
ספר נהג רנגלר

המידע הנכלל בספר  זה הינו בעל אופי כללי בלבד.
 חברת FCA והיבואן 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.

FCA מחלקת טכנית סמלת
 12/2018 
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�פר נהג זה מכיל את הוראות 
ההפעלה של הרכב.

לחובב נהיגה שמעוניי� 
לקבל מידע מעניי� ומפורט 
על תכונותיו של הרכב ועל 
תפקודיו, Jeep פיאט מעניקה 
אפשרות לעיי� בפרק הרלוונטי 
ב�פר נהג אלקטרוני.

מידע ו�פר נהג מקוו�

 �לגר�ה אלקטרונית של �פר הנהג, גלוש לאתר www.mopar.eu/owner והיכנ

.לאזור האישי של

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

והקישור ל-eLUM שבו תמצא את כל הפרטי� של �פר הנהג.

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

./elum

אתר ה-eLUM הוא אתר חינמי שיאפשר ל, בי� היתר, לעיי� בקלות ב�פרי� של 

שאר רכבי היצר�.

קריאה מהנה ונ�יעה נהדרת!
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של  החדש  ג'יפ  ברכב   בחירת על   אות מברכי�  אנו 

הייחודי  בתכנו�  העבודה,  בדיוק  ובטוח   �מו היה   .FCA
ובאיכות הגבוהה של הרכב.

 .בדר למתרחש  לב  ושי�  התעבורה  לחוקי  תמיד  ציית 

אתה  ההגה.  בגלגל  אוחזות   כשידי בזהירות  תמיד  �ע 

בשימוש   הכרוכי�  וב�יכוני�  המלאה  באחריות  נושא 

במאפייני�  השתמש   .רכב של  וביישומי�  במאפייני� 

וביישומי� אלה רק כשבטוח לעשות זאת. אחרת, קיימת 

�כנת פציעות חמורות או קטלניות.

�פר זה מתאר מ�ביר ומתאר את ההפעלה של מאפייני� 

וציוד �טנדרטי או אופציונלי עבור רכב זה. �פר עשוי לכלול 

ג�  תיאור של מאפייני� וציוד שאינ� זמיני� יותר או לא 

כלולי� בהזמנה של הרכב. התעל� מתיאור של כל מאפיי� 

.או ציוד במדרי זה שאינו קיי� ברכב

FCA US LLC שומרת לעצמה את  הזכות לבצע שינויי� 
בתכנו� ובמפרטי� ולהתקי� תו�פי� או התאמות במוצרי� 

השוני� מבלי להתחייב להתקנת� במוצרי� קודמי�.

�פר נהג זה הוכ� כדי ל�ייע ל להכיר מהר את  המאפייני� 

החשובי� של רכב. הוא מכיל את רוב  הדברי� שתידרש 

על  מידע  כולל   ,רכב את  ולתחזק  להפעיל  כדי  לדעת 

מצבי חירו�.

מכיר  השירות  שמרכז  זכור  לשירות,  זקוק  אתה  כאשר 

את רכב בצורה הטובה ביותר, במרכז יש טכנאי� בעלי 

 כ ותוכל ל�מו על  ®MOPAR מקוריי�  הכשרה, חלפי 

.שתקבל שירות שיהיה לשביעות דעת

כיצד למצוא �פר הנהג של� ברשת

�פר זה הוכ� כחומר עזר על מנת שתוכל ללמוד ולהכיר 

ואופ� הפעולה  ביותר  במהרה את המאפייני� החשובי� 

של רכב. הוא מכיל את רוב  הדברי� שתידרש לדעת כדי 

להפעיל ולתחזק את רכב, כולל מידע על מצבי חירו�.

�פר זה אינו מהווה תחלי� ל�פר הנהג המלא ואינו 

מכ�ה כל פעולה או הלי� שמתבצע ברכב�.

וכ�  זה,  ב�פר  המתוארי�  נושאי�  של  יותר  רב  לפירוט 

מידע על מאפייני� והליכי� שאינ�  מתוארי� ב�פר זה, 

לעיי� ב�פר הנהג המלא בגר�ה חופשית בפורמט  נית� 

PDF הקל להדפ�ה.

כלשהו  נ�פח  או  המלא  הרכב  �פר  את  לקבל  כדי 

גלוש לכתובת האינטרנט הרשומה מטה:

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

./elum

המשאבי�  על  ולשמירה  ה�ביבה  להגנת  מחויבת   FCA
הטבעיי�. באמצעות מעבר ממהדורה מודפ�ת למהדורה 

אלקטרונית עבור רוב המידע למשתמש עבור רכב, אנו 

מפחיתי� באופ� ניכר את הצור במוצרי� על ב�י� ע� 

ומקטיני� את העומ� על ה�ביבה שלנו.
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�ת רכב
הכר א

כיצד להשתמש ב�פר זה 
מידע חשוב

המעניי�  המידע  את  למצוא  כדי  הענייני�  בתוכ�  היעזר 

.אות

מהציוד  שוני�  להיות  עשויי�  מ�וימי�  ואיורי�  תיאורי� 

שהותק� ברכב, זאת מכיוו� שמפרט הרכב תלוי בפריטי� 

ובציוד שהוזמ�.

של  רשימה  מכיל  ה�פר  ב�ו�  שנמצא   �האינדק

הנושאי� הכלולי� ב�פר.

�מלי�

ש�מליה�  צבעוניות  תוויות  נושאי�  מ�וימי�  רכב  רכיבי 

כדי   תו עליה�  להקפיד  שיש  זהירות  אמצעי  מצייני� 

לוח  את  ב"הכר  והודעות  אזהרה  נורית  ראה  שימוש. 

.המחווני�" למידע  נו�� על �מלי� המשמשי� ברכב

אזהרת התהפכות
כלי רכב פנאי שטח ה� ב�כנה גבוהה יותר להתהפכות 

מאשר �וגי כלי רכב אחרי�. לרכב זה מרווח גחו� ומרכז 

כבידה גבוהי� יותר משל כלי רכב פרטיי�. הוא מתפקד 

טוב יותר ב�וגי� רבי� של דרכי שטח. ע� זאת, נהיגה לא 

בטוחה יכולה לגרו� לאיבוד שליטה של כל �וג של רכב. 

בגלל מרכז הכבידה הגבוה יותר, ה�יכוי להתהפכות עקב 

איבוד שליטה הוא גבוה יותר מאשר כלי רכב אחרי�.

לכ�, אל תבצע פניות חדות, תמרוני� פתאומיי�, או כל 

פעולת נהיגה מ�וכנת אחרת, מכיוו� שאתה עלול לאבד 

שליטה על רכב. הפעלה לא בטוחה של רכב זה עלולה 

או  חמורה  לפציעה  או  להתהפכות,  להתנגשות,  לגרו� 

קטלנית. נהג בזהירות.

תווית אזהרה מפני התהפכות

והנו�עי�  הנהג  במושבי  הבטיחות  בחגורות  שימוש  אי 

עלול לגרו� לפציעה חמורה או קטלנית.

נמצא  חגור  לא  נו�ע  התהפכות,  בעקבות  בהתנגשות 

ב�כנה גבוהה יותר באופ� משמעותי למוות, מאשר נו�ע 

חגור. חגור תמיד את חגורת הבטיחות.
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התרעות ואזהרות
אופני פעולה שעלולי�  אזהרות מפני  זה תמצא  ב�פר 

לגרו� להתנגשות, לפציעה ו/או למוות.

הוא מכיל ג� התרעות על פעולות שעלולות לגרו� נזק 

.לרכב

 �א� לא תקרא את ה�פר בשלמותו אתה עלול לפ�פ

מידע חשוב.

קרא בעיו� את כל האזהרות וההתרעות.

שינויי� ברכב

אזהרה!
התאמות או שינויי� שיבוצעו ברכב זה עלולי� להשפיע 

באופ� משמעותי על הנ�יעה והבטיחות. קיימת �כנת 

התנגשות שעלולה לגרו� לפציעה חמורה או למוות.
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תוכ� ענייני� גרפי

הכר את רכב�

הכר את לוח המחווני�

בטיחות

התנעה ונהיגה

במקרה חירו�

שירות ותחזוקה

מפרטי� טכניי�

מולטימדיה

שירות לקוחות

אינדק�
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תוכ� ענייני� גרפי
8 לוח המחווני�  

9 פני� הרכב   
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�ת רכב
הכר א

לוח מחווני�

לוח מחווני�

1 - פתחי אוורור

2 -  לחצני שליטה בגלגל ההגה על תצוגת לוח המחווני�

3 - לוח מחווני�

4 - לחצני בקרת מהירות

5 — לחצ� התנעה

 Uconnect 6 - בקרי מערכת

7 - בקרי מיזוג אוויר

8 - מתגי חלונות חשמליי�

9 - לוח מתגי נהיגת שטח

INSTRUMENT PANEL

Instrument Panel

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

1 - גלגל הגה 

2 - מושבי� 

3 - בורר ההילוכי�

4 - תא כפפות

מאפייני פני� הרכב

INTERIOR

Interior Features

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

9
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�ת רכב
הכר א
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13 מפתחות     

13 מפתח שלט רחוק    

15 מתג התנעה    

 Enter-N-GO התנעה באמצעות מערכת

(כני�ה ללא מפתח)        15

16 מערכת התנעה מרחוק - א� קיימת  

16 כיצד להשתמש בהתנעה מרחוק   

17 כני�ה למצב התנעה מרחוק   

17 מערכת אזעקה לרכב - א� קיימת  

17 דריכת המערכת    

18 נטרול המערכת    

18 דלתות    

כני�ה ונ�יעה ללא מפתח - כני�ה פ�יבית

18 (א� קיימת)    

מערכת נעילת דלתות להגנה על ילדי�-

21 דלתות אחוריות  

22 ה�רת הדלת הקדמית    

24 ה�רת הדלת האחורית (דגמי ארבע דלתות)  

26 מושבי�    

26 חימו� מושבי� (א� קיי�)   

שתי  דגמי   - הקדמי  הנו�ע  של  קלה  כני�ה  תפקוד 

דלתות          27

מושב אחורי מתקפל בפיצול 60/ 40 — דגמי ארבע 

28 דלתות   

מושב אחורי מתקפל ונית� להזזה - דגמי שתי דלתות 

29           

30 משענות ראש    

30 משענות ראש קדמיות    

31 משענות ראש אחוריות - דגמי שתי דלתות  

32 משענות ראש אחוריות - דגמי ארבע דלתות   

33 גלגל הגה    

33 גלגל הגה מוטה/טל�קופי   

34 חימו� גלגל הגה - א� קיי�   

35 מראות    

35 חימו� מראות - א� קיי�   

35 תאורה חיצונית    

35 מתג פנ�י� ראשיי�    

35 תאורה לנהיגה ביו� - א� קיימת   

35   מתג אלומת אור גבוה / נמו

36 איתות בעזרת הפנ�י� הראשיי�  

מערכת פנ�י� ראשיי� אוטומטיי� - 

36 א� קיימת    

פנ�י ערפל קדמיי� ואחוריי� - א� קיימי�........36

36 פנ�י איתות    

37 �ייע� מעבר נתיב - א� קיי�  

37 תזכורת אורות דולקי�   

מערכת יישור הפנ�י� הראשיי� (א� קיימת) 37

39 מגבי� ומתזי השמשה הקדמית  

הפעלת מגבי שמשה קדמית -א� קיימת.........38

39 בקרת אקלי�   

39 �קירה של בקרת אקלי� אוטומטית  

44 תפקודי מערכת בקרת אקלי�  

- (ATC) בקרת טמפרטורה אוטומטית

44 א� קיימת    

45 עצות להפעלה   

46 חלונות חשמליי� - א� קיימי�  

46 תפקוד פתיחה אוטומטית  

47 רעשי רוח   

הכר את רכב�



12

�ת רכב
הכר א

49 גג ר� נית� לה�רה-מידע   

47 גג ר - דגמי שתיי� וארבע דלתות   

51 גג קשיח פריק שלושה חלקי�   

54 גג כפול - א� קיי�   

54 רעשי רוח   

54 גג מחליק חשמלי - א� קיי�   

55 פתיחת הגג החשמלי   

56 �גירת הגג החשמלי   

56 הגנה מפני היתפ�ות   

56 מכ�ה מנוע    

56 פתיחת מכ�ה המנוע   

57 �גירת מכ�ה המנוע   

 57 דלת תא מטע�   

57 ציוד בפני� הרכב   

57 שקעי חשמל   

59 ממיר מתח - א� קיי�   

60 מתגי ציוד עזר - א� קיימי�   

60 מערכות להגנה על ה�ביבה   
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מפתחות
מפתח שלט רחוק

מפתח שלט רחוק

1 - לחצ� שחרור מפתח מכני

2 - לחצ� ביטול נעילה

3 - לחצ� נעילה

4 - התנעה מרחוק

אזהרה!
כאשר  המכני,רק  המפתח  שחרור  לחצ�  על  לח� 

השלט הרחוק אינו מופנה לכיוונ, בייחוד לכיוו� העיניי� 

ולעצמי� שעלולי� להינזק, כגו� ביגוד.

ברכב קיימת מערכת כני�ה ללא מפתח.

כני�ה  ע�  רחוק  שלט  מפתח  מכילה  ההצתה  מערכת 

הצתה  ומערכת   ,(Keyless Go) מפתח  ללא  ונ�יעה 

.START/STOP באמצעות לחצ�

שלט  מכילה  מפתח  ללא  המרוחקת  הכני�ה  מערכת 

רחוק ותפקוד כני�ה ונ�יעה ללא מפתח, א� קיי�.

הערה:

יימצא  הוא  א�  ייקלט  לא  רחוק  השלט  שמפתח  ייתכ� 

אלקטרוני�  התקני�  או  נייד  מחשב  �לולרי,  טלפו�  ליד 

הקליטה  את  לח�ו�  עלולי�  אלו  התקני�  אחרי�, 

האלחוטית של מפתח השלט הרחוק.

זהירות!
הרכיבי� האלקטרוניי� בתו המפתח המכני עלולי� 

להינזק, א� המפתח נחש� למכות חזקות. כדי 

להבטיח את היעילות המרבית של הרכיבי�

זהירות!
מחשיפה  הימנע  הרחוק,  בשלט  האלקטרוניי� 

של השלט הרחוק לקרינת שמש ישירה.

את  לשחרר  או  לנעול   ל מאפשר  הרחוק  השלט 

עד  של  ממרחק  המטע�  תא  ודלת  הדלתות  נעילת 

כ-20 מ' בלחיצה על הלחצ� התוא�.

אי� צור לכוו� את השלט לרכב על מנת להפעיל את 

המערכת.

הערה:

והדלתות   ON/RUN במצב  ההתנעה  מתג  כאשר 

לחצ�  ורק  פעיל  יהיה  לא  הנעילה  לחצ�  פתוחות, 

שחרור מנעילה יהיה פעיל.

כל פקודות כני�ה ללא מפתח ינוטרלו כאשר הרכב 

ינוע במהירות 8 קמ"ש ומעלה.

מצב התנעה גיבוי

א� מצב מתג ההתנעה לא משתנה בלחיצה על הלחצ�, 

ייתכ� ש�וללת השלט הרחוק חלשה או מרוקנת.

נית� לדעת א� �וללת השלט הרחוק חלשה במבט 

בלוח המחווני�, אשר יציג הוראות לביצוע.
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הערה:

מצב �וללה חלשה של שלט רחוק יצוי� בהודעה  בתצוגת 

לוח המחווני� או בנורית LED בשלט הרחוק.

א� נורית ה-LED בשלט הרחוק אינה דולקת יותר לאחר 

לחיצה על לחצ� של השלט הרחוק, נדרשת החלפה של 

�וללת השלט הרחוק.

במצב זה, ישנה שיטת גיבוי להפעלת מתג ההתנעה.

הלחצ�  מול  הרחוק  השלט  של  הצר  החלק  את  הנח 

ENGINE START/STOP, ולח� להפעלת מתג ההתנעה.

שיטת התנעת גיבוי

הערה:

עלולה  הרחוק  השלט  �וללות  של  הולמת  לא  השלכה 

לבירור  מורשה  שירות  למרכז  פנה  ל�ביבה.  נזק  לגרו� 

הדר ההולמת להשלכת ה�וללה.

לשחרור נעילת הדלתות ודלת תא המטע�

פע�  הרחוק  נעילה בשלט  לחצ� שחרור  את  ושחרר  לח� 

כל  לשחרור  פעמיי�  או  בלבד,  הנהג  דלת  לשחרור  אחת 

נעילה  שחרור  לחצ�  כאשר  המטע�.  תא  ודלת  הדלתות 

יהבהבו  האיתות  ופנ�י  תידלק  הכני�ה  מערכת  נלח�, 

פעמיי�.

לנעילת הדלתות ודלת תא המטע�

לח� לרגע קצר על לחצ� הנעילה בשלט הרחוק כדי לנעול 

יצפצ�  והצופר  יהבהבו  האיתות  פנ�י  הדלתות.  כל  את 

לאישור הפעולה.

בקשה לקבלת שלטי� רחוקי� נו�פי�

הערה:

נית� להשתמש רק בשלטי� רחוקי� שתוכנתו בהתא� 

לאלקטרוניקת הרכב, כדי לפתוח ולהתניע את הרכב.

לאחר שתוכנת עבור רכב מ�וי�, לא נית� לתכנת מפתח 

שלט רחוק עבור רכב אחר.

אזהרה!
• בצאת מהרכב, תמיד קח עמ את כל המפתחות 	

ונעל את כל הדלתות.

• 	.OFF זכור להעביר את מתג ההתנעה למצב

 יבוא� מורשה.�נית� לשכפל את השלטי� הרחוקי� במו

השכפול מתבצע על ידי תכנות מפתח שלט רחוק "נקי" 

עבור רכב מ�וי�.

מפתח שלט רחוק "נקי" הוא שלט שמעול� לא נעשה 

בו שימוש.

הערה:

• טיפול 	 בעת  כל המפתחות של הרכב  הבא עמ את 

 �במו מקודד  מפתח  ע�  ההתנעה  שולל  במערכת 

היבוא�.

• חייב להתאי� במדויק לחריצי� של 	 המפתח המוזמ� 

מנעולי הרכב.
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מתג התנעה
התנעה באמצעות מערכת Enter-N-Go (כני�ה ללא 

מפתח)

תפקוד זה מאפשר לנהג להפעיל את ההתנעה בלחיצת 

כפתור, כל עוד השלט הרחוק נמצא בתו תא הנו�עי�.

לתפקוד "התנעה ללא מפתח בלחיצת כפתור" שלושה 

ומאירי�  בתווית  מ�ומני�  הפעלה  הפעלה.  מצבי 

 OFF ,ON\RUN ה�  המצבי�  שלושת  בפעולה.  בעוד� 

.START-ו

הערה:

א� מצב מתג ההתנעה לא משתנה בלחיצה על הלחצ�, 

ייתכ� ש�וללת השלט הרחוק חלשה או מרוקנת. במצב 

זה, ישנה שיטת גיבוי להפעלת מתג ההתנעה. הנח את 

 ENGINE הלחצ�  מול  הרחוק  השלט  של  הצר  החלק 

START/STOP, ולח� להפעלת מתג ההתנעה.
START/STOP לחצ� התנעה

מהמצבי�  לאחד  ההתנעה  לחצ�  את  להעביר  נית� 

הבאי�:

OFF

• המנוע דומ�.	

• נית� להפעיל התקני חשמל מ�וימי� (נעילה מרכזית, 	

אזעקה וכד').

ACC

• המנוע לא הותנע.	

• התקני חשמל מ�וימי� זמיני�.	

RUN מצב

• מצב נ�יעה	

• כל מכשירי החשמל זמיני�.	

START מצב

• המנוע יותנע.	

אזהרה!
• מפתח 	 את   עמ תמיד  קח  מהרכב   בצאת

השלט רחוק ונעל את הרכב.

• לעול�, אל תשאיר ילדי� ברכב ללא השגחה, או 	
בקרבה לרכב לא נעול.

• מ�וכנת 	 השגחה  ללא  ברכב  ילדי�  השארת 
ממ�פר �יבות.

הילד, או אחרי�, עלול להיפצע באופ� חמור או                                                     
קטלני.

יש להזהיר ילדי� מלגעת בבל� החניה, בדוושת         
הבל� או בבורר ההילוכי�.

• או 	 הרכב   בתו הרחוק  השלט  את  תשאיר  אל 
בקרבתו, או במיקו� שנגיש לילדי�. אל תשאיר 
את ההתנעה של רכב המצויד בתפקוד כני�ה 

.ON\RUN במצב Enter-N-Go ללא מפתח
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�ת רכב
הכר א

אזהרה!
ילד עלול להפעיל בטעות את החלונות החשמליי� 

ובקרי� אחרי�, או לגרו� לתזוזת הרכב.

• חונה 	 רכב   בתו בעלי-חיי�  או  ילדי�  תשאיר  אל 

עלולה  פנימית  חו�  הצטברות  ח�.  אוויר  במזג 

לגרו� פציעות חמורות או מוות.

זהירות!
רכב לא נעול מהווה הזמנה לגנבי�. בצאת מהרכב נעל 

תמיד את כל הדלתות והוצא את המפתח מההתנעה.

הערה:

בפרק  המנוע"  "התנעת  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

"התנעה והפעלה".

מערכת התנעה מרחוק - א� 
קיימת

כדי  הרחוק  בשלט  משתמשת  המערכת 

להתניע את המנוע בנוחות מחו� לרכב, ובצורה 

בטוחה. למערכת טווח קליטה של 100 מ'.

בקרת  את  ג�  מפעילה  מרחוק  ההתנעה  מערכת 

בטמפרטורה  קיי�)  (א�  המושבי�  אוורור  האקלי�, 

גבוהה מ-C  26.7°, חימו� המושבי� האופציונלי וחימו� 

. 4.4° C-גלגל ההגה האופציונלי בטמפרטורה נמוכה מ

"הכר  בפרק  מושבי�"  "חימו�  בנושא  עיי�   ��נו למידע 

."את רכב

הערה:

• נית� לצייד רכב בתפקוד התנעה מרחוק רק א� הוא 	

בעל תיבת הילוכי� אוטומטית.

• הרחוק 	 השלט  לבי�  הרכב  בי�  הנמצאות  הפרעות 

עלולות להקטי� את הטווח.

כיצד להשתמש בהתנעה מרחוק

• שבשלט 	 מרחוק  ההתנעה  לחצ�  על  פעמיי�  לח� 

הרחוק, תו 5 שניות.

• לחיצה שלישית על הלחצ� תדומ� את המנוע.	

• לנהיגה ברכב, לח� על לחצ� שחרור נעילה והעבר את 	

.ON/RUN מתג ההתנעה למצב

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

.ON/RUN אלא א� מתג ההתנעה יועבר למצב

• יש להתניע את הרכב באמצעות המפתח לאחר שני 	

מחזורי התנעה רצופי�.

הבאי�  התנאי�  מרחוק,  התנעה  שתתבצע  מנת  על 

צריכי� להתמלא:

• 	.PARK בורר ההילוכי� במצב

• הדלתות �גורות.	

• מכ�ה תא המנוע �גור.	

• דל תא המטע� �גורה.	

• מתג אזהרת החירו� כבוי.	

• מתג הבל� לא פעיל (דוושת הבל� לא לחוצה).	

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

קודמת.

• חיווי מערכת האזעקה של הרכב מהבהב.	

• 	.STOP/OFF מתג התנעה במצב

• מיכל הדלק מלא עד למינימו� ההכרחי.	

• לא הו�רו דלתות (הניתנות לה�רה).	

• נורית חיווי תקלה אינה דולקת.	

אזהרה!
• באזור 	 בהרצה  אותו  תשאיר  או  מנוע  תתניע  אל 

נטול  חד-חמצני,  פחמ�  כוללי�  פליטה  גזי  �גור. 

הצבע והריח. פחמ� חד-חמצני הוא רעיל, ושאיפה 

ממנו עלולה לגרו� לפציעות חמורות או למוות. 

• של 	 יד�  מהישג  הרחוקי�  השלטי�  את  הרחק 

מרחוק,  ההתנעה  מערכת  של  הפעלה  ילדי�. 

עלולה  אחרי�  ובקרי�  הדלתות  נעילת  החלונות, 

לגרו� לפציעות חמורות או למוות.

כני�ה למצב התנעה מרחוק

לחצ� ההתנעה מרחוק שבשלט  על  לחיצה קצרה  לח� 

הרחוק, תו 5 שניות. דלתות הרכב יינעלו, פנ�י האיתות 

יותנע,  המנוע  פעמיי�.  יצפצ�  והצופר  פעמיי�  יהבהבו 

והרכב יישאר במצב התנעה מרחוק למש 15 דקות.

הערה:

• 	 ,נמו הדלק   �מפל א�  או  במנוע,  תקלה  יש  א� 

 תתבצע התנעה ולאחר מכ� הדממה של הרכב, תו

10 שניות.

• שהרכב 	 בעת  לדלוק  ומו�יפי�  נדלקי�  החניה  פנ�י 

במצב התנעה מרחוק.

• החשמליי� 	 החלונות  פעולת  בטיחותיות,  מ�יבות 

מנוטרלת כאשר הרכב נמצא במצב התנעה מרחוק.

• הרחוק 	 השלט  באמצעות  המנוע  את  להפעיל  נית� 

פעמיי�, לאחר מחזור של 15 דקות בכל פע�.

אול�, על מנת שיהיה נית� להתניע את הרכב לאחר   

ההתנעה  את  לכ�  קוד�  להעביר  יש  שלישי,  מחזור 

.ON\RUN למצב

מערכת אזעקה לרכב - א� 
קיימת

מערכת האזעקה לרכב מנטרת את הדלתות לזיהוי 

לזיהוי  ההתנעה  לחצ�  ואת  מורשית,  לא  פתיחה 

ני�יו� התנעה לא מורשה. כאשר האזעקה מופעלת, 

הדלתות,  נעילת  של  הפנימיי�  המתגי�  מנוטרלי� 

המטע�.  תא  דלת  ופתיחת  ההזזה  דלת  פתיחת 

א�  וקוליות.  חזותיות  התרעות  מפעילה  האזעקה 

התרעות  יופעלו  האזעקה,  את  מפעיל  כלשהו  גור� 

ו/ החניה  פנ�י  צפירות,  יישמעו  וקוליות:  חזותיות 

בלוח  האזעקה  ונורית  יהבהבו  האיתות  פנ�י  או 

המחווני� תהבהב.

לדריכת המערכת

לדריכת מערכת אזעקת הבטיחות, פעל באופ� הבא:

OFF (למידע  1. ודא שמתג ההתנעה הועבר למצב 

נו�� עיי� בנושא "התנעת המנוע" בפרק "התנעה 

והפעלה").
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הכר א

2. לנעילת הרכב פעל באחת הדרכי� הבאות:

• בעת שדלת הנהג ו/או הנו�ע פתוחות, לח� על לחצ� 	

 הנעילה שנמצא על מתג מנעול הדלת החשמלי בתו

הרכב.

• הדלת 	 ידית  על  שנמצא  הנעילה  לחצ�  על  לח� 

שאתה  ודא  חכ�.  מפתח  ע�  לפתיחה  החיצונית 

ונמצא  תק�  שהינו  רחוק  שלט  במפתח  משתמש 

ללא  "כני�ה  בנושא  עיי�   ,��נו (למידע  האזור  באותו 

"הכר  בפרק  פ�יבית"  כני�ה   -  Enter-N-Go מפתח 

.("את רכב

• לח� על לחצ� הנעילה שבמפתח השלט הרחוק.	

3. א� ישנ� דלתות פתוחות, �גור אות�.

לנטרול המערכת

הרכב  של  הבטיחות  אזעקת  מערכת  את  לנטרל  נית� 

באחת מהדרכי� הבאות:

• השלט 	 שבמפתח  הנעילה  שחרור  לחצ�  על  לח� 

הרחוק.

• אחוז בידית דלת לשחרור נעילה בכני�ה פ�יבית (למידע 	

 - Enter-N-Go "כני�ה ללא מפתח  עיי� בנושא   ,��נו

.("כני�ה פ�יבית", שמופיע בנושא "הכר את רכב

• 	.OFF העבר את מתג ההתנעה ממצב

הערה:

• או 	  לדרו יכול  אינו  הנהג,  דלת  של  המנעול  צילינדר 

לנטרל את מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב.

• כאשר המערכת דרוכה, המתגי� הפנימיי� של מנעול 	

הדלת החשמלי לא ישחררו את נעילת הדלתות.

על  להג�  תוכננה  הרכב  של  הבטיחות  אזעקת  מערכת 

בה� המערכת  להיווצר מצבי�  עשויי�  זאת,  ע�   .רכב

תפעיל אזעקת שווא. א� התרחשו אחד ממקרי הדריכה 

 ,תידר הרכב  של  הבטיחות  אזעקת  מערכת  שתוארו, 

אתה  א�  לו.  מחוצה  או  הרכב   בתו  להיות קשר  ללא 

נשאר ברכב ופותח דלת, תישמע האזעקה. במקרה כזה 

יש לנטרל את מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב.

 א דרוכה  הרכב  של  הבטיחות  אזעקת  מערכת  א� 

המצבר מתנתק, המערכת תישאר דרוכה בעת החיבור 

הצופר.  ויישמע  יהבהבו  הפנ�י�  המצבר.  של  מחדש 

הבטיחות  אזעקת  מערכת  את  לנטרל  יש  כזה  במקרה 

של הרכב.

דלתות

זהירות!
טיפול ואח�ו� לא הול� של הדלתות הניתנות לה�רה 
עלולי� לגרו� נזק לאטמי�, ולגרו� למי� לחדור לפני� 

הרכב.

כני�ה ונ�יעה ללא מפתח - כני�ה פ�יבית 
(א� קיימת)

מערכת כני�ה פ�יבית מאפשרת ל לנעול ולשחרר את 

נעילת הדלתות ודלת תא המטע�, ללא צור בלחיצה על 

לחצני הנעילה או שחרור הנעילה שבמפתח השלט הרחוק.

הערה:

• למידע נו�� על תכנות ON\OFF של תפקוד הכני�ה 	

 "Uconnect "הגדרות  בנושא  עיי�  חכ�,  מפתח  ע� 

בפרק "מולטימדיה".

• ייתכ� שמפתח השלט רחוק לא ייקלט על ידי מערכת 	

טלפו�  ליד  נמצא  המפתח  א�  הפ�יבית,  הכני�ה 

או התקני� אלקטרוניי� אחרי�,  נייד  �לולרי, מחשב 

התקני� אלו עלולי� לח�ו� את הקליטה האלחוטית 

הכני�ה  ממערכת  ולמנוע  רחוק,  השלט  מפתח  של 

הפ�יבית לנעול או לשחרר מנעילה את הרכב.



19

אחוז בידית כדי לשחרר את נעילת דלת הנהג

• שחרור מנעילה פ�יבית יפעיל  את תאורת גישה (אור 	

הזמ�   למש חניה)  פנ�י  רישוי,  לוחית  תאורת   ,נמו

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

האיתות  לפנ�י  יגרו�  ג�  פ�יבית  מנעילה  שחרור 

להבהב פעמיי�.

• א� אתה עוטה כפפות, או א� ירד גש�/שלג על ידית 	

רגישות  פ�יבית,  כני�ה  בתפקוד  המצוידת  הדלת 

שחרור הנעילה עלולה להיפגע וזמ� התגובה יהיה אטי 

יותר בהתא�.

• א� הרכב שוחרר מנעילה באמצעות תפקוד הכני�ה 	

הפ�יבית, א לא נפתחה דלת תו 60 שניות, הרכב 

(א�  וידרו את מערכת האזעקה  ינעל עצמו מחדש 

קיימת).

לשחרור הנעילה מצד הנהג

מפתח,  ללא  כני�ה  ע�  רחוק  שלט  מפתח  באמצעות 

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

לשחרר את נעילת דלת הנהג באופ� אוטומטי.

הערה:

דלת  ידית  אחיזת  ע�  מנעילה  ישוחררו  הדלתות  כל 

דלת  של  הנעילה  שחרור  בהגדרת  תלות  ללא  הנו�ע, 

או  ראשונה"  בלחיצה  הנהג  דלת  נעילת  ("שחרור  הנהג 

״שחרור נעילת כל הדלתות בלחיצה ראשונה").

 "Uconnect עיי� בנושא "הגדרות ��למידע נו

.בפרק "מולטימדיה" ב�פר הנהג של

לשחרור הנעילה מצד הנו�ע הקדמי

ללא  כני�ה  ע�  רחוק  שלט  מפתח  באמצעות 

הנו�ע  דלת  מידית  מ'   1.5 של  ובמרחק  מפתח, 

הקדמי, אחוז בידית הנו�ע הקדמי כדי לשחרר את 

נעילת כל הדלתות ודלת תא המטע� באופ� אוטומטי.

הערה:

ידית דלת  ישוחררו מנעילה ע� אחיזת  כל הדלתות 

הנו�ע, ללא תלות בהגדרת שחרור הנעילה של דלת 

הנהג ("שחרור נעילת דלת הנהג בלחיצה ראשונה" 

או ״שחרור נעילת כל הדלתות בלחיצה ראשונה").

מניעת נעילה בלתי מכוונת של הרכב באמצעות 

FOBIK-) מפתח שלט רחוק לכני�ה ללא מפתח

(Safe

לצמצו� האפשרות לנעילה בלתי מכוונת של הרכב, 

באפשרות  מצוידת  מפתח  ללא  הכני�ה  מערכת 

פתיחה אוטומטית של הדלת אשר תפעל א� מתג 

.OFF ההתנעה נמצא במצב

מניעת נעילה בלתי מכוונת זמינה רק בכלי רכב בעלי 

מערכת כני�ה ללא מפתח.

של  החיפוש  את  שמפעילי�  מצבי�  שלושה  ישנ� 
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תפקוד מניעת הנעילה בכל רכב המצויד במערכת כני�ה 

ללא מפתח:

• אחת מדלתות הרכב פתוחה ובקשה לנעילה נעשית 	

על ידי מפתח שלט רחוק לכני�ה ללא מפתח.

• אחת מדלתות הרכב פתוחה ובקשה לנעילה נעשית 	

על ידי ידית הדלת ע� תפקוד כני�ה ללא מפתח.

• אחת מדלתות הרכב פתוחה ובקשה לנעילה נעשית 	

על ידי המתג בלוח הדלת.

הדלתות  כל  �גירת  ולאחר  אלה,  ממצבי�  אחד  בכל 

הפתוחות, יתבצע חיפוש של תפקוד מניעת נעילה בלתי 

מכוונת. א� תפקוד מניעת הנעילה מזהה מפתח שלט 

רחוק לכני�ה ללא מפתח בתו הרכב, תשוחרר נעילת 

הרכב על מנת להתריע על כ לנהג. א� תפקוד הכני�ה 

הגנת   ,Uconnect מערכת   דר נוטרל  מפתח  ללא 

המפתח המתוארת בנושא "מניעת נעילה בלתי מכוונת 

ללא  לכני�ה  רחוק  שלט  מפתח  באמצעות  הרכב  של 

מפתח" נותרת זמינה/פעילה.

הערה:

רחוק  רק כאשר מפתח שלט  נעילת הדלתות תשוחרר 

לכני�ה ללא מפתח זוהה בתו הרכב.

נעילת הדלתות לא תשוחרר בכל אחד מהמצבי� הבאי�:

• מפתח שלט רחוק לכני�ה ללא מפתח תק� שני זוהה 	

מחו� לרכב במרחק של 1.4 מ' ידית הדלת המצוידת 

בתפקוד כני�ה פ�יבית.

• המתגי� 	 באמצעות  אוטומטית  ננעלות  הדלתות 

לנעילת הדלתות.

• נעשו שלושה ני�יונות לנעול את הדלתות באמצעות 	

מתגי הנעילה בדלת ולאחר מכ� הדלתות נ�גרו.

לנעילת הדלתות ודלת תא המטע�

לחיצה על לחצ� הנעילה של תפקוד הכני�ה ללא מפתח 

כאשר אחד ממפתחות השלט הרחוק של הרכב במרחק 

של 1.5 מ' מידיות דלת הנהג או הנו�ע הקדמי, תנעל את 

דלתות הרכב ודלת תא המטע�.

לנעילה לח� על לחצ� הנעילה שעל ידית הדלת.

הערה:

אל תחזיק את ידית הדלת בעת לחיצה על לחצ� הנעילה 

שעל הידית. אחרת, ייתכ� שנעילת אחת הדלתות או כול� 

תשוחרר.

אל תחזיק בידית הדלת בעת הנעילה.

נית� לנעול את דלתות הרכב ג� באמצעות לחצ� הנעילה 

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

תפקוד ביטול הנעילה הפ�יבית של דלת המטע� מובנה 

רחוק ע�  דלת תא המטע�. בעת שמפתח שלט  בידית 

מתא  מ'   1.5 של  במרחק  נמצא  מפתח,  ללא  כני�ה 

 המטע�, אחוז בידית דלת תא המטע� אוטומטית ומשו

את ידית דלת תא המטע� לפתיחה.

הערה:

הדלתות  כל  נעילת  "שחרור  האפשרות  הוגדרה  א� 

ע�  הדלתות  כל  נעילת  תשוחרר  ראשונה",  בלחיצה 

אחיזת בידית דלת תא המטע�. למידע נו�� על הבחירה 

בלחיצה  הנהג  דלת  נעילת  "שחרור  האפשרויות  בי� 

בלחיצה  הדלתות  כל  נעילת  "שחרור  לבי�  ראשונה" 

בפרק   "Uconnect "הגדרות  בנושא  עיי�  ראשונה, 

"מולטימדיה".

מיקו� ידית פתיחה פ�יבית של דלת תא המטע�

לנעילת דלת תא המטע�

לחיצה על לחצ� הנעילה של תפקוד הכני�ה ללא מפתח 

כאשר אחד ממפתחות השלט הרחוק של הרכב במרחק 

דלתות  את  תנעל  המטע�,  תא  דלת  מידית  מ'   1.5 של 

הרכב ודלת תא המטע�.

הערה:

את  שנעלת  אחרי   ברשות נמצא  שהמפתח  ודא 

הדלתות או את דלת תא המטע�, כדי למנוע את נעילת 

מפתח השלט הרחוק בתו הרכב.

א� המפתח ננעל בתו הרכב, אפשר לחלצו בעזרת 

המפתח השני ש�ופק ברכב.

הערה:

• להמתי� 	  עלי הנעילה,  לחצ�  על  לחיצה  לאחר 

למש 2 שניות לפני שתוכל לנעול או לשחרר את 

ללא  הכני�ה  תפקוד  באמצעות  הדלתות,  נעילת 

מפתח או ידית הדלת.

נעול  הרכב  א�  לבדוק   באפשרות זה  באופ� 

חשש  וללא  הידיות,  אחת  משיכת  באמצעות 

שכתוצאה מכ הרכב ישחרר את נעילת הדלתות.

• א� תפקוד הכני�ה ללא מפתח נוטרל דר מערכת 	

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

נותרת  מפתח"  ללא  לכני�ה  רחוק  שלט  מפתח 

זמינה/פעילה.

• מערכת הכני�ה ללא מפתח לא תפעל א� �וללת 	

מפתח השלט הרחוק מרוקנת.

נעילת דלתות להגנה על ילדי� — דלתות 
אחוריות

במושב  קטני�  לילדי�  יותר  בטוחה  �ביבה  ליצירת 

האחורי, הדלתות האחוריות מצוידות במערכת נעילת 
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דלתות להגנה על ילדי�.

לשימוש במערכת, פתח את הדלתות האחוריות, ובעזרת 

עד  החוגה  את  �ובב  החירו�)  מפתח  (או  מברג  להב 

למצב נעילה או שחרור נעילה. 

תפקוד נעילת דלתות להגנה על ילדי� 

הערה:

• כאשר המערכת פעילה, נית� לפתוח את אותה הדלת 	

המנעול  א�  ג�  החיצונית,  הידית  באמצעות  רק 

הפנימי אינו נעול.

• לאחר ביטול או הפעלה של נעילת דלתות להגנה על 	

ילדי�, בדוק תמיד מתו הרכב,שהדלת במצב הרצוי, 

מתו הרכב.

• ליציאת חירו� בעת שהמערכת פעילה, משו למעלה 	

מ�גרת  על  (הנמצא  הדלת  של  הנעילה  מתג  את 

הדלת  את  ופתח  החלו�  את  למטה  גלול  הדלת), 

באמצעות הידית החיצונית.

אזהרה!
בעת  ברכב  נו�עי�  הילכדות  של  ממצב  הימנע 

הדלתות  נעילת  שמערכת  שבעת  זכור  התנגשות. 

להגנה על ילדי� פעילה (במצב נעול), נית� לפתוח את 

הדלתות רק מחו� לרכב. 

הערה:

מ�יע  אתה  כאשר  הבטיחות  נעילת  את  תמיד  הפעל 

ילדי�. אחרי שהפעלת את נעילת הבטיחות לילדי� בשתי 

מבפני�  הדלתות  את  לפתוח  נ�ה  האחוריות,  הדלתות 

נעילת  לבדוק שהיא אכ� משולבת. אחרי שהופעלה  כדי 

הבטיחות לילדי�, לא נית� לפתוח את הדלתות מבפני�.

לכ�, לפני צאת מהרכב ודא שא� אחד לא נשאר בפני�.

ה�רת הדלת הקדמית

אזהרה!
הדלתות  כאשר  ציבוריות  בדרכי�  ברכב  תי�ע  אל 

 הו�רו כיוו� שלא תקבל את ההגנה שה� מעניקות. הלי

זה נועד לשימוש בנהיגת שטח בלבד.

תווית אזהרת ה�רת דלת
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אזהרה!
• בעת 	 בטיחות  חגורות  לחגור  חייבי�  הנו�עי�  כל 

נ�יעה שהדלתות מו�רות. למידע נו��, עיי� בנושא 

"עצות לנהיגת שטח" בפרק "התנעה והפעלה".

• אל תאחז את הדלתות המו�רות בתו הרכב, כיוו� 	

שה� עלולות לגרו� לפציעה במקרה של תאונה.

הערה:

• דלתות ה� כבדות, היזהר בעת פירוק�.	

• יהדקו 	 א�  להישבר  עלול  הדלת  ציר  של  הפי� 

אותו יותר מדי במהל� התקנה מחדש של הדלת 

.(10  N-m :מומנט הידוק מרבי)

1. הורד מטה את החלו� למניעת נזק כלשהו.

2. ה�ר את בורגי פי� הציר מהצירי� החיצוניי� העליוני� 

( #T50 �והתחתוני� (באמצעות ראש הברגה טורק

הערה:

לאח�ו� במגש האח�ו�  ניתני�  והאומי�  הציר  פי�  בורגי 

האחורי הנמצא מתחת לרצפת תא המטע�.

בורג פי� ציר

3. ה�ר את מכ�ה הגישה מפל�טיק שמתחת ללוח 

המכשירי� בהחלקת לוח הפל�טיק לאור מ�גרת 

הדלת לכיוו� המושבי� עד שהלשוניות מתנתקות.

מכ�ה פתח גישה לחיווט

הערה:

אל תמשו לאחור לפתיחה כיוו� שזה יגרו� לשבירת 

מכ�ה הפל�טיק.
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4. משו את לשונית הנעילה האדומה של רתמת החיווט.

רתמת חיווט �גורה

1 - לשונית נעילה

2 - רתמת חיווט 

האבטחה  לשונית  את  מטה  כלפי  והחזק  דחו�   .5

השחורה שמתחת לרתמת החיווט, והר� את הרתמה 

למיקו� הפתוח.

6. כאשר רתמת החיווט פתוחה, משו מטה את מחבר 

ברשת  החיווט  מחבר  את   ��אח אותו.  ונתק  החיווט 

התחתונה בדלת.

7. ה�ר את בורג העצר מעצר הדלת המרכזי (באמצעות 

.( #T50 �ראש הברגה טורק

8. כאשר הדלת פתוחה, הר� את הדלת בעזרתו של אד� 

נו��, להוצאה של פיני הציר מהצירי� שלה� וה�רת 

הדלת.

השלבי�  את  בצע  הדלת(ות),  של  מחדש  להתקנה 

.שתוארו ב�דר פעולות הפו

הערה:

בהנחיית  ל�ייע  ויכול  יותר,   ארו העליו�  הציר  של  הפי� 

הדלת למקומה בעת התקנה מחדש.

ה�רת דלת אחורית (דגמי ארבע דלתות)

אזהרה!
הדלתות  כאשר  ציבוריות  בדרכי�  ברכב  תי�ע  אל 

 הו�רו כיוו� שלא תקבל את ההגנה שה� מעניקות. הלי

זה נועד לשימוש בנהיגת שטח בלבד.

עצר הדלת
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תווית אזהרת ה�רת דלת

אזהרה!
• בעת 	 בטיחות  חגורות  לחגור  חייבי�  הנו�עי�  כל 

נ�יעה כשהדלתות מו�רות.

• שטח" 	 לנהיגת  "עצות  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

בפרק "התנעה והפעלה".

• אל תאח�� את הדלתות המו�רות בתו הרכב, כיוו� 	

שה� עלולות לגרו� לפציעה במקרה של תאונה.

הערה:

• דלתות ה� כבדות, היזהר בעת פירוק�.	

• יהדקו 	 א�  להישבר  עלול  הדלת  ציר  של  הפי� 

אותו יותר מדי במהל� התקנה מחדש של הדלת 

.(10  N-m :מומנט הידוק מרבי)

1. הורד מטה את החלו� למניעת נזק כלשהו.

2. ה�ר את בורגי פי� הציר מהצירי� החיצוניי� העליוני� 

( #T50 �והתחתוני� (באמצעות ראש הברגה טורק

הערה:

לאח�ו� במגש האח�ו�  ניתני�  והאומי�  הציר  פי�  בורגי 

האחורי הנמצא מתחת לרצפת תא המטע�.
בורג פי� ציר

3. הזז את המושב הקדמי קדימה עד ה�ו�.

4. פתח וה�ר את מכ�ה הפל�טיק של פתח גישה 

.B לחיווט מהתחתית של קורה

5. נתק את מחבר החיווט.
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הערה:

כדי  החיווט,  רתמת  של  בתחתית  הלשונית  על  לח� 

לשחרר את לשונית המחבר ולאפשר את ניתוקו.

מחבר חיווט

(באמצעות  הדלת  עצר  של  ממרכז  הבורג  את  ה�ר   .6

.( #T50 �ראש הברגה טורק

עצר הדלת 

7. כאשר הדלת פתוחה, הר� את הדלת בעזרתו של אד� 

נו��, להוצאה של פיני הציר מהצירי� שלה� וה�רת 

הדלת.

השלבי�  את  בצע  הדלת(ות),  של  מחדש  להתקנה 

.שתוארו ב�דר פעולות הפו

הערה:

בהנחיית  ל�ייע  ויכול  יותר,   ארו העליו�  הציר  של  הפי� 

הדלת למקומה בעת התקנה מחדש.

מושבי�
המושבי� ה� חלק ממערכת הרי�ו� לנו�עי� של הרכב.

אזהרה!
• הרכב 	  בתו מטע�,  הובלת  באזורי  לנ�וע  מ�וכ� 

הנו�עי�  אנשי�  התנגשות,  בעת  לו.  מחוצה  או 

באזורי� אלה ה� בעלי �יכוי גבוה יותר להיפצע או 

להיהרג.

• מושב 	 ללא  באזור  לשבת  נו�ע  לא�  תאפשר  אל 

בעת  הנ�יעה.  בעת  ברכב  בטיחות  וחגורת 

התנגשות, אנשי� הנו�עי� באזורי� אלה ה� בעלי 

�יכוי גבוה יותר להיפצע או להיהרג.

• ודא שכל הנו�עי� ישובי� וחגורי� כראוי.	

חימו� מושבי� - (א� קיי�)

נמצא  המושבי�  חימו�  תפקוד  של  הבקרה  לחצני 

וכ�  המגע   �למ שמתחת  המכשירי�  לוח  במרכב 

 המגע.�בבקרת האקלי� או בבקרי� שבמ
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• כדי 	 אחת  פע�  המושב   חימו�  לחצ�  על  לח� 

.HI להפעיל את ההגדרה

• כדי 	 שנייה  פע�  המושב   חימו�  לחצ�  על  לח� 

.MED להפעיל את ההגדרה

• לח� על לחצ� חימו� המושב  פע� שלישית כדי 	

.LO להפעיל את ההגדרה

• לח� על לחצ� חימו� המושב  פע� רביעית לכיבוי 	

החימו�.

הערה:

• חימו� 	 להפעיל את  על מנת  להפעיל את המנוע  יש 

המושבי�.

• שישנו 	 עד  פעילה  תישאר  הנבחרת  החימו�  עוצמת 

אותה.

כלי רכב המצוידי� בתפקוד התנעה מרחוק

את  לתכנת  נית�  מרחוק,  בהתנעה  המצוידי�  בדגמי� 

חימו� מושב הנהג לפעול יחד ע� ההתנעה.

.Uconnect מערכת התכנות אפשרי דר

בפרק   "Uconnect "הגדרות  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

"מולטימדיה".

אזהרה!
• אנשי� שאינ� רגישי� לכאב בעור עקב גיל מבוגר, 	

השדרה,  בעמוד  פגיעה  �וכרת,  כרוניות,  מחלות 

טיפול תרופתי, שימוש באלכוהול, עייפות או מצב 

השימוש  בעת  זהירי�  להיות  חייבי�  אחר,  פיזי 

אפילו  לכוויות  לגרו�  עלול  הוא  המושב.  בחימו� 

בטמפרטורה נמוכה, בפרט א� פועל לאור זמ�.

• חפצי� 	 הגב  משענת  על  או  המושב  על  תניח  אל 

כריות.  או  כי�ויי�  כגו�  החו�  את  לבודד  שעלולי� 

על  יתר  להתחמ�  עלול  החימו�  התק�  אחרת, 

המידה  על  יתר  שחומ�  במושב  ישיבה  המידה. 

הטמפרטורה  עקב  חמורות,  לכוויות  לגרו�  עלולה 

הגבוהה מדי של פני המושב.

 - הקדמי  הנו�ע  מושב  של  קלה  כני�ה  תפקוד 

דגמי שתי דלתות

משו מעלה את ידית שחרור כני�ה קלה הנמצאת 

בגב המושב על החלק הקרוב לצד החיצוני של הרכב, 

והחלק את המושב קדימה.

לחצני הבקרה של תפקוד החימו	
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הכר א

משענת  את  הר�  הישיבה,  למיקו�  המושב  להחזרת 

הגב של המושב למצב זקו� עד שהיא ננעלת, ודחו� את 

המושב עד שהוא ננעל במ�ילות.

הערה:

• מ�ילת מושב הנו�ע הקדמי כוללת זיכרו�, שיחזיר את 	

המושב למיקומו המקורי. 

• קלה 	 כני�ה  ובידית  ההטיה  ברצועת  להשתמש  אי� 

במהל ההחזרה האוטומטית של המושב למקומו.

דגמי   —  40  /60 בפיצול  מושב אחורי מתקפל 
ארבע דלתות

כדי ל�פק מקו� אח�ו� נו��, כל מושב אחורי

נית� לקיפול להגדלת שטח תא המטע�.

הערה:

• ודא שהמושבי� הקדמיי� ממוקמי� קדימה ושמשענות 	

האחורי  המושב  את  לקפל  נית�  יהיה   כ ישרות.  הגב 

ביתר קלות.

• 	 משענת הראש המרכזית צריכה להיות במצב הנמו

ביותר, כדי למנוע מגע ע� הקונ�ולה המרכזית בעת 

קיפול המושב.

אזהרה!
• בפני� 	 מטע�,  באזור  נו�עי�  לה�יע  ביותר  מ�וכ� 

הנו�עי�  אנשי�  התנגשות,  בעת  לרכב.  מחו�  או 

באזורי� אלה ה� בעלי �יכוי גבוה יותר להיפצע או 

להיהרג.

• מושב 	 ללא  באזור  לשבת  נו�ע  לא�  תאפשר  אל 

וחגורת בטיחות ברכב בעת הנ�יעה.

• ודא שכל הנו�עי� ישובי� וחגורי� כראוי.	

קיפול המושבי� האחוריי�

בצד  העליו�  בחלק  הנמצאות  שחרור  ידיות  שתי  ישנ� 

החיצוני של המושב האחורי. שתי ידיות השחרור הגדולות 

ואת משענות הראש ביחד. שתי  יותר מקפלות המושב 

משענות  את  מקפלות  יותר  הקטנות  השחרור  ידיות 

הראש בנפרד לשיפור הראות.

כלפי  הגדולה  השחרור  ידית  את  הר�  המושב,  לקיפול 

כאשר  אוטומטית  מתקפלת  הראש  משענת  מעלה. 

הידית נמשכת.

ידיות שחרור משענת גב המושב

1 - ידיות שחרור משענת גב המושב

2 - זיזי� לכוונו� המשענות

הערה:

א� המושב האחורי נשאר מקופל למש זמ� רב, אבזמי 

חגורות הבטיחות עלולי� לעוות את צורת כריות המושב.

לצורתה המקורית  וכרית המושב תחזור  רגיל,  זהו מצב 

זמ� מה לאחר הרמת המושב האחורי למצב הרגיל.
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להרמת המושב האחורי

לאחר  במקומה.  אותה  ונעל  המושב  משענת  את  הר� 

מכ�,  הר� את משענת הראש עד שהיא תינעל במקומה.

של  מלאה  נעילה  מונע  המטע�  תא  באזור  מטע�  א� 

המושב האחורי, אתה תיתקל בקושי להחזיר את המושב 

למיקומו המקורי.

אזהרה!
לא  המושב  א�  במקומו.  נעול  האחורי  ודא שהמושב 

הראויה  היציבות  את  י�פק  לא  הוא  במקומו,  נעול 

למושבי הבטיחות לילדי� ו/או לנו�עי�. מושב לא נעול 

היטב עלול להוביל לפציעה חמורה.

מושב אחורי מתקפל ונית� להזזה - דגמי שתי 
דלתות

הערה:

• ייתכ� שיהיה צור להזיז 	 לפני קיפול המושב האחורי, 

את המושבי� הקדמיי�.

• ודא שהמושבי� הקדמיי� ממוקמי� קדימה ושמשענות 	

האחורי  המושב  את  לקפל  נית�  יהיה   כ ישרות.  הגב 

ביתר קלות.

קיפול המושב האחורי

את  וקפל  הגב  משענת  השחרור  ידית  את  הר�   .1

משענת הגב  קדימה.

ידית שחרור מושב אחורי

2. הפו את כל המושב קדימה.

שימוש ברצועות אבטחה

1. ישנ� שתי רצועות אבטחה בגב המושב האחורי ושתי 

פתח   .B קורה  כל  של  האחורי  בצד  תואמות  לולאות 

את צמד� וולקרו ברצועה והשחל אותה דר הלולאה. 

קפל את צמד� וולקרו כדי להשאיר את המושב במיקו� 

המקופל. יש לבצע את הפעולה בשני הצדדי�. 

מיקו� של רצועת אבטחה של מושב אחורי 
מתקפל

את  בצע  הרגיל,  למיקו�  המושב  של  לחזרה   .2

.השלבי� ב�דר פעולות הפו

פירוק המושב האחורי

1. לח� את מוט השחרור בכל צד  ומשו את המושב 

החוצה והרחק מהתושבות בתחתונות.

2. הוצא את המושב מהרכב.

3. להתקנה של המושב האחורי בצע את הפעולות 

.ב�דר ההפו
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הערה:

המושב  של  העיגוני�  את  לחבר  מבלי  ברכב  לנ�וע  אי� 

האחורי.

אזהרה!
• בפני� 	 מטע�,  באזור  נו�עי�  לה�יע  ביותר  מ�וכ� 

הנו�עי�  אנשי�  התנגשות,  בעת  לרכב.  מחו�  או 

באזורי� אלה ה� בעלי �בירות גבוהה יותר להיפצע 

או להיהרג.

• מושב 	 ללא  באזור  לשבת  נו�ע  לא�  תאפשר  אל 

וחגורת בטיחות ברכב בעת הנ�יעה.

• ודא שכל הנו�עי� ישובי� וחגורי� כראוי.	

• במקרה של תאונה, אתה ונו�עי עלולי� להיפצע 	

ודא  לרצפה.  כראוי  מקובעי�  אינ�  המושבי�  א� 

תמיד שהמושבי� נעולי� במלוא�

משענות ראש
יכולות להפחית את ה�יכו� של פגיעה  משענות הראש 

בצוואר במקרה של התנגשות מאחור, באמצעות הגבלת 

תנועת הראש.

יש לכוונ� את המשענות כ שהקצה העליו� שלה� נמצא 

.מעל הקצה העליו� של האוז� של

אזהרה!
• שמשענות 	 לוודא  הנהג,  לרבות  הנו�עי�,  כל  על 

או  במושב  ישיבה  לפני  כראוי  מותקנות  הראש 

התחלת נ�יעה. כ, יהיה נית� להפחית את ה�יכו� 

של פגיעה בצוואר בעת תאונה.

• שהרכב 	 בעת  הראש  משענות  את  לכוונ�  אי� 

בתנועה.

• נהיגה ברכב ללא משענת ראש או כאשר היא אינה 	

או  חמורה  לפציעה  לגרו�  עלולה  כראוי  מותקנת 

למוות בעת התנגשות.

משענות ראש קדמיות

כלפי  אותה   משו הראש  את משענת  להרי�  מנת  על 

על  לח�  הראש,  משענת  את  להוריד  מנת  על  מעלה. 

לחצ� הכוונו� בב�י� המשענת ודחו� מטה את משענת 

הראש. אי� צור ללחו� את לחצ� השחרור לכיוו� משענת 

הראש.

לה�רת משענת הראש, הר� עד ה�ו� ולאחר מכ� לח� 

על לחצני כוונו� והשחרור בב�י� של כל מוט תו משיכת 

משענת  של  מחדש  להתקנה  מעלה.  הראש  משענת 

הראש, הכנ� את מוטות משענת הראש לחורי� ודחו� 

מטה. לאחר מכ� כוונ� את המשענת לגובה המתאי�.
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משענת ראש קדמית

1 - לחצ� שחרור

2 - לחצ� כוונו�

אזהרה!
• משענת ראש חופשית תיזרק קדימה בעת תאונה 	

או בלימה חזקה, והיא עלולה לגרו� לפציעה קשה 

או קטלנית לנו�עי הרכב. אח�� תמיד במקו� בטוח 

משענת ראש שהו�רה, מחו� לתא הנו�עי�. 

• עלי להתקי� כראוי מחדש את כל משענות הראש 	

את  בצע  ברכב.  הנו�עי�  בטיחות  על  לשמור  כדי 

הוראות ההתקנה שפורטו לעיל לפני נ�יעה ברכב 

או ישיבה במושב.

הערה:

מעלות   180 הראש  משענת  את  מחדש  תמק�  אל 

במיקו� הלא נכו� בני�יו� להשיג מרווח נו�� מהעור�.

משענות ראש אחוריות - דגמי שתי דלתות

המושב האחורי כולל שתי משענות ראש לא מתכווננות.

רצועת  את   משו הצדדית,  הראש  משענת  לקיפול 

השחרור הנמצאת בחלק החיצוני של כל מושב אחורי.

מיקו� רצועת קיפול של משענת ראש אחורית
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משענות ראש אחורית מקופלות

להחזרת משענת הראש למצב זקו� הר� את משענת 

הראש עד שהיא ננעלת במקומה.

בטיחות  למושב  קשירה  רצועת  של  ניתוב  על  למידע 

בפרק  לנו�עי�"  רי�ו�  "מערכת  בנושא  עיי�  לילדי� 

"בטיחות".

אזהרה!
• ראש 	 משענות  כאשר  ברכב  נו�עי�  ת�יע  אל 

אינ� מותקנות. בעת התנגשות, אנשי�  האחוריות 

יותר  גבוה  �יכוי  בעלי  ה�  אלה  באזורי�  הנו�עי� 

להיפצע או להיהרג.

• משענת ראש חופשית תיזרק קדימה בעת תאונה 	

או בלימה חזקה, והיא עלולה לגרו� לפציעה קשה 

או קטלנית לנו�עי הרכב. אח�� תמיד במקו� בטוח 

משענת ראש שהו�רה מחו� לתא הנו�עי�.

• יש להתקי� מחדש את כל משענות הראש שהו�רו 	

ברכב כדי להג� כראוי על הנו�עי�. בצע את הוראות 

ההתקנה שפורטו לעיל לפני נ�יעה ברכב או ישיבה 

במושב.

משענות ראש אחוריות - דגמי ארבע דלתות

כולל משענות ראש צדדיות מתקפלות  המשוב האחורי 

לא מתכוונות, וכ� משענת ראש אמצעית ניתנת לה�רה.

הידית  את   משו הצדדית,  הראש  משענת  לקיפול 

הפנימית הנמצאת בחלק העליו� של המושב האחורי.

מיקו� ידית קיפול של משענת ראש אחורית

1 - ידית שחרור משענת גב המושב

2 - ידית שחרור משענת ראש

להחזרת משענת הראש למצב זקו� הר� את משענת 

הראש עד שהיא ננעלת במקומה. 
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 משו האמצעית  הראש  משענת  את  להרי�  מנת  על 

אותה כלפי מעלה. על מנת להוריד את משענת הראש 

האמצעית, לח� על לחצ� הכוונו� בב�י� המשענת ודחו� 

אותה למטה.

לח�  האמצעית  הראש  משענת  את  לה�יר  מנת  על 

את  מעלה   ומשו המשענת   �בב�י השחרור  לחצ�  על 

משענת הראש.

להתקנה של משענת הראש, החזק את לחצ� השחרור 

תו דחיפתה מטה של משענת הראש.

בטיחות  למושב  קשירה  רצועת  של  ניתוב  על  למידע 

בפרק  לנו�עי�"  רי�ו�  "מערכת  בנושא  עיי�  לילדי� 

"בטיחות".

הערה:

 הנמו במצב  להיות  צריכה  האמצעית  הראש  משענת 

בעת  המרכזית  הקונ�ולה  ע�  מגע  למנוע  כדי  ביותר, 

קיפול המושב.

אזהרה!
• ראש 	 משענות  כאשר  ברכב  נו�עי�  ת�יע  אל 

אינ� מותקנות. בעת התנגשות, אנשי�  האחוריות 

יותר  גבוה  �יכוי  בעלי  ה�  אלה  באזורי�  הנו�עי� 

להיפצע או להיהרג.

• משענת ראש חופשית תיזרק קדימה בעת תאונה 	

או  לפציעה קשה  לגרו�  ועלולה  בלימה חזקה,  או 

בטוח  במקו�  תמיד   ��אח הרכב.  לנו�עי  קטלנית 

לתא  מחו�  במיקו�  שהו�רה,  ראש  משענת 

הנו�עי�.

• עלי להתקי� כראוי מחדש את כל משענות הראש 	

את  בצע  ברכב.  הנו�עי�  בטיחות  על  לשמור  כדי 

הוראות ההתקנה שפורטו לעיל לפני נ�יעה ברכב 

או ישיבה במושב.

גלגל הגה
גלגל הגה מוטה/טל�קופי

למטה  ההגה  עמוד  של  הטיה  מאפשר  זה  תפקוד 

הטיה/ ידית  אותו.  להרחיק  או  לקרב  וג�  למעלה,  או 

לידית  מתחת  ההגה  עמוד  על  נמצאת  טל�קופית 

האיתות.

ידית הטיה/טל�קופית

לשחרור נעילת עמוד ההגה, דחו� את הידית למטה 

גלגל  את  הזז  ההגה,  עמוד  להטיית  הרצפה).  (לכיוו� 

להרחקת   .לצור בהתא�  למטה,  או  למעלה  ההגה 

או קירוב עמוד ההגה, משו את גלגל ההגה החוצה 

לנעילת עמוד   .לצור או דחו� אותו פנימה, בהתא� 

ההגה במקומו, משו את הידית למעלה עד שהעמוד 

יהיה במקומו לחלוטי�. 
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אזהרה!
אל תכוונ� את עמוד ההגה במהל הנהיגה. כוונו� עמוד 

לא  הגה  עמוד  ע�  נהיגה  או  הנהיגה,   במהל ההגה 

נעול, עלולי� לגרו� לנהג לאבד שליטה על הרכב. אי 

ציות לאזהרה זו עלול לגרו� לפציעה חמורה או למוות.

חימו� גלגל הגה (א� קיי�)

ידיי�  על  לשמור  העוזר  חימו�  גו�  כולל  ההגה  גלגל 

חמימות במזג אוויר קר. לתפקוד חימו� גלגל ההגה יש 

גלגל  שחימו�  לאחר  בלבד.  אחת  טמפרטורה  הגדרת 

ההגה הופעל, הוא יישאר פועל עד שתכבה אותו. חימו� 

גלגל הגה עשוי לא להידלק כאשר ההגה כבר ח�.

הקדמיי�  הגה  גלגל  חימו�  תפקוד  של  הבקרה  לחצני 

 בבקרת �נמצאי� במרכז לוח המכשירי� שמתחת למ

 המגע.�האקלי� או בבקרי� שבמ

לחצ� חימו� גלגל הגה

• לח� על לחצ� חימו� גלגל ההגה  פע� אחת כדי 	

להפעיל את גו� החימו�.

• לח� על לחצ� חימו� גלגל ההגה  פע� שנייה כדי 	

לכבות את גו� החימו�.

הערה:

יש להפעיל את המנוע על מנת להפעיל את חימו� גלגל 

ההגה.

כלי רכב המצוידי� בתפקוד התנעה ללא מפתח

את  לתכנת  נית�  מרחוק,  בהתנעה  המצוידי�  בדגמי� 

 דר ההתנעה,  ע�  יחד  שיפעל   כ הגה  גלגל  חימו� 

"הגדרות  בנושא  עיי�   ,��נו למידע   .Uconnect מערכת 

Uconnect" בפרק "מולטימדיה".

אזהרה!
• אנשי� שאינ� רגישי� לכאב בעור עקב גיל מבוגר, 	

השדרה,  בעמוד  פגיעה  �וכרת,  כרוניות,  מחלות 

מצב  או  עייפות  באלכוהול,  שימוש  תרופתי,  טיפול 

השימוש  בעת  זהירי�  להיות  חייבי�  אחר,  פיזי 

בחימו� גלגל ההגה.  הוא עלול לגרו� לכוויות אפילו 

בטמפרטורה נמוכה, בפרט א� פועל במש זמ� רב.

• לבודד 	 שעלולי�  חפצי�  ההגה  גלגל  על  תניח  אל 

את החו� כגו� כי�ויי הגה או שמיכות, מכל �וג או 

יתר  עלול להתחמ�  חומר. אחרת, התק� החימו� 

על המידה.
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מראות
חימו� מראות - א� קיי�

מראות אלו מחוממות להפשרת כפור או קרח. אפשרות 

האדי�  מפשיר  את  שמפעילי�  פע�  בכל  מופעלת  זו 

בחלו� האחורי (א� קיי�). למידע נו��, עיי� בנושא "בקרי 

."בקרת אקלי�" בפרק "הכר את רכב

תאורה חיצונית
מתג פנ�י� ראשיי�

לוח  מתג הפנ�י� הראשיי� ממוק� בצד השמאלי של 

המחווני�, ליד גלגל ההגה.

מתג זה שולט בפעולות הפנ�י� הראשיי�, פנ�י החנייה, 

עמעו�  קיימי�,  האוטומטיי�-א�  הראשיי�  הפנ�י� 

חיצונית, תאורה  עמעו� תאורה  לוח המחווני�,  תאורת 

הפנ�י�  גובה  ובקרת  קיימי�  ערפל-א�  פנ�י  פנימית, 

הראשיי� - א� קיימת.

מתג פנ�י� ראשיי�

1— בקר תאורה של לוח המחווני�

2- בקרת גובה הפנ�י� הראשיי�

3 - בקר �יבובי לפנ�י� ראשיי� 

4 - מתג פנ� ערפל קדמי

5 - מתג פנ� ערפל אחורי

לנקודת  בכיוו� השעו�  �ובב את מתג הפנ�י� הראשיי� 

העצירה הראשונה להדלקת פנ�י חניה ותאורת לוח 

בכיוו�  הראשיי�  הפנ�י�  מתג  את  �ובב  המחווני�. 

השעו� לנקודת העצירה השנייה להדלקת פנ�י פנ�י� 

ראשיי�, חניה ותאורת לוח המחווני�.

תאורה לנהיגה ביו� - א� קיימת

(DRL) נמצאי� במקו�  ביו�  לנהיגה  פנ�י התאורה 

התאורה  פנ�י  הראשיי�.  לפנ�י�  מתחת  ייעודי 

דולק  אינו   הנמו האור  כאשר  פעילי�  ביו�  לנהיגה 

ומשולב כל הילו למעט מצב חניה.

הערה:

 �פנ�י התאורה לנהיגה ביו� באותו צד שבו הופעל פנ

 �איתות ייכבו אוטומטית. ה� יידלקו מחדש כאשר פנ

האיתות אינו פועל יותר.

מתג אלומת אור גבוה/נמו�

דחו� את הידית הרב תפקודית לכיוו� לוח המחווני� 

כדי להעביר את הפנ�י� הראשיי� לאלומת אור גבוה.

הידית תחזור למצב האמצעי.

לחזרה לאור נמו, משו את הידית לכיוו� גלגל ההגה 

או דח� את הידית לכיוו� לוח המחווני�.
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ידית רב תפקודית

איתות בעזרת הפנ�י� הראשיי�

הפנ�י�  באמצעות  חול�  לרכב  לאותת   באפשרות

הראשיי� על ידי משיכה קלה של הידית הרב תפקודית 

לכיוונ. אלומת האור הגבוה בפנ�י� הראשיי� תאיר עד 

לשחרור הידית.

מערכת פנ�י� ראשיי� אוטומטיי� - א� קיימת

הפנ�י�  פעולת  את  מבטלת  או  מפעילה  זו  מערכת 

כדי  החיצונית.  ה�ביבה  לתאורת  בהתא�  הראשיי� 

להדליק את המערכת ולהפעלה אוטומטית של הפנ�י� 

הראשיי�, �ובב את מתג הפנ�י� הראשיי� בכיוו� השעו� 

מערכת  פועלת,  המערכת  כאשר  האחרו�.  למעצור  עד 

ההשהיה של הפנ�י� של הפנ�י� הראשיי� תפעל ג� 

כ�. כ הפנ�י� הראשיי� יישארו דלוקי� אחרי שתעביר 

לכיבוי  שניות/  ל90  עד   OFF למצב  ההתנעה  מתג  את 

מידי של המערכת האוטומטית, �ובב את המתג למצב 

.AUTO שאינו

הערה:

הפנ�י�  את  להפעיל  מנת  על  המנוע  את  להפעיל  יש 

במצב האוטומטי.

פנ�י ערפל קדמיי� ואחוריי� — א� קיימי�

 להפעלת פנ�י הערפל הקדמיי�, הפעל את פנ�י 

מתג  על  ולח�  הראשיי�  בפנ�י�   נמו אור  או  החניה 

הפנ�י�  מתג  על  שנייה  לחיצה  הראשיי�.  הפנ�י� 

הראשיי� תכבה את פנ�י הערפל.

כדי להפעיל את פנ�י הערפל האחוריי�, לח� על חציו 

התחתו� של מתג הפנ�י� הראשיי�.

חציו  על  לח�  האחוריי�  הערפל  פנ�י  את  לכבות  כדי 

התחתו� של מתג הפנ�י� הראשיי� פע� שנייה

הערה:

כדי להדליק את פנ�י הערפל האחוריי�, האורות הנמוכי� 

או אורות הערפל הקדמיי� צריכי� להיות דלוקי�.

כשפנ�י הערפל דולקי� , נדלק מחוו� אור בלוח המחווני�.

מחווני כיוו�

הזז את הידית כלפי מעלה או מטה, והחצי� בכל צד של 

לוח המחווני� יהבהבו כדי ל�מ� פעולה תקינה של פנ�י 

האיתות הקדמיי� והאחוריי�.

הערה:

או א�  אינו מהבהב,   דולק א א� אחד הפנ�י� נשאר 

קצב ההבהוב מהיר מדי, בדוק א� יש פג� בנורית. א� 

בעיה  וישנה  ייתכ�  הידית,  הזזת  ע�  דולק  אינו  המחוו� 

במחוו�.

EXTERIOR LIGHTS
Headlight Switch

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

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

Daytime Running Lights — If Equipped

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

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

High/Low Beam Switch

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

Headlight Switch

Multifunction Lever
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�ייע� מעבר נתיב - א� קיי�

 �הזז את הידית לכיוו� מעלה או מטה, עד המעצור, ופנ

האיתות (הימני או השמאלי) יהבהב שלוש פעמי� לפני 

שייכבה אוטומטית.

תזכורת אורות דולקי�

הראשיי�,  והפנ�י�   OFF במצב  ההתנעה  מתג  כאשר 

פנ�י החניה, או תאורת תא המטע� דולקי�, יישמע אות 

קולי ע� פתיחת דלת הנהג.

מערכת יישור הפנ�י� הראשיי� - א� קיימת

הראשיי�.  הפנ�י�  יישור  מערכת  מצויד   רכב כי  ייתכ� 

מיקו� תקי� של  על  לנהג לשמור  זו מאפשרת  מערכת 

הפנ�י� הראשיי� המאירי� את פני הכביש, ללא קשר 

לעומ� על הרכב.

מתג הבקרה נמצא על לוח המחווני� ליד בקר העמעו�.

להפעלה, �ובב את מתג הבקרה עד למ�פר המתאי� 

ויישר אותו ע� קו המחוו� על  למשקל שמופיע בטבלה, 

המתג.

נהג בלבד או נהג ונו�ע 0/1

קדמי

ישנ� נו�עי� בכל מושבי 2

הרכב, והמטע� בתא 

המטע� מחולק באופ� 

מאוז�. המשקל הכולל 

של הנו�עי� והמטע� 

לא עובר את המשקל 

המק�ימלי שהרכב יכול 

לשאת.

נהג, והמטע� בתא 3

המטע� מחולק באופ� 

מאוז�. המשקל הכולל 

של הנהג והמטע� לא 

עובר את המשקל 

המק�ימלי שהרכב יכול 

לשאת.

מגבי� ומתזי� של השמשה 
הקדמית

השמשה  של  המגבי�/המתזי�  של  הבקרה  ידית 

המגבי�  ההגה.  לעמוד  מימי�  ממוקמת  הקדמית 

הקדמיי� מופעלי� באמצעות �יבוב המתג שבקצה 

הידית.

החלו�  של  המגב/המתז  הפעלת  על   ��נו למידע 

האחורי עיי� "מגב/מתז חלו� אחורי" בפרק זה.

ידית מגב/מתז השמשה הקדמית
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הפעלת מגבי שמשה קדמית

עצר  לנקודת  מעלה  כלפי  הידית  של  הקצה  את  �ובב 

השנייה מעבר להגדרות ניגוב ל�ירוגי�, להפעלת המגבי� 

במהירות נמוכה. �ובב את הקצה של הידית כלפי מעלה 

ל�ירוגי�,  ניגוב  להגדרות  מעבר  השלישית  עצר  לנקודת 

להפעלת המגבי� במהירות גבוהה.

זהירות!
כבוי  למצב  המצבי�  מתג  את  העבר  קר  אוויר  במזג 

המנוע.  כיבוי  לפני  חניה  למצב  להגיע  לה�  ואפשר 

א� לא תעביר את מתג המגבי� למצב כבוי והמגבי� 

למנוע  נזק  ייגר�  הקדמית,  השמשה  על  יקפאו 

המגבי� כאשר הרכב יותנע מחדש.

הערה:

אל תפעיל את המגבי�, א� הלהבי� מורמי� מהשמשה 

הקדמית.

מערכת הפעלת מגבי� ל�ירוגי�

מזג  תנאי  כאשר  ל�ירוגי�  המגבי�  בהפעלת  השתמש 

האוויר דורשי� מחזור ניגוב אחד, ע� הפ�קות משתנות 

בי� מחזורי ניגוב.

לאחת  הראשו�  למעצור  הידית  בקצה  המתג  את  �ובב 

מארבעת הגדרות ניגוב ל�ירוגי�. נית� לכוונ� את ההשהיה 

לפרק זמ� שבי� שנייה אחת ל-18 שניות.

הערה:

א�  הרכב.  במהירות  תלויי�  המגב  של  ההשהיה  זמני 

זמני  קמ"ש,  מ-16  הנמוכה  במהירות  נו�ע  הרכב 

ההשהיה יוכפלו.

מתזי השמשה הקדמית

להפעלת המתזי�, משו את הידית לכיוונ והחזק את 

הידית נמשכה בעת  דרושה שטיפה. א�  עוד  כל  הידית 

שניי�  עוד  ויבצעו  לפעול  יחלו  המגבי�  ההשהיה,  זמ� 

מכ�  לאחר  תשוחרר.  שהידית  לאחר  ניגובי�  שלושה  או 

יחודש הניגוב ל�ירוגי� שהוגדר קוד� לכ�.

את  תפעיל  כבוי  במצב  שהיא  בעת  הידית  משיכת 

ולאחר  ניגוב,  מחזורי  שלושה  או  שניי�   למש המגבי� 

מכ� ה� יפ�יקו את פעולת�.

אזהרה!
להוביל  עלול  השמשה   דר פתאומי  ראות  איבוד 

או  רכב  בכלי  להבחי�  תוכל  שלא  ייתכ�  להתנגשות. 

מכשולי� אחרי� בדר. כדי למנוע התכ�ות פתאומית 

קר  האוויר  מזג  כאשר  בקרח  הקדמית  השמשה  של 

מאוד, חמ� את השמשה הקדמית באמצעות מפשיר 

האדי� לפני ובמהל השימוש במתזי�.

מצב ערפל (ניגוב בודד)

ניגוב בודד לניקוי  ידית המגבי� לביצוע  דחו� מעלה את 

מוחזקת  הידית  עוד  כל  חול�.  מרכב  התזה  או  ערפל 

המגבי� ימשיכו לפעול.

הערה:

אפשרות ניגוב בודד לא מפעילה את משאבת השטיפה, 

הפעלת  ע�  השמשה  על  שטיפה  נוזל  יותז  שלא   כ

יש  השמשה  על  שטיפה  נוזל  להתיז  כדי  האפשרות. 

להשתמש בתפקוד המתזי�.

מגב/מתז החלו� האחורי — א� קיי�

השמשה  מגבי/מתזי  ידית  במרכז  ה�יבובי  המתג 

האחורי.  החלו�  מגב/מתז  תפקוד  את  מפעיל  הקדמית, 
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כדי  הראשו�  למעצור  עד  מעלה  כלפי  המתג  את  �ובב 

להפעיל  כדי  השני  למעצור  ועד  ל�ירוגי�,  ניגוב  להפעיל 

ניגוב רצו� של החלו� האחורי. 

דחו� את המגבי� לכיוו� לוח המחווני� כדי להפעיל את 

המגב האחורי. משאבת השטיפה והמגב ימשיכו לפעול 

כל עוד הידית מוחזקת. 

מועבר  ההתנעה  מתג  כאשר  פועל  האחורי  המגב  א� 

למצב OFF, המגב יחזור אוטומטית למצב חניה.

כאשר הרכב יותנע מחדש, המגב ימשי לפעול בהתא� 

למיקו� המתג.

בקרת  אקלי�
�קירה של מערכת בקרת אקלי� אוטומטית

את  לוו�ת   ל מאפשרת  האקלי�  בקרת  מערכת 

 בתו האוויר  כיוו�  ואת  האוויר  זרימת  את  הטמפרטורה, 

הרכב. הבקרי� ממוקמי� מתחת למערכת השמע בלוח 

המכשירי�.

מערכת Uconnect 4 צג 7 אינ�' ובקרת אקלי� 
אוטומטית

מערכת Uconnect 4C/4C NAV צג 8.4 אינ�' 
ובקרת אקלי� אוטומטית
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בקרי מערכת בקרת אקלי�

�קירה של מערכת בקרת אקלי� אוטומטית

תיאור�מל

MAX
A/C

MAX A/C לחצ� הפעלה של מצב

לח� ושחרר את הלחיצה כדי לשנות להגדרה הקרה ביותר. נורית החיווי מאירה כאשר מצב MAX A/C מופעל. לחיצה ושחרור נו�פי� יפעילו 

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

הערה:

 המגע.�לחצ� MAX A/C זמי� רק דר מ
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A/CA/C לחצ� הפעלה של מצב

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

  

לחצ� מחזור אוויר

 המגע או בלוח הבקרה, כדי להחלי� בי� מצב מחזור אוויר למצב אוויר חיצוני. נית� להשתמש במצב מחזור אוויר �לח� ושחרר לחצ� זה במ

כאשר האוויר החיצוני מלא בעש�, ריחות לא נעימי�, אבק או לחות גבוהה. נית� להשתמש במצב מחזור אוויר עבור כל המצבי�.

 המגע אפורי�), א� קיימי� תנאי� להיווצרות אדי� על החלק הפנימי של השמשה �ייתכ� שמצב מחזור האוויר יהיה לא זמי� (הלחצני� במ

הקדמית. נית� לבטל את בחירת מצב A/C באופ� ידני, מבלי להפריע לבחירה במצב מ�וי�. שימוש ממוש במצב מחזור אוויר עלול לגרו� לאוויר 

ברכב להיות דחו�, ועלולי� להיווצר אדי� על החלונות. לא מומל� להשתמש במצב זה למש זמ� רב.

AUTO
AUTO �לחצ

מוו�ת אוטומטית את הטמפרטורה בתו תא הנו�עי� באמצעות התאמת העוצמה והחלוקה של זרימת האוויר. הפעלה של מתג זה תחלי� 

בי� מצב אוטומטי למצב ידני במערכת זו. למידע נו��, עיי� בנושא "הפעלה אוטומטית" בפרק זה.

        

          

לחצ� הפשרת אדי� של שמשה קדמית

 המגע, או לח� ושחרר את הלחצ� בלוח הבקרה לשינוי הגדרות זרימת האוויר הנוכחית למצב הפשרה. נורית �לח� ושחרר את הלחצ� במ

החיווי מאירה כאשר מצב זה מופעל. האוויר זור� מהשמשה הקדמית ומפתחי אוורור האדי� של החלונות. בחירה בלחצ� הפשרת האדי� עשויה 

להגביר את עוצמת זרימת האוויר. השתמש במצב הפשרת אדי� ע� הגדרות טמפרטורה מרביות כדי להשיג את ההפשרה הטובה ביותר של 

השמשה הקדמית. בעת החלפת המצבי� של לחצ� הפשרת האדי� של השמשה הקדמית, מערכת מיזוג האוויר תחזור להגדרה הקודמת.

         

     

           

לחצ� הפשרת אדי� של חלו� אחורי

וחימו� המראות  האחורי  בחלו�  האדי�  להפעלת מפשיר  הבקרה  בלוח  הלחצ�  את  ושחרר  לח�  או  המגע,   �במ הלחצ�  את  ושחרר  לח� 

החיצוניות (א� קיי�). נורית החיווי דולקת כאשר מפשיר האדי� בחלו� האחורי מופעל. הפשרת אדי� בחלו� האחורי מופ�קת אוטומטית לאחר 

10 דקות.
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לחצני הגברה והנמכה של טמפרטורה עבור הנהג והנו�ע הקדמי

 �מ�פקי� לנהג ולנו�ע הקדמי שליטה עצמאית בטמפרטורה. להגדרות טמפרטורה גבוהה יותר, לח� על הלחצ� האדו� בלוח הבקרה או במ

 המגע בכיוו� הח� האדו�. להגדרות טמפרטורה נמוכה יותר, לח� על הלחצ� הכחול בלוח  �המגע, או לח� והחלק את מד הטמפרטורה במ

 המגע בכיוו� הח� הכחול.� המגע, או לח� והחלק את מד הטמפרטורה במ�הבקרה או במ

SYNC
SYNC �לחצ� �נכרו

 המגע כדי להחלי� בי� מצב כבוי למופעל של אפשרות �נכרו�. נורית החיווי SYNC מאירה כאשר מצב זה מופעל. �לח� על לחצ� SYNC במ

אפשרות זו מ�נכרנת את הגדרת הטמפרטורה בצד הנו�ע הקדמי להגדרת הטמפרטורה בצד הנהג. שינוי הטמפרטורה בצד הנו�ע הקדמי 

בעת שמצב �נכרו� מופעל, יכבה אוטומטית את המצב.

 המגע.�הערה:  לחצ� SYNC זמי� רק דר מ

לחצני מ�� מגע

          
בקרת מאוורר

בקר על לוח המכשירי�

אפשרות זו מוו�תת את כמות האוויר שנדח� למערכת מיזוג האוויר. ישנ� שבע מהירויות מאוורר שונות. נית� לבחור בכל מהירות באמצעות 

 המגע.�בקר המניפה בלוח המכשירי� או הלחצני� במ

• לוח קדמי: �יבוב הבקר בכיוו� השעו� מגביר את מהירות המאוורר מהמהירות הנמוכה ביותר. מהירות המאוורר פוחתת ע� �יבוב הבקר 	

נגד כיוו� השעו�.

• מ�� מגע: השתמש ב�מל המציי� מהירות מאוורר נמוכה כדי להפחית את העוצמה. השתמש ב�מל המציי� מהירות גבוהה כדי להגביר 	

אותה. נית� לבחור במהירות ג� על ידי לחיצה על אזור מד המאוורר בי� ה�מלי�.

 

           

בקרת מצבי�

לח� על הלחצ� כדי לכוו� את זרימת האוויר. מצב חלוקת זרימת אוויר נית� לכוונו� כ שאוויר יצא מפתחי אוורור בלוח המכשירי�, פתחי אוורור 

ברצפה, פתחי הפשרה ופתחי ה�רת אדי�.
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מצב זרימת אוויר מלוח המחווני�מצב לוח המחווני�

האוויר מוזר� דר פתחי האוורור בלוח המחווני�. נית� לכוונ� פתח אוורור לכיוו� הרצוי של זרימת האוויר. נית� לכוונ� את פתחי האוורור במרכז לוח 

המכשירי� ובצדדי� כלפי מעלה או מטה, ולשני הצדדי�, כדי לוו�ת את כיוו� זרימת האוויר. מתחת לפתחי האוורור ממוקמת חוגה לח�ימת 

הזרימה או להתאמת כמות האוויר שמוזר� דר הפתחי�.

מצב דו כיוונימצב דו כיווני

האוויר מוזר� דר פתחי אוורור בלוח המחווני� וברצפה. כמות קטנה של אוויר מוזרמת דר המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד.

הערה:  להגברת הנוחות, ישנו הבדל טמפרטורות בי� פתחי האוורור העליוני� והתחתוני�, כ שאוויר קר יותר מוזר� דר הפתחי� בלוח 
המחווני�, ואוויר ח� יותר דר הפתחי� ברצפה.

מצב זרימת אוויר מפתחי� ברצפהמצב רצפה

האוויר מוזר� דר פתחי האוורור ברצפה. כמות קטנה של אוויר מוזרמת דר המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד.

מצב משולב רצפה/
הפשרה

מצב משולב רצפה/הפשרה

זו פועלת באופ� הטוב ביותר בתנאי קור ושלג,  אוויר מוזר� דר הפתחי� ברצפה, המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד. הגדרה 

הדורשי� חו� נו�� בשמשה הקדמית.

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

OFFבקר כיבוי של מערכת בקרת אקלי�

לחצ� זה מכבה את מערכת בקרת האקלי�.
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תפקודי מערכת בקרת אקלי�

(A/C) מיזוג אוויר

של  כיבוי  או  הפעלה  מאפשר   A/C האוויר  מיזוג  לחצ� 

המזג� מופ�ק. ע� הפעלת מערכת, יזרו� אוויר קר ויבש 

מהפתחי� לתו חלל הרכב.

בכדי   A/C לחצ�  על  לח�  הדלק,  בתצרוכת   לח�ו כדי 

לכבות את המזג�, וכוונ� את הגדרות מצב זרימת האוויר 

לוח  של  הזרימה  במצבי  רק  שבחרת  ודא  והמאוורר. 

מחווני�, דו כיווני או רצפה.

הערה:

• נוצרו אדי� על השמשה הקדמית או על חלונות 	 א� 

מהירות  את  והגבר  ההפשרה  מצב  את  הפעל  הצד, 

.המאוורר, בהתא� לצור

• להיות 	 עשויה  מהצפוי,  פחותי�  המזג�  ביצועי  א� 

ח�ימה. נקה בעדינות את האזור ש�ביב המצנ� במי�.

MAX A/C מצב

הגדרות MAX A/C מ�פקות את תפוקת הקירור המרבית.

לח� על הלחצ� כדי להחלי� בי� מצב MAX A/C להגדרות 

 MAX A/C מצב  כאשר  דולקת  החיווי  נורית  הקודמות. 

מופעל.

א� הגדרת מצב MAX A/C, אתה יכול לכוונ� את עוצמת 

המאוורר ואת המצב. לחיצה על הגדרות אחרות. תגרו� 

 .MAX A/C ליציאה מהפעלת

מחזור אוויר

לגרו�  עלול  אוויר  מחזור  במצב  שימוש  קר,  אוויר  במזג 

האוויר  מחזור  שמצב  ייתכ�  באדי�.  החלונות  להתכ�ות 

א�  אפורי�),  המגע   �במ (הלחצני�  זמי�  יהיה  לא 

קיימת האפשרות להיווצרות אדי� על החלק הפנימי של 

השמשה הקדמית.

בקרת טמפרטורה אוטומטית (ATC) — א� קיימת

הפעלה אוטומטית

 המגע, �1. לח� על לחצ� AUTO בלוח המכשירי� או במ

.(ATC) על לוח בקרת הטמפרטורה האוטומטית

2. לאחר מכ�, כוונ� לטמפרטורה הרצויה באמצעות כוונו� 

לחצני הטמפרטורה של הנהג והנו�ע הקדמי.

    כאשר הטמפרטורה הרצויה מוצגת, �ימ� שהמערכת 

השיגה רמת נוחות שתישמר אוטומטית.

רמת  הושגה  כאשר  ההגדרות  את  לשנות   צור אי�   .3

הנוחות הרצויה. אתה תחווה את היעילות הרבה ביותר 

כאשר תאפשר למערכת לתפקד באופ� אוטומטי.

הערה:

• כלי 	 עבור  הגדרות הטמפרטורה  את  לשנות   צור אי� 

רכב חמי� או קרי�. המערכת מכווננת אוטומטית את 

המניפה  ומהירות  האוויר  זרימת  מצב  הטמפרטורה, 

על מנת ל�פק תחושת נוחות מידית.

• נית� לבחור הצגה של הטמפרטורה בשיטה המטרית 	

עיי� בנושא   ,��נו באמצעות מאפיי� התכנות. למידע 

"הגדרות Uconnect" בפרק "מולטימדיה".

לקבלת נוחות מרבית במצב הפעלה אוטומטית ובני�יו� 

נמוכה  תישאר  המניפה  מהירות  קר,  מנוע  של  התנעה 

עד להתחממות המנוע. מהירות המניפה תגבר ותעבור 

למצב אוטומטי.
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הפעלה ידנית

נית� להפעיל מערכת זו ג� ידנית. ה�מל AUTO בתצוגת 

של  ידנית  בהפעלה  שימוש  בעת  כבה  הקדמית   ATC
המערכת.

עצות להפעלה

הפעלה בקי�

נגד  נוזל  באמצעות  המנוע  קירור  מערכת  על  להג�  יש 

מפני  הגנה  ל�פק  תוכל   כ גבוהה.  באיכות  קיפאו� 

מומל�  המנוע.  של  יתר  והתחממות  חלודה  היווצרות 

.(MS.90032 וג�להשתמש בנוזל קירור OAT (מ

הפעלה בחור�

החימו�  תפקודי  של  מרביי�  ביצועי�  להבטיח  כדי 

פועלת  המנוע  של  הקירור  שמערכת  ודא  וההפשרה, 

כראוי, ושנעשה שימוש ב�וג נוזל הקירור הנכו� ע� כמות 

 במהל אוויר  מחזור  במצב  שימוש  מתאימי�.  וריכוז 

עלולי�  כיוו� שחלונות הרכב  אינו מומל�,  חודשי החור� 

להתכ�ות באדי�.

אח�ו� לקראת יציאה לחופשה

אותו  מוציא  או   ,רכב את   ��מאח שאתה  פע�  בכל 

משימוש (לדוגמה ביציאה לחופשה) לשבועיי� או יותר, 

מיזוג האוויר כאשר תיבת ההילוכי�  הפעל את מערכת 

טרי  אוויר  במצב  דקות,  כחמש   למש �רק   בהילו

בעוצמת מהירות גבוהה של המאוורר.

ותפחית  המערכת  של  מ�פיק  שימוש  תבטיח   כ

למינימו� את האפשרות של גרימת נזק למדח�, כאשר 

המערכת תופעל מחדש.

התעבות אדי� על החלונות

הפנימי  בחלק�  באדי�  להתכ�ות  נוטי�  הרכב  חלונות 

במזג אוויר מתו�, גשו� ו/או לח.

או משולב  במצב הפשרה  בחר  האדי�,  את  לה�יר  כדי 

רצפה/הפשרה, והגדל את מהירות המאוורר.

אל תשתמש במצב מחזור אוויר ללא מיזוג אוויר לפרקי 

זמ� ארוכי�, מאחר שהחלונות עלולי� להתערפל.

זהירות!
לגופי  נזק  לגרו�  עלול  הבאות  לאזהרות  ציות  אי 

החימו�:

• של 	 הפנימי  הצד  בעת שטיפת  זהירות  על  הקפד 

ניקוי חלונות  החלו� האחורי. אל תשתמש בחומרי 

החלו�.  של  הפנימי  הצד  ניקוי  בעת  שוחקי� 

השתמש במטלית רכה �פוגה בתמי�ת �בו� עדי�, 

ונקה את השטחי� המקבילי� לרכיבי החימו�. נית� 

לה�יר תוויות לאחר ה�פגת� במי� חמי�.

• אל תשתמש במגרדי�, בכלי� חדי�, או בחומרי 	

ניקוי חלונות שוחקי� בעת ניקוי הצד הפנימי של 

החלו�.

• הרחק עצמי� למרחק בטוח מהחלו�.	

כני�ת אוויר חיצוני

ודא שכני�ת האוויר החיצוני, הממוק� לפני השמשה 

הקדמית, חופשית מח�ימות כגו� עלי�.

עלולי�  האוויר  כני�ת  באזור  המצטברי�  עלי� 

להפחית את זרימת האוויר, וא� ייכנ�ו לפתחי�, ה� 

עלולי� לח�ו� את ניקוז המי�.

בחודשי החור� ודא שכני�ת האוויר אינה ח�ומה על 

ידי שלג וקרח.

מ�נ� אוויר בתא הנו�עי�

אבק  החוצה  מ�ננת  האקלי�  בקרת  מערכת 

ואבקני� המצויי� באוויר. פנה למרכז שירות מורשה 

מטע� �מלת בע"מ כדי לטפל במ�נ� האוויר של תא 

.הנו�עי�, ולהחלי� אותו בעת הצור
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חלונות חשמליי� - א� קיימי�
המכשירי�  בלוח  נמצאי�  החשמליי�  החלונות  מתגי 

מתחת לבקרי בקרת האקלי�. לח� את המתג מטה כדי 

לפתוח את החלו� ומעלה כדי ל�גור את החלו�.

המתג השמאלי העליו� שולט על החלו� הקדמי השמאלי 

והמתג הימני העליו� שולט על החלו� הימני הקדמי.

אזהרה!
לעול� אל תשאיר ילדי� ללא השגחה ברכב, ואל תית� 

לה� לשחק ע� החלונות החשמליי�. אל תשאיר את 

או  בקרבתו,  או  הרכב   בתו הרחוק  השלט  מפתח 

במיקו� שנגיש לילדי�. נו�עי�, במיוחד ילדי�, עלולי� 

להיתפ� בחלונות בעת הפעלת המתגי�. היתפ�ות זו 

עלולה לגרו� לפציעה חמורה או למוות.

מתגי חלונות חשמליי�

1 - מתג חלו� הנהג

2 - מתג חלו� הנו�ע הקדמי

3 - מתג חלו� אחורי בצד הנו�ע

4 - מתג חלו� אחורי בצד הנהג

5 - מתג נעילת חלונות

הערה:

• נשארי� 	 החשמליי�  החלונות  של  ההפעלה  מתגי 

כיבוי מתג ההתנעה.  פעילי� במש 10 דקות לאחר 

פתיחת אחת מהדלתות הקדמיות תבטל תפקוד זה.

דגמי ארבע - דלתות

המתג השמאלי התחתו� שולט על החלו� האחורי השמאלי 

והמתג הימני התחתו� שולט על החלו� הימני האחורי.

הערה:

של  האחורי  החלק  על  המצויי�  חלונות  מתגי  ישנ� 

בדגמי  האחוריי�  החלונות  עבור  המרכזית  הקונ�ולה 

ארבע דלתות.

תפקוד פתיחה אוטומטית

מאפשרי�  הקדמי  והנו�ע  הנהג  של  החלונות  מתגי 

לח�  אוטומטי.  באופ�  החלונות  של  ו�גירה  פתיחה 

ייפתח  והוא  לחיצה קצרה על מתג הפתיחה של החלו� 

אוטומטית.

לפתיחה חלקית של החלו�, לח� לחיצה קצרה על מתג 

הפתיחה ושחרר אותו כאשר תרצה לעצור את פתיחת 

החלו�.

Outside Air Intake

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

Cabin Air Filter

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

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

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

WARNING!

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

Power Window Switches

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

Switch
3 — Passenger Side Rear Window

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

הפתיחה האוטומטית, משו את המתג משיכה קצרה 

כלפי מעלה.

אזהרה!
כאשר החלו� כמעט �גור אי� הגנה מפני היתפ�ות. 

ודא שעצמי� אינ� קרובי� לחלו� בעת �גירתו.

רעשי רוח

רעשי רוח הנ� היווצרות של לח� על האוזניי�, או שמיעה 

של רעש חזק כדוגמת רעש מ�וקי�. רעשי רוח צפויי� 

גג  או ע�  נו�עי� ע� חלונות פתוחי�,  להישמע כאשר 

שמש פתוח או פתוח חלקית. זוהי תופעה רגילה הניתנת 

לצמצו�.

גג ר� נית� לה�רה- מידע
ומאוח�נת  הרכב  ע�  מ�ופקת  כלי�  ערכת   ,לנוחיות

בקונ�ולה המרכזית. הערכה כוללת את הכלי� ההכרחיי� 

כל   בהמש המתוארות  הפעולות  לביצוע  הנדרשי� 

החלקי� מתחברי� לראצ'ט לשימוש קל.

הכלי� המ�ופקי�

#50 �1 - ראש הברגה טורק

#40 �2 - ראש הברגה טורק

3 - מפתח גביע 15 מ"מ

4 - ראצ'ט

למידע נו�� עיי� ב�פר הנהג של�.

גג ר� - דגמי שתיי� וארבע דלתות

הורדת הגג הר�

:בצע את הצעדי� האלו לקיפול הגג הר

מוט  את  ה�ר  פתוחה,  המטע�  תא  דלת  כאשר   .1

האחורי,  החלו�  של  מהתחתית  המטע�  תא  דלת 

ה�ר  בטוח.  במקו�   ��אח ימי�.  לצד  שמאל  מצד 

את החלו� האחורי בהחלקתו לשמאל תו שמירת 

החלו� מאוז�.

החלו�  מוטות  של  התחתית  את  החוצה   משו  .2

האחורי לשחרור� מלשוניות הקיבוע.
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וולקרו שנמצאי� בפינה הקדמית  3.  שחרר את צמדני 

של כל חלו� צד אחורי.

מיקו� צמדני וולקרו

שמירת   תו האחוריי�  הצד  חלונות  שני  את  ה�ר   .4

בתיק   ��אח העליו�.  החלק   לאור הפל�טיק  מחזיק 

עבור חלונות הגג הר או במקו� בטוח.

מחזיקי� עליוני� של חלונות צד

השמשה  כנגד  השמש  מגני  את  קפל  הרכב,   מתו  .5

הקדמית ושחרר את  תפ�י המוט הקדמי שמעל מגני 

לגמרי  משוחררי�  שה�  מוודא  שאתה   תו השמש, 

מנקודת הקיבוע שלה�.

תפ�י מוט קדמי משוחררי�
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6. מצידו החיצוני של הרכב, הר� את החלק הקדמי של 

.Sunrider וקפל לאחור למיקו� גג מקופל הגג הר

הערה:

 ,Sunrider במיקו�   הר הגג  את  משאיר  אתה  א� 

אבטח את החלק העליו� באמצעות שתי רצועות וולקרו 

לקשירה, המאוח�נות בקונ�ולה המרכזית.

רצועות Sunrider משולבות

לקשת  מתחת  הנמצא   Sunrider נועל  את   משו  .7

.האחרונה של הגג הר

 Sunrider מיקו� נועל

8. אפשר לגג הר להחליק לאחור באופ� חופשי במ�ילות 

.��המנחות למיקו� מאוח

המתקפל,   הר הגג  של  מטה  קלה  דחיפה  בעת   .9

החלק את ידית הנעילה של מנגנוני העזר להרמה 

בצד הנהג ובצד הנו�ע למצב "נעול".

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

יישמע  אותו.  לאבטח  כדי  המקופל   הר הגג  של  צד 

צליל נקישת השתלבות.

הערה:

לח� מטה לנעילה במקו�.

הרמת הגג הר�

:בצע את הצעדי� האלו לקיפול הגג הר

1. ממצב �גור לגמרי, ה�ר את הרצועות, א� ה� אובטחו 

לפני כ�.

2. תו דחיפה קלה מטה של הגג הר המתקפל, החלק 

את ידית הנעילה של מנגנוני העזר להרמה בצד הנהג 

ובצד הנו�ע למצב "לא נעול".

המתקפל   הר הגג  מתחתית  וקדימה  מעלה  לח�   .3

שהוא  עד   ,Sunrider למצב  ההנחיה  מ�ילת   לאור

ננעל במקומו בנקישה.

4. באמצעות מחבר הצד, הר� ודחו� את הגג הר לעבר 

חזית הרכב בעוד שאתה מנחה אותו למצב �גור.

5. מתו הרכב, דחו� את הידית של נועל המוט הקדמי 

 משו מכ�  לאחר  בלולאה.  משתלב  שהוא  עד  מטה 

לוחית  את הידית כלפי מעלה לאחור תו לחיצה על 

הנעילה לנעילת הבריח במקומו. חזור על התהלי בצד 

השני.

לח� את לוחית הנעילה והר� את הידית מעלה.
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מחזיקי  על  שמירה   תו הצד  חלונות  את  התק�   .6

הפל�טיק העליוני� מיושרי�.

מחזיקי� עליוני� של חלונות צד

7. מק� את החלק העליו� של מוטות חלו� הצד האחורי 

הלשונית  את   �והכנ העליו�  לכי�וי  אחורית)  (פינה 

המחזיקה לתפ�י�.

8. שלב את המחזיקי� בחלק העליו� של החלונות, בעוד 

שאתה מוודא שה� משולבי� במלוא�.

9. שלב את מחזיקי הפל�טיק לאור החלק התחתו� של 

חלונות הצד.

10. אבטח בצמדני וולקרו בפינה הקדמית של כל חלו� צד 

אחורי בלחיצה עליה� בחוזקה.

חבר היטב את מהדקי צמדני וולקרו

העליו�,  החלק   לאור האחורי  החלו�  את  התק�   .11

המטע�  תא  דלת  מוט  את   �הכנ מכ�  ולאחר 

לתחתית של החלו� האחורי.

הערה:

את  לשלב  הקפד  האחורי,  החלו�  של  התקנה  בעת 

מכ�  ולאחר  האחורי  החלו�  של  ימי�  בצד  התופ�ני� 

בצד השמאלי.

גג קשיח פריק שלושה חלקי�

לה�רת לוחות גג קשיח פריק

הערה:

יש לה�יר את הלוח בצד הנהג

לפני ה�רת הלוח בצד הנו�ע הקדמי.

השמשה  לעבר  השמש  מגני  את  מטה  הורד   .1

הקדמית.

�ובב את שלושת הנועלי� בצורת L על לוח הצד  .2

של הנהג (אחד קדימה, אחד מאחור ואחר בחו�), 

לשחרור שלה� מהגג.
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3. שחרר את נועל הלוח העליו� של הנהג הנמצא מעל 

השמשה הקדמית.

נועלי לוח הגג בצד הנהג

L 1 - נועלי� בצורת

2 - נועל קדמי

4. ה�רת לוח הגג בצד הנהג.

5. חזור על השלבי� שתוארו לעיל בצד הנו�ע הקדמי.

הערה:

רכבי� המצוידי� בגג קשיח פריק, מגיעי� ע� תיק אח�ו� 

לגג המאפשר את אח�ו� לוחות הגג.

התקנה מחדש של לוחות גג קשיח פריק

בצע את פעולות הה�רה ב�דר פעולות הפו. התק� 

את לוח הגג של הנו�ע לפני לוח הגג של השמאלי.

הערה:

כדי למנוע נזילות מי�, האטמי� של לוחות הגג צריכי� 

להיות נקיי� מאבק ומלכלו לפני ההתקנה.

ה�רת גג קשיח

1. ה�ר את הלוחות הקדמיי� כמתואר קוד� לכ�.

2. פתח את שתי הדלתות.

3. באמצעות ראש הברגה טורק� #50 וראצ'ט, ה�ר את 

B (ליד  בורג טורק� המחבר את הגג הקשיח לקורה 

החלק העליו� של הדלת הקדמית) בכל צד. 

מיקו� בורגי טורק� - צד הנהג מוצג

הגג  את  המחברי�   �טורק בורגי  ארבעת  את  ה�ר   .4

הקשיח לרכב (לאור המרכב מבפני� - שלושה בכל 

.#50 �צד) באמצעות ראש הברגה טורק
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מיקו� בורגי טורק� - צד הנו�ע מוצג

5. פתח את דלת תא המטע� באופ� מלא כדי לקבל גישה 

לשמשת החלו� האחורי. הר� את החלו� האחורי.

6. אתר את רתמת החיווט וצינור המתז בצד שמאל של 

הרכב.

7. נתק את מחבר החיווט בלחיצה על לשונית השחרור 

ולאחר מכ� שחרר את צינור המתז בלחיצה על לחצ� 

השחרור של הצינור.

מיקו� רתמת החיווט וצינור המתז

1— רתמת חיווט

2 - צינור מתז

8. הורד את החלו� האחורי ו�גור את דלת תא המטע�.

9. ה�ר את הגג הקשיח מהרכב. הנח את הגג הקשיח 

על משטח ר למניעת נזק.

הערה:

ב�דר  הה�רה   הלי את  בצע  מחדש  להתקנה 

.פעולות הפו

למידע נו�� עיי� ב�פר הנהג של�.

זהירות!
• מק� את הלוחות הקדמיי� נכונה, כדי להבטיח 	

לחדירת  לגרו�  יכולה  שגויה  התקנה  אטימה. 

מי� לפני� הרכב.

• מכלול הגג הקשיח חייב להיות ממוק� נכונה, 	

יכולה  שגויה  התקנה  אטימה.  להבטיח  כדי 

לגרו� לחדירת מי� לפני� הרכב.

• עומ�י� 	 של  לנשיאה  תוכנ�  לא  הקשיח  הגג 

ציוד  גגוני מטע�, צמיגי� חלופיי�,  כגו�  נו�פי� 

בניה, ציד או טיולי�, ו/או מטע� וכו'. כמו כ�, הוא 

אינו מתוכנ� כחלק מבני של הרכב ולכ� אינו יכול 

לשאת כראוי עומ�י� נו�פי� מלבד הצטברות 

משקעי� (גש�, שלג וכו').

• במלואו 	 יחובר  שהגג  עד   ברכב תי�ע  אל 

או הו�ר  והמרכב,  למ�גרת השמשה הקדמית 

במלואו.
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זהירות!
• מבוגרי� 	 ארבע  דורשת  הקשיח  הגג  של  ה�רה 

לאחיזה בכל פינה. אי ציות לאזהרה זו עלול לגרו� 

נזק לגג הקשיח.

גג כפול - א� קיי�

א� רכב מצויד בגג כפול, גג ר י�ופק בקופ�ה נפרדת 

הנמצאת בחלק האחורי של הרכב לצורכי משלוח בלבד.

בשני  להרמה  העזר  שמנגנו�  ודא  הו�ר,   הר הגג  א� 

לפני  "נעול"  במצב  המקופל   הר הגג  של  הצדדי� 

הה�רה, ונשמע צליל נקישה בעת לחיצה על קשת #1 

מנגנו� עזר להרמהמכל צד של מנגנוני העזר להרמה.

1 - מנגנו� נעילה

#40 �2 - ברגי� טורק

הערה:

• הגג הר והגג הקשיח מיועדי� לשימוש בנפרד.	

• נזק שנגר� משימוש 	 לא תכ�ה   רכב האחריות של 

בשני הגגות בו זמנית.

• למידע נו�� עיי� ב�פר הנהג של�.	

רעשי רוח

הליקופטר.  כמו  נקישות  כרעשי  רוח  רעשי  לתאר  נית� 

א� רעשי הרוח מתרחשי� כאשר החלונות של המושב 

כוונ� את כל החלונות ברכב בו-זמנית  האחורי פתוחי�, 

כדי לצמצ� את הרעש.

גג מחליק חשמלי - א� קיי�

זהירות!
רכב  בכלי  מומלצת  אינה  הקדמית  השמשה  הורדת 

המצויד בגג מחליק חשמלי. עלול להיגר� נזק לחלק 

העליו� ולאט� של המ�גרת העליונה.
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הבקרה  מתגי  חשמלי,  מחליק  בגג  מצויד    רכב א� 

נמצאי�  מלפני� בלוח הדיפו� העליו� מימי� למג� השמש 

של הנהג.

מתג גג מחליק חשמלי

1 - מתג פתיחה

2 - מתג �גירה

הערה:

• את 	 לה�יר  נית�  לה�רה.  נית�  אינו  החשמלי  הגג 

אח�ו�  בתיקי  אות�   ��ולאח האחוריי�  הצד  חלונות 

המ�ופקי�.

• ב�פר 	 צד"  חלונות  "ה�רת  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

.הנהג של

• ל 	 שמתחת  בטמפרטורות  ייפתח  לא  החשמלי  הגג 

20°C- . א א� הוא נפתח בטמפרטורה גבוהה יותר, 
. -40°C גור אותו בטמפרטורות שמעל�נית� ל

• 	 96 מעל  במהירות  בנ�יעה  יפעל  לא  החשמלי  הגג 

קמ"ש.

הערה:

בעת  שמע  בהשמעת  קטנה  השהיה  להתרחש  עלולה 

פתיחה ו�גירה של של הגג המחליק החשמלי, כתוצאה 

ממעבר של מערכת בי� מצבי שמע עבור גג חשמלי �גור 

וגג חשמלי פתוח.

אזהרה!
• השגחה 	 ללא  ברכב  ילדי�  תשאיר  אל  לעול�, 

את  תשאיר  אל  נעול.  לא  לרכב  בקרבה  או 

מפתח השלט הרחוק בתו הרכב או בקרבתו, 

את  תשאיר  אל  לילדי�.  שנגיש  במיקו�  או 

ההתנעה של רכב המצויד בתפקוד כני�ה ללא 

נו�עי�,   .ON\RUN או   ACC במצב  מפתח 

השמש  בגג   �להיתפ עלולי�  ילדי�,  במיוחד 

זו  היתפ�ות  המתג.  הפעלת  בעת  הנפתח 

עלולה לגרו� לפציעה חמורה או למוות.

אזהרה!
• יותר 	 גדולה  �כנה  קיימת  התנגשות,  בעת 

להיזרק מהרכב כאשר הגג פתוח. אתה עלול ג� 

להיפצע פציעה חמורה או למות. הדק תמיד את 

חגורת הבטיחות כראוי וודא שכל שאר הנו�עי� 

חגורי� ג� ה�. 

• החשמלי. 	 גג  את  להפעיל  לילדי�  תאפשר  אל 

או  אחרי�  גו�  לחלקי  לאצבעות,  תאפשר  אל 

לחפצי� לבלוט החוצה דר פתח הגג החשמלי. 

עלולות להתרחש פציעות.

פתיחת הגג החשמלי

מצב מהיר

הגג  שנייה.  חצי  לאחר  אותו  ושחרר  המתג  על  לח� 

זו  פעולה  פתוח.  למצב  אוטומטית  ייפתח  החשמלי 

כל  מהירה,  פתיחה  בזמ�  מהירה".  "פתיחה  נקראת 

הפעלה של המתג תעצור את הגג החשמלי.
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מצב ידני

הגג  המתג.  את  והחזק  לח�  החשמלי,  הגג  לפתיחת 

ייעצר אוטומטית במצב פתוח. כל שחרור של  החשמלי 

פתוח  במצב  יישאר  הגג  הגג.  תנועת  את  יעצור  המתג 

חלקית עד ללחיצה נו�פת והחזקה של המתג.

�גירת הגג החשמלי

מצב מהיר

ל�גירה ידנית של הגג החשמלי, לח� 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 נו�פת והחזקה 

של המתג.

מצב ידני

ל�גירה ידנית של הגג החשמלי, לח� 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 נו�פת והחזקה 

של המתג.

מערכת הגנה מפני היתפ�ות

המערכת מאתרת כל הפרעה בפתח של הגג החשמלי 

שהתגלתה  במקרה  המהירה.  ה�גירה  תפקוד  בזמ� 

אוטומטית  יחזור  הגג  החשמלי,  הגג  במ�לול  הפרעה 

מכ�,  לאחר  ההפרעה.  את  �לק  כזה  במקרה  לאחור. 

לח� ושחרר את מתג ה�גירה של הגג החשמלי ל�גירה 

מהירה.

אזהרה!
מפני  הגנה  אי�  �גור  כמעט  החשמלי  הגג  כאשר 

חלקי  להרחיק  יש  מפציעות  להימנע  כדי  היתפ�ות. 

גו� כמו זרועות, ידיי�, אצבעות ועצמי� אחרי� מנתיב 

ה�גירה של הגג.

הערה:

• רצופות 	 פעמי�  שלוש  נתקל  החשמלי  הגג  א� 

בהפרעה, תפקוד ההגנה מפני היתפ�ות ינוטרל ויהיה 

צור ל�גור את החלו� באופ� ידני.

מכ�ה מנוע
פתיחת מכ�ה המנוע

שחרר את שני התפ�י� של מכ�ה המנוע.

מיקומי תיפ�י מכ�ה המנוע

הר� את מכ�ה המנוע ואתר את תפ� הבטיחות הנמצא 

במרכז של פתח מכ�ה המנוע. דחו� את תפ� הבטיחות 

ייתכ�  המנוע.  מכ�ה  לפתיחת  הרכב  של  שמאל  לצד 

על  לחיצה  לפני  על מכ�ה המנוע  ללחו� מעט  ותידרש 

תפ� הבטיחות. הכנ� את מוט התמיכה לחרי� במכ�ה 

המנוע.
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�גירת מכ�ה המנוע

ל�גירת מכ�ה המנוע, הוצא את מוט התמיכה ממכ�ה 

המנוע וחבר אותו בתפ� המחזיק. הורד את מכ�ה המנוע 

באטיות. שחרר את שני התפ�י� של מכ�ה המנוע.

אזהרה!
לפני תחילת הנ�יעה. א�  היטב  נעול  ודא שהמכ�ה 

נעול היטב, הוא עלול להיפתח כלפי מעלה  הוא אינו 

 כאשר הרכב בתנועה ולח�ו� את שדה הראייה של

קדימה. אי ציות לאזהרה זו עלול לגרו� לפציעה חמורה 

או למוות.

דלת תא מטע�
באמצעות  המטע�  תא  דלת  את  מנעילה  לשחרר  נית� 

המפתח, שלט רחוק של כני�ה ללא מפתח, בהפעלת 

בדלתות  הנמצאי�  הדלת  של  חשמלית  נעילה  מתגי 

כני�ה  קיימת  א�  הדלת,  ידית  באחיזת  או  הקדמיות, 

.Enter-N-Go יעה ללא מפתח�ונ

תא  דלת  ידית  את   משו המטע�  תא  דלת  לפתיחת 

המטע�.

ידית דלת המטע�

הערה:

�גור את החלו� הנפתח למעלה לפני שת�גור את דלת 

תא המטע� (דגמי גג קשיח בלבד).

אזהרה!
כני�ה  תאפשר  פתוחה  המטע�  תא  כשדלת  נהיגה 

של גזי� רעילי� לתו רכב. אתה ונו�עי הרכב יכולי� 

החלו�  את  ל�גור  הקפד  אלו.  גזי�  מאדי  להיפגע 

הנפתח מעלה בעת נ�יעה ברכב.

זהירות!
אל תאחז בלהב המגב האחורי בעת �גירת החלו� 

הנפתח מעלה, הדבר עלול לגרו� לו נזק. 

ציוד פנימי
שקעי חשמל

ישנ� שני שקעי חשמל 12 וולט (13 אמפר) שמ�וגלי� 

ל�פק חשמל לאביזרי� המיועדי� לשימוש באמצעות 

מתאמי� �טנדרטי� לשקעי חשמל.
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שקעי החשמל הקדמיי� נמצאי� במרכז לוח המכשירי� 

ומוזני� ממתג ההתנעה. מתח  לבקרי האקלי�  מתחת 

 .ACC או ON יהיה זמי� כאשר מתג ההתנעה יהיה במצב

שקע חשמלי קדמי

בכלי רכב המצוידי� ברמקול �אב וופר אחורי ישנו שקע 

ממצבר  ישירות  המוז�  המטע�,  תא  באזור  שני  חשמלי 

הרכב.

שקע חשמלי אחורי

זהירות!
• 	 13) ואט   160 של  המרבי  מהמ�פר  תחרוג  אל 

אמפר) ב-12 וולט. א� תתבצע חריגה של עוצמת 

 צור יהיה  אמפר),   13) ואט   160 מעל  הזר� 

להחלי� את הנתי המג� על המערכת.

• אל 	 בלבד.  אביזרי�  להפעלת  מיועדי�  חשמל  שקעי 

שה�  כיוו�  החשמל  בשקעי  אחרי�  עצמי�   �תכני

 .הנתי של  ולשריפה  לשקעי�  נזק  לגרו�  עלולי� 

שימוש לא נכו� בשקע החשמל יגרו� לנזק שלא יהיה 

מכו�ה במ�גרת האחריות המוגבלת לרכב חדש.

אזהרה!
למניעת פציעה חמורה וא� מוות:

• אל תכני� עצמי� כלשה� לתו השקעי�.	

• אל תיגע בידי� רטובות.	

• �גור את המכ�ה כאשר אינו בשימוש.	

• א� נעשה שימוש לא הול� בשקע, עלולה להיגר� 	

התחשמלות או תקלה.

זהירות!
• ציוד המחובר לשקעי החשמל של הרכב צור מתח 	

(למשל  בשימוש  כשאינו  אפילו  הרכב,  ממצבר 

הוא  א�  דבר  של  ב�ופו  וכו').  �לולריי�  טלפוני� 

מצבר  את  ירוק�  הוא   ,ארו זמ�   למש מחובר  יהיה 

הרכב דיו כדי לקצר את אור חיי השירות שלו ולמנוע 

מהמנוע מלהתניע.

• שואבי 	 קירור,  מתקני  (כגו�,  רב  מתח   הצור ציוד 

אבק, פנ�י� וכו') יקצר את חיי המצבר אפילו מהר 

באופ�  בו  תשתמש  ואל  בו  בשימוש  היזהר  יותר. 

רצו�.
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זהירות!
• או 	 רב,  חשמל  הצורכי�  באביזרי�  שימוש  אחרי 

(והאביזרי�  פועל  לא  כשהרכב  רב  זמ�   במש

זמ�  מ�פיק  הרכב  ע�  לנ�וע  חובה  מחוברי�), 

בשביל שהמחולל יטעי� את מצבר הרכב מחדש.

• בלבד. 	 אביזרי�  להפעלת  מיועדי�  חשמל  שקעי 

אל תתלה א� �וג של אביזר או תושבת של אביזר 

יכול  החשמל  בשקע  נכו�  לא  שימוש  מהתקע. 

לגרו� לנזק.

ממיר מתח - א� קיי�

האחורי  בצד  הנמצא  וואט   115 ממיר מתח  ישנו שקע 

.AC למתח DC ולה המרכזית כדי להמיר מתח�של הקונ

מכשירי�  לפלאפוני�,  זר�  ל�פק  יכול  זה  שקע 

רב  חשמל  צורכי�   שלא  אחרי�  והתקני�  אלקטרוניי� 

קונ�ולות  מ�פר  וואט.   150 עד  הצורכי�  התקני�  כמו 

וידאו מתקדמות עשויות לחרוג ממגבלת המתח המרבי 

של ממיר המתח של הרכב.

מיקו� ממיר מתח

מתח הממיר בנוי ע� הגנה מפני עומ� יתר מובנית. 

החשמל  זר�  א�  אוטומטית  ייכבה  המתח  ממיר 

 �יתאפ המתח  ממיר  וואט.   150 מגבלת  את  עובר 

יהיה  לא  האלקטרוני  שההתק�  ברגע  אוטומטית 

מחובר לשקע. א� עוצמת הזר� היא מעל 170 ואט, 

ייתכ� ויהיה צור לאפ� את ממיר המתח ידנית.

אזהרה!
למניעת פציעה חמורה וא� מוות:

• אל תכני� עצמי� כלשה� לתו השקעי�.	

• אל תיגע בידי� רטובות.	

• �גור את המכ�ה כאשר אינו בשימוש.	

• עלולה 	 בשקע,  נכו�  לא  שימוש  נעשה  א� 

להיגר� התחשמלות או תקלה.
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מתגי ציוד עזר - א� קיימי�

בחלק התחתו�  עזר הממוקמי�  ציוד  ישנ� ארבעה מתגי 

בה�  להשתמש  ונית�  המכשירי�  בלוח  המתגי�  לוח  של 

את  להגדיר  נית�  שוני�.  חשמליי�  התקני�  להפעלת 

Uconnect. כל  התפקוד של מתגי ציוד עזר דר הגדרות 

המתג  של  ההפעלה  �וג  של  להתאמה  ניתני�  המתגי� 

או מתג ההתנעה,  רגעי, למקור המתח כמצבר  או  כנעול 

והיכולת לשמור את המצב האחרו� במצבי המפתח השוני�.

מתגי ציוד עזר

הערה:

�וג  כאשר  מתרחשת  האחרוני�  המצבי�  של  שמירה 

המתג מוגדר לנעול ומקור המתח למתג התנעה.

בפרק   "Uconnect "הגדרות  ראה   ,��נו למידע 

."Multimedia"

פנה   של החשמליי�  ההתקני�  של  ולהתקנה  לחיבור 

למרכז שירות  מורשה.

מערכות להגנה על ה�ביבה
 200  T4 '2.0 ל.  - (GPF) �מ�נ� חלקיקי� למנועי בנזי

קו"ט

במערכת  המשולב  מכני  מ�נ�  הוא  בנזי�  חלקיקי  מ�נ� 

הפליטה. הוא לוכד חלקיקי פחמ� הקיימי� בגזי הפליטה 

של מנועי בנזי�  2.0 ל' T4  200 קו"ט.

חלקיקי  רוב  את  להעלי�  כדי  נחו�  החלקיקי�  מ�נ� 

ולתקני�  לתקנות  בהתא�  הפליטה  בגזי  הפחמ� 

הקיימי�/העתידיי�.

יש  החלקיקי�,  את  פיזי  באופ�  לוכד  זה  שמ�נ�  מאחר 

לה�רת  רגילה  נ�יעה   במהל (התחדשות)  לנקותו 

אוטומטית  חלקיקי הפחמ�. תהלי ההתחדשות מבוקר 

המ�נ�  למצב  בהתא�  המנוע,  של  הבקרה  יחידת  בידי 

ולתנאי השימוש של הרכב.

הדבר הבא עשוי להתרחש במהל התחדשות: התגברות 

בביצועי  והפחתה   (NVH) ונוקשות  רעידות  רעש  של 

המנוע.

הודעות קשורות עשויות להופיע בתצוגת לוח המחווני�, 

בפ�קה  עיי�   ��נו למידע  המ�נ�.  של  ממצב  כתוצאה 

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

תצוגת לוח המחווני�
אשר  המחווני�,  לוח  תצוגת  ע�  מצויד   שרכב ייתכ� 

נמצא  ההתנעה  כשמתג  לנהג.  מועיל  מידע  מציעה 

תדליק  הדלת  של  �גירה/פתיחה   ,STOP/OFF במצב 

הכולל  המ�פר  את  המרחק  במד  ותציג  התצוגה  את 

 של הקילומטרי�. תצוגת לוח המחווני� נועדה להציג ל

מידע חשוב על מערכות הרכב ותפקודיו.  על ידי שימוש 

בצג רב תפקודי הנמצא בלוח המחווני�, לוח המחווני� 

 אות ולהזהיר  עובדות  כיצד המערכות   ל להראות  יכול 

ההגה  גלגל  על  המותקני�  הבקרי�  עובדות.  לא  כשה� 

הראשיי�  לתפריטי�   �ולהיכנ לגלול   ל מאפשרי� 

ותפריטי משנה. אתה יכול להגיע למידע ה�פציפי שאתה 

רוצה ולבצע בחירות וכוונוני�.

מיקו� תצוגת לוח המחווני� והבקרי�

הצג בלוח המחווני� נמצא במרכז לוח המחווני�.

מיקו� צג 3.5 אינ�' בלוח המחווני�

מיקו� צג 7.0 אינ�' בלוח המחווני�

• יוצגו מחווני� ניתני� להתאמה, כיוו� 	 בשורה העליונה 

דלק  צריכת  טווח,  זמ�,  חיצונית,  טמפרטורה  מצפ�, 

או מד נ�יעה. יוצג ג� מד מהירות כאשר דפי תפריט 

אחרי� מוצגי�.

• אזור התצוגה העיקרי מכיל תפריטי� והודעות קופצות.	

• בשורה התחתונה מוצגי� מחווני� הניתני� להתאמה 	

וש� ד� התפריט.
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לחצני בקרת צג לוח המחווני�

OK 1 - לחצ�

2 - לחצ� ח� מעלה

3 - לחצ� ח� ימי�

4 - לחצ� ח� מטה

5 - לחצ� ח� שמאל

• בתפריטי� 	 מעלה  לגלילה  מעלה  ח�  לחצ�  על  לח� 

שטח,  הרכב,  נתוני  קמ"ש,  מהירות,  (מד  הראשיי� 

 ,B A, מד נ�יעה  �יוע לנהג, צריכת דלק, מד נ�יעה 

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

 ואזהרת מהירות).�הגדרת מ

• בתפריטי� 	 מטה  לגלילה  מטה  ח�  לחצ�  על  לח� 

קמ"ש,  מהירות,  (מד  המשנה  ובתפריטי  ראשיי� 

נתוני הרכב, שטח, �יוע לנהג, צריכת דלק, מד נ�יעה 

ניווט,  Stop/ Start, שמע,  B, מערכת  נ�יעה  A, מד 
 ואזהרת מהירות).�הודעות שמורות, הגדרת מ

• מ�כי 	 או  מידע  למ�כי  לגישה  ימי�  לחצ�  על  לח� 

תפריטי משנה של פריט תפריט ראשי.

• או 	 המידע  למ�כי  לגישה  שמאלי  ח�  לחצ�  על  לח� 

מ�כי תפריטי המשנה של התפריט הראשי.

• OK כדי להגיע \לבחור למ�כי 	 לח� ושחרר את לחצ� 

המידע או מ�כי תפריטי המשנה של פריט מהתפריט 

הראשי. לח� והחזק את לחצ� OK למש שתי שניות 

.�לאיפו� מאפייני� מוצגי�/נבחרי� הניתני� לאיפו

מערכת חיווי החלפת שמ� - א� קיימת

הרכב עשוית להיות מצויד במערכת חיווי להחלפת שמ� 

שמ�)  החלפת  (מועד   Oil Change Due הודעת  מנוע. 

בודד,  צליל  שנשמע  לאחר  שניות  חמש   למש מוצגת 

לציו� המועד הבא של החלפת השמ�.

 �בעומ תלויה  מנוע  שמ�  החלפת  חיווי  מערכת 

להשתנות  עשויי�  השירות  שמועדי   כ ההפעלה, 

.בהתא� ל�גנו� הנהיגה האישי של

פריטי תפריט בתצוגת לוח המחווני�

תצוגת לוח המחווני� יכולה להציג את פריטי התפריט 

הבאי�:

הערה:

התפקודי�  הגדרות  הרכב,  לאפשרויות  בהתא� 

עשויות להיות שונות.

	••Stop/Start (עצור/�ע) 	••מד•מהירות•

	••שמע 	••נתוני•רכב•

	••הודעות 	••נהיגת•שטח••

	••הגדרות•מסך 	••צריכת•דלק•

	••נתוני•נסיעה•

הערה:

.למידע נו��, עיי� בנושא ב�פר הנהג של
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מחוו� העברת הילוכי� (GSI) — א� קיי�

בעל  ברכב  פעיל   (GSI) הילוכי�  העברת  מחוו�  מערכת 

תיבת הילוכי� ידנית או  כאשר תיבת הילוכי� אוטומטית 

חיווי  לנהג  מעניק   GSI ידנית.  העברה  במצב  נמצאת 

להחלפת  המומלצת  לנקודה  הגיע  הרכב  כאשר  חזותי, 

 הילו. החיווי מודיע לנהג שהחלפת הילו תעזור לו לח�ו

המחווני�,  בלוח   הילו העלאת  חיווי  מוצג  כאשר  דלק. 

GSI ייע� לנהג לשלב להילו גבוה יותר. כאשר מוצג חיווי 
יותר   נמו  להילו לשלב  לנהג  ייע�   GSI  ,הילו הורדת 

חיווי GSI נשאר דולק עד שהנהג מעביר הילו, או  כאשר 
אינה   הילו החלפת  שבו  למצב  חוזרי�  הנ�יעה  תנאי 

נדרשת לצור שיפור צריכת הדלק.

הודעות מערכת הדלק

שונות   הודעות  של  רשימה  כוללת  הבאה  הטבלה 

או  השונה  למערכת  בהתא�  המחווני�,  בלוח  המוצגות 

תנאי הדלק. עיי� בתיאור כדי להבי� את משמעות ההודעה 

ואת דר הפעולה הטובה ביותר לביצוע.
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תיאורהודעה

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

Low Diesel Emissions Additive AdBlue 
(UREA) Level Warning

נורית  הנוכחי.  ותיקבע בהתא� לקצב הצריכה  בטווח של 2,400 ק"מ  נמו תינת�   �הודעת האזהרה הראשונה על מפל

אזהרה וההודעה UREA Low Level (מפל� אוריאה נמו) יופיעו בלוח המחווני�. נורית אזהרה מפל� אוריאה נמו תישאר 

דולקת עד שמיכל AdBlue (אוריאה) ימולא לפחות ב-5 ליטרי� של אוריאה. א� המיכל לא מולא, הודעת אזהרה נו�פת 

 AdBlue יותר להתניע את המנוע. כאשר נשארו 200 ק"מ לפני שמיכל  יגיע �� מ�וי� עד שלא יהיה נית�  תופיע כאשר 

(אוריאה) יתרוק�, תוצג הודעה בלוח המחווני� ויישמע צפצו� אזהרה. כאשר הטווח הגיע ל-0, התצוגה תציג את ההודעה 

הקשורה (א� קיימת). במקרה זה לא יהיה נית� להתניע מחדש את הרכב. נית� יהיה להתניע מחדש את המנוע מיד כאשר 

יתוו�� אוריאה, הכמות המזערית היא 5 ליטרי�. מלא את מיכל AdBlue (אוריאה בהקד� האפשרי לפחות ב-5 ליטרי� של 

אוריאה. א� המילוי הושל� לאחר שמיכל AdBlue (אוריאה) הגיע לאפ�, ייתכ� שיהיה צור להמתי� 2 דקות לפני התנעת 

הרכב.

הערה:

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

ליטרי� של AdBlue (אוריאה) למיכל AdBlue (אוריאה).

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

Engine Will Not Restart Service AdBlue 
System See Dealer

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

הרכב יטופל במרכז שירות המורשה של. א� המיכל לא מולא, הודעת אזהרה נו�פת תופיע כאשר יגיע �� מ�וי� עד שלא 

יהיה נית� יותר להתניע את המנוע. כאשר נשארו 200 ק"מ לפני שמיכל AdBlue יתרוק�, תוצג הודעה בלוח המחווני� ויישמע 

צפצו� אזהרה. 
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תיאורהודעה

Engine Will Not Start Service Ad- Blue 
System See Dealer

הערה:

• ייתכ� שייקח לתצוגה עד חמש שניות להתעדכ� לאחר הו�פת 7.5 ליטרי� של AdBlue (אוריאה) למיכל האוריאה. א� 	

AdBlue (אוריאה), תצוגת המפל� החדש עשויה לא להתעדכ�. פנה לטיפול במרכז  קיימת תקלה הקשורה למערכת 

שירות מורשה.

• AdBlue קופא בטמפרטורה הנמוכה מ- 11°C. א� המכונית חונה במש זמ� רב בטמפרטורה זו, עשוי להיות קושי במילוי. 	
 ו/או ב�ביבה מחוממת, ולהמתי� שה- AdBlue (אוריאה) יחזור למצב נוזלי �מ�יבה זו, מומלת להחנות את הרכב במו

לפני המילוי.

הודעות מערכת מ�נ� חלקיקי� למנוע בנזי� (GPF) - א� קיימת

Exhaust System Service Required.נ� חלקיקי� בנזי�. פנה למרכז שירות מורשה�מערכת בקרת המנוע זיהתה בעיה במערכת מ

Exhaust System Regeneration in Process 
Continue Driving

תהלי ההתחדשות מבוקר אוטומטית בידי יחידת הבקרה של המנוע, בהתא� למצב המ�נ� ולתנאי השימוש של הרכב. 

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

צרי להמשי לנ�וע כרגיל. הודעה זו תמשי להיות מוצגת עד שתהלי ההתחדשות יושל�.

Exhaust System Regeneration Complete.זמ� קצר הלי ההתחדשות של מ�נ� חלקיקי� בנזי� הושל�. ההודעה תופיע למש

נוריות אזהרה והודעות
ע�  ביחד  המחווני�  בלוח  נדלקת  האזהרה/חיווי  נורית 

הודעה ייעודית ו/או אות קולי. חיוויי� אלה נועדו להתריע 

ולהזהיר את הנהג, וככאלה לא נית� להתייח� אליה� כאל 

שאותו  הנהג  ב�פר  הכלול  למידע  חלופיי�  ו/או  ממצי� 

מומל� לקרוא  תמיד בעיו� רב. עיי� תמיד במידע בפרק זה 

א� חלה תקלה ברכב. כל הנוריות הפעילות יוצגו ראשונות 

א� ה� זמינות. ייתכ� שתפריט הבדיקה של המערכת יוצג 

הנוכחי  ולמצב  הציוד  לאפשרויות  בהתא�  שונה,  באופ� 

וייתכ� שלא  של הרכב. נוריות מ�וימות הינ� אופציונליות 

יופיעו.

נוריות חיווי אדומות

 - נורית אזהרת כרית אוויר

נורית אזהרה זו תידלק לציו� תקלה בכרית האוויר, ותישאר 

דולקת למש 4 עד 8 שניות בעת בדיקת נוריות כאשר מתג 

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

קולי. היא תו�י� לדלוק עד שהתקלה תטופל.

 א� הנורית לא נדלקה, נשארת דולקת או נדלקת במהל

האוויר  כריות  מערכת  של  לבדיקה  לדאוג  יש  הנ�יעה, 

בהקד� האפשרי.

 - נורית אזהרת בלמי�

נורית אזהרה נורית זו מנטרת תפקודי� שוני� במערכת 

הבלמי�, כולל בקרת מפל� נוזל הבלמי� והפעלת בל� 

החניה.

 �א� הנורית נדלקת, �ימ� שבל� החניה מופעל, שמפל

המערכת  במיכל  בעיה  שישנה  או   ,נמו הבלמי�  נוזל 

למניעת נעילת הגלגלי�.

 �א� הנורית דולקת כאשר בל� החניה אינו מופעל ומפל

הנוזל תקי�, ישנה אפשרות שמערכת ABS/ESC זיהתה 

שישנה תקלה במערכת הבלמי� ההידראולית או במגבר 

הבל�.

במקרה כזה הנורית תישאר דולקת עד לתיקו� התקלה.

דוושת  על  לחיצה  בכל  במגבר הבל�,  היא  א� התקלה 

.ABS הבל� תורגש פעימה עקב הפעלת מערכת

מערכת הבלימה הכפולה נותנת גיבוי בלימה במקרה של 

כשל חלקי במערכת ההידראולית.

ירידת  לאחר  תזוהה  המערכת  מחלקי  אחד  בכל  נזילה 

המפל� במכל נוזל הבלמי� ותדליק את נורית הבלמי�.

הנורית תישאר דלוקה עד לתיקו� התקלה.

הערה:

חדי�  �יבובי�  בזמ�  קצר  לזמ�  להבהב  עשויה  הנורית 

כזה,  במקרה  הבלמי�.  נוזל   �מפל מצב  את  שמשני� 

הרכב חייב לעבור טיפול ומפל� הנוזל חייב להיבדק.

א� זוהה כשל במערכת הבלמי�, נדרש טיפול מיידי.

אזהרה!
נורית אזהרת הבלמי� האדומה  הנהיגה ברכב כאשר 

דולקת, היא מ�וכנת. ייתכ� שחלק ממערכת הבלמי� 

אינו פועל. מרחק הבלימה עלול להיות ארו יותר. עלולה 

לקרות תאונה. הבא את הרכב לבדיקה באופ� מיידי.

ג�  מצוידי�   ,ABS במערכת  המצוידי�  רכב  כלי 

.(EBD) במערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרונית

אזהרת  נורית   ,EBD במערכת  תקלה  של  במקרה 

.ABS מערכת הבלמי� תידלק יחד ע� נורית בקרה

יש לתק� את מערכת ABS באופ� מיידי.

נית� לבדוק את תקינות נורית אזהרת הבלמי� על ידי 

.ON/RUN למצב OFF העברת מתג ההתנעה ממצב

אלא  ולהיכבות,  שניות   2 ל-  להידלק  אמורה  הנורית 

א� בל� החניה פועל או א� זוהתה תקלה במערכת 

הבלמי�.

א� הנורית לא נדלקת, פנה למרכז שירות מורשה.

כאשר  החניה  בל�  הפעלת  בזמ�  ג�  תידלק  הנורית 

.ON/RUN מתג ההתנעה במצב

הערה:

נורית זו מציינת רק שבל� החניה מופעל.
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  נורית מערכת הטעינה

כראוי.  נטע�  לא  המצבר  כאשר  מאירה  זו  אזהרה  נורית 

ייתכ�  פועל,  שהמנוע  בעת  דולקת  נשארת  הנורית  א� 

שירות  למרכז  פנה  הטעינה.  במערכת  תקלה  שישנה 

מורשה בהקד� האפשרי. ייתכ� שישנה תקלה במערכת 

החשמלית של הרכב או ברכיב קשור.

 - נורית אזהרה דלת פתוחה

לא  או  פתוחה  הדלתות  אחת  כאשר  תידלק  זו  נורית 

�גורה לחלוטי�.

הערה:

א� הרכב בנ�יעה, יישמע ג� אות קולי.

 - נורית אזהרת הגה כוח חשמלי

 EPS נורית אזהרה זו דולקת כאשר יש תקלה במערכת

(הגה כוח חשמלי). למידע נו��, עיי� בנושא "הגה כוח" 

בפרק "התנעה והפעלה".

אזהרה!
 אות ל�כ�  יכול  מופחת  תגבור  ע�  נ�יעה   המש

ואחרי�.

יש להביא את הרכב לתיקו� בהקד� האפשרי.

(ETC) נורית בקרת מצערת אלקטרונית - 

נורית אזהרה זו מציינת כי ישנה תקלה במערכת בקרת 

המצערת האלקטרונית. א� זוהתה תקלה בעת שהמנוע 

לאופי  בהתא�  תהבהב,  או  דלוקה  תישאר  היא  פועל, 

מתג  את  העבר  בבטחה,  הרכב  את  עצור  התקלה. 

ההילוכי�  תיבת  בורר  את  ושלב   OFF למצב  ההתנעה 

א�  להיכבות.  אמורה  הנורית   .(PARK) חניה   להילו

לרוב  פועל,  בזמ� שמנוע הרכב  לדלוק  הנורית ממשיכה 

הרכב יהיה כשיר לנהיגה. ע� זאת, מומל� לפנות למרכז 

שירות בהקד� האפשרי.

הערה:

והבלמי�  ההאצה  דוושות  א�  לדלוק  עשויה  הנורית 

בזמ�  להבהב  ממשיכה  הנורית  א�  זמנית.  בו  נלחצות 

מהירות  מעוצמתו,  לאבד  עלול  המנוע  המנוע,  פעולת 

עלול  או  �דיר  לא  באופ�  יפעל  או  תעלה/  שלו  �רק 

להיכבות בפתאומיות ותידרש גרירה. פנה למרכז שירות 

בהקד� האפשרי. הנורית תידלק לזמ� קצר כאשר מתג 

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

 לצור בדיקת תקינותה. א� הנורית לא נדלקת במהל

ההתנעה, פנה למרכז שירות מורשה.

 - נורית אזהרה של טמפרטורת נוזל קירור 

גבוהה

נורית אזהרה זו מזהירה מפני התחממות יתר של המנוע. 

תידלק  הנורית  מדי,  יותר  עולה  הטמפרטורה  כאשר 

ויישמע צליל אזהרה יחיד. א� הנורית תגיע לגבול העליו�, 

עד  או  דקות  ארבע   למש רצי�  אזהרה  צליל  יישמע 

שהמנוע יתקרר, הקוד� מביניה�.

.א� הנורית נדלקת בזמ� נ�יעה, עצור בזהירות בצד הדר

את  הפ�ק  פועלת,   (A/C) האוויר  מיזוג  מערכת  א� 

 ,(N) �רק  למצב  ההילוכי�  ידית  את  העבר  פעולתה. 

והפעל את המנוע  במצב �רק.

א� קריאת הטמפרטורה אינה יורדת למצב הרגיל, דומ� 

את המנוע מיד ופנה למרכז שירות לקבלת �יוע.

על  יתר  מתחמ�  המנוע  "א�  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

המידה" בפרק "במקרה חירו�".
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 - נורית אזהרה מכ�ה תא מנוע פתוח

זו תידלק כאשר מכ�ה תא המנוע פתוח או אינו  נורית 

�גור לחלוטי�.

הערה:

א� הרכב בנ�יעה, יישמע ג� אות קולי.

 - נורית אזהרת לח� שמ�

זו תידלק כאשר לח� השמ� במנוע  נורית  נורית אזהרה 

הרכב  את  עצור  נ�יעה,  בעת  נדלקת  הנורית  א�   .נמו

ודומ� מיד את המנוע. יישמע צליל התרעה כאשר הנורית 

תידלק.

נורית  ייפתר.  הבעיה  שמקור  עד  הרכב  את  תפעיל  אל 

זו אינה מציינת את מפל� השמ� במנוע. יש לבדוק את 

מפל� שמ� המנוע בתא המנוע.

 - נורית אזהרת טמפרטורת שמ�

שמ�  טמפרטורת  כאשר  תידלק  זו  נורית  אזהרה  נורית 

המנוע גבוהה. א� הנורית נדלקת בעת נ�יעה, עצור את 

שטמפרטורת  עד  המת�  המנוע.  את  מיד  ודומ�  הרכב 

שמ� המנוע תרד לרמה הרגילה.

 - נורית תזכורת חגורת הבטיחות

הקדמי  הנו�ע  או  הנהג  כאשר  תידלק  זו  אזהרה  נורית 

אינ� חוגרי� את חגורת הבטיחות. כאשר מתג ההתנעה 

מועבר למצב ON/RUN או ACC/ON/RUN, א� חגורת 

אזהרה  צליל  יישמע  חגורה  אינה  הנהג  של  הבטיחות 

של  הבטיחות  חגורת  א�  נהיגה,  בעת  תידלק.  והנורית 

 במהל או  הנורית  בדיקת  שלב  לאחר  נחגרת  לא  הנהג 

הנ�יעה, הנורית תהבהב או תישאר דולקת, ויישמע צליל 

אזהרה.

למידע נו��, עיי� בנושא "מערכות רי�ו� לנו�עי�" בפרק 

"בטיחות".

 - נורית חיווי תזכורת חגורת בטיחות אחורית - 

א� קיימת

הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי אינה 

חגורה.  כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ON/RUN או 

ACC/ON/RUN, א� חגורת הבטיחות במושב האחורי 
התוא�  למושב  התואמת  נורית  תידלק  נחגרה,  לא 

המחווני�,  לוח  תצוגת  של  העליונה  הימנית  בפינה 

ותחלי� לרגע את המידע המותא� אישית. א� חגורה 

הנ�יעה  בתחילת  חגורה  שהייתה  האחורי  במושב 

משוחררת בעת הנ�יעה, חיווי תזכורת חגורת בטיחות 

התרעה  צליל  ויישמע  לאדו�  מירוק  ישתנה  אחורית 

בודד.

לנו�עי�"  רי�ו�  "מערכות  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

בפרק "בטיחות".

 - נורית אזהרה דלת תא מטע� פתוחה

המטע�  תא  דלת  כאשר  דולקת  זו  אזהרה  נורית 

פתוחה.

הערה:

א� הרכב בנ�יעה, יישמע ג� צליל אזהרה בודד.

 - נורית אזהרת טמפרטורת תיבת הילוכי� — 

א� קיימת

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

א�  גרור.  בגרירת  כגו�  מאומצי�,  בתנאי�  בהפעלה 

המנוע  את  והפעל  הרכב  את  עצור  דולקת,  הנורית 

במהירות �רק או קצת מהר יותר, כאשר תיבת ההילוכי� 

במצב חניה או �רק עד שהנורית כבית. לאחר שהנורית 

כבית תוכל להמשי לנהוג כרגיל.

אזהרה!
טמפרטורת  אזהרת  נורית  כאשר  ממושכת  נ�יעה 

לרתוח.  לנוזל  לגרו�  עלולה  דולקת,  ההילוכי�  תיבת 

כתוצאה מכ הוא עלול לבוא במגע ע� המנוע הח� 

או ע� רכיבי הפליטה, ולגרו� לשרפה.

זהירות!
טמפרטורת  אזהרת  נורית  כאשר  ממושכת  נ�יעה 

לתיבת  חמור  לנזק  תגרו�  דולקת,  ההילוכי�  תיבת 

ההילוכי� ולכשל.

 - נורית מערכת אזעקה - א� קיימת

כאשר  שניות  כ-15   למש במהירות  תהבהב  הנורית 

 תמשי הנורית  מכ�  לאחר  נדרכת.  האזעקה  מערכת 

להבהב בקצב איטי יותר כאשר מערכת האזעקה דרוכה, 

ותיכבה כאשר אינה דרוכה.

נוריות אזהרה צהובות

 - נורית אזהרה מערכת למניעת נעילת גלגלי� 

(ABS)

נעילת  למניעת  מערכת  את  מבקרת  זו  אזהרה  נורית 

ההתנעה  מתג  כאשר  תידלק  הנורית   .(ABS) גלגלי� 

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

לדלוק למש 4 שניות נו�פות.

א� הנורית נשארת דולקת בעת הנ�יעה, ייתכ� שקיימת 

לבדוק  יש  הגלגלי�.  נעילת  את  שמונע  בחלק  תקלה 

מערכת  כזה  במקרה  אול�,  המערכת.  את  ולתק� 

הבלימה הרגילה מתפקדת כרגיל, נורית אזהרת הבלמי� 

אינה דולקת.

ההתנעה  מתג  כאשר  נדלקת  אינה  הבקרה  נורית  א� 

מועבר למצב ON\RUN, בדוק את תקינות הנורה במרכז 

השירות.

 (ESC) נורית אזהרה  מערכת בקרת יציבות - 

פעילה - א� קיימת

נורית האזהרה תציי� מתי מערכת בקרת יציבות פעילה.

נורית זו הממוקמת בלוח המחווני� דולקת כאשר מתג 

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

כאשר  להיכבות  צריכה  הנורית  פועלת.   ESC וכאשר 

ESC דולקת באופ� קבוע  נורית החיווי  המנוע פועל. א� 

במערכת.  תקלה  שזוהתה  �ימ�  פועל,  המנוע  כאשר 

מחזורי  מ�פר  לאחר  דולקת  נשארת  אזהרה  נורית  א� 

ק"מ  מ�פר  נ�ע  והרכב  ההתנעה,  מתג  של  הפעלה 

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

למרכז שירות לבדיקה ולטיפול בתקלה.

• קצר 	 לזמ�  נדלקות   ESC OFF-ו  ESC החיווי  נוריות 

 ON/RUN למצב  מועבר  ההתנעה  שמתג  פע�  בכל 

.ACC/ON/RUN או

• כאשר 	 נקישות  או  זמזו�  רעשי  תפיק   ESC מערכת 

היא פעילה. זו היא תופעה רגילה והיא תיפ�ק כאשר 

המערכת תפ�יק לפעול.

• הנורית נדלקת כאשר מתרחשת הפעלה של מערכת 	

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

מופ�קת - א� קיימת

נורית אזהרה זו מציינת שמערכת בקרת היציבות כבויה.

או   ON/RUN למצב  מועבר  בכל פע� שמתג ההתנעה 

א�  ג�  כ�,  ג�  תופעל   ESC מערכת   ,ACC/ON/RUN
כובתה קוד� לכ�.

 - נורית חיווי מכ�ה מילוי דלק משוחרר (א� 

קיימת)

הנורית תידלק כשמכ�ה מילוי דלק משוחרר. �גור  היטב 

לא  הנורית  א�  ייכבה.  שהאור  כדי  המילוי  מכ�ה  את 

נכבית, פנה למרכז שירות מורשה מטע� �מלת בע"מ.

 - נורית אזהרה של מפל� דלק נמו�

ליטרי�,  כ-7.5  של  לרמה  מגיע  הדלק   �מפל כאשר 

תישאר  הנורית  התרעה.  צליל  ויישמע  תידלק  הנורית 

דלוקה עד למילוי דלק.

 - נורית מפל� נוזל שמשות נמו� - א� קיימת

הניקוי  נוזל   �מפל כאשר  נדלקת  זו  אזהרה  נוריות 

 .לשמשות נמו

(MIL) נורית אזהרה בדיקת מנוע/חיווי תקלה - 

נורית זו מהווה חלק ממערכת אבחו� התקלות של הרכב 

OBD II. המערכת מבקרת את פעולת המנוע,  הנקראת 

כאשר  תידלק  הנורית  האוטומטית.  ההילוכי�  תיבת  ואת 

מתג ההתנעה במצב ON/RUN, לפני התנעת המנוע.

ההתנעה  מתג  העברת  בעת  נדלקת  לא  הנורית  א� 

בהקד�  התקלה  לתיקו�  לדאוג  יש   ,ON/RUN למצב 

או  רופ�,  או  ח�ר  דלק  מילוי  פתח  מכ�ה  האפשרי. 

הנורית  להידלקות  לגרו�  עלולי�  ירודה,  דלק  איכות 

לאחר התנעת המנוע. במקרה שהנורית ממשיכה לדלוק 

הרכב  את  להביא  יש  שוני�,  נהיגה  �גנונות   במהל

 ימשי הרכב  המקרי�  ברוב  השירות.  במרכז  לבדיקה 

בנ�יעה רגילה ולא יהיה צור בגרירה.

היא  פועל,  שהמנוע  בעת  להבהב  מתחילה  הנורית  א� 

מתריעה על תקלה חמורה שיכולה לגרו� לאיבוד עוצמת 

מנוע מידית, או תקלה חמורה בממיר הקטליטי. במקרה 

כזה יש לפנות מיד למרכז שירות.

אזהרה!
תקלה בממיר הקטליטי יכולה לגרו� להתחממות 

מוגברת של הממיר. מצב זה עלול לגרו� לשרפה 

משטחי�  מעל  החניה  בעת  או  אטית  בנ�יעה 

דליקי� כגו� ע�, עלי� יבשי�, קרטוני� וכו'. קיימת 

או  לנו�עי�  לנהג,  חמורה  פציעה  או  מוות  �כנת 

לאחרי� ב�ביבה.

זהירות!
רכב/חיווי  בדיקת  שנורית  בעת  ממושכת  נ�יעה 

למערכת  נזק  לגרו�  עלולה  דולקת,   (MIL) תקלה 

הדלק  תצרוכת  על  להשפיע  המנוע,  של  הבקרה 

ועל הנהיגה ברכב.
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אזהרה!
לאבד  עומד  שהמנוע  �ימ�  מהבהבת,  הנורית  א� 

מעוצמתו ושעומד להיגר� נזק חמור לממיר הקטליטי. 

פנה מיד למרכז שירות לטיפול בבעיה.

 - נורית אזהרת תקלה במערכת הזרקת 

AdBlue (אוריאה) - א� קיימת

נורית זו דולקת יחד ע� הודעה בתצוגה (א� קיימת) א� 

מולא נוזל לא יודע שאינו תוא� בתכונותיו, או א� הצריכה 

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

למרכז שירות מורשה בהקד� האפשרי.

תופיע  נו�פת  אזהרה  הודעת  תוקנה,  לא  התקלה  א� 

יותר להתניע  נית�  יהיה  יגיע �� מ�וי� עד שלא  כאשר 

את המנוע.

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

יתרוק�, תוצג קבוע הודעה בלוח המחווני� ויישמע צפצו� 

אזהרה (א� קיי�).

 - נורית אזהרה טיפול במערכת 4WD - א� 

קיימת

נורית אזהרה זו דולקת כדי לציי� תקלה במערכת ההנעה 

לארבעת הגלגלי� (4WD). א� התאורה דולקת או נדלקת 

במהל נהיגה, �ימ� שמערכת 4WD אינה פועלת כראוי. 

יש לבדוק ולתק� את המערכת. מומל� לה�יע את הרכב 

למרכז השירות הקרוב לבדיקה באופ� מידי.

 - Stop/Start נורית אזהרה תקלה במערכת - 

א� קיימת

 Stop/Start במערכת  תקלה  שישנה  מציינת  זו  נורית 

ונדרש תיקו�. פנה לטיפול במרכז שירות מורשה.

 - נורית חיווי הגדרת מהירות שיוט

שיוט.  בקרת  במערכת  תקלה  שישנה  מציינת  זו  נורית 

פנה למרכז השירות לבדיקה ולתיקו� התקלה.

 - נורית חיווי תקלה במוט מייצב

ניתוק  במערכת  תקלה  יש  כאשר  דולקת  זו  חיווי  נורית 

מוט מייצב.

אוויר  לח�  בקרת  מערכת  אזהרת  נורית   -  

(TPMS) בצמיגי�

נורית האזהרה נדלקת, כדי לציי� שלח� האוויר בצמיגי� 

נמו מהער המומל� ו/או שחל איבוד לח� אטי. בנ�יבות 

אלה, אי� ערובה לחיי שירות ארוכי� של צמיגי� ולתצרוכת 

דלק נמוכה.

זה, התצוגה  יותר נמצאי� במצב  א� אחד הצמיגי� או 

תציג חיווי התוא� לכל צמיג.

זהירות!
צמיגי�  מ�פר  או  אחד  צמיג  ע�  לנהוג   תמשי אל 

ריקי� מאוויר, מכיוו� ה� עלולי� לשבש את השליטה 

חדה  מבלימה  הימנע   א הרכב,  את  עצור  ברכב. 

הצמיג  את  מיד  תק�  פתאומיות.  היגוי  ומתנועות 

למרכז  ופנה   לכ המיועדת  התיקו�  ערכת  באמצעות 

שירות בהקד� האפשרי.
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להיבדק  חייב  �ופק),  (א�  חלופי  צמיג  כולל  צמיג,  כל 

ללח�  ומנופח  קר  הוא  כאשר  בחודש  פע�  לפחות 

המומל� על ידי היצר�, כפי שמופיע בתווית לחצי הניפוח 

או על לוחית הרכב.

א� ברכב קיימי� צמיגי� שוני� מאלו המופיעי� בתווית 

לצמיגי�  הנכו�  הניפוח  לח�  את  לוודא   עלי הרכב,  יצר� 

בצמיגי�  אוויר  לח�  בקרת  במערכת  מצויד  הרכב  אלה. 

(TPMS) כאמצעי בטיחות נו��. מערכת זו מתריעה על 

לח� אוויר נמו באחד הצמיגי� על ידי הדלקה של נורית 

החיווי.

הרכב  את  לעצור  יש  החיווי,  נורית  נדלקת  כאשר  לכ�, 

האפשרי   בהקד�  בצמיגי�  האוויר  לח�  את  ולבדוק 

ולנפח� לער התקי�.

משמעותית  בצורה   נמו אוויר  לח�  ע�  ברכב  נ�יעה 

בצמיגי� יכולה לגרו� לחימו� יתר של הצמיג ולכשל.

בצריכת  לעליה  לגרו�  ג�  יכול  בצמיג   נמו אוויר  לח� 

הכביש  באחיזת  ולירידה  הצמיג  של  מהיר  בלאי  הדלק, 

ובמרחק העצירה.

יש לזכור כי מערכת TPMS אינה מהווה תחלי� לתחזוקה 

רגילה של הצמיג, ובאחריות הנהג לשמור על לח� אוויר 

תקי� בצמיגי�, ג� א� לח� האוויר לא נמו מ�פיק כדי 

להדליק את נורית החיווי של המערכת.

הרכב של מצויד ג� בחיווי תקלה במערכת בקרת לח� 

לא  שהמערכת  להתריע  כדי   (TPMS) בצמיגי�  אוויר 

פועלת כראוי.

של  החיווי  בנורית  משולבת  המערכת  של  החיווי  נורית 

לח� האוויר.

 למש תהבהב  הנורית  תקלה,  מזהה  המערכת  כאשר 

 תמשי מכ�  ולאחר  במערכת,  תקלה  תזוהה  א�  דקה 

לדלוק ברציפות.

של  התנעה  מחזור  כל  ע�  עצמה  על  תחזור  זו  פעולה 

הרכב, כל עוד התקלה קיימת.

כאשר הנורית דולקת, ייתכ� שהמערכת לא תוכל לאתר 

או להתריע מפני לח� אוויר נמו בצמיגי�.

TPMS עלולה להיגר� מ�יבות שונות,  תקלה במערכת 

הכוללות התקנה של צמיגי� חלופיי� או גלגלי� שמונעי� 

את פעולתה התקינה של המערכת.

 ,TPMS יש לבדוק תמיד את נורית חיווי תקלה במערכת

כדי לוודא שהמערכת פועלת כהלכה לאחר התקנה של 

צמיגי� חלופיי� או גלגלי�.

זהירות!
והצמיגי�  הגלגלי�  עבור  תוכננה   TPMS מערכת 

של  ללחצי�  מותאמת  היא  הרכב.  של  המקוריי� 

גודל הצמיגי� המותקני� ברכב. שימוש בצמיגי� 

ו/או  �וג  גודל,  בעלי  או  מקוריי�  לא  ובגלגלי� 

של  רצויה  בלתי  לפעולה  לגרו�  עלול  שונה,  �גנו� 

המערכת או נזק לחיישני�.

זהירות!
לחיישני�.  נזק  לגרו�  יכולי�  מקוריי�  לא  גלגלי� 

שאינ�  בצמיג  לתקרי�  איטו�  בחומרי  שימוש 

 .TPMS מקוריי� עלול לגרו� נזק לחייש� המערכת

מומל�  מקורי,  לא  איטו�  בחומר  שימוש  לאחר 

מטע�  מורשה  שירות  למרכז  הרכב  את  להביא 

�מלת בע"מ  כדי לבדוק את תפקוד החייש�.
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נוריות חיווי צהובות

 - נורית חיווי 4WD - א� קיימת

בארבעת  הנעה  נהיגה  שמצב  לנהג  מתריעה  זו  נורית 

נעולי�  והקדמיי�  האחוריי�  ההינע  וגלי  פעיל,  הגלגלי� 

והאחורי  הקדמי  הגלגלי�  את  ומאלצי�  מכנית  יחד 

לה�תובב באותה המהירות.

הנעה  (תחו�   4WD Low חיווי  נורית   -  

נמו�) - א� קיימת

נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה 

בארבעה גלגלי� נמו. גלי ההינע הקדמי והאחורי ננעלי� 

והאחוריי�  הקדמיי�  הגלגלי�  את  ומכריחי�  יחדיו, 

הפחתת  מ�פק  זה  מצב  המהירות.  באותה  לה�תובב 

מוגבר  מומנט  העברת  המאפשרת  נו�פת  שיניי�  גלגל 

לגלגלי�.

 - נורית חיווי מצב 4WD זמני - א� קיי�

בארבעת  הנעה  נהיגה  שמצב  לנהג  מתריעה  זו  נורית 

והקדמיי�  האחוריי�  ההינע  וגלי  פעיל,  זמנית  הגלגלי� 

הקדמיי�  הגלגלי�  את  ומאלצי�  מכנית  יחד  נעולי� 

והאחוריי� לה�תובב באותה המהירות.

הפעיל  המהירות  במגביל  תקלה  חיווי  נורית   -  

- א� קיי�

המהירות  במגביל  תקלה  תזוהה  כאשר  תידלק  הנורית 

הפעיל.

 - נורית חיווי תקלה בנועל �ר�

הנורית תידלק כאשר תזוהה תקלה בנועל ה�ר� הקדמי 

ו/או האחורי.

 - נורית חיווי נעילת �ר� קדמי ואחורי

שני  או  האחורי  הקדמי,  ה�ר�  מתי  מציינת  זו  נורית 

ה�רני�  על  מנעול  �מל  של  חיווי  יוצג  ננעלו.  ה�רני� 

הקדמי והאחורי, כדי לציי� את מצב הנעילה הנוכחי.

 - נורית חיווי הילו� �רק - א� 

קיימת

נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב �רק.

 - נורית חיווי נעילת �ר� אחורי

הנורית תידלק כאשר תזוהה תקלה בנועל ה�ר� האחורי.

 - נורית חיווי ערפל אחורי - א� קיימת

נורית זו נדלקת כאשר פנ� הערפל האחורי דולק.

 - נורית חיווי מוט מייצב - א� קיימת

נורית זו נדלקת כאשר המוט המייצב הקדמי מנותק.

 - נורית המת� להתנעה - א� קיימת

ההתנעה  כשמתג  שניות  כ-2   למש תדלק  זו   נורית 

דלוקה  להישאר  יכולה  הנורית   .RUN למצב  מועבר 

במש זמ� ארו יותר כשהטמפרטורות קרות יותר בזמ� 

ההפעלה. הרכב לא יתניע כל עוד הנורית דולקת.

בפרק  המנוע"  "התנעת  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

"התנעה והפעלה".

הערה:

ייתכ� שנורית המת� להתנעה לא תידלק א� טמפרטורת 

�עפת היניקה מ�פיק חמה.
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 - נורית חיווי מפל� נמו� של תו�� הפחתת גזי 

פליטה דיזל AdBlue (אוריאה) - (א� קיי�)

 AdBlue דיזל  פליטה  גזי  הפחתת   ��תו חיווי  נורית 

.(אוריאה) דולקת כאשר מפל� האוריאה נמו

האפשרי  בהקד�  (אוריאה)   AdBlue מיכל  את  מלא 

לפחות ב- 5 ליטרי� של AdBlue (אוריאה).

עבור  הנ�יעה  שטווח  לאחר  בוצע  המיכל  מילוי  א� 

AdBlue  (אוריאה) היה אפ�, אתה עשוי להיאל� לחכות 
2 דקות לפני התנעת המנוע.

למידע נו��, עיי� בנושא "הליכי התנעה" בפרק "התנעה 

ונהיגה".

 - נורית חיווי מי� בדלק – א� קיימת

"נורית חיווי מי� בדלק" תידלק כאשר מזוהי� מי� במ�נ� 

אל  דולקת,  נשארת  בדלק  מי�  חיווי  נורית  א�  הדלק. 

תתניע את המנוע לפני שאתה מנקז את המי� ממ�נ� 

הדלק כדי למנוע נזק למנוע, ופנה למרכז שירות מורשה.

זהירות!
עלולי�  הדלק  מערכת  של  הא�פקה  במעגל  מי� 

לגרו� נזק חמור למערכת ההזרקה ולשבש את פעולת 

שירות  למרכז  פנה  דולקת,  החיווי  נורית  א�  המנוע. 

מורשה מטע� חברת �מלת. בע"מ בהקד� האפשרי 

מיד  נדלק  הנ"ל  החיווי  א�  המערכת.  את  לנקז  כדי 

ייתכ� כי מי� חדרו למיכל הדלק: דומ�  אחרי תדלוק, 

מטע�  מורשה  שירות  למרכז  ופנה  מיד  המנוע  את 

חברת �מלת בע"מ.

נוריות חיווי ירוקות

 - נורית חיווי מצב 4WD Auto - א� קיי�

נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה 

לכל  כוח  תעביר  המערכת  אוטומטי.  גלגלי�  בארבעה 

ה�רני� הקדמי  בי�  הכוח  את  ותעביר  הגלגלי�  ארבעת 

האחיזה  את  י�פק  זה  מצב   .לצור בהתא�  והאחורי 

המרבית במצבי דר יבשה וחלקלקה.

פעיל   מהירות  מגביל  הגדרת  חיווי  נורית   -  

(א� קיי�) ע� לוח מחווני� משופר

נורית חיווי זו תידלק כאשר מגביל מהירות פעיל פועל 

ומוגדרת מהירות.

 - נורית הגדרת בקרת שיוט אלקטרונית 

 (א� קיימת) ע� לוח מחווני� משופר

פועל  מהירות  בקר  כאשר  תידלק  זו  חיווי  נורית 

ומוגדרת מהירות.

למידע נו��, עיי� בנושא "בקרת שיוט - א� קיימת" 

בפרק "התנעה ונהיגה".

א�   - קדמיי�  ערפל  פנ�י  חיווי  נורית   -  

מותקני�

נורית זו נדלקת כאשר פנ�י הערפל הקדמיי� דולקי�.

 - נורית חיווי פנ�י� ראשיי�/חניה

הראשיי�  הפנ�י�  הפעלת  ע�  יחד  תידלק  זו  נורית 

או פנ�י החניה.
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 - נורית חיווי חגורת בטיחות אחורית חגורה - א� 

קיימת

הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי נחגרה. 

לוח המחווני�  מחוו� בפינה הימנית העליונה של תצוגת 

יציי� את מיקו� הישיבה של החגורה שנחגרה.

למידע נו��, עיי� בנושא "מערכות רי�ו� לנו�עי�" בפרק 

"בטיחות".

- א�  Stop/Start פעילה  חיווי מערכת  נורית   -  

קיימת

Stop/Start תהיה במצב  הנורית תידלק כאשר מערכת 

פעיל של הדממה אוטומטית.

 - נורית מחווני כיוו�

מחוו�  נורית  מופעל,  שמאלי  או  ימני  כיוו�  מחוו�  כאשר 

הכיוו� תהבהב בנפרד ופנ� האיתו� התוא� יהבהב. נית� 

להפעיל את פנ�י האיתות כאשר הידית הרב תפקודית 

מוזזת למטה (שמאל) או למעלה (ימי�).

הערה:

• יישמע צליל התרעה רצי� א� הרכב נו�ע יותר מ 1.6 	

ק"מ א� אחד מפנ�י האיתות פועל.

• א� אחת מנוריות החיווי מהבהבת בקצב מהיר, בדוק 	

א� קיימת תקלה בנורת איתות חיצונית.

נוריות חיווי לבנות

 - נורית חיווי מצב הנעה בשני גלגלי� גבוה  (א� 

קיי�) ע� לוח מחווני� משופר

נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה 

בשני גלגלי� גבוה.

 - נורית מצב מוכנות מגביל מהירות פעיל (א� 

קיי�) ע� לוח מחווני� משופר

פעיל  מהירות  מגביל  מערכת  כאשר  תידלק  זו  נורית 

פועלת, א המהירות עוד לא נקבעה.

 - נורית הגדרת מגביל מהירות פעיל - (א� קיי�) 

ע� לוח מחווני� משופר

נורית חיווי זו תידלק כאשר מגביל מהירות פעיל ומוגדרת 

מהירות.

 — נורית חיווי בקרת ירידה במדרו� - (HDC) - א� 

קיימת

ירידה  בקרת  מערכת  הפעלת  את  מ�מלת  זו  נורית 

במדרו�. הנורית תידלק ברציפות כאשר המערכת דרוכה. 

ההילוכי�  תיבת  כאשר  רק  המערכת  את   לדרו נית� 

משולבת במצב 4WD LOW, ומהירות הרכב פחותה מ- 

48 קמ"ש.

א� תנאי� אלו לא מתמלאי� בעת הפעלת בקרת ירידה 

במדרו�, נורית החיווי של המערכת תהבהב.

 - נורית חיווי חגורת בטיחות אחורית חגורה - א� 

קיימת

הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי נחגרה. 

לוח המחווני�  מחוו� בפינה הימנית העליונה של תצוגת 

יציי� את מיקו� הישיבה של החגורה שנחגרה.

למידע נו��, עיי� בנושא "מערכות רי�ו� לנו�עי�" בפרק 

"בטיחות".
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 - נורית חיווי תזכורת חגורת בטיחות אחורית - א� 

קיימת

הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי אינה 

חגורה. כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ON/RUN או 

האחורי  במושב  הבטיחות  חגורת  א�   ,ACC/ON/RUN
לא נחגרה, תידלק נורית התואמת למושב התוא� בפינה 

הימנית העליונה של תצוגת לוח המחווני�, ותחלי� לרגע 

את המידע המותא� אישית. א� חגורה במושב האחורי 

בעת  משוחררת  הנ�יעה,  בתחילת  חגורה  שהייתה 

ישתנה  אחורית  בטיחות  חגורת  תזכורת  חיווי  הנ�יעה, 

מחגורה ללא חגורה ויישמע צליל התרעה.

למידע נו��, עיי� בנושא "מערכות רי�ו� לנו�עי�" בפרק 

"בטיחות".

 - נורית חיווי מושב אחורי פנוי - א� קיימת

במושבי�  יושב  אינו  אחד  שא�  מציינת  החיווי  נורית 

לוח  של  העליו�  הימני  בחלק  תידלק  והיא  האחוריי� 

אישית  המותא�  המידע  את  לרגע  ותחלי�  המחווני�, 

.�לפינת המ

 — נורית אזהרת מהירות - א� קיימת

מהירות  אזהרת  נורית  מופעלת  מהירות  אזהרת  כאשר 

המוגדרת.  המהירות   ער ע�  המחווני�,  בלוח  תידלק 

החיווי  נורית  שהוגדרה,  למהירות  הגיע  הרכב  כאשר 

תידלק בצהוב ותהבהב יחד ע� צליל רצו� (עד 10 שניות 

או עד שאי� חריגה מהמהירות). נית� להפעיל ולכבות את 

 ��נו למידע  המחווני�,  לוח  מתצוגת  מהירות  אזהרת 

ראה "פריטי תפריט בתצוגת לוח המחווני�" בפרק "הכר 

את לוח המחווני�".

המ�פר 55 הוא רק דוגמה למהירות שנית� להגדיר.

 - נורית מצב מוכנות בקרת שיוט (א� קיי�) ע� 

לוח מחווני� משופר

נורית זו תידלק כאשר בקרת השיוט פעילה, א המהירות 

עוד לא נקבעה.

קיימת"  א�   - שיוט  "בקרת  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

בפרק "התנעה ונהיגה".

 - נורית הגדרת בקרת שיוט (א� קיימת) ע� 

לוח מחווני� משופר

פועלת  שיוט  בקרת  כאשר  תידלק  זו  חיווי  נורית 

ומוגדרת מהירות.

למידע נו��, עיי� בנושא "בקרת שיוט - א� קיימת" 

בפרק "התנעה ונהיגה".

נוריות חיווי כחולות

 — נורית חיווי אלומת אור גבוה

נורית זו מציינת שהפנ�י� הראשיי� פועלי� באלומת 

אור גבוה. כאשר אלומות אור נמו דלוקות, לח� על 

הרכב)  חזית  (לעבר  קדימה  תפקודית  הרב  הידית 

להפעלת האור הגבוה. משו את הידית הרב תפקודית 

לאחור (לעבר חלקו האחורי של הרכב) לכיבוי אלומות 

 אור גבוה. כאשר האור הגבוה אינו דולק, באפשרות

לאותת לרכב אחר באמצעות אלומת אור הגבוה, על 

.ידי משיכה קלה של הידית כלפי
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ת לוח המחווני	
הכר א

נוריות חיווי אפורות

(א�  שיוט  בקרת  להגדרת   מוכנות  נורית   -  

קיימת) ע� לוח מחווני� ב�י�י

נורית זו תידלק כאשר בקרת השיוט פעילה, א המהירות 

עוד לא נקבעה.

קיימת"  א�   - שיוט  "בקרת  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

בפרק "התנעה ונהיגה".

פעיל   מהירות  מגביל  להגדרת  מוכנות  נורית   -  

(א� קיי�) ע� לוח מחווני� ב�י�י

נורית זו תידלק כאשר מגביל מהירות פעיל, א המהירות 

עוד לא נקבעה.

OBD II - מערכת אבחו� ברכב
הנקראת מתוחכמת  אבחו�  במערכת  מצויד  זה  רכב 

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

טובי�  יהיו  הדלק  תצרוכת  כמו  הרכב  ביצועי  כראוי, 

התחבורה. משרד  בתקנות  יעמוד  האוויר  וזיהו�  יותר, 

במקרה שיש צור במת� שירות לאחת מהמערכות האלו, 

תפעיל מערכת OBD II את נורית החיווי בקרת מערכות.

היא ג� תאח�� בזיכרו� את קודי האבחו� ומידע נו�� בכדי 

ל�ייע לטכנאי השירות לבצע את אבחו� התקלות. למרות 

שהרכב יהיה בדר כלל במצב נ�יעה ולא יהיה צור לגרור 

אותו, יש לפנות למרכז השירות לבדיקה ולתיקו� התקלה 

בהקד� האפשרי.

זהירות!
• כללית 	 תקלה  חיווי  שנורית  בעת  ממושכת  נ�יעה 

של  הבקרה  למערכת  נזק  לגרו�  עלולה  דולקת, 

הנהיגה  ועל  הדלק  תצרוכת  על  להשפיע  המנוע, 

ברכב. הרכב חייב לקבל שירות לפני ביצוע בדיקות 

למערכת הפליטה.

• �ימ� 	 פועל,  שהמנוע  בעת  מהבהבת  הנורית  א� 

להיגר�  ושעומד  מעוצמתו  לאבד  עומד  שהמנוע 

נזק חמור לממיר הקטליטי. פנה מיד למרכז שירות 

לטיפול בבעיה.

OBD II אבטחת רשת של מערכת אבחו� ברכב

רכב צרי להיות מצויד במערכת האבחו� OBD II בשילוב 

ע� יציאת רשת, שמאפשרת גישה למידע על הביצועי� 

יהיו זקוקי�  ייתכ� שטכנאי שירות  של מערכת הפליטה. 

לגישה למידע זה כדי ל�ייע ל באבחו� התקלה ובטיפול 

ברכב.

אזהרה!
• 	 OBD II מערכת  של  הרשת  ליציאת  ציוד  חיבור 

לקרוא  כדי  ורק   ,מו�מ טכנאי  ידי  על  רק  יתבצע 

.את מ�פר זיהוי הרכב (VIN), לאבח� ולטפל ברכב

• של 	 הרשת  ליציאת  מאושר  לא  ציוד  מחובר  א� 

של  רישו�  מכשיר  למשל  כמו  האבחו�,  מערכת 

התנהגות הנהג, עלולי� להתרחש המצבי� הבאי�:

• שונות, 	 בטיחות  מערכות  כולל  רכב,  מערכות 

את  לאבד  עלול  ג�  הנהג  להיפגע.  עלולות 

שת�תכ�  לתאונה  ולגרו�  ברכב  השליטה 

בפציעות חמורות או קטלניות.
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אזהרה!
• אחרי�, 	 למשתמשי�  גישה  או  גישה,  תתאפשר 

למידע המאוח�� במערכות הרכב של, כולל מידע 

אישי.

בפרק  רשת"  "אבטחת  בנושא  עיי�   ��נו למידע 

"מולטימדיה".

בדיקת מערכת הפליטה 
ותכנות תחזוקה

ייתכ� שבמקומות מ�וימי�, עלי על פי חוק לעבור בדיקה 

של מערכת הפליטה של הרכב במקו� מורשה. א� לא 

תבצע את הבדיקה ייתכ� שלא תוכל לקבל רישיו� לרכב.

מערכת OBD II בדר כלל תהיה מוכנה לפעולה. 

ייתכ� שהמערכת לא תהיה מוכנה לפעולה א� 

רכב עבר טיפול לאחרונה, או א� מצבר הרכב 

התרוק� או הוחל� לאחרונה. א� מערכת OBD II תקבע  

ותחזוקה,  הפליטה  מערכת  לבדיקת  מוכ�  לא  שהרכב 

לבצע  יכול  אתה  הבדיקה.  את  יעבור  לא   שרכב ייתכ� 

במקו�  הבדיקה  ביצוע  לפני   ברכב פשוטה   בדיקה 

המורשה.

עלי לעשות את הדברי� הבאי� כדי לבדוק א� מערכת 

ה-BOD II ברכב מוכנה:

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

את המנוע.

הערה:

הבדיקה  את  לעשות   תצטר המנוע  את  תתניע  א� 

מחדש.

2. ברגע שמתג ההתנעה יהיה במצב ON, אתה תראה 

כחלק   (MIL) תקלה  חיווי  "נורית  �מל  שמופיע 

מבדיקת נוריות רגילה.

לאחר  שניות  כ-15  יקרו  הבאי�  הדברי�  משני  אחד   .3

מכ�:

• הנורית 	 מכ�  ולאחר  שניות  כ-10  תהבהב   MIL נורית 

תישאר דולקת עד שתעביר את מתג ההתנעה למצב 

OFF או שתתניע את המנוע. א� זה קורה זה אומר 
לפעולה   מוכנה  לא   ברכב  OBD II-ה שמערכת 

ואתה לא צרי להמשי ולעשות את בדיקת מערכת 

הפליטה והתחזוקה.

• עד 	 תידלק  הנורית  כלל,  תהבהב  לא   MIL נורית 

שתעביר את מתג ההתנעה למצב OFF או שתתניע 

 OBD-את המנוע.א� זה קורה זה אומר שמערכת ה

 להמשי  צרי ואתה  לפעולה,  מוכנה   ברכב  II
ולעשות את הבדיקה למערכת הפליטה והתחזוקה.

א� מערכת OBD II לא מוכנה לפעולה, פנה למרכז 

 שירות מורשה מטע� �מלת בע"מ לטיפול. א� רכב

עבר טיפול לאחרונה או שמצברו התרוק� או הוחל�, כל 

מה שאתה צרי לעשות זה לנ�וע כרגיל כדי שמערכת 

מוכנה  המערכת  א�  לדעת  תוכל  תתעדכ�.   OBD II
אחרי ביצוע מחדש של רצ� הבדיקות שהוזכר לעיל.

או  בי� א� מערכת ה-OBDII ברכב מוכנה לפעולה 

של  רגילה  הפעלה  בזמ�  דולקת   MIL נורית  א�  לא, 

שירות  במרכז  הרכב  את  לבדוק   צרי אתה  הרכב, 

בדיקה  ביצוע  לפני  בע"מ  �מלת  מטע�  מורשה 

להיכשל  יכול  אתה  והתחזוקה.  הפליטה  למערכת 

 MIL בבדיקת מערכת הפליטה והתחזוקה א� נורית 

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

הרכב  יציבות  על  לשמור  לנהג  מ�ייעת  זו  מערכת 

ושליטה בבלמי� בתנאי בלימה קשי�. המערכת מונעת 

אוטומטית את נעילת הגלגלי� ומגדילה את אחיזת הרכב 

בכביש בעת בלימה.

כל  ע�  עצמית  בדיקה   תהלי עורכת   ABS מערכת 

 במהל תקינותה.  את  לבדוק  כדי  הרכב,  של  הפעלה 

הבדיקה, ייתכ� שתשמע רעשי נקישה קלי� ורעשי מנוע.

היא מזהה את  בלימה, כאשר  מופעלת בעת  המערכת 

קרח,  כגו�   דר תנאי  יותר.  או  אחד  גלגל  של  נעילתו 

 לכלו רכבת,  מ�ילות  פ�י  בכביש,  בליטות  חצ�,  שלג, 

ה�יכויי�  את  להגדיל  עלולי�  פתאומיות,  עצירות  או 

.ABS להפעלת מערכת

כאשר מערכת ABS מופעלת, ייתכנו ג� המצבי� הבאי�:

• לאחר 	  ימשי שהרעש  (ייתכ�   ABS של  מנוע  רעש 

העצירה).

• צלילי נקישה של ש�תומי �ולנואיד.	

• תנודות של הדוושה.	

• הבלמי� 	 דוושת  על  מטה  כלפי  קלה  לחיצה  תורגש 

לקראת �ו� העצירה.

.ABS מצבי� אלו הנ� מאפייני� רגילי� של מערכת

אזהרה!
• מתוחכ� 	 אלקטרוני  ציוד  מכילה   ABS מערכת 

של  נכונה  לא  מהתקנה  מושפע  להיות  שעלול 

ייתכ�  שידוריו.  של  גבוהי�  מגלי�  או  רדיו  מכשירי 

שהמערכת תאבד מיכולת הבלימה שלה. התקנת 

טכנאי�  ידי  על  להתבצע  צריכה  זה  מ�וג  ציוד 

.מו�מכי� לכ

• נעילת 	 למניעת  הדוושה  של  "פמפו�"  פעולות 

הגלגלי� יפחיתו את יעילות בלימתה, ועלולי� לגרו� 

לתאונה. ה"פמפו�" ג� מגדיל את מרחק העצירה. 

לח� בחוזקה על הדוושה כאשר אתה צרי להאט 

או לעצור את הרכב.

• מערכת ABS לא יכולה למנוע את פעולת החוקי� 	

יכולה  אינה  היא  כ�,  כמו  הרכב.  על  הפיזיקליי� 

מעבר  ההיגוי  יעילות  את  או  הבלימה  את  להגביר 

או  הצמיגי�  הרכב,  בלמי  מצב  ידי  על  למתאפשר 

אחיזת הכביש.

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

הנובעות ממהירות יתר בפניות, מקרבת יתר לרכב 

לנצל את  אי�  אחר או מהחלקה על משטח רטוב. 

בצורה   ABS במערכת  המצויד  רכב  של  היכולות 

בלתי זהירה או מ�וכנת, העלולה ל�כ� את בטיחות 

המשתמש או את בטיחות� של אחרי�.

מקוריי�.  גלגלי�  ע�  לשימוש  מיועדת   ABS מערכת 

שינויי� עלולי� לגרו� לביצועי� נמוכי� של המערכת. 

נורית אזהרת מערכת למניעת נעילת גלגלי�

ההתנעה  מתג  כאשר  תידלק  הצהובה  האזהרה  נורית 

 4  למש לדלוק   תמשי היא   .ON/RUN למצב  מועבר 

שניות נו�פות.

הנ�יעה,  בעת  נדלקת  או  דולקת  נשארת  הנורית  א� 

ייתכ� שקיימת תקלה בחלק שמונע את נעילת הגלגלי�. 

יש לבדוק ולתק� את המערכת.

ממשיכה  הרגילה  הבלימה  מערכת  זאת,  ע�  אול� 

לתפקד כרגיל א� נורית אזהרת מערכת למניעת נעילת  

גלגלי� דולקת.
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לבדיקה  שירות  למרכז  פנה  דולקת,   ABS נורית  א� 

ולתיקו� התקלה בהקד� האפשרי, כדי ליהנות מיתרונות 

.ABS מערכת

א� הנורית לא נדלקת ע� העברת מתג ההתנעה למצב 

את  ולתק�  לבדוק  דאג  שישנה תקלה.  ייתכ�   ,ON/RUN
הנורית בהקד� האפשרי.

מערכת בקרה אלקטרונית  של הבלמי�

בקרה  ע�  מתקדמת  בלמי�  מערכת  מותקנת   ברכב

בלימה  עוצמת  חלוקת  מערכת  הכוללת  אלקטרונית. 

גלגלי�  נעילת  למניעת  מערכת   ,(EBD) אלקטרונית 

(ABS), מערכת �יוע לבלמי� (BAS), עזרה בזינוק בעליה 

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

.(ERM) ומערכת למניעת התהפכות (ESC) יציבות

מערכות אלו עובדות יחדיו לשיפור יציבות הרכב ולבקרת 

ג�  מותקנות   ברכב  ,��בנו שוני�.  נהיגה  בתנאי  היגוי 

מערכת בקרת ייצוב גרור (TSC), בלימה מוגברת בחירו� 

�יוע לבלימה בגש� (RBS), מומנט היגוי דינמי  ,)RAB(

.(HDC) ומערכת בקרת ירידה במדרו� (DST)

(EBD) מערכת חלוקת עוצמת בלימה אלקטרונית

מערכת זו מנהלת את החלוקה של מומנט הבלימה בי� 

והאחורי, באמצעות הגבלת לח� הבלימה  ה�ר� הקדמי 

על ה�ר� האחורי. באופ� זה המערכת מונעת החלקה של 

הגלגלי� האחוריי� שעלולה לגרו� לאי יציבות של הרכב. 

כמו כ� היא מונעת את נעילתו של ה�ר� האחורי על ידי 

ABS לפני ה�ר� הקדמי.

נורית אזהרת בלמי�

תידלק  הבלמי�  מערכת  של  האדומה   האזהרה  נורית 

היא   .ON/RUN למצב  מועבר  ההתנעה  מתג  כאשר 

תמשי לדלוק למש 4 שניות נו�פות. א� הנורית נשארת 

תקלה  שקיימת  ייתכ�  הנ�יעה,  בעת  נדלקת  או  דולקת 

במערכת הבלמי�. יש לבדוק ולתק� את המערכת מיד.

א� הנורית לא נדלקת ע� העברת מתג ההתנעה למצב 

ON/RUN, ייתכ� שישנה תקלה בנורה. דאג לבדוק ולתק� 
את הנורית בהקד� האפשרי.

(BAS) מערכת �יוע לבלמי�

הבלימה  ביצועי  את  לשפר  נועדה   BAS-ה מערכת 

מצב  מזהה  המערכת  פתע.  בלימת  בזמ�  הרכב  של 

ידי מדידת שיעור וכמות הפעלת  של בלימת פתע על 

הבלמי�.  על  אופטימלי  לח�  מפעילה  ואז  הבלמי�, 

מערכת  הבלימה.  מרחקי  את  לקצר  נית�  זה  באופ� 

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

עלי להפעיל לח� רצי� על דוושת הבל� עד לעצירה 

(אל "תפמפ�" את הדוושה). אל תפחית את עוצמת 

הלחיצה על דוושה הבל� כל עוד יש צור בכ. מערכת 

BAS תחדל לפעול ברגע שדוושת הבל� תשוחרר.

אזהרה!
מערכת BAS לא יכולה למנוע מחוקי הטבע לפעול 

על הרכב. כמו כ�, היא לא יכולה להגביר את יכולת 

 .הדר תנאי  ידי  על  למתאפשר  מעבר  האחיזה 

מערכת BAS אינה יכולה למנוע תאונות, כולל אלו 

הנובעות ממהירות יתר בפניות, מקרבת יתר לרכב 

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

בצורה בלתי זהירה או מ�וכנת, העלולה ל�כ� את 

בטיחות המשתמש או את בטיחות� של אחרי�.

(HSA) ייע� זינוק בעליה�

התחלת  בעת  לנהג  ל�ייע  מתוכננת   HSA מערכת 

משחרר  הנהג  א�  מדרו�.  על  עצירה  ממצב  הנ�יעה 

את דוושת הבל� בעת שהרכב עומד במדרו�, המערכת 

תשמור לזמ� קצר את לח� הבלימה שהופעל. א� הנהג 

אינו מפעיל את המצערת במהל זמ� קצר זה, המערכת 

תשחרר את לח� הבלימה והרכב ידרדר במורד המדרו�.

 HSA שמערכת  כדי  להתקיי�  חייבי�  הבאי�  התנאי� 

תהיה פעילה:

• התפקוד חייב להיות מופעל.	

• הרכב חייב להיות במצב עצירה.	

• בל� החניה חייב להיות משוחרר.	

• דלת הנהג חייבת להיות �גורה.	

�גורה. להיות  חייבת  הדלת  מותקנות,  הדלתות  (א� 

של  הבטיחות  חגורות  מותקנות,  אינ�  הדלתות  א� 

הנהג חייבת להיות חגורה).

• הרכב חייב לעמוד על פני מדרו� מ�פיק תלול.	

• ההילו המשולב חייב להיות תוא� לכיוו� הנ�יעה של 	

כלפי  שפניו  רכב  (לדוגמה,  השיפוע  במעלה  הרכב 

מעלה נמצא בהילו קדמי, רכב הנו�ע לאחור במעלה 

השיפוע משולב להילו אחורי).

• ההילוכי� 	 ובכל  אחורי   בהילו תפעל   HSA מערכת 

נמצא  הרכב  א�  תפעל  לא  המערכת  הקדמיי�. 

תיבת  ע�  רכב  בכלי  חניה.   בהילו או  �רק   בהילו

מערכת  לחוצה  המצמד  דוושת  א�  ידנית,  הילוכי� 

HSA תישאר פעילה.

אזהרה!
 ,�עמו הרכב  כאשר  קלות,  עליות  כגו�  מצבי�  ייתכנו 

או בזמ� גרירת גרור, אשר בה� המערכת לא תופעל 

תחלי�  אינה   HSA מערכת  קלה.  הידרדרות  ותיתכ� 

הנהג  אחריות  תמיד  זוהי  פעילה.  נהיגה  לפעולות 

מאנשי�  אחרי�,  רכב  מכלי  המרחק  על  לשמור 

של  בטוחה  להפעלה  חשוב  והכי  אחרי�.  ועצמי� 

את  תמיד  להקדיש  יש   .הדר תנאי  בכל  הבלמי� 

תשומת הלב המרבית לנהיגה ולשמירה על השליטה 

ברכב. אי ציות להנחיות האלה יכול לגרו� להתנגשות 

או לפציעה חמורה.

HSA הפעלה ונטרול מערכת

עיי�   ,��נו למידע  זה.  תפקוד  לכבות  או  להפעיל  נית� 

לוח  את  "הכר  בפרק  מחווני�"  לוח  "תצוגת  בנושא 

המחווני�".
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HSA גרירה ע�

המערכת ת�ייע בזמ� תחילת נ�יעה בעליה ע� גרור.

אזהרה!
• נגרר ע� הגרור 	 א� אתה משתמש בבקר בלימת 

של, אפשר להפעיל ולשחרר את בלמי הגרור ע� 

הבל�  דוושת  כאשר  כזה,  במקרה  הבלימה.  מתג 

משתחררת, ייתכ� שלא יופעל מ�פיק לח� בלימה 

כדי להחזיק את הרכב והגרור על המדרו�. כדי למנוע 

הידרדרות במורד בזמ� חידוש ההאצה, הפעל ידנית 

את בלמי הגרור לפני שתשחרר את דוושת הבל�.

• הפעל 	 החניה.  לבל�  תחלי�  מהווה  אינה   HSA
תמיד את בל� החניה בעת יציאה מהרכב, ודא ג� 

.PARK שתיבת ההילוכי� במצב

• יכול לגרו� להתנגשות או 	 אי ציות להנחיות האלה 

לפציעה חמורה.

(TCS) מערכת בקרת אחיזה

מהגלגלי�  אחד  כל  �חרור  אחר  עוקבת  זו  מערכת 

המניעי�. א� מתגלה �חרור באחד הגלגלי�, המערכת 

ו/ המ�תחרר,  הגלגל(י�)  על  בלמי�  לח�  מפעילה 

ויציבות  האצה  ל�פק  כדי  המנוע  כוח  את  מקטינה  או 

 ,(TSC) מוגברי�. אפשרות של מערכת בקרת האחיזה 

פועלת  מוגבלת,  דיפרנציאל  בלימת   -  BLD המכונה 

את  ומבקרת  החלקה  מוגבל  לדיפרנציאל  דומה  באופ� 

הגלגלי�  אחד  א�  המניע.  ה�ר�  על  הגלגלי�  �חרור 

תפעיל  המערכת  יותר מהשני,  מהר  הציר מ�תובב  על 

יותר  להעביר  נית�  המ�תחרר.  הגלגל  על  בלימה  כוח 

מ�תחרר.  שלא  לגלגל  המנוע  ידי  על  הנוצר  מהמומנט 

מערכת זו תישאר פעילה ג� א� מערכת בקרת היציבות 

או בקרת האחיזה נמצאות במצב של ניתוק חלקי.

(ESC) מערכת בקרת יציבות

היציבות הכיווניות  ואת  זו משפרת את הבקרה  מערכת 

חו�ר  או  יתר  היגוי  מתקנת   ESC שוני�.  נהיגה  במצבי 

הגלגל  על  הבלמי�  הפעלת  ידי  על  הרכב  של  היגוי 

יתר/ח�ר.  היגוי  של  למצב  להתנגד  כדי  המתאי�, 

כדי  המנוע  עוצמת  את  להקטי�  עשויה  ג�  המערכת 

לעזור לרכב לשמור על המ�לול הרצוי. ESC משתמשת 

אותו  ומשווה  הרצוי,  המ�לול  לקביעת  ברכב  בחיישני� 

למ�לול בפועל של הרכב. כאשר המ�לול בפועל אינו 

תוא� למ�לול הרצוי, ESC מפעילה את הבלמי� של 

או  היתר  היגוי  מצב  כנגד  לפעול  כדי  התוא�  הגלגל 

תת היגוי.

• מהנדרש 	 יותר  פונה  הרכב  כאשר   — יתר  היגוי 

בהתא� למצב ההגה.

• מהנדרש 	 פחות  פונה  הרכב  כאשר   — היגוי  תת 

בהתא� למצב ההגה.

הממוקמת   ,ESC של  הפעלה/תקלה  חיווי  נורית 

שמערכת  ברגע  להבהב  תתחיל  המחווני�,  בלוח 

 ESC של  הפעלה/תקלה  חיווי  נורית  מופעלת.   ESC
מהבהבת ג� כאשר מערכת TCS מופעלת. א� נורית 

חיווי ESC מתחילה להבהב בזמ� האצה, הרפה מעט 

הקפד  האפשר.  ככל  מעט  והא�  ההאצה  מדוושת 

 של הנהיגה  ו�גנו�  הנ�יעה  מהירות  את  להתאי� 

לתנאי הדר הקיימי�.
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אזהרה!
• הטבע 	 מחוקי  למנוע  יכולה  אינה   ESC מערכת 

לפעול על הרכב. כמו כ�, היא אינה יכולה להגביר את 

 .יכולת האחיזה מעבר למתאפשר על ידי תנאי הדר

מערכת ESC אינה יכולה למנוע תאונות, כולל אלו 

הנובעות ממהירות יתר בפניות, מקרבת יתר לרכב 

ג�  רטוב. המערכת  או מהחלקה על משטח  אחר 

הנובעות מאיבוד שליטה  למנוע תאונות  יכולה  לא 

על הרכב, בגלל �גנו� נהיגה שאינו מתאי� לתנאי 

הדר. רק נהג מיומ� וזהיר יכול למנוע תאונות. אי� 

 ESC לנצל את היכולות של רכב המצויד במערכת

בצורה בלתי זהירה או מ�וכנת, העלולה ל�כ� את 

בטיחות המשתמש או את בטיחות� של אחרי�.

אזהרה!
• הרכב, 	 של  תחזוקה  אי  או  ברכב,  שבוצעו  שינויי� 

על  ולהשפיע  ההיגוי  מאפייני  את  לשנות  עלולי� 

במערכת  שבוצעו  שינויי�   .ESC מערכת  ביצועי 

�וג  שינוי  הבלמי�,  במערכת  במתלי�,  ההיגוי, 

להשפיע  עלולי�  הגלגלי�,  גודל  או  הצמיגי�  וגודל 

אוויר  לח�  בעלי  צמיגי�   .ESC מערכת  ביצועי  על 

ביצועי  על  ג�  להשפיע  עלולי�  שווי�  לא  בלאי  או 

המערכת. שינויי� שבוצעו ברכב או תחזוקה לקויה 

שהקטינו את יעילות מערכת ESC, עלולי� להגדיל 

את ה�כנה של איבוד שליטה על הרכב, התהפכות 

הרכב ופציעה או מוות.

ESC מצבי פעולת מערכת

הערה:

 ESC למערכת  הפעולה,  ולמצב  הרכב  לדג�  בהתא� 

ישנ� מ�פר מצבי פעולה.

ESC On

רגיל של המערכת. המערכת תהיה במצב  מצב פעולה 

זה בכל התנעה של המנוע. יש להשתמש במצב זה ברוב 

תנאי הנהיגה. בשאר המצבי� יש להשתמש רק במצבי� 

מ�וימי� המפורטי� בפרק זה.

מצב Partial Off (כיבוי חלקי)

המצב החלקי נועד לחוויית נהיגה יותר �פורטיבית. מצב 

 TCS המערכות  של  ההפעלה   �� את  לשנות  עשוי  זה 

ו-ESC, כדי לאפשר ל�חרור גבוה מהרגיל של הגלגלי�.

מצב זה מועיל במיוחד א� הרכב תקוע.

כדי לבחור במצב כיבוי חלקי, לח� לרגע קצר על הלחצ� 

להפעיל  כדי  תידלק.  הלחצ�  של  החיווי  ונורית   ESC Off
 ESC Off שוב את המערכת, לח� לרגע קצר על הלחצ�

ונורית החיווי של הלחצ� תיכבה.

הערה:

 ,ESC פר מצבי� חלקיי� של המערכת�בכלי רכב ע� מ

לחיצה לרגע קצר על הלחצ� תחלי� בי� מצבי ESC. ייתכ� 

שיהיה צור ללחו� שוב על הלחצ� לרגע קצר כדי להפעיל 

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

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

מנוטרלת, ונורית החיווי ESC Off תידלק. במצב זה, 

אפשרות הפחתת כוח המנוע של TCS מנוטרלת, 

 ESC מערכת  ידי  על  המוצעת  הרכב  ויציבות 

מופחתת. 

• בקרת ייצוב הגרור (TCS) מנוטרלת כאשר מערכת 	

ESC נמצאת במצב הכיבוי החלקי.

מצב Full Off (מצב מבוטל)- א� קי�

מצב זה נועד לשימוש בנ�יעה בשטח. אי� להשתמש בו 

בכבישי� �לולי�. במצב זה, תפקודי TCS ו-ESC כבויי�.

כדי לבחור במצב הכבוי, לח� על הלחצ� ESC Off והחזק 

אותו לחו� 5 שניות כאשר הרכב עומד והמנוע פועל. לאחר 

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

להפעיל שוב  כדי  בלוח המחווני�.  הודעה  ותופיע  תידלק, 

.ESC Off לח� לרגע קצר על הלחצ� ,ESC ON את מצב

הערה:

המצב  לבי�  הכבוי  המצב  בי�  להחלי�  עשויה  המערכת 

החלקי כאשר מהירות הרכב גבוהה מהמהירות שנקבעה. 

שנקבעה,  למהירות  מתחת  יורדת  המהירות  כאשר 

המערכת תחזור למצב הכבוי.

ג�  מושפעי�  להיות  עשויי�   ESC של  ההפעלה  מצבי 

ממצבי נהיגה, א� קיימי�.

אזהרה!
• במצב הכיבוי של ESC, תפקודי הפחתת המומנט 	

המוגברת  היציבות  לכ�,  מנוטרלי�.  והיציבות 

במקרה  זמינה.  תהיה  לא   ESC מערכת  שמציעה 

חירו� של תמרוני� חדי�, מערכת ESC לא תפעל 

לנהיגה  נועד   Full Off מצב  ביציבות.  לשלוט  כדי 

בדרכי שטח בלבד.

• מערכת ESC לא יכולה למנוע מחוקי הטבע לפעול 	

על הרכב. כמו כ� היא לא יכולה להגביר את יכולת 

 .הדר תנאי  ידי  על  למתאפשר  מעבר  האחיזה 

מערכת ESC אינה יכולה למנוע תאונות, כולל אלו 

הנובעות ממהירות יתר בפניות, מקרבת יתר לרכב 

ג�  רטוב. המערכת  או מהחלקה על משטח  אחר 

לא יכולה למנוע התנגשויות.

נורית חיווי הפעלה /תקלה של ESC ונורית חיווי 

ESC OFF

 ESC של  /תקלה  הפעלה  חיווי  נורית 

דולקת  המחווני�,  בלוח  הממוקמת 

 .ON ל-  מועבר  ההתנעה  מתג  כאשר 

המנוע  כאשר  להיכבות  צריכה  הנורית 

קבוע  באופ�  דולקת   ESC החיווי  נורית  א�  פועל. 

תקלה  שהתגלתה  �ימ�  בפעולה,  המנוע  כאשר 

מ�פר  לאחר  דולקת  נשארת  נורית  א�  במערכת. 

מחזורי הפעלה של מתג ההתנעה, והרכב נ�ע מ�פר 

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

בהקד� למרכז שירות לבדיקה ולטיפול בתקלה.
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תתחיל  המחווני�,  בלוח  הממוקמת   ,ESC חיווי  נורית 

 ESC ומערכת  אחיזה  איבדו  שהצמיגי�  ברגע  להבהב 

מופעלת.

נורית ESC מהבהבת ג� כאשר מערכת TCS מופעלת. 

א� נורית חיווי ESC מתחילה להבהב בזמ� האצה, הרפה 

ודא  האפשר.  ככל  מעט  והא�  ההאצה  מדוושת  מעט 

שמהירות הנ�יעה ו�גנו� הנהיגה של תואמי� את תנאי 

.הדר

הערה:

• בכל פע� שמתג ההתנעה מועבר למצב ON, נוריות 	

מערכת ESC נדלקות לזמ� קצר.

• בכל פע� שמתג ההתנעה מועבר למצב ON, מערכת 	

ESC תופעל ג� כ�, אפילו א� כובתה קוד� לכ�.

• כאשר 	 נקישות  או  זמזו�  רעשי  תפיק   ESC מערכת 

ייפ�קו  הרעשי�  רגילה.  הנה  זו  תופעה  פעילה.  היא 

התמרו�  ב�יו�  לפעול,  מפ�יקה  המערכת  כאשר 

שגר� להפעלתה.

נורית החיווי ECS OFF (ESC מכובה) מ�מנת 

שהנהג בחר להפעיל את מערכת ESC במצב 

מופחת.

(ERM) מערכת למניעת התהפכות

מערכת זו מונעת את הינתקות הגלגל מהדר באמצעות 

מעקב תמידי אחר תנועות ההגה ומהירות הנ�יעה.

נ�יעה  ומהירות  הגה  תמרו�  מאתרת  המערכת  כאשר 

את  מפעילה  היא  גלגל,  להרמת  לגרו�  עלולי�  אשר 

הבל� המתאי� וא� יכולה להקטי� את ה�פק המנוע כדי 

להפחית את ה�יכוי של הרמת גלגל.

חזקי�  היגוי  תמרוני  של  במקרה  רק  תפעל  המערכת 

הנובעת  גלגל  הרמת  למנוע  יכולה  אינה  היא  במיוחד. 

מ�יבות אחרות כגו� תנאי הדר, נ�יעה בדר לא �לולה, 

היתקלות במכשולי� וכד'.

הערה:

ERM מנוטרלת כאשר מערכת בקרת היציבות  מערכת 

על  לה�בר מפורט  קיי�).  (א�   Full Off במצב  נמצאת 

 "(ESC) עיי� בנושא "מערכת בקרת יציבות ,ESC מצבי

שבפרק זה.

אזהרה!
קיימי� גורמי� רבי� העלולי� לגרו� להרמת גלגל או 

להתהפכות, כמו העמ�ה לא נכונה של הרכב, תנאי 

הדר והנהיגה. מערכת ERM לא יכולה למנוע הרמת 

 גלגל או התהפכות כתוצאה מגורמי� כגו� נ�יעה בדר

לא �לולה, היתקלות במכשולי� או בכלי רכב אחרי�. 

 ERM אי� לנצל את היכולות של רכב המצויד במערכת

את  ל�כ�  העלולה  מ�וכנת,  או  זהירה  בלתי  בנהיגה 

בטיחות המשתמש או את בטיחות� של אחרי�.
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(TSC) בקרת ייצוב גרור

גרור  לזהות  כדי  ברכב  בחיישני�  נעזרת  זו  מערכת 

המטלטל בצורה קיצונית ותפעל בצורה הנכונה כדי לנ�ות 

ולהפ�יק את הטלטול. המערכת מופעלת באופ� אוטומטי 

מיד ע� הזיהוי של הגרור המטלטל בצורה קיצונית.

הערה:

כל  של  הטלטול  את  להפ�יק  יכולה  אינה  המערכת 

על  ופעל  גרור  גורר  אתה  כאשר  בזהירות  נהג  הנגררי�. 

פי הוראות היצר�. למידע נו��, עיי� בנושא "גרירת גרור" 

בפרק "התנעה ונהיגה".

חיווי הפעלה/תקלה  נורית  פעילה,   TCS כאשר מערכת 

לרדת  עשוי  המנוע  ה�פק  תהבהב,   ESC מערכת  של 

מהגלגלי�  בחלק  הבלמי�  הפעלת  של  תחושה  ותיתכ� 

כדי לנ�ות להפ�יק את הטלטול. מערכת TSC מנוטרלת 

כאשר מערכת ESC במצב חלקי או במצב כבוי.

אזהרה!
את  האט  הנ�יעה,  בזמ�  מופעלת   TSC מערכת  א� 

את  ושנה  ביותר  הקרוב  הבטוח  במקו�  עצור  הרכב, 

עומ� המטע� של הגרור כדי למנוע טלטול.

(RAB) בלימה מוגברת בחירו�

לבלימה  להגיע  הדרוש  הזמ�  את  מפחיתה  זו   מערכת 

מלאה במקרה של בלימת חירו�. המערכת מזהה מצב 

חירו� לפי מהירות עזיבת המצערת על ידי הנהג. מערכת 

מערכת  את  תכי�   (EBC) הרכב  של  הבלימה  בקרת 

הבלמי� לעצירת חירו�.

(RBS) עזרה לבלימה בגש�

כביש  בתנאי  הבלימה  יכולת  את  משפרת  זו  מערכת 

לייבש  כדי  הבלמי�  על   נמו לח�  מפעילה  היא  רטוב. 

אות� מטיפות מי� שהצטברו. המערכת מופעלת כאשר 

המגבי� של השמשה הקדמית פועלי� במהירות גבוהה 

ירגיש בה  או נמוכה. כאשר המערכת פועלת, הנהג לא 

ואי� צור בהתערבותו במערכת.

בקרת ירידה במדרו� (HDC) - א� קיימת

במהירות  לנ�יעה  נועדה  במדרו�  הירידה  בקרת 

 .4WD Low נמוכה בדרכי שטח, כאשר הרכב בהילו

במורד,  בנ�יעה  הרכב  במהירות  שולטת  המערכת 

 כ לש�  שולטת  המערכת  שוני�.  נהיגה  בתנאי 

במערכת הבלמי�.

למערכת HDC ישנ� שלושה מצבי�:

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

2. מצב Enabled (האפשרות זמינה ומוכנה א תנאי 

את  עוק�  שהנהג  או  מתקיימי�,  לא  ההפעלה 

המערכת באמצעות דוושת הבלמי� או המצערת).

3. מצב Active (האפשרות זמינה ושולטת במהירות 

הרכב באופ� פעיל).

HDC תנאי� להפעלת

כדי להפעיל את מערכת בקרת הירידה במדרו� לח� 

על הלחצ� HDC, א קוד� לכ� התנאי� הבאי� חייבי� 

להתקיי�:

• 	.4WD Low מערכת ההינע נמצאת במצב

• מהירות הרכב פחותה מ- 8 קמ"ש.	

• בל� החניה משוחרר.	
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• צריכה 	 היא  מותקנת  הדלת  (א�  �גורה.  הנהג  דלת 

חגורת  מותקנת,  אינה  הדלת  א�  �גורה.  להיות 

הבטיחות של הנהג צריכה להיות חגורה.)

HDC הפעלת

אוטומטי  באופ�  תפעל  היא  הופעלה,  שהמערכת  ברגע 

ירידה במדרו� בעל שיפוע מ�פיק תלול. המהירות  בעת 

הנהג,  ידי  על  לבחירה  ניתנת   HDC למערכת  המוגדרת 

וניתנת לכיוונ� באמצעות בורר ההילוכי� +/-.

:HDC להל� פירוט המהירויות המתקבלות עבור מערכת

HDC מהירויות המתקבלות עבור

• חניה P = לא נקבעה מהירות.	

ייתכ� שהמערכת הופעלה א היא לא תפעל.

• הילו נ�יעה לאחור R  - 1 קמ"ש	

• �רק N  - 2 קמ"ש	 הילו

• הילו נ�יעה D  - 1 קמ"ש	

• הילו ראשו� - 1 קמ"ש	

• הילו שני - 2 קמ"ש	

• הילו שלישי - 3 קמ"ש	

• הילו רביעי - 4 קמ"ש	

• הילו חמישי - 5 קמ"ש	

• הילו שישי - 6 קמ"ש	

• הילו שביעי - 7 קמ"ש	

• הילו שמיני - 8 קמ"ש	

• הילו תשיעי - 9 קמ"ש - א� קיי�	

הערה:

במהל פעולת המערכת, השימוש בלחצני הבחירה של 

טווח ההילוכי� -/+ ישפיעו על פעולתה, א לא ישנו את 

פעולת   במהל ההילוכי�.  תיבת  ידי  על  הנבחר   ההילו

המערכת HDC, תיבת ההילוכי� תשלב להילו המתאי� 

על פי דרישת המהירות של הנהג ובהתא� לתנאי הנהיגה.

התערבות הנהג

ידי  על   HDC המערכת  פעולת  את  לעקו�  יכול  הנהג 

הפעלת דוושת האצה או הבל� בכל זמ�.

HDC ביטול פעולת מערכת

זמינה, א� אחד  HDC מנוטרלת, אבל נשארת  מערכת 

מהמצבי� הבאי� מתרחש:

• באמצעות 	  HDC מערכת  מהירות  את  עוק�  הנהג 

האצה או דוושת הבל�.

• נמוכה 	 עדיי�   א קמ"ש  מ-32  גבוהה  הרכב  מהירות 

מ-64 קמ"ש.

• גבי 	 על  לא מ�פיק תלול,  בירידה במדרו�  נו�ע  הרכב 

משטח אופקי, או בעליה במדרו�.

• 	.P בורר ההילוכי� מועבר למצב חניה

HDC נטרול מערכת

זמינה, א� אחד  HDC מנוטרלת, אבל נשארת  מערכת 

מהמצבי� הבאי� מתרחש:

• 	.HDC הנהג לוח� על לחצ�

• 	.4WD Low מערכת ההינע יצאה ממצב

• בל� החניה מופעל.	

• דלת הנהג נפתחה (דלת הנהג נפתחה, א� הדלתות 	

מותקנות, או חגורת הבטיחות של הנהג שוחררה א� 

הדלתות אינ� מותקנות).

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

שניות.

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

מתנתקת באופ� מידי).

• מערכת HDC מזהה שטמפרטורת הבלמי� גבוהה מדי.	
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חיווי חוזר לנהג

בלוח המחווני� מופיע �מל HDC, ועל גבי לחצ� המערכת 

המצב  מהו  לנהג  מצייני�  ה�  יחד   .LED נורית  נדלקת 

.HDC הנוכחי של מערכת

• דולקי� 	 ויישארו  יידלקו  הלחצ�  שעל  והנורית  ה�מל 

מצב  זהו  זמינה.  או  מופעלת   HDC מערכת  כאשר 

פעולה רגיל של המערכת.

• ולאחר 	 שניות  מ�פר   למש יהבהבו  וה�מל  הנורית 

מהירות  עקב  מתנתקת  המערכת  כאשר  ייכבו  מכ� 

גבוהה.

• כאשר 	 ויעלמו  שניות  למ�פר  יהבהבו  והנורית  ה�מל 

התנאי�   א  ,HDC מערכת  לחצ�  על  לוח�  הנהג 

להפעלת המערכת אינ� מתקיימי�.

• ה�מל והנורית בלוח המחווני� יהבהבו כאשר מערכת 	

ההבהוב  הבלמי�.  התחממות  עקב  מתנתקת   HDC
ייפ�ק ומערכת HDC תחזור לפעולה ברגע שהבלמי� 

יתקררו מ�פיק.

אזהרה!
תפקיד מערכת בקרת הירידה במדרו� הוא רק לעזור 

לנהג לשלוט במהירות הרכב בזמ� נהיגה במורד. הנהג 

חייב לשי� לב לתנאי הנ�יעה והוא האחראי לשמירה 

על מהירות נ�יעה בטוחה.

מערכות עזר לנהיגה
מערכת לניטור שטחי� מתי� (BSM) -א� 

קיימת

המערכת לניטור שטחי� מתי� משתמשת בשני חיישני 

לזהות  כדי  האחוריי�,  הפנ�י�   בתו הממוקמי�  רדאר 

הנכנ�י�  וכד')  אופנועי�  משאיות,  (פרטיי�,  רכב  כלי 

לשטחי� המתי� מהחלק האחורי/קדמי/צידי של הרכב.

אזורי זיהוי מאחור

מערכת  של  האזהרה  נורית  הרכב,  הפעלת  ע� 

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

המערכת פועלי� כאשר הרכב באחד מהילוכי הנ�יעה 

כאשר  המתנה  למצב  ונכנ�ת  האחורי,  או  הקדמיי� 

תיבת ההילוכי� נמצאת במצב חניה. אזור הגילוי של 

המערכת מכ�ה כנתיב אחד מכל צד של הרכב (3.8 

כ-3  עד   ונמש הצד  במראת  מתחיל  זה  אזור  מ'). 

מטרי� מאחורי הפגוש האחורי של הרכב.

מערכת BSM מנטרת את האזורי� משני צידי הרכב, 

ומעלה,  קמ"ש   10 של  למהירות  מגיע  הוא  כאשר 

ותתריע לנהג א� קיימי� כלי רכב באזורי� אלו.
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הערה:

• לנהג 	 מתריעה  לא  מתי�  שטחי�  לניטור  המערכת 

באזורי�  נמצאי�  אינ�  אשר  מתקרבי�  רכב  כלי  על 

המנוטרי�.

• אזורי הניטור של המערכת לא משתני� א� רכב גורר 	

 ועבור הגרור של  ודא שהנתיב פנוי עבור לכ�,  גרור. 

באופ� עצמאי לפני שתעבור נתיב. א� הגרור או חפ� 

מצידי  בולט  �פורטיבי)  ציוד  אופניי�,  (למשל,  אחר 

כל  בצורה ממושכת  ייתכ� שהמערכת תתריע   ,רכב

.עוד הרכב נמצא בהילו

• מתי� 	 שטחי�  ניטור  מערכת  הפעלת  שבעת  ייתכ� 

הצדדית  המראה  של  האזהרה  חיווי  נוריות   (BSM)

יהבהבו וייכבו כשאופנוע או כל עצ� קט� אחר יישאר 

שניות). מכמה  (יותר   ממוש זמ�   במש הרכב  לצד 

להיות   צרי האחוריי�  הפנ�י�  החיישני�  אזור 

שמערכת  כדי   ,ולכלו בו�  קרח,  משלג,  נקי  תמיד 

תח�ו�  אל  כראוי.  תפעל  המתי�  השטחי�  ניטור 

נמצאי�,  שהחיישני�  היכ�  האחוריי�,  הפנ�י�  את 

בחפצי� זרי� כגו� מדבקות, מנשא לאופניי� וכד'.

באזורי  רכב  כלי  על  לנהג  מתריעה  הניטור  מערכת 

הממוקמת  אזהרה  נורית  הפעלת  ידי  על  הגילוי 

התרעה  צליל  להשמעת   ��בנו החיצוניות,  במראות 

והפחתת עוצמת השמע של הרדיו. למידע נו��, עיי� 

בנושא "מצבי הפעלה".

משלושה  הגילוי  אזור  את  מנטרת  הניטור  מערכת 

בזמ�  מלפני�)  מאחור,  (מהצד,  אפשריי�  כיווני� 

הנ�יעה כדי לזהות א� נדרשת התרעה. במקרה שכ�, 

המערכת תפעיל התרעה.

זיהוי מהצד

כלי רכב אשר נו�עי� באחד מצידי הרכב ונכנ�י� לאזור 

הגילוי.

זיהוי מאחור

ונכנ�י�  כלי רכב המגיעי� מאחורי באחד מצידי הרכב 

לאזור הגילוי בהפרש מהירויות של עד 48 קמ"ש.

עקיפת תנועה

א� אתה עוק� רכב אחר בנ�יעה איטית יח�ית הפחותה 

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

שניות, נורית האזהרה תידלק. א� הפרש המהירויות גדול 

מ-24 קמ"ש, נורית האזהרה לא תידלק.

מערכת הניטור לשטחי� מתי� תוכננה כ שלא תתריע 

בפני עצמי� דוממי� כמו מעקות צד, תמרורי�, קירות, 

על  תתריע  שהמערכת  ייתכ�  זאת,  למרות  וכד'.  עצי� 

עצמי� אלו. זוהי פעולה תקינה ולא נדרש תיקו� למערכת.

 המערכת לא תתריע ל על עצמי� הנעי� בכיוו� ההפו

.לכיוו� נ�יעת
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אזהרה!
לנהג  ל�ייע  נועדה  מתי�  שטחי�  לניטור  המערכת 

נועדה  לא  המערכת  מתי�.  בשטחי�  עצמי�  לזהות 

לזהות הולכי רגל, רוכבי אופניי� או בעלי חיי�. אפילו 

תמיד  הבט  הניטור,  במערכת  מאובזר   רכב א� 

בפנ�י  והשתמש  לכת�  הבט מעבר  הרכב,  במראות 

האיתות לפני ביצוע מעבר נתיב. אחרת, קיימת �כנת 

פציעות חמורות או קטלניות.

(RCP) התרעת תנועה חוצה מאחור

אפשרות זו נועדה ל�ייע לנהג כאשר הוא יוצא מחניה בה 

אזור הראייה שלו מוגבל או ח�ו�. �ע באיטיות ובזהירות 

יהיה  הרכב  של  האחורי  שהחלק  עד  מהחניה  החוצה 

חשו�.

חוצה  תנועה  של  ברור  ראייה  שדה  אז  יהיה  למערכת 

וא� רכב מתקרב מאחור יתגלה, היא תזהיר את הנהג. 

המערכת מנטרת את אזורי הזיהוי האחוריי� משני צידיו 

במהירות  הרכב  לכיוו�  הנעי�  עצמי�  עבור  הרכב,  של 

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

בנ�יעה בחניוני�.

הערה:

באזורי חניה, כלי רכב נו�עי� עלולי� להיות מו�תרי� על 

ידי כלי רכב חוני�. א� החיישני� ח�ומי� על ידי עצמי� 

או כלי רכב אחרי�, המערכת לא תוכל ל�ייע לנהג.

אחורי,   בהילו נמצא  והרכב  פועלת  המערכת  כאשר 

ומופחתת  לנהג,  וחזותיות  קוליות  התראות  מופיעות 

עוצמת השמע של הרדיו.

אזהרה!
לא  היא  מאחור  חוצה  תנועה  על  התרעה  מערכת 

מערכת גיבוי לנהג. היא נועדה ל�ייע לנהג לזהות כלי 

רכב הנו�עי� באזורי חניה. הנהג צרי להיזהר בנ�יעה 

תמיד  בדוק   .RCP במערכת  שימוש  בעת  ג�  לאחור 

וודא  לאחור,  הבט  הרכב,  שמאחורי  האזור  את  היטב 

שאי� הולכי רגל, בעלי חיי�  רכבי� אחרי�, מכשולי� 

או שטחי� מתי�, לפני נ�יעה לאחור. אחרת, קיימת 

�כנת פציעות חמורות או קטלניות.

מצבי פעולה

 .Uconnect במערכת  פעולה  מצבי  שלושה  קיימי� 

למידע נו��, עיי� בנושא "הגדרות Uconnect" בפרק 

"מולטימדיה".

נורית התרעה על עצמי� בשטחי� מתי� בלבד

בשטחי�  עצמי�  על  התרעה  מצב  הפעלת  בעת 

מתי�, מערכת BSM תציג התרעות חזותיות במראה 

החיצונית התואמת לרכב שזוהה. א, כאשר המערכת 

פעילה במצב התרעת תנועה חוצה (RCP), המערכת 

תציג התרעות חזותיות וצליליות בעת זיהוי מכשולי�. 

השמע  מערכת  צלילית,  התרעה  שנשמעת  בעת 

תושתק.

נורית/צליל התרעה על עצמי� בשטחי� מתי�

עצמי�  על  התרעה  חיווי/צליל  מצב  הפעלת  בעת 

התרעות  תציג   BSM מערכת  מתי�,  בשטחי� 

שזוהה.  לרכב  התואמת  החיצונית  במראה  חזותיות 

א� מחוו� כיוו� הופעל, והוא תוא� להתראה הנוכחית 

בעת  התרעה.  צליל  ג�  יישמע  הרכב,  של  הזה  בצד 

ובאותה  ומזוהה עצ� באותו צד  כיוו�  שמופעל מחוו� 

עת, שתי ההתרעות יופעלו.
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פועלת  השמע  מערכת  א�  הצלילית,  להתרעה   ��בנו

היא תושתק.

הערה:

 BSM שמערכת  בעת  ג�  תושתק  השמע  מערכת 

מפיקה התרעה צלילית.

חוצה  תנועה  התרעת  במצב  פעילה  המערכת  כאשר 

(RCP), המערכת תציג התרעות חזותיות וצליליות בעת 

זיהוי מכשולי�.

השמע  מערכת  צלילית,  התרעה  שנשמעת  בעת 

תתעל�  המערכת  חירו�,  איתות  מופעל  א�  תושתק. 

ממנו. המערכת תתריע תמיד באמצעות צליל התרעה.

הפ�קת פעולה של התרעה על עצמי� בשטחי� 

מתי�

או  חזותיות  התרעות  יופיעו  לא  כבויה,  המערכת  כאשר 

קוליות ממערכת ניטור שטחי� מתי� וממערכת התרעת 

תנועה חוצה מאחור.

הערה:

המערכת לניטור שטחי� מתי� תזכור את מצב הפעולה 

הנוכחי בעת הדממת המנוע. בכל פע� שהרכב מופעל, 

המערכת תחזור למצב בו הייתה כאשר הוא הודמ�.

(TPMS) מערכת בקרת לח� אוויר בצמיגי�

מזהירה   (TPMS) בצמיגי�  האוויר  לח�  בקרת  מערכת 

את הנהג מפני לח� אוויר נמו בצמיגי� על ב�י� הלח� 

המומל� לצמיג קר.

הערה:

• ינופח 	 שהצמיג  עד  תוצג  המחווני�  בלוח  האזהרה 

ללח� האוויר בתווית לחצי אוויר בצמיגי�.

• בצמיג: 	  נמו אוויר  לח�  מפני  רק  מזהירה  המערכת 

היא אינה מ�וגלת לנפח אותו.

בהתא�  להשתנות  עשוי  בצמיגי�  האוויר  לח� 

הלח�   6.5°C של  ירידה  בכל  החיצונית.  לטמפרטורה 

יורד ב-1psi. כלומר, כאשר הטמפרטורה יורדת, ג� לח� 

האוויר בצמיגי� יורד.

לאחר  כלומר  קר,  ייעשה כאשר הצמיג  אוויר  לח�  מילוי 

שהרכב לא נ�ע במש שלוש שעות לפחות, או שנ�ע 

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

לחצי אוויר בצמיגי� קרי�, א�ור שיעלו על לחצי האוויר 

המוטבעי� על דפנות הצמיג.

עיי�  בצמיגי�,  האוויר  של  נכו�  ניפוח  על   ��נו למידע 

בנושא "צמיגי�" בפרק "שירות ותחזוקה". 

לח� האוויר בצמיג יעלה במהל נהיגה ברכב. זה נורמלי 

ולא צרי לבצע כל כוונו� עלייה זו בלח�. המערכת תזהיר 

ירד מתחת  נמו, א� הלח�  אוויר  את הנהג מפני לח� 

ל�� האזהרה מכל �יבה, ג� עקב השפעת הטמפרטורה 

החיצונית או שחרור טבעי של אוויר דר הצמיג. המערכת 

תמשי להתריע לנהג על לח� אוויר נמו כל עוד התנאי� 

האוויר  לח�  אשר  עד  תפ�יק  ולא  מתקיימי�,  הללו 

בצמיגי� יתוק� לער הנכו�.

כאשר נורית האזהרה (נורית TPMS) נדלקת, יש להעלות 

את לח� האוויר ללח� המומל� לצמיג קר כדי שהנורית 

תיכבה.

הערה:

בעת ניפוח צמיג ח�, ייתכ� שיהיה צור להגדיל את מידת 

הלח� ל- 4psi  מעל הלח� הקר המומל�, כדי לכבות את 

.TPMS נורית האזהרה של
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 TPMS האזהרה  ונורית  אוטומטית  תעודכ�  המערכת 

הצמיגי�  לחצי  את  תקבל  המערכת  כאשר  תיכבה 

המעודכני�.

 לקבלת מידע זה, ייתכ� שיהיה צור לנ�וע ברכב למש

כ- 10 דקות ובמהירות של 24 קמ"ש.

 ברכב קר  לצמיג  המומלצת  הלח�  מידת  לדוגמה, 

.33 psi יותר משלוש שעות) היא (שחנה למש

והלח� האמיתי   20°C היא  א� הטמפרטורה החיצונית 

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

.24 psi  -הלח� יירד לכ

נורית האזהרה  נמו מ�פיק להדלקת  לח� האוויר הזה 

של TPMS.נ�יעה במצב כזה תגרו� ללח� לעלות חזרה 

ל-psi 28  , א הנורית תמשי לדלוק. במצב זה, הנורית 

בתווית  המומל�  ללח�  האוויר  ניפוח  לאחר  רק  תיכבה 

לחצי אוויר מומלצי� של הרכב.

הערה:

בעת ניפוח צמיג ח�, ייתכ� שיהיה צור להגדיל את מידת 

הלח� ב- 4psi מעל הלח� הקר המומל�, כדי לכבות את 

.TPMS נורית האזהרה של

זהירות!

• והצמיגי� 	 הגלגלי�  עבור  תוכננה   TPMS מערכת 

של  ללחצי�  מותאמת  היא  הרכב.  של  המקוריי� 

גודל הצמיגי� המותקני� ברכב. שימוש בצמיגי� 

ו/או  �וג  גודל,  בעלי  או  מקוריי�  לא  ובגלגלי� 

מבנה שונה, עלול לגרו� לפעולה בלתי רצויה של 

 TPM חיישני מערכת  לחיישני�.  נזק  או  המערכת 

אלו  צמיגי�  מקורי�.  לא  צמיגי�  עבור  נועדו  לא 

יכולי� לגרו� לפעילות משובשת של כל המערכת 

בצמיגי�  להשתמש  מומל�  בחיישני�.  ולנזק 

מקוריי� כדי להבטיח פעילות תקינה של מערכת 

.TPMS

• שאינ� 	 בצמיג  לתקרי�  איטו�  בחומרי  שימוש 

 .TPMS מקוריי� עלול לגרו� נזק לחייש� המערכת

מומל�  מקורי,  לא  איטו�  בחומר  שימוש  לאחר 

מטע�  מורשה  שירות  למרכז  הרכב  את  להביא 

�מלת בע"מ, כדי לבדוק את תפקוד החייש�.

• לאחר בדיקת הצמיגי� וניפוח� יש להרכיב חזרה 	

תימנע   כ הצמיג.  של  הניפוח  פיית  מכ�ה  את 

חדירת לחות ולכלו לש�תו�, שעלולה לגרו� נזק 

לקנה הש�תו�.

הערה:

• רגיל 	 טיפול  להחלי�  נועדה  לא   TPMS מערכת 

על  או  בצמיג  כשל  על  להתריע  כדי  או  בצמיגי�, 

מצבו.

• ניפוח 	 בזמ�  לח�  כמד   TPMS-ב להשתמש  אי� 

הצמיגי�.

• בצורה 	  נמו אוויר  לח�  ע�  ברכב  נ�יעה 

משמעותית בצמיגי� יכולה לגרו� לחימו� יתר של 

הצמיג ולכשל.

• לעליה 	 לגרו�  ג�  יכול  בצמיג   נמו אוויר  לח� 

ולירידה  הצמיג  של  מהיר  לבלאי  הדלק,  בצריכת 

באחיזת הכביש ובמרחק העצירה.

• תחלי� 	 מהווה  אינה   TPMS מערכת  כי  לזכור  יש 

הנהג  ובאחריות  הצמיג,  של  רגילה  לתחזוקה 

לשמור על לח� אוויר תקי� בצמיגי� באמצעות מד  

לח� מדוייק ג� א� לח� האוויר לא נמו מ�פיק 

כדי להדליק את נורית האזהרה של המערכת.

• שינויי טמפרטורה עונתיי� ישפיעו על לח� האוויר, 	

בפועל  האוויר  לח�  את  תנטר   TPMS ומערכת 

בצמיג.
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אופ� הפעולה של המערכת

מערכת בקרת לח� האוויר בצמיגי� (TPMS) משתמשת 

אלקטרוניי�  חיישני�  ע�  ביחד  אלחוטית  בטכנולוגיה 

לעקוב אחר הלח�  כדי  הגלגלי�,  חישוקי  על  המותקני� 

בצמיגי�.

החיישני� המותקני� על כל גלגל ומהווי� חלק מש�תו� 

הניפוח של הצמיג, משדרי� את הלח� בצמיג אל יחידת 

קליטה.

תצוגת מערכת בקרת לח� אוויר בצמיגי�

הערה:

 יש חשיבות רבה לבדוק את הלח� בכל הצמיגי� ברכב

מדי חודש ולשמור על הלח� הנכו�.

TPMS מכילה את המרכיבי� הבאי�:

• יחידת מקלט	

• 4 חיישני ניטור לח� אוויר בצמיגי�	

• לוח 	 בתצוגת  מופיעות  אשר  שונות,  אזהרה  הודעות 

המחווני�, ואיורי� המתארי� את לח� האוויר בצמיגי�.

• נורית אזהרת לח� אוויר בצמיגי�	

אזהרות לח� אוויר נמו� בצמיגי�

נורית אזהרת לח� אוויר בצמיגי� תידלק בלוח 

 המחווני� ויישמע צליל כאשר לח� האוויר נמו

באחד הגלגלי� או יותר.

בנו��, תופיע בלוח המחווני� ההודעה Tire Low (צמיג 

נמו) למש לפחות חמש שניות יחד ע� איור המציג את 

ערכי הלח� של כל צמיג, כאשר לחצי אוויר נמוכי� יוצגו 

בצבעי� שוני�.
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אזהרת לח� אוויר נמו� בצמיגי�

א� הדבר קורה, עלי לעצור בהקד� האפשרי, לבדוק את 

ולנפח כל אחד מה�   לחצי הניפוח של כל צמיג ברכב

ללח� האוויר המומל� בהתא� לער לחצי אוויר בצמיגי� 

קרי� המוצג  בתווית.

תתעדכ�  היא  העדכו�,  את  קיבלה  שהמערכת  לאחר 

בלוח  הגרפית  בתצוגה  האוויר  לחצי  ערכי  אוטומטית, 

 TPMS ונורית אזהרה  יוצגו שוב בצבע הרגיל,  המחווני� 

תיכבה.

הערה:

בעת ניפוח צמיג ח�, ייתכ� שיהיה צור להגדיל את מידת 

הלח� ל- 4psi  מעל הלח� הקר המומל�, כדי לכבות את 

נורית האזהרה של TPMS. לקבלת מידע זה, ייתכ� שיהיה 

צור לנ�וע ברכב למש עד ל- 10 דקות ובמהירות מעל 

24 קמ"ש.

TPMS אזהרת אחזקה  של מערכת

נורית  צליל,  תשמיע  המערכת  תקלה,  מתגלה  כאשר 

תישאר  מכ�  ולאחר  שניות   75  למש תהבהב  האזהרה 

דלוקה, ויישמע צליל אזהרה.

 SERVICE TIRE PRESSURE ההודעה  תופיע   ,��בנו

SYSTEM (טפל במערכת לח� אוויר בצמיגי�) בתצוגת 
יופיעו  מכ�  ולאחר  שניות,  חמש   למש המחווני�  לוח 

קווי� מפרידי� (- -) במקו� ערכי הלח�, כדי לציי� אילו 

חיישני� לא נקלטי� על ידי המערכת.

כל  עצמה,  על  תחזור  זו  התרעה  התנעה,  מחזור  בכל 

יותר,  קיימת  אינה  התקלה  א�  קיימת.  התקלה  עוד 

 SERVICE ההודעה  להבהב,  תפ�יק  האזהרה  נורית 

TIRE PRESSURE SYSTEM (טפל במערכת לח� אוויר 
בצמיגי�) לא תופיע בתצוגה, וערכי הלח� יופיעו במקו� 

מקפי�.

תקלה במערכת עלולה לקרות עקב אחד מהמצבי� 

הבאי�:

• או 	 �מוכי�  אלקטרוניי�  מכשירי�  עקב  תקלה 

רדיו  תדר  על  הפועלי�  מכשירי�  בקרבת  נהיגה 

.TPMS זהה לתדר של חיישני מערכת

• התקנת חלונות כהי� לא מקוריי� שמשפיעה על 	

אותות גלי הרדיו.

• שלג או קרח �ביב הגלגלי� או בתי הגלגלי�.	

• שימוש בשרשראות שלג לגלגלי� ברכב.	

• בחיישני 	 מצוידי�  שלא  בגלגלי�/צמיגי�  שימוש 

.TPMS

רכבי� ע� גלגל חלופי קומפקטי או צמיג חלופי 

בגודל מלא לא מתאי�

1. לגלגל החלופי הקומפקטי או לצמיג החלופי בגודל 

לכ�,  אוויר.  לח�  חיישני  אי�   מתאי�,  הלא  מלא 

מערכת בקרת לח� האוויר בצמיגי� (TPMS) לא 

תוכל לבקר את לח� האוויר בצמיג החלופי.

במקו�  קומפקטי  חלופי  גלגל  מתקי�  אתה  א�   .2

גלגל רגיל ולח� האוויר בו נמו מ�� אזהרת לח� 

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

המחווני�  שבלוח  הגרפית  התצוגה   ��בנו אזהרה. 

עדיי� תציג את ערכי לח� האוויר בצבע שונה.

 24 מעל  ובמהירות  דקות   10 עד  של  נ�יעה  לאחר   .3

שניות   75  למש תהבהב  האזהרה  נורית  קמ"ש, 

ולאחר מכ� תישאר דלוקה באופ� קבוע. בנו��, תופיע 

(טפל   Service Tire Pressure System ההודעה 

במערכת לח� אוויר בצמיגי�) בתצוגת לוח המחווני� 

למש חמש שניות, ולאחר מכ� יופיעו קווי� מפרידי� 

(- -) במקו� ערכי הלח�.

ונורית  אזהרה  צליל  יישמע  התנעה,  מחזור  כל  ע�   .4

האזהרה תהבהב למש 75 שניות ולאחר מכ� תישאר 

תופיע  המחווני�  לוח  ובתצוגת  קבוע,  באופ�  דלוקה 

ההודעה SERVICE TIRE SERVICE SYSTEM (טפל 

שניות,  חמש   למש בצמיגי�)  אוויר  לח�  במערכת 

ולאחר מכ� יופיעו מקפי� (- -) במקו� ערכי הלח�.

5. ברגע שתתק� או תחלי� את הצמיג המקורי ותרכיב 

מערכת  החלופי,  הגלגל  במקו�  ברכב  בחזרה  אותו 

האזהרה  נורית   ,��בנו אוטומטית.  תתעדכ�   TPMS
תיכבה ובתצוגת הגרפית בלוח המחווני� יופיעו ערכי 

לח� חדשי� במקו� המקפי� (- -), כל עוד אי� א� 

צמיג ע� לח� אוויר נמו יותר מ�� אזהרת לח� אוויר 

נמו. לקבלת מידע זה, ייתכ� שיהיה צור לנ�וע ברכב 

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

כלי רכב ע� גלגל חלופי בגודל מלא

גלגל  וחישוק  מלא  בגודל  חלופי  בגלגל  מצויד   רכב  .1

תואמי�, יש לו חייש� לח� אוויר ונית� לנטר את לח� 

בצמיגי�  אוויר  לח�  בקרת  מערכת  ע�  בו  האוויר 

(TPMS) כאשר הוא מוחל� בגלגל שח�ר בו אוויר.

2. כאשר גלגל חלופי בגודל מלא מוחל� בגלגל ע� לח� 

עדיי�  התנעה  מתג  של  הבאה  בהפעלה   ,נמו אוויר 

צליל  יישמע  דלוקה,  תהיה   TPMS של  אזהרה  נורית 

לח�  עדייו תציג את ערכי  והתצוגה הגרפית  התרעה 

האוויר הנמו בצבע אחר.

24 קמ"ש,  ובמהירות מעל  דקות   10 עד  נ�יעה של   .3

תכבה את נורית האזהרה של TPMS כל עוד א� אחד 

מהצמיגי� אינו מתחת ל�� התחתו� של אזהרת לח� 

אוויר בצמיגי�.

נטרול מערכת TPMS (א� קיי�)

כל  את  מחליפי�  א�  המערכת  פעולת  את  לבטל  נית� 

וחישוקי�  בגלגלי�  כביש)  (צמיגי  והחישוקי�  הגלגלי� 

ללא חיישני TPMS, כמו למשל גלגלי וצמיגי חור�.

 עלי תחילה   ,TPMS מערכת   את  לנטרל  מנת  על 

מצוידי�  שאינ�  בכאלו  הרכב  צמיגי  כל  את  להחלי� 

בחיישני לח� אוויר. לאחר מכ�, �ע ברכב למש 10 דקות 

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

מכ�  ולאחר  שניות   75  למש תהבהב  האזהרה  נורית 

 SERICE TIRE PRESSURE ההודעה  דלוקה.  תישאר 

תופיע  בצמיגי�)  אוויר  לח�  במערכת  (טפל   SYSTEM
מפרידי�      קווי�  יופיעו  מכ�  ולאחר  המחווני�,  לוח  בצג 

(- -)  במקו� ערכי הלח�.
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ולא  הקולי  יישמע האות  לא  הבא,  ע� מחזור ההתנעה 

יישארו   (-  -) הקווי�   א המתאימה,  ההודעה  תופיע 

במקו� ערכי הלח�.

כדי להפעיל שוב את המערכת, החל� את כל גלגלי הרכב 

בכאלו המצוידי� בחיישני לח� אוויר. לאחר מכ�, �ע ברכב 

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

 נורית האזהרה תהבהב למש צליל,  המערכת תשמיע 

75 שניות ולאחר מכ� תיכבה.

ההודעה  SERVICE TIRE PRESSURE SYSTEM (טפל 

במערכת לח� אוויר בצמיגי�) תופיע בתצוגה ולאחר מכ� 

יופיעו ערכי הלח� במקו� הקווי�.

 SERVICE ההודעה  ג�  תיעל�  הבאה,  ההתנעה  ע� 

TIRE PRESSURE SYSTEM (טפל במערכת לח� אוויר 
בצמיגי�) מהתצוגה, בתנאי שלא התגלה כשל.

מערכות רי�ו� לנו�עי�
את מערכות  כולל   ברכב ביותר  הבטיחות החשוב  ציוד 

הרי�ו�:

מרכיבי� של מערכות רי�ו� לנו�עי�

• מערכות חגורות בטיחות	

• מערכות רי�ו� נו�פות (SRS) כריות אוויר	

• מערכות רי�ו� לילדי�	

במערכות  מצוידי�  להיות  עשויי�  מ�וימי�  דגמי� 

הבטיחות שמתוארות בפרק זה, וייתכ� שה� אופציונליות 

בדגמי� אחרי�. ודא זאת ע� נציג השירות.

הערות בטיחות חשובות

להשתמש  מנת  על  הבא,  המידע  את  בעיו�  קרא 

במערכות הרי�ו� בצורה נכונה ולשמור על בטיחות ועל 

בטיחות הנו�עי� ברכב.

את  להוריד  כדי  לנקוט  תוכל  אות�  צעדי�  מ�פר  להל� 

ה�יכו� לפגיעה מכריות האוויר:

תמיד  חגורי�  להיות  צריכי�   12 לגיל  מתחת  ילדי�   .1

במושב האחורי.

מדבקת אזהרה

חגורת  את  לחגור  מ�פיק  גדולי�  שאינ�  ילדי�   .2

הבטיחות כראוי (למידע נו��, עיי� בנושא "מושבי 

בהתק�  לחגור  יש  זה),  בפרק  לילדי�"  בטיחות 

רי�ו� מתאי� במושב האחורי, או במושבי הגבהה 

שמקובעי� למקו� באמצעות חגורות הבטיחות.

יושב במושב  בי� הגלאי� 2 ל-12 (שאינו  ילד  3. א� 

בטיחות הפונה לאחור) חייב לשבת במושב הנו�ע 

האפשר  ככל  לאחור  הכי�א  את  הזז  הקדמי, 
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 ,��והשתמש במושב בטיחות לילד מתאי� (למידע נו

עיי� בנושא "מושבי בטיחות לילדי�" בפרק זה). 

4. אל תאפשר לילד להזיז את חגורת הבטיחות מהחזה 

אל מאחורי הגב או אל מתחת ליד.

לילדי�  הבטיחות  למושבי  בנוגע  ההוראות  את  קרא   .5

בעיו� כדי לוודא שימוש נכו�.

6. כל הנו�עי� חייבי� לחגור תמיד את חגורות הבטיחות 

שלה� כראוי.

7. יש להזיז את מושב הנהג והנו�ע הקדמי לאחור במידת 

האפשר כדי לאפשר לכריות האוויר מרווח פתיחה.

מצויד   רכב א�  החלו�.  על  או  הדלת  על  תישע�  אל   .8

ייפתחו  הצד  כריות  נפתחות,  וה�  צד  אוויר  בכריות 

הדלת.  לבי�  הנו�עי�  בי�  המרווח   לתו בחוזקה 

.הנו�עי� עלולי� להיפגע כתוצאה מכ

 9. א� יש צור לשנות את מערכת כריות האוויר ברכב

לפי  שירות  למרכז  פנה  נכה,  לאד�  להתאימה  כדי 

המידע תחת הנושא "שירות לקוחות".

אזהרה!
• לעול� אל תתקי� מערכת רי�ו� לילד הפונה לאחור 	

על מושב שמוג� בכרית אוויר פעילה לפניו. אחרת 

קיימת �כנת מוות או פציעה קשה לילד.

• מומל� תמיד לה�יע ילדי� במושב בטיחות מתאי� 	

המותק� במושב האחורי, מכיוו� שבו יהיה הילד מוג� 

היטב בעת תאונה.

• א� עלי לה�יע ילד במושב בטיחות הפונה לאחור 	

כרית  את  לנטרל  יש  הקדמי,  במושב  שמותק� 

חיווי  ודא תמיד שנורית  הנו�ע הקדמי.  האוויר של 

כרית אוויר מנוטרלת, דולקת בעת שימוש במושב 

לאחור  הנו�ע  מושב  את  להזיז  יש  לילד.  בטיחות 

לא  הילד  כדי שמושב הבטיחות של  ככל האפשר, 

ייגע בלוח המכשירי�.

• עלולה 	 הקדמי  הנו�ע  במושב  נפתחת  אוויר  כרית 

לגרו� למוות או לפציעות חמורות לילדי� עד גיל 12, 

כולל אלו שיושבי� במושב הבטיחות הפונה לאחור. 

מערכות חגורות בטיחות

מיומ�  נהג  אתה  א�  אפילו  בטיחות  חגורות  לחגור  יש 

ואפילו בנ�יעות קצרות. ייתכ� שנהג אחר יפגע ב. תאונה 

יכולה להתרחש ברחוב ליד הבית או הרחק מהעיר.

מחקרי� מראי� שחגורות הבטיחות מצילות חיי� ויכולות 

התנגשות.  של  במקרה  הפגיעות  חומרת  את  להקטי� 

חלק מהפגיעות הקשות ביותר מתרחשות כאשר הנו�ע 

מושל מ� הרכב.

את  משמעותי  באופ�  מקטינות  הבטיחות  חגורות 

וכ� את  בזמ� התנגשות,  יושל מהרכב  ה�יכו� שמישהו 

של  פנימיי�  בחלקי�  מהתנגשות  להיפגע  האפשרות 

הרכב. כול� חייבי� להיות חגורי� ברכב בכל זמ�.

(BeltAlert) מערכת תזכורת חגורות בטיחות

תזכורת חגורות בטיחות למושבי� הקדמיי� ובשורה 

השנייה (א� קיימת)

הקדמי  ולנו�ע  לנהג  להזכיר  נועד  זה  תפקוד   

חגורות  את  לחגור  בתזכורת)  מצויד  שלו  המושב  (א� 

נמצא  עוד מתג ההתנעה  כל  פעיל  הבטיחות. התפקוד 

.ON/RUN או START במצב
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חיווי ראשו�

א� הנהג לא חגור בעת שמתג ההתנעה מועבר למצב 

מ�פר   למש קולי  אות  יישמע   ,ON/RUN או   START
לא  הקדמי  הנו�ע  או  הנהג  המצב,  באותו  א�,  שניות. 

תידלק  התזכורת  תפקוד  של  ההתרעה  נורית  חגורי�, 

באדו� ותישאר דולקת עד שהנהג והנו�ע הקדמי יחגרו 

את חגורות הבטיחות. 

כאשר  לירוקה   תהפו הבטיחות  חגורת  תזכורת  נורית 

הקדמי  והנו�ע  שהנהג  לאחר  חגורה.  הבטיחות  חגורת 

תזכורת  נוריות  כל  שלה�  הבטיחות  חגורת  את  חגור 

ייכבו. התזכורת במושב הנו�ע הקדמי  חגורת הבטיחות 

לא פעילה כאשר המושב ריק.

רצ� תזכורת חגורות הבטיחות

רצ� תזכורת חגורת הבטיחות מופעל כאשר הרכב נו�ע 

במהירות הגבוהה מהמהירות המוגדרת, והנהג או הנו�ע 

במושב  הבטיחות  חגורת  (תזכורת  חגורי�  לא  הקדמי 

הנו�ע הקדמי לא תהיה פעילה כאשר המושב ריק). 

רצ� תזכורת חגורת הבטיחות מתחיל על ידי הבהוב של 

נורית האזהרה והשמעת אות קולי ל�ירוגי�. ברגע שהרצ� 

הושל�, נורית האזהרה נשארת אדומה עד לחגירת מושב 

קדמי הבטיחות. 

רצ� התזכורת עשוי לפעול שוב בהתא� למהירות הרכב, 

הקדמי  והנו�ע  הנהג  במושב  הבטיחות  שחגורות  ועד 

לחגור  ברכב  הנו�עי�  לשאר  להזכיר  הנהג  על  חגורות. 

את חגורות הבטיחות שלה�.

שינוי מצב

א� הנהג או הנו�ע הקדמי מתירי� את חגורות הבטיחות 

חגורות  תזכורת  רצ�  בנ�יעה,  שהרכב  בעת  שלה� 

הבטיחות יתחיל עד לחגירת חגורות הבטיחות. התזכורת 

במושב הנו�ע הקדמי לא פעילה כאשר המושב ריק.

ייתכ� שהתזכורת תופעל א� יהיה מטע� כבד או בעל חיי� 

על מושב הנו�ע הקדמי, או א� המושב מוטה לחלוטי� 

לאחור (א� האפשרות קיימת).

מומל� לעג� בעלי חיי� במושב האחורי (א� קיי�) בהתק� 

באמצעות  לעיגו�  הנית�  נ�יעה  בארגז  או  מתאי�  רי�ו� 

חגורת הבטיחות של הרכב, ולאבטח היטב את המטע�.

תזכורת חגורת בטיחות למושב האחורי (א� קיימת)

תזכורת חגורת בטיחות למושב האחורי מציגה לנהג בא� 

משוחררות  או  חגורות  האחורי  במושב  בטיחות  חגורת 

(א� קיימת תזכורת חגורת בטיחות למושב האחורי). 

האחוריי�  למושבי�  הבטיחות  חגורת  תזכורת  רצ� 

מופעל כאשר הרכב בתנועה במהירות מעל התחו� 

נורית  נחגרת,  השנייה  בשורה  חגורה  א�  המוגדר. 

זה  מושב  עבור  אחורית  בטיחות  חגורת  תזכורת 

תידלק קבוע בירוק. א� הנו�ע אינו חוגר את חגורת 

יתחיל  הבטיחות  חגורות  תזכורת  רצ�  הבטיחות, 

(א� קיימת תזכורת חגורת בטיחות למושב האחורי). 

תידלק  התואמת  הבטיחות  חגורת  תזכורת  נורית 

קבוע באדו�.

א� חגורת הבטיחות אינה נחגרת כאשר הרכב עבור 

הבטיחות  חגורת  תזכורת  המוגדרת,  המהירות  את 

ויישמע צליל אזהרה רצי�  האחורית תהבהב באדו� 

למש כ-30 שניות, א� אי� שינוי במצב של אבזמי 

חגורות בטיחות במושבי� האחוריי�.

האחורי  במושב  נו�ע  של  הבטיחות  חגורת  א� 

האזהרה  רצ�  בתנועה,  שהרכב  בעת  משוחררת 

ונורית תזכורת חגורת הבטיחות אחורית  יתחיל שוב 

להתריע  כדי  לאדו�,  מירוק  צבע  תשנה  זה  למיקו� 

במושב האחורי  עד שהנו�ע  לעצור את הרכב  לנהג 

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

למש כ- 60 שניות (א� קיימת תזכורת חגורת בטיחות 

אחורית)

תזכורת חגורת בטיחות אחורית תציי� שהמושב האחורי 

המושב  א�   . חגורה  אינה  הבטיחות  וחגורת  פנוי 

האחורי פורק (בכלי רכב ע� מושב אחורי נית� לה�רה) 

קווי�  שני  ע�  תוצג  אחורית  בטיחות  חגורת  תזכורת 

מפרידי� - - .

נית� להפעיל או לבטל את פעולת תזכורת חגורת בטיחות 

קדמית במרכז שירות מורשה.

אחורית.  בטיחות  חגורת  תזכורת  את  לנטרל  נית�  לא 

פעולת  את  לבטל  לא  ממליצה   FCA US LLC חברת 

התזכורת.

הערה:

נורית  נוטרלה,  קדמית  בטיחות  חגורת  תזכורת  א� 

ותישאר  תידלק  הקדמית  הבטיחות  חגורת  תזכורת 

חגורות  את  יחגרו  הקדמי  והנו�ע  שהנהג  עד  דולקת 

הבטיחות.

חגורות מותניי�/כת�

לכל המושבי� ברכב יש חגורת מותניי�/כת�.

במקרה  רק  ננעל  הבטיחות  חגורות  של  הגלילה  מתק� 

רצועת  רגיל  במצב  התנגשות.  או  פתע  בלימת  של 

הכת� חופשית לנוע בהתא� לגופ. אול�, במקרה של 

הנו�ע  של  השלכה  ומונעת  ננעלת  החגורה  התנגשות, 

.בתו הרכב, ואת ה�כנה של פציעה כתוצאה מכ

אזהרה!
• להוביל 	 עלולה  בלבד  האוויר  כריות  על  ה�תמכות 

כריות  התנגשות.  של  במקרה  חמורות  לפציעות 

מאבטחות  הבטיחות,  חגורות  ע�  בשילוב  האוויר, 

אות למושב. בהתנגשויות מ�וימות ייתכ� שכריות 

חגורת  את  תמיד  חגור  ייפתחו.  לא  כלל  האוויר 

הבטיחות, ג� א� הרכב מצויד בכריות אוויר.

• עלולי� 	  ברכב והנו�עי�  אתה  התנגשות,  בעת 

חגורי�  לא  את�  א�  חמורות  פציעות  להיפצע 

כראוי. אתה עלול להיפגע מהחלקי� הפנימיי� של 

מחו�  אל  להיזרק  או  אחרי�,  מנו�עי�  או  הרכב 

לרכב.

אזהרה!
ודא תמיד שאתה ושאר הנו�עי� ברכב חגורי� כראוי.

• הרכב 	  בתו מטע�,  הובלת  באזורי  לנ�וע  מ�וכ� 

הנו�עי�  אנשי�  התנגשות,  בעת  לו.  מחוצה  או 

באזורי� אלה ה� בעלי �יכוי גבוה יותר להיפצע או 

להיהרג.

• מושב 	 ללא  באזור  לשבת  נו�ע  לא�  תאפשר  אל 

וחגורת בטיחות ברכב בעת הנ�יעה.

• כדי 	 כראוי.  וחגורי�  ישובי�  הנו�עי�  שכל  ודא 

של  במקרה  לפציעות  ה�יכו�  את  להפחית 

את  לחגור  חייבי�  והנהג  הנו�עי�  כל  התנגשות, 

חגורות הבטיחות שלה�.

• חגירה לא נכונה של חגורות הבטיחות עלולה לגרו� 	

עלולות  התנגשות.  בעת  יותר  חמורות  לפציעות 

להחליק  נית�  אפילו  או  פנימיות,  פגיעות  להיגר� 

החוצה מהחגורה. עקוב אחר ההוראות כדי לחגור 

ולשמור ג� על  את חגורת הבטיחות של כהלכה 

הנו�עי� ברכב בטוחי�.
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אזהרה!
• אחת. 	 בטיחות  חגורת  ע�  אנשי�  שני  לחגור  א�ור 

ה� עלולי� להתנגש אחד בשני בזמ� תאונה ולהיפגע 

באופ� חמור. לעול� אל תשתמש בחגורת מותניי�/

כת� או בחגורת מותניי� לחגירת יותר מאד� אחד, 

ללא קשר לגודלו.

אזהרה!
• גבוה מדי עלולה להגדיל 	 חגורת מותניי� שמונחת 

את ה�יכו� לפציעה בעת התנגשות. העוצמה של 

האג�,  בעצמות  או  במותניי�  תי�פג  לא  החגורה 

אלא באזור הבט�. ודא תמיד שהחלק התחתו� של 

ומהודק   מותני על   נמו מונח  הביטחו�  חגורת 

היטב.

• 	 עלי להג�  לא  עלולה  מפותלת  בטיחות  חגורת 

 .כראוי. בעת התנגשות היא א� עלולה לחתו אות

על  פיתולי�  ללא  מונחת  הבטיחות  שחגורת  ודא 

בטיחות  חגורת  ליישר   באפשרות אי�  א�   .גופ

מפותלת, פנה למרכז שירות לביצוע התיקו�.

אזהרה!
• במקרה 	 כראוי.   עלי תג�  לא  מדי  רופפת  חגורה 

במידה  קדימה  לנוע  עלול  אתה  פתע  בלימת  של 

.מ�וכנת. הדק את חגורת הבטיחות לגופ

• חגורת בטיחות שנחגרה לתו האבז� הלא נכו� לא 	

תג� עלי כראוי. חגורת מותניי� הנחגרת גבוה מדי 

יכולה להגדיל את ה�כנה של פגיעה בזמ� התנגשות.   

הקפד לחגור אותה לתו האבז� הקרוב אלי ביותר.

• 	 .אי� לחגור את חגורת הבטיחות מתחת לזרוע של

במשטחי�  להיחבט  עלול   גופ התנגשות  בעת 

בראש  הפגיעה  את  ולהגביר  הרכב  של  הפנימיי� 

לזרוע  מתחת  הנחגרת  בטיחות  חגורת  ובצוואר. 

הכת�  עצמות  פנימיות.  לפציעות  לגרו�  עלולה 

�ביב  החגורה  את  חגור  מהצלעות.  יותר  חזקות 

את  י�פגו  יותר  החזקות  שהעצמות  כדי  הכת� 

עוצמת ההתנגשות. 

• 	 עלי תג�  לא   מאחורי שמונחת  כת�  חגורת 

יותר לפגיעת  כראוי בעת התנגשות. יש �יכוי גדול 

את  חוגר  לא  אתה  א�  התנגשות  בעת  ראש 

חגורת הכת� של. יש להשתמש בחגורת הכת� 

והמותניי� ביחד.

הוראות שימוש בחגורת מותניי�/כת�

1 היכנ� לרכב ו�גור את הדלת. הישע� לאחור וכוונ� 

את המושב.

מעל  נמצא  הבטיחות  חגורת  של  האבז�  להב   .2

הזרוע  וליד  הקדמי,  המושב  של  הגב  משענת 

של במושב האחורי (בכלי רכב המצוידי� במושב 

אחורי). אחוז בלהב ומשו החוצה את החגורה.

אזהרה!
• בעת 	 להתנתק  עלולה  קרועה  או  פרומה  חגורה 

את  בדוק  הגנה.  ללא   אות ולהשאיר  התנגשות 

המערכת באופ� שוט�, חפש אחר חתכי�, פרימה, 

או חלקי� רופפי�. יש להחלי� מיד חלקי� פגומי�. 

ואל  הבטיחות  חגורות  מערכת  את  תפרק  אל 

תבצע בה שינויי�. יש להחלי� את מערכות חגורות 

הבטיחות לאחר התנגשות.
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במידת  המתיחה  מתק�   לאור האבז�  להב  את   משו

.הצור, כדי לאפשר לחגורה להקי� את המותניי� של

משיכת להב אבז� חגורת הבטיחות

 �3. לאחר שמשכת את החגורה במידה מ�פקת, הכנ

את הלשונית לתו האבז� עד להישמע צליל נקישה.

הכנ�ת להב האבז� לתו� האבז�

לרוחב  הדוק  באופ�  המותניי�  חגורת  את  מק�   .4

המותניי�, מתחת לבט�. משו את חגורת המותניי� 

חגורת  את  להרפות  נית�  ריפיו�.  ממנה  לה�יר  כדי 

המותניי� במידה והיא הדוקה מדי, באמצעות הטיית 

מותניי�  חגורת  המותניי�.  חגורת  ומשיכת  האבז� 

מתחת  שתחליק  האפשרות  את  מקטינה  מהודקת 

לחגורה במקרה של התנגשות.  

חגורת המותניי�

5. הנח את חגורת הכת� על החזה כאשר היא מתוחה, 

על  מונחת  תהיה  לא  והחגורה  בנוח  שתרגיש   כ

הצוואר. מתק� המתיחה יהדק אותה במידה הנכונה.

האדו�  הלחצ�  על  לח�  החגורה,  את  לשחרר  כדי   .6

.��שבאבז�. החגורה תימש אוטומטית למצב מאוח

לאפשר  כדי  האבז�  את  מטה  החלק   הצור במידת 

לחגורה לחזור למקומה.
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שחרור פיתול בחגורת מותניי�/כת�

פעל באופ� הבא כדי לשחרר פיתול למצב ישר בחגורת 

המותניי�/כת�.

1. מק� את האבז� קרוב ככל האפשר אל נקודת העיגו�.

אחוז  האבז�,  מעל  �"מ   30 עד  כ-15  של  במרחק   .2

קיפול  ליצור  כדי  מעלות  ב-180  החגורה  את  ו�ובב 

אשר מתחיל מיד מעל האבז�.

3. החלק את האבז� מעלה מעל החגורה המקופלת.

   החגורה המקופלת חייבת להיכנ� לחרי� האבז�.

4. המש להחליק את האבז� כלפי מעלה עד אשר הוא 

עובר את האזור המקופל והחגורה כבר לא מפותלת.

נקודת עיגו� עליונה מתכווננת של חגורת כת�

חגורת הכת� במושב הנהג והנו�ע הקדמי ניתנת לכוונו� 

כראוי, הרחק  כדי שתהיה מונחת  או מטה  כלפי מעלה 

.מצוואר

לח� על לחצ� השחרור כדי לשחרר את העיגו�, והזז אותו 

.כלפי מעלה או מטה למצב המתאי� ביותר עבור

נקודת עיגו� עליונה מתכווננת

ככלל, א� אתה נמו מהממוצע, עדי� שמצב החגורה 

יהיה נמו יותר. א� אתה גבוה מהממוצע, עדי� שמצב 

החגורה יהיה גבוה יותר.

לאחר שחרור לחצ� העיגו�, הזז אותו כלפי מעלה או מטה 

כדי לוודא שהוא נעול היטב.

הערה:

באפשרות  מצוידת  המתכווננת  העליונה  העיגו�  נקודת 

"העלאה קלה". אפשרות זו מאפשרת את הרמת נקודת 

העיגו� העליונה ללא צור בלחיצה על לחצ� השחרור.

את  הזז  במקומה,  נעולה  העיגו�  שנקודת  לוודא  כדי 

העיגו� כלפי מטה.

אזהרה!
חגירה לא נכונה של חגורות הבטיחות עלולה לגרו� 

עלולות  התנגשות.  בעת  יותר  חמורות  לפציעות 

להחליק  נית�  אפילו  או  פנימיות,  פגיעות  להיגר� 

החוצה מהחגורה. מלא אחר ההוראות כדי לחגור 

את חגורת הבטיחות של כהלכה ולשמור ג� על 

הנו�עי� ברכב בטוחי�.

• היא 	 כאשר  החזה  על  הכת�  רצועת  את  הנח 

לא תהיה  והחגורה  בנוח  כ שתרגיש  מתוחה, 

מונחת על הצוואר. מתק� המתיחה יהדק אותה 

במידה הנכונה.

• כוונו� לא נכו� של חגורת הבטיחות עלול להפחית 	

את היעילות שלה במקרה של התנגשות.

• בצע תמיד את כל כוונוני החגורה כאשר הרכב 	

עומד.
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חגורות בטיחות לנשי� בהריו�

נשי� בהריו� וחגורות בטיחות

מכיוו�  בטיחות,  חגורות  לחגור  חייבות  הרות  נשי� 

הפציעות  �כנת  את  משמעותית  מפחיתות  שהחגורות 

עבור� ועבור עובריה�.

ולרוחב  לבט�,  ומתחת  צמוד  החגורה  את  למק�  יש 

עצמות המותניי� החזקות. יש להניח את חגורת הכת� 

מעבר לחזה והרחק מהצוואר.

אי� להניח את חגורת הכת� מאחורי או מאחורי הזרוע.

קד� מותחני� של חגורות הבטיחות

מצוידות  הקדמיי�  המושבי�  של  הבטיחות  חגורות 

חופש  את  לבטל  שמתוכנ�  קד�-מתיחה  במתק� 

את  משפר  זה  מתק�  התנגשות.  של  במקרה  החגורה 

שהחגורה  מבטיח  שהוא   כ ידי  על  החגורה  ביצועי 

תהיה מהודקת היטב �ביב הנו�ע מוקד� ככל האפשר, 

במקרה של התנגשות. קד�-מותחני� פועלי� ביעילות 

בטיחות  שבמושבי  אלו  כולל  הנו�ע,  בממדי  תלות  ללא 

לילדי�.

הערה:

מתק� זה אינו מהווה תחלי� לחגירה נכונה של החגורה 

מונחת  להיות  צריכה  הבטיחות  חגורת  הנו�ע.  ידי  על 

היטב ובצורה מהודקת.

של  הבקרה  יחידת  ידי  על  מופעלי�  קד�-המותחני� 

מערכת הרי�ו� לנו�עי� (ORC). בדומה לכריות האוויר, 

הופעלו  א�  חד-פעמי.  לשימוש  מיועדי�  אלה  מתקני� 

אות�  להחלי�  יש  קד�-המותחני�,  או  האוויר  כריות 

בחדשי�.

מערכת ניהול אנרגיה

מערכת חגורת הבטיחות של המושב הקדמי וייתכ� שג� 

מצוידות  האחורי  המושב  של  הבטיחות  חגורת  מערכת 

את  יותר  עוד  להקטי�  היכולה  אנרגיה,  ניהול  במערכת 

ה�יכו� של פציעה במקרה של התנגשות.

מותח�  במכלול  מצוידת  הבטיחות  חגורות  מערכת 

המתוכנ� לשחרר את החגורה בצורה מבוקרת.

(ALR) מותחני נעילה  אוטומטיי�

מאובזרות  הנו�עי�  במושבי  הבטיחות  שחגורות  ייתכ� 

במותחני נעילה אוטומטיי� (ALR) אשר משמשי� לעיגו� 

בטוח של מושבי בטיחות לילדי�.

למידע נו��, עיי� בנושא "התקנת מושבי בטיחות לילדי� 

בטיחות  "מושבי  שבפרק  הבטיחות"  חגורות  באמצעות 

לילדי�".

כל מושב  הנעילה של  האיור הבא מתאר את אפשרות 

ברכב.
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ALR - מותחני נעילה  אוטומטיי� (דגמי שתי דלתות) 

ALR - מותחני נעילה  אוטומטיי� 

(דגמי ארבע דלתות)

הנעילה  במותחני  המצויד  במושב  יושב  הנו�ע  א� 

חגורת  את   משו רגילה,  נ�יעה  בעת  אוטומטיי� 

כדי  במושב,  הנו�ע  את  להקי�  כדי  מ�פיק  הבטיחות 

להימנע מהפעלת המערכת.

ע�  נקישות  של  צליל  יישמע  הופעלו,  המותחני�  א� 

משיכת החגורה.

 הנח לחגורת הבטיחות להיגלל עד ה�ו� למקומה בתו

כדי  דיה,  החגורה  את  שוב   משו מכ�  ולאחר  המנגנו� 

להקי� את הנו�ע במושב.

החלק את האבז� לתו התפ� עד להישמע צליל נקישה.

מראש  ננעלת  הכת�  חגורת  אוטומטי,  נעילה  במצב 

באופ� אוטומטי.

את  לבטל  כדי  למקומה  תחזור  עדיי�  הבטיחות  חגורת 

חופש הפעולה של חגורת הכת�.

השתמש במצב הנעילה האוטומטית בכל פע� שמושב 

בטיחות לילד מותק� במושב שמאובזר בתפקוד זה.

ילדי� מתחת לגיל 12 צריכי� להיות חגורי� תמיד במושב 

האחורי.

אזהרה!
• הפונה 	 לילד  רי�ו�  מערכת  תתקי�  אל  לעול� 

פעילה  אוויר  בכרית  שמוג�  מושב  על  לאחור 

פציעה  או  מוות  �כנת  קיימת  אחרת  לפניו. 

קשה לילד.

• בטיחות 	 במושב  ילדי�  לה�יע  תמיד  מומל� 

שבו  מכיוו�  האחורי,  במושב  המותק�  מתאי� 

יהיה הילד מוג� היטב בעת תאונה.

• הפונה 	 בטיחות  במושב  ילד  לה�יע   עלי א� 

לנטרל  יש  הקדמי,  במושב  שמותק�  לאחור 

את כרית האוויר של הנו�ע הקדמי. ודא תמיד 

שנורית חיווי כרית אוויר מנוטרלת דולקת בעת 

את  להזיז  יש  לילד.  בטיחות  במושב  שימוש 

מושב הנו�ע לאחור ככל האפשר, כדי שמושב 

הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח המכשירי�.

• הקדמי 	 הנו�ע  במושב  נפתחת  אוויר  כרית 

עלולה לגרו� למוות או לפציעות חמורות לילדי� 

עד גיל 12, כולל אלו שיושבי� במושב הבטיחות 

הפונה לאחור.
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כיצד להשתמש במצב נעילה אוטומטית

1. חגור את חגורת המותניי� והכת�.

לכל  מטה  כלפי  אותה   ומשו הכת�  בחגורת  אחוז   .2

אורכה.

צליל  יישמע  חזרתה  בעת  לחזור.  לחגורה  אפשר   .3

נקישה המציי� שהחגורה נמצאת כעת במצב נעילה 

אוטומטית.

כיצד לבטל את מצב נעילה אוטומטית

חזרתה  את  ואפשר  המותניי�/כת�  חגורת  את  נתק 

האוטומטית  הנעילה  מצב  את  לבטל  כדי  המלאה 

ולהפעיל את מצב נעילת החירו� של הרכב.

אזהרה!
• לאחר בדיקה לפי המתואר ב�פר זה, חובה להחלי� 	

הנעילה  מותחני  מערכת  א�  החגורה  מכלול  את 

האוטומטיי� (ALR) או כל תפקוד אחר של חגורת 

הבטיחות לא עובד כראוי.

• אי החלפת מכלול החגורה עלול להגביר את ה�יכו� 	

של פגיעה בהתנגשות.

אזהרה!
• כדי 	 האוטומטית  הנעילה  במצב  להשתמש  אי� 

או  הבטיחות,  חגורות  את  שחוגרי�  נו�עי�   ��לר

ילדי� שיושבי� במושבי הגבהה. מצב הנעילה נועד 

או  לאחור  הפוני�  לילד  בטיחות  מושבי  להתקנת 

הפוני� לפני�, ומצוידי� ברתמה להתקנה.

(SRS) מערכות רי�ו� נו�פות

במערכות  מצוידי�  להיות  עשויי�  מ�וימי�  דגמי� 

הבטיחות שמתוארות בפרק זה, וייתכ� שה� אופציונליות 

.בדגמי� אחרי�. ודא זאת ע� מרכז השירות של

 עלי להג�  מוכנה  להיות  צריכה  האוויר  כריות  מערכת 

בעת התנגשות. מערכת הרי�ו� לנו�עי� (ORC) מבקרת 

שקשור  המחבר  החיווט  ואת  הפנימיי�  המעגלי�  את 

לרכיבי� החשמליי� של מערכת כריות האוויר.

ייתכ� שמערכת כריות האוויר ברכב כוללת:

רכיבי מערכת כריות האוויר

• 	(ORC) ו��בקר מערכת רי

• נורית אזהרת כרית אוויר 	

• עמוד וגלגל הגה	

• לוח מחווני�	

• מגני ברכיי�	

• כריות אוויר במושבי� הקדמיי�	

• לחצ� אבז� חגורות הבטיחות	

• כריות אוויר צד נו�פות	

• חיישני פגיעה קדמיי� וצדדיי�	

• קד� מותחני� של חגורות הבטיחות	

נורית אזהרת כרית אוויר

המעגלי�  מוכנות  את  מנטרת  המערכת   

האלקטרוניי� של מערכת כריות האוויר בכל עת שמתג 

.ON/RUN או START ההתנעה נמצא במצב

א� מתג ההתנעה נמצא במצב OFF או ACC, מערכת 

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

כריות האוויר ג� א� המצבר חלש או נותק לפני פתיחת 

הכריות.

כמו כ�, המערכת מדליקה את נורית האזהרה של כריות 

לבדיקת  שניות   8 עד   4  למש המחווני�  בלוח  האוויר 

במצב  נמצא  ההתנעה  שמתג  בעת  עצמית,  תקינות 

ON/RUN. הנורית כבית לאחר �יו� בדיקת התקינות.

נורית  המערכת,  מרכיבי  באחד  תקלה  ותתגלה  במידה 

כריות האוויר תידלק רגעית או ברציפות.

צליל התרעה יחיד יישמע במידה והנורית נדלקת לאחר 

ההתנעה.

המערכת מכילה ג� אבחוני� שידליקו את נורית אזהרת 

ישנה תקלה שעלולה  כריות האוויר בלוח המחווני� א� 

להשפיע על המערכת.

האבחו� ג� מאח�� בזיכרו� את אופי התקלה.

במערכת  תחזוקה  פעולות  לבצע  �יבה  שאי�  א�  על 

שירות  למרכז  מיד  פנה  הבאי�  במקרי�  האוויר,  כריות 

לתיקו� המערכת.

• 	 במהל נדלקת  לא  האוויר  כריות  של  האזהרה  נורית 

4 עד 8 השניות לאחר העברת מתג ההתנעה למצב 

.ON/RUN

• נורית האזהרה נשארת דולקת לאחר פרק הזמ� של 	

4 עד 8 שניות.

• קבועה 	 נשארת  או  ל�ירוגי�  נדלקת  האזהרה  נורית 

במהל הנ�יעה.

הערה:

הקשור  אחר  מד  כל  או  ה�ל"ד  מד  המהירות,  מד  א� 

למנוע לא עובד, ייתכ� שג� מערכת הרי�ו� לנו�עי� תהיה 

מנוטרלת. ייתכ� שכריות האוויר לא יגנו עלי במקרה כזה.

בתקלה  לטיפול  האפשרי  בהקד�  שירות  למרכז  פנה 

במערכת כריות האוויר.

אזהרה!
בלוח  האוויר  כריות  של  האזהרה  מנורית  התעלמות 

עלי בעת  יגנו  לא  האוויר  פירושה שכריות  המחווני� 

התנגשות. א� הנורית לא נדלקת לבדיקת תקינותה 

או א� היא  דולקת לאחר התנעת הרכב,  או נשארת 

נדלקת במהל נ�יעה, פנה מיד למרכז שירות לטיפול 

במערכת כריות האוויר.

נורית אזהרת תקלה בנורית כריות אוויר

א� זוהתה תקלה בנורית אזהרת כרית האוויר, אשר 

 ,(SRS) יכולה להשפיע על מערכת הרי�ו� הנו�פת 

נורית אזהרת תקלה בנורית כריות אוויר תידלק בלוח 

אוויר  כריות  בנורית  תקלה  אזהרת  נורית  המחווני�. 

תמשי לדלוק כל עוד התקלה קיימת. בנו��, יישמע 

צליל בודד כדי להתריע על כ שנורית אזהרת תקלה 

בנורית כריות אוויר נדלקה וזוהתה תקלה. א� נורית 

או  קבוע  נדלקת  אוויר  כריות  בנורית  תקלה  אזהרת 

ל�ירוגי� בעת נהיגה פנה מיד למרכז שירות מורשה.

בנורית  תקלה  אזהרת  לנורית  בנוגע   ��נו למידע 

כריות אוויר עיי� בפרק "הכר את לוח המחווני�" ב�פר 

נהג זה.
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כריות אוויר קדמיות

מותניי�/ ובחגורות  קדמיות  אוויר  בכריות  מצויד   רכב

ה�  הקדמיות  האוויר  כריות  הקדמיי�.  במושבי�  כת� 

כרית  הבטיחות.  חגורות  של  הרי�ו�  למערכות  תו�פת 

האוויר של הנהג נמצאת במרכז גלגל ההגה. כרית האוויר 

תא  מעל  המחווני�  בלוח  נמצאת  הקדמי  הנו�ע  של 

הכפפות. התוויות SRS AIRBAG או AIRBAG מוטבעות 

על כי�וי הכריות.

מיקו� כרית אוויר קדמית וכרית אוויר לברכיי�

1 - כריות האוויר הקדמיות של הנהג והנו�ע הקדמי

2 - כרית אוויר לברכיי� של הנהג והנו�ע הקדמי

אזהרה!
• ישיבה קרובה מדי לגלגל ההגה או ללוח המחווני� 	

בעת פתיחה של כרית האוויר עלולה לגרו� לפציעה 

למרווח  זקוקות  האוויר  כריות  למוות.  וא�  חמורה, 

בהגה  לאחוז  שתוכל   כ לאחור,  הישע�  פתיחה. 

בקלות או לגעת בלוח המחווני�.

• לעול� אל תתקי� מערכת רי�ו� לילד הפונה לאחור 	

על מושב שמוג� בכרית אוויר פעילה לפניו. אחרת 

קיימת �כנת מוות או פציעה קשה לילד.

• מומל� תמיד לה�יע ילדי� במושב בטיחות מתאי� 	

המותק� במושב האחורי, מכיוו� שבו יהיה הילד מוג� 

היטב בעת תאונה.

• א� עלי לה�יע ילד במושב בטיחות הפונה לאחור 	

כריות  את  לנטרל  יש  הקדמי,  במושב  שמותק� 

חיווי  שנורית  תמיד  ודא  הקדמי.  הנו�ע  של  אוויר 

כרית אוויר מנוטרלת, דולקת בעת שימוש במושב 

לאחור  הנו�ע  מושב  את  להזיז  יש  לילד.  בטיחות 

לילד  הבטיחות  ממשוב  למנוע  כדי  האפשר,  ככל 

לגעת בלוח המחווני�.

• עלולה 	 הקדמי  הנו�ע  במושב  נפתחת  אוויר  כרית 

לגרו� למוות או לפציעות חמורות לילדי� עד גיל 12, 

כולל אלו שיושבי� במושב הבטיחות הפונה לאחור.

והנו�ע  הנהג  של  הקדמיות  האוויר  כריות  מאפייני 

הקדמי

על  המזוהה  ההתנגשות  חומרת  לפי  פועלת  המערכת 

ידי מערכת הרי�ו� לנו�עי� (ORC), אשר מקבלת מידע 

מחיישני ההתנגשות הקדמיי� (א� קיימי�) או מרכיבי� 

אחרי� של המערכת. כרית האוויר של הנהג היא כרית 

אוויר חד שלבית.

כרית האוויר של הנו�ע היא כרית אוויר רב שלבית.

השלב הראשו� של הניפוח מופעל מיד ברגע ההתנגשות 

שדורשת פתיחה של כרית האוויר.

חומרת  יותר במקרי� בה�  היא חלשה  הניפוח  עוצמת 

ההתנגשות נמוכה.

עוצמת ניפוח חזקה יותר משמשת למקרי� בה� חומרת 

ההתנגשות גבוהה.

ייתכ� שרכב זה מצויד במתג חגורות בטיחות של הנהג ו/

או הנו�ע הקדמי, אשר מזהה מקרה בו הנהג או הנו�ע 

הקדמי לא חגורי�.

את  להתאי�  עשוי  הבטיחות  חגורת  של  האבז�  מתג 

קצב הניפוח של כריות האוויר הקדמיות המתקדמות.

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

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

Front Air Bags

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

WARNING!

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

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

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

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

Driver And Passenger Front Air Bag Features

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

Front Air Bag/Knee Impact Bolster
Locations

1 — Driver And Passenger Front Air
Bags

2 — Driver And Passenger Knee Impact
Bolsters

SA
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אזהרה!
• אי� להניח חפצי� על כריות האוויר בלוח המחווני� 	

עלולי�  שה�  מאחר  ב�ביבת�,  או  ההגה  ובגלגל 

תאונה  של  במקרה  חמורות  לפגיעות  לגרו� 

שתגרו� לפתיחת כריות האוויר.

• או 	 האוויר  כריות  מכ�י  על  חפצי�  להניח  אי� 

ב�ביבת�, ואל תנ�ה לפתוח אות� ידנית. אתה עלול 

לגרו� נזק לכריות ולהיפגע, מכיוו� שה� עלולות לא 

להיות תקינות.כי�וי המג� של כרית האוויר מתוכנ� 

להיפתח רק בעת התנפחות הכרית.

• להוביל 	 עלולה  בלבד  האוויר  כריות  על  ה�תמכות 

כריות  התנגשות.  של  במקרה  חמורות  לפציעות 

מאבטחות  הבטיחות,  חגורות  ע�  בשילוב  האוויר, 

אות למושב. בהתנגשויות מ�וימות ייתכ� שכריות 

חגורת  את  תמיד  חגור  ייפתחו.  לא  כלל  האוויר 

הבטיחות, ג� א� הרכב מצויד בכריות אוויר.

הפעלת כריות האוויר הקדמיות

נו�פת  הגנה  ל�פק  תוכננו  הקדמיות  האוויר  כריות 

בשילוב ע� חגורות הבטיחות.

אי� ה� מקטינות את ה�כנה לפציעה כתוצאה מהתנגשות 

אחורית, צידית או מצב של התהפכות הרכב.

הקדמיות,  האוויר  כריות  יופעלו  חזיתית  תאונה  בכל  לא 

ג� א� נגר� נזק לרכב במהל התאונה. לדוגמה, בעת 

התנגשויות בעמודי�, התנגשות גחו�, התנגשות זוויתית.

ייתכ�  ברכב,  התאונה  ובמיקו�  ב�וג  תלוי  זאת,  למרות 

שכריות האוויר הקדמיות ייפתחו ג� בתאונה ע� כלי רכב 

קט� שיגרו� להאטה חזקה.

מהירות  הרכב,  האטת  את  מודדי�  שהחיישני�  מאחר 

כריות  א�  להחליט  כדי  מ�פיקי�  אינ�  והנזק  הרכב 

האוויר היו צריכות להיפתח או לא.

 חגירת חגורות הבטיחות חשובה לשיפור הבטיחות של

בכל �וג של התנגשות, לשמירה על מיקומ במושב ועל 

המרחק מכרית האוויר.

כאשר המערכת לרי�ו� נו�עי� 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.

העליו�  קדמי  מושב  והחלק  ההגה  גלגל  מרכז  כי�וי 

של לוח המחווני� מופרדי� ומתקפלי�, כ שכריות 

האוויר יכולות להיפתח במלוא�.

שלוקח  מהזמ�  בפחות  במלוא�  נפתחות  הכריות 

למצמ� בעיניי�.

לאחר מכ� ה� מתרוקנות במהירות במהל רי�ו� הנהג 

והנו�ע הקדמי.

 – הנו�ע  מושב  של  האוויר  כרית  תפקוד  נטרול 

א� קיי�

המערכת מאפשרת לנהג לנטרל (לכבות) את כרית 

 עלי א�  הקדמי  המושב  של  המתקדמת  האוויר 

להתקי� את מושב הבטיחות לילד במושב הקדמי.

עלי לעשות את הפעולה הזאת א ורק א� זה הכרחי 

להתקי� את מושב הבטיחות לילד במושב הקדמי.

ילדי� עד גיל 12 או צעירי� יותר חייבי� תמיד להיות 

חגורי� במושב האחורי.

�טטי�טיקת תאונות מעידה כי הילדי� בטוחי� יותר 

במושב האחורי מאשר במושב הקדמי.

לילדי�"  בטיחות  "מושבי  בנושא  עיי�   ,��נו (למידע 

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

מנוטרלת, היא לא תפתח בעת התנגשות.

• כרית אוויר מתקדמת מנוטרלת של המושב הקדמי 	

 ��בנו נו�פת,  הגנה  הקדמי  לנו�ע  תעניק  לא 

לחגורת הבטיחות.

• רק 	 הקדמי  במושב  לילד  הבטיחות  מושב  התק� 

א� בקונ�ולה המרכזית דולקת נורית החיווי נטרול 

 (OFF) הקדמי  הנו�ע  מושב  של  האוויר  כרית 

האוויר  שכרית  המודיעה  העילית,  בקונ�ולה   

המתקדמת  של המושב הקדמי מנוטרלת.

• עלולי� 	  ברכב והנו�עי�  אתה  התנגשות,  בעת 

חגורי�  לא  את�  א�  חמורות  פציעות  להיפצע 

כראוי. אתה עלול להיפגע מהחלקי� הפנימיי� של 

מחו�  אל  להיזרק  או  אחרי�,  מנו�עי�  או  הרכב 

לרכב. ודא תמיד שאתה והנו�עי� האחרי� חגורי� 

כראוי.

נית� להפעיל או לנטרל  את כרית האוויר המתקדמת של 

המושב הקדמי על ידי בחירת הפעולה הרצויה בתפריט 

בתצוגת לוח המחווני�.

למידע נו�� אי להגיע לתצוגת לוח המחווני�, עיי� בנושא 

"תצוגת לוח מחווני�" בפרק "הכר את לוח המחווני�".

כולל  הנו�ע  מושב  של  האוויר  כרית  נטרול  תפקוד 

את הדברי� הבאי�:

• 	(ORC) ו�� בקר מערכת רי

• הנו�ע 	 כרית האוויר של מושב  נטרול  חיווי  נורית   

הקדמי (OFF) תידלק בכתו� מעל הקונ�ולה העילית.

•  נורית חיווי כרית האוויר של מושב הנו�ע הקדמי 	

פועלת (ON) תידלק בכתו� מעל קונ�ולה העילית.

•  נורית אזהרת כרית אוויר - תידלק בכתו� בתצוגת 	

לוח המחווני�.

נוריות חיווי כרית אוויר של הנו�ע הקדמי

מוכנות  את  מנטרת   (ORC) לנו�עי�  הרי�ו�  מערכת 

בכל  האוויר  כריות  מערכת  של  האלקטרוניי�  המעגלי� 

ON/ או   START במצב  נמצא  ההתנעה  שמתג  פע� 

.RUN

מערכת הרי�ו� תדליק את נורית החיווי נטרול כרית האוויר 

של מושב הנו�ע הקדמי המודיעה א� המערכת פועלת 

שניות   8 עד   5  במש העילית  בקונ�ולה  מכובה,  או 

 START לבדיקה עצמית כשמתג ההתנעה נמצא במצב

הבדיקה  אחרי  העצמית,  הבדיקה  לאחר   .ON\RUN או 

העצמית, הנהג והנו�ע יוכלו לדעת מה מצב כרית האוויר 

המתקדמת של מושב הנו�ע הקדמי על פי נורית החיווי 
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 עלי מתרחשי�,  הבאי�  מהדברי�  אחד  א�  שתידלק. 

בע"מ  מורשה מטע� �מלת  שירות  למרכז  מיד  לפנות 

לבדיקה מערכת כריות האוויר.

• הבדיקה 	  במהל נדלקות   לא  החיווי  נוריות  שתי 

ON\ או   START במצב  ההתנעה  כשמתג  העצמית 

.RUN

• שתי נוריות המחווני� 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 שה�תיימה הבדיקה העצמית, צריכה להידלק כל 

מושב  של  האוויר  כרית  של  אחת  חיווי  נורית   רק  פע� 

הנו�ע.

אזהרה!
לעיל המראה  א� מתרחש אחד מהמצבי� שהוזכרו 

שיש בעיה ע� נורית החיווי של כרית האוויר של מושב 

הנו�ע  מושב  של  המתקדמת  האוויר  כרית  הנו�ע, 

או   DISABLED) שנבחר  האחרו�  במצב  תישאר 

ENABLED) (מנוטרל או מופעל).

נורית חיווי כרית האוויר של מושב הנו�ע הקדמי 

מנוטרלת (OFF) בקונ�ולה העילית.

מנוטרלת  הקדמי  הנו�ע  מושב  של  האוויר  כרית  נורית 

כשכרית  הקדמי  במושב  ולנו�ע  לנהג  מודיעה   (OFF)

מנוטרלת.  הקדמי  המושב  של  המתקדמת  האוויר 

הקדמי  הנו�ע  מושב  של  האוויר  כרית  חיווי  נורית 

מנוטרלת (OFF), דולקת  כדי להודיע שכרית האוויר 

המתקדמת של המושב הקדמי לא תיפתח במקרה של 

אל תניח שכרית האוויר של המושב  לעול�  התנגשות. 

הנו�ע הקדמי מנוטרלת, אלא א� ראית את נורית החיווי 

 (OFF) הקדמי  הנו�ע  מושב  של  האוויר  כרית  נטרול 

. דולקת 

נורית חיווי כרית האוויר של מושב הנו�ע הקדמי 

פועלת (ON) בקונ�ולה העילית.

 (ON) ע הקדמי פועלת�נורית כרית האוויר של מושב הנו

האוויר  כשכרית  הקדמי  במושב  ולנו�ע  לנהג  מודיעה 

המתקדמת של המושב הקדמי פעילה. נורית חיווי כרית 

דולקת   (ON) פועלת  הקדמי  הנו�ע  מושב  של  האוויר 

, כדי להודיע שכרית האוויר המתקדמת של המושב 

הקדמי תיפתח במקרה של התנגשות. לעול� אל תניח 

אלא  פעילה  הקדמי  הנו�ע  המושב  של  האוויר  שכרית 

א� ראית את נורית החיווי כרית האוויר של מושב הנו�ע 

. הקדמי פעילה (ON) דולקת 

אזהרה!
• הפונה 	 לילד  רי�ו�  מערכת  תתקי�  אל  לעול� 

לאחור על מושב שמוג� בכרית אוויר פעילה לפניו. 

אחרת קיימת �כנת מוות או פציעה קשה לילד.

• בטיחות 	 במושב  ילדי�  לה�יע  תמיד  מומל� 

מתאי� המותק� במושב האחורי, מכיוו� שבו יהיה 

הילד מוג� היטב בעת תאונה.

• הפונה 	 בטיחות  במושב  ילד  לה�יע   עלי א� 

לנטרל  יש  הקדמי,  במושב  שמותק�  לאחור 

תמיד  ודא  הקדמי.  הנו�ע  של  האוויר  כרית  את 

שנורית חיווי כרית אוויר מנוטרלת, דולקת בעת 

שימוש במושב בטיחות לילד.

האפשר,  ככל  לאחור  הנו�ע  מושב  את  להזיז  יש 

בלוח  ייגע  לא  הילד  של  הבטיחות  שמושב  כדי 

המכשירי�.

• כרית אוויר נפתחת במושב הנו�ע הקדמי עלולה 	

לגרו� למוות או לפציעות חמורות לילדי� עד גיל 

12, כולל אלו שיושבי� במושב הבטיחות הפונה 

לאחור ילדי� מתחת ועד לגיל 12 צריכי� להיות 

חגורי� תמיד במושב האחורי.



ת
ת בטיחו

מערכו

114

מושב  של  המתקדמת  האוויר  כרית  (כיבוי)  נטרול 

הנו�ע הקדמי

על מנת לנטרל את כרית האוויר המתקדמת של מושב 

הנו�ע הקדמי, כנ� לתפריט הראשי של צג לוח המחווני� 

הנמצא בלוח במחווני�, על ידי לחיצה על לחצני  החצי� 

מכ�  ולאחר  ההגה,  גלגל  על  הנמצאי�  ולמטה  למעלה 

בצע את הפעולות הבאות:

מידעפעולה

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

לח� על OK (אישור) על גלגל ההגה 
 Vehicle ל �של הרכב כדי להיכנ

Settings (הגדרות רכב).

גלול למעלה או למטה באמצעות 
לחצני החצי� על גלגל ההגה כדי 

לבחור ב-Security (אבטחה).

לח� על לחצ� OK (אישור) על 
 Security-גלגל ההגה כדי לבחור ב

(אבטחה).

לח� על לחצ� OK (אישור) על גלגל 
 Passenger-ההגה כדי לבחור ב
AIRBAG (כרית אוויר של מושב 

הנו�ע).

מידעפעולה

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

הערה:

א� כרית האוויר 
המתקדמת של 

נו�ע המושב 
הקדמי הייתה 

 ENABLED במצב
(הופעלה) קוד� 

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

OFF (מכובה).

לח� על לחצ� OK (אישור) על גלגל 
 Passenaer-ההגה כדי לבחור ב
AIRBAG OFF (כרית אוויר של 

 OFF  (ע מנוטרלת�מושב הנו
(מכובה).

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

מידעפעולה

לח� על לחצ� OK (אישור) על גלגל 
ההגה כדי לבחור ב"YES" (כ�).

הערה:

א� פעולה זו לא 
תושל� תו דקה, 

 �הפעולה תיכנ
למצב של השהייה 

ויהיה עלי לחזור 
.שוב על התהלי

יישמע צליל בודד 
בזמ� שנורית 

החיווי כרית האוויר 
של מושב הנו�ע 

מנוטרלת  
במש 4 עד 5 

שניות כדי לאשר 
שכרית האוויר 

של מושב הנו�ע 
הקדמי נוטרלה.  
נורית חיווי כרית 

האוויר של מושב 
הנו�ע מנוטרלת 

(OFF)  תישאר 
דולקת  באופ� רצו�  
בקונ�ולה  המרכזית 

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

התנגשות.

מושב  של  המתקדמת  האוויר  כרית  של  הפעלה 

הנו�ע הקדמי

כנ� לתפריט הראשי של צג לוח המחווני� הנמצא בלוח 
במחווני�, על ידי לחיצה על לחצני החצי� מעלה ומטה 
הנמצאי� על גלגל ההגה, ולאחר מכ� בצע את הפעולות 

הבאות:

מידעפעולה

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

לח� על OK (אישור) על גלגל 
 �ההגה של הרכב כדי להיכנ

ל-Vehicle Settings (הגדרות 
רכב).

גלול למעלה או למטה באמצעות 
לחצני החצי� על גלגל ההגה כדי 

לבחור ב-Security (אבטחה).

לח� על לחצ� OK (אישור) על 
 Security-גלגל ההגה כדי לבחור ב

(אבטחה).

מידעפעולה

לח� על לחצ� OK (אישור) על גלגל 
 Passenger-ההגה כדי לבחור ב
AIRBAG (כרית אוויר של הנו�ע).

גלול למעלה או למטה לכרית אוויר 
.ON  ע דולקת�של מושב הנו

הערה:
א� כרית האוויר 
המתקדמת של 

נו�ע המושב 
הקדמי הייתה 

 DISABLED במצב
(מנוטרלת) קוד� 

לכ�, ברירת המחדל 
תהיה שהמערכת 

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

ON (פועל).

לח� על לחצ� OK (אישור) על גלגל 
 Passenger ההגה כדי לבחור ב
AIRBAG ON (כרית אוויר של 
ON מושב הנו�ע פועלת) 

לח� על לחצ� OK (אישור) על גלגל 
ההגה כדי לבחור ב-YES (כ�).

הערה: 
א� פעולה זו לא 

תושל� תו דקה, 
 �הפעולה תיכנ

למצב של השהייה 
ויהיה עלי לחזור 
.שוב על התהלי

מידעפעולה

יישמע צליל בודד 
בזמ� שנורית החיווי 

כרית האוויר של 
מושב הנו�ע  

דולקת במש 4 עד 
5 שניות כדי לאשר 

שכרית האוויר 
המתקדמת  של 

מושב הנו�ע הקדמי 
.(ON) פעילה

נורית חיווי כרית 
האוויר של מושב 

, הנו�ע פעילה 

תישאר דולקת 
באופ� רצו� 

בקונ�ולה המרכזית 
כדי להודיע שכרית 
האוויר המתקדמת 
של המושב הקדמי 

.(ON) פעילה
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ביצוע הפעולות  שפורטו בטבלה לעיל יפעילו את כרית 

האוויר המתקדמת של מושב הנו�ע הקדמי. נורית חיווי 

  (ON) ע הקדמי פעילה�כרית האוויר של מושב הנו

האוויר  שכרית  להודיע  כדי  דולקת,  העילית  בקונ�ולה 

של  במקרה  תיפתח  הקדמי  המושב  של  המתקדמת 

התנגשות הדורשת פתיחה של כרית האוויר.

אזהרה!
• לעול� אל תתקי� מערכת רי�ו� לילד הפונה לאחור 	

על מושב שמוג� בכרית אוויר פעילה לפניו. אחרת 

קיימת �כנת מוות או פציעה קשה לילד.

אזהרה!
• מומל� תמיד לה�יע ילדי� במושב בטיחות מתאי� 	

המותק� במושב האחורי, מכיוו� שבו יהיה הילד מוג� 

היטב בעת תאונה.

• א� עלי לה�יע ילד במושב בטיחות הפונה לאחור 	

כרית  את  לנטרל  יש  הקדמי,  במושב  שמותק� 

חיווי  ודא תמיד שנורית  הנו�ע הקדמי.  האוויר של 

במושב  שימוש  בעת  דולקת  אוויר  כרית  נטרול 

לאחור  הנו�ע  מושב  את  להזיז  יש  לילד.  בטיחות 

לא  הילד  כדי שמושב הבטיחות של  ככל האפשר, 

ייגע בלוח המכשירי�.

• עלולה 	 הקדמי  הנו�ע  במושב  נפתחת  אוויר  כרית 

גיל  עד  לילדי�  חמורות  לפציעות  או  למוות  לגרו� 

הפונה  הבטיחות  במושב  שיושבי�  אלו  כולל   ,12

לאחור.

• חגורי� 	 להיות  צריכי�   12 לגיל  ועד  מתחת  ילדי� 

תמיד במושב האחורי.

מגני ברכיי�

הנהג  של  הברכיי�  על  להג�  מ�ייעי�  הברכיי�  מגני 

ביותר  הנוחה  בתנוחה  אות�  ולמק�  הקדמי,  והנו�ע 

בעת פתיחת כריות האוויר הקדמיות.

אזהרה!
• אי� לחתו, לקדוח או לטפל בכל צורה היא במגני 	

הברכיי�.

• נוריות 	 כמו  מגני הברכיי�  על  אביזרי�  להתקי�  אי� 

אזעקה, רכיבי �טריאו שוני�, מכשירי קשר וכד'.

כריות אוויר צדדיות נו�פות

(SABs) כריות אוויר צד נו�פות שמותקנות במושב

נו�פות  צד  אוויר  כריות  להיות מותקנות  ברכב עשויות 

בכריות  מצויד   רכב א�   .(SABs) במושב  שמותקנות 

אוויר צד נו�פות שמותקנות במושב (SABs), ראה את 

המידע על כריות אוויר צד להל�.

הקדמיי�.  המושבי�  של  החיצוני  בצד  נמצאות  הכריות 

 AIRBAG  או SRS AIRBAG ומנות על ידי התווית�ה� מ

שתפורה לצד החיצוני של המושבי�.
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תווית של כריות אוויר צד נו�פות שמותקנות במושב

�כנת  את  להקטי�  מ�ייעות  קיימות)  (א�   SAB כריות 

הפציעה במהל התנגשויות צד מ�וימות,  בנו�� להגנה 

הכריות  כאשר  והשלדה.  הבטיחות  חגורות  שמ�פקות 

יוצאות דר התפר הצידי החיצוני של כי�וי  נפתחות ה� 

משענת הגב.

כאשר הכריות נפתחות, ה� יוצאות דר התפר הצידי של 

הכריות  הדלת.  לבי�  הנו�ע  שבי�  המרווח   לתו המושב, 

עלולי�  שנו�עי�   כ ובעוצמה,  במהירות  נפתחות 

להיפגע א� ה� לא יושבי� כראוי במושב�, או א� ישנ� 

א�  ה�  ילדי�  הכריות.  של  הפתיחה  במ�לול  עצמי� 

ב�יכו� גבוה יותר.

אזהרה!
חפצי�  להניח  או  מושבי�  בכי�ויי  להשתמש  אי� 

 ב לפגוע  עלולי�  ה�  צד.  האוויר  כריות  לבי�   בינ

בעת פתיחת הכריות ולגרו� לפציעות קשות.

התנגשויות צדדיות

של  במקרי�  לפעול  תוכננו  והווילו�  צד  האוויר  כריות 

 (ORC) עי��התנגשויות מ�וימות. המערכת לרי�ו� הנו

קובעת א� יש צור בפתיחת כריות האוויר בצד מ�וי� 

וחומרת  �וג  פי  על  התהפכות,  של  במקרה  או  שנפגע 

הפגיעה.

מ�ייעי�  הצדדיי�  החיישני�  צדדיות,  בהתנגשויות 

הרצויה  התגובה  את  לקבוע  לנו�עי�  הרי�ו�  למערכת 

להתנגשות.

המערכת מכוילת כ שהיא יכולה לנפח את כריות האוויר 

צד בעת התנגשות צדדית ברכב בעוצמה שמצריכה את 

צד  האוויר  כריות  צדדיות,  בהתנגשויות  הכריות.  פתיחת 

שמאל  בצד  התנגשות  כאשר  עצמאי,  באופ�  נפתחות 

בצד  והתנגשות  השמאלית  האוויר  כרית  את  תנפח 

ימי� תנפח את כרית האוויר הימנית בלבד.

מ�פקת  �יבה  בהכרח  אינה  בלבד  ברכב  פגיעה 

לא  צד  האוויר  ייתכ� שכריות  האוויר.  כריות  לפתיחת 

ייפתחו כלל, לרבות בהתנגשויות שמתרחשות בזוויות 

פוגעת  לא  ההתנגשות  בה�  במקרי�  או  מ�וימות, 

בתא הנו�עי�.

התנגשות  בעת  להיפתח  עשויות  הקדמיות  הכריות 

גחו� או התנגשות זוויתית. כריות האוויר צד ה� תו�פת 

הכריות  הבטיחות.  חגורות  של  הרי�ו�  למערכות 

נפתחות במלוא� בפחות מהזמ� שלוקח למצמ�.

אזהרה!
• מדי 	 קרוב  הנמצאי�  ילדי�,  לרבות  נו�עי�, 

לכריות האוויר עלולי� להיפגע קשות או להיהרג. 

לנו�עי� ברכב ובעיקר לילדי� א�ור להישע� על 

הפתיחה  אזור  או  עליה�,  להירד�  או  הדלתות 

של כריות האוויר, אפילו א� ה� יושבי� במושב 

בטיחות ייעודי.
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אזהרה!
• א� 	 לילדי�,  הבטיחות  (ומושבי  הבטיחות  חגורות 

יש בה� צור) ה� חיוניות להגנה על ביטחונ בכל 

 מקומ על  לשמור   ל מ�ייעות  ג�  ה�  התנגשות. 

את  להשיג  כדי  הכריות.  התנפחות  בעת  במושב 

הנו�עי�  הצד,  אוויר  מכריות  ביותר  הטוב  ההגנה 

ולשבת  כראוי  הבטיחות  חגורות  את  לחגור  חייבי� 

צריכי�  ילדי�  המושב.  על  נשע�  כשגב�  זקופי� 

הגבהה  במושבי  או  בטיחות  במושבי  לשבת 

שמתאימי� לגודל�.

אזהרה!
• כריות האוויר זקוקות למרווח פתיחה. אל תישע� על 	

.הדלת או על החלו�. שב זקו� ובמרכז מושב

• פתיחת� 	 בזמ�  צד  האוויר  לכריות  מוגזמת  קרבה 

עלולה לגרו� לפגיעה קשה וא� למוות.

• עלולה 	 בלבד  צד  האוויר  כריות  על  ה�תמכות 

התנגשות.  של  במקרה  חמורות  לפציעות  לגרו� 

הבטיחות,  חגורות  ע�  בשילוב  צד,  האוויר  כריות 

מ�וימות  בהתנגשויות  למושב.   אות מאבטחות 

ייתכ� שכריות האוויר צד כלל לא ייפתחו.

אזהרה!
חגור תמיד את חגורת הבטיחות, ג� א� הרכב מצויד 

בכריות אוויר צד.

הערה:

 בתו הכריות  כי�ויי  את  לראות  נית�  יהיה  שלא  ייתכ� 

כרית  פתיחת  ע�  ייפתחו  ה�   א המושב,  של  התפר 

האוויר.

רכיבי מערכת כריות האוויר 

הערה:

מערכת הרי�ו� לנו�עי� (ORC) מבקרת את המעגלי� 

לרכיבי�  שקשור  המחבר  החיווט  ואת  הפנימיי� 

שמתואר  כפי  האוויר,  כריות  מערכת  של  החשמליי� 

למטה:

• 	(ORC) ו��בקר מערכת רי

• נורית אזהרת כרית אוויר  	

• עמוד וגלגל הגה	

• לוח מחווני�	

• מגני ברכיי�	

• כריות אוויר של הנהג והנו�ע הקדמי	

• לחצ� אבז� חגורות הבטיחות	

• כריות אוויר צד נו�פות	

• חיישני פגיעה קדמיי� וצדדיי�	

• מותחני� של חגורות הבטיחות	

א� כריות האוויר נפתחות

לאחר  מיד  להתרוק�  מתוכננות  הקדמיות  האוויר  כריות 

התנפחות�.

הערה:

יופעלו  לא  צד  אוויר  כריות  ו/או  הקדמיות  האוויר  כריות 

בכל �וג של התנגשות. אי� פירוש הדבר שקיימת תקלה 

במערכת כריות האוויר.

א� נקלעת לתאונה הדורשת הפעלה של כריות האוויר, 

עלולי� לקרות הדברי� הבאי�:

• לגרו� 	 עלול  האוויר  כריות  עשויות  ממנו  החומר 

דומי�  הגירויי�  בעור.  גירויי�  או  אדמומיות  לפעמי� 

לכוויות כתוצאה מחיכו בחבל או מהחלקה על רצפת 

חדר כושר. ה� אינ� נגרמי� כתוצאה ממגע ע� חומר 

ע�  במהירות.  נרפאי�  ולרוב  קבועי�  אינ�  ה�  כימי. 

זאת, א� הפגיעות לא נרפאו תו מ�פר ימי� או א� 

קיימות שלפוחיות, פנה לקבלת טיפול רפואי בהקד� 

האפשרי.
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• חלקיקי� 	 שתראה  ייתכ�  מתרוקנות  הכריות  כאשר 

של  רגיל  לוואי  תוצר  הינ�  אלו  חלקיקי�  עש�.  דמויי 

תהלי הפעלת החנק� הבלתי רעיל המשמש לניפוח 

הכריות.

חלקיקי� זערוריי� אלו עלולי� לגרות את העור, העיניי�, 

הא� והגרו�. א� אתה �ובל מגירוי בעור או בעיניי�, שטו� 

או  בא�  מגירוי  �ובל  אתה  א�  קרי�.  במי�  האזור  את 

לקבלת  פנה   ,נמש הגירוי  א�  צח.  אוויר  שא�  בגרו�, 

טיפול רפואי. א� חלקיקי� אלו נדבקי� ללבוש, נקה את 

הבגד לפי הוראות היצר�.

אחרת,  הופעלו.  האוויר  שכריות  לאחר  ברכב  תי�ע  אל 

א� תהיה מעורב בהתנגשות נו�פת תיוותר ללא כריות 

האוויר להגנה.

אזהרה!
שהופעלו  בטיחות  חגורות  מותחני  וקד�  אוויר  כריות 

לא יוכלו להג� עלי במקרה של התנגשות נו�פת. דאג 

הנעילה  ומותחני  המותחני�  קד�  הכריות,  להחלפת 

על ידי מרכז שירות מורשה מטע� �מלת בע"מ. כמו 

.(ORC) עי��כ�, טפל ג� במערכת הרי�ו� לנו

הערה:

• 	 יהיה נית� לראות את כי�ויי הכריות בתו ייתכ� שלא 

התפר של המושב, א ה� ייפתחו ע� פתיחת כרית 

האוויר.

• לאחר כל מקרה של התנגשות יש לקחת את הרכב 	

 שירות באופ� מידי.�למו

מערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה

והחשמל  התקשורת  מערכת  התנגשות  לאחר  א� 

בהתא�  תקבע  הרי�ו�  מערכת  תקינה,  נשארת 

התגובה  מערכת  את  להפעיל  א�  ההתנגשות  ל�וג 

המתקדמת, באופ� הבא:

• ניתוק א�פקת הדלק למנוע (א� קיימת).	

• ניתוק הזר� מהמצבר למנוע חשמלי (א� קיי�).	

• פנ�י חירו� כל עוד יש מתח במצבר.	

• עד 	 דולקת  תישאר  אשר  הפני�,  תאורת  הדלקת 

להתרוקנות המצבר או במש 15 דקות מהתערבות 

המערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה.

• שחרור נעילה של הדלתות החשמליות.	

מהפעולות  אחת  לביצוע  מתוכנ�  להיות  עשוי  ג�   רכב

מתקדמת  תגובה  מערכת  להפעלת  בתגובה  הבאות 

בעת תאונה.

• מיזוג 	 מאוורר  מנוע  כיבוי  הדלק,  מ�נ�  מחמ�  כיבוי 

האוויר, �גירת פתח מחזור של מערכת מיזוג האוויר.

• ניתוק זר� המצבר ל:	

- מנוע

- מנוע חשמלי (א� קיי�)

- הגה כוח חשמלי

- מגבר בל�

- בל� חניה חשמלי

- בורר הילוכי� של תיבת הילוכי� אוטומטית

- צופר

- מגב קדמי

- משאבת מערכת שטיפה של הפנ�י� הראשיי�

הערה:

לאחר תאונה, זכור להעביר את מתג ההתנעה למצב 

ממתג  המפתח  את  ולהוציא   STOP (OFF/LOCK)

ההתנעה למניעת התרוקנות המצבר.

בדוק בזהירות שאי� דליפה של דלק בתו תא המנוע 

 �ועל הרצפה ליד המנוע וליד מיכל הדלק, לפני איפו

מערכת התנעת המנוע.

א� אי� כל דליפות דלק  או נזק למערכות החשמל של 

 �הרכב (לדוגמה פנ�י� ראשיי�), לאחר התאונה אפ

את המערכת בהלי המתואר להל�.

בכל מקרה של �פק, צור קשר את ע� מרכז שירות 

מורשה.
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תהלי� איפו� מערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה

המתקדמת  התגובה  מערכת  תפקודי  את   �לאפ כדי 

ממצב  ההתנעה  מתג  את  להעביר  יש  תאונה,  בעת 

.OFF למצב ON/RUN או START

בדוק בזהירות שאי� דליפה של דלק בתו תא המנוע ועל 

הרצפה ליד המנוע וליד מיכל הדלק, לפני איפו� מערכת 

התנעת המנוע.

אזהרה!
• האוויר 	 כריות  מערכת  של  החלקי�  באחד  שינויי� 

עלולי� לגרו� לכשל בהפעלתה בעת הצור. אתה 

כריות האוויר. אל תשנה  עלול להיפצע ללא הגנת 

מכל  תוויות  או  �מלי�  תו�י�  ואל  הרכיבי�,  את 

�וג על הכי�וי האמצעי של גלגל ההגה, או על גבי 

החלק העליו� של לוח המחווני� מול מושב הנו�ע. 

אל תשנה את הפגוש הקדמי או את מבנה הרכב, 

ואל תו�י� מדרגות צד  או לוחות צד לא מקורי�.

• כריות 	 של מערכת  הרכיבי�  באחד  תיקוני�  ביצוע 

מי  לכל  להודיע  יש  מ�וכ�.  הוא   בעצמ האוויר 

שמטפל ברכב שמותקנות בו כריות אוויר.

אזהרה!
• כריות 	 אל תנ�ה לשנות חלק כלשהו של מערכת 

בלתי  לניפוח  לגרו�  עלולי�  אלו  שינויי�  האוויר. 

מתוכנ� של הכריות או לפעולה בלתי תקינה. הבא 

את הרכב למרכז שירות מורשה לצור טיפול בכריות 

האוויר. א� יש צור בתיקו� כלשהו של המושב כולל 

הריפוד והכרית. (כולל ה�רה או שחרור/הידוק של 

בורגי התקנה של המושב), הבא את הרכב למרכז 

שירות מורשה. יש להשתמש רק באביזרי� למושב 

מקוריי� של היצר�. התאמת מערכת כריות האוויר 

שירות  במרכז  תתבצע  מוגבלות  בעלי  לאנשי� 

מורשה בלבד.

(EDR) מתעד נתוני הרכב

המטרה   .(EDR) הרכב  נתוני  מתעד  מותק�  ברכב 

במ�פר  לרשו�,  הוא  הרכב  נתוני  מתעד  של  המרכזית 

מצבי תאונה או כמעט תאונה, כגו� פעולת כריות האוויר 

או פגיעה במכשול, נתוני� אשר י�ייעו להבי� כיצד פעלו 

הקשורי�  נתוני�  לרשו�  נועד  המתעד  הרכב.  מערכות 

זמ�  פרק   למש הבטיחות  ולמערכת  הרכב  לדינמיות 

קצר, בדר כלל עד 30 שניות.

המתעד מתוכנ� לתעד את הנתוני� כגו� אלה:

• כיצד מערכות מ�וימות ברכב תפקדו.	

• היו 	 והנו�עי�  הנהג  של  הבטיחות  חגורות  הא� 

מהודקות.

• כמה נלחצו (א� בכלל) דוושות ההאצה או הבלמי�, 	

ובאיזו מהירות נ�ע הרכב.

יותר את הנ�יבות  טוב  להבי�  ל�ייע  אלו עשויי�  נתוני� 

להתרחשות של תאונות או פציעות.
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הערה:

המידע מתועד רק א� התרחשה תאונה. לא מתועדי� 

נתוני� בנ�יעה רגילה ולא מתועדי� נתוני� אישיי�, כגו� 

ש�, מי�, גיל ומיקו� התאונה. למרות זאת, גורמי החוק 

יכולי� להצליב את המידע המתועד באמצעות המתעד, 

ע� המידע שנא�� בעת חקירת תאונה.

מיוחד,  בציוד   צור יש  הזה  לקרוא את המידע  על מנת 

גורמי�  הרכב,  ליצרני   ��בנו ולמתעד.  לרכב  ובגישה 

המצוידות  מ�וימות  חוק  אכיפת  יחידות  כגו�  אחרי� 

ולמתעד,  לרכב  גישה  לקבל  יכולי�  אלו,  במכשירי� 

ולקרוא את הנתוני�.

מושבי בטיחות לילדי� - ה�עת ילדי� בטוחה

תווית אזהרה על מג� השמש של הנו�ע הקדמי

כל נו�ע ברכב חייב להיות חגור, כולל ילדי� ותינוקות.

בכל  תקי�  שימוש  דורש  האירופי   התק� 

.EC ו�, בכל מדינות�מערכות הרי

להיות  תמיד  חייבי�   12 גיל  ועד  מ'   1.5 גובה  עד  ילדי� 

מעידה  תאונות  �טטי�טיקת  האחורי.  במושב  חגורי� 

במושב  האחורי מאשר  במושב  יותר  בטוחי�  הילדי�  כי 

הקדמי.

אזהרה!
• הפונה 	 לילד  רי�ו�  מערכת  תתקי�  אל  לעול� 

פעילה  אוויר  בכרית  שמוג�  מושב  על  לאחור 

פציעה  או  מוות  �כנת  קיימת  אחרת  לפניו. 

קשה לילד.

• בטיחות 	 במושב  ילדי�  לה�יע  תמיד  מומל� 

שבו  מכיוו�  האחורי,  במושב  המותק�  מתאי� 

יהיה הילד מוג� היטב בעת תאונה.

• הפונה 	 בטיחות  במושב  ילד  לה�יע   עלי א� 

לנטרל  יש  הקדמי,  במושב  שמותק�  לאחור 

את כרית האוויר של הנו�ע הקדמי. ודא תמיד 

בעת  דולקת  אויר  כרית  נטרול  חיווי  שנורית 

את  להזיז  יש  לילד.  בטיחות  במושב  שימוש 

מושב הנו�ע לאחור ככל האפשר, כדי שמושב 

הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח המכשירי�.

• הקדמי 	 הנו�ע  במושב  נפתחת  אוויר  כרית 

עלולה לגרו� למוות או לפציעות חמורות לילדי� 

עד גיל 12, כולל אלו שיושבי� במושב הבטיחות 

הפונה לאחור.
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אזהרה!
• 	 בהתנגשות, ילד לא חגור עלול להיות מושל בתו

הרכב. הכוח הנדרש כדי לאחוז אפילו בתינוק היושב 

להחזיק  תוכל  שלא  גדול   כ כל  להיות  עלול   עלי

עלול  הילד  אתה.  חזק  כמה  משנה  זה  ואי�  אותו, 

ברכב  שנו�ע  ילד  כל  למות.  וא�  קשות  להיפצע  

חייב לשבת במושב בטיחות המתאי� למידותיו.

המותאמי�  בטיחות  מושבי  של  שוני�  �וגי�  ישנ� 

לגדלי� שוני�: עבור פעוט ב� יומו ועד ילד שכמעט גדול 

מ�פיק כדי לשבת חגור בחגורת הבטיחות למבוגרי�.

התנוחה הבטוחה ביותר לילד היא נ�יעה במושב הפונה 

לאחור. תנוחה זו היא המגנה ביותר במקרה של תאונה.

הבטיחות  שמושב  לוודא  כדי  היצר�  בהוראות  תמיד  עיי� 

.אכ� מתאי� לילד

שמופיעות  והאזהרות  ההוראות  כל  אחר  בקפידה  מלא 

התוויות  ועל  הבטיחות  מושב  של  ההדרכה  בחוברת 

שמוצמדות למושב הבטיחות.

מו�דרי�  הבטיחות  מושבי  של  מאפייניה�  באירופה 

בתק� ECE-R44 המחלק אות� לחמש קבוצות משקל:

קבוצת משקל�וג קבוצה

עד 10 ק"גקבוצה 0

עד 13 ק"גקבוצה 0+

18-9 ק"גקבוצה 1

25-15 ק"גקבוצה 2

36-22 ק"גקבוצה 3

של  בתווית  הבטיחות.  מושב  בתווית  הכתוב  את  בדוק 

בהכרח  מופיע  לשימוש  המאושרי�  הבטיחות  מושבי 

מידע על קבוצת המשקל המתאימה ו�ימ� בקרה. התווית 

חייבת להיות מוצמדת בקביעות למושב הבטיחות לילד. 

אל ת�יר את התווית מהמושב.

אזהרה!
הפונה  לילד  בטיחות  להניח מושב  אי�  �כנה חמורה! 

מג�  על  בתוויות  עיי�  פעילה.  אוויר  כרית  מול  לאחור 

השמש למידע נו��. פתיחה של כרית האוויר בתאונה 

תלות  ללא  וקטלניות  חמורות  פציעות  לילד  תגרו� 

בעוצמת הפגיעה.

אזהרה!
מתאי�  בטיחות  במושב  ילדי�  לה�יע  תמיד  מומל� 

מוג�  הילד  יהיה  שבו  מכיוו�  האחורי,  במושב  המותק� 

היטב בעת תאונה.

אזהרה!
לאחור  הפונה  בטיחות  במושב  ילד  לה�יע   עלי א� 

שמותק� במושב הקדמי, יש לנטרל את כרית האוויר 

 דר הנו�ע  בצד  קיימת)  (א�  והצדדית  הקדמית 

אכ�  שהנטרול  לוודא  מנת  על  ההגדרות.  תפריט 

התבצע יש לבדוק א� מתגי נורות האזהרה  על לוח 

המחווני� דולקי�. יש להזיז את מושב הנו�ע לאחור 

ככל האפשר, כדי שמושב הבטיחות של הילד לא ייגע 

בלוח המכשירי�.

מושבי בטיחות אוניבר�ליי� לילדי�

• האיורי� הבאי� מציגי� את כל אחד מ�וגי המושבי� 	

האוניבר�ליי�. מוצגי� אופני התקנה טיפו�יי�. התק� 

אליו,  המצורפות  ההוראות  לפי  הבטיחות  מושב  את 

אשר חייבות לכלול את �וג מושב הבטיחות.
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קבוצה 1

9-18 ק"ג    

איור ב

 ,1 לקבוצה  שייכי�  ק"ג   18 עד   9 במשקל  ילדי� 

ויכולי� לשבת במושב בטיחות המופנה קדימה (כמו 

באיור ב). מושב מ�וג זה מיועד לילדי� מבוגרי� יותר 

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

• מושב 	 על  הבטיחות  חגורת  של  נכונה  לחגירה 

הבטיחות, עיי� בנושא "התקנת מושבי בטיחות לילדי� 

באמצעות חגורות הבטיחות".

• להתקנה 	 זמיני�   ISOFIX  �ב�י ע�  בטיחות  מושבי 

של  הבטיחות  בחגורות  שימוש  ללא  במושב  בטוחה 

הרכב.

קבוצה 0 ו- 0+

   
0-13 ק"ג    

איור א

מומחי בטיחות ממליצי� על ה�עת ילדי� כאשר פניה� 

 13 עד  ילדי�  אפשרי.  שהדבר  זמ�  כל  לאחור  מופני� 

ק"ג חייבי� לשבת במושב בטיחות המופנה לאחור כמו 

שמוצג באיור א. מושב זה תומ בראשו של הילד ומפחית 

האצה  של  במקרה  הצוואר  על  המופעל  המתח  את 

פתאומית או תאונה.

מושב הבטיחות המופנה לאחור מחובר לרכב באמצעות 

יש  ואת התינוק  חגורות הבטיחות כפי שמוצג באיור א, 

לחגור ברתמה של המושב עצמו.

אזהרה!
• לעול� אי� להניח מושב בטיחות לילד הפונה לאחור 	

מול כרית אוויר. כרית אוויר נפתחת במושב הנו�ע 

חמורות  לפציעות  או  למוות  לגרו�  עלולה  הקדמי 

במושב  שיושבי�  אלו  כולל   ,12 גיל  עד  לילדי� 

הבטיחות הפונה לאחור.

• הנו�ע 	 של  האוויר  כרית  את  תמיד  לנטרל   עלי

הקדמי בעת התקנת מושב בטיחות הפונה לאחור 

במושב הקדמי.
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קבוצה 3
             22-36 ק"ג 

איור ד

ילדי� במשקל 22 עד 36 ק"ג אשר גדולי� מ�פיק כדי 

לשבת  יכולי�  למבוגרי�,  הכת�  בחגורת  להשתמש 

במושבי   .3 לקבוצה  המותרי�  הבטיחות  במושבי 

המותניי�  חגורת   ,3 לקבוצה  המותרי�  לילד  הבטיחות 

מהודקת לאג� הילד. הילד צרי להיות מ�פיק גבוה כדי 

שחגורת הכת� תעבור על החזה ולא על הצוואר.

באיור ד מוצגת דוגמה למושב בטיחות לילד מקבוצה 3 

אשר נמצא במיקו� הנכו� במושב האחורי.

אזהרה!
• התקנה לא נכונה של מושב הבטיחות לילד עלולה 	

לגרו� לכשל בתפקודו. הוא עלול להשתחרר בעת 

התנגשות, והילד עלול להיפצע אנושות וא� למות. 

עקוב אחר הוראות היצר� של מושב הבטיחות בעת 

התקנתו ברכב.

• מושב 	 את  תזיז  אל  ברכב,  המושב  התקנת  לאחר 

מושב  שחיבורי  מכיוו�  לאחור  או  לפני�  הרכב 

ה�ר   .מכ כתוצאה  להשתחרר  עלולי�  הבטיחות 

את מושב הבטיחות לפני כוונו� מיקו� מושב הרכב. 

לאחר התאמת המיקו� החדש של המושב, התק� 

שוב את מושב הבטיחות לילד.

• כאשר מושב הבטיחות לילד אינו בשימוש, עג� אותו 	

באמצעות  או  הבטיחות  חגורת  באמצעות  ברכב 

תשאיר  אל  מהרכב.  אותו  ה�ר  או   ,ISOFIX עיגוני 

עצירה  של  במקרה  ברכב.  משוחרר  המושב  את 

פתאומית או תאונה, המושב עלול לפגוע בנו�עי� 

או במשענות הגב, ולגרו� לפציעות חמורות.

קבוצה 2
        15-25 ק"ג 

איור ג

לגודל  מעבר  גדלו  אשר  ק"ג   25 עד   15 במשקל  ילדי� 

המותר עבור קבוצה 1, יכולי� לשבת במושבי הבטיחות 

המותרי� לקבוצה 2.

נועדו   2 בקבוצה  הבטיחות  מושבי  ג,  באיור  שמוצג  כפי 

למק� נכו� את הילד ביח� לחגורת הבטיחות הרלוונטית, 

כדי שרצועת הכת� תעבור על חזה הילד ולא על צווארו, 

וכדי שרצועת החיק תעבור על האג� ולא על הבט�.
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תאימות המושבי� לשימוש במערכת מושבי בטיחות 
אוניבר�ליי� 

בהתא� לתק� אירופי EC/ 2000/3 התאמתו של כל מושב

להתקנת מושב בטיחות אוניבר�לי מוצגת בטבלה הבאה:

טבלת מיקו� מושב בטיחות אוניבר�לי לילד - דגמי 2 דלתות

כרית אוויר מנוטרלתכרית אוויר פועלת

קבוצה 0 

עד 10 ק"ג
XXUXXX

קבוצה 0+ 

עד 13 ק"ג
XXUXXX

קבוצה I  9 ק"ג

עד 18 ק"ג

XXUXXX

קבוצות II  15 ק"ג 

עד 25 ק"ג

XXUXXX

קבוצות III  22 ק"ג 

עד 36 ק"ג

XXUXXX

שורה אמצעיתשורה אמצעית צדדימושב אחורי אמצעימושב אחורי צדדימושב נו�ע קדמיקבוצות משקל
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טבלת מיקו� מושב בטיחות אוניבר�לי לילד - דגמי 4 דלתות

כרית אוויר מנוטרלתכרית אוויר פועלת

קבוצה 0 

עד 10 ק"ג
XUXUXX

קבוצה 0+ 

עד 13 ק"ג
XUXUXX

קבוצה I  9 ק"ג

עד 18 ק"ג

XXUFUXX

קבוצות II  15 ק"ג 

עד 25 ק"ג

XXUFUXX

קבוצות III  22 ק"ג 

עד 36 ק"ג

XXUFUXX

שורה אמצעיתשורה אמצעית צדדימושב אחורי אמצעימושב אחורי צדדימושב נו�ע קדמיקבוצות משקל

מפתח האותיות שבטבלה:

• שאושרו 	 אוניבר�ליי�  בטיחות  למושבי  מתאי�   =  U
לקבוצת גיל/משקל זו.

• מ�וג 	 לפני�  הפונות  רי�ו�  למערכות  מתאי�   =  UF
"אוניבר�לי" שאושרו לשימוש בקבוצת משקל זו.

• X = המושב אינו מתאי� לה�עת ילדי� בקבוצת גיל/	
משקל זו.

מושב  של  להתקנה  מפריעה  הראש  משענת  א� 

הבטיחות לילדי�, כוונ� את משענת הראש (א� נית�).
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חגורות בטיחות עבור ילדי� מבוגרי� יותר

חגורות  לחגור  יכולי�  מ'   1.50 על  עולה  שגובה�  ילדי� 

בטיחות רגילות במקו� לשבת במושבי הבטיחות.

בצע את בדיקת חמשת השלבי� הבאה כדי להחליט א� 

או  הרכב,  של  הבטיחות  בחגורות  להשתמש  יכול  הילד 

המיועד  הבטיחות  במושב  להשתמש   להמשי עליו  א� 

לקבוצות 2 ו-3:

1. הא� הילד יכול לשבת זקו� כאשר גבו נשע� במלואו 

על משענת הגב?

2. הא� הילד יכול לקפל את רגליו בקצה המושב בנוחות, 

כאשר הוא עדיי� נשע� על המשענת?

3. הא� רצועת הכת� של חגורת הבטיחות נמצאת בי� 

הצוואר לבי� זרועו של הילד?

4. הא� רצועת המותניי� ממוקמת נמו ככל האפשר, 

ונוגעת בירכיו של הילד ולא בבטנו?

5. הא� הילד יכול לשבת בצורה זו כל הנ�יעה?

א� התשובה לאחת השאלות האלו היא "לא", על הילד 

א�   .3 או   2 לקבוצה  המתאי�  בטיחות  במושב  להיעזר 

הילד משתמש בחגורת המותניי�/כת�, דאג לבדוק אותה 

תקופתית וודא שאבז� החגורה מחובר היטב. א� הילד זז 

במושב או יושב כפו� החגורה עלולה לזוז ממקומה.

א� חגורת הכת� נוגעת בפני� או בצוואר, הזז את הילד 

קרוב יותר למרכז הרכב, או השתמש במושב הגבהה על 

מנת למק� נכו� את חגורת הבטיחות על הילד.

אזהרה!
הכת�  רצועת  את  להניח  לילד  תרשה  אל  לעול� 

מתחת לזרוע או מאחורי גבו. בעת התנגשות, חגורת 

הכת� לא תג� על הילד כראוי והוא עלול להיפגע קשות 

וא� למות. ילד חייב לחגור נכו� את חגורת הבטיחות, 

ג� את רצועת הכת� וג� את רצועת המותניי�.
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ISOFIX מערכת רי�ו� לילד מ�וג

איור ה'

.ISOFIX ו� הנקראת�רכב מצויד במערכת רי

מערכת זו מאפשרת התקנה של מושבי בטיחות ע� 

של  הבטיחות  בחגורות  שימוש  ללא   ISOFIX עיגוני 

הרכב.

מאחורי  הממוקמי�  תחתוני�  עיגוני�  שני  ישנ� 

הגב,  משענות  ע�  חיבור�  באזור  המושבי�  כריות 

ורצועת קשירה עילית הממוקמת בגב המושב.

עבור  אוניבר�לי   ISOFIX בטיחות  למושב  דוגמה 

קבוצה 1 מוצג באיור ה'. מושבי� אלו זמיני� ג� עבור 

הקבוצות האחרות.

ISOFIX �נקודות עיגו

נקודות העיגו� התחתונות ה� מוטות עגולי� הממוקמי� 

המשענת,  ע�  המפגש  במקו�  המושב  כרית  מאחורי 

נית�  המשענת.  על  שמופיעי�  העיגו�  ל�מלי  מתחת 

לראות אות� כאשר אתה מתכופ� במושב האחורי כדי 

להתקי� את המושב. נית� לחוש בה� בקלות א� מעבירי� 

את האצבעות במקו� החיבור של המושב ע� המשענת.

נקודות עיגו� ISOFIX (דגמי שתי דלתות)

נקודות עיגו� (דגמי ארבע דלתות)

איתור נקודות עיגו� לרצועת קשירה עליונה

דגמי שתי דלתות

ישנ� נקודות עיגו� של רצועת הקשירה, העליונה מאחורי 

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

דגמי ארבע - דלתות

העליונה  הקשירה  רצועת  של  עיגו�  נקודות  ישנ� 

מאחורי כל אחת ממשענות הגב של המושב האחורי.

נקודות עיגו� לרצועת קשירה עליונה (דגמי ארבע 
דלתות)

מצוידי�  יהיו   ISOFIX מ�וג  לילדי�  בטיחות  מושבי 

במוט קשיח מכל צד. 

ואמצעי  לעיגוני�  חיבור   לצור יהיה מחבר  מוט  לכל 

להידוק החיבור אל העיגו�.

ייתכ� שג� מושבי בטיחות הפוני� לפני� ומ�פר מושבי 

קשירה  ברצועת  מצוידי�  יהיו  לאחור  הפוני�  בטיחות 

עליונה. בקצה הרצועה ישנו וו המתחבר לנקודת העיגו� 

לאחר  הרצועה  להידוק  כאמצעי  ומשמש  הרצועה,  של 

חיבורה לנקודת העיגו�.

ISOFIX במושב האמצעי

דגמי שתי דלתות

אזהרה!
ישיבה מרכזי. אל תשתמש  כולל מיקו�  זה אינו  רכב 

בנקודת עיגו� ISOFIX עבור מושב בטיחות לילד במרכז 

המושב האחורי.

דגמי ארבע דלתות

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

אינו מאושר  זה  מיקו�  רצועת קשירה.  בעיגוני 

ISOFIX מכל �וג. אל  להתקנת מושב בטיחות 

קדימה  הפונה  לילדי�  בטיחות  מושב  תתקי� 

בעל רצועת קשירה במושב המרכזי.

• את 	 להתקי�  כדי  הבטיחות  בחגורת  השתמש 

מושב הבטיחות במושב המרכזי.

• להתקי� 	 כדי  תחתו�,  עיגו�  באותו  תשתמש  אל 

אפשרויות  על  למידע  בטיחות.  מושבי  מ�פר 

לילדי�  התקנה טיפו�יות, עיי� "התקנת מושב 

."ISOFIX

מושבי  במערכת  לשימוש  המושבי�  תאימות 

ISOFIX בטיחות

ההתקנה  אפשרויות  את  מציגה  שלהל�  הטבלה 

 �ב�י ע�  לילדי�  בטיחות  מושב  עבור  השונות 

 ISOFIX בעיגוני  המצוידי�  במושבי�   ,ISOFIX
.ECE 16 בהתא� לתק� אירופי
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טבלת מיקומי� של מושבי בטיחות ISOFIX - דגמי 2 דלתות

מושב אחורי צדדימושב נו�ע קדמיקיבוע�יווג גודלקבוצות משקל

0EISO/R1XX עד 10 ק"ג

(1)XX

EISO/R1XX+0 עד 13 ק"ג

DISO/R2XX

C(1)XX

מושב אחורי חיצונימושב נו�ע קדמיקיבוע�יווג גודלקבוצות משקל

1DISO/R2XX - 9 ק"ג עד 18 ק"ג

CISO/R3XX

BISO/F2XIUF

B1ISO/F2XXIUF

AISO/F3XIUF

(1)XX

II(1)XX  - 15 ק"ג עד 25 ק"ג

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

מיקו� אחראמצעי מרכזיאמצעי צדדיאחורי אמצעיאחורי צדדינו�ע קדמיקיבוע�יווג גודלקבוצות משקל

�לקלFISO/L1XXXXXX

GISO/L2XXXXXX

(1)XXXXXX

0EISO/R1XIUFXXXX עד 10 ק"ג

(1)XXXXXX

EISO/R1XIUFXXXX+0 עד 13 ק"ג

DISO/R2XIUFXXX

CISO/R3XIUFXXX

מיקו� אחראמצעי מרכזיאמצעי צדדיאחורי אמצעיאחורי צדדינו�ע קדמיקיבוע�יווג גודלקבוצות משקל

(1)XXXXX

IDISO/R2XIUFXXXX -  9 ק"ג עד 18 ק"ג

CISO/R3XXIUFXXX

BISO/F2XXIUFXXX

B1ISO/F2XXXIUFXXX

AISO/F3XXIUFXXX

(1)XXXXXX

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

מפתח האותיות שבטבלה לעיל

(1) עבור CRS ח�ר �יווג הגודל ISO/XX (מ-A ל- G) לקבוצת המשקל הרלוונטית, יציי� יצר� הרכב אילו מושבי בטיחות ISOFIX מומלצי� לכל מושב.

• IUF = מתאי� למושבי בטיחות ISOFIX הפוני� לפני� מ�וג "אוניבר�לי" שאושרו לשימוש בקבוצת משקל זו.	

• אוניבר�לי״, 	 או ״חצי  לרכב״, ״מוגבל״  ISOFIX מ�וגי� ״מותא�  ISOFIX בהתא� לרשימה המצורפת. מושבי בטיחות  (CRS) מ�וג  לילד  =  מתאי� למושב בטיחות   IL
שמאושר ל�וג רכב זה.

• X = מיקו� זה אינו מתאי� למושבי ISOFIX בקבוצת משקל ו/או גודל זו.	

.Universal Isofix (או גבוה יותר R44/03) ECE R44 �האוניבר�לי באפשרות� לחבר רק מושבי בטיחות ע� תו תק ISOFIX זכור כי אל ב�י�

ISOFIX-התקנת מושב בטיחות לילד המתאי� ל

א� במושב בו אתה רוצה להתקי� את מושב הבטיחות קיימת חגורת בטיחות ע� מותח� נעילה אוטומטית (ALR), אח�� את חגורת הבטיחות לפי ההוראות המפורטות. עי� 

בנושא "התקנת מושבי בטיחות לילדי� באמצעות חגורות הבטיחות" כדי לבדוק אילו �וגי� של חגורות בטיחות קיימות בכל מושב. עקוב תמיד אחר הוראות היצר� של מושב 

הבטיחות בעת התקנתו ברכב. לא כל מושבי הבטיחות 

לילדי� יותקנו כפי שמתואר כא�.

ועל  התחתוני�  במחברי�  הכוונו�  אמצעי  את  שחרר   .1

 גבי רצועת הקשירה העליונה של מושב הבטיחות, כ

שתוכל לחבר אות� ביתר קלות לנקודות העיגו� ברכב.

2. מק� את מושב הבטיחות בי� נקודות העיגו� התחתונות 

לה�יט  נדרש  מ�וימי�  בדגמי�  ברכב.  מושב  לאותו 

מעט את גב המושב או להרי� את משענת הראש כדי 

להציב את מושב הבטיחות כראוי. א� נית� להזיז את 

המושב האחורי קדימה ואחורה, הזז אותו אחורה ככל 

הבטיחות.  למושב  תקי�  מרווח  לאפשר  כדי  האפשר 

.נית� ג� להזיז את המושב קדימה לש� כ

לנקודות  הבטיחות  מושב  של  המחברי�  את  חבר   .3

העיגו� התחתונות במושב הנבחר ברכב.

יש רצועת קשירה, חבר אותה  4. א� למושב הבטיחות 

לנקודת העיגו� של רצועת הקשירה העליונה. להוראות 

על אופ� החיבור, עיי� בנושא "התקנת מושבי בטיחות 

קשירה  רצועת  של  עיגו�  נקודות  באמצעות  לילד 

עליונה".

מושב  דחיפת  כדי   תו הרצועות  כל  את  הדק   .5

את  ה�ר  המושב.  לכיוו�  ולמטה  לאחור  הבטיחות 

העודפי� ברצועות בהתא� להוראות היצר� של מושב 

הבטיחות לילד.

6. בדוק שמושב הבטיחות מותק� כראוי ומהודק היטב על 

ידי משיכת ההתק� לפני� ולאחור במושב, בכיוו� נתיב 

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

להוביל  עלולה  העיגו�  לנקודות  חיבור  באמצעות 

אנושות  להיפצע  עלול  והילד  בתפקודו,  לכשל 

מושב  של  היצר�  הוראות  אחר  עקוב  למות.  וא� 

הבטיחות בעת התקנתו ברכב.

• בעומ�י� 	 לעמוד  נועדו  הבטיחות  מושב  עיגוני 

המופעלי� על מושב בטיחות לילד המותק� כראוי. 

בשו� אופ� ה� לא נועדו לשימוש באמצעות חגורות 

או  חפצי�  לחבר  כדי  או  רתמות,  רגילות,  בטיחות 

ציוד אחרי� לרכב.

• הוא 	 כאשר  רק  ברכב  הבטיחות  מושב  את  התק� 

נייח.המושב מותק� נכו� בתושבת שלו כאשר אתה 

שומע נקישת נעילה.

נקודות  באמצעות  לילד  בטיחות  מושבי  התקנת 

עיגו� של רצועת קשירה:

1. הבט מאחורי גב המושב בו אתה מתכנ� להרכיב את 

ייתכ�  העיגו�.  נקודת  למצוא את  כדי  מושב הבטיחות 

גישה  כדי לאפשר  להזיז את המושב קדימה  ותיאל� 

עיגו�  נקודת  אי�  א�  העיגו�.  נקודת  אל  יותר  טובה 

במושב זה, מק� את מושב הבטיחות במושב אחר בו 

קיימת נקודת עיגו� לרצועה בגב המושב (א� קיי�).

2. העבר את רצועת הקשירה בצורה ישרה וקצרה ככל 

א�  העיגו�.  נקודת  אל  הבטיחות  ממושב  האפשר 

רכב מצויד במשענת ראש אחורית מתכווננת, הר� 

אותה, וא� אפשר, העבר את רצועת הקשירה מתחת 

אותה  המחברי�  המוטות  שני  ובי�  הראש  למשענת 

לגב המושב. א� הדבר אינו אפשרי, הורד את משענת 

של  חיצוני  בצד  הקשירה  רצועת  את  והעבר  הראש 

משענת הראש.

וו רצועת הקשירה של מושב הבטיחות אל  3. חבר את 

נקודת העיגו� של הרצועה כפי שמופיע באיור. 

נקודות עיגו� לרצועת קשירה עליונה (דגמי שתי 
דלתות)

נקודות עיגו� לרצועת קשירה עליונה (דגמי ארבע 
דלתות)

להוראות  בהתא�  ברצועות  העודפי�  את  ה�ר   .4

היצר� של מושב הבטיחות לילד.
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אזהרה!
• לתזוזה 	 לגרו�  עלול  הרצועה  של  נכו�  לא  חיבור 

רק  בו. השתמש  ולפגיעה  הילד  מוגברת של ראש 

בנקודות העיגו� הממוקמות מאחורי מושב הילד כדי 

עליונה של מושב בטיחות  רצועת קשירה  לאבטח 

לילד.

• לב 	 שי�  מפוצל,  אחורי  במושב  מצויד   רכב א� 

שרצועת הקשירה לא נכנ�ת במרווח בי� המושבי� 

כאשר אתה מהדק את הרצועה.

נעילה  מותח�  ע�  בטיחות  חגורת  לאח��  כיצד 

אוטומטי (ALR) שלא נעשה בה שימוש

כאשר משתמשי� במערכת ISOFIX כדי להתקי� מושב 

בטיחות לילד, אח�� את כל חגורות הבטיחות ע� מותחני 

נעילה אוטומטיי� שאינ� בשימוש על ידי נו�עי� אחרי�, 

חגורה שאינה  לאבטחת מושב הבטיחות.  או משמשות 

בשימוש עלולה לפגוע בילד א� הוא ישחק איתה ובטעות 

שמרכיבי�  לפני  החגורה.  של  הנעילה  מנגנו�  את  ינעל 

מושב בטיחות ילד באמצעות מערכת ISOFIX, חגור את 

חגורת הבטיחות מאחורי מושב הבטיחות והרחק מהישג 

ידו של הילד.

א� החגורה מפריעה בהתקנת מושב הבטיחות, במקו� 

 דר אותה  העבר  המושב  מאחורי  החגורה  את  לחגור 

אל  לאבז�.  אותה  והדק  לילד  הבטיחות  מושב  חגורת 

הילדי�  לכל  לה�ביר  יש  הבטיחות.  חגורת  את  תנעל 

לה�  ושא�ור  צעצוע  אינה  הבטיחות  שחגורת  ברכב 

לשחק איתה.

חגורת  באמצעות  לילדי�  בטיחות  מושבי  התקנת 

בטיחות

צריכה  ברכב  למושבי�  לילדי�  בטיחות  מושבי  אבטחת 

להתבצע באמצעות חגורות בט� או באמצעות חלק זה 

ברצועת המותניי�/כת�.

אזהרה!
• מושב 	 של  נכונה  לא  אבטחה  או  התקנה 

והילד  לגרו� לכשל בתפקודו,  הבטיחות עלולה 

עלול להיפצע אנושות וא� למות.

• היצר� של מושב הבטיחות 	 הוראות  עקוב אחר 

בעת התקנתו ברכב.

במותחני  מאובזרות  האחורי  במושב  הבטיחות  חגורות 

חלק  על  לשמור  שנועדו   (ALR) אוטומטיי�  נעילה 

מושב  �ביב  מהודק  הבטיחות  חגורת  של  המותניי� 

הבטיחות לילד.

באמצעות  נעול  למצב  המותחני�  את  להעביר  נית� 

להניח  מכ�  ולאחר  מהתושבת,  החגורה  משיכת 

יישמע  נעול,  המותח�  א�  חזרה.  להתגלגל  לחגורה 

צליל נקישה כאשר החגורה חזרה למקומה בתושבת. 

"מצב  על  בתיאור  עיי�  המותחני�,  על   ��נו למידע 

נעילה  "מותחני  הנושא  תחת  אוטומטית"  נעילה 

אוטומטיי� (ALR)", בפרק "מערכות רי�ו� לנו�עי�".

לילד באמצעות מותחני  התקנת מושב בטיחות 

(ALR) נעילה אוטומטיי�

ברכב  למושבי�  לילדי�  בטיחות  מושבי  אבטחת 

צריכה להתבצע באמצעות חגורות בט� או באמצעות 

חלק זה ברצועת המותניי�/כת�.

אזהרה!
• התקנה או אבטחה לא נכונה של מושב הבטיחות 	

עלולה לגרו� לכשל בתפקודו, והילד עלול להיפצע 

אנושות וא� למות.

• עקוב אחר הוראות היצר� של מושב הבטיחות בעת 	

התקנתו ברכב.
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בדגמי�  המושב.  במרכז  הבטיחות  מושב  את  מק�   .1

או  המושב  גב  את  מעט  לה�יט  תידרש  מ�וימי� 

מושב  את  להציב  כדי  הראש  משענת  את  להרי� 

האחורי  המושב  את  להזיז  נית�  א�  כראוי.  הבטיחות 

כדי  האפשר  ככל  אחורה  אותו  הזז  ואחורה,  קדימה 

לאפשר מרווח תקי� למושב הבטיחות. נית� ג� להזיז 

.את המושב קדימה לש� כ

להעביר  כדי  מ�פיק  הבטיחות  חגורת  את   משו  .2

אותה דר נתיב החגורה במושב הבטיחות. אל תגרו� 

לפיתול חגורת הבטיחות.

3. החלק את להב האבז� לתו התפ� עד להישמע צליל 

נקישה.

החגורה  חלק  את  שתהדק   כ החגורה  את   משו  .4

התחתו� (באזור המותניי�) אל מושב הבטיחות.

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

מכ�,  לאחר  הנעילה שלה.  הבטיחות החוצה ממנגנו� 

חזרתה  בעת  המנגנו�.   לתו לחזור  לחגורה  אפשר 

כעת  נמצאת  שהחגורה  המציי�  נקישה  צליל  יישמע 

במצב נעילה אוטומטית.

הנעילה  ממנגנו�  החוצה  החגורה  את   למשו נ�ה   .6

החגורה  את   למשו תוכל  לא  נעולה,  היא  א�  שלה. 

חזרה החוצה.

א� המנגנו� לא ננעל, חזור על ההוראות ב�עי� 5.

 7. לב�ו�, הדק את החגורה �ביב מושב הבטיחות, תו

כדי דחיפתו לפני� ולאחור אל תו מושב הרכב.

היטב  ומהודק  כראוי  מותק�  הבטיחות  שמושב  בדוק   .8

בכיוו�  במושב,  ולאחור  לפני�  ההתק�  ידי משיכת  על 

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

לכל כיוו�.

כל מערכת חגורות בטיחות נעשית רפויה ע� הזמ�, לכ� 

בדוק את החגורה מפע� לפע� והדק אותה כנדרש.

מושבי  במערכת  לשימוש  המושבי�  תאימות 

i-Size בטיחות

מאושרי�  הרכב  של  האחוריי�  הצדדיי�  המושבי� 

.i-Size וג�לשימוש במושבי הבטיחות המתקדמי� מ

לתק�  בהתא�  ואושרו  שנבנו  אלה,  בטיחות  מושבי 

i-Size (ECE R129) מבטיחי� תנאי בטיחות טובי� יותר 
לה�עת ילדי� ברכב:

• במושב 	 הילד  את  לה�יע  יש  חודשי�,   15 לגיל  עד 

בטיחות הפונה לאחור.

• של 	 במקרה  מוגברת  הבטיחות  מושב  הגנת מערכת 

התנגשות צדדית.

• מומל� להשתמש במערכת ISOFIX מומלצת, כדי 	

למנוע התקנה לא נכונה של מושב הבטיחות.

• יעילות הבחירה במושב הבטיחות, שאינו מותא� 	

יותר למשקל אלא לגובה הילד, גוברת.

• התאימות בי� מושבי הבטיחות למושבי הרכב היא 	

של  �וג  הוא   i-Size הבטיחות  מושב  יותר:  טובה 

"איזופיק�-על", כלומר נית� להתאימו ג� ב�וגי� 

מאושרי� של מושבי i-Size, וג� ב�וגי� מאושרי� 

.(ECE R44 תק�) ISOFIX של מושבי

הערה:

i-Size, מ�ומני� ב�מל  מושבי הרכב, מ�וג מאושר 

Figure XX המופיע באיור.

הטבלה הבאה מתארת את האפשרות של התקנת 

 ECE (בהתא� לתק� האירופי   i-Size מושב בטיחות 

.(129
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i-Size טבלת מיקו� מושב בטיחות

מושב התק�

נו�ע 

קדמי

אחורי 

צדדי

 אחורי 

אמצעי

מושבי 

בטיחות 

לילדי� 

i-Size

ISO/R2Xi-UX

ISO/F2Xi-UX

מפתח האותיות שבטבלה:

• אוניבר�לי, 	  i-Size בטיחות  למושב  מתאי�   =  i-U
הפונה ג� לפני� וג� לאחור.

• X = אינו מתאי� למושב בטיחות i-Size אוניבר�לי.	

ה�עת חיות מחמד

לפגוע  עלולות  הקדמי  במושב  הנפתחות  אוויר  כריות 

בחיית המחמד של. בעל חיי� ללא רי�ו� יושל ממקומו 

והוא עלול להיפגע, או לפגוע בנו�עי� בעת בלימת פתע 

או התנגשות.

יש לר�� חיות מחמד במושב האחורי, ברתמה או במנשא 

מתאימי�, המהודקי� באמצעות חגורות הבטיחות.

עצות בטיחות

ה�עת נו�עי�

לעול� אי� לה�יע נו�עי� בתא המטע�.

אזהרה!
• חונה 	 רכב   בתו בעלי-חיי�  או  ילדי�  תשאיר  אל 

עלולה  פנימית  חו�  הצטברות  ח�.  אוויר  במזג 

לגרו� פציעות חמורות או מוות.

• מ�וכ� ביותר לה�יע נו�עי� באזור מטע�, בפני� או 	

מחו� לרכב.

אזהרה!
בעת התנגשות, אנשי� הנו�עי� באזורי� אלה ה� 

בעלי �יכוי גבוה יותר להיפצע או להיהרג.

• מושב 	 ללא  באזור  לשבת  נו�ע  לא�  תאפשר  אל 

וחגורת בטיחות ברכב בעת הנ�יעה.

• ודא שכל הנו�עי� ישובי� וחגורי� כראוי.	



137

גזי פליטה

אזהרה!
גזי פליטה עלולי� לפגוע וא� לגרו� למוות. גזי פליטה 

כוללי� פחמ� חד-חמצני, שהוא גז נטול צבע וריח. 

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

להוראות הבטיחות:

• 	 ,�מו כמו  �גור  במקו�  המנוע  את  תפעיל  אל 

ליציאה  או  לכני�ה  מהדרוש  יותר   ארו זמ�  לפרק 

מהאזור.

אזהרה!
• המטע�/דלתות 	 תא  דלת  ע�  לנ�וע   צור יש  א� 

�גורי�  החלונות  שכל  ודא  פתוחות,  אחוריות 

ושמניפת בקרת האקלי� פועלת בעוצמה גבוהה. 

אל תשתמש במצב מחזור אוויר.

• פועל, 	 חונה ע� מנוע  ברכב  להישאר   צור יש  א� 

הזרמת  של  מצב  על  האוורור  מערכת  את  קבע 

אוויר חיצוני לתו הרכב. הגדר את האוורור לעוצמה 

גבוהה.

גז פחמ� דו חמצני  הדר הטובה ביותר למניעת חדירת 

פליטה  גזי  מערכת  על  שמירה  היא  הרכב  חלל   לתו

תקינה.

בכל פע� שתשי� לב לרעש חריג ממערכת הפליטה, א� 

נכנ�ו גזי� רעילי� לרכב או א� תחתית או חזית הרכב 

את  לבדוק  מנת  על  השירות  למרכז  מיד  גש  נפגעה, 

מערכת הפליטה ואת חלקיה. ודא שאי� חלקי� שבורי� 

או פגועי�, ושחלקי� לא התבלו או ניתקו ממקומ�.

לאפשר  עלולי�  רופפי�  חיבורי�  או  פרומי�  תפרי� 

כני�ה של גזי� רעילי� לתו תא הנו�עי�.

שהרכב  פע�  בכל  הפליטה  מערכת  את  בדוק   ,��בנו

מור�, למקרה שיש צור בשימו� או בהחלפת השמ�.

.החל� אות� במידת הצור

בדיקות בטיחות שיש לבצע בתו� הרכב

חגורות בטיחות

חתכי�,  אחר  חפש  שוט�,  באופ�  המערכת  את  בדוק 

חלקי�  מיד  להחלי�  יש  רופפי�.  חלקי�  או  פרימה, 

פגומי�. אל תפרק את המערכת ואל תבצע בה שינויי�. 

יש להחלי� את מערכות חגורות הבטיחות הקדמיות 

לאחר התנגשות.

חגורות הבטיחות לאחר התנגשות,  יש להחלי� את 

בא� ניזוקו בתאונה (מנגנו� הנעילה נפגע, החגורות 

נקרעו וכד'). החל� את חגורת הבטיחות א� יש �פק 

לגבי תקינותה.

נורית אזהרת כרית אוויר

 ,ON/RUN למצב  ההתנעה  מתג  העברת  ע� 

הנורית  נדלקת למש 8-4 שניות לצור בדיקת 

תקינותה.

נדלקת  או  דולקת  נשארת  נדלקה,  לא  הנורית  א� 

במהל הנ�יעה, יש לדאוג לבדיקה של מערכת כריות 

האוויר בהקד� האפשרי. לאחר בדיקת הנוריות, א� 

ויישמע  תידלק  היא  האזהרה,  בנורית  תקלה  זוהתה 

אות קולי. היא תו�י� לדלוק עד שהתקלה תטופל.

א� הנורית נדלקת וכבית ל�ירוגי�, או נשארת דולקת 

בהקד�  הרכב  של  לבדיקה  דאג  הנ�יעה,   במהל

רי�ו�  "מערכות  בנושא  עיי�   ,��נו למידע  האפשרי. 

לנו�עי�" בפרק "בטיחות".

מפשיר אדי�

בדוק את פעולת מפשיר האדי� על ידי בחירת מצב 



ת
ת בטיחו

מערכו

138

הפשרה וקבע את פעולת המניפה על מהירות גבוהה.

השמשה  כלפי  מופנה  האוויר  שזר�  תחוש  זה  במצב 

למרכז  פנה  פועל,  אינו  האדי�  מפשיר  א�  הקדמית. 

שירות לתיקו� התקלה.

מידע בטיחותי בנוגע לשטיחוני�

רצפת  לגודל  שמתאימי�  בשטיחוני�  תמיד  השתמש 

הרכב. השתמש רק בשטיחוני� שלא מפריעי� להפעלת 

הדוושות.

השתמש רק בשטיחו� רצפה המחובר היטב באמצעות 

מחו�  יחליק  לא  שהוא   כ הרצפה,  שטיחו�  מהדקי 

למקומו ויפריע  בדר כלשהי להפעלת הדוושה , או יפגע 

.בהפעלה הבטוחה של רכב

אזהרה!
האזור  את  שחו�מי�  מקופלי�,  פגומי�,  שטיחוני� 

או שלא הורכבו כהלכה, או מהדקי שטיחוני� פגומי�, 

ברכב.   ולשליטת הדוושות  לפעולת  להפריע  עלולי� 

למניעת פציעה חמורה וא� מוות:

• למהדקי� 	 מחובר   שהשטיחו�  תמיד  לב  שי� 

להרכיב את השטיחוני�  אי�  מיטבי.  באופ�  ברצפה 

את  קלות   למשו יש   .ההפו בכיוו�  או   הפו

שה�  לוודא  מנת  על  קבוע,  באופ�  השטיחוני� 

מחוברי� היטב.

• יש לה�יר תמיד את השטיחוני� הקיימי� מרצפת 	

אל  לעול�  בחדשי�.  החלפת�  לפני  הרכב  

שטיחוני�  גבי  על  חדשי�  בשטיחוני�  תשתמש 

שכבר קיימי� ברכב.

• לגודל 	 שמתאימי�  בשטיחוני�  תמיד  השתמש 

שאינ�  שטיחוני�  תרכיב  אל  לעול�  הרכב.  רצפת 

א�  ברצפה.  בחיבורי�  היטב   �להיתפ יכולי� 

השתמש  השטיחוני�,  את  להחלי�   צור יש 

בשטיחוני� מאושרי� על ידי היצר� ומאותו �וג, דג� 

.ושנה של הרכב של

אזהרה!
• הנהג 	 של  רגליו  לאזור  מיועד  הנהג  בצד  השטיחו� 

יש  מפריעי�,  לא  שהשטיחוני�  לבדוק  כדי  בלבד. 

על  וללחו�  המנוע  את  לכבות  הרכב,  את  להחנות 

כל הדוושות עד �ופ� (כולל המצמד, א� קיי�). א� 

א�  או  הדוושות,  אחת  לפעולת  מפריע  השטיחו� 

אינו מחובר היטב, ה�ר אותו מהרצפה ואח�� אותו 

בתא המטע�.

• השטיחו� בצד הנו�ע הקדמי מיועד לאזור רגליו של 	

הנו�ע הקדמי בלבד.

• רגליו 	 לאזור  ליפול  יכולי�  לא  שחפצי�  תמיד  ודא 

של הנהג כאשר הרכב בנ�יעה. חפצי� אלו עלולי� 

להילכד מתחת לדוושות ולגרו� לחו�ר שליטה על 

הרכב.
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אזהרה!
• (לדוגמה, 	 לשטיחו�  מתחת  חפצי�  להניח  אי� 

מגבות, מפתחות וכד'). חפצי� אלו עלולי� לשנות 

את מיקו� השטיחו� על הרצפה ולהפריע לפעולת 

הדוושות.

• א� השטיח ברכב הו�ר או הורכב מחדש, ודא תמיד 	

השטיחוני�  שחיבורי  ובדוק  כהלכה,  מורכב  שהוא 

שאי�  לבדוק  כדי  הרכב.  לריפוד  היטב  מהודקי� 

�ופ�  עד  מהדוושות  אחת  כל  על  לח�  הפרעה, 

ולאחר מכ� הרכב מחדש את השטיחוני�.

• בלבד 	 ומי�  עדי�  �בו�  להשתמש בתמי�ת  מומל� 

לניקוי השטיחוני�.

אזהרה!
הורכבו  שהשטיחוני�  תמיד  בדוק  הניקוי,  לאחר 

שאובטחו  לבדוק  כדי  קלות  אות�   ומשו כהלכה, 

לרצפת הרכב באמצעות המהדקי�.

בדיקות בטיחות תקופתיות שיש לבצע מחו� 
לרכב

צמיגי�

לא  ו�ימני שחיקה  בדוק �ימני בלאי של �וליית הצמיג 

אחידי�. בדוק א� יש אבני�, מ�מרי�, שברי זכוכית או 

בדוק  הצמיג.  בדופ�  או  ב�וליה  הנעוצי�  אחרי�  חפצי� 

ושאי�  או בדופ� הצמיג,  שאי� חתכי� או �דקי� ב�וליה 

מהודקי�,  הגלגלי�  שאומי  בדוק  הצמיג.  בדופ�  בליטות 

ואת לח� האוויר בצמיגי� (כולל בצמיג החלופי).

אורות

לבדוק את תקינות התאורה  כדי   ��נו באד�  היעזר 

החיצונית ופנ�י הבלמי� בזמ� שאתה מטפל בבקרי 

האורות.

נוריות החיווי בלוח המחווני� עבור  בדוק את פעולת 

פנ�י האיתות ואלומת האור הגבוה בפנ�י� הראשיי�.

מנעולי הדלתות

בדוק שהדלתות נ�גרות וננעלות כהלכה.

נזילות

לילה,  חניית  לאחר  לרכב  מתחת  השטח  את  בדוק 

הא� קיימות דליפות של דלק, שמ�, נוזל קירור המנוע 

או נוזלי� אחרי�. בדוק ג� שאי� אדי דלק או דליפות 

יש לאתר את מקור�  נוזל הבלמי�. א� התגלו,  של 

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

הפנימית והמראות החיצוניות, חגור את חגורת הבטיחות 

והורה לנו�עי� אחרי� ג� לעשות זאת.

אזהרה!
• בצאת מהרכב קח תמיד עמ את מפתח השלט 	

רחוק ונעל את הרכב.

• או 	 השגחה,  ללא  ברכב  ילדי�  תשאיר  אל  לעול�, 

בקרבה לרכב לא נעול. 

• השארת ילדי� ברכב ללא השגחה מ�וכנת ממ�פר 	

�יבות. הילד, או אחרי�, עלול להיפצע באופ� חמור 

או קטלני. יש להזהיר ילדי� מלגעת בבל� החניה, 

בדוושת הבל� או בבורר ההילוכי�.

• אל תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתו הרכב 	

או בקרבתו, או במיקו� שנגיש לילדי�. אל תשאיר 

כני�ה  בתפקוד  המצויד  רכב  של  ההתנעה  את 

ונ�יעה ללא מפתח במצב ACC או ON/RUN. ילד 

החשמליי�,  החלונות  את  בטעות  להפעיל  עלול 

בקרי� אחרי�, או להניע את הרכב.

אזהרה!
• חונה 	 רכב   בתו בעלי-חיי�  או  ילדי�  תשאיר  אל 

עלולה  פנימית  חו�  הצטברות  ח�.  אוויר  במזג 

לגרו� פציעות חמורות או מוות.

התנעה רגילה –  מנועי בנזי�

להתנעת המנוע באמצעות לחצ�

ENGINE START/STOP

�רק או במצב  1. תיבת ההילוכי� צריכה להיות בהילו

חניה.

על  לחיצה אחת   דוושת הבל�, תו והחזק את  לח�   .2

.ENGINE START/STOP לחצ�

3. המערכת תפעל ותנ�ה להתניע את המנוע.

    א� הרכב לא מתניע, המתנע יתנתק אוטומטית לאחר 

10 שניות.

4. א� ברצונ לעצור את התנעת המנוע לפני התחלת 

ההתנעה, לח� שוב על לחצ� ההתנעה.

הערה:

התנעה רגילה  של מנוע קר או ח� מושגת ללא לחיצה 

על דוושת ההאצה.

להדממת המנוע באמצעות לחצ�

ENGINE START/STOP

1. העבר את בורר הילוכי� למצב חניה, ולאחר מכ� לח� 

על לחצ� ENGINE START/STOP ושחרר אותו.

.OFF 2. מתג ההתנעה יחזור למצב

הרכב  (כאשר  חניה  במצב  אינו  ההילוכי�  בורר  א�   .3

פע�  נלח�   ENGINE START/ STOP ולחצ�  נייח) 

אחת, תיבת ההילוכי� תעבור אוטומטית למצב חניה 

ACC (לא  יודמ�, ר ההצתה תישאר במצב  והמנוע 

מצב OFF). לעול� אל תצא מהרכב בעת שמצב חניה 

אינו מופעל, אחרת הרכב עלול להידרדר.

היא  הרכב  ומהירות  �רק  במצב  ההילוכי�  בורר  א�   .4

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

פע� אחת תדומ� את המנוע. מתג ההתנעה יישאר 

.ACC במצב
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 ENGINE לחצ�  קמ"ש,   8 מעל  הרכב  מהירות  א�   .5

START/STOP חייב להיות לחו� במש שתי שניות (או 
המנוע.  את  לדומ�  כדי  רצופות)  קצרות  לחיצות  שלוש 

ההצתה תישאר במצב ACC (לא מצב OFF) א� המנוע 

הודמ� כאשר תיבת ההילוכי� לא במצב חניה.

הערה:

יעבור  ההתנעה  ומתג  אוטומטית  תודמ�  המערכת 

למצב OFF לאחר 30 דקות של חו�ר פעילות של מתג 

 RUN או   ACC במצב  הושאר  שהוא  לאחר  ההתנעה, 

(המנוע אינו פועל) ותיבת ההילוכי� במצב חניה.

תפקודי לחצ� ENGINE START/STOP - כאשר דוושת 

הבל� אינה לחוצה (במצב חניה או בהילו� �רק)

זהה   ENGINE START/STOP לחצ�  של  הפעולה  אופ� 

לזה של מתג התנעה רגיל. יש לו שלושה מצבי�:

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

.OFF 1. הפעלה כאשר מתג ההתנעה במצב

אחת  פע�   ENGINE START/STOP לחצ�  על  לח�   .2

.(ACC בלוח המחווני� יוצג) ACC למעבר למצב

שנייה  פע�   ENGINE START/STOP לחצ�  על  לח�   .3

.(ON/RUN בלוח המחווני� יוצג) RUN למעבר למצב

4. לח� על לחצ� ENGINE START/STOP פע� שלישית 

להחזרת מתג ההתנעה למצב OFF (בלוח המחווני� 

.(OFF יוצג

מצב חניה אוטומטי

מצב חניה אוטומטי הוא תפקוד נו�� המ�ייע להעברת 

הבאי�  בעמודי�  המצבי�  כאשר  חניה  למצב  הרכב 

מתרחשי�.

ואי� לה�תמ עליה כשיטה העיקרית  גיבוי  זוהי מערכת 

חניה. המצבי� שבה�  למצב  ההילוכי�  תיבת  להעברת 

מצב חניה אוטומטי יפעל מתוארי� בדפי� הבאי�.

אזהרה!
• 	 לכ לגרו�  חו�ר תשומת לב של הנהג עלולה 

בדיקה  תמיד  בצע  ישולב.  לא  חניה  שמצב 

שהאות  במבט  משולב,  חניה  כשמצב  חזותית 

בורר  גבי  ועל  המחווני�  בלוח  קבוע  דולקת   P
ההילוכי�. א� מחוו� P מהבהב, מצב חניה אינו 

משולב. כאמצעי ביטחו� נו��, הפעל תמיד את 

בל� החניה בעת יציאה מהרכב.

• מצב חניה אוטומטי הוא תפקוד גיבוי. הוא אינו 	

בורר  את  להעביר   הצור את  להחלי�  מיועד 

ואי�  גיבוי  מערכת  זוהי  חניה.  למצב  ההילוכי� 

להעברת  העיקרית  כשיטה  עליה   לה�תמ

תיבת ההילוכי� למצב חניה.

את  מדומ�  והנהג  משולב  אינו  חניה  מצב  א� 

המנוע, מצב חניה אוטומטי עשוי לפעול.

הבאי�  התנאי�  כל  א�  יפעל  אוטומטי  חניה  מצב 

יתמלאו:

• כלי הרכב מצויד בתיבת הילוכי� בעלת 8 מהירויות.	

• הנהג 	 שדלת  במקרה  או  �גורה  אינה  הנהג  דלת 

הו�רה.
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• הרכב אינו במצב חניה.	

• 	.0 mph (0 km/h) מהירות הרכב היא

• 	 .OFF או RUN מתג ההתנעה במצב

הערה:

 ,(Keyless Go) יעה ללא מפתח�בכלי רכב ע� כני�ה ונ

המנוע ייכבה ומתג ההתנעה ישתנה למצב ACC. לאחר 

30 דקות ההתנעה תעבור למצב OFF אוטומטית, אלא 

.OFF א� הנהג יעביר את מתג ההתנעה למצב

א� מצב חניה אינו משולב והנהג יוצא מהרכב כאשר 

המנוע פועל, מצב חניה אוטומטי עשוי לפעול.

הבאי�  התנאי�  כל  א�  יפעל  אוטומטי  חניה  מצב 

יתמלאו:

• כלי הרכב מצויד בתיבת הילוכי� בעלת 8 מהירויות.	

• הנהג 	 שדלת  במקרה  או  �גורה  אינה  הנהג  דלת 

בכרית  (חייש�  הנהג ק� מהמושב  א�  יפעל  הו�רה, 

המושב מגלה שהנהג איננו).

• הרכב אינו במצב חניה.	

• דלת הנהג הו�רה.	

• מהירות הרכב היא 2.0 קמ"ש.	

• הנהג אינו חוגר את חגורת הבטיחות שלו.	

• דלת הנהג פתוחה.	

• דוושת הבל� אינה לחוצה.	

 AutoPark Engaged Shift to P then Shift ההודעה

to Gear (מצב חניה אוטומטי העבר למצב חניה ושלב 
הילו) תוצג בלוח המחווני�.

הערה:

בכמה מקרי� תצוגה גרפית של ParkSense תוצג בלוח 

להיות  חייב  ההילוכי�  בורר  אלה,  במקרי�  המחווני�. 

.מוחזר למצב P כדי לבחור הילו

א� הנהג מעביר למצב חניה כאשר הרכב בתנועה, 

מצב חניה אוטומטי עשוי לפעול.

מצב חניה אוטומטי יפעל רק א� מהירות הרכב היא 2.0 

קמ"ש ומטה.

 Vehicle Speed is Too High to Shift to P ההודעה

(מהירות הרכב גבוהה מדי להעברה למצב P) תוצג בלוח 

המחווני� א� מהירות הרכב מעל 2.0 קמ"ש.

אזהרה!

ההילוכי�  תיבת  קמ"ש   2.0 מעל  הרכב  מהירות  א� 

תעבור כברירת מחדל למצב �רק עד שמהירות הרכב 

תרד מתחת ל 1.9 קמ"ש. רכב שמושאר במצב �רק 

עלול להידרדר. כאמצעי ביטחו� נו��, הפעל תמיד את 

בל� החניה בעת יציאה מהרכב.

4WD LOW

מצב חניה אוטומטי מנוטרל בעת הפעלה של הרכב 

.4WD LOW במצב

אוטומטי  חניה  (מצב   AutoPark Disabled ההודעה 

מנוטרל) תוצג בלוח המחווני�.

המצבי�  שני  כשאר  יוצגו  לנהג  נו�פות  הודעות 

הבאי� מתרחשי�:

• הרכב אינו במצב חניה.	

• דלת הנהג פתוחה.	

ההודעה AutoPark Not Engaged (מצב חניה אוטומטי 

לא משולב) תוצג בלוח המחווני�. צליל אזהרה יושמע עד 

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

בורר  גבי  ועל  המחווני�  בלוח  קבוע  דולקת   P שהאות 

נו��, הפעל תמיד את בל�  ביטחו�  ההילוכי�. כאמצעי 

החניה בעת יציאה מהרכב.

התנעה רגילה מנועי דיזל

�רק או במצב חניה,  1. בורר ההילוכי� חייב להיות בהילו

לפני שאתה מתניע את המנוע.

.ON 2. העבר את מתג ההתנעה למצב

לנורית  (המת�   Wait To Start Light להופעת  3. המת� 

בנושא  עיי�   ,��נו למידע  המחווני�.  בלוח  התנעה) 

"לוח מחווני�" בפרק "הכר את לוח המחווני�". היא 

בהתא�  יותר,  או  שניות  עשר  עד  לשתיי�  תידלק 

 Wait To לטמפרטורת המנוע. כאשר נעלמת ההודעה

Start Light, המנוע מוכ� להתנעה.

4. עצה לתפקוד ההתנעה

מתג  את  העבר  ההאצה.  דוושת  על  תלח�  אל   

מנוע המתנע  אותו.  ושחרר   START למצב  ההתנעה 

כשהמנוע  אוטומטית  לעבוד  ויפ�יק  לעבוד   ימשי

פועל.  המתנע יתנתק אוטומטית לאחר 25 שניות א� 

המנוע לא מתניע. א� הדבר מתרחש, העבר את מתג 

ההתנעה למצב LOCK, חכה 25 עד 30 שניות, ולאחר 

מכ� חזור על הלי "התנעה רגילה".

הערה:

קר  אויר  במזג  שניות   30 עד  לפעול  יכול  המתנע  מנוע 

עד שהמנוע מותנע. א� דרוש, נית� לנתק את הפעלת 

.OFF המתנע בהעברת מתג ההתנעה למצב

5. לאחר שהמנוע הותנע, אפשר לו לפעול במהירות �רק 

למש 30 שניות לפני שתתחיל בנ�יעה, כדי לאפשר 

לשמ� לנוע ולשמ� את מגדש הטורבו.

חימו� מנוע דיזל

כאשר  גבוהות  במהירויות  המנוע  מהפעלת  הימנע 

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

לטמפרטורת הפעולה לאט, כדי לאפשר חימו� המנוע.

בצע תמיד בדיקה חזותית כשרכב במצב חניה במבט 

על שהאות P דלוקה בלוח המחווני� ועל בורר ההילוכי�.

כאמצעי ביטחו� נו��, הפעל תמיד את בל� החניה בעת 

יציאה מהרכב.

הערה:

יגרמו  קר  כשהוא  המנוע  על   �ועומ גבוהה,  מהירות 

 �העומ מהירות  ירודי�.  מנוע  וביצועי  עש�  לעוד� 

�יבובי�  ל-1200  מתחת  להיות  צריכה  המנוע  של 

טמפרטורה  בתנאי  במיוחד  מתחמ�,  כשהמנוע 

ל-  מתחת  היא  הטמפרטורה  א�  נמוכה.  חיצונית 

 למש מתונות  במהירויות  המנוע  את  הפעל   ,0°C
חמש דקות לפני הפעלת עומ� מלא.

הפעלת מנוע דיזל ב�רק  במזג אוויר קר

�רק   במהירות  ממושכת  מהפעלה  הימנע 

מהפעלת  הימנע   . -18°C ל-  מתחת  בטמפרטורות 

המנוע במהירות �רק במש זמ� רב, הפעלה ממושכת 

במהירות �רק מזיקה למנוע מכיוו� שטמפרטורת תא 

בעירה  ותיווצר   כ כל   נמו לצנוח  עשויה  הבעירה 

גורמת  לא מושלמת של הדלק. בעירה לא מושלמת 

להצטברות פחמ� ולכה על טבעות הבוכנה, ש�תומי 

ראשי הצילינדר ונחירי מזרקי הדלק.

כמו כ�, דלק לא שרו� עלול להיכנ� לבית הארכובה, 

לדלל את השמ� ולגרו� לבלאי גבוה של המנוע.



תנעה ונהיגה
ה

146

הדממת המנוע

הטבלה הבאה משמשת כאמצעי הנחיה לקביעת  הזמ� 

של הפעלת המנוע ב�רק,  הנדרש לקירור מ�פיק של 

הנהיגה  ל�וג  בהתא�  הדממה,  לפני  הטורבו  מגדש 

וכמות המטע�.

לפני הדממת מנוע ע� מגדש טורבו, אפשר תמיד 

פועל  והשאר  רגילה  �רק  למהירות  לחזור  למנוע 

של  ראוי  שימו�  מובטח  כ�  שניות.  מ�פר  במש� 

הפעלה  לאחר  במיוחד  נחו�  הדבר  הטורבו.  מגדש 

בנהיגה בעומ� כבד.

הפעל את המנוע  מ�פר דקות לפני הדממה שגרתית.

לאחר הפעלה בעומ� מלא אפשר למנוע לפעול שלוש 

עד חמש דקות במהירות �רק לפני הדממתו.

הפעלה במצב �רק תאפשר לשמ� ולנוזל הקירור לפזר 

הרכיבי�  המ�בי�,  הבעירה,  מתא  העוד�  החו�  את 

הפנימיי� ומגדש הטורבו.

ע�  במנועי�  קר  אוויר  גדישת  עבור  במיוחד  חשוב  זה 

מגדש טורבו.

זמ� הפעלה ב�רק (בדקות) לפני הדממהטמפרטורת מגדש טורבומטע�מצבי נהיגה

פחות מ 1קרריקעצירה ונ�יעה

1ח�בינוניעצירה ונ�יעה

2ח�בינונינ�יעה בכביש מהיר

3ח�עומ� מרבינהיגה בעיר

4ח�עומ� מרבינ�יעה בכביש מהיר

5ח�עומ� מרבינ�יעה בעלייה

טבלת קירור מגדש טורבו

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

.(תיבת הילוכי� ו�ר�) ברכב של

�ע במתינות במהל 500 הקילומטרי� הראשוני�.

לאחר 100 ק"מ נית� להעלות את המהירות עד למהירות 

רצויה של 80 או 90 קמ"ש.

במגבלות  מלאה  במהירות  רגעית  האצה  נ�יעה,  בעת 

 בהילו חזקה  האצה   א טובה.  להרצה  תתרו�  החוק 

נמו מזיקה, ויש להימנע ממנה.
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באיכות  �יכה  חומר  הוא  במפעל  שמולא  המנוע  שמ� 

להיות  צריכות  שמ�  החלפות  אנרגיה.  לשימור  גבוהה 

ותנאי  האוויר  מזג  לתנאי  בהתא�  קבועי�  במועדי� 

איכות  ודירוג  הצמיגות  על  למידע  הרכב.  של  ההפעלה 

ראה "נוזלי� וחומרי �יכה" בפרק "מפרטי� טכניי�".

זהירות!
לעול� אל תשתמש בשמ� למערכת ללא מ�נ� או שמ� 

מינרלי רגיל במנוע, אחרת עלול להיגר� לו נזק.

הערה:

אלפי   במהל שמ�  קצת   לצרו עשויי�  חדשי�  מנועי� 

הקילומטרי� הראשוני� של פעולת�. זוהי תופעה רגילה 

של ההרצה ואינה �ימ� לתקלה.

תיבת הילוכי� אוטומטית 

זהירות!
עלול להיגר� נזק לתיבת ההילוכי� א� לא תקפיד על 

אמצעי זהירות אלה:

• לאחר 	 רק  אחורי   להילו או  חניה  למצב  העבר 

שהרכב הגיע לעצירה מלאה.

• �רק 	 אל תעביר בי� מצב חניה, הילו אחורי, הילו

מהירות  מעל  המנוע  מהירות  כאשר  קדמי   והילו

ה�רק.

• לוח� 	 שאתה  ודא  כלשהו,   להילו העברה  לפני 

בחוזקה על דוושת הבל�.

הערה:

העברה  בעת  הבל�  דוושת  את  ולהחזיק  ללחו�  חובה 

ממצב חניה.

אזהרה!
• לעול� אל תשתמש במצב חניה של בורר ההילוכי� 	

כתחלי� לבל� החניה.

אזהרה!
הפעל תמיד את בל� החניה במלואו בעת חניה 

ו�כנה של פציעה  כדי למנוע תזוזה של הרכב 

או נזק.

• אנשי� 	 או   אות ולפצוע  לנוע  עלול   רכב

ידי  על  בדוק  חניה.  מצב  שולב  לא  ע�  אחרי� 

ני�יו� להעביר את בורר ההילוכי� ממצב חניה, 

שתיבת  ודא  לחוצה.  אינה  הבל�  שדוושת 

ההילוכי� במצב חניה לפני שתצא מהרכב.

• א� 	 חניה  למצב  להעביר  יהיה  נית�  שלא  ייתכ� 

הרכב נע. הבא תמיד את הרכב למצב של עצירה 

שמחוו�  ודא  חניה,  למצב  העברה  לפני  מלאה 

ההילוכי� דולק באופ� קבוע לציו� שהרכב במצב 

בעצירה  שהרכב  ודא  מהבהב.  ואינו   (P) חניה 

 מוחלטת ומצב חניה מצוי� בבירור, לפני צאת

מהרכב.

• מ�וכ� להעביר את תיבת הילוכי� ממצב חניה 	

מעל  היא  המנוע  מהירות  א�  �רק   מהילו או 

על  בעוצמה  לוח�   אינ א�  ה�רק.  מהירות 

דוושת הבל� הרכב עלול לנוע במהירות קדימה 

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

במכשול. שלב הילו רק כאשר המנוע פועל במהירות 

�רק רגילה ורגל לוחצת בחוזקה על דוושת הבל�.

• אנשי� 	 לפצוע  עלולה  הרכב  של  צפויה  בלתי  תנועה 

אחר,  רכב  בכל  כמו  לו.  מחוצה  או  ברכב  הנמצאי� 

יציאה  לפני  פועל.  המנוע  כאשר  מהרכב  לצאת  אי� 

את  העבר  החניה,  בל�  את  תמיד  הפעל  מהרכב, 

תיבת ההילוכי� למצב חניה והעבר את מתג ההתנעה 

למצב OFF. כאשר מתג ההתנעה במצב OFF, תיבת 

ההילוכי� נעולה במצב PARK, כדי למנוע תזוזה לא 

רצויה של הרכב.

• ההתנעה 	 שמתג  תמיד  ודא  מהרכב,  יציאה  בעת 

במצב OFF, הוצא את מפתח השלט הרחוק מהרכב 

ונעל את הרכב.

• או 	 השגחה,  ללא  ברכב  ילדי�  תשאיר  אל  לעול�, 

ללא  ברכב  ילדי�  השארת  נעול.  לא  לרכב  בקרבה 

אחרי�,  או  הילד,  �יבות.  ממ�פר  מ�וכנת  השגחה 

להזהיר  יש  קטלני.  או  חמור  באופ�  להיפצע  עלול 

ילדי� מלגעת בבל� החניה, בדוושת הבל� או בבורר 

ההילוכי�.

אזהרה!
• אל תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתו הרכב 	

או בקרבתו, או במיקו� שנגיש לילדי�. אל תשאיר 

ON\ או ACC את מתג ההתנעה של הרכב במצב

החלונות  את  בטעות  להפעיל  עלול  ילד   .RUN
החשמליי� ובקרי� אחרי�, או לגרו� לתזוזת הרכב.

נועל מתג התנעה במצב חניה

הרכב מצויד בנועל מתג התנעה של מצב חניה, המונע 

שבורר  לפני   OFF למצב  ההתנעה  מתג  העברת  את 

לעזוב  תוכל  לא  זה  באופ�  חניה.  למצב  הועבר  הילוכי� 

את הרכב כשבורר ההילוכי� אינו במצב חניה. המערכת 

מתג  כאשר  חניה  במצב  הילוכי�  תיבת  את  נועלת  ג� 

.OFF ההתנעה במצב

הערה:

מתג  כאשר  חניה  במצב  נעולה  אינה  ההילוכי�  תיבת 

ודא  כבוי).  שהמנוע  (למרות   ACC במצב  ההתנעה 

ושמתג ההתנעה במצב  שתיבת ההילוכי� במצב חניה 

OFF (ולא ACC) לפני יציאה מהרכב.

מערכת נועל בלמי�/בורר הילוכי�

 (BTSI) הרכב מצויד במערכת נעילת בל�/בורר ההילוכי�

דוושת  א�   PARK במצב  ההילוכי�  בורר  את  המחזיק 

ממצב  ההילוכי�  בורר  להעברת  לחוצה.  לא  הבלמי� 

להיות  חייבת  הבל�  ודוושת  לפעול  חייב  המנוע   ,PARK
כדי  היא  א�  לחוצה  להיות  חייבת  הבל�  דוושת  לחוצה. 

נ�יעה   להילו או  קדמי   להילו �רק   מהילו להעביר 

לאחר, כאשר הרכה עומד או נו�ע במהירות נמוכה.

תיבת הילוכי� אוטומטית 8 הילוכי�

רכב מצויד בתיבת הילוכי�  יעילה בעלת 8 מהירויות.
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בורר הילוכי�

מצבי העברה הזמיני� של בורר ההילוכי� ה� מצב חניה, 

�רק, נ�יעה וידני (AutoStick). נית�  הילו אחורי, הילו

ידנית באמצעות  בקרת ההילוכי�   לבצע העברת הילו

או   (-) קדימה  ההילוכי�  בורר  העברת   .AutoShift של 

נ�יעה),  מצב  (לצד   (AutoStick) ידני  במצב  אחורה(+) 

תאפשר בחירה ידנית של ההילוכי�, וההילו הנוכחי יוצג 

בלוח המחווני�.

למידע נו��, עיי� בנושא "AutoStick" בפרק זה.

הערה:

חניה,  למצב  ההילוכי�  בורר  את  להעביר  נית�  לא  א� 

בורר  קדימה),  (בדחיפה  �רק   הילו או  אחורי   הילו

ההילוכי� נמצא כנראה במצב AutoStick (-/+) (למעט 

מצב נ�יעה). במצב AutoStick, ההילוכי� (1, 2, 3 וכו') 

מוצגי� בלוח המחווני�.

העבר את בורר ההילוכי� לימי� (למצב נ�יעה [D]) לש� 

�רק. מעבר למצב חניה, הילו אחורי, והילו

AutoStick מצב

מצב AutoStick הוא תפקוד הפעלה של תיבת ההילוכי� 

 על ידי הנהג, המאפשר החלפת הילוכי� ידנית ומעניק ל

שליטה טובה יותר על הרכב.

מצב AutoStick מאפשר ל להפיק את המרב מבלימת 

המנוע, לבטל מצבי� בלתי רצויי� של העלאות או הורדות 

הילוכי� ולשפר את הביצועי� הכלליי� של הרכב.

 יותר במהל גדולה  ל שליטה  יכולה להעניק  המערכת 

עקיפה, נהיגה בעיר, דר חלקלקה, דר הררית, גרירת 

גרור ומצבי� רבי� אחרי�.

הפעלה

ההילוכי�  בורר  את  העבר   ,AutoStick מצב  להפעלת 

.((D) יעה�למיקו� ידני (M) (ליד מיקו� נ

במצב  המחווני�.  בלוח  יוצג  כעת  המשולב   ההילו

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

 הילו תוריד   ,(M) ידני  במצב   (-) קדימה  ההילוכי� 

להילו הנמו יותר הבא. הזזת בורר ההילוכי� אחורה 

(+) תעלה להילו הגבוה יותר הבא.

להעלות  או  להוריד  יכול  הנהג   ,AutoStick במצב 

על   �לעומ יגרו�  הדבר  א�  אלא   ,(+/-) הילוכי� 

המנוע או למהירות יתר.

ההילו הנוכחי יישמר עד שתבוצע העלאת או הורדת 

הילו, למעט במצבי� המתוארי� להל�.

• תיבת ההילוכי� תוריד הילו באופ� אוטומטי כאשר 	

ויוצג  המנוע)  של  מאמ�  (למניעת  מאט  הרכב 

ההילו הנוכחי.

• אוטומטי 	 באופ�   הילו תוריד  ההילוכי�  תיבת 

לקראת  מאט  שהרכב  בעת  הראשוני�  להילוכי� 

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

כאשר הרכב מאי�.
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• אתה יכול להתחיל לנ�וע מעצירה בהילו ראשו�, שני 	

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

תאפשר התחלת נ�יעה מהילו שני. התחלת נ�יעה 

או  שלג  בתנאי  ל�ייע  עשויה  שלישי  או  שני   בהילו

קרח.

• הורדת ההילו המבוקש תגרו� למנוע למהירות 	 א� 

יתר, ההעברה לא תתבצע.

• בעת 	  הילו להעלות  מהני�יו�  תתעל�  המערכת 

שמהירות הרכב נמוכה מדי.

• 	 (-), תוריד להילו החזקה של בורר ההילוכי� במצב 

הנמו ביותר האפשרי במהירות הנוכחית.

• כשמצב 	 יותר  מורגשת  תהיה  הילוכי�  העברת 

AutoStick פעיל.

• המערכת תעבור למצב העברה אוטומטית א� מזוהה 	

תקלה או התחממות יתר.

הערה:

מצב  פעילה,  במורד  נ�יעה  בקרת  פעילה  כאשר 

 ,AutoStick ממצב  לצאת  כדי  פעיל.  אינו   AutoStick
לצאת  נית�  נ�יעה.  למצב  ההילוכי�  בורר  את  החזר 

 ממצב AutoStick או לעבור אליו מבלי להוריד את רגל

מדוושת ההאצה.

אזהרה!
אל תוריד הילוכי� להגדלת בלימת המנוע בכביש חלק. 

עלול  והרכב  אחיזה  לאבד  עלולי�  המונעי�  הגלגלי� 

להחליק ולגרו� לתאונה או לפציעה.

הנעה בארבעת הגלגלי�

אזהרה!
לנזק  לגרו�  עלול  העברה  תיבת  של  מלא  שילוב  אי 

לתיבת העברה או לאובד� כוח והשליטה ברכב, ועלולה 

להתרחש תאונה. אל תנהג ברכב א� תיבת העברה 

אינה משולבת במלואה.

תיבת העברה ארבעה מצבי�

בורר מצבי נהיגה בארבעת הגלגלי�

תיבת ההעברה כוללת ארבעה מצבי�:

	•2H (הנעה בשני גלגלי� תחו� גבוה)

	•4H (הנעה בארבעה גלגלי� תחו� גבוה)

�רק)) N•	

(	•4L (הנעה בארבעה גלגלי� תחו� נמו
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למידע נו�� על השימוש המתאי� של כל אחד ממצבי 

המידע  את  ראה  הגלגלי�,  לארבעת  הנעה  של  העברה 

המפורט להל�:

2H

זה מיועד  גבוה - מצב  הנעה בגלגלי� האחוריי� תחו� 

לנ�יעה רגילה בעיר ובכביש מהיר בדר יבשה ומוצקה.

4H

הנעה בארבעת הגלגלי� תחו� גבוה - תחו� זה מעביר 

את  ומאל�  הקדמי,  הינע  לגל  המרבי  המומנט  את 

הגלגלי� הקדמיי� והאחוריי� לה�תובב באותה מהירות. 

ולא  חלקות  בדרכי�  נו�פת  אחיזה  מ�פק  זה  תחו� 

מוצקות.

(N) מצב �רק

אזהרה!
אתה או אחרי� עלולי� להיפצע או להיהרג א� תשאיר 

את הרכב ללא השגחה, כאשר תיבת העברה משולבת 

�רק מבלי להפעיל קוד� את בל� החניה. מצב  בהילו

�רק (N) של תיבת העברה מנתק את גלי ההינע הקדמי 

להידרדר,  לרכב  ותאפשר  ההנעה  מיחידת  והאחורי 

אזהרה!
אפילו א� תיבת ההילוכי� האוטומטית במצב חניה, 

יש להפעיל תמיד את בל� החניה כאשר הנהג יוצא 

מהרכב.

הקדמי  ההינע  גלי  את  מנתק  זה  תחו�   - �רק  מצב 

לגרירת הרכב על  והאחורי מיחידת ההינע. הוא משמש 

ידי רכב אחר.

למידע נו��, עיי� בנושא "גרירת הרכב" בפרק "התנעה 

ונהיגה".

4L

הנעה בארבעת הגלגלי� תחו� נמו - תחו� זה מ�פק 

זה  תחו�  נמוכה.  במהירות  הגלגלי�  בארבעת  הנעה 

מעביר את המומנט המרבי עבור גל הינע הקדמי, ומאל� 

באותה  לה�תובב  והאחוריי�  הקדמיי�  הגלגלי�  את 

בדרכי�  רק  נו�פת  אחיזה  מ�פק  זה  תחו�  מהירות. 

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

תיבת העברה מיועדת להיות משולבת במצב 2H בדרכי� 

רגילות בעיר ובכבישי� מהירי�, כגו� שולי דר מוצקי�.

 4H במצב  לבחור  נית�  נו�פת,  אחיזה  נדרשת  כאשר 

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

באותה  לה�תובב  והאחוריי�  הקדמיי�  הגלגלי�  את 

מהירות. 

ולא  חלקות  לדרכי�  רק  מיועדי�   4L-ו  4H מצבי 

מוצקות ולא מיועדי� לנהיגה רגילה. 

נהיגה במצב 4H או 4L על משטחי� מוצקי� ויבשי�, 

ולנזק  הצמיגי�  של  מוגבר  לבלאי  לגרו�  עלולה 

לרכיבי� של מערכת ההינע. 

עיי�   ,4L או   4H למצבי�  העברה  על   ��נו למידע 

בנושא "הליכי העברה" בפרק זה.

במצב  שהרכב  לנהג  התרעה  תוצג  המחווני�  בלוח 

הנעה בארבעת הגלגלי�, וגלי ההינע הקדמי והאחורי 

ההעברה  תיבת  כאשר  תידלק  הנורית  יחדיו.  נעולי� 

 .4H מועברת למצב

פי  גבוהה  המנוע  מהירות   4L במצב  נ�יעה  בעת 

 2H (פי ארבעה לדגמי רוביקו�) מבמצב שלושה בער

או 4H בכל �וג של דר. הקפד לא להפעיל את מנוע 

במהירות יתר.

הגלגלי�  לארבעת  הנעה  רכבי  של  תקינה  הפעלה 

יהיו  זהה  והיק�  מ�וג  בגודל,  שצמיגי�  דורשת 

מותקני� בכל גלגל. כל שוני ישפיע לרעה על העברה 

ויגרו� לנזק לתיבת העברה.
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הפעלה תקינה של רכבי הנעה לארבעת הגלגלי� דורשת 

בכל  מותקני�  יהיו  זהה  והיק�  מ�וג  בגודל,  שצמיגי� 

לנזק  ויגרו�  העברה  על  לרעה  ישפיע  שינוי  כל  גלגל. 

לתיבת העברה. 

אחיזה  מעניקה  הגלגלי�  לארבעת  שהנעה  בגלל 

והפנייה  העצירה  ממהירויות  לחרוג  נטייה  יש  משופרת, 

יותר מאשר תנאי  הבטוחות. אל תי�ע במהירות גבוהה 

הדר מאפשרי�.

הליכי העברה

2H-4 לH 4 אוH-2 לH

העברה בי� מצבי� 2H ו-4H ניתנת לביצוע כאשר הרכב 

עומד או כשהוא בתנועה.

תחו� מהירות העברה המועד� הוא בי� 0 ל-72 קמ"ש.

תשתלב/תתנתק  העברה  תיבת  בתנועה,  הרכב  כאשר 

לאחר  ההאצה  דוושת  את  לרגע  תשחרר  יותר  מהר 

השלמת ההעברה.

אל תאי� בעת שילוב תיבת העברה.

הפעל עוצמה קבועה בעת שילוב תיבת ההעברה.

הערה:

• אל תנ�ה לשלב בעת �ב�וב של הגלגלי� הקדמיי� או 	

האחוריי�. המהירויות של גלי ההינע הקדמי והאחורי 

כדי שההעברה תתבצע. העברה  זהות  להיות  חייבות 

האחוריי�  או  הקדמיי�  הגלגלי�  של  �ב�וב  בעת 

עלולה לגרו� נזק לתיבת ההעברה.

• עשוי 	 הגלגלי�  בארבעת  מהנעה  בהעברה  עיכוב 

לחצי  הצמיגי�,  של  אחיד  לא  בלאי  בשל  להתרחש 

או  הרכב  על  רב   �עומ זהי�,  לא  או  נמוכי�  אוויר 

טמפרטורות נמוכות.

• הגברה של מאמ� ההעברה ע� המהירות, היא רגילה. 	

להעברה  יותר  רב  שיידרש מאמ�  ייתכ�  קר,  אוויר  במזג 

עד שהנוזל בתיבת ההעברה יתחמ�. זוהי תופעה רגילה.

הליכי העברה

4H-4 לL 4 אוL-4 לH

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

.(N) רק�תיבת ההילוכי� למצב 

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

ידית תיבת העברה בחוזקה למיקו� הרצוי.

�רק).) N אל תעצור בשילוב תיבת העברה במצב

ההילוכי�  תיבת  את  העבר  הושלמה,  שהעברה  לאחר 

למצב נ�יעה.

הערה:

הרכב  כאשר  אפשרית  ממנו  או   4L מצב  אל  העברה 

בעצירה מוחלטת, א ייתכ� קושי בהעברה א� השיניי� 

המשתלבות אינ� מיושרות כראוי.

יהיו  המצמד  ששיני  עד  ני�יונות  מ�פר  שיידרשו  ייתכ� 

מיושרות והעברה תושל�.

של  במהירות  נע  שהרכב  בעת  היא  המומלצת  השיטה 

3 עד 5 קמ"ש.

הימנע מני�יו� לשלב למצב 4L כאשר הרכב נע במהירות 

גבוהה יותר מ- 3 עד 5 קמ"ש.

אזהרה!
נזק  לגרו�  עלול  העברה,  תיבת  של  מלא  שילוב  אי 

לתיבת ההעברה או אובד� כוח או שיטה ברכב, ועלולה 

להתרחש תאונה. אל תנהג ברכב א� תיבת העברה 

אינה משולבת במלואה.
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תיבת העברה חמישה מצבי�

בורר מצבי נהיגה הנעה בארבעת הגלגלי�

תיבת ההעברה כוללת חמישה מצבי�:

• 2H (הנעה בארבעה גלגלי� תחו� גבוה)	

• תחו� 	 אוטומטית  גלגלי�  בארבעה  (הנעה   4H Auto
גבוה)

• 4H PT (הנעה בארבעה גלגלי� זמנית תחו� גבוה) 	

• �רק)	) N

• 	(4L (הנעה בארבעה גלגלי� תחו� נמו

למידע נו�� על השימוש המתאי� של כל אחד ממצבי 

המידע  את  ראה  הגלגלי�,  לארבעת  הנעה  של  העברה 

המפורט להל�:

2H

זה מיועד  גבוה - מצב  הנעה בגלגלי� האחוריי� תחו� 

לנ�יעה רגילה בעיר ובכביש מהיר בדר יבשה ומוצקה.

4H AUTO

מצב הנעה בארבעת הגלגלי� אוטומטית תחו� גבוה - 

מעבירה כוח לגלגלי� הקדמיי�. מערכת הנעה בארבעת 

הגלגלי� תשולב אוטומטית כאשר הרכב מזהה אובד� של 

אחיזה. מ�פק אחיזה נו�פת בתנאי דר משתני�.

4H P-T

תחו�   - גבוה  תחו�  זמנית  הגלגלי�  בארבעת  הנעה 

זה מעביר את המומנט המרבי עבור גל ההינע הקדמי, 

לה�תובב  והאחוריי�  הקדמי�  הגלגלי�  את  ומאל� 

באותה מהירות. תחו� זה מ�פק אחיזה נו�פת בדרכי� 

חלקות ולא מוצקות.

(N) הילו� �רק

אזהרה!
א�  להיהרג  או  להיפצע  עלולי�  אחרי�  או  אתה 

תיבת  כאשר  השגחה  ללא  הרכב  את  תשאיר 

�רק מבלי להפעיל קוד�  העברה משולבת בהילו

(N) של תיבת  �רק  הילו בל� החניה. מצב  את 

והאחורי  הקדמי  ההינע  גלי  את  מנטרל  העברה 

ממערכת ההינע ויאפשר לרכב להידרדר אפילו א� 

תיבת ההילוכי� במצב חניה. יש להפעיל תמיד את 

בל� החניה כאשר הנהג יוצא מהרכב.

מצב �רק - תחו� זה מנתק את גלי ההינע הקדמי 

הרכב  לגרירת  הוא משמש  ההינע.  מיחידת  והאחורי 

על ידי רכב אחר.

בפרק  הרכב"  "גרירת  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

"התנעה ונהיגה".

4L

זה  תחו�   -  נמו תחו�  הגלגלי�  בארבעת  הנעה 

נמוכה.  במהירות  הגלגלי�  בארבעת  הנעה  מ�פק 

תחו� זה מעביר את המומנט המרבי עבור גל הינע 

והאחוריי�  הקדמי�  הגלגלי�  את  ומאל�  הקדמי, 

לה�תובב באותה מהירות.
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תחו� זה מ�פק אחיזה נו�פת רק בדרכי� חלקות ולא 

מוצקות. אל תעבור מהירות של 40 קמ"ש.

בשני  הנעה  במצב  לנהיגה  מתוכננת  ההעברה  תיבת 

הגלגלי�  בארבעת  הנעה  מצב  או   (2WD) הגלגלי� 

משטחי  על  מהירי�  בכבישי�  או  בעיר   (4WD AUTO)

�לולי�. דר

נהיגת הרכב במצב 2WD משפר את צריכת הדלק כיוו� 

.2WD ר� הקדמי אינו משולב במצב�שה

.4WD AUTO למצבי� משתני�, יש להשתמש במצב

מועבר  הכוח  אבל  משולב  הקדמי  ה�ר�  זה,  במצב 

לגלגלי� האחוריי�.

הנעה בארבעת הגלגלי� תשולב אוטומטית כאשר הרכב 

מזהה אובד� של אחיזה.

בגלל שה�ר� הקדמי משולב, מצב זה יגרו� לצריכת דלק 

.2WD גבוהה יותר מבמצב

 4L-4 וH פת, נית� לבחור במצב�כאשר נדרשת אחיזה נו

את  ומאל�  יחד,  והאחורי  הקדמי  ההינע  גלי  את  הנועל 

הגלגלי� הקדמיי� והאחוריי� לה�תובב באותה מהירות.

מצבי 4H ו-4L מיועדי� רק לדרכי� חלקות ולא מוצקות 

ולא מיועדי� לנהיגה רגילה.

ויבשי�,  מוצקי�  משטחי�  על   4L או   4H במצב  נהיגה 

לרכיבי  ולנזק  הצמיגי�  של  מוגבר  לבלאי  לגרו�  עלולה 

מערכת ההינע.

למידע נו�� על העברה למצבי� 4H או 4L, עיי� בנושא 

"הליכי העברה" בפרק זה.

בלוח המחווני� תוצג התרעה לנהג שהרכב במצב הנעה 

נעולי�  והאחורי  הקדמי  ההינע  וגלי  הגלגלי�  בארבעת 

מועברת  ההעברה  תיבת  כאשר  תידלק  הנורית  יחדיו. 

.4H למצב

בעת נ�יעה במצב 4L, מהירות המנוע גבוהה פי שלושה 

בער (פי ארבעה לדגמי רוביקו�) מבמצב 2H או 4H בכל 

�וג של דר. הקפד לא להפעיל את המנוע במהירות יתר.

הפעלה תקינה של רכבי הנעה לארבעת הגלגלי� דורשת 

בכל  מותקני�  יהיו  והיק�  �וג  הגודל,  באותו  שצמיגי� 

גלגל. כל שוני ישפיע לרעה על העברה ויגרו� לנזק לתיבת 

העברה.

אחיזה  מעניקה  הגלגלי�  לארבעת  שהנעה  בגלל 

והפנייה  העצירה  ממהירויות  לחרוג  נטייה  יש  משופרת, 

יותר מאשר תנאי  הבטוחות. אל תי�ע במהירות גבוהה 

הדר מאפשרי�.

הליכי העברה

2H-4 לH Auto 4 אוH Auto-2 לH

העברה בי� מצבי� 2H ו 4H Auto ניתנת לביצוע כאשר 

הרכב עומד או כשהוא בתנועה.

תחו� מהירות העברה המועד� הוא בי� 0 ל-72 קמ"ש.

תשתלב/תתנתק  העברה  תיבת  בתנועה,  הרכב  כאשר 

יותר א� תשחרר לרגע את דוושת ההאצה לאחר  מהר 

השלמת ההעברה.

אל תאי� בעת שילוב תיבת העברה.

הפעל עוצמה קבועה בעת שילוב תיבת ההעברה.

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

 4H PART TIME-ו  2H/4H Auto מצבי�  בי�  העברה 

ניתנת לביצוע כאשר הרכב עומד או בעת שהוא בתנועה. 

תחו� מהירות העברה המועד� הוא בי� 0 ל-72 קמ"ש.

תשתלב/תתנתק  העברה  תיבת  בתנועה,  הרכב  כאשר 

יותר א� תשחרר לרגע את דוושת ההאצה לאחר  מהר 

השלמת ההעברה. אל תאי� בעת שילוב תיבת העברה. 

הפעל עוצמה קבועה בעת שילוב תיבת ההעברה.
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הערה:

• אל תנ�ה לשלב בעת �ב�וב של הגלגלי� הקדמיי� או 	

האחוריי�. המהירויות של גלי ההינע הקדמי והאחורי 

כדי שההעברה תתבצע. העברה  זהות  להיות  חייבות 

האחוריי�  או  הקדמיי�  הגלגלי�  של  �ב�וב  בעת 

עלולה לגרו� נזק לתיבת ההעברה.

• עשוי 	 הגלגלי�  בארבעת  מהנעה  בהעברה  עיכוב 

לחצי  הצמיגי�,  של  אחיד  לא  בלאי  בשל  להתרחש 

או  הרכב  על  רב   �עומ זהי�,  לא  או  נמוכי�  אוויר 

טמפרטורות נמוכות.

• הגברה של מאמ� ההעברה ע� המהירות, היא רגילה.	

להעברה  יותר  רב  שיידרש מאמ�  ייתכ�  קר,  אוויר  במזג 

עד שהנוזל בתיבת ההעברה יתחמ�. זוהי תופעה רגילה.

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

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

תיבת ההילוכי� למצב �רק (N). כאשר הרכב במהירות 

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

למיקו� הרצוי. אל תעצור בשילוב תיבת העברה במצב 

תיבת  את  העבר  הושלמה,  שהעברה  לאחר  �רק). )  N
ההילוכי� למצב נ�יעה.

הערה:

הרכב  כאשר  אפשרית  ממנו  או   4L מצב  אל  העברה 

בעצירה מוחלטת, א ייתכ� קושי בהעברה א� השיניי� 

המשתלבות אינ� מיושרות כראוי.

יהיו  המצמד  ששיני  עד  ני�יונות  מ�פר  שיידרשו  ייתכ� 

מיושרות והעברה תושל�.

השיטה המומלצת היא שבעת שהרכב נע במהירות של 

3 עד 5 קמ"ש.

הימנע מני�יו� לשלב למצב 4L כאשר הרכב נע במהירות 

גבוהה יותר מ- 3 עד 5 קמ"ש.

אזהרה!
נזק  לגרו�  עלול  העברה,  תיבת  של  מלא  שילוב  אי 

ברכב,  שליטה  או  כוח  אובד�  או  ההעברה  לתיבת 

תיבת  א�  ברכב  תנהג  אל  תאונה.  להתרחש  ועלולה 

העברה אינה משולבת במלואה.

�ר� אחורי Trac-Lok - א� קיי�

קבועה  הנעה  עוצמת  מ�פק   Trac-Lok אחורי  �ר� 

לגלגלי� האחוריי� ומפחית �ב�וב גלגל במקרה של 

אובד� אחיזה באחד מהגלגלי� המונעי�.

א� יש שינוי בי� שני הגלגלי� האחוריי�, הדיפרנציאל 

של  בהעברה  הזמי�  המומנט  את  אוטומטית  מחלק 

יותר מומנט לגלגל ע� האחיזה.

Trac-Lok יעיל במיוחד בתנאי נהיגה בדרכי� חלקות.

משטח  על  נמצאי�  האחוריי�  הגלגלי�  שני  א� 

חלקלק. לחיצה קלה על דוושת ההאצה ת�פק את 

המומנט המרבי.

אזהרה!
החלקה,  מוגבל  דיפרנציאל  הכוללי�  רכב  בכלי 

גלגל אחד מור�  לעול� אל תפעיל המנוע כאשר 

הגלגל  באמצעות  לנ�וע  עשוי  הרכב  מהקרקע. 

שליטה  לאובד�  ולגרו�  בקרקע,  שנוגע  האחורי 

.ברכב
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נועל �ר� (Tru-Lok)  (דגמי רוביקו�)

מתג  נעילת �ר� נמצא בלוח המחווני� (מימי� לגלגל ההגה)

לוח מתג נעילת �ר�

תפקוד זה יפעל רק כשהתנאי� הבאי� מתמלאי�:

• 	.(מתג ההתנעה במצב RUN, ותחו� העברה 4L (נמו

• מהירות הרכב היא 16 קמ"ש או פחות.	

• הגלגל הימני והשמאלי מ�תובבי� באותה מהירות.	

נעילת  מתג  את  מטה  לח�  המערכת,  של  להפעלה 

 REAR ONLY (נורית  בלבד  האחורי  ה�ר�  לנעילת  �ר� 

הקדמי  ה�ר�  לנעילת  מעלה  המתג  את  לח�  דולקת), 

והאחורי (נוריות FRONT + REAR יידלקו).

כאשר ה�ר� האחורי נעול לחיצה על החלק התחתו� של 

המתג שוב, תנעל או תשחרר מנעילה את ה�ר� הקדמי.

הערה:

ישוחררו  או  יינעלו  שה�רני�  עד  יהבהבו  החיווי  נוריות 

מנעילה באופ� מלא.

שחרור  מתג  על  לח�  ה�רני�,  של  מנעילה  לשחרור 

נעילה.

 ,(נעילת ה�ר� תשוחרר א� הרכב יועבר ממצב 4L (נמו

.OFF או כשמתג ההתנעה יועבר למצב

נועל ה�ר� משוחרר בנ�יעה במהירות מעל 48 קמ"ש, 

מתחת  תרד  הרכב  שמהירות  לאחר  מחדש  שוב  ויינעל 

ל- 16 קמ"ש.

ניתוק אלקטרוני של מוט מייצב - א� קיי�

מוט  של  אלקטרוני  בניתוק  מצויד  להיות  עשוי  הרכב 

מייצב. המערכת מאפשרת מהל תנועה גדול יותר של 

המתלה הקדמי בנ�יעה בשטח.

בלוח  הנמצא   SWAY BAR מלחצ�  נשלטת  המערכת 

המחווני�  (מימי� לעמוד ההגה).

לחצ� מוט מייצב
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לח�  המערכת.  להפעלת   SWAY BAR לחצ�  על  לח� 

חיווי  נורית  המערכת.  פעולת  להפ�קת  המתג  על  שוב 

של מוט מייצב (הנמצאת בלוח המחווני�) תידלק כאשר 

המוט המייצב נותק.

נורית חיווי של מוט מייצב תהבהב במהל ההפעלה, או 

כאשר תנאי ההפעלה לא מתקיימי�.

המוט המייצב צרי להישאר משולב במהל תנאי נהיגה 

רגילה בכביש.

 

אזהרה!
על  נהיגה  לפני  מחדש  חובר  המייצב  שהמוט  ודא 

משטחי� מוצקי� או במהירות מעל 29 קמ"ש. מוט 

ברכב,  השליטה  לאובד�  לגרו�  עלול  מנותק  מייצב 

שת�תיי� בפציעה קשה.

את  מגביר  הקדמי  המייצב  המוט  מ�וימי�,  במצבי� 

יציבות הרכב ומ�ייע לשליטה ברכב.

המערכת מנטרת את מהירות הרכב ותנ�ה לשלב את 

המוט המייצב במהירות שמעל 29 קמ"ש.

נורית חיווי מוט מייצב תהבהב או תידלק קבוע.

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

המערכת תנ�ה לחזור שוב למצב נהיגת שטח.

לניתוק המוט המייצב, העבר את תיבת העברה למצבי� 

4H או 4L ולח� על לחצ� SWAY BAR כדי לעבור למצב 
הנעה  "הפעלת  בנושא  עיי�   ,��נו למידע  שטח.  נהיגת 

מייצב   מוט  חיווי  נורית  זה.  בפרק  הגלגלי�"  בארבעת 

תהבהב עד שהמוט המייצב ינותק באופ� מלא.

הערה:

יכולה להתבצע נעילת מומנט של המוט המייצב כאשר 

המתלה הימני והשמאלי אינ� באותו גובה.

 �מצב זה מתרחש בהפרשי� בי� משטחי נהיגה או עומ

ברכב.

כדי למנוע ניתוק/חיבור מחדש של המוט המייצב, החצי� 

הימני והשמאלי של המוט חייבי� להיות מיושרי�.

או  ישרה  לקרקע  הרכב  העברת  לדרוש  עשוי  היישור 

לטלטלו מצד לצד.

.SWAY BAR לחזרה למצב כביש, לח� שוב על לחצ�

אזהרה!
א� המוט המייצב לא יחזור למצב כביש, נורית חיווי 

מוט מייצב תהבהב בלוח המחווני� ויציבות הרכב 

תפחת.

אל תנ�ה לנהוג ברכב במהירות מעל 29 קמ"ש. 

כאשר  קמ"ש,   29 מעל  במהירות  נהיגה   במהל

את  לאבד  עלול  אתה  מנותק,  המייצב  המוט 

השליטה ברכב, ועלולה להיגר� פציעה קשה.

מערכת STOP/START - תיבת 
הילוכי� אוטומטית - א� 

קיימת
הדלק.  צריכת  להפחתת  נועד   Stop/Start תפקוד 

 המערכת תדומ� את המנוע באופ� אוטומטי במהל

עצירה א� דרישות הפעלה מתקיימות. שחרור דוושת 

מחדש  תתניע  ההאצה  דוושת  על  לחיצה  או  הבל� 

את המנוע באופ� אוטומטי.
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מותק�  אוטומטית  הדממה   - התנעה  ע�  רכב  בכלי 

נו�פי�  ושיפורי�  משופר  מצבר  כבד,   �לעומ מתנע 

לחלקי מנוע, כדי לטפל בהתנעות מנוע רבות יותר.

הערה:

נ�יעה   במהל תנוטרל   Stop/Start שמערכת  מומל� 

בשטח.

מצב הפעלה אוטומטי

כל  לאחר  מופעל   Stop/Start תפקוד 

התנעה רגילה של המנוע.

STOP/ באותה עת, המערכת תעבור למצב

לעבור  יכולה  יתמלאו,  התנאי�  כל  וא�   START READY
 STOP/START AUTOSTOP אוטומטית  הדממה  למצב 

.ACTIVE

להפעלת מצב הדממה אוטומטית, אחד מהמצבי� 

הבאי� חייב להתרחש:

• 	 .STOP/START READY המערכת חייבת להיות במצב

הודעת STOP/START READY תוצג בלוח המחווני� 

בתצוגת מערכת Stop/Start. למידע נו��, עיי� בנושא 

"לוח מחווני�" בפרק "הכר את לוח המחווני�".

• הרכב חייב להיות בעצירה מוחלטת.	

• ודוושת 	 קדמי   בהילו להיות  חייב  ההילוכי�  בורר 

הבלמי� לחוצה.

Stop/ ומחוו� �המנוע יודמ�, מחוג מד ה�ל"ד יעבור לאפ

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

"התנעה  בפרק  כוח"  "הגה  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

והפעלה".

הדממה  של  פעולה  לאי  אפשריות  �יבות 
אוטומטית של המנוע

תנאי  הא�  תבדוק  המערכת  המנוע,  הדממת  לפני 

מידע  לראות  נית�  בדרישות.  עומדי�  והנוחות  הבטיחות 

בלוח   Stop/Start מערכת  של  הפעולה  על  מפורט 

.Stop/Start �המחווני� במ

המערכת עשויה לא לדומ� את המנוע בתנאי� הבאי�:

• הנהג אינו חוגר את חגורת הבטיחות שלו.	

• דלת הנהג אינה �גורה.	

• טמפרטורת המצבר גבוהה מדי או נמוכה מדי.	

• טעינת המצבר חלשה.	

• הרכב עומד במדרו� תלול.	

• לא 	 ועדיי�  או הקירור של תא הנו�עי� פעיל  החימו� 

הושגה הטמפרטורה הרצויה.

• במהירות 	 מלאה  הפשרה  למצב  מוגדר  האוויר  מיזוג 

מפוח גבוהה.

• 	.MAX A/C מיזוג האוויר מוגדר למצב

• המנוע לא הגיע לטמפרטורת הפעולה הרגילה.	

• טמפרטורת המנוע גבוהה מדי.	

• לא משולב הילו קדמי.	

• מכ�ה המנוע פתוח.	

• תיבת העברה במצב 4L או �רק.	

• דוושת הבל� אינה לחוצה בעוצמה מ�פקת.	
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גורמי� אחרי� שעשויי� למנוע מהדממה 

האוטומטית לפעול ה�:

• דוושת האצה נלחצה.	

• לא הושג �� המהירות מהעצירה הקודמת.	

• 	.��זווית ההגה גדולה מתנאי ה

    (רק דגמי� ע� התנעה והדממה אוטומטית)

• בקרת השיוט האדפטיבית פעילה והוגדרה מהירות.	

• הרכב נמצא בגובה רב.	

• קיימת תקלה במערכת.	

מבלי  פעמי�  מ�פר  ברכב  לנהוג  אפשרות  קיימת 

 STOP/START STOP/START תעבור למצב  שמערכת 

READY בתנאי� קיצוניי� יותר מאלו שפורטו לעיל.

התנעת המנוע במצב הדממה אוטומטית

דוושת  כאשר  יותנע  המנוע  קדמי,   הילו כאשר משולב 

תיבת  תילח�.  ההאצה  דוושת  או  תשוחרר  הבל� 

ההילוכי� תשתלב באופ� אוטומטי לאחר התנעה מחדש 

של המנוע. 

בעת  אוטומטי,  באופ�  יותנע  המנוע  בה�  תנאי� 

שמצב הדממה אוטומטית פעיל:

• בורר ההילוכי� הועבר מהילו נ�יעה.	

• קיי� הפרש משמעותי בי� הטמפרטורה בתא הנו�עי� 	

לטמפרטורה שהוגדרה במערכת מיזוג האוויר.

• מיזוג האוויר מוגדר למצב הפשרה מלאה. בוצע כוונו� 	

ידני של טמפרטורת מיזוג האוויר או מהירות המאוורר.

• מתח המצבר נמו מדי.	

• לאחר 	 (למשל  מדי   נמו הבלימה  במערכת  הוואקו� 

מ�פר לחיצות על דוושת הבל�).

• 	.STOP/START OFF נלח� מתג

• 	STOP/START תקלה במערכת

• 	 5 את  עבר  פעילה  אוטומטית  התנעה/הדממה  זמ� 

דקות.

• 	 4LO נמצאת במצב  גלגלי�  לארבעה  מערכת הנעה 

או �רק.

• גלגל ההגה �ובב מעבר ל��. (רק דגמי� ע� התנעה 	

והדממה אוטומטית)

Stop/Start  הפ�קה ידנית של מערכת

STOP/START OFF (נמצא באזור  1. לח� על מתג 

המתגי�), הנורית במתג תידלק.

STOP/START OFF מתג

2. הודעת STOP/START OFF תוצג בלוח המחווני� 

.Stop/Start בתצוגת מערכת

למידע נו��, עיי� בנושא "לוח מחווני�" בפרק "הכר 

את לוח המחווני�".
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3. בעצירה הבאה (לאחר לחיצה על לחצ� כיבוי מערכת 

STOP/START), המנוע לא יודמ�. 

4. מערכת STOP/START תחזור להיות פעילה בכל פע� 

שהמנוע יודמ� ויותנע מחדש.

Stop/Start  הפעלה ידנית של מערכת

באזור  (נמצא   STOP/START OFF מתג  על  לח� 

המתגי�), הנורית במתג תיכבה.

בנושא  עיי�   ,Stop & Start מערכת  על   ��נו למידע 

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

תקלה במערכת

לא  המערכת   ,STOP/START במערכת  תקלה  יש  א� 

תדומ� את המנוע.

תוצג   SERVICE STOP/START SYSTEM הודעת 

בתצוגת לוח המחווני�.

בפרק  מחווני�"  לוח  "תצוגת  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

"הכר את לוח המחווני�".

 SERVICE STOP/START SYSTEM א� מוצגת הודעת

במרכז  המערכת  לבדיקת  דאג  המחווני�,  לוח  בתצוגת 

שירות מורשה.

בקרת שיוט
בעת שהיא מופעלת, בקרת השיוט שולטת על תפקוד 

דוושת ההאצה במהירויות מעל 32 קמ"ש.

לחצני בקרת השיוט נמצאי� בצד ימי� של גלגל ההגה.

לחצני בקרת שיוט

CANC - 1/ביטול

2 - הפעלה/כיבוי

SET - 3(+)/ האצה

RES - 4/חידוש

SET - 5(-)/האטה
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הערה:

• השיוט 	 בקרת  מערכת  תקינה,  פעולה  להבטיח  כדי 

תפקודי  של  רב  מ�פר  א�  לפעול  להפ�יק  תוכננה 

בקרת שיוט הופעלו בו זמנית. א� הדבר מתרחש נית� 

לחדש את פעולת מערכת בקרת השיוט בלחיצה על 

והגדרה מחדש  לחצ� הפעלה/גיבוי של בקרת השיוט 

של מהירות הרכב הרצויה.

• כאשר 	 �רק  למצב  ההילוכי�  בורר  את  תעביר  אל 

בקרת השיוט פעילה. פעולה זו תנתק את המערכת.

אזהרה!
להיות מ�וכנת במצבי�  עלולה  הפעלת בקרת שיוט 

קבועה.  מהירות  על  לשמור  יכולה  אינה  שהמערכת 

ואתה  מ�וימי�,  במצבי�  מדי  מהר  לנוע  עלול   רכב

אל  תאונה.  ותיגר�  הרכב  על  שליטה  לאבד  עלול 

או  כבד  תנועה   �בעומ השיוט  בבקרת  תשתמש 

או  בשלג  או  בקרח  מכו�ות  מתפתלות,  בדרכי� 

בדרכי� חלקות.

הפעלה

השיוט.   בקרת  להפעלת  הפעלה/כיבוי  לחצ�  על  לח� 

להפ�קת  תהבהב.  המחווני�  בלוח  הבטיחות  נורית 

ההפעלה/כיבוי.  לחצ�  על  שוב  לח�  המערכת,  פעולת 

יש להפ�יק את פעולת  חיווי בקרת שיוט תיכבה  נורית 

המערכת כאשר  היא אינה בשימוש.

אזהרה!
השארת בקרת המהירות פעילה כאשר אינה בשימוש 

היא מ�וכנת. אתה יכול בשוגג להגדיר את המערכת 

יותר משתרצה. אתה עלול  או לגרו� לה לנ�וע מהר 

את  תמיד  הפ�ק  לתאונה.  ולגרו�  שליטה  לאבד 

המערכת כאשר אינ זקוק לה.

הגדרת מהירות רצויה

הפעל את בקרת השיוט.

הערה:

הרכב צרי לנ�וע במהירות אחידה על קרקע ישרה לפני 

לחיצה על הלחצני�  (+) SET או  (-) SET. כאשר הרכב 

 SET- או   SET+ לחצ�  על  לח�  הרצויה  למהירות  הגיע 

במהירות  יי�ע  ורכב  האצה  דוושת  את  שחרר  ושחרר. 

שהוגדרה.

שינוי הגדרת מהירות

הגברת המהירות

כאשר מוגדרת מהירות בבקרת שיוט, נית� להגדילה 

.SET+ בלחיצה על לחצ�

על הנהג  יחידות המידה המועדפות  לבחור את  נית� 

באמצעות הגדרות לוח המכשירי� .

למידע נו��, עיי� בנושא "לוח מחווני�" בפרק "הכר 

את לוח המחווני�".

ביחידת המהירות  מרווחי המהירות המוצגי� תלויי� 

שנבחרה ארה"ב (מי"ש) או מטרית (קמ"ש).

מהירות ארה"ב (מייל לשעה)

• את 	 תגדיל   SET(+) לחצ�  על  בודדת  לחיצה 

המהירות המוגדרת במייל לשעה אחד. כל לחיצה 

נו�פת על הלחצ� תגביר בעוד 1 מייל לשעה.

• א� הלחצ� נלח� באופ� רצו�, המהירות המוגדרת 	

המוגדרת  והמהירות  ישוחרר,  שהלחצ�  עד  תגדל 

החדשה תישמר.
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מהירות בשיטה המטרית (קמ"ש)

• לחיצה בודדת על  לחצ� (+)SET תגדיל את המהירות 	

המוגדרת בקמ"ש אחד. כל לחיצה נו�פת על הלחצ� 

תגביר בעוד קמ"ש אחד.

• המוגדרת 	 המהירות  רצו�,  באופ�  נלח�  הלחצ�  א� 

המוגדרת  והמהירות  ישוחרר,  שהלחצ�  עד  תגדל 

החדשה תישמר. 

הפחתת המהירות

להפחיתה  נית�  שיוט,  בבקרת  מהירות  מוגדרת  כאשר 

.SET- בלחיצה על לחצ�

הנהג  על  המועדפות  המידה  יחידות  את  לבחור  נית� 

באמצעות הגדרות לוח המכשירי� .

למידע נו��, עיי� בנושא "לוח מחווני�" בפרק "הכר את 

לוח המחווני�".

המהירות  ביחידת  תלויי�  המוצגי�  המהירות  מרווחי 

שנבחרה ארה"ב (מי"ש) או מטרית (קמ"ש).

מהירות ארה"ב (מייל לשעה)

• לחיצה בודדת על לחצ� (-)SET תפחית את המהירות 	

נו�פת על הלחצ�  כל לחיצה  המוגדרת במי"ש אחד. 

תפחית את המהירות ב-1 מייל לשעה.

• המוגדרת 	 המהירות  רצו�,  באופ�  נלח�  הלחצ�  א� 

המוגדרת  והמהירות  ישוחרר,  שהלחצ�  עד  תגדל 

החדשה תישמר.

מהירות בשיטה המטרית (קמ"ש)

• לחיצה בודדת על  לחצ� (-)SET תפחית את המהירות 	

המוגדרת בקמ"ש אחד. כל לחיצה נו�פת על הלחצ� 

.��תפחית בקמ"ש אחד נו

• המוגדרת 	 המהירות  רצו�,  באופ�  נלח�  הלחצ�  א� 

המוגדרת  והמהירות  ישוחרר,  שהלחצ�  עד  תפחת 

החדשה תישמר.

האצה לעקיפה

רגיל.  באופ�  עושה  שאתה  כפי  האצה  דוושת  על  לח� 

כאשר הדוושה לחוצה, הרכב יחזור למהירות שהוגדרה.

שימוש בבקרת שיוט בדר� הררית

כדי  בירידות  הילוכי�  להוריד  מ�וגלת  ההילוכי�  תיבת 

לשמור על מהירות הרכב.

הערה:

בעליות  המהירות  על  תשמור  השיוט  בקרת  מערכת 

היא  הררית   בדר מהמהירות  קטנה  חריגה  ובירידות. 

תקינה.

באופ�  להאט  או  להאי�  עשוי  הרכב  תלולי�,  במדרונות 

ניכר, לכ� מומל� לנהוג ללא שימוש בבקרת השיוט.

אזהרה!
להיות מ�וכנת במצבי�  עלולה  הפעלת בקרת שיוט 

קבועה.  מהירות  על  לשמור  יכולה  אינה  שהמערכת 

ואתה  מ�וימי�,  במצבי�  מדי  מהר  לנוע  עלול   רכב

אל  תאונה.  ותיגר�  הרכב  על  שליטה  לאבד  עלול 

או  כבד  תנועה   �בעומ השיוט  בבקרת  תשתמש 

או  בשלג  או  בקרח  מכו�ות  מתפתלות,  בדרכי� 

בדרכי� חלקות.

חידוש המהירות

 RES לחידוש מהירות שהוגדרה קוד� לכ�, לח� על לחצ�

ושחרר אותו. נית� לחדש מהירות בכל מהירות מעל 32 

קמ"ש.

הפ�קת פעולה

 CANC לחצ�  על  לחיצה  דוושת הבל�,  על  לחיצה קלה 

(ביטול), או לחיצה רגילה על הבל� בעת האטת הרכב, 

המהירות  את  למחוק  מבלי  השיוט  בקרת  את  תנטרל 

המוגדרת מהזיכרו�.
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לחיצה על לחצ� הפעלה/כיבוי או העברת מתג ההתנעה 

למצב OFF תמחק את המהירות המוגדרת מהזיכרו�.

מערכת �יוע לחניה אחורית 
ParkSense- א� קיימת

מערכת �יוע לחניה אחורית ParkSense מ�פקת חיוויי� 

למכשול  האחורי  הפגוש  בי�  למרחק  וצלילי�  חזותיי� 

המזוהה בעת נ�יעה לאחור, למשל בעת חניה.

 ,ParkSense במערכת  בשימוש  זהירות  בצעדי  עיי� 

לפרטי� על מגבלות המערכת והמלצות.

ParkSense תשמור על מצב המערכת האחרו� (פעיל או 
מתג  כאשר  הונע,  שהרכב  האחרונה  מהפע�  מנוטרל) 

את  להפעיל  נית�   .ON/RUN למצב  הועבר  ההתנעה 

ParkSense רק כאשר בורר הילוכי� בהילו אחורי.

במצב  ההילוכי�  בורר  כאשר  מופעלת   ParkSense א� 

זה, המערכת תישאר פעילה עד שמהירות הרכב תעלה 

למהירות של 11 קמ"ש ומעלה.

של  ההפעלה  ומהירות  אחורי   הילו משולב  כאשר 

המערכת היא מעל למהירות הנ"ל,

שמהירות  שתציי�  המחווני�  בלוח  בצג  אזהרה  תוצג 

הרכב גבוהה מדי.

המערכת תיהפ פעילה שוב לאחר שמהירות הרכב תרד 

מתחת ל- 9 קמ"ש.

ParkSense חיישני �ייע� חניה

האחורי  בפגוש  נמצאי�   ,ParkSense חיישני  ארבעה 

תחו�   שבתו הרכב  שמאחורי  האזור  את  ומנטרי� 

הפעולה של החיישני�.

החיישני� יכולי� לזהות עצמי� ממרחק של 30 �"מ עד 

למרחק של 200 �"מ מהפגוש האחורי בקו ראייה ישר 

בהתא� למיקו�, ה�וג, והכיוו� של המכשול.

הפעלה והפ�קת פעולה של מערכת 
ParkSense

אחורית  לחניה  �יוע  מערכת  את  ולנטרל  להפעיל  נית� 

ParkSense באמצעות מתג ParkSense הנמצא בקבוצת 
המתגי� מתחת למתגי בקרת האקלי�.

פעולת  להפ�קת  נלח�   ParkSense מתג  כאשר 

 במש  PARKSENSE OFF ההודעה  תוצג  המערכת, 

כחמש שניות.  למידע נו��, עיי� בנושא "לוח מחווני�" 

בפרק "הכר את לוח המחווני�".

והמערכת   REVERSE במצב  ההילוכי�  בורר  כאשר 

ההודעה  תוצג  המחווני�  בלוח  בצג  מופ�קת, 

במצב  ההילוכי�  בורר  עוד  כל   ,PARKSENSE OFF
.(4LO לא במצב) אחורי הילו

הופ�קה  כאשר  תידלק   Parksense במתג  הנורית 

תקלה.  קיימת  כאשר  או   PARKSENSE פעולת 

הנורית במתג PARKSENSE כבויה כאשר המערכת 

טיפול  ונדרש  נלח�   Parksense מתג  א�  מופעלת. 

במערכת, נורית PARKSENSE תהבהב לרגע ולאחר 

מכ� תדלוק באופ� קבוע.

אמצעי זהירות בשימוש במערכת 
ParkSense

הערה:

• 	 ודא שהפגוש האחורי נקי משלג, קרח, בו�, לכלו

של  התקינה  הפעולה  על  לשמור  כדי  ושאריות, 

.ParkSense מערכת

• פטישי אוויר, משאיות כבדות וגורמי רעידות אחרי� 	

.ParkSense עלולי� להשפיע על פעולת



תנעה ונהיגה
ה

164

• ההודעה 	 תוצג   ParkSense פעולת  הפ�קת  בעת 

כאשר  כ�,  כמו  המחווני�.  בלוח   PARKSENSE OFF
תפ�יק את פעולת מערכת ParkSense, היא תישאר 

לאחר התנעה  אותה שוב, אפילו  כבויה עד שתפעיל 

חוזרת של המנוע.

• כאשר מערכת ParkSense פועלת, היא תפחית את 	

עוצמת הקול של מערכת השמע כאשר מושמע צליל 

אזהרה.

• היזהר 	 �דיר,  באופ�   ParkSense חיישני  את  נקה 

החיישני�  נזק.  לה�  לגרו�  או  אות�  לשרוט  לא 

 לכלו בו�,  רפש,  שלג,  מקרח,  נקיי�  להיות  חייבי� 

ושאריות. אחרת, המערכת לא תפעל כראוי. מערכת 

ParkSense עלולה לא לזהות את המכשול שמאחורי 
קיו�  על  שגויות  התרעות  ת�פק  שהיא  או  הפגוש 

מכשול מאחורי הפגוש.

• מתג 	 באמצעות   ParkSense מערכת  את  כבה 

ParkSense, א� מורכב אביזר כגו� מנשא אופניי� או וו 
גרירה וכו' במרחק של 30 �"מ ומטה מהפגוש האחורי. 

הקרוב  העצ�  את  לזהות  עשויה  המערכת  אחרת, 

 PARKSENSE ההודעה  את  ולהציג  חייש�,  כבעיית 

אינה  (המערכת   UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED

זמינה, נדרש שירות) בצג בלוח המחווני�.

• הגרור 	 תקע  כאשר  אוטומטית  מנוטרלי�  החיישני� 

החיישני�  הרכב.  של  הגרירה  בהתק�  לשקע  מחובר 

האחוריי� מופעלי� שוב אוטומטית אחרי הניתוק של 

תקע הגרור.

אזהרה!
• הנהג צרי להיזהר בנ�יעה לאחור ג� בעת שימוש 	

במערכת ParkSense. בדוק תמיד היטב את האזור 

שמאחורי הרכב, הבט לאחור, וודא שאי� הולכי רגל, 

שטחי�  או  מכשולי�  אחרי�,  רכבי�  חיי�,  בעלי 

מתי�, לפני נ�יעה לאחור. אתה אחראי לבטיחות 

קיימת  אחרת,  ל�ביבה.  לב  לשי�   להמשי וחייב 

�כנת פציעות חמורות או קטלניות.

• מאוד 	 מומל�   ,ParkSense במערכת  שימוש  לפני 

מהרכב  ינותק  גרירה  תפוח  או  גרירה  וו  שמכלול 

עלול  אחרת,  לגרירה.  משמש  אינו  הרכב  כאשר 

כיוו� שוו הגרירה  או עצמי�  לכלי רכב  נזק  להיגר� 

קרוב יותר למכשול מהפגוש האחורי, כאשר נשמע 

החייש�  כ�,  כמו  מהרמקולי�.  רצו�  אזהרה  צליל 

הגרירה,  תפוח  או  הגרירה  וו  את  לזהות  עשוי 

בהתא� לגודלו ולצורתו ול�פק התרעה שגויה של 

מכשול מאחורי הרכב.

זהירות!
• ואינה 	 חניה  �ייע�  רק  היא   ParkSense מערכת 

מכשולי�  כולל  המכשולי�,  כל  את  לזהות  יכולה 

חלק  מזוהות  להיות  עשויות  שפה  אבני  קטני�. 

מהזמ� או כלל לא. מכשולי� הנמצאי� מתחת או 

מעל לחיישני� לא יזוהו כאשר ה� קרובי� לרכב.

• יש לנהוג את הרכב באטיות בעת שימוש במערכת 	

כאשר  בזמ�  עצירה  לאפשר  כדי   ,ParkSense
יביט מעבר לכתפו  מזוהה מכשול. מומל� שהנהג 

.ParkSense בעת שימוש במערכת
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מצלמת נ�יעה לאחור – א� 
קיימת

מערכת  מצלמת  מתוקנת  להיות  עשויה   ברכב

מאחורי  האזור  של  תצוגה   ל שתאפשר   ,ParkView
התמונה  אחורי.   בהילו ההילוכי�  בורר  כאשר   רכב

 המגע, יחד ע� ההתרעה � בצג מערכת מ�תוצג במ

Check entire surroundings (בדוק את ה�ביבה כולה) 
. לאחר חמש שניות הערה �לרוחב החלק העליו� של המ

זו תיעל�. מצלמת ParkView נמצאת בחלקו האחורי של 

הרכב במרכז של מנשא הגלגל החלופי.

הפעלה ידנית של מצלמת נ�יעה לאחור

בתחתית  הנמצא  (בקרי�)   Controls לחצ�  על  לח�   .1

.Uconnect צג

נ�יעה  (מצלמת   Backup Camera לחצ�  על  לח�   .2

לאחור) להפעלת מערכת מצלמת נ�יעה לאחור.

הערה:

מצלמת נ�יעה לאחור ParkView כוללת מצבי� ניתני� 

.Uconnect להתאמה שנית� לבחר� באמצעות מערכת

בפרק   "Uconnect "הגדרות  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

"מולטימדיה" ב�פר הנהג.

(והשהיית  אחורי   מהילו מועבר  ההילוכי�  בורר  כאשר 

 �המצלמה כבויה), מצב מצלמה אחורית מתבטל, והמ

הקוד� יופיע שוב.

(השהיית  אחורי   מהילו מועבר  ההילוכי�  בורר  כאשר 

להופיע   הופעלה),  תצוגת המצלמה תמשי המצלמה 

א�  אלא  אחורי,   מהילו העברה  לאחר  שניות   10 עד 

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

הועבר למצב חניה, מתג ההתנעה הועבר למצב OFF, או 

 [X] ליציאה מתצוגת �שנלח� לחצ� �גירה תמונה במ

מצלמת וידאו.

הערה:

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

עד  קבוע  באופ�  תוצג  האחורית  המצלמה  תצוגת 

המגע,   �במ  X לחצ�   על  בלחיצה  תנוטרל  שהיא 

שהרכב הועבר למצב חניה או שמתג ההתנעה הועבר 

.OFF למצב

•  המגע לנטרול תצוגת תמונה מהמצלמה 	�לחצ� במ

האחורית, זמי� רק כאשר משולב הילו אחורי.

קווי ההנחיה מוצגי� על התמונה  היא מופעלת,  כאשר 

כדי לציי� את רוחב הרכב ואת נתיב התנועה המשוער על 

ב�י� מיקו� גלגל ההגה.

כדי  הרכב,  מרכז  את  מציי�  המקווקו  המרכזי  הקו 

ל�ייע בחניה ויישור וו גרירה לחיבור גרור.

על  יוצגו  פעילי�  הנחיה  קווי  מופעלי�,  ה�  כאשר 

התמונה, כדי לציי� את רוחב הרכב.

את  מצייני�  שוני�  בצבעי�  המוצגי�  האזורי� 

המרחק מהחלק האחורי של הרכב.

אזהרה!
בעת  ג�  לאחור  נ�יעה  בעת  להיזהר  חייב  נהג 

ParkView. בדוק  שימוש במצלמת נ�יעה לאחור 

הבט  הרכב,  שמאחורי  האזור  את  היטב  תמיד 

רכבי�  חיי�,   בעלי  רגל,  הולכי  שאי�  וודא  לאחור, 

נ�יעה  לפני  או שטחי� מתי�,  אחרי�, מכשולי� 

לבטיחות ה�ביבה  לאחור. אתה האחראי הבלעדי 

נ�יעה  בעת  למתרחש  לב  לשי�   להמשי וחייב 

או  חמורות  פציעות  �כנת  קיימת  לאחור. אחרת, 

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

 ParkView מצלמת  עזר.  כאמצעי  רק   ParkView
בנתיב  עצ�  או  מכשול  כל  להציג  מ�וגלת  אינה 

הנ�יעה.

• כדי למנוע נזק לרכב, יש לנהוג ברכב באטיות בעת 	

לעצור  שתוכל  כדי   ,ParkView במצלמת  שימוש 

מעבר  יביט  שהנהג  מומל�  מכשול.  מוצג  כאשר 

.ParkSense לכתפו בעת שימוש במערכת

הערה:

א� שלג, קרח, בו� או כל חומר אחר מצטבר על עדשות 

המצלמה, שטו� במי� ונגב במטלית רכה. אל תכ�ה את 

המצלמה.

תדלוק הרכב
מכ�ה פתח מילוי דלק

מכ�ה  א�  הנהג.  בצד  נמצא  דלק  מילוי  פתח  מכ�ה 

פתח מילוי דלק אבד או ניזוק, החל� אותו במכ�ה חלופי 

.המתאי� עבור רכב

דלתית פתח מילוי דלק

 מכ�ה פתח מילוי דלק

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

בעת  או  פתוחה  דלק  מילוי  פתח  שדלתית  בעת 

תדלוק.

• לעול� אל תתדלק כשהמנוע פועל. ברוב המדינות 	

לגרו�  ועלולה  באש  בטיחות  תקנות  של  הפרה  זו 

להידלקות "נורית חיווי תקלה".
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אזהרה!
• מ�ופק 	 שאינו  חפ�/מכ�ה  שו�  תצמיד  אל 

לא  בחפצי�  שימוש  המילוי.  פתח  אל  הרכב  ע� 

 בתו אוויר  בלח�  לעליה  לגרו�  עלול  מתאימי� 

המיכל, וזהו מצב מ�וכ�.

• למיכל 	 ממולא  דלק  א�  שריפה  להתרחש  עלולה 

תמיד  הנח  להיכוות.  עלול  אתה  הרכב.   בתו נייד 

מיכלי דלק ניידי� על הקרקע בעת מילוי.

זהירות!
• עלול 	 הפליטה  מערכת  או  הדלק  למערכת  נזק 

לא  דלק  מלוי  פתח  במכ�ה  משימוש  להיגר� 

תוא�. מכ�ה שאינו תוא� באופ� מלא יכול לאפשר 

חדירת מזהמי� למערכת הדלק. כמו כ�, מכ�י� לא 

לנורית  לגרו�  עלולי�  מתאימי�,  שאינ�  מקוריי� 

חיווי תקלה (MIL) להידלק, בשל אדי דלק שדולפי� 

מהמערכת.

• 	 תמשי אל  יתר,  ומילוי  דלק  שפיכת  למנוע  כדי 

למלא עד הקצה.

הערה:

• לפעול 	 או מפ�יק  כאשר הדק אקדח התדלוק קופ� 

מיכל הדלק מלא.

• עד 	 �יבוב  כ-1/4  מילוי הדלק  הדק את מכ�ה פתח 

שהמכ�ה   לכ חיווי  זה  אחד.  נקישה  צליל  שתשמע 

�גור היטב.

• חיווי 	 נורית  כראוי,  נ�גר  לא  הדלק  מיכל  מכ�ה  א� 

תקלה תידלק. ודא שהמכ�ה מהודק כל פע� שהרכב 

מתודלק.

הודעת מכ�ה מיכל דלק משוחרר

לאחר התדלוק, מערכת האבחו� של הרכב יכולה לקבוע 

הא� מכ�ה פתח מילוי דלק משוחרר לא מותק� כראוי 

או ניזוק.

תוצג   gASCAP הודעת  תקלה,  מזהה  המערכת  א� 

בתצוגת מד המרחק. הדק את מכ�ה פתח מילוי דלק 

עד שתשמע צליל נקישה. זה חיווי לכ שהמכ�ה �גור 

היטב.

להפ�קת  המרחק  מד  של   �האיפו לחצ�  על  לח� 

ההודעה. א� הבעיה עדיי� קיימת, ההודעה תוצג בפע� 

הבאה שהרכב יותנע. זה עלול להצביע על מכ�ה פגו�.

ברצ�, המערכת תדליק  מזוהה פעמיי�  א� הבעיה 

נורית  לכיבוי  יגרו�  הבעיה  פתרו�  תקלה.  נורית  את 

תקלה.

תדלוק הרכב - מנוע דיזל
מכ�ה פתח מילוי דלק נמצא בצד הנהג. א� מכ�ה 

אותו במכ�ה  ניזוק, החל�  או  דלק אבד  מילוי  פתח 

.חלופי המתאי� עבור רכב

דלתית מילוי דלק
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מיקומי מילוי דלק AdBlue (אוריאה)

1 - פתח מילוי �ולר

2 - פתח מילוי AdBlue (אוריאה)

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

בעת  או  פתוחה  דלק  מילוי  פתח  שדלתית  בעת 

תדלוק.

• לעול� אל תתדלק כשהמנוע פועל. ברוב המדינות 	

לגרו�  ועלולה  באש  בטיחות  תקנות  של  הפרה  זו 

להידלקות "נורית חיווי תקלה".

אזהרה!
• מ�ופק 	 שאינו  חפ�/מכ�ה  שו�  תצמיד  אל 

לא  בחפצי�  שימוש  המילוי.  פתח  אל  הרכב  ע� 

 בתו אוויר  בלח�  לעליה  לגרו�  עלול  מתאימי� 

המיכל, וזהו מצב מ�וכ�.

• למיכל 	 ממולא  דלק  א�  שריפה  להתרחש  עלולה 

תמיד  הנח  להיכוות.  עלול  אתה  הרכב.   בתו נייד 

מיכלי דלק ניידי� על הקרקע בעת מילוי.

זהירות!
• עלול 	 הפליטה  מערכת  או  הדלק  למערכת  נזק 

לא  דלק  מלוי  פתח  במכ�ה  משימוש  להיגר� 

תוא�. מכ�ה שאינו תוא� באופ� מלא יכול לאפשר 

חדירת מזהמי� למערכת הדלק. כמו כ�, מכ�י� לא 

לנורית  לגרו�  עלולי�  מתאימי�,  שאינ�  מקוריי� 

חיווי תקלה (MIL) להידלק, בשל אדי דלק שדולפי� 

מהמערכת.

• 	 תמשי אל  יתר,  ומילוי  דלק  שפיכת  למנוע  כדי 

למלא עד הקצה.

הערה:

• לפעול 	 או מפ�יק  כאשר הדק אקדח התדלוק קופ� 

מיכל הדלק מלא.

• עד 	 �יבוב  כ-1/4  מילוי הדלק  הדק את מכ�ה פתח 

לכ שהמכ�ה  חיווי  זה  אחד.  נקישה  צליל  שתשמע 

�גור היטב.

• חיווי 	 נורית  כראוי,  נ�גר  לא  הדלק  מיכל  מכ�ה  א� 

תקלה תידלק. ודא שהמכ�ה מהודק כל פע� שהרכב 

מתודלק.

Adblue (אוריאה) — א� קיי�

הרכב מצויד במערכת הזרקה של אוריאה וממיר קטליטי 

�לקטיבי (SCR), כדי לעמוד בתקני הפליטה.

שתי מערכות אלה מבטיחות תאימות לדרישות מערכות 

פליטה של מנוע דיזל, ובה בעת מבטיחות חי�כו� בצריכת 

דלק, טיפול מומנט וכוח משופרי�.

למידע על הודעות ואזהרות המערכת, עיי� בנושא "נורית 

אזהרה והודעות" בפרק "הכר את לוח מחווני�".

AdBlue (אוריאה) נחשב למוצר בטוח בעל אור חיי מד� 
ארוכי�.
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יש   ,32 °C-בטמפרטורות שתחת ל ��כאשר הוא מאוח

לו חיי מד� של לפחות שנה אחת.

למידע נו�� על נוזל AdBlue, עיי� בנושא  "נוזלי� וחומרי 

�יכה" בפרק "מפרטי� טכניי�".

 AdBlue של  אוטומטית  חימו�  במערכת  מצויד  הרכב 

בעת התנעת המנוע, כדי לאפשר למערכת לפעול כראוי 

. 11 °C -בטמפרטורות נמוכות מ

הערה:

. 11 °C-קופא בטמפרטורה הנמוכה מ  AdBlue

אח�ו� AdBlue (אוריאה)

AdBlue (אוריאה) נחשב למוצר בטוח בעל אור חיי מד� 
ארוכי�. א� AdBlue (אוריאה) נשמר בטמפרטורה שבי�   

12° ל-32°C, אור החיי� שלו הוא לפחות שנה.

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

של 11°C-  ומטה. המערכת תוכננה לפעול ב�ביבה זאת.

הערה:

בעת עבודה ע� AdBlue (אוריאה), חשוב לדעת ש:

• 	 AdBlue ע�  במגע  הבאי�  והחלקי�  המיכלי�  כל 

(אוריאה) חייבי� להיות תואמי� ל- AdBlue (אוריאה) 

משימוש  להימנע  יש  חלד).  אל  פלדת  או  (פל�טיק 

בנחושת, פליז, אלומיניו�, ברזל או פלדה שאינה אל-

חלד, כיוו� ש- AdBlue (אוריאה) יגרו� לה� לקורוזיה.

• א� נשפ AdBlue (אוריאה), יש לנגבו לגמרי.	

הו�פת AdBlue (אוריאה)

תנאי� מקדימי�

AdBlue (אוריאה) קופא בטמפרטורות נמוכות יותר מ- 
C ° 11. א� המכונית חונה במש זמ� רב בטמפרטורה זו, 

עשוי להיות קושי במילוי.

 ו/או ב�ביבה �מ�יבה זו, מומל� להחנות את הרכב במו

למצב  יחזור  (אוריאה)   AdBlue ולהמתי� שה  מחוממת, 

נוזלי לפני המילוי.

פעל באופ� הבא:

• ודומ� את המנוע 	 ישרה  על קרקע  הרכב  החנה את 

.OFF בהעברת מתג ההתנעה למצב

• את 	 וה�ר  הדלק,  מילוי  פתח  דלתית  את  פתח 

המכ�ה (כחול) מפתח מילוי AdBlue (אוריאה).

מילוי באמצעות פייה

נית� למלא את מיכל AdBlue (אוריאה).

פעל באופ� הבא:

• AdBlue (אוריאה) לפתח המילוי, 	 הכנ� את פיית 

הראשונה  ההפ�קה  לאחר  ועצור  במילוי  התחל 

(אוריאה)   AdBlue שמיכל  מציינת  (ההפ�קה 

למנוע  כדי  המיכל  את  למלא   תמשי מלא).אל 

שפיכה של AdBlue (אוריאה).

• הוצא את הפייה.	

מילוי ממיכלי�

פעל באופ� הבא:

• בדוק את תארי התפוגה.	

• קרא את העצה לשימוש בתווית לפני שפיכת תוכ� 	

הבקבוק למיכל AdBlue (אוריאה).

• נית� 	 שלא  בהתקני�  לתדלוק  משתמשי�  א� 

מוצג  שהחיווי  לאחר  מיכלי�),  (לדוגמה  להבריג� 

בתצוגת לוח המחווני�, עיי� בנושא "נורית אזהרה 

והודעות" בפרק "הכר את לוח מחווני�". מלא את 

מיכל AdBlue (אוריאה) בלא יותר מ-8 ליטרי�.
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• לפתח 	 המתברגי�  במיכלי�  משתמש  אתה  א� 

של  הזרימה  נפ�קת  כאשר  מלא  המיכל  המילוי, 

AdBlue (אוריאה) מהמיכל. אל תמשי למלא.

פעולות לאחר מילוי

פעל באופ� הבא:

• (אוריאה) 	  AdBlue נתק� את המכ�ה על פתח מילוי 

ב�יבוב בכיוו� השעו� עד שהוא מתברג לגמרי.

• 	 צור (אי�   RUN למצב  ההתנעה  מתג  את  העבר 

להתניע את המנוע).

• המת� שהחיווי בלוח המחווני� ייכבה לפני הזזת הרכב. 	

לכחצי  עד  להישאר למש מ�פר שניות  החיווי עשוי 

דקה. א� המנוע מותנע והמכונית הוזזה, החיווי יישאר 

דולק לזמ� רב יותר, זה לא יפגע בפעולת המנוע. א� 

אזהרה  "נורית  בנושא  עיי�  נגמר,  (אוריאה)   AdBlue
 ��והודעות" בפרק "הכר את לוח מחווני�", למידע נו

ולהמש שימוש רגיל ברכב.

• ריק, 	 (אוריאה) כאשר המיכל היה   AdBlue א� מולא 

המת� שתי דקות לפני התנעת המנוע.

הערה:

• נקה 	 המילוי,  מצוואר   נשפ (אוריאה)   AdBlue א� 

מתגבש,  הנוזל  א�  למלא.   והמש האזור  את  היטב 

ה�פג אותו ע� �פוג ומי� חמי�.

• לגרו� 	 יכול  הדבר  המרבי:   �למפל מעבר  תמלא  אל 

בטמפרטורות  קופא  (אוריאה)   AdBlue למיכל.  לנזק 

נמוכות יותר מ-C ° 11- למרות שהמערכת מתוכננת 

לפעול מתחת לנקודת הקפיאה של אוריאה, מומל� 

א�  המרבי   �למפל מעבר  המיכל  את  למלא  לא 

האוריאה תקפא היא עלולה לגרו� נזק למערכת. פעל 

לפי ההנחיות המובאות בפרק זה.

• צבועי� 	 משטחי�  אל   נשפ (אוריאה)   AdBlue א� 

והשתמש  במי�  האזור  את  מיד  נקה  אלומיניו�,  או 

בחומר �ופג לאי�ו� הנוזל שנשפ על הקרקע.

• אל תנ�ה להתניע את המנוע א� AdBlue (אוריאה) 	

עלולה  זו  פעולה  הדלק,  במיכל  ל�ולר  בטעות   ��הו

לגרו� לנזק חמור למנוע, צור קשר ע� מרכז שירות 

מורשה.

• (אוריאה), 	  AdBlue-ל נוזלי�  או  תו�פי�  תו�י�  אל 

כיוו� שעלול להיגר� נזק למערכת.

• השימוש בנוזל AdBlue (אוריאה) לא תוא� או באיכות 	

לוח  בתצוגת  חיוויי�  להופעת  לגרו�  יכול  ירודה, 

המחווני�, עיי� בנושא "נורית אזהרה והודעות" בפרק 

"הכר את לוח מחווני�".

• לעול� על תשפו AdBlue (אוריאה) למיכל אחר: הוא 	

עשוי להזדה�.
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גרירת גרור
משקלי גרירה של גרור (ערכי משקלי הגרור המרביי�)

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

75 ק"ג1,497 ק"ג1.86 מ"רשתי דלתות

125 ק"ג2,495 ק"ג2.79 מ"רארבע - דלתות
 בעת גרירת גרור נית� לחרוג ממשקל המטע� הכולל המותר בלא יותר מ- 10% או 100 ק"ג, הער הנמו מבי� השניי� ומהירות הנ�יעה מוגבלת ל- 100 קמ"ש ומטה. 

מומל� להשתמש בהתק� בקרת ייצוב גרור בעת גרירה של יותר מ- 454 ק"ג.

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

דגמי הנעה לארבעת הגלגלי�גלגלי� מורמי� מהקרקעמצב גרירה

ראה הוראותללאגרירה על הקרקע
• תיבת הילוכי� אוטומטית במצב חניה.	

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

• גרירה בכיוו� קדימה.	

א�ורהקדמיעגלת גרירה

א�ורהאחורי

מותרתהכלעל גרור

הערה: 
בעת גרירת רכב, ציית תמיד לתקנות ולחוקי� המקומיי�. למידע נו�� צור קשר ע� הרשויות התעבורה המקומיות.
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גרירת הרכב  - דגמי הנעה לארבעת הגלגלי�

הערה:

ואת   (N) �רק  למצב  העברה  תיבת  את  להעביר  חובה 

גרירה  לפני  חניה  למצב  האוטומטית  ההילוכי�  תיבת 

מאחורי רכב אחר.

זהירות!
• הנעה 	 ע�  רכב  גרירה  עגלת  באמצעות  לגרור  אי� 

של  אחד  זוג  כשרק  גרירה  הגלגלי�.  בארבעת 

יגרו�  אחוריי�)  או  (קדמיי�  הקרקע  על  גלגלי� 

לנזק חמור לתיבת ההילוכי� ו/או לתיבת העברה.

• גרור כשכל ארבעת הגלגלי� על הקרקע או כשכל 	

(באמצעות  בקרקע  נוגעי�  אינ�  הגלגלי�  ארבעת 

גרור).

• גרור רק בכיוו� קדימה. גרירה של הרכב לאחור יכולה 	

לגרו� לנזק חמור לתיבת העברה.

• תיבת ההילוכי� צריכה להיות במצב חניה בגרירה 	

באמצעות רכב אחר.

• 	 בצע את ההלי רכב אחר,  גרירה באמצעות  לפני 

כדי   "(N) �רק  למצב  "העברה  בנושא  המתואר 

במצב �רק  לחלוטי� שתיבת העברה  בטוח  להיות 

(N). אחרת, עלול להיגר� נזק פנימי.

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

לתיבת העברה.  ו/או  לתיבת ההילוכי�  לנזק חמור 

נזק מגרירה באופ� לא תקי� אינו מכו�ה באחריות 

עבור רכב חדש.

• אל תשתמש במוט גרירה שמחובר אל הפגוש של 	

רכב. הפגוש עלול להינזק.

N שילוב הילו� �רק

לגרירה   רכב להכנת  הבאות  הפעולות  את  בצע 

באמצעות רכב אחר.

אזהרה!
אתה או אחרי� עלולי� להיפצע או להיהרג א� תשאיר 

את הרכב ללא השגחה כאשר תיבת העברה משולבת 

החניה.  בל�  את  קוד�  להפעיל  מבלי  �רק   בהילו

את  מנטרל  העברה  תיבת  של   (N) �רק   הילו מצב 

ויאפשר  והאחורי ממערכת ההינע  גלי ההינע הקדמי 

לרכב להידרדר אפילו א� תיבת ההילוכי� במצב חניה.  

יוצא  יש להפעיל תמיד את בל� החניה כאשר הנהג 

מהרכב.

זהירות!
חובה לעקוב אחרי השלבי� האלה כדי לוודא שתיבת 

ידי  על  גרירה  לפני   (N) �רק  במצב  נמצאת  העברה 

רכב אחר למניעת נזק לרכיבי� הפנימיי�.

1. הבא את הרכב לעצירה מלאה על קרקע ישרה.

2. לח� והחזק את דוושת הבל�. 

3. העבר את תיבת ההילוכי� האוטומטית למצב �רק.

OFF 4. העבר את מתג ההתנעה למצב

5. העבר את תיבת העברה למצב �רק.

6. התנע את המנוע.

7. שלב להילו אחורי בתיבת הילוכי�.

8. שחרר את דוושת הבל� למש 5 שניות וודא שהרכב 

אינו זז.



173

תיבת  כאשר  שמונה  עד  שבע  השלבי�  על  חזור   .9

ההילוכי� במצב נ�יעה. 

את  והשאר   OFF למצב  ההתנעה  מתג  את  העבר   .10

מתג ההתנעה במצב ACC לא נעול.

11. הפעל את בל� החניה בחוזקה.

12. שלב למצב חניה בתיבת הילוכי� (לא מצב �רק).

זהירות!
תיבת  א�  ההילוכי�  לתיבת  נזק  להתרחש  עשוי 

ההילוכי� מועברת למצב חניה, כאשר תיבת העברה 

העברה  תיבת  כאשר  פועל.  והמנוע   (N) �רק  במצב 

העברה  לפני  מודמ�  שהמנוע  ודא   ,(N) �רק  במצב 

למצב חניה.

גרירה  מוט  באמצעות  הגורר  לרכב  הרכב  את  חבר   .13

תוא�.

14. שחרר את בל� החניה.

15. נתק את הכבל מהקוטב השלילי של המצבר   ואבטח 

אותו הרחק מהמצבר.

(N) העברה ממצב �רק

בצע את הפעולות הבאות להכנת רכב לשימוש רגיל.

מחובר  אותו  השאר  מלאה,  לעצירה  הרכב  את  הבא   .1

לרכב הגורר.

2. הפעל את בל� החניה במלואו.

3. חבר מחדש את הכבל לקוטב השלילי של המצבר.

4. התנע את המנוע.

5. לח� והחזק את דוושת הבל�.

�רק בתיבת הילוכי�. 6. שלב להילו

.OFF 7. העבר את מתג ההתנעה למצב

8. העבר את ידית תיבת העברה למיקו� הרצוי.

הערה:

בעת העברת תיבת העברה ממצב �רק (N), המנוע 

צרי להיות מודמ� למניעת נזק לגלגלי השיניי�.

9. שלב את בורר ההילוכי� למצב חניה.

10. שחרר את דוושת הבל�.

11. נתק את הרכב מהרכב הגורר.

12. התנע את המנוע.

13. לח� והחזק את דוושת הבל�.

14. שחרר את בל� החניה.

15. העבר את תיבת ההילוכי� למצב נ�יעה, שחרר 

את דוושת הבל�, ובדוק שהרכב פועל באופ� תקי�.
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176 פנ�י אזהרת חירו�     
176 החלפת נורות  

176 נוריות חלופיות  

178 החלפת נורות  

180 נתיכי�  

181 מידע כללי  

181   (PDC) תיבת נתיכי� מרכזית

189 מגבה והחלפת גלגל  

190 מיקו� מגבה  

190 ה�רת גלגל חלופי  

191 הכנה להגבהה  

191 הוראות הגבהה  

194 התקנת צמיג  

194 הצהרת תאימות  

196 אמצעי זהירות לשימוש במגבה  

196 התנעה באמצעות כבלי עזר  

197 הכנה להגבהת הרכב  

198 הליכי התנעה בכבלי עזר  

199 א� המנוע מתחמ� יתר על המידה  

200 שחרור ידני של מצב חניה  

201 שחרור רכב תקוע  

202 גרירת רכב מושבת  

203 ללא שלט רחוק  

203 דגמי הנעה בארבעת הגלגלי�  

203 שימוש בלולאת גרירה  

מערכת תגובה מתקדמת בעת

205        ( EARS) תאונה

205   (EDR) מתעד נתוני הרכב

במקרה חירו�



במקרה חירו	
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פנ�י אזהרת חירו�
מתג פנ�י אזהרת חירו� נמצא בקבוצת המתגי� קצת 

מתחת לבקרי מערכת בקרת האקלי�.

חירו�.   מהבהבי  להפעלת  המתג  על  לח� 

האיתות  פנ�י  כל  הופעל  המתג  כאשר 

מהבהבי� כדי להתריע לתנועה על קיומו של מצב חירו�. 

תאורת  מהבהבי  לכיבוי  נו�פת  פע�  המתג  על  לח� 

בה  להשתמש  ואי�  בחירו�  אזהרה  מערכת  זוהי  חירו�. 

כאשר הרכב בתנועה.

השתמש בה כאשר רכב תקוע והוא עלול להוות �כנה 

 .בטיחותית למשתמשי� בדר

מהבהבי  עזרה,  להזעיק  כדי   רכב את  תעזוב  כאשר 

החירו� ימשיכו לפעול ג� לאחר שמתג ההתנעה הועבר 

.OFF למצב

הערה:

לגרו�  עלולי�  החירו�  מהבהבי   ,ממוש שימוש  בעת 

להתרוקנות המצבר.

החלפת נורות
נוריות חלופיות

תאורה פנימית

 

מ�פר הנורה

658נורית חיווי תיבת הילוכי� אוטומטית

194נורית בקרת חימו� (2)

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

912מנורת תקרה

** נית� להשיג נורות רק אצל משווק מורשה.
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נורות חיצוניות

מ�פר הנורה

H4פנ�י� ראשיי� (2)
לד - (החלפה במרכז שירות מורשה)פנ�י� ראשיי� פרימיו�

Sport חניה קדמי/איתות (2) דג� �7442NALLפנ
לד - (החלפה במרכז שירות מורשה)פנ� חניה קדמי /איתות (2) פרימיו�

7440NAב�י�י (Sahara/Rubicon) פנ� איתות
(DRL) חניה לנהיגה ביו� �7443ב�י�י (Sahara/Rubicon) פנ

לד - (החלפה במרכז שירות מורשה)פנ�י �ימו� קדמיי� (2)

PSX24Wפנ�י ערפל ב�י�יי�
לד - (החלפה במרכז שירות מורשה)פנ�י ערפל פרימיו�

לד - (החלפה במרכז שירות מורשה)פנ�י� אחוריי� לד פרימיו�

P27/7WKפנ� אחורי ב�י�י בלימה/אחורי מ�וג נורה
WY21Wפנ� אחורי ב�י�י איתות מ�וג נורה

W16Wפנ� ב�י�י אחורי/ נ�יעה לאחור מ�וג נורה
לד - (החלפה במרכז שירות מורשה)פנ� ב�י�י אחורי פנ�י איתות צדדיי�

לד - (החלפה במרכז שירות מורשה)פנ� בלימה עליו�

W5Wתאורת לוחית רישוי
W21Wפנ� ערפל אחורי

הערה:
 .המ�פרי� מתייח�י� ל�וגי נורות מ�חריות הניתנות לרכישה ממרכז השירות של

א� יש להחלי� נורה, פנה למרכז שירות מורשה או עיי� בחוברת השירות.
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החלפת נורות

הערה:

אוויר  מזג  במצבי  להתרחש  יכול  העדשות  של  ערפול 

מ�וימי�. הוא יתבהר בדר כלל כאשר תנאי מזג האוויר 

הפעלת  ההתעבות.  של  האידוי  את  ויאפשרו  ישתנו 

הנורות תרי� בדר כלל את תהלי ההתבהרות.

פנ�י ראשי� הלוג�

הערה: 

�מלת  מטע�  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומל� 

בע"מ.

מוט  באמצעות  בו   ותמו המנוע  מכ�ה  את  פתח   .1

התמיכה.

2. ה�ר את ה�ורג הקדמי. �ובב את המחזיקי� בחלק 

העליו� 1/4 �יבוב נגד כיוו� השעו� וה�ר.

3. משו את התחתית של ה�ורג החוצה החל מצד אחד 

לאורכו לעבר הצד השני.

 �הפנ את  שמחברי�  הברגי�  שלושת  את  ה�ר   .4

הראשי לרכב.

5. ה�ר את הנורה מהרכב.

6. הוצא את הנורה מהמחזיק שלה.

7. הוצא את הנורה ו�ובב אותה 1/4 �יבוב נגד כיוו� השעו�

8. משו את הנורה מבית הנורה.

9. לח� על לשונית הנעילה של המחבר למצב משוחרר.

10. נתק את המחבר מהנורה.

11. דחו� את המחבר על ב�י� הנורה החדש  ודחו� את    

לשונית הנעילה למצב נעילה.

זהירות!
עלול  שומני   לכלו  .בידי החדשה  בנורה  תיגע  אל 

א�  הנורה.  חיי   אור של  משמעותי  לקיצור  לגרו� 

הנורה באה במגע ע� משטח שומני כלשהו, נקה את 

הנורה באלכוהול לניקוי.

12. התק� מחדש את בית הנורה. �ובב את הנורה 1/4 

�יבוב בכיוו� השעו�.

פנ� חניה קדמי/פנ� איתות

הערה: 

�מלת  מטע�  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומל� 

בע"מ.

לגישה  הגלגל הקדמי  בטנת קשת  1. ה�ר את מהדקי 

לבתי הנורה.

�ובב את מכלול בית הנורה 1/4 �יבוב נגד כיוו� השעו�  .2

מבית  ישירות  הנורה  את   משו הנורה.  מבית  וה�ר 

הנורה להחלפתה.

LED פנ�י �ימו� קדמיי�

פנה למרכז שירות מורשה לצור טיפול.
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פנ�י ערפל קדמיי� הלוג�

הערה: 

�מלת  מטע�  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומל� 

בע"מ.

 �נורת פנ לחלקה האחורי של  1. הגע מתחתית הרכב 

הערפל האחורי.

2. נתק את צמת החיווט למחבר פנ� הערפל האחורי.

יחד  אות�  ולח�  ה�גרי�  בשני  בנורה  בחוזקה  אחוז   .3

לשחרור הנורה מהחלק האחורי של בית פנ� הערפל 

הקדמי.

הנורה  בבית  מהפתח  החוצה  ישר  הנורה  את   משו  .4

וחבר את הנורה החלופית.

זהירות!
עלול  שומני   לכלו  .בידי החדשה  בנורה  תיגע  אל 

א�  הנורה.  חיי   אור של  משמעותי  לקיצור  לגרו� 

הנורה באה במגע ע� משטח שומני כלשהו, נקה את 

הנורה באלכוהול לניקוי.

LED פנ� ערפל קדמי

פנה למרכז שירות מורשה לטיפול.

פנ� אחורי, בלימה, איתות ונ�יעה לאחור 

1. ה�ר את המכ�ה בדיפו� הפנימי לגישה לבורג הקיבוע 

היחיד של מכלול הפנ� האחורי.

מכ�ה דיפו�

2. ה�ר את בורג החיבור ונתק את המחבר החשמלי, 

לאחר מכ� ה�ר את מכלול הפנ� האחורי מהרכב.

הערה:

בלוח  הנמצאת  המכלול  לשונית  על  לח�  דרוש,  א� 

הפנימי מאחורי בית הנורה.
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3. ה�ר את שלושת הברגי� מתושבת המחבר לשקעי 

הגישה לנורה.

תושבת התקנה

�ובב את השקע 1/4 �יבוב נגד כיוו� השעו�, וה�ר אותו  .4

מבית הנורה.

5. משו את הנורה ישירות מבית הנורה להחלפתה.

(CHMSL) �פנ� בלימה עליו

פנה למרכז שירות מורשה לצור טיפול.

תאורת לוחית רישוי

 �פנ נורית  של  האחורי  לחלקו  הרכב  מתחתית  הגע   .1

הערפל האחורי.

יחד  אות�  ולח�  ה�גרי�  בשני  בנורה  בחוזקה  אחוז   .2

.�לשחרור הנורה מהחלק האחורי של בית פנ

פנ� ערפל אחורי

הערה:

�מלת  מטע�  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומל� 

בע"מ.

 �נורת פנ לחלקה האחורי של  1. הגע מתחתית הרכב 

הערפל האחורי.

2. נתק את צמת החיווט למחבר פנ� הערפל האחורי.

�ובב את השקע 1/4 �יבוב נגד כיוו� השעו�, וה�ר אותו  .3

מבית הנורה.

הנורה  בבית  מהפתח  החוצה  ישר  הנורה  את   משו  .4

וחבר את הנורה החלופית.

זהירות!
עלול  שומני   לכלו  .בידי החדשה  בנורה  תיגע  אל 

א�  הנורה.  חיי   אור של  משמעותי  לקיצור  לגרו� 

הנורה באה במגע ע� משטח שומני כלשהו, נקה את 

הנורה באלכוהול לניקוי.

נתיכי�

אזהרה!
• 	 בעת החלפת נתי שנשר�, השתמש תמיד בנתי

 הנתי כמו  אמפר  ערכי  אותו  בעל  תוא�  חלופי 

בעל  בנתי אחר   נתי אל תחלי�  לעול�  המקורי. 

 נתי תחלי�  אל  לעול�  יותר.  גבוה  אמפר  שיעור 

שרו� בתיל מתכת או בחומר אחר. שימוש בנתיכי� 

ו/ לא תואמי� עלול לגרו� לפציעה קשה, שריפה 

או נזק לרכוש.

• לפני הכנ�ת נתי ודא שמתג ההתנעה במצב כבוי 	

ושכל הצרכני� כבויי� ו/או מנותקי�.
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אזהרה!
• א� הנתי המוחל� נשר� שוב, פנה למרכז שירות 	

מורשה מטע� �מלת בע"מ.

• (מערכת 	 בטיחות  למערכות  כללי  הגנה   נתי א� 

כריות האוויר, מערכת הבלימה), מערכות ההנעה 

נשר�,  ההיגוי  מערכת  או  הילוכי�)  תיבת  (מנוע, 

פנה למרכז שירות מורשה.

זהירות!
להתיז  לא  היזהר  המנוע,  של  שטיפה  נדרשת  א� 

ישירות מי� על תיבת הנתיכי�, ומנועי מגבי השמשה 

הקדמית.

מידע כללי

הנתיכי� מגני� על מערכות חשמליות מפני זר� יתר.

 המולי הא�  לבדוק   עלי עובד,  אינו  התק�  כאשר 

.החשמלי בנתי מנותק/נית

בשקעי  שימוש  שבעת   לכ מודע  להיות   עלי כ�,  כמו 

מודמ�,  המנוע  כאשר   ארו זמ�  פרק   במש חשמל 

המצבר עלול להתרוק�.

(PDC) תיבת נתיכי� מרכזית

ליד  המנוע  בתא  נמצאת  המרכזית  הנתיכי�  תיבת 

מח�נית,  נתיכי  מכילה  המרכזית  התיבה  המצבר. 

נתיכי� זעירי� וממ�רי�.

כולל  המרכזית  הנתיכי�  תיבת  של  העליו�  המכ�ה 

של  והגודל  התפקוד  המיקו�,  את  המציינת  תווית 

נתי/ממ�ר הנית� להחלפה.

הערה:

חייבי�   (* ב  (המ�ומנות  בטיחות  למערכות  נתיכי� 

להיות מטופלי� במרכז שירות מורשה.

תיאורנתי� זעירנתי� מח�ניתתקע

F01--חלופי

F02מתנע (*)-40 אמפר ירוק

F03-5 אמפר חו� זהוב(*)(IBS) חייש� חכ� למצבר

F04-משאבת דלק מנוע/יחידת בקרה (*)20 אמפר צהוב
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תיאורנתי� זעירנתי� מח�ניתתקע

F05-שער אבטחה (*)5 אמפר חו� זהוב

F06--חלופי

F07-א� קיי� (*)15 אמפר כחול - (LTR) משאבת קירור של מצנ� טמפרטורה נמוכה

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

F09--חלופי

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

F11-10 אמפר אדו�(AUX ו USB)  UCI שקע

F12-25 אמפר שקו�HIFI מגבר

F13--חלופי

F14--חלופי

F15-15 אמפר כחול(HD יחידת מתגי� - חשמל) גבוה יחידה חשמלית �לוח המחווני� (IPC)/יחידת מתגי� - עומ
(*)

F16--חלופי

F17--חלופי

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

F19--חלופי

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

F21-מגב החלו� האחורי20 אמפר צהוב
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תיאורנתי� זעירנתי� מח�ניתתקע

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

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

מחדש (*)

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

F24--חלופי

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

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

F27מגבי� קדמיי�-30 אמפר ורוד

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

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

F30--חלופי

F31-שקע אבחו� (*)10 אמפר אדו�

F32-מנעול עמוד 10 אמפר אדו� /(HVAC CTRL MOD) יחידת חימו� אוורור מיזוג האוויר

 /(OCM) ע�ההגה (SCL)/ יחידת בקרת נו
(*) (DPDM) יחידת זיהוי נהג

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

(*) (AIRBAG DISABLE LMPS) נוריות נוריות כרית אוויר
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תיאורנתי� זעירנתי� מח�ניתתקע

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

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

F35משאבת ואקו� של הבלמי� - א� קיימת (*)-30 אמפר ורוד

F36יחידת גרירת גרור - א� קיימת-30 אמפר ורוד

F377- א� קיי�-30 אמפר ורודW מחבר גרירת גרור

F3820 אמפר כחול-(*) ECM יחידת בקרת מנוע

F39--חלופי

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

LOC) קדמי אחורי (*)

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

F42-ר בקרת מתח (התנעה/הדממה 10 אמפר אדו��הזנה מבוקרת ממ

חשמלית)/ חלופי (מתנע גנרטור רצועה - א� קיי�)

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

F44-10 אמפר אדו�(*) (IRCAM) מחממי מצלמה אינפרא אדו�

F45-שקע חשמל (תא מטע�) מתג התנעה (*)20 אמפר צהוב
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תיאורנתי� זעירנתי� מח�ניתתקע

F46-י� 10 אמפר אדו��יחידת כוונו� אוטומטי של פנ�י� ראשיי�/מנוע כוונו�/מתג פנ

ראשיי� (*)

F47--חלופי

F48--חלופי

F49-10 אמפר אדו�(ORC) ע�בקר מערכת רי�ו� של הנו

F50-א� קיי� (*)10 אמפר אדו� — HD ACC
F51-יחידת 10 אמפר אדו� /(ISRVM) מראה פנימית/USB  /(DSRC) טלוויזיה דיגיטלית

(CSGM) מצפ�

F52-יגריות20 אמפר צהוב�מצית 

F53--חלופי

F54--חלופי

F55--חלופי

F56-עי�10 אמפר אדו��חייש� טמפרטורה בתא הנו

F57-חימו� מושב הנהג20 אמפר צהוב

F58-ע20 אמפר צהוב�חימו� מושב הנו

F59--חלופי

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

F61חייש� 10 אמפר אדו� /(LBSS) חייש� שטחי� מתי� שמאלי

(*) (RBSS) שטחי� מתי� ימני

F62--חלופי
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תיאורנתי� זעירנתי� מח�ניתתקע

F63-10 אמפר אדו�(*) (ORC) ע�בקר מערכת רי�ו� של הנו

F64--חלופי

F65--חלופי

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

F67--חלופי

F68--חלופי

F69-א� קיי�5 אמפר חו� זהוב - (BSG) מתנע אלטרנטור רצועה (MGU) יחידת מנוע גנרטור

F70-ליל הצתה (בנזי�)/ יחידת מצתי להט (דיזל)25 אמפר שקו��הזרקה/

(*)

F71--חלופי

F72-אביזרי�— א� קיי�10 אמפר אדו� HD חשמל HD מערכת

(*)

F73שמאל-20 אמפר כחול PWR TOP

(*)

F74ימי�-20 אמפר כחול PWR TOP

(*)

F75-10 אמפר אדו�PPU-) יחידת מתח חשמלי - יחידת בקרת מצבר ויחידת מתח עזר

BPCM ו APM) מתנע אלטרנטור רצועה (BSG) - א� קיי� (*)
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תיאורנתי� זעירנתי� מח�ניתתקע

F76-(בנזי�) / יחידת בקרת הינע דיזל 20 אמפר צהוב (ECM) יחידת בקרה של המנוע

(*)(PCM)

F77-חימו� מראות10 אמפר אדו�

F78-מחשב/אזעקה/צופר אזעקה/חיישני פריצה10 אמפר אדו�

F79-יחידת בקרה מוט מייצב חכמה20 אמפר צהוב

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

F8130 אמפר ורוד-(EBL) מפשיר אחורי

F82מחמ� דלק — א� קיי� (*)-30 אמפר ורוד

F83-מצתי להט — א� קיימי� (*)60 אמפר צהוב

F84יחידת בקרת חימו� אוריאה - א� קיימת (*)-30 אמפר ורוד

F85-חייש� חלקיקי� — א� קיי� (*)10 אמפר אדו�

F86משאבת ואקו� של הבלמי� -2 א� קיי� (*)-30 אמפר ורוד

F87-פקה/ניקוז - א� קיימת (*)10 אמפר אדו��משאבת א

F88#1/#2 - א� קיימת (*)-20 אמפר כחול  NOx חייש� חנק�

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

(*) (DTV) טלוויזיה דיגיטלית
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תיאורנתי� זעירנתי� מח�ניתתקע

F90חניה גרירת גרור - א� קיי�-20 אמפר כחול �פנ

F91-צופר20 אמפר צהוב

F92אביזרי� # 2— א� קיי� (*)-40 אמפר ירוק HD

F93אביזרי� # 1— א� קיי� (*)-40 אמפר ירוק HD

F94-מערכת 10 אמפר אדו� /(TPM) בקרת לח� אוויר בצמיגי�

(*) (CORAX) אלחוטית

F95--חלופי

F96-מתג חלו� חשמלי10 אמפר אדו�

F97-20 אמפר צהובTBM/רדיו

F98-חשמלי/ שטח (*)10 אמפר אדו� HD יחידת מתגי�

F99--חלופי

F100תומי� (*)-30 אמפר ורוד�בקרת יציבות-בקרת מנוע וש

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

F102-כפול15 אמפר כחול USB שקע

F103-אביזרי� # 3— א� קיי� (*)15 אמפר כחול HD

F104-א� קיימת (*)15 אמפר כחול - PPU משאבת קירור
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תיאורנתי� זעירנתי� מח�ניתתקע

F105-10 אמפר אדו� /(ICS) ולה מרכזית של לוח המכשירי��קונ

(*) (HVAC) חימו� קירור מיזוג אוויר

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

משאבה (*)

F107-בלימה/איתות גרור שמאל - א� קיי�20 אמפר צהוב �פנ

F108-אביזרי� # 4— א� קיי� (*)15 אמפר כחול HD

F109-בלימה/איתות גרור ימי� - א� קיי�20 אמפר צהוב �פנ

F110ממיר מתח (*)-30 אמפר ורוד

F111יעה לאחור גרור - א� קיי�-20 אמפר כחול�פנ� נ

זהירות!
• בעת התקנת מכ�ה תיבת הנתיכי� הקפד לוודא 	

מי�  אחרת,  היטב.  ו�גור  כראוי  מותק�  שהמכ�ה 

ולגרו�  המרכזית  הנתיכי�  לתיבת  לחדור  עלולי� 

לתקלה במערכת החשמל.

• רק 	 להשתמש  מומל�  שרו�,   נתי החלפת  בעת 

בנתי בעל ער אמפר זהה.

זהירות!
לגרו�  עלול  אחר,  אמפר   ער בעל   בנתי השימוש 

לעומ� יתר על מערכת החשמל. א� נתי בער הנכו� 

שוב נשר�, קיימת בעיה במעגל וחובה לתקנו.

מגבה והחלפת גלגל

אזהרה!
• אל תנ�ה להחלי� צמיג בצד של הרכב הקרוב 	

כדי  מהכביש  מ�פיק  התרחק   .בדר לתנועה 

למנוע את ה�כנה של הידר�ות בעת הפעלת 

המגבה והחלפת גלגל.
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אזהרה!
• עלול 	 הרכב  מוגבה.  לרכב  מתחת   �להיכנ מ�וכ� 

להחליק מהמגבה וליפול עלי. אתה עלול להימח�. 

לעול� אל תכני� חלק מגופ מתחת לרכב המור� 

הבא  לרכב,  מתחת   �להיכנ  עלי א�  מגבה.  על 

אותו למרכז שירות, היכ� שנית� להעלותו על מגבה 

.�של מו

• לעול� אל תתניע או תאי� את המנוע כאשר הרכב 	

מור� על מגבה. 

• המגבה נועד א ורק להחלפת גלגלי�.	

אי� להשתמש במגבה להרמת רכב לצור טיפול או 

תיקו�. יש להגביה את הרכב רק על משטח ישר ומוצק. 

הימנע מקרח או משטחי� חלקי�.

מיקו� המגבה

המגבה ומפתח הברגי� מאוח�ני� בתא המטע� האחורי.

כדי להוציא את המגבה והכלי� פעל באופ� הבא:

1. הר� את רצפת תא המטע�. 

הערה:

יותר  קלה  לגישה  המטע�  תא  רצפת  את  לה�יר  נית� 

במשיכת רצפת תא המטע� ישירות אחורה.

 �2. ה�ר את מכ�ה תא אח�ו� הכלי� בלחיצה על התפ

בצד שמאל ומשיכתו כלפי מעלה.

כיוו�  נגד  מפל�טיק  השחור  הפרפר  או�  את  �ובב   .3

השעו� כדי לשחרר את המגבה מתא האח�ו�.

4. ה�ר את ערכת הכלי� וכלי ההתקנה.

ה�רת הגלגל החלופי

כי�וי         את  ה�ר  מהמנשא,  החלופי  הגלגל  לה�רת   .1

הגלגל, א� קיי�.

הערה:

תא  דלת  של  החיצוני  הצד  על  מותק�  החלופי  הגלגל 

המטע� ומוג� על ידי כי�וי פל�טיק ע� מהדקי�.

או  הכי�וי  את  לה�יר  אי�  התעבורה,  לתקנות  בהתא� 

ברכב  השימוש   במהל מאובטח,  לא  באופ�  להתקינו 

בדר ציבורית.

התעבורה  ותקנות  התנועה  לחוקי   �להתייח יש 

המקומיי�.

א� אתה משתמש בגלגל החלופי, לפני המש בנ�יעה 

מחובר  והכי�וי  היטב  מאובטח  הניזוק  שהצמיג  בדוק 

המצלמה  את  לח�ו�  לא  ג�  היזהר  נכו�.  ובאופ�  היטב 

האחורית.

בורג  ב�יבוב  האחורית  המצלמה  כי�וי  את  ה�ר   .2

 �טורק הברגה  ראש  באמצעות  לשמאל  הנעילה 

T40# והראצ'ט המ�ופקי� ע� ערכת הכלי�.

כיוו�  נגד  אומי�  ב�יבוב� במפתח  3. ה�ר את האומי� 

באמצעות  הנעילה  או�  את  ה�ר  קיי�,  א�  השעו�. 

נגד  ו�יבובו  הכפפות)  בתא  (הנמצא  נעילה  מפתח 

כיוו� השעו�.

אח�ו� הגלגל החלופי

1. התק� את הגלגל החלופי על המנשא.

   הדק את האומי� ואת או� הנעילה.

2. החזר את או� הנעילה למצב נעול על מכ�ה המצלמה 

 #40  �טורק הברגה  ראש  באמצעות  לימי�  ב�יבוב 

וראצ'ט. התק� מחדש את כי�וי המצלמה בהחלקתו 

על המצלמה/מנשא הצמיג עד שהוא נתפ� במקומו.
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3. התק� את כי�וי הגלגל א� דרוש.

הערה:

א� אתה מתקי� אביזרי� על מנשא הגלגל החלופי א�ור 

כולל המשקל של  38.5 ק"ג,  יעלו על משקל של  שה� 

הגלגל החלופי.

הכנה להגבהת הרכב

או  מקרח  הימנע  ומוצקה.  ישרה  קרקע  על  החנה    .1

משטחי� חלקי�.

אזהרה!

אל תנ�ה להחלי� גלגל בצד של הרכב הקרוב לתנועה 

בדר. התרחק מ�פיק מהכביש כדי למנוע את ה�כנה 

של הידר�ות בעת הפעלת המגבה והחלפת גלגל.

2. הפעל את מהבהבי תאורת החירו�.

3. הפעל את בל� החניה.

4. העבר את תיבת ההילוכי� האוטומטית למצב חניה או 

את תיבת ההילוכי� הידנית למצב חניה.

.OFF 5. העבר את מתג ההתנעה למצב

למיקו�  הנגדי  באלכ�ו�  הנמצא  הגלגל  את  ח�ו�   .6

לדוגמה א� מוחל�  והאחורי.  המגבה מצדדיו הקדמי 

האחורי  הגלגל  את  ח�ו�  הימני,  הקדמי  הגלגל 

השמאלי.

ח�ימת גלגל

הערה:

על  מור�  שהרכב  בעת  ברכב  נו�עי�  להשאיר  א�ור 

מגבה.

הוראות הפעלת המגבה

אזהרה!
כדי  גלגל,  להחלפת  האזהרות  אחר  למלא  הקפד 

למנוע פציעה או נזק לרכב:

• החנה תמיד על קרקע ישרה ומוצקה רחוק ככל 	

האפשר מהדר לפני הגבהה של הרכב.

• הפעל את מהבהבי תאורת החירו�.	

• ח�ו� את הגלגל הנגדי לגלגל המוחל�.	

• שלב את בל� החניה בחוזקה והעבר את בורר 	

ההילוכי� למצב חניה.

• כאשר 	 המנוע  את  תאי�  או  תתניע  אל  לעול� 

הרכב מור� על מגבה.

• אל תתיר לאד� לשבת ברכב בעת הגבהתו.	

• 	 אל תיכנ� מתחת לרכב בעת הגבהתו. א� עלי

להיכנ� מתחת לרכב, הבא אותו למרכז שירות, 

.�היכ� שבו שנית� להעלותו על מגבה של מו

• השתמש במגבה רק במיקומי� המצויני� ורק 	

לש� הגבהת הרכב לצור החלפת גלגל.



במקרה חירו	

192

אזהרה!
• א� אתה מבצע את ההחלפה בכביש או �מו לו, 	

היזהר מאוד לא להיפגע מרכב חול�.

• 	 ��כדי לוודא שהגלגל החלופי, נקור או מנופח מאוח

כראוי, יש לאח�נו כשהש�תו� פונה כלפי מטה.

תווית אזהרה של המגבה

זהירות!
אל תנ�ה להרי� את הרכב בהגבהה במקומות  שלא 

צוינו כמקומות הגבהה בהוראות של הרכב.

1. הוצא את הגלגל החלופי, המגבה ואת הכלי� מאזור 

אח�ו�.

ב�יבוב�  הגלגל  אומי  את  ת�יר)  אל  (אבל  שחרר   .2

לשמאל �יבוב אחד כאשר הגלגל עדיי� על הקרקע.

3. הרכב המגבה וכלי המגבה.

   חבר את ידית מהמגבה למארי ולאחר מכ� למפתח 

הברגי�.

של  האחורי  או  הקדמי  מהכיוו�  המגבה  את  הפעל   .4

הרכב. הנח את המגבה  מתחת לצינור ה�ר�, המוצג. 

שהמגבה  בטוח  שאתה  עד  הרכב  את  תרי�  אל 

ממוק� כראוי.

מיקו� הרמה קדמי
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מיקו� הרמה אחורי

השעו�.  בכיוו�  המגבה  בורג  ב�יבוב  הרכב  את  הר�   .5

וקיי�  נוגע בקרקע  אינו  הר� את הרכב עד שהצמיג 

הגבהה  גובה  החלופי.  הגלגל  להתקנת  מ�פיק  רווח 

 המזערי מעניק את היציבות המרבית.

אזהרה!
עלולה  מהנחו�  יותר  גבוה  לגובה  הרכב  של  הגבהה 

להחליק  עלול  הוא  הרכב.  של  יציבות  לחו�ר  לגרו� 

ולפצוע אד� הנמצא קרוב לרכב. הר� את  מהמגבה 

הרכב רק לגובה הדרוש להחלפת הצמיג.

6. ה�ר את האומי� ואת הגלגל.

7. התק� את הגלגל החלופי ברכב והברג את אומי הגלגל 

את  קלות  הדק  הגלגל.  כלפי  המשופע  הצד  כאשר 

האומי�.

אזהרה!
כדי למנוע �יכו� של נפילת הרכב מהמגבה, אל תהדק 

את אומי הגלגל במלוא�, עד שהרכב הונמ לקרקע. 

או  חמורה  לפציעה  לגרו�  עלול  זו  לאזהרה  ציות  אי 

למוות.

8. הורד את הרכב ב�יבוב המגבה בורג המגבה לשמאל, 

והוצא את המגבה.

9. השל� את הידוק אומי הגלגל.

להגביר  כדי  מקצהו  הברגי�  מפתח  את  מטה  דחו�     

את המנו�. עבור בי� האומי� עד שכל האומי� הודקו 

פעמיי�. עיי� ב"נתוני מומנט" בפרק "נתוני� טכניי�" 

למומנט ההידוק הנכו�.

10. ה�ר את מכלול המגבה ואת חו�מי הגלגל.

11. אבטח את המגבה ואת הכלי� במקומותיה�.

12. אבטח את הצמיג / הגלגל הפגו� במנשא הגלגל 

החלופי. הדק את האומי� ואת או� הנעילה.

13. החזר את את או� הנעילה למצב נעול על מכ�ה 

הברגה  ראש  באמצעות  לימי�  ב�יבוב  המצלמה 

כי�וי  את  מחדש  התק�  וראצ'ט.   #40  �טורק

הצמיג  על המצלמה/מנשא  בהחלקתו  המצלמה 

עד שהוא נתפ� במקומו.

אזהרה!
צמיג ומגבה שלא אובטחו, עלולי� להיזרק לפני� 

את  ל�כ�  ועלולי�  פתע  עצירת  או  תאונה  בעת 

נו�עי הרכב. אח�� תמיד את המגבה והכלי� ואת 

הצמיג החלופי במקומ�.
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התקנת צמיג רגיל

1. התק� צמיג רגיל על ה�ר�.

של  המשופע  הקצה  כאשר  הגלגל  אומי  את  התק�   .2

האו� פונה כלפי הגלגל. הדק קלות את האומי�.

אזהרה!
כדי למנוע �יכו� של נפילת הרכב מהמגבה, אל תהדק 

את אומי הגלגל במלוא�, עד שהרכב הונמ לקרקע. אי 

ציות לאזהרה זו עלול לגרו� לפציעה חמורה או למוות.

כיוו�  נגד  המגבה  ב�יבוב  לקרקע  הרכב  את   הנמ  .3

השעו�.

4. השל� את הידוק אומי הגלגל. דחו� מטה את מפתח 

הברגי� מקצהו כדי להגביר את המנו�. 

הדק את אומי הגלגל בתבנית כוכב עד אשר כל או�   

של  הנכו�  ההידוק  מומנט  על  למידע  פעמיי�.  הודק 

האומי� ראה את נתוני המומנט ב"מפרטי� טכניי�". 

�פק בנוגע לרמת ההידוק המתאימה, בדוק  א� יש ל  

 או מרכז �את ההידוק באמצעות מפתח מומנט במו

שירות מורשה.

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

ע� מפתח מומנט כד לוודא שכל אומי הגלגל מקובעי� 

היטב בגלגל.

הצהרת תאימות

את  המייצג   ,FlexNGate של  נציגה  מטה  החתו�   .1

היצר�, מצהיר בזאת שהמכשור המתואר להל� ממלא 

את כל הדרישות הרלוונטיות של:

• תקנת האיחוד האירופי EC/ 2006/42 למיכו�	

2. תיאור הציוד.

א) תיאור כללי: מגבה לרכב

ב) שימוש: הגבהת רכב

ד) דג� 

הרכב

ו) כושר ג) קוד דג�

הרמה

ה) �וג 

מגבה

 Jeep
Wrangler

JL 1000 עד

ק"ג
FGLF2

3. יצרני� (1):

Ventra Group Co חטיבה של ,FlexNGate Seeburn

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

4. יצרני� (2):

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

Av. Manantiales No. 3

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

5. האד� האחראי לקוב� הטכני:

FlexNGate - Barcelona

Avda de la Riera, 7-9

Sant Just Desvern, Barcelona, SPAIN 08960

�ימוכי� לתקני� מחייבי�: .6

PF-90065

7. בוצע ב: ברדפורד, קנדה.

10/02/2017 :8. תארי

חתימה של ה�פק

FlexNGate נציג
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אמצעי זהירות לשימוש במגבה

שאליה  והתחזוקה  השימוש  חוברת  את  להשלי�  כדי 

ניתנות להל� מ�פר הוראות לשימוש  זה מצור�,  נ�פח 

נכו� במגבה.

אזהרה!
בעת שימוש בידית המגבה ודא שהיא מ�תובבת באופ� 

חופשי ושאינ משפש� את ידי בקרקע בעת ה�יבוב. 

החלזוני"  "הבורג  המגבה,  של  הנעי�  החלקי�  אפילו 

והמחברי� יכולי� לגרו� לפציעות: הימנע ממגע בה�. 

נקה אות� היטב א� התלכלכו בגריז.

זהירות!
גלגל,  להחלפת  במיוחד  המיועד  כלי  הוא  המגבה 

במקרה של צמיג נקור או נזק לצמיג של הרכב שלו 

בהחלט  א�ור  דג�.  מאותו  רכב  בכלי  או   ,שיי הוא 

רכב  בדגמי  או  אחרות  למטרות  במגבה  להשתמש 

אחרי�. לעול� אל תבצע משימות תחזוקה או תיקוני� 

.מתחת לרכב ואל תחלי� צמיגי קי� בחור� ולהפ

זהירות!
 �תיכנ אל  לעול�   .ולהפ בחור�  קי�  צמיגי  החל� 

מתחת  עבודות  לבצע   עלי א�  מור�.  לרכב  מתחת 

לרכב, פנה למרכז שירות מורשה מטע� חברת �מלת 

לרכב  לגרו�  עלולה  מגבה  של  שגויה  הצבה  בע"מ. 

בלבד.  הייעודיות  בנקודות  המגבה  את  הצב  ליפול: 

הגבוהי�  עומ�י�  להרי�  כדי  במגבה,  תשתמש  אל 

מאלה הנקובי� בתווית. לעול� אל תתניע מנוע ברכב 

שמור� על מגבה. א� הרכב מור� לגובה רב מהדרוש, 

הרכב והמגבה עלולי� לאבד יציבות, והרכב עלול ליפול 

מהמגבה ולגרו� נזק רב. לכ� הר� את הרכב רק לגובה 

הנדרש להתקנת/החלפת גלגל.

תחזוקה

• ודא שלא הצטבר לכלו בבורג המגבה.	

• שמור על הבורג משומ�.	

• לעול� אל תבצע שינויי� במגבה.	

מצבי� שבה� א�ור להשתמש:

• 	. -40°C -טמפרטורה מתחת ל

• על קרקע חולית או בוצית.	

• על קרקע לא ישרה.	

• במדרונות תלולי�.	

• טייפוני�, 	 רעמי�,  �ערות  קיצוניי�:  אוויר  מזג  בתנאי 

הוריקני�, �ופות שלג, �ערות וכד'.

הערה:

• אי� צור לכוונ� את המגבה.	

• לא נית� לתק� את המגבה; א� אירעה בו תקלה, יש 	

להחליפו במגבה מקורי אחר.

• ה�יבוב 	 ידית  מלבד  אחר  כלי  למגבה  לחבר  נית�  לא 

שלו.
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התנעה באמצעות כבלי עזר
הרכב  את  להתניע  נית�  פרוק,   ברכב המצבר  א� 

או  אחר,  רכב  של  ומצבר  עזר  כבלי  זוג  באמצעות 

באמצעות שימוש בערכת התנעה ניידת. התנעה בכבלי 

לכ�  נכו�,  לא  באופ�  נעשית  היא  א�  מ�וכנת,  היא  עזר 

בצע בזהירות את ההליכי� המתוארי� להל�.

אזהרה!
קפוא.  המצבר  א�  המנוע  את  להתניע  תנ�ה  אל 

המצבר עלול להי�דק או להתפוצ� ולגרו� לפציעה.

זהירות!
אל תשתמש בערכת התנעה או מקור הגברת מתח 

עלול  אחרת  וולט,   12 מעל  מתח  מקור  ע�  אחר 

או  לאלטרנטור  המתנע,  למנוע  למצבר,  נזק  להיגר� 

למערכת החשמל.

הערה:

בעת שימוש בערכת התנעה ניידת, הקפד להפעילה לפי 

הוראות ההפעלה והזהירות של היצר�.

הכנה להגבהת הרכב

המצבר ברכב ממוק� בחלק האחורי השמאלי של תא 

המנוע, מאחורי תיבת הנתיכי� המרכזית.

קוטב מצבר חיובי

הערה:

קוטב המצבר החיובי מכו�ה על ידי מכ�ה מג�.

הר� את המג� כדי להגיע לקוטב.

אזהרה!
• בעת 	 המצנ�  של  הקירור  ממאוורר  מרחק  שמור 

שמתג  עת  בכל  לפעול  עשוי  הוא  המנוע.  פתיחת 

ההתנעה במצב ON. אתה עלול להיפצע מהלהבי� 

המ�תובבי�.

אזהרה!
• רצועות 	 טבעות,  כגו�  מתכת  תכשיט  כל  ה�ר 

שעו� וצמידי� שעלולי� לבוא במגע ע� רכיבי� 

חשמליי�. אתה עלול להיפצע באופ� קשה.

• שעלולה 	 גופרתית  חומצה  מכילי�  מצברי� 

לגרו� לצריבות לעור או לעיני, ועשויי� לייצר 

ללהבה  מקורות  הרחק  ונפי�.  דליק  מימ�  גז 

גלויה ולניצוצות מהמצבר.

הערה:

לש�  מהיר  מצברי�  במטע�  תשתמש  אל  לעול� 

התנעת חירו�, מכיוו� שהוא עלול לגרו� נזק למערכות 

האלקטרוניות של רכב, בפרט ליחידות הבקרה של 

ההצתה ושל א�פקת הדלק.

1. הפעל את בל� החניה, שלב את תיבת ההילוכי� 

האוטומטית למצב חניה, והעבר את מתג ההתנעה 

.OFF -ל

צרכני  וכל  השמע  מערכת  החימו�,  את  כבה   .2

חשמל בלתי נחוצי�.

בכבלי  להתנעה  אחר  ברכב  משתמש  אתה  א�   .3

עזר, החנה את הרכב במרחק המאפשר את חיבור 

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

אזהרה!
אל תאפשר לרכבי� לגעת זה בזה כיוו� שהדבר עשוי 

לגרו� לחיבור הארקה שעלול לה�תיי� בפציעה.

הליכי התנעה בכבלי עזר

אזהרה!
אי הקפדה על הוראות התנעה בכבלי עזר עלול לגרו� 

לפציעה ולנזק לרכוש בשל התפוצצות המצבר.

זהירות!
לגרו�  עלול  נכו�  ב�דר   ההלי ביצוע  על  הקפדה  אי 

נזק למערכת הטעינה של הרכב המ�ייע או הרכב ע� 

המצבר הפרוק.

חיבור כבלי עזר

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

העזר החיובי (+) של הרכב ע� המצבר הפרוק.

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

החיובי (+) של המצבר המ�ייע.

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

השלילי (-) של המצבר המ�ייע.

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

הארקה טובה (חלק מתכתי גלוי במנוע הרכב המכיל 

את המצבר הריק), רחוק מהמצבר וממערכת הזרקת 

הדלק.

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

הפרוק. ניצו� חשמלי שייווצר, עלול לגרו� להתפוצצות 

המצבר ולגרו� לפציעה. השתמש בנקודת ההארקה 

מתכתי  חלק  בשו�  תשתמש  אל  בלבד.  המיוחדת 

חשו� אחר.

 

5. התנע את המנוע ברכב ע� המצבר המ�ייע, אפשר 

דקות,  מ�פר   במש �רק  במהירות  לפעול  למנוע 

ולאחר מכ� התנע את המנוע של הרכב ע� המצבר 

הפרוק.

זהירות!
אל תרי� את המנוע של הרכב המ�ייע מעל ל- 2,000 

גור�  בטעינה,  תועלת  כל   בכ שאי�  מאחר  �ל"ד 

לבזבוז דלק , ועלול לגרו� נזק למנוע הרכב המ�ייע.

ב�דר  העזר  כבלי  את  נתק  הותנע,  שהמנוע  לאחר   .6

:פעולות הפו

ניתוק כבלי עזר

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

העזר השלילי (-) של המצבר הפרוק.

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

מהקוטב השלילי (-) של המצבר המ�ייע.

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

העזר החיובי (+) של המצבר המ�ייע.
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 (+) החיובי  העזר  כבל  של  השני  הקצה  את  נתק   .4

מהקוטב החיובי (+) של המצבר הפרוק.

כבל העזר  חיבור  5. התק� מחדש את מכ�ה המג� של 

החיובי (+) של הרכב ע� המצבר הפרוק.

א� נדרשות התנעות מרובות בכבלי עזר להתנעת הרכב 

דאג לבדוק את המצבר ומערכת הטעינה במרכז שירות 

מורשה.

זהירות!
ציוד המחובר לשקעי החשמל של הרכב צור חשמל 

(למשל  בשימוש  כשאינו  אפילו  הרכב,  ממצבר 

יהיו  ה�  א�  דבר  של  ב�ופו  וכו').  �לולריי�  טלפוני� 

מחוברי� למש זמ� ארו, ה� ירוקנו את מצבר הרכב 

עד כדי כ שיקצרו את אור חיי השירות שלו, וימנעו 

מהמנוע מלהתניע.

א� המנוע מתחמ� יתר על 
המידה

א� אחד מהמצבי� הבאי� מתרחש, אתה יכול להפחית 

בביצוע  המנוע  של  יתר  התחממות  של  האפשרות  את 

הפעולה התואמת.

• בכביש מהיר - האט.	

• בנ�יעה בעיר - בעת עצירה, העבר את בורר ההילוכי� 	

�רק, אבל אל תעלה את מהירות ה�רק של  להילו

המנוע.

זהירות!
נהיגה כאשר מערכת הקירור חמה, עלולה לגרו� נזק 

 ,(H) ח�  במצב  נמצא  הטמפרטורה  מד  א�  לרכב. 

עצור בצד הדר. העבר את הרכב למצב �רק כשמיזוג 

הנורמלי.  לטווח  יחזור  שהמחוג  עד  מכובה  האוויר 

צלילי  ונשמעי�   (H) הח�  בתחו�  נשאר  המחוז  א� 

התרעה ממושכי�, כבה מיד את המנוע וקרא לעזרת 

איש מקצוע.

הערה:

את  להפחית  כדי  לנקוט  תוכל  אות�  צעדי�  ישנ� 

האפשרות של התחממות יתר.

• א� מערכת מיזוג האוויר (A/C) פועלת, הפ�ק את 	

פעולתה.

• למערכת 	 חו�  מו�יפה  האוויר  מיזוג  מערכת 

הקירור של המנוע והפ�קת פעולתה יכולה ל�ייע 

למניעת חו� זה.

• הטמפרטורה 	 בקר  את  לכוונ�  ג�  יכול  אתה 

שולט  זה  מצב  המרבית,  חימו�  לטמפרטורת 

מופעל  והמאוורר  הרצפה  לכיוו�  אוויר  זרימת  על 

החימו�  למקר�  לאפשר  כדי  גבוהה  במהירות 

חו�  בה�רת  ומ�ייע  למצנ�,  כמ�ייע  לפעול 

ממערכת הקירור של המנוע.

אזהרה!
אתה ואנשי� אחרי� עלולי� להיכוות קשות מנוזל 

קירור (נוגד קיפאו�) ח� של המנוע או אדי� היוצאי� 

היוצאי�  אדי�  שומע  או  רואה  אתה  א�  מהמצנ�. 

מכ�ה  את  תפתח  אל  המנוע,  למכ�ה  מתחת 

אל תפתח את  לעול�  יתקרר.  עד שהמצנ�  המנוע 

או  המצנ�  כאשר  הקירור  מערכת  של  לח�  מכ�ה 

מיכל העודפי� ח�.
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שחרור ידני של מצב חניה

אזהרה!
החניה  בל�  של  בהפעלה  הרכב  את  תמיד  אבטח 

 במלואו לפני שחרור ידני של מצב חניה. בנו��, עלי

על  בחוזקה  לוח�  אתה  כאשר  הנהג  במושב  לשבת 

של  ידני  שחרור  מנגנו�  הפעלת  בעת  הבל�  דוושת 

יגרו�  חניה  מצב  של  ידני  שחרור  ביצוע  חניה.  מצב 

באמצעות  מאובטח  אינו  א�  לנוע,  להתחיל   לרכב

בל� החניה, או בחיבור לרכב גורר. הפעלה של שחרור 

לגרו�  יכול  ידני של מצב חניה ברכב שאינו מאובטח 

לפציעה קשה או קטלנית לאנשי� ברכב או מחוצה לו.

תיבת  בה�  במצבי�  הרכב  את  לגרור  או  לדחו�  כדי 

ההילוכי� לא יוצאת ממצב חניה (כגו� מצבר פרוק), יש 

לבצע שחרור ידני של מצב חניה.

בצע את הפעולות הבאות כדי לבצע שחרור ידני של מצב 

חניה:

1. הפעל את בל� החניה במלואו.

ידני של מצב חניה, הנמצא  2. ה�ר את מכ�ה שחרור 

מעל לבורר ההילוכי� לגישה לרצועת השחרור.

מכ�ה שחרור ידני של מצב חניה

3. באמצעות מברג קט� או כלי דומה, הוצא את רצועת 

השחרור דר הפתח בב�י� הקונ�ולה.

רצועת שחרור

4. לח� על דוושת הבל� ושמור על לח� יציב.

5. משו את רצועת השחרור מעלה ושמאלה עד שהמנו� 

ננעל במצב אנכי. תיבת ההילוכי� נמצאת כעת מחו� 

בל�  את  שחרר  הרכב.  את  להזיז  ונית�  חניה  למצב 

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

ממצב  לשחרור  השחרור  רצועת  את  מעלה   משו  .1

"נעול".

2. הורד את מנו� שחרור ידני של מצב חניה מטה וימינה 

למקומו המקורי.

מחדש  והתק�  הקונ�ולה   �לב�י הרצועה  את   �הכנ  .3

את המכ�ה.

שחרור רכב תקוע
לחלצו  נית�  בשלג,  או  בחול  בבו�,  נתקע   רכב א� 

באמצעות תנועה קדימה ואחורה. �ובב את גלגל ההגה 

ימינה ושמאלה לפינוי האזור ש�ביב הגלגלי� הקדמיי�.

לח�  אוטומטית,  הילוכי�  בתיבת  המצוידי�  ברכבי� 

 והחזק את לחצ� הנעילה של בורר ההילוכי�. העבר הלו

וחזור בי� מצב DRIVE למצב REVERSE, תו כדי לחיצה 

ביותר  הקט�  בלח�  השתמש  האצה.  דוושת  על  עדינה 

התנועה  על  ישמור  אשר  ההאצה  דוושת  על  האפשרי 

או  הגלגלי�  של  ל�ב�וב  לגרו�  מבלי  ואחורה,  קדימה 

להאצת הרכב.

הערה:

• לבצע 	 נית�  אוטומטית:  הילוכי�  תיבת  ע�  רכב  לכלי 

מהירות  כאשר  אחורי   והילו נ�יעה  מצב  בי�  העברה 

 הרכב היא 8 קמ"ש ומטה. כאשר תיבת ההילוכי� בהילו

ללחו�  חייב  אתה  שניות,  מ-2  למעלה   למש �רק 

אחורי.  הילו או  נ�יעה  מצב  לשילוב  הבל�  דוושת  על 

• לח� על מתג ESC Off, כדי להעביר את מערכת בקרת 	

היציבות האלקטרונית (ESC) למצב כיבוי חלקי, לפני 

עיי�   ,��נו למידע  הרכב.  של  ואחורה  קדימה  תנועה 

"בטיחות"  בפרק  אלקטרונית"  בלימה  "בקרת  בנושא 

על  שוב  לח�  חול�,  לאחר שהרכב   .של הנהג  ב�פר 

.ESC On להפעלה של המערכת למצב ESC Off מתג

אזהרה!
�ב�וב מהיר של הגלגלי� עלול להיות מ�וכ�. הכוחות 

לגרו�  עלולות  מופרזות,  גלגל  במהירויות  שנוצרי� 

נזק, או אפילו לכשל של ה�ר� או הצמיגי�. צמיג עלול 

הגלגלי�  את  ת�ובב  אל  מישהו.  ולפצוע  להתפוצ� 

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

ואל  תקוע  שהרכב  בעת  לעצור  מבלי  ברצ�  שניות 

בכל  מ�תובב,  לגלגל  קרוב  לעמוד  אד�  לא�  תתיר 

מהירות שהיא.

זהירות!
• האצת המנוע או �ב�וב של הגלגלי� במהירויות 	

תיבת  להתחממות  לגרו�  עלולי�  גבוהות, 

לפעול  למנוע  אפשר  בה.  ולתקלה  ההילוכי� 

�רק  במצב �רק כאשר תיבת ההילוכי� בהילו

חמישה  כל  לאחר  לפחות,  אחת  דקה   למש

מחזורי� של תנועה קדימה ואחורה. זה יפחית 

תקלה  של  ה�יכו�  ואת  יתר  התחממות  את 

בדוושת המצמד ותיבת ההילוכי� במהל ני�יו� 

ממוש לחל� את הרכב.

• בהעברה 	 לחילו�  ואחורה  קדימה  תנועה  בעת 

אל  אחורי,   להילו שני   נ�יעה/הילו מצב  בי� 

מ-  הגבוהה  במהירות  הגלגלי�  את  ת�ובב 

למערכת  נזק  להיגר�  עלול  קמ"ש,אחרת   24

ההנעה.

• האצת המנוע או �ב�וב של הגלגלי� במהירויות 	

תיבת  להתחממות  לגרו�  עלולי�  גבוהות, 

ההילוכי� ולתקלה בה. הוא ג� עלול לגרו� לנזק 

למהירות  הגלגלי�  את  ת�ובב  אל  לצמיגי�. 

(לא  משולב   שהילו בעת  קמ"ש   48 שמעל 

.(מבוצעת החלפת הילו
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גרירת רכב מושבת
רכב  לגרירת  הנדרשות  הפעולות  את  מתאר  זה  �עי� 

מושבת באמצעות שירותי גרר מקצועיי�

א� תיבת ההילוכי� ומערכת ההינע פעילות, רכבי� משובתי� חייבי� להיגרר כפי שמתואר בנושא "גרירת הרכב" בפרק "התנעה ונהיגה".

דגמי הנעה לארבעת הגלגלי�גלגלי� מורמי� מהקרקעמצב גרירה

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

• תיבת הילוכי� אוטומטית במצב חניה	

• 	(N) תיבת העברה במצב �רק

• נתק את הכבל מהקוטב השלילי של המצבר.	

• גרירה בכיוו� קדימה.	

א�ורהקדמיי�גלגלי� מורמי� או עגלת גרירה

א�ורהאחוריי�

השיטה הטובה ביותרכול�על משטח

נזק  למנוע  כדי  דרושי�  נכו�  הרמה  וציוד  נכונה  גרירה 

לרכב. השתמש רק במוטות גרירה וציוד אחר המתוכנ� 
לצור כ, בהתא� להוראות היצר�. 

חובה להשתמש בשרשראות אבטחה. חבר מוט הגרירה 

או התק� גרירה אחר לקורות השלדה הראשיות של הרכב 

לתקנות  לציית  יש  שלה�.  לתושבות  או  לפגושי�  ולא 

ולחוקי� המקומיי� בנוגע לגרירת רכב. 

וכו').  מפשירי�  (מגבי�,  באביזרי�  להשתמש   עלי א� 
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ON/ במצב  להיות   צרי ההתנעה  מתג  הגרירה,  בעת 

.ACC ולא RUN

א� מצבר הרכב פרוק, עיי� בנושא "שחרור ידני של מצב 

ההילוכי�  בורר  העברת  על  להוראות  זה  בפרק  חניה" 

מחו� למצב חניה לצור גרירה.

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

להיגר� נזק לרכב.

• אל תקבע 	 בעת אבטחת הרכב למשאית משטח, 

רכיבי� למתלי� הקדמיי� או האחוריי�. נזק לרכב 

עלול להיגר� מגרירה באופ� לא תקי�.

• א� נדרשת הפעלת ההגה ברכב הנגרר, על מתג 	

ולא   ,ON/RUN או   ACC במצב  להיות  ההתנעה 

.OFF במצב

ללא שלט רחוק

יש להיזהר במיוחד בעת גרירת רכב כאשר מתג ההתנעה 

ללא  רכב  לגרור  היחידה  המותרת   הדר  .OFF במצב 

מפתח שלט רחוק היא באמצעות משאית משטח. ציוד 

 .גרירה נכו� דרוש כדי למנוע נזק לרכב

דגמי הנעה לארבעת הגלגלי� 

היצר� ממלי� לגרור את הרכב כאשר כל הגלגלי� אינ� 

נוגעי� בקרקע. שיטות גרירה תקינות ה� גרירה הרכב על 

משטח, או כאשר צד אחד של הרכב מור� והצד השני 

על עגלת גרירה.

ותיבת ההעברה פעילה,  גרירה,  בנמצא משטח  אי�  א� 

נית� לגרור רכב ע� תיבת העברה (בכיוו� קדימה, כאשר 

כל הגלגלי� על הקרקע) א� תיבת העברה במצב �רק 

עיי�   ,��נו למידע  חניה.  במצב  ההילוכי�  ותיבת   (N)

בנושא "גרירת הרכב" בפרק "התנעה ונהיגה".

זהירות!
• אי� להשתמש בהרמת גלגלי� קדמיי� או אחוריי� 	

(א� שאר הגלגלי� נותרו על הקרקע). עלול להיגר� 

נזק פנימי לתיבת ההילוכי� או לתיבת העברה א� 

הגלגלי�  של  הרמה  באמצעות  גרירה  מתבצעת 

האחוריי� או הקדמיי� בלבד.

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

לגרו� לנזק חמור לתיבת ההילוכי� ו/או לתיבת 

העברה. נזק מגרירה באופ� לא תקי� אינו מכו�ה 

באחריות עבור רכב חדש.

שימוש בלולאת גרירה

רכב מצויד בלולאת גרירה שנית� להשתמש בה כדי 

להזיז רכב מושבת.

בעת שימוש בלולאות גרירה, ודא שאתה ממלא אחר 

הוראות "שימוש ומגבלות לולאת גרירה" ו"גרירת רכב 

מושבת" הנמצאות בפרק זה.

לולאות הגרירה נמצאות מתחת לפגוש הקדמי והאחורי.

אמצעי זהירות בעת שימוש בלולאת גרירה

אזהרה!
ווי  באמצעות  נגרר  הוא  כאשר  מהרכב  התרחק 

גרירה.

• אל תשתמש בשרשרת ביחד ע� לולאת גרירה. 	

לפציעה  ולגרו�  להישבר  יכולות  שרשראות 

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

רצועות הגרירה עלולות להשתחרר, ולגרו� לפציעה 

חמורה.

• שימוש לא נכו� בלולאת הגרירה יכול לגרו� לשבירת 	

רכיבי� והדבר יוביל לפציעה חמורה או קטלנית.

• פועלות 	 אינ�  הכוח  והגה  הבלימה  תגבור  מערכות 

כאשר הרכב נגרר. לכ� תיאל� להפעיל כוח רב יותר 

תשתמש  אל  ההגה.  גלגל  ועל  הבל�  דוושת  על 

חדות.  מתנועות  והימנע  בגרירה  גמישי�  בכבלי� 

אל תתניע את המנוע תו כדי הגרירה. לפני הידוק 

ודא  התושבת.  הברגת  את  היטב  נקה  הטבעת 

שהטבעת הדוקה במלואה לפני גרירת הרכב.

זהירות!
• חירו� 	 במקרי  רק  הגרירה  בלולאת  להשתמש  יש 

מתאי�  בהתק�  להשתמש  יש   .בדר בחילו� 

להזזת  קשיח),  (מוט  התעבורה  לחוקי  ובהתא� 

הרכב להכנה לגרירה או להובלה על גבי משאית גרר.

• אי� להשתמש בלולאת הגרירה כדי להזיז את הרכב 	

לשולי הדר או למקו� שבו יש מכשולי�.

• להתחבר 	 כדי  הגרירה  בלולאת  תשתמש  אל 

למשאית גרירה או לגרירה בכביש מהיר.

• אל תשתמש בלולאת גרירה כדי לשחרר רכב תקוע. 	

למידע נו�� עיי� בפרק "שחרור רכב תקוע" .

• להוראות מפורטות עיי� בפרק "גרירת רכב מושבת". 	

עלול להיגר� נזק לרכב א� לא תמלא אחר הוראות 

אלו.

הערה:

• ודא שלולאת הגרירה מחוברת כראוי.	

• על 	 הרכב  למשיכת  גרירה  בלולאת  תשתמש  אל 

משאית משטח.

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

רכב זה מצויד במערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה.

למידע נו�� על מערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה, 

עיי� ב"מערכות רי�ו� לנו�עי�" בפרק "בטיחות".

(EDR) מתעד נתוני הרכב
.(EDR) ברכב מותק� מתעד נתוני הרכב

 (EDR) הרכב  נתוני  מתעד  של  העיקרית  המטרה 

הרכב  מערכות   אי להבי�  שיעזרו  נתוני�  לתעד  היא 

עובדות במצבי תאונה מ�וימי� או מצבי� בה� כמעט 

מתרחשת תאונה, לדוגמה כאשר נפתחת כרית אוויר או 

בעת פגיעה במכשול בזמ� הנהיגה.

עיי�   ,(EDR) הרכב  נתוני  מתעד  על   ��נו למידע 

ב"מערכות רי�ו� לנו�עי�" בפרק "בטיחות".
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208 טיפולי� תחזוקה תקופתיי�   

208 טיפולי תחזוקה תקופתיי� - מנועי בנזי�  

213 טיפולי תחזוקה תקופתיי� - מנועי דיזל  

217 תא מנוע   

217 מנוע 2.0 ל'   

218 מנוע 3.6 ל'   

219 מנוע דיזל  2.2 ל'   

220 בדיקת מפל� שמ� מנוע - מנועי בנזי�  

220 הו�פת נוזל שטיפה   

221 מצבר ללא תחזוקה   

221 טיפול במרכז שירות מורשה   

222 להבי מגבי השמשה הקדמית   

224 מערכת הקירור   

224 מערכת הבלמי�   

225 תיבת הילוכי� אוטומטית   

226 הרמת הרכב   

226 צמיגי�   

226 צמיגי� - מידע בטיחותי   

230 צמיגי� - מידע כללי   

234 �וגי צמיגי�   

235 צמיג חלופי - א� קיי�   

236 טיפול בגלגלי� וצלחות גלגל   

237 שרשראות שלג (התקני אחיזה)  

238 המלצות ל�בב צמיגי�   

239 אח�ו� הרכב   

239 מרכב   

239 תחזוקת המרכב וגחו� הרכב  

239 שמירה על המרכב   

242 פני� הרכב   

242 מושבי� וריפודי בד   

243 פל�טיק וחומרי� מצופי�  

243 רכיבי� מעור   

243 משטחי זכוכית   

טיפולי תחזוקה תקופתיי�
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תקופ

תחזוקה 
טיפולי 
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טיפולי תחזוקה תקופתיי�
תחזוקה נכונה של המכונית חיונית לשמירה על תקינותה 

במש שני� רבות.

�דרת בדיקות וטיפולי� שיש לבצע  Jeep קבעה לש� כ

בהתא� למרחק שהרכב נ�ע (נ�ועה) ובדגמי�/ מדינות 

למפורט  בהתא�  קבועי�,  זמ�  בפרקי  ג�  מ�וימי�, 

בתוכנית הטיפולי�.

טיפולי התחזוקה התקופתיי� הרשומי� ב�פר זה חייבי� 

להבטיח  כדי  המצויני�,  ובמרחקי�  במועדי�  להתבצע 

מ�פר  הרכב.  של  המיטביי�  והאמינות  הביצועי�  את 

יותר  רבה  בתדירות  להתבצע  צריכות  נו�פות  בדיקות 

מאשר במרווחי התחזוקה הרגילי�.

השירות  מרכזי  בכל  מבוצעי�  תקופתיי�  שירות  טיפולי 

זמ�/ במרווחי  בע”מ  �מלת  חברת  מטע�  המורשי� 

נ�ועה קבועי�.

או  תיקוני�  לבצע   הצור עלה  הטיפולי�   במהל א� 

לבצע  נית�  העיקרי,  הטיפול  על   ��בנו חלקי�  החלפת 

אות� באישור מפורש מבעל הרכב בלבד.

הטכנאי� במרכזי שירות מורשי�, מטע� �מלת בע"מ 

ההכשרה  את  לה�  ויש  יותר,  טוב   רכב את  מכירי� 

אשר  הכלי�  ואת  המקוריי�  החלפי�  את  המתאימה, 

תוכננו במיוחד, ויכולי� למנוע תיקוני� יקרי� עתידיי�.

א� אתה משתמש ברכב לגרירה לעתי� קרובות, מרווחי 

השירות בי� הטיפולי� התקופתיי� יהיו קצרי� יותר.

הפועלי�  לרכבי�  יותר  תכופה  תחזוקה  שתידרש  ייתכ� 

בתנאי� קשי�, כגו� אזורי� מאובקי� או בנ�יעות קצרות.

הערה:

מועדי הטיפולי� בתוכנית הטיפולי� נקבעו על ידי היצר�.

אי ביצוע טיפולי תחזוקה גורר ביטול אחריות.

חברת  מטע�  מורשה  שירות  למרכז  להודיע  מומל� 

�מלת בע”מ על כל חריגות תפעול קטנות ולא להמתי� 

למועד השירות הבא.

טיפולי� תחזוקה תקופתיי� - מנועי בנזי�

זקוק  שהרכב   ל תזכיר  שמ�  החלפת  חיווי  מערכת 

להחלפת שמ� מנוע במרכז שירות.

 Oil ההודעה  תוצג  המחווני�  בלוח  צג  ע�  רכב  בכלי 

Change Required (נדרשת החלפת שמ�) ויישמע צליל 
אזהרה בודד, המציי� שיש להחלי� את השמ�.

 Change ההודעה  המחווני�,  בלוח  צג  ללא  רכב  בכלי 

Oil (החל� שמ�) תהבהב במד המרחק בלוח המחווני� 
את  להחלי�  שיש  המציי�  בודד,  אזהרה  צליל  ויישמע 

השמ�.

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

לאחר ביצוע החלפת השמ� הקודמת.

 תו האפשרי,  בהקד�   ברכב תקופתי  לטיפול  דאג 

- מ�נ�   GPF ע�  ל'   2.0 בנזי�  מנועי  (למעט  ק"מ   800

חלקיקי� למנועי בנזי�).

א ייתכ� שתידרש החלפת שמ� מוקדמת יותר א� הרכב 

.מופעל ב"תנאי הפעלה קשי�" כמתואר בהמש

הערה:

• חיווי החלפת שמ� לא מודדת את הזמ� מאז 	 הודעת 

החלפת השמ� האחרונה. החל� את שמ� המנוע א� 

עברו 12 חודשי� מאז החלפת השמ� האחרונה, אפילו 

א� הודעת חיווי החלפת השמ� לא נדלקה.

• החל� את השמ� לעתי� קרובות יותר א� אתה נו�ע 	

בשטח במש זמ� רב.

• בשו� מקרה א�ור שמרווח ההחלפה יעלה על 12,000 	

ק"מ או 12 חודשי�, המוקד� מביניה� (למעט מנועי 

בנזי� 2.0 ל' ע� GPF - מ�נ� חלקיקי� למנועי בנזי�).
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חיווי  הודעת  את   �יאפ  של המורשה  השירות  מרכז 

החלפת שמ� מנוע לאחר �יו� טיפול החלפת השמ�.

פע� בחודש או לפני נ�יעה ארוכה

• בדוק את שמ� המנוע 5 דקות לאחר שהמנוע הח� 	

על  נמצא  הרכב  כאשר  המנוע  שמ�  בדיקת  הודמ�. 

 �מפל קריאת  של  הדיוק  את  ישפר  ישרה,  קרקע 

ב�ימ�  נמצא   �המפל א�  מנוע  שמ�   ��הו השמ�. 

ADD או MIN או מתחת לו.

• 	 ��בדוק את נוזל השטיפה של השמשה הקדמית והו

א� דרוש.

• בדוק את לחצי האוויר בצמיגי� וחפש בלאי יוצא דופ� 	

או נזק. בצע �בב גלגלי� ב�ימ� הראשו� לבלאי חריג, 

אפילו א� לפני שמערכת חיווי החלפת שמ� מופעלת.

• בהתא� 	 וחזק את הקטבי�  נקה  בדוק את המצבר, 

לנדרש.

• נוזל 	 של  העודפי�  במיכל  הנוזלי�  מפל�י  את  בדוק 

 ��והו המרכזית,  הבל�  ובמשאבת  המנוע  קירור 

.במידת הצור

• בדוק את הפעולה התקינה של התאורה וכל הרכיבי� 	

החשמליי� האחרי�.

בכל החלפת שמ�

• החל� את מ�נ� שמ� המנוע.	

• בדוק את צינורות וקווי הבלמי�.	

זהירות!
אי ביצוע של פעולות התחזוקה הנדרשות עלול לגרו� 

נזק לרכב.

מועדי תחזוקה נדרשי�

בנושא  עיי�  המתאימי�,  התחזוקה  מועדי  לבירור 

"תכנית תחזוקה" בעמוד הבא.

תכנית תחזוקה

הערה:

בטבלה,  האחרונה  הפעולה  את  שביצעת  לאחר 

תדירות  על  שמור  התקופתי,  הטיפול  ע�   המש

פעולה  כל  ב�ימו�  התחזוקה  בתכנית  המצוינת 

בנקודה או באמצעות הערה.

עלול  מחדש  התחזוקה  תכנית  של  מחדש  ביצוע 

לגרו� לחריגה ממרווח השירות עבור כמה טיפולי�.
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מרחק בקילומטרי� או זמ� 
שחל� (המוקד� מביניה�)

חודשי�:

קילומטרי�:

החל� שמ� מנוע ומ�נ� (מנועי בנזי� 
2.0 ל' ע� GPF - מ�נ� חלקיקי� 

למנועי בנזי�).
החל� שמ� מנוע ומ�נ� שמ� (מנוע 
 GPF 3.6 ל' מנועי בנזי� 2.0 ל' ללא
- מ�נ� חלקיקי� למנועי בנזי�).**

בצע �בב צמיגי�.

בדוק את ה�יכו של כל בריחי 
הדלתות ו�כ א� דרוש.

א� רכב פועל בתנאי� הבאי�: 
אבק או נהיגה בשטח בדוק את 

מ�נ� אוויר של המנוע, החל� 
.במידת הצור

בדוק את רפידות הבלמי�, והחל� 
.במידת הצור

בדוק את מערכת הפליטה.
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מרחק בקילומטרי� או זמ� 
שחל� (המוקד� מביניה�)

חודשי�:

קילומטרי�:

בדוק חזותית: צבע חיצוני, 
גחו�, צינורות קשיחי� וגמישי� 

(מערכת הפליטה, מערכת דלק, 
בלמי�), חלקי גומי (מכ�י�, 

שרוולי�, תותבי� וכד׳).
בדוק את המתלי� הקדמיי�, 

מוטות קישור ואטמי הגומי 
.שלה�, והחל� במידת הצור

בדוק נוזל �ר� קדמי ואחורי, 
החל� א� 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.
החל� נוזל בלמי� כל 24 

חודשי�,א� נעשה שימוש בנוזל 
*** DOT 4 בלמי�

כוונ� את בל� החניה בכלי רכב 
המצוידי� בבלמי די�ק בארבעת 

הגלגלי�.
החל� מ�נ� אוויר של המנוע.
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מרחק בקילומטרי� או זמ� 
שחל� (המוקד� מביניה�)

חודשי�:

קילומטרי�:

האוויר/ מיזוג  של  אוויר  מ�נ�  החל� 
תא הנו�עי�

החל� מצתי� (מנועי 2.0 ל׳ )****

החל� מצתי� (מנועי 3.6 ל׳ )****

החל� רצוע(ו)ת הינע של אביזרי�.
כל  מנוע  קירור  נוזל  והחל� את  נקז 
10 שני� או 240,000 ק״מ, המוקד� 

שביניה�.

בדוק או החל� את נוזל תיבת העברה 
לאחד   ברכב משתמש  אתה  א� 
משטרה,  רכב  הבאי�:  מהשימושי� 

מונית, צי רכב, או גרירה תכופה.
בדוק את ש�תו� PCV, והחל� במידת 

**** .הצור

* מרווח השירות בפועל להחלפה של שמ� המנוע ומ�נ� 

ומצויני�  ברכב  השימוש  בתנאי  תלויי�  המנוע,  שמ� 

באמצעות נוריות אזהרה או הודעה בלוח המחווני�.

** ראה "תנאי הפעלה קשי�" בפרק זה.

*** נוזל בלמי� DOT 4 יוחל� על ב�י� של זמ�, ולא על 

ב�י� של מרחקי נ�יעה.
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� על מ�פר הקילומטרי� �**** מועד החלפת מצתי� מבו

שהרכב נ�ע, ולא על מועדי שירות שנתיי�.

ידי היצר� אבל  ***** תחזוקה מומלצת לבעל הרכב על 

אינה נדרשת לצור שמירה על האחריות עבור גזי פליטה.

אזהרה!
• אתה עלול להיפצע באופ� קשה בעבודה במנוע או 	

 ל יש  אשר  התחזוקה  טיפולי  את  בצע  ב�ביבתו. 

�פק  את הידע והכלי� הנדרשי� לבצע�. א� יש ל

כלשהו ביכולת לבצע את טיפול השירות, הבא את 

. מו�מ�רכב למו

• אי ביצוע של הבדיקות והטיפולי� הנדרשי� ברכב, 	

ביצועי  על  ולהשפיע  ברכיב  לתקלה  לגרו�  עלול 

הרכב והשליטה בו. הדבר עלול לגרו� לתאונה.

תנאי הפעלה קשי�

החל� שמ� מנוע ומ�נ� שמ� מנוע כל 7,500 ק"מ, או 6 

חודשי� א� אתה משתמש ברכב בתנאי הפעלה קשי� 

הבאי�:

• נ�יעות ע� עצירות תכופות.	

• נ�יעה בתנאי אבק.	

• נ�יעות קצרות מתחת ל- 16 ק"מ.	

• גרירת גרור.	

• מונית, רכב משטרה או רכב משלוחי� (רכב מ�חרי).	

• נ�יעה בשטח או בתנאי מדבר.	

טיפולי� תחזוקה תקופתיי� - מנועי דיזל

שמ�.  להחלפת  אוטומטית  חיווי  במערכת  מצויד  הרכב 

זקוק  שהרכב   ל תזכיר  שמ�  החלפת  חיווי  מערכת 

להחלפת שמ� מנוע במרכז שירות.
 Oil Change בכלי רכב ע� תצוגת לוח המחווני� תוצג

Required (נדרשת החלפת שמ�) ויישמע צליל אזהרה 
בודד, המציי� שיש להחלי� את השמ�.

 Change ההודעה  המחווני�,  בלוח  צג  ללא  רכב  בכלי 

Oil (החל� שמ�) תהבהב במד המרחק בלוח המחווני� 
את  להחלי�  שיש  המציי�  בודד,  אזהרה  צליל  ויישמע 

תנאי   �ב�י על  תוצג  שמ�  החלפת  חיווי  הודעת  השמ�. 

ההפעלה של המנוע.

.משמעות הדבר היא שנדרש טיפול שירות ברכב

גרור,  גרירת  רבות,  קצרות  נ�יעות  כגו�  הפעלה  תנאי 

קיצוני,  באופ�  קרות  או  חמות  בטמפרטורות  הפעלה 

 Oil Change Required ישפיעו על הצגת הודעת

(נדרשת החלפת שמ�).

שההודעה   לכ לגרו�  יכולי�  קיצוניי�  תנאי� 

להחלפת שמ� תופיע בשלב מוקד� יותר ממה שצוי�.

 805 הבא את רכב לטיפול בהקד� האפשרי במהל

הקילומטרי� הבאי�.

הערה:

• שמ� 	 של  להחלפה  בפועל  השירות  מרווחי 

בתנאי  תלויי�  המנוע,  שמ�  ומ�נ�  המנוע 

נוריות  באמצעות  ומצויני�  ברכב  השימוש 

אזהרה או הודעה בלוח המחווני�. על כל פני�, 

יש לבצע החלפה אחת לשנתיי� לכל היותר.

עירוניות,     לנ�יעות  בעיקר  משמש  הרכב  א� 

החל� את שמ� המנוע ואת מ�נ� שמ� המנוע 

מדי שנה. 

• 	 120 כל  מנוע  קירור  נוזל  את  והחל�  נקז 

חודשי� או 240,000 ק"מ המוקד� שביניה�.



תיי	
תקופ

תחזוקה 
טיפולי 

214

• חובה להחלי�  את רצועות התזמו� והאביזרי� כל 	

60,000 ק"מ או 3 שני� בעקבות שימוש תובעני 

(תנאי אבק, תנאי מזג אוויר קשי�, טמפרטורות 

נמוכות או גבוהות באופ� קיצוני, נ�יעות עירוניות, 

אי� להארי� את  לעול�  הפעלות ארוכות ב�רק). 

תקופת ההחלפה זו.

פע� בחודש או לפני נ�יעה ארוכה

• בדוק את מפל� שמ� מנוע.	

• בדוק את מפל� נוזל השטיפה של השמשה הקדמית.	

• בדוק את לחצי האוויר בצמיגי� וחפש בלאי יוצא דופ� 	

או נזק. בצע �בב גלגלי� ב�ימ� הראשו� לבלאי חריג, 

אפילו לפני שמערכת חיווי החלפת שמ� מופעלת.

• נוזל 	 של  העודפי�  במיכל  הנוזלי�  מפל�י  את  בדוק 

במידת  המרכזית,  הבל�  ובמשאבת  המנוע  קירור 

.הצור

• בפני� 	 בתאורה  הפנ�י�  כל  של  התפקוד  את  בדוק 

ומחו� לרכב.

• 	 AdBlue בדוק ומלא את המפל� של נוזל גזי פליטה 

(אוריאה) (א� קיי�).

שימוש תובעני ברכב

• מלא את את מפל� נוזל גזי פליטה AdBlue (אוריאה), 	

בלוח  הודעה  מוצגת  או  דולקת  הנורית  כאשר 

המחווני�.

זהירות!
אי ביצוע של פעולות התחזוקה הנדרשות עלול לגרו� 

נזק לרכב.

תכנית תחזוקה - רכבי דיזל

מועדי תחזוקה נדרשי�

לבירור מועדי התחזוקה המתאימי�, עיי� בנושא "תכנית 

תחזוקה" בעמוד הבא.

בכל מועד החלפת שמ� כפי שמצוי� ע"י מערכת 

חיווי החלפת שמ�:

• החל� את השמ� ואת המ�נני�.	

• בצע �בב צמיגי�.	

בצע �בב גלגלי� ב�ימ� הראשו� לבלאי חריג, 

שמ�  החלפת  חיווי  שמערכת  לפני  אפילו 

מופעלת.

בכל מועד החלפת שמ� כפי שמצוי� ע"י מערכת 

חיווי החלפת שמ�:

• בדוק את המצבר, נקה וחזק את הקטבי� בהתא� 	

.לצור

• די�קיות 	 בל�,  נעלי  הבלמי�,  רפידות  את  בדוק 

בל�, רפידת בל� התו�, צינורות בלמי� ובל� חניה.

• המנוע 	 קירור  מערכת  של  ההגנה  את  בדוק 

והצינורות.

• בדוק את מערכת הפליטה.	

• בנהיגה בשטח 	 האוויר של המנוע  בדוק את מ�נ� 

או באבק.

• במידת 	  ו�כ הדלתות  בבריחי   ה�יכו את  בדוק 

.הצור

• בדוק את מפל� של נוזל קירור מנוע.	

הערה:

 בטבלה, המש הפעולה האחרונה  לאחר שביצעת את 

המצוינת  תדירות  על  שמור  התקופתי,  הטיפול  ע� 

או  בנקודה  פעולה  כל  ב�ימו�  התחזוקה  בתכנית 

באמצעות הערה.

לגרו�  עלול  ביצוע מחדש של תכנית התחזוקה מחדש 

לחריגה ממרווח השירות עבור כמה טיפולי�.
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מרחק בקילומטרי� או זמ� שחל� (המוקד� מביניה�)

שני�:

קילומטרי�:

בדיקות נו�פות
החל� שמ� מנוע ומ�נ� שמ�.

בדוק את מפרקי מהירות קבועה.
שלה�,  הגומי  ואטמי  קישור  מוטות  הקדמיי�,  המתלי�  את  בדוק 

.והחל� במידת הצור
(פליטה,  וגמישי�  קשיחי�  צינורות  גחו�,  חיצוני,  צבע  חזותית:  בדוק 

מערכת דלק, בלמי�), חלקי גומי ( מכ�י�, שרוולי�, תותבי� וכד').

המנוע  של  האוויר  מ�נ�  את  בדוק  בשטח,  או  באבק  נ�יעה  בעת 
.והחל� במידת הצור

בדוק את תפקוד רפידות הבלמי� ובל� החניה.
(°) בדוק מפל�י נוזלי� והו��, במידת הצור

תחזוקה נו�פת
החל� מ�נ� אוויר של המנוע.

החל� מ�נ� אוויר של מיזוג האוויר/תא הנו�עי�.
בלמי�  בנוזל  שימוש  נעשה  א�  חודשי�,   24 כל  בלמי�  נוזל  החל� 

(**) DOT 4
החל� מ�נ� דלק.

בדוק את רצועת הינע של האביזרי� ורצועת התזמו�.
החל� רצועת הינע של אביזרי� (***)
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מרחק בקילומטרי� או זמ� שחל� (המוקד� מביניה�)

שני�:

קילומטרי�:

נקז והחל� את נוזל קירור מנוע כל 10 שני� או 240,000 ק"מ, 
המוקד� שביניה�.

החל� את רצועת התזמו� (***)

המנוע  שמ�  של  להחלפה  בפועל  השירות  מרווח   (*)

ומ�נ� שמ� המנוע, תלויי� בתנאי השימוש ברכב ומצויני� 

באמצעות נוריות אזהרה או הודעה בלוח המחווני�.

על כל פני�, יש לבצע החלפה אחת לשנתיי� לכל היותר.

א� הרכב משמש בעיקר לנ�יעות עירוניות, החל� את 

שמ� המנוע ואת מ�נ� שמ� המנוע מדי שנה.

� על זמ� בלבד ולא �(**)מועד החלפת נוזל הבלמי� מבו

על מ�פר הקילומטרי� שהרכב נ�ע

כל  והאביזרי�  רצועות התזמו�  (***) חובה להחלי� את 

60,000 ק"מ או 3 שני� בעקבות שימוש תובעני (תנאי 

או  נמוכות  טמפרטורות  קשי�,  אוויר  מזג  תנאי  אבק, 

גבוהות באופ� קיצוני, נ�יעות עירוניות, הפעלות ארוכות 

ב�רק).

לעול� אי� להארי את תקופת ההחלפה.

(אוריאה) תלויה בתנאי   AdBlue  ��(°) הצריכה של תו

ו/או  אזהרה  נורית  באמצעות  ומצוינת  ברכב  השימוש 

הודעה בלוח המחווני�.

אזהרה!
• אתה עלול להיפצע באופ� קשה בעבודה במנוע או 	

 ל יש  אשר  התחזוקה  טיפולי  את  בצע  ב�ביבתו. 

�פק  את הידע והכלי� הנדרשי� לבצע�. א� יש ל

כלשהו ביכולת לבצע את טיפול השירות, הבא את 

. מו�מ�רכב למו

אזהרה!
• אי ביצוע של הבדיקות והטיפולי� הנדרשי� ברכב, 	

ביצועי  על  ולהשפיע  ברכיב  לתקלה  לגרו�  עלול 

הרכב והשליטה בו. הדבר עלול לגרו� לתאונה.
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תא מנוע
מנוע בנזי�  2.0 ל'

1 - מיכל נוזל בלמי�

2 - מיכל נוזל קירור מצנ� ביניי�

3 - מכ�ה מיכל נוזל קירור מצנ� ביניי�

4 - פתחי מילוי שמ� מנוע

5 - מיכל נוזל קירור מנוע

6 - מכ�ה מיכל נוזל קירור מנוע

7 - מצבר

8 - תיבת מתח (נתיכי�)

9 - מיכל נוזל שטיפה

10 - מיכל נוזל הגה כוח

11 - מדיד שמ� מנוע

12 - מ�נ� אוויר של המנוע
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מנוע בנזי�  3.6 ל'

1 - מיכל נוזל בלמי�

2 - מדיד שמ� מנוע

3 - מיכל נוזל קירור מנוע

4 - מכ�ה מיכל נוזל קירור מנוע

5 – מצבר

6 - תיבת מתח (נתיכי�)

7 - מיכל נוזל שטיפה

8 - מיכל נוזל הגה כוח

9 - פתחי מילוי שמ� מנוע

10 - מ�נ� אוויר של המנוע
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מנוע דיזל 2.2 ל'

1 - מיכל נוזל בלמי�

2 - מיכל נוזל קירור מצנ� ביניי�

3 - מכ�ה מיכל נוזל קירור מצנ� ביניי�

4 - פתחי מילוי שמ� מנוע

5 - מדיד שמ� מנוע

6 - מיכל נוזל קירור מנוע

7 - מכ�ה מיכל נוזל קירור מנוע

8 - מצבר

9 - מיכל נוזל הגה כוח

10 - תיבת מתח (נתיכי�)

11 - מיכל נוזל שטיפה

12 - מ�נ� אוויר של המנוע
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בדיקת מפל� שמ� מנוע - מנועי בנזי�

אזהרה!
• גז 	 המנוע:  בתא  עבודה  כדי   תו אל תעש�  לעול� 

ואדי� דליקי� עלולי� להיפלט ממנו. קיימת �כנת 

שריפה!

• היה זהיר מאוד בעבודה בתא המנוע א� המנוע ח�. 	

קיימת �כנת כוויות. אל תתקרב אל מניפת המקר�: 

המניפה החשמלית עלולה להתחיל לפעול. קיימת 

משוחרר  וביגוד  עניבות  צעיפי�,  פציעות.  �כנת 

אחר עלול להיתפ� בחלקי� הנעי�.

זהירות!
• בעת 	 השוני�  הנוזלי�  בי�  להתבלבל  לא  היזהר 

עלול  שגוי  נוזל  מילוי  ביניה�.  התאמה  אי�  המילוי: 

.לגרו� נזק חמור לרכב

• 	.MAX ימו��א�ור שמפל� שמ� המנוע יעלה מעל 

• מלא שמ� מנוע במפרט זהה לזה שישנו כבר במנוע.	

זהירות!
• מילוי יתר או מילוי ח�ר של שמ� יגרו� לחדירת אוויר 	

או לאובד� לח� שמ�, שעלול לגרו� נזק למנוע.

• כדי להבטיח שימו� הול� של מנוע רכב, יש לשמור 	

על המפל� התקי� של שמ� המנוע.

כיבוי  לאחר  דקות   5 המנוע  שמ�   �מפל את  לבדוק  יש 

מנוע ח�.

בדיקת שמ� המנוע כאשר הרכב נמצא על קרקע ישרה, 

תשפר את הדיוק של קריאת מפל� השמ�.

הקפד שמפל� שמ� המנוע יהיה תמיד באזור הבטוח על 

המדיד.

הוא   �המפל כאשר  שמ�  של  ליטר   0.95 של  הו�פה 

לקצה   �לעליית המפל בתחתית האזור הבטוח, תגרו� 

העליו� של האזור הבטוח במנועי� אלה

הו�פת נוזל שטיפת שמשות

הקדמית  השמשה  למתזי  משות�  השטיפה  נוזל  מיכל 

ולמתז החלו� האחורי (א� קיי�).

מיכל הנוזלי� נמצא בחזית של תא המנוע.

הקפד לבדוק את המפל� במיכל באופ� �דיר.

מלא את המיכל בנוזל שטיפת שמשות בלבד (לא בנוגד 

קיפאו� למצנ�).

בעת מילוי של מיכל נוזל שטיפה, הרטב מטלית או מגבת 

במעט נוזל שטיפה ונגב את להבי המגבי�. הדבר י�ייע 

לפעולת המגבי�.

למניעת קפיאת מערכת השטיפה במזג אוויר קר, בחר 

בתמי�ה או בתרכובת אשר עומדת בטווח הטמפרטורה 

של מזג האוויר או מעבר לו.

גבי תווית מיכלי  נית� למצוא את טווח הטמפרטורה על 

נוזל השטיפה.

אזהרה!
נוזלי שטיפה הניתני� לרכישה ה� דליקי�. ה� עלולי� 

או  מילוי  בעת  להיזהר  יש  לכוויות.   ל ולגרו�  להידלק 

עבודה ע� נוזל שטיפה.



221

מצבר ללא תחזוקה

 צור שו�  אי�  לכ�,  תחזוקה.  ללא  במצבר  מצויד   רכב

להו�י� מי� או לבצע בדיקות תקופתיות.

אזהרה!
• שימוש במצבר שמפל� הנוזל בו נמו, עלול לגרו� 	

נזק בלתי הפי למצבר ואפילו להוביל לפיצו�.

• הרכב 	 תמיד  ב�ביבתו  או  המצבר  על  בעבודה 

משקפי מג� מיוחדי�.

• ל�ביבה. 	 מאוד  מ�וכני�  חומרי�  מכילי�  מצברי� 

להחלפת מצבר פנה למרכז שירות מורשה מטע� 

�מלת בע"מ.

• נוזל המצבר הוא חומר מאכל העלול לגרו� לכוויות 	

 ,או א� לעוורו�. מנע מגע של נוזל המצבר ע� עיני

עור, או בגדי. אל תרכו� מעל המצבר בעת חיבור 

הדקי כבלי�. א� חומצה הותזה לעיני על עור או 

בגדי, שטו� את האזור מיד בכמות גדולה של מי�.

אזהרה!
עזר" בפרק  עיי� ב"הלי התנעה בכבלי   ,��נו למידע 

"במקרה חירו�".

• הרחק 	 ונפי�.  דליק  הוא  מהמצבר  הנפלט  הגז 

אל  מהמצבר.  ולניצוצות  גלויה  ללהבה  מקורות 

תשתמש במצבר עזר או כל עזר התנעה אחר ע� 

מתח הגבוה מ-12 וולט. אל תאפשר לכבלי מצבר 

לגעת זה בזה.

• מכילי� 	 הנלווה  והציוד  ההדקי�  המצבר,  קוטבי 

עופרת ותרכובות עופרת. שטו� את ידי לאחר טיפול.

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

השלילי  הכבל  ואת  החיובי  לקוטב  החיובי  הכבל 

המצבר  קוטבי  את  לזהות  נית�  השלילי.  לקוטב 

 (+) חיובי  המצבר  מעטפת  על  ה�ימו�  באמצעות 

מהודקי�  להיות  חייבי�  המצבר  הדקי   .(-) ושלילי 

היטב לקוטבי המצבר ונקיי� מקורוזיה.

• המצבר 	 כאשר  מהיר  במטע�  שימוש  נעשה  א� 

ברכב, נתק את שני כבלי מצבר הרכב, לפני חיבור 

מטע� למצבר.

זהירות!
ל�פק  כדי  מהיר  מצברי�  במטע�  תשתמש  אל 

מתח ההתנעה.

טיפול במרכז שירות מורשה
מיוחדי�  והציוד  הכלי�  המקצועיי�,  השירות  אנשי 

לבצע  לו  של, מאפשרי�  המורשה  השירות  במרכז 

את כל פעולות הטיפול באופ� המקצועי ביותר.

חוברת השירות כוללת מידע מפורט על טיפולי שירות 

.ותחזוקה ברכב

.עיי� בחוברות השירות לפני ביצוע טיפול בעצמ

הערה:

לגרו�  עשוי  פליטה  בקרת  במערכות  מכוו�  שינוי 

.לשלילת האחריות ויכול לגרו� להטלת קנ�ות עלי

אזהרה!
אתה עלול להיפצע באופ� קשה בעבודה במנוע או 

ב�ביבתו.
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אזהרה!
הידע  את   ל יש  אשר  התחזוקה  טיפולי  רק  בצע 

כלשהו  �פק   ל יש  א�  לבצע�.  הנדרשי�  והכלי� 

 רכב את  הבא  השירות,  טיפול  את  לבצע   ביכולת

. מו�מ�למו

להבי מגבי שמשה קדמית

נקה את להבי הגומי של המגבי� ואת השמשה הקדמית 

ניקוי  וחומר  רכה  מטלית  או  �פוג  באמצעות  בקביעות 

עדי� ולא שוחק.

כ יו�רו משקעי מלח ואבק דרכי�.

רב,  זמ�   למש יבשה  שמשה  על  מגבי�  של  הפעלה 

עלולה לגרו� לנזק ללהבי המגבי�.

במגבי�  שימוש  בעת  שטיפה  בנוזל  תמיד  השתמש 

לה�רת מלח או לכלו משמשה יבשה.

הימנע משימוש במגבי� לה�רת כפור או קרח מהשמשה 

הקדמית.

מנע מגע של להבי המגבי� ע� דלקי�, כגו� שמ� מנוע, 

בנזי� וכו'.

הערה:

למיקו�  בהתא�  משתנה  המגבי�  של  החיי�   אור

הגאוגרפי ולתדירות השימוש.

להשאיר  לרעוד,  עשויי�  כראוי  פועלי�  שאינ�  מגבי� 

�ימני מריחה, פ�י מי� ונקודות רטובות.

א� אחד ממצבי� אלו מתרחש, נקה את להבי המגבי� 

.או החל�, במידת הצור

יש לבדוק באופ� �דיר את להבי המגבי� וזרועות המגבי�, 

לא רק בעת שקיימות בעיות בתפקוד המגבי�.

הבדיקה צריכה לכלול את הנקודות הבאות:

• בלאי וקצוות לא אחידי�	

• חומרי� זרי�	

• התקשות או �דקי�	

• עיוות או �ימני עייפות	

זרוע  את  החל�  ניזוקו,  המגב  זרוע  או  המגב  להב  א� 

המגב או הלהב בחדש.

אל תנ�ה לתק� זרוע מגב או להב מגב שניזוקו.

ה�רה/התקנה של להב מגב החלו� האחורי

זהירות!
על השמשה  בחזרה  ליפול  המגב  לזרוע  אל תאפשר 

ללא להב מגב, אחרת ייגר� נזק לשמשה.

המגב         שזרוע  עד  מהשמשה,  המגב  זרוע  את  הר�   .1

במצב מור� לגמרי.

להב מגב ע� לשונית שחרור במצב נעול

1 - להב המגב

2 - מכ�ה

3 - לשונית שחרור

4 - זרוע המגב
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לניתוק להב המגב מזרוע המגב, הר� את המכ�ה,   .2

לח� על לשונית השחרור ותו החזקת זרוע המגב ע� 

 �הב�י לעבר  מטה  המגב  להב  את  החלק  אחת,  יד 

של זרוע המגב.

3. כאשר להב המגב מנותק, ה�ר את להב המגב מזרוע 

המגב.

4. הנח את זרוע המגב בזהירות על השמשה הקדמית.

התקנת להבי מגבי השמשה הקדמית

המגב  שזרוע  עד  מהשמשה,  המגב  זרוע  את  הר�   .1

במצב מור� לגמרי.

2. הכנ� את להב המגב ליד הוו שבקצה של זרוע המגב.

3. הכנ� את הוו בקצה הזרוע בפתח שבלהב המגב.

 �4. החלק את להב המגב על הוו שעל זרוע המגב, התפ

ישתלב ותישמע נקישה, ולאחר מכ� �גור את המכ�ה.

5. הנח את זרוע המגב  בזהירות על השמשה הקדמית.

התקנת/ה�רת מגב החלו� האחורי

1.   הר� את דלת תא המטע� לגישה לזרוע המגב האחורי.

התקנת המגב האחורי

1 - זרוע המגב

2 - להב המגב

2. הר� את זרוע המגב מהחלו� האחורי ו�ובב את להב 

המגב כלפי חו� לניתוקו מזרוע המגב.

להב המגב שהו�ר מזרוע המגב

1 - זרוע המגב

2 - להב המגב

3. הנח את זרוע המגב בזהירות על החלו� האחורי.

להב המגב שהו�ר מזרוע המגב

1 - פי� ציר זרוע המגב

2 - נקודת חיבור בזרוע המגב
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התקנת המגב האחורי

1. הר� את המגב במלואו מהחלו� האחורי.

2. הכנ� את פי� ציר להב המגב לפתח בקצה של זרוע 

המגב, ו�ובב את המגב למקומו.

3. הנח את המגב על החלו� האחורי ו�גור את דלת תא 

המטע�.

מערכת קירור

אזהרה!
• אתה ואנשי� אחרי� עלולי� להיכוות קשות מנוזל 	

קירור (נוגד קיפאו�) ח� של המנוע או אדי� היוצאי� 

היוצאי�  אדי�  או שומע  רואה  מהמצנ�. א� אתה 

מכ�ה  את  תפתח  אל  המנוע,  למכ�ה  מתחת 

המנוע עד שהמצנ� יתקרר. לעול� אל תפתח את 

מכ�ה הלח� של מערכת הקירור כאשר המצנ� או 

מיכל העודפי� חמי�.

• ממאוורר 	 ותכשיטי�  ביגוד  כלי�,   ,ידי את  הרחק 

לפעול  להתחיל  יכול  המאוורר  המצנ�.  של  הקירור 

בכל עת, בי� א� המנוע פועל ובי� א� לאו.

אזהרה!
• המצנ�, 	 של  הקירור  מאוורר  בקרבת  עבודה  בעת 

המאוורר  למנוע  המתח  א�פקת  כבל  את  נתק 

המאוורר   .OFF למצב  ההתנעה  מתג  את  והעבר 

ויכול לפעול בכל עת א� מתג  מבוקר טמפרטורה 

.ON ההתנעה במצב

בדיקת נוזל קירור מנוע

בדוק את נוזל הקירור של המנוע ומצנ� הביניי� (א� קיי�) 

כל 12 חודשי� (א� נית�, לפני תחילת העונה הקרה).

קיי�)  (א�  הביניי�  ומצנ�  המנוע  של  הקירור  נוזל  א�  

ולמלא  אותה  לשטו�  המערכת,  את  לנקז  יש  מזוה�, 

אורגני)   ��תו (טכנולוגיית   OAT קירור  בנוזל  מחדש 

(התוא� לתק� MS.90032) במרכז שירות מורשה.

בדוק א� בחזית מעבה מיזוג האוויר (א� קיי�) הצטברו 

חרקי�, עלי� וכו'. א� הוא מלוכל, נקה בעדינות בתזת 

או  קיי�)  (א�  פני המעבה  על  אנכית  גינה  מי� מצינור 

על המצנ�.

ומצנ�  המנוע  של  הקירור  מערכת  צינורות  הא�  בדוק 

ואת  חתוכי�,  קרועי�,  �דוקי�,  מתפוררי�,  הביניי� 

את  בדוק  המצנ�.  של  העודפי�  במיכל  החיבור  הידוק 

מכ�ה  את  ת�יר  אל  דליפות.  לאיתור  כולה  המערכת 

הלח� של מילוי נוזל קירור כאשר מערכת הקירור חמה.

מערכת הבלמי�

כדי להבטיח את הפעולה התקינה של מערכת הבלמי�, 

יש לבצע בדיקה תקופתית של רכיבי מערכת הבלמי�.

לבירור מועדי התחזוקה המתאימי�, עיי� בנושא "תכנית 

תחזוקה" בפרק זה.

אזהרה!
לכשל  לגרו�  עלולה  הבל�  דוושת  על  הרגל  השארת 

על   שרגל בעת  נהיגה  לתאונה.  ול�יכו�  בבלימה 

דוושת הבל� או לחיצה ממושכת עליה, עלולה לגרו� 

לטמפרטורות גבוהות מאוד של הבלמי�, בלאי רפידות 

חריג, ונזק אפשרי לבלמי�. לא תישמר יכולת הבלימה 

המרבית במקרה חירו�.

בדיקת מפל� נוזל - מיכל נוזל בלמי�

יש לבדוק את מפל� הנוזל במיכל נוזל בלמי� בכל טיפול, 

הבלמי�  מערכת  של  האזהרה  שנורית  לאחר  מיד  או 

נדלקת.
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א� דרוש, הו�� נוזל עד שהמפל� יגיע ל�ימ� המלא בצד 

של מיכל נוזל הבלמי�. הקפד לנקות את החלק העליו� 

של המיכל לפני ה�רת המכ�ה.

שרפידות  ככל  לרדת  צפוי  הנוזל   �מפל די�ק,  בבלמי 

הבל� נשחקות. יש לבדוק את מפל� נוזל הבל� כאשר 

הרפידות מוחלפות. א� מפל� נוזל הבלמי� נמו מאוד, 

בדוק דליפות במערכת. 

בפרק  �יכה"  וחומרי  "נוזלי�  בנושא  עיי�   ��נו למידע 

"מפרטי� טכניי�".

אזהרה!
• לאחר 	 מאוד.   ומשת רעיל  חומר  הוא  בלמי�  נוזל 

במי�  הנגועי�  החלקי�  את  מיד  רח�  מקרי  מגע 

וב�בו� ניטרלי, ושטו� בי�ודיות לאחר מכ�. פנה מיד 

לקבלת טיפול רפואי א� נבלע הנוזל.

• המלי� 	 שהיצר�  הבלמי�  בנוזל  ורק   א השתמש 

עליו. למידע נו�� עיי� בנושא "נוזלי� וחומרי �יכה" 

בלמי�  בנוזל  שימוש  טכניי�".  "מפרטי�  בפרק 

למערכת  כבד  נזק  לגרו�  עלול  נכו�  לא  מ�וג 

הבלמי� ו/או לפגו� בביצועיה.

אזהרה!
ה�וג הנכו� של נוזל הבלמי� המתאי� לרכב, רשו� 

ג� על מיכל נוזל בלמי� המקורי.

• מלחות, 	 או  זרי�  מחומרי�  זיהו�  למנוע  כדי 

השתמש רק בנוזל בלמי� חדש או נוזל שהיה �גור 

נוזל  מיכל  שמכ�ה  הקפד  לחלוטי�.  אטו�  במיכל 

הבלמי� יהיה �גור היטב תמיד. נוזל בלמי� במיכל 

שלו  הרתיחה  ונקודת  מהאוויר  לחות  י�פח  פתוח 

 תפחת. הנוזל עלול לרתוח באופ� לא צפוי במהל

ולגרו� לכשל פתאומי  בלימה חזקה או ממושכת, 

בבלימה, שעלול לה�תיי� בתאונה.

• על 	 בלמי�  נוזל  של  לנזילה  לגרו�  יכול  יתר  מילוי 

בלמי�  נוזל  הנוזל.  ולהתלקחות  חמי�  מנוע  חלקי 

להקפיד  יש  לוויניל,  או  לצבע  נזק  לגרו�  ג�  עלול 

למנוע מגע שלו ע� משטחי� אלה.

• �י� 	�המבו מנוזלי�  הבלמי�  נוזל  של  זיהו�  מנע 

ולגרו�  על דלקי�. אטמי הבלמי� עלולי� להינזק, 

לכשל חלקי או מלא של הבלמי�, שעלול לה�תיי� 

בתאונה.

תיבת הילוכי� אוטומטית

בדיקת מפל� נוזל

שינוי  דורש  ואינו  נקבע מראש במפעל  הנוזל   �מפל

בתנאי הפעלה רגילי�.

מכוו� שאי� צור בבדיקה שגרתית של מפל� הנוזלי�, 

לתיבת ההילוכי� אי� מדיד.

 �יכול לבדוק את מפל  מרכז השירות המורשה של

נוזל תיבת ההילוכי� באמצעות כלי בדיקה מיוחדי�.

א� אתה מבחי� בדליפת נוזל או חש בתקלה בתיבת 

לבדיקת  מורשה  שירות  למרכז  מיד  פנה  ההילוכי�, 

מפל� נוזל תיבת ההילוכי�.

הפעלת הרכב כאשר מפל� הנוזל אינו תקי� עלולה 

לגרו� נזק כבד לתיבת ההילוכי�.

זהירות!
 א� קיימת נזילה מתיבת ההילוכי�, הבא את רכב

לתיקו� במרכז שירות מורשה. אחרת, עלול להיגר� 

נזק כבד לתיבת ההילוכי�.
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זהירות!
הכלי�  את  יש   של המורשה  השירות  למרכז 

נוזל  של  התקי�   �המפל של  להתאמה  המתאימי� 

תיבת ההילוכי�.

הרמת הרכב
כאשר יש צור להרי� את הרכב, הבא את הרכב למרכז 

 שירות.�שירות מורשה או למו

צמיגי�
צמיגי� - מידע בטיחותי

של  הנושאי�  את  מכ�ה  הצמיגי�  על  בטיחותי  מידע 

מונחי�  צמיג,  זיהוי  מ�פרי  צמיג,  �ימוני  הבא:  המידע 

על  ועומ�י�  בצמיגי�  אוויר  לחצי  צמיגי�,  של  והגדרות 

הצמיגי�.

תווית מידע על צמיגי� ועומ�י�

הערה:

קורת  על  רשומי�  קרי�  בצמיגי�  הנכוני�  האוויר  לחצי 

דלת הנהג או על הצד של דלת הנהג.

כולל   ברכב הצמיגי�  כל  של  הניפוח  לחצי  את  בדוק 

ונפח  לחודש  אחת  לפחות  קיי�),  (א�  החלופי  הגלגל 

.ללח� המומל� עבור רכב

דוגמה למיקו� תווית צמיגי� (דלת)

(B קורה) דוגמה למיקו� תווית צמיגי�
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לוחית נתוני� של הצמיגי� והמטע�

לוחית נתוני� של הצמיגי� והמטע�

לוחית זו מ�פקת ל מידע חשוב על:

1. מ�פר אנשי� שהרכב יכול לה�יע.

2. המשקל המרבי שהרכב יכול לשאת.

.3. גדלי צמיגי� המיועדי� לרכב

4. לחצי ניפוח בצמיג קר עבור צמיגי� קדמיי�, אחוריי� 

וחלופי.

העמ�ה

יכולת  על  לעלות  יכול  אינו  הצמיגי�  על  המרבי   �העומ

.הנשיאה של הצמיגי� ברכב

תקפיד  א�  הצמיגי�,  של  הנשיאה  מיכולת  תחרוג  לא 

ניפוח  ולחצי  הצמיג  גודל  העמ�ה,  לתנאי  היצמדות  על 

לצמיגי� קרי�, המצויני� על לוחית נתוני� של הצמיגי� 

והמטע� בנושא "העמ�ת הרכב" בפרק "התנעה ונהיגה" 

ב�פר זה.

הערה:

ערכי  על  לעבור  אי�  הרכב,  של  מרבית  העמ�ה  בתנאי 

(GAWR) עבור ה�רני�  כולל מותר על ה�רני�  משקל 

הקדמי והאחורי.

לקביעת תנאי העמ�ה המרביי� עבור רכב, אתר את 

 The combined weight of occupants and הפ�קה 

 cargo should never exceed XXX kg or XXX lbs
(המשקל המשולב של נו�עי� ומטע� לעול� לא יעלה 

של  נתוני�  לוחית  על  ליברות)   XXX או  ק"ג   XXX על 

הצמיגי� והמטע�.

על  ומשקל  מטע�/ציוד  נו�עי�,  של  המשולב  המשקל 

המשקל  מעל  יחרוג  לא  לעול�  קיי�)  (א�  הגרירה  וו 

הרשו� כא�.

צעדי� לקביעת מגבלת העומ� הנכונה

 The combined weight of הכיתוב  את  אתר   (1)

 occupants and cargo should never exceed XXX kg
or XXX lbs (המשקל המשולב של נו�עי� ומטע� לעולה 
לא יעלה על XXX ק"ג או XXX ליברות) בלוחית הנתוני� 

.של רכב

שיי�עו  והנו�עי�  הנהג  של  המשקל  את  קבע   (2)

ברכב.

והנו�עי�  הנהג  של  הכולל  המשקל  את  הח�ר   (3)

מ-XXX ק"ג.

הנית�  המטע�  למשקל  שווה  שמתקבל   הער  (4)

ל-1400  שווה   XXX  ער א�  לדוגמה,  להעמ�ה. 

ק"ג   150 של  במשקל  נו�עי�  חמישה  ויהיו  ליברות 

ברכב, המשקל הזמי� עבור המטע� הוא 560 ליברות. 

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

וציוד  מטע�  של  המשולב  המשקל  את  קבע   (5)

 ער על  שיעלה  א�ור  זה  משקל  ברכב.   �המועמ

משקל מטע� שחושב בשלב 4.
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(6) א� רכב יגרור גרור, המשקל של הגרור של יועבר 

.אל רכב

עיי� במדרי של, לקביעה כיצד יש להפחית את משקל 

.המטע� שמובל ברכב

דוגמה מטרית של מגבלת עומ�

ויהיו חמישה  ל- 635 ק"ג  XXX שווה   לדוגמה, א� ער

נו�עי� במשקל של 68 ק"ג ברכב, המשקל הזמי� עבור 

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

כמוצג בשלב 4.

הערה:

• יועבר 	  הגרור של גרור, המשקל של  יגרור   רכב א� 

יש  כיצד  דוגמאות  מציגה   הבאה  הטבלה   .רכב אל 

לחשב את המשקל הכולל המותר של מטע�, ומשקלי 

נו�עי�  גרירה של רכב ע� ערכי� שוני� של כמות 

בלבד  להמחשה  מיועדת  זו  טבלה  הנו�עי�.  וגודל 

ויכולת  הישיבה  במדויקת את תצורת  ואינה מתארת 

.הנשיאה של רכב

• נו�עי� 	 של  המשולב  המשקל  הבאה,  הדוגמה  עבור 

ומטע� א�ור שיעבור את 392 ק"ג.
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משקל משולב של הנו�עי� 
והמטע� מלוחית הצמיגי�

משקל זמי� של מטע�/ציוד 

ומשקל על וו הגרירה
פחותמשקל כולל של הנו�עי�
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אזהרה!
יתר   �עומ מ�וכ�.  הוא   רכב צמיגי  על  יתר   �עומ

לגרו� לכשל של הצמיג, להשפיע על השליטה  עלול 

ברכב ולהגדיל את מרחק העצירה. השתמש בצמיגי� 

המומלצי� עבור מגבלת המשקל של רכב. לעול� אל 

תעמי� עליה� יותר מהמותר.

צמיגי� - מידע כללי

לח� אוויר בצמיגי�

לחצי ניפוח תקיני� חיוניי� לפעולה בטוחה והולמת של 

.רכב

לא  ניפוח  מלחצי  מושפעי�  עיקריי�  תחומי�  ארבע 

תקיני� בצמיגי�:

• הבטיחות והשליטה ברכב	

• צריכת הדלק	

• בלאי �וליה	

• נוחות הנ�יעה	

בטיחות

אזהרה!
• מ�וכני� 	 ה�  כראוי  מנופחי�  שאינ�  צמיגי� 

ועלולי� לגרו� לתאונות.

• ועלול 	 הצמיג  של  הכיפו�  את   מגביר  ח�ר  ניפוח 

לגרו� להתחממות יתר ולכשל של הצמיג.

• הצמיג. 	 של   השיכו יכולת  את  מפחית  יתר  ניפוח 

עצמי� על הכביש ובורות יכולי� לגרו� נזק שעלול 

לגרו� לכשל של הצמיג.

• על 	 להשפיע  עלול  צמיגי�  של  יתר  או  ח�ר  ניפוח 

הצמיג  של  פתאומי  כשל  לגרו�  ועלול  ההיגוי, 

שיגרו� לאובד� השליטה ברכב.

• לחצי אוויר לא זהי� בצמיגי� עלולי� לגרו� לבעיות 	

בהיגוי.  אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.

• לחצי אוויר שוני� בצדדי� של הרכב עלולי� לגרו� 	

לרכב ל�טות לאחד הצדדי�.

• נהג תמיד בצמיגי� מנופחי� ללח� האוויר המומל� 	

לצמיגי� קרי�.

יציבות  על  משפיעי�  יתר-שניה�  וניפוח  ח�ר  ניפוח 

ועלולי� לגרו� להיגוי איטי או מופרז.

הערה:

• עלולי� 	 השוני�  בצדדי�  בצמיגי�  שוני�  אוויר  לחצי 

לגרו� לתגובת היגוי לא יציבה ובלתי צפויה.

• עלולי� 	 השוני�  בצדדי�  בצמיגי�  שוני�  אוויר  לחצי 

לגרו� לרכב ל�טות לאחד הצדדי�.

צריכת דלק

תגרו�  מנופחי�  לא  צמיגי�  של  לגלגול  ההתנגדות 

להגברת צריכת הדלק.

בלאי �וליה

לגרו�  עלולי�  קרי�  בצמיגי�  תקיני�  לא  ניפוח  לחצי 

של  החיי�   אור את  ולהפחית  חריגי�  בלאי  לדפו�י 

ה�וליה, ויחייבו החלפה מוקדמת של הצמיגי�.

נוחות נ�יעה ויציבות הרכב

לחצי אוויר תקיני� בצמיגי� תורמי� לנוחות הנ�יעה.

ניפוח יתר גור� לרעידות ולנ�יעה לא נוחה.
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לחצי ניפוח צמיגי�

קורת  על  רשומי�  קרי�  בצמיגי�  הנכוני�  האוויר  לחצי 

דלת הנהג או על הצד של דלת הנהג.

לוחית נתוני� של הצמיגי� והמטע�

לוחית זו מ�פקת ל מידע חשוב על:

1. מ�פר האנשי� שהרכב יכול לה�יע.

.2. גדלי צמיגי� המיועדי� לרכב

3. לחצי ניפוח בצמיג קר עבור צמיגי� קדמיי�, אחוריי� 

וחלופי

לפחות אחת לחודש:

• בדוק את לחצי האוויר בצמיגי� במד לח� אוויר זעיר 	

הניפוח  את  תקבע  אל   .הצור במידת  ונפח  מדויק 

להראות  עשויי�  צמיגי�  הצמיגי�.  מראה  לפי  הנכו� 

מנופחי� באופ� תקי� ג� כאשר ח�ר בה� אוויר.

• בדוק �ימני בלאי או נזק בצמיגי�.	

זהירות!
לאחר בדיקה או התאמה של לחצי האוויר בצמיגי�, 

תימנע   כ הצמיג.  ש�תו�  את  תמיד  בחזרה  התק� 

נזק  לגרו�  שעלולה  לש�תו�,   ולכלו לחות  חדירת 

לקנה הש�תו�.

לחצי האוויר הרשומי� על התווית ה� תמיד "לחצי אוויר 

בצמיגי� קרי�".

לח� אוויר בצמיג קר מוגדר כלח� אוויר לאחר שהרכב לא 

נ�ע לפחות 3 שעות, או נ�ע פחות מ- 1.6 ק"מ לאחר 

שחנה במש שלוש שעות לפחות.

אוויר בצמיגי� קרי� א�ור שיעלו על לחצי האוויר  לחצי 

המוטבעי� על דפנות הצמיג.

ה�  א�  קרובות  לעתי�  האוויר  לחצי  את  בדוק 

שלחצי  כיוו�  שונות,  חיצוניות  לטמפרטורות  חשופי� 

האוויר משתני� בהתא� לשינוי בטמפרטורה.

לח� האוויר משתנה ב-1 psi   (kPa 7) על כל עלייה 

של 7°C בטמפרטורה.

האוויר  לחצי  את  בודק  אתה  א�  בחשבו�  זאת  קח 

, בייחוד בחור�.�בתו מו

 = 20°C והטמפרטורה �דוגמה: א� הטמפרטורה במו

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

1 psi-ל ששווה   ,(21 kPa)  3 psi-ב קרי�  לצמיגי� 

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

הפעולה.

אל תפחית את העלייה הזאת בלח� האוויר, אחרת 

לח� האוויר יהיה נמו מדי.

לחצי אוויר לנ�יעה במהירות גבוהה

בהתא�  בטוחות  במהירויות  לנ�וע  ממלי�  היצר� 

למגבלות המהירות בחוק.

הדר מאפשרי�  תנאי  או  המהירות  מגבלות  כאשר 

אוויר  לחצי  על  שמירה  גבוהות,  במהירויות  נ�יעה 

נכוני� היא חשובה ביותר.
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נ�יעה במהירות גבוהה עשויה לדרוש הגברה של לחצי 

האוויר בצמיגי� והפחתת משקל  המטע�.

למידע על מהירויות הפעלה בטיחותיות מומלצות, מטע� 

ולחצי אוויר בצמיגי� קרי�, פנה למשווק צמיגי� מורשה 

או משווק ציוד מקורי.

אזהרה!
מלא   �בעומ  רכב כאשר  גבוהה  במהירות  נהיגה 

עלול  הצמיגי�  על   ��הנו  �העומ מ�וכנת.  היא 

וכתוצאה מכ לתאונה חמורה.  לגרו� לכשל שלה�, 

 זמ� ממוש  במש מרבי   �בעומ כשהרכב  תנהג  אל 

במהירויות שמעל 120 קמ"ש.

צמיגי� רדיאליי�

אזהרה!
של  אחרי�  �וגי�  ע�  רדיאלי�  צמיגי�  של  שילוב 

חו�ר  ברכב.  לקויה  לשליטה  יגרו�   ברכב צמיגי� 

היציבות עלול לגרו� לתאונה. השתמש תמיד בארבעה 

מ�וגי�  צמיגי�  תשלב  אל  לעול�  רדיאלי�.  צמיגי� 

שוני�.

תיקו� צמיג

בתנאי�  עומד  הוא  א�  לתקנו  נית�  ניזוק  הצמיג  א� 

הבאי�:

• לא נ�עת ע� צמיג נקור.	

• נית� 	 לא  לדופ�  (נזק  הצמיג  של  ב�וליה  הוא  הנזק 

לתיקו�).

• הנקר אינו גדול מ-6 מ"מ.	

למידע נו�� על תיקו� צמיגי�, התייע� ע� מתק� צמיגי� 

.מו�מ

יש צור להחלי� צמיגי אל נקר שניזוקו, או צמיגי אל נקר 

שח�ר בה� אוויר, מיד ע� צמיג אל נקר אחר באותו גודל 

ומטרת שימוש (עומ� ו�מל מהירות).

צמיגי אל נקר - א� קיימי�

צמיגי אל נקר מאפשרי� ל לנ�וע 80 ק"מ במהירות של 

80 קמ"ש לאחר אובד� חמור של לח� אוויר.

אובד� חמור זה של לח� אוויר מכונה מצב אל נקר.

מצב אל נקר מתרחש כאשר לחצי האוויר בצמיגי� פחתו 

ב-14 psi   (kPa 96) ומטה.

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

נהיגה מוגבלות ויש להחליפו מיד.

לא נית� לתק� צמיג אל נקר.

לא מומל� לנ�וע ברכב בעומ� מטע� מלא או לגרור גרור 

במצב  אל נקר.

למידע נו�� עיי� בנושא בקרת לחצי האוויר בצמיגי�.

�ב�וב גלגל

בבו�,  תקוע  הרכב  כאשר  הגלגלי�,  ל�ב�וב  לגרו�  אי� 

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

למעלה מ-30 שניות ברצ�.

למידע נו��, עיי� ב"שחרור רכב תקוע" בפרק "במקרה 

חירו�".

אזהרה!
�ב�וב מהיר של הגלגלי� עלול להיות מ�וכ�. הכוחות 

עשויי�  במהירות,  המ�תובבי�  גלגלי�  שמייצרי� 

לגרו� לנזק לצמיג או כשל שלו. הצמיג עלול להתפוצ� 

ולפצוע מישהו.
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אזהרה!
אל ת�ובב את הגלגלי� למהירות שמעל 48 קמ"ש, 

לעצור  מבלי  ברצ�  שניות  מ-30  למעלה   למש או 

בעת שהרכב תקוע, ואל תתיר לא� אד� לעמוד קרוב 

לגלגל מ�תובב, בכל מהירות שהיא.

מחווני בלאי �וליה

מחווני בלאי �וליה ה� חלק מצמיגי� מקוריי� ומ�ייעי� 

לקבוע מתי יש צור להחלי� צמיגי�.

�וליית הצמיג

1 - צמיג שחוק

2 - צמיג חדש

�ימני בלאי אלו מוטבעי� בתחתית חריצי ה�וליה. ה� ייראו 

כפ�י� כאשר עומק ה�וליה הוא 1.6 מ"מ. יש להחלי� את 

הצמיג, כאשר ה�וליה שחוקה עד למחווני הבלאי. למידע 

נו��, עיי� בנושא "החלפת צמיגי�" בפרק זה.

אור� חיי צמיג

אור חיי הצמיג תלווי במ�פר גורמי� משתני� הכוללי� 

בי� השאר את:

• �גנו� הנהיגה	

• לח� האוויר בצמיג - לחצי אוויר לא תקיני� בצמיגי� 	

קרי� יכולי� לגרו� להיווצרות בלאי לא אחיד ב�וליית 

ה�וליה  חיי   אור את  יפחית  אחיד  לא  בלאי  הצמיג. 

ויצרי החלפה מוקדמת יותר של הצמיג.

• המרחק שהרכב נ�ע.	

• גבוה 	 או   V �ימול מהירות  צמיגי �פורט, צמיגי� ע� 

יותר וצמיגי קי� באופ� כללי ה� בעלי אור חיי� קצר 

יותר. מומל� לבצע �בב של צמיגי� אלה בכל מועד 

שירות של הרכב.

אזהרה!
יש להחלי� את הצמיגי� ואת הצמיג החלופי לאחר 6 

שני�, ללא קשר למצב ה�וליה. אי ציות לאזהרות אלה 

עלול לגרו� לכשל פתאומי של הצמיג. אתה יכול לאבד 

שת�תיי�  תאונה  להתרחש  ועלולה  ברכב  שליטה 

בפציעה קשה או קטלנית.

הערה:

יש להחלי� ג� את קנה ש�תו� הצמיג בעת התקנת 

צמיגי� חדשי� בשל הבלאי בצמיגי� הקיימי�.

ככל   וחשו יבש  קר,  במקו�  שפורקו  צמיגי�   ��אח

האפשר.

הג� על הצמיגי� ממגע ע� שמ� חומרי �יכה ובנזי�.

החלפת צמיגי�

בי�  איזו�  מהווי�   של החדש  הרכב  של  הצמיגי� 

מאפייני� שוני�.

יש לבדוק בקביעות בלאי ולחצי אוויר נכוני� לצמיגי� 

קרי�.

א� נדרשת החלפת צמיגי�, היצר� ממלי� במיוחד על 

השימוש בצמיגי� הזהי� לצמיגי� המקוריי�, בגודל 

באיכות ובביצועי�.

עיי� בנושא "מחווני בלאי �וליה" בחלק זה.

ראה   ,של הצמיגי�  של  וה�וג  הגודל  על  לפרטי� 

תווית מידע על צמיגי� ועומ�י� או תווית אישור של 

הרכב.

 של הצמיג  עבור  מהירות  ו�מל  מרבי   �עומ קוד 

.נמצאי� על דופ� הצמיג המקורי של
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מומל� להחלי� את הצמיגי� בזוג שני צמיגי� קדמיי� או 

שני צמיגי� אחוריי�.

החלפה של צמיג אחד בלבד עלולה להשפיע באופ� חמור 

על השליטה ברכב.

תואמי�  הצמיג  שמפרטי  ודא  צמיג  מחלי�  אתה  א� 

לצמיג שהוחל�.

מומל� לפנות למתק� צמיגי� מו�מ או מרכז השירות 

למפרטי  בנוגע   ל שיש  שאלה  בכל   של המורשה 

הצמיגי� וביצועיה�.

התקנה של צמיגי� לא זהי� עלולה להשפיע לרעה על 

.הבטיחות, השליטה והנ�יעה של רכב

אזהרה!
• אל תשתמש בצמיג, גודל גלגל, קוד עומ� מרבי או 	

ער מהירות השוני� מאלו המצויני� לרכב. שילוב 

של מ�פר צמיגי� וגלגלי� עשויי לשנות את גובהי 

לשינויי�  ויגרו�  הביצועי�,  מאפייני  ואת  המתלי� 

.בהיגוי בשליטה בלימה של רכב

אזהרה!
על   �ועומ צפוי  לא  היגוי  להיות  עשויה  התוצאה 

שליטה  לאבד  יכול  אתה  והמתלי�.  ההיגוי  מערכות 

בפציעה  שת�תיי�  תאונה  להתרחש  ועלולה  ברכב 

ובגלגלי�  בצמיגי�  רק  השתמש  קטלנית.  או  קשה 

.בגדלי� ובעומ�י� שאושרו לרכב

• לעול� אל תשתמש בצמיג בעל קוד עומ� מרבי או 	

 .מאפייני� נמוכי� מהצמיג המקורי שהותק� ברכב

שימוש בצמיג בעל קוד עומ� מרבי נמו יותר יכול 

לגרו� לכשל של הצמיג בשל עומ� יתר. אתה עלול 

לאבד שליטה ולגרו� לתאונה.

• לערכי 	 תואמי�  שאינ�  צמיגי�  של  התקנה 

ולאובד�  לגרו� לכשל של הצמיג  המהירות, עלולה 

השליטה ברכב.

זהירות!
החלפת הצמיגי� המקוריי� בצמיגי� השוני� בגודל� 

תגרו� לשגיאה בקריאת מד המהירות ומד המרחק.

�וגי צמיגי�

צמיגי� לכל העונות - א� קיימי�

העונות  כל  עבור  אחיזה  מ�פקי�  העונות  לכל  צמיגי� 

(אביב, קי�, �תיו וחור�).

שוני�  דגמי�  בי�  להשתנות  עשויות  האחיזה  רמות 

צמיגי� לכל העונות.

 M+S, נית� לזהות צמיגי� לכל העונות באמצעות הכיתוב

M&S, M/S או MS על דופ� הצמיג.

ארבעה,  של  בקבוצות  העונות  לכל  בצמיגי�  השתמש 

אחרת הבטיחות והשליטה ברכב תושפע לרעה.

צמיגי קי� או שלוש עונות - א� קיימי�

ויבשות,  רטובות  בדרכי�  אחיזה  מ�פקי�  קי�  צמיגי 

ואינ� מיועדי� לנ�יעה בשלג או על קרח.

בחשבו� שצמיגי�  קי�, קח  צמיגי  מותקני�   ברכב א� 

אלה אינ� מיועדי� לחור� או לנהיגה בתנאי קור.

ה�ביבה  טמפרטורת  כאשר   ברכב חור�  צמיגי  התק� 

מתחת ל-5°C או א� הדר מכו�ה בקרח או שלג.

למידע נו��, צור קשר ע� מרכז שירות מורשה.

דופ�  על  שלג  הר/פתית  �מל  כוללי�  אינ�  קי�  צמיגי 

הצמיג.
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אחרת  ארבעה,  של  בקבוצות  קי�  בצמיגי  השתמש 

הבטיחות והשליטה ברכב תושפע לרעה.

אזהרה!
אתה  שלג/קרח.  בתנאי  קי�  בצמיגי  תשתמש  אל 

עלול לאבד שליטה ברכב, שת�תיי� בפציעה קשה או 

 קטלנית. נהיגה במהירות גבוהה מדי עבור תנאי הדר

ג� מהווה �יכו� של אובד� השליטה ברכב.

צמיגי שלג

בכמה אזורי� נדרש שימוש בצמיגי שלג במהל החור�.

נית� לזהות צמיגי שלג באמצעות �מל "הר/פתית שלג" 

על דופ� הצמיג.

א� אתה זקוק לצמיגי שלג, 

בגודל  הזהי�  בצמיגי�  בחר 

וב�וג לצמיגי� המקוריי�.

השתמש בצמיגי שלג 

בקבוצות של ארבעה, אחרת 

הבטיחות והשליטה ברכב 

תושפע לרעה.

לצמיגי שלג יש בדר כללי ער מהירות מרבית נמו יותר 

מהצמיגי� המקוריי� של רכב המקורי, ואי� לנ�וע אית� 

.במהירות שמעל 120 קמ"ש במש זמ� ממוש

למהירויות שמעל 120 קמ"ש, עיי� בהוראות של הצמיג 

 ,מו�מ צמיגי�  מתק�  המלצות  לפי  פעל  או  המקורי 

בנוגע למהירות הנ�יעה הבטוחה, עומ�י� ולחצי ניפוח 

בצמיגי� קרי�.

על  הביצועי�  את  משפרי�  מ�ומררי�  שצמיגי�  א� 

קרח, יכולת האחיזה וההחלקה על משטחי� רטובי� או 

יבשי� עשויה להיות פחותה בהרבה מאלו של צמיגי� לא 

מ�ומררי�. בכמה מדינות השימוש בצמיגי� מ�ומררי� 

המקומיות  והתקנות  החוקי�  את  לבדוק  יש  לכ�  א�ור, 

לפני שימוש בצמיגי� אלה.

צמיג חלופי - א� קיי�

בכלי רכב המצוידי� בערכת חירו� לתיקו� צמיג במקו� 

חירו�  "ערכת  בנושא  עיי�   ��נו למידע  חלופי,  צמיג 

לתיקו� צמיג" בפרק  "במקרה חירו�".

זהירות!
גלגל  מותק�  כאשר  המופחת  הגחו�  מרווח  בגלל 

במתק�   רכב את  לשטו�  אי�  זמני,  או  קומפקטי 

שטיפה אוטומטי. עלול להיגר� נזק לרכב.

 - המקוריי�  ולגלגל  לצמיג  התוא�  חלופי  גלגל 

א� קיי�

רכב עשוי להיות מצויד בגלגל חלופי התוא� במבנהו 

.ובתפקודו לגלגל המקורי הקדמי או האחורי של רכב

צמיגי�  �בב   במהל לשמש  יכול  זה  חלופי  גלגל 

.ברכב

א� הדבר אפשרי ברכב התייע� ע� מתק� צמיגי� 

מו�מ לגבי הדר המומלצת לביצוע.

גלגל חלופי קומפקטי - א� קיי�

הגלגל החלופי הקומפקטי נועד לשימוש זמני בלבד.

קומפקטי  חלופי  בגלגל  מצויד   רכב א�  לדעת  נית� 

בפתח  הנמצאת  מידע  בתווית  הצמיג  בתיאור  בעיו� 

דלת הנהג או על דופ� הצמיג.
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 S או   T באותיות  מתחיל  קומפקטי  חלופי  צמיג  תיאור 

לפני �יווג מידות הצמיג.

דוגמה:

.T145/80D18 103M

T, S = צמיג חלופי זמני

יש  מוגבלי�,  �וליה  חיי   אור יש  זה  שלצמיג  מאחר 

לתק� (או להחלי�) את הצמיג המקורי ולהתקינו מחדש 

בהקד� האפשרי.

אל תתקי� מכ�י גלגלי� או תנ�ה להתקי� צמיג רגיל על 

במיוחד  מיועד  שהגלגל  מאחר  קומפקטי,  גלגל  חישוק 

לגלגל חלופי קומפקטי.

אי� להתקי� בו זמנית יותר מגלגל חלופי קומפקטי אחד 

ברכב.

אזהרה!
גלגל קומפקטי או גלגל מתנפח מיועדי� לשימוש זמני 

בלבד. אי� לנהוג במהירות העולה על 80 קמ"ש כאשר 

 מותקני� גלגלי� אלה. גלגל חלופי זמני הוא בעל אור

החלופי,  הצמיג  את  להחלי�  יש  מוגבל.  �וליה  חיי 

כאשר ה�וליה שחוקה עד למחווני הבלאי. הקפד על  

.ציות לאזהרות התקפות לגלגל החלופי של

אזהרה!
ואובד�  החלופי  הגלגל  של  כשל  להיגר�  עלול  אחרת, 

השליטה ברכב.

גלגל חלופי בגודל מלא - א� קיי�

הגלגל החלופי בגודל מלא נועד לשימוש זמני בלבד.

על  המותק�  מקורי,  לגלגל  זהה  להיראות  עשוי  זה  גלגל 

ה�ר� האחורי או הקדמי, אבל הוא לא.

גלגל חלופי זה  עשוי להיות בעל אור חיי �וליה מוגבל.

הגלגל החלופי, כאשר ה�וליה שחוקה  להחלי� את  יש 

עד למחווני הבלאי.

(או  תק�  המקוריי�,  לצמיגי�  זהה  אינו  מאחר שהצמיג 

החל�) את הצמיג המקורי והתק� אותו ברכב בהקד� 

האפשרי.

גלגל חלופי זמני  - א� קיי�

הגלגל החלופי זמני נועד לשימוש זמני בלבד.

על  הנמצאת  תווית  באמצעות  הגלגל  את  לזהות  נית� 

הגלגל החלופי.

זה  גלגל  זה.  חלופי  לגלגל  המגבלות  את  כוללת  התווית 

ה�ר�  על  המותק�  מקורי,  לגלגל  זהה  להיראות  עשוי 

האחורי או הקדמי, אבל הוא לא.

התקנה של גלגל חלופי זמני תשפיע על השליטה ברכב.

(או  תק�  המקוריי�,  לצמיגי�  זהה  אינו  מאחר שהצמיג 

החל�) את הצמיג המקורי והתק� אותו ברכב בהקד� 

האפשרי.

אזהרה!
חירו�.  במקרה  לשימוש  רק  מיועד  זמני  חלופי  גלגל 

השליטה  על  תשפיע  זמני  חלופי  גלגל  של  התקנה 

במהירות  תנהג  אל  זה,  גלגל  מותק�  כאשר  ברכב. 

הגבוהה מהמהירות הרשומה על הגלגל החלופי הזמני. 

הרשומי�  קרי�  לצמיגי�  האוויר  ללחצי  לניפוח  דאג 

בתווית מידע על צמיגי� ועומ�י� הנמצאת על קורת 

דלת הנהג או על הצד של דלת הנהג. תק� (או החל�) 

את הצמיג המקורי והתקינו מחדש בהקד� האפשרי. 

אחרת, אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.

טיפול בגלגלי� וצלחות גלגל

יש לנקות את כל הגלגלי� וצלחות הגלגלי�, בייחוד גלגלי 

אלומיניו� ובציפוי כרו�, באופ� �דיר באמצעות �בו� עדי� 

(Ph ניטרלי) ומי� כדי לשמור על הברק ולמנוע קורוזיה.

המומלצת  �בו�  תמי�ת  באותה  הגלגלי�  את  שטו� 

לרחו� את הרכב כאשר  וזכור תמיד  גו� הרכב  לרחיצת 

המשטחי� אינ� חמי� למגע.
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הגלגלי� עלולי� להיפג� ממגע ע� מלח, �ודיו� כלוריד, 

אחרי�  וכימיקלי�  וכו'  כלוריד  וקלציו�  כלוריד  מגנזיו� 

 ולכלו אבק  על  ולשליטה  קרח  להמ�ת  המשמשי� 

בדרכי�.

נגב מיד במטלית רכה או ב�פוג ו�בו� עדי�.

אל תשתמש בכימיקלי� חזקי� או מברשת קשה.

לשמור  שמ�ייע  המג�  לציפוי  נזק  לגרו�  עלולי�  ה� 

הגלגלי� מקורוזיה ואובד� ברק.

זהירות!
הימנע ממוצרי� או ממכוני שטיפה אשר משתמשי� 

מברשות  או  חזקות  ב�י�יות  או  חומציות  בתמי�ות 

קשות. מוצרי� ומכוני שטיפה אלו עלולי� לגרו� נזק 

לציפוי המג� של הגלגל. נזק זה אינו מכו�ה באחריות 

לרכב חדש. שטו� את הרכב רק באמצעות חומר ניקוי 

לרכב.

בעת ניקוי של גלגלי� מלוכלכי� מאוד, כולל אבק בלמי� 

של  לניקוי  והציוד  החומרי�  את  בקפידה  לבחור  יש  רב, 

הצמיגי� והגלגלי�, כדי למנוע נזק לגלגלי�.

בחר בחומר ניקוי לא שוחק, לא חומצי לגלגלי אלומיניו� 

או כרו�.

זהירות!
אל תשתמש בכריות קרצו�, צמר פלדה או מברשת 

קשה, חומרי הברקת מתכת או מנקי תנורי�. מוצרי� 

מכו�ה  אינו  זה  נזק  המג�.  לציפוי  נזק  יגרמו  אלו 

באחריות לרכב חדש. שטו� את הרכב רק באמצעות 

חומר ניקוי לרכב מומל�.

הערה:

לפרק   רכב את   ��לאח או  להחנות  מתכוו�  אתה  א� 

זמ� ארו לאחר ניקוי הגלגלי� בחומר לניקוי גלגלי�, �ע 

להוציא את טיפות המי�  כדי  ולח� על הבלמי�   ברכב

מרכיבי הבלמי�.

וימנע  הבל�  מדי�קיות  אדומה  חלודה  ת�יר  זו  פעולה 

מהרכב לרעוד בעת עצירה.

או  שחור  �אט�  כרו�  כהה,  כרו�  בצבע  צמיגי� 

ע� ציפוי שקו� ומעט ברק

זהירות!
אל  הזה,  מה�וג  בצמיגי�  מצויד   רכב א� 

תשתמש  בחומר לניקוי גלגלי�, חומרי� שוחקי� 

או בתרכובות ליטוש. ה� עלולי� לגרו� נזק בלתי 

המוגבלת  באחריות  מכו�ה  שאינו  לגימור,   הפי

לרכב חדש. השתמש ב�בו� עדי� מי� ומטלית רכה. 

כל מה שנדרש  זה  כי  קבוע,   �ב�י על  זאת  בצע 

לשמירת הגימור.

שרשראות שלג (התקני אחיזה)

בי�  מרווח מ�פיק  דורשות  שימוש בשרשראות שלג 

הצמיג למרכב. מלא אחר ההמלצות הבאות למניעת 

נזק.

• המתאי� 	 בגודל  להיות  חייבות  שלג  שרשראות 

לצמיג, בהתא� להמלצת יצר� הצמיג.

• התק� רק על הגלגלי� האחוריי�.	
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• בשל מרווח מוגבל, מומלצי� התקני האחיזה הבאי�:	

• 	 LT255/70R17-255/70 וR18 ציוד מקורי, מידות צמיגי�

אינ� מתאימות לשרשראות שלג.

• בצמיגי 	 מותר   S מ�וג  שלג  שרשראות  של  השימוש 

. 17 x 7.5 ET44.45 245/75 וחישוקי� בגודלR17

אזהרה!
 ,M+S) שוני�  ב�וגי�  או  בגדלי�  בצמיגי�  שימוש 

לגרו� להיגוי  והאחורי עלול  שלג) על ה�רני� הקדמי 

בלתי צפוי. אתה עלול לאבד שליטה ולגרו� לתאונה.

זהירות!
על אמצעי  לצמיגי�, הקפד  או  לרכב  נזק  למנוע  כדי 

הזהירות הבאי�:

• בי� 	 האחיזה  התק�  של  המוגבל  המרווח  בגלל 

המתלי�,  מערכת  של  אחרי�  ורכיבי�  הצמיגי� 

חשוב שייעשה שימוש רק בהתקני אחיזה תקיני�. 

עצור  חמור.  לנזק  לגרו�  עלולי�  שבורי�  התקני� 

את הרכב מיד בעת שנשמע רעש שעלול לציי� שבר 

בהתק�.

זהירות!
.��ה�ר את החלקי� הפגומי� לפני שימוש נו

• ולאחר מכ� 	 התק� את ההתק� הדוק ככל האפשר 

הדק מחדש לאחר נ�יעה של 0.8 ק"מ.

• אל תעבור מהירות של 48 קמ"ש.	

• ומהמורות 	 חדות  מפניות  והימנע  בזהירות  �ע 

.�גדולות, בייחוד כאשר הרכב עמו

• כביש 	 על  רב  זמ�   אל תי�ע ע� שרשראות במש

יבש.

בנוגע  האחיזה,  התק�  יצר�  של  הוראות  על  הקפד 

לשיטת ההתקנה, מהירות הנ�יעה ומצבי השימוש.

• �ע תמיד במהירות השימוש המומלצת על ידי יצר� 	

ההתק� א� היא נמוכה מ- 48 קמ"ש.

• חלופי 	 גלגל  על  אחיזה  בהתקני  תשתמש  אל 

קומפקטי.

המלצות ל�בב צמיגי�

בעומ�י�  פועלי�   ברכב והאחוריי�  הצמיגי� הקדמיי� 

שוני� ומבצעי� תפקודי היגוי, שליטה ובלימה שוני�.

מ�יבות אלו, ה� מתבלי� באופ� לא אחיד.

�בב  באמצעות  מופחתות  להיות  יכולות  אלו  השפעות 

צמיגי� במועד.

בצמיגי�  בעיקר  רבי�,  ה�  צמיגי�  �בב  של  היתרונות 

בעלי �וליה לשימוש בתנאי� קשי�, כגו� אלו של צמיגי 

שטח.

�בב צמיגי� יגביר את אור חיי הצמיג, י�ייע לשמור על 

לנ�יעה  ויתרו�  רטוב,  וכביש  שלג  בבו�,  אחיזה  רמות 

חלקה ושקטה יותר.

לבירור מועדי התחזוקה המתאימי�, עיי� בפרק "תכנית 

תחזוקה" בפרק זה.

יש לפתור את כל ה�יבות לבלאי מהיר או בלתי רגיל לפני 

ביצוע �בב צמיגי�.

שיטת ביצוע ה�בב המומלצת היא "אחורה - בהצלבה" 

כמוצג באיור.
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�בב צמיגי�

זהירות!
הגלגלי�  לארבעת  הנעה  רכבי  של  תקינה  הפעלה 

יהיו  זהה  והיק�  מ�וג  בגודל,  שצמיגי�  דורשת 

מותקני� בכל גלגל. צמיגי� בגודל שונה יכולי� לגרו� 

מועדי  על  להקפיד  יש  כוח.  העברת  ליחידת  לכשל 

ה�בב כדי ליצב בלאי בצמיגי�.

אח�ו� הרכב
א� אתה מאח�� את הרכב מעל 21 ימי�, אנו ממליצי� 

שתבצע את הפעולות הבאות כדי למזער את התרוקנות 

מצבר הרכב:

• נתק את הכבל השלילי מהמצבר.	

• בכל פע� שאתה מאח�� את הרכב או לא משתמש 	

בו (לדוגמה בחופשה) במש שבועיי� או יותר, הפעל 

את מערכת מיזוג האוויר במהירות �רק לפחות חמש 

דקות באוויר צח ובמהירות אוורור גבוהה. בכ תבטיח 

שימוש מ�פיק של המערכת ותפחית למינימו� את 

האפשרות של גרימת נזק למדח�, כאשר המערכת 

תופעל מחדש.

מרכב
תחזוקת המרכב וגחו� הרכב

ניקוי פנ�י� ראשיי�

בעלי  קיי�)  (א�  וערפל  ראשיי�  בפנ�י�  מצויד   רכב

ופחות  במשקל  יותר  קל  הפל�טיק  פל�טיק.  עדשות 

שביר מאשר עדשות זכוכית.

מומל�  לכ�  זכוכית,  כמו  לשריטות  עמיד  אינו  פל�טיק 

לנקות את העדשות בזהירות.

למניעת שריטות ועמעו� האור שהפנ�י� מ�פקי�, אל 

תנקה את העדשות ע� מטלית יבשה.

לה�רת לכלו, שטו� את הפנ�י� ע� תמי�ת מי� ו�בו� 

עדי�.

בצמר  בממ�י�,  שוחקי�,  ניקוי  בחומרי  תשתמש  אל 

פלדה או בחומרי� קשיחי� אחרי� לניקוי העדשות.

שמירה על המרכב

שטיפה

• את 	 תמיד  שטו�  תדיר.  באופ�   רכב את  שטו� 

רכב בצל באמצעות �בו� שטיפת רכב עדי� ושטו� 

את גו� הרכב כולו במי� נקיי�.

• על 	 הצטברו  אחרי�  ומשקעי�  פיח  חרקי�,  א� 

הרכב, ה�ר בחומר ניקוי מיוחד.

• לה�רת 	 איכותי  והברקה  ניקוי  במוצר  השתמש 

הצבע.  גימור  על  ולהגנה  כתמי�   ,מהדר  לכלו

הקפד לא לשרוט את הצבע.

• והברקה 	 שוחקי�  בחומרי�  תשתמש  אל 

ומלטשות חשמליות. ה� עלולי� לפגו� בברק או 

להפו את שכבת הצבע לדקה יותר.

זהירות!
• צמר 	 כגו�  שוחקי�  ניקוי  בחומרי  תשתמש  אל 

פלדה או חול לניקוי שישרטו את המתכת ואת 

המשטחי� הצבועי�.
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זהירות!
• שימוש במכשירי שטיפה בלח� גבוה מעל 	

לצבע  נזק  לגרו�  1200 psi,  (kPa 274)  עלול 
ולמדבקות או לה�רת�.

כמה חלקי� של רכב עשויי� להיות צבועי� בצבעי מט 

אשר דורשי� טיפול מיוחד לשמירת המראה.

זהירות!
במתקני�  במברשות/גלגלות  רכב  מרחיצת  הימנע 

בחומרי  בלבד  ידני  באופ�  הרכב  רח� את  אוטומטיי�. 

צבי.  מעור  לחה  במטלית  אותו  ויבש  ניטרליי�  ניקוי 

ו/או חומרי הברקה  אי� להשתמש בחומרי� קשיחי� 

לשלשת  ובי�ודיות  מיד  לשטו�  יש  הרכב.  לניקוי 

ציפורי�, מכיוו� שהיא מכילה חומצה חזקה במיוחד.

לעצי�.  מתחת  הרכב  את  אפשר)  (א�  תחנה  אל 

לה�יר  מאוד  שקשה  מכיוו�  מיד,  צמחי�  שר�  ה�ר 

ו/ קשיחי�  בחומרי�  להשתמש   ותצטר יבש  שר� 

או בחומרי הברקה הפוגעי� במראה המט של הצבע.

זהירות!
אל תשתמש בנוזל ניקוי שמשות טהור לניקוי השמשה 

הקדמית והחלו� האחורי, דלל בכמות של לפחות 50% 

מי�. השתמש בנוזל שטיפת שמשות לא מדולל רק 

א� צרי בגלל טמפרטורות חיצוניות.

טיפול מיוחד

• א� אתה נוהג בדרכי� מאובקות או שפוזר בה� מלח 	

לפחות אחת  הרכב  גחו�  את  הי�, שטו�  בקרבת  או 

לחודש.

• חשוב מאוד שחורי הניקוז בחלק התחתו� של הדלתות, 	

�פי הדלתות ותא המטע� יהיו נקיי� ופתוחי�.

• א� גילית פגיעות אבני� או שריטות בצבע, תק� אות� 	

בעל  באחריות  היא  כאלה  תיקוני�  של  העלות  מיד. 

הרכב.

• לנזק 	 דומה שגר�  או באופ�  ניזוק בתאונה   רכב א� 

בהקד�   רכב את  לתק�  דאג  המג�,  ולציפוי  לצבע 

באחריות  היא  כאלה  תיקוני�  של  העלות  האפשרי. 

בעל הרכב.

• א� אתה נושא מטע� מיוחד כגו� דשני�, מלח הפשרה 	

וכו', ודא שחומרי� אלה ארוזי� היטב באופ� אטו�.

• א� מבוצעות נ�יעות רבות על חצ�, מומל� להתקי� 	

מגני בו� או אבני� מאחורי כל גלגל.

• השירות 	 למרכז  האפשרי.  בהקד�  שריטות  תק� 

.המורשה של יש צבע התוא� לצבע רכב

טיפול ושמירת המראה של דגמי גגות רכי�

לשמירה על המראה של פני� רכב והגג, הקפד על כללי 

הזהירות הבאי�:

• הימנע מלהשאיר את הרכב חונה ללא השגחה כאשר 	

לפגוע  עלולה  לגש�  או  לשמש  חשיפה  פתוח,  הגג 

בפני� הרכב.

• אל תשתמש בחומרי ניקוי חזקי� או חומרי הלבנה על 	

חומר הגג, כיוו� שה� עלולי� לגרו� לנזק.

• אל תאפשר לחומר לניקוי ויניל לנזול על משטח צבוע 	

ולהשאיר �ימני�.
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• יבש 	 שהוא  ודא  הרכב  של   הר הגג  של  ניקוי  לאחר 

לחלוטי� לפני קיפולו.

• ההוראות 	 בביצוע  החלונות  ניקוי  בעת  במיוחד  היזהר 

."הבאות בנושא "טיפול בחלונות גג ר

פושרי�  מי�  עדי�,  �בו�  בקצ�  השתמש   - רחיצה 

ומברשת ע� זיפי� רכי�.

א� דרוש ניקוי נו��, השתמש בחומר ניקוי מקצי� על 

כל הגג, אבל תמו בגג מלמטה.

של  השרידי�  כל  את  לחלוטי�  לה�יר  - הקפד  שטיפה 

חומר הניקוי מהגג באמצעות מי� נקיי�.

זכור שיש לאפשר לגג להתייבש לפני קיפולו.

זהירות!
אי הקפדה על כללי הזהירות עלול לגרו� לנזק מחדירת 

מי� לפני� הרכב, כתמי� או טחב על הגג.

• גבוה, 	 בלח�  שטיפה  במכשירי  משטיפה  הימנע 

כיוו� שה� יגרמו נזק לחומר הגג. כמו כ�, זר� המי� 

החזק יכול לחדור דר פ�י האיטו�.

זהירות!
• מומל� שלא יהיו מי� על הגג לפני קיפולו. הפעלת 	

הגג, פתיחת דלק או הורדת חלו� כאשר הגג רטוב 

יאפשרו למי� לנזול לפני� הרכב.

• נקה בזהירות את הרכב, התזת מי� ישירות לפ�י 	

האיטו� עלולה לגרו� למי� לחדור לפני� הרכב.

• הניתני� 	 הגג  חלקי  של  הול�  לא  ואח�ו�  טיפול 

למי�  ולגרו�  נזק לאטמי�,  לגרו�  עלולי�  לה�רה 

לחדור לפני� הרכב.

• יש למק� את הלוחות הקדמיי� נכונה, כדי להבטיח 	

מי�  לחדירת  לגרו�  יכולה  שגויה  אטימה. התקנה 

לפני� הרכב.

כמה חלקי� של רכב עשויי� להיות צבועי� בצבעי מט 

אשר דורשי� טיפול מיוחד לשמירת המראה.

זהירות!
• במברשות/בגלגלות 	 רכב  מרחיצת  הימנע 

במתקני� אוטומטיי�. רח� את הרכב באופ� ידני 

בלבד בחומרי ניקוי ניטרליי� ויבש אותו במטלית 

לחה מעור צבי. אי� להשתמש בחומרי� קשיחי� 

ו/או חומרי הברקה לניקוי הרכב. יש לשטו� מיד 

ובי�ודיות לשלשת ציפורי�, מכיוו� שהיא מכילה 

חומצה חזקה במיוחד.

• אל תחנה (א� אפשר) את הרכב מתחת לעצי�. 	

מאוד  שקשה  מכיוו�  מיד,  צמחי�  שר�  ה�ר 

לה�יר שר� יבש ותצטר להשתמש בחומרי� 

קשיחי� ו/או בחומרי הברקה הפוגעי� במראה 

המאט של הצבע.

• לניקוי 	 מדולל  לא  שטיפה  בנוזל  תשתמש  אל 

דלל  אלא  האחורי,  והחלו�  הקדמית  השמשה 

שטיפת  בנוזל  השתמש  מי�.  ב-50%  אותו 

בגלל   צרי א�  רק  מדולל  לא  שמשות 

טמפרטורות חיצוניות.
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תחזוקה של חלונות לגג ר�

העשויי�  גמישי�  פל�טיק  חלונות  כולל   ר גג  ע�  רכב 

בהתא�  מיוחד  באופ�  בה�  יטפלו  א�  אלא  להישרט 

להוראות הבאות:

• אבק. 	 לה�רת  יבשה  במטלית  תשתמש  אל  לעול� 

או  מיקרופייבר  במטלית  השתמש  זאת,  במקו� 

מבד כותנה ר� שהורטבה במי� קרי� או פושרי� 

נקיי�, ונגב לרוחב החלו�, לא מעלה ומטה. פעולה 

ותעניק  זו ת�יר שריטות עדינות ותשפר את הראות 

הגנה מקרינה אולטרה �גולה למניעת הצהבה.

• בעת רחיצה, לעול� אל תשתמש במי� חמי�  או 	

ב�בו� שאינו עדי�.

• או 	 אלכוהול  כגו�  בממ�י�  תשתמש  אל  לעול� 

קרי�  מי�  ע�  תמיד  שטו�  חזקי�.  ניקוי  חומרי 

ולאחר מכ� נגב ע� מטלית רכה, לחה ונקייה.

• בעת ה�רת כפור, שלג או קרח לעול� אל תשתמש 	

פושרי�  במי�  בחומרי הפשרה. השתמש  או  במגרד 

שרידי�  במהירות.  החלו�  את  לנקות  חייב  אתה  א� 

(חול, בו�/לכלו, אבק או מלח) מנהיגת שטח ישפיעו 

אפילו  החלונות.  של  הפל�טיק  מהדקי  פעולת  על 

נ�יעה רגילה בכביש ושטיפת הרכב משפיעי� ב�ופו 

של דבר על פעולת מחזיקי הפל�טיק של החלונות.

יש  החלונות,  במחזיקי�  השימוש  קלות  על  לשמירה 

בנפרד.  פל�טיק  מחזיק  כל  �דיר  באופ�  ולשמ�  לנקות 

נית�  קטנה.  ומברשת  עדינה  �בו�  בתמי�ת  אות�  נקה 

להשיג חומרי ניקוי מתאימי� במרכז שירות מורשה.

• לעול� אל תדביק מדבקות, תוויות דביקות או כל �רט 	

על החלונות. דבקי� ה� קשי� לה�רה ועלולי� לגרו� 

לנזק לחלונות.

פני� הרכב
מושבי� וריפודי בד

לניקוי ריפוד בד  ושטיחי� השתמש בחומר ניקוי מיוחד.

אזהרה!
אל תשתמש בממ�י� נדיפי� לצור ניקוי. רבי� מה� 

ה� דליקי�, וא� משתמשי� בה� באזורי� �גורי� ה� 

עשויי� לגרו� נזק לנשימה.

תחזוקת חגורות בטיחות

ע�  הבטיחות  חגורת  את  תנקה  או  תצבע  תלבי�,  אל 

להחלשת  יגרו�  הדבר  ניקוי שוחקי�.  חומרי  או  ממ�י� 

הבד. נזקי שמש יחלישו ג� ה� את הבד.

א� יש לנקות את החגורה, השתמש בתמי�ת �בו� עדי� 

מהרכב  הבטיחות  חגורות  את  ת�יר  אל  פושרי�.  ומי� 

לצור ניקוי שלה�. יבש ע� מטלית רכה.

החל� את חגורות הבטיחות א� ה� נפרמו או בלויות וא� 

האבזמי� אינ� פועלי� כראוי.

אזהרה!
חגורה פרומה או קרועה עלולה להיתלש בעת תאונה 

ולהשאיר אות ללא הגנה. בדוק את חגורות הבטיחות 

חלקי�  או  פרימות  חתכי�,  לאיתור,  בדוק  בקביעות, 

משוחררי�. יש להחלי� מיד חלקי� פגומי�. אל תפרק 

את המערכת ואל תבצע בה שינויי�. יש להחלי� את 

מכלולי חגורות הבטיחות לאחר תאונה, א� ה� ניזוקו 

(כלומר גולל עקו�, רצועה חתוכה וכו').
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פל�טיק וחומרי� מצופי�

לניקוי ריפוד בד  ושטיחי� השתמש בחומר ניקוי מיוחד.

זהירות!
• או 	 צבועי�  ומשטחי�  פל�טיק  של  ישיר  מגע 

חרקי�,  דוחי  חומרי�  אוויר,  מטהרי  ע�  מחופי� 

עלול  ידיי�,  ניקוי  חומרי  או  מהשמש  הגנה  קר� 

לגרו� לנזק קבוע. נגב אות� מיד.

• נזק שנגר� מחומרי� אלה עשוי לא להיות מכו�ה 	

במ�גרת האחריות המוגבלת לרכב חדש.

ניקוי עדשות הפל�טיק של לוח המחווני�

עשויות  זה  ברכב  המחווני�  לוח  שבחזית  העדשות 

לא  הקפד  העדשות,  ניקוי  בעת  שקו�.  יצוק  פל�טיק 

לשרוט את הפל�טיק.

1. נקה ע� מטלית רכה ורטובה. יש להשתמש בתמי�ת 

�בו� עדינה, שאינה מכילה אחוז גבוה של אלכוהול או 

ניקוי שוחקי�. א� אתה משתמש ב�בו�, נגב  חומרי 

ע� מטלית נקייה לחה.

2. יבש ע� מטלית רכה.

רכיבי� מעור

באמצעות  ביותר  הטוב  במצב  יישמר   של העור  ריפוד 

ניקוי קבוע במטלית לחה ורכה.

חומר  כמו  להתנהג  לכלו עשויי�  חלקיקי� קטני� של 

במהירות  לה�יר�  ויש  עור,  לריפוד  נזק  ולגרו�  שוחק 

במטלית לחה.

מנע מנוזל כלשהו מלהרטיב את ריפוד העור.

אל תנקה את ריפוד העור בחומרי הברקה, שמני�, נוזלי 

�י אמוניה.�ניקוי, ממ�י�, דטרגנטי� או חומרי ניקוי מבו

לשמור  כדי  בעור  לטיפול  בחומרי�  להשתמש   צור אי� 

על מצבו המקורי.

הערה:

יהיו  מבד  וצבע   לכלו זרי�,  חומרי�  בהיר,  העור  א� 

בולטי� יותר מאשר בצבעי� כהי�. העור תוכנ� לניקוי קל.

זהירות!
�י אלכוהול �אל תשתמש באלכוהול או חומרי� מבו

�י קטוני� לניקוי מושבי עור, כיוו� �ו/או חומרי� מבו

שעלול להיגר� נזק למושב.

משטחי זכוכית

יש לנקות את כל משטחי הזכוכית על ב�י� קבוע ע� 

חומר לניקוי זכוכית מ�חרי.

לעול� אל תשתמש בחומר ניקוי שוחק.

האחורי  החלו�  של  הפנימי  החלק  ניקוי  בעת  היזהר 

המצויד במפשיר חשמלי או באנטנת רדיו.

חדי� שעלולי�  בפריטי�  או  במגרדות  אל תשתמש 

לשרוט את החלונות.

� חומר ניקוי על מגבת �בעת ניקוי החלו� האחורי, ר

או מטלית שבאמצעותה אתה מנקה.

� חומר ניקוי ישירות על המראות.�אל תר
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מ�פר זיהוי רכב
מ�פר זיהוי הרכב (VIN) נמצא על לוחית בפינה הקדמית 

 דר מבחו�  לראותה  ונית�   A קורת  של  השמאלית 

השמשה הקדמית

ימי� של מ�גרת  מ�פר זה נמצא ג� בגחו� הרכב, בצד 

הרכב  של  נתוני�  תווית  כ�  כמו  הרכב,  במרכז  השלדה 

דבוקה לחלו� הרכב.

שמור את התווית הזאת לש� תיעוד נוח של מ�פר זיהוי 

הרכב והציוד האופציונלי.

מ�פר VIN ג� טבוע בצד ימי� או שמאל של בלוק המנוע.

מ�פר זיהוי רכב

הערה:

.VIN פר�החוק או�ר על שינוי או ה�רת מ

נתוני מומנט הידוק של אומי 
הגלגלי�

במיוחד  חשוב  הגלגלי�  אומי  של  נכו�  הידוק  מומנט 

להבטחת ההתקנה הנכונה של גלגלי הרכב.

ברכב,  מחדש  והותק�  הוחל�  או  הו�ר  שגלגל  פע�  כל 

יש לבדוק את מומנט ההידוק של אומי הגלגל ולהתאימו 

.במידת הצור

נתוני מומנט

מומנט 
אומי�/ברגי�

**גודל אומי�/
ברגי�

גודל ראש 
או�/ בורג

N-m 176M14 x 1.5022 מ"מ

ומומלצי�  מאושרי�  גלגל  באומי  ורק   א השתמש   **

ונקה וה�ר כל לכלו ושמ� לפני ההידוק.

בדוק את טבור ההתקנה של הגלגל לפני התקנת הגלגל 

,וה�ר כל חלודה וחומר רופ�.

מפרטי מומנט הידוק של גלגל חלופי

מומנט 
אומי�/ברגי�

**גודל אומי�/
ברגי�

גודל ראש 
או�/ בורג

N-m 80M14 x 1.50 22 מ"מ

מומנט הידוק עבור מנשא הגלגל החלופי נמצא על דלת 

תא המטע�.
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או�  כל  אשר  עד  כוכב  בתבנית  הגלגל  אומי  את  הדק 

הודק פעמיי�.

 �ודא שראש הגביע מוכנ� במלואו לתו האו� (אל תכני

אותו רק עד האמצע).

אופני הידוק

לאחר 40 ק"מ , בדוק את מומנט ההידוק של אומי הגלגל 

כדי להבטיח שכל אומי הגלגל צמודי� היטב לגלגל.

אזהרה!
כדי למנוע �יכו� של נפילת הרכב מהמגבה, אל תהדק 

 את אומי הגלגל / ברגי� במלוא�, עד שהרכב הונמ

לפציעה  לגרו�  עלול  זו  לאזהרה  ציות  אי  לקרקע. 

חמורה או למוות.

מידות
מידות מרכב /מ"מ

ב�י� גלגלי�גובהרחובאור�

Wrangler Sport43341894(**)1858  / (*)1821 2459

Wrangler Unlimited Sport48821894(**)1881  / (*)18283008

Wrangler Sahara43341894(**) 1878 /(*)18392459

Wrangler Unlimited Sahara48821894(**) 1891 / (*) 18383008 
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מידות מרכב /מ"מ

Wrangler Rubicon43341894(**) 1879 /(*)18412459

Wrangler Unlimited Rubicon48821894(**) 1901 / (*) 18483008

(*) דגמי� ע� גג קשיח

(**) דגמי� ע� גג ר

מרווח גחו� מזערי/ זוויות טיפו�יות

(A) מרווח גחו� מרבי - מ"מ(B) זווית גישה(C) זווית נטישה(D) �זווית גחו

Wrangler Sport23535.2°29.2°23.9°

Wrangler Unlimited Sport23234.8°29.9°19.2°

Wrangler Sahara26037.4°30.5°26.2°

Wrangler Unlimited Sahara24235.4°30.7°20.0°

Wrangler Rubicon25236.4°30.8°25.8°

Wrangler Unlimited Rubicon25236.0°31.4°20.8°
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(A) מרווח גחו� מזערי

מרווח הגחו� נמדד ליד הקצה התחתו� של הדיפרנציאל.

הנטישה  זווית  הגישה,  זווית  ערכי  את  קובע  ג�   הער

וזווית הגחו�.

המצויד  לרכב  ומתייח�ות  במ"מ,  מבוטאות  המידות 

בצמיגי� המקוריי� שלו.

(B) זווית גישה

משטח  של  האנכי  הקו  בי�   �ביח נקבעת  גישה  זווית 

והחלק  הקדמי  הגלגל  בי�  העובר  המשיק  ובקו   ,הדר

הנמו ביותר של הרכב.

ככל שהזווית רחבה יותר, כ נמו יותר ה�יכו� שהמרכב 

או השלדה יפגעו במכשול, בעת טיפו� במדרו� תלול או 

מעבר של מכשול.

(C) זווית נטישה

זווית הנטישה נקבעת מאות� הקווי� של זווית הגישה, 

ומתייח�ת לחלק האחורי של הרכב.

(D) �זווית גחו

הרכב  של  הגחו�  למרווח  קשור  הגחו�  זווית  של   הער

מכשול,  מעל  לעבור  יכול  הרכב  שבו  הגובה  את  ומציי� 

פחות או יותר תלול, מבלי שהמרכב או השלדה ינוחו על 

הקרקע, לאחר נגיעה במכשול ע� החלק הנמו ביותר 

והבולט ביותר (בדר כלל הגחו�), כיוו� שמצב זה יפחית 

מאוד את אחיזת הגלגלי�.

יהיה  לא  לגלגלי�  בקרקע,  מ�פקת  אחיזה  ללא 

מ�פיק עוצמה להזיז את הרכב וה� יתרוממו.

זווית  יותר  רחבה   כ יותר,  גבוה  הגחו�  שמרווח  ככל 

הגחו�.

יותר,  גבוה  הגחו�  תמיד שככל שמרווח  בחשבו�  קח 

יותר אשר  גבוה  כ קטנה היציבות בשל מרכז כובד 

מפחית את זווית נ�יעה בשיפוע צד.

מדידות מרווח גחו�/זוויות טיפו�יות.
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גלגלי�
גלגלי� וצמיגי�

לח� אוויר בצמיג psi (בר)מידת צמיגגודל חישוק

Sport 7.5 מ"מדג�J x 17 x 44.45 245/75 R17 112T (M+S)(2.48) 36

Sahara 7.5 מ"מדג�J x 18 x 44.45 255/70 R18 113T (M+S)(2.48) 36

Rubicon 7.5 מ"מדג�J x 17 x 44.45 LT255/75 R17C 111Q (M+S)(2.55) 37

משקלי�
ערכי משקל

משקל עצמי/ 

ק"ג

משקל כולל 

מותר / ק"ג

משקל מטע� 

מרבי / ק"ג

משקל מרבי 

על הגג / ק"ג

�ר� אחורי�ר� קדמי

Wrangler Sport1,0091,1751,8762,313403(*)45 מנוע 3.6 ל' בנזי�

Wrangler Sport1,0161,1821,8832,313403(*)45 מנוע 2.0 ל' בנזי�

Wrangler Sport1,0881,2381,9952,404475(*)45 מנוע 2.2 ל' דיזל

Wrangler Unlimited Sport1,1441,2532,0092,460486(*)45 מנוע 3.6 ל' בנזי�

Wrangler Unlimited Sport1,1511,2602,0132,472486(*)45 מנוע 2.0 ל' בנזי�

עומ� על ה�ר�/ ק"ג
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 Wrangler Unlimited Sport
מנוע 2.2 ל' דיזל

1,2241,3162,1192,585600(*)45

Wrangler Sahara מנוע
3.6 ל' בנזי�

1,0191,1801,8762,313388(*)45

Wrangler Sahara מנוע
2.0 ל' בנזי�

1,0271,1871,8832,313388(*)45

Wrangler Sahara מנוע
 2.2 ל' בנזי�

1,0991,2431,9952,404475(*)45

 Wrangler Unlimited Sahara
מנוע 3.6 ל' בנזי�

1,1551,2662,0092,460454(*)45

 Wrangler Unlimited Sahara
מנוע 2.0 ל' בנזי�

1,1621,2722,0132,472454(*)45

 Wrangler Unlimited Sahara
מנוע 2.2 ל' דיזל

1,2341,3282,1192,585546(*)45

Wrangler Rubicon מנוע
3.6 ל' בנזי�

1,0461,2161,9652,404385(*)45

Wrangler Rubicon מנוע
2.0 ל' בנזי�

1,0531,2221,9952,404388(*)45

Wrangler Rubicon מנוע 
2.2 ל' דיזל

1,1261,2862,0652,404445(*)45

ערכי משקל
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ערכי משקל

Wrangler Unlimited Rubicon מנוע
3.6 ל' בנזי�

1,1881,2982,1012,562440(*)45

Wrangler Unlimited Rubicon מנוע
2.0 ל' בנזי�

1,1961,3042,1032,574440(*)45

Wrangler Unlimited Rubicon מנוע
2.2 ל' דיזל

1,2681,3682,1972,630543(*)45

בגגו�  המצוידי�  קשיח  גג  ע�  רכב  בכלי  רק  תק�   (*)

מטע�.

כגו�  נו�פי�,  הגגו� הקשיח אינו מתוכנ� לשאת עומ�י� 

גגו� מטע� לא מקורי, צמיגי�  חלופיי�, חומרי בניי�, צייד 

או מחנאות וכו'.

דרישות דלק - מנועי בנזי�
מנוע 2.0 ל'

מנועי� אלו תוכננו לעמוד בכל תקנות הפליטה ול�פק 

נטול  וביצועי� מעולי�, בעת שימוש בבנזי�  צריכת דלק 

עופרת איכותי באוקט� מינימלי (RON) של 97.

בעת הפעלה בבנזי� באוקט� הנדרש, שמיעה של רעש 

נקישות קל מהמנוע אינו �יבה לדאגה.

א א� מהמנוע נשמעי� רעשי נקישות חזקי�, הבא את 

הרכב מיד למרכז שירות מורשה.

השימוש בבנזי� בעל מ�פר אוקט� נמו מזה המומל�, 

יכול לגרו� לתקלה במנוע שלא תהיה מכו�ה במ�גרת 

האחריות המוגבלת לרכב חדש או תשלול אותה.

בנזי� באיכות ירודה עלול לגרו� לבעיות כגו� התנעה קשה 

או מנוע הכבה בפתאומיות או מגמג�.

בדלק  להשתמש  נ�ה  אלה,  תופעות  מתרחשות  א� 

בתחנות אחרות לפני הבאת הרכב לטיפול.

מנוע 3.6 ל'

מנועי� אלו תוכננו לעמוד בכל תקנות הפליטה ול�פק 

נטול  וביצועי� מעולי�, בעת שימוש בבנזי�  צריכת דלק 

עופרת איכותי באוקט� מינימלי (RON) של 91.

אינ�  נמוכות  מנוע  במהירויות  קלי�  נקישות  רעשי 

מזיקי� למנוע.

א� זאת, רעשי נקישות חזקי� במהירויות גבוהות עלולי� 

לגרו� נזק, ויש לדאוג לתיקו� מידי.

בנזי� באיכות ירודה עלול לגרו� לבעיות כגו� התנעה קשה 

או מנוע הכבה בפתאומיות או מגמג�.

בדלק  להשתמש  נ�ה  אלה,  תופעות  מתרחשות  א� 

בתחנות אחרות לפני הבאת הרכב לטיפול.
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מלבד שימוש בדלק נטול עופרת באוקט� הנכו�, מומל� 

מקורוזיה  הגנה  ניקוי,  חומרי  המכיל  בבנזי�  להשתמש 

ותו�פי� מייצבי�.

לשיפור  לעזור  עשוי  אלה  רכיבי�  המכיל  בבנזי�  שימוש 

צריכת הדלק, להפחית פליטות ולשמור על ביצועי הרכב.

בנזי� באיכות ירודה עלול לגרו� לבעיות כגו� התנעה קשה 

או מנוע הכבה בפתאומיות או מגמג�.

בדלק  להשתמש  נ�ה  אלה,  תופעות  מתרחשות  א� 

בתחנות אחרות לפני הבאת הרכב לטיפול.

תו�פי דלק

ניקוי למערכת  יש להימנע משימוש לא מבוקר בחומרי 

הדלק.

וחומרי  לה�רת משקעי�  מיועדי�  אלה  רבי� מחומרי� 

הברקה ועשויי� להכיל ממ�י� פעילי� או רכיבי� דומי�.

אלו עלולי� לגרו� נזק לאטמי� ולדיאפרגמה של מערכת 

הדלק.

EN16942 �מלי זיהוי דלק התואמי� לתק�

ה�מלי� הבאי� מקלי� על זיהוי של ה�וג הנכו� של דלק 

.לשימוש ברכב

לפני תדלוק, בדוק את ה�מלי� (א� קיימי�) בחלק 

אות�  והשווה  הדלק  מילוי  דלתית פתח  הפנימי של 

ל�מלי� הנמצאי� על משאבת הדלק (א� קיימי�).

משמעות�מלי דלק

.228EN התוא� לתק� (V/V) 5.0% חמצ� ותכולת אתנול מרבית של (m/m) 2.7%  דלק נטול עופרת עד

.228EN התוא� לתק� (V/V) 10.0% חמצ� ותכולת אתנול מרבית של (m/m) 3.7%  דלק נטול עופרת עד
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משמעות�מלי דלק

.EN 16723 וביו-מתא� לשימוש בכלי רכב התוא� לתק� �גז טבעי דחו

.EN589 גז פחמימני מעובה לשימוש בכלי רכב התוא� לתק�

.EN590 טרי� מתיליי� של חומצות שומניות התוא� לתק���ולר המכיל עד (V/V) 7.0% א

.EN 16734 טרי� מתיליי� של חומצות שומניות התוא� לתק���ולר המכיל עד (V/V) 10.0% א
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דרישות דלק - מנועי דיזל
תדלק את רכב ב�ולר באיכות טובה מ�פק אמי�.

 א� הטמפרטורה החיצונית נמוכה מאוד, ה�ולר מ�מי

במערכת  שפוגעי�  פראפי�  קרישי  שנוצרי�  מכיוו� 

א�פקת הדלק.

כדי למנוע את הבעיות האלה' קיימי� �וגי� עונתיי� של 

�ולר: �ולר קי�, �ולר חור� ו�ולר ארקטי (עבור אזורי� 

קרי�/הרריי�).

מתאי�  שאינו  ב�ולר   רכב את  מתדלק  אתה  א� 

ע�  הדלק  את  לערבב  מומל�  הקיימת,  לטמפרטורה 

התו�� המתאי�.

פי  על  התדלוק,  לפני  הדלק  למיכל   ��התו את   שפו

המידות המופיעות על המיכל.

בעת שימוש ממוש ברכב או החנייתו באזורי� הרריי� 

או קרי�, מומל� לתדלק ב�ולר מקומי. במקרה זה, א� 

מומל� לשמור על המיכל מלא מעל לחצי.

 EN בתק�  העומד  איכותי  ב�ולר  להשתמש  חייב  הרכב 

590. נית� להשתמש בביודיזל בריכוז של עד 7% העומד 
.EN 590 בתק�

אזהרה!
אל תשתמש באלכוהול או בנזי� כחומר לערבוב בדלק. 

מ�וימי�  בתנאי�  יציבי�  בלתי  להיות  יכולי�  ה� 

וקיימת �כנת פיצו� א� ה� יעורבבו ע� �ולר.

זהירות!
גופרית  דל  �ולר  ע�  הרכב  את  לתדלק  דורש  היצר� 

 ,(ppm 15 תכולת גופרית מרבית) ביותר לרכב מנועי

ואו�ר את השימוש ב�ולר דל גופרית רגיל.

למנוע  כדי  ממי�.  נקי  רחוקות  לעתי�  רק  �ולר 

שהצטברו  המי�  את  נקז  הדלק,  במערכת  תקלות 

במפריד דלק/מי� באמצעות פתח ניקוז מפריד דלק/

מי� שבבית מ�נ� הדלק.

א� אתה מתדלק בדלק באיכות טובה וממלא אחר 

 צור אי�  אוויר קר,  לעיל עבור הפעלה במזג  העצות 

.בשימוש במשפרי דלק ברכב

עשוי  גבוה  באוקט�  פרימיו�  �ולר   ,באזור קיי�  א� 

לשפר את הביצועי� בהתנעה קרה או חימו�.
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EN16942 �מלי זיהוי דלק התואמי� לתק�

של  הנכו�  ה�וג  של  זיהוי  על  מקלי�  הבאי�  ה�מלי� 

ה�מלי�  את  בדוק  תדלוק,  לפני   .ברכב לשימוש  דלק 

(א� קיימי�) בחלק הפנימי של דלתית פתח מילוי הדלק 

והשווה אות� ל�מלי� הנמצאי� על משאבת הדלק (א� 

קיימי�).

משמעות�מלי דלק

 (V/V)  5.0% של  מרבית  אתנול  ותכולת  חמצ�   (m/m)  2.7% עד   עופרת  נטול  דלק 

.EN 228 התוא� לתק�

 (V/V) ותכולת אתנול מרבית של 10.0%  (m/m) חמצ�  עד  3.7%  עופרת  נטול  דלק 

.EN 228 התוא� לתק�

.16723EN וביו-מתא� לשימוש בכלי רכב התוא� לתק� �גז טבעי דחו
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משמעות�מלי דלק

.EN  589  גז פחמימני מעובה לשימוש בכלי רכב התוא� לתק�

.EN 590 טרי� מתיליי� של חומצות שומניות התוא� לתק���ולר המכיל עד (V/V) 7.0% א

.EN 16734 טרי� מתיליי� של חומצות שומניות התוא� לתק���ולר המכיל עד (V/V) 10.0% א

קיבולי נוזלי�

מטרי

דלק (משוער)

66 ליטרי�דגמי שתי דלתות

81 ליטרי�דגמי ארבע דלתות

AdBlue 19.7 ליטרי�מיכל נוזל

שמ� מנוע ע� מ�נ�
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מטרי

מנוע בנזי� 2.0 ל' (אישור SAE 5W-30  ,API SN PLUS, דרישות תק� חומרי� של פיאט-קרייזלר 

(MS-13340
4.73 ליטרי�

מנוע בנזי� 3.6 ל' (אישור SAE 0W- 20  ,API PLUS, דרישות תק� חומרי� של פיאט- קרייזלר 

(MS-6395
4.73 ליטרי�

מנוע דיזל 2.2 ל' (אישור SAE 0W-30  ,API - דרישות תק� חומרי� של פיאט-קרייזלר -9.55535

(ACEA C2 -ו DS1, MS.90047
4.73 ליטרי�

מערכת קירור*

(MS.90032 דרישות תק� חומרי� של פיאט-קרייזלר ,OAT) '9.7 ליטרי�מנוע בנזי� 2.0 ל

(MS.90032 דרישות תק� חומרי� של פיאט-קרייזלר ,OAT) 3.0 ליטרי�מנוע בנזי� 2.0 ל' ע� מצנ� ביניי�

(MS.90032 דרישות תק� חומרי� של פיאט-קרייזלר ,OAT) '10.6 ליטרי�מנוע בנזי� 3.6 ל

(MS.90032 דרישות תק� חומרי� של פיאט-קרייזלר ,OAT) '9.54 ליטרי�מנוע דיזל 2.2 ל

(MS.90032 דרישות תק� חומרי� של פיאט-קרייזלר ,OAT) 2.92 ליטרי�מנוע דיזל 2.2 ל' ע� מצנ� ביניי�

.MAX כולל מחמ� ומיכל עודפי� מלא עד קו *
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נוזלי� וחומרי �יכה
מנוע

כדי  בקפידה  ונבדק  שפותח  מנוע  בשמ�  מצויד   רכב

לעמוד בדרישות של תוכנית הטיפולי�.

שימוש קבוע בחומרי ה�יכה המומלצי� מבטיח עמידה 

בתצרוכת דלק ופליטות מזהמי�.

ולחיי  לפעולת המנוע  חיוניי�  איכותיי� ה�  �יכה  חומרי 

השירות הארוכי� שלו.

אינ�  הייחודיות  לדרישות  תואמי�   �יכה  חומרי  א� 

זמיני�, נית� להשתמש בחומרי� העומדי� במפרטי� 

המנוע  של  המיטביי�  הביצועי�  זה  במקרה  למילוי, 

אינ� מובטחי�.

נוזל חומר �יכה או חלק מקורירכיב

אנו ממליצי� על שימוש PARAFLU UP בנו�חת OAT (טכנולוגיית תו�� אורגני) או נוזל קירור מנוע

.MS.90032 זהה, העומד בדרישות תק� חומרי� של פיאט-קרייזלר

אנו ממליצי� על שימוש PARAFLU UP בנו�חת OAT (טכנולוגיית תו�� אורגני) או מצנ� ביניי� - א� קיי�

.MS.90032 זהה, העומד בדרישות תק� חומרי� של פיאט-קרייזלר

אנו ממליצי� על שימוש בשמ� מנוע �ינתטי SAE 5W-30 באישור API SN PLUS , שמ� מנוע - מנוע בנזי� 2.0 ל'

העומד בדרישות תק� חומרי� של פיאט-קרייזלר MS-13340. א� שמ� SN PLUS או 

זהה אינו זמי�, השתמש בשמ� �ינתטי מלא SAE 0W-30 ACEA C2/API SN העומד 

.SELENIA DIGITEK 9.55535, כגו�-GS1 בדרישות תק� חומרי� של פיאט-קרייזלר

זהירות!

אי שימוש  בשמ� המומל� SN PLUS או זהה לו, עלול לגרו� נזק למנוע ואינו 

מכו�ה במזגרת אחריות הרכב.

בדרישות שמ� מנוע - מנוע בנזי� 3.6 ל' API, העומד  באישור   SAE 0W-20 מנוע  על שימוש בשמ�  אנו ממליצי� 

תק� חומרי� של פיאט- קרייזלר MS-6395. ראה הרשו� על מכ�ה פתח מילוי שמ� 

מנוע לדירוג SAE הנכו�.
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נוזל חומר �יכה או חלק מקורירכיב

מנוע שמ� מנוע - מנוע דיזל 2.2 ל' שמני  על  ממלי�  היצר�  ההפעלה,  תנאי  בכל  מרבית  והגנה  מרביי�  לביצועי� 
SELENIA WR FORWARD או שמ� זהה SAE 0W-30 באישור API, העומדי� בדרישות 

.ACEA C2 -ו ,MS.90047  , 9.55535-DS1 תק� חומרי� של פיאט-קרייזלר

הערה:

• א� חומרי �יכה התואמי� לדרישות האמורות אינ� זמיני�, נית� להשתמש במוצרי� 	
הביצועי�  את  להבטיח  נית�  לא  זה  במקרה  המינימליי�,  במפרטי�  העומדי� 

המיטביי� של המנוע.

• שימוש במוצרי� במפרטי� שוני� מהמפורטי� לעיל, עלול לגרו� נזק למנוע שלא 	
יכו�ה באחריות הרכב.

אנו ממליצי� על מ�נני שמ� מנוע של MOPAR או זהה לו.מ�נ� שמ� מנוע

אנו ממליצי� על מצתי� של MOPAR.מצתי�

אוקט� מינימלי RON 97  (מפרט EN228)בחירת דלק - מנוע בנזי� 2.0 ל'

אוקט� מינימלי RON 91  (מפרט EN228)בחירת דלק— מנוע בנזי� 3.6 ל'

�ולר לתחבורה (מפרט EN590)בחירת דלק - מנוע דיזל 2.2 ל'

AdBlue (תמי�ת אוריאה-מי�) בהתא� לתק� DIN 70 070 ו ISO 22241-1.תו�� גזי פליטה במנוע דיזל AdBlue (אוריאה)

זהירות!
נוזל קירור  (נוגד קיפאו�) שאינו  נוזל קירור  ערבוב של 

לגרו�  עשוי  שצוי�,   (OAT) אורגני   ��תו בטכנולוגיית 

נזק למנוע ולהפחתה של הגנת החלודה.

זהירות!
שונה   (OAT) אורגני   ��תו בטכנולוגיית  קירור  נוזל 
בטכנולוגיית  לערבבו  ואי�  קיפאו�)  (נוגד  קירור  מנוזל 
תו�� אורגני היברידית (HOAT) או כל נוזל קירור (נוגד 

קיפאו�) התוא� ב"אופ� כללי".

זהירות!
 ,OAT מ�וג  לא  קיפאו�)  (נוגד  מנוע  קירור  נוזל  א� 

לנקז  יש  חירו�,  במקרה  הקירור  למערכת   �הוכנ

ולשטו� את מערכת הקירור,
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זהירות!
לתק�  (תוא�  חדש   OAT בנוזל  אותה  ולמלא 

MS.90032), במרכז שירות מורשה בהקד� האפשרי. 
� אלכוהול �אל תמלא במי� בלבד או בנוזל קירור מבו

(נוגד קיפאו�).

• אל תשתמש בחומרי� מעכבי או מונעי חלודה, כיוו� 	

שה� עלולי� לא להיות תואמי� לנוזל הקירור של 

המנוע וי�תמו את המצנ�.

• 	 ��מבו קירור  בנוזל  לשימוש  תוכנ�  לא  זה  רכב 

פרופיל� גליקול (נוגד קיפאו�).

זהירות!
(נוגד  גליקול  פרופיל�   ��מבו קירור  בנוזל  השימוש 

קיפאו�) אינו מומל�.

• מהמפורטי� 	 שוני�  במפרטי�  במוצרי�  שימוש 

לעיל עלול לגרו� נזק למנוע שאינו מכו�ה באחריות 

הרכב.

• 	 DIN 70 לתק�  התוא�   AdBlue-ב רק  השתמש 

לגרו�  יכולי�  נוזלי� אחרי�   .ISO 22241-1 ו   070
נזק למנוע ואינ� מותרי� יותר בחוק.

זהירות!
• אחראיות 	 המוצר  את  המשווקות  החברות 

אמצעי  על  הקפד  שלה�.  המוצר  לתאימות 

לשמור  כדי  ושימוש,  אח�ו�  בעת  הזהירות 

מכיר  אינו  הרכב  יצר�  הראשונית.  האיכות  על 

נזק שנגרמו  או  באחריותו במקרה של תקלות 

שלא   (AdBlue) באוריאה  שימוש  בשל  לרכב 

תוא� לתקנות.

שלדה

נוזל חומר �יכה או חלק מקורירכיב

אנו ממליצי� להשתמש בנוזל TUTELA TRANSMISSION AS8 או זהה, התוא� לדרישות תק� חומרי� של פיאט- תיבת הילוכי� אוטומטית – א� קיימת

MS.90030-A5. שימוש בנוזל שגוי עלול להשפיע על הפעולה או הביצועי� של תיבת  AV5-9.55550  או  קרייזלר 

ההילוכי�.

אנו ממליצי� להשתמש בנוזל TUTELA TRANSMISSION FORCE 4 או זהה, התוא� לדרישות תק� חומרי� של תיבת העברה

.MS.9602 9.55550 או -AV4 פיאט- קרייזלר

אנו ממליצי� על נוזל �יכה למערכת הנעה וה�ר� של Mopar  (API GL-5) (SAE 75W85), או זהה.דיפרנציאל �ר� קדמי

זהה. דגמי� ע� דיפרנציאל �ר� אחורי או   ,(SAE 75W85) (API GL-5)   Mopar וה�ר� של  נוזל �יכה למערכת הנעה  אנו ממליצי� על 

דיפרנציאל מוגבל החלקה Trac-Lok דורש תו�� משנה חיכו או זהה.
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נוזל חומר �יכה או חלק מקורירכיב

אנו ממליצי� על שימוש בנוזל בלמי� DOT 3, SAE J1703. א� נוזל בלמי� DOT 3 אינו זמי�, נית� להשתמש בנוזל TUTELA משאבת בלמי� מרכזית

TOP4/S, FMVSS מ�' ISO 4925 SAE J1704   ,DOT 4 116 או זהה לו. יש להחלי� נוזל DOT 4 כל 24 חודשי�, ללא קשר 
למ�פר הקילומטרי� שהרכב נ�ע.

אנו ממליצי� להשתמש בנוזל TUTELA TRANSMISSION FORCE 4 או זהה, התוא� לדרישות תק� חומרי� של פיאט-מיכל הגה כוח

.MS.9602 9.55550 או -AV4 קרייזלר

צריכת דלק ופליטות פחמ� דו 
חמצני

ערכי צריכת הדלק ופליטות פחמ� דו חמצני המוצהרי� 

ע"י היצר�, נקבעו על ב�י� של מבחני אישור דג� שהותוו 

בהתא� לתקני� הקיימי� במדינה שבה רכב שווק.

�וג הדר, תנאי התנועה, תנאי מזג האוויר, �גנו� הנהיגה, 

תו�פות,  האבזור/ציוד/  רמת  הרכב,  של  הכללי  המצב 

שימוש במערכת בקרת אקלי�, עומ� על הרכב, נוכחות 

של גגוני מטע� ומצבי� אחרי� אשר יכולי� להשפיע על 

צריכת  לערכי  יגרמו  הרוח,  או התנגדות  האווירודינמיקה 

דלק שוני� מאלו שנמדדו.

צריכת הדלק תיהפ רגילה יותר לאחר נהיגה של 3,000 

הקילומטרי� הראשוני�.

דו חמצני  ופליטות פחמ�  למידע על ערכי צריכת הדלק 

ואת  התאימות  באישור  הנתוני�  את  ראה   ,רכב עבור 

.המ�מכי� ש�ופקו ע� רכב

MOPAR אביזרי� של
ביצועי� מקוריי� עבור  וחלקי שיפור  אביזרי� 

Mopar תוצרת Jeep
• 	 Jeep עבור  מקוריי�  ביצועי�  שיפור  וחלקי  אביזרי� 

ששימש  הנד�י  תכנו�  באותו  פותחו   Mopar תוצרת 

 לרכב ה-Wrangler של. בחירה במוצרי� מבטיחה ל

שה� עומדי� בדרישות הקפדניות לפעולה, התאמה, 

.עמידות וביצועי� של ה-Wrangler של

• 	 Jeep למידע על המבחר של אביזרי� מקוריי� עבור 

 �היכנ או  המקומי  למשווק  פנה   ,Mopar מתוצרת 

.jeep.mopar.eu לאתר

הערה:

כל החלקי� תלויי� בזמינות� במלאי.
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נהיגת שטח וביצועי�:
• פגושי�	
• כננות	
• �רני� לביצועי� משופרי�	
• מכ�ה מנוע משופר	
• ערכות הגבהה	

• בלמי� לביצועי� משופרי�	
• ערכת נועל �ר�	
• מכ�י דיפרנציאל	
• פנ�י לד לשטח	
• מגני גחו�	

• מגני צד	
• מגני �ורג קדמי	
• מנשא גלגל חלופי	
• הרחבות פגוש	
• חיזוק דלת תא מטע�	

חיצוני:
• גלגלי�	
• כי�ויי� לגלגל חלופי	
• דלתית פתח מילוי	
• מ�יטי רוח	
• מכ�ה פתח תדלוק ננעל	
• מדרגת צינור	
• מדרגות צד שטוחות	
• רצועת קשירה לשמשה קדמית	
• מגני בו�	

• מנעול מכ�ה מנוע	
• נועל בורגי גלגל	
• ווי גרירה	
• גרפיקה למרכב	
• גרפיקה למכ�ה מנוע	
• �ורג בשחור �אט�	
• אוהל מחנאות	
• כי�וי מכ�ה מנוע	

• כי�וי חלק קדמי	
• כי�וי לחניה	
• פנ�י לד	
• מכ�י ש�תומי גלגל	
• מנשאי מגלשי �קי ו�נובורד	
• ערי�ת גג	
• רשת לערי�ת גג	
• ערכת גרירה	

פני� הרכב:
• דיפו� גג קשיח	
• שטיחוני רצפה פרימיו�	
• שטיחוני רצפה לכל מזג אוויר	
•  מערכת מולטימדיה	�מג� מ
• ידיות אחיזה	

• מגני �� דלת	
• תיקי אח�ו�	
• ארגז מטע�	
• מגש מטע�	
• רשת מטע�	

• מ�ילות עיגו� מטע�	
• מחיצת תא מטע� אנכית	
• שולח� בדלת תא מטע�	
• מלונת כלב	
• רשת הפרדה לבעלי חיי�	

אלקטרוניקה:
• מערכת איכו� ואיתור הרכב	
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267 אבטחת רשת  
מערכת Uconnect 3 וצג 5 אינ�' -

268 א� קיימת   
268     Uconnect 3 קירה של מערכת�

269 הגדרות שעו�  

269 הגדרות שמע  

270 הפעלת רדיו  

270   (iPhone-לא תוא� ל) ט�תשובה להודעות טק

271 יישומי� - א� קיימי�  

מערכת Uconnect 4 וצג 7 אינ�'   272
272   Uconnect 4 קירה של�

273 גרירה ושחרור לשורת תפריט  

274 רדיו  

275 Android Auto - א� קיי�  
276 שילוב Apple CarPlay - א� קיי�  

277 יישומי�  - א� קיימי�  

מערכת Uconnect 4C/4C NAV וצג 8.4
278 אינ�'     

278   Uconnect 4C/4C NAV קירה של מערכת�

279 גרירה ושחרור לשורת תפריט  

280 רדיו  

281 Android Auto - א� קיי�  
285 שילוב Apple CarPlay -  א� קיי�  

287 יישומי� - א� קיימי�  

288    UCONNECT הגדרות

עצות לשימוש בבקרי� ומידע כללי    288
288 בקרי שמע בגלגל ההגה   

289 תנאי קליטה  

289 טיפול ותחזוקה  

289 הגנה מפני גניבה  

289 בקרי AUX/USB/MP3 - א� קיימי�  

292 ניווט- א� קיי�  
292 שינוי עוצמת קול של הודעות ניווט  

294 מציאת נקודות עניי�  

294 מציאת מקו� באמצעות איות  

294 הכנ�ת יעד בשלב אחד  

294   הגדרת הבית של

294 בית  

296 הו�פת עצירה  

296 ביצוע מעק�  

296 עדכו� מפה  

297    UCONNECT �טלפו

297 בדיבורית)         (שיחה   UCONNECT טלפו� 

שיו (חיבור אלחוטי) של הטלפו� הנייד של למערכת 
300    UCONNECT
304 פקודות קוליות נפוצות (דוגמאות)  

 השתקה (או ביטול השתקה) של המיקרופו� במהל
304 שיחה     

304 לרכב        הטלפו�  בי�  פעילה  שיחה  העברת 

304 �פר טלפוני�  

304 עצות לפקודות קוליות  

305 שינוי עוצמת קול  

305 תפקוד אל תפריע  

305 הודעות טק�ט נכנ�ות  

מולטימדיה
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 Bluetooth עצות ושאלות שכיחות לעזרה בשיפור ביצועי

306   במערכת Uconnect של

עצות מהירות למערכת זיהוי
307   UCONNECT קולי

307   UCONNECT הקדמה למערכת

308 תחילת הפעלה  

309 פקודות קוליות ב�י�יות  

309 רדיו  

309 מדיה  

310 טלפו�  

311 שליחת הודעות טק�ט  

312 בקרת אקלי�  

312   (4C NAV) ניווט

313 Siri Eyes Free — א� קיימת  

313 תפקוד אל תפריע  

314 Android Auto - א� קיי�  

314 Apple CarPlay - א� קיי�  

315   ��מידע נו
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אבטחת רשת
נית� לחבר את רכב לרשתות אלחוטית או קווית.

רשתות אלה מאפשרות לרכב לשלוח ולקבל נתוני�.

 ברכב ולמאפייני�  למערכות  מאפשרי�  הנתוני� 

לתפקד כראוי.

רכב עשוי לכלול מאפייני אבטחה מ�וימי�, כדי להפחית 

למערכות  חוקית  ולא  מורשית  לא  לכני�ה  ה�יכו�  את 

הרכב ותקשורת אלחוטית.

  לאור להתפתח  ממשיכה  רכב  של  תוכנה  טכנולוגיית 

 להערי ממשיכי�  ו�פקיה,  -קרייזלר  ופיאט  הזמ�, 

ולפעול בהתא� לנדרש.

להידרש  עשויי�  אחרי�,  מכשירי�  או  למחשב  בדומה 

השימושיות  את  לשפר  כדי   ,לרכב תוכנה  עדכוני 

והביצועי� של המערכות של או כדי להפחית את ה�יכו� 

.האפשרי של חדירה בלתי חוקית למערכת הרכב של

חוקית  לא  חדירה  של  �יכו�  קיי�  יהיה  שעדיי�  ייתכ� 

למערכות הרכב של, אפילו כאשר מותקנת ברכב גר�ת 

התוכנה (כמו תוכנת Uconnect) המעודכנת ביותר.

אזהרה!
• התוצאות 	 כל  את  לחזות  או  לשער  נית�  לא 

 .של הרכב  למערכות  חדירה  של  האפשריות 

הקשורות  מערכות  כולל  הרכב  מערכות  תפקודי 

השליטה  שתאבד  או  להיפגע  עלולי�  בבטיחות, 

לפציעה  שתגרו�  תאונה  להיגר�  ועלולה  ברכב, 

קשה או מוות.

• 	 �כרטי  ,USB (התק�  במדיה  רק  ברכב  השתמש 

מדיה  אמי�.  ממקור  שמגיעה  תקליטור)  או   SD
זדונית, שא�  יכולה להכיל תוכנה  ידוע  ממקור לא 

תותק� ברכב, עלולה להגביר את ה�יכו� של חדירה 

למערכות הרכב.

• רגילה של 	 לא  ותחוש בהתנהגות  ייתכ�  כמו תמיד 

מורשה  שירות  למרכז  מיד   רכב את  הבא  הרכב, 

מטע� חברת �מלת בע"מ.

הערה:

• 	 אלי להתקשר  עשויי�  היבוא�  או  קרייזלר  פיאט 

בנוגע לעדכוני תוכנה.

• כדי לשפר את אבטחת הרכב ולמזער את ה�יכו� 	

של פרצת אבטחה על בעל הרכב:

- חבר והשתמש רק בהתקני מדיה ממקור אמי� 

USB, ותקליטורי�)  (למשל טלפו� נייד, התקני 

.של

קווית  או  אלחוטית  ברשת  תקשורת  של  הפרטיות 

אינה יכולה להיות מובטחת.

צדדי� שלישיי� עלולי� ליירט באופ� לא חוקי מידע או 

.תקשורת פרטית ללא ה�כמת

למידע נו�� עיי� ב"אי�ו� נתוני� ופרטיות" בחוברת 

"אבטחת  ובנושא   Uconnect מערכת  של  ההפעלה 

"הכר  בפרק   "(OBD II) הרכב  של  האבחו�  מערכת 

.את לוח המחווני� של" ב�פר הנהג של
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מערכת Uconnect 3 וצג 5 אינ�' - א� קיימת
 Uconnect 3 קירה של מערכת�

תיאור בקרי Uconnect 3 וצג 5 אינ�'

1 - לחצ� RADIO (רדיו)

2 - לחצ� COMPASS (מצפ�)

3 - לחצ� SETTINGS (הגדרות)

MORE פי��4 -  לחצ� תפקודי� נו

5 - לחצ� BROWSE/ENTER - בקר כוונו�/גלילה

(�6 - לחצ� SCREEN OFF (כיבוי מ

7 - לחצ� MUTE (השתקה)

8 - לחצ� כיבוי/הפעלה - בקר עוצמת שמע

Uconnect של מערכת PHONE 9 - לחצ�

MEDIA 10 - לחצ�
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זהירות!
 המגע, ה� עלולי� �אל תחבר עצמי� כלשה� למ

 המגע.�לגרו� נזק למ

הגדרות שעו� 

להתחלת הלי הגדרות השעו�:

הבקרי�  בלוח  (הגדרות)   SETTINGS לחצ�  על  לח�   .1

.(ולח� על לחצ� Clock and Date (שעה ותארי

 המגע.�2. לח� על Set Time (כוונ� שעה) במ

או  השעות  לכוונו�  ומטה  מעלה  החיצי�  על  לח�   .3

 המגע.�הדקות, ובחר בלחצ� AM או PM במ

נית� לבחור ג� בתצוגת 12 שעות או 24 שעות בלחיצה 

 המגע.�על הלחצ� התוא� במ

�יו�) )  Done לחצ�  על  לח�  מוגדר,  שהזמ�  לאחר   .4

 השעו�.� המגע ליציאה ממ�במ

הערה:

 Display Clock בתפריט הגדרות שעו� נית� ג� לבחור את

(תצוגת שעו�). תצוגת השעו� מפעילה או מ�תירה את 

תצוגת השעו� בשורת המצב.

הגדרות שמע

1. לח� על Settings (הגדרות) במ�מ המגע.

 המגע לפתיחת �2. גלול מטה ולח� על לחצ� Audio במ

תפריט שמע.

3. תפריט שמע מציג את האפשרויות הבאות להתאמה 

.של הגדרות שמע של

אקולייזר

צלילי�  לכוונו�  המגע   �במ  Equalizer לחצ�  על  לח� 

נמוכי�, ביניי� וגבוהי�.

 המגע לכוונו� האקולייזר �השתמש בלחצני� + או - במ

להגדרות הרצויות.

Balance/Fade (איזו�/דעיכה)

 �במ (איזו�/דעיכה)   Balance/Fade לחצ�  על  לח� 

בלחצני  השתמש  מהרמקולי�.  השמע  לכוונו�  המגע 

מהרמקולי�  הצליל  רמת  לכוונו�  המגע   �במ החצי� 

הקדמיי� והאחוריי� או הימניי� והשמאליי�. 

 המגע כדי לאפ� את �C במרכז מ לח� על לחצ� 

האיזו� ואת הדעיכה להגדרות המפעל.

עוצמת קול מותאמת מהירות — א� קיימת

(עוצמת   Speed Adjusted Volume לחצ�  על  לח� 

בי�  לבחירה  המגע   �במ מהירות)  מותאמת  קול 

OFF, 1, 2 או 3.

להפחתת  בהתא�  תפחת  הרדיו  של  הקול  עוצמת 

מהירות הרכב.

הגברת קול - א� קיימת

 המגע �לח� על לחצ� Loudness (הגברת קול) במ

לבחירה של האפשרות.

כאשר מאפיי� זה מופעל הוא ישפר את איכות הקול 

בעוצמות קול נמוכות.

צליל היקפי - א� קיי�

 �לח� על לחצ� Surround Sound (צליל היקפי) במ

ח�  על  לח�  מכ�  ולאחר  לכיבוי,  או  להפעלה  המגע 

.�חזרה במ

כאשר תפקוד זה פעיל, הוא מ�פק הדמיה של מצב 

צליל היקפי.



מולטימדיה

270

הפעלת רדיו

הפעלת רדיו

1 - תחנת רדיו שמורה

2 - כל התחנות השמורות

3 - חפש הבא

4 - הגדרות שמע

5 - מידע על תחנה

6 - כוונו� ישיר

7 - תדר רדיו

8 - חפש הקוד�

שמירה ידנית של תחנות בזיכרו�

נית� לשמור 12 תחנות רדיו בזיכרו� של כל מצב רדיו.

של  העליו�  בחלק  הנראות  שמורות  תחנות  ארבע  ישנ� 

 הרדיו.�מ

 המגע � רדיו במ�לח� והחזק על לחצ� All (הכול) במ

להצגת כל התחנות השמורות למצב זה.

הפעולות  את  בצע  בזיכרו�,  תחנה  של  ידנית  לשמירה 

הבאות.

1. כוונ� לתחנה הרצויה.

 �במ הרצוי  הזיכרו�  מ�פר  לחצ�  את  והחזק  לח�   .2

שתשמע  עד  או  שניות,  משתי  למעלה   למש המגע 

צפצו� אישור.

לחצני חיפוש הבא/הקוד�

לחיפוש  מטה  חיפוש  או  מעלה  חיפוש  לחצ�  על  לח� 

.DAB או AM, FM ברשימות תחנות הרדיו בתדרי

לעצור  מבלי  מהירה  לגלילה  הלחצני�  אחד  את  החזק 

בתחנות.

לעצור  מבלי  מהירה  לגלילה  הלחצני�  אחד  את  החזק 

בתחנות.

(iPhone -לא תוא� ל) שליחת הודעות טק�ט

לאחר שמערכת Uconnect מזווגת ע� התק� נייד תוא�, 

המערכת מ�וגלת להודיע על הודעת טק�ט שמתקבלת 

ולהקריא אותה דר מערכת השמע של הרכב.

קולית  פקודה  באמצעות  להודעה  לענות  יכול  אתה 

בבחירה או באמירה של אחת מ- 18 ההודעות המוגדרות 

מראש.

באופ� הבא:

לחצ�  או    (VR) קולית  פקודה  לחצ�  על  לח�   .1

 reply אמור  מכ�  לאחר  לצפצו�,  והמת�  הטלפו� 

 Please say הבא:  באופ�  מגיבה   Uconnect (ענה). 

the message you would like to send. (אמור את 
ההודעה שברצונ לשלוח).

המוגדרות  מההודעות  אחת  ואמור  לצפצו�  המת�   .2

 Uconnect (עזרה) help בטוח אמור מראש (א� אינ

תקרא את ההודעות המוגדרות מראש המותרות.

 שברצונ ההודעה  את  השומע  אתה  כאשר  מיד   .3

לשלוח, אתה יכול לעצור את ההשמעה של הלחיצה 

 ,Uconnect מערכת  של  הטלפו�  לחצ�  על  בלחיצה 

ההודעה  את  תוודא   Uconnect ההודעה.  את  ואמור 

בהשמעה חוזרת שלה.
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4. לח� על לחצ� הטלפו�  ואמור Send (שלח).

Yes Stuck in (כ�)
.traffic

(תקוע בפקק)

 See you
later. (נתראה 

מאוחר יותר)

No Start (לא)
.without me

(התחילו 
בלעדי)

.I’ll be late
(אני מאחר)

Okay Where are
you? (איפה 

אתה?)

 I will be
 <5, 10, 15,
 20, 25, 30,
 45, 60>*
 minutes

late. (אגיע 
תו X דקות)

 Call me
(תתקשר אלי)

 Are you
?there yet
(אתה כבר 

ש�?)

 I’ll call
 .you later

 (אתקשר אלי
מאוחר יותר)

 I need
directions (אני 

צרי הנחיות)

See you 
in   
<5, 10, 15, 
20, 25, 30, 
45, 60>* . 

 נתראה בעוד)
X דקות)

.I’m on my way
((אני בדר

I’m lost (הלכתי 
לאיבוד). 

 Can’t talk
.right now

(לא יכול לדבר 
כרגע)

 Thanks
(תודה)

המערכת  אחרת  הרשומי�,  במ�פרי�  רק  השתמש   *

עשויה לא לקלוט נכו� את ההודעה.

הערה:

דורשות  טק�ט  הודעות  והכתבת  קולי  מענה  תפקודי 

 טלפו� נייד תומ ע� פרופיל גישה להודעה (MAP) דר

אחרי�  חכמי�  טלפוני�  וכמה   iPhone  .Bluetooth
.Bluetooth MAP-ב עשויי� לא לתמו

למידע על טלפוני� תואמי�, פנה למרכז שירות מורשה 

.driveuconnect.eu או לאתר

Siri Eyes Free - א� קיימת

הודעות  לשליחת  בקול  שימוש   ל מאפשרת    Siri
טק�ט, בחירת מדיה, חיוג ועוד. Siri משתמשת בשפה 

טבעית כדי להבי� למה אתה מתכוו� ותגיב כדי לאשר את 

על   של המבט  לשמירת  מיועדת  המערכת  הבקשה. 

 Siri-על ההגה באמצעות מת� אפשרות ל וידי הכביש 

ל�ייע ל בביצוע משימות שימושיות.

כדי להפעיל את Siri  לח� והחזק ולאחר מכ� שחרר 

את לחצ� מערכת זיהוי קולי (VR) בגלגל ההגה.

 Siri-מ לבקש  תוכל  כפול,  צפצו�  שתשמע  לאחר 

להשמיע פודקא�טי�, מוזיקה, לתת הנחיות, לקרוא 

הודעות טק�ט ועוד פעולות רבות שימושיות.

יישומי�  - א� קיימי�

לגישה ליישומי� לח� על לחצ� More ולח� על לחצ� 

Apps (יישומי�) ל�קירה של רשימת היישומי�:

• 	EcoDrive

• 	MyCar

• 	TuneIn

• 	Deezer

• 	Reuters

• 	Twitter

• הו�פת מיקו� לפיי�בוק ועוד.	
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מערכת Uconnect 4 וצג 7 
אינ�' 

Uconnect 4 קירה של�

תיאור בקרי Uconnect 4 וצג 7 אינ�'

זהירות!
 המגע, ה� עלולי� �אל תחבר עצמי� כלשה� למ

 המגע.�לגרו� נזק למ

הערה:

המחשה  לצורכי  נועדו   Uconnect  �מ של  התמונות 

 ברכב הקיימות  התוכנות  את  יציגו  שלא  וייתכ�  בלבד 

באופ� מדויק.

הגדרת השעה

1. עבור מערכת Uconnect 4, הפעל את המערכת ולח� 

. לח� על �על תצוגת השעה בחלק העליו� של המ

Yes (כ�).

, לח� �2. א� השעה אינה מוצגת בחלק העליו� של המ

 המגע.�על Settings (הגדרות) במ

Clock & Date (שעה   הגדרות לח� על לחצ� �    במ

 המגע, ולאחר מכ� בחר או בטל בחירה �ותארי) במ

באפשרות זו.

(כוונו� שעה)   Set Time Hours ליד   - או   + על  לח�   .3

ו- Set Time Minutes (כוונו� דקות) לכוונו� השעה.

הבחירה  את  בטל  זמיני�  אינ�  אלו  מאפייני�  א�   .4

�נכר� זמ�).) Sync Time בתיבה

 הגדרות �5. לח� על X לשמירת ההגדרות ויציאה ממ

שעו�.

הגדרות שמע

• של 	 להפעלה  המגע   �במ (שמע)   Audio על  לח� 

 הגדרות שמע ולכוונו� של איזו�/דעיכה, אקולייזר, �מ

הגברת  היקפי,  צליל  מהירות,  מותאמת  קול  עוצמת 

קול, עוצמת קול התק� חיצוני, נגינה אוטומטית וכיבוי 

רדיו.

•  רדיו בלחיצה על לחצ� X בצד 	�אתה יכול לחזור למ

ימי� למעלה.

איזו�/דעיכה

• 	 �במ (איזו�/דעיכה)   Balance/Fade לחצ�  על  לח� 

או  הקדמיי�  הרמקולי�  בי�  השמע  של  לאיזו�  המגע 

דעיכה של השמע בי� הרמקולי� האחוריי� והקדמיי�.

• 	 �במ ימי�)  שמאל,  אחורי  (קדמי,  לחצני�  על  לח� 

איזו�/ לכוונו�  הרמקול  �מל  את  וגרור  לח�  או  המגע 

דעיכה.

אקולייזר

• 	 � המגע להפעלת מ�לח� על לחצ� Equalizer במ

האקולייזר.
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•  המגע או לח� וגרור אל 	�לח� על לחצ� + או - במ

�רגל העוצמה עבור כל תדר אקולייזר. ער העוצמה 

נע בי� תשע פלו� או תשע מינו�, מוצג בתחתית של 

כל תדר.

עוצמת קול מותאמת מהירות

• (עוצמת 	  Speed Adjusted Volume לחצ�  על  לח� 

 המגע להפעלת עוצמת �קול מותאמת מהירות) במ

קול מותאמת מהירות). עוצמת קול מותאמת מהירות 

מכווננת בלחיצה על  מחוו� עוצמת קול. הוא משנה 

בהתא�  הקול  עוצמת  של  האוטומטי  הכוונו�  את 

למהירות הרכב.

הגברת קול - א� קיימת

• של 	 להפעלה  המגע   �במ  On לחצ�  על  לח� 

להפ�קת   Off על  לח�  קול).  (הגברת   Loudness
הקול  איכות  פעילה,  קול  הגברת  כאשר  זה.  תפקוד 

בעוצמות נמוכות משתפרת.

עוצמת קול התק� חיצוני

• של 	 להפעלה   AUX Volume Offset לחצ�  על  לח� 

התק�  קול  עוצמת  חיצוני.  התק�  עבור  קול  עוצמת 

חיצוני מכווננת באמצעות לחיצה על + ו -. היא משנה 

 ער חיצוני.  התק�  של  הנכנ�ת  הקול  עוצמת  את 

העוצמה נע בי� 3 פלו� או 3 מינו�, מוצג מעל ל�רגל 

הכוונו�.

נגינה אוטומטית - א� קיי�

• 	 �במ אוטומטית)  (נגינה   Auto Play לחצ�  על  לח� 

למאפיי�  אוטומטית.  נגינה   �מ של  להפעלה  המגע 

 Off-ו (פעיל)   On הגדרות  שתי  יש  אוטומטית  נגינה 

פעילה,  האוטומטית  הנגינה  כאשר  פעיל).  (לא 

התק�  חיבור  לאחר  מיד  מההתק�  תנוג�  המוזיקה 

למערכת השמע.

הפעלה אוטומטית של הרדיו - א� קיי�

• הרדיו יופעל אוטומטית כאשר מתג ההתנעה מועבר 	

למצב RUN או ישמור בזיכרו� את מצב ההפעלה שלו 

כאשר מתג ההתנעה הועבר למצב OFF לאחרונה.

כיבוי רדיו בפתיחת דלת

• רדיו 	 (כיבוי   Radio Off With Door לחצ�  על  לח� 

  �מ של  להפעלה  המגע   �במ דלת)  בפתיחת 

התפקוד. Radio Off With Door (כיבוי רדיו בפתיחת 

או  הנהג  שדלת  עד  דולק  הרדיו  את  ישאיר  דלת) 

הזמ� שהוגדר  לאחר שחל�  או  תיפתח,  הנו�ע  דלת 

באפשרות Radio Off Delay (השהיית כיבוי).

גרירה ושחרור לשורת תפריט

המאפייני�  תצוגת  את  לשנות  נית�   ,לנוחיות

של   הראשי  התפריט  ב�רגל  והשירותי� 

UCONNECT. בצע את הפעולות הבאות:

Uconnect 4 תפריט ראשי

 היישומי�.�1. לח� על לחצ� Apps   לפתיחת מ

2. לח� והחזק, ולאחר מכ� גרור את היישו� הנבחר 

להחלפת הקיצור הנוכחי ב�רגל התפריט הראשי.

התפריט  לשורת  שנגרר  ליישו�  החדש  הקיצור 

הראשי, יהיה יישו�/קיצור דר פעיל.

הערה:

מאפיי� זה פעיל רק כאשר משולב מצב חניה.
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רדיו

1 - תחנות רדיו שמורות

2 - מעבר בי� תחנות שמורות

3 — שורת מצב

�רגל קטגוריה ראשי - 4

5 - הגדרות שמע

6 - חיפוש מעלה

7 - כוונו� ישיר לתחנת רדיו

8 - חיפוש מטה

�קירה וניהול תחנות שמורות - 9

10 - תחו� תדרי רדיו

תיאור בקרי Uconnect 4 וצג 7 אינ�'
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אזהרה!
�ע תמיד בזהירות כשידי אוחזות בגלגל ההגה. אתה 

בשימוש  הכרוכי�  וב�יכוני�  המלאה  באחריות  נושא 

 .רכב של  וביישומי�   Uconnect של  במאפייני� 

רק   Uconnect של  וביישומי�  במאפייני�  השתמש 

זאת. אחרת, קיימת �כנת פציעות  כשבטוח לעשות 

חמורות או קטלניות.

•  המגע.	�לגישה למצב רדיו, לח� על לחצ� Radio במ

בחירת תחנות רדיו

• 	 AM, FM or) הרצוי  התדרי�  תחו�  לחצ�  על  לח� 

 המגע.�DAB) במ

חיפוש מעלה/חיפוש מטה

• 	 �במ מטה  חיפוש  או  מעלה  חיפוש  לחצ�  על  לח� 

המגע למש פחות משתי שניות לחיפוש תחנות רדיו.

• המגע 	  �במ החצי�  מלחצני  אחד  את  והחזק  לח� 

למש למעלה משתי שניות למעבר בי� התחנות ללא 

לאחר  נקלטת  הבאה  בתחנה  ייעצר  הרדיו  עצירה. 

 המגע שוחרר.�שלחצ� הח� במ

כוונו� ישיר

• כוונו� ישיר לתחנת רדיו בלחיצה על לחצ� Tune (כוונו�) 	

 המגע, והכנ�ת מ�פר התחנה הרצוי.�במ

שמירה ידנית של תחנות בזיכרו�

תחנות   36 של  מרבי  מ�פר  לשמור  יכול   של הרדיו 

(DAB-ו AM, FM) בזיכרו�, 12 תחנות בכל תחו� תדרי�

. הרדיו של�ה� מוצגי� בחלק העליו� של מ

לצפייה ב-12 התחנות השמורות עבור תחו� תדר, לח� 

 המגע בקצה העליו� של צד �על הח� לחצ� הח� במ

שש  של  קבוצות  שתי  בי�  לעבור  כדי   ,�המ של  ימי� 

תחנות שמורות.

הפעולות  את  בצע  בזיכרו�,  תחנה  של  ידנית  לשמירה 

הבאות:

1. כוונו� לתחנה הרצויה.

 �במ הרצוי  הזיכרו�  מ�פר  לחצ�  את  והחזק  לח�   .2

המגע למש למעלה משתי שניות או  עד שתשמע 

צפצו� אישור.

Android Auto - א� קיי�

הערה:

 מאפיי� זה זמי� כתלות ב�פק הרשת ה�לולרית של

ויצר� הטלפו�. כמה ממאפייני Android Auto עשויי� 

לא להיות זמיני� בכל אזור ו/או שפה.

 ,Uconnect Android Auto הוא מאפיי� של מערכת 
 Android 5.0 בעל מערכת הפעלה הטלפו� חכ� של

Lollipop או מתקדמת יותר, ותכנית גלישה תואמת, 
יישומי�  ומ�פר   של הטלפו�  של  הצגה  המאפשר 

 המגע של מערכת השמע.�שלו במ

אותו  מארג�  שימושי,  מידע   מוש  Android Auto
בכרטי�יות פשוטות שמוצגות בדיוק שאתה זקוק לה�.

Android Auto יכול לעשות שימוש בטכנולוגיית הזיהוי 
גלגל  בקרי   ,Google של  ביותר  המתקדמת  הקולי 

המערכת  של  הבקרי�  בלוח  ולחצני�  בקרי�  הגה, 

. מגע, כדי לשלוט על רבי� מהיישומי� של�וצג מ

לשימוש ב-Android Auto בצע את הפעולות הבאות:

 Google מחנות   Android Auto יישו�  את  הורד   .1

.Play לטלפו� האנדרואיד של
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2. חבר את טלפו� האנדרואיד של לאחד משקעי מדיה 

 Android Auto א� לא הורדת את יישו� .USB ברכב
לטלפו� החכ� של לפני שחיברת אותו לרכב בפע� 

הראשונה, תחל הורדה של היישו�.

הערה:

 ,הקפד להשתמש בכבל USB ש�ופק ע� הטלפו� של

כבלי� לא מקוריי� עלולי� לא לפעול.

Android Auto  תתבקש  ייתכ� שלפני השימוש ביישו� 

בטלפו� של לאשר את השימוש בו.

Android Auto

 צרי  Android Auto וזוהה,  חובר  שההתק�  לאחר   .3

לפעול באופ� אוטומטי, אבל אתה יכול ג�  להפעיל אותו 

הנמצא   המגע �Android Auto במ על �מל  בלחיצה 

.Apps בקטגוריית

 Uconnect עלה ופועל במערכת Android Auto-לאחר ש

חבילת  באמצעות  הבאי�  במאפייני�  להשתמש   נית� 

:הנתוני� של הטלפו� החכ� של

• Google Maps לניווט	

• וכו' 	  ,Google Play Music, Spotify, iHeart Radio
לנגינת מוזיקה.

• תקשורת באמצעות שיחה בדיבורית ושליחת הודעות.	

• מאות וא� יותר יישומי� תואמי�.	

הערה:

באזור  שאתה  ודא   ,Android Auto-ב להשתמש  כדי 

להשתמש  עשוי   Android Auto �לולרית.  קליטה  של 

ה�לולרית  והקליטה  �לולרית  נתוני�  בתקשורת 

לאחר  הרדיו.   �מ של  העליונה  הימנית  בפינה  מוצגת 

 ,USB באמצעות   לרכב חובר   Android Auto-ש

 .Bluetooth ג� יתחבר באמצעות Android Auto 

נתוני Google Maps וקליטה �לולרית

הערה:

נדרש טלפו� חכ� בעל גר�ת Android 5.0 Lollipop או 

.Google Play מתקדמת יותר, והורדה של יישו� מחנות

�ימני�  ה�   Google Play-ו  Android, Android Auto
.Google Inc חריי� רשומי� של�מ

שילוב Apple CarPlay - א� קיי�

הערה:

 של ה�לולרית  הרשת  ב�פק  כתלות  זמי�  זה  מאפיי� 

ויצר� הטלפו�. כמה ממאפייני Apple CarPlay עשויי� לא 

להיות זמיני� בכל אזור ו/או שפה.
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 ,Apple CarPlay עובד באופ� בלתי מורגש ע� Uconnect
 iPhone-החכמה יותר והבטוחה יותר להשתמש ב הדר

של ברכב ולהישאר ממוקד בנהיגה.

בבקרי�   ,Uconnect של  המגע   �במ השתמש 

לגישה   Siri באמצעות  קולית  ובהפעלה  ובלחצני� 

לשירותי Apple Music, Maps, Messages, ועוד.

 iPhone-ב משתמש  שאתה  ודא   ,CarPlay-ב לשימוש 

 Siri יותר, דאג לאפשר את הפעלת  5 או דג� מתקד� 
עבור  מנעילה  משוחרר   של  iPhone-ש ודא  בהגדרות, 

החיבור הראשוני, ואז בצע את הפעולות הבאות: 

 USB 1. חבר את ה-iPhone של לאחד משקעי מדיה 

.ברכב

הערה:

 ,הקפד להשתמש בכבל USB ש�ופק ע� הטלפו� של

כבלי� לא מקוריי� עלולי� לא לפעול.

לפעול   צרי  CarPlay וזוהה,  חובר  שההתק�  לאחר    .2

אותו  להפעיל  ג�   יכול  אתה  אבל  אוטומטי,  באופ� 

הנמצא  המגע   �במ  CarPlay �מל  על  בלחיצה 

.Apps בקטגוריית

Apple CarPlay

לאחר ש-CarPlay עלה ופועל במערכת Uconnect נית� 

להשתמש במאפייני� הבאי� באמצעות חבילת הנתוני� 

.של ה-iPhone של

• טלפו�	

• מוזיקה	

• הודעות	

• מפות	

הערה:

ה�לולרית  שהחבילה  ודא   CarPlay-ב להשתמש  כדי 

�לולרית.  קליטה  בו  שיש  באזור  ואתה  פעילה   של

של  שמאל  בצד  מוצגי�  ה�לולרית  והקליטה  הנתוני� 

 הרדיו.�מ

נתוני Apple CarPlay וקליטה �לולרית

הערה:

נדרש iPhone תוא�. פנה לשירות כדי לבדוק תאימות 

של הטלפו�. ייתכ� שיחולו חיובי� עבור נתוני� וגלישה.

. Apple ממשק המשתמש של הרכב  נוצר ע"י

מ�חרי�  �ימני�  ה�   iPhone-ו  Apple CarPlay
רשומי� של חברת  .Apple Inc, הרשומי�  בארה"ב  

הפרטיות  ומדינות  השימוש  תנאי  אחרות.  ובמדינות 

של Apple Inc ה� התקפי�.

יישומי�  - א� קיימי�

 Uconnect Apps לחצ�  על  לח�  ליישומי�  לגישה 

 המגע לגלילה ברשימת היישומי�:�במ

• 	EcoDrive

• 	MyCar
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• 	TuneIn

• 	Deezer

• 	Reuters

• 	Twitter

• 	.Facebook Check-In

• 	Apple CarPlay

• Android Auto, ויישומי� רבי� נו�פי�.	

 Uconnect 4C/4C NAV מערכת
וצג 8.4 אינ�'

Uconnect 4C/4C NAV קירה של מערכת�

Uconnect 4/4C NAV Radio

אזהרה!
ההגה.  בגלגל  אוחזות   כשידי בזהירות  תמיד  �ע 

הכרוכי�  וב�יכוני�  המלאה  באחריות  נושא  אתה 

בשימוש במאפייני� של Uconnect כולל רדיו דיגיטלי, 

וביישומי�  רכב. השתמש במאפייני�  וביישומי� של 

של Uconnect רק  בעת, שבטוח לעשות זאת. אחרת, 

קיימת �כנת פציעות חמורות או קטלניות.

זהירות!
 המגע, ה� עלולי� �אל תחבר עצמי� כלשה� למ

 המגע.�לגרו� נזק למ

הערה:

בלבד  הדגמה  לצורכי  נועדו   Uconnect  �במ האיורי� 

באופ�   ברכב הקיימות  התוכנות  את  יציגו  שלא  וייתכ� 

מדויק.

כוונו� השעה

• GPS, כ שאי� 	  דר ישירות  4C NAV מ�תנכר�  דג� 

את  לכוונ�   צרי אתה  א�  השעה.  של  בכווונו�   צור

עבור  הבאות  ההוראות  את  בצע  ידני,  באופ�  השעה 

.4C NAV דג�

• עבור מערכת דג� 4C, הפעל את המערכת ולח� על 	

 Yes לח� על .�תצוגת השעה בחלק העליו� של המ

(כ�).

• , לח� 	�א� השעה אינה מוצגת בחלק העליו� של המ

 המגע.�על לחצ� Settings (הגדרות) במ

 � הגדרות לח� על לחצ� Clock (שעו�) במ�    במ

    המגע, ולאחר מכ� בחר או בטל בחירה באפשרות זו.

• (כוונו� שעה) 	  Set Time Hours ליד   - או   + על  לח� 

ו- Set Time Minutes (כוונו� דקות) לכוונו� השעה.

• הבחירה 	 את  בטל  זמיני�  אינ�  אלו  מאפייני�  א� 

�נכר� זמ�).) Sync Time בתיבה

•  הגדרות 	�לח� על X לשמירת ההגדרות ויציאה ממ

שעו�.
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ערכות רקעי�

• של 	 מרשימה   �המ עבור  רקע  ערכות  לבחור  נית� 

ערכות שמורות מראש. א� אתה רוצה להגדיר ערכת 

נושא, בצע את הפעולות הבאות.

•  המגע ובחר 	�לח� על לחצ� Settings (הגדרות) במ

בתפריט תצוגה.

• ערכת 	 (הגדר   Set Theme לחצ�  על  לח�  מכ�  לאחר 

 המגע לבחירת ערכת נושא.�נושא) במ

הגדרות שמע

•  המגע להפעלת 	�Audio (שמע) במ לח� על לחצ� 

 הגדרות שמע לכוונו� של איזו�/דעיכה, אקולייזר �מ

ועוצמת קול מותאמת מהירות.

•  רדיו בלחיצה על לחצ� X בצד 	�אתה יכול לחזור למ

ימי� למעלה.

איזו�/דעיכה

• 	 �במ (איזו�/דעיכה)   Balance/Fade לחצ�  על  לח� 

או  הקדמיי�  הרמקולי�  בי�  השמע  של  לאיזו�  המגע 

דעיכה של השמע בי� הרמקולי� האחוריי� והקדמיי�.

• (קדמי, 	  Right או   ,Front, Rear, Left לחצני  על  לח� 

וגרור את   המגע, או לח� �ימי�) במ אחורי, שמאל, 

�מל הרמקול לכוונו� איזו�/דעיכה.

אקולייזר

• 	 � המגע להפעלת מ�לח� על לחצ� Equalizer במ

האקולייזר.

•  המגע או לח� וגרור אל 	�לח� על לחצ� + או - במ

�רגל העוצמה עבור כל תדר אקולייזר. ער העוצמה 

נע בי� תשע פלו� או תשע מינו�, ומוצג בתחתית של 

כל תדר.

עוצמת קול מותאמת מהירות

• (עוצמת 	  Speed Adjusted Volume לחצ�  על  לח� 

 המגע להפעלת עוצמת �קול מותאמת מהירות) במ

קול מותאמת מהירות). עוצמת קול מותאמת מהירות 

מכווננת בלחיצה על  מחוו� עוצמת קול. הוא משנה 

בהתא�  הקול  עוצמת  של  האוטומטי  הכוונו�  את 

למהירות הרכב.

גרירה ושחרור לשורת תפריט

לנוחיות, נית� לשנות את תצוגת המאפייני� והשירותי� 

.UCONNECT רגל התפריט הראשי של�ב

בצע את הפעולות הבאות:

מערכת Uconnect 4C/4C NAV וצג 8.4 אינ�'  
תפריט ראשי

 היישומי�.�1. לח� על לחצ� Apps  לפתיחת מ

2. לח� והחזק, ולאחר מכ� גרור את היישו� הנבחר 

להחלפת הקיצור הנוכחי ב�רגל התפריט הראשי.

התפריט  לשורת  שנגרר  ליישו�  החדש  הקיצור 

הראשי, יהיה יישו�/קיצור דר פעיל.

הערה:

מאפיי� זה פעיל רק כאשר משולב מצב חניה.
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רדיו

מערכת Uconnect 4C/4C NAV וצג 8.4 אינ�' רדיו

1 - תחנות רדיו שמורות

2 - מעבר בי� תחנות שמורות

3— שורת מצב

4 - הצגת מפת ניווט מוקטנת

�רגל קטגוריה ראשי - 5

6 - הגדרות שמע

7 - חיפוש מעלה

8 - כוונו� ישיר לתחנת רדיו

9 - חיפוש מטה

�קירה וניהול תחנות שמורות - 10

11 - תחו� תדרי רדיו
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אזהרה!
�ע תמיד בזהירות כשידי אוחזות בגלגל ההגה. אתה 

בשימוש   הכרוכי�  וב�יכוני�  המלאה  באחריות  נושא 

במערכת  השתמש   .רכב של  וביישומי�  במאפייני� 

אחרת,  זאת.  לעשות  שבטוח  בעת  רק   Uconnect
קיימת �כנת פציעות חמורות או קטלניות.

•  המגע.	�לגישה למצב רדיו, לח� על לחצ� Radio במ

בחירת תחנות רדיו

• או 	  AM, FM) הרצוי  התדרי�  תחו�  לחצ�  על  לח� 

 המגע.�DAB) במ

חיפוש מעלה/חיפוש מטה

• 	 �במ מטה  חיפוש  או  מעלה  חיפוש  לחצ�  על  לח� 

המגע למש פחות משתי שניות לחיפוש תחנות רדיו. 

המגע   �במ החצי�  מלחצני  אחד  את  והחזק  לח� 

למש למעלה משתי שניות למעבר בי� התחנות ללא 

לאחר  הנקלטת  הבאה  בתחנה  ייעצר  הרדיו  עצירה. 

 המגע שוחרר.�שלחצ� הח� במ

כוונו� ישיר

• כוונו� ישיר לתחנת רדיו בלחיצה על לחצ� Tune (כוונו�) 	

 המגע, והכנ�ת מ�פר התחנה הרצוי.�במ

שמירה ידנית של תחנות בזיכרו�

תחנות   36 של  מרבי  מ�פר  לשמור  יכול   של הרדיו 

(DAB -ו AM, FM) בזיכרו�, 12 תחנות בכל תחו� תדרי�

. הרדיו של�ה� מוצגי� בחלק העליו� של מ

לצפייה ב-12 התחנות השמורות עבור תחו� תדר, לח� 

ימי�  צד  של  העליו�  בקצה  המגע   �במ הח�  לחצ�  על 

, כדי לעבור בי� שתי קבוצות של שש תחנות �של המ

שמורות.

הפעולות  את  בצע  בזיכרו�,  תחנה  של  ידנית  לשמירה 

הבאות:

1. כוונ� לתחנה הרצויה.

 �במ הרצוי  הזיכרו�  מ�פר  לחצ�  את  והחזק  לח�   .2

שתשמע  עד  או  שניות  משתי  למעלה   למש המגע 

צפצו� אישור.

Android Auto - א� קיי�
הערה:

 מאפיי� זה זמי� כתלות ב�פק הרשת ה�לולרית של

ויצר� הטלפו�.

להיות  לא  עשויי�   Android Auto ממאפייני  כמה 

זמיני� בכל אזור ו/או שפה.

 ,Uconnect Android Auto הוא מאפיי� של מערכת 
 Android בעל מערכת ההפעלה הטלפו� החכ� של

גלישה  ותכנית  יותר,  מתקדמת  או   5.0 Lollipop
ומ�פר   של הטלפו�  של  הצגה  המאפשר  תואמת, 

 המגע של מערכת השמע.�יישומי� שלו במ

אותו  מארג�  שימושי,  מידע   מוש  Android Auto
זקוק  בדיוק כשאתה  בכרטי�יות פשוטות שמוצגות 

לה�.

Android Auto יכול לעשות שימוש בטכנולוגיית הזיהוי 
גלגל  בקרי   ,Google של  ביותר  המתקדמת  הקולי 

המערכת  של  הבקרי�  בלוח  ולחצני�  בקרי�  הגה, 

. מגע, כדי לשלוט על רבי� מהיישומי� של�וצג מ

לשימוש ב-Android Auto בצע את הפעולות הבאות:

 Google מחנות   Android Auto יישו�  את  הורד   .1

.Play לטלפו� האנדרואיד של
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2. חבר את טלפו� האנדרואיד של לאחד משקעי מדיה 

 Android Auto א� לא הורדת את יישו� .USB ברכב
לטלפו� החכ� של לפני שחיברת אותו לרכב בפע� 

הראשונה, תחל הורדה של היישו�.

הערה:

 ,הקפד להשתמש בכבל USB ש�ופק ע� הטלפו� של

כבלי� לא מקוריי� עלולי� לא לפעול.

תתבקש   Android Auto ביישו�  השימוש  שלפני  ייתכ� 

בטלפו� של לאשר את השימוש בו.

Android Auto

באמצעות   לרכב חובר   Android Auto-ש לאחר   .3

 .Bluetooth ג� יתחבר באמצעות Android Auto  ,USB
 , של   הבית   �מ את  תציג  המערכת 

לא  הדבר  א�  אבל  אוטומטית,  מופעל   Android Auto
מערכת  של  ההפעלה  הוראות  חוברת  את  ראה  קורה, 

 .AutoShow מאפיי�  את  לאפשר  כדי   ,Uconnect
 Android Auto על  בלחיצה  אותו  להפעיל  יכול  אתה 

הנממצא בתפריט Apps (יישומי�). א� אתה משתמש 

להעביר  יכול  אתה  קרובות,  לעתי�   Android Auto-ב

. לח� על �את היישו� לשורת התפריטי� בתחתית המ

      Android Auto יישו� ואתר את  (יישומי�),   Apps לחצ� 

ב�רגל  קיי�   דר קיצור  להחלפת  אותו  גרור  מכ�  לאחר 

התפריט הראשי.

 Uconnect עלה ופועל במערכת Android Auto-לאחר ש

חבילת  באמצעות  הבאי�  במאפייני�  להשתמש  נית� 

.הנתוני� של הטלפו� החכ� של

• Google Maps לניווט	

• וכו' 	  ,Google Play Music, Spotify, iHeart Radio
לנגינת מוזיקה.

• תקשורת באמצעות שיחה בדיבורית ושליחת הודעות.	

• מאות וא� יותר יישומי� תואמי�.	

הערה:

באזור  שאתה  ודא   ,Android Auto-ב להשתמש  כדי 

להשתמש  עשוי   Android Auto �לולרית.  קליטה  של 

בתקשורת נתוני� �לולרית, והקליטה ה�לולרית מוצגת 

 הרדיו.�בפינה הימנית העליונה של מ

נתוני Google Maps וקליטה �לולרית 

הערה:

נדרש טלפו� חכ� בעל גר�ת Android 5.0 Lollipop או 

.Google Play מתקדמת יותר, והורדה של יישו� מחנות

�ימני�  ה�   Google Play-ו  Android, Android Auto
.Google Inc חריי� רשומי� של�מ
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מפות

או  ההגה  בגלגל  קולית  הפעלה  לחצ�  את  והחזק  לח� 

ליעד  לנווט  מגוגל  לבקש  כדי  על �מל המיקרופו�  הקש 

באמצעות הקול.

אתה יכול לגעת ב�מל ניווט ב-Android Auto לגישה אל 

.Google Maps

הערה:

נלח�,  רק  אלא  לחו�  אינו  קולית  הפעלה  לחצ�  א� 

הפעלה קולית של Uconnect תבקש ממ לומר פקודת 

הניווט המובנית של  להפעלה של מערכת  כלשהי  ניווט 

.Uconnect

בעת שימוש ב-Google Maps  ,Android Auto מ�פקת 

הנחיות קוליות:

• ניווט	

• נתוני תנועה בזמ� אמת	

• הנחיית נתיב	

Google Maps

הערה:

של  המובנית  הניווט  במערכת  משתמש  אתה  א� 

באמצעות  חדש  מ�לול  להתחיל  ומנ�ה   ,Uconnect
Android Auto, הפעלה קולית או כל שיטה אחרת, תוצג 

הודעה קופצת השואלת הא� ברצונ לעבור ממערכת 

באמצעות  הניווט  למערכת   Uconnect של  הניווט 

הטלפו�.

 ברצונ הא�   אות לשאול  תוצג  ג�  קופצת  הודעה 

להתחיל   וברצונ פועל   Android Auto א�  לעבור, 

.Uconnect לול במערכת�מ

הניווט  לשיטת  הניווט  (כ�) מעבירה את   Yes בחירת 

שנבחרה ומתוכנ� מ�לול ליעד החדש.

א� נבחר No (לא) שיטת הניווט לא תשתנה.

www.android.com/auto עיי� בקישור ,��למידע נו

למידע נו�� על תפקוד הניווט, עיי� בקישור

 https://support.google.com/android או

./https://support.google.com/androidauto 
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מוזיקה

Android Auto מאפשר ל גישה להזרמה של המוזיקה 
 Google Play באמצעות אפליקציות כגו� האהובה עלי

חבילת  באמצעות   .Music, iHeartRadio, and Spotify
ללא  למוזיקה  להאזי�  יכול  אתה  ה�לולרית,  התקשורת 

הפ�קה בעת נ�יעה.

הערה:

כדי שיישומי מוזיקה, רשימות השמעה ותחנות יפעלו ע� 

 Android Auto, ה� חייבי� להיות מוגדרי� בטלפו� של
.Android Auto-לפני שימוש ב

Android Auto-מוזיקה ב

הערה:

המושמעת  המוזיקה  על  נו�פי�  נתוני�  לראות  כדי 

מערכת  של  מדיה   �מ את  בחר   ,Android Auto  דר

.Uconnect

https://support.google.com/ עיי� בקישור ��למידע נו

.androidauto

תקשורת

לחצ�  את  והחזק  לח�  מחובר,   Android Auto כאשר 

הקולי  הזיהוי  להפעלה של  בגלגל ההגה  קולית  הפעלה 

.Android Auto הייחודי של מערכת

ומענה  טק�ט  הודעות  של  שליחה  תאפשר  זו  פעולה 

עליה�, קריאה של הודעות טק�ט נכנ�ות וניהול שיחות 

באמצעות דיבורית.

Android Auto-אנשי קשר ב

Android Auto-טלפו� ב

יישומי�

התואמי�  היישומי�  כל  את  יציג   Android Auto יישו� 

לשימוש ע� Android Auto, בכל פע� שהוא מופעל.

כדי שיישו� יפעל ע� Android Auto, אתה חייב להוריד 

יישומי�  את היישו� ולהיכנ� אליו. לצפייה ברשימה של 

.g.co/androidautoto תואמי�, ראה אתר
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שילוב Apple CarPlay - א� קיי�

הערה:

 של ה�לולרית  הרשת  ב�פק  כתלות  זמי�  זה  מאפיי� 

ויצר� הטלפו�.

כמה ממאפייני Apple CarPlay עשויי� לא להיות זמיני� 

בכל אזור ו/או שפה.

 ,Apple CarPlay עובד באופ� בלתי מורגש ע� Uconnect
 iPhone-החכמה יותר והבטוחה יותר להשתמש ב הדר

של ברכב ולהישאר ממוקד בנהיגה.

בבקרי�   ,Uconnect של  המגע   �במ השתמש 

לגישה   Siri באמצעות  קולית  ובהפעלה  ובלחצני� 

לשירותי Apple Music, מפות, הודעות, ועוד.

 iPhone-ב משתמש  שאתה  ודא   ,CarPlay-ב לשימוש 

 Siri יותר, דאג לאפשר את הפעלת  דג� מתקד�  או   5

עבור  מנעילה  משוחרר   של  iPhone-ש ודא  בהגדרות, 

החיבור הראשוני, ואז בצע את הפעולות הבאות:

 USB 1. חבר את ה-iPhone של לאחד משקעי מדיה 

.ברכב

הערה:

 ,הקפד להשתמש בכבל USB ש�ופק ע� הטלפו� של

כבלי� לא מקוריי� עלולי� לא לפעול.

   �מ את  מציגה  המערכת  מחובר,  שההתק�  לאחר   .2

הבית של CarPlay, Apple. CarPlay מופעל אוטומטית, 

הוראות  חוברת  את  ראה  קורה,  לא  הדבר  א�  אבל 

את  לאפשר  כדי   ,Uconnect מערכת  של  ההפעלה 

מאפיי� AutoShow. אתה יכול להפעיל אותו בלחיצה על 

Apple CarPlay הנמצא בתפריט Apps (יישומי�).

א� אתה משתמש ב-Apple CarPlay לעתי� קרובות, 

התפריטי�  לשורת  היישו�  את  להעביר  יכול  אתה 

(יישומי�),   Apps לחצ�  על  לח�   .�המ בתחתית 

גרור אותו  Apple CarPlay, לאחר מכ�  יישו�  ואתר את 

להחלפת קיצור דר קיי� ב�רגל התפריט הראשי.

CarPlay

 Uconnect ופועל במערכת  לאחר ש-CarPlay עלה 

נית� להשתמש במאפייני� הבאי� באמצעות חבילת 

.הנתוני� של ה-iPhone של

• טלפו�	

• מוזיקה	

• הודעות	

• מפות	

הערה:

כדי להשתמש ב-CarPlay , ודא שהחבילה ה�לולרית 

�לולרית.  קליטה  בו  שיש  באזור  ואתה  פעילה   של

הנתוני� והקליטה ה�לולרית מוצגי� בצד שמאל של 

 הרדיו.�מ

נתוני CarPlay וקליטה �לולרית
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הערה:

תאימות  לבדוק  כדי  לשירות  פנה  תוא�.   iPhone נדרש 

וגלישה.  נתוני�  עבור  חיובי�  שיחולו  ייתכ�  הטלפו�.  של 

 Apple .Apple ע"י  נוצר  הרכב  של  המשתמש  ממשק 

רשומי�  מ�חרי�  �ימני�  ה�   iPhone-ו  CarPlay
ובמדינות  בארה"ב   הרשומי�    ,Apple Inc.  חברת של 

 Apple Inc אחרות. תנאי השימוש ומדינות הפרטיות של

ה� התקפי�.

טלפו�

הפעלה  לחצ�  את  והחזק  לח�  פועל,   CarPlay כאשר 

אתה   .Siri של  קולי  זיהוי  להפעלת  ההגה  בגלגל  קולית 

 CarPlay של  הבית  לחצ�  את  ולהחזיק  ללחו�  ג�  יכול 

להאזי�   ל מאפשרת  היא   .Siri ע�  שיחה  להתחלת 

 Siri באמצעות  זאת  עושה  שהיית  כמו  קולית  להודעה 

.ב-iPhone של

הערה:

ההגה  בגלגל  קולית  הפעלה  לחצ�  על  בלבד  לחיצה 

מפעילה את הזיהוי הקולי המובנה של המערכת ולא את 

 .CarPlay שאינו פועל יחד ע� ,Siri

מוזיקה

רשימות  האמני�,  לכל  גישה   ל מאפשרת   CarPlay
חבילת  באמצעות   .iTunes-מ והמוזיקה  ההשמעה 

לבחור  ג�  יכול  אתה   ,של  iPhone-ה של  התקשורת 

חדשות,  מוזיקה,  כולל  שלישי  צד  של  השמעה  יישו� 

�פורט, פודקא�טי� ועוד.

Apple Music

הודעות

לשלוח   ל מאפשרת   CarPlay   ,iPhone-ב כמו  בדיוק 

.Siri ולענות על הודעות באמצעות

להקריא  ג�  יכולה   Siri קולית,  היא  שההפעלה  כיוו� 

.הודעות טק�ט נכנ�ות עבור

מפות

 ,Uconnect במערכת  לניווט   Apple Maps-ב לשימוש 

הפעל את CarPlay ולח� והחזק את  לחצ� הפעלה קולית 

בגלגל ההגה לשימוש ב-Siri לקביעת היעד הנבחר.

לחלופי�, בחר ביעד קרוב בלחיצה ולבחירה של קטגוריה 

באמצעות  אפילו  או  יעדי�,  מד�   Siri של  בהפעלה 

הקלדת היעד.

מפות
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הערה:

נלח�,  רק  אלא  לחו�  אינו  קולית  הפעלה  לחצ�  א� 

הפעלה קולית של Uconnect תבקש ממ לומר פקודת 

הניווט המובנית של  להפעלה של מערכת  כלשהי  ניווט 

.Uconnect

• של 	 המובנית  הניווט  במערכת  משתמש  אתה  א� 

באמצעות  חדש  מ�לול  להתחיל  ומנ�ה   ,Uconnect
אחרת,  שיטה  כל  או  קולית  הפעלה   ,CarPlay
לעבור   ברצונ הא�  השואלת  קופצת  הודעה  תוצג 

הניווט  למערכת   Uconnect של  הניווט  ממערכת 

לשאול  תוצג  ג�  קופצת  הודעה   .iPhone באמצעות 

ואתה  CarPlay פועל  אות הא� ברצונ לעבור, א� 

בחירת   .Uconnect במערכת  מ�לול  להתחיל  מנ�ה 

Yes (כ�) מעבירה את הניווט לשיטת הניווט שנבחרה 
ומתוכנ� מ�לול ליעד החדש. א� נבחר No (לא) שיטת 

הניווט לא תשתנה.

הודעה קופצת של ניווט

יישומי�

לשימוש ביישו� התוא� ל-CarPlay, אתה חייב שהיישו� 

הרשימה  את  ראה  אליו.   �ולהיכנ  של  iPhone-ל יורד 

באתר   CarPlay עבור  הזמיני�  יישומי�  של  המעודכנת 

.http://www.apple.com/ios/carplay

יישומי�  - א� קיימי�

 Uconnect Apps לחצ�  על  לח�  ליישומי�  לגישה 

 המגע לגלילה ברשימת היישומי�:�במ

• 	EcoDrive

• 	MyCar

• 	TuneIn

• 	Deezer

• 	Reuters

• 	Twitter

• 	.Facebook Check -  In

• 	Apple CarPlay

• 	Android Auto

• שירותי זמ� אמת של TomTom ועוד.	
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Uconnect הגדרות
להגדרות  גישה   ל מאפשרת   Uconnect מערכת 

מאפייני� הניתנות להתאמה אישית כגו�, שפה, תצוגה, 

יחידות, קול, שעו�, מצלמה, מערכות עזר לנהיגה, מראות 

ונעילה, הפעלה אוטומטית של  ומגבי�, תאורה, דלתות 

אפשרויות  חיצוניי�,  התקני�  מתגי  נוחות,  מאפייני 

 ,Bluetooth/הדממת מנוע, הגדרות מצפ�, שמע, טלפו�

באמצעות  מערכת,  ונתוני  הגדרות  שחזור  רדיו,  כוונו� 

 המגע.�לחצני� במ

 ,(Uconnect 3) (הגדרות)   SETTINGS לחצ�  על  לח� 

 (4C/4C NAV או Apps Uconnect 4) או לח� על לחצ�

על   לח�  מכ�  לאחר  המגע,   �מ של  בתחתית  הנמצא 

 �למ למעבר  המגע   �במ (הגדרות)   Settings לחצ� 

הגדרות.

גלול מטה או מעלה עד שההגדרות  ביצוע בחירה  בעת 

הרצויות מ�ומנות, ולח� על ההגדרה הרצויה עד שמוצג 

�ימ� בחירה ליד ההגדרה, המציי� שההגדרה נבחרה.

הגדרות המאפייני� הבאות זמינות:

 Auto-On Comfort•	  Language•	

AUX Switches•	   Display•	

Engine Off Options•	   Units•	

	•Compass - א� קיי�  •  Voice•	

Audio•	   Clock•	

Phone/Bluetooth•	•אם•קיימת•-•Camera•	

Radio Setup•	 •Safety & Driving Assistance•	

Restore Settings•	 	•Mirrors & Wipers•—•אם•קיימים•

Clear Personal Data•	 • •Lights•	

Doors & Locks•	•System Information•	

הערה:

עשויות  התפקודי�  הגדרות  הרכב,  לאפשרויות  בהתא� 

להיות שונות.

בפרק   "Uconnect "הגדרות  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

"מולטימדיה" ב�פר הנהג.

עצות לשימוש בבקרי� ומידע 
כללי

בקרי שמע בגלגל ההגה

בצדו  נמצאי�  השמע  במערכת  מרחוק  השליטה  בקרי 

האחורי של גלגל ההגה.

בקרי שמע של מערכת השמע (מאחורי גלגל ההגה)

מתג שמאלי

• לח� על המתג מעלה או מטה לחיפוש תחנה להאזנה.	

• 	.AM/FM/DAB לח� על הלחצ� במרכז לשינוי למצבי�
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מתג ימני

• 	 דחו� את המתג מעלה או מטה כדי להגביר או להנמי

את עוצמת הקול.

• לח� על הלחצ� במרכז להשתקת מערכת השמע.	

תנאי קליטה

תנאי הקליטה משתני� כל הזמ� במהל נ�יעה.

ייתכנו הפרעות בקליטה באזורי� הרריי�, ליד בנייני� או 

גשרי�, במיוחד א� אתה רחוק ממקור השידור.

דיווחי  של  קליטה  בעת  הקול  עוצמת  תוגבר  כי  ייתכ� 

תנועה ושל חדשות.

טיפול ותחזוקה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאי�, כדי לוודא שהמערכת 

תקינה:

• או 	 מחודדי�  חפצי�  ע�  במגע  יבוא  שהצג  א�ור 

שלו.  השטח  לפני  נזק  לגרו�  שעלולי�  קשיחי� 

לניקוי  ואנטי-�טטית  יבשה  רכב,  במטלית  השתמש 

הצג ללא לחיצות.

• ונגזרותיה�, 	 דלקי�  באלכוהול,  תשתמש  אל  לעול� 

 הצג.�כדי לנקות את מ

• נזק 	 לה  לגרו�  עלול  הוא  למערכת:  נוזל  חדירת  מנע 

בלתי נית� לתיקו�.

הגנה מפני גניבה

�ת �המערכת מצוידת במערכת הגנה מפני גניבה המבו

האלקטרונית  הבקרה  יחידת  ע�  המידע  חילו�  על 

(מחשב רכב) ברכב. היא מבטיחה בטיחות מרבית.

א� תוצאת הבדיקה המתקבלת היא חיובית, המערכת 

תתחיל לפעול. פנה לטיפול במרכז שירות מורשה.

- AUX/USB/MP3 בקרי
א� קיימי�

מתחת  קצת  המכשירי�  בלוח  נמצאת  המדיה  יחידת 

לבקרי מערכת בקרת האקלי�.

מאחורי מכ�ה יחידת המדיה ישנו שקע AUX אחד, שקע 

�טנדרטי אחד. USB אחד, ושקע C וג� USB

מנגני  מוזיקה  לנג�   ל מאפשרי�   USB שקעי  שני 

iPod/MP3 או התקני USB דר מערכת השמע של 
הרכב.

שקעי USB לטעינה חכמה מ�פקי� מתח עד שעה 

לאחר כיבוי ההצתה.

הערה:

• �וג C הוא שקע המדיה הראשי עבור 	 USB שקע

מערכת השמע. נית� לחבר שני התקני� בו זמנית 

ושני השקעי� מ�פקי� זר� טעינה, אבל העברת 

נתוני� ליחידה הראשית יכולה להתבצע בכל פע� 

רק מאחד השקעי�.

• 	 א נתוני�.  חיבור  אותו  חולקי�  השקעי�  שני 

.C וג�המשתמש אינו יכול לעבור בי� �וגי� A או 
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A והתק�  USB מ�וג  לדוגמה, א� התק� מחובר לשקע 

אחר מחובר לשקע USB מ�וג C, החיבור להתק� בשקע 

מ�וג A יתנתק.

לחלופי�, א� התק� מחובר לשקע C והתק� אחר מחובר 

 C מ�וג  בשקע  להתק�  החיבור   ,A מ�וג   USB לשקע 

יישמר.

USB חיבורי

1 - שקע �וג A מחובר

2 - שקע �וג C מחובר

�וג C מחוברי� A וג�3 - שקעי� 
יחידת מדיה

AUX 1 - שקע

C וג�2 - שקע 

 A וג� USB 3 - שקע

המרכזית,  הקונ�ולה   בתו הנמצא  שני   USB שקע 

התקני  או   iPod/MP3 מנגני  מוזיקה  לנג�   ל מאפשר 

USB דר מערכת השמע של הרכב.

שקע USB בקונ�ולה המרכזית

הקונ�ולה  מאחורי  נמצאי�  ורביעי  שלישי   USB שקעי 

המרכזית, מעל לממיר המתח.

לטעו�  יכול  אשר  בלבד,  טעינה  שקע  הוא  מה�  אחד 

.USB התקני

 iPod/MP3 לנג� מוזיקה מנגני השקע האחר מאפשר ל
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או התקני USB דר מערכת השמע של הרכב.

שקעי USB בצד האחורי של הקונ�ולה המרכזית

�וג C ו�וג �טנדרטי USB 1 - שקעי

�וג C ו�וג �טנדרטי לטעינה בלבד USB 2 - שקעי

הודעה במ�� על התק� מחובר

הודעה במ�� על טלפו� מחובר

הודעה במ�� על טלפו� או התק� USB מחובר

הערה:

USB עשוי לגרו� לניתוק החיבור  חיבור טלפו� או התק� 

של התק� שחובר קוד� לכ�.

.למידע נו��, עיי� בנושא ב�פר הנהג של

הערה:

רבי�.   Apple-ו  Android בהתקני  תומכי�   USB שקעי 

שקע USB תומ ג� בנגינה של מוזיקה מהתקני זיכרו� 

ראה  שנבדקו,  התקני�  של  לרשימה  חיצוניי�.   USB
תוכנה  גר�אות  כמה   .UconnectPhone.com באתר 

 .USB עשויות לא לתמו לחלוטי� במאפייני� של שקעי 

גלוש לאתר של יצר� ההתק� לצור עדכו� התוכנה.

אזהרה!
אל תחבר או תנתק iPod  או התק� חיצוני בעת נהיגה. 

או  חמורה  לפציעה  לגרו�  עלול  זו  לאזהרה  ציות  אי 

למוות.
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ניווט - א� קיי�
• 	 Uconnect מערכת המידע הבא תק� רק א� יש ל

. 4C NAV

 המגע בשורת התפריט �לח� על לחצ� Nav (ניווט) במ

לגישה למערכת הניווט.

שינוי עוצמת קול של הודעות ניווט

 המגע בחלק �1. לח� על לחצ� Settings (הגדרות) במ

.�הימני התחתו� של המ

 �2. בתפריט הגדרות, לח� על Guidance (הנחיה) במ

המגע.

הניווט  של  הקול  עוצמת  את  כוונ�  הנחיה,  בתפריט   .3

 המגע.�בלחיצה על הלחצני� + או - במ
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מערכת Uconnect 4C NAV וצג 8.4 אינ�' ניווט

1 - חיפוש יעד בכל הקטגוריות

2 - מציאת יעד

3 - הצגת מפה

4 - ניווט ליעד הבית השמור

5 - ניווט ליעד העבודה השמור

6 - הגדרות ניווט

7 - חירו�

8 - מידע
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מציאת נקודות עניי�

 ?Where To לחצ�  על  לח�  הראשי,  הניווט  מתפריט   .1

 Points of על  לח�  מכ�  לאחר  המגע,   �במ (לא�?) 

 המגע.�Interest (נקודת עניי�) במ

2. בחר קטגוריה ולאחר מכ� תת קטגוריה, א� דרוש.

 המגע.��ע) במ) !GO ולח� על 3. בחר את היעד של

מציאת מקו� באמצעות איות

• 	 ?Where To לחצ�  על  לח�  הראשי,  הניווט  מתפריט 

 Points of על  לח�  מכ�  לאחר  המגע,   �במ (לא�?) 

 המגע, לאחר מכ� לח� �Interest (נקודת עניי�) במ
 המגע.�על לחצ� Spell Name (איית ש�) במ

• הכנ� את ש� היעד.	

• לח� על לחצ� List (רשימה) .	

• 	 Route to-ב בחר  מכ�  ולאחר   של היעד  את  בחר   

 המגע.��ע) במ) !GO לול אל) ולח� על�(מ

הכנ�ת יעד בשלב אחד

• הכנ� את היעד של מבלי להוריד את הידיי� מההגה.	

• ההגה, 	 בגלגל  קולית  הפעלה  לחצ�  על  לח�  פשוט 

 Find המת� עד שתשמע צפצו� ואז אמור משהו כגו�

Address ולאחריו הכתובת.

הערה:

שהרכב  בעת  זמי�  אינו  המגע   �מ במקשי  שימוש 

באמצעות  כתובת   �להכני יכול  אתה   א בתנועה. 

פקודות קוליות בעת שהרכב בתנועה.

זיהוי  "עצות מהירות למערכת  בנושא  עיי�   ,��נו למידע 

קולי " בפרק זה.

הגדרת הבית של�

• (ניווט) 	  Nav לחצ�  על  לח�  הבית  כתובת  להו�פת 

למערכת  לגישה  המגע   �מ של  התפריט  בשורת 

הניווט ותפריט הניווט הראשי.

• יכול 	  המגע. אתה �Home (בית) במ לח� על לחצ� 

 Spell ,(איית עיר) Spell City י� מיקו� בבחירת�להו

Street (איית רחוב) או Select Country (בחר מדינה). 
בהתא�  אוטומטי  באופ�  ממולאת  מדינה  בחירת 

.למיקומ

• 	 Save Home בחר   של המיקו�  את  שהזנת  לאחר 

 �(שמור בית) הנמצא בצד השמאלי התחתו� של מ

המגע.

• אחרי� 	 מיקומי�  (או  השמור  הבית  מיקו�  למחיקת 

שמורי�), כדי שתוכל לשמור מיקו� בית חדש, לח� 

 Where To � המגע, ובמ�על לחצ� Nav (ניווט) במ

ולאחר מכ�  לא�),   (ערו  Edit Where To בחר  (לא�), 

 � המגע. בניהול מ�לח� על לחצ� Home (בית) במ

לח� על לחצ� Reset Location (איפו� מיקו�). יופיע 

 Are you sure you want   אישור שישאל אות�מ

 to reset this location? (הא� אתה בטוח שברצונ
לאישור   (�(אפ  Reset בחר  זה?)  מיקו�  את   �לאפ

להוראות  בהתא�  חדש  בית  מיקו�  הגדר  המחיקה. 

שפורטו לעיל.

בית

• מתפריט 	 במערכת.  שמור  להיות  חייב  הבית  מיקו� 

 המגע.� Home (בית) במ�ניווט, לח� על מ
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מערכת Uconnect 4C NAV וצג 8.4 אינ�' מפה

1 - מרחק לפנייה הבאה

2 - ש� הרחוב בפנייה הבאה

3 - זמ� הגעה משוער

4 - שינוי גודל תצוגה

יוצא  אתה  א�  במפה.  כחול  בקו  מ�ומ�   של המ�לול 

מגבלת  �מל  מחדש.  יחושב   של המ�לול  מהמ�לול, 

מהירות יוצג כאשר אתה נו�ע בדרכי� ראשיות.

5 - מיקומ על המפה

6 - תפריט ניווט ראשי

7 - ש� הרחוב במיקומ

8 - אפשרויות מ�לול ניווט
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הו�פת עצירה

• כדי להו�י� עצירה אתה חייב להיות במ�לול ניווט.	

• ובחר 	 המגע   �במ (תפריט)   Menu לחצ�  על  לח� 

בתפריט הניווט הראשי.

•  המגע, וחפש 	�לח� על לחצ� Where To? (לא�?) במ

עצירה נו�פת.

את  לבטל  לבחור  יכול  אתה  נבחר,   ��נו מיקו�  כאשר 

כיעד  או  הראשו�  כיעד  אותו  להו�י�  הקוד�,  המ�לול 

האחרו�.

•  המגע.	��ע) במ) !GO ולח� על בחר את היעד של

ביצוע מעק�

• כדי להו�י� מעק� אתה חייב להיות במ�לול ניווט.	

•  המגע.	�לח� על לחצ� Detour (מעק�) במ

הערה:

א� המ�לול שאתה נו�ע בו הוא המ�לול ההגיוני היחיד, 

ייתכ� שההתק� לא יחשב מעק�.

.Uconnect עיי� בחוברת הפעלה של מערכת ��למידע נו

עדכו� מפה

 www.maps.mopar.eu גלוש לאתר ,לעדכו� המפה של

או צור קשר ע� מרכז שירות מורשה.
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UCONNECT �טלפו

(Bluetooth שיחה בדיבורית) UCONNECT �טלפו

Uconnect 3 וצג 5 אינ�' תפריט רדיו טלפו�

1 - חייג/ חיוג חוזר/ החזק

2 - עוצמת קליטה

3 - טלפו� מחובר כעת

4 — רמת טעינה �וללת טלפו� נייד

5 - השתקת המיקרופו�

Uconnect 6 - העבר ל/ ממערכת

 Uconnect 7 - תפריט הגדרות הטלפו� במערכת

8 — הודעות טק�ט

9 - לוח מקשי�

10 - יומ� שיחות אחרונות

11 - עיו� ב�פר הטלפוני�

�יו� שיחה - 12
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Uconnect 4 וצג 7 אינ�' תפריט רדיו טלפו�

1 - אנשי קשר מועדפי�

2 — רמת טעינה �וללת טלפו� נייד

3 - טלפו� מחובר כעת

Siri - 4

5 - השתקת המיקרופו�

Uconnect 6 - העבר ל/ ממערכת

7 - שיחת ועידה*

8 - הגדרות הטלפו�

9 — הודעות טק�ט**

10 - לוח מקשי�

11 - יומ� שיחות אחרונות

12 - עיו� ב�פר הטלפוני�

�יו� שיחה - 13

14 - חייג/ חיוג חוזר/ החזק

15— תפקוד אל תפריע

16 - ענה בהודעת טק�ט

.GSM שיחת ועידה זמינה רק בהתקני� ניידי� ברשת *

.(Bluetooth MAP נדרש פרופיל) ט זמי� רק בטלפוני� ניידי��** - מאפיי� הודעות טק
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מערכת Uconnect 4C/4C NAV וצג 8.4 אינ�' תפריט ראשי רדיו טלפו�

1 - טלפו� מחובר כעת

2 - עוצמת קליטה

3— תפקוד אל תפריע

4 - ענה בהודעת טק�ט**

5 - טלפו� לפי ש� איש קשר

6 - שיחת ועידה*

7 - שיו הטלפו�

8 — תפריט הודעות טק�ט**

9 - לוח מקשי�

10 - תפריט אנשי קשר

11 - יומ� שיחות אחרונות

12 - אנשי קשר מועדפי�

13 - השתקת המיקרופו�

14 - דחיית שיחה נכנ�ת

15 - ענה/ חיוג חוזר/ החזק

16 — רמת טעינה �וללת טלפו� נייד

Uconnect 17 - העבר ל/ ממערכת

.GSM שיחת ועידה זמינה רק בהתקני� ניידי� ברשת *

ניידי�  בטלפוני�  רק  זמי�  טק�ט  הודעות  מאפיי�   -  **
.(Bluetooth MAP נדרש פרופיל)
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תפקוד טלפו� של מערכת Uconnect  מאפשר ל לקבל 

ולבצע שיחות באמצעות דיבורית.

יכולי� ג� לבצע שיחות בטלפו� הנייד בהפעלה  הנהגי� 

 המגע (ראה נושא �קולית או באמצעות הלחצני� במ

הפעלה קולית).

באמצעות  מתבצע  דיבורית  באמצעות  שיחה  מאפיי� 

המאפשר  העולמי  התק�   -  Bluetooth טכנולוגיית 

באופ�  לזה  זה  להתחבר  שוני�  אלקטרוניי�  להתקני� 

אלחוטי.

קיי�    Uconnect מערכת  של  טלפו�  לחצ�  א� 

טלפו�  במאפייני  מצויד   של הרכב   ,של ההגה  בגלגל 

.Uconnect

הערה:

• בפרופיל 	  התומ נייד  טלפו�  דורש   Uconnect טלפו� 

דיבורית Bluetooth גר�ה 1.0 או מתקדמת יותר.

• רוב הטלפוני�/ ההתקני� הניידי� תואמי� למערכת 	

ניידי�  התקני�  טלפוני�/  מ�פר   א  ,Uconnect
אינ� מצוידי� בכל המאפייני� הדרושי� לשימוש בכל 

.Uconnect התכונות של מערכת

• 	:Uconnect לשירות ללקוח מערכת

• 	.Driver Uconnect.eu :בקר באתר

• או פנה למרכז שירות מורשה .	

של�  הנייד  הטלפו�  של  אלחוטי)  (חיבור  שיו� 
 Uconnect ע� מערכת

שיו טלפו� נייד הוא תהלי של יצירת חיבור אלחוטי בי� 

.Uconnect לולרי ומערכת�טלפו� 

הערה:

• 	 ,Uconnect מערכת  של  טלפו�  במאפיי�  לשימוש 

 של הנייד  הטלפו�  הא�  לקבוע  ראשית   עלי

באתר              בקר   .Uconnect למערכת  תואמי�  והתוכנה 

תאימות  על  מלא  למידע   www.DriveUconnect.eu
הטלפו� הנייד. 

• שיו טלפו� נייד אינו אפשרי בעת שהרכב בתנועה.	

• נית� לשיי מ�פר מרבי של עשרה טלפוני� למערכת 	

.Uconnect

 Uconnect 3 התחלת הלי� השיו� במערכת שמע

וצג 5 אינ�':

Uconnect 3

.ON או ACC 1. העבר את מתג ההתנעה למצב

2. לח� על לחצ� Phone (טלפו�).

3. בחר "Settings" (הגדרות).

4. בחר Paired Phones (טלפוני� משויכי�).

5. בחר Add device (הו�� התק�).

•  In progress (בביצוע) 	�טלפו� Uconnect יציג את מ

כאשר המערכת מתחברת.
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מערכת Uconnect 4 וצג 7 אינ�':

Uconnect 4

.ON או ACC 1. העבר את מתג ההתנעה למצב

 �2. לח� על לחצ� Phone (טלפו�) בשורת התפריט במ

 No phone connected Do you המגע. תוצג הודעה

הא�  טלפו�  מחובר  (לא   ?want to pair a phone
ברצונ לשיי טלפו�?) בחר Yes (כ�).

3. לאחר בחירת Yes, בצע את השלבי� לחיבור הטלפו� 

.Bluetooth באמצעות קישוריות הנייד של

 Make ,הושל� תוצג הודעה השואלת 4. לאחר שהשיו

בחר  מועד�?)  לטלפו�   (להפו  ?this your Favorite
Yes (כ�) או No (לא). 

מערכת Uconnect 4C/4C NAV וצג 8.4 אינ�':

Uconnect 4 NAV

.ON או ACC 1. העבר את מתג ההתנעה למצב

   �2. לח� על לחצ� Phone (טלפו�) בשורת התפריט במ

המגע. 

• 	 No phone connected Do you want תוצג הודעה 

 ברצונ הא�  טלפו�  מחובר  (לא   ?to pair a phone
 ,Yes Yes (כ�). לאחר לחיצה על  לשיי טלפו�?) בחר 

מערכת השמע תנחה אות בשלבי� לחיבור הטלפו� 

.Bluetooth באמצעות של

• 	 In progress  �מ את  יציג   Uconnect טלפו� 

לאחר  מתחברת.  המערכת  כאשר  (בביצוע) 

 Bluetooth pairing שהשיו הושל� תוצג הודעה 

 successful: The device supports Phone and
 תומ הושל�: ההתק�   Bluetooth  (שיו  .Audio

.OK בטלפ� ובשמע.) לח� על

3.  בחר "Settings " (הגדרות).

            (Bluetooth/טלפו�)  Phone/Bluetooth בחר   .4

 Paired Phones and Audio Devices ולאחר מכ�

(טלפוני� והתקני שמע משויכי�).

5. אפשרות Add Device (הו�� התק�) תוצג תחת 

האפשרות Paired Phones (טלפוני� משויכי�).
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שיו� ה-iPhone של�:

Uconnect �פעיל/ התק Bluetooth

תוא�   iPhone-ב זמיני�  התקני�  של  לחיפוש 

:Bluetooth

1. לח� על לחצ� הגדרות.

פועל.   Bluetooth שמאפיי�  ודא   .Bluetooth בחר   .2

לאחר שהוא פועל, הטלפו� הנייד יתחיל לחפש חיבורי 

.Bluetooth

 Uconnect מצא את מערכת 3. כאשר הטלפו� הנייד של

.Uconnect בחר

:iPhone השל� את תהלי� קישור

בקשת התחברות

בקשת  את  קבל  הנייד,  בטלפו�  בקשה  תוצג  כאשר 

.Uconnect ההתחברות מתפקוד טלפו�

הערה:

.PIN מת�כמה טלפוני� ניידי� ייתכ� שידרשו הזנת �י

iPhone בחר את רמת העדיפות של

בהצלחה, המערכת תבקש  הושל�   השיו  הלי כאשר 

ממ הא� לבחור אותו בטלפו� הנייד המועד�.

בעדיפות  יהיה  הזה  הנייד  שהטלפו�  כדי  (כ�)   Yes בחר 

הגבוהה ביותר.

אחרי�  משויכי�  טלפוני�  על  יועד�  הזה  הנייד  הטלפו� 

באופ�   Uconnect למערכת  ויתחבר  בטווח  הנמצאי� 

אוטומטי ע� הכנ�תו לרכב.

רק טלפו� נייד אחד ו/או התק� שמע Bluetooth אחד נית� 

.Uconnect לחיבור בכל פע� למערכת

 הטלפו� �א� נבחר No (לא), פשוט בחר Uconnect ממ

 Uconnect ומערכת   ,Bluetooth שמע  התק�  נייד/ 

.Bluetooth תתחבר  להתק�

שיו� התק� אנדרואיד:

Uconnect �התק
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תוא�  אנדרואיד  בהתק�  זמיני�  התקני�  של  לחיפוש 

:Bluetooth

1. לח� על לחצ� התפריט.

2. בחר Settings (הגדרות).

3. בחר Connections (חיבורי�).

שמאפיי�  ודא  לפעיל.   Bluetooth הגדרת  את  העבר   .4

Bluetooth פועל. לאחר שהוא פועל, הטלפו� הנייד יתחיל 
.Bluetooth לחפש חיבורי

    Uconnect מצא את מערכת 5. כאשר הטלפו� הנייד של

.Uconnect בחר

•  בקשה בטלפו� הנייד של המבקש 	�ייתכ� שתראה מ

 Do Not את  �מ�  הטלפוני�,  �פר  את  להוריד   ממ

Ask Again (אל תשאל שוב) להורדה אוטומטית של 
�פר הטלפוני�. פעולה זו נועדה לאפשר ביצוע שיחות 

באמירת ש� איש הקשר.

השל� את הלי� שיו� התק� אנדרואיד:

בקשת התחברות

ל�י�מה  זהה  הנייד  בטלפו�  המוצגת  שה�י�מה  ודא 

את  אשר  מכ�  לאחר   ,Uconnect במערכת  המוצגת 

.Bluetooth בקשת התחברות באמצעות

הערה:

מ�פר  של  ידנית  הזנה  דורשי�  ניידי�  טלפוני�  כמה 

.Uconnect �PIN,הכנ� את מ�פר PIN המוצג במ

בחר את רמת העדיפות של טלפו� נייד אנדרואיד

המערכת  בהצלחה,  הושל�   השיו  הלי כאשר 

תבקש ממ הא� לבחור אותו בטלפו� הנייד המועד�.

בחר Yes (כ�) כדי שהטלפו� הנייד הזה יהיה בעדיפות 

הגבוהה ביותר.

הטלפו� הנייד הזה יועד� על טלפוני� משויכי� אחרי� 

הנמצאי� בטווח ויתחבר למערכת Uconnect  באופ� 

אוטומטי ע� הכנ�תו לרכב.

רק טלפו� נייד אחד ו/או התק� שמע Bluetooth אחד 

.Uconnect נית� לחיבור בכל פע� למערכת

 �ממ  Uconnect בחר  פשוט  (לא),   No נבחר  א� 

ומערכת   ,Bluetooth שמע  התק�  נייד/  הטלפו� 

.Bluetooth תתחבר להתק� Uconnect

הערה:

 של הנייד  בטלפו�   - תוכנה  שעדכוני  בחשבו�  קח 

לחיבור  להפריע  עשויי�   -  Uconnect במערכת  או 

.Bluetooth-ה
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.א� הדבר קורה, בצע שוב את הלי השיו

א ראשית, ודא למחוק את ההתק� מרשימת ההתקני� 

.במערכת Uconnect  של

מרשימת   Uconnect את  למחוק  הקפד  מכ�  לאחר 

ההתקני� המשויכי� בהגדרות Bluetooth של הטלפו�.

כעת אתה מוכ� לבצע שיחות באמצעות דיבורית.

לח� על לחצ�  טלפו� Uconnect בגלגל ההגה.

הערה:

טלפוני�  ולרשימת  נייד  טלפו�   שיו על   ��נו למידע 

תואמי� גלוש לאתר www.DriveUconnect.eu או פנה 

למרכז שירות מורשה.

פקודות קוליות נפוצות(דוגמאות)

• Call (טלפ� אל) ישראל ישראלי	

• Call (טלפ� אל) ישראל ישראלי mobile (נייד)	

• Dial 1 248 555 1212 (חייג)	

• Redial (חייג שוב)	

המיקרופו�  של  השתקה)  ביטול  (או  השתקה 
במהל� שיחה

• במהל שיחה לח� על לחצ� Mute (השתק) בתפריט 	

פעילה,  כששיחה  רק  המוצג  הטלפו�,  של  הראשי 

להשתקה ולביטול השתקה של השיחה.

העברת שיחה פעילה בי� הטלפו� לרכב

• 	 �במ (העבר)   Transfer על  לח�  שיחה,   במהל

הראשי של הטלפו� להעברת שיחה פעילה בי� הטלפו� 

לרכב.

�פר טלפוני�

�פר  את  אוטומטית  ת�נכר�   Uconnect מערכת 

 תומ הטלפו�  א�   ,המשוי מהטלפו�   של הטלפוני� 

בתכונה זו.

פע�  כל  מתעדכני�  הטלפוני�  ב�פר  הקשר  אנשי 

שהטלפו� מחובר.

רשומות �פר הטלפוני� מוצגות בתפריט אנשי קשר.

את  בדוק  מוצגות,  אינ�  הטלפוני�  �פר  רשומות  א� 

.ההגדרות בטלפו� של

כמה טלפוני� דורשי� הפעלה ידנית של תכונה זו.

•  המגע של מערכת 	�נית� לעיי� ב�פר הטלפוני� במ

בטלפו�  רק  להתבצע  יכולה  עריכה  אבל   ,Uconnect
 �במ (טלפו�)   Phone לחצ�  על  לח�  לעיו�,   .של

�פר )  Phonebook לחצ�  על  מכ�  ולאחר  המגע, 

 המגע.�טלפוני�) במ

נית� לשמור רשומות �פר טלפוני� מועדפות כמועדפי� 

לגישה מהירה יותר.

עצות לפקודות קוליות

• אמירת השמות המלאי� (כלומר Call ישראל ישראלי 	

לעומת Call ישראל) תגדיל את הדיוק של המערכת.

• יותר. 	 מהירות  לתוצאות  פקודות  "לקשר"  יכול  אתה 

.mobile ,ישראל ישראלי Call לדוגמה אמור

• 	 א� אתה מאזי� לרשימת פקודות קוליות זמינות, אינ

את  שומע  אתה  כאשר  הרשימה.  לכל  להאזי�   צרי

בגלגל  לחצ�   על  לח�  רוצה,  שאתה  הפקודה 

ההגה, המת� לצפצו� ואמור את הפקודה.
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שינוי עוצמת קול

• קולית  	 הפעלה  לחצ�  על  בלחיצה  שיח  דו  התחל 

ואמור את הפקודה. למשל, Help (עזרה).

• השתמש בבקר עוצמת קול/השתקה לכוונו� עוצמת 	

 Uconnect שמערכת  בעת  הנוחה  לרמה  הקול 

מדברת.

הערה:

הגדרות עוצמת קול עבור Uconnect  שונות מאלו עבור 

מערכת השמע.

הערה:

בגלגל  לגישה לעזרה, לח� על לחצ� הפעלה קולית  

ההגה ואמור help. לח� על לח� על לחצ� הפעלה קולית 

 בגלגל ההגה ואמור cancel לביטול מצב העזרה.

תפקוד אל תפריע

הודעות  לנטרל   ל מאפשר   ,Do Not Disturb תפקוד 

 ל ומאפשר  טק�ט,  והודעות  נכנ�ות  שיחות  עבור 

להשאיר את העיניי� על הכביש ואת הידיי� על ההגה.

לנוחיות, יש תצוגה המתעדת את השיחות ואת הודעות 

היה  תפריע"  "אל  תפקוד  כאשר  נענו,  שלא  הטק�ט 

פעיל.

בשורת   ((שיו  Pairing בחר  תפריע  אל  מצב  להפעלת 

תפריע)  (אל   Do Not Disturb ובחר  הטלפו�,  תפריט 

מתפריט הגדרות.

אתה יכול ג� להפעיל את המאפיי� בלחיצה על לחצ� אל 

 של טלפו�.�תפריע בחלק העליו� של כל מ

על  אוטומטי  למענה  מ�וגל   Do Not Disturb תפקוד 

נכנ�ת  שיחה  כאשר  שניה�,  או  שיחה  הודעת טק�ט, 

נדחית ומועברת לתא קולי.

הודעות המענה האוטומטיות יכולות להיות:

• 	 I am driving right now, I will get back to you
shortly (בנ�יעה, אחזור אלי מיד)

• יצירת הודעה מענה אוטומטי מותאמת של עד 160 	

תווי�.

שיחת  לבחור  נית�  מופעל  תפריע  אל  תפקוד  כאשר 

ועידה, כ שתוכל עדיי� לבצע שיחה נו�פת מבלי להפריע 

לשיחות נכנ�ות.

הערה:

• 	 �במ תוצג   ההודעה המותאמת  רק ההתחלה של 

המגע.

• נתמכת 	 אינה  טק�ט  הודעת  באמצעות  מענה 

.iPhone-ב

• מענה אוטומטי באמצעות הודעת טק�ט זמי� רק 	

.Bluetooth MAP בטלפוני� התומכי�

הודעות טק�ט נכנ�ות

נייד  להתק�  משויכת   Uconnect שמערכת  לאחר 

תוא�, המערכת מ�וגלת להודיע על הודעת טק�ט 

שמתקבלת ולהקריא אותה דר מערכת השמע של 

הרכב.

להאזנה להודעות נכנ�ות, או הודעות אשר נמצאות 

(הודעות)   Messages בתפריט  בחר  הנייד,  בטלפו� 

 Listen (האז�) ליד ההודעה שברצונ ולח� על לחצ� 

להאזי� לה.

הערה:

מחזור   במהל שהתקבלו  טק�ט  הודעות  רק 

ההתנעה הנוכחי ניתנות לצפייה/קריאה.

כדי לאפשר קריאה של הודעות טק�ט נכנ�ות:

iPhone

1. לח� על לחצ� הגדרות בטלפו� הנייד.
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.Bluetooth 2. בחר

• מקושר 	 הנייד  והטלפו�  פועל,   Bluetooth-ש ודא 

.Uconnect למערכת

.Uconnect 3. ברשימת ההתקני� הקש על  ליד

4. הפו את "הצג התראות" לפעיל.

 iPhone-הפעלת קבלת הודעות טק�ט נכנ�ות ב

התקני אנדרואיד

1. לח� על לחצ� הגדרות בטלפו� הנייד.

2. בחר הגדרות.

3. בחר חיבורי�.

4. הפו את "הצג התראות" לפעיל.

• הודעה קופצת תוצג ותבקש ממ לאשר את הבקשה 	

 Do Not Ask את  בחר   .של ההודעות  אל  לגישה 

.OK (אל תשאל שוב) ולח� על Again

הפעלת קבלת הודעות טק�ט נכנ�ות מהתק� 
אנדרואיד

הערה:

כל הודעות הטק�ט שהתקבלו במהל מחזור ההתנעה 

מתג  כאשר   Uconnect ממערכת  יימחקו  הנוכחי 

.OFF ההתנעה מועבר למצב

עצות ושאלות שכיחות לעזרה בשיפור ביצועי 
Bluetooth במערכת Uconnect של�

הטלפו� הנייד אינו מתחבר למערכת לאחר שיו�:

• התק� 	 או  אוטומטי  לחיבור  הנייד  הטלפו�  את  הגדר  

מהימ� בהגדרות Bluetooth של הטלפו� הנייד (התקני 

בלקברי).

• מחדש 	 מתחברי�  אינ�  רבי�  ניידי�  טלפוני� 

עדיי�  נית�  ידנית.  מחדש  הפעלה  לאחר  אוטומטית 

כל  את  �גור  ידני.  באופ�   של הטלפו�  את  לחבר 

בהוראות  (עיי�  פעילי�  להיות  שעשויי�  היישומי� 

 ההפעלה של הטלפו� הנייד) ולאחר מכ� בצע את הלי

שיו (חיבור אלחוטי) של הטלפו� הנייד של למערכת 

.Uconnect
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• בצע איפו� להגדרות המפעל בטלפו� הנייד של. עיי� 	

בהוראות ההפעלה המצורפות לטלפו� הנייד של. יש 

לבצע זאת רק כאשר אי� ברירה אחרת.

הטלפו� הנייד אינו מתחבר למערכת:

• ובמערכת 	 הנייד  בטלפו�   השיו הי�טוריית  את  מחק 

חיבור  בהגדרות  כלל   בדר הנמצאת   ,Uconnect
Bluetooth של הטלפו�.

• התקני 	 ברשימת   Uconnect בוחר  שאתה  ודא 

.Bluetooth  בטלפו� הניד של

• א� מערכת הרכב יוצרת קוד PIN, ברירת המחדל היא 	

.0000

• באמצעות 	 הנייד  בטלפו�  ידני  מחדש  אתחול  בצע 

ה�רת ה�וללה (א� ניתנת לה�רה - ראה בהוראות 

ההפעלה של הטלפו� של). יש לבצע זאת רק כאשר 

אי� ברירה אחרת.

�פר הטלפוני� לא הורד:

• �מ� את Do Not Ask Again (אל תשאל שוב) ולאחר 	

מכ� אשר את בקשת הורדת �פר הטלפוני� בטלפו� 

הנייד של. עד 5,000 אנשי קשר ע� ארבעה מ�פרי 

 Uconnect פר הטלפוני� של מערכת�טלפו� יועברו ל

.4C/4C NAV

• עד 2,000 אנשי קשר ע� ארבעה מ�פרי טלפו� יועברו 	

.Uconnect 4 פר הטלפוני� של מערכת�ל

לא נית� לבצע שיחת ועידה:

• מפעילי רשת �לולרית CDMA (חלוקת קוד לנקודות 	

 ,��נו למידע  ועידה.  בשיחות  תומכי�  אינ�  מרובות) 

.עיי� בהוראות ההפעלה של הטלפו� הנייד של

:AUX ביצוע שיחות בעת חיבור לשקע

• חיבור הטלפו� הנייד לשקע AUX כאשר הטלפו� מחובר 	

באמצעות Bluetooth ינטרל את הדיבורית. אל תבצע 

.AUX מחובר לשקע שיחות כאשר הטלפו� של

עצות מהירות למערכת זיהוי 
UCONNECT קולי

Uconnect הקדמה למערכת

העצות  בעזרת   Uconnect במערכת  להשתמש  התחל 

המהירות הללו.

ה� מפרטות פקודות קוליות עיקריות ועצות שעלי לדעת 

או   Uconnect 3, Uconnect 4 על מערכת  לשלוט  כדי 

Uconnect 4/4C NAV מערכת

Uconnect 3

Uconnect 4
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Uconnect 4 NAV

או  התחתו�,  ב�רגל   NAV ה�מל  את  רואה  אתה  א� 

זה   ,אינ�' של  8.4  המגע �על מ היישומי�  בתפריטי 

אומר שיש ל את מערכת Uconnect 4C NAV וא� לא, 

תצוגה  ע� מערכת   Uconnect 4 את  בוודאי   ל יש  אז 

של 8.4 אינ�'.

התחלת הפעלה

 Uconnect כל מה שאתה צרי כדי לשלוט על מערכת 

באמצעות קול ה� הלחצני� בגלגל ההגה.

תאימות  לבדיקת   driveuconnect.eu באתר  בקר   .1

תכונות הטלפו� הנייד ולהוראות על חיבור טלפו� למערכת.

דוגמאות  ה�  נו�עי�  ושיחות  רוח  רקע.  רעשי  הפחת   .2

לרעשי� שעשויי� להשפיע על הזיהוי.

בכיוו�  כשהפני�  רגילי�  ובעוצמה  בקצב  ברור  דבר   .3

ומכוו�  הפנימית  במראה  נמצא  והמיקרופו�  לפני�. 

לכיוו� הנהג.

4. בכל פע� שאתה נות� פקודה קולית, אתה חייב ראשית 

הטלפו�,  לחצ�  או  קולית  הפעלה  לחצ�  על  ללחו� 

להמתי� עד לצפצו� ולומר את הפקודה הקולית.

הוראת  או  העזרה  הודעת  את  לקטוע  יכול  אתה   .5

ולחצ�  קולית  הפעלה  לחצ�  על  בלחיצה  המערכת 

הטלפו�, ואמירת פקודה קולית מהקטגוריה הנוכחית.

Uconnect לחצני הפעלה קולית של

או  שליחה  לשיחה,  למענה  או  שיחה  לביצוע  לח�   -  1

קבלה של הודעת טק�ט.

2 - לכל מערכות השמע:

תפקודי  להתחלת  הקולית  ההפעלה  לחצ�  על  לח� 

מערכת השמע, מדיה. יישומי�, ניווט (א� קיי�) ותפקודי 

בקרת אקלי�.

3 - לח� ל�יו� שיחה.
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פקודות קוליות ב�י�יות

נית� להשתמש בפקודות הקוליות הב�י�יות הבאות בכל 

.Uconnect מצב בשימוש במערכת

לח� על לחצ� הפעלה קולית  לאחר הצפצו� אמור...

• Cancel לביטול ההפעלה הקולית הנוכחית	

• Help לשמיעת רשימה של הצעות לפקודות קוליות	

• Repeat להאזנה חוזרת להודעת המערכת	

שי� לב ל�ימני� הגרפיי� המודיעי� ל על מצב מערכת 

 המגע.�הזיהוי הקולי. ה�ימני� מופיעי� במ

רדיו

השתמש בקול למעבר מהיר לתחנות רדיו AM, FM או 

DAB שברצונ להאזי� לה�. 

לח� על לחצ� הפעלה קולית  לאחר הצפצו� אמור...

• לערו� 	 (כוונ�    Tune to ninety-five-point-five FM
FM) Tune to Satellite Channel Hits 1 95.5  (כוונ� 

(Hits 1 לערו� לוויי�

רוצה  או  לומר  מה  בטוח  לא  אתה  א�  עת,  בכל  עצה: 

קולית  קולית, לח� על לחצ� הפעלה  ללמוד פקודה 

ואמור Help. המערכת תפיק רשימה של פקודות.

UCONNECT 3 רדיו

UCONNECT 4 רדיו 

 Uconnect 4C/4C NAV רדיו

מדיה

 USB מאפשרת חיבור באמצעות Uconnect מערכת

הפעלה  קיימי�).  (א�  אביזרי�  ושקעי   Bluetooth
קולית אפשרית רק להתקני� המחוברי� באמצעות 

USB או AUX. (נגינת תקליטור בשליטה מרחוק אינה 
אפשרית בכל הרכבי�.)

לח� על לחצ� הפעלה קולית  לאחר הצפצו� אמור 

למעבר  ההוראות  אחר  ועקוב  הבאות  הפקודות  את 

למקור המדיה או לבחירת אמ�.

• Change source to Bluetooth (שנה מקור ל- 	
(Bluetooth

• 	(AUX-שנה מקור ל) Change source to AUX

• 	(USB-שנה מקור ל) Change source to USB
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• 	 Play album  ;Beethoven אמ�)  (נג�   Play artist
שיר)  (נג�   Play song   ;Greatest Hits אלבו�)  (נג� 

Play genre (נג� �וג מו�יקה)    ;Moonlight Sonata
Classical

כל  להצגת   המגע �Browse במ לחצ�  על  לח�  עצה: 

חייבת   של הקולית  הפקודה   .USB בהתק�  המוזיקה 

�וג  או  השיר  האלבו�,  האומ�,  לנתוני  במדויק  להתאי� 

המוזיקה המוצגי�.

UCONNECT 3 מדיה

UCONNECT 4 מדיה

Uconnect 4C/4C NAV מדיה

טלפו�

טלפו�  לשיחות  מענה  על  מקלה   Uconnect מערכת 

באמצעות הדיבורית. כאשר לחצ� �פר הטלפוני� מואר 

 המגע, המערכת מוכנה לפעולה.�במ

לבדיקת תאימות הטלפו� הנייד של והוראות שיו, גלוש 

שירות  למרכז  פנה  או   www.driveconnect.eu לאתר 

מורשה. 

לח� על לחצ� הפעלה קולית (VR icon) ולחצ� הטלפו�.

לאחר הצפצו�, אמור את הפקודות הבאות...

• Call (טלפ� אל) ישראל ישראלי	

• הוראות 	 אחר  ומלא   123-456-7890 (חייג)   Dial
המערכת.

• Redial (חיוג חוזר לשיחה יוצאת האחרונה)	

• Call back (טלפ� לשיחה הנכנ�ת האחרונה)	

הפעלה  לחצ�  על  לח�  קולית,  פקודה  מת�  בעת  עצה: 

קולית (VR icon) ואמור Call, ולאחר מכ� בטא את הש� 

בדיוק כמו שהוא רשו� ב�פר הטלפוני�.

לומר  נית�  טלפו�,  מ�פרי  כמה  יש  הקשר  לאיש  כאשר 

Call John Smith work (טלפ� ל... עבודה).



  Uconnect 3 �טלפו

 Uconnect 4 �טלפו

Uconnect 4C/4C NAV �טלפו

שליחת הודעות טק�ט

מערכת Uconnect תודיע על הודעה נכנ�ת.

לח� על לחצ� הפעלה קולית  או לחצ� הטלפו�  

להיות  חייב  תוא�  נייד  (טלפו�  (האז�).   Listen ואמור 

(.Uconnect מחובר למערכת

על  לח�  נקראה,  הנכנ�ת  הטק�ט  שהודעת  לאחר   .1

לאחר   . לחצ�  על  או  קולית   הפעלה  לחצ� 

הצפצו� אמור: Reply (השב)

על  חזור  הצפצו�,  לאחר   .Uconnect להודעות  האז�   .2

אחת מההודעות המוגדרות מראש ומלא אחר הודעות 

המערכת.

מענה מוגדר מראש להודעות טק�ט

Yes Stuck in. (כ�) 
traffic. (תקוע 

בפקק)

 .See you later
(נתראה מאוחר 

יותר)

No Start without. (לא) 
me. (התחילו 

בלעדי) 

I’ll be late. (אני 
מאחר)

 .Okay Where are
you? (איפה 

אתה?)

 I will be 5 (10 
 ,15, 20, 30, 45,

 60)* minutes
late. (אאחר ב ... 

דקות)

 .Call me
(תתקשר אלי) 

 Are you there
yet? (אתה כבר 

לש�?)

 I’ll call
 .you later

 (אתקשר אלי
מאוחר יותר)

 I need
.directions
 (אני צרי
הנחיות)

 See you in
 be 5 (10 ,15,
 20, 30, 45,

 .60)* minutes
(נתראה עוד ... 

דקות)

 I’m on my
way. (אני 

(בדר

 Can’t talk
right now. (לא 
יכול לדבר כרגע)

 I’m lost
(הלכתי 
לאיבוד).

Thanks. (תודה)

* אמור רק את המ�פרי� הרשומי�, אחרת מערכת 
Uconnect עלולה לא להבי� את הפקודה.
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עצה: לטלפו� הנייד של יש יישו� מלא של פרופיל גישה 

להודעות (MAP), נצל את היתרו� של תכונה זו.

יותר  מאוחרי�  ודגמי�   Apple iPhone iOS 6 טלפוני 

להפעיל  כדי  נכנ�ות.  הודעות  של  רק  בקריאה  תומכי� 

השלבי�  ארבעת  את  בצע   ,iPhone-ב זו  תכונה  את 

הפשוטי� הבאי�:

iPhone הגדרות התראות

1 - בחר הגדרות.

.Bluetooth 2 - בחר

.3 - בחר (i) עבור הרכב המשוי

4 - הפעל את "הצג התראות".

עצה: מענה להודעת טק�ט אינו תוא� ל-iPhone, אבל 

יכול  אתה   ,Siri Eyes Free בתפקוד  מצויד   רכב א� 

להשתמש בפקודות קוליות  לשליחת הודעות קוליות.

בקרת אקלי�

ח� מדי? קר מדי? כוונ� את הטמפרטורה ברכב ללא מגע 

יד ושמור על נוחות כל הנו�עי� תו נ�יעה. (א� הרכב 

מצויד בבקרת אקלי�.) 

. לאחר הצפצו�, אמור  לח� על לחצ� הפעלה קולית 

את הפקודות הבאות...

• (כוונ� 	  Set driver temperature to 20 degrees
את הטמפרטורה לנהג ל-20 מעלות)

• 	 Set passenger temperature to 20 degrees
(כוו� את הטמפרטורה לנו�ע ל-20 מעלות)

ניתנות  האקלי�  בקרת  עבור  קוליות  פקודות  עצה: 

 .ברכב הפנימית  הטמפרטורה  לכוונו�  רק  לשימוש 

פקודות קוליות אינ� יכולות להפעיל את חימו� המושבי� 

או גלגל ההגה, א� קיימי�.

בקרת אקלי� מערכת Uconnect 4 וצג 7 אינ�'

בקרת אקלי� מערכת Uconnect 4C/4C NAV וצג 
8.4 אינ�'

(4C NAV) ניווט

תפקוד ניווט של מערכת Uconnect מ�ייע לחי�כו� בזמ� 

להגיע  כיצד  בדיוק  יודע  כאשר אתה  היעילות,  ולהגברת 

למקו� כלשהו.

. לאחר  1. להכנ�ת יעד, לח� על לחצ� הפעלה קולית 

הצפצו� אמור... Find address .... (מצא כתובת...)

2. לאחר מכ�, מלא אחר הוראות המערכת.

עצה: להתחלת חיפוש עבור נקודת עניי�, לח� על לחצ� 

 Find nearest ...לאחר הצפצו� אמור . הפעלה קולית 

coffee shop (מצא את בית הקפה הקרוב ביותר).
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Uconnect 4C NAV Navigation

עדכו� מפה

 www.maps.mopar.eu גלוש לאתר ,לעדכו� המפה של

או צור קשר ע� מרכז שירות מורשה.

Siri Eyes Free - א� קיימת
Siri  מאפשרת ל שימוש בקול לשליחת הודעות טק�ט, 

בחירת מדיה, חיוג ועוד.

אתה  למה  להבי�  כדי  טבעית  בשפה  משתמשת   Siri
מתכוו� ותגיב כדי לאשר את הבקשה. 

 המערכת מיועדת לשמירת המבט של על הכביש וידי

 ל ל�ייע   Siri-ל אפשרות  מת�  באמצעות  ההגה  על 

בביצוע משימות שימושיות.

כדי להפעיל את Siri  לח� והחזק, ולאחר מכ� שחרר את 

לחצ� מערכת זיהוי קולי (VR) בגלגל ההגה.

 Siri-מ לבקש  תוכל  כפול,  צפצו�  שתשמע  לאחר 

לקרוא  הנחיות,  לתת  מוזיקה,  פודקא�טי�,  להשמיע 

הודעות טק�ט ועוד פעולות רבות שימושיות.

 Uconnect 4 Siri Eyes Free זמינה

 Uconnect 4C/4C NAV With 8.4-inch Siri Eyes
Free זמינה

תפקוד אל תפריע

תפקוד Do Not Disturb, מאפשר ל לנטרל הודעות 

ומאפשר  טק�ט,  והודעות  נכנ�ות  שיחות  עבור 

על  הידיי�  ואת  הכביש  על  העיניי�  להשאיר את   ל

יש תצוגה המתעדת את השיחות   ,לנוחיות ההגה. 

ואת הודעות הטק�ט שלא נענו, כאשר תפקוד "אל 

תפריע" היה פעיל.

אוטומטי  למענה  מ�וגל   Do Not Disturb תפקוד 

שיחה  כאשר  שניה�,  או  שיחה  טק�ט,  הודעת  על 

נכנ�ת נדחית ומועברת לתא קולי.

הודעות המענה האוטומטיות יכולות להיות:

• 	 I am driving right now, I will get back to you
shortly (בנ�יעה, אחזור אלי מיד)

• עד 	 של  מותאמת  אוטומטי  מענה  הודעה  יצירת 

160 תווי�.

כאשר תפקוד אל תפריע מופעל, נית� לבחור שיחת 

מבלי  נו�פת  שיחה  לבצע  עדיי�  שתוכל   כ ועידה 

להפריע לשיחות נכנ�ות.

הערה:

 �רק ההתחלה של ההודעה המותאמת תוצג  במ

המגע.
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• 	.iPhone ט אינו תוא� לטלפוני�מענה להודעת טק

• רק 	 זמי�  טק�ט  הודעת  באמצעות  אוטומטי  מענה 

.Bluetooth MAP בטלפוני� התומכי�

Android Auto - א� קיי�
הערה:

 של ה�לולרית  הרשת  ב�פק  כתלות  זמי�  זה  מאפיי� 

ויצר� הטלפו�. כמה ממאפייני Android Auto עשויי� לא 

להיות זמיני� בכל אזור ו/או שפה.

לתקשר   בקול להשתמש   ל מאפשר   Android Auto
של  ביותר  המתקדמת  הקולי  הזיהוי  טכנולוגיית  ע� 

 ,רכב של  הקולי  הזיהוי  מערכת  באמצעות   ,Google
 ולהשתמש בחבילה ה�לולרית של הטלפו� החכ� של

 המגע �להפעלה של יישומי טלפו� האנדרואיד של ממ

.Uconnect  של מערכת

חבר את הטלפו� בעל גר�ת Android 5.0 (Lollipop) או 

מתקדמת יותר לאחד משקעי מדיה USB, ולח� על �מל 

Android Auto החדש המחלי� את �מל הטלפו� בשורת 
.Android Auto התפריט הראשית להפעלת

ההגה,  בגלגל  הקולית  ההפעלה  לחצ�  את  והחזק  לח� 

 ,Android Auto-ב והחזק את �מל המיקרופו�  לח�  או 

מזהה  אשר  אנדרואיד,  של  קולי  זיהוי  של  להפעלה 

מאפייני  של  ברשימה  לשימוש  טבעית,  בשפה  פקודות 

:הטלפו� של

• מפות	

• מוזיקה	

• טלפו�	

• הודעות טק�ט	

• יישומי� נו�פי�	

Android Auto בצג 7 אינ�'

בטלפוני   נתמ אינו  טק�ט  הודעת  באמצעות  מענה 

.iPhone

רק  זמי�  טק�ט  הודעת  באמצעות  אוטומטי  מענה 

Bluetooth MAP בטלפוני� התומכי�

Android Auto בצג 8.4 אינ�'

למידע נו��, עיי� בחוברת הוראות ההפעלה של מערכת 

.Uconnect

הערה:

נדרש טלפו� חכ� בעל גר�ת Android 5.0 Lollipop או 

 Google Play  מתקדמת יותר והורדה של יישו� מחנות

�ימני�  ה�   Google Play-ו  Android, Android Auto
.Google Inc חריי� רשומי� של�מ

Apple CarPlay - א� קיי�
הערה:

 של ה�לולרית  הרשת  ב�פק  כתלות  זמי�  זה  מאפיי� 

ויצר� הטלפו�. כמה ממאפייני Apple CarPlay עשויי� לא 

להיות זמיני� בכל אזור ו/או שפה.
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Apple CarPlay מאפשר ל להשתמש בקול לתקשר 
 רכב של  הקולי  הזיהוי  מערכת  באמצעות   Siri ע� 

 ולהשתמש בחבילה ה�לולרית של הטלפו� החכ� של

 המגע של �יישומי ה-iPhone של ממ להפעלה של 

.Uconnect מערכת

חבר את טלפו� iPhone 5 או גר�ה מתקדמת יותר לאחד 

משקעי מדיה USB באמצעות כבל Lightning המצור� 

הטלפו�  �מל  את  המחלי�   CarPlay �מל  על  ולח� 

 Apple בשורת התפריט הראשית להתחלת הפעלה של

.CarPlay

לח� והחזק את לחצ� ההפעלה הקולית בגלגל ההגה, או 

לח� והחזק את לחצ� הבית ב-Apple CarPlay, להפעלה 

לשימוש  טבעית,  בשפה  פקודות  מזהה  אשר   ,Siri של 

:ברשימה של מאפייני ה-iPhone של

• טלפו�	

• מוזיקה	

• הודעות	

• מפות	

• יישומי� נו�פי�	

Apple CarPlay בצג 7 אינ�'

Apple CarPlay בצג 8.4 אינ�'

למידע נו��, עיי� בחוברת הוראות ההפעלה של מערכת 

.Uconnect

הערה:

נדרש iPhone תוא�. פנה לשירות כדי לבדוק תאימות 

של הטלפו�. ייתכ� שיחולו חיובי� עבור נתוני� וגלישה. 

. Apple ממשק המשתמש של הרכב  נוצר ע"י

מ�חריי�  �ימני�  ה�   iPhone-ו  Apple CarPlay
רשומי� של חברת  .Apple Inc, הרשומי�  בארה"ב  

הפרטיות  ומדינות  השימוש  תנאי  אחרות.  ובמדינות 

של Apple Inc ה� התקפי�.

מידע נו��

ו-   Mopar שמורות.  הזכויות  כל   .FCA  2018  ©
 Mopar-חריי� רשומי� ו�Uconnect ה� �ימני� מ
 .FCA של  מ�חרי  �ימ�  הוא   Owner Connect

.Google Inc חרי של חברת�אנדרואיד הוא �ימ� מ
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שירות לקוחות



שה ל� עזרה
א	 דרו
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א� דרושה ל� עזרה
ו�וכניו מעונייני� בשביעות הרצו� המלאה  היבוא�  היצר� 

של מהמוצרי� והשירותי� שלה�. א� נתקלת בבעיית 

שירות או קושי אחר, אנו ממליצי� על הצעדי� הבאי�:

פנה לאחראי או מנהל שירות במרכז שירות מורשה של 

המו�מכי�  האנשי�  ה�  שירות  מנהלי  �מלת.  חברת 

במרכזי שירות לפתרו� בעיות שירות.

בעת פנייה למרכז שירות �פק את פרטי המידע הבאי�:

• ש� הבעלי� וכתובתו מ�פר הטלפו� של הבעלי�	

• ש� מרכז השירות	

• במ�מכי 	 ג�  נמצא  (הוא   (VIN) רכב  זיהוי  מ�פר 

הרישוי של הרכב)

• תארי מ�ירת הרכב וקריאת מד המרחק 	

• מרכזי מכירה ושירות מורשי�	

• המרחק 	 מד  וקריאת  הרכב  של  המ�ירה   תארי

הנוכחית.

• 	הי�טוריית טיפולי� של רכב

• כל תיאור של בעיה והנ�יבות שגרמו להיווצרותה	
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ספר נהג רנגלר

המידע הנכלל בספר  זה הינו בעל אופי כללי בלבד.
 חברת FCA והיבואן 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.

FCA מחלקת טכנית סמלת
 12/2018 
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