגשות ולהשאיר אותכ ללא הגנה .בדוק את
המערכת באופנ שוטפ ,חפש אחר חתכימ ,פרימה,
או חלקימ רופפימ .יש להחליפ מיד חלקימ פגומימ.
אל תפרק את מערכת חגורות הבטיחות ואל
תבצע בה שינויימ .יש להחליפ את מערכות חגורות
הבטיחות לאחר התנגשות.
הוראות שימוש בחגורת מותניימ/כתפ
 1היכנ לרכב וגור את הדלת .הישענ לאחור וכווננ
את המושב.
 .2להב האבזמ של חגורת הבטיחות נמצא מעל
משענת הגב של המושב הקדמי ,וליד הזרוע
שלכ במושב האחורי )בכלי רכב המצוידימ במושב
אחורי( .אחוז בלהב ומשוכ החוצה את החגורה.

•חגורת כתפ שמונחת מאחוריכ לא תגנ עליכ
כראוי בעת התנגשות .יש יכוי גדול יותר לפגיעת
ראש בעת התנגשות אמ אתה לא חוגר את
חגורת הכתפ שלכ .יש להשתמש בחגורת הכתפ
והמותניימ ביחד.
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משוכ את להב האבזמ לאורכ מתקנ המתיחה במידת
הצורכ ,כדי לאפשר לחגורה להקיפ את המותניימ שלכ.

משיכת להב אבזמ חגורת הבטיחות

 .3לאחר שמשכת את החגורה במידה מפקת ,הכנ
את הלשונית לתוכ האבזמ עד להישמע צליל נקישה.
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הכנת להב האבזמ לתוכ האבזמ

חגורת המותניימ

 .4מקמ את חגורת המותניימ באופנ הדוק לרוחב
המותניימ ,מתחת לבטנ .משוכ את חגורת המותניימ
כדי להיר ממנה ריפיונ .ניתנ להרפות את חגורת
המותניימ במידה והיא הדוקה מדי ,באמצעות הטיית
האבזמ ומשיכת חגורת המותניימ .חגורת מותניימ
מהודקת מקטינה את האפשרות שתחליק מתחת
לחגורה במקרה של התנגשות.

 .5הנח את חגורת הכתפ על החזה כאשר היא מתוחה,
ככ שתרגיש בנוח והחגורה לא תהיה מונחת על
הצוואר .מתקנ המתיחה יהדק אותה במידה הנכונה.
 .6כדי לשחרר את החגורה ,לחצ על הלחצנ האדומ
שבאבזמ .החגורה תימשכ אוטומטית למצב מאוחנ.
במידת הצורכ החלק מטה את האבזמ כדי לאפשר
לחגורה לחזור למקומה.

כדי לוודא שנקודת העיגונ נעולה במקומה ,הזז את
העיגונ כלפי מטה.

שחרור פיתול בחגורת מותניימ/כתפ
פעל באופנ הבא כדי לשחרר פיתול למצב ישר בחגורת
המותניימ/כתפ.
 .1מקמ את האבזמ קרוב ככל האפשר אל נקודת העיגונ.

אזהרה!

 .2במרחק של כ 15-עד " 30מ מעל האבזמ ,אחוז
וובב את החגורה ב 180-מעלות כדי ליצור קיפול
אשר מתחיל מיד מעל האבזמ.

חגירה לא נכונה של חגורות הבטיחות עלולה לגרומ
לפציעות חמורות יותר בעת התנגשות .עלולות
להיגרמ פגיעות פנימיות ,או אפילו ניתנ להחליק
החוצה מהחגורה .מלא אחר ההוראות כדי לחגור
את חגורת הבטיחות שלכ כהלכה ולשמור גמ על
הנועימ ברכב בטוחימ.

 .3החלק את האבזמ מעלה מעל החגורה המקופלת.
החגורה המקופלת חייבת להיכנ לחריצ האבזמ.
 .4המשכ להחליק את האבזמ כלפי מעלה עד אשר הוא
עובר את האזור המקופל והחגורה כבר לא מפותלת.
נקודת עיגונ עליונה מתכווננת של חגורת כתפ
חגורת הכתפ במושב הנהג והנוע הקדמי ניתנת לכוונונ
כלפי מעלה או מטה כדי שתהיה מונחת כראוי ,הרחק
מצווארכ.
לחצ על לחצנ השחרור כדי לשחרר את העיגונ ,והזז אותו
כלפי מעלה או מטה למצב המתאימ ביותר עבורכ.

נקודת עיגונ עליונה מתכווננת

ככלל ,אמ אתה נמוכ מהממוצע ,עדיפ שמצב החגורה
יהיה נמוכ יותר .אמ אתה גבוה מהממוצע ,עדיפ שמצב
החגורה יהיה גבוה יותר.
לאחר שחרור לחצנ העיגונ ,הזז אותו כלפי מעלה או מטה
כדי לוודא שהוא נעול היטב.

הערה:

•הנח את רצועת הכתפ על החזה כאשר היא
מתוחה ,ככ שתרגיש בנוח והחגורה לא תהיה
מונחת על הצוואר .מתקנ המתיחה יהדק אותה
במידה הנכונה.
•כוונונ לא נכונ של חגורת הבטיחות עלול להפחית
את היעילות שלה במקרה של התנגשות.
•בצע תמיד את כל כוונוני החגורה כאשר הרכב
עומד.

נקודת העיגונ העליונה המתכווננת מצוידת באפשרות
"העלאה קלה" .אפשרות זו מאפשרת את הרמת נקודת
העיגונ העליונה ללא צורכ בלחיצה על לחצנ השחרור.
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חגורות בטיחות לנשימ בהריונ

קדמ מותחנימ של חגורות הבטיחות

מערכת ניהול אנרגיה

חגורות הבטיחות של המושבימ הקדמיימ מצוידות
במתקנ קדמ-מתיחה שמתוכננ לבטל את חופש
החגורה במקרה של התנגשות .מתקנ זה משפר את
ביצועי החגורה על ידי ככ שהוא מבטיח שהחגורה
תהיה מהודקת היטב ביב הנוע מוקדמ ככל האפשר,
במקרה של התנגשות .קדמ-מותחנימ פועלימ ביעילות
ללא תלות בממדי הנוע ,כולל אלו שבמושבי בטיחות
לילדימ.

מערכת חגורת הבטיחות של המושב הקדמי וייתכנ שגמ
מערכת חגורת הבטיחות של המושב האחורי מצוידות
במערכת ניהול אנרגיה ,היכולה להקטינ עוד יותר את
היכונ של פציעה במקרה של התנגשות.

הערה:
נשימ בהריונ וחגורות בטיחות

נשימ הרות חייבות לחגור חגורות בטיחות ,מכיוונ
שהחגורות מפחיתות משמעותית את כנת הפציעות
עבורנ ועבור עובריהנ.
יש למקמ את החגורה צמוד ומתחת לבטנ ,ולרוחב
עצמות המותניימ החזקות .יש להניח את חגורת הכתפ
מעבר לחזה והרחק מהצוואר.
אינ להניח את חגורת הכתפ מאחוריכ או מאחורי הזרוע.
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מתקנ זה אינו מהווה תחליפ לחגירה נכונה של החגורה
על ידי הנוע .חגורת הבטיחות צריכה להיות מונחת
היטב ובצורה מהודקת.
קדמ-המותחנימ מופעלימ על ידי יחידת הבקרה של
מערכת הריונ לנועימ ) .(ORCבדומה לכריות האוויר,
מתקנימ אלה מיועדימ לשימוש חד-פעמי .אמ הופעלו
כריות האוויר או קדמ-המותחנימ ,יש להחליפ אותמ
בחדשימ.

מערכת חגורות הבטיחות מצוידת במכלול מותחנ
המתוכננ לשחרר את החגורה בצורה מבוקרת.
מותחני נעילה אוטומטיימ )(ALR
ייתכנ שחגורות הבטיחות במושבי הנועימ מאובזרות
במותחני נעילה אוטומטיימ ) (ALRאשר משמשימ לעיגונ
בטוח של מושבי בטיחות לילדימ.
למידע נופ ,עיינ בנושא "התקנת מושבי בטיחות לילדימ
באמצעות חגורות הבטיחות" שבפרק "מושבי בטיחות
לילדימ".
האיור הבא מתאר את אפשרות הנעילה של כל מושב
ברכב.

אמ הנוע יושב במושב המצויד במותחני הנעילה
אוטומטיימ בעת ניעה רגילה ,משוכ את חגורת
הבטיחות מפיק כדי להקיפ את הנוע במושב ,כדי
להימנע מהפעלת המערכת.
אמ המותחנימ הופעלו ,יישמע צליל של נקישות עמ
משיכת החגורה.
 - ALRמותחני נעילה אוטומטיימ )דגמי שתי דלתות(

הנח לחגורת הבטיחות להיגלל עד הופ למקומה בתוכ
המנגנונ ולאחר מכנ משוכ שוב את החגורה דיה ,כדי
להקיפ את הנוע במושב.
החלק את האבזמ לתוכ התפ עד להישמע צליל נקישה.
במצב נעילה אוטומטי ,חגורת הכתפ ננעלת מראש
באופנ אוטומטי.
חגורת הבטיחות עדיינ תחזור למקומה כדי לבטל את
חופש הפעולה של חגורת הכתפ.

 - ALRמותחני נעילה אוטומטיימ
)דגמי ארבע דלתות(

השתמש במצב הנעילה האוטומטית בכל פעמ שמושב
בטיחות לילד מותקנ במושב שמאובזר בתפקוד זה.
ילדימ מתחת לגיל  12צריכימ להיות חגורימ תמיד במושב
האחורי.

אזהרה!
•לעולמ אל תתקינ מערכת ריונ לילד הפונה
לאחור על מושב שמוגנ בכרית אוויר פעילה
לפניו .אחרת קיימת כנת מוות או פציעה
קשה לילד.
•מומלצ תמיד להיע ילדימ במושב בטיחות
מתאימ המותקנ במושב האחורי ,מכיוונ שבו
יהיה הילד מוגנ היטב בעת תאונה.
•אמ עליכ להיע ילד במושב בטיחות הפונה
לאחור שמותקנ במושב הקדמי ,יש לנטרל
את כרית האוויר של הנוע הקדמי .ודא תמיד
שנורית חיווי כרית אוויר מנוטרלת דולקת בעת
שימוש במושב בטיחות לילד .יש להזיז את
מושב הנוע לאחור ככל האפשר ,כדי שמושב
הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח המכשירימ.
•כרית אוויר נפתחת במושב הנוע הקדמי
עלולה לגרומ למוות או לפציעות חמורות לילדימ
עד גיל  ,12כולל אלו שיושבימ במושב הבטיחות
הפונה לאחור.
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כיצד להשתמש במצב נעילה אוטומטית
 .1חגור את חגורת המותניימ והכתפ.
 .2אחוז בחגורת הכתפ ומשוכ אותה כלפי מטה לכל
אורכה.
 .3אפשר לחגורה לחזור .בעת חזרתה יישמע צליל
נקישה המציינ שהחגורה נמצאת כעת במצב נעילה
אוטומטית.
כיצד לבטל את מצב נעילה אוטומטית
נתק את חגורת המותניימ/כתפ ואפשר את חזרתה
המלאה כדי לבטל את מצב הנעילה האוטומטית
ולהפעיל את מצב נעילת החירומ של הרכב.

אזהרה!

אזהרה!
•אינ להשתמש במצב הנעילה האוטומטית כדי
לרנ נועימ שחוגרימ את חגורות הבטיחות ,או
ילדימ שיושבימ במושבי הגבהה .מצב הנעילה נועד
להתקנת מושבי בטיחות לילד הפונימ לאחור או
הפונימ לפנימ ,ומצוידימ ברתמה להתקנה.

ייתכנ שמערכת כריות האוויר ברכבכ כוללת:
רכיבי מערכת כריות האוויר
•בקר מערכת ריונ )(ORC
•נורית אזהרת כרית אוויר
•עמוד וגלגל הגה
•לוח מחוונימ
•מגני ברכיימ

מערכות ריונ נופות )(SRS

•כריות אוויר במושבימ הקדמיימ

דגמימ מוימימ עשויימ להיות מצוידימ במערכות
הבטיחות שמתוארות בפרק זה ,וייתכנ שהנ אופציונליות
בדגמימ אחרימ .ודא זאת עמ מרכז השירות שלכ.

•לחצנ אבזמ חגורות הבטיחות

מערכת כריות האוויר צריכה להיות מוכנה להגנ עליכ
בעת התנגשות .מערכת הריונ לנועימ ) (ORCמבקרת
את המעגלימ הפנימיימ ואת החיווט המחבר שקשור
לרכיבימ החשמליימ של מערכת כריות האוויר.

•כריות אוויר צד נופות
•חיישני פגיעה קדמיימ וצדדיימ
•קדמ מותחנימ של חגורות הבטיחות
נורית אזהרת כרית אוויר

•לאחר בדיקה לפי המתואר בפר זה ,חובה להחליפ
את מכלול החגורה אמ מערכת מותחני הנעילה
האוטומטיימ ) (ALRאו כל תפקוד אחר של חגורת
הבטיחות לא עובד כראוי.

המערכת מנטרת את מוכנות המעגלימ
האלקטרוניימ של מערכת כריות האוויר בכל עת שמתג
ההתנעה נמצא במצב  STARTאו .ON/RUN

•אי החלפת מכלול החגורה עלול להגביר את היכונ
של פגיעה בהתנגשות.

אמ מתג ההתנעה נמצא במצב  OFFאו  ,ACCמערכת
כריות האוויר לא תפעל וכריות האוויר לא ייפתחו.
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למערכת כריות האוויר יש גמ מערכת גיבוי שתנפח את
כריות האוויר גמ אמ המצבר חלש או נותק לפני פתיחת
הכריות.
כמו כנ ,המערכת מדליקה את נורית האזהרה של כריות
האוויר בלוח המחוונימ למשכ  4עד  8שניות לבדיקת
תקינות עצמית ,בעת שמתג ההתנעה נמצא במצב
 .ON/RUNהנורית כבית לאחר יומ בדיקת התקינות.
במידה ותתגלה תקלה באחד מרכיבי המערכת ,נורית
כריות האוויר תידלק רגעית או ברציפות.
צליל התרעה יחיד יישמע במידה והנורית נדלקת לאחר
ההתנעה.
המערכת מכילה גמ אבחונימ שידליקו את נורית אזהרת
כריות האוויר בלוח המחוונימ אמ ישנה תקלה שעלולה
להשפיע על המערכת.
האבחונ גמ מאחנ בזיכרונ את אופי התקלה.
על אפ שאינ יבה לבצע פעולות תחזוקה במערכת
כריות האוויר ,במקרימ הבאימ פנה מיד למרכז שירות
לתיקונ המערכת.
•נורית האזהרה של כריות האוויר לא נדלקת במהלכ
 4עד  8השניות לאחר העברת מתג ההתנעה למצב
.ON/RUN

•נורית האזהרה נשארת דולקת לאחר פרק הזמנ של
 4עד  8שניות.

נורית אזהרת תקלה בנורית כריות אוויר

•נורית האזהרה נדלקת לירוגינ או נשארת קבועה
במהלכ הניעה.

אמ זוהתה תקלה בנורית אזהרת כרית האוויר ,אשר
יכולה להשפיע על מערכת הריונ הנופת ),(SRS
נורית אזהרת תקלה בנורית כריות אוויר תידלק בלוח
המחוונימ .נורית אזהרת תקלה בנורית כריות אוויר
תמשיכ לדלוק כל עוד התקלה קיימת .בנופ ,יישמע
צליל בודד כדי להתריע על ככ שנורית אזהרת תקלה
בנורית כריות אוויר נדלקה וזוהתה תקלה .אמ נורית
אזהרת תקלה בנורית כריות אוויר נדלקת קבוע או
לירוגינ בעת נהיגה פנה מיד למרכז שירות מורשה.

הערה:
אמ מד המהירות ,מד הל"ד או כל מד אחר הקשור
למנוע לא עובד ,ייתכנ שגמ מערכת הריונ לנועימ תהיה
מנוטרלת .ייתכנ שכריות האוויר לא יגנו עליכ במקרה כזה.
פנה למרכז שירות בהקדמ האפשרי לטיפול בתקלה
במערכת כריות האוויר.

אזהרה!
התעלמות מנורית האזהרה של כריות האוויר בלוח
המחוונימ פירושה שכריות האוויר לא יגנו עליכ בעת
התנגשות .אמ הנורית לא נדלקת לבדיקת תקינותה
או נשארת דולקת לאחר התנעת הרכב ,או אמ היא
נדלקת במהלכ ניעה ,פנה מיד למרכז שירות לטיפול
במערכת כריות האוויר.

למידע נופ בנוגע לנורית אזהרת תקלה בנורית
כריות אוויר עיינ בפרק "הכר את לוח המחוונימ" בפר
נהג זה.
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Driver And P

The Advance
tistage drive
This system
the severity
mined by th
(ORC), which

רכבכ מצויד בכריות אוויר קדמיות ובחגורות מותניימ/
כתפ במושבימ הקדמיימ .כריות האוויר הקדמיות הנ
תופת למערכות הריונ של חגורות הבטיחות .כרית
האוויר של הנהג נמצאת במרכז גלגל ההגה .כרית האוויר
של הנוע הקדמי נמצאת בלוח המחוונימ מעל תא
הכפפות .התוויות  SRS AIRBAGאו  AIRBAGמוטבעות
על כיוי הכריות.

•ישיבה קרובה מדי לגלגל ההגה או ללוח המחוונימ
בעת פתיחה של כרית האוויר עלולה לגרומ לפציעה
חמורה ,ואפ למוות .כריות האוויר זקוקות למרווח
פתיחה .הישענ לאחור ,ככ שתוכל לאחוז בהגה
בקלות או לגעת בלוח המחוונימ.
•לעולמ אל תתקינ מערכת ריונ לילד הפונה לאחור
אחרת
פעילה לפניו.
אוויר
בכרית
BagעלAirמושב שמוגנ
instrument
panel.
The
Redundant
לילד.
קשה
פציעה
או
מוות
כנת
Warning Light will stay on until
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Warning Light has come on and a fault has
היטב בעת תאונה.
been detected. If the Redundant Air Bag

מיקומ כרית אוויר קדמית וכרית אוויר לברכיימ
Front Air Bag/Knee Impact Bolster
הנהג והנוע הקדמי
 - 1כריות האוויר הקדמיות של
Locations

והנוע
לברכיימ של
אוויר
הקדמי— 1
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הנהג And
Passenger
Front
 - 2כריתAir
Bags
2 — Driver And Passenger Knee Impact
110
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Bag Warning
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לילד
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ככל
of this manual.
לגעת בלוח המחוונימ.
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עלולה
הקדמי
•כרית אוויר נפתחת במושב הנוע
,12
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לפציעות
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 vehicleגילThis
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shoulder
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and
הפונה לאחור.
הבטיחות
במושב
שיושבימ
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passenger. The front air bags are a supplement to the seat belt restraint systems. The
driver front air bag is mounted in the center
of the steering wheel. The passenger front air
bag is mounted in the instrument panel,

המערכת פועלת לפי חומרת ההתנגשות המזוהה על
ידי מערכת הריונ לנועימ ) ,(ORCאשר מקבלת מידע
מחיישני ההתנגשות הקדמיימ )אמ קיימימ( או מרכיבימ
אחרימ של המערכת .כרית האוויר של הנהג היא כרית
אוויר חד שלבית.
כרית האוויר של הנוע היא כרית אוויר רב שלבית.
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כריות אוויר קדמיות

אזהרה!

מאפייני כריות האוויר הקדמיות של הנהג והנוע
הקדמי

השלב הראשונ של הניפוח מופעל מיד ברגע ההתנגשות
שדורשת פתיחה של כרית האוויר.
עוצמת הניפוח היא חלשה יותר במקרימ בהמ חומרת
ההתנגשות נמוכה.
עוצמת ניפוח חזקה יותר משמשת למקרימ בהמ חומרת
ההתנגשות גבוהה.
ייתכנ שרכב זה מצויד במתג חגורות בטיחות של הנהג ו/
או הנוע הקדמי ,אשר מזהה מקרה בו הנהג או הנוע
הקדמי לא חגורימ.
מתג האבזמ של חגורת הבטיחות עשוי להתאימ את
קצב הניפוח של כריות האוויר הקדמיות המתקדמות.

אזהרה!
•אינ להניח חפצימ על כריות האוויר בלוח המחוונימ
ובגלגל ההגה או בביבתנ ,מאחר שהמ עלולימ
לגרומ לפגיעות חמורות במקרה של תאונה
שתגרומ לפתיחת כריות האוויר.
•אינ להניח חפצימ על מכי כריות האוויר או
בביבתנ ,ואל תנה לפתוח אותנ ידנית .אתה עלול
לגרומ נזק לכריות ולהיפגע ,מכיוונ שהנ עלולות לא
להיות תקינות.כיוי המגנ של כרית האוויר מתוכננ
להיפתח רק בעת התנפחות הכרית.
•התמכות על כריות האוויר בלבד עלולה להוביל
לפציעות חמורות במקרה של התנגשות .כריות
האוויר ,בשילוב עמ חגורות הבטיחות ,מאבטחות
אותכ למושב .בהתנגשויות מוימות ייתכנ שכריות
האוויר כלל לא ייפתחו .חגור תמיד את חגורת
הבטיחות ,גמ אמ הרכב מצויד בכריות אוויר.

כריות האוויר הקדמיות תוכננו לפק הגנה נופת
בשילוב עמ חגורות הבטיחות.

כיוי מרכז גלגל ההגה והחלק מושב קדמי העליונ
של לוח המחוונימ מופרדימ ומתקפלימ ,ככ שכריות
האוויר יכולות להיפתח במלואנ.

אינ הנ מקטינות את הכנה לפציעה כתוצאה מהתנגשות
אחורית ,צידית או מצב של התהפכות הרכב.

הכריות נפתחות במלואנ בפחות מהזמנ שלוקח
למצמצ בעיניימ.

לא בכל תאונה חזיתית יופעלו כריות האוויר הקדמיות,
גמ אמ נגרמ נזק לרכב במהלכ התאונה .לדוגמה ,בעת
התנגשויות בעמודימ ,התנגשות גחונ ,התנגשות זוויתית.

לאחר מכנ הנ מתרוקנות במהירות במהלכ ריונ הנהג
והנוע הקדמי.

הפעלת כריות האוויר הקדמיות

למרות זאת ,תלוי בוג ובמיקומ התאונה ברכב ,ייתכנ
שכריות האוויר הקדמיות ייפתחו גמ בתאונה עמ כלי רכב
קטנ שיגרומ להאטה חזקה.
מאחר שהחיישנימ מודדימ את האטת הרכב ,מהירות
הרכב והנזק אינמ מפיקימ כדי להחליט אמ כריות
האוויר היו צריכות להיפתח או לא.
חגירת חגורות הבטיחות חשובה לשיפור הבטיחות שלכ
בכל וג של התנגשות ,לשמירה על מיקומכ במושב ועל
המרחק מכרית האוויר.
כאשר המערכת לריונ נועימ מזהה התנגשות הדורשת
פתיחה של כריות האוויר ,יישלח אות ליחידות הניפוח.
כמות גדולה של גז לא רעיל מוזרמת מיד כדי לנפח את
כריות האוויר הקדמיות.

נטרול תפקוד כרית האוויר של מושב הנוע –
אמ קיימ
המערכת מאפשרת לנהג לנטרל )לכבות( את כרית
האוויר המתקדמת של המושב הקדמי אמ עליכ
להתקינ את מושב הבטיחות לילד במושב הקדמי.
עליכ לעשות את הפעולה הזאת אכ ורק אמ זה הכרחי
להתקינ את מושב הבטיחות לילד במושב הקדמי.
ילדימ עד גיל  12או צעירימ יותר חייבימ תמיד להיות
חגורימ במושב האחורי.
טטיטיקת תאונות מעידה כי הילדימ בטוחימ יותר
במושב האחורי מאשר במושב הקדמי.
)למידע נופ ,עיינ בנושא "מושבי בטיחות לילדימ"
בפרק זה(.
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אזהרה!
•כאשר כרית האוויר .המתקדמת של המושב הקדמי
מנוטרלת ,היא לא תפתח בעת התנגשות.
•כרית אוויר מתקדמת מנוטרלת של המושב הקדמי
לא תעניק לנוע הקדמי הגנה נופת ,בנופ
לחגורת הבטיחות.
•התקנ מושב הבטיחות לילד במושב הקדמי רק
אמ בקונולה המרכזית דולקת נורית החיווי נטרול
כרית האוויר של מושב הנוע הקדמי )(OFF
בקונולה העילית ,המודיעה שכרית האוויר
המתקדמת של המושב הקדמי מנוטרלת.
•בעת התנגשות ,אתה והנועימ ברכבכ עלולימ
להיפצע פציעות חמורות אמ אתמ לא חגורימ
כראוי .אתה עלול להיפגע מהחלקימ הפנימיימ של
הרכב או מנועימ אחרימ ,או להיזרק אל מחוצ
לרכב .ודא תמיד שאתה והנועימ האחרימ חגורימ
כראוי.

ניתנ להפעיל או לנטרל את כרית האוויר המתקדמת של
המושב הקדמי על ידי בחירת הפעולה הרצויה בתפריט
בתצוגת לוח המחוונימ.
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למידע נופ איכ להגיע לתצוגת לוח המחוונימ ,עיינ בנושא
"תצוגת לוח מחוונימ" בפרק "הכר את לוח המחוונימ".
תפקוד נטרול כרית האוויר של מושב הנוע כולל
את הדברימ הבאימ:
• בקר מערכת ריונ )(ORC
נורית חיווי נטרול כרית האוויר של מושב הנוע
•
הקדמי ) (OFFתידלק בכתומ מעל הקונולה העילית.
נורית חיווי כרית האוויר של מושב הנוע הקדמי
•
פועלת ) (ONתידלק בכתומ מעל קונולה העילית.
• נורית אזהרת כרית אוויר  -תידלק בכתומ בתצוגת
לוח המחוונימ.

נוריות חיווי כרית אוויר של הנוע הקדמי

מערכת הריונ לנועימ ) (ORCמנטרת את מוכנות
המעגלימ האלקטרוניימ של מערכת כריות האוויר בכל
פעמ שמתג ההתנעה נמצא במצב  STARTאו ON/
.RUN
מערכת הריונ תדליק את נורית החיווי נטרול כרית האוויר
של מושב הנוע הקדמי המודיעה אמ המערכת פועלת
או מכובה ,בקונולה העילית במשכ  5עד  8שניות
לבדיקה עצמית כשמתג ההתנעה נמצא במצב START
או  .ON\RUNלאחר הבדיקה העצמית ,אחרי הבדיקה
העצמית ,הנהג והנוע יוכלו לדעת מה מצב כרית האוויר
המתקדמת של מושב הנוע הקדמי על פי נורית החיווי

שתידלק .אמ אחד מהדברימ הבאימ מתרחשימ ,עליכ
לפנות מיד למרכז שירות מורשה מטעמ מלת בע"מ
לבדיקה מערכת כריות האוויר.
•שתי נוריות החיווי לא נדלקות במהלכ הבדיקה
העצמית כשמתג ההתנעה במצב  STARTאו \ON
.RUN
•שתי נוריות המחוונימ נשארות דלוקות אחרי התנעת
הרכב.
•שתי נוריות החיווי נשארות כבויות אחרי התנעת הרכב.
•שתי נוריות החיווי נדלקות בעת הנהיגה.
•שתי נוריות החיווי כבות בעת הנהיגה.
אחרי שהתיימה הבדיקה העצמית ,צריכה להידלק כל
פעמ רק נורית חיווי אחת של כרית האוויר של מושב
הנוע.

אזהרה!
אמ מתרחש אחד מהמצבימ שהוזכרו לעיל המראה
שיש בעיה עמ נורית החיווי של כרית האוויר של מושב
הנוע ,כרית האוויר המתקדמת של מושב הנוע
תישאר במצב האחרונ שנבחר ) DISABLEDאו
) (ENABLEDמנוטרל או מופעל(.

נורית חיווי כרית האוויר של מושב הנוע הקדמי הקדמי פעילה ) (ONדולקת
מנוטרלת ) (OFFבקונולה העילית.
נורית כרית האוויר של מושב הנוע הקדמי מנוטרלת
) (OFFמודיעה לנהג ולנוע במושב הקדמי כשכרית
האוויר המתקדמת של המושב הקדמי מנוטרלת.
נורית חיווי כרית האוויר של מושב הנוע הקדמי
כדי להודיע שכרית האוויר
מנוטרלת ) ,(OFFדולקת
המתקדמת של המושב הקדמי לא תיפתח במקרה של
התנגשות .לעולמ אל תניח שכרית האוויר של המושב
הנוע הקדמי מנוטרלת ,אלא אמ ראית את נורית החיווי
נטרול כרית האוויר של מושב הנוע הקדמי )(OFF
דולקת .
נורית חיווי כרית האוויר של מושב הנוע הקדמי
פועלת ) (ONבקונולה העילית.
נורית כרית האוויר של מושב הנוע הקדמי פועלת )(ON
מודיעה לנהג ולנוע במושב הקדמי כשכרית האוויר
המתקדמת של המושב הקדמי פעילה .נורית חיווי כרית
האוויר של מושב הנוע הקדמי פועלת ) (ONדולקת
 ,כדי להודיע שכרית האוויר המתקדמת של המושב
הקדמי תיפתח במקרה של התנגשות .לעולמ אל תניח
שכרית האוויר של המושב הנוע הקדמי פעילה אלא
אמ ראית את נורית החיווי כרית האוויר של מושב הנוע

.

אזהרה!

•לעולמ אל תתקינ מערכת ריונ לילד הפונה
לאחור על מושב שמוגנ בכרית אוויר פעילה לפניו.
אחרת קיימת כנת מוות או פציעה קשה לילד.
•מומלצ תמיד להיע ילדימ במושב בטיחות
מתאימ המותקנ במושב האחורי ,מכיוונ שבו יהיה
הילד מוגנ היטב בעת תאונה.
•אמ עליכ להיע ילד במושב בטיחות הפונה
לאחור שמותקנ במושב הקדמי ,יש לנטרל
את כרית האוויר של הנוע הקדמי .ודא תמיד
שנורית חיווי כרית אוויר מנוטרלת ,דולקת בעת
שימוש במושב בטיחות לילד.
יש להזיז את מושב הנוע לאחור ככל האפשר,
כדי שמושב הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח
המכשירימ.
•כרית אוויר נפתחת במושב הנוע הקדמי עלולה
לגרומ למוות או לפציעות חמורות לילדימ עד גיל
 ,12כולל אלו שיושבימ במושב הבטיחות הפונה
לאחור ילדימ מתחת ועד לגיל  12צריכימ להיות
חגורימ תמיד במושב האחורי.
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נטרול )כיבוי( כרית האוויר המתקדמת של מושב
הנוע הקדמי
על מנת לנטרל את כרית האוויר המתקדמת של מושב
הנוע הקדמי ,כנ לתפריט הראשי של צג לוח המחוונימ
הנמצא בלוח במחוונימ ,על ידי לחיצה על לחצני החצימ
למעלה ולמטה הנמצאימ על גלגל ההגה ,ולאחר מכנ
בצע את הפעולות הבאות:
פעולה

פעולה
גלול למעלה או למטה

לPassenaer AIRBAG OFF-

)כרית אוויר של מושב הנוע
) OFFמכובה(.
מנוטרלת(

מידע

גלול למעלה או למטה לVehicle-
) Set-Upהגדרה של הרכב(.

לחצ על ) OKאישור( על גלגל ההגה
של הרכב כדי להיכנ ל Vehicle
) Settingsהגדרות רכב(.
גלול למעלה או למטה באמצעות
לחצני החצימ על גלגל ההגה כדי
לבחור ב) Security-אבטחה(.
לחצ על לחצנ ) OKאישור( על
גלגל ההגה כדי לבחור בSecurity-
)אבטחה(.

לחצ על לחצנ ) OKאישור( על גלגל
ההגה כדי לבחור בPassenger-
) AIRBAGכרית אוויר של מושב
הנוע(.
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לחצ על לחצנ ) OKאישור( על גלגל
ההגה כדי לבחור בPassenaer-
) AIRBAG OFFכרית אוויר של
OFF
מושב הנוע מנוטרלת(
)מכובה(.
גלול למעלה או למטה כדי לבחור
ב") "YESכנ( לאישור.

מידע
הערה:
אמ כרית האוויר
המתקדמת של
נוע המושב
הקדמי הייתה
במצב ENABLED
)הופעלה( קודמ
לכנ ,ברירת המחדל
תהיה שהמערכת
תהיה במצב פעיל
) (ONוהנהג יהיה
חייב לגלול למטה
כדי לבחור במצב
) OFFמכובה(.

פעולה

מידע

לחצ על לחצנ ) OKאישור( על גלגל
ההגה כדי לבחור ב") "YESכנ(.

הערה:
אמ פעולה זו לא
תושלמ תוכ דקה,
הפעולה תיכנ
למצב של השהייה
ויהיה עליכ לחזור
שוב על התהליכ.
יישמע צליל בודד
בזמנ שנורית
החיווי כרית האוויר
של מושב הנוע
מנוטרלת
במשכ  4עד 5
שניות כדי לאשר
שכרית האוויר
של מושב הנוע
הקדמי נוטרלה.
נורית חיווי כרית
האוויר של מושב
הנוע מנוטרלת
תישאר
)(OFF
דולקת באופנ רצופ
בקונולה המרכזית
כדי להודיע שכרית
האוויר המתקדמת
של המושב הקדמי
מנונטרלת ).(OFF

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

פעולה
לחצ על לחצנ ) OKאישור( על גלגל
ההגה כדי לבחור בPassenger-
) AIRBAGכרית אוויר של הנוע(.
גלול למעלה או למטה לכרית אוויר
.ON
של מושב הנוע דולקת

כנ לתפריט הראשי של צג לוח המחוונימ הנמצא בלוח
במחוונימ ,על ידי לחיצה על לחצני החצימ מעלה ומטה
הנמצאימ על גלגל ההגה ,ולאחר מכנ בצע את הפעולות
הבאות:
פעולה
גלול למעלה או למטה לVehicle-
) Set-Upהגדרה של הרכב(.

לחצ על ) OKאישור( על גלגל
ההגה של הרכב כדי להיכנ
ל) Vehicle Settings-הגדרות
רכב(.
גלול למעלה או למטה באמצעות
לחצני החצימ על גלגל ההגה כדי
לבחור ב) Security-אבטחה(.
לחצ על לחצנ ) OKאישור( על
גלגל ההגה כדי לבחור בSecurity-
)אבטחה(.

מידע

מידע

הערה:
אמ כרית האוויר
המתקדמת של
נוע המושב
הקדמי הייתה
במצב DISABLED
)מנוטרלת( קודמ
לכנ ,ברירת המחדל
תהיה שהמערכת
תהיה במצב מכובה
) (OFFוהנהג יהיה
חייב לגלול למטה
כדי לבחור במצב
) ONפועל(.

לחצ על לחצנ ) OKאישור( על גלגל
ההגה כדי לבחור ב Passenger
) AIRBAG ONכרית אוויר של
מושב הנוע פועלת(
ON
לחצ על לחצנ ) OKאישור( על גלגל
ההגה כדי לבחור ב) YES-כנ(.
הערה:
אמ פעולה זו לא
תושלמ תוכ דקה,
הפעולה תיכנ
למצב של השהייה
ויהיה עליכ לחזור
שוב על התהליכ.

פעולה

מידע
יישמע צליל בודד
בזמנ שנורית החיווי
כרית האוויר של
מושב הנוע
דולקת במשכ  4עד
 5שניות כדי לאשר
שכרית האוויר
המתקדמת של
מושב הנוע הקדמי
פעילה ).(ON
נורית חיווי כרית
האוויר של מושב
,
הנוע פעילה
תישאר דולקת
באופנ רצופ
בקונולה המרכזית
כדי להודיע שכרית
האוויר המתקדמת
של המושב הקדמי
פעילה ).(ON
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ביצוע הפעולות שפורטו בטבלה לעיל יפעילו את כרית
האוויר המתקדמת של מושב הנוע הקדמי .נורית חיווי
כרית האוויר של מושב הנוע הקדמי פעילה )(ON
בקונולה העילית דולקת ,כדי להודיע שכרית האוויר
המתקדמת של המושב הקדמי תיפתח במקרה של
התנגשות הדורשת פתיחה של כרית האוויר.

•אמ עליכ להיע ילד במושב בטיחות הפונה לאחור
שמותקנ במושב הקדמי ,יש לנטרל את כרית
האוויר של הנוע הקדמי .ודא תמיד שנורית חיווי
נטרול כרית אוויר דולקת בעת שימוש במושב
בטיחות לילד .יש להזיז את מושב הנוע לאחור
ככל האפשר ,כדי שמושב הבטיחות של הילד לא
ייגע בלוח המכשירימ.

אזהרה!

•כרית אוויר נפתחת במושב הנוע הקדמי עלולה
לגרומ למוות או לפציעות חמורות לילדימ עד גיל
 ,12כולל אלו שיושבימ במושב הבטיחות הפונה
לאחור.

•לעולמ אל תתקינ מערכת ריונ לילד הפונה לאחור
על מושב שמוגנ בכרית אוויר פעילה לפניו .אחרת
קיימת כנת מוות או פציעה קשה לילד.

אזהרה!
•מומלצ תמיד להיע ילדימ במושב בטיחות מתאימ
המותקנ במושב האחורי ,מכיוונ שבו יהיה הילד מוגנ
היטב בעת תאונה.
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•ילדימ מתחת ועד לגיל  12צריכימ להיות חגורימ
תמיד במושב האחורי.
מגני ברכיימ
מגני הברכיימ מייעימ להגנ על הברכיימ של הנהג
והנוע הקדמי ,ולמקמ אותמ בתנוחה הנוחה ביותר
בעת פתיחת כריות האוויר הקדמיות.

אזהרה!
•אינ לחתוכ ,לקדוח או לטפל בכל צורה היא במגני
הברכיימ.
•אינ להתקינ אביזרימ על מגני הברכיימ כמו נוריות
אזעקה ,רכיבי טריאו שונימ ,מכשירי קשר וכד'.

כריות אוויר צדדיות נופות
כריות אוויר צד נופות שמותקנות במושב )(SABs
ברכבכ עשויות להיות מותקנות כריות אוויר צד נופות
שמותקנות במושב ) .(SABsאמ רכבכ מצויד בכריות
אוויר צד נופות שמותקנות במושב ) ,(SABsראה את
המידע על כריות אוויר צד להלנ.
הכריות נמצאות בצד החיצוני של המושבימ הקדמיימ.
הנ מומנות על ידי התווית  SRS AIRBAGאו AIRBAG

שתפורה לצד החיצוני של המושבימ.

להיפגע אמ המ לא יושבימ כראוי במושבמ ,או אמ ישנמ
עצמימ במלול הפתיחה של הכריות .ילדימ המ אפ
ביכונ גבוה יותר.

אזהרה!
אינ להשתמש בכיויי מושבימ או להניח חפצימ
בינכ לבינ כריות האוויר צד .המ עלולימ לפגוע בכ
בעת פתיחת הכריות ולגרומ לפציעות קשות.

התנגשויות צדדיות
תווית של כריות אוויר צד נופות שמותקנות במושב

כריות ) SABאמ קיימות( מייעות להקטינ את כנת
הפציעה במהלכ התנגשויות צד מוימות ,בנופ להגנה
שמפקות חגורות הבטיחות והשלדה .כאשר הכריות
נפתחות הנ יוצאות דרכ התפר הצידי החיצוני של כיוי
משענת הגב.
כאשר הכריות נפתחות ,הנ יוצאות דרכ התפר הצידי של
המושב ,לתוכ המרווח שבינ הנוע לבינ הדלת .הכריות
נפתחות במהירות ובעוצמה ,ככ שנועימ עלולימ

כריות האוויר צד והווילונ תוכננו לפעול במקרימ של
התנגשויות מוימות .המערכת לריונ הנועימ )(ORC
קובעת אמ יש צורכ בפתיחת כריות האוויר בצד מוימ
שנפגע או במקרה של התהפכות ,על פי וג וחומרת
הפגיעה.
בהתנגשויות צדדיות ,החיישנימ הצדדיימ מייעימ
למערכת הריונ לנועימ לקבוע את התגובה הרצויה
להתנגשות.
המערכת מכוילת ככ שהיא יכולה לנפח את כריות האוויר
צד בעת התנגשות צדדית ברכב בעוצמה שמצריכה את
פתיחת הכריות .בהתנגשויות צדדיות ,כריות האוויר צד
נפתחות באופנ עצמאי ,כאשר התנגשות בצד שמאל

תנפח את כרית האוויר השמאלית והתנגשות בצד
ימינ תנפח את כרית האוויר הימנית בלבד.
פגיעה ברכב בלבד אינה בהכרח יבה מפקת
לפתיחת כריות האוויר .ייתכנ שכריות האוויר צד לא
ייפתחו כלל ,לרבות בהתנגשויות שמתרחשות בזוויות
מוימות ,או במקרימ בהמ ההתנגשות לא פוגעת
בתא הנועימ.
הכריות הקדמיות עשויות להיפתח בעת התנגשות
גחונ או התנגשות זוויתית .כריות האוויר צד הנ תופת
למערכות הריונ של חגורות הבטיחות .הכריות
נפתחות במלואנ בפחות מהזמנ שלוקח למצמצ.

אזהרה!
•נועימ ,לרבות ילדימ ,הנמצאימ קרוב מדי
לכריות האוויר עלולימ להיפגע קשות או להיהרג.
לנועימ ברכב ובעיקר לילדימ אור להישענ על
הדלתות או להירדמ עליהנ ,או אזור הפתיחה
של כריות האוויר ,אפילו אמ המ יושבימ במושב
בטיחות ייעודי.
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אזהרה!
•חגורות הבטיחות )ומושבי הבטיחות לילדימ ,אמ
יש בהמ צורכ( הנ חיוניות להגנה על ביטחונכ בכל
התנגשות .הנ גמ מייעות לכ לשמור על מקומכ
במושב בעת התנפחות הכריות .כדי להשיג את
ההגנה הטוב ביותר מכריות אוויר הצד ,הנועימ
חייבימ לחגור את חגורות הבטיחות כראוי ולשבת
זקופימ כשגבמ נשענ על המושב .ילדימ צריכימ
לשבת במושבי בטיחות או במושבי הגבהה
שמתאימימ לגודלמ.

אזהרה!
•כריות האוויר זקוקות למרווח פתיחה .אל תישענ על
הדלת או על החלונ .שב זקופ ובמרכז מושבכ.
•קרבה מוגזמת לכריות האוויר צד בזמנ פתיחתנ
עלולה לגרומ לפגיעה קשה ואפ למוות.
•התמכות על כריות האוויר צד בלבד עלולה
לגרומ לפציעות חמורות במקרה של התנגשות.
כריות האוויר צד ,בשילוב עמ חגורות הבטיחות,
מאבטחות אותכ למושב .בהתנגשויות מוימות
ייתכנ שכריות האוויר צד כלל לא ייפתחו.
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אזהרה!
חגור תמיד את חגורת הבטיחות ,גמ אמ הרכב מצויד
בכריות אוויר צד.

הערה:

•לחצנ אבזמ חגורות הבטיחות
•כריות אוויר צד נופות
•חיישני פגיעה קדמיימ וצדדיימ
•מותחנימ של חגורות הבטיחות
אמ כריות האוויר נפתחות

ייתכנ שלא יהיה ניתנ לראות את כיויי הכריות בתוכ
התפר של המושב ,אכ המ ייפתחו עמ פתיחת כרית
האוויר.

כריות האוויר הקדמיות מתוכננות להתרוקנ מיד לאחר
התנפחותנ.

רכיבי מערכת כריות האוויר

הערה:

הערה:

כריות האוויר הקדמיות ו/או כריות אוויר צד לא יופעלו
בכל וג של התנגשות .אינ פירוש הדבר שקיימת תקלה
במערכת כריות האוויר.

מערכת הריונ לנועימ ) (ORCמבקרת את המעגלימ
הפנימיימ ואת החיווט המחבר שקשור לרכיבימ
החשמליימ של מערכת כריות האוויר ,כפי שמתואר
למטה:
•בקר מערכת ריונ )(ORC
•נורית אזהרת כרית אוויר
•עמוד וגלגל הגה
•לוח מחוונימ
•מגני ברכיימ
•כריות אוויר של הנהג והנוע הקדמי

אמ נקלעת לתאונה הדורשת הפעלה של כריות האוויר,
עלולימ לקרות הדברימ הבאימ:
•החומר ממנו עשויות כריות האוויר עלול לגרומ
לפעמימ אדמומיות או גירויימ בעור .הגירויימ דומימ
לכוויות כתוצאה מחיכוכ בחבל או מהחלקה על רצפת
חדר כושר .המ אינמ נגרמימ כתוצאה ממגע עמ חומר
כימי .המ אינמ קבועימ ולרוב נרפאימ במהירות .עמ
זאת ,אמ הפגיעות לא נרפאו תוכ מפר ימימ או אמ
קיימות שלפוחיות ,פנה לקבלת טיפול רפואי בהקדמ
האפשרי.

•כאשר הכריות מתרוקנות ייתכנ שתראה חלקיקימ
דמויי עשנ .חלקיקימ אלו הינמ תוצר לוואי רגיל של
תהליכ הפעלת החנקנ הבלתי רעיל המשמש לניפוח
הכריות.
חלקיקימ זערוריימ אלו עלולימ לגרות את העור ,העיניימ,
האפ והגרונ .אמ אתה ובל מגירוי בעור או בעיניימ ,שטופ
את האזור במימ קרימ .אמ אתה ובל מגירוי באפ או
בגרונ ,שאפ אוויר צח .אמ הגירוי נמשכ ,פנה לקבלת
טיפול רפואי .אמ חלקיקימ אלו נדבקימ ללבוש ,נקה את
הבגד לפי הוראות היצרנ.
אל תיע ברכב לאחר שכריות האוויר הופעלו .אחרת,
אמ תהיה מעורב בהתנגשות נופת תיוותר ללא כריות
האוויר להגנה.

אזהרה!
כריות אוויר וקדמ מותחני חגורות בטיחות שהופעלו
לא יוכלו להגנ עליכ במקרה של התנגשות נופת .דאג
להחלפת הכריות ,קדמ המותחנימ ומותחני הנעילה
על ידי מרכז שירות מורשה מטעמ מלת בע"מ .כמו
כנ ,טפל גמ במערכת הריונ לנועימ ).(ORC

הערה:
•ייתכנ שלא יהיה ניתנ לראות את כיויי הכריות בתוכ

התפר של המושב ,אכ המ ייפתחו עמ פתיחת כרית
האוויר.
•לאחר כל מקרה של התנגשות יש לקחת את הרכב
למוכ שירות באופנ מידי.
מערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה
אמ לאחר התנגשות מערכת התקשורת והחשמל
נשארת תקינה ,מערכת הריונ תקבע בהתאמ
לוג ההתנגשות אמ להפעיל את מערכת התגובה
המתקדמת ,באופנ הבא:
•ניתוק אפקת הדלק למנוע )אמ קיימת(.
•ניתוק הזרמ מהמצבר למנוע חשמלי )אמ קיימ(.
•פני חירומ כל עוד יש מתח במצבר.
•הדלקת תאורת הפנימ ,אשר תישאר דולקת עד
להתרוקנות המצבר או במשכ  15דקות מהתערבות
המערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה.
•שחרור נעילה של הדלתות החשמליות.

•ניתוק זרמ המצבר ל:
 מנוע מנוע חשמלי )אמ קיימ( הגה כוח חשמלי מגבר בלמ בלמ חניה חשמלי בורר הילוכימ של תיבת הילוכימ אוטומטית צופר מגב קדמי -משאבת מערכת שטיפה של הפנימ הראשיימ

הערה:
לאחר תאונה ,זכור להעביר את מתג ההתנעה למצב
) STOP (OFF/LOCKולהוציא את המפתח ממתג
ההתנעה למניעת התרוקנות המצבר.
בדוק בזהירות שאינ דליפה של דלק בתוכ תא המנוע
ועל הרצפה ליד המנוע וליד מיכל הדלק ,לפני איפו
מערכת התנעת המנוע.

רכבכ גמ עשוי להיות מתוכננ לביצוע אחת מהפעולות
הבאות בתגובה להפעלת מערכת תגובה מתקדמת
בעת תאונה.

אמ אינ כל דליפות דלק או נזק למערכות החשמל של
הרכב )לדוגמה פנימ ראשיימ( ,לאחר התאונה אפ
את המערכת בהליכ המתואר להלנ.

•כיבוי מחממ מננ הדלק ,כיבוי מנוע מאוורר מיזוג
האוויר ,גירת פתח מחזור של מערכת מיזוג האוויר.

בכל מקרה של פק ,צור קשר את עמ מרכז שירות
מורשה.
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תהליכ איפו מערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה
כדי לאפ את תפקודי מערכת התגובה המתקדמת
בעת תאונה ,יש להעביר את מתג ההתנעה ממצב
 STARTאו  ON/RUNלמצב .OFF
בדוק בזהירות שאינ דליפה של דלק בתוכ תא המנוע ועל
הרצפה ליד המנוע וליד מיכל הדלק ,לפני איפו מערכת
התנעת המנוע.

אזהרה!
•שינויימ באחד החלקימ של מערכת כריות האוויר
עלולימ לגרומ לכשל בהפעלתה בעת הצורכ .אתה
עלול להיפצע ללא הגנת כריות האוויר .אל תשנה
את הרכיבימ ,ואל תויפ מלימ או תוויות מכל
וג על הכיוי האמצעי של גלגל ההגה ,או על גבי
החלק העליונ של לוח המחוונימ מול מושב הנוע.
אל תשנה את הפגוש הקדמי או את מבנה הרכב,
ואל תויפ מדרגות צד או לוחות צד לא מקורימ.
•ביצוע תיקונימ באחד הרכיבימ של מערכת כריות
האוויר בעצמכ הוא מוכנ .יש להודיע לכל מי
שמטפל ברכבכ שמותקנות בו כריות אוויר.
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אזהרה!
•אל תנה לשנות חלק כלשהו של מערכת כריות
האוויר .שינויימ אלו עלולימ לגרומ לניפוח בלתי
מתוכננ של הכריות או לפעולה בלתי תקינה .הבא
את הרכב למרכז שירות מורשה לצורכ טיפול בכריות
האוויר .אמ יש צורכ בתיקונ כלשהו של המושב כולל
הריפוד והכרית) .כולל הרה או שחרור/הידוק של
בורגי התקנה של המושב( ,הבא את הרכב למרכז
שירות מורשה .יש להשתמש רק באביזרימ למושב
מקוריימ של היצרנ .התאמת מערכת כריות האוויר
לאנשימ בעלי מוגבלות תתבצע במרכז שירות
מורשה בלבד.
מתעד נתוני הרכב )(EDR
ברכב מותקנ מתעד נתוני הרכב ) .(EDRהמטרה
המרכזית של מתעד נתוני הרכב הוא לרשומ ,במפר
מצבי תאונה או כמעט תאונה ,כגונ פעולת כריות האוויר
או פגיעה במכשול ,נתונימ אשר יייעו להבינ כיצד פעלו
מערכות הרכב .המתעד נועד לרשומ נתונימ הקשורימ
לדינמיות הרכב ולמערכת הבטיחות למשכ פרק זמנ
קצר ,בדרכ כלל עד  30שניות.

המתעד מתוכננ לתעד את הנתונימ כגונ אלה:
•כיצד מערכות מוימות ברכב תפקדו.
•האמ חגורות הבטיחות של הנהג והנועימ היו
מהודקות.
•כמה נלחצו )אמ בכלל( דוושות ההאצה או הבלמימ,
ובאיזו מהירות נע הרכב.
נתונימ אלו עשויימ לייע להבינ טוב יותר את הניבות
להתרחשות של תאונות או פציעות.

הערה:

מושבי בטיחות לילדימ  -העת ילדימ בטוחה

המידע מתועד רק אמ התרחשה תאונה .לא מתועדימ
נתונימ בניעה רגילה ולא מתועדימ נתונימ אישיימ ,כגונ
שמ ,מינ ,גיל ומיקומ התאונה .למרות זאת ,גורמי החוק
יכולימ להצליב את המידע המתועד באמצעות המתעד,
עמ המידע שנאפ בעת חקירת תאונה.

אזהרה!
•לעולמ אל תתקינ מערכת ריונ לילד הפונה
לאחור על מושב שמוגנ בכרית אוויר פעילה
לפניו .אחרת קיימת כנת מוות או פציעה
קשה לילד.
•מומלצ תמיד להיע ילדימ במושב בטיחות
מתאימ המותקנ במושב האחורי ,מכיוונ שבו
יהיה הילד מוגנ היטב בעת תאונה.

על מנת לקרוא את המידע הזה יש צורכ בציוד מיוחד,
ובגישה לרכב ולמתעד .בנופ ליצרני הרכב ,גורמימ
אחרימ כגונ יחידות אכיפת חוק מוימות המצוידות
במכשירימ אלו ,יכולימ לקבל גישה לרכב ולמתעד,
ולקרוא את הנתונימ.

תווית אזהרה על מגנ השמש של הנוע הקדמי

כל נוע ברכב חייב להיות חגור ,כולל ילדימ ותינוקות.
דורש שימוש תקינ בכל
התקנ האירופי
מערכות הריונ ,בכל מדינות .EC
ילדימ עד גובה  1.5מ' ועד גיל  12חייבימ תמיד להיות
חגורימ במושב האחורי .טטיטיקת תאונות מעידה
כי הילדימ בטוחימ יותר במושב האחורי מאשר במושב
הקדמי.

•אמ עליכ להיע ילד במושב בטיחות הפונה
לאחור שמותקנ במושב הקדמי ,יש לנטרל
את כרית האוויר של הנוע הקדמי .ודא תמיד
שנורית חיווי נטרול כרית אויר דולקת בעת
שימוש במושב בטיחות לילד .יש להזיז את
מושב הנוע לאחור ככל האפשר ,כדי שמושב
הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח המכשירימ.
•כרית אוויר נפתחת במושב הנוע הקדמי
עלולה לגרומ למוות או לפציעות חמורות לילדימ
עד גיל  ,12כולל אלו שיושבימ במושב הבטיחות
הפונה לאחור.
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אזהרה!
•בהתנגשות ,ילד לא חגור עלול להיות מושלכ בתוכ
הרכב .הכוח הנדרש כדי לאחוז אפילו בתינוק היושב
עליכ עלול להיות כל ככ גדול שלא תוכל להחזיק
אותו ,ואינ זה משנה כמה חזק אתה .הילד עלול
להיפצע קשות ואפ למות .כל ילד שנוע ברכב
חייב לשבת במושב בטיחות המתאימ למידותיו.
ישנמ וגימ שונימ של מושבי בטיחות המותאמימ
לגדלימ שונימ :עבור פעוט בנ יומו ועד ילד שכמעט גדול
מפיק כדי לשבת חגור בחגורת הבטיחות למבוגרימ.
התנוחה הבטוחה ביותר לילד היא ניעה במושב הפונה
לאחור .תנוחה זו היא המגנה ביותר במקרה של תאונה.
עיינ תמיד בהוראות היצרנ כדי לוודא שמושב הבטיחות
אכנ מתאימ לילדכ.
מלא בקפידה אחר כל ההוראות והאזהרות שמופיעות
בחוברת ההדרכה של מושב הבטיחות ועל התוויות
שמוצמדות למושב הבטיחות.
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באירופה מאפייניהמ של מושבי הבטיחות מודרימ
בתקנ  ECE-R44המחלק אותמ לחמש קבוצות משקל:
וג קבוצה

קבוצת משקל

קבוצה 0

עד  10ק"ג

קבוצה +0

עד  13ק"ג

קבוצה 1

 18-9ק"ג

קבוצה 2

 25-15ק"ג

קבוצה 3

 36-22ק"ג

בדוק את הכתוב בתווית מושב הבטיחות .בתווית של
מושבי הבטיחות המאושרימ לשימוש מופיע בהכרח
מידע על קבוצת המשקל המתאימה וימנ בקרה .התווית
חייבת להיות מוצמדת בקביעות למושב הבטיחות לילד.
אל תיר את התווית מהמושב.

אזהרה!
מומלצ תמיד להיע ילדימ במושב בטיחות מתאימ
המותקנ במושב האחורי ,מכיוונ שבו יהיה הילד מוגנ
היטב בעת תאונה.

אזהרה!
אמ עליכ להיע ילד במושב בטיחות הפונה לאחור
שמותקנ במושב הקדמי ,יש לנטרל את כרית האוויר
הקדמית והצדדית )אמ קיימת( בצד הנוע דרכ
תפריט ההגדרות .על מנת לוודא שהנטרול אכנ
התבצע יש לבדוק אמ מתגי נורות האזהרה על לוח
המחוונימ דולקימ .יש להזיז את מושב הנוע לאחור
ככל האפשר ,כדי שמושב הבטיחות של הילד לא ייגע
בלוח המכשירימ.

אזהרה!
כנה חמורה! אינ להניח מושב בטיחות לילד הפונה
לאחור מול כרית אוויר פעילה .עיינ בתוויות על מגנ
השמש למידע נופ .פתיחה של כרית האוויר בתאונה
תגרומ לילד פציעות חמורות וקטלניות ללא תלות
בעוצמת הפגיעה.

מושבי בטיחות אוניברליימ לילדימ
•האיורימ הבאימ מציגימ את כל אחד מוגי המושבימ
האוניברליימ .מוצגימ אופני התקנה טיפויימ .התקנ
את מושב הבטיחות לפי ההוראות המצורפות אליו,
אשר חייבות לכלול את וג מושב הבטיחות.

•לחגירה נכונה של חגורת הבטיחות על מושב
הבטיחות ,עיינ בנושא "התקנת מושבי בטיחות לילדימ
באמצעות חגורות הבטיחות".
•מושבי בטיחות עמ בי  ISOFIXזמינימ להתקנה
בטוחה במושב ללא שימוש בחגורות הבטיחות של
הרכב.
קבוצה  0ו+0 -
 0-13ק"ג

מומחי בטיחות ממליצימ על העת ילדימ כאשר פניהמ
מופנימ לאחור כל זמנ שהדבר אפשרי .ילדימ עד 13
ק"ג חייבימ לשבת במושב בטיחות המופנה לאחור כמו
שמוצג באיור א .מושב זה תומכ בראשו של הילד ומפחית
את המתח המופעל על הצוואר במקרה של האצה
פתאומית או תאונה.

 9-18ק"ג

מושב הבטיחות המופנה לאחור מחובר לרכב באמצעות
חגורות הבטיחות כפי שמוצג באיור א ,ואת התינוק יש
לחגור ברתמה של המושב עצמו.

אזהרה!

איור א

קבוצה 1

•לעולמ אינ להניח מושב בטיחות לילד הפונה לאחור
מול כרית אוויר .כרית אוויר נפתחת במושב הנוע
הקדמי עלולה לגרומ למוות או לפציעות חמורות
לילדימ עד גיל  ,12כולל אלו שיושבימ במושב
הבטיחות הפונה לאחור.

איור ב

ילדימ במשקל  9עד  18ק"ג שייכימ לקבוצה ,1
ויכולימ לשבת במושב בטיחות המופנה קדימה )כמו
באיור ב( .מושב מוג זה מיועד לילדימ מבוגרימ יותר
אשר גדלו מעבר לגודל המותר עבור קבוצה  0או .0+

•עליכ לנטרל תמיד את כרית האוויר של הנוע
הקדמי בעת התקנת מושב בטיחות הפונה לאחור
במושב הקדמי.
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קבוצה 3

קבוצה 2

 22-36ק"ג

 15-25ק"ג

איור ג

איור ד

ילדימ במשקל  15עד  25ק"ג אשר גדלו מעבר לגודל
המותר עבור קבוצה  ,1יכולימ לשבת במושבי הבטיחות
המותרימ לקבוצה .2

ילדימ במשקל  22עד  36ק"ג אשר גדולימ מפיק כדי
להשתמש בחגורת הכתפ למבוגרימ ,יכולימ לשבת
במושבי הבטיחות המותרימ לקבוצה  .3במושבי
הבטיחות לילד המותרימ לקבוצה  ,3חגורת המותניימ
מהודקת לאגנ הילד .הילד צריכ להיות מפיק גבוה כדי
שחגורת הכתפ תעבור על החזה ולא על הצוואר.

כפי שמוצג באיור ג ,מושבי הבטיחות בקבוצה  2נועדו
למקמ נכונ את הילד ביח לחגורת הבטיחות הרלוונטית,
כדי שרצועת הכתפ תעבור על חזה הילד ולא על צווארו,
וכדי שרצועת החיק תעבור על האגנ ולא על הבטנ.
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באיור ד מוצגת דוגמה למושב בטיחות לילד מקבוצה 3
אשר נמצא במיקומ הנכונ במושב האחורי.

אזהרה!
•התקנה לא נכונה של מושב הבטיחות לילד עלולה
לגרומ לכשל בתפקודו .הוא עלול להשתחרר בעת
התנגשות ,והילד עלול להיפצע אנושות ואפ למות.
עקוב אחר הוראות היצרנ של מושב הבטיחות בעת
התקנתו ברכב.
•לאחר התקנת המושב ברכב ,אל תזיז את מושב
הרכב לפנימ או לאחור מכיוונ שחיבורי מושב
הבטיחות עלולימ להשתחרר כתוצאה מככ .הר
את מושב הבטיחות לפני כוונונ מיקומ מושב הרכב.
לאחר התאמת המיקומ החדש של המושב ,התקנ
שוב את מושב הבטיחות לילד.
•כאשר מושב הבטיחות לילד אינו בשימוש ,עגנ אותו
ברכב באמצעות חגורת הבטיחות או באמצעות
עיגוני  ,ISOFIXאו הר אותו מהרכב .אל תשאיר
את המושב משוחרר ברכב .במקרה של עצירה
פתאומית או תאונה ,המושב עלול לפגוע בנועימ
או במשענות הגב ,ולגרומ לפציעות חמורות.

תאימות המושבימ לשימוש במערכת מושבי בטיחות
אוניברליימ
בהתאמ לתקנ אירופי  2000/3/ECהתאמתו של כל מושב
להתקנת מושב בטיחות אוניברלי מוצגת בטבלה הבאה:
טבלת מיקומ מושב בטיחות אוניברלי לילד  -דגמי  2דלתות

קבוצות משקל

מושב אחורי צדדי

מושב נוע קדמי
כרית אוויר פועלת

כרית אוויר מנוטרלת

מושב אחורי אמצעי

שורה אמצעית צדדי

שורה אמצעית

קבוצה 0
עד  10ק"ג

X

X

U

X

X

X

קבוצה +0
עד  13ק"ג

X

X

U

X

X

X

קבוצה  9 Iק"ג
עד  18ק"ג

X

X

U

X

X

X

קבוצות  15 IIק"ג
עד  25ק"ג

X

X

U

X

X

X

קבוצות  22 IIIק"ג
עד  36ק"ג

X

X

U

X

X

X
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טבלת מיקומ מושב בטיחות אוניברלי לילד  -דגמי  4דלתות
קבוצות משקל

מושב אחורי צדדי

מושב נוע קדמי
כרית אוויר פועלת

כרית אוויר מנוטרלת

מושב אחורי אמצעי

שורה אמצעית צדדי

שורה אמצעית

קבוצה 0
עד  10ק"ג

X

U

X

U

X

X

קבוצה +0
עד  13ק"ג

X

U

X

U

X

X

קבוצה  9 Iק"ג
עד  18ק"ג

X

X

UF

U

X

X

קבוצות  15 IIק"ג
עד  25ק"ג

X

X

UF

U

X

X

קבוצות  22 IIIק"ג
עד  36ק"ג

X

X

UF

U

X

X

מפתח האותיות שבטבלה:
• = Uמתאימ למושבי בטיחות אוניברליימ שאושרו
לקבוצת גיל/משקל זו.
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• = UFמתאימ למערכות ריונ הפונות לפנימ מוג
"אוניברלי" שאושרו לשימוש בקבוצת משקל זו.
• = Xהמושב אינו מתאימ להעת ילדימ בקבוצת גיל/
משקל זו.

אמ משענת הראש מפריעה להתקנה של מושב
הבטיחות לילדימ ,כווננ את משענת הראש )אמ ניתנ(.

חגורות בטיחות עבור ילדימ מבוגרימ יותר
ילדימ שגובהמ עולה על  1.50מ' יכולימ לחגור חגורות
בטיחות רגילות במקומ לשבת במושבי הבטיחות.
בצע את בדיקת חמשת השלבימ הבאה כדי להחליט אמ
הילד יכול להשתמש בחגורות הבטיחות של הרכב ,או
אמ עליו להמשיכ להשתמש במושב הבטיחות המיועד
לקבוצות  2ו:3-
 .1האמ הילד יכול לשבת זקופ כאשר גבו נשענ במלואו
על משענת הגב?
 .2האמ הילד יכול לקפל את רגליו בקצה המושב בנוחות,
כאשר הוא עדיינ נשענ על המשענת?

אמ חגורת הכתפ נוגעת בפנימ או בצוואר ,הזז את הילד
קרוב יותר למרכז הרכב ,או השתמש במושב הגבהה על
מנת למקמ נכונ את חגורת הבטיחות על הילד.

אזהרה!
לעולמ אל תרשה לילד להניח את רצועת הכתפ
מתחת לזרוע או מאחורי גבו .בעת התנגשות ,חגורת
הכתפ לא תגנ על הילד כראוי והוא עלול להיפגע קשות
ואפ למות .ילד חייב לחגור נכונ את חגורת הבטיחות,
גמ את רצועת הכתפ וגמ את רצועת המותניימ.

 .3האמ רצועת הכתפ של חגורת הבטיחות נמצאת בינ
הצוואר לבינ זרועו של הילד?
 .4האמ רצועת המותניימ ממוקמת נמוכ ככל האפשר,
ונוגעת בירכיו של הילד ולא בבטנו?
 .5האמ הילד יכול לשבת בצורה זו כל הניעה?
אמ התשובה לאחת השאלות האלו היא "לא" ,על הילד
להיעזר במושב בטיחות המתאימ לקבוצה  2או  .3אמ
הילד משתמש בחגורת המותניימ/כתפ ,דאג לבדוק אותה
תקופתית וודא שאבזמ החגורה מחובר היטב .אמ הילד זז
במושב או יושב כפופ החגורה עלולה לזוז ממקומה.
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מערכת ריונ לילד מוג ISOFIX

נקודות עיגונ ISOFIX

נקודות העיגונ התחתונות הנ מוטות עגולימ הממוקמימ
מאחורי כרית המושב במקומ המפגש עמ המשענת,
מתחת למלי העיגונ שמופיעימ על המשענת .ניתנ
לראות אותמ כאשר אתה מתכופפ במושב האחורי כדי
להתקינ את המושב .ניתנ לחוש בהמ בקלות אמ מעבירימ
את האצבעות במקומ החיבור של המושב עמ המשענת.
נקודות עיגונ )דגמי ארבע דלתות(

איתור נקודות עיגונ לרצועת קשירה עליונה

איור ה'

רכבכ מצויד במערכת ריונ הנקראת .ISOFIX
מערכת זו מאפשרת התקנה של מושבי בטיחות עמ
עיגוני  ISOFIXללא שימוש בחגורות הבטיחות של
הרכב.
ישנמ שני עיגונימ תחתונימ הממוקמימ מאחורי
כריות המושבימ באזור חיבורנ עמ משענות הגב,
ורצועת קשירה עילית הממוקמת בגב המושב.
דוגמה למושב בטיחות  ISOFIXאוניברלי עבור
קבוצה  1מוצג באיור ה' .מושבימ אלו זמינימ גמ עבור
הקבוצות האחרות.
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דגמי שתי דלתות
נקודות עיגונ ) ISOFIXדגמי שתי דלתות(

ישננ נקודות עיגונ של רצועת הקשירה ,העליונה מאחורי
המושב האחורי בקרבת הרצפה.

ייתכנ שגמ מושבי בטיחות הפונימ לפנימ ומפר מושבי
בטיחות הפונימ לאחור יהיו מצוידימ ברצועת קשירה
עליונה .בקצה הרצועה ישנו וו המתחבר לנקודת העיגונ
של הרצועה ,ומשמש כאמצעי להידוק הרצועה לאחר
חיבורה לנקודת העיגונ.
נקודות עיגונ לרצועת קשירה עליונה )דגמי שתי
דלתות(

דגמי ארבע  -דלתות
ישננ נקודות עיגונ של רצועת הקשירה העליונה
מאחורי כל אחת ממשענות הגב של המושב האחורי.

נקודות עיגונ לרצועת קשירה עליונה )דגמי ארבע
דלתות(

מושבי בטיחות לילדימ מוג  ISOFIXיהיו מצוידימ
במוט קשיח מכל צד.
לכל מוט יהיה מחבר לצורכ חיבור לעיגונימ ואמצעי
להידוק החיבור אל העיגונ.

 ISOFIXבמושב האמצעי
דגמי שתי דלתות

אזהרה!
רכב זה אינו כולל מיקומ ישיבה מרכזי .אל תשתמש
בנקודת עיגונ  ISOFIXעבור מושב בטיחות לילד במרכז
המושב האחורי.

דגמי ארבע דלתות

אזהרה!
•רכב זה לא מצויד ב ISOFIX-במושב המרכזי או
בעיגוני רצועת קשירה .מיקומ זה אינו מאושר
להתקנת מושב בטיחות  ISOFIXמכל וג .אל
תתקינ מושב בטיחות לילדימ הפונה קדימה
בעל רצועת קשירה במושב המרכזי.
•השתמש בחגורת הבטיחות כדי להתקינ את
מושב הבטיחות במושב המרכזי.
•אל תשתמש באותו עיגונ תחתונ ,כדי להתקינ
מפר מושבי בטיחות .למידע על אפשרויות
התקנה טיפויות ,עיינ "התקנת מושב לילדימ
."ISOFIX
תאימות המושבימ לשימוש במערכת מושבי
בטיחות ISOFIX
הטבלה שלהלנ מציגה את אפשרויות ההתקנה
השונות עבור מושב בטיחות לילדימ עמ בי
 ,ISOFIXבמושבימ המצוידימ בעיגוני ISOFIX
בהתאמ לתקנ אירופי .ECE 16

129

מערכות בטיחות

טבלת מיקומימ של מושבי בטיחות  - ISOFIXדגמי  2דלתות
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קבוצות משקל

יווג גודל

קיבוע

מושב נוע קדמי

מושב אחורי צדדי

 0עד  10ק"ג

E

ISO/R1

X

X

)(1

X

X

 0+עד  13ק"ג

E

ISO/R1

X

X

D

ISO/R2

X

X

C

)(1

X

X

קבוצות משקל

יווג גודל

קיבוע

מושב נוע קדמי

מושב אחורי חיצוני

 9 - 1ק"ג עד  18ק"ג

D

ISO/R2

X

X

C

ISO/R3

X

X

B

ISO/F2

X

IUF

B1

ISO/F2X

X

IUF

A

ISO/F3

X

IUF

)(1

X

X

 15 - IIק"ג עד  25ק"ג

)(1

X

X

 22 - IIIק"ג עד  36ק"

)(1

X

X

טבלת מיקומימ של מושבי בטיחות  - ISOFIXדגמי  4דלתות
קבוצות משקל

יווג גודל

קיבוע

נוע קדמי

אחורי צדדי

אחורי אמצעי

אמצעי צדדי

אמצעי מרכזי

מיקומ אחר

לקל

F

ISO/L1

X

X

X

X

X

X

G

ISO/L2

X

X

X

X

X

X

)(1

X

X

X

X

X

X

ISO/R1

X

IUF

X

X

X

X

)(1

X

X

X

X

X

X

ISO/R1

X

IUF

X

X

X

X

D

ISO/R2

X

IUF

X

X

X

C

ISO/R3

X

IUF

X

X

X

נוע קדמי

אחורי צדדי

אחורי אמצעי

אמצעי צדדי

אמצעי מרכזי

מיקומ אחר

)(1

X

X

X

X

X

IUF

X

X

X

X

IUF

X

X

X

X

X

X

X

X
X

 0עד  10ק"ג

E

 0+עד  13ק"ג

E

קבוצות משקל

יווג גודל

קיבוע

 9 - Iק"ג עד  18ק"ג

D

ISO/R2

X

C

ISO/R3

X

X

B

ISO/F2

X

X

IUF

B1

ISO/F2X

X

X

IUF

X

A

ISO/F3

X

X

IUF

X

X

)(1

X

X

X

X

X

X

)(1

X

X

X

X

X

X

 15 - IIק"ג עד  25ק"ג
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 22 - IIIק"ג עד  36ק"ג

)(1

X

X

X

X

X

X

מפתח האותיות שבטבלה לעיל
) (1עבור  CRSחר יווג הגודל ) ISO/XXמ A-ל (G -לקבוצת המשקל הרלוונטית ,יציינ יצרנ הרכב אילו מושבי בטיחות  ISOFIXמומלצימ לכל מושב.
• = IUFמתאימ למושבי בטיחות  ISOFIXהפונימ לפנימ מוג "אוניברלי" שאושרו לשימוש בקבוצת משקל זו.
• = ILמתאימ למושב בטיחות לילד ) (CRSמוג  ISOFIXבהתאמ לרשימה המצורפת .מושבי בטיחות  ISOFIXמוגימ ״מותאמ לרכב״ ,״מוגבל״ או ״חצי אוניברלי״,
שמאושר לוג רכב זה.
• = Xמיקומ זה אינו מתאימ למושבי  ISOFIXבקבוצת משקל ו/או גודל זו.
זכור כי אל בי  ISOFIXהאוניברלי באפשרותכ לחבר רק מושבי בטיחות עמ תו תקנ  R44/03) ECE R44או גבוה יותר( .Universal Isofix
התקנת מושב בטיחות לילד המתאימ לISOFIX-

אמ במושב בו אתה רוצה להתקינ את מושב הבטיחות קיימת חגורת בטיחות עמ מותחנ נעילה אוטומטית ) ,(ALRאחנ את חגורת הבטיחות לפי ההוראות המפורטות .עינ
בנושא "התקנת מושבי בטיחות לילדימ באמצעות חגורות הבטיחות" כדי לבדוק אילו וגימ של חגורות בטיחות קיימות בכל מושב .עקוב תמיד אחר הוראות היצרנ של מושב
עליונה".
המושב האחורי קדימה ואחורה ,הזז אותו אחורה ככל
הבטיחות בעת התקנתו ברכב .לא כל מושבי הבטיחות
לילדימ יותקנו כפי שמתואר כאנ.
האפשר כדי לאפשר מרווח תקינ למושב הבטיחות .5 .הדק את כל הרצועות תוכ כדי דחיפת מושב
ככ.
לשמ
קדימה
המושב
את
להזיז
גמ
ניתנ
 .1שחרר את אמצעי הכוונונ במחברימ התחתונימ ועל
הבטיחות לאחור ולמטה לכיוונ המושב .הר את
גבי רצועת הקשירה העליונה של מושב הבטיחות ,ככ
שתוכל לחבר אותמ ביתר קלות לנקודות העיגונ ברכב.

 .3חבר את המחברימ של מושב הבטיחות לנקודות
העיגונ התחתונות במושב הנבחר ברכב.

העודפימ ברצועות בהתאמ להוראות היצרנ של מושב
הבטיחות לילד.

 .2מקמ את מושב הבטיחות בינ נקודות העיגונ התחתונות
לאותו מושב ברכב .בדגמימ מוימימ נדרש להיט
מעט את גב המושב או להרימ את משענת הראש כדי
להציב את מושב הבטיחות כראוי .אמ ניתנ להזיז את

 .4אמ למושב הבטיחות יש רצועת קשירה ,חבר אותה
לנקודת העיגונ של רצועת הקשירה העליונה .להוראות
על אופנ החיבור ,עיינ בנושא "התקנת מושבי בטיחות
לילד באמצעות נקודות עיגונ של רצועת קשירה

 .6בדוק שמושב הבטיחות מותקנ כראוי ומהודק היטב על
ידי משיכת ההתקנ לפנימ ולאחור במושב ,בכיוונ נתיב
החגורה .הוא לא אמור לזוז ביותר מ 25-מ"מ לכל כיוונ.
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אזהרה!
•התקנה לא נכונה של מושב בטיחות לילד ISOFIX

באמצעות חיבור לנקודות העיגונ עלולה להוביל
לכשל בתפקודו ,והילד עלול להיפצע אנושות
ואפ למות .עקוב אחר הוראות היצרנ של מושב
הבטיחות בעת התקנתו ברכב.
•עיגוני מושב הבטיחות נועדו לעמוד בעומימ
המופעלימ על מושב בטיחות לילד המותקנ כראוי.
בשומ אופנ הנ לא נועדו לשימוש באמצעות חגורות
בטיחות רגילות ,רתמות ,או כדי לחבר חפצימ או
ציוד אחרימ לרכב.
•התקנ את מושב הבטיחות ברכב רק כאשר הוא
נייח.המושב מותקנ נכונ בתושבת שלו כאשר אתה
שומע נקישת נעילה.

התקנת מושבי בטיחות לילד באמצעות נקודות
עיגונ של רצועת קשירה:
 .1הבט מאחורי גב המושב בו אתה מתכננ להרכיב את
מושב הבטיחות כדי למצוא את נקודת העיגונ .ייתכנ
ותיאלצ להזיז את המושב קדימה כדי לאפשר גישה
טובה יותר אל נקודת העיגונ .אמ אינ נקודת עיגונ
במושב זה ,מקמ את מושב הבטיחות במושב אחר בו
קיימת נקודת עיגונ לרצועה בגב המושב )אמ קיימ(.
 .2העבר את רצועת הקשירה בצורה ישרה וקצרה ככל
האפשר ממושב הבטיחות אל נקודת העיגונ .אמ
רכבכ מצויד במשענת ראש אחורית מתכווננת ,הרמ
אותה ,ואמ אפשר ,העבר את רצועת הקשירה מתחת
למשענת הראש ובינ שני המוטות המחברימ אותה
לגב המושב .אמ הדבר אינו אפשרי ,הורד את משענת
הראש והעבר את רצועת הקשירה בצד חיצוני של
משענת הראש.
 .3חבר את וו רצועת הקשירה של מושב הבטיחות אל
נקודת העיגונ של הרצועה כפי שמופיע באיור.

נקודות עיגונ לרצועת קשירה עליונה )דגמי שתי
דלתות(

נקודות עיגונ לרצועת קשירה עליונה )דגמי ארבע
דלתות(

 .4הר את העודפימ ברצועות בהתאמ להוראות
היצרנ של מושב הבטיחות לילד.
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אזהרה!
•חיבור לא נכונ של הרצועה עלול לגרומ לתזוזה
מוגברת של ראש הילד ולפגיעה בו .השתמש רק
בנקודות העיגונ הממוקמות מאחורי מושב הילד כדי
לאבטח רצועת קשירה עליונה של מושב בטיחות
לילד.
•אמ רכבכ מצויד במושב אחורי מפוצל ,שימ לב
שרצועת הקשירה לא נכנת במרווח בינ המושבימ
כאשר אתה מהדק את הרצועה.

כיצד לאחנ חגורת בטיחות עמ מותחנ נעילה
אוטומטי ) (ALRשלא נעשה בה שימוש
כאשר משתמשימ במערכת  ISOFIXכדי להתקינ מושב
בטיחות לילד ,אחנ את כל חגורות הבטיחות עמ מותחני
נעילה אוטומטיימ שאיננ בשימוש על ידי נועימ אחרימ,
או משמשות לאבטחת מושב הבטיחות .חגורה שאינה
בשימוש עלולה לפגוע בילד אמ הוא ישחק איתה ובטעות
ינעל את מנגנונ הנעילה של החגורה .לפני שמרכיבימ
מושב בטיחות ילד באמצעות מערכת  ,ISOFIXחגור את
חגורת הבטיחות מאחורי מושב הבטיחות והרחק מהישג
ידו של הילד.
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אמ החגורה מפריעה בהתקנת מושב הבטיחות ,במקומ
לחגור את החגורה מאחורי המושב העבר אותה דרכ
חגורת מושב הבטיחות לילד והדק אותה לאבזמ .אל
תנעל את חגורת הבטיחות .יש להביר לכל הילדימ
ברכב שחגורת הבטיחות אינה צעצוע ושאור להמ
לשחק איתה.

ניתנ להעביר את המותחנימ למצב נעול באמצעות
משיכת החגורה מהתושבת ,ולאחר מכנ להניח
לחגורה להתגלגל חזרה .אמ המותחנ נעול ,יישמע
צליל נקישה כאשר החגורה חזרה למקומה בתושבת.
למידע נופ על המותחנימ ,עיינ בתיאור על "מצב
נעילה אוטומטית" תחת הנושא "מותחני נעילה
אוטומטיימ ) ,"(ALRבפרק "מערכות ריונ לנועימ".

אבטחת מושבי בטיחות לילדימ למושבימ ברכב צריכה
להתבצע באמצעות חגורות בטנ או באמצעות חלק זה
ברצועת המותניימ/כתפ.

התקנת מושב בטיחות לילד באמצעות מותחני
נעילה אוטומטיימ )(ALR

התקנת מושבי בטיחות לילדימ באמצעות חגורת
בטיחות

אזהרה!
•התקנה או אבטחה לא נכונה של מושב
הבטיחות עלולה לגרומ לכשל בתפקודו ,והילד
עלול להיפצע אנושות ואפ למות.
•עקוב אחר הוראות היצרנ של מושב הבטיחות
בעת התקנתו ברכב.
חגורות הבטיחות במושב האחורי מאובזרות במותחני
נעילה אוטומטיימ ) (ALRשנועדו לשמור על חלק
המותניימ של חגורת הבטיחות מהודק ביב מושב
הבטיחות לילד.

אבטחת מושבי בטיחות לילדימ למושבימ ברכב
צריכה להתבצע באמצעות חגורות בטנ או באמצעות
חלק זה ברצועת המותניימ/כתפ.

אזהרה!
•התקנה או אבטחה לא נכונה של מושב הבטיחות
עלולה לגרומ לכשל בתפקודו ,והילד עלול להיפצע
אנושות ואפ למות.
•עקוב אחר הוראות היצרנ של מושב הבטיחות בעת
התקנתו ברכב.

 .1מקמ את מושב הבטיחות במרכז המושב .בדגמימ
מוימימ תידרש להיט מעט את גב המושב או
להרימ את משענת הראש כדי להציב את מושב
הבטיחות כראוי .אמ ניתנ להזיז את המושב האחורי
קדימה ואחורה ,הזז אותו אחורה ככל האפשר כדי
לאפשר מרווח תקינ למושב הבטיחות .ניתנ גמ להזיז
את המושב קדימה לשמ ככ.
 .2משוכ את חגורת הבטיחות מפיק כדי להעביר
אותה דרכ נתיב החגורה במושב הבטיחות .אל תגרומ
לפיתול חגורת הבטיחות.
 .3החלק את להב האבזמ לתוכ התפ עד להישמע צליל
נקישה.
 .4משוכ את החגורה ככ שתהדק את חלק החגורה
התחתונ )באזור המותניימ( אל מושב הבטיחות.
 .5כדי לנעול את חגורת הבטיחות ,משוכ את כל חגורת
הבטיחות החוצה ממנגנונ הנעילה שלה .לאחר מכנ,
אפשר לחגורה לחזור לתוכ המנגנונ .בעת חזרתה
יישמע צליל נקישה המציינ שהחגורה נמצאת כעת
במצב נעילה אוטומטית.
 .6נה למשוכ את החגורה החוצה ממנגנונ הנעילה
שלה .אמ היא נעולה ,לא תוכל למשוכ את החגורה
חזרה החוצה.

אמ המנגנונ לא ננעל ,חזור על ההוראות בעיפ .5
 .7לבופ ,הדק את החגורה ביב מושב הבטיחות ,תוכ
כדי דחיפתו לפנימ ולאחור אל תוכ מושב הרכב.
 .8בדוק שמושב הבטיחות מותקנ כראוי ומהודק היטב
על ידי משיכת ההתקנ לפנימ ולאחור במושב ,בכיוונ
נתיב החגורה .הוא לא אמור לזוז ביותר מ 25 -מ"מ
לכל כיוונ.
כל מערכת חגורות בטיחות נעשית רפויה עמ הזמנ ,לכנ
בדוק את החגורה מפעמ לפעמ והדק אותה כנדרש.
תאימות המושבימ לשימוש במערכת מושבי
בטיחות i-Size
המושבימ הצדדיימ האחוריימ של הרכב מאושרימ
לשימוש במושבי הבטיחות המתקדמימ מוג .i-Size
מושבי בטיחות אלה ,שנבנו ואושרו בהתאמ לתקנ
 (ECE R129) i-Sizeמבטיחימ תנאי בטיחות טובימ יותר
להעת ילדימ ברכב:

•מומלצ להשתמש במערכת  ISOFIXמומלצת ,כדי
למנוע התקנה לא נכונה של מושב הבטיחות.
•יעילות הבחירה במושב הבטיחות ,שאינו מותאמ
יותר למשקל אלא לגובה הילד ,גוברת.
•התאימות בינ מושבי הבטיחות למושבי הרכב היא
טובה יותר :מושב הבטיחות  i-Sizeהוא וג של
"איזופיק-על" ,כלומר ניתנ להתאימו גמ בוגימ
מאושרימ של מושבי  ,i-Sizeוגמ בוגימ מאושרימ
של מושבי ) ISOFIXתקנ .(ECE R44

הערה:
מושבי הרכב ,מוג מאושר  ,i-Sizeמומנימ במל
 Figure XXהמופיע באיור.
הטבלה הבאה מתארת את האפשרות של התקנת
מושב בטיחות ) i-Sizeבהתאמ לתקנ האירופי ECE
.(129

•עד לגיל  15חודשימ ,יש להיע את הילד במושב
בטיחות הפונה לאחור.
•הגנת מערכת מושב הבטיחות מוגברת במקרה של
התנגשות צדדית.

135

מערכות בטיחות

טבלת מיקומ מושב בטיחות i-Size

מושבי
בטיחות
לילדימ

העת חיות מחמד

התקנ

מושב
נוע
קדמי

אחורי
צדדי

אחורי
אמצעי

ISO/R2

X

i-U

X

כריות אוויר הנפתחות במושב הקדמי עלולות לפגוע
בחיית המחמד שלכ .בעל חיימ ללא ריונ יושלכ ממקומו
והוא עלול להיפגע ,או לפגוע בנועימ בעת בלימת פתע
או התנגשות.
יש לרנ חיות מחמד במושב האחורי ,ברתמה או במנשא
מתאימימ ,המהודקימ באמצעות חגורות הבטיחות.

i-Size
ISO/F2

X

i-U

X

מפתח האותיות שבטבלה:
• = i-Uמתאימ למושב בטיחות  i-Sizeאוניברלי,
הפונה גמ לפנימ וגמ לאחור.
• = Xאינו מתאימ למושב בטיחות  i-Sizeאוניברלי.

עצות בטיחות
העת נועימ

לעולמ אינ להיע נועימ בתא המטענ.

אזהרה!
•אל תשאיר ילדימ או בעלי-חיימ בתוכ רכב חונה
במזג אוויר חמ .הצטברות חומ פנימית עלולה
לגרומ פציעות חמורות או מוות.
•מוכנ ביותר להיע נועימ באזור מטענ ,בפנימ או
מחוצ לרכב.
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אזהרה!
בעת התנגשות ,אנשימ הנועימ באזורימ אלה המ
בעלי יכוי גבוה יותר להיפצע או להיהרג.
•אל תאפשר לאפ נוע לשבת באזור ללא מושב
וחגורת בטיחות ברכב בעת הניעה.
•ודא שכל הנועימ ישובימ וחגורימ כראוי.

גזי פליטה

אזהרה!
גזי פליטה עלולימ לפגוע ואפ לגרומ למוות .גזי פליטה
כוללימ פחמנ חד-חמצני ,שהוא גז נטול צבע וריח.
כדי למנוע נשימה של פחמנ חד-חמצני ) ,(COציית
להוראות הבטיחות:
•אל תפעיל את המנוע במקומ גור כמו מוכ,
לפרק זמנ ארוכ יותר מהדרוש לכניה או ליציאה
מהאזור.

אזהרה!
•אמ יש צורכ לנוע עמ דלת תא המטענ/דלתות
אחוריות פתוחות ,ודא שכל החלונות גורימ
ושמניפת בקרת האקלימ פועלת בעוצמה גבוהה.
אל תשתמש במצב מחזור אוויר.
•אמ יש צורכ להישאר ברכב חונה עמ מנוע פועל,
קבע את מערכת האוורור על מצב של הזרמת
אוויר חיצוני לתוכ הרכב .הגדר את האוורור לעוצמה
גבוהה.

הדרכ הטובה ביותר למניעת חדירת גז פחמנ דו חמצני
לתוכ חלל הרכב היא שמירה על מערכת גזי פליטה
תקינה.
בכל פעמ שתשימ לב לרעש חריג ממערכת הפליטה ,אמ
נכנו גזימ רעילימ לרכב או אמ תחתית או חזית הרכב
נפגעה ,גש מיד למרכז השירות על מנת לבדוק את
מערכת הפליטה ואת חלקיה .ודא שאינ חלקימ שבורימ
או פגועימ ,ושחלקימ לא התבלו או ניתקו ממקוממ.
תפרימ פרומימ או חיבורימ רופפימ עלולימ לאפשר
כניה של גזימ רעילימ לתוכ תא הנועימ.
בנופ ,בדוק את מערכת הפליטה בכל פעמ שהרכב
מורמ ,למקרה שיש צורכ בשימונ או בהחלפת השמנ.
החלפ אותמ במידת הצורכ.

בדיקות בטיחות שיש לבצע בתוכ הרכב
חגורות בטיחות
בדוק את המערכת באופנ שוטפ ,חפש אחר חתכימ,
פרימה ,או חלקימ רופפימ .יש להחליפ מיד חלקימ
פגומימ .אל תפרק את המערכת ואל תבצע בה שינויימ.

יש להחליפ את מערכות חגורות הבטיחות הקדמיות
לאחר התנגשות.
יש להחליפ את חגורות הבטיחות לאחר התנגשות,
באמ ניזוקו בתאונה )מנגנונ הנעילה נפגע ,החגורות
נקרעו וכד'( .החלפ את חגורת הבטיחות אמ יש פק
לגבי תקינותה.
נורית אזהרת כרית אוויר
עמ העברת מתג ההתנעה למצב ,ON/RUN
נדלקת למשכ  8-4שניות לצורכ בדיקת
הנורית
תקינותה.
אמ הנורית לא נדלקה ,נשארת דולקת או נדלקת
במהלכ הניעה ,יש לדאוג לבדיקה של מערכת כריות
האוויר בהקדמ האפשרי .לאחר בדיקת הנוריות ,אמ
זוהתה תקלה בנורית האזהרה ,היא תידלק ויישמע
אות קולי .היא תויפ לדלוק עד שהתקלה תטופל.
אמ הנורית נדלקת וכבית לירוגינ ,או נשארת דולקת
במהלכ הניעה ,דאג לבדיקה של הרכב בהקדמ
האפשרי .למידע נופ ,עיינ בנושא "מערכות ריונ
לנועימ" בפרק "בטיחות".
מפשיר אדימ
בדוק את פעולת מפשיר האדימ על ידי בחירת מצב
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הפשרה וקבע את פעולת המניפה על מהירות גבוהה.
במצב זה תחוש שזרמ האוויר מופנה כלפי השמשה
הקדמית .אמ מפשיר האדימ אינו פועל ,פנה למרכז
שירות לתיקונ התקלה.
מידע בטיחותי בנוגע לשטיחונימ
השתמש תמיד בשטיחונימ שמתאימימ לגודל רצפת
הרכב .השתמש רק בשטיחונימ שלא מפריעימ להפעלת
הדוושות.
השתמש רק בשטיחונ רצפה המחובר היטב באמצעות
מהדקי שטיחונ הרצפה ,ככ שהוא לא יחליק מחוצ
למקומו ויפריע בדרכ כלשהי להפעלת הדוושה  ,או יפגע
בהפעלה הבטוחה של רכבכ.

אזהרה!
שטיחונימ פגומימ ,מקופלימ ,שחומימ את האזור
או שלא הורכבו כהלכה ,או מהדקי שטיחונימ פגומימ,
עלולימ להפריע לפעולת הדוושות ולשליטתכ ברכב.
למניעת פציעה חמורה ואפ מוות:

•השטיחונ בצד הנהג מיועד לאזור רגליו של הנהג
בלבד .כדי לבדוק שהשטיחונימ לא מפריעימ ,יש
להחנות את הרכב ,לכבות את המנוע וללחוצ על
כל הדוושות עד ופנ )כולל המצמד ,אמ קיימ( .אמ
השטיחונ מפריע לפעולת אחת הדוושות ,או אמ
אינו מחובר היטב ,הר אותו מהרצפה ואחנ אותו
בתא המטענ.

למהדקימ
•שימ לב תמיד שהשטיחונ מחובר
ברצפה באופנ מיטבי .אינ להרכיב את השטיחונימ
הפוכ או בכיוונ ההפוכ .יש למשוכ קלות את
השטיחונימ באופנ קבוע ,על מנת לוודא שהמ
מחוברימ היטב.

•השטיחונ בצד הנוע הקדמי מיועד לאזור רגליו של
הנוע הקדמי בלבד.

•יש להיר תמיד את השטיחונימ הקיימימ מרצפת
לפני החלפתמ בחדשימ .לעולמ אל
הרכב
תשתמש בשטיחונימ חדשימ על גבי שטיחונימ
שכבר קיימימ ברכב.

•ודא תמיד שחפצימ לא יכולימ ליפול לאזור רגליו
של הנהג כאשר הרכב בניעה .חפצימ אלו עלולימ
להילכד מתחת לדוושות ולגרומ לחור שליטה על
הרכב.

•השתמש תמיד בשטיחונימ שמתאימימ לגודל
רצפת הרכב .לעולמ אל תרכיב שטיחונימ שאינמ
יכולימ להיתפ היטב בחיבורימ ברצפה .אמ
יש צורכ להחליפ את השטיחונימ ,השתמש
בשטיחונימ מאושרימ על ידי היצרנ ומאותו וג ,דגמ
ושנה של הרכב שלכ.
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אזהרה!

אזהרה!
•אינ להניח חפצימ מתחת לשטיחונ )לדוגמה,
מגבות ,מפתחות וכד'( .חפצימ אלו עלולימ לשנות
את מיקומ השטיחונ על הרצפה ולהפריע לפעולת
הדוושות.
•אמ השטיח ברכב הור או הורכב מחדש ,ודא תמיד
שהוא מורכב כהלכה ,ובדוק שחיבורי השטיחונימ
מהודקימ היטב לריפוד הרכב .כדי לבדוק שאינ
הפרעה ,לחצ על כל אחת מהדוושות עד ופנ
ולאחר מכנ הרכב מחדש את השטיחונימ.
•מומלצ להשתמש בתמית בונ עדינ ומימ בלבד
לניקוי השטיחונימ.

אזהרה!
לאחר הניקוי ,בדוק תמיד שהשטיחונימ הורכבו
כהלכה ,ומשוכ אותמ קלות כדי לבדוק שאובטחו
לרצפת הרכב באמצעות המהדקימ.

בדיקות בטיחות תקופתיות שיש לבצע מחוצ
לרכב

אורות
היעזר באדמ נופ כדי לבדוק את תקינות התאורה
החיצונית ופני הבלמימ בזמנ שאתה מטפל בבקרי
האורות.
בדוק את פעולת נוריות החיווי בלוח המחוונימ עבור
פני האיתות ואלומת האור הגבוה בפנימ הראשיימ.
מנעולי הדלתות
בדוק שהדלתות נגרות וננעלות כהלכה.

צמיגימ

נזילות

בדוק ימני בלאי של וליית הצמיג וימני שחיקה לא
אחידימ .בדוק אמ יש אבנימ ,ממרימ ,שברי זכוכית או
חפצימ אחרימ הנעוצימ בוליה או בדופנ הצמיג .בדוק
שאינ חתכימ או דקימ בוליה או בדופנ הצמיג ,ושאינ
בליטות בדופנ הצמיג .בדוק שאומי הגלגלימ מהודקימ,
ואת לחצ האוויר בצמיגימ )כולל בצמיג החלופי(.

בדוק את השטח מתחת לרכב לאחר חניית לילה,
האמ קיימות דליפות של דלק ,שמנ ,נוזל קירור המנוע
או נוזלימ אחרימ .בדוק גמ שאינ אדי דלק או דליפות
של נוזל הבלמימ .אמ התגלו ,יש לאתר את מקורמ
ולדאוג לטיפול מידי.
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140
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התנעת המנוע

142

התנעה רגילה – מנועי בנזינ

142

יבות אפשריות לאי פעולה של הדממה
אוטומטית של המנוע

158

מצלמת ניעה לאחור

התנעה רגילה – מנועי דיזל

145

התנעת המנוע במצב הדממה אוטומטית

159

הרצת מנוע -המלצות

146

הפקה ידנית של מערכת Stop/Start

תדלוק הרכב

166

159

מכה פתח מילוי דלק

166

הפעלה ידנית של מערכת Stop/Start

160

תדלוק הרכב -מנוע דיזל

167

תקלה במערכת

160

160

גרירת גרור

171

161

משקלי גרירה של גרור )ערכי משקלי הגרור
171
המרביימ(
171
גרירת הרכב )עלי ידי רכב אחר וכו'(
171

אמצעי זהירות בשימוש במערכת 163 ParkSense

165

תיבת הילוכימ אוטומטית

147

נועל מתג התנעה במצב חניה

148

מערכת נועל בלמימ/בורר הילוכימ

148

בקרת שיוט

תיבת הילוכימ אוטומטית  8הילוכימ

148

הפעלה

הנעה בארבעת הגלגלימ

150

הגדרת מהירות רצויה

161

תיבת העברה ארבעה מצבימ

150

שינוי הגדרת מהירות

161

גרירת הרכב מאחורי רכב אחר

תיבת העברה חמישה מצבימ

153

האצה לעקיפה

162

רנ אחורי  Trac-Lokאמ קיימ

155

חידוש המהירות

162

גרירת הרכב מאחורי רכב אחר  -דגמי הנעה לארבעת
172
הגלגלימ

הפקת פעולה

162

נועל רנ )) (Tru-Lokדגמי רוביקונ(

156

ניתוק אלקטרוני של מוט מייצב  -אמ קיימ

156

מערכת  - STOP/STARTתיבת הילוכימ
אוטומטית )אמ קיימת(

מערכת יוע לחניה אחורית ) - ParkSenseאמ
163
קיימ(

157

חיישני ParkSense

163

מצב אוטומטי

158

הפעלה ונטרול מערכת ParkSense

163

141
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התנעת המנוע
לפני התנעת הרכב ,כווננ את המושב ואת המראה
הפנימית והמראות החיצוניות ,חגור את חגורת הבטיחות
והורה לנועימ אחרימ גמ לעשות זאת.

אזהרה!
•בצאתכ מהרכב קח תמיד עמכ את מפתח השלט
רחוק ונעל את הרכב.
•לעולמ ,אל תשאיר ילדימ ברכב ללא השגחה ,או
בקרבה לרכב לא נעול.
•השארת ילדימ ברכב ללא השגחה מוכנת ממפר
יבות .הילד ,או אחרימ ,עלול להיפצע באופנ חמור
או קטלני .יש להזהיר ילדימ מלגעת בבלמ החניה,
בדוושת הבלמ או בבורר ההילוכימ.
•אל תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתוכ הרכב
או בקרבתו ,או במיקומ שנגיש לילדימ .אל תשאיר
את ההתנעה של רכב המצויד בתפקוד כניה
וניעה ללא מפתח במצב  ACCאו  .ON/RUNילד
עלול להפעיל בטעות את החלונות החשמליימ,
בקרימ אחרימ ,או להניע את הרכב.
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אזהרה!
•אל תשאיר ילדימ או בעלי-חיימ בתוכ רכב חונה
במזג אוויר חמ .הצטברות חומ פנימית עלולה
לגרומ פציעות חמורות או מוות.

התנעה רגילה – מנועי בנזינ
להתנעת המנוע באמצעות לחצנ
ENGINE START/STOP

 .1תיבת ההילוכימ צריכה להיות בהילוכ רק או במצב
חניה.
 .2לחצ והחזק את דוושת הבלמ ,תוכ לחיצה אחת על
לחצנ .ENGINE START/STOP
 .3המערכת תפעל ותנה להתניע את המנוע.
אמ הרכב לא מתניע ,המתנע יתנתק אוטומטית לאחר
 10שניות.
 .4אמ ברצונכ לעצור את התנעת המנוע לפני התחלת
ההתנעה ,לחצ שוב על לחצנ ההתנעה.

הערה:
התנעה רגילה של מנוע קר או חמ מושגת ללא לחיצה
על דוושת ההאצה.
להדממת המנוע באמצעות לחצנ
ENGINE START/STOP

 .1העבר את בורר הילוכימ למצב חניה ,ולאחר מכנ לחצ
על לחצנ  ENGINE START/STOPושחרר אותו.
 .2מתג ההתנעה יחזור למצב .OFF
 .3אמ בורר ההילוכימ אינו במצב חניה )כאשר הרכב
נייח( ולחצנ  ENGINE START/ STOPנלחצ פעמ
אחת ,תיבת ההילוכימ תעבור אוטומטית למצב חניה
והמנוע יודממ ,רכ ההצתה תישאר במצב ) ACCלא
מצב  .(OFFלעולמ אל תצא מהרכב בעת שמצב חניה
אינו מופעל ,אחרת הרכב עלול להידרדר.
 .4אמ בורר ההילוכימ במצב רק ומהירות הרכב היא
מתחת ל 8-קמ"ש ,לחיצה על לחצנ START/STOP
פעמ אחת תדוממ את המנוע .מתג ההתנעה יישאר
במצב .ACC

 .5אמ מהירות הרכב מעל  8קמ"ש ,לחצנ ENGINE
 START/STOPחייב להיות לחוצ במשכ שתי שניות )או
שלוש לחיצות קצרות רצופות( כדי לדוממ את המנוע.
ההצתה תישאר במצב ) ACCלא מצב  (OFFאמ המנוע
הודממ כאשר תיבת ההילוכימ לא במצב חניה.

הערה:
המערכת תודממ אוטומטית ומתג ההתנעה יעבור
למצב  OFFלאחר  30דקות של חור פעילות של מתג
ההתנעה ,לאחר שהוא הושאר במצב  ACCאו RUN
)המנוע אינו פועל( ותיבת ההילוכימ במצב חניה.
תפקודי לחצנ  - ENGINE START/STOPכאשר דוושת
הבלמ אינה לחוצה )במצב חניה או בהילוכ רק(
אופנ הפעולה של לחצנ  ENGINE START/STOPזהה
לזה של מתג התנעה רגיל .יש לו שלושה מצבימ:
 ,OFF, ACCו .RUN-לשינוי מצבי ההתנעה ללא התנעת
המנוע ולשימוש באביזרימ ,מלא אחר ההוראות הבאות:
 .1הפעלה כאשר מתג ההתנעה במצב .OFF
 .2לחצ על לחצנ  ENGINE START/STOPפעמ אחת
למעבר למצב ) ACCבלוח המחוונימ יוצג .(ACC
 .3לחצ על לחצנ  ENGINE START/STOPפעמ שנייה
למעבר למצב ) RUNבלוח המחוונימ יוצג .(ON/RUN

 .4לחצ על לחצנ  ENGINE START/STOPפעמ שלישית
להחזרת מתג ההתנעה למצב ) OFFבלוח המחוונימ
יוצג .(OFF
מצב חניה אוטומטי
מצב חניה אוטומטי הוא תפקוד נופ המייע להעברת
הרכב למצב חניה כאשר המצבימ בעמודימ הבאימ
מתרחשימ.
זוהי מערכת גיבוי ואינ להתמכ עליה כשיטה העיקרית
להעברת תיבת ההילוכימ למצב חניה .המצבימ שבהמ
מצב חניה אוטומטי יפעל מתוארימ בדפימ הבאימ.

אזהרה!
•חור תשומת לב של הנהג עלולה לגרומ לככ
שמצב חניה לא ישולב .בצע תמיד בדיקה
חזותית כשמצב חניה משולב ,במבט שהאות
 Pדולקת קבוע בלוח המחוונימ ועל גבי בורר
ההילוכימ .אמ מחוונ  Pמהבהב ,מצב חניה אינו
משולב .כאמצעי ביטחונ נופ ,הפעל תמיד את
בלמ החניה בעת יציאה מהרכב.
•מצב חניה אוטומטי הוא תפקוד גיבוי .הוא אינו
מיועד להחליפ את הצורכ להעביר את בורר
ההילוכימ למצב חניה .זוהי מערכת גיבוי ואינ
להתמכ עליה כשיטה העיקרית להעברת
תיבת ההילוכימ למצב חניה.

אמ מצב חניה אינו משולב והנהג מדוממ את
המנוע ,מצב חניה אוטומטי עשוי לפעול.
מצב חניה אוטומטי יפעל אמ כל התנאימ הבאימ
יתמלאו:
•כלי הרכב מצויד בתיבת הילוכימ בעלת  8מהירויות.
•דלת הנהג אינה גורה או במקרה שדלת הנהג
הורה.
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•הרכב אינו במצב חניה.

•דלת הנהג פתוחה.

•מהירות הרכב היא ).0 mph (0 km/h

•דוושת הבלמ אינה לחוצה.

•מתג ההתנעה במצב  RUNאו .OFF

הערה:
בכלי רכב עמ כניה וניעה ללא מפתח ),(Keyless Go
המנוע ייכבה ומתג ההתנעה ישתנה למצב  .ACCלאחר
 30דקות ההתנעה תעבור למצב  OFFאוטומטית ,אלא
אמ הנהג יעביר את מתג ההתנעה למצב .OFF
אמ מצב חניה אינו משולב והנהג יוצא מהרכב כאשר
המנוע פועל ,מצב חניה אוטומטי עשוי לפעול.
מצב חניה אוטומטי יפעל אמ כל התנאימ הבאימ
יתמלאו:
•כלי הרכב מצויד בתיבת הילוכימ בעלת  8מהירויות.
•דלת הנהג אינה גורה או במקרה שדלת הנהג
הורה ,יפעל אמ הנהג קמ מהמושב )חיישנ בכרית
המושב מגלה שהנהג איננו(.
•הרכב אינו במצב חניה.
•דלת הנהג הורה.
•מהירות הרכב היא  2.0קמ"ש.
•הנהג אינו חוגר את חגורת הבטיחות שלו.
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ההודעה AutoPark Engaged Shift to P then Shift

) to Gearמצב חניה אוטומטי העבר למצב חניה ושלב
הילוכ( תוצג בלוח המחוונימ.

הערה:
בכמה מקרימ תצוגה גרפית של  ParkSenseתוצג בלוח
המחוונימ .במקרימ אלה ,בורר ההילוכימ חייב להיות
מוחזר למצב  Pכדי לבחור הילוכ.
אמ הנהג מעביר למצב חניה כאשר הרכב בתנועה,
מצב חניה אוטומטי עשוי לפעול.
מצב חניה אוטומטי יפעל רק אמ מהירות הרכב היא 2.0
קמ"ש ומטה.
ההודעה Vehicle Speed is Too High to Shift to P

)מהירות הרכב גבוהה מדי להעברה למצב  (Pתוצג בלוח
המחוונימ אמ מהירות הרכב מעל  2.0קמ"ש.

אזהרה!
אמ מהירות הרכב מעל  2.0קמ"ש תיבת ההילוכימ
תעבור כברירת מחדל למצב רק עד שמהירות הרכב
תרד מתחת ל  1.9קמ"ש .רכב שמושאר במצב רק
עלול להידרדר .כאמצעי ביטחונ נופ ,הפעל תמיד את
בלמ החניה בעת יציאה מהרכב.
4WD LOW

מצב חניה אוטומטי מנוטרל בעת הפעלה של הרכב
במצב .4WD LOW
ההודעה ) AutoPark Disabledמצב חניה אוטומטי
מנוטרל( תוצג בלוח המחוונימ.
הודעות נופות לנהג יוצגו כשאר שני המצבימ
הבאימ מתרחשימ:
•הרכב אינו במצב חניה.
•דלת הנהג פתוחה.
ההודעה ) AutoPark Not Engagedמצב חניה אוטומטי
לא משולב( תוצג בלוח המחוונימ .צליל אזהרה יושמע עד
שהרכב יועבר למצב חניה או שדלת הנהג תיגר.

בצע תמיד בדיקה חזותית שמצב חניה משולב ,במבט
שהאות  Pדולקת קבוע בלוח המחוונימ ועל גבי בורר
ההילוכימ .כאמצעי ביטחונ נופ ,הפעל תמיד את בלמ
החניה בעת יציאה מהרכב.

התנעה רגילה מנועי דיזל
 .1בורר ההילוכימ חייב להיות בהילוכ רק או במצב חניה,
לפני שאתה מתניע את המנוע.
 .2העבר את מתג ההתנעה למצב .ON
 .3המתנ להופעת ) Wait To Start Lightהמתנ לנורית
התנעה( בלוח המחוונימ .למידע נופ ,עיינ בנושא
"לוח מחוונימ" בפרק "הכר את לוח המחוונימ" .היא
תידלק לשתיימ עד עשר שניות או יותר ,בהתאמ
לטמפרטורת המנוע .כאשר נעלמת ההודעה Wait To
 ,Start Lightהמנוע מוכנ להתנעה.
 .4עצה לתפקוד ההתנעה
אל תלחצ על דוושת ההאצה .העבר את מתג
ההתנעה למצב  STARTושחרר אותו .מנוע המתנע
ימשיכ לעבוד ויפיק לעבוד אוטומטית כשהמנוע
פועל .המתנע יתנתק אוטומטית לאחר  25שניות אמ
המנוע לא מתניע .אמ הדבר מתרחש ,העבר את מתג

ההתנעה למצב  ,LOCKחכה  25עד  30שניות ,ולאחר
מכנ חזור על הליכ "התנעה רגילה".

הערה:
מנוע המתנע יכול לפעול עד  30שניות במזג אויר קר
עד שהמנוע מותנע .אמ דרוש ,ניתנ לנתק את הפעלת
המתנע בהעברת מתג ההתנעה למצב .OFF
 .5לאחר שהמנוע הותנע ,אפשר לו לפעול במהירות רק
למשכ  30שניות לפני שתתחיל בניעה ,כדי לאפשר
לשמנ לנוע ולשמנ את מגדש הטורבו.

הערה:
מהירות גבוהה ,ועומ על המנוע כשהוא קר יגרמו
לעודפ עשנ וביצועי מנוע ירודימ .מהירות העומ
של המנוע צריכה להיות מתחת ל 1200-יבובימ
כשהמנוע מתחממ ,במיוחד בתנאי טמפרטורה
חיצונית נמוכה .אמ הטמפרטורה היא מתחת ל-
 ,0°Cהפעל את המנוע במהירויות מתונות למשכ
חמש דקות לפני הפעלת עומ מלא.
הפעלת מנוע דיזל ברק במזג אוויר קר

חימומ מנוע דיזל
הימנע מהפעלת המנוע במהירויות גבוהות כאשר
הוא קר .בעת התנעה של מנוע קר ,הבא את המנוע
לטמפרטורת הפעולה לאט ,כדי לאפשר חימומ המנוע.
בצע תמיד בדיקה חזותית כשרכבכ במצב חניה במבט
על שהאות  Pדלוקה בלוח המחוונימ ועל בורר ההילוכימ.
כאמצעי ביטחונ נופ ,הפעל תמיד את בלמ החניה בעת
יציאה מהרכב.

הימנע מהפעלה ממושכת במהירות רק
בטמפרטורות מתחת ל .-18°C -הימנע מהפעלת
המנוע במהירות רק במשכ זמנ רב ,הפעלה ממושכת
במהירות רק מזיקה למנוע מכיוונ שטמפרטורת תא
הבעירה עשויה לצנוח נמוכ כל ככ ותיווצר בעירה
לא מושלמת של הדלק .בעירה לא מושלמת גורמת
להצטברות פחמנ ולכה על טבעות הבוכנה ,שתומי
ראשי הצילינדר ונחירי מזרקי הדלק.
כמו כנ ,דלק לא שרופ עלול להיכנ לבית הארכובה,
לדלל את השמנ ולגרומ לבלאי גבוה של המנוע.
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הדממת המנוע
הטבלה הבאה משמשת כאמצעי הנחיה לקביעת הזמנ
של הפעלת המנוע ברק ,הנדרש לקירור מפיק של
מגדש הטורבו לפני הדממה ,בהתאמ לוג הנהיגה
וכמות המטענ.

לפני הדממת מנוע עמ מגדש טורבו ,אפשר תמיד
למנוע לחזור למהירות רק רגילה והשאר פועל
במשכ מפר שניות .ככ מובטח שימונ ראוי של
מגדש הטורבו .הדבר נחוצ במיוחד לאחר הפעלה
בנהיגה בעומ כבד.
הפעל את המנוע מפר דקות לפני הדממה שגרתית.

עד חמש דקות במהירות רק לפני הדממתו.
הפעלה במצב רק תאפשר לשמנ ולנוזל הקירור לפזר
את החומ העודפ מתא הבעירה ,המבימ ,הרכיבימ
הפנימיימ ומגדש הטורבו.
זה חשוב במיוחד עבור גדישת אוויר קר במנועימ עמ
מגדש טורבו.

לאחר הפעלה בעומ מלא אפשר למנוע לפעול שלוש

טבלת קירור מגדש טורבו
מצבי נהיגה

מטענ

טמפרטורת מגדש טורבו

זמנ הפעלה ברק )בדקות( לפני הדממה

עצירה וניעה

ריק

קר

פחות מ 1

עצירה וניעה

בינוני

חמ

1

ניעה בכביש מהיר

בינוני

חמ

2

נהיגה בעיר

עומ מרבי

חמ

3

ניעה בכביש מהיר

עומ מרבי

חמ

4

ניעה בעלייה

עומ מרבי

חמ

5

הרצת מנוע  -המלצות

ע במתינות במהלכ  500הקילומטרימ הראשונימ.

לא נדרשת תקופת הרצה ארוכה למכלולי מנוע וההנעה
)תיבת הילוכימ ורנ( ברכב שלכ.

לאחר  100ק"מ ניתנ להעלות את המהירות עד למהירות
רצויה של  80או  90קמ"ש.
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בעת ניעה ,האצה רגעית במהירות מלאה במגבלות
החוק תתרומ להרצה טובה .אכ האצה חזקה בהילוכ
נמוכ מזיקה ,ויש להימנע ממנה.

שמנ המנוע שמולא במפעל הוא חומר יכה באיכות
גבוהה לשימור אנרגיה .החלפות שמנ צריכות להיות
במועדימ קבועימ בהתאמ לתנאי מזג האוויר ותנאי
ההפעלה של הרכב .למידע על הצמיגות ודירוג איכות
ראה "נוזלימ וחומרי יכה" בפרק "מפרטימ טכניימ".

זהירות!
לעולמ אל תשתמש בשמנ למערכת ללא מננ או שמנ
מינרלי רגיל במנוע ,אחרת עלול להיגרמ לו נזק.

הערה:
מנועימ חדשימ עשויימ לצרוכ קצת שמנ במהלכ אלפי
הקילומטרימ הראשונימ של פעולתמ .זוהי תופעה רגילה
של ההרצה ואינה ימנ לתקלה.

תיבת הילוכימ אוטומטית
זהירות!
עלול להיגרמ נזק לתיבת ההילוכימ אמ לא תקפיד על
אמצעי זהירות אלה:
•העבר למצב חניה או להילוכ אחורי רק לאחר
שהרכב הגיע לעצירה מלאה.
•אל תעביר בינ מצב חניה ,הילוכ אחורי ,הילוכ רק
והילוכ קדמי כאשר מהירות המנוע מעל מהירות
הרק.
•לפני העברה להילוכ כלשהו ,ודא שאתה לוחצ
בחוזקה על דוושת הבלמ.

הערה:
חובה ללחוצ ולהחזיק את דוושת הבלמ בעת העברה
ממצב חניה.

אזהרה!
•לעולמ אל תשתמש במצב חניה של בורר ההילוכימ
כתחליפ לבלמ החניה.

אזהרה!
הפעל תמיד את בלמ החניה במלואו בעת חניה
כדי למנוע תזוזה של הרכב וכנה של פציעה
או נזק.
•רכבכ עלול לנוע ולפצוע אותכ או אנשימ
אחרימ עמ לא שולב מצב חניה .בדוק על ידי
נייונ להעביר את בורר ההילוכימ ממצב חניה,
שדוושת הבלמ אינה לחוצה .ודא שתיבת
ההילוכימ במצב חניה לפני שתצא מהרכב.
•ייתכנ שלא ניתנ יהיה להעביר למצב חניה אמ
הרכב נע .הבא תמיד את הרכב למצב של עצירה
מלאה לפני העברה למצב חניה ,ודא שמחוונ
ההילוכימ דולק באופנ קבוע לציונ שהרכב במצב
חניה ) (Pואינו מהבהב .ודא שהרכב בעצירה
מוחלטת ומצב חניה מצוינ בבירור ,לפני צאתכ
מהרכב.
•מוכנ להעביר את תיבת הילוכימ ממצב חניה
או מהילוכ רק אמ מהירות המנוע היא מעל
מהירות הרק .אמ אינכ לוחצ בעוצמה על
דוושת הבלמ הרכב עלול לנוע במהירות קדימה
או אחורה.
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אזהרה!
•אתה עלול לאבד שליטה ברכב לפגוע באדמ או
במכשול .שלב הילוכ רק כאשר המנוע פועל במהירות
רק רגילה ורגלכ לוחצת בחוזקה על דוושת הבלמ.
•תנועה בלתי צפויה של הרכב עלולה לפצוע אנשימ
הנמצאימ ברכב או מחוצה לו .כמו בכל רכב אחר,
אינ לצאת מהרכב כאשר המנוע פועל .לפני יציאה
מהרכב ,הפעל תמיד את בלמ החניה ,העבר את
תיבת ההילוכימ למצב חניה והעבר את מתג ההתנעה
למצב  .OFFכאשר מתג ההתנעה במצב  ,OFFתיבת
ההילוכימ נעולה במצב  ,PARKכדי למנוע תזוזה לא
רצויה של הרכב.
•בעת יציאה מהרכב ,ודא תמיד שמתג ההתנעה
במצב  ,OFFהוצא את מפתח השלט הרחוק מהרכב
ונעל את הרכב.
•לעולמ ,אל תשאיר ילדימ ברכב ללא השגחה ,או
בקרבה לרכב לא נעול .השארת ילדימ ברכב ללא
השגחה מוכנת ממפר יבות .הילד ,או אחרימ,
עלול להיפצע באופנ חמור או קטלני .יש להזהיר
ילדימ מלגעת בבלמ החניה ,בדוושת הבלמ או בבורר
ההילוכימ.
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אזהרה!
•אל תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתוכ הרכב
או בקרבתו ,או במיקומ שנגיש לילדימ .אל תשאיר
את מתג ההתנעה של הרכב במצב  ACCאו \ON
 .RUNילד עלול להפעיל בטעות את החלונות
החשמליימ ובקרימ אחרימ ,או לגרומ לתזוזת הרכב.

הערה:
תיבת ההילוכימ אינה נעולה במצב חניה כאשר מתג
ההתנעה במצב ) ACCלמרות שהמנוע כבוי( .ודא
שתיבת ההילוכימ במצב חניה ושמתג ההתנעה במצב
) OFFולא  (ACCלפני יציאה מהרכב.

מערכת נועל בלמימ/בורר הילוכימ
נועל מתג התנעה במצב חניה
הרכב מצויד בנועל מתג התנעה של מצב חניה ,המונע
את העברת מתג ההתנעה למצב  OFFלפני שבורר
הילוכימ הועבר למצב חניה .באופנ זה לא תוכל לעזוב
את הרכב כשבורר ההילוכימ אינו במצב חניה .המערכת
גמ נועלת את תיבת הילוכימ במצב חניה כאשר מתג
ההתנעה במצב .OFF

הרכב מצויד במערכת נעילת בלמ/בורר ההילוכימ )(BTSI
המחזיק את בורר ההילוכימ במצב  PARKאמ דוושת
הבלמימ לא לחוצה .להעברת בורר ההילוכימ ממצב
 ,PARKהמנוע חייב לפעול ודוושת הבלמ חייבת להיות
לחוצה .דוושת הבלמ חייבת להיות לחוצה אפ היא כדי
להעביר מהילוכ רק להילוכ קדמי או להילוכ ניעה
לאחר ,כאשר הרכה עומד או נוע במהירות נמוכה.

תיבת הילוכימ אוטומטית  8הילוכימ
רכבכ מצויד בתיבת הילוכימ יעילה בעלת  8מהירויות.

הערה:
אמ לא ניתנ להעביר את בורר ההילוכימ למצב חניה,
הילוכ אחורי או הילוכ רק )בדחיפה קדימה( ,בורר
ההילוכימ נמצא כנראה במצב ) (+/-) AutoStickלמעט
מצב ניעה( .במצב  ,AutoStickההילוכימ ) 3 ,2 ,1וכו'(
מוצגימ בלוח המחוונימ.
העבר את בורר ההילוכימ לימינ )למצב ניעה ] ([Dלשמ
מעבר למצב חניה ,הילוכ אחורי ,והילוכ רק.
מצב AutoStick

בורר הילוכימ

מצבי העברה הזמינימ של בורר ההילוכימ המ מצב חניה,
הילוכ אחורי ,הילוכ רק ,ניעה וידני ) .(AutoStickניתנ
לבצע העברת הילוכ ידנית באמצעות בקרת ההילוכימ
של  .AutoShiftהעברת בורר ההילוכימ קדימה ) (-או
אחורה) (+במצב ידני )) (AutoStickלצד מצב ניעה(,
תאפשר בחירה ידנית של ההילוכימ ,וההילוכ הנוכחי יוצג
בלוח המחוונימ.
למידע נופ ,עיינ בנושא " "AutoStickבפרק זה.

מצב  AutoStickהוא תפקוד הפעלה של תיבת ההילוכימ
על ידי הנהג ,המאפשר החלפת הילוכימ ידנית ומעניק לכ
שליטה טובה יותר על הרכב.
מצב  AutoStickמאפשר לכ להפיק את המרב מבלימת
המנוע ,לבטל מצבימ בלתי רצויימ של העלאות או הורדות
הילוכימ ולשפר את הביצועימ הכלליימ של הרכב.
המערכת יכולה להעניק לכ שליטה גדולה יותר במהלכ
עקיפה ,נהיגה בעיר ,דרכ חלקלקה ,דרכ הררית ,גרירת
גרור ומצבימ רבימ אחרימ.

ההילוכ המשולב כעת יוצג בלוח המחוונימ .במצב
 ,AutoStickאתה יכול להשתמש בבורר ההילוכימ
)במצב ידני( להעברת ההילוכימ ידנית .הזזת בורר
ההילוכימ קדימה ) (-במצב ידני ) ,(Mתוריד הילוכ
להילוכ הנמוכ יותר הבא .הזזת בורר ההילוכימ אחורה
) (+תעלה להילוכ הגבוה יותר הבא.
במצב  ,AutoStickהנהג יכול להוריד או להעלות
הילוכימ ) ,(+/-אלא אמ הדבר יגרומ לעומ על
המנוע או למהירות יתר.
ההילוכ הנוכחי יישמר עד שתבוצע העלאת או הורדת
הילוכ ,למעט במצבימ המתוארימ להלנ.
•תיבת ההילוכימ תוריד הילוכ באופנ אוטומטי כאשר
הרכב מאט )למניעת מאמצ של המנוע( ויוצג
ההילוכ הנוכחי.
•תיבת ההילוכימ תוריד הילוכ באופנ אוטומטי
להילוכימ הראשונימ בעת שהרכב מאט לקראת
עצירה .לאחר עצירה ,הנהג יכול להעלות הילוכ )(+
כאשר הרכב מאיצ.

הפעלה
להפעלת מצב  ,AutoStickהעבר את בורר ההילוכימ
למיקומ ידני )) (Mליד מיקומ ניעה ).((D
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•אתה יכול להתחיל לנוע מעצירה בהילוכ ראשונ ,שני
)או שלישי ,במצב  .(4LOלחיצה על ידית )) (+בעצירה(
תאפשר התחלת ניעה מהילוכ שני .התחלת ניעה
בהילוכ שני או שלישי עשויה לייע בתנאי שלג או
קרח.
•אמ הורדת ההילוכ המבוקש תגרומ למנוע למהירות
יתר ,ההעברה לא תתבצע.
•המערכת תתעלמ מהנייונ להעלות הילוכ בעת
שמהירות הרכב נמוכה מדי.
•החזקה של בורר ההילוכימ במצב ) ,(-תוריד להילוכ
הנמוכ ביותר האפשרי במהירות הנוכחית.
•העברת הילוכימ תהיה מורגשת יותר כשמצב
 AutoStickפעיל.
•המערכת תעבור למצב העברה אוטומטית אמ מזוהה
תקלה או התחממות יתר.

הערה:
כאשר פעילה בקרת ניעה במורד פעילה ,מצב
 AutoStickאינו פעיל .כדי לצאת ממצב ,AutoStick
החזר את בורר ההילוכימ למצב ניעה .ניתנ לצאת
ממצב  AutoStickאו לעבור אליו מבלי להוריד את רגלכ
מדוושת ההאצה.
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תיבת העברה ארבעה מצבימ

אל תוריד הילוכימ להגדלת בלימת המנוע בכביש חלק.
הגלגלימ המונעימ עלולימ לאבד אחיזה והרכב עלול
להחליק ולגרומ לתאונה או לפציעה.

הנעה בארבעת הגלגלימ
אזהרה!
אי שילוב מלא של תיבת העברה עלול לגרומ לנזק
לתיבת העברה או לאובדנ כוח והשליטה ברכב ,ועלולה
להתרחש תאונה .אל תנהג ברכב אמ תיבת העברה
אינה משולבת במלואה.

בורר מצבי נהיגה בארבעת הגלגלימ

תיבת ההעברה כוללת ארבעה מצבימ:
•) 2Hהנעה בשני גלגלימ תחומ גבוה(
•) 4Hהנעה בארבעה גלגלימ תחומ גבוה(
•) Nרק(
•) 4Lהנעה בארבעה גלגלימ תחומ נמוכ(

למידע נופ על השימוש המתאימ של כל אחד ממצבי
העברה של הנעה לארבעת הגלגלימ ,ראה את המידע
המפורט להלנ:
2H

הנעה בגלגלימ האחוריימ תחומ גבוה  -מצב זה מיועד
לניעה רגילה בעיר ובכביש מהיר בדרכ יבשה ומוצקה.
4H

הנעה בארבעת הגלגלימ תחומ גבוה  -תחומ זה מעביר
את המומנט המרבי לגל הינע הקדמי ,ומאלצ את
הגלגלימ הקדמיימ והאחוריימ להתובב באותה מהירות.
תחומ זה מפק אחיזה נופת בדרכימ חלקות ולא
מוצקות.
מצב רק )(N

אזהרה!
אתה או אחרימ עלולימ להיפצע או להיהרג אמ תשאיר
את הרכב ללא השגחה ,כאשר תיבת העברה משולבת
בהילוכ רק מבלי להפעיל קודמ את בלמ החניה .מצב
רק ) (Nשל תיבת העברה מנתק את גלי ההינע הקדמי
והאחורי מיחידת ההנעה ותאפשר לרכב להידרדר,

אזהרה!
אפילו אמ תיבת ההילוכימ האוטומטית במצב חניה,
יש להפעיל תמיד את בלמ החניה כאשר הנהג יוצא
מהרכב.
מצב רק  -תחומ זה מנתק את גלי ההינע הקדמי
והאחורי מיחידת ההינע .הוא משמש לגרירת הרכב על
ידי רכב אחר.
למידע נופ ,עיינ בנושא "גרירת הרכב" בפרק "התנעה
ונהיגה".
4L

הנעה בארבעת הגלגלימ תחומ נמוכ  -תחומ זה מפק
הנעה בארבעת הגלגלימ במהירות נמוכה .תחומ זה
מעביר את המומנט המרבי עבור גל הינע הקדמי ,ומאלצ
את הגלגלימ הקדמיימ והאחוריימ להתובב באותה
מהירות .תחומ זה מפק אחיזה נופת רק בדרכימ
חלקות ולא מוצקות .אל תעבור מהירות של  40קמ"ש.
תיבת העברה מיועדת להיות משולבת במצב  2Hבדרכימ
רגילות בעיר ובכבישימ מהירימ ,כגונ שולי דרכ מוצקימ.
כאשר נדרשת אחיזה נופת ,ניתנ לבחור במצב 4H

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

את הגלגלימ הקדמיימ והאחוריימ להתובב באותה
מהירות.
מצבי  4Hו 4L-מיועדימ רק לדרכימ חלקות ולא
מוצקות ולא מיועדימ לנהיגה רגילה.
נהיגה במצב  4Hאו  4Lעל משטחימ מוצקימ ויבשימ,
עלולה לגרומ לבלאי מוגבר של הצמיגימ ולנזק
לרכיבימ של מערכת ההינע.
למידע נופ על העברה למצבימ  4Hאו  ,4Lעיינ
בנושא "הליכי העברה" בפרק זה.
בלוח המחוונימ תוצג התרעה לנהג שהרכב במצב
הנעה בארבעת הגלגלימ ,וגלי ההינע הקדמי והאחורי
נעולימ יחדיו .הנורית תידלק כאשר תיבת ההעברה
מועברת למצב .4H
בעת ניעה במצב  4Lמהירות המנוע גבוהה פי
שלושה בערכ )פי ארבעה לדגמי רוביקונ( מבמצב 2H
או  4Hבכל וג של דרכ .הקפד לא להפעיל את מנוע
במהירות יתר.
הפעלה תקינה של רכבי הנעה לארבעת הגלגלימ
דורשת שצמיגימ בגודל ,מוג והיקפ זהה יהיו
מותקנימ בכל גלגל .כל שוני ישפיע לרעה על העברה
ויגרומ לנזק לתיבת העברה.

151

התנעה ונהיגה

הפעלה תקינה של רכבי הנעה לארבעת הגלגלימ דורשת
שצמיגימ בגודל ,מוג והיקפ זהה יהיו מותקנימ בכל
גלגל .כל שינוי ישפיע לרעה על העברה ויגרומ לנזק
לתיבת העברה.
בגלל שהנעה לארבעת הגלגלימ מעניקה אחיזה
משופרת ,יש נטייה לחרוג ממהירויות העצירה והפנייה
הבטוחות .אל תיע במהירות גבוהה יותר מאשר תנאי
הדרכ מאפשרימ.
הליכי העברה
 2Hל 4H-או  4Hל2H-

העברה בינ מצבימ  2Hו 4H-ניתנת לביצוע כאשר הרכב
עומד או כשהוא בתנועה.
תחומ מהירות העברה המועדפ הוא בינ  0ל 72-קמ"ש.

הערה:
•אל תנה לשלב בעת בוב של הגלגלימ הקדמיימ או
האחוריימ .המהירויות של גלי ההינע הקדמי והאחורי
חייבות להיות זהות כדי שההעברה תתבצע .העברה
בעת בוב של הגלגלימ הקדמיימ או האחוריימ
עלולה לגרומ נזק לתיבת ההעברה.
•עיכוב בהעברה מהנעה בארבעת הגלגלימ עשוי
להתרחש בשל בלאי לא אחיד של הצמיגימ ,לחצי
אוויר נמוכימ או לא זהימ ,עומ רב על הרכב או
טמפרטורות נמוכות.
•הגברה של מאמצ ההעברה עמ המהירות ,היא רגילה.
במזג אוויר קר ,ייתכנ שיידרש מאמצ רב יותר להעברה
עד שהנוזל בתיבת ההעברה יתחממ .זוהי תופעה רגילה.

כאשר הרכב בתנועה ,תיבת העברה תשתלב/תתנתק
מהר יותר תשחרר לרגע את דוושת ההאצה לאחר
השלמת ההעברה.

 4Hל 4L-או  4Lל4H-

הפעל עוצמה קבועה בעת שילוב תיבת ההעברה.

כאשר הרכב נע במהירות של  3עד  5קמ"ש ,העבר את
תיבת ההילוכימ למצב רק ).(N

אל תאיצ בעת שילוב תיבת העברה.

הליכי העברה

כאשר הרכב נע במהירות של  3עד  5קמ"ש ,העבר את
ידית תיבת העברה בחוזקה למיקומ הרצוי.
אל תעצור בשילוב תיבת העברה במצב ) Nרק(.
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לאחר שהעברה הושלמה ,העבר את תיבת ההילוכימ
למצב ניעה.

הערה:
העברה אל מצב  4Lאו ממנו אפשרית כאשר הרכב
בעצירה מוחלטת ,אכ ייתכנ קושי בהעברה אמ השיניימ
המשתלבות איננ מיושרות כראוי.
ייתכנ שיידרשו מפר נייונות עד ששיני המצמד יהיו
מיושרות והעברה תושלמ.
השיטה המומלצת היא בעת שהרכב נע במהירות של
 3עד  5קמ"ש.
הימנע מנייונ לשלב למצב  4Lכאשר הרכב נע במהירות
גבוהה יותר מ 3 -עד  5קמ"ש.

אזהרה!
אי שילוב מלא של תיבת העברה ,עלול לגרומ נזק
לתיבת ההעברה או אובדנ כוח או שיטה ברכב ,ועלולה
להתרחש תאונה .אל תנהג ברכב אמ תיבת העברה
אינה משולבת במלואה.

תיבת העברה חמישה מצבימ

למידע נופ על השימוש המתאימ של כל אחד ממצבי
העברה של הנעה לארבעת הגלגלימ ,ראה את המידע
המפורט להלנ:
2H

הנעה בגלגלימ האחוריימ תחומ גבוה  -מצב זה מיועד
לניעה רגילה בעיר ובכביש מהיר בדרכ יבשה ומוצקה.
4H AUTO

מצב הנעה בארבעת הגלגלימ אוטומטית תחומ גבוה -
מעבירה כוח לגלגלימ הקדמיימ .מערכת הנעה בארבעת
הגלגלימ תשולב אוטומטית כאשר הרכב מזהה אובדנ של
אחיזה .מפק אחיזה נופת בתנאי דרכ משתנימ.
4H P-T

בורר מצבי נהיגה הנעה בארבעת הגלגלימ

תיבת ההעברה כוללת חמישה מצבימ:
•) 2Hהנעה בארבעה גלגלימ תחומ גבוה(
•) 4H Autoהנעה בארבעה גלגלימ אוטומטית תחומ
גבוה(
•) 4H PTהנעה בארבעה גלגלימ זמנית תחומ גבוה(
•) Nרק(
•) 4Lהנעה בארבעה גלגלימ תחומ נמוכ(

הנעה בארבעת הגלגלימ זמנית תחומ גבוה  -תחומ
זה מעביר את המומנט המרבי עבור גל ההינע הקדמי,
ומאלצ את הגלגלימ הקדמימ והאחוריימ להתובב
באותה מהירות .תחומ זה מפק אחיזה נופת בדרכימ
חלקות ולא מוצקות.

הילוכ רק )(N

אזהרה!
אתה או אחרימ עלולימ להיפצע או להיהרג אמ
תשאיר את הרכב ללא השגחה כאשר תיבת
העברה משולבת בהילוכ רק מבלי להפעיל קודמ
את בלמ החניה .מצב הילוכ רק ) (Nשל תיבת
העברה מנטרל את גלי ההינע הקדמי והאחורי
ממערכת ההינע ויאפשר לרכב להידרדר אפילו אמ
תיבת ההילוכימ במצב חניה .יש להפעיל תמיד את
בלמ החניה כאשר הנהג יוצא מהרכב.
מצב רק  -תחומ זה מנתק את גלי ההינע הקדמי
והאחורי מיחידת ההינע .הוא משמש לגרירת הרכב
על ידי רכב אחר.
למידע נופ ,עיינ בנושא "גרירת הרכב" בפרק
"התנעה ונהיגה".
4L

הנעה בארבעת הגלגלימ תחומ נמוכ  -תחומ זה
מפק הנעה בארבעת הגלגלימ במהירות נמוכה.
תחומ זה מעביר את המומנט המרבי עבור גל הינע
הקדמי ,ומאלצ את הגלגלימ הקדמימ והאחוריימ
להתובב באותה מהירות.
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הליכי העברה

תחומ זה מפק אחיזה נופת רק בדרכימ חלקות ולא
מוצקות .אל תעבור מהירות של  40קמ"ש.

עלולה לגרומ לבלאי מוגבר של הצמיגימ ולנזק לרכיבי
מערכת ההינע.

 2Hל 4H Auto-או  4H Autoל2H-

תיבת ההעברה מתוכננת לנהיגה במצב הנעה בשני
הגלגלימ ) (2WDאו מצב הנעה בארבעת הגלגלימ
) (4WD AUTOבעיר או בכבישימ מהירימ על משטחי
דרכ לולימ.

למידע נופ על העברה למצבימ  4Hאו  ,4Lעיינ בנושא
"הליכי העברה" בפרק זה.

העברה בינ מצבימ  2Hו  4H Autoניתנת לביצוע כאשר
הרכב עומד או כשהוא בתנועה.

בלוח המחוונימ תוצג התרעה לנהג שהרכב במצב הנעה
בארבעת הגלגלימ וגלי ההינע הקדמי והאחורי נעולימ
יחדיו .הנורית תידלק כאשר תיבת ההעברה מועברת
למצב .4H

תחומ מהירות העברה המועדפ הוא בינ  0ל 72-קמ"ש.

נהיגת הרכב במצב  2WDמשפר את צריכת הדלק כיוונ
שהרנ הקדמי אינו משולב במצב .2WD
למצבימ משתנימ ,יש להשתמש במצב .4WD AUTO
במצב זה ,הרנ הקדמי משולב אבל הכוח מועבר
לגלגלימ האחוריימ.
הנעה בארבעת הגלגלימ תשולב אוטומטית כאשר הרכב
מזהה אובדנ של אחיזה.
בגלל שהרנ הקדמי משולב ,מצב זה יגרומ לצריכת דלק
גבוהה יותר מבמצב .2WD
כאשר נדרשת אחיזה נופת ,ניתנ לבחור במצב  4Hו4L-

הנועל את גלי ההינע הקדמי והאחורי יחד ,ומאלצ את
הגלגלימ הקדמיימ והאחוריימ להתובב באותה מהירות.
מצבי  4Hו 4L-מיועדימ רק לדרכימ חלקות ולא מוצקות
ולא מיועדימ לנהיגה רגילה.
נהיגה במצב  4Hאו  4Lעל משטחימ מוצקימ ויבשימ,
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בעת ניעה במצב  ,4Lמהירות המנוע גבוהה פי שלושה
בערכ )פי ארבעה לדגמי רוביקונ( מבמצב  2Hאו  4Hבכל
וג של דרכ .הקפד לא להפעיל את המנוע במהירות יתר.
הפעלה תקינה של רכבי הנעה לארבעת הגלגלימ דורשת
שצמיגימ באותו הגודל ,וג והיקפ יהיו מותקנימ בכל
גלגל .כל שוני ישפיע לרעה על העברה ויגרומ לנזק לתיבת
העברה.
בגלל שהנעה לארבעת הגלגלימ מעניקה אחיזה
משופרת ,יש נטייה לחרוג ממהירויות העצירה והפנייה
הבטוחות .אל תיע במהירות גבוהה יותר מאשר תנאי
הדרכ מאפשרימ.

כאשר הרכב בתנועה ,תיבת העברה תשתלב/תתנתק
מהר יותר אמ תשחרר לרגע את דוושת ההאצה לאחר
השלמת ההעברה.
אל תאיצ בעת שילוב תיבת העברה.
הפעל עוצמה קבועה בעת שילוב תיבת ההעברה.
 2H/4H Autoל 4H Part Time-או 4H Part Time
ל2H/4H Auto-
העברה בינ מצבימ  2H/4H Autoו4H PART TIME-

ניתנת לביצוע כאשר הרכב עומד או בעת שהוא בתנועה.
תחומ מהירות העברה המועדפ הוא בינ  0ל 72-קמ"ש.
כאשר הרכב בתנועה ,תיבת העברה תשתלב/תתנתק
מהר יותר אמ תשחרר לרגע את דוושת ההאצה לאחר
השלמת ההעברה .אל תאיצ בעת שילוב תיבת העברה.
הפעל עוצמה קבועה בעת שילוב תיבת ההעברה.

הערה:
•אל תנה לשלב בעת בוב של הגלגלימ הקדמיימ או
האחוריימ .המהירויות של גלי ההינע הקדמי והאחורי
חייבות להיות זהות כדי שההעברה תתבצע .העברה
בעת בוב של הגלגלימ הקדמיימ או האחוריימ
עלולה לגרומ נזק לתיבת ההעברה.
•עיכוב בהעברה מהנעה בארבעת הגלגלימ עשוי
להתרחש בשל בלאי לא אחיד של הצמיגימ ,לחצי
אוויר נמוכימ או לא זהימ ,עומ רב על הרכב או
טמפרטורות נמוכות.
•הגברה של מאמצ ההעברה עמ המהירות ,היא רגילה.
במזג אוויר קר ,ייתכנ שיידרש מאמצ רב יותר להעברה
עד שהנוזל בתיבת ההעברה יתחממ .זוהי תופעה רגילה.
 4H Part Time/4H Autoל 4L-או  4Lל4H Part-
Time/4H Auto

כאשר הרכב נע במהירות של  3עד  5קמ"ש העבר את
תיבת ההילוכימ למצב רק ) .(Nכאשר הרכב במהירות
של  3עד  5קמ"ש ,העבר את ידית תיבת העברה בחוזקה
למיקומ הרצוי .אל תעצור בשילוב תיבת העברה במצב
) Nרק( .לאחר שהעברה הושלמה ,העבר את תיבת
ההילוכימ למצב ניעה.

הערה:

רנ אחורי  - Trac-Lokאמ קיימ

העברה אל מצב  4Lאו ממנו אפשרית כאשר הרכב
בעצירה מוחלטת ,אכ ייתכנ קושי בהעברה אמ השיניימ
המשתלבות איננ מיושרות כראוי.

רנ אחורי  Trac-Lokמפק עוצמת הנעה קבועה
לגלגלימ האחוריימ ומפחית בוב גלגל במקרה של
אובדנ אחיזה באחד מהגלגלימ המונעימ.

ייתכנ שיידרשו מפר נייונות עד ששיני המצמד יהיו
מיושרות והעברה תושלמ.

אמ יש שינוי בינ שני הגלגלימ האחוריימ ,הדיפרנציאל
מחלק אוטומטית את המומנט הזמינ בהעברה של
יותר מומנט לגלגל עמ האחיזה.

השיטה המומלצת היא שבעת שהרכב נע במהירות של
 3עד  5קמ"ש.
הימנע מנייונ לשלב למצב  4Lכאשר הרכב נע במהירות
גבוהה יותר מ 3 -עד  5קמ"ש.

אזהרה!
אי שילוב מלא של תיבת העברה ,עלול לגרומ נזק
לתיבת ההעברה או אובדנ כוח או שליטה ברכב,
ועלולה להתרחש תאונה .אל תנהג ברכב אמ תיבת
העברה אינה משולבת במלואה.

 Trac-Lokיעיל במיוחד בתנאי נהיגה בדרכימ חלקות.
אמ שני הגלגלימ האחוריימ נמצאימ על משטח
חלקלק .לחיצה קלה על דוושת ההאצה תפק את
המומנט המרבי.

אזהרה!
בכלי רכב הכוללימ דיפרנציאל מוגבל החלקה,
לעולמ אל תפעיל המנוע כאשר גלגל אחד מורמ
מהקרקע .הרכב עשוי לנוע באמצעות הגלגל
האחורי שנוגע בקרקע ,ולגרומ לאובדנ שליטה
ברכבכ.
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נועל רנ )) (Tru-Lokדגמי רוביקונ(
מתג נעילת רנ נמצא בלוח המחוונימ )מימינ לגלגל ההגה(

דולקת( ,לחצ את המתג מעלה לנעילת הרנ הקדמי
והאחורי )נוריות  FRONT + REARיידלקו(.

ניתוק אלקטרוני של מוט מייצב  -אמ קיימ

כאשר הרנ האחורי נעול לחיצה על החלק התחתונ של
המתג שוב ,תנעל או תשחרר מנעילה את הרנ הקדמי.

הרכב עשוי להיות מצויד בניתוק אלקטרוני של מוט
מייצב .המערכת מאפשרת מהלכ תנועה גדול יותר של
המתלה הקדמי בניעה בשטח.

הערה:

המערכת נשלטת מלחצנ  SWAY BARהנמצא בלוח
המחוונימ )מימינ לעמוד ההגה(.

נוריות החיווי יהבהבו עד שהרנימ יינעלו או ישוחררו
מנעילה באופנ מלא.
לשחרור מנעילה של הרנימ ,לחצ על מתג שחרור
נעילה.
נעילת הרנ תשוחרר אמ הרכב יועבר ממצב ) 4Lנמוכ(,
או כשמתג ההתנעה יועבר למצב .OFF
לוח מתג נעילת רנ

תפקוד זה יפעל רק כשהתנאימ הבאימ מתמלאימ:

נועל הרנ משוחרר בניעה במהירות מעל  48קמ"ש,
ויינעל שוב מחדש לאחר שמהירות הרכב תרד מתחת
ל 16 -קמ"ש.

•מתג ההתנעה במצב  ,RUNותחומ העברה ) 4Lנמוכ(.
•מהירות הרכב היא  16קמ"ש או פחות.
•הגלגל הימני והשמאלי מתובבימ באותה מהירות.
להפעלה של המערכת ,לחצ מטה את מתג נעילת
רנ לנעילת הרנ האחורי בלבד )נורית REAR ONLY
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לחצנ מוט מייצב

לחצ על לחצנ  SWAY BARלהפעלת המערכת .לחצ
שוב על המתג להפקת פעולת המערכת .נורית חיווי
של מוט מייצב )הנמצאת בלוח המחוונימ( תידלק כאשר
המוט המייצב נותק.
נורית חיווי של מוט מייצב תהבהב במהלכ ההפעלה ,או
כאשר תנאי ההפעלה לא מתקיימימ.
המוט המייצב צריכ להישאר משולב במהלכ תנאי נהיגה
רגילה בכביש.

אזהרה!
ודא שהמוט המייצב חובר מחדש לפני נהיגה על
משטחימ מוצקימ או במהירות מעל  29קמ"ש .מוט
מייצב מנותק עלול לגרומ לאובדנ השליטה ברכב,
שתתיימ בפציעה קשה.
במצבימ מוימימ ,המוט המייצב הקדמי מגביר את
יציבות הרכב ומייע לשליטה ברכב.
המערכת מנטרת את מהירות הרכב ותנה לשלב את
המוט המייצב במהירות שמעל  29קמ"ש.
נורית חיווי מוט מייצב תהבהב או תידלק קבוע.

אזהרה!

אזהרה!

כאשר מהירות הרכב תרד מתחת ל 22-קמ"ש
המערכת תנה לחזור שוב למצב נהיגת שטח.

אמ המוט המייצב לא יחזור למצב כביש ,נורית חיווי
מוט מייצב תהבהב בלוח המחוונימ ויציבות הרכב
תפחת.

לניתוק המוט המייצב ,העבר את תיבת העברה למצבימ
 4Hאו  4Lולחצ על לחצנ  SWAY BARכדי לעבור למצב
נהיגת שטח .למידע נופ ,עיינ בנושא "הפעלת הנעה
בארבעת הגלגלימ" בפרק זה .נורית חיווי מוט מייצב
תהבהב עד שהמוט המייצב ינותק באופנ מלא.

הערה:
יכולה להתבצע נעילת מומנט של המוט המייצב כאשר
המתלה הימני והשמאלי אינמ באותו גובה.
מצב זה מתרחש בהפרשימ בינ משטחי נהיגה או עומ
ברכב.
כדי למנוע ניתוק/חיבור מחדש של המוט המייצב ,החצימ
הימני והשמאלי של המוט חייבימ להיות מיושרימ.

אל תנה לנהוג ברכב במהירות מעל  29קמ"ש.
במהלכ נהיגה במהירות מעל  29קמ"ש ,כאשר
המוט המייצב מנותק ,אתה עלול לאבד את
השליטה ברכב ,ועלולה להיגרמ פציעה קשה.

מערכת  - STOP/STARTתיבת
הילוכימ אוטומטית  -אמ
קיימת
תפקוד  Stop/Startנועד להפחתת צריכת הדלק.
המערכת תדוממ את המנוע באופנ אוטומטי במהלכ
עצירה אמ דרישות הפעלה מתקיימות .שחרור דוושת
הבלמ או לחיצה על דוושת ההאצה תתניע מחדש
את המנוע באופנ אוטומטי.

היישור עשוי לדרוש העברת הרכב לקרקע ישרה או
לטלטלו מצד לצד.
לחזרה למצב כביש ,לחצ שוב על לחצנ .SWAY BAR
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•הרכב חייב להיות בעצירה מוחלטת.

•הרכב עומד במדרונ תלול.

•בורר ההילוכימ חייב להיות בהילוכ קדמי ודוושת
הבלמימ לחוצה.

•החימומ או הקירור של תא הנועימ פעיל ועדיינ לא
הושגה הטמפרטורה הרצויה.

הערה:

המנוע יודממ ,מחוג מד הל"ד יעבור לאפ ומחוונ Stop/

מומלצ שמערכת  Stop/Startתנוטרל במהלכ ניעה
בשטח.

 Startיידלק ,כדי לציינ שהדממה אוטומטית פעילה.
הגדרות שבוצעו יישמרו לאחר שהמנוע יותנע מחדש.
למידע נופ ,עיינ בנושא "הגה כוח" בפרק "התנעה
והפעלה".

•מיזוג האוויר מוגדר למצב הפשרה מלאה במהירות
מפוח גבוהה.

בכלי רכב עמ התנעה  -הדממה אוטומטית מותקנ
מתנע לעומ כבד ,מצבר משופר ושיפורימ נופימ
לחלקי מנוע ,כדי לטפל בהתנעות מנוע רבות יותר.

מצב הפעלה אוטומטי
תפקוד  Stop/Startמופעל לאחר כל
התנעה רגילה של המנוע.
באותה עת ,המערכת תעבור למצב STOP/

 START READYואמ כל התנאימ יתמלאו ,יכולה לעבור
למצב הדממה אוטומטית STOP/START AUTOSTOP
.ACTIVE
להפעלת מצב הדממה אוטומטית ,אחד מהמצבימ
הבאימ חייב להתרחש:
•המערכת חייבת להיות במצב .STOP/START READY
הודעת  STOP/START READYתוצג בלוח המחוונימ
בתצוגת מערכת  .Stop/Startלמידע נופ ,עיינ בנושא
"לוח מחוונימ" בפרק "הכר את לוח המחוונימ".

158

יבות אפשריות לאי פעולה של הדממה
אוטומטית של המנוע
לפני הדממת המנוע ,המערכת תבדוק האמ תנאי
הבטיחות והנוחות עומדימ בדרישות .ניתנ לראות מידע
מפורט על הפעולה של מערכת  Stop/Startבלוח
המחוונימ במכ .Stop/Start
המערכת עשויה לא לדוממ את המנוע בתנאימ הבאימ:
•הנהג אינו חוגר את חגורת הבטיחות שלו.
•דלת הנהג אינה גורה.
•טמפרטורת המצבר גבוהה מדי או נמוכה מדי.
•טעינת המצבר חלשה.

•מיזוג האוויר מוגדר למצב .MAX A/C
•המנוע לא הגיע לטמפרטורת הפעולה הרגילה.
•טמפרטורת המנוע גבוהה מדי.
•לא משולב הילוכ קדמי.
•מכה המנוע פתוח.
•תיבת העברה במצב  4Lאו רק.
•דוושת הבלמ אינה לחוצה בעוצמה מפקת.

גורמימ אחרימ שעשויימ למנוע מהדממה
האוטומטית לפעול המ:

תנאימ בהמ המנוע יותנע באופנ אוטומטי ,בעת
שמצב הדממה אוטומטית פעיל:

•דוושת האצה נלחצה.

•בורר ההילוכימ הועבר מהילוכ ניעה.

•לא הושג פ המהירות מהעצירה הקודמת.

•קיימ הפרש משמעותי בינ הטמפרטורה בתא הנועימ
לטמפרטורה שהוגדרה במערכת מיזוג האוויר.

)רק דגמימ עמ התנעה והדממה אוטומטית(

•מיזוג האוויר מוגדר למצב הפשרה מלאה .בוצע כוונונ
ידני של טמפרטורת מיזוג האוויר או מהירות המאוורר.

•זווית ההגה גדולה מתנאי הפ.
•בקרת השיוט האדפטיבית פעילה והוגדרה מהירות.
•הרכב נמצא בגובה רב.
•קיימת תקלה במערכת.
קיימת אפשרות לנהוג ברכב מפר פעמימ מבלי
שמערכת  STOP/STARTתעבור למצב STOP/START
 READYבתנאימ קיצוניימ יותר מאלו שפורטו לעיל.

התנעת המנוע במצב הדממה אוטומטית
כאשר משולב הילוכ קדמי ,המנוע יותנע כאשר דוושת
הבלמ תשוחרר או דוושת ההאצה תילחצ .תיבת
ההילוכימ תשתלב באופנ אוטומטי לאחר התנעה מחדש
של המנוע.

הפקה ידנית של מערכת Stop/Start

 .1לחצ על מתג ) STOP/START OFFנמצא באזור
המתגימ( ,הנורית במתג תידלק.

•מתח המצבר נמוכ מדי.
•הוואקומ במערכת הבלימה נמוכ מדי )למשל לאחר
מפר לחיצות על דוושת הבלמ(.
•נלחצ מתג .STOP/START OFF
•תקלה במערכת STOP/START

•זמנ התנעה/הדממה אוטומטית פעילה עבר את 5
דקות.
•מערכת הנעה לארבעה גלגלימ נמצאת במצב 4LO

או רק.
•גלגל ההגה ובב מעבר לפ) .רק דגמימ עמ התנעה
והדממה אוטומטית(

מתג STOP/START OFF

 .2הודעת  STOP/START OFFתוצג בלוח המחוונימ
בתצוגת מערכת .Stop/Start
למידע נופ ,עיינ בנושא "לוח מחוונימ" בפרק "הכר
את לוח המחוונימ".
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 .3בעצירה הבאה )לאחר לחיצה על לחצנ כיבוי מערכת
 ,(STOP/STARTהמנוע לא יודממ.
 .4מערכת  STOP/STARTתחזור להיות פעילה בכל פעמ
שהמנוע יודממ ויותנע מחדש.
הפעלה ידנית של מערכת Stop/Start

תקלה במערכת
אמ יש תקלה במערכת  ,STOP/STARTהמערכת לא
תדוממ את המנוע.
הודעת  SERVICE STOP/START SYSTEMתוצג
בתצוגת לוח המחוונימ.
למידע נופ ,עיינ בנושא "תצוגת לוח מחוונימ" בפרק
"הכר את לוח המחוונימ".

לחצ על מתג ) STOP/START OFFנמצא באזור
המתגימ( ,הנורית במתג תיכבה.

אמ מוצגת הודעת SERVICE STOP/START SYSTEM

למידע נופ על מערכת  ,Stop & Startעיינ בנושא
"מערכת  "Stop & Startבפרק "התנעה והפעלה".

בתצוגת לוח המחוונימ ,דאג לבדיקת המערכת במרכז
שירות מורשה.

בקרת שיוט

לחצני בקרת שיוט

/CANC - 1ביטול

בעת שהיא מופעלת ,בקרת השיוט שולטת על תפקוד
דוושת ההאצה במהירויות מעל  32קמ"ש.

 - 2הפעלה/כיבוי

לחצני בקרת השיוט נמצאימ בצד ימינ של גלגל ההגה.

 /(+)SET - 3האצה
/RES - 4חידוש
/(-)SET - 5האטה
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הערה:
•כדי להבטיח פעולה תקינה ,מערכת בקרת השיוט
תוכננה להפיק לפעול אמ מפר רב של תפקודי
בקרת שיוט הופעלו בו זמנית .אמ הדבר מתרחש ניתנ
לחדש את פעולת מערכת בקרת השיוט בלחיצה על
לחצנ הפעלה/גיבוי של בקרת השיוט והגדרה מחדש
של מהירות הרכב הרצויה.
•אל תעביר את בורר ההילוכימ למצב רק כאשר
בקרת השיוט פעילה .פעולה זו תנתק את המערכת.

אזהרה!
הפעלת בקרת שיוט עלולה להיות מוכנת במצבימ
שהמערכת אינה יכולה לשמור על מהירות קבועה.
רכבכ עלול לנוע מהר מדי במצבימ מוימימ ,ואתה
עלול לאבד שליטה על הרכב ותיגרמ תאונה .אל
תשתמש בבקרת השיוט בעומ תנועה כבד או
בדרכימ מתפתלות ,מכוות בקרח או בשלג או
בדרכימ חלקות.

הפעלה

שינוי הגדרת מהירות

לחצ על לחצנ הפעלה/כיבוי להפעלת בקרת השיוט.
נורית הבטיחות בלוח המחוונימ תהבהב .להפקת
פעולת המערכת ,לחצ שוב על לחצנ ההפעלה/כיבוי.
נורית חיווי בקרת שיוט תיכבה יש להפיק את פעולת
המערכת כאשר היא אינה בשימוש.

הגברת המהירות

אזהרה!
השארת בקרת המהירות פעילה כאשר אינה בשימוש
היא מוכנת .אתה יכול בשוגג להגדיר את המערכת
או לגרומ לה לנוע מהר יותר משתרצה .אתה עלול
לאבד שליטה ולגרומ לתאונה .הפק תמיד את
המערכת כאשר אינכ זקוק לה.

הגדרת מהירות רצויה
הפעל את בקרת השיוט.

הערה:
הרכב צריכ לנוע במהירות אחידה על קרקע ישרה לפני
לחיצה על הלחצנימ ) SET (+או ) .SET (-כאשר הרכב
הגיע למהירות הרצויה לחצ על לחצנ  SET+או SET-
ושחרר .שחרר את דוושת האצה ורכב ייע במהירות
שהוגדרה.

כאשר מוגדרת מהירות בבקרת שיוט ,ניתנ להגדילה
בלחיצה על לחצנ .SET+
ניתנ לבחור את יחידות המידה המועדפות על הנהג
באמצעות הגדרות לוח המכשירימ .
למידע נופ ,עיינ בנושא "לוח מחוונימ" בפרק "הכר
את לוח המחוונימ".
מרווחי המהירות המוצגימ תלויימ ביחידת המהירות
שנבחרה ארה"ב )מי"ש( או מטרית )קמ"ש(.
מהירות ארה"ב )מייל לשעה(
•לחיצה בודדת על לחצנ ) SET(+תגדיל את
המהירות המוגדרת במייל לשעה אחד .כל לחיצה
נופת על הלחצנ תגביר בעוד  1מייל לשעה.
•אמ הלחצנ נלחצ באופנ רצופ ,המהירות המוגדרת
תגדל עד שהלחצנ ישוחרר ,והמהירות המוגדרת
החדשה תישמר.
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מהירות בשיטה המטרית )קמ"ש(
•לחיצה בודדת על לחצנ ) SET(+תגדיל את המהירות
המוגדרת בקמ"ש אחד .כל לחיצה נופת על הלחצנ
תגביר בעוד קמ"ש אחד.
•אמ הלחצנ נלחצ באופנ רצופ ,המהירות המוגדרת
תגדל עד שהלחצנ ישוחרר ,והמהירות המוגדרת
החדשה תישמר.
הפחתת המהירות
כאשר מוגדרת מהירות בבקרת שיוט ,ניתנ להפחיתה
בלחיצה על לחצנ .SET-
ניתנ לבחור את יחידות המידה המועדפות על הנהג
באמצעות הגדרות לוח המכשירימ .

תגדל עד שהלחצנ ישוחרר ,והמהירות המוגדרת
החדשה תישמר.

במדרונות תלולימ ,הרכב עשוי להאיצ או להאט באופנ
ניכר ,לכנ מומלצ לנהוג ללא שימוש בבקרת השיוט.

מהירות בשיטה המטרית )קמ"ש(
•לחיצה בודדת על לחצנ ) SET(-תפחית את המהירות
המוגדרת בקמ"ש אחד .כל לחיצה נופת על הלחצנ
תפחית בקמ"ש אחד נופ.
•אמ הלחצנ נלחצ באופנ רצופ ,המהירות המוגדרת
תפחת עד שהלחצנ ישוחרר ,והמהירות המוגדרת
החדשה תישמר.

האצה לעקיפה
לחצ על דוושת האצה כפי שאתה עושה באופנ רגיל.
כאשר הדוושה לחוצה ,הרכב יחזור למהירות שהוגדרה.

אזהרה!
הפעלת בקרת שיוט עלולה להיות מוכנת במצבימ
שהמערכת אינה יכולה לשמור על מהירות קבועה.
רכבכ עלול לנוע מהר מדי במצבימ מוימימ ,ואתה
עלול לאבד שליטה על הרכב ותיגרמ תאונה .אל
תשתמש בבקרת השיוט בעומ תנועה כבד או
בדרכימ מתפתלות ,מכוות בקרח או בשלג או
בדרכימ חלקות.

חידוש המהירות

למידע נופ ,עיינ בנושא "לוח מחוונימ" בפרק "הכר את
לוח המחוונימ".

שימוש בבקרת שיוט בדרכ הררית

מרווחי המהירות המוצגימ תלויימ ביחידת המהירות
שנבחרה ארה"ב )מי"ש( או מטרית )קמ"ש(.

תיבת ההילוכימ מוגלת להוריד הילוכימ בירידות כדי
לשמור על מהירות הרכב.

מהירות ארה"ב )מייל לשעה(

הפקת פעולה

הערה:

לחיצה קלה על דוושת הבלמ ,לחיצה על לחצנ CANC

מערכת בקרת השיוט תשמור על המהירות בעליות
ובירידות .חריגה קטנה מהמהירות בדרכ הררית היא
תקינה.

)ביטול( ,או לחיצה רגילה על הבלמ בעת האטת הרכב,
תנטרל את בקרת השיוט מבלי למחוק את המהירות
המוגדרת מהזיכרונ.

•לחיצה בודדת על לחצנ ) SET(-תפחית את המהירות
המוגדרת במי"ש אחד .כל לחיצה נופת על הלחצנ
תפחית את המהירות ב 1-מייל לשעה.
•אמ הלחצנ נלחצ באופנ רצופ ,המהירות המוגדרת
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לחידוש מהירות שהוגדרה קודמ לכנ ,לחצ על לחצנ RES

ושחרר אותו .ניתנ לחדש מהירות בכל מהירות מעל 32
קמ"ש.

לחיצה על לחצנ הפעלה/כיבוי או העברת מתג ההתנעה
למצב  OFFתמחק את המהירות המוגדרת מהזיכרונ.

המערכת תיהפכ פעילה שוב לאחר שמהירות הרכב תרד
מתחת ל 9 -קמ"ש.

מערכת יוע לחניה אחורית
 -ParkSenseאמ קיימת

חיישני ייענ חניה ParkSense

מערכת יוע לחניה אחורית  ParkSenseמפקת חיוויימ
חזותיימ וצלילימ למרחק בינ הפגוש האחורי למכשול
המזוהה בעת ניעה לאחור ,למשל בעת חניה.
עיינ בצעדי זהירות בשימוש במערכת ,ParkSense
לפרטימ על מגבלות המערכת והמלצות.
 ParkSenseתשמור על מצב המערכת האחרונ )פעיל או
מנוטרל( מהפעמ האחרונה שהרכב הונע ,כאשר מתג
ההתנעה הועבר למצב  .ON/RUNניתנ להפעיל את
 ParkSenseרק כאשר בורר הילוכימ בהילוכ אחורי.
אמ  ParkSenseמופעלת כאשר בורר ההילוכימ במצב
זה ,המערכת תישאר פעילה עד שמהירות הרכב תעלה
למהירות של  11קמ"ש ומעלה.
כאשר משולב הילוכ אחורי ומהירות ההפעלה של
המערכת היא מעל למהירות הנ"ל,
תוצג אזהרה בצג בלוח המחוונימ שתציינ שמהירות
הרכב גבוהה מדי.

ארבעה חיישני  ,ParkSenseנמצאימ בפגוש האחורי
ומנטרימ את האזור שמאחורי הרכב שבתוכ תחומ
הפעולה של החיישנימ.
החיישנימ יכולימ לזהות עצמימ ממרחק של " 30מ עד
למרחק של " 200מ מהפגוש האחורי בקו ראייה ישר
בהתאמ למיקומ ,הוג ,והכיוונ של המכשול.

הפעלה והפקת פעולה של מערכת
ParkSense
ניתנ להפעיל ולנטרל את מערכת יוע לחניה אחורית
 ParkSenseבאמצעות מתג  ParkSenseהנמצא בקבוצת
המתגימ מתחת למתגי בקרת האקלימ.
כאשר מתג  ParkSenseנלחצ להפקת פעולת
המערכת ,תוצג ההודעה  PARKSENSE OFFבמשכ
כחמש שניות .למידע נופ ,עיינ בנושא "לוח מחוונימ"
בפרק "הכר את לוח המחוונימ".

כאשר בורר ההילוכימ במצב  REVERSEוהמערכת
מופקת ,בצג בלוח המחוונימ תוצג ההודעה
 ,PARKSENSE OFFכל עוד בורר ההילוכימ במצב
הילוכ אחורי )לא במצב .(4LO
הנורית במתג  Parksenseתידלק כאשר הופקה
פעולת  PARKSENSEאו כאשר קיימת תקלה.
הנורית במתג  PARKSENSEכבויה כאשר המערכת
מופעלת .אמ מתג  Parksenseנלחצ ונדרש טיפול
במערכת ,נורית  PARKSENSEתהבהב לרגע ולאחר
מכנ תדלוק באופנ קבוע.

אמצעי זהירות בשימוש במערכת
ParkSense
הערה:
•ודא שהפגוש האחורי נקי משלג ,קרח ,בוצ ,לכלוכ
ושאריות ,כדי לשמור על הפעולה התקינה של
מערכת .ParkSense
•פטישי אוויר ,משאיות כבדות וגורמי רעידות אחרימ
עלולימ להשפיע על פעולת .ParkSense
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•בעת הפקת פעולת  ParkSenseתוצג ההודעה
 PARKSENSE OFFבלוח המחוונימ .כמו כנ ,כאשר
תפיק את פעולת מערכת  ,ParkSenseהיא תישאר
כבויה עד שתפעיל אותה שוב ,אפילו לאחר התנעה
חוזרת של המנוע.
•כאשר מערכת  ParkSenseפועלת ,היא תפחית את
עוצמת הקול של מערכת השמע כאשר מושמע צליל
אזהרה.
•נקה את חיישני  ParkSenseבאופנ דיר ,היזהר
לא לשרוט אותמ או לגרומ להמ נזק .החיישנימ
חייבימ להיות נקיימ מקרח ,שלג ,רפש ,בוצ ,לכלוכ
ושאריות .אחרת ,המערכת לא תפעל כראוי .מערכת
 ParkSenseעלולה לא לזהות את המכשול שמאחורי
הפגוש או שהיא תפק התרעות שגויות על קיומ
מכשול מאחורי הפגוש.
•כבה את מערכת  ParkSenseבאמצעות מתג
 ,ParkSenseאמ מורכב אביזר כגונ מנשא אופניימ או וו
גרירה וכו' במרחק של " 30מ ומטה מהפגוש האחורי.
אחרת ,המערכת עשויה לזהות את העצמ הקרוב
כבעיית חיישנ ,ולהציג את ההודעה PARKSENSE
) UNAVAILABLE SERVICE REQUIREDהמערכת אינה
זמינה ,נדרש שירות( בצג בלוח המחוונימ.
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•החיישנימ מנוטרלימ אוטומטית כאשר תקע הגרור
מחובר לשקע בהתקנ הגרירה של הרכב .החיישנימ
האחוריימ מופעלימ שוב אוטומטית אחרי הניתוק של
תקע הגרור.

אזהרה!
•הנהג צריכ להיזהר בניעה לאחור גמ בעת שימוש
במערכת  .ParkSenseבדוק תמיד היטב את האזור
שמאחורי הרכב ,הבט לאחור ,וודא שאינ הולכי רגל,
בעלי חיימ ,רכבימ אחרימ ,מכשולימ או שטחימ
מתימ ,לפני ניעה לאחור .אתה אחראי לבטיחות
וחייב להמשיכ לשימ לב לביבה .אחרת ,קיימת
כנת פציעות חמורות או קטלניות.
•לפני שימוש במערכת  ,ParkSenseמומלצ מאוד
שמכלול וו גרירה או תפוח גרירה ינותק מהרכב
כאשר הרכב אינו משמש לגרירה .אחרת ,עלול
להיגרמ נזק לכלי רכב או עצמימ כיוונ שוו הגרירה
קרוב יותר למכשול מהפגוש האחורי ,כאשר נשמע
צליל אזהרה רצופ מהרמקולימ .כמו כנ ,החיישנ
עשוי לזהות את וו הגרירה או תפוח הגרירה,
בהתאמ לגודלו ולצורתו ולפק התרעה שגויה של
מכשול מאחורי הרכב.

זהירות!
•מערכת  ParkSenseהיא רק ייענ חניה ואינה
יכולה לזהות את כל המכשולימ ,כולל מכשולימ
קטנימ .אבני שפה עשויות להיות מזוהות חלק
מהזמנ או כלל לא .מכשולימ הנמצאימ מתחת או
מעל לחיישנימ לא יזוהו כאשר המ קרובימ לרכב.
•יש לנהוג את הרכב באטיות בעת שימוש במערכת
 ,ParkSenseכדי לאפשר עצירה בזמנ כאשר
מזוהה מכשול .מומלצ שהנהג יביט מעבר לכתפו
בעת שימוש במערכת .ParkSense

מצלמת ניעה לאחור – אמ
קיימת
ברכבכ עשויה להיות מתוקנת מצלמת מערכת
 ,ParkViewשתאפשר לכ תצוגה של האזור מאחורי
רכבכ כאשר בורר ההילוכימ בהילוכ אחורי .התמונה
תוצג במכ בצג מערכת מכ המגע ,יחד עמ ההתרעה
) Check entire surroundingsבדוק את הביבה כולה(
לרוחב החלק העליונ של המכ .לאחר חמש שניות הערה
זו תיעלמ .מצלמת  ParkViewנמצאת בחלקו האחורי של
הרכב במרכז של מנשא הגלגל החלופי.
הפעלה ידנית של מצלמת ניעה לאחור
 .1לחצ על לחצנ ) Controlsבקרימ( הנמצא בתחתית
צג .Uconnect
 .2לחצ על לחצנ ) Backup Cameraמצלמת ניעה
לאחור( להפעלת מערכת מצלמת ניעה לאחור.

הערה:
מצלמת ניעה לאחור  ParkViewכוללת מצבימ ניתנימ
להתאמה שניתנ לבחרמ באמצעות מערכת .Uconnect
למידע נופ ,עיינ בנושא "הגדרות  "Uconnectבפרק
"מולטימדיה" בפר הנהג.

כאשר בורר ההילוכימ מועבר מהילוכ אחורי )והשהיית
המצלמה כבויה( ,מצב מצלמה אחורית מתבטל ,והמכ
הקודמ יופיע שוב.
כאשר בורר ההילוכימ מועבר מהילוכ אחורי )השהיית
המצלמה הופעלה( ,תצוגת המצלמה תמשיכ להופיע
עד  10שניות לאחר העברה מהילוכ אחורי ,אלא אמ
מהירות הרכב היא מעל ל 13-קמ"ש ,בורר הילוכימ
הועבר למצב חניה ,מתג ההתנעה הועבר למצב  ,OFFאו
שנלחצ לחצנ גירה תמונה במכ ] [Xליציאה מתצוגת
מצלמת וידאו.

הערה:
•אמ הרכב נשאר במהירות שמתחת ל 13 -קמ"ש,
תצוגת המצלמה האחורית תוצג באופנ קבוע עד
שהיא תנוטרל בלחיצה על לחצנ  Xבמכ המגע,
שהרכב הועבר למצב חניה או שמתג ההתנעה הועבר
למצב .OFF
•לחצנ במכ המגע לנטרול תצוגת תמונה מהמצלמה
האחורית ,זמינ רק כאשר משולב הילוכ אחורי.

הקו המרכזי המקווקו מציינ את מרכז הרכב ,כדי
לייע בחניה ויישור וו גרירה לחיבור גרור.
כאשר המ מופעלימ ,קווי הנחיה פעילימ יוצגו על
התמונה ,כדי לציינ את רוחב הרכב.
האזורימ המוצגימ בצבעימ שונימ מציינימ את
המרחק מהחלק האחורי של הרכב.

אזהרה!
נהג חייב להיזהר בעת ניעה לאחור גמ בעת
שימוש במצלמת ניעה לאחור  .ParkViewבדוק
תמיד היטב את האזור שמאחורי הרכב ,הבט
לאחור ,וודא שאינ הולכי רגל ,בעלי חיימ ,רכבימ
אחרימ ,מכשולימ או שטחימ מתימ ,לפני ניעה
לאחור .אתה האחראי הבלעדי לבטיחות הביבה
וחייב להמשיכ לשימ לב למתרחש בעת ניעה
לאחור .אחרת ,קיימת כנת פציעות חמורות או
קטלניות.

כאשר היא מופעלת ,קווי ההנחיה מוצגימ על התמונה
כדי לציינ את רוחב הרכב ואת נתיב התנועה המשוער על
בי מיקומ גלגל ההגה.
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זהירות!
•כדי למנוע נזק לרכב יש להשתמש במערכת
 ParkViewרק כאמצעי עזר .מצלמת ParkView
אינה מוגלת להציג כל מכשול או עצמ בנתיב
הניעה.
•כדי למנוע נזק לרכב ,יש לנהוג ברכב באטיות בעת
שימוש במצלמת  ,ParkViewכדי שתוכל לעצור
כאשר מוצג מכשול .מומלצ שהנהג יביט מעבר
לכתפו בעת שימוש במערכת .ParkSense

תדלוק הרכב
מכה פתח מילוי דלק
מכה פתח מילוי דלק נמצא בצד הנהג .אמ מכה
פתח מילוי דלק אבד או ניזוק ,החלפ אותו במכה חלופי
המתאימ עבור רכבכ.

הערה:
מכה פתח מילוי דלק

אמ שלג ,קרח ,בוצ או כל חומר אחר מצטבר על עדשות
המצלמה ,שטופ במימ ונגב במטלית רכה .אל תכה את
המצלמה.

אזהרה!

דלתית פתח מילוי דלק
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•הרחק תמיד מקור להבה ואש ברכב או מחוצה לו,
בעת שדלתית פתח מילוי דלק פתוחה או בעת
תדלוק.
•לעולמ אל תתדלק כשהמנוע פועל .ברוב המדינות
זו הפרה של תקנות בטיחות באש ועלולה לגרומ
להידלקות "נורית חיווי תקלה".

אזהרה!
•אל תצמיד שומ חפצ/מכה שאינו מופק
עמ הרכב אל פתח המילוי .שימוש בחפצימ לא
מתאימימ עלול לגרומ לעליה בלחצ אוויר בתוכ
המיכל ,וזהו מצב מוכנ.
•עלולה להתרחש שריפה אמ דלק ממולא למיכל
נייד בתוכ הרכב .אתה עלול להיכוות .הנח תמיד
מיכלי דלק ניידימ על הקרקע בעת מילוי.

זהירות!
•נזק למערכת הדלק או מערכת הפליטה עלול
להיגרמ משימוש במכה פתח מלוי דלק לא
תואמ .מכה שאינו תואמ באופנ מלא יכול לאפשר
חדירת מזהמימ למערכת הדלק .כמו כנ ,מכימ לא
מקוריימ שאינמ מתאימימ ,עלולימ לגרומ לנורית
חיווי תקלה ) (MILלהידלק ,בשל אדי דלק שדולפימ
מהמערכת.
•כדי למנוע שפיכת דלק ומילוי יתר ,אל תמשיכ
למלא עד הקצה.

הערה:
•כאשר הדק אקדח התדלוק קופצ או מפיק לפעול
מיכל הדלק מלא.
•הדק את מכה פתח מילוי הדלק כ 1/4-יבוב עד
שתשמע צליל נקישה אחד .זה חיווי לככ שהמכה
גור היטב.
•אמ מכה מיכל הדלק לא נגר כראוי ,נורית חיווי
תקלה תידלק .ודא שהמכה מהודק כל פעמ שהרכב
מתודלק.

אמ הבעיה מזוהה פעמיימ ברצפ ,המערכת תדליק
את נורית תקלה .פתרונ הבעיה יגרומ לכיבוי נורית
תקלה.

תדלוק הרכב  -מנוע דיזל
מכה פתח מילוי דלק נמצא בצד הנהג .אמ מכה
פתח מילוי דלק אבד או ניזוק ,החלפ אותו במכה
חלופי המתאימ עבור רכבכ.

הודעת מכה מיכל דלק משוחרר
לאחר התדלוק ,מערכת האבחונ של הרכב יכולה לקבוע
האמ מכה פתח מילוי דלק משוחרר לא מותקנ כראוי
או ניזוק.
אמ המערכת מזהה תקלה ,הודעת  gASCAPתוצג
בתצוגת מד המרחק .הדק את מכה פתח מילוי דלק
עד שתשמע צליל נקישה .זה חיווי לככ שהמכה גור
היטב.
לחצ על לחצנ האיפו של מד המרחק להפקת
ההודעה .אמ הבעיה עדיינ קיימת ,ההודעה תוצג בפעמ
הבאה שהרכב יותנע .זה עלול להצביע על מכה פגומ.

דלתית מילוי דלק
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אזהרה!
•אל תצמיד שומ חפצ/מכה שאינו מופק
עמ הרכב אל פתח המילוי .שימוש בחפצימ לא
מתאימימ עלול לגרומ לעליה בלחצ אוויר בתוכ
המיכל ,וזהו מצב מוכנ.

מיקומי מילוי דלק ) AdBlueאוריאה(

•עלולה להתרחש שריפה אמ דלק ממולא למיכל
נייד בתוכ הרכב .אתה עלול להיכוות .הנח תמיד
מיכלי דלק ניידימ על הקרקע בעת מילוי.

 - 1פתח מילוי ולר
 - 2פתח מילוי ) AdBlueאוריאה(

אזהרה!
•הרחק תמיד מקור להבה ואש ברכב או מחוצה לו,
בעת שדלתית פתח מילוי דלק פתוחה או בעת
תדלוק.
•לעולמ אל תתדלק כשהמנוע פועל .ברוב המדינות
זו הפרה של תקנות בטיחות באש ועלולה לגרומ
להידלקות "נורית חיווי תקלה".
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זהירות!
•נזק למערכת הדלק או מערכת הפליטה עלול
להיגרמ משימוש במכה פתח מלוי דלק לא
תואמ .מכה שאינו תואמ באופנ מלא יכול לאפשר
חדירת מזהמימ למערכת הדלק .כמו כנ ,מכימ לא
מקוריימ שאינמ מתאימימ ,עלולימ לגרומ לנורית
חיווי תקלה ) (MILלהידלק ,בשל אדי דלק שדולפימ
מהמערכת.
•כדי למנוע שפיכת דלק ומילוי יתר ,אל תמשיכ
למלא עד הקצה.

הערה:
•כאשר הדק אקדח התדלוק קופצ או מפיק לפעול
מיכל הדלק מלא.
•הדק את מכה פתח מילוי הדלק כ 1/4-יבוב עד
שתשמע צליל נקישה אחד .זה חיווי לככ שהמכה
גור היטב.
•אמ מכה מיכל הדלק לא נגר כראוי ,נורית חיווי
תקלה תידלק .ודא שהמכה מהודק כל פעמ שהרכב
מתודלק.

) Adblueאוריאה( — אמ קיימ
הרכב מצויד במערכת הזרקה של אוריאה וממיר קטליטי
לקטיבי ) ,(SCRכדי לעמוד בתקני הפליטה.
שתי מערכות אלה מבטיחות תאימות לדרישות מערכות
פליטה של מנוע דיזל ,ובה בעת מבטיחות חיכונ בצריכת
דלק ,טיפול מומנט וכוח משופרימ.
למידע על הודעות ואזהרות המערכת ,עיינ בנושא "נורית
אזהרה והודעות" בפרק "הכר את לוח מחוונימ".
) AdBlueאוריאה( נחשב למוצר בטוח בעל אורכ חיי מדפ
ארוכימ.

כאשר הוא מאוחנ בטמפרטורות שתחת ל ,32°C-יש
לו חיי מדפ של לפחות שנה אחת.
למידע נופ על נוזל  ,AdBlueעיינ בנושא "נוזלימ וחומרי
יכה" בפרק "מפרטימ טכניימ".
הרכב מצויד במערכת חימומ אוטומטית של AdBlue
בעת התנעת המנוע ,כדי לאפשר למערכת לפעול כראוי
בטמפרטורות נמוכות מ.11 °C -

הערה:

הערה:
בעת עבודה עמ ) AdBlueאוריאה( ,חשוב לדעת ש:
•כל המיכלימ והחלקימ הבאימ במגע עמ AdBlue

)אוריאה( חייבימ להיות תואמימ ל) AdBlue -אוריאה(
)פלטיק או פלדת אל חלד( .יש להימנע משימוש
בנחושת ,פליז ,אלומיניומ ,ברזל או פלדה שאינה אל-
חלד ,כיוונ ש) AdBlue -אוריאה( יגרומ להמ לקורוזיה.
•אמ נשפכ ) AdBlueאוריאה( ,יש לנגבו לגמרי.

 AdBlueקופא בטמפרטורה הנמוכה מ.11 °C-

הופת ) AdBlueאוריאה(

אחונ ) AdBlueאוריאה(

תנאימ מקדימימ

) AdBlueאוריאה( נחשב למוצר בטוח בעל אורכ חיי מדפ
ארוכימ .אמ ) AdBlueאוריאה( נשמר בטמפרטורה שבינ
 12°ל ,32°C-אורכ החיימ שלו הוא לפחות שנה.

) AdBlueאוריאה( קופא בטמפרטורות נמוכות יותר מ-
 .11° Cאמ המכונית חונה במשכ זמנ רב בטמפרטורה זו,
עשוי להיות קושי במילוי.

) AdBlueאוריאה( יכול לקפוא בטמפרטורות נמוכות
ביותר .לדוגמה) AdBlue ,אוריאה( יקפא בטמפרטורה
של  -11°Cומטה .המערכת תוכננה לפעול בביבה זאת.

מיבה זו ,מומלצ להחנות את הרכב במוכ ו/או בביבה
מחוממת ,ולהמתינ שה ) AdBlueאוריאה( יחזור למצב
נוזלי לפני המילוי.
פעל באופנ הבא:
•החנה את הרכב על קרקע ישרה ודוממ את המנוע
בהעברת מתג ההתנעה למצב .OFF

•פתח את דלתית פתח מילוי הדלק ,והר את
המכה )כחול( מפתח מילוי ) AdBlueאוריאה(.
מילוי באמצעות פייה
ניתנ למלא את מיכל ) AdBlueאוריאה(.
פעל באופנ הבא:
•הכנ את פיית ) AdBlueאוריאה( לפתח המילוי,
התחל במילוי ועצור לאחר ההפקה הראשונה
)ההפקה מציינת שמיכל ) AdBlueאוריאה(
מלא(.אל תמשיכ למלא את המיכל כדי למנוע
שפיכה של ) AdBlueאוריאה(.
•הוצא את הפייה.
מילוי ממיכלימ
פעל באופנ הבא:
•בדוק את תאריכ התפוגה.
•קרא את העצה לשימוש בתווית לפני שפיכת תוכנ
הבקבוק למיכל ) AdBlueאוריאה(.
•אמ משתמשימ לתדלוק בהתקנימ שלא ניתנ
להבריגמ )לדוגמה מיכלימ( ,לאחר שהחיווי מוצג
בתצוגת לוח המחוונימ ,עיינ בנושא "נורית אזהרה
והודעות" בפרק "הכר את לוח מחוונימ" .מלא את
מיכל ) AdBlueאוריאה( בלא יותר מ 8-ליטרימ.
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•אמ אתה משתמש במיכלימ המתברגימ לפתח
המילוי ,המיכל מלא כאשר נפקת הזרימה של
) AdBlueאוריאה( מהמיכל .אל תמשיכ למלא.
פעולות לאחר מילוי
פעל באופנ הבא:
•נתקנ את המכה על פתח מילוי ) AdBlueאוריאה(
ביבוב בכיוונ השעונ עד שהוא מתברג לגמרי.
•העבר את מתג ההתנעה למצב ) RUNאינ צורכ
להתניע את המנוע(.
•המתנ שהחיווי בלוח המחוונימ ייכבה לפני הזזת הרכב.
החיווי עשוי להישאר למשכ מפר שניות עד לכחצי
דקה .אמ המנוע מותנע והמכונית הוזזה ,החיווי יישאר
דולק לזמנ רב יותר ,זה לא יפגע בפעולת המנוע .אמ
) AdBlueאוריאה( נגמר ,עיינ בנושא "נורית אזהרה
והודעות" בפרק "הכר את לוח מחוונימ" ,למידע נופ
ולהמשכ שימוש רגיל ברכב.
•אמ מולא ) AdBlueאוריאה( כאשר המיכל היה ריק,
המתנ שתי דקות לפני התנעת המנוע.
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הערה:
•אמ ) AdBlueאוריאה( נשפכ מצוואר המילוי ,נקה
היטב את האזור והמשכ למלא .אמ הנוזל מתגבש,
הפג אותו עמ פוג ומימ חמימ.
•אל תמלא מעבר למפל המרבי :הדבר יכול לגרומ
לנזק למיכל) AdBlue .אוריאה( קופא בטמפרטורות
נמוכות יותר מ -11° C-למרות שהמערכת מתוכננת
לפעול מתחת לנקודת הקפיאה של אוריאה ,מומלצ
לא למלא את המיכל מעבר למפל המרבי אמ
האוריאה תקפא היא עלולה לגרומ נזק למערכת .פעל
לפי ההנחיות המובאות בפרק זה.
•אמ ) AdBlueאוריאה( נשפכ אל משטחימ צבועימ
או אלומיניומ ,נקה מיד את האזור במימ והשתמש
בחומר ופג לאיופ הנוזל שנשפכ על הקרקע.
•אל תנה להתניע את המנוע אמ ) AdBlueאוריאה(
הופ בטעות לולר במיכל הדלק ,פעולה זו עלולה
לגרומ לנזק חמור למנוע ,צור קשר עמ מרכז שירות
מורשה.

•אל תויפ תופימ או נוזלימ ל) AdBlue-אוריאה(,
כיוונ שעלול להיגרמ נזק למערכת.
•השימוש בנוזל ) AdBlueאוריאה( לא תואמ או באיכות
ירודה ,יכול לגרומ להופעת חיוויימ בתצוגת לוח
המחוונימ ,עיינ בנושא "נורית אזהרה והודעות" בפרק
"הכר את לוח מחוונימ".
•לעולמ על תשפוכ ) AdBlueאוריאה( למיכל אחר :הוא
עשוי להזדהמ.

גרירת גרור
משקלי גרירה של גרור )ערכי משקלי הגרור המרביימ(
דגמ

שטח חזית הגרור

משקל גרור כולל )(GTW

משקל מוט גרירה מרבי )ראה הערה(

שתי דלתות

 1.86מ"ר

 1,497ק"ג

 75ק"ג

 125ק"ג
 2,495ק"ג
 2.79מ"ר
ארבע  -דלתות
בעת גרירת גרור ניתנ לחרוג ממשקל המטענ הכולל המותר בלא יותר מ 10% -או  100ק"ג ,הערכ הנמוכ מבינ השניימ ומהירות הניעה מוגבלת ל 100 -קמ"ש ומטה.
מומלצ להשתמש בהתקנ בקרת ייצוב גרור בעת גרירה של יותר מ 454 -ק"ג.

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

גלגלימ מורמימ מהקרקע

גרירה על הקרקע

ללא

עגלת גרירה

קדמי

אורה

אחורי

אורה

הכל

מותרת

על גרור

דגמי הנעה לארבעת הגלגלימ
ראה הוראות
•תיבת הילוכימ אוטומטית במצב חניה.
•תיבת העברה במצב רק ).(N
•נתק את כבל המצבר מהקוטב השלילי.
•גרירה בכיוונ קדימה.

הערה:

בעת גרירת רכבכ ,ציית תמיד לתקנות ולחוקימ המקומיימ .למידע נופ צור קשר עמ הרשויות התעבורה המקומיות.
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גרירת הרכב  -דגמי הנעה לארבעת הגלגלימ
הערה:

זהירות!

חובה להעביר את תיבת העברה למצב רק ) (Nואת
תיבת ההילוכימ האוטומטית למצב חניה לפני גרירה
מאחורי רכב אחר.

•גרירת הרכב בניגוד להוראות הנ"ל ,יכולה לגרומ
לנזק חמור לתיבת ההילוכימ ו/או לתיבת העברה.
נזק מגרירה באופנ לא תקינ אינו מכוה באחריות
עבור רכב חדש.

זהירות!

•אל תשתמש במוט גרירה שמחובר אל הפגוש של
רכבכ .הפגוש עלול להינזק.

•אינ לגרור באמצעות עגלת גרירה רכב עמ הנעה
בארבעת הגלגלימ .גרירה כשרק זוג אחד של
גלגלימ על הקרקע )קדמיימ או אחוריימ( יגרומ
לנזק חמור לתיבת ההילוכימ ו/או לתיבת העברה.
•גרור כשכל ארבעת הגלגלימ על הקרקע או כשכל
ארבעת הגלגלימ אינמ נוגעימ בקרקע )באמצעות
גרור(.
•גרור רק בכיוונ קדימה .גרירה של הרכב לאחור יכולה
לגרומ לנזק חמור לתיבת העברה.
•תיבת ההילוכימ צריכה להיות במצב חניה בגרירה
באמצעות רכב אחר.
•לפני גרירה באמצעות רכב אחר ,בצע את ההליכ
המתואר בנושא "העברה למצב רק ) "(Nכדי
להיות בטוח לחלוטינ שתיבת העברה במצב רק
) .(Nאחרת ,עלול להיגרמ נזק פנימי.
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שילוב הילוכ רק N

בצע את הפעולות הבאות להכנת רכבכ לגרירה
באמצעות רכב אחר.

אזהרה!
אתה או אחרימ עלולימ להיפצע או להיהרג אמ תשאיר
את הרכב ללא השגחה כאשר תיבת העברה משולבת
בהילוכ רק מבלי להפעיל קודמ את בלמ החניה.
מצב הילוכ רק ) (Nשל תיבת העברה מנטרל את
גלי ההינע הקדמי והאחורי ממערכת ההינע ויאפשר
לרכב להידרדר אפילו אמ תיבת ההילוכימ במצב חניה.
יש להפעיל תמיד את בלמ החניה כאשר הנהג יוצא
מהרכב.

זהירות!
חובה לעקוב אחרי השלבימ האלה כדי לוודא שתיבת
העברה נמצאת במצב רק ) (Nלפני גרירה על ידי
רכב אחר למניעת נזק לרכיבימ הפנימיימ.

 .1הבא את הרכב לעצירה מלאה על קרקע ישרה.
 .2לחצ והחזק את דוושת הבלמ.
 .3העבר את תיבת ההילוכימ האוטומטית למצב רק.
 .4העבר את מתג ההתנעה למצב OFF

 .5העבר את תיבת העברה למצב רק.
 .6התנע את המנוע.
 .7שלב להילוכ אחורי בתיבת הילוכימ.
 .8שחרר את דוושת הבלמ למשכ  5שניות וודא שהרכב
אינו זז.

 .9חזור על השלבימ שבע עד שמונה כאשר תיבת
ההילוכימ במצב ניעה.

העברה ממצב רק )(N

הערה:

בצע את הפעולות הבאות להכנת רכבכ לשימוש רגיל.

 .10העבר את מתג ההתנעה למצב  OFFוהשאר את
מתג ההתנעה במצב  ACCלא נעול.

 .1הבא את הרכב לעצירה מלאה ,השאר אותו מחובר
לרכב הגורר.

בעת העברת תיבת העברה ממצב רק ) ,(Nהמנוע
צריכ להיות מודממ למניעת נזק לגלגלי השיניימ.
 .9שלב את בורר ההילוכימ למצב חניה.

 .11הפעל את בלמ החניה בחוזקה.

 .2הפעל את בלמ החניה במלואו.

 .10שחרר את דוושת הבלמ.

 .12שלב למצב חניה בתיבת הילוכימ )לא מצב רק(.

 .3חבר מחדש את הכבל לקוטב השלילי של המצבר.

 .11נתק את הרכב מהרכב הגורר.

 .4התנע את המנוע.

 .12התנע את המנוע.

 .5לחצ והחזק את דוושת הבלמ.

 .13לחצ והחזק את דוושת הבלמ.

 .6שלב להילוכ רק בתיבת הילוכימ.

 .14שחרר את בלמ החניה.

 .7העבר את מתג ההתנעה למצב .OFF

 .15העבר את תיבת ההילוכימ למצב ניעה ,שחרר
את דוושת הבלמ ,ובדוק שהרכב פועל באופנ תקינ.

זהירות!
עשוי להתרחש נזק לתיבת ההילוכימ אמ תיבת
ההילוכימ מועברת למצב חניה ,כאשר תיבת העברה
במצב רק ) (Nוהמנוע פועל .כאשר תיבת העברה
במצב רק ) ,(Nודא שהמנוע מודממ לפני העברה
למצב חניה.

 .8העבר את ידית תיבת העברה למיקומ הרצוי.

 .13חבר את הרכב לרכב הגורר באמצעות מוט גרירה
תואמ.
 .14שחרר את בלמ החניה.
 .15נתק את הכבל מהקוטב השלילי של המצבר ואבטח
אותו הרחק מהמצבר.
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174

במקרה חירומ
פני אזהרת חירומ

176

הכנה להגבהה

191

שחרור רכב תקוע

201

החלפת נורות

176

הוראות הגבהה

191

גרירת רכב מושבת

202

נוריות חלופיות

176

התקנת צמיג

194

ללא שלט רחוק

203

החלפת נורות

178

הצהרת תאימות

194

דגמי הנעה בארבעת הגלגלימ

203

נתיכימ

180

אמצעי זהירות לשימוש במגבה

196

שימוש בלולאת גרירה

203

מידע כללי

181

התנעה באמצעות כבלי עזר

196

מערכת תגובה מתקדמת בעת

תיבת נתיכימ מרכזית )(PDC

181

הכנה להגבהת הרכב

197

מגבה והחלפת גלגל

189

תאונה )(EARS

205

הליכי התנעה בכבלי עזר

198

מתעד נתוני הרכב )(EDR

205

מיקומ מגבה

190

אמ המנוע מתחממ יתר על המידה

199

הרת גלגל חלופי

190

שחרור ידני של מצב חניה

200

175

במקרה חירומ

פני אזהרת חירומ

כאשר תעזוב את רכבכ כדי להזעיק עזרה ,מהבהבי
החירומ ימשיכו לפעול גמ לאחר שמתג ההתנעה הועבר
למצב .OFF

מתג פני אזהרת חירומ נמצא בקבוצת המתגימ קצת
מתחת לבקרי מערכת בקרת האקלימ.

מהבהבימ כדי להתריע לתנועה על קיומו של מצב חירומ.
לחצ על המתג פעמ נופת לכיבוי מהבהבי תאורת
חירומ .זוהי מערכת אזהרה בחירומ ואינ להשתמש בה
כאשר הרכב בתנועה.

לחצ על המתג להפעלת מהבהבי חירומ.
כאשר המתג הופעל כל פני האיתות

הערה:

השתמש בה כאשר רכבכ תקוע והוא עלול להוות כנה
בטיחותית למשתמשימ בדרכ.

בעת שימוש ממושכ ,מהבהבי החירומ עלולימ לגרומ
להתרוקנות המצבר.

החלפת נורות
נוריות חלופיות
תאורה פנימית
מפר הנורה
נורית חיווי תיבת הילוכימ אוטומטית

658

נורית בקרת חימומ )(2

194

נורית חיווי מתג דו מצבי )מפשיר החלונ האחורי ומגב/מתז אחורי(
מנורת תקרה
** ניתנ להשיג נורות רק אצל משווק מורשה.

176

**
912

נורות חיצוניות
מפר הנורה
פנימ ראשיימ )(2
פנימ ראשיימ פרימיומ
פנ חניה קדמי/איתות ) (2דגמ Sport
פנ חניה קדמי /איתות ) (2פרימיומ
ביי ) (Sahara/Rubiconפנ איתות
ביי ) (Sahara/Rubiconפנ חניה לנהיגה ביומ )(DRL
פני ימונ קדמיימ )(2
פני ערפל בייימ
פני ערפל פרימיומ
פנימ אחוריימ לד פרימיומ
פנ אחורי ביי בלימה/אחורי מוג נורה
פנ אחורי ביי איתות מוג נורה
פנ ביי אחורי /ניעה לאחור מוג נורה
פנ ביי אחורי פני איתות צדדיימ
פנ בלימה עליונ
תאורת לוחית רישוי
פנ ערפל אחורי

H4

לד ) -החלפה במרכז שירות מורשה(
7442NALL

לד ) -החלפה במרכז שירות מורשה(
7440NA

7443
לד ) -החלפה במרכז שירות מורשה(
PSX24W

לד ) -החלפה במרכז שירות מורשה(
לד ) -החלפה במרכז שירות מורשה(
P27/7WK
WY21W
W16W

לד ) -החלפה במרכז שירות מורשה(
לד ) -החלפה במרכז שירות מורשה(
W5W
W21W

הערה:
המפרימ מתייחימ לוגי נורות מחריות הניתנות לרכישה ממרכז השירות שלכ.
אמ יש להחליפ נורה ,פנה למרכז שירות מורשה או עיינ בחוברת השירות.
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החלפת נורות

 .7הוצא את הנורה וובב אותה  1/4יבוב נגד כיוונ השעונ

הערה:

 .8משוכ את הנורה מבית הנורה.

ערפול של העדשות יכול להתרחש במצבי מזג אוויר
מוימימ .הוא יתבהר בדרכ כלל כאשר תנאי מזג האוויר
ישתנו ויאפשרו את האידוי של ההתעבות .הפעלת
הנורות תריצ בדרכ כלל את תהליכ ההתבהרות.

 .9לחצ על לשונית הנעילה של המחבר למצב משוחרר.

פני ראשימ הלוגנ

 .10נתק את המחבר מהנורה.
 .11דחופ את המחבר על בי הנורה החדש ודחופ את
לשונית הנעילה למצב נעילה.

הערה:
מומלצ לפנות למרכז שירות מורשה מטעמ מלת
בע"מ.
 .1פתח את מכה המנוע ותמוכ בו באמצעות מוט
התמיכה.
 .2הר את הורג הקדמי .ובב את המחזיקימ בחלק
העליונ  1/4יבוב נגד כיוונ השעונ והר.
 .3משוכ את התחתית של הורג החוצה החל מצד אחד
לאורכו לעבר הצד השני.
 .4הר את שלושת הברגימ שמחברימ את הפנ
הראשי לרכב.
 .5הר את הנורה מהרכב.
 .6הוצא את הנורה מהמחזיק שלה.
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 .1הר את מהדקי בטנת קשת הגלגל הקדמי לגישה
לבתי הנורה.

זהירות!
אל תיגע בנורה החדשה בידיכ .לכלוכ שומני עלול
לגרומ לקיצור משמעותי של אורכ חיי הנורה .אמ
הנורה באה במגע עמ משטח שומני כלשהו ,נקה את
הנורה באלכוהול לניקוי.
 .12התקנ מחדש את בית הנורה .ובב את הנורה 1/4
יבוב בכיוונ השעונ.
פנ חניה קדמי/פנ איתות

הערה:
מומלצ לפנות למרכז שירות מורשה מטעמ מלת
בע"מ.

 .2ובב את מכלול בית הנורה  1/4יבוב נגד כיוונ השעונ
והר מבית הנורה .משוכ את הנורה ישירות מבית
הנורה להחלפתה.
פני ימונ קדמיימ LED

פנה למרכז שירות מורשה לצורכ טיפול.

פני ערפל קדמיימ הלוגנ

פנ ערפל קדמי LED

 .2הר את בורג החיבור ונתק את המחבר החשמלי,
לאחר מכנ הר את מכלול הפנ האחורי מהרכב.

הערה:

פנה למרכז שירות מורשה לטיפול.

מומלצ לפנות למרכז שירות מורשה מטעמ מלת
בע"מ.

פנ אחורי ,בלימה ,איתות וניעה לאחור

הערה:

 .1הר את המכה בדיפונ הפנימי לגישה לבורג הקיבוע
היחיד של מכלול הפנ האחורי.

אמ דרוש ,לחצ על לשונית המכלול הנמצאת בלוח
הפנימי מאחורי בית הנורה.

 .1הגע מתחתית הרכב לחלקה האחורי של נורת פנ
הערפל האחורי.
 .2נתק את צמת החיווט למחבר פנ הערפל האחורי.
 .3אחוז בחוזקה בנורה בשני הגרימ ולחצ אותמ יחד
לשחרור הנורה מהחלק האחורי של בית פנ הערפל
הקדמי.
 .4משוכ את הנורה ישר החוצה מהפתח בבית הנורה
וחבר את הנורה החלופית.

זהירות!
אל תיגע בנורה החדשה בידיכ .לכלוכ שומני עלול
לגרומ לקיצור משמעותי של אורכ חיי הנורה .אמ
הנורה באה במגע עמ משטח שומני כלשהו ,נקה את
הנורה באלכוהול לניקוי.

מכה דיפונ
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 .3הר את שלושת הברגימ מתושבת המחבר לשקעי
הגישה לנורה.

פנ בלימה עליונ )(CHMSL
פנה למרכז שירות מורשה לצורכ טיפול.

 .4משוכ את הנורה ישר החוצה מהפתח בבית הנורה
וחבר את הנורה החלופית.

תאורת לוחית רישוי
 .1הגע מתחתית הרכב לחלקו האחורי של נורית פנ
הערפל האחורי.
 .2אחוז בחוזקה בנורה בשני הגרימ ולחצ אותמ יחד
לשחרור הנורה מהחלק האחורי של בית פנ.
פנ ערפל אחורי

הערה:
מומלצ לפנות למרכז שירות מורשה מטעמ מלת
בע"מ.
תושבת התקנה

 .4ובב את השקע  1/4יבוב נגד כיוונ השעונ ,והר אותו
מבית הנורה.

 .1הגע מתחתית הרכב לחלקה האחורי של נורת פנ
הערפל האחורי.

 .5משוכ את הנורה ישירות מבית הנורה להחלפתה.

 .2נתק את צמת החיווט למחבר פנ הערפל האחורי.
 .3ובב את השקע  1/4יבוב נגד כיוונ השעונ ,והר אותו
מבית הנורה.
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זהירות!
אל תיגע בנורה החדשה בידיכ .לכלוכ שומני עלול
לגרומ לקיצור משמעותי של אורכ חיי הנורה .אמ
הנורה באה במגע עמ משטח שומני כלשהו ,נקה את
הנורה באלכוהול לניקוי.

נתיכימ
אזהרה!
•בעת החלפת נתיכ שנשרפ ,השתמש תמיד בנתיכ
חלופי תואמ בעל אותו ערכי אמפר כמו הנתיכ
המקורי .לעולמ אל תחליפ נתיכ בנתיכ אחר בעל
שיעור אמפר גבוה יותר .לעולמ אל תחליפ נתיכ
שרופ בתיל מתכת או בחומר אחר .שימוש בנתיכימ
לא תואמימ עלול לגרומ לפציעה קשה ,שריפה ו/
או נזק לרכוש.
•לפני הכנת נתיכ ודא שמתג ההתנעה במצב כבוי
ושכל הצרכנימ כבויימ ו/או מנותקימ.

אזהרה!
•אמ הנתיכ המוחלפ נשרפ שוב ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעמ מלת בע"מ.
•אמ נתיכ הגנה כללי למערכות בטיחות )מערכת
כריות האוויר ,מערכת הבלימה( ,מערכות ההנעה
)מנוע ,תיבת הילוכימ( או מערכת ההיגוי נשרפ,
פנה למרכז שירות מורשה.

מידע כללי

תיבת נתיכימ מרכזית )(PDC

הנתיכימ מגנימ על מערכות חשמליות מפני זרמ יתר.
כאשר התקנ אינו עובד ,עליכ לבדוק האמ המוליכ
החשמלי בנתיכ מנותק/ניתכ.

תיבת הנתיכימ המרכזית נמצאת בתא המנוע ליד
המצבר .התיבה המרכזית מכילה נתיכי מחנית,
נתיכימ זעירימ וממרימ.

כמו כנ ,עליכ להיות מודע לככ שבעת שימוש בשקעי
חשמל במשכ פרק זמנ ארוכ כאשר המנוע מודממ,
המצבר עלול להתרוקנ.

המכה העליונ של תיבת הנתיכימ המרכזית כולל
תווית המציינת את המיקומ ,התפקוד והגודל של
נתיכ/ממר הניתנ להחלפה.

הערה:
נתיכימ למערכות בטיחות )המומנות ב *( חייבימ
להיות מטופלימ במרכז שירות מורשה.

זהירות!
אמ נדרשת שטיפה של המנוע ,היזהר לא להתיז
ישירות מימ על תיבת הנתיכימ ,ומנועי מגבי השמשה
הקדמית.
תקע

נתיכ מחנית

נתיכ זעיר

תיאור

F01

-

-

חלופי

F02

 40אמפר ירוק

-

מתנע )*(

F03

-

 5אמפר חומ זהוב

חיישנ חכמ למצבר )(*)(IBS

F04

-

 20אמפר צהוב

משאבת דלק מנוע/יחידת בקרה )*(
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תקע

נתיכ מחנית

נתיכ זעיר

תיאור

F05

-

 5אמפר חומ זהוב

שער אבטחה )*(

F06

-

-

חלופי

F07

-

 15אמפר כחול

משאבת קירור של מצננ טמפרטורה נמוכה ) - (LTRאמ קיימ )*(

F08

-

 15אמפר כחול

יחידת בקרה של תיבת ההילוכימ (*) TCM-8HP CYGNUS

F09

-

-

חלופי

F10

-

 15אמפר כחול

יחידת מפתח התנעה ) /(KINיחידת תקשורת רדיו ) ,(RF HUBמנעול עמוד ההגה )(*) (ESCL

F11

-

 10אמפר אדומ

שקע  USB) UCIו (AUX

F12

-

 25אמפר שקופ

מגבר HIFI

F13

-

-

חלופי

F14

-

-

חלופי

F15

-

 15אמפר כחול

לוח המחוונימ )/(IPCיחידת מתגימ  -עומ גבוה יחידה חשמלית )יחידת מתגימ  -חשמל (HD
)*(

F16

-

-

חלופי

F17

-

-

חלופי

F18

-

 10אמפר אדומ

מצמד מיזוג אוויר )(*) (AC CLUTCH

F19

-

-

חלופי

F20

 30אמפר ורוד

-

בקר מרכב מרכזי ) 1- (CBCתאורה פנימית

F21

-

 20אמפר צהוב

מגב החלונ האחורי

תקע

נתיכ מחנית

נתיכ זעיר

תיאור

F22

-

 10אמפר אדומ

יחידת בקרת המנוע )/(ECMיחידת בקרת הינע )/(PCMיחידת
מנוע -גנרטור ) (MGUהפעלה מחדש /יחידת מתח ) (PPUהפעלה
מחדש )*(

F23

-

 10אמפר אדומ

יחידת בקרת הינע ) / (PCMיחידת בקרה של המנוע )(*) (ECM

F24

-

-

חלופי

F25

-

 10אמפר אדומ

יחידת העברה בכבל )(*) (MOD SBW

F26

 40אמפר ירוק

-

בקר מרכב מרכזי ) - 2 (CBCתאורה חיצונית #1

F27

 30אמפר ורוד

-

מגבימ קדמיימ

F28

 40אמפר ירוק

-

בקר מרכב מרכזי ) - 3 (CBCנעילה חשמלית

F29

 40אמפר ירוק

-

בקר מרכב מרכזי ) - 4 (CBCתאורה חיצונית #2

F30

-

-

חלופי

F31

-

 10אמפר אדומ

שקע אבחונ )*(

F32

-

 10אמפר אדומ

יחידת חימומ אוורור מיזוג האוויר ) /(HVAC CTRL MODמנעול עמוד
ההגה ) /(SCLיחידת בקרת נוע )/(OCM
יחידת זיהוי נהג )(*) (DPDM

F33

-

 10אמפר אדומ

מערכת  /(PTS) ParkTronicsמצלמה אינפרה אדומה )/(IRCM
נוריות נוריות כרית אוויר )(*) (AIRBAG DISABLE LMPS
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תקע

נתיכ מחנית

נתיכ זעיר

תיאור

F34

-

 10אמפר אדומ

בקרת יציבות אלקטרונית ) /(ESCהגה כוח הידראולי חשמלי
) /(EHPSהפעלה מחדש יחידת בקרה חכמה )(SBCM

F35

 30אמפר ורוד

-

משאבת ואקומ של הבלמימ  -אמ קיימת )*(

F36

 30אמפר ורוד

-

יחידת גרירת גרור  -אמ קיימת

F37

 30אמפר ורוד

-

מחבר גרירת גרור  -7Wאמ קיימ

F38

 20אמפר כחול

-

יחידת בקרת מנוע (*) ECM

F39

-

-

חלופי

F40

-

 15אמפר כחול

יחידת בקרת מערכת הינע ) /(DTCMנעילת רנ )AXLE

F41

-

 15אמפר כחול

לוח מחוונימ ) /(ICהפעלת שער אבטחה )(*) (SGW

F42

-

 10אמפר אדומ

הזנה מבוקרת ממר בקרת מתח )התנעה/הדממה
חשמלית( /חלופי )מתנע גנרטור רצועה  -אמ קיימ(

F43

-

 20אמפר צהוב

שקע חשמל )תא מטענ( מצבר )*(

F44

-

 10אמפר אדומ

מחממי מצלמה אינפרא אדומ )(*) (IRCAM

F45

-

 20אמפר צהוב

שקע חשמל )תא מטענ( מתג התנעה )*(

 (LOCקדמי אחורי )*(
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תקע

נתיכ מחנית
-

נתיכ זעיר
 10אמפר אדומ

-

 10אמפר אדומ
 10אמפר אדומ
 10אמפר אדומ

יחידת גלגל הגה נוחות )(CSWM) (HTD STR WHEEL

F61

 10אמפר אדומ

 20אמפר צהוב
 10אמפר אדומ
 20אמפר צהוב
 20אמפר צהוב
 15אמפר כחול

F62

-

חיישנ שטחימ מתימ שמאלי ) /(LBSSחיישנ
שטחימ מתימ ימני )(*) (RBSS
-

חלופי

F46
F47
F48
F49
F50
F51
F52
F53
F54
F55
F56
F57
F58
F59
F60

תיאור
יחידת כוונונ אוטומטי של פנימ ראשיימ/מנוע כוונונ/מתג פנימ
ראשיימ )*(
חלופי
חלופי
בקר מערכת ריונ של הנוע )(ORC
 — HD ACCאמ קיימ )*(
טלוויזיה דיגיטלית )/USB /(DSRCמראה פנימית ) /(ISRVMיחידת
מצפנ )(CSGM
מצית יגריות
חלופי
חלופי
חלופי
חיישנ טמפרטורה בתא הנועימ
חימומ מושב הנהג
חימומ מושב הנוע
חלופי
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תקע

נתיכ מחנית

נתיכ זעיר

תיאור

F63

-

 10אמפר אדומ

בקר מערכת ריונ של הנוע )(*) (ORC

F64

-

-

חלופי

F65

-

-

חלופי

F66

 40אמפר ירוק

-

מנוע מפוח מיזוג אוויר קדמי )*(

F67

-

-

חלופי

F68

-

-

חלופי

F69

-

 5אמפר חומ זהוב

יחידת מנוע גנרטור ) (MGUמתנע אלטרנטור רצועה ) - (BSGאמ קיימ

F70

-

 25אמפר שקופ

הזרקה/ליל הצתה )בנזינ( /יחידת מצתי להט )דיזל(

F71

-

-

חלופי

F72

-

 10אמפר אדומ

מערכת  HDחשמל  HDאביזרימ— אמ קיימ

F73

 20אמפר כחול

-

F74

 20אמפר כחול

-

F75

-

 10אמפר אדומ

)*(

)*(
 PWR TOPשמאל
)*(
 PWR TOPימינ
)*(
יחידת מתח חשמלי  -יחידת בקרת מצבר ויחידת מתח עזר )PPU-

 BPCMו  (APMמתנע אלטרנטור רצועה ) - (BSGאמ קיימ )*(
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תקע

נתיכ מחנית

נתיכ זעיר

תיאור

F76

-

 20אמפר צהוב

יחידת בקרה של המנוע )) (ECMבנזינ(  /יחידת בקרת הינע דיזל
)(*)(PCM

F77

-

 10אמפר אדומ

חימומ מראות

F78

-

 10אמפר אדומ

מחשב/אזעקה/צופר אזעקה/חיישני פריצה

F79

-

 20אמפר צהוב

יחידת בקרה מוט מייצב חכמה

F80

-

 15אמפר כחול

יחידת בקרת הינע )(*) (PCM

F81

 30אמפר ורוד

-

מפשיר אחורי )(EBL

F82

 30אמפר ורוד

-

מחממ דלק — אמ קיימ )*(

F83

-

 60אמפר צהוב

מצתי להט — אמ קיימימ )*(

F84

 30אמפר ורוד

-

יחידת בקרת חימומ אוריאה  -אמ קיימת )*(

F85

-

 10אמפר אדומ

חיישנ חלקיקימ — אמ קיימ )*(

F86

 30אמפר ורוד

-

משאבת ואקומ של הבלמימ  2-אמ קיימ )*(

F87

-

 10אמפר אדומ

משאבת אפקה/ניקוז  -אמ קיימת )*(

F88

 20אמפר כחול

-

חיישנ חנקנ  - #2/#1 NOxאמ קיימת )*(

F89

-

 10אמפר אדומ

יחידת בקרת עמוד ההגה ) /(SSCMבקרת שיוט )(CRUISE CTL
טלוויזיה דיגיטלית )(*) (DTV
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תקע

נתיכ מחנית

נתיכ זעיר

תיאור

F90

 20אמפר כחול

-

פנ חניה גרירת גרור  -אמ קיימ

F91

-

 20אמפר צהוב

צופר

F92

 40אמפר ירוק

-

 HDאביזרימ  —2 #אמ קיימ )*(

F93

 40אמפר ירוק

-

 HDאביזרימ  —1 #אמ קיימ )*(

F94

-

 10אמפר אדומ

בקרת לחצ אוויר בצמיגימ ) /(TPMמערכת
אלחוטית )(*) (CORAX

F95

-

-

חלופי

F96

-

 10אמפר אדומ

מתג חלונ חשמלי

F97

-

 20אמפר צהוב

רדיוTBM/

F98

-

 10אמפר אדומ

יחידת מתגימ  HDחשמלי /שטח )*(

F99

-

-

חלופי

F100

 30אמפר ורוד

-

בקרת יציבות-בקרת מנוע ושתומימ )*(

F101

 30אמפר ורוד

-

יחידת בקרת מערכת הינע )(*)(DTCM

F102

-

 15אמפר כחול

שקע  USBכפול

F103

-

 15אמפר כחול

 HDאביזרימ  —3 #אמ קיימ )*(

F104

-

 15אמפר כחול

משאבת קירור  - PPUאמ קיימת )*(

תקע

נתיכ מחנית

נתיכ זעיר

תיאור

F105

-

 10אמפר אדומ

קונולה מרכזית של לוח המכשירימ )/(ICS
חימומ קירור מיזוג אוויר )(*) (HVAC

F106

 40אמפר ירוק

-

בקרת שיוט אלקטרונית ) - (ESCמנוע
משאבה )*(

F107

-

 20אמפר צהוב

פנ בלימה/איתות גרור שמאל  -אמ קיימ

F108

-

 15אמפר כחול

 HDאביזרימ  —4 #אמ קיימ )*(

F109

-

 20אמפר צהוב

פנ בלימה/איתות גרור ימינ  -אמ קיימ

F110

 30אמפר ורוד

-

ממיר מתח )*(

F111

 20אמפר כחול

-

פנ ניעה לאחור גרור  -אמ קיימ

זהירות!
•בעת התקנת מכה תיבת הנתיכימ הקפד לוודא
שהמכה מותקנ כראוי וגור היטב .אחרת ,מימ
עלולימ לחדור לתיבת הנתיכימ המרכזית ולגרומ
לתקלה במערכת החשמל.
•בעת החלפת נתיכ שרופ ,מומלצ להשתמש רק
בנתיכ בעל ערכ אמפר זהה.

זהירות!
השימוש בנתיכ בעל ערכ אמפר אחר ,עלול לגרומ
לעומ יתר על מערכת החשמל .אמ נתיכ בערכ הנכונ
שוב נשרפ ,קיימת בעיה במעגל וחובה לתקנו.

מגבה והחלפת גלגל
אזהרה!
•אל תנה להחליפ צמיג בצד של הרכב הקרוב
לתנועה בדרכ .התרחק מפיק מהכביש כדי
למנוע את הכנה של הידרות בעת הפעלת
המגבה והחלפת גלגל.
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אזהרה!
•מוכנ להיכנ מתחת לרכב מוגבה .הרכב עלול
להחליק מהמגבה וליפול עליכ .אתה עלול להימחצ.
לעולמ אל תכני חלק מגופכ מתחת לרכב המורמ
על מגבה .אמ עליכ להיכנ מתחת לרכב ,הבא
אותו למרכז שירות ,היכנ שניתנ להעלותו על מגבה
של מוכ.

הערה:
ניתנ להיר את רצפת תא המטענ לגישה קלה יותר
במשיכת רצפת תא המטענ ישירות אחורה.
 .2הר את מכה תא אחונ הכלימ בלחיצה על התפ
בצד שמאל ומשיכתו כלפי מעלה.
 .3ובב את אומ הפרפר השחור מפלטיק נגד כיוונ
השעונ כדי לשחרר את המגבה מתא האחונ.

•לעולמ אל תתניע או תאיצ את המנוע כאשר הרכב
מורמ על מגבה.

 .4הר את ערכת הכלימ וכלי ההתקנה.

•המגבה נועד אכ ורק להחלפת גלגלימ.

הרת הגלגל החלופי

אינ להשתמש במגבה להרמת רכבכ לצורכ טיפול או
תיקונ .יש להגביה את הרכב רק על משטח ישר ומוצק.
הימנע מקרח או משטחימ חלקימ.

מיקומ המגבה
המגבה ומפתח הברגימ מאוחנימ בתא המטענ האחורי.
כדי להוציא את המגבה והכלימ פעל באופנ הבא:
 .1הרמ את רצפת תא המטענ.
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 .1להרת הגלגל החלופי מהמנשא ,הר את כיוי
הגלגל ,אמ קיימ.

הערה:
הגלגל החלופי מותקנ על הצד החיצוני של דלת תא
המטענ ומוגנ על ידי כיוי פלטיק עמ מהדקימ.
בהתאמ לתקנות התעבורה ,אינ להיר את הכיוי או
להתקינו באופנ לא מאובטח ,במהלכ השימוש ברכב
בדרכ ציבורית.
יש להתייח לחוקי התנועה ותקנות התעבורה
המקומיימ.

אמ אתה משתמש בגלגל החלופי ,לפני המשכ בניעה
בדוק שהצמיג הניזוק מאובטח היטב והכיוי מחובר
היטב ובאופנ נכונ .היזהר גמ לא לחומ את המצלמה
האחורית.
 .2הר את כיוי המצלמה האחורית ביבוב בורג
הנעילה לשמאל באמצעות ראש הברגה טורק
 T40#והראצ'ט המופקימ עמ ערכת הכלימ.
 .3הר את האומימ ביבובמ במפתח אומימ נגד כיוונ
השעונ .אמ קיימ ,הר את אומ הנעילה באמצעות
מפתח נעילה )הנמצא בתא הכפפות( ויבובו נגד
כיוונ השעונ.
אחונ הגלגל החלופי
 .1התקנ את הגלגל החלופי על המנשא.
הדק את האומימ ואת אומ הנעילה.
 .2החזר את אומ הנעילה למצב נעול על מכה המצלמה
ביבוב לימינ באמצעות ראש הברגה טורק #40
וראצ'ט .התקנ מחדש את כיוי המצלמה בהחלקתו
על המצלמה/מנשא הצמיג עד שהוא נתפ במקומו.

 .3התקנ את כיוי הגלגל אמ דרוש.

הערה:
אמ אתה מתקינ אביזרימ על מנשא הגלגל החלופי אור
שהמ יעלו על משקל של  38.5ק"ג ,כולל המשקל של
הגלגל החלופי.

 .6חומ את הגלגל הנמצא באלכונ הנגדי למיקומ
המגבה מצדדיו הקדמי והאחורי .לדוגמה אמ מוחלפ
הגלגל הקדמי הימני ,חומ את הגלגל האחורי
השמאלי.

•החנה תמיד על קרקע ישרה ומוצקה רחוק ככל
האפשר מהדרכ לפני הגבהה של הרכב.

 .1החנה על קרקע ישרה ומוצקה .הימנע מקרח או
משטחימ חלקימ.

•הפעל את מהבהבי תאורת החירומ.
•חומ את הגלגל הנגדי לגלגל המוחלפ.

אזהרה!

•שלב את בלמ החניה בחוזקה והעבר את בורר
ההילוכימ למצב חניה.

אל תנה להחליפ גלגל בצד של הרכב הקרוב לתנועה
בדרכ .התרחק מפיק מהכביש כדי למנוע את הכנה
של הידרות בעת הפעלת המגבה והחלפת גלגל.

חימת גלגל

 .2הפעל את מהבהבי תאורת החירומ.
 .4העבר את תיבת ההילוכימ האוטומטית למצב חניה או
את תיבת ההילוכימ הידנית למצב חניה.
 .5העבר את מתג ההתנעה למצב .OFF

אזהרה!
הקפד למלא אחר האזהרות להחלפת גלגל ,כדי
למנוע פציעה או נזק לרכב:

הכנה להגבהת הרכב

 .3הפעל את בלמ החניה.

הוראות הפעלת המגבה

•לעולמ אל תתניע או תאיצ את המנוע כאשר
הרכב מורמ על מגבה.
•אל תתיר לאדמ לשבת ברכב בעת הגבהתו.

הערה:
אור להשאיר נועימ ברכב בעת שהרכב מורמ על
מגבה.

•אל תיכנ מתחת לרכב בעת הגבהתו .אמ עליכ
להיכנ מתחת לרכב ,הבא אותו למרכז שירות,
היכנ שבו שניתנ להעלותו על מגבה של מוכ.
•השתמש במגבה רק במיקומימ המצוינימ ורק
לשמ הגבהת הרכב לצורכ החלפת גלגל.
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אזהרה!

זהירות!

•אמ אתה מבצע את ההחלפה בכביש או מוכ לו,
היזהר מאוד לא להיפגע מרכב חולפ.

אל תנה להרימ את הרכב בהגבהה במקומות שלא
צוינו כמקומות הגבהה בהוראות של הרכב.

•כדי לוודא שהגלגל החלופי ,נקור או מנופח מאוחנ
כראוי ,יש לאחנו כשהשתומ פונה כלפי מטה.

 .1הוצא את הגלגל החלופי ,המגבה ואת הכלימ מאזור
אחונ.
 .2שחרר )אבל אל תיר( את אומי הגלגל ביבובמ
לשמאל יבוב אחד כאשר הגלגל עדיינ על הקרקע.
 .3הרכב המגבה וכלי המגבה.
חבר את ידית מהמגבה למאריכ ולאחר מכנ למפתח
הברגימ.
 .4הפעל את המגבה מהכיוונ הקדמי או האחורי של
הרכב .הנח את המגבה מתחת לצינור הרנ ,המוצג.
אל תרימ את הרכב עד שאתה בטוח שהמגבה
ממוקמ כראוי.

תווית אזהרה של המגבה
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 .6הר את האומימ ואת הגלגל.
 .7התקנ את הגלגל החלופי ברכב והברג את אומי הגלגל
כאשר הצד המשופע כלפי הגלגל .הדק קלות את
האומימ.

אזהרה!
כדי למנוע יכונ של נפילת הרכב מהמגבה ,אל תהדק
את אומי הגלגל במלואמ ,עד שהרכב הונמכ לקרקע.
אי ציות לאזהרה זו עלול לגרומ לפציעה חמורה או
למוות.
מיקומ הרמה אחורי

 .5הרמ את הרכב ביבוב בורג המגבה בכיוונ השעונ.
הרמ את הרכב עד שהצמיג אינו נוגע בקרקע וקיימ
רווח מפיק להתקנת הגלגל החלופי .גובה הגבהה
המזערי מעניק את היציבות המרבית.

אזהרה!
הגבהה של הרכב לגובה גבוה יותר מהנחוצ עלולה
לגרומ לחור יציבות של הרכב .הוא עלול להחליק
מהמגבה ולפצוע אדמ הנמצא קרוב לרכב .הרמ את
הרכב רק לגובה הדרוש להחלפת הצמיג.

 .8הורד את הרכב ביבוב המגבה בורג המגבה לשמאל,
והוצא את המגבה.

החלופי .הדק את האומימ ואת אומ הנעילה.
 .13החזר את את אומ הנעילה למצב נעול על מכה
המצלמה ביבוב לימינ באמצעות ראש הברגה
טורק  #40וראצ'ט .התקנ מחדש את כיוי
המצלמה בהחלקתו על המצלמה/מנשא הצמיג
עד שהוא נתפ במקומו.

אזהרה!
צמיג ומגבה שלא אובטחו ,עלולימ להיזרק לפנימ
בעת תאונה או עצירת פתע ועלולימ לכנ את
נועי הרכב .אחנ תמיד את המגבה והכלימ ואת
הצמיג החלופי במקוממ.

 .9השלמ את הידוק אומי הגלגל.
דחופ מטה את מפתח הברגימ מקצהו כדי להגביר
את המנופ .עבור בינ האומימ עד שכל האומימ הודקו
פעמיימ .עיינ ב"נתוני מומנט" בפרק "נתונימ טכניימ"
למומנט ההידוק הנכונ.
 .10הר את מכלול המגבה ואת חומי הגלגל.
 .11אבטח את המגבה ואת הכלימ במקומותיהמ.
 .12אבטח את הצמיג  /הגלגל הפגומ במנשא הגלגל
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התקנת צמיג רגיל
 .1התקנ צמיג רגיל על הרנ.
 .2התקנ את אומי הגלגל כאשר הקצה המשופע של
האומ פונה כלפי הגלגל .הדק קלות את האומימ.

אזהרה!
כדי למנוע יכונ של נפילת הרכב מהמגבה ,אל תהדק
את אומי הגלגל במלואנ ,עד שהרכב הונמכ לקרקע .אי
ציות לאזהרה זו עלול לגרומ לפציעה חמורה או למוות.
 .3הנמכ את הרכב לקרקע ביבוב המגבה נגד כיוונ
השעונ.
 .4השלמ את הידוק אומי הגלגל .דחופ מטה את מפתח
הברגימ מקצהו כדי להגביר את המנופ.
הדק את אומי הגלגל בתבנית כוכב עד אשר כל אומ
הודק פעמיימ .למידע על מומנט ההידוק הנכונ של
האומימ ראה את נתוני המומנט ב"מפרטימ טכניימ".
אמ יש לכ פק בנוגע לרמת ההידוק המתאימה ,בדוק
את ההידוק באמצעות מפתח מומנט במוכ או מרכז
שירות מורשה.
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 .5לאחר  40ק"מ ,בודק את מומנט ההידוק של האומימ
עמ מפתח מומנט כד לוודא שכל אומי הגלגל מקובעימ
היטב בגלגל.

הצהרת תאימות
 .1החתומ מטה נציגה של  ,FlexNGateהמייצג את
היצרנ ,מצהיר בזאת שהמכשור המתואר להלנ ממלא
את כל הדרישות הרלוונטיות של:
•תקנת האיחוד האירופי  2006/42/ECלמיכונ
 .2תיאור הציוד.
א( תיאור כללי :מגבה לרכב
ב( שימוש :הגבהת רכב
ד( דגמ
הרכב

ג( קוד דגמ

ו( כושר
הרמה

ה( וג
מגבה

Jeep

JL

עד 1000
ק"ג

FGLF2

Wrangler

 .3יצרנימ ):(1
 ,FlexNGate Seeburnחטיבה של Ventra Group Co
P.O. Box 1170, 65 Industrial Road, Tottenham,

ON CANADA LOG 1WO

:(2)  יצרנימ.4
FlexNGate Queretaro Ventramex, S.A. de C.V
Av. Manantiales No. 3
Parque Industrial Bernardo Quintana, El
Marques Queretaro C.P. 76249 - Mexico

: האדמ האחראי לקובצ הטכני.5
FlexNGate - Barcelona
Avda de la Riera, 7-9
Sant Just Desvern, Barcelona, SPAIN 08960

: ימוכינ לתקנימ מחייבימ.6
PF-90065

. קנדה, ברדפורד: בוצע ב.7
10/02/2017 : תאריכ.8

חתימה של הפק
FlexNGate נציג
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אמצעי זהירות לשימוש במגבה
כדי להשלימ את חוברת השימוש והתחזוקה שאליה
נפח זה מצורפ ,ניתנות להלנ מפר הוראות לשימוש
נכונ במגבה.

אזהרה!
בעת שימוש בידית המגבה ודא שהיא מתובבת באופנ
חופשי ושאינכ משפשפ את ידיכ בקרקע בעת היבוב.
אפילו החלקימ הנעימ של המגבה" ,הבורג החלזוני"
והמחברימ יכולימ לגרומ לפציעות :הימנע ממגע בהמ.
נקה אותמ היטב אמ התלכלכו בגריז.

זהירות!
החלפ צמיגי קיצ בחורפ ולהפכ .לעולמ אל תיכנ
מתחת לרכב מורמ .אמ עליכ לבצע עבודות מתחת
לרכב ,פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מלת
בע"מ .הצבה שגויה של מגבה עלולה לגרומ לרכב
ליפול :הצב את המגבה בנקודות הייעודיות בלבד.
אל תשתמש במגבה ,כדי להרימ עומימ הגבוהימ
מאלה הנקובימ בתווית .לעולמ אל תתניע מנוע ברכב
שמורמ על מגבה .אמ הרכב מורמ לגובה רב מהדרוש,
הרכב והמגבה עלולימ לאבד יציבות ,והרכב עלול ליפול
מהמגבה ולגרומ נזק רב .לכנ הרמ את הרכב רק לגובה
הנדרש להתקנת/החלפת גלגל.
תחזוקה

זהירות!
המגבה הוא כלי המיועד במיוחד להחלפת גלגל,
במקרה של צמיג נקור או נזק לצמיג של הרכב שלו
הוא שייכ ,או בכלי רכב מאותו דגמ .אור בהחלט
להשתמש במגבה למטרות אחרות או בדגמי רכב
אחרימ .לעולמ אל תבצע משימות תחזוקה או תיקונימ
מתחת לרכב ואל תחליפ צמיגי קיצ בחורפ ולהפכ.
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•ודא שלא הצטבר לכלוכ בבורג המגבה.
•שמור על הבורג משומנ.
•לעולמ אל תבצע שינויימ במגבה.
מצבימ שבהמ אור להשתמש:
•טמפרטורה מתחת ל.-40°C -
•על קרקע חולית או בוצית.
•על קרקע לא ישרה.

•במדרונות תלולימ.
•בתנאי מזג אוויר קיצוניימ :ערות רעמימ ,טייפונימ,
הוריקנימ ,ופות שלג ,ערות וכד'.

הערה:
•אינ צורכ לכווננ את המגבה.
•לא ניתנ לתקנ את המגבה; אמ אירעה בו תקלה ,יש
להחליפו במגבה מקורי אחר.
•לא ניתנ לחבר למגבה כלי אחר מלבד ידית היבוב
שלו.

התנעה באמצעות כבלי עזר

המנוע ,מאחורי תיבת הנתיכימ המרכזית.

•הר כל תכשיט מתכת כגונ טבעות ,רצועות
שעונ וצמידימ שעלולימ לבוא במגע עמ רכיבימ
חשמליימ .אתה עלול להיפצע באופנ קשה.

אמ המצבר ברכבכ פרוק ,ניתנ להתניע את הרכב
באמצעות זוג כבלי עזר ומצבר של רכב אחר ,או
באמצעות שימוש בערכת התנעה ניידת .התנעה בכבלי
עזר היא מוכנת ,אמ היא נעשית באופנ לא נכונ ,לכנ
בצע בזהירות את ההליכימ המתוארימ להלנ.

•מצברימ מכילימ חומצה גופרתית שעלולה
לגרומ לצריבות לעורכ או לעיניכ ,ועשויימ לייצר
גז מימנ דליק ונפיצ .הרחק מקורות ללהבה
גלויה ולניצוצות מהמצבר.

אזהרה!
אל תנה להתניע את המנוע אמ המצבר קפוא.
המצבר עלול להידק או להתפוצצ ולגרומ לפציעה.

הערה:

זהירות!
אל תשתמש בערכת התנעה או מקור הגברת מתח
אחר עמ מקור מתח מעל  12וולט ,אחרת עלול
להיגרמ נזק למצבר ,למנוע המתנע ,לאלטרנטור או
למערכת החשמל.

הערה:
בעת שימוש בערכת התנעה ניידת ,הקפד להפעילה לפי
הוראות ההפעלה והזהירות של היצרנ.

הכנה להגבהת הרכב
המצבר ברכבכ ממוקמ בחלק האחורי השמאלי של תא

אזהרה!

קוטב מצבר חיובי

הערה:
קוטב המצבר החיובי מכוה על ידי מכה מגנ.
הרמ את המגנ כדי להגיע לקוטב.

אזהרה!
•שמור מרחק ממאוורר הקירור של המצננ בעת
פתיחת המנוע .הוא עשוי לפעול בכל עת שמתג
ההתנעה במצב  .ONאתה עלול להיפצע מהלהבימ
המתובבימ.

לעולמ אל תשתמש במטענ מצברימ מהיר לשמ
התנעת חירומ ,מכיוונ שהוא עלול לגרומ נזק למערכות
האלקטרוניות של רכבכ ,בפרט ליחידות הבקרה של
ההצתה ושל אפקת הדלק.
 .1הפעל את בלמ החניה ,שלב את תיבת ההילוכימ
האוטומטית למצב חניה ,והעבר את מתג ההתנעה
ל.OFF -
 .2כבה את החימומ ,מערכת השמע וכל צרכני
חשמל בלתי נחוצימ.
 .3אמ אתה משתמש ברכב אחר להתנעה בכבלי
עזר ,החנה את הרכב במרחק המאפשר את חיבור
כבלי העזר ,הפעל את בלמ החניה וודא שמתג
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ההתנעה הועבר למצב .OFF

אזהרה!
אל תאפשר לרכבימ לגעת זה בזה כיוונ שהדבר עשוי
לגרומ לחיבור הארקה שעלול להתיימ בפציעה.

הליכי התנעה בכבלי עזר

אזהרה!
אי הקפדה על הוראות התנעה בכבלי עזר עלול לגרומ
לפציעה ולנזק לרכוש בשל התפוצצות המצבר.

חיבור כבלי עזר
 .1חבר את הקצה החיובי ) (+של כבל העזר לחיבור כבל
העזר החיובי ) (+של הרכב עמ המצבר הפרוק.
 .2חבר את הקצה השני של כבל העזר החיובי ) (+לקוטב
החיובי ) (+של המצבר המייע.
 .3חבר את הקצה השלילי ) (-של כבל העזר לקוטב
השלילי ) (-של המצבר המייע.
 .4חבר את הקצה הנגדי של הכבל שלילי ) (-לנקודת
הארקה טובה )חלק מתכתי גלוי במנוע הרכב המכיל
את המצבר הריק( ,רחוק מהמצבר וממערכת הזרקת
הדלק.

 .5התנע את המנוע ברכב עמ המצבר המייע ,אפשר
למנוע לפעול במהירות רק במשכ מפר דקות,
ולאחר מכנ התנע את המנוע של הרכב עמ המצבר
הפרוק.

זהירות!
אל תריצ את המנוע של הרכב המייע מעל ל2,000 -
ל"ד מאחר שאינ בככ כל תועלת בטעינה ,גורמ
לבזבוז דלק  ,ועלול לגרומ נזק למנוע הרכב המייע.
 .6לאחר שהמנוע הותנע ,נתק את כבלי העזר בדר
פעולות הפוכ:
ניתוק כבלי עזר

זהירות!

אזהרה!

אי הקפדה על ביצוע ההליכ בדר נכונ עלול לגרומ
נזק למערכת הטעינה של הרכב המייע או הרכב עמ
המצבר הפרוק.

אל תחבר את הכבל לקוטב השלילי ) (-של המצבר
הפרוק .ניצוצ חשמלי שייווצר ,עלול לגרומ להתפוצצות
המצבר ולגרומ לפציעה .השתמש בנקודת ההארקה
המיוחדת בלבד .אל תשתמש בשומ חלק מתכתי
חשופ אחר.
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 .1נתק את הקצה השלילי ) (-של כבל העזר ממחבר
העזר השלילי ) (-של המצבר הפרוק.
 .2נתק את הקצה השני של כבל העזר השלילי )(-
מהקוטב השלילי ) (-של המצבר המייע.
 .3נתק את הקצה החיובי ) (+של כבל העזר מחיבור
העזר החיובי ) (+של המצבר המייע.

 .4נתק את הקצה השני של כבל העזר החיובי )(+
מהקוטב החיובי ) (+של המצבר הפרוק.
 .5התקנ מחדש את מכה המגנ של חיבור כבל העזר
החיובי ) (+של הרכב עמ המצבר הפרוק.
אמ נדרשות התנעות מרובות בכבלי עזר להתנעת הרכב
דאג לבדוק את המצבר ומערכת הטעינה במרכז שירות
מורשה.

זהירות!
ציוד המחובר לשקעי החשמל של הרכב צורכ חשמל
ממצבר הרכב ,אפילו כשאינו בשימוש )למשל
טלפונימ לולריימ וכו'( .בופו של דבר אמ המ יהיו
מחוברימ למשכ זמנ ארוכ ,המ ירוקנו את מצבר הרכב
עד כדי ככ שיקצרו את אורכ חיי השירות שלו ,וימנעו
מהמנוע מלהתניע.

אמ המנוע מתחממ יתר על
המידה
אמ אחד מהמצבימ הבאימ מתרחש ,אתה יכול להפחית
את האפשרות של התחממות יתר של המנוע בביצוע
הפעולה התואמת.
•בכביש מהיר  -האט.
•בניעה בעיר  -בעת עצירה ,העבר את בורר ההילוכימ
להילוכ רק ,אבל אל תעלה את מהירות הרק של
המנוע.

זהירות!
נהיגה כאשר מערכת הקירור חמה ,עלולה לגרומ נזק
לרכב .אמ מד הטמפרטורה נמצא במצב חמ ),(H
עצור בצד הדרכ .העבר את הרכב למצב רק כשמיזוג
האוויר מכובה עד שהמחוג יחזור לטווח הנורמלי.
אמ המחוז נשאר בתחומ החמ ) (Hונשמעימ צלילי
התרעה ממושכימ ,כבה מיד את המנוע וקרא לעזרת
איש מקצוע.

הערה:

•אמ מערכת מיזוג האוויר ) (A/Cפועלת ,הפק את
פעולתה.
•מערכת מיזוג האוויר מויפה חומ למערכת
הקירור של המנוע והפקת פעולתה יכולה לייע
למניעת חומ זה.
•אתה יכול גמ לכווננ את בקר הטמפרטורה
לטמפרטורת חימומ המרבית ,מצב זה שולט
על זרימת אוויר לכיוונ הרצפה והמאוורר מופעל
במהירות גבוהה כדי לאפשר למקרנ החימומ
לפעול כמייע למצננ ,ומייע בהרת חומ
ממערכת הקירור של המנוע.

אזהרה!
אתה ואנשימ אחרימ עלולימ להיכוות קשות מנוזל
קירור )נוגד קיפאונ( חמ של המנוע או אדימ היוצאימ
מהמצננ .אמ אתה רואה או שומע אדימ היוצאימ
מתחת למכה המנוע ,אל תפתח את מכה
המנוע עד שהמצננ יתקרר .לעולמ אל תפתח את
מכה לחצ של מערכת הקירור כאשר המצננ או
מיכל העודפימ חמ.

ישנמ צעדימ אותמ תוכל לנקוט כדי להפחית את
האפשרות של התחממות יתר.
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שחרור ידני של מצב חניה

 .2הר את מכה שחרור ידני של מצב חניה ,הנמצא
מעל לבורר ההילוכימ לגישה לרצועת השחרור.

אזהרה!
אבטח תמיד את הרכב בהפעלה של בלמ החניה
במלואו לפני שחרור ידני של מצב חניה .בנופ ,עליכ
לשבת במושב הנהג כאשר אתה לוחצ בחוזקה על
דוושת הבלמ בעת הפעלת מנגנונ שחרור ידני של
מצב חניה .ביצוע שחרור ידני של מצב חניה יגרומ
לרכבכ להתחיל לנוע ,אמ אינו מאובטח באמצעות
בלמ החניה ,או בחיבור לרכב גורר .הפעלה של שחרור
ידני של מצב חניה ברכב שאינו מאובטח יכול לגרומ
לפציעה קשה או קטלנית לאנשימ ברכב או מחוצה לו.

רצועת שחרור

 .4לחצ על דוושת הבלמ ושמור על לחצ יציב.
כדי לדחופ או לגרור את הרכב במצבימ בהמ תיבת
ההילוכימ לא יוצאת ממצב חניה )כגונ מצבר פרוק( ,יש
לבצע שחרור ידני של מצב חניה.
בצע את הפעולות הבאות כדי לבצע שחרור ידני של מצב
חניה:
 .1הפעל את בלמ החניה במלואו.
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מכה שחרור ידני של מצב חניה

 .3באמצעות מברג קטנ או כלי דומה ,הוצא את רצועת
השחרור דרכ הפתח בבי הקונולה.

 .5משוכ את רצועת השחרור מעלה ושמאלה עד שהמנופ
ננעל במצב אנכי .תיבת ההילוכימ נמצאת כעת מחוצ
למצב חניה וניתנ להזיז את הרכב .שחרר את בלמ
החניה רק כאשר הרכב מחובר כראוי לרכב גורר.

לאיפו שחרור ידני של מצב חניה:
 .1משוכ מעלה את רצועת השחרור לשחרור ממצב
"נעול".
 .2הורד את מנופ שחרור ידני של מצב חניה מטה וימינה
למקומו המקורי.
 .3הכנ את הרצועה לבי הקונולה והתקנ מחדש
את המכה.

שחרור רכב תקוע
אמ רכבכ נתקע בבוצ ,בחול או בשלג ,ניתנ לחלצו
באמצעות תנועה קדימה ואחורה .ובב את גלגל ההגה
ימינה ושמאלה לפינוי האזור שביב הגלגלימ הקדמיימ.
ברכבימ המצוידימ בתיבת הילוכימ אוטומטית ,לחצ
והחזק את לחצנ הנעילה של בורר ההילוכימ .העבר הלוכ
וחזור בינ מצב  DRIVEלמצב  ,REVERSEתוכ כדי לחיצה
עדינה על דוושת האצה .השתמש בלחצ הקטנ ביותר
האפשרי על דוושת ההאצה אשר ישמור על התנועה
קדימה ואחורה ,מבלי לגרומ לבוב של הגלגלימ או
להאצת הרכב.

הערה:
•לכלי רכב עמ תיבת הילוכימ אוטומטית :ניתנ לבצע
העברה בינ מצב ניעה והילוכ אחורי כאשר מהירות
הרכב היא  8קמ"ש ומטה .כאשר תיבת ההילוכימ בהילוכ
רק למשכ למעלה מ 2-שניות ,אתה חייב ללחוצ
על דוושת הבלמ לשילוב מצב ניעה או הילוכ אחורי.
•לחצ על מתג  ,ESC Offכדי להעביר את מערכת בקרת
היציבות האלקטרונית ) (ESCלמצב כיבוי חלקי ,לפני
תנועה קדימה ואחורה של הרכב .למידע נופ ,עיינ
בנושא "בקרת בלימה אלקטרונית" בפרק "בטיחות"
בפר הנהג שלכ .לאחר שהרכב חולצ ,לחצ שוב על
מתג  ESC Offלהפעלה של המערכת למצב .ESC On

אזהרה!
בוב מהיר של הגלגלימ עלול להיות מוכנ .הכוחות
שנוצרימ במהירויות גלגל מופרזות ,עלולות לגרומ
נזק ,או אפילו לכשל של הרנ או הצמיגימ .צמיג עלול
להתפוצצ ולפצוע מישהו .אל תובב את הגלגלימ
למהירות שמעל  48קמ"ש ,או למשכ למעלה מ30-
שניות ברצפ מבלי לעצור בעת שהרכב תקוע ואל
תתיר לאפ אדמ לעמוד קרוב לגלגל מתובב ,בכל
מהירות שהיא.

זהירות!
•האצת המנוע או בוב של הגלגלימ במהירויות
גבוהות ,עלולימ לגרומ להתחממות תיבת
ההילוכימ ולתקלה בה .אפשר למנוע לפעול
במצב רק כאשר תיבת ההילוכימ בהילוכ רק
למשכ דקה אחת לפחות ,לאחר כל חמישה
מחזורימ של תנועה קדימה ואחורה .זה יפחית
את התחממות יתר ואת היכונ של תקלה
בדוושת המצמד ותיבת ההילוכימ במהלכ נייונ
ממושכ לחלצ את הרכב.
•בעת תנועה קדימה ואחורה לחילוצ בהעברה
בינ מצב ניעה/הילוכ שני להילוכ אחורי ,אל
תובב את הגלגלימ במהירות הגבוהה מ-
 24קמ"ש,אחרת עלול להיגרמ נזק למערכת
ההנעה.
•האצת המנוע או בוב של הגלגלימ במהירויות
גבוהות ,עלולימ לגרומ להתחממות תיבת
ההילוכימ ולתקלה בה .הוא גמ עלול לגרומ לנזק
לצמיגימ .אל תובב את הגלגלימ למהירות
שמעל  48קמ"ש בעת שהילוכ משולב )לא
מבוצעת החלפת הילוכ(.
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גרירת רכב מושבת
עיפ זה מתאר את הפעולות הנדרשות לגרירת רכב
מושבת באמצעות שירותי גרר מקצועיימ
אמ תיבת ההילוכימ ומערכת ההינע פעילות ,רכבימ משובתימ חייבימ להיגרר כפי שמתואר בנושא "גרירת הרכב" בפרק "התנעה ונהיגה".
מצב גרירה

גלגלימ מורמימ מהקרקע

דגמי הנעה לארבעת הגלגלימ

גרירה על הקרקע

ללא

עיינ בהוראות "גרירה באמצעות רכב אחר" בפרק "התנעה ונהיגה".

גלגלימ מורמימ או עגלת גרירה

קדמיימ

אורה

אחוריימ

אורה

כולמ

השיטה הטובה ביותר

•תיבת הילוכימ אוטומטית במצב חניה
•תיבת העברה במצב רק )(N
•נתק את הכבל מהקוטב השלילי של המצבר.
•גרירה בכיוונ קדימה.

על משטח
גרירה נכונה וציוד הרמה נכונ דרושימ כדי למנוע נזק
לרכבכ .השתמש רק במוטות גרירה וציוד אחר המתוכננ
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לצורכ ככ ,בהתאמ להוראות היצרנ.
חובה להשתמש בשרשראות אבטחה .חבר מוט הגרירה
או התקנ גרירה אחר לקורות השלדה הראשיות של הרכב

ולא לפגושימ או לתושבות שלהמ .יש לציית לתקנות
ולחוקימ המקומיימ בנוגע לגרירת רכב.
אמ עליכ להשתמש באביזרימ )מגבימ ,מפשירימ וכו'(.

בעת הגרירה ,מתג ההתנעה צריכ להיות במצב ON/

ללא שלט רחוק

 RUNולא .ACC

יש להיזהר במיוחד בעת גרירת רכב כאשר מתג ההתנעה
במצב  .OFFהדרכ המותרת היחידה לגרור רכב ללא
מפתח שלט רחוק היא באמצעות משאית משטח .ציוד
גרירה נכונ דרוש כדי למנוע נזק לרכבכ.

אמ מצבר הרכב פרוק ,עיינ בנושא "שחרור ידני של מצב
חניה" בפרק זה להוראות על העברת בורר ההילוכימ
מחוצ למצב חניה לצורכ גרירה.

דגמי הנעה לארבעת הגלגלימ

זהירות!
•אל תשתמש בציוד גרירה בהרמה בעת גרירה .עלול
להיגרמ נזק לרכב.
•בעת אבטחת הרכב למשאית משטח ,אל תקבע
רכיבימ למתלימ הקדמיימ או האחוריימ .נזק לרכב
עלול להיגרמ מגרירה באופנ לא תקינ.
•אמ נדרשת הפעלת ההגה ברכב הנגרר ,על מתג
ההתנעה להיות במצב  ACCאו  ,ON/RUNולא
במצב .OFF

היצרנ ממליצ לגרור את הרכב כאשר כל הגלגלימ אינמ
נוגעימ בקרקע .שיטות גרירה תקינות הנ גרירה הרכב על
משטח ,או כאשר צד אחד של הרכב מורמ והצד השני
על עגלת גרירה.
אמ אינ בנמצא משטח גרירה ,ותיבת ההעברה פעילה,
ניתנ לגרור רכב עמ תיבת העברה )בכיוונ קדימה ,כאשר
כל הגלגלימ על הקרקע( אמ תיבת העברה במצב רק
) (Nותיבת ההילוכימ במצב חניה .למידע נופ ,עיינ
בנושא "גרירת הרכב" בפרק "התנעה ונהיגה".

זהירות!
•אינ להשתמש בהרמת גלגלימ קדמיימ או אחוריימ
)אמ שאר הגלגלימ נותרו על הקרקע( .עלול להיגרמ
נזק פנימי לתיבת ההילוכימ או לתיבת העברה אמ
מתבצעת גרירה באמצעות הרמה של הגלגלימ
האחוריימ או הקדמיימ בלבד.

זהירות!
•גרירת הרכב בניגוד להוראות הנ"ל ,יכולה
לגרומ לנזק חמור לתיבת ההילוכימ ו/או לתיבת
העברה .נזק מגרירה באופנ לא תקינ אינו מכוה
באחריות עבור רכב חדש.

שימוש בלולאת גרירה
רכבכ מצויד בלולאת גרירה שניתנ להשתמש בה כדי
להזיז רכב מושבת.
בעת שימוש בלולאות גרירה ,ודא שאתה ממלא אחר
הוראות "שימוש ומגבלות לולאת גרירה" ו"גרירת רכב
מושבת" הנמצאות בפרק זה.
לולאות הגרירה נמצאות מתחת לפגוש הקדמי והאחורי.
אמצעי זהירות בעת שימוש בלולאת גרירה

אזהרה!
התרחק מהרכב כאשר הוא נגרר באמצעות ווי
גרירה.
•אל תשתמש בשרשרת ביחד עמ לולאת גרירה.
שרשראות יכולות להישבר ולגרומ לפציעה
חמורה או קטלנית.
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אזהרה!
•אל תשתמש ברצועה ביחד עמ לולאת גרירה.
רצועות הגרירה עלולות להשתחרר ,ולגרומ לפציעה
חמורה.
•שימוש לא נכונ בלולאת הגרירה יכול לגרומ לשבירת
רכיבימ והדבר יוביל לפציעה חמורה או קטלנית.
•מערכות תגבור הבלימה והגה הכוח איננ פועלות
כאשר הרכב נגרר .לכנ תיאלצ להפעיל כוח רב יותר
על דוושת הבלמ ועל גלגל ההגה .אל תשתמש
בכבלימ גמישימ בגרירה והימנע מתנועות חדות.
אל תתניע את המנוע תוכ כדי הגרירה .לפני הידוק
הטבעת נקה היטב את הברגת התושבת .ודא
שהטבעת הדוקה במלואה לפני גרירת הרכב.
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זהירות!
•יש להשתמש בלולאת הגרירה רק במקרי חירומ
בחילוצ בדרכ .יש להשתמש בהתקנ מתאימ
ובהתאמ לחוקי התעבורה )מוט קשיח( ,להזזת
הרכב להכנה לגרירה או להובלה על גבי משאית גרר.

הערה:
•ודא שלולאת הגרירה מחוברת כראוי.
•אל תשתמש בלולאת גרירה למשיכת הרכב על
משאית משטח.

•אינ להשתמש בלולאת הגרירה כדי להזיז את הרכב
לשולי הדרכ או למקומ שבו יש מכשולימ.
•אל תשתמש בלולאת הגרירה כדי להתחבר
למשאית גרירה או לגרירה בכביש מהיר.
•אל תשתמש בלולאת גרירה כדי לשחרר רכב תקוע.
למידע נופ עיינ בפרק "שחרור רכב תקוע" .
•להוראות מפורטות עיינ בפרק "גרירת רכב מושבת".
עלול להיגרמ נזק לרכב אמ לא תמלא אחר הוראות
אלו.

תווית אזהרת לולאת גרירה

מערכת תגובה מתקדמת בעת מתעד נתוני הרכב )(EDR
תאונה )(EARS
ברכב מותקנ מתעד נתוני הרכב ).(EDR
רכב זה מצויד במערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה.
למידע נופ על מערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה,
עיינ ב"מערכות ריונ לנועימ" בפרק "בטיחות".

המטרה העיקרית של מתעד נתוני הרכב )(EDR
היא לתעד נתונימ שיעזרו להבינ איכ מערכות הרכב
עובדות במצבי תאונה מוימימ או מצבימ בהמ כמעט
מתרחשת תאונה ,לדוגמה כאשר נפתחת כרית אוויר או
בעת פגיעה במכשול בזמנ הנהיגה.
למידע נופ על מתעד נתוני הרכב ) ,(EDRעיינ
ב"מערכות ריונ לנועימ" בפרק "בטיחות".
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טיפולימ תחזוקה תקופתיימ
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להבי מגבי השמשה הקדמית

טיפולי תחזוקה תקופתיימ  -מנועי בנזינ

208

מערכת הקירור

224

טיפולי תחזוקה תקופתיימ  -מנועי דיזל
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מערכת הבלמימ

224

תא מנוע
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תיבת הילוכימ אוטומטית
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מנוע  2.0ל'

217

הרמת הרכב

226

תחזוקת המרכב וגחונ הרכב

מנוע  3.6ל'
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צמיגימ
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שמירה על המרכב
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מנוע דיזל  2.2ל'
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צמיגימ  -מידע בטיחותי
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פנימ הרכב
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בדיקת מפל שמנ מנוע  -מנועי בנזינ
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צמיגימ  -מידע כללי
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מושבימ וריפודי בד
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הופת נוזל שטיפה
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וגי צמיגימ
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פלטיק וחומרימ מצופימ
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מצבר ללא תחזוקה
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צמיג חלופי  -אמ קיימ
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רכיבימ מעור
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טיפול במרכז שירות מורשה

221

טיפול בגלגלימ וצלחות גלגל

236

משטחי זכוכית
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שרשראות שלג )התקני אחיזה(
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המלצות לבב צמיגימ

238

אחונ הרכב

239

מרכב
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239
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טיפולי תחזוקה תקופתיימ

טיפולי תחזוקה תקופתיימ
תחזוקה נכונה של המכונית חיונית לשמירה על תקינותה
במשכ שנימ רבות.
לשמ ככ קבעה  Jeepדרת בדיקות וטיפולימ שיש לבצע
בהתאמ למרחק שהרכב נע )נועה( ובדגמימ /מדינות
מוימימ ,גמ בפרקי זמנ קבועימ ,בהתאמ למפורט
בתוכנית הטיפולימ.
טיפולי התחזוקה התקופתיימ הרשומימ בפר זה חייבימ
להתבצע במועדימ ובמרחקימ המצוינימ ,כדי להבטיח
את הביצועימ והאמינות המיטביימ של הרכב .מפר
בדיקות נופות צריכות להתבצע בתדירות רבה יותר
מאשר במרווחי התחזוקה הרגילימ.
טיפולי שירות תקופתיימ מבוצעימ בכל מרכזי השירות
המורשימ מטעמ חברת מלת בע”מ במרווחי זמנ/
נועה קבועימ.
אמ במהלכ הטיפולימ עלה הצורכ לבצע תיקונימ או
החלפת חלקימ בנופ על הטיפול העיקרי ,ניתנ לבצע
אותמ באישור מפורש מבעל הרכב בלבד.
הטכנאימ במרכזי שירות מורשימ ,מטעמ מלת בע"מ
מכירימ את רכבכ טוב יותר ,ויש להמ את ההכשרה
המתאימה ,את החלפימ המקוריימ ואת הכלימ אשר
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תוכננו במיוחד ,ויכולימ למנוע תיקונימ יקרימ עתידיימ.
אמ אתה משתמש ברכבכ לגרירה לעתימ קרובות ,מרווחי
השירות בינ הטיפולימ התקופתיימ יהיו קצרימ יותר.
ייתכנ שתידרש תחזוקה תכופה יותר לרכבימ הפועלימ
בתנאימ קשימ ,כגונ אזורימ מאובקימ או בניעות קצרות.

הערה:
מועדי הטיפולימ בתוכנית הטיפולימ נקבעו על ידי היצרנ.
אי ביצוע טיפולי תחזוקה גורר ביטול אחריות.
מומלצ להודיע למרכז שירות מורשה מטעמ חברת
מלת בע”מ על כל חריגות תפעול קטנות ולא להמתינ
למועד השירות הבא.

טיפולימ תחזוקה תקופתיימ  -מנועי בנזינ
מערכת חיווי החלפת שמנ תזכיר לכ שהרכב זקוק
להחלפת שמנ מנוע במרכז שירות.
בכלי רכב עמ צג בלוח המחוונימ תוצג ההודעה Oil

) Change Requiredנדרשת החלפת שמנ( ויישמע צליל
אזהרה בודד ,המציינ שיש להחליפ את השמנ.
בכלי רכב ללא צג בלוח המחוונימ ,ההודעה Change
) Oilהחלפ שמנ( תהבהב במד המרחק בלוח המחוונימ
ויישמע צליל אזהרה בודד ,המציינ שיש להחליפ את
השמנ.

הודעת חיווי של החלפת שמנ תידלק כ 11,200-ק"מ
לאחר ביצוע החלפת השמנ הקודמת.
דאג לטיפול תקופתי ברכבכ בהקדמ האפשרי ,תוכ
 800ק"מ )למעט מנועי בנזינ  2.0ל' עמ  - GPFמננ
חלקיקימ למנועי בנזינ(.
אכ ייתכנ שתידרש החלפת שמנ מוקדמת יותר אמ הרכב
מופעל ב"תנאי הפעלה קשימ" כמתואר בהמשכ.

הערה:
•הודעת חיווי החלפת שמנ לא מודדת את הזמנ מאז
החלפת השמנ האחרונה .החלפ את שמנ המנוע אמ
עברו  12חודשימ מאז החלפת השמנ האחרונה ,אפילו
אמ הודעת חיווי החלפת השמנ לא נדלקה.
•החלפ את השמנ לעתימ קרובות יותר אמ אתה נוע
בשטח במשכ זמנ רב.
•בשומ מקרה אור שמרווח ההחלפה יעלה על 12,000
ק"מ או  12חודשימ ,המוקדמ מביניהמ )למעט מנועי
בנזינ  2.0ל' עמ  - GPFמננ חלקיקימ למנועי בנזינ(.

מרכז השירות המורשה שלכ יאפ את הודעת חיווי
החלפת שמנ מנוע לאחר יומ טיפול החלפת השמנ.

•בדוק את מפלי הנוזלימ במיכל העודפימ של נוזל
קירור המנוע ובמשאבת הבלמ המרכזית ,והופ
במידת הצורכ.

•בדוק את שמנ המנוע  5דקות לאחר שהמנוע החמ
הודממ .בדיקת שמנ המנוע כאשר הרכב נמצא על
קרקע ישרה ,ישפר את הדיוק של קריאת מפל
השמנ .הופ שמנ מנוע אמ המפל נמצא בימנ
 ADDאו  MINאו מתחת לו.

•בדוק את הפעולה התקינה של התאורה וכל הרכיבימ
החשמליימ האחרימ.

פעמ בחודש או לפני ניעה ארוכה

•בדוק את נוזל השטיפה של השמשה הקדמית והופ
אמ דרוש.
•בדוק את לחצי האוויר בצמיגימ וחפש בלאי יוצא דופנ
או נזק .בצע בב גלגלימ בימנ הראשונ לבלאי חריג,
אפילו אמ לפני שמערכת חיווי החלפת שמנ מופעלת.

בכל החלפת שמנ
•החלפ את מננ שמנ המנוע.
•בדוק את צינורות וקווי הבלמימ.

זהירות!
אי ביצוע של פעולות התחזוקה הנדרשות עלול לגרומ
נזק לרכב.

מועדי תחזוקה נדרשימ
לבירור מועדי התחזוקה המתאימימ ,עיינ בנושא
"תכנית תחזוקה" בעמוד הבא.
תכנית תחזוקה

הערה:
לאחר שביצעת את הפעולה האחרונה בטבלה,
המשכ עמ הטיפול התקופתי ,שמור על תדירות
המצוינת בתכנית התחזוקה בימונ כל פעולה
בנקודה או באמצעות הערה.
ביצוע מחדש של תכנית התחזוקה מחדש עלול
לגרומ לחריגה ממרווח השירות עבור כמה טיפולימ.

•בדוק את המצבר ,נקה וחזק את הקטבימ בהתאמ
לנדרש.
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מרחק בקילומטרימ או זמנ
שחלפ )המוקדמ מביניהמ(
חודשימ:
קילומטרימ:
החלפ שמנ מנוע ומננ )מנועי בנזינ
 2.0ל' עמ  - GPFמננ חלקיקימ
למנועי בנזינ(.
החלפ שמנ מנוע ומננ שמנ )מנוע
 3.6ל' מנועי בנזינ  2.0ל' ללא GPF
 מננ חלקיקימ למנועי בנזינ(**.בצע בב צמיגימ.
בדוק את היכוכ של כל בריחי
הדלתות וככ אמ דרוש.
אמ רכבכ פועל בתנאימ הבאימ:
אבק או נהיגה בשטח בדוק את
מננ אוויר של המנוע ,החלפ
במידת הצורכ.
בדוק את רפידות הבלמימ ,והחלפ
במידת הצורכ.
בדוק את מערכת הפליטה.
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מרחק בקילומטרימ או זמנ
שחלפ )המוקדמ מביניהמ(
חודשימ:
קילומטרימ:
בדוק חזותית :צבע חיצוני,
גחונ ,צינורות קשיחימ וגמישימ
)מערכת הפליטה ,מערכת דלק,
בלמימ( ,חלקי גומי )מכימ,
שרוולימ ,תותבימ וכד׳(.
בדוק את המתלימ הקדמיימ,
מוטות קישור ואטמי הגומי
שלהמ ,והחלפ במידת הצורכ.
בדוק נוזל רנ קדמי ואחורי,
החלפ אמ הרכב משמש כרכב
משטרה ,מונית ,צי רכב ,שטח או
גרירה תכופה של גרור.
בדוק את נוזל תיבת העברה.
בדוק את בדוק את מפרקי
מהירות קבועה.
החלפ נוזל בלמימ כל 24
חודשימ,אמ נעשה שימוש בנוזל
בלמימ *** DOT 4
כווננ את בלמ החניה בכלי רכב
המצוידימ בבלמי דיק בארבעת
הגלגלימ.
החלפ מננ אוויר של המנוע.
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מרחק בקילומטרימ או זמנ
שחלפ )המוקדמ מביניהמ(
חודשימ:
קילומטרימ:
החלפ מננ אוויר של מיזוג האוויר/
תא הנועימ
החלפ מצתימ )מנועי  2.0ל׳ (****
החלפ מצתימ )מנועי  3.6ל׳ (****
החלפ רצוע)ו(ת הינע של אביזרימ.
נקז והחלפ את נוזל קירור מנוע כל
 10שנימ או  240,000ק״מ ,המוקדמ
שביניהמ.
בדוק או החלפ את נוזל תיבת העברה
אמ אתה משתמש ברכבכ לאחד
מהשימושימ הבאימ :רכב משטרה,
מונית ,צי רכב ,או גרירה תכופה.
בדוק את שתומ  ,PCVוהחלפ במידת
הצורכ**** .

* מרווח השירות בפועל להחלפה של שמנ המנוע ומננ
שמנ המנוע ,תלויימ בתנאי השימוש ברכב ומצוינימ
באמצעות נוריות אזהרה או הודעה בלוח המחוונימ.
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** ראה "תנאי הפעלה קשימ" בפרק זה.
*** נוזל בלמימ  DOT 4יוחלפ על בי של זמנ ,ולא על
בי של מרחקי ניעה.

**** מועד החלפת מצתימ מבו על מפר הקילומטרימ
שהרכב נע ,ולא על מועדי שירות שנתיימ.
***** תחזוקה מומלצת לבעל הרכב על ידי היצרנ אבל
אינה נדרשת לצורכ שמירה על האחריות עבור גזי פליטה.

אזהרה!
•אתה עלול להיפצע באופנ קשה בעבודה במנוע או
בביבתו .בצע את טיפולי התחזוקה אשר יש לכ
את הידע והכלימ הנדרשימ לבצעמ .אמ יש לכ פק
כלשהו ביכולתכ לבצע את טיפול השירות ,הבא את
רכבכ למוכ מומכ.
•אי ביצוע של הבדיקות והטיפולימ הנדרשימ ברכב,
עלול לגרומ לתקלה ברכיב ולהשפיע על ביצועי
הרכב והשליטה בו .הדבר עלול לגרומ לתאונה.
תנאי הפעלה קשימ
החלפ שמנ מנוע ומננ שמנ מנוע כל  7,500ק"מ ,או 6
חודשימ אמ אתה משתמש ברכבכ בתנאי הפעלה קשימ
הבאימ:
•ניעות עמ עצירות תכופות.
•ניעה בתנאי אבק.

•ניעות קצרות מתחת ל 16 -ק"מ.

ישפיעו על הצגת הודעת Oil Change Required
)נדרשת החלפת שמנ(.

•מונית ,רכב משטרה או רכב משלוחימ )רכב מחרי(.

תנאימ קיצוניימ יכולימ לגרומ לככ שההודעה
להחלפת שמנ תופיע בשלב מוקדמ יותר ממה שצוינ.

•גרירת גרור.
•ניעה בשטח או בתנאי מדבר.

טיפולימ תחזוקה תקופתיימ  -מנועי דיזל
הרכב מצויד במערכת חיווי אוטומטית להחלפת שמנ.
מערכת חיווי החלפת שמנ תזכיר לכ שהרכב זקוק
להחלפת שמנ מנוע במרכז שירות.
בכלי רכב עמ תצוגת לוח המחוונימ תוצג Oil Change
) Requiredנדרשת החלפת שמנ( ויישמע צליל אזהרה
בודד ,המציינ שיש להחליפ את השמנ.
בכלי רכב ללא צג בלוח המחוונימ ,ההודעה Change
) Oilהחלפ שמנ( תהבהב במד המרחק בלוח המחוונימ
ויישמע צליל אזהרה בודד ,המציינ שיש להחליפ את
השמנ .הודעת חיווי החלפת שמנ תוצג על בי תנאי
ההפעלה של המנוע.
משמעות הדבר היא שנדרש טיפול שירות ברכבכ.

הבא את רכבכ לטיפול בהקדמ האפשרי במהלכ 805
הקילומטרימ הבאימ.

הערה:
•מרווחי השירות בפועל להחלפה של שמנ
המנוע ומננ שמנ המנוע ,תלויימ בתנאי
השימוש ברכב ומצוינימ באמצעות נוריות
אזהרה או הודעה בלוח המחוונימ .על כל פנימ,
יש לבצע החלפה אחת לשנתיימ לכל היותר.
אמ הרכב משמש בעיקר לניעות עירוניות,
החלפ את שמנ המנוע ואת מננ שמנ המנוע
מדי שנה.
•נקז והחלפ את נוזל קירור מנוע כל 120
חודשימ או  240,000ק"מ המוקדמ שביניהמ.

תנאי הפעלה כגונ ניעות קצרות רבות ,גרירת גרור,
הפעלה בטמפרטורות חמות או קרות באופנ קיצוני,
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•חובה להחליפ את רצועות התזמונ והאביזרימ כל
 60,000ק"מ או  3שנימ בעקבות שימוש תובעני
)תנאי אבק ,תנאי מזג אוויר קשימ ,טמפרטורות
נמוכות או גבוהות באופנ קיצוני ,ניעות עירוניות,
הפעלות ארוכות ברק( .לעולמ אינ להאריכ את
תקופת ההחלפה זו.
פעמ בחודש או לפני ניעה ארוכה
•בדוק את מפל שמנ מנוע.

שימוש תובעני ברכב
•מלא את את מפל נוזל גזי פליטה ) AdBlueאוריאה(,
כאשר הנורית דולקת או מוצגת הודעה בלוח
המחוונימ.

זהירות!
אי ביצוע של פעולות התחזוקה הנדרשות עלול לגרומ
נזק לרכב.

•בדוק את מפל נוזל השטיפה של השמשה הקדמית.

תכנית תחזוקה  -רכבי דיזל

•בדוק את לחצי האוויר בצמיגימ וחפש בלאי יוצא דופנ
או נזק .בצע בב גלגלימ בימנ הראשונ לבלאי חריג,
אפילו לפני שמערכת חיווי החלפת שמנ מופעלת.

מועדי תחזוקה נדרשימ

•בדוק את מפלי הנוזלימ במיכל העודפימ של נוזל
קירור המנוע ובמשאבת הבלמ המרכזית ,במידת
הצורכ.
•בדוק את התפקוד של כל הפנימ בתאורה בפנימ
ומחוצ לרכב.
•בדוק ומלא את המפל של נוזל גזי פליטה AdBlue

)אוריאה( )אמ קיימ(.

לבירור מועדי התחזוקה המתאימימ ,עיינ בנושא "תכנית
תחזוקה" בעמוד הבא.
בכל מועד החלפת שמנ כפי שמצוינ ע"י מערכת
חיווי החלפת שמנ:

בכל מועד החלפת שמנ כפי שמצוינ ע"י מערכת
חיווי החלפת שמנ:
•בדוק את המצבר ,נקה וחזק את הקטבימ בהתאמ
לצורכ.
•בדוק את רפידות הבלמימ ,נעלי בלמ ,דיקיות
בלמ ,רפידת בלמ התופ ,צינורות בלמימ ובלמ חניה.
•בדוק את ההגנה של מערכת קירור המנוע
והצינורות.
•בדוק את מערכת הפליטה.
•בדוק את מננ האוויר של המנוע בנהיגה בשטח
או באבק.
•בדוק את היכוכ בבריחי הדלתות וככ במידת
הצורכ.
•בדוק את מפל של נוזל קירור מנוע.

•החלפ את השמנ ואת המננימ.

הערה:

•בצע בב צמיגימ.

לאחר שביצעת את הפעולה האחרונה בטבלה ,המשכ
עמ הטיפול התקופתי ,שמור על תדירות המצוינת
בתכנית התחזוקה בימונ כל פעולה בנקודה או
באמצעות הערה.

בצע בב גלגלימ בימנ הראשונ לבלאי חריג,
אפילו לפני שמערכת חיווי החלפת שמנ
מופעלת.

ביצוע מחדש של תכנית התחזוקה מחדש עלול לגרומ
לחריגה ממרווח השירות עבור כמה טיפולימ.
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מרחק בקילומטרימ או זמנ שחלפ )המוקדמ מביניהמ(
שנימ:
קילומטרימ:

בדיקות נופות

החלפ שמנ מנוע ומננ שמנ.
בדוק את מפרקי מהירות קבועה.
בדוק את המתלימ הקדמיימ ,מוטות קישור ואטמי הגומי שלהמ,
והחלפ במידת הצורכ.
בדוק חזותית :צבע חיצוני ,גחונ ,צינורות קשיחימ וגמישימ )פליטה,
מערכת דלק ,בלמימ( ,חלקי גומי ) מכימ ,שרוולימ ,תותבימ וכד'(.
בעת ניעה באבק או בשטח ,בדוק את מננ האוויר של המנוע
והחלפ במידת הצורכ.
בדוק את תפקוד רפידות הבלמימ ובלמ החניה.
בדוק מפלי נוזלימ והופ ,במידת הצורכ )(°

תחזוקה נופת

החלפ מננ אוויר של המנוע.
החלפ מננ אוויר של מיזוג האוויר/תא הנועימ.
החלפ נוזל בלמימ כל  24חודשימ ,אמ נעשה שימוש בנוזל בלמימ

(**) DOT 4

החלפ מננ דלק.
בדוק את רצועת הינע של האביזרימ ורצועת התזמונ.
החלפ רצועת הינע של אביזרימ )***(

215

טיפולי תחזוקה תקופתיימ

מרחק בקילומטרימ או זמנ שחלפ )המוקדמ מביניהמ(
שנימ:
קילומטרימ:
נקז והחלפ את נוזל קירור מנוע כל  10שנימ או  240,000ק"מ,
המוקדמ שביניהמ.
החלפ את רצועת התזמונ )***(

)*( מרווח השירות בפועל להחלפה של שמנ המנוע
ומננ שמנ המנוע ,תלויימ בתנאי השימוש ברכב ומצוינימ
באמצעות נוריות אזהרה או הודעה בלוח המחוונימ.
על כל פנימ ,יש לבצע החלפה אחת לשנתיימ לכל היותר.
אמ הרכב משמש בעיקר לניעות עירוניות ,החלפ את
שמנ המנוע ואת מננ שמנ המנוע מדי שנה.
)**(מועד החלפת נוזל הבלמימ מבו על זמנ בלבד ולא
על מפר הקילומטרימ שהרכב נע
)***( חובה להחליפ את רצועות התזמונ והאביזרימ כל
 60,000ק"מ או  3שנימ בעקבות שימוש תובעני )תנאי
אבק ,תנאי מזג אוויר קשימ ,טמפרטורות נמוכות או
גבוהות באופנ קיצוני ,ניעות עירוניות ,הפעלות ארוכות
ברק(.
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לעולמ אינ להאריכ את תקופת ההחלפה.
) (°הצריכה של תופ ) AdBlueאוריאה( תלויה בתנאי
השימוש ברכב ומצוינת באמצעות נורית אזהרה ו/או
הודעה בלוח המחוונימ.

אזהרה!
•אתה עלול להיפצע באופנ קשה בעבודה במנוע או
בביבתו .בצע את טיפולי התחזוקה אשר יש לכ
את הידע והכלימ הנדרשימ לבצעמ .אמ יש לכ פק
כלשהו ביכולתכ לבצע את טיפול השירות ,הבא את
רכבכ למוכ מומכ.

אזהרה!
•אי ביצוע של הבדיקות והטיפולימ הנדרשימ ברכב,
עלול לגרומ לתקלה ברכיב ולהשפיע על ביצועי
הרכב והשליטה בו .הדבר עלול לגרומ לתאונה.

תא מנוע
מנוע בנזינ  2.0ל'

 - 1מיכל נוזל בלמימ

 - 7מצבר

 - 2מיכל נוזל קירור מצננ ביניימ

 - 8תיבת מתח )נתיכימ(

 - 3מכה מיכל נוזל קירור מצננ ביניימ

 - 9מיכל נוזל שטיפה

 - 4פתחי מילוי שמנ מנוע

 - 10מיכל נוזל הגה כוח

 - 5מיכל נוזל קירור מנוע

 - 11מדיד שמנ מנוע

 - 6מכה מיכל נוזל קירור מנוע

 - 12מננ אוויר של המנוע
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מנוע בנזינ  3.6ל'

 - 1מיכל נוזל בלמימ

 - 6תיבת מתח )נתיכימ(

 - 2מדיד שמנ מנוע

 - 7מיכל נוזל שטיפה

 - 3מיכל נוזל קירור מנוע

 - 8מיכל נוזל הגה כוח

 - 4מכה מיכל נוזל קירור מנוע

 - 9פתחי מילוי שמנ מנוע

 – 5מצבר

 - 10מננ אוויר של המנוע
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מנוע דיזל  2.2ל'

 - 1מיכל נוזל בלמימ

 - 7מכה מיכל נוזל קירור מנוע

 - 2מיכל נוזל קירור מצננ ביניימ

 - 8מצבר

 - 3מכה מיכל נוזל קירור מצננ ביניימ

 - 9מיכל נוזל הגה כוח

 - 4פתחי מילוי שמנ מנוע

 - 10תיבת מתח )נתיכימ(

 - 5מדיד שמנ מנוע

 - 11מיכל נוזל שטיפה

 - 6מיכל נוזל קירור מנוע

 - 12מננ אוויר של המנוע
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בדיקת מפל שמנ מנוע  -מנועי בנזינ

אזהרה!
•לעולמ אל תעשנ תוכ כדי עבודה בתא המנוע :גז
ואדימ דליקימ עלולימ להיפלט ממנו .קיימת כנת
שריפה!
•היה זהיר מאוד בעבודה בתא המנוע אמ המנוע חמ.
קיימת כנת כוויות .אל תתקרב אל מניפת המקרנ:
המניפה החשמלית עלולה להתחיל לפעול .קיימת
כנת פציעות .צעיפימ ,עניבות וביגוד משוחרר
אחר עלול להיתפ בחלקימ הנעימ.

זהירות!
•היזהר לא להתבלבל בינ הנוזלימ השונימ בעת
המילוי :אינ התאמה ביניהמ .מילוי נוזל שגוי עלול
לגרומ נזק חמור לרכבכ.
•אור שמפל שמנ המנוע יעלה מעל ימונ .MAX
•מלא שמנ מנוע במפרט זהה לזה שישנו כבר במנוע.

220

זהירות!
•מילוי יתר או מילוי חר של שמנ יגרומ לחדירת אוויר
או לאובדנ לחצ שמנ ,שעלול לגרומ נזק למנוע.
•כדי להבטיח שימונ הולמ של מנוע רכבכ ,יש לשמור
על המפל התקינ של שמנ המנוע.

יש לבדוק את מפל שמנ המנוע  5דקות לאחר כיבוי
מנוע חמ.
בדיקת שמנ המנוע כאשר הרכב נמצא על קרקע ישרה,
תשפר את הדיוק של קריאת מפל השמנ.
הקפד שמפל שמנ המנוע יהיה תמיד באזור הבטוח על
המדיד.
הופה של  0.95ליטר של שמנ כאשר המפל הוא
בתחתית האזור הבטוח ,תגרומ לעליית המפל לקצה
העליונ של האזור הבטוח במנועימ אלה

הופת נוזל שטיפת שמשות
מיכל נוזל השטיפה משותפ למתזי השמשה הקדמית
ולמתז החלונ האחורי )אמ קיימ(.
מיכל הנוזלימ נמצא בחזית של תא המנוע.
הקפד לבדוק את המפל במיכל באופנ דיר.
מלא את המיכל בנוזל שטיפת שמשות בלבד )לא בנוגד
קיפאונ למצננ(.
בעת מילוי של מיכל נוזל שטיפה ,הרטב מטלית או מגבת
במעט נוזל שטיפה ונגב את להבי המגבימ .הדבר יייע
לפעולת המגבימ.
למניעת קפיאת מערכת השטיפה במזג אוויר קר ,בחר
בתמיה או בתרכובת אשר עומדת בטווח הטמפרטורה
של מזג האוויר או מעבר לו.
ניתנ למצוא את טווח הטמפרטורה על גבי תווית מיכלי
נוזל השטיפה.

אזהרה!
נוזלי שטיפה הניתנימ לרכישה המ דליקימ .המ עלולימ
להידלק ולגרומ לכ לכוויות .יש להיזהר בעת מילוי או
עבודה עמ נוזל שטיפה.

מצבר ללא תחזוקה
רכבכ מצויד במצבר ללא תחזוקה .לכנ ,אינ שומ צורכ
להויפ מימ או לבצע בדיקות תקופתיות.

אזהרה!
•שימוש במצבר שמפל הנוזל בו נמוכ ,עלול לגרומ
נזק בלתי הפיכ למצבר ואפילו להוביל לפיצוצ.
•בעבודה על המצבר או בביבתו תמיד הרכב
משקפי מגנ מיוחדימ.
•מצברימ מכילימ חומרימ מוכנימ מאוד לביבה.
להחלפת מצבר פנה למרכז שירות מורשה מטעמ
מלת בע"מ.
•נוזל המצבר הוא חומר מאכל העלול לגרומ לכוויות
או אפ לעוורונ .מנע מגע של נוזל המצבר עמ עיניכ,
עורכ ,או בגדיכ .אל תרכונ מעל המצבר בעת חיבור
הדקי כבלימ .אמ חומצה הותזה לעיניכ על עורכ או
בגדיכ ,שטופ את האזור מיד בכמות גדולה של מימ.

אזהרה!

זהירות!

למידע נופ ,עיינ ב"הליכ התנעה בכבלי עזר" בפרק
"במקרה חירומ".

אל תשתמש במטענ מצברימ מהיר כדי לפק
מתח ההתנעה.

•הגז הנפלט מהמצבר הוא דליק ונפיצ .הרחק
מקורות ללהבה גלויה ולניצוצות מהמצבר .אל
תשתמש במצבר עזר או כל עזר התנעה אחר עמ
מתח הגבוה מ 12-וולט .אל תאפשר לכבלי מצבר
לגעת זה בזה.
•קוטבי המצבר ,ההדקימ והציוד הנלווה מכילימ
עופרת ותרכובות עופרת .שטופ את ידיכ לאחר טיפול.

זהירות!
•בעת החלפת כבלי מצבר ,חשוב ביותר לחבר את
הכבל החיובי לקוטב החיובי ואת הכבל השלילי
לקוטב השלילי .ניתנ לזהות את קוטבי המצבר
באמצעות הימונ על מעטפת המצבר חיובי )(+
ושלילי ) .(-הדקי המצבר חייבימ להיות מהודקימ
היטב לקוטבי המצבר ונקיימ מקורוזיה.
•אמ נעשה שימוש במטענ מהיר כאשר המצבר
ברכב ,נתק את שני כבלי מצבר הרכב ,לפני חיבור
מטענ למצבר.

טיפול במרכז שירות מורשה
אנשי השירות המקצועיימ ,הכלימ והציוד מיוחדימ
במרכז השירות המורשה שלכ ,מאפשרימ לו לבצע
את כל פעולות הטיפול באופנ המקצועי ביותר.
חוברת השירות כוללת מידע מפורט על טיפולי שירות
ותחזוקה ברכבכ.
עיינ בחוברות השירות לפני ביצוע טיפול בעצמכ.

הערה:
שינוי מכוונ במערכות בקרת פליטה עשוי לגרומ
לשלילת האחריות ויכול לגרומ להטלת קנות עליכ.

אזהרה!
אתה עלול להיפצע באופנ קשה בעבודה במנוע או
בביבתו.
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אזהרה!
בצע רק טיפולי התחזוקה אשר יש לכ את הידע
והכלימ הנדרשימ לבצעמ .אמ יש לכ פק כלשהו
ביכולתכ לבצע את טיפול השירות ,הבא את רכבכ
למוכ מומכ.

להבי מגבי שמשה קדמית
נקה את להבי הגומי של המגבימ ואת השמשה הקדמית
בקביעות באמצעות פוג או מטלית רכה וחומר ניקוי
עדינ ולא שוחק.
ככ יורו משקעי מלח ואבק דרכימ.
הפעלה של מגבימ על שמשה יבשה למשכ זמנ רב,
עלולה לגרומ לנזק ללהבי המגבימ.
השתמש תמיד בנוזל שטיפה בעת שימוש במגבימ
להרת מלח או לכלוכ משמשה יבשה.
הימנע משימוש במגבימ להרת כפור או קרח מהשמשה
הקדמית.
מנע מגע של להבי המגבימ עמ דלקימ ,כגונ שמנ מנוע,
בנזינ וכו'.
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הערה:

הרה/התקנה של להב מגב החלונ האחורי

אורכ החיימ של המגבימ משתנה בהתאמ למיקומ
הגאוגרפי ולתדירות השימוש.
מגבימ שאינמ פועלימ כראוי עשויימ לרעוד ,להשאיר
ימני מריחה ,פי מימ ונקודות רטובות.
אמ אחד ממצבימ אלו מתרחש ,נקה את להבי המגבימ
או החלפ ,במידת הצורכ.
יש לבדוק באופנ דיר את להבי המגבימ וזרועות המגבימ,
לא רק בעת שקיימות בעיות בתפקוד המגבימ.

זהירות!
אל תאפשר לזרוע המגב ליפול בחזרה על השמשה
ללא להב מגב ,אחרת ייגרמ נזק לשמשה.
 .1הרמ את זרוע המגב מהשמשה ,עד שזרוע המגב
במצב מורמ לגמרי.

הבדיקה צריכה לכלול את הנקודות הבאות:
•בלאי וקצוות לא אחידימ
•חומרימ זרימ
•התקשות או דקימ
•עיוות או ימני עייפות

להב מגב עמ לשונית שחרור במצב נעול

 - 1להב המגב

אמ להב המגב או זרוע המגב ניזוקו ,החלפ את זרוע
המגב או הלהב בחדש.

 - 2מכה

אל תנה לתקנ זרוע מגב או להב מגב שניזוקו.

 - 3לשונית שחרור
 - 4זרוע המגב

 .2לניתוק להב המגב מזרוע המגב ,הרמ את המכה,
לחצ על לשונית השחרור ותוכ החזקת זרוע המגב עמ
יד אחת ,החלק את להב המגב מטה לעבר הבי
של זרוע המגב.

התקנת/הרת מגב החלונ האחורי
 .1הרמ את דלת תא המטענ לגישה לזרוע המגב האחורי.

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

להב המגב שהור מזרוע המגב

 .4הנח את זרוע המגב בזהירות על השמשה הקדמית.

 - 1זרוע המגב

התקנת להבי מגבי השמשה הקדמית

התקנת המגב האחורי

 .1הרמ את זרוע המגב מהשמשה ,עד שזרוע המגב
במצב מורמ לגמרי.

 - 1זרוע המגב

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

 - 2להב המגב

 .4החלק את להב המגב על הוו שעל זרוע המגב ,התפ
ישתלב ותישמע נקישה ,ולאחר מכנ גור את המכה.

 .2הרמ את זרוע המגב מהחלונ האחורי וובב את להב
המגב כלפי חוצ לניתוקו מזרוע המגב.

 - 2להב המגב
 .3הנח את זרוע המגב בזהירות על החלונ האחורי.

 .3הכנ את הוו בקצה הזרוע בפתח שבלהב המגב.

 .5הנח את זרוע המגב בזהירות על השמשה הקדמית.
להב המגב שהור מזרוע המגב

 - 1פינ ציר זרוע המגב
 - 2נקודת חיבור בזרוע המגב
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התקנת המגב האחורי
 .1הרמ את המגב במלואו מהחלונ האחורי.
 .2הכנ את פינ ציר להב המגב לפתח בקצה של זרוע
המגב ,וובב את המגב למקומו.
 .3הנח את המגב על החלונ האחורי וגור את דלת תא
המטענ.

מערכת קירור

•בעת עבודה בקרבת מאוורר הקירור של המצננ,
נתק את כבל אפקת המתח למנוע המאוורר
והעבר את מתג ההתנעה למצב  .OFFהמאוורר
מבוקר טמפרטורה ויכול לפעול בכל עת אמ מתג
ההתנעה במצב .ON

בדיקת נוזל קירור מנוע

אזהרה!
•אתה ואנשימ אחרימ עלולימ להיכוות קשות מנוזל
קירור )נוגד קיפאונ( חמ של המנוע או אדימ היוצאימ
מהמצננ .אמ אתה רואה או שומע אדימ היוצאימ
מתחת למכה המנוע ,אל תפתח את מכה
המנוע עד שהמצננ יתקרר .לעולמ אל תפתח את
מכה הלחצ של מערכת הקירור כאשר המצננ או
מיכל העודפימ חמימ.
•הרחק את ידיכ ,כלימ ,ביגוד ותכשיטימ ממאוורר
הקירור של המצננ .המאוורר יכול להתחיל לפעול
בכל עת ,בינ אמ המנוע פועל ובינ אמ לאו.
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אזהרה!

בדוק את נוזל הקירור של המנוע ומצננ הביניימ )אמ קיימ(
כל  12חודשימ )אמ ניתנ ,לפני תחילת העונה הקרה(.
אמ נוזל הקירור של המנוע ומצננ הביניימ )אמ קיימ(
מזוהמ ,יש לנקז את המערכת ,לשטופ אותה ולמלא
מחדש בנוזל קירור ) OATטכנולוגיית תופ אורגני(
)התואמ לתקנ  (MS.90032במרכז שירות מורשה.
בדוק אמ בחזית מעבה מיזוג האוויר )אמ קיימ( הצטברו
חרקימ ,עלימ וכו' .אמ הוא מלוכלכ ,נקה בעדינות בתזת
מימ מצינור גינה אנכית על פני המעבה )אמ קיימ( או
על המצננ.
בדוק האמ צינורות מערכת הקירור של המנוע ומצננ
הביניימ מתפוררימ ,דוקימ ,קרועימ ,חתוכימ ,ואת

הידוק החיבור במיכל העודפימ של המצננ .בדוק את
המערכת כולה לאיתור דליפות .אל תיר את מכה
הלחצ של מילוי נוזל קירור כאשר מערכת הקירור חמה.

מערכת הבלמימ
כדי להבטיח את הפעולה התקינה של מערכת הבלמימ,
יש לבצע בדיקה תקופתית של רכיבי מערכת הבלמימ.
לבירור מועדי התחזוקה המתאימימ ,עיינ בנושא "תכנית
תחזוקה" בפרק זה.

אזהרה!
השארת הרגל על דוושת הבלמ עלולה לגרומ לכשל
בבלימה וליכונ לתאונה .נהיגה בעת שרגלכ על
דוושת הבלמ או לחיצה ממושכת עליה ,עלולה לגרומ
לטמפרטורות גבוהות מאוד של הבלמימ ,בלאי רפידות
חריג ,ונזק אפשרי לבלמימ .לא תישמר יכולת הבלימה
המרבית במקרה חירומ.
בדיקת מפל נוזל  -מיכל נוזל בלמימ
יש לבדוק את מפל הנוזל במיכל נוזל בלמימ בכל טיפול,
או מיד לאחר שנורית האזהרה של מערכת הבלמימ
נדלקת.

אמ דרוש ,הופ נוזל עד שהמפל יגיע לימנ המלא בצד
של מיכל נוזל הבלמימ .הקפד לנקות את החלק העליונ
של המיכל לפני הרת המכה.
בבלמי דיק ,מפל הנוזל צפוי לרדת ככל שרפידות
הבלמ נשחקות .יש לבדוק את מפל נוזל הבלמ כאשר
הרפידות מוחלפות .אמ מפל נוזל הבלמימ נמוכ מאוד,
בדוק דליפות במערכת.
למידע נופ עיינ בנושא "נוזלימ וחומרי יכה" בפרק
"מפרטימ טכניימ".

אזהרה!
•נוזל בלמימ הוא חומר רעיל ומשתכ מאוד .לאחר
מגע מקרי רחצ מיד את החלקימ הנגועימ במימ
ובבונ ניטרלי ,ושטופ ביודיות לאחר מכנ .פנה מיד
לקבלת טיפול רפואי אמ נבלע הנוזל.
•השתמש אכ ורק בנוזל הבלמימ שהיצרנ המליצ
עליו .למידע נופ עיינ בנושא "נוזלימ וחומרי יכה"
בפרק "מפרטימ טכניימ" .שימוש בנוזל בלמימ
מוג לא נכונ עלול לגרומ נזק כבד למערכת
הבלמימ ו/או לפגומ בביצועיה.

אזהרה!
הוג הנכונ של נוזל הבלמימ המתאימ לרכבכ ,רשומ
גמ על מיכל נוזל בלמימ המקורי.
•כדי למנוע זיהומ מחומרימ זרימ או מלחות,
השתמש רק בנוזל בלמימ חדש או נוזל שהיה גור
במיכל אטומ לחלוטינ .הקפד שמכה מיכל נוזל
הבלמימ יהיה גור היטב תמיד .נוזל בלמימ במיכל
פתוח יפח לחות מהאוויר ונקודת הרתיחה שלו
תפחת .הנוזל עלול לרתוח באופנ לא צפוי במהלכ
בלימה חזקה או ממושכת ,ולגרומ לכשל פתאומי
בבלימה ,שעלול להתיימ בתאונה.

תיבת הילוכימ אוטומטית
בדיקת מפל נוזל
מפל הנוזל נקבע מראש במפעל ואינו דורש שינוי
בתנאי הפעלה רגילימ.
מכוונ שאינ צורכ בבדיקה שגרתית של מפל הנוזלימ,
לתיבת ההילוכימ אינ מדיד.
מרכז השירות המורשה שלכ יכול לבדוק את מפל
נוזל תיבת ההילוכימ באמצעות כלי בדיקה מיוחדימ.
אמ אתה מבחינ בדליפת נוזל או חש בתקלה בתיבת
ההילוכימ ,פנה מיד למרכז שירות מורשה לבדיקת
מפל נוזל תיבת ההילוכימ.

•מילוי יתר יכול לגרומ לנזילה של נוזל בלמימ על
חלקי מנוע חמימ ולהתלקחות הנוזל .נוזל בלמימ
עלול גמ לגרומ נזק לצבע או לוויניל ,יש להקפיד
למנוע מגע שלו עמ משטחימ אלה.

הפעלת הרכב כאשר מפל הנוזל אינו תקינ עלולה
לגרומ נזק כבד לתיבת ההילוכימ.

•מנע זיהומ של נוזל הבלמימ מנוזלימ המבוימ
על דלקימ .אטמי הבלמימ עלולימ להינזק ,ולגרומ
לכשל חלקי או מלא של הבלמימ ,שעלול להתיימ
בתאונה.

זהירות!
אמ קיימת נזילה מתיבת ההילוכימ ,הבא את רכבכ
לתיקונ במרכז שירות מורשה .אחרת ,עלול להיגרמ
נזק כבד לתיבת ההילוכימ.
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זהירות!
למרכז השירות המורשה שלכ יש את הכלימ
המתאימימ להתאמה של המפל התקינ של נוזל
תיבת ההילוכימ.

הרמת הרכב

תווית מידע על צמיגימ ועומימ

הערה:
לחצי האוויר הנכונימ בצמיגימ קרימ רשומימ על קורת
דלת הנהג או על הצד של דלת הנהג.
בדוק את לחצי הניפוח של כל הצמיגימ ברכבכ כולל
הגלגל החלופי )אמ קיימ( ,לפחות אחת לחודש ונפח
ללחצ המומלצ עבור רכבכ.

כאשר יש צורכ להרימ את הרכב ,הבא את הרכב למרכז
שירות מורשה או למוכ שירות.

צמיגימ

דוגמה למיקומ תווית צמיגימ )קורה (B

צמיגימ  -מידע בטיחותי
מידע בטיחותי על הצמיגימ מכה את הנושאימ של
המידע הבא :ימוני צמיג ,מפרי זיהוי צמיג ,מונחימ
והגדרות של צמיגימ ,לחצי אוויר בצמיגימ ועומימ על
הצמיגימ.

דוגמה למיקומ תווית צמיגימ )דלת(

226

לוחית נתונימ של הצמיגימ והמטענ

והמטענ בנושא "העמת הרכב" בפרק "התנעה ונהיגה"
בפר זה.

) (2קבע את המשקל של הנהג והנועימ שייעו
ברכב.

הערה:

) (3החר את המשקל הכולל של הנהג והנועימ
מ XXX-ק"ג.

בתנאי העמה מרבית של הרכב ,אינ לעבור על ערכי
משקל כולל מותר על הרנימ ) (GAWRעבור הרנימ
הקדמי והאחורי.
לוחית נתונימ של הצמיגימ והמטענ

לקביעת תנאי העמה המרביימ עבור רכבכ ,אתר את
הפקה The combined weight of occupants and
cargo should never exceed XXX kg or XXX lbs

לוחית זו מפקת לכ מידע חשוב על:
 .1מפר אנשימ שהרכב יכול להיע.
 .2המשקל המרבי שהרכב יכול לשאת.
 .3גדלי צמיגימ המיועדימ לרכבכ.
 .4לחצי ניפוח בצמיג קר עבור צמיגימ קדמיימ ,אחוריימ
וחלופי.
העמה
העומ המרבי על הצמיגימ אינו יכול לעלות על יכולת
הנשיאה של הצמיגימ ברכבכ.
לא תחרוג מיכולת הנשיאה של הצמיגימ ,אמ תקפיד
על היצמדות לתנאי העמה ,גודל הצמיג ולחצי ניפוח
לצמיגימ קרימ ,המצוינימ על לוחית נתונימ של הצמיגימ

)המשקל המשולב של נועימ ומטענ לעולמ לא יעלה
על  XXXק"ג או  XXXליברות( על לוחית נתונימ של
הצמיגימ והמטענ.

) (4הערכ שמתקבל שווה למשקל המטענ הניתנ
להעמה .לדוגמה ,אמ ערכ  XXXשווה ל1400-
ליברות ויהיו חמישה נועימ במשקל של  150ק"ג
ברכבכ ,המשקל הזמינ עבור המטענ הוא  560ליברות.
)(650 = (150 X 5) 750 - 1400
) (5קבע את המשקל המשולב של מטענ וציוד
המועמ ברכב .משקל זה אור שיעלה על ערכ
משקל מטענ שחושב בשלב .4

המשקל המשולב של נועימ ,מטענ/ציוד ומשקל על
וו הגרירה )אמ קיימ( לעולמ לא יחרוג מעל המשקל
הרשומ כאנ.
צעדימ לקביעת מגבלת העומ הנכונה
) (1אתר את הכיתוב The combined weight of
occupants and cargo should never exceed XXX kg

) or XXX lbsהמשקל המשולב של נועימ ומטענ לעולה
לא יעלה על  XXXק"ג או  XXXליברות( בלוחית הנתונימ
של רכבכ.
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) (6אמ רכבכ יגרור גרור ,המשקל של הגרור שלכ יועבר
אל רכבכ.
עיינ במדריכ שלכ ,לקביעה כיצד יש להפחית את משקל
המטענ שמובל ברכבכ.
דוגמה מטרית של מגבלת עומ
לדוגמה ,אמ ערכ  XXXשווה ל 635 -ק"ג ויהיו חמישה
נועימ במשקל של  68ק"ג ברכבכ ,המשקל הזמינ עבור
המטענ הוא  295ק"ג )(635- 340 (5x68) = 295 kg
כמוצג בשלב .4

הערה:
•אמ רכבכ יגרור גרור ,המשקל של הגרור שלכ יועבר
אל רכבכ .הטבלה הבאה מציגה דוגמאות כיצד יש
לחשב את המשקל הכולל המותר של מטענ ,ומשקלי
גרירה של רכבכ עמ ערכימ שונימ של כמות נועימ
וגודל הנועימ .טבלה זו מיועדת להמחשה בלבד
ואינה מתארת במדויקת את תצורת הישיבה ויכולת
הנשיאה של רכבכ.
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•עבור הדוגמה הבאה ,המשקל המשולב של נועימ
ומטענ אור שיעבור את  392ק"ג.

משקל זמינ של מטענ/ציוד
ומשקל על וו הגרירה

משקל כולל של הנועימ

פחות

משקל משולב של הנועימ
והמטענ מלוחית הצמיגימ
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אזהרה!
עומ יתר על צמיגי רכבכ הוא מוכנ .עומ יתר
עלול לגרומ לכשל של הצמיג ,להשפיע על השליטה
ברכב ולהגדיל את מרחק העצירה .השתמש בצמיגימ
המומלצימ עבור מגבלת המשקל של רכבכ .לעולמ אל
תעמי עליהמ יותר מהמותר.

בטיחות

אזהרה!
•צמיגימ שאינמ מנופחימ כראוי המ מוכנימ
ועלולימ לגרומ לתאונות.
•ניפוח חר מגביר את הכיפופ של הצמיג ועלול
לגרומ להתחממות יתר ולכשל של הצמיג.

ניפוח חר וניפוח יתר-שניהמ משפיעימ על יציבות
ועלולימ לגרומ להיגוי איטי או מופרז.

הערה:
•לחצי אוויר שונימ בצמיגימ בצדדימ השונימ עלולימ
לגרומ לתגובת היגוי לא יציבה ובלתי צפויה.
•לחצי אוויר שונימ בצמיגימ בצדדימ השונימ עלולימ
לגרומ לרכב לטות לאחד הצדדימ.

צמיגימ  -מידע כללי

•ניפוח יתר מפחית את יכולת השיכוכ של הצמיג.
עצמימ על הכביש ובורות יכולימ לגרומ נזק שעלול
לגרומ לכשל של הצמיג.

לחצי ניפוח תקינימ חיוניימ לפעולה בטוחה והולמת של
רכבכ.

•ניפוח חר או יתר של צמיגימ עלול להשפיע על
ההיגוי ,ועלול לגרומ כשל פתאומי של הצמיג
שיגרומ לאובדנ השליטה ברכב.

ההתנגדות לגלגול של צמיגימ לא מנופחימ תגרומ
להגברת צריכת הדלק.

•לחצי אוויר לא זהימ בצמיגימ עלולימ לגרומ לבעיות
בהיגוי .אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.

בלאי וליה

לחצ אוויר בצמיגימ

ארבע תחומימ עיקריימ מושפעימ מלחצי ניפוח לא
תקינימ בצמיגימ:
•הבטיחות והשליטה ברכב
•צריכת הדלק
•בלאי וליה
•נוחות הניעה

•לחצי אוויר שונימ בצדדימ של הרכב עלולימ לגרומ
לרכב לטות לאחד הצדדימ.
•נהג תמיד בצמיגימ מנופחימ ללחצ האוויר המומלצ
לצמיגימ קרימ.

צריכת דלק

לחצי ניפוח לא תקינימ בצמיגימ קרימ עלולימ לגרומ
לדפוי בלאי חריגימ ולהפחית את אורכ החיימ של
הוליה ,ויחייבו החלפה מוקדמת של הצמיגימ.
נוחות ניעה ויציבות הרכב
לחצי אוויר תקינימ בצמיגימ תורמימ לנוחות הניעה.
ניפוח יתר גורמ לרעידות ולניעה לא נוחה.
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לחצי ניפוח צמיגימ
לחצי האוויר הנכונימ בצמיגימ קרימ רשומימ על קורת
דלת הנהג או על הצד של דלת הנהג.

לפחות אחת לחודש:
•בדוק את לחצי האוויר בצמיגימ במד לחצ אוויר זעיר
מדויק ונפח במידת הצורכ .אל תקבע את הניפוח
הנכונ לפי מראה הצמיגימ .צמיגימ עשויימ להראות
מנופחימ באופנ תקינ גמ כאשר חר בהמ אוויר.
•בדוק ימני בלאי או נזק בצמיגימ.

זהירות!
לוחית נתונימ של הצמיגימ והמטענ

לוחית זו מפקת לכ מידע חשוב על:
 .1מפר האנשימ שהרכב יכול להיע.
 .2גדלי צמיגימ המיועדימ לרכבכ.
 .3לחצי ניפוח בצמיג קר עבור צמיגימ קדמיימ ,אחוריימ
וחלופי

לאחר בדיקה או התאמה של לחצי האוויר בצמיגימ,
התקנ בחזרה תמיד את שתומ הצמיג .ככ תימנע
חדירת לחות ולכלוכ לשתומ ,שעלולה לגרומ נזק
לקנה השתומ.

לחצי האוויר הרשומימ על התווית המ תמיד "לחצי אוויר
בצמיגימ קרימ".
לחצ אוויר בצמיג קר מוגדר כלחצ אוויר לאחר שהרכב לא
נע לפחות  3שעות ,או נע פחות מ 1.6 -ק"מ לאחר
שחנה במשכ שלוש שעות לפחות.
לחצי אוויר בצמיגימ קרימ אור שיעלו על לחצי האוויר
המוטבעימ על דפנות הצמיג.

בדוק את לחצי האוויר לעתימ קרובות אמ המ
חשופימ לטמפרטורות חיצוניות שונות ,כיוונ שלחצי
האוויר משתנימ בהתאמ לשינוי בטמפרטורה.
לחצ האוויר משתנה ב (kPa 7) 1 psi-על כל עלייה
של  7°Cבטמפרטורה.
קח זאת בחשבונ אמ אתה בודק את לחצי האוויר
בתוכ מוכ ,בייחוד בחורפ.
דוגמה :אמ הטמפרטורה במוכ =  20°Cוהטמפרטורה
החיצונית =  ,0°Cאז יש להגדיל את לחצי האוויר
לצמיגימ קרימ ב ,(21 kPa) 3 psi-ששווה ל1 psi-
) (7 kPaלכל  7°Cלטמפרטורה חיצונית זו .לחצ האוויר
עשוי לעלות ב 2-ל 13) psi 6-עד  ( kPa 40במהלכ
הפעולה.
אל תפחית את העלייה הזאת בלחצ האוויר ,אחרת
לחצ האוויר יהיה נמוכ מדי.
לחצי אוויר לניעה במהירות גבוהה
היצרנ ממליצ לנוע במהירויות בטוחות בהתאמ
למגבלות המהירות בחוק.
כאשר מגבלות המהירות או תנאי הדרכ מאפשרימ
ניעה במהירויות גבוהות ,שמירה על לחצי אוויר
נכונימ היא חשובה ביותר.
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ניעה במהירות גבוהה עשויה לדרוש הגברה של לחצי
האוויר בצמיגימ והפחתת משקל המטענ.
למידע על מהירויות הפעלה בטיחותיות מומלצות ,מטענ
ולחצי אוויר בצמיגימ קרימ ,פנה למשווק צמיגימ מורשה
או משווק ציוד מקורי.

אזהרה!
נהיגה במהירות גבוהה כאשר רכבכ בעומ מלא
היא מוכנת .העומ הנופ על הצמיגימ עלול
לגרומ לכשל שלהמ ,וכתוצאה מככ לתאונה חמורה.
אל תנהג כשהרכב בעומ מרבי במשכ זמנ ממושכ
במהירויות שמעל  120קמ"ש.

אמ הצמיג ניזוק ניתנ לתקנו אמ הוא עומד בתנאימ
הבאימ:

לא מומלצ לנוע ברכב בעומ מטענ מלא או לגרור גרור
במצב אל נקר.

•לא נעת עמ צמיג נקור.

למידע נופ עיינ בנושא בקרת לחצי האוויר בצמיגימ.

•הנזק הוא בוליה של הצמיג )נזק לדופנ לא ניתנ
לתיקונ(.

בוב גלגל

•הנקר אינו גדול מ 6-מ"מ.
למידע נופ על תיקונ צמיגימ ,התייעצ עמ מתקנ צמיגימ
מומכ.
יש צורכ להחליפ צמיגי אל נקר שניזוקו ,או צמיגי אל נקר
שחר בהמ אוויר ,מיד עמ צמיג אל נקר אחר באותו גודל
ומטרת שימוש )עומ ומל מהירות(.
צמיגי אל נקר  -אמ קיימימ

צמיגימ רדיאליימ

אזהרה!
שילוב של צמיגימ רדיאלימ עמ וגימ אחרימ של
צמיגימ ברכבכ יגרומ לשליטה לקויה ברכב .חור
היציבות עלול לגרומ לתאונה .השתמש תמיד בארבעה
צמיגימ רדיאלימ .לעולמ אל תשלב צמיגימ מוגימ
שונימ.
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לא ניתנ לתקנ צמיג אל נקר.

צמיגי אל נקר מאפשרימ לכ לנוע  80ק"מ במהירות של
 80קמ"ש לאחר אובדנ חמור של לחצ אוויר.
אובדנ חמור זה של לחצ אוויר מכונה מצב אל נקר.
מצב אל נקר מתרחש כאשר לחצי האוויר בצמיגימ פחתו
ב (kPa 96) 14 psi-ומטה.
לאחר שצמיג אל נקר הגיע למצב אל נקר ,יש לו יכולות
נהיגה מוגבלות ויש להחליפו מיד.

אינ לגרומ לבוב הגלגלימ ,כאשר הרכב תקוע בבוצ,
חול ,שלג או קרח במהירות הגבוהה מ 48-קמ"ש למשכ
למעלה מ 30-שניות ברצפ.
למידע נופ ,עיינ ב"שחרור רכב תקוע" בפרק "במקרה
חירומ".

אזהרה!
בוב מהיר של הגלגלימ עלול להיות מוכנ .הכוחות
שמייצרימ גלגלימ המתובבימ במהירות ,עשויימ
לגרומ לנזק לצמיג או כשל שלו .הצמיג עלול להתפוצצ
ולפצוע מישהו.

אזהרה!
אל תובב את הגלגלימ למהירות שמעל  48קמ"ש,
או למשכ למעלה מ 30-שניות ברצפ מבלי לעצור
בעת שהרכב תקוע ,ואל תתיר לאפ אדמ לעמוד קרוב
לגלגל מתובב ,בכל מהירות שהיא.
מחווני בלאי וליה
מחווני בלאי וליה המ חלק מצמיגימ מקוריימ ומייעימ
לקבוע מתי יש צורכ להחליפ צמיגימ.

הצמיג ,כאשר הוליה שחוקה עד למחווני הבלאי .למידע
נופ ,עיינ בנושא "החלפת צמיגימ" בפרק זה.
אורכ חיי צמיג
אורכ חיי הצמיג תלווי במפר גורמימ משתנימ הכוללימ
בינ השאר את:

אחנ צמיגימ שפורקו במקומ קר ,יבש וחשוכ ככל
האפשר.

•גנונ הנהיגה
•לחצ האוויר בצמיג  -לחצי אוויר לא תקינימ בצמיגימ
קרימ יכולימ לגרומ להיווצרות בלאי לא אחיד בוליית
הצמיג .בלאי לא אחיד יפחית את אורכ חיי הוליה
ויצריכ החלפה מוקדמת יותר של הצמיג.

החלפת צמיגימ

•צמיגי פורט ,צמיגימ עמ ימול מהירות  Vאו גבוה
יותר וצמיגי קיצ באופנ כללי המ בעלי אורכ חיימ קצר
יותר .מומלצ לבצע בב של צמיגימ אלה בכל מועד
שירות של הרכב.

 - 1צמיג שחוק

אזהרה!

 - 2צמיג חדש

יש להחליפ את הצמיגימ ואת הצמיג החלופי לאחר 6
שנימ ,ללא קשר למצב הוליה .אי ציות לאזהרות אלה
עלול לגרומ לכשל פתאומי של הצמיג .אתה יכול לאבד
שליטה ברכב ועלולה להתרחש תאונה שתתיימ
בפציעה קשה או קטלנית.

ימני בלאי אלו מוטבעימ בתחתית חריצי הוליה .המ ייראו
כפימ כאשר עומק הוליה הוא  1.6מ"מ .יש להחליפ את

יש להחליפ גמ את קנה שתומ הצמיג בעת התקנת
צמיגימ חדשימ בשל הבלאי בצמיגימ הקיימימ.

הגנ על הצמיגימ ממגע עמ שמנ חומרי יכה ובנזינ.

•המרחק שהרכב נע.

וליית הצמיג

הערה:

הצמיגימ של הרכב החדש שלכ מהווימ איזונ בינ
מאפיינימ שונימ.
יש לבדוק בקביעות בלאי ולחצי אוויר נכונימ לצמיגימ
קרימ.
אמ נדרשת החלפת צמיגימ ,היצרנ ממליצ במיוחד על
השימוש בצמיגימ הזהימ לצמיגימ המקוריימ ,בגודל
באיכות ובביצועימ.
עיינ בנושא "מחווני בלאי וליה" בחלק זה.
לפרטימ על הגודל והוג של הצמיגימ שלכ ,ראה
תווית מידע על צמיגימ ועומימ או תווית אישור של
הרכב.
קוד עומ מרבי ומל מהירות עבור הצמיג שלכ
נמצאימ על דופנ הצמיג המקורי שלכ.
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מומלצ להחליפ את הצמיגימ בזוג שני צמיגימ קדמיימ או
שני צמיגימ אחוריימ.
החלפה של צמיג אחד בלבד עלולה להשפיע באופנ חמור
על השליטה ברכב.
אמ אתה מחליפ צמיג ודא שמפרטי הצמיג תואמימ
לצמיג שהוחלפ.
מומלצ לפנות למתקנ צמיגימ מומכ או מרכז השירות
המורשה שלכ בכל שאלה שיש לכ בנוגע למפרטי
הצמיגימ וביצועיהמ.
התקנה של צמיגימ לא זהימ עלולה להשפיע לרעה על
הבטיחות ,השליטה והניעה של רכבכ.

אזהרה!
•אל תשתמש בצמיג ,גודל גלגל ,קוד עומ מרבי או
ערכ מהירות השונימ מאלו המצוינימ לרכבכ .שילוב
של מפר צמיגימ וגלגלימ עשויי לשנות את גובהי
המתלימ ואת מאפייני הביצועימ ,ויגרומ לשינויימ
בהיגוי בשליטה בלימה של רכבכ.

אזהרה!
התוצאה עשויה להיות היגוי לא צפוי ועומ על
מערכות ההיגוי והמתלימ .אתה יכול לאבד שליטה
ברכב ועלולה להתרחש תאונה שתתיימ בפציעה
קשה או קטלנית .השתמש רק בצמיגימ ובגלגלימ
בגדלימ ובעומימ שאושרו לרכבכ.
•לעולמ אל תשתמש בצמיג בעל קוד עומ מרבי או
מאפיינימ נמוכימ מהצמיג המקורי שהותקנ ברכבכ.
שימוש בצמיג בעל קוד עומ מרבי נמוכ יותר יכול
לגרומ לכשל של הצמיג בשל עומ יתר .אתה עלול
לאבד שליטה ולגרומ לתאונה.
•התקנה של צמיגימ שאינמ תואמימ לערכי
המהירות ,עלולה לגרומ לכשל של הצמיג ולאובדנ
השליטה ברכב.

זהירות!
החלפת הצמיגימ המקוריימ בצמיגימ השונימ בגודלמ
תגרומ לשגיאה בקריאת מד המהירות ומד המרחק.

וגי צמיגימ
צמיגימ לכל העונות  -אמ קיימימ
צמיגימ לכל העונות מפקימ אחיזה עבור כל העונות
)אביב ,קיצ ,תיו וחורפ(.
רמות האחיזה עשויות להשתנות בינ דגמימ שונימ
צמיגימ לכל העונות.
ניתנ לזהות צמיגימ לכל העונות באמצעות הכיתוב M+S,

 M&S, M/Sאו  MSעל דופנ הצמיג.
השתמש בצמיגימ לכל העונות בקבוצות של ארבעה,
אחרת הבטיחות והשליטה ברכב תושפע לרעה.
צמיגי קיצ או שלוש עונות  -אמ קיימימ
צמיגי קיצ מפקימ אחיזה בדרכימ רטובות ויבשות,
ואינמ מיועדימ לניעה בשלג או על קרח.
אמ ברכבכ מותקנימ צמיגי קיצ ,קח בחשבונ שצמיגימ
אלה אינמ מיועדימ לחורפ או לנהיגה בתנאי קור.
התקנ צמיגי חורפ ברכבכ כאשר טמפרטורת הביבה
מתחת ל 5°C-או אמ הדרכ מכוה בקרח או שלג.
למידע נופ ,צור קשר עמ מרכז שירות מורשה.
צמיגי קיצ אינמ כוללימ מל הר/פתית שלג על דופנ
הצמיג.
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השתמש בצמיגי קיצ בקבוצות של ארבעה ,אחרת
הבטיחות והשליטה ברכב תושפע לרעה.

אזהרה!
אל תשתמש בצמיגי קיצ בתנאי שלג/קרח .אתה
עלול לאבד שליטה ברכב ,שתתיימ בפציעה קשה או
קטלנית .נהיגה במהירות גבוהה מדי עבור תנאי הדרכ
גמ מהווה יכונ של אובדנ השליטה ברכב.

צמיגי שלג
בכמה אזורימ נדרש שימוש בצמיגי שלג במהלכ החורפ.
ניתנ לזהות צמיגי שלג באמצעות מל "הר/פתית שלג"
על דופנ הצמיג.
אמ אתה זקוק לצמיגי שלג,
בחר בצמיגימ הזהימ בגודל
ובוג לצמיגימ המקוריימ.
השתמש בצמיגי שלג
בקבוצות של ארבעה ,אחרת
הבטיחות והשליטה ברכב
תושפע לרעה.

לצמיגי שלג יש בדרכ כללי ערכ מהירות מרבית נמוכ יותר
מהצמיגימ המקוריימ של רכבכ המקורי ,ואינ לנוע איתמ
במהירות שמעל  120קמ"ש במשכ זמנ ממושכ.
למהירויות שמעל  120קמ"ש ,עיינ בהוראות של הצמיג
המקורי או פעל לפי המלצות מתקנ צמיגימ מומכ,
בנוגע למהירות הניעה הבטוחה ,עומימ ולחצי ניפוח
בצמיגימ קרימ.
אפ שצמיגימ מומררימ משפרימ את הביצועימ על
קרח ,יכולת האחיזה וההחלקה על משטחימ רטובימ או
יבשימ עשויה להיות פחותה בהרבה מאלו של צמיגימ לא
מומררימ .בכמה מדינות השימוש בצמיגימ מומררימ
אור ,לכנ יש לבדוק את החוקימ והתקנות המקומיות
לפני שימוש בצמיגימ אלה.

צמיג חלופי  -אמ קיימ

גלגל חלופי התואמ לצמיג ולגלגל המקוריימ -
אמ קיימ
רכבכ עשוי להיות מצויד בגלגל חלופי התואמ במבנהו
ובתפקודו לגלגל המקורי הקדמי או האחורי של רכבכ.
גלגל חלופי זה יכול לשמש במהלכ בב צמיגימ
ברכבכ.
אמ הדבר אפשרי ברכבכ התייעצ עמ מתקנ צמיגימ
מומכ לגבי הדרכ המומלצת לביצוע.
גלגל חלופי קומפקטי  -אמ קיימ
הגלגל החלופי הקומפקטי נועד לשימוש זמני בלבד.
ניתנ לדעת אמ רכבכ מצויד בגלגל חלופי קומפקטי
בעיונ בתיאור הצמיג בתווית מידע הנמצאת בפתח
דלת הנהג או על דופנ הצמיג.

בכלי רכב המצוידימ בערכת חירומ לתיקונ צמיג במקומ
צמיג חלופי ,למידע נופ עיינ בנושא "ערכת חירומ
לתיקונ צמיג" בפרק "במקרה חירומ".

זהירות!
בגלל מרווח הגחונ המופחת כאשר מותקנ גלגל
קומפקטי או זמני ,אינ לשטופ את רכבכ במתקנ
שטיפה אוטומטי .עלול להיגרמ נזק לרכב.
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תיאור צמיג חלופי קומפקטי מתחיל באותיות  Tאו S

לפני יווג מידות הצמיג.
דוגמה:
.T145/80D18 103M

 = T, Sצמיג חלופי זמני
מאחר שלצמיג זה יש אורכ חיי וליה מוגבלימ ,יש
לתקנ )או להחליפ( את הצמיג המקורי ולהתקינו מחדש
בהקדמ האפשרי.
אל תתקינ מכי גלגלימ או תנה להתקינ צמיג רגיל על
חישוק גלגל קומפקטי ,מאחר שהגלגל מיועד במיוחד
לגלגל חלופי קומפקטי.
אינ להתקינ בו זמנית יותר מגלגל חלופי קומפקטי אחד
ברכב.

אזהרה!
גלגל קומפקטי או גלגל מתנפח מיועדימ לשימוש זמני
בלבד .אינ לנהוג במהירות העולה על  80קמ"ש כאשר
מותקנימ גלגלימ אלה .גלגל חלופי זמני הוא בעל אורכ
חיי וליה מוגבל .יש להחליפ את הצמיג החלופי,
כאשר הוליה שחוקה עד למחווני הבלאי .הקפד על
ציות לאזהרות התקפות לגלגל החלופי שלכ.
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אזהרה!
אחרת ,עלול להיגרמ כשל של הגלגל החלופי ואובדנ
השליטה ברכב.
גלגל חלופי בגודל מלא  -אמ קיימ
הגלגל החלופי בגודל מלא נועד לשימוש זמני בלבד.
גלגל זה עשוי להיראות זהה לגלגל מקורי ,המותקנ על
הרנ האחורי או הקדמי ,אבל הוא לא.
גלגל חלופי זה עשוי להיות בעל אורכ חיי וליה מוגבל.
יש להחליפ את הגלגל החלופי ,כאשר הוליה שחוקה
עד למחווני הבלאי.
מאחר שהצמיג אינו זהה לצמיגימ המקוריימ ,תקנ )או
החלפ( את הצמיג המקורי והתקנ אותו ברכבכ בהקדמ
האפשרי.

התקנה של גלגל חלופי זמני תשפיע על השליטה ברכב.
מאחר שהצמיג אינו זהה לצמיגימ המקוריימ ,תקנ )או
החלפ( את הצמיג המקורי והתקנ אותו ברכבכ בהקדמ
האפשרי.

אזהרה!
גלגל חלופי זמני מיועד רק לשימוש במקרה חירומ.
התקנה של גלגל חלופי זמני תשפיע על השליטה
ברכב .כאשר מותקנ גלגל זה ,אל תנהג במהירות
הגבוהה מהמהירות הרשומה על הגלגל החלופי הזמני.
דאג לניפוח ללחצי האוויר לצמיגימ קרימ הרשומימ
בתווית מידע על צמיגימ ועומימ הנמצאת על קורת
דלת הנהג או על הצד של דלת הנהג .תקנ )או החלפ(
את הצמיג המקורי והתקינו מחדש בהקדמ האפשרי.
אחרת ,אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.

גלגל חלופי זמני  -אמ קיימ

טיפול בגלגלימ וצלחות גלגל

הגלגל החלופי זמני נועד לשימוש זמני בלבד.
ניתנ לזהות את הגלגל באמצעות תווית הנמצאת על
הגלגל החלופי.

יש לנקות את כל הגלגלימ וצלחות הגלגלימ ,בייחוד גלגלי
אלומיניומ ובציפוי כרומ ,באופנ דיר באמצעות בונ עדינ
) Phניטרלי( ומימ כדי לשמור על הברק ולמנוע קורוזיה.

התווית כוללת את המגבלות לגלגל חלופי זה .גלגל זה
עשוי להיראות זהה לגלגל מקורי ,המותקנ על הרנ
האחורי או הקדמי ,אבל הוא לא.

שטופ את הגלגלימ באותה תמית בונ המומלצת
לרחיצת גופ הרכב וזכור תמיד לרחוצ את הרכב כאשר
המשטחימ אינמ חמימ למגע.

הגלגלימ עלולימ להיפגמ ממגע עמ מלח ,ודיומ כלוריד,
מגנזיומ כלוריד וקלציומ כלוריד וכו' וכימיקלימ אחרימ
המשמשימ להמת קרח ולשליטה על אבק ולכלוכ
בדרכימ.
נגב מיד במטלית רכה או בפוג ובונ עדינ.

בעת ניקוי של גלגלימ מלוכלכימ מאוד ,כולל אבק בלמימ
רב ,יש לבחור בקפידה את החומרימ והציוד לניקוי של
הצמיגימ והגלגלימ ,כדי למנוע נזק לגלגלימ.
בחר בחומר ניקוי לא שוחק ,לא חומצי לגלגלי אלומיניומ
או כרומ.

אל תשתמש בכימיקלימ חזקימ או מברשת קשה.
המ עלולימ לגרומ נזק לציפוי המגנ שמייע לשמור
הגלגלימ מקורוזיה ואובדנ ברק.

זהירות!
הימנע ממוצרימ או ממכוני שטיפה אשר משתמשימ
בתמיות חומציות או בייות חזקות או מברשות
קשות .מוצרימ ומכוני שטיפה אלו עלולימ לגרומ נזק
לציפוי המגנ של הגלגל .נזק זה אינו מכוה באחריות
לרכב חדש .שטופ את הרכב רק באמצעות חומר ניקוי
לרכב.

זהירות!
אל תשתמש בכריות קרצופ ,צמר פלדה או מברשת
קשה ,חומרי הברקת מתכת או מנקי תנורימ .מוצרימ
אלו יגרמו נזק לציפוי המגנ .נזק זה אינו מכוה
באחריות לרכב חדש .שטופ את הרכב רק באמצעות
חומר ניקוי לרכב מומלצ.

צמיגימ בצבע כרומ כהה ,כרומ אטנ שחור או
עמ ציפוי שקופ ומעט ברק

זהירות!
אמ רכבכ מצויד בצמיגימ מהוג הזה ,אל
תשתמש בחומר לניקוי גלגלימ ,חומרימ שוחקימ
או בתרכובות ליטוש .המ עלולימ לגרומ נזק בלתי
הפיכ לגימור ,שאינו מכוה באחריות המוגבלת
לרכב חדש .השתמש בבונ עדינ מימ ומטלית רכה.
בצע זאת על בי קבוע ,כי זה כל מה שנדרש
לשמירת הגימור.

הערה:

שרשראות שלג )התקני אחיזה(

אמ אתה מתכוונ להחנות או לאחנ את רכבכ לפרק
זמנ ארוכ לאחר ניקוי הגלגלימ בחומר לניקוי גלגלימ ,ע
ברכבכ ולחצ על הבלמימ כדי להוציא את טיפות המימ
מרכיבי הבלמימ.

שימוש בשרשראות שלג דורשות מרווח מפיק בינ
הצמיג למרכב .מלא אחר ההמלצות הבאות למניעת
נזק.

פעולה זו תיר חלודה אדומה מדיקיות הבלמ וימנע
מהרכב לרעוד בעת עצירה.

•שרשראות שלג חייבות להיות בגודל המתאימ
לצמיג ,בהתאמ להמלצת יצרנ הצמיג.
•התקנ רק על הגלגלימ האחוריימ.
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•בשל מרווח מוגבל ,מומלצימ התקני האחיזה הבאימ:
•ציוד מקורי ,מידות צמיגימ  255/70R18וLT255/70R17-

איננ מתאימות לשרשראות שלג.
•השימוש של שרשראות שלג מוג  Sמותר בצמיגי
 245/75R17וחישוקימ בגודל .17 x 7.5 ET44.45

אזהרה!
שימוש בצמיגימ בגדלימ או בוגימ שונימ ),M+S
שלג( על הרנימ הקדמי והאחורי עלול לגרומ להיגוי
בלתי צפוי .אתה עלול לאבד שליטה ולגרומ לתאונה.

זהירות!
כדי למנוע נזק לרכב או לצמיגימ ,הקפד על אמצעי
הזהירות הבאימ:
•בגלל המרווח המוגבל של התקנ האחיזה בינ
הצמיגימ ורכיבימ אחרימ של מערכת המתלימ,
חשוב שייעשה שימוש רק בהתקני אחיזה תקינימ.
התקנימ שבורימ עלולימ לגרומ לנזק חמור .עצור
את הרכב מיד בעת שנשמע רעש שעלול לציינ שבר
בהתקנ.
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זהירות!
הר את החלקימ הפגומימ לפני שימוש נופ.
•התקנ את ההתקנ הדוק ככל האפשר ולאחר מכנ
הדק מחדש לאחר ניעה של  0.8ק"מ.
•אל תעבור מהירות של  48קמ"ש.
•ע בזהירות והימנע מפניות חדות ומהמורות
גדולות ,בייחוד כאשר הרכב עמו.
•אל תיע עמ שרשראות במשכ זמנ רב על כביש
יבש.
הקפד על הוראות של יצרנ התקנ האחיזה ,בנוגע
לשיטת ההתקנה ,מהירות הניעה ומצבי השימוש.
•ע תמיד במהירות השימוש המומלצת על ידי יצרנ
ההתקנ אמ היא נמוכה מ 48 -קמ"ש.
•אל תשתמש בהתקני אחיזה על גלגל חלופי
קומפקטי.

המלצות לבב צמיגימ
הצמיגימ הקדמיימ והאחוריימ ברכבכ פועלימ בעומימ
שונימ ומבצעימ תפקודי היגוי ,שליטה ובלימה שונימ.
מיבות אלו ,המ מתבלימ באופנ לא אחיד.
השפעות אלו יכולות להיות מופחתות באמצעות בב
צמיגימ במועד.
היתרונות של בב צמיגימ המ רבימ ,בעיקר בצמיגימ
בעלי וליה לשימוש בתנאימ קשימ ,כגונ אלו של צמיגי
שטח.
בב צמיגימ יגביר את אורכ חיי הצמיג ,יייע לשמור על
רמות אחיזה בבוצ ,שלג וכביש רטוב ,ויתרומ לניעה
חלקה ושקטה יותר.
לבירור מועדי התחזוקה המתאימימ ,עיינ בפרק "תכנית
תחזוקה" בפרק זה.
יש לפתור את כל היבות לבלאי מהיר או בלתי רגיל לפני
ביצוע בב צמיגימ.
שיטת ביצוע הבב המומלצת היא "אחורה  -בהצלבה"
כמוצג באיור.

בב צמיגימ

זהירות!
הפעלה תקינה של רכבי הנעה לארבעת הגלגלימ
דורשת שצמיגימ בגודל ,מוג והיקפ זהה יהיו
מותקנימ בכל גלגל .צמיגימ בגודל שונה יכולימ לגרומ
לכשל ליחידת העברת כוח .יש להקפיד על מועדי
הבב כדי ליצב בלאי בצמיגימ.

אחונ הרכב
אמ אתה מאחנ את הרכב מעל  21ימימ ,אנו ממליצימ
שתבצע את הפעולות הבאות כדי למזער את התרוקנות
מצבר הרכב:
•נתק את הכבל השלילי מהמצבר.
•בכל פעמ שאתה מאחנ את הרכב או לא משתמש

בו )לדוגמה בחופשה( במשכ שבועיימ או יותר ,הפעל
את מערכת מיזוג האוויר במהירות רק לפחות חמש
דקות באוויר צח ובמהירות אוורור גבוהה .בככ תבטיח
שימוש מפיק של המערכת ותפחית למינימומ את
האפשרות של גרימת נזק למדח ,כאשר המערכת
תופעל מחדש.

מרכב
תחזוקת המרכב וגחונ הרכב
ניקוי פנימ ראשיימ
רכבכ מצויד בפנימ ראשיימ וערפל )אמ קיימ( בעלי
עדשות פלטיק .הפלטיק קל יותר במשקל ופחות
שביר מאשר עדשות זכוכית.
פלטיק אינו עמיד לשריטות כמו זכוכית ,לכנ מומלצ
לנקות את העדשות בזהירות.
למניעת שריטות ועמעומ האור שהפנימ מפקימ ,אל
תנקה את העדשות עמ מטלית יבשה.
להרת לכלוכ ,שטופ את הפנימ עמ תמית מימ ובונ
עדינ.

שמירה על המרכב
שטיפה
•שטופ את רכבכ באופנ תדיר .שטופ תמיד את
רכבכ בצל באמצעות בונ שטיפת רכב עדינ ושטופ
את גופ הרכב כולו במימ נקיימ.
•אמ חרקימ ,פיח ומשקעימ אחרימ הצטברו על
הרכב ,הר בחומר ניקוי מיוחד.
•השתמש במוצר ניקוי והברקה איכותי להרת
לכלוכ מהדרכ ,כתמימ ולהגנה על גימור הצבע.
הקפד לא לשרוט את הצבע.
•אל תשתמש בחומרימ שוחקימ והברקה
ומלטשות חשמליות .המ עלולימ לפגומ בברק או
להפוכ את שכבת הצבע לדקה יותר.

זהירות!
•אל תשתמש בחומרי ניקוי שוחקימ כגונ צמר
פלדה או חול לניקוי שישרטו את המתכת ואת
המשטחימ הצבועימ.

אל תשתמש בחומרי ניקוי שוחקימ ,בממימ ,בצמר
פלדה או בחומרימ קשיחימ אחרימ לניקוי העדשות.
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זהירות!
•שימוש במכשירי שטיפה בלחצ גבוה מעל
 (274 kPa) ,1200 psiעלול לגרומ נזק לצבע
ולמדבקות או להרתמ.
כמה חלקימ של רכבכ עשויימ להיות צבועימ בצבעי מט
אשר דורשימ טיפול מיוחד לשמירת המראה.

זהירות!
אל תשתמש בנוזל ניקוי שמשות טהור לניקוי השמשה
הקדמית והחלונ האחורי ,דלל בכמות של לפחות 50%
מימ .השתמש בנוזל שטיפת שמשות לא מדולל רק
אמ צריכ בגלל טמפרטורות חיצוניות.

הימנע מרחיצת רכב במברשות/גלגלות במתקנימ
אוטומטיימ .רחצ את הרכב באופנ ידני בלבד בחומרי
ניקוי ניטרליימ ויבש אותו במטלית לחה מעור צבי.
אינ להשתמש בחומרימ קשיחימ ו/או חומרי הברקה
לניקוי הרכב .יש לשטופ מיד וביודיות לשלשת
ציפורימ ,מכיוונ שהיא מכילה חומצה חזקה במיוחד.
אל תחנה )אמ אפשר( את הרכב מתחת לעצימ.
הר שרפ צמחימ מיד ,מכיוונ שקשה מאוד להיר
שרפ יבש ותצטרכ להשתמש בחומרימ קשיחימ ו/
או בחומרי הברקה הפוגעימ במראה המט של הצבע.

•אמ אתה נוהג בדרכימ מאובקות או שפוזר בהמ מלח
או בקרבת הימ ,שטופ את גחונ הרכב לפחות אחת
לחודש.
•חשוב מאוד שחורי הניקוז בחלק התחתונ של הדלתות,
פי הדלתות ותא המטענ יהיו נקיימ ופתוחימ.
•אמ גילית פגיעות אבנימ או שריטות בצבע ,תקנ אותמ
מיד .העלות של תיקונימ כאלה היא באחריות בעל
הרכב.
•אמ רכבכ ניזוק בתאונה או באופנ דומה שגרמ לנזק
לצבע ולציפוי המגנ ,דאג לתקנ את רכבכ בהקדמ
האפשרי .העלות של תיקונימ כאלה היא באחריות
בעל הרכב.
•אמ אתה נושא מטענ מיוחד כגונ דשנימ ,מלח הפשרה
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•תקנ שריטות בהקדמ האפשרי .למרכז השירות
המורשה שלכ יש צבע התואמ לצבע רכבכ.
טיפול ושמירת המראה של דגמי גגות רכימ

טיפול מיוחד

זהירות!

וכו' ,ודא שחומרימ אלה ארוזימ היטב באופנ אטומ.
•אמ מבוצעות ניעות רבות על חצצ ,מומלצ להתקינ
מגני בוצ או אבנימ מאחורי כל גלגל.

לשמירה על המראה של פנימ רכבכ והגג ,הקפד על כללי
הזהירות הבאימ:
•הימנע מלהשאיר את הרכב חונה ללא השגחה כאשר
הגג פתוח ,חשיפה לשמש או לגשמ עלולה לפגוע
בפנימ הרכב.
•אל תשתמש בחומרי ניקוי חזקימ או חומרי הלבנה על
חומר הגג ,כיוונ שהמ עלולימ לגרומ לנזק.
•אל תאפשר לחומר לניקוי ויניל לנזול על משטח צבוע
ולהשאיר ימנימ.

•לאחר ניקוי של הגג הרכ של הרכב ודא שהוא יבש
לחלוטינ לפני קיפולו.
•היזהר במיוחד בעת ניקוי החלונות בביצוע ההוראות
הבאות בנושא "טיפול בחלונות גג רכ".
רחיצה  -השתמש בקצפ בונ עדינ ,מימ פושרימ
ומברשת עמ זיפימ רכימ.
אמ דרוש ניקוי נופ ,השתמש בחומר ניקוי מקציפ על
כל הגג ,אבל תמוכ בגג מלמטה.
שטיפה  -הקפד להיר לחלוטינ את כל השרידימ של
חומר הניקוי מהגג באמצעות מימ נקיימ.
זכור שיש לאפשר לגג להתייבש לפני קיפולו.

זהירות!
אי הקפדה על כללי הזהירות עלול לגרומ לנזק מחדירת
מימ לפנימ הרכב ,כתמימ או טחב על הגג.
•הימנע משטיפה במכשירי שטיפה בלחצ גבוה,
כיוונ שהמ יגרמו נזק לחומר הגג .כמו כנ ,זרמ המימ
החזק יכול לחדור דרכ פי האיטומ.

זהירות!
•מומלצ שלא יהיו מימ על הגג לפני קיפולו .הפעלת
הגג ,פתיחת דלק או הורדת חלונ כאשר הגג רטוב
יאפשרו למימ לנזול לפנימ הרכב.
•נקה בזהירות את הרכב ,התזת מימ ישירות לפי
האיטומ עלולה לגרומ למימ לחדור לפנימ הרכב.
•טיפול ואחונ לא הולמ של חלקי הגג הניתנימ
להרה עלולימ לגרומ נזק לאטמימ ,ולגרומ למימ
לחדור לפנימ הרכב.
•יש למקמ את הלוחות הקדמיימ נכונה ,כדי להבטיח
אטימה .התקנה שגויה יכולה לגרומ לחדירת מימ
לפנימ הרכב.
כמה חלקימ של רכבכ עשויימ להיות צבועימ בצבעי מט
אשר דורשימ טיפול מיוחד לשמירת המראה.

זהירות!
•הימנע מרחיצת רכב במברשות/בגלגלות
במתקנימ אוטומטיימ .רחצ את הרכב באופנ ידני
בלבד בחומרי ניקוי ניטרליימ ויבש אותו במטלית
לחה מעור צבי .אינ להשתמש בחומרימ קשיחימ
ו/או חומרי הברקה לניקוי הרכב .יש לשטופ מיד
וביודיות לשלשת ציפורימ ,מכיוונ שהיא מכילה
חומצה חזקה במיוחד.
•אל תחנה )אמ אפשר( את הרכב מתחת לעצימ.
הר שרפ צמחימ מיד ,מכיוונ שקשה מאוד
להיר שרפ יבש ותצטרכ להשתמש בחומרימ
קשיחימ ו/או בחומרי הברקה הפוגעימ במראה
המאט של הצבע.
•אל תשתמש בנוזל שטיפה לא מדולל לניקוי
השמשה הקדמית והחלונ האחורי ,אלא דלל
אותו ב 50%-מימ .השתמש בנוזל שטיפת
שמשות לא מדולל רק אמ צריכ בגלל
טמפרטורות חיצוניות.
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תחזוקה של חלונות לגג רכ
רכב עמ גג רכ כולל חלונות פלטיק גמישימ העשויימ
להישרט אלא אמ יטפלו בהמ באופנ מיוחד בהתאמ
להוראות הבאות:
•לעולמ אל תשתמש במטלית יבשה להרת אבק.
במקומ זאת ,השתמש במטלית מיקרופייבר או
מבד כותנה רכ שהורטבה במימ קרימ או פושרימ
נקיימ ,ונגב לרוחב החלונ ,לא מעלה ומטה .פעולה
זו תיר שריטות עדינות ותשפר את הראות ותעניק
הגנה מקרינה אולטרה גולה למניעת הצהבה.
•בעת רחיצה ,לעולמ אל תשתמש במימ חמימ או
בבונ שאינו עדינ.
•לעולמ אל תשתמש בממימ כגונ אלכוהול או
חומרי ניקוי חזקימ .שטופ תמיד עמ מימ קרימ
ולאחר מכנ נגב עמ מטלית רכה ,לחה ונקייה.
•בעת הרת כפור ,שלג או קרח לעולמ אל תשתמש
במגרד או בחומרי הפשרה .השתמש במימ פושרימ
אמ אתה חייב לנקות את החלונ במהירות .שרידימ
)חול ,בוצ/לכלוכ ,אבק או מלח( מנהיגת שטח ישפיעו
על פעולת מהדקי הפלטיק של החלונות .אפילו
ניעה רגילה בכביש ושטיפת הרכב משפיעימ בופו
של דבר על פעולת מחזיקי הפלטיק של החלונות.
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לשמירה על קלות השימוש במחזיקימ החלונות ,יש
לנקות ולשמנ באופנ דיר כל מחזיק פלטיק בנפרד.
נקה אותמ בתמית בונ עדינה ומברשת קטנה .ניתנ
להשיג חומרי ניקוי מתאימימ במרכז שירות מורשה.

אל תלבינ ,תצבע או תנקה את חגורת הבטיחות עמ
ממימ או חומרי ניקוי שוחקימ .הדבר יגרומ להחלשת
הבד .נזקי שמש יחלישו גמ המ את הבד.

•לעולמ אל תדביק מדבקות ,תוויות דביקות או כל רט
על החלונות .דבקימ המ קשימ להרה ועלולימ לגרומ
לנזק לחלונות.

אמ יש לנקות את החגורה ,השתמש בתמית בונ עדינ
ומימ פושרימ .אל תיר את חגורות הבטיחות מהרכב
לצורכ ניקוי שלהנ .יבש עמ מטלית רכה.

תחזוקת חגורות בטיחות

החלפ את חגורות הבטיחות אמ הנ נפרמו או בלויות ואמ
האבזמימ אינמ פועלימ כראוי.

פנימ הרכב
מושבימ וריפודי בד
לניקוי ריפוד בד ושטיחימ השתמש בחומר ניקוי מיוחד.

אזהרה!
אל תשתמש בממימ נדיפימ לצורכ ניקוי .רבימ מהמ
המ דליקימ ,ואמ משתמשימ בהמ באזורימ גורימ המ
עשויימ לגרומ נזק לנשימה.

אזהרה!
חגורה פרומה או קרועה עלולה להיתלש בעת תאונה
ולהשאיר אותכ ללא הגנה .בדוק את חגורות הבטיחות
בקביעות ,בדוק לאיתור ,חתכימ ,פרימות או חלקימ
משוחררימ .יש להחליפ מיד חלקימ פגומימ .אל תפרק
את המערכת ואל תבצע בה שינויימ .יש להחליפ את
מכלולי חגורות הבטיחות לאחר תאונה ,אמ המ ניזוקו
)כלומר גולל עקומ ,רצועה חתוכה וכו'(.

פלטיק וחומרימ מצופימ
לניקוי ריפוד בד ושטיחימ השתמש בחומר ניקוי מיוחד.

זהירות!
•מגע ישיר של פלטיק ומשטחימ צבועימ או
מחופימ עמ מטהרי אוויר ,חומרימ דוחי חרקימ,
קרמ הגנה מהשמש או חומרי ניקוי ידיימ ,עלול
לגרומ לנזק קבוע .נגב אותמ מיד.
•נזק שנגרמ מחומרימ אלה עשוי לא להיות מכוה
במגרת האחריות המוגבלת לרכב חדש.
ניקוי עדשות הפלטיק של לוח המחוונימ
העדשות שבחזית לוח המחוונימ ברכב זה עשויות
פלטיק יצוק שקופ .בעת ניקוי העדשות ,הקפד לא
לשרוט את הפלטיק.

 .1נקה עמ מטלית רכה ורטובה .יש להשתמש בתמית
בונ עדינה ,שאינה מכילה אחוז גבוה של אלכוהול או
חומרי ניקוי שוחקימ .אמ אתה משתמש בבונ ,נגב
עמ מטלית נקייה לחה.
 .2יבש עמ מטלית רכה.

רכיבימ מעור

זהירות!
אל תשתמש באלכוהול או חומרימ מבוי אלכוהול
ו/או חומרימ מבוי קטונימ לניקוי מושבי עור ,כיוונ
שעלול להיגרמ נזק למושב.

משטחי זכוכית

ריפוד העור שלכ יישמר במצב הטוב ביותר באמצעות
ניקוי קבוע במטלית לחה ורכה.

יש לנקות את כל משטחי הזכוכית על בי קבוע עמ
חומר לניקוי זכוכית מחרי.

חלקיקימ קטנימ של לכלוכ עשויימ להתנהג כמו חומר
שוחק ולגרומ נזק לריפוד עור ,ויש להירמ במהירות
במטלית לחה.

לעולמ אל תשתמש בחומר ניקוי שוחק.

מנע מנוזל כלשהו מלהרטיב את ריפוד העור.
אל תנקה את ריפוד העור בחומרי הברקה ,שמנימ ,נוזלי
ניקוי ,ממימ ,דטרגנטימ או חומרי ניקוי מבוי אמוניה.
אינ צורכ להשתמש בחומרימ לטיפול בעור כדי לשמור
על מצבו המקורי.

היזהר בעת ניקוי החלק הפנימי של החלונ האחורי
המצויד במפשיר חשמלי או באנטנת רדיו.
אל תשתמש במגרדות או בפריטימ חדימ שעלולימ
לשרוט את החלונות.
בעת ניקוי החלונ האחורי ,ר חומר ניקוי על מגבת
או מטלית שבאמצעותה אתה מנקה.
אל תר חומר ניקוי ישירות על המראות.

הערה:
אמ העור בהיר ,חומרימ זרימ ,לכלוכ וצבע מבד יהיו
בולטימ יותר מאשר בצבעימ כהימ .העור תוכננ לניקוי קל.
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מפר זיהוי רכב

יש לבדוק את מומנט ההידוק של אומי הגלגל ולהתאימו
במידת הצורכ.

מפר זיהוי הרכב ) (VINנמצא על לוחית בפינה הקדמית
השמאלית של קורת  Aוניתנ לראותה מבחוצ דרכ
השמשה הקדמית

נתוני מומנט

מפר זה נמצא גמ בגחונ הרכב ,בצד ימינ של מגרת
השלדה במרכז הרכב ,כמו כנ תווית נתונימ של הרכב
דבוקה לחלונ הרכב.

N-m 176

M14 x 1.50

 22מ"מ

** השתמש אכ ורק באומי גלגל מאושרימ ומומלצימ
ונקה והר כל לכלוכ ושמנ לפני ההידוק.

שמור את התווית הזאת לשמ תיעוד נוח של מפר זיהוי
הרכב והציוד האופציונלי.
מפר  VINגמ טבוע בצד ימינ או שמאל של בלוק המנוע.
מפר זיהוי רכב

הערה:
החוק אור על שינוי או הרת מפר .VIN

נתוני מומנט הידוק של אומי
הגלגלימ
מומנט הידוק נכונ של אומי הגלגלימ חשוב במיוחד
להבטחת ההתקנה הנכונה של גלגלי הרכב.
כל פעמ שגלגל הור או הוחלפ והותקנ מחדש ברכב,
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מומנט
אומימ/ברגימ

**גודל אומימ/
ברגימ

גודל ראש
אומ /בורג

בדוק את טבור ההתקנה של הגלגל לפני התקנת הגלגל
,והר כל חלודה וחומר רופפ.
מפרטי מומנט הידוק של גלגל חלופי
מומנט
אומימ/ברגימ

**גודל אומימ/
ברגימ

גודל ראש
אומ /בורג

N-m 80

M14 x 1.50

 22מ"מ

מומנט הידוק עבור מנשא הגלגל החלופי נמצא על דלת
תא המטענ.

הדק את אומי הגלגל בתבנית כוכב עד אשר כל אומ
הודק פעמיימ.
ודא שראש הגביע מוכנ במלואו לתוכ האומ )אל תכני
אותו רק עד האמצע(.

לאחר  40ק"מ  ,בדוק את מומנט ההידוק של אומי הגלגל
כדי להבטיח שכל אומי הגלגל צמודימ היטב לגלגל.

אזהרה!
כדי למנוע יכונ של נפילת הרכב מהמגבה ,אל תהדק
את אומי הגלגל  /ברגימ במלואמ ,עד שהרכב הונמכ
לקרקע .אי ציות לאזהרה זו עלול לגרומ לפציעה
חמורה או למוות.

אופני הידוק

מידות
מידות מרכב /מ"מ
אורכ

רחוב

גובה

בי גלגלימ

Wrangler Sport

4334

1894

(**)1858 / (*)1821

2459

Wrangler Unlimited Sport

4882

1894

(**)1881 / (*)1828

3008

Wrangler Sahara

4334

1894

(**) 1878 /(*)1839

2459

Wrangler Unlimited Sahara

4882

1894

(**) 1891 / (*) 1838

3008
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2459

(**) 1879 /(*)1841

1894

4334

Wrangler Rubicon

3008

(**) 1901 / (*) 1848

1894

4882

Wrangler Unlimited Rubicon

)*( דגמימ עמ גג קשיח
)**( דגמימ עמ גג רכ
 זוויות טיפויות/מרווח גחונ מזערי
(D) זווית גחונ

(C) זווית נטישה

(B) זווית גישה

(A)  מ"מ- מרווח גחונ מרבי

23.9°

29.2°

35.2°

235

Wrangler Sport

19.2°

29.9°

34.8°

232

Wrangler Unlimited Sport

26.2°

30.5°

37.4°

260

Wrangler Sahara

20.0°

30.7°

35.4°

242

Wrangler Unlimited Sahara

25.8°

30.8°

36.4°

252

Wrangler Rubicon

20.8°

31.4°

36.0°

252

Wrangler Unlimited Rubicon
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מ"מ/ מידות מרכב

מרווח גחונ מזערי )(A

זווית נטישה )(C

מרווח הגחונ נמדד ליד הקצה התחתונ של הדיפרנציאל.

זווית הנטישה נקבעת מאותמ הקווימ של זווית הגישה,
ומתייחת לחלק האחורי של הרכב.

הערכ גמ קובע את ערכי זווית הגישה ,זווית הנטישה
וזווית הגחונ.
המידות מבוטאות במ"מ ,ומתייחות לרכב המצויד
בצמיגימ המקוריימ שלו.
זווית גישה )(B
זווית גישה נקבעת ביח בינ הקו האנכי של משטח
הדרכ ,ובקו המשיק העובר בינ הגלגל הקדמי והחלק
הנמוכ ביותר של הרכב.

זווית גחונ )(D
הערכ של זווית הגחונ קשור למרווח הגחונ של הרכב
ומציינ את הגובה שבו הרכב יכול לעבור מעל מכשול,
פחות או יותר תלול ,מבלי שהמרכב או השלדה ינוחו על
הקרקע ,לאחר נגיעה במכשול עמ החלק הנמוכ ביותר
והבולט ביותר )בדרכ כלל הגחונ( ,כיוונ שמצב זה יפחית
מאוד את אחיזת הגלגלימ.

ללא אחיזה מפקת בקרקע ,לגלגלימ לא יהיה
מפיק עוצמה להזיז את הרכב והמ יתרוממו.
ככל שמרווח הגחונ גבוה יותר ,ככ רחבה יותר זווית
הגחונ.
קח בחשבונ תמיד שככל שמרווח הגחונ גבוה יותר,
ככ קטנה היציבות בשל מרכז כובד גבוה יותר אשר
מפחית את זווית ניעה בשיפוע צד.

ככל שהזווית רחבה יותר ,ככ נמוכ יותר היכונ שהמרכב
או השלדה יפגעו במכשול ,בעת טיפו במדרונ תלול או
מעבר של מכשול.

מדידות מרווח גחונ/זוויות טיפויות.
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גלגלימ
גלגלימ וצמיגימ
גודל חישוק

מידת צמיג

לחצ אוויר בצמיג ) psiבר(

דגמ Sport

 7.5J x 17 x 44.45מ"מ

)245/75 R17 112T (M+S

(2.48) 36

דגמ Sahara

 7.5J x 18 x 44.45מ"מ

)255/70 R18 113T (M+S

(2.48) 36

דגמ Rubicon

 7.5J x 17 x 44.45מ"מ

)LT255/75 R17C 111Q (M+S

(2.55) 37

משקלימ
ערכי משקל
עומ על הרנ /ק"ג
רנ קדמי

רנ אחורי

משקל עצמי/
ק"ג

משקל כולל
מותר  /ק"ג

משקל מטענ
מרבי  /ק"ג

משקל מרבי
על הגג  /ק"ג

 Wrangler Sportמנוע  3.6ל' בנזינ

1,009

1,175

1,876

2,313

403

(*)45

 Wrangler Sportמנוע  2.0ל' בנזינ

1,016

1,182

1,883

2,313

403

(*)45

 Wrangler Sportמנוע  2.2ל' דיזל

1,088

1,238

1,995

2,404

475

(*)45

 Wrangler Unlimited Sportמנוע  3.6ל' בנזינ

1,144

1,253

2,009

2,460

486

(*)45

 Wrangler Unlimited Sportמנוע  2.0ל' בנזינ

1,151

1,260

2,013

2,472

486

(*)45
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ערכי משקל
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(*)45

600

2,585

2,119

1,316

1,224

Wrangler Unlimited Sport

(*)45

388

2,313

1,876

1,180

1,019

 מנועWrangler Sahara
 ל' בנזינ3.6

(*)45

388

2,313

1,883

1,187

1,027

 מנועWrangler Sahara
 ל' בנזינ2.0

(*)45

475

2,404

1,995

1,243

1,099

 מנועWrangler Sahara
 ל' בנזינ2.2

(*)45

454

2,460

2,009

1,266

1,155

Wrangler Unlimited Sahara

(*)45

454

2,472

2,013

1,272

1,162

Wrangler Unlimited Sahara

(*)45

546

2,585

2,119

1,328

1,234

Wrangler Unlimited Sahara

(*)45

385

2,404

1,965

1,216

1,046

 מנועWrangler Rubicon
 ל' בנזינ3.6

(*)45

388

2,404

1,995

1,222

1,053

 מנועWrangler Rubicon
 ל' בנזינ2.0

(*)45

445

2,404

2,065

1,286

1,126

 מנועWrangler Rubicon
 ל' דיזל2.2

 ל' דיזל2.2 מנוע

 ל' בנזינ3.6 מנוע
 ל' בנזינ2.0 מנוע
 ל' דיזל2.2 מנוע

נתונימ טכניימ

ערכי משקל
 Wrangler Unlimited Rubiconמנוע
 3.6ל' בנזינ

1,188

1,298

2,101

2,562

440

(*)45

 Wrangler Unlimited Rubiconמנוע
 2.0ל' בנזינ

1,196

1,304

2,103

2,574

440

(*)45

 Wrangler Unlimited Rubiconמנוע
 2.2ל' דיזל

1,268

1,368

2,197

2,630

543

(*)45

)*( תקפ רק בכלי רכב עמ גג קשיח המצוידימ בגגונ
מטענ.

בעת הפעלה בבנזינ באוקטנ הנדרש ,שמיעה של רעש
נקישות קל מהמנוע אינו יבה לדאגה.

הגגונ הקשיח אינו מתוכננ לשאת עומימ נופימ ,כגונ
גגונ מטענ לא מקורי ,צמיגימ חלופיימ ,חומרי בניינ ,צייד
או מחנאות וכו'.

אכ אמ מהמנוע נשמעימ רעשי נקישות חזקימ ,הבא את
הרכב מיד למרכז שירות מורשה.

דרישות דלק  -מנועי בנזינ
מנוע  2.0ל'
מנועימ אלו תוכננו לעמוד בכל תקנות הפליטה ולפק
צריכת דלק וביצועימ מעולימ ,בעת שימוש בבנזינ נטול
עופרת איכותי באוקטנ מינימלי ) (RONשל .97
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השימוש בבנזינ בעל מפר אוקטנ נמוכ מזה המומלצ,
יכול לגרומ לתקלה במנוע שלא תהיה מכוה במגרת
האחריות המוגבלת לרכב חדש או תשלול אותה.
בנזינ באיכות ירודה עלול לגרומ לבעיות כגונ התנעה קשה
או מנוע הכבה בפתאומיות או מגמגמ.
אמ מתרחשות תופעות אלה ,נה להשתמש בדלק
בתחנות אחרות לפני הבאת הרכב לטיפול.

מנוע  3.6ל'
מנועימ אלו תוכננו לעמוד בכל תקנות הפליטה ולפק
צריכת דלק וביצועימ מעולימ ,בעת שימוש בבנזינ נטול
עופרת איכותי באוקטנ מינימלי ) (RONשל .91
רעשי נקישות קלימ במהירויות מנוע נמוכות אינמ
מזיקימ למנוע.
אמ זאת ,רעשי נקישות חזקימ במהירויות גבוהות עלולימ
לגרומ נזק ,ויש לדאוג לתיקונ מידי.
בנזינ באיכות ירודה עלול לגרומ לבעיות כגונ התנעה קשה
או מנוע הכבה בפתאומיות או מגמגמ.
אמ מתרחשות תופעות אלה ,נה להשתמש בדלק
בתחנות אחרות לפני הבאת הרכב לטיפול.

מלבד שימוש בדלק נטול עופרת באוקטנ הנכונ ,מומלצ
להשתמש בבנזינ המכיל חומרי ניקוי ,הגנה מקורוזיה
ותופימ מייצבימ.
שימוש בבנזינ המכיל רכיבימ אלה עשוי לעזור לשיפור
צריכת הדלק ,להפחית פליטות ולשמור על ביצועי הרכב.
בנזינ באיכות ירודה עלול לגרומ לבעיות כגונ התנעה קשה
או מנוע הכבה בפתאומיות או מגמגמ.
אמ מתרחשות תופעות אלה ,נה להשתמש בדלק
בתחנות אחרות לפני הבאת הרכב לטיפול.

תופי דלק
מלי דלק

יש להימנע משימוש לא מבוקר בחומרי ניקוי למערכת
הדלק.
רבימ מחומרימ אלה מיועדימ להרת משקעימ וחומרי
הברקה ועשויימ להכיל ממימ פעילימ או רכיבימ דומימ.

לפני תדלוק ,בדוק את המלימ )אמ קיימימ( בחלק
הפנימי של דלתית פתח מילוי הדלק והשווה אותמ
למלימ הנמצאימ על משאבת הדלק )אמ קיימימ(.

אלו עלולימ לגרומ נזק לאטמימ ולדיאפרגמה של מערכת
הדלק.
מלי זיהוי דלק התואמימ לתקנ EN16942
המלימ הבאימ מקלימ על זיהוי של הוג הנכונ של דלק
לשימוש ברכבכ.

משמעות
דלק נטול עופרת עד  (m/m) 2.7%חמצנ ותכולת אתנול מרבית של  (V/V) 5.0%התואמ לתקנ .228EN

דלק נטול עופרת עד  (m/m) 3.7%חמצנ ותכולת אתנול מרבית של  (V/V) 10.0%התואמ לתקנ .228EN

253

נתונימ טכניימ

משמעות

מלי דלק

גז טבעי דחו וביו-מתאנ לשימוש בכלי רכב התואמ לתקנ .EN 16723

גז פחמימני מעובה לשימוש בכלי רכב התואמ לתקנ .EN589

ולר המכיל עד  (V/V) 7.0%אטרימ מתיליימ של חומצות שומניות התואמ לתקנ .EN590

ולר המכיל עד  (V/V) 10.0%אטרימ מתיליימ של חומצות שומניות התואמ לתקנ .EN 16734
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דרישות דלק  -מנועי דיזל
תדלק את רכבכ בולר באיכות טובה מפק אמינ.

בעת שימוש ממושכ ברכב או החנייתו באזורימ הרריימ
או קרימ ,מומלצ לתדלק בולר מקומי .במקרה זה ,אפ
מומלצ לשמור על המיכל מלא מעל לחצי.

אמ הטמפרטורה החיצונית נמוכה מאוד ,הולר ממיכ
מכיוונ שנוצרימ קרישי פראפינ שפוגעימ במערכת
אפקת הדלק.

 .590ניתנ להשתמש בביודיזל בריכוז של עד  7%העומד
בתקנ .EN 590

כדי למנוע את הבעיות האלה' קיימימ וגימ עונתיימ של
ולר :ולר קיצ ,ולר חורפ וולר ארקטי )עבור אזורימ
קרימ/הרריימ(.

אזהרה!

אמ אתה מתדלק את רכבכ בולר שאינו מתאימ
לטמפרטורה הקיימת ,מומלצ לערבב את הדלק עמ
התופ המתאימ.

אל תשתמש באלכוהול או בנזינ כחומר לערבוב בדלק.
המ יכולימ להיות בלתי יציבימ בתנאימ מוימימ
וקיימת כנת פיצוצ אמ המ יעורבבו עמ ולר.

שפוכ את התופ למיכל הדלק לפני התדלוק ,על פי
המידות המופיעות על המיכל.

זהירות!

הרכב חייב להשתמש בולר איכותי העומד בתקנ EN

ולר רק לעתימ רחוקות נקי ממימ .כדי למנוע
תקלות במערכת הדלק ,נקז את המימ שהצטברו
במפריד דלק/מימ באמצעות פתח ניקוז מפריד דלק/
מימ שבבית מננ הדלק.
אמ אתה מתדלק בדלק באיכות טובה וממלא אחר
העצות לעיל עבור הפעלה במזג אוויר קר ,אינ צורכ
בשימוש במשפרי דלק ברכבכ.
אמ קיימ באזורכ ,ולר פרימיומ באוקטנ גבוה עשוי
לשפר את הביצועימ בהתנעה קרה או חימומ.

היצרנ דורש לתדלק את הרכב עמ ולר דל גופרית
ביותר לרכב מנועי )תכולת גופרית מרבית ,(ppm 15
ואור את השימוש בולר דל גופרית רגיל.
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מלי זיהוי דלק התואמימ לתקנ EN16942

המלימ הבאימ מקלימ על זיהוי של הוג הנכונ של
דלק לשימוש ברכבכ .לפני תדלוק ,בדוק את המלימ
)אמ קיימימ( בחלק הפנימי של דלתית פתח מילוי הדלק
והשווה אותמ למלימ הנמצאימ על משאבת הדלק )אמ
קיימימ(.
מלי דלק

משמעות
דלק נטול עופרת עד  (m/m) 2.7%חמצנ ותכולת אתנול מרבית של (V/V) 5.0%
התואמ לתקנ .EN 228

דלק נטול עופרת עד  (m/m) 3.7%חמצנ ותכולת אתנול מרבית של (V/V) 10.0%
התואמ לתקנ .EN 228

גז טבעי דחו וביו-מתאנ לשימוש בכלי רכב התואמ לתקנ .16723EN
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מלי דלק

משמעות

גז פחמימני מעובה לשימוש בכלי רכב התואמ לתקנ .EN 589

ולר המכיל עד  (V/V) 7.0%אטרימ מתיליימ של חומצות שומניות התואמ לתקנ .EN 590

ולר המכיל עד  (V/V) 10.0%אטרימ מתיליימ של חומצות שומניות התואמ לתקנ .EN 16734

קיבולי נוזלימ
מטרי
דלק )משוער(
דגמי שתי דלתות

 66ליטרימ

דגמי ארבע דלתות

 81ליטרימ

מיכל נוזל AdBlue

 19.7ליטרימ

שמנ מנוע עמ מננ
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מטרי
מנוע בנזינ  2.0ל' )אישור  ,SAE 5W-30 ,API SN PLUSדרישות תקנ חומרימ של פיאט-קרייזלר
(MS-13340

 4.73ליטרימ

מנוע בנזינ  3.6ל' )אישור  ,SAE 0W- 20 ,API PLUSדרישות תקנ חומרימ של פיאט -קרייזלר
(MS-6395

 4.73ליטרימ

מנוע דיזל  2.2ל' )אישור  - SAE 0W-30 ,APIדרישות תקנ חומרימ של פיאט-קרייזלר 9.55535-

 4.73ליטרימ

 DS1, MS.90047ו(ACEA C2 -

מערכת קירור*
מנוע בנזינ  2.0ל' ) ,OATדרישות תקנ חומרימ של פיאט-קרייזלר (MS.90032

 9.7ליטרימ

מנוע בנזינ  2.0ל' עמ מצננ ביניימ ) ,OATדרישות תקנ חומרימ של פיאט-קרייזלר (MS.90032

 3.0ליטרימ

מנוע בנזינ  3.6ל' ) ,OATדרישות תקנ חומרימ של פיאט-קרייזלר (MS.90032

 10.6ליטרימ

מנוע דיזל  2.2ל' ) ,OATדרישות תקנ חומרימ של פיאט-קרייזלר (MS.90032

 9.54ליטרימ

מנוע דיזל  2.2ל' עמ מצננ ביניימ ) ,OATדרישות תקנ חומרימ של פיאט-קרייזלר (MS.90032

 2.92ליטרימ

* כולל מחממ ומיכל עודפימ מלא עד קו .MAX
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נוזלימ וחומרי יכה
מנוע
רכבכ מצויד בשמנ מנוע שפותח ונבדק בקפידה כדי
לעמוד בדרישות של תוכנית הטיפולימ.

שימוש קבוע בחומרי היכה המומלצימ מבטיח עמידה
בתצרוכת דלק ופליטות מזהמימ.
חומרי יכה איכותיימ המ חיוניימ לפעולת המנוע ולחיי
השירות הארוכימ שלו.

אמ חומרי יכה תואמימ לדרישות הייחודיות אינמ
זמינימ ,ניתנ להשתמש בחומרימ העומדימ במפרטימ
למילוי ,במקרה זה הביצועימ המיטביימ של המנוע
אינמ מובטחימ.

רכיב

נוזל חומר יכה או חלק מקורי

נוזל קירור מנוע

אנו ממליצימ על שימוש  PARAFLU UPבנוחת ) OATטכנולוגיית תופ אורגני( או
זהה ,העומד בדרישות תקנ חומרימ של פיאט-קרייזלר .MS.90032

מצננ ביניימ  -אמ קיימ

אנו ממליצימ על שימוש  PARAFLU UPבנוחת ) OATטכנולוגיית תופ אורגני( או
זהה ,העומד בדרישות תקנ חומרימ של פיאט-קרייזלר .MS.90032

שמנ מנוע  -מנוע בנזינ  2.0ל'

אנו ממליצימ על שימוש בשמנ מנוע ינתטי  SAE 5W-30באישור ,API SN PLUS
העומד בדרישות תקנ חומרימ של פיאט-קרייזלר  .MS-13340אמ שמנ  SN PLUSאו
זהה אינו זמינ ,השתמש בשמנ ינתטי מלא  SAE 0W-30 ACEA C2/API SNהעומד
בדרישות תקנ חומרימ של פיאט-קרייזלר  ,9.55535-GS1כגונ .SELENIA DIGITEK
זהירות!
אי שימוש בשמנ המומלצ  SN PLUSאו זהה לו ,עלול לגרומ נזק למנוע ואינו
מכוה במזגרת אחריות הרכב.

שמנ מנוע  -מנוע בנזינ  3.6ל'

אנו ממליצימ על שימוש בשמנ מנוע  SAE 0W-20באישור  ,APIהעומד בדרישות
תקנ חומרימ של פיאט -קרייזלר  .MS-6395ראה הרשומ על מכה פתח מילוי שמנ
מנוע לדירוג  SAEהנכונ.
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רכיב

נוזל חומר יכה או חלק מקורי

שמנ מנוע  -מנוע דיזל  2.2ל'

לביצועימ מרביימ והגנה מרבית בכל תנאי ההפעלה ,היצרנ ממליצ על שמני מנוע
 SELENIA WR FORWARDאו שמנ זהה  SAE 0W-30באישור  ,APIהעומדימ בדרישות
תקנ חומרימ של פיאט-קרייזלר  ,MS.90047 ,9.55535-DS1ו.ACEA C2 -

הערה:
•אמ חומרי יכה התואמימ לדרישות האמורות איננ זמינימ ,ניתנ להשתמש במוצרימ
העומדימ במפרטימ המינימליימ ,במקרה זה לא ניתנ להבטיח את הביצועימ
המיטביימ של המנוע.
•שימוש במוצרימ במפרטימ שונימ מהמפורטימ לעיל ,עלול לגרומ נזק למנוע שלא
יכוה באחריות הרכב.
אנו ממליצימ על מנני שמנ מנוע של  MOPARאו זהה לו.

מננ שמנ מנוע
מצתימ

אנו ממליצימ על מצתימ של .MOPAR

בחירת דלק  -מנוע בנזינ  2.0ל'

אוקטנ מינימלי ) 97 RONמפרט (EN228

בחירת דלק— מנוע בנזינ  3.6ל'

אוקטנ מינימלי ) 91 RONמפרט (EN228

בחירת דלק  -מנוע דיזל  2.2ל'

ולר לתחבורה )מפרט (EN590

תופ גזי פליטה במנוע דיזל ) AdBlueאוריאה(

) AdBlueתמית אוריאה-מימ( בהתאמ לתקנ  DIN 70 070ו .ISO 22241-1

זהירות!

זהירות!

ערבוב של נוזל קירור )נוגד קיפאונ( שאינו נוזל קירור
בטכנולוגיית תופ אורגני ) (OATשצוינ ,עשוי לגרומ
נזק למנוע ולהפחתה של הגנת החלודה.

נוזל קירור בטכנולוגיית תופ אורגני ) (OATשונה
מנוזל קירור )נוגד קיפאונ( ואינ לערבבו בטכנולוגיית
תופ אורגני היברידית ) (HOATאו כל נוזל קירור )נוגד
קיפאונ( התואמ ב"אופנ כללי".
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זהירות!
אמ נוזל קירור מנוע )נוגד קיפאונ( לא מוג ,OAT
הוכנ למערכת הקירור במקרה חירומ ,יש לנקז
ולשטופ את מערכת הקירור,

זהירות!

זהירות!

ולמלא אותה בנוזל  OATחדש )תואמ לתקנ
 ,(MS.90032במרכז שירות מורשה בהקדמ האפשרי.
אל תמלא במימ בלבד או בנוזל קירור מבו אלכוהול
)נוגד קיפאונ(.

השימוש בנוזל קירור מבו פרופילנ גליקול )נוגד
קיפאונ( אינו מומלצ.

•אל תשתמש בחומרימ מעכבי או מונעי חלודה ,כיוונ
שהמ עלולימ לא להיות תואמימ לנוזל הקירור של
המנוע ויתמו את המצננ.
•רכב זה לא תוכננ לשימוש בנוזל קירור מבו
פרופילנ גליקול )נוגד קיפאונ(.

•שימוש במוצרימ במפרטימ שונימ מהמפורטימ
לעיל עלול לגרומ נזק למנוע שאינו מכוה באחריות
הרכב.
•השתמש רק ב AdBlue-התואמ לתקנ DIN 70
 070ו  .ISO 22241-1נוזלימ אחרימ יכולימ לגרומ
נזק למנוע ואינמ מותרימ יותר בחוק.

זהירות!
•החברות המשווקות את המוצר אחראיות
לתאימות המוצר שלהנ .הקפד על אמצעי
הזהירות בעת אחונ ושימוש ,כדי לשמור
על האיכות הראשונית .יצרנ הרכב אינו מכיר
באחריותו במקרה של תקלות או נזק שנגרמו
לרכב בשל שימוש באוריאה ) (AdBlueשלא
תואמ לתקנות.

שלדה
רכיב

נוזל חומר יכה או חלק מקורי

תיבת הילוכימ אוטומטית – אמ קיימת

אנו ממליצימ להשתמש בנוזל  TUTELA TRANSMISSION AS8או זהה ,התואמ לדרישות תקנ חומרימ של פיאט-
קרייזלר  9.55550-AV5או  .MS.90030-A5שימוש בנוזל שגוי עלול להשפיע על הפעולה או הביצועימ של תיבת
ההילוכימ.

תיבת העברה

אנו ממליצימ להשתמש בנוזל  TUTELA TRANSMISSION FORCE 4או זהה ,התואמ לדרישות תקנ חומרימ של
פיאט -קרייזלר  9.55550-AV4או .MS.9602

דיפרנציאל רנ קדמי

אנו ממליצימ על נוזל יכה למערכת הנעה והרנ של  ,(SAE 75W85) (API GL-5) Moparאו זהה.

דיפרנציאל רנ אחורי

אנו ממליצימ על נוזל יכה למערכת הנעה והרנ של  ,(SAE 75W85) (API GL-5) Moparאו זהה .דגמימ עמ
דיפרנציאל מוגבל החלקה  Trac-Lokדורש תופ משנה חיכוכ או זהה.
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רכיב

נוזל חומר יכה או חלק מקורי

משאבת בלמימ מרכזית

אנו ממליצימ על שימוש בנוזל בלמימ  .DOT 3, SAE J1703אמ נוזל בלמימ  DOT 3אינו זמינ ,ניתנ להשתמש בנוזל TUTELA
 TOP4/S, FMVSSמ'  ISO 4925 SAE J1704 ,DOT 4 116או זהה לו .יש להחליפ נוזל  DOT 4כל  24חודשימ ,ללא קשר
למפר הקילומטרימ שהרכב נע.

מיכל הגה כוח

אנו ממליצימ להשתמש בנוזל  TUTELA TRANSMISSION FORCE 4או זהה ,התואמ לדרישות תקנ חומרימ של פיאט-
קרייזלר  9.55550-AV4או .MS.9602

צריכת דלק ופליטות פחמנ דו
חמצני
ערכי צריכת הדלק ופליטות פחמנ דו חמצני המוצהרימ
ע"י היצרנ ,נקבעו על בי של מבחני אישור דגמ שהותוו
בהתאמ לתקנימ הקיימימ במדינה שבה רכבכ שווק.
וג הדרכ ,תנאי התנועה ,תנאי מזג האוויר ,גנונ הנהיגה,
המצב הכללי של הרכב ,רמת האבזור/ציוד /תופות,
שימוש במערכת בקרת אקלימ ,עומ על הרכב ,נוכחות

של גגוני מטענ ומצבימ אחרימ אשר יכולימ להשפיע על
האווירודינמיקה או התנגדות הרוח ,יגרמו לערכי צריכת
דלק שונימ מאלו שנמדדו.
צריכת הדלק תיהפכ רגילה יותר לאחר נהיגה של 3,000
הקילומטרימ הראשונימ.
למידע על ערכי צריכת הדלק ופליטות פחמנ דו חמצני
עבור רכבכ ,ראה את הנתונימ באישור התאימות ואת
הממכימ שופקו עמ רכבכ.

אביזרימ של MOPAR
אביזרימ וחלקי שיפור ביצועימ מקוריימ עבור
 Jeepתוצרת Mopar
•אביזרימ וחלקי שיפור ביצועימ מקוריימ עבור Jeep

תוצרת  Moparפותחו באותו תכנונ הנדי ששימש
לרכב ה Wrangler-שלכ .בחירה במוצרימ מבטיחה לכ
שהמ עומדימ בדרישות הקפדניות לפעולה ,התאמה,
עמידות וביצועימ של ה Wrangler-שלכ.
•למידע על המבחר של אביזרימ מקוריימ עבור Jeep
מתוצרת  ,Moparפנה למשווק המקומי או היכנ
לאתר .jeep.mopar.eu

הערה:
כל החלקימ תלויימ בזמינותמ במלאי.
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נהיגת שטח וביצועימ:
•פגושימ
•כננות
•רנימ לביצועימ משופרימ
•מכה מנוע משופר
•ערכות הגבהה

•בלמימ לביצועימ משופרימ
•ערכת נועל רנ
•מכי דיפרנציאל
•פני לד לשטח
•מגני גחונ

•מגני צד
•מגני ורג קדמי
•מנשא גלגל חלופי
•הרחבות פגוש
•חיזוק דלת תא מטענ

חיצוני:
•גלגלימ
•כיויימ לגלגל חלופי
•דלתית פתח מילוי
•מיטי רוח
•מכה פתח תדלוק ננעל
•מדרגת צינור
•מדרגות צד שטוחות
•רצועת קשירה לשמשה קדמית
•מגני בוצ

•מנעול מכה מנוע
•נועל בורגי גלגל
•ווי גרירה
•גרפיקה למרכב
•גרפיקה למכה מנוע
•ורג בשחור אטנ
•אוהל מחנאות
•כיוי מכה מנוע

•כיוי חלק קדמי
•כיוי לחניה
•פני לד
•מכי שתומי גלגל
•מנשאי מגלשי קי ונובורד
•ערית גג
•רשת לערית גג
•ערכת גרירה

פנימ הרכב:
•דיפונ גג קשיח
•שטיחוני רצפה פרימיומ
•שטיחוני רצפה לכל מזג אוויר
•מגנ מכ מערכת מולטימדיה
•ידיות אחיזה

•מגני פ דלת
•תיקי אחונ
•ארגז מטענ
•מגש מטענ
•רשת מטענ

•מילות עיגונ מטענ
•מחיצת תא מטענ אנכית
•שולחנ בדלת תא מטענ
•מלונת כלב
•רשת הפרדה לבעלי חיימ

אלקטרוניקה:
•מערכת איכונ ואיתור הרכב
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אבטחת רשת
מערכת  Uconnect 3וצג  5אינצ' -
אמ קיימת

קירה של מערכת Uconnect 4C/4C NAV

278

הגדרת הבית שלכ

294

גרירה ושחרור לשורת תפריט

279

בית

294

267
268

רדיו

280

הופת עצירה

296

קירה של מערכת Uconnect 3

268

 - Android Autoאמ קיימ

281

ביצוע מעקפ

296

הגדרות שעונ

269

שילוב  - Apple CarPlayאמ קיימ

285

עדכונ מפה

296

הגדרות שמע

269

יישומימ  -אמ קיימימ

287

טלפונ UCONNECT

297

הפעלת רדיו

270

תשובה להודעות טקט )לא תואמ ל(iPhone-

הגדרות UCONNECT

288

טלפונ ) UCONNECTשיחה בדיבורית(

270

יישומימ  -אמ קיימימ

271

עצות לשימוש בבקרימ ומידע כללי

288

שיוכ )חיבור אלחוטי( של הטלפונ הנייד שלכ למערכת
300
UCONNECT

מערכת  Uconnect 4וצג  7אינצ'

272

קירה של Uconnect 4

272

גרירה ושחרור לשורת תפריט

273

רדיו

274

 - Android Autoאמ קיימ

275

שילוב  - Apple CarPlayאמ קיימ

276

יישומימ  -אמ קיימימ

277

מערכת  Uconnect 4C/4C NAVוצג 8.4
278
אינצ'

בקרי שמע בגלגל ההגה

288

תנאי קליטה

289

טיפול ותחזוקה

289

הגנה מפני גניבה

289

בקרי  - AUX/USB/MP3אמ קיימימ

289

ניווט -אמ קיימ

292

פקודות קוליות נפוצות )דוגמאות(

297

304

השתקה )או ביטול השתקה( של המיקרופונ במהלכ
304
שיחה
העברת שיחה פעילה בינ הטלפונ לרכב

304

פר טלפונימ

304

עצות לפקודות קוליות

304

שינוי עוצמת קול של הודעות ניווט

292

שינוי עוצמת קול

305

מציאת נקודות עניינ

294

תפקוד אל תפריע

305

מציאת מקומ באמצעות איות

294

הכנת יעד בשלב אחד

294

הודעות טקט נכנות

305
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עצות ושאלות שכיחות לעזרה בשיפור ביצועי Bluetooth

במערכת  Uconnectשלכ

306

עצות מהירות למערכת זיהוי
קולי UCONNECT

307

הקדמה למערכת UCONNECT

307

תחילת הפעלה

308
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פקודות קוליות בייות

309

ניווט )(4C NAV

312

רדיו

309

 — Siri Eyes Freeאמ קיימת

313

מדיה

309

תפקוד אל תפריע

313

טלפונ

310

 - Android Autoאמ קיימ

314

שליחת הודעות טקט

311

 - Apple CarPlayאמ קיימ

314

בקרת אקלימ

312

מידע נופ

315

אבטחת רשת
ניתנ לחבר את רכבכ לרשתות אלחוטית או קווית.

ייתכנ שעדיינ יהיה קיימ יכונ של חדירה לא חוקית
למערכות הרכב שלכ ,אפילו כאשר מותקנת ברכבכ גרת
התוכנה )כמו תוכנת  (Uconnectהמעודכנת ביותר.

רשתות אלה מאפשרות לרכבכ לשלוח ולקבל נתונימ.
הנתונימ מאפשרימ למערכות ולמאפיינימ ברכבכ
לתפקד כראוי.
רכבכ עשוי לכלול מאפייני אבטחה מוימימ ,כדי להפחית
את היכונ לכניה לא מורשית ולא חוקית למערכות
הרכב ותקשורת אלחוטית.
טכנולוגיית תוכנה של רכב ממשיכה להתפתח לאורכ
הזמנ ,ופיאט -קרייזלר ופקיה ,ממשיכימ להעריכ
ולפעול בהתאמ לנדרש.
בדומה למחשב או מכשירימ אחרימ ,עשויימ להידרש
עדכוני תוכנה לרכבכ ,כדי לשפר את השימושיות
והביצועימ של המערכות שלכ או כדי להפחית את היכונ
האפשרי של חדירה בלתי חוקית למערכת הרכב שלכ.

אזהרה!
•לא ניתנ לשער או לחזות את כל התוצאות
האפשריות של חדירה למערכות הרכב שלכ.
תפקודי מערכות הרכב כולל מערכות הקשורות
בבטיחות ,עלולימ להיפגע או שתאבד השליטה
ברכב ,ועלולה להיגרמ תאונה שתגרומ לפציעה
קשה או מוות.
•השתמש ברכב רק במדיה )התקנ  ,USBכרטי
 SDאו תקליטור( שמגיעה ממקור אמינ .מדיה
ממקור לא ידוע יכולה להכיל תוכנה זדונית ,שאמ
תותקנ ברכבכ ,עלולה להגביר את היכונ של חדירה
למערכות הרכב.

הערה:
•פיאט קרייזלר או היבואנ עשויימ להתקשר אליכ
בנוגע לעדכוני תוכנה.
•כדי לשפר את אבטחת הרכב ולמזער את היכונ
של פרצת אבטחה על בעל הרכב:
 חבר והשתמש רק בהתקני מדיה ממקור אמינ)למשל טלפונ נייד ,התקני  ,USBותקליטורימ(
שלכ.
הפרטיות של תקשורת ברשת אלחוטית או קווית
אינה יכולה להיות מובטחת.
צדדימ שלישיימ עלולימ ליירט באופנ לא חוקי מידע או
תקשורת פרטית ללא הכמתכ.
למידע נופ עיינ ב"איופ נתונימ ופרטיות" בחוברת
ההפעלה של מערכת  Uconnectובנושא "אבטחת
מערכת האבחונ של הרכב ) "(OBD IIבפרק "הכר
את לוח המחוונימ שלכ" בפר הנהג שלכ.

•כמו תמיד ייתכנ ותחוש בהתנהגות לא רגילה של
הרכב ,הבא את רכבכ מיד למרכז שירות מורשה
מטעמ חברת מלת בע"מ.
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מערכת  Uconnect 3וצג  5אינצ'  -אמ קיימת
קירה של מערכת Uconnect 3

תיאור בקרי  Uconnect 3וצג  5אינצ'

 - 1לחצנ ) RADIOרדיו(

 - 6לחצנ ) SCREEN OFFכיבוי מכ(

 - 2לחצנ ) COMPASSמצפנ(

 - 7לחצנ ) MUTEהשתקה(

 - 3לחצנ ) SETTINGSהגדרות(

 - 8לחצנ כיבוי/הפעלה  -בקר עוצמת שמע

 - 4לחצנ תפקודימ נופימ MORE

 - 9לחצנ  PHONEשל מערכת Uconnect

 - 5לחצנ  - BROWSE/ENTERבקר כוונונ/גלילה

 - 10לחצנ MEDIA
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זהירות!
אל תחבר עצמימ כלשהמ למכ המגע ,המ עלולימ
לגרומ נזק למכ המגע.

הגדרות שעונ
להתחלת הליכ הגדרות השעונ:
 .1לחצ על לחצנ ) SETTINGSהגדרות( בלוח הבקרימ
ולחצ על לחצנ ) Clock and Dateשעה ותאריכ(.
 .2לחצ על ) Set Timeכווננ שעה( במכ המגע.
 .3לחצ על החיצימ מעלה ומטה לכוונונ השעות או
הדקות ,ובחר בלחצנ  AMאו  PMבמכ המגע.
ניתנ לבחור גמ בתצוגת  12שעות או  24שעות בלחיצה
על הלחצנ התואמ במכ המגע.
 .4לאחר שהזמנ מוגדר ,לחצ על לחצנ ) Doneיומ(
במכ המגע ליציאה ממכ השעונ.

הערה:
בתפריט הגדרות שעונ ניתנ גמ לבחור את Display Clock

)תצוגת שעונ( .תצוגת השעונ מפעילה או מתירה את
תצוגת השעונ בשורת המצב.

הגדרות שמע
 .1לחצ על ) Settingsהגדרות( בממכ המגע.

לחצ על לחצנ  Cבמרכז מכ המגע כדי לאפ את
האיזונ ואת הדעיכה להגדרות המפעל.
עוצמת קול מותאמת מהירות — אמ קיימת
לחצ על לחצנ ) Speed Adjusted Volumeעוצמת
קול מותאמת מהירות( במכ המגע לבחירה בינ
 OFF, 1, 2או .3

 .2גלול מטה ולחצ על לחצנ  Audioבמכ המגע לפתיחת
תפריט שמע.

עוצמת הקול של הרדיו תפחת בהתאמ להפחתת
מהירות הרכב.

 .3תפריט שמע מציג את האפשרויות הבאות להתאמה
של הגדרות שמע שלכ.

הגברת קול  -אמ קיימת

אקולייזר

לחצ על לחצנ ) Loudnessהגברת קול( במכ המגע
לבחירה של האפשרות.

לחצ על לחצנ  Equalizerבמכ המגע לכוונונ צלילימ
נמוכימ ,ביניימ וגבוהימ.

כאשר מאפיינ זה מופעל הוא ישפר את איכות הקול
בעוצמות קול נמוכות.

השתמש בלחצנימ  +או  -במכ המגע לכוונונ האקולייזר
להגדרות הרצויות.

צליל היקפי  -אמ קיימ

) Balance/Fadeאיזונ/דעיכה(
לחצ על לחצנ ) Balance/Fadeאיזונ/דעיכה( במכ
המגע לכוונונ השמע מהרמקולימ .השתמש בלחצני
החצימ במכ המגע לכוונונ רמת הצליל מהרמקולימ
הקדמיימ והאחוריימ או הימניימ והשמאליימ.

לחצ על לחצנ ) Surround Soundצליל היקפי( במכ
המגע להפעלה או לכיבוי ,ולאחר מכנ לחצ על חצ
חזרה במכ.
כאשר תפקוד זה פעיל ,הוא מפק הדמיה של מצב
צליל היקפי.
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הפעלת רדיו

שמירה ידנית של תחנות בזיכרונ

שליחת הודעות טקט )לא תואמ ל(iPhone -

ישננ ארבע תחנות שמורות הנראות בחלק העליונ של
מכ הרדיו.

לאחר שמערכת  Uconnectמזווגת עמ התקנ נייד תואמ,
המערכת מוגלת להודיע על הודעת טקט שמתקבלת
ולהקריא אותה דרכ מערכת השמע של הרכב.

ניתנ לשמור  12תחנות רדיו בזיכרונ של כל מצב רדיו.

לחצ והחזק על לחצנ ) Allהכול( במכ רדיו במכ המגע
להצגת כל התחנות השמורות למצב זה.
לשמירה ידנית של תחנה בזיכרונ ,בצע את הפעולות
הבאות.
 .1כווננ לתחנה הרצויה.
הפעלת רדיו

 - 1תחנת רדיו שמורה
 - 2כל התחנות השמורות
 - 3חפש הבא
 - 4הגדרות שמע
 - 5מידע על תחנה
 - 6כוונונ ישיר
 - 7תדר רדיו
 - 8חפש הקודמ
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 .2לחצ והחזק את לחצנ מפר הזיכרונ הרצוי במכ
המגע למשכ למעלה משתי שניות ,או עד שתשמע
צפצופ אישור.
לחצני חיפוש הבא/הקודמ
לחצ על לחצנ חיפוש מעלה או חיפוש מטה לחיפוש
ברשימות תחנות הרדיו בתדרי  AM, FMאו .DAB
החזק את אחד הלחצנימ לגלילה מהירה מבלי לעצור
בתחנות.
החזק את אחד הלחצנימ לגלילה מהירה מבלי לעצור
בתחנות.

אתה יכול לענות להודעה באמצעות פקודה קולית
בבחירה או באמירה של אחת מ 18 -ההודעות המוגדרות
מראש.
באופנ הבא:
או לחצנ
 .1לחצ על לחצנ פקודה קולית )(VR
הטלפונ והמתנ לצפצופ ,לאחר מכנ אמור reply
)ענה( Uconnect .מגיבה באופנ הבאPlease say :
) .the message you would like to sendאמור את
ההודעה שברצונכ לשלוח(.
 .2המתנ לצפצופ ואמור אחת מההודעות המוגדרות
מראש )אמ אינכ בטוח אמור ) helpעזרה( Uconnect
תקרא את ההודעות המוגדרות מראש המותרות.
 .3מיד כאשר אתה השומע את ההודעה שברצונכ
לשלוח ,אתה יכול לעצור את ההשמעה של הלחיצה
בלחיצה על לחצנ הטלפונ של מערכת ,Uconnect
ואמור את ההודעה Uconnect .תוודא את ההודעה
בהשמעה חוזרת שלה.

 .4לחצ על לחצנ הטלפונ ואמור ) Sendשלח(.
) Yesכנ(

Stuck in
.traffic
)תקוע בפקק(

See you
) .laterנתראה
מאוחר יותר(

) Noלא(

Start
.without me
)התחילו
בלעדי(

.I’ll be late
)אני מאחר(

Okay

Where are
) ?youאיפה
אתה?(

I will be
<5, 10, 15,
20, 25, 30,
*>45, 60
minutes
) .lateאגיע
תוכ  Xדקות(

Call me
)תתקשר אלי(

Are you
?there yet
)אתה כבר
שמ?(

I’ll call
.you later
)אתקשר אליכ
מאוחר יותר(

I need
) directionsאני
צריכ הנחיות(

See you
in
<5, 10, 15,
20, 25, 30,
45, 60>* .
נתראה בעוד(
)דקות X

.I’m on my way
)אני בדרכ(
) I’m lostהלכתי
לאיבוד(.

Can’t talk
.right now
)לא יכול לדבר
כרגע(

* השתמש רק במפרימ הרשומימ ,אחרת המערכת
עשויה לא לקלוט נכונ את ההודעה.

כדי להפעיל את  Siriלחצ והחזק ולאחר מכנ שחרר
את לחצנ מערכת זיהוי קולי ) (VRבגלגל ההגה.

הערה:

לאחר שתשמע צפצופ כפול ,תוכל לבקש מSiri-

תפקודי מענה קולי והכתבת הודעות טקט דורשות
טלפונ נייד תומכ עמ פרופיל גישה להודעה ) (MAPדרכ
 iPhone .Bluetoothוכמה טלפונימ חכמימ אחרימ
עשויימ לא לתמוכ ב.Bluetooth MAP-

להשמיע פודקאטימ ,מוזיקה ,לתת הנחיות ,לקרוא
הודעות טקט ועוד פעולות רבות שימושיות.

למידע על טלפונימ תואמימ ,פנה למרכז שירות מורשה
או לאתר .driveuconnect.eu

יישומימ  -אמ קיימימ
לגישה ליישומימ לחצ על לחצנ  Moreולחצ על לחצנ
) Appsיישומימ( לקירה של רשימת היישומימ:
•EcoDrive

 - Siri Eyes Freeאמ קיימת

•MyCar

 Siriמאפשרת לכ שימוש בקול לשליחת הודעות
טקט ,בחירת מדיה ,חיוג ועוד Siri .משתמשת בשפה
טבעית כדי להבינ למה אתה מתכוונ ותגיב כדי לאשר את
הבקשה .המערכת מיועדת לשמירת המבט שלכ על
הכביש וידיכ על ההגה באמצעות מתנ אפשרות לSiri-
לייע לכ בביצוע משימות שימושיות.

•TuneIn
•Deezer
•Reuters
•Twitter

•הופת מיקומ לפייבוק ועוד.

Thanks
)תודה(
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מערכת  Uconnect 4וצג 7
אינצ'
קירה של Uconnect 4

הערה:
התמונות של מכ  Uconnectנועדו לצורכי המחשה
בלבד וייתכנ שלא יציגו את התוכנות הקיימות ברכבכ
באופנ מדויק.
הגדרת השעה
 .1עבור מערכת  ,Uconnect 4הפעל את המערכת ולחצ
על תצוגת השעה בחלק העליונ של המכ .לחצ על
) Yesכנ(.
 .2אמ השעה אינה מוצגת בחלק העליונ של המכ ,לחצ
על ) Settingsהגדרות( במכ המגע.

תיאור בקרי  Uconnect 4וצג  7אינצ'

זהירות!
אל תחבר עצמימ כלשהמ למכ המגע ,המ עלולימ
לגרומ נזק למכ המגע.

במכ הגדרות לחצ על לחצנ ) Clock & Dateשעה
ותאריכ( במכ המגע ,ולאחר מכנ בחר או בטל בחירה
באפשרות זו.
 .3לחצ על  +או  -ליד ) Set Time Hoursכוונונ שעה(
ו) Set Time Minutes -כוונונ דקות( לכוונונ השעה.
 .4אמ מאפיינימ אלו אינמ זמינימ בטל את הבחירה
בתיבה ) Sync Timeנכרנ זמנ(.
 .5לחצ על  Xלשמירת ההגדרות ויציאה ממכ הגדרות
שעונ.
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הגדרות שמע
•לחצ על ) Audioשמע( במכ המגע להפעלה של
מכ הגדרות שמע ולכוונונ של איזונ/דעיכה ,אקולייזר,
עוצמת קול מותאמת מהירות ,צליל היקפי ,הגברת
קול ,עוצמת קול התקנ חיצוני ,נגינה אוטומטית וכיבוי
רדיו.
•אתה יכול לחזור למכ רדיו בלחיצה על לחצנ  Xבצד
ימינ למעלה.
איזונ/דעיכה
•לחצ על לחצנ ) Balance/Fadeאיזונ/דעיכה( במכ
המגע לאיזונ של השמע בינ הרמקולימ הקדמיימ או
דעיכה של השמע בינ הרמקולימ האחוריימ והקדמיימ.
•לחצ על לחצנימ )קדמי ,אחורי שמאל ,ימינ( במכ
המגע או לחצ וגרור את מל הרמקול לכוונונ איזונ/
דעיכה.
אקולייזר
•לחצ על לחצנ  Equalizerבמכ המגע להפעלת מכ
האקולייזר.

•לחצ על לחצנ  +או  -במכ המגע או לחצ וגרור אל
רגל העוצמה עבור כל תדר אקולייזר .ערכ העוצמה
נע בינ תשע פלו או תשע מינו ,מוצג בתחתית של
כל תדר.
עוצמת קול מותאמת מהירות
•לחצ על לחצנ ) Speed Adjusted Volumeעוצמת
קול מותאמת מהירות( במכ המגע להפעלת עוצמת
קול מותאמת מהירות( .עוצמת קול מותאמת מהירות
מכווננת בלחיצה על מחוונ עוצמת קול .הוא משנה
את הכוונונ האוטומטי של עוצמת הקול בהתאמ
למהירות הרכב.
הגברת קול  -אמ קיימת
•לחצ על לחצנ  Onבמכ המגע להפעלה של
) Loudnessהגברת קול( .לחצ על  Offלהפקת
תפקוד זה .כאשר הגברת קול פעילה ,איכות הקול
בעוצמות נמוכות משתפרת.
עוצמת קול התקנ חיצוני
•לחצ על לחצנ  AUX Volume Offsetלהפעלה של
עוצמת קול עבור התקנ חיצוני .עוצמת קול התקנ
חיצוני מכווננת באמצעות לחיצה על  +ו  .-היא משנה
את עוצמת הקול הנכנת של התקנ חיצוני .ערכ

העוצמה נע בינ  3פלו או  3מינו ,מוצג מעל לרגל
הכוונונ.
נגינה אוטומטית  -אמ קיימ
•לחצ על לחצנ ) Auto Playנגינה אוטומטית( במכ
המגע להפעלה של מכ נגינה אוטומטית .למאפיינ
נגינה אוטומטית יש שתי הגדרות ) Onפעיל( וOff-
)לא פעיל( .כאשר הנגינה האוטומטית פעילה,
המוזיקה תנוגנ מההתקנ מיד לאחר חיבור התקנ
למערכת השמע.

גרירה ושחרור לשורת תפריט
לנוחיותכ ,ניתנ לשנות את תצוגת המאפיינימ
והשירותימ ברגל התפריט הראשי של
 .UCONNECTבצע את הפעולות הבאות:

הפעלה אוטומטית של הרדיו  -אמ קיימ
•הרדיו יופעל אוטומטית כאשר מתג ההתנעה מועבר
למצב  RUNאו ישמור בזיכרונ את מצב ההפעלה שלו
כאשר מתג ההתנעה הועבר למצב  OFFלאחרונה.
כיבוי רדיו בפתיחת דלת
•לחצ על לחצנ ) Radio Off With Doorכיבוי רדיו
בפתיחת דלת( במכ המגע להפעלה של מכ
התפקוד) Radio Off With Door .כיבוי רדיו בפתיחת
דלת( ישאיר את הרדיו דולק עד שדלת הנהג או
דלת הנוע תיפתח ,או לאחר שחלפ הזמנ שהוגדר
באפשרות ) Radio Off Delayהשהיית כיבוי(.

תפריט ראשי Uconnect 4
 .1לחצ על לחצנ Apps

לפתיחת מכ היישומימ.

 .2לחצ והחזק ,ולאחר מכנ גרור את היישומ הנבחר
להחלפת הקיצור הנוכחי ברגל התפריט הראשי.
הקיצור החדש ליישומ שנגרר לשורת התפריט
הראשי ,יהיה יישומ/קיצור דרכ פעיל.

הערה:
מאפיינ זה פעיל רק כאשר משולב מצב חניה.
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רדיו

תיאור בקרי  Uconnect 4וצג  7אינצ'

 - 1תחנות רדיו שמורות

 - 6חיפוש מעלה

 - 2מעבר בינ תחנות שמורות

 - 7כוונונ ישיר לתחנת רדיו

 — 3שורת מצב

 - 8חיפוש מטה

 - 4רגל קטגוריה ראשי

 - 9קירה וניהול תחנות שמורות

 - 5הגדרות שמע

 - 10תחומ תדרי רדיו
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אזהרה!
ע תמיד בזהירות כשידיכ אוחזות בגלגל ההגה .אתה
נושא באחריות המלאה וביכונימ הכרוכימ בשימוש
במאפיינימ של  Uconnectוביישומימ של רכבכ.
השתמש במאפיינימ וביישומימ של  Uconnectרק
כשבטוח לעשות זאת .אחרת ,קיימת כנת פציעות
חמורות או קטלניות.
•לגישה למצב רדיו ,לחצ על לחצנ  Radioבמכ המגע.
בחירת תחנות רדיו
•לחצ על לחצנ תחומ התדרימ הרצוי )AM, FM or

 (DABבמכ המגע.
חיפוש מעלה/חיפוש מטה
•לחצ על לחצנ חיפוש מעלה או חיפוש מטה במכ
המגע למשכ פחות משתי שניות לחיפוש תחנות רדיו.
•לחצ והחזק את אחד מלחצני החצימ במכ המגע
למשכ למעלה משתי שניות למעבר בינ התחנות ללא
עצירה .הרדיו ייעצר בתחנה הבאה נקלטת לאחר
שלחצנ החצ במכ המגע שוחרר.

כוונונ ישיר
•כוונונ ישיר לתחנת רדיו בלחיצה על לחצנ ) Tuneכוונונ(
במכ המגע ,והכנת מפר התחנה הרצוי.
שמירה ידנית של תחנות בזיכרונ
הרדיו שלכ יכול לשמור מפר מרבי של  36תחנות
בזיכרונ 12 ,תחנות בכל תחומ תדרימ ) AM, FMו(DAB-
המ מוצגימ בחלק העליונ של מכ הרדיו שלכ.
לצפייה ב 12-התחנות השמורות עבור תחומ תדר ,לחצ
על החצ לחצנ החצ במכ המגע בקצה העליונ של צד
ימינ של המכ ,כדי לעבור בינ שתי קבוצות של שש
תחנות שמורות.
לשמירה ידנית של תחנה בזיכרונ ,בצע את הפעולות
הבאות:
 .1כוונונ לתחנה הרצויה.
 .2לחצ והחזק את לחצנ מפר הזיכרונ הרצוי במכ
המגע למשכ למעלה משתי שניות או עד שתשמע
צפצופ אישור.

 - Android Autoאמ קיימ

הערה:
מאפיינ זה זמינ כתלות בפק הרשת הלולרית שלכ
ויצרנ הטלפונ .כמה ממאפייני  Android Autoעשויימ
לא להיות זמינימ בכל אזור ו/או שפה.
 Android Autoהוא מאפיינ של מערכת ,Uconnect
הטלפונ חכמ שלכ בעל מערכת הפעלה Android 5.0
 Lollipopאו מתקדמת יותר ,ותכנית גלישה תואמת,
המאפשר הצגה של הטלפונ שלכ ומפר יישומימ
שלו במכ המגע של מערכת השמע.
 Android Autoמושכ מידע שימושי ,מארגנ אותו
בכרטייות פשוטות שמוצגות בדיוק שאתה זקוק להנ.
 Android Autoיכול לעשות שימוש בטכנולוגיית הזיהוי
הקולי המתקדמת ביותר של  ,Googleבקרי גלגל
הגה ,בקרימ ולחצנימ בלוח הבקרימ של המערכת
וצג מכ מגע ,כדי לשלוט על רבימ מהיישומימ שלכ.
לשימוש ב Android Auto-בצע את הפעולות הבאות:
 .1הורד את יישומ  Android Autoמחנות Google

 Playלטלפונ האנדרואיד שלכ.
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 .2חבר את טלפונ האנדרואיד שלכ לאחד משקעי מדיה
 USBברכבכ .אמ לא הורדת את יישומ Android Auto
לטלפונ החכמ שלכ לפני שחיברת אותו לרכב בפעמ
הראשונה ,תחל הורדה של היישומ.

 .3לאחר שההתקנ חובר וזוהה Android Auto ,צריכ
לפעול באופנ אוטומטי ,אבל אתה יכול גמ להפעיל אותו
בלחיצה על מל  Android Autoבמכ המגע הנמצא
בקטגוריית .Apps

הערה:

לאחר ש Android Auto-עלה ופועל במערכת Uconnect

הקפד להשתמש בכבל  USBשופק עמ הטלפונ שלכ,
כבלימ לא מקוריימ עלולימ לא לפעול.

ניתנ להשתמש במאפיינימ הבאימ באמצעות חבילת
הנתונימ של הטלפונ החכמ שלכ:

ייתכנ שלפני השימוש ביישומ  Android Autoתתבקש
בטלפונ שלכ לאשר את השימוש בו.

• Google Mapsלניווט
• ,Google Play Music, Spotify, iHeart Radioוכו'
לנגינת מוזיקה.
•תקשורת באמצעות שיחה בדיבורית ושליחת הודעות.
•מאות ואפ יותר יישומימ תואמימ.

הערה:

Android Auto
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כדי להשתמש ב ,Android Auto-ודא שאתה באזור
של קליטה לולרית Android Auto .עשוי להשתמש
בתקשורת נתונימ לולרית והקליטה הלולרית
מוצגת בפינה הימנית העליונה של מכ הרדיו .לאחר
ש Android Auto-חובר לרכבכ באמצעות ,USB
 Android Autoגמ יתחבר באמצעות .Bluetooth

נתוני  Google Mapsוקליטה לולרית

הערה:
נדרש טלפונ חכמ בעל גרת  Android 5.0 Lollipopאו
מתקדמת יותר ,והורדה של יישומ מחנות .Google Play
 Android, Android Autoו Google Play-המ ימנימ
מחריימ רשומימ של .Google Inc

שילוב  - Apple CarPlayאמ קיימ
הערה:
מאפיינ זה זמינ כתלות בפק הרשת הלולרית שלכ
ויצרנ הטלפונ .כמה ממאפייני  Apple CarPlayעשויימ לא
להיות זמינימ בכל אזור ו/או שפה.

 Uconnectעובד באופנ בלתי מורגש עמ ,Apple CarPlay
הדרכ החכמה יותר והבטוחה יותר להשתמש בiPhone-
שלכ ברכב ולהישאר ממוקד בנהיגה.
השתמש במכ המגע של  ,Uconnectבבקרימ
ובלחצנימ ובהפעלה קולית באמצעות  Siriלגישה
לשירותי  ,Apple Music, Maps, Messagesועוד.
לשימוש ב ,CarPlay-ודא שאתה משתמש בiPhone-

 5או דגמ מתקדמ יותר ,דאג לאפשר את הפעלת Siri
בהגדרות ,ודא ש iPhone-שלכ משוחרר מנעילה עבור
החיבור הראשוני ,ואז בצע את הפעולות הבאות:
 .1חבר את ה iPhone-שלכ לאחד משקעי מדיה USB

ברכבכ.

Apple CarPlay

לאחר ש CarPlay-עלה ופועל במערכת  Uconnectניתנ
להשתמש במאפיינימ הבאימ באמצעות חבילת הנתונימ
של ה iPhone-שלכ.
•טלפונ

הערה:

•מוזיקה

הקפד להשתמש בכבל  USBשופק עמ הטלפונ שלכ,
כבלימ לא מקוריימ עלולימ לא לפעול.

•הודעות

 .2לאחר שההתקנ חובר וזוהה CarPlay ,צריכ לפעול
באופנ אוטומטי ,אבל אתה יכול גמ להפעיל אותו
בלחיצה על מל  CarPlayבמכ המגע הנמצא
בקטגוריית .Apps

•מפות

הערה:
כדי להשתמש ב CarPlay-ודא שהחבילה הלולרית
שלכ פעילה ואתה באזור שיש בו קליטה לולרית.
הנתונימ והקליטה הלולרית מוצגימ בצד שמאל של
מכ הרדיו.

נתוני  Apple CarPlayוקליטה לולרית

הערה:
נדרש  iPhoneתואמ .פנה לשירות כדי לבדוק תאימות
של הטלפונ .ייתכנ שיחולו חיובימ עבור נתונימ וגלישה.
ממשק המשתמש של הרכב נוצר ע"י . Apple

 Apple CarPlayו iPhone-המ ימנימ מחרימ
רשומימ של חברת  ,Apple Inc.הרשומימ בארה"ב
ובמדינות אחרות .תנאי השימוש ומדינות הפרטיות
של  Apple Incהמ התקפימ.

יישומימ  -אמ קיימימ
לגישה ליישומימ לחצ על לחצנ Uconnect Apps

במכ המגע לגלילה ברשימת היישומימ:
•EcoDrive
•MyCar
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•TuneIn

אזהרה!

•Deezer
•Reuters
•Twitter

•.Facebook Check-In
•Apple CarPlay

• ,Android Autoויישומימ רבימ נופימ.

מערכת Uconnect 4C/4C NAV

וצג  8.4אינצ'

קירה של מערכת Uconnect 4C/4C NAV

ע תמיד בזהירות כשידיכ אוחזות בגלגל ההגה.
אתה נושא באחריות המלאה וביכונימ הכרוכימ
בשימוש במאפיינימ של  Uconnectכולל רדיו דיגיטלי,
וביישומימ של רכבכ .השתמש במאפיינימ וביישומימ
של  Uconnectרק בעת ,שבטוח לעשות זאת .אחרת,
קיימת כנת פציעות חמורות או קטלניות.

זהירות!
אל תחבר עצמימ כלשהמ למכ המגע ,המ עלולימ
לגרומ נזק למכ המגע.

הערה:
האיורימ במכ  Uconnectנועדו לצורכי הדגמה בלבד
וייתכנ שלא יציגו את התוכנות הקיימות ברכבכ באופנ
מדויק.

כוונונ השעה
•דגמ  4C NAVמתנכרנ ישירות דרכ  ,GPSככ שאינ
צורכ בכווונונ של השעה .אמ אתה צריכ לכווננ את
השעה באופנ ידני ,בצע את ההוראות הבאות עבור
דגמ .4C NAV
•עבור מערכת דגמ  ,4Cהפעל את המערכת ולחצ על
תצוגת השעה בחלק העליונ של המכ .לחצ על Yes
)כנ(.
•אמ השעה אינה מוצגת בחלק העליונ של המכ ,לחצ
על לחצנ ) Settingsהגדרות( במכ המגע.
במכ הגדרות לחצ על לחצנ ) Clockשעונ( במכ
המגע ,ולאחר מכנ בחר או בטל בחירה באפשרות זו.
•לחצ על  +או  -ליד ) Set Time Hoursכוונונ שעה(
ו) Set Time Minutes -כוונונ דקות( לכוונונ השעה.
•אמ מאפיינימ אלו אינמ זמינימ בטל את הבחירה
בתיבה ) Sync Timeנכרנ זמנ(.
•לחצ על  Xלשמירת ההגדרות ויציאה ממכ הגדרות
שעונ.

Uconnect 4/4C NAV Radio
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ערכות רקעימ
•ניתנ לבחור ערכות רקע עבור המכ מרשימה של
ערכות שמורות מראש .אמ אתה רוצה להגדיר ערכת
נושא ,בצע את הפעולות הבאות.
•לחצ על לחצנ ) Settingsהגדרות( במכ המגע ובחר
בתפריט תצוגה.
•לאחר מכנ לחצ על לחצנ ) Set Themeהגדר ערכת
נושא( במכ המגע לבחירת ערכת נושא.
הגדרות שמע
•לחצ על לחצנ ) Audioשמע( במכ המגע להפעלת
מכ הגדרות שמע לכוונונ של איזונ/דעיכה ,אקולייזר
ועוצמת קול מותאמת מהירות.
•אתה יכול לחזור למכ רדיו בלחיצה על לחצנ  Xבצד
ימינ למעלה.
איזונ/דעיכה
•לחצ על לחצנ ) Balance/Fadeאיזונ/דעיכה( במכ
המגע לאיזונ של השמע בינ הרמקולימ הקדמיימ או
דעיכה של השמע בינ הרמקולימ האחוריימ והקדמיימ.
•לחצ על לחצני  ,Front, Rear, Leftאו ) Rightקדמי,
אחורי ,שמאל ,ימינ( במכ המגע ,או לחצ וגרור את
מל הרמקול לכוונונ איזונ/דעיכה.

אקולייזר
•לחצ על לחצנ  Equalizerבמכ המגע להפעלת מכ
האקולייזר.
•לחצ על לחצנ  +או  -במכ המגע או לחצ וגרור אל
רגל העוצמה עבור כל תדר אקולייזר .ערכ העוצמה
נע בינ תשע פלו או תשע מינו ,ומוצג בתחתית של
כל תדר.
עוצמת קול מותאמת מהירות
•לחצ על לחצנ ) Speed Adjusted Volumeעוצמת
קול מותאמת מהירות( במכ המגע להפעלת עוצמת
קול מותאמת מהירות( .עוצמת קול מותאמת מהירות
מכווננת בלחיצה על מחוונ עוצמת קול .הוא משנה
את הכוונונ האוטומטי של עוצמת הקול בהתאמ
למהירות הרכב.

גרירה ושחרור לשורת תפריט
לנוחיותכ ,ניתנ לשנות את תצוגת המאפיינימ והשירותימ
ברגל התפריט הראשי של .UCONNECT

מערכת  Uconnect 4C/4C NAVוצג  8.4אינצ'
תפריט ראשי

 .1לחצ על לחצנ Apps

לפתיחת מכ היישומימ.

 .2לחצ והחזק ,ולאחר מכנ גרור את היישומ הנבחר
להחלפת הקיצור הנוכחי ברגל התפריט הראשי.
הקיצור החדש ליישומ שנגרר לשורת התפריט
הראשי ,יהיה יישומ/קיצור דרכ פעיל.

הערה:
מאפיינ זה פעיל רק כאשר משולב מצב חניה.

בצע את הפעולות הבאות:
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רדיו

מערכת  Uconnect 4C/4C NAVוצג  8.4אינצ' רדיו

 - 1תחנות רדיו שמורות

 - 7חיפוש מעלה

 - 2מעבר בינ תחנות שמורות

 - 8כוונונ ישיר לתחנת רדיו

 —3שורת מצב

 - 9חיפוש מטה

 - 4הצגת מפת ניווט מוקטנת

 - 10קירה וניהול תחנות שמורות

 - 5רגל קטגוריה ראשי

 - 11תחומ תדרי רדיו

 - 6הגדרות שמע

280

אזהרה!

כוונונ ישיר
•כוונונ ישיר לתחנת רדיו בלחיצה על לחצנ ) Tuneכוונונ(
במכ המגע ,והכנת מפר התחנה הרצוי.

 - Android Autoאמ קיימ
הערה:

ע תמיד בזהירות כשידיכ אוחזות בגלגל ההגה .אתה
נושא באחריות המלאה וביכונימ הכרוכימ בשימוש
במאפיינימ וביישומימ של רכבכ .השתמש במערכת
 Uconnectרק בעת שבטוח לעשות זאת .אחרת,
קיימת כנת פציעות חמורות או קטלניות.

הרדיו שלכ יכול לשמור מפר מרבי של  36תחנות
בזיכרונ 12 ,תחנות בכל תחומ תדרימ ) AM, FMו(DAB -

כמה ממאפייני  Android Autoעשויימ לא להיות
זמינימ בכל אזור ו/או שפה.

•לגישה למצב רדיו ,לחצ על לחצנ  Radioבמכ המגע.

המ מוצגימ בחלק העליונ של מכ הרדיו שלכ.

 Android Autoהוא מאפיינ של מערכת ,Uconnect
הטלפונ החכמ שלכ בעל מערכת ההפעלה Android
 5.0 Lollipopאו מתקדמת יותר ,ותכנית גלישה
תואמת ,המאפשר הצגה של הטלפונ שלכ ומפר
יישומימ שלו במכ המגע של מערכת השמע.

בחירת תחנות רדיו
•לחצ על לחצנ תחומ התדרימ הרצוי ) AM, FMאו
 (DABבמכ המגע.
חיפוש מעלה/חיפוש מטה
•לחצ על לחצנ חיפוש מעלה או חיפוש מטה במכ
המגע למשכ פחות משתי שניות לחיפוש תחנות רדיו.
לחצ והחזק את אחד מלחצני החצימ במכ המגע
למשכ למעלה משתי שניות למעבר בינ התחנות ללא
עצירה .הרדיו ייעצר בתחנה הבאה הנקלטת לאחר
שלחצנ החצ במכ המגע שוחרר.

שמירה ידנית של תחנות בזיכרונ

לצפייה ב 12-התחנות השמורות עבור תחומ תדר ,לחצ
על לחצנ החצ במכ המגע בקצה העליונ של צד ימינ
של המכ ,כדי לעבור בינ שתי קבוצות של שש תחנות
שמורות.
לשמירה ידנית של תחנה בזיכרונ ,בצע את הפעולות
הבאות:
 .1כווננ לתחנה הרצויה.
 .2לחצ והחזק את לחצנ מפר הזיכרונ הרצוי במכ
המגע למשכ למעלה משתי שניות או עד שתשמע
צפצופ אישור.

מאפיינ זה זמינ כתלות בפק הרשת הלולרית שלכ
ויצרנ הטלפונ.

 Android Autoמושכ מידע שימושי ,מארגנ אותו
בכרטייות פשוטות שמוצגות בדיוק כשאתה זקוק
להנ.
 Android Autoיכול לעשות שימוש בטכנולוגיית הזיהוי
הקולי המתקדמת ביותר של  ,Googleבקרי גלגל
הגה ,בקרימ ולחצנימ בלוח הבקרימ של המערכת
וצג מכ מגע ,כדי לשלוט על רבימ מהיישומימ שלכ.
לשימוש ב Android Auto-בצע את הפעולות הבאות:
 .1הורד את יישומ  Android Autoמחנות Google

 Playלטלפונ האנדרואיד שלכ.
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 .2חבר את טלפונ האנדרואיד שלכ לאחד משקעי מדיה
 USBברכבכ .אמ לא הורדת את יישומ Android Auto
לטלפונ החכמ שלכ לפני שחיברת אותו לרכב בפעמ
הראשונה ,תחל הורדה של היישומ.

הערה:
הקפד להשתמש בכבל  USBשופק עמ הטלפונ שלכ,
כבלימ לא מקוריימ עלולימ לא לפעול.
ייתכנ שלפני השימוש ביישומ  Android Autoתתבקש
בטלפונ שלכ לאשר את השימוש בו.

 .3לאחר ש Android Auto-חובר לרכבכ באמצעות
 Android Auto ,USBגמ יתחבר באמצעות .Bluetooth
,
המערכת תציג את מכ הבית של
 Android Autoמופעל אוטומטית ,אבל אמ הדבר לא
קורה ,ראה את חוברת הוראות ההפעלה של מערכת
 ,Uconnectכדי לאפשר את מאפיינ .AutoShow
אתה יכול להפעיל אותו בלחיצה על Android Auto
הנממצא בתפריט ) Appsיישומימ( .אמ אתה משתמש
ב Android Auto-לעתימ קרובות ,אתה יכול להעביר
את היישומ לשורת התפריטימ בתחתית המכ .לחצ על
לחצנ ) Appsיישומימ( ,ואתר את יישומ Android Auto
לאחר מכנ גרור אותו להחלפת קיצור דרכ קיימ ברגל
התפריט הראשי.
לאחר ש Android Auto-עלה ופועל במערכת Uconnect
ניתנ להשתמש במאפיינימ הבאימ באמצעות חבילת
הנתונימ של הטלפונ החכמ שלכ.

• Google Mapsלניווט

Android Auto

• ,Google Play Music, Spotify, iHeart Radioוכו'
לנגינת מוזיקה.
•תקשורת באמצעות שיחה בדיבורית ושליחת הודעות.
•מאות ואפ יותר יישומימ תואמימ.
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הערה:
כדי להשתמש ב ,Android Auto-ודא שאתה באזור
של קליטה לולרית Android Auto .עשוי להשתמש
בתקשורת נתונימ לולרית ,והקליטה הלולרית מוצגת
בפינה הימנית העליונה של מכ הרדיו.

נתוני  Google Mapsוקליטה לולרית

הערה:
נדרש טלפונ חכמ בעל גרת  Android 5.0 Lollipopאו
מתקדמת יותר ,והורדה של יישומ מחנות .Google Play
 Android, Android Autoו Google Play-המ ימנימ
מחריימ רשומימ של .Google Inc

מפות

•נתוני תנועה בזמנ אמת

לחצ והחזק את לחצנ הפעלה קולית בגלגל ההגה או
הקש על מל המיקרופונ כדי לבקש מגוגל לנווט ליעד
באמצעות הקול.

•הנחיית נתיב

הודעה קופצת גמ תוצג לשאול אותכ האמ ברצונכ
לעבור ,אמ  Android Autoפועל וברצונכ להתחיל
מלול במערכת .Uconnect

אתה יכול לגעת במל ניווט ב Android Auto-לגישה אל
.Google Maps

בחירת ) Yesכנ( מעבירה את הניווט לשיטת הניווט
שנבחרה ומתוכננ מלול ליעד החדש.

הערה:
אמ לחצנ הפעלה קולית אינו לחוצ אלא רק נלחצ,
הפעלה קולית של  Uconnectתבקש ממכ לומר פקודת
ניווט כלשהי להפעלה של מערכת הניווט המובנית של
.Uconnect
בעת שימוש ב Google Maps ,Android Auto-מפקת
הנחיות קוליות:
•ניווט

הודעה קופצת השואלת האמ ברצונכ לעבור ממערכת
הניווט של  Uconnectלמערכת הניווט באמצעות
הטלפונ.

אמ נבחר ) Noלא( שיטת הניווט לא תשתנה.
למידע נופ ,עיינ בקישור www.android.com/auto
Google Maps

למידע נופ על תפקוד הניווט ,עיינ בקישור

הערה:

 https://support.google.com/androidאו

אמ אתה משתמש במערכת הניווט המובנית של
 ,Uconnectומנה להתחיל מלול חדש באמצעות
 ,Android Autoהפעלה קולית או כל שיטה אחרת ,תוצג

./https://support.google.com/androidauto
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מוזיקה
 Android Autoמאפשר לכ גישה להזרמה של המוזיקה
האהובה עליכ באמצעות אפליקציות כגונ Google Play
 .Music, iHeartRadio, and Spotifyבאמצעות חבילת
התקשורת הלולרית ,אתה יכול להאזינ למוזיקה ללא
הפקה בעת ניעה.

הערה:
כדי שיישומי מוזיקה ,רשימות השמעה ותחנות יפעלו עמ
 ,Android Autoהמ חייבימ להיות מוגדרימ בטלפונ שלכ
לפני שימוש ב.Android Auto-

כדי לראות נתונימ נופימ על המוזיקה המושמעת
דרכ  ,Android Autoבחר את מכ מדיה של מערכת
.Uconnect
למידע נופ עיינ בקישור https://support.google.com/
.androidauto

תקשורת
כאשר  Android Autoמחובר ,לחצ והחזק את לחצנ
הפעלה קולית בגלגל ההגה להפעלה של הזיהוי הקולי
הייחודי של מערכת .Android Auto
פעולה זו תאפשר שליחה של הודעות טקט ומענה
עליהנ ,קריאה של הודעות טקט נכנות וניהול שיחות
באמצעות דיבורית.

טלפונ בAndroid Auto-

יישומימ
יישומ  Android Autoיציג את כל היישומימ התואמימ
לשימוש עמ  ,Android Autoבכל פעמ שהוא מופעל.
כדי שיישומ יפעל עמ  ,Android Autoאתה חייב להוריד
את היישומ ולהיכנ אליו .לצפייה ברשימה של יישומימ
תואמימ ,ראה אתר .g.co/androidautoto

מוזיקה בAndroid Auto-

הערה:
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אנשי קשר בAndroid Auto-

שילוב  - Apple CarPlayאמ קיימ
הערה:
מאפיינ זה זמינ כתלות בפק הרשת הלולרית שלכ
ויצרנ הטלפונ.
כמה ממאפייני  Apple CarPlayעשויימ לא להיות זמינימ
בכל אזור ו/או שפה.
 Uconnectעובד באופנ בלתי מורגש עמ ,Apple CarPlay
הדרכ החכמה יותר והבטוחה יותר להשתמש בiPhone-

שלכ ברכב ולהישאר ממוקד בנהיגה.
השתמש במכ המגע של  ,Uconnectבבקרימ
ובלחצנימ ובהפעלה קולית באמצעות  Siriלגישה
לשירותי  ,Apple Musicמפות ,הודעות ,ועוד.

 .2לאחר שההתקנ מחובר ,המערכת מציגה את מכ
הבית של  CarPlay, Apple. CarPlayמופעל אוטומטית,
אבל אמ הדבר לא קורה ,ראה את חוברת הוראות
ההפעלה של מערכת  ,Uconnectכדי לאפשר את
מאפיינ  .AutoShowאתה יכול להפעיל אותו בלחיצה על
 Apple CarPlayהנמצא בתפריט ) Appsיישומימ(.
אמ אתה משתמש ב Apple CarPlay-לעתימ קרובות,
אתה יכול להעביר את היישומ לשורת התפריטימ
בתחתית המכ .לחצ על לחצנ ) Appsיישומימ(,
ואתר את יישומ  ,Apple CarPlayלאחר מכנ גרור אותו
להחלפת קיצור דרכ קיימ ברגל התפריט הראשי.

לאחר ש CarPlay-עלה ופועל במערכת Uconnect

ניתנ להשתמש במאפיינימ הבאימ באמצעות חבילת
הנתונימ של ה iPhone-שלכ.
•טלפונ
•מוזיקה
•הודעות
•מפות

הערה:
כדי להשתמש ב , CarPlay-ודא שהחבילה הלולרית
שלכ פעילה ואתה באזור שיש בו קליטה לולרית.
הנתונימ והקליטה הלולרית מוצגימ בצד שמאל של
מכ הרדיו.

לשימוש ב ,CarPlay-ודא שאתה משתמש בiPhone-
 5או דגמ מתקדמ יותר ,דאג לאפשר את הפעלת Siri

בהגדרות ,ודא ש iPhone-שלכ משוחרר מנעילה עבור
החיבור הראשוני ,ואז בצע את הפעולות הבאות:
 .1חבר את ה iPhone-שלכ לאחד משקעי מדיה USB

ברכבכ.

הערה:
הקפד להשתמש בכבל  USBשופק עמ הטלפונ שלכ,
כבלימ לא מקוריימ עלולימ לא לפעול.

CarPlay

נתוני  CarPlayוקליטה לולרית
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הערה:

מוזיקה

מפות

נדרש  iPhoneתואמ .פנה לשירות כדי לבדוק תאימות
של הטלפונ .ייתכנ שיחולו חיובימ עבור נתונימ וגלישה.
ממשק המשתמש של הרכב נוצר ע"י Apple .Apple
 CarPlayו iPhone-המ ימנימ מחרימ רשומימ
של חברת  ,Apple Inc.הרשומימ בארה"ב ובמדינות
אחרות .תנאי השימוש ומדינות הפרטיות של Apple Inc
המ התקפימ.

 CarPlayמאפשרת לכ גישה לכל האמנימ ,רשימות
ההשמעה והמוזיקה מ .iTunes-באמצעות חבילת
התקשורת של ה iPhone-שלכ ,אתה יכול גמ לבחור
יישומ השמעה של צד שלישי כולל מוזיקה ,חדשות,
פורט ,פודקאטימ ועוד.

לשימוש ב Apple Maps-לניווט במערכת ,Uconnect
הפעל את  CarPlayולחצ והחזק את לחצנ הפעלה קולית
בגלגל ההגה לשימוש ב Siri-לקביעת היעד הנבחר.
לחלופינ ,בחר ביעד קרוב בלחיצה ולבחירה של קטגוריה
בהפעלה של  Siriמדפ יעדימ ,או אפילו באמצעות
הקלדת היעד.

טלפונ
כאשר  CarPlayפועל ,לחצ והחזק את לחצנ הפעלה
קולית בגלגל ההגה להפעלת זיהוי קולי של  .Siriאתה
יכול גמ ללחוצ ולהחזיק את לחצנ הבית של CarPlay
להתחלת שיחה עמ  .Siriהיא מאפשרת לכ להאזינ
להודעה קולית כמו שהיית עושה זאת באמצעות Siri
ב iPhone-שלכ.
הערה:
לחיצה בלבד על לחצנ הפעלה קולית בגלגל ההגה
מפעילה את הזיהוי הקולי המובנה של המערכת ולא את
 ,Siriשאינו פועל יחד עמ .CarPlay

Apple Music

הודעות
בדיוק כמו ב CarPlay ,iPhone-מאפשרת לכ לשלוח
ולענות על הודעות באמצעות .Siri
כיוונ שההפעלה היא קולית Siri ,יכולה גמ להקריא
הודעות טקט נכנות עבורכ.
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מפות

הערה:

יישומימ  -אמ קיימימ

אמ לחצנ הפעלה קולית אינו לחוצ אלא רק נלחצ,
הפעלה קולית של  Uconnectתבקש ממכ לומר פקודת
ניווט כלשהי להפעלה של מערכת הניווט המובנית של
.Uconnect

לגישה ליישומימ לחצ על לחצנ Uconnect Apps

•אמ אתה משתמש במערכת הניווט המובנית של
 ,Uconnectומנה להתחיל מלול חדש באמצעות
 ,CarPlayהפעלה קולית או כל שיטה אחרת,
תוצג הודעה קופצת השואלת האמ ברצונכ לעבור
ממערכת הניווט של  Uconnectלמערכת הניווט
באמצעות  .iPhoneהודעה קופצת גמ תוצג לשאול
אותכ האמ ברצונכ לעבור ,אמ  CarPlayפועל ואתה
מנה להתחיל מלול במערכת  .Uconnectבחירת
) Yesכנ( מעבירה את הניווט לשיטת הניווט שנבחרה
ומתוכננ מלול ליעד החדש .אמ נבחר ) Noלא( שיטת
הניווט לא תשתנה.

במכ המגע לגלילה ברשימת היישומימ:
•EcoDrive
•MyCar
•TuneIn

הודעה קופצת של ניווט

יישומימ
לשימוש ביישומ התואמ ל ,CarPlay-אתה חייב שהיישומ
יורד ל iPhone-שלכ ולהיכנ אליו .ראה את הרשימה
המעודכנת של יישומימ הזמינימ עבור  CarPlayבאתר
.http://www.apple.com/ios/carplay

•Deezer
•Reuters
•Twitter

•.Facebook Check - In
•Apple CarPlay
•Android Auto

•שירותי זמנ אמת של  TomTomועוד.
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הגדרות Uconnect
מערכת  Uconnectמאפשרת לכ גישה להגדרות
מאפיינימ הניתנות להתאמה אישית כגונ ,שפה ,תצוגה,
יחידות ,קול ,שעונ ,מצלמה ,מערכות עזר לנהיגה ,מראות
ומגבימ ,תאורה ,דלתות ונעילה ,הפעלה אוטומטית של
מאפייני נוחות ,מתגי התקנימ חיצוניימ ,אפשרויות
הדממת מנוע ,הגדרות מצפנ ,שמע ,טלפונ,Bluetooth/
כוונונ רדיו ,שחזור הגדרות ונתוני מערכת ,באמצעות
לחצנימ במכ המגע.
לחצ על לחצנ ) SETTINGSהגדרות( ),(Uconnect 3
או לחצ על לחצנ ) Apps Uconnect 4או (4C/4C NAV
הנמצא בתחתית של מכ המגע ,לאחר מכנ לחצ על
לחצנ ) Settingsהגדרות( במכ המגע למעבר למכ
הגדרות.
בעת ביצוע בחירה גלול מטה או מעלה עד שההגדרות
הרצויות מומנות ,ולחצ על ההגדרה הרצויה עד שמוצג
ימנ בחירה ליד ההגדרה ,המציינ שההגדרה נבחרה.
הגדרות המאפיינימ הבאות זמינות:
•Language

•Auto-On Comfort

•Display

•AUX Switches

•Units

•Engine Off Options

288

•Voice

•

•Clock

• - Compassאמ קיימ
•Audio

••-•Cameraאם•קיימת• •Phone/Bluetooth
S
•• afety & Driving Assistance

•Radio Setup

••—•Mirrors & Wipersאם•קיימים•

•Restore Settings

• •• Lights

עצות לשימוש בבקרימ ומידע
כללי
בקרי שמע בגלגל ההגה
בקרי השליטה מרחוק במערכת השמע נמצאימ בצדו
האחורי של גלגל ההגה.

•Clear Personal Data

•Doors & Locks• •System Information

הערה:
בהתאמ לאפשרויות הרכב ,הגדרות התפקודימ עשויות
להיות שונות.
למידע נופ ,עיינ בנושא "הגדרות  "Uconnectבפרק
"מולטימדיה" בפר הנהג.
בקרי שמע של מערכת השמע )מאחורי גלגל ההגה(

מתג שמאלי
•לחצ על המתג מעלה או מטה לחיפוש תחנה להאזנה.
•לחצ על הלחצנ במרכז לשינוי למצבימ .AM/FM/DAB

מתג ימני
•דחופ את המתג מעלה או מטה כדי להגביר או להנמיכ
את עוצמת הקול.
•לחצ על הלחצנ במרכז להשתקת מערכת השמע.

הצג ללא לחיצות.

 USBוג  Cאחד ,ושקע  USBטנדרטי אחד.

•לעולמ אל תשתמש באלכוהול ,דלקימ ונגזרותיהמ,
כדי לנקות את מכ הצג.

שני שקעי  USBמאפשרימ לכ לנגנ מוזיקה מנגני
 iPod/MP3או התקני  USBדרכ מערכת השמע של
הרכב.

•מנע חדירת נוזל למערכת :הוא עלול לגרומ לה נזק
בלתי ניתנ לתיקונ.

תנאי קליטה

הגנה מפני גניבה

תנאי הקליטה משתנימ כל הזמנ במהלכ ניעה.

המערכת מצוידת במערכת הגנה מפני גניבה המבות
על חילופ המידע עמ יחידת הבקרה האלקטרונית
)מחשב רכב( ברכב .היא מבטיחה בטיחות מרבית.

ייתכנו הפרעות בקליטה באזורימ הרריימ ,ליד בניינימ או
גשרימ ,במיוחד אמ אתה רחוק ממקור השידור.
ייתכנ כי תוגבר עוצמת הקול בעת קליטה של דיווחי
תנועה ושל חדשות.

טיפול ותחזוקה
הקפד על אמצעי הזהירות הבאימ ,כדי לוודא שהמערכת
תקינה:
•אור שהצג יבוא במגע עמ חפצימ מחודדימ או
קשיחימ שעלולימ לגרומ נזק לפני השטח שלו.
השתמש במטלית רכב ,יבשה ואנטי-טטית לניקוי

אמ תוצאת הבדיקה המתקבלת היא חיובית ,המערכת
תתחיל לפעול .פנה לטיפול במרכז שירות מורשה.

בקרי - AUX/USB/MP3
אמ קיימימ

שקעי  USBלטעינה חכמה מפקימ מתח עד שעה
לאחר כיבוי ההצתה.
הערה:
•שקע  USBוג  Cהוא שקע המדיה הראשי עבור
מערכת השמע .ניתנ לחבר שני התקנימ בו זמנית
ושני השקעימ מפקימ זרמ טעינה ,אבל העברת
נתונימ ליחידה הראשית יכולה להתבצע בכל פעמ
רק מאחד השקעימ.
•שני השקעימ חולקימ אותו חיבור נתונימ .אכ
המשתמש אינו יכול לעבור בינ וגימ  Aאו וג .C

יחידת המדיה נמצאת בלוח המכשירימ קצת מתחת
לבקרי מערכת בקרת האקלימ.
מאחורי מכה יחידת המדיה ישנו שקע  AUXאחד ,שקע
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לדוגמה ,אמ התקנ מחובר לשקע  USBמוג  Aוהתקנ
אחר מחובר לשקע  USBמוג  ,Cהחיבור להתקנ בשקע
מוג  Aיתנתק.
לחלופינ ,אמ התקנ מחובר לשקע  Cוהתקנ אחר מחובר
לשקע  USBמוג  ,Aהחיבור להתקנ בשקע מוג C
יישמר.
 - 3שקעימ וג  Aוג  Cמחוברימ
יחידת מדיה
 - 1שקע AUX
 - 2שקע וג C

חיבורי USB

 - 1שקע וג  Aמחובר
 - 2שקע וג  Cמחובר

290

 USBדרכ מערכת השמע של הרכב.
שקע  USBבקונולה המרכזית

שקעי  USBשלישי ורביעי נמצאימ מאחורי הקונולה
המרכזית ,מעל לממיר המתח.

 - 3שקע  USBוג A

אחד מהמ הוא שקע טעינה בלבד ,אשר יכול לטעונ
התקני .USB

שקע  USBשני הנמצא בתוכ הקונולה המרכזית,
מאפשר לכ לנגנ מוזיקה מנגני  iPod/MP3או התקני

השקע האחר מאפשר לכ לנגנ מוזיקה מנגני iPod/MP3

הערה:
חיבור טלפונ או התקנ  USBעשוי לגרומ לניתוק החיבור
של התקנ שחובר קודמ לכנ.
למידע נופ ,עיינ בנושא בפר הנהג שלכ.

הערה:
או התקני  USBדרכ מערכת השמע של הרכב.
שקעי  USBבצד האחורי של הקונולה המרכזית

הודעה במכ על טלפונ מחובר

 - 1שקעי  USBוג  Cווג טנדרטי
 - 2שקעי  USBוג  Cווג טנדרטי לטעינה בלבד

שקעי  USBתומכימ בהתקני  Androidו Apple-רבימ.
שקע  USBתומכ גמ בנגינה של מוזיקה מהתקני זיכרונ
 USBחיצוניימ .לרשימה של התקנימ שנבדקו ,ראה
באתר  .UconnectPhone.comכמה גראות תוכנה
עשויות לא לתמוכ לחלוטינ במאפיינימ של שקעי .USB
גלוש לאתר של יצרנ ההתקנ לצורכ עדכונ התוכנה.

אזהרה!
אל תחבר או תנתק  iPodאו התקנ חיצוני בעת נהיגה.
אי ציות לאזהרה זו עלול לגרומ לפציעה חמורה או
למוות.
הודעה במכ על טלפונ או התקנ  USBמחובר
הודעה במכ על התקנ מחובר
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ניווט  -אמ קיימ
•המידע הבא תקפ רק אמ יש לכ מערכת Uconnect

. 4C NAV
לחצ על לחצנ ) Navניווט( במכ המגע בשורת התפריט
לגישה למערכת הניווט.

שינוי עוצמת קול של הודעות ניווט
 .1לחצ על לחצנ ) Settingsהגדרות( במכ המגע בחלק
הימני התחתונ של המכ.
 .2בתפריט הגדרות ,לחצ על ) Guidanceהנחיה( במכ
המגע.
 .3בתפריט הנחיה ,כווננ את עוצמת הקול של הניווט
בלחיצה על הלחצנימ  +או  -במכ המגע.
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מערכת  Uconnect 4C NAVוצג  8.4אינצ' ניווט

 - 1חיפוש יעד בכל הקטגוריות

 - 5ניווט ליעד העבודה השמור

 - 2מציאת יעד

 - 6הגדרות ניווט

 - 3הצגת מפה

 - 7חירומ

 - 4ניווט ליעד הבית השמור

 - 8מידע
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מציאת נקודות עניינ
 .1מתפריט הניווט הראשי ,לחצ על לחצנ ?Where To
)לאנ?( במכ המגע ,לאחר מכנ לחצ על Points of
) Interestנקודת עניינ( במכ המגע.
 .2בחר קטגוריה ולאחר מכנ תת קטגוריה ,אמ דרוש.

הכנת יעד בשלב אחד
•הכנ את היעד שלכ מבלי להוריד את הידיימ מההגה.
•פשוט לחצ על לחצנ הפעלה קולית בגלגל ההגה,
המתנ עד שתשמע צפצופ ואז אמור משהו כגונ Find
 Addressולאחריו הכתובת.

 .3בחר את היעד שלכ ולחצ על ) !GOע( במכ המגע.

הערה:

מציאת מקומ באמצעות איות

שימוש במקשי מכ המגע אינו זמינ בעת שהרכב
בתנועה .אכ אתה יכול להכני כתובת באמצעות
פקודות קוליות בעת שהרכב בתנועה.

•מתפריט הניווט הראשי ,לחצ על לחצנ ?Where To
)לאנ?( במכ המגע ,לאחר מכנ לחצ על Points of
) Interestנקודת עניינ( במכ המגע ,לאחר מכנ לחצ
על לחצנ ) Spell Nameאיית שמ( במכ המגע.

למידע נופ ,עיינ בנושא "עצות מהירות למערכת זיהוי
קולי " בפרק זה.

•הכנ את שמ היעד.

הגדרת הבית שלכ

•לחצ על לחצנ ) Listרשימה( .
• בחר את היעד שלכ ולאחר מכנ בחר בRoute to-

)מלול אל( ולחצ על ) !GOע( במכ המגע.

•להופת כתובת הבית לחצ על לחצנ ) Navניווט(
בשורת התפריט של מכ המגע לגישה למערכת
הניווט ותפריט הניווט הראשי.
•לחצ על לחצנ ) Homeבית( במכ המגע .אתה יכול
להויפ מיקומ בבחירת ) Spell Cityאיית עיר(Spell ,
) Streetאיית רחוב( או ) Select Countryבחר מדינה(.
בחירת מדינה ממולאת באופנ אוטומטי בהתאמ
למיקומכ.
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•לאחר שהזנת את המיקומ שלכ בחר Save Home

)שמור בית( הנמצא בצד השמאלי התחתונ של מכ
המגע.
•למחיקת מיקומ הבית השמור )או מיקומימ אחרימ
שמורימ( ,כדי שתוכל לשמור מיקומ בית חדש ,לחצ
על לחצנ ) Navניווט( במכ המגע ,ובמכ Where To
)לאנ( ,בחר ) Edit Where Toערוכ לאנ( ,ולאחר מכנ
לחצ על לחצנ ) Homeבית( במכ המגע .בניהול מכ
לחצ על לחצנ ) Reset Locationאיפו מיקומ( .יופיע
מכ אישור שישאל אותכ Are you sure you want
) ?to reset this locationהאמ אתה בטוח שברצונכ
לאפ את מיקומ זה?( בחר ) Resetאפ( לאישור
המחיקה .הגדר מיקומ בית חדש בהתאמ להוראות
שפורטו לעיל.

בית
•מיקומ הבית חייב להיות שמור במערכת .מתפריט
ניווט ,לחצ על מכ ) Homeבית( במכ המגע.

מערכת  Uconnect 4C NAVוצג  8.4אינצ' מפה

 - 1מרחק לפנייה הבאה

 - 5מיקומכ על המפה

 - 2שמ הרחוב בפנייה הבאה

 - 6תפריט ניווט ראשי

 - 3זמנ הגעה משוער

 - 7שמ הרחוב במיקומכ

 - 4שינוי גודל תצוגה

 - 8אפשרויות מלול ניווט

המלול שלכ מומנ בקו כחול במפה .אמ אתה יוצא
מהמלול ,המלול שלכ יחושב מחדש .מל מגבלת
מהירות יוצג כאשר אתה נוע בדרכימ ראשיות.
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הופת עצירה
•כדי להויפ עצירה אתה חייב להיות במלול ניווט.
•לחצ על לחצנ ) Menuתפריט( במכ המגע ובחר
בתפריט הניווט הראשי.
•לחצ על לחצנ ) ?Where Toלאנ?( במכ המגע ,וחפש
עצירה נופת.

כאשר מיקומ נופ נבחר ,אתה יכול לבחור לבטל את
המלול הקודמ ,להויפ אותו כיעד הראשונ או כיעד
האחרונ.

אמ המלול שאתה נוע בו הוא המלול ההגיוני היחיד,
ייתכנ שההתקנ לא יחשב מעקפ.

•בחר את היעד שלכ ולחצ על ) !GOע( במכ המגע.

למידע נופ עיינ בחוברת הפעלה של מערכת .Uconnect

ביצוע מעקפ
•כדי להויפ מעקפ אתה חייב להיות במלול ניווט.
•לחצ על לחצנ ) Detourמעקפ( במכ המגע.
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הערה:

עדכונ מפה
לעדכונ המפה שלכ ,גלוש לאתר www.maps.mopar.eu

או צור קשר עמ מרכז שירות מורשה.

טלפונ

UCONNECT

טלפונ ) UCONNECTשיחה בדיבורית (Bluetooth

 Uconnect 3וצג  5אינצ' תפריט רדיו טלפונ

 - 1חייג /חיוג חוזר /החזק

 - 7תפריט הגדרות הטלפונ במערכת Uconnect

 - 2עוצמת קליטה

 — 8הודעות טקט

 - 3טלפונ מחובר כעת

 - 9לוח מקשימ

 — 4רמת טעינה וללת טלפונ נייד

 - 10יומנ שיחות אחרונות

 - 5השתקת המיקרופונ

 - 11עיונ בפר הטלפונימ

 - 6העבר ל /ממערכת Uconnect

 - 12יומ שיחה

297

מולטימדיה

 Uconnect 4וצג  7אינצ' תפריט רדיו טלפונ

 - 1אנשי קשר מועדפימ

 - 10לוח מקשימ

 — 2רמת טעינה וללת טלפונ נייד

 - 11יומנ שיחות אחרונות

 - 3טלפונ מחובר כעת

 - 12עיונ בפר הטלפונימ

Siri - 4

 - 13יומ שיחה

 - 5השתקת המיקרופונ

 - 14חייג /חיוג חוזר /החזק

 - 6העבר ל /ממערכת Uconnect

 —15תפקוד אל תפריע

 - 7שיחת ועידה*

 - 16ענה בהודעת טקט

 - 8הגדרות הטלפונ

* שיחת ועידה זמינה רק בהתקנימ ניידימ ברשת .GSM

 — 9הודעות טקט**

**  -מאפיינ הודעות טקט זמינ רק בטלפונימ ניידימ )נדרש פרופיל .(Bluetooth MAP
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מערכת  Uconnect 4C/4C NAVוצג  8.4אינצ' תפריט ראשי רדיו טלפונ

 - 1טלפונ מחובר כעת
 - 2עוצמת קליטה
 —3תפקוד אל תפריע
 - 4ענה בהודעת טקט**
 - 5טלפונ לפי שמ איש קשר
 - 6שיחת ועידה*
 - 7שיוכ הטלפונ

 - 11יומנ שיחות אחרונות
 - 12אנשי קשר מועדפימ
 - 13השתקת המיקרופונ
 - 14דחיית שיחה נכנת
 - 15ענה /חיוג חוזר /החזק
 — 16רמת טעינה וללת טלפונ נייד
 - 17העבר ל /ממערכת Uconnect

 — 8תפריט הודעות טקט**

* שיחת ועידה זמינה רק בהתקנימ ניידימ ברשת .GSM

 - 10תפריט אנשי קשר

**  -מאפיינ הודעות טקט זמינ רק בטלפונימ ניידימ
)נדרש פרופיל .(Bluetooth MAP

 - 9לוח מקשימ
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תפקוד טלפונ של מערכת  Uconnectמאפשר לכ לקבל
ולבצע שיחות באמצעות דיבורית.
הנהגימ יכולימ גמ לבצע שיחות בטלפונ הנייד בהפעלה
קולית או באמצעות הלחצנימ במכ המגע )ראה נושא
הפעלה קולית(.
מאפיינ שיחה באמצעות דיבורית מתבצע באמצעות
טכנולוגיית  - Bluetoothהתקנ העולמי המאפשר
להתקנימ אלקטרוניימ שונימ להתחבר זה לזה באופנ
אלחוטי.
קיימ
אמ לחצנ טלפונ של מערכת Uconnect
בגלגל ההגה שלכ ,הרכב שלכ מצויד במאפייני טלפונ
.Uconnect

הערה:
•טלפונ  Uconnectדורש טלפונ נייד התומכ בפרופיל
דיבורית  Bluetoothגרה  1.0או מתקדמת יותר.
•רוב הטלפונימ /ההתקנימ הניידימ תואמימ למערכת
 ,Uconnectאכ מפר טלפונימ /התקנימ ניידימ
אינמ מצוידימ בכל המאפיינימ הדרושימ לשימוש בכל
התכונות של מערכת .Uconnect
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•לשירות ללקוח מערכת :Uconnect
•בקר באתר.Driver Uconnect.eu :

התחלת הליכ השיוכ במערכת שמע Uconnect 3
וצג  5אינצ':

•או פנה למרכז שירות מורשה .

שיוכ )חיבור אלחוטי( של הטלפונ הנייד שלכ
עמ מערכת Uconnect
שיוכ טלפונ נייד הוא תהליכ של יצירת חיבור אלחוטי בינ
טלפונ לולרי ומערכת .Uconnect

הערה:
•לשימוש במאפיינ טלפונ של מערכת ,Uconnect
עליכ ראשית לקבוע האמ הטלפונ הנייד שלכ
והתוכנה תואמימ למערכת  .Uconnectבקר באתר
 www.DriveUconnect.euלמידע מלא על תאימות
הטלפונ הנייד.

 .1העבר את מתג ההתנעה למצב  ACCאו .ON

•שיוכ טלפונ נייד אינו אפשרי בעת שהרכב בתנועה.

 .2לחצ על לחצנ ) Phoneטלפונ(.

•ניתנ לשייכ מפר מרבי של עשרה טלפונימ למערכת
.Uconnect

 .3בחר ") "Settingsהגדרות(.

Uconnect 3

 .4בחר ) Paired Phonesטלפונימ משויכימ(.
 .5בחר ) Add deviceהופ התקנ(.
•טלפונ  Uconnectיציג את מכ ) In progressבביצוע(
כאשר המערכת מתחברת.

מערכת  Uconnect 4וצג  7אינצ':

מערכת  Uconnect 4C/4C NAVוצג  8.4אינצ':

•טלפונ  Uconnectיציג את מכ In progress

)בביצוע( כאשר המערכת מתחברת .לאחר
שהשיוכ הושלמ תוצג הודעה Bluetooth pairing
successful: The device supports Phone and

) .Audioשיוכ  Bluetoothהושלמ :ההתקנ תומכ
בטלפנ ובשמע (.לחצ על .OK
 .3בחר ") " Settingsהגדרות(.
 .4בחר ) Phone/Bluetoothטלפונ(Bluetooth/
ולאחר מכנ Paired Phones and Audio Devices
)טלפונימ והתקני שמע משויכימ(.

Uconnect 4

 .1העבר את מתג ההתנעה למצב  ACCאו .ON
 .2לחצ על לחצנ ) Phoneטלפונ( בשורת התפריט במכ
המגע .תוצג הודעה No phone connected Do you
) ?want to pair a phoneלא מחובר טלפונ האמ
ברצונכ לשייכ טלפונ?( בחר ) Yesכנ(.
 .3לאחר בחירת  ,Yesבצע את השלבימ לחיבור הטלפונ
הנייד שלכ באמצעות קישוריות .Bluetooth
 .4לאחר שהשיוכ הושלמ תוצג הודעה השואלתMake ,
) ?this your Favoriteלהפוכ לטלפונ מועדפ?( בחר
) Yesכנ( או ) Noלא(.

Uconnect 4 NAV

 .1העבר את מתג ההתנעה למצב  ACCאו .ON

 .5אפשרות ) Add Deviceהופ התקנ( תוצג תחת
האפשרות ) Paired Phonesטלפונימ משויכימ(.

 .2לחצ על לחצנ ) Phoneטלפונ( בשורת התפריט במכ
המגע.
•תוצג הודעה No phone connected Do you want

) ?to pair a phoneלא מחובר טלפונ האמ ברצונכ
לשייכ טלפונ?( בחר ) Yesכנ( .לאחר לחיצה על ,Yes
מערכת השמע תנחה אותכ בשלבימ לחיבור הטלפונ
שלכ באמצעות .Bluetooth

301

מולטימדיה

שיוכ ה iPhone-שלכ:

 .3כאשר הטלפונ הנייד שלכ מצא את מערכת Uconnect

בחר .Uconnect
השלמ את תהליכ קישור :iPhone

ממכ האמ לבחור אותו בטלפונ הנייד המועדפ.
בחר ) Yesכנ( כדי שהטלפונ הנייד הזה יהיה בעדיפות
הגבוהה ביותר.
הטלפונ הנייד הזה יועדפ על טלפונימ משויכימ אחרימ
הנמצאימ בטווח ויתחבר למערכת  Uconnectבאופנ
אוטומטי עמ הכנתו לרכב.
רק טלפונ נייד אחד ו/או התקנ שמע  Bluetoothאחד ניתנ
לחיבור בכל פעמ למערכת .Uconnect
אמ נבחר ) Noלא( ,פשוט בחר  Uconnectממכ הטלפונ
נייד /התקנ שמע  ,Bluetoothומערכת Uconnect
תתחבר להתקנ .Bluetooth

 Bluetoothפעיל /התקנ Uconnect

לחיפוש של התקנימ זמינימ ב iPhone-תואמ
:Bluetooth
 .1לחצ על לחצנ הגדרות.
 .2בחר  .Bluetoothודא שמאפיינ  Bluetoothפועל.
לאחר שהוא פועל ,הטלפונ הנייד יתחיל לחפש חיבורי
.Bluetooth

בקשת התחברות

כאשר תוצג בקשה בטלפונ הנייד ,קבל את בקשת
ההתחברות מתפקוד טלפונ .Uconnect

הערה:
כמה טלפונימ ניידימ ייתכנ שידרשו הזנת ימת .PIN
בחר את רמת העדיפות של iPhone

כאשר הליכ השיוכ הושלמ בהצלחה ,המערכת תבקש
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שיוכ התקנ אנדרואיד:

התקנ Uconnect

לחיפוש של התקנימ זמינימ בהתקנ אנדרואיד תואמ
:Bluetooth

השלמ את הליכ שיוכ התקנ אנדרואיד:

בחר את רמת העדיפות של טלפונ נייד אנדרואיד
כאשר הליכ השיוכ הושלמ בהצלחה ,המערכת
תבקש ממכ האמ לבחור אותו בטלפונ הנייד המועדפ.

 .1לחצ על לחצנ התפריט.
 .3בחר ) Connectionsחיבורימ(.

בחר ) Yesכנ( כדי שהטלפונ הנייד הזה יהיה בעדיפות
הגבוהה ביותר.

 .2בחר ) Settingsהגדרות(.
 .4העבר את הגדרת  Bluetoothלפעיל .ודא שמאפיינ
 Bluetoothפועל .לאחר שהוא פועל ,הטלפונ הנייד יתחיל
לחפש חיבורי .Bluetooth

הטלפונ הנייד הזה יועדפ על טלפונימ משויכימ אחרימ
הנמצאימ בטווח ויתחבר למערכת  Uconnectבאופנ
אוטומטי עמ הכנתו לרכב.

 .5כאשר הטלפונ הנייד שלכ מצא את מערכת Uconnect

רק טלפונ נייד אחד ו/או התקנ שמע  Bluetoothאחד
ניתנ לחיבור בכל פעמ למערכת .Uconnect

•ייתכנ שתראה מכ בקשה בטלפונ הנייד שלכ המבקש
ממכ להוריד את פר הטלפונימ ,מנ את Do Not
) Ask Againאל תשאל שוב( להורדה אוטומטית של
פר הטלפונימ .פעולה זו נועדה לאפשר ביצוע שיחות
באמירת שמ איש הקשר.

אמ נבחר ) Noלא( ,פשוט בחר  Uconnectממכ
הטלפונ נייד /התקנ שמע  ,Bluetoothומערכת
 Uconnectתתחבר להתקנ .Bluetooth

בחר .Uconnect

בקשת התחברות

ודא שהימה המוצגת בטלפונ הנייד זהה לימה
המוצגת במערכת  ,Uconnectלאחר מכנ אשר את
בקשת התחברות באמצעות .Bluetooth

הערה:

הערה:
קח בחשבונ שעדכוני תוכנה  -בטלפונ הנייד שלכ
או במערכת  - Uconnectעשויימ להפריע לחיבור
ה.Bluetooth-

כמה טלפונימ ניידימ דורשימ הזנה ידנית של מפר
,PINהכנ את מפר  PINהמוצג במכ .Uconnect
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אמ הדבר קורה ,בצע שוב את הליכ השיוכ.
אכ ראשית ,ודא למחוק את ההתקנ מרשימת ההתקנימ
במערכת  Uconnectשלכ.
לאחר מכנ הקפד למחוק את  Uconnectמרשימת
ההתקנימ המשויכימ בהגדרות  Bluetoothשל הטלפונ.
כעת אתה מוכנ לבצע שיחות באמצעות דיבורית.
לחצ על לחצנ

טלפונ  Uconnectבגלגל ההגה.

הערה:
למידע נופ על שיוכ טלפונ נייד ולרשימת טלפונימ
תואמימ גלוש לאתר  www.DriveUconnect.euאו פנה
למרכז שירות מורשה.

פקודות קוליות נפוצות)דוגמאות(
•) Callטלפנ אל( ישראל ישראלי
•) Callטלפנ אל( ישראל ישראלי ) mobileנייד(
•) Dial 1 248 555 1212חייג(
•) Redialחייג שוב(

השתקה )או ביטול השתקה( של המיקרופונ
במהלכ שיחה
•במהלכ שיחה לחצ על לחצנ ) Muteהשתק( בתפריט
הראשי של הטלפונ ,המוצג רק כששיחה פעילה,
להשתקה ולביטול השתקה של השיחה.

העברת שיחה פעילה בינ הטלפונ לרכב
•במהלכ שיחה ,לחצ על ) Transferהעבר( במכ
הראשי של הטלפונ להעברת שיחה פעילה בינ הטלפונ
לרכב.

פר טלפונימ
מערכת  Uconnectתנכרנ אוטומטית את פר
הטלפונימ שלכ מהטלפונ המשויכ ,אמ הטלפונ תומכ
בתכונה זו.
אנשי הקשר בפר הטלפונימ מתעדכנימ כל פעמ
שהטלפונ מחובר.
רשומות פר הטלפונימ מוצגות בתפריט אנשי קשר.
אמ רשומות פר הטלפונימ איננ מוצגות ,בדוק את
ההגדרות בטלפונ שלכ.
כמה טלפונימ דורשימ הפעלה ידנית של תכונה זו.
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•ניתנ לעיינ בפר הטלפונימ במכ המגע של מערכת
 ,Uconnectאבל עריכה יכולה להתבצע רק בטלפונ
שלכ .לעיונ ,לחצ על לחצנ ) Phoneטלפונ( במכ
המגע ,ולאחר מכנ על לחצנ ) Phonebookפר
טלפונימ( במכ המגע.
ניתנ לשמור רשומות פר טלפונימ מועדפות כמועדפימ
לגישה מהירה יותר.

עצות לפקודות קוליות
•אמירת השמות המלאימ )כלומר  Callישראל ישראלי
לעומת  Callישראל( תגדיל את הדיוק של המערכת.
•אתה יכול "לקשר" פקודות לתוצאות מהירות יותר.
לדוגמה אמור  Callישראל ישראלי.mobile ,
•אמ אתה מאזינ לרשימת פקודות קוליות זמינות ,אינכ
צריכ להאזינ לכל הרשימה .כאשר אתה שומע את
בגלגל
הפקודה שאתה רוצה ,לחצ על לחצנ
ההגה ,המתנ לצפצופ ואמור את הפקודה.

שינוי עוצמת קול
•התחל דו שיח בלחיצה על לחצנ הפעלה קולית
ואמור את הפקודה .למשל) Help ,עזרה(.
•השתמש בבקר עוצמת קול/השתקה לכוונונ עוצמת
הקול לרמה הנוחה בעת שמערכת Uconnect
מדברת.

הערה:
הגדרות עוצמת קול עבור  Uconnectשונות מאלו עבור
מערכת השמע.

הערה:
בגלגל
לגישה לעזרה ,לחצ על לחצנ הפעלה קולית
ההגה ואמור  .helpלחצ על לחצ על לחצנ הפעלה קולית
בגלגל ההגה ואמור  cancelלביטול מצב העזרה.

תפקוד אל תפריע
תפקוד  ,Do Not Disturbמאפשר לכ לנטרל הודעות
עבור שיחות נכנות והודעות טקט ,ומאפשר לכ
להשאיר את העיניימ על הכביש ואת הידיימ על ההגה.
לנוחיותכ ,יש תצוגה המתעדת את השיחות ואת הודעות
הטקט שלא נענו ,כאשר תפקוד "אל תפריע" היה
פעיל.

להפעלת מצב אל תפריע בחר ) Pairingשיוכ( בשורת
תפריט הטלפונ ,ובחר ) Do Not Disturbאל תפריע(
מתפריט הגדרות.
אתה יכול גמ להפעיל את המאפיינ בלחיצה על לחצנ אל
תפריע בחלק העליונ של כל מכ של טלפונ.
תפקוד  Do Not Disturbמוגל למענה אוטומטי על
הודעת טקט ,שיחה או שניהמ ,כאשר שיחה נכנת
נדחית ומועברת לתא קולי.
הודעות המענה האוטומטיות יכולות להיות:
•I am driving right now, I will get back to you

) shortlyבניעה ,אחזור אליכ מיד(
•יצירת הודעה מענה אוטומטי מותאמת של עד 160
תווימ.

•מענה אוטומטי באמצעות הודעת טקט זמינ רק
בטלפונימ התומכימ .Bluetooth MAP

הודעות טקט נכנות
לאחר שמערכת  Uconnectמשויכת להתקנ נייד
תואמ ,המערכת מוגלת להודיע על הודעת טקט
שמתקבלת ולהקריא אותה דרכ מערכת השמע של
הרכב.
להאזנה להודעות נכנות ,או הודעות אשר נמצאות
בטלפונ הנייד ,בחר בתפריט ) Messagesהודעות(
ולחצ על לחצנ ) Listenהאזנ( ליד ההודעה שברצונכ
להאזינ לה.

הערה:
רק הודעות טקט שהתקבלו במהלכ מחזור
ההתנעה הנוכחי ניתנות לצפייה/קריאה.

כאשר תפקוד אל תפריע מופעל ניתנ לבחור שיחת
ועידה ,ככ שתוכל עדיינ לבצע שיחה נופת מבלי להפריע
לשיחות נכנות.

כדי לאפשר קריאה של הודעות טקט נכנות:

הערה:

iPhone

•רק ההתחלה של ההודעה המותאמת תוצג במכ
המגע.

 .1לחצ על לחצנ הגדרות בטלפונ הנייד.

•מענה באמצעות הודעת טקט אינה נתמכת
ב.iPhone-
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 .2בחר .Bluetooth
•ודא ש Bluetooth-פועל ,והטלפונ הנייד מקושר
למערכת .Uconnect
 .3ברשימת ההתקנימ הקש על

ליד .Uconnect

 .4הפוכ את "הצג התראות" לפעיל.

התקני אנדרואיד

הערה:

 .1לחצ על לחצנ הגדרות בטלפונ הנייד.

כל הודעות הטקט שהתקבלו במהלכ מחזור ההתנעה
הנוכחי יימחקו ממערכת  Uconnectכאשר מתג
ההתנעה מועבר למצב .OFF

 .2בחר הגדרות.
 .3בחר חיבורימ.
 .4הפוכ את "הצג התראות" לפעיל.
•הודעה קופצת תוצג ותבקש ממכ לאשר את הבקשה
לגישה אל ההודעות שלכ .בחר את Do Not Ask
) Againאל תשאל שוב( ולחצ על .OK

הטלפונ הנייד אינו מתחבר למערכת לאחר שיוכ:
•הגדר את הטלפונ הנייד לחיבור אוטומטי או התקנ
מהימנ בהגדרות  Bluetoothשל הטלפונ הנייד )התקני
בלקברי(.
•טלפונימ ניידימ רבימ אינמ מתחברימ מחדש
אוטומטית לאחר הפעלה מחדש ידנית .ניתנ עדיינ
לחבר את הטלפונ שלכ באופנ ידני .גור את כל
היישומימ שעשויימ להיות פעילימ )עיינ בהוראות
ההפעלה של הטלפונ הנייד( ולאחר מכנ בצע את הליכ
שיוכ )חיבור אלחוטי( של הטלפונ הנייד שלכ למערכת
.Uconnect

הפעלת קבלת הודעות טקט נכנות בiPhone-

הפעלת קבלת הודעות טקט נכנות מהתקנ
אנדרואיד
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עצות ושאלות שכיחות לעזרה בשיפור ביצועי
 Bluetoothבמערכת  Uconnectשלכ

.4C/4C NAV
•בצע איפו להגדרות המפעל בטלפונ הנייד שלכ .עיינ
בהוראות ההפעלה המצורפות לטלפונ הנייד שלכ .יש
לבצע זאת רק כאשר אינ ברירה אחרת.
הטלפונ הנייד אינו מתחבר למערכת:
•מחק את היטוריית השיוכ בטלפונ הנייד ובמערכת
 ,Uconnectהנמצאת בדרכ כלל בהגדרות חיבור
 Bluetoothשל הטלפונ.
•ודא שאתה בוחר  Uconnectברשימת התקני
 Bluetoothבטלפונ הניד שלכ.
•אמ מערכת הרכב יוצרת קוד  ,PINברירת המחדל היא
.0000
•בצע אתחול מחדש ידני בטלפונ הנייד באמצעות
הרת הוללה )אמ ניתנת להרה  -ראה בהוראות
ההפעלה של הטלפונ שלכ( .יש לבצע זאת רק כאשר
אינ ברירה אחרת.
פר הטלפונימ לא הורד:
•מנ את ) Do Not Ask Againאל תשאל שוב( ולאחר
מכנ אשר את בקשת הורדת פר הטלפונימ בטלפונ
הנייד שלכ .עד  5,000אנשי קשר עמ ארבעה מפרי
טלפונ יועברו לפר הטלפונימ של מערכת Uconnect

•עד  2,000אנשי קשר עמ ארבעה מפרי טלפונ יועברו
לפר הטלפונימ של מערכת .Uconnect 4
לא ניתנ לבצע שיחת ועידה:
•מפעילי רשת לולרית ) CDMAחלוקת קוד לנקודות
מרובות( אינמ תומכימ בשיחות ועידה .למידע נופ,
עיינ בהוראות ההפעלה של הטלפונ הנייד שלכ.
ביצוע שיחות בעת חיבור לשקע :AUX
•חיבור הטלפונ הנייד לשקע  AUXכאשר הטלפונ מחובר
באמצעות  Bluetoothינטרל את הדיבורית .אל תבצע
שיחות כאשר הטלפונ שלכ מחובר לשקע .AUX

מערכת Uconnect 4/4C NAV
Uconnect 3

עצות מהירות למערכת זיהוי
קולי UCONNECT
הקדמה למערכת Uconnect
התחל להשתמש במערכת  Uconnectבעזרת העצות
המהירות הללו.

Uconnect 4

הנ מפרטות פקודות קוליות עיקריות ועצות שעליכ לדעת
כדי לשלוט על מערכת  Uconnect 3, Uconnect 4או
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 .2הפחת רעשי רקע .רוח ושיחות נועימ הנ דוגמאות
לרעשימ שעשויימ להשפיע על הזיהוי.
 .3דבר ברור בקצב ובעוצמה רגילימ כשהפנימ בכיוונ
לפנימ .והמיקרופונ נמצא במראה הפנימית ומכוונ
לכיוונ הנהג.
 .4בכל פעמ שאתה נותנ פקודה קולית ,אתה חייב ראשית
ללחוצ על לחצנ הפעלה קולית או לחצנ הטלפונ,
להמתינ עד לצפצופ ולומר את הפקודה הקולית.
Uconnect 4 NAV

אמ אתה רואה את המל  NAVברגל התחתונ ,או
בתפריטי היישומימ על מכ המגע  8.4אינצ' שלכ ,זה
אומר שיש לכ את מערכת  Uconnect 4C NAVואמ לא,
אז יש לכ בוודאי את  Uconnect 4עמ מערכת תצוגה
של  8.4אינצ'.

התחלת הפעלה
כל מה שאתה צריכ כדי לשלוט על מערכת Uconnect

באמצעות קולכ הנ הלחצנימ בגלגל ההגה.
 .1בקר באתר  driveuconnect.euלבדיקת תאימות
תכונות הטלפונ הנייד ולהוראות על חיבור טלפונ למערכת.
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 .5אתה יכול לקטוע את הודעת העזרה או הוראת
המערכת בלחיצה על לחצנ הפעלה קולית ולחצנ
הטלפונ ,ואמירת פקודה קולית מהקטגוריה הנוכחית.

לחצני הפעלה קולית של Uconnect

 - 1לחצ לביצוע שיחה או למענה לשיחה ,שליחה או
קבלה של הודעת טקט.
 - 2לכל מערכות השמע:
לחצ על לחצנ ההפעלה הקולית להתחלת תפקודי
מערכת השמע ,מדיה .יישומימ ,ניווט )אמ קיימ( ותפקודי
בקרת אקלימ.
 - 3לחצ ליומ שיחה.

פקודות קוליות בייות
ניתנ להשתמש בפקודות הקוליות הבייות הבאות בכל
מצב בשימוש במערכת .Uconnect
לחצ על לחצנ הפעלה קולית

לאחר הצפצופ אמור...

• Cancelלביטול ההפעלה הקולית הנוכחית
• Helpלשמיעת רשימה של הצעות לפקודות קוליות
• Repeatלהאזנה חוזרת להודעת המערכת
שימ לב לימנימ הגרפיימ המודיעימ לכ על מצב מערכת
הזיהוי הקולי .הימנימ מופיעימ במכ המגע.

רדיו UCONNECT 3

מדיה
מערכת  Uconnectמאפשרת חיבור באמצעות USB

רדיו

 Bluetoothושקעי אביזרימ )אמ קיימימ( .הפעלה
קולית אפשרית רק להתקנימ המחוברימ באמצעות
 USBאו ) .AUXנגינת תקליטור בשליטה מרחוק אינה
אפשרית בכל הרכבימ(.

השתמש בקולכ למעבר מהיר לתחנות רדיו  AM, FMאו
 DABשברצונכ להאזינ להנ.
לחצ על לחצנ הפעלה קולית

רדיו Uconnect 4C/4C NAV

לאחר הצפצופ אמור...

•) Tune to ninety-five-point-five FMכווננ לערוצ
) FM) Tune to Satellite Channel Hits 1 95.5כווננ
לערוצ לוויינ (Hits 1
עצה :בכל עת ,אמ אתה לא בטוח מה לומר או רוצה
ללמוד פקודה קולית ,לחצ על לחצנ הפעלה קולית
ואמור  .Helpהמערכת תפיק רשימה של פקודות.

רדיו UCONNECT 4

לחצ על לחצנ הפעלה קולית לאחר הצפצופ אמור
את הפקודות הבאות ועקוב אחר ההוראות למעבר
למקור המדיה או לבחירת אמנ.
•) Change source to Bluetoothשנה מקור ל-
(Bluetooth
•) Change source to AUXשנה מקור ל(AUX-
•) Change source to USBשנה מקור ל(USB-
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•) Play artistנגנ אמנ( Play album ;Beethoven
)נגנ אלבומ( ) Play song ;Greatest Hitsנגנ שיר(
) Play genre ;Moonlight Sonataנגנ וג מויקה(

לבדיקת תאימות הטלפונ הנייד שלכ והוראות שיוכ ,גלוש
לאתר  www.driveconnect.euאו פנה למרכז שירות
מורשה.

Classical

לחצ על לחצנ הפעלה קולית ) (VR iconולחצנ הטלפונ.

עצה :לחצ על לחצנ  Browseבמכ המגע להצגת כל
המוזיקה בהתקנ  .USBהפקודה הקולית שלכ חייבת
להתאימ במדויק לנתוני האומנ ,האלבומ ,השיר או וג
המוזיקה המוצגימ.

לאחר הצפצופ ,אמור את הפקודות הבאות...
•) Callטלפנ אל( ישראל ישראלי
מדיה UCONNECT 4

•) Dialחייג(  123-456-7890ומלא אחר הוראות
המערכת.
•) Redialחיוג חוזר לשיחה יוצאת האחרונה(
•) Call backטלפנ לשיחה הנכנת האחרונה(
עצה :בעת מתנ פקודה קולית ,לחצ על לחצנ הפעלה
קולית ) (VR iconואמור  ,Callולאחר מכנ בטא את השמ
בדיוק כמו שהוא רשומ בפר הטלפונימ.

מדיה UCONNECT 3

מדיה Uconnect 4C/4C NAV

טלפונ
מערכת  Uconnectמקלה על מענה לשיחות טלפונ
באמצעות הדיבורית .כאשר לחצנ פר הטלפונימ מואר
במכ המגע ,המערכת מוכנה לפעולה.
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כאשר לאיש הקשר יש כמה מפרי טלפונ ,ניתנ לומר
) Call John Smith workטלפנ ל ...עבודה(.

מענה מוגדר מראש להודעות טקט

טלפונ Uconnect 3

) .Noלא(

Start without
) .meהתחילו
בלעדי(

) .I’ll be lateאני
מאחר(

.Okay

Where are
) ?youאיפה
אתה?(

I will be 5 (10
,15, 20, 30, 45,
60)* minutes
) .lateאאחר ב ...
דקות(

טלפונ Uconnect 4C/4C NAV

שליחת הודעות טקט

טלפונ Uconnect 4

) .Yesכנ(

Stuck in
) .trafficתקוע
בפקק(

.See you later
)נתראה מאוחר
יותר(

מערכת  Uconnectתודיע על הודעה נכנת.

.Call me
)תתקשר אלי(

Are you there
) ?yetאתה כבר
לשמ?(

או לחצנ הטלפונ
לחצ על לחצנ הפעלה קולית
ואמור ) Listenהאזנ() .טלפונ נייד תואמ חייב להיות
מחובר למערכת (.Uconnect

I’ll call
.you later
)אתקשר אליכ
מאוחר יותר(

I need
.directions
)אני צריכ
הנחיות(

 .1לאחר שהודעת הטקט הנכנת נקראה ,לחצ על
 .לאחר
או על לחצנ
לחצנ הפעלה קולית
הצפצופ אמור) Reply :השב(
 .2האזנ להודעות  .Uconnectלאחר הצפצופ ,חזור על
אחת מההודעות המוגדרות מראש ומלא אחר הודעות
המערכת.

I’m on my
) .wayאני
בדרכ(
I’m lost
)הלכתי
לאיבוד(.

See you in
be 5 (10 ,15,
20, 30, 45,
.60)* minutes
)נתראה עוד ...
דקות(

Can’t talk
) .right nowלא
יכול לדבר כרגע(
) .Thanksתודה(

* אמור רק את המפרימ הרשומימ ,אחרת מערכת
 Uconnectעלולה לא להבינ את הפקודה.
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עצה :לטלפונ הנייד שלכ יש יישומ מלא של פרופיל גישה
להודעות ) ,(MAPנצל את היתרונ של תכונה זו.
טלפוני  Apple iPhone iOS 6ודגמימ מאוחרימ יותר
תומכימ בקריאה רק של הודעות נכנות .כדי להפעיל
את תכונה זו ב ,iPhone-בצע את ארבעת השלבימ
הפשוטימ הבאימ:

בקרת אקלימ
חמ מדי? קר מדי? כווננ את הטמפרטורה ברכב ללא מגע
יד ושמור על נוחות כל הנועימ תוכ ניעה) .אמ הרכב
מצויד בבקרת אקלימ(.
לחצ על לחצנ הפעלה קולית
את הפקודות הבאות...

 .לאחר הצפצופ ,אמור

•) Set driver temperature to 20 degreesכווננ
את הטמפרטורה לנהג ל 20-מעלות(
•Set passenger temperature to 20 degrees

בקרת אקלימ מערכת  Uconnect 4C/4C NAVוצג
 8.4אינצ'

)כוונ את הטמפרטורה לנוע ל 20-מעלות(

הגדרות התראות iPhone

 - 1בחר הגדרות.

עצה :פקודות קוליות עבור בקרת האקלימ ניתנות
לשימוש רק לכוונונ הטמפרטורה הפנימית ברכבכ.
פקודות קוליות איננ יכולות להפעיל את חימומ המושבימ
או גלגל ההגה ,אמ קיימימ.

 - 3בחר ) (iעבור הרכב המשויכ.

 .2לאחר מכנ ,מלא אחר הוראות המערכת.

 - 4הפעל את "הצג התראות".
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תפקוד ניווט של מערכת  Uconnectמייע לחיכונ בזמנ
ולהגברת היעילות ,כאשר אתה יודע בדיוק כיצד להגיע
למקומ כלשהו.
 .1להכנת יעד ,לחצ על לחצנ הפעלה קולית  .לאחר
הצפצופ אמור) .... Find address ...מצא כתובת(...

 - 2בחר .Bluetooth

עצה :מענה להודעת טקט אינו תואמ ל ,iPhone-אבל
אמ רכבכ מצויד בתפקוד  ,Siri Eyes Freeאתה יכול
להשתמש בפקודות קוליות לשליחת הודעות קוליות.

ניווט )(4C NAV

עצה :להתחלת חיפוש עבור נקודת עניינ ,לחצ על לחצנ
הפעלה קולית  .לאחר הצפצופ אמורFind nearest ...
) coffee shopמצא את בית הקפה הקרוב ביותר(.
בקרת אקלימ מערכת  Uconnect 4וצג  7אינצ'

כדי להפעיל את  Siriלחצ והחזק ,ולאחר מכנ שחרר את
לחצנ מערכת זיהוי קולי ) (VRבגלגל ההגה.
לאחר שתשמע צפצופ כפול ,תוכל לבקש מSiri-
להשמיע פודקאטימ ,מוזיקה ,לתת הנחיות ,לקרוא
הודעות טקט ועוד פעולות רבות שימושיות.

עדכונ מפה

 - Siri Eyes Freeאמ קיימת

הודעות המענה האוטומטיות יכולות להיות:
 Uconnect 4 Siri Eyes Freeזמינה

•I am driving right now, I will get back to you

) shortlyבניעה ,אחזור אליכ מיד(
•יצירת הודעה מענה אוטומטי מותאמת של עד
 160תווימ.

 Siriמאפשרת לכ שימוש בקול לשליחת הודעות טקט,
בחירת מדיה ,חיוג ועוד.

כאשר תפקוד אל תפריע מופעל ,ניתנ לבחור שיחת
ועידה ככ שתוכל עדיינ לבצע שיחה נופת מבלי
להפריע לשיחות נכנות.

 Siriמשתמשת בשפה טבעית כדי להבינ למה אתה
מתכוונ ותגיב כדי לאשר את הבקשה.
המערכת מיועדת לשמירת המבט שלכ על הכביש וידיכ
על ההגה באמצעות מתנ אפשרות ל Siri-לייע לכ
בביצוע משימות שימושיות.

תפקוד  ,Do Not Disturbמאפשר לכ לנטרל הודעות
עבור שיחות נכנות והודעות טקט ,ומאפשר
לכ להשאיר את העיניימ על הכביש ואת הידיימ על
ההגה .לנוחיותכ ,יש תצוגה המתעדת את השיחות
ואת הודעות הטקט שלא נענו ,כאשר תפקוד "אל
תפריע" היה פעיל.
תפקוד  Do Not Disturbמוגל למענה אוטומטי
על הודעת טקט ,שיחה או שניהמ ,כאשר שיחה
נכנת נדחית ומועברת לתא קולי.

Uconnect 4C NAV Navigation

לעדכונ המפה שלכ ,גלוש לאתר www.maps.mopar.eu
או צור קשר עמ מרכז שירות מורשה.

תפקוד אל תפריע

הערה:
Uconnect 4C/4C NAV With 8.4-inch Siri Eyes
 Freeזמינה

רק ההתחלה של ההודעה המותאמת תוצג במכ
המגע.
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מולטימדיה

•מענה להודעת טקט אינו תואמ לטלפוני .iPhone
•מענה אוטומטי באמצעות הודעת טקט זמינ רק
בטלפונימ התומכימ .Bluetooth MAP

להפעלה של זיהוי קולי של אנדרואיד ,אשר מזהה
פקודות בשפה טבעית ,לשימוש ברשימה של מאפייני
הטלפונ שלכ:
•מפות

 - Android Autoאמ קיימ

•מוזיקה

הערה:

•טלפונ

מאפיינ זה זמינ כתלות בפק הרשת הלולרית שלכ
ויצרנ הטלפונ .כמה ממאפייני  Android Autoעשויימ לא
להיות זמינימ בכל אזור ו/או שפה.

•הודעות טקט
•יישומימ נופימ

למידע נופ ,עיינ בחוברת הוראות ההפעלה של מערכת
.Uconnect

 Android Autoמאפשר לכ להשתמש בקולכ לתקשר
עמ טכנולוגיית הזיהוי הקולי המתקדמת ביותר של
 ,Googleבאמצעות מערכת הזיהוי הקולי של רכבכ,
ולהשתמש בחבילה הלולרית של הטלפונ החכמ שלכ
להפעלה של יישומי טלפונ האנדרואיד שלכ ממכ המגע
של מערכת .Uconnect

הערה:
נדרש טלפונ חכמ בעל גרת  Android 5.0 Lollipopאו
מתקדמת יותר והורדה של יישומ מחנות Google Play
 Android, Android Autoו Google Play-המ ימנימ
מחריימ רשומימ של .Google Inc

חבר את הטלפונ בעל גרת ) Android 5.0 (Lollipopאו
מתקדמת יותר לאחד משקעי מדיה  ,USBולחצ על מל
 Android Autoהחדש המחליפ את מל הטלפונ בשורת
התפריט הראשית להפעלת .Android Auto

מענה באמצעות הודעת טקט אינו נתמכ בטלפוני
.iPhone

לחצ והחזק את לחצנ ההפעלה הקולית בגלגל ההגה,
או לחצ והחזק את מל המיקרופונ ב,Android Auto-

מענה אוטומטי באמצעות הודעת טקט זמינ רק
בטלפונימ התומכימ Bluetooth MAP
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 Android Autoבצג  8.4אינצ'

 Android Autoבצג  7אינצ'

 - Apple CarPlayאמ קיימ
הערה:
מאפיינ זה זמינ כתלות בפק הרשת הלולרית שלכ
ויצרנ הטלפונ .כמה ממאפייני  Apple CarPlayעשויימ לא
להיות זמינימ בכל אזור ו/או שפה.

הערה:

 Apple CarPlayמאפשר לכ להשתמש בקולכ לתקשר
עמ  Siriבאמצעות מערכת הזיהוי הקולי של רכבכ
ולהשתמש בחבילה הלולרית של הטלפונ החכמ שלכ
להפעלה של יישומי ה iPhone-שלכ ממכ המגע של
מערכת .Uconnect

נדרש  iPhoneתואמ .פנה לשירות כדי לבדוק תאימות
של הטלפונ .ייתכנ שיחולו חיובימ עבור נתונימ וגלישה.
ממשק המשתמש של הרכב נוצר ע"י . Apple

חבר את טלפונ  iPhone 5או גרה מתקדמת יותר לאחד
משקעי מדיה  USBבאמצעות כבל  Lightningהמצורפ
ולחצ על מל  CarPlayהמחליפ את מל הטלפונ
בשורת התפריט הראשית להתחלת הפעלה של Apple
.CarPlay

 Apple CarPlayבצג  7אינצ'

מידע נופ

לחצ והחזק את לחצנ ההפעלה הקולית בגלגל ההגה ,או
לחצ והחזק את לחצנ הבית ב ,Apple CarPlay-להפעלה
של  ,Siriאשר מזהה פקודות בשפה טבעית ,לשימוש
ברשימה של מאפייני ה iPhone-שלכ:

©  .FCA 2018כל הזכויות שמורות Mopar .ו-
 Uconnectהמ ימנימ מחריימ רשומימ וMopar-
 Owner Connectהוא ימנ מחרי של .FCA
אנדרואיד הוא ימנ מחרי של חברת .Google Inc

•טלפונ
•מוזיקה
•הודעות
•מפות
•יישומימ נופימ

 Apple CarPlayו iPhone-המ ימנימ מחריימ
רשומימ של חברת  ,Apple Inc.הרשומימ בארה"ב
ובמדינות אחרות .תנאי השימוש ומדינות הפרטיות
של  Apple Incהמ התקפימ.

 Apple CarPlayבצג  8.4אינצ'

למידע נופ ,עיינ בחוברת הוראות ההפעלה של מערכת
.Uconnect
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שירות לקוחות
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אמ דרושה לכ עזרה

אמ דרושה לכ עזרה
היצרנ היבואנ ווכניו מעוניינימ בשביעות הרצונ המלאה
שלכ מהמוצרימ והשירותימ שלהמ .אמ נתקלת בבעיית
שירות או קושי אחר ,אנו ממליצימ על הצעדימ הבאימ:
פנה לאחראי או מנהל שירות במרכז שירות מורשה של
חברת מלת .מנהלי שירות המ האנשימ המומכימ
במרכזי שירות לפתרונ בעיות שירות.

בעת פנייה למרכז שירות פק את פרטי המידע הבאימ:
•שמ הבעלימ וכתובתו מפר הטלפונ של הבעלימ
•שמ מרכז השירות
•מפר זיהוי רכב )) (VINהוא נמצא גמ בממכי
הרישוי של הרכב(
•תאריכ מירת הרכב וקריאת מד המרחק
•מרכזי מכירה ושירות מורשימ
•תאריכ המירה של הרכב וקריאת מד המרחק
הנוכחית.
•היטוריית טיפולימ של רכבכ
•כל תיאור של בעיה והניבות שגרמו להיווצרותה
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