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חוברת

07/2020

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

www.subaru.co.il 6263

חוברת אחריות

07/2020

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

www.subaru.co.il 6263
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הנהיגה  מאופי  מושפעת  והיא  היות  לעיל,  מהמצוין  שונה  להיות  עשויה  בפועל  הדלק  צריכת  כי  יודגש 
והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה 
שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף 

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

רח' המגשימים 6,  ת.ד 7934 פתח תקווה 4934829
טלפון: 1800-709-709
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מדריך למשתמש אחריות
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הנהיגה  מאופי  מושפעת  והיא  היות  לעיל,  מהמצוין  שונה  להיות  עשויה  בפועל  הדלק  צריכת  כי  יודגש 
והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה 
שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף 

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

רח' המגשימים 6,  ת.ד 7934 פתח תקווה 4934829
טלפון: 1800-709-709
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מדוע לבחור בחלקי 
החילוף המקוריים

אנו מכירים היטב את רכבך מכיוון שהמצאנו, עיצבנו ובנינו אותו - 

אנחנו באמת מכירים כל פריט ופריט בו. במרכזי שירות מורשים מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ 

המכונאים שהכשרנו יעניקו לכם שירות איכותי ומקצועי.

מרכזי השירות המורשים מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ תמיד זמינים עבורך ויציעו לך פעולות שירות רגילות, 

בדיקות תקופתיות והמלצות מעשיות של המומחים שלנו. 

 בעזרת חלקי החילוף המקוריים של פיאט תשמור על מהימנותו של רכבך החדש,

על נוחותו ועל ביצועיו  ללא שינוי - לכן קנית אותו.

 דרוש תמיד שברכבך יתקינו חלקי חילוף מקוריים. מומלץ להשתמש בהם מכיוון שאנו שוקדים בהתמדה 

על מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות.

מ כל הסיבות הנ”ל סמוך על חלקי החילוף המקוריים

מכיוון שהם היחידים שחברת פיאט עיצבה עבור רכבך. 

:LINEACCESSORI קולוע אביזרים ביצועים: נוחות: סביבה: בטיחות:
גגונים, חישוקי גלגלים מזרקי מצתים ומצברים מתלה ומגבי שמשה קדמית תחזוקה של מסנני חלקיקים,  מערכת בלימה

מערכת בקרת אקלים



בחירה בחלקי חילוף מקוריים 
היא הבחירה הטבעית



כיצד מזהים חלקי 
חילוף מקוריים

כל חלקי החילוף המקוריים עוברים בקרה מחמירה 

של מומחים בשלב העיצוב והייצור באמצעות חומרים מתקדמים 

שנועדו לבחון את מהימנות החלק.

בקרה מחמירה נועדה להבטיח ביצועים ובטיחות עבורך ועבור נוסעיך לאורך זמן.

דרוש תמיד שיתקינו ברכבך חלקי חילוף מקוריים וודא שאכן השתמשו בהם.



לקוח יקר,

ברצוננו לברך אותך ולהודות לך על בחירת בםיאט דובלו.

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

בספר תמצא מידע, עצות ואזהרות חשובות על שימוש ברכבך ועל כיצד להגיע לביצועים הטובים על סמך המאפיינים 
הטכניים של פיאט דובלו שלך.

מומלץ לקרוא את הספר עד סופו לפני נסיעתך הראשונה, כדי להכיר את הבקרים, ומעל הכל, את הבלמים, מערכת 
ההיגוי ואת תיבת ההילוכים. בו בזמן באפשרותך ללמוד את התנהגות הרכב בדרכים שונות.

ספר זה אף מתאר מאפיינים מיוחדים ועצות, וכן מיודע חיוני לנהיגה בטוחה, לטיפול ולתחזוקה של פיאט דובלו שלך 
לאורך זמן.

אחרי קריאתו מומלץ לשמור את ספר בתוך הרכב, כדי שיהיה נגיש בעת הצורך וכדי יישאר בתוך הרכב אם יימכר. 

בחוברת השירות המצורפת תמצא תיאור השירותים שחברת ס.מ.ל.ת. בע”מ מציעה ללקוחותיה, את תעודת האחריות 
ואת התנאים לשמירה על תוקפה.

אנו בטוחים שהספרות ומרכזי השירות שלנו יעזרו לך ליהנות מרכבך החדש ומהשירות שמספקת חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ 
במרכזי השירות שלה.

קריאה מהנה. נסיעה בטוחה!

תל-אביב 11-2014 - מהדורה 1 מק"ט 603.99.577



חשוב מאוד

תדלוק

מנועי בנזין: דלק רק בדלק נטול עופרת בדירוג אוקטן (RON) 95 ומעלה העומד בתקן אירופי EN228. מנועי דיזל: 
תדלק בסולר בלבד העומד בתקן אירופי EN590. שימוש במוצרים או בתערובות אחרות עלול לגורם נזק בלתי 

הפיך למנוע, ובעקבותיו לבטל את תוקף האחריות.

התנעת המנוע

מנועי בנזין: ודא שבלם החניה משולב. שלב את ידית ההילוכים בהילוך סרק, לחץ על דוושת המצמד במלואה 
מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה, סובב את מתג ההתנעה למצב AVV ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע מותנע. 

מנועי דיזל: סובב את מתג ההתנעה למצב MAR והמתן עד שייכבו נוריות האזהרה (איור( ו- (איור(. לאחר מכן 
סובב את מתג ההתנעה למצב AVV ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע מותנע.

חניה על חומרים דליקים

 הממיר הקטליטי מפתח טמפרטורות גבוהות במהלך הפעלתו. אל תחנה את רכבך על דשא, עלים יבשים, 
מחטי אורנים או חומרים דליקים אחרים: קיימת סכנת שריפות.

שמירה על איכות הסביבה

הרכב מצויד במערכת המנטרת את רכיבי הפליטה, 

כדי לעזור ולהגן על איכות הסביבה.

אביזרי חשמל

אם תחליט להוסיף אביזרי חשמל לאחר הרכישה (למרות הסכנה של פריקת מצבר ההדרגתית(, פנה למרכז 
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ. טכנאי המרכז יכולים לחשב את העומס החשמלי הכולל ולבדוק שרכבך 

יכול לעמוד בעומס הנדרש.

תכנית טיפולים

תחזוקה נכונה מאפשרת לשמור על ביצועים טובים ומאפייני בטיחות, על ידידותיותו לסביבה ולעלויות תפעול 
נמוכות.



שימוש בספר הנהג
הוראות הפעלה

בכל פעם שניתן הוראות כיוון (ימינה/שמאלה או לפנים/לאחור( הנוגעות לרכב, הם מיועדים לנהג. אם ההנחיה נוגעת לנוסעים 
אחרים, יצוין הדבר בפירוש במקום מתאים בטקסט.

האיורים בספר נהג זה נועדו להמחשה בלבד: לכן, ייתכן כי פרטים מסוימים באיור לא מתאימים לסידורם ברכב בפועל. כמו כן, 
ספר נהג זה מתאר כלי רכב בעלי גלגל הגה בצד שמאל. לפיכך, ייתכן כי באיור מיקום ומבנה של בקרים מסוימים בכלי רכב 

שגלגל ההגה בהן נמצא בצד ימין לא יהיה כהשתקפות המראה.

כדי לזהות את הפרק המכיל את המידע הדרוש, באפשרותך לעיין באינדקס המופיע בסוף ספר הנהג.

ניתן לזהות פרקים במהירות באמצעות לשוניות גרפיות ייעודיות בצדו של כל עמוד אי זוגי. בעוד כמה עמודים נמצא תוכן 
העניינים שיעזור לך להכיר את הפרק ואת הסמלים הרלוונטיים בלשוניות. כמו כן, שמו של הפרק מופיע בצדו של כל עמוד זוגי.

התרעות ואזהרות

במהלך הקריאה של הספר תמצא סדרה של אזהרות שנועדו למנוע פועלות העלולות להזיק לרכבך.

כמו כן, כלולים בספר אמצעי זהירות שנועדו למנוע שימוש שגוי ברכיביו של הרכב, שעלול לגרום תאונות או פציעות.

לפיכך, יש להקפיד ולמלא אחר ההנחיות בכל האזהרות ובאמצעי הזהירות.

אזהרות ואמצעי זהירות מסומנים בטקסט באופן הבא:

בטיחות אישית 

בטיחות רכב 

הגנה על הסביבה

הערה: סמלים אלה מופיעים ליד הכותרת או בסוף השורה ומלווים במספר. מספר זה מקביל לאזהרה בסוף הנושא הרלוונטי.



חשוב
ספר נהג זה מתאר את כל גרסאותיו של פיאט דובלו. ציוד אופציונלי, ציוד שמיועד למדינות מסוימות או 

גרסאות אחרות לא צוינו במפורד בטקסט: לכן, עליך להתחשב במידע הקשור לרמת הגימור, המנוע והגרסה 
שרכשת. תוכן שפורסם במהלך הייצור של הדגם, מלבד הדרישה הספציפית לציוד אופציונלי במעמד 

הרכישה, יצוין בהערה )אם קיים(.

כל המידע הכלול בספר זה נועד לעזור לך להשתמש ברכבך באופן מיטבי. חברת פיאט שוקדת בהתמדה על 
שיפור רכביה. לכן, היא שומרת על זכותה לבצע שינויים בדגם המתואר מסיבות טכניות ו/או מסחריות.

למידע נוסף פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ.

סמלים
רכיבי רכב מסוימים נושאים תוויות צבעוניות שסמליהן מציינים אמצעי זהירות שיש להקפיד עליהם תוך כדי שימוש.

לוחית המסכמת סמלים אלה נמצאת מתחת למכסה המנוע.



שינויים ברכב
חשוב

כל שינוי ברכב עלול לפגוע בבטיחותו ובשליטה בו בכביש. בעקבות זאת הרכב עלול לגרום תאונה שבה ייפצעו הנוסעים בפציעות 
קטלניות.

אביזרים שרכש בעל הרכב

אם לאחר הרכישה החלטת להתקין אביזרים חשמליים הדורשים אספקת חשמל קבועה (לדוגמה, רדיו, מערכת למניעת גניבות לוויינית 
וכד’( או אביזרים המפעילים עומס על מערכת אספקת החשמל, פנה למרכז שירות מורשה מטען ס.מ.ל.ת. בע”מ. עובדיו של מרכז 

השירות יבדקו את מערכת החשמל של הרכב ויקבעו אם היא מסוגלת לעמוד בעומס הנדרש או שיש להתקין ברכב מצבר חזק יותר.

חשוב היזהר בעת התקנת ספוילרים נוספים, גלגלי סגסוגת או טבורי גלגל בלתי רגילים, מכיוון שהם עלולים להפחית את אוורור הבלמים 
ולפגוע ביעילותם בבלימה חדה וחוזרת או בירידות ארוכות.  ודא ששום דבר לא מפריע למהלך הדוושה (שטיחונים וכד’(.

התקנת מכשירים חשמליים/אלקטרוניים

על מכשירים חשמליים ואלקטרוניים שהותקנו לאחר רכישה לשאת את התווית הבאה              .

חברת פיאט מאשרת להתקין משדרים, בתנאי שההתקנה מתבצעת במרכז שירות ייעודי, בידי טכנאי מיומן ועומדת במפרט היצרן.

חשוב ייתכן כי רשויות תחבורה לא יאשרו שימוש ברכב, אם התקנת המכשירים הייתה כרוכה בשינויים במאפייניו של הרכב. הדבר אף 
עלול לגרום לביטול של תוקף האחריות בכל הנוגע לתקלות שנגרמו בשל שינוי, בין אם במישרין או בעקיפין

חברת פיאט לא תהיה אחראית לנזק שגרמה התקנת האביזרים שסופקו או הומלצו בידי החברה ו/או שלא הותקנו בבהתאם להוראות 
שסופקו.

משדרי רדיו וטלפונים ניידים

במשדרי רדיו (טלפונים ברכב, מכשירי רדיו CB וכד’( לא ניתן להשתמש בתוך הרכב, אם לא הותקנה אנטנה נפרדת מבחוץ.



ייתכן כי שידור וקליטה של מכשירים אלה ייפגעו בגלל אפקט ההגנה של מרכב הרכב. בכל הנוגע לשימוש בטלפונים ניידים 
בעלי אישור EC )GSM, GPRS, UMTS, LTE(, פעל לפי הוראות השימוש שסיפק לך יצרן המכשיר.

חשוב שימוש במכשירים אלה בתוך תא הנוסעים (ללא אנטנה חיצונית( עלול, בנוסף לנזק פוטנציאלי לבריאות הנוסעים, 
לגרום תקלות באלקטרוניקת הרכב ולפגוע בבטיחות הרכב.



מדוע לבחור בחלקי 
החילוף המקוריים

אנו מכירים היטב את רכבך מכיוון שהמצאנו, עיצבנו ובנינו אותו - 

אנחנו באמת מכירים כל פריט ופריט בו. במרכזי שירות מורשים מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ 

המכונאים שהכשרנו יעניקו לכם שירות איכותי ומקצועי.

מרכזי השירות המורשים מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ תמיד זמינים עבורך ויציעו לך פעולות שירות רגילות, 

בדיקות תקופתיות והמלצות מעשיות של המומחים שלנו. 

 בעזרת חלקי החילוף המקוריים של פיאט תשמור על מהימנותו של רכבך החדש,

על נוחותו ועל ביצועיו  ללא שינוי - לכן קנית אותו.

 דרוש תמיד שברכבך יתקינו חלקי חילוף מקוריים. מומלץ להשתמש בהם מכיוון שאנו שוקדים בהתמדה 

על מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות.

מ כל הסיבות הנ”ל סמוך על חלקי החילוף המקוריים

מכיוון שהם היחידים שחברת פיאט עיצבה עבור רכבך. 

:LINEACCESSORI קולוע אביזרים ביצועים: נוחות: סביבה: בטיחות:
גגונים, חישוקי גלגלים מזרקי מצתים ומצברים מתלה ומגבי שמשה קדמית תחזוקה של מסנני חלקיקים,  מערכת בלימה

מערכת בקרת אקלים



אינדקס גרפי

הכר את רכבך 

הכר את לוח המחוונים

בטיחות

התנעה ונהיגה 

במקרה חירום 

שירותים ותחזוקה 

מפרטים טכניים

אינדקס
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המפתחות

מפתח ללא שלט רחוק
למפתח להב A קבוע, איור 5.

המפתח מפעיל:

 מתג ההתנעה

 מנעול הדלת

 מכסה מילוי הדלת

מפתח עם שלט רחוק
הלהב המתכתי A, איור 6 - איור 7, 

נשלף והוא מפעיל:

 מתג ההתנעה

 מנעול הדלת

 מכסה מילוי הדלת

 ,B כדי לשלוף את הלהג, לחץ על לחצן
איור 6 - איור 7.

כדי להחזיר את הלהב למקומו בתוך 
השלט, פעל באופן הבא:

  החזק לחצן B לחוץ וסובב את 
.A הלהב

 A וסובב את הלהב B שחרר לחצן  
/Combi/Panoramaבמלואו עד להישמע נקישת נעילה,  7 - גרסאות 

המעידה על סגירה תקינה.

גרסאות Cargo באיור 6
 מבטל נעילה של הדלתות 

Cargo 6 - גרסאות

הלחצן 
הקדמיות (לרבות דלת תא המטען, 
הדלתות האחוריות נפתחת ודלתות 

החלקה, אם קיימות(.

לחצן  נועל את כל הדלתות.

הלחצן  מבטל נעילה בכל הדלתות, 
בדלתות האחוריות הנפתחות ובדלתות 

ההחלקה הצדדיות (בהתאם לגרסה(.

Combi/ גרסאות
Panorama באיור 7

הלחצן  מבטל נעילה בדלתות 
הקדמיות (לרבות דלת תא המטען, 
הדלתות האחוריות נפתחת ודלתות 

החלקה, אם קיימות(.

 רכה
א

ךבכר ת



 נועל את כל הדלתות.
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לחצן 

הלחצן  מבטל נעילה בכל הדלתות, 
בדלתות האחוריות הנפתחות ובדלתות 

ההחלקה הצדדיות (בהתאם לגרסה(.

החלפת סוללה - מפתח 
שלט רחוק

כדי להחליף את סוללת השלט הרחוק, 
פעל באופן הבא, איור 8:

.B ושלוף את הלהב A לחץ על לחצן 

  סובב את הבורג C למצב  
באמצעות מברג בעל ראש קטן.

  הוצא את בית הסוללה D והחלף 
את הסוללה E; הקפד על מיקום 

הקטבים הנכון.

  החזר את בית הסוללה לתוך השלט 
ונעלה אותו באמצעות סיבוב של 

 . בורג C אל 

 )1  

נעילה כפולהאם אתה מעוניין בשלט רחוק חדש, 
(אם קיימת( פנה למרכז שירות מורשה מטעם 

אמצעי ביטחון זה מונע את פתיחת ס.מ.ל.ת. בע”מ. עליך להציג את כרטיס 
הדלתות מתוך תא הנוסעים במהלך הקוד, תעודה מזהה ומסמכי הבעלות.

ניסיון פריצה (לדוגמה, אם נשבר חלון(. ביטול נעילה של אזור המטען מבפנים 
Cargo) לפיכך, הנעילה הכפולה מציעה את (גרסאות 

A .ההגנה הטובה ביותר מפני פריצות , איור 9, מבטלת  לחיצה על לחצן 

מומלץ להפעיל את הנעילה הכפולה,  נעילה בתא המטען (דלתות אחוריות 

אם בכוונתך להחנות את הרכב  נפתחות/דלת אזור המטען ודלתות 
LED.ולהשאיר אותו ללא השגחה החלקה( מתוך הרכב. אם נורית  

דולקת, אזור המטען נעול.

בקשה לקבלת שלטים 
רחוקים נוספים

המערכת יכולה לזהות עד 8 מפתחות 
שלט רחוק.
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הפעלת הנעילה הכפולה
המערכת מופעלת אוטומטית בכל 

הדלתות בלחיצה כפולה על לחצן    
במפתח השלט הרחוק.

פנסי האיתות מהבהבים פעמיים, כדי 
להודיע שהנעילה הכפולה פעילה.

אם אחת הדלתות לא סגורה היטב, לא 
תופעל הנעילה הכפולה. לכן, אם אדם 
יחדור לתוך הרכב דרך הדלת הפתוחה 

ויסגור אותה, הוא יישאר נעול בתוך 
תא הנוסעים.

נטרול הנעילה הכפולה
הנעילה הכפולה מבוטלת אוטומטית 

בכל דלת במקרים הבאים:

 ביטול נעילה בכל הדלתות

MAR סיבוב מתג ההתנעה למצב 

)3 )2 

סוללות משומשות מזיקות  1(  לחץ על לחצן B רק אם 
לסביבה. באפשרותך לסלק אותם  המפתח רחוק מגופך, במיוחד 

במכלים נכונים כנדרש בחוק או  מעיניך, ומחפצים העלולים 
להביא אותם למרכז שירות מורשה  להינזק )בגדיך, לדגמה(. אל 

מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ לסילוק. תשאיר את המפתח ללא 
השגחה, כדי למנוע מאנשים, 

ובמיוחד מילדים, ללחוץ במקרה 
על לחצניו.

2(  אחרי שהופעלה הנעילה 
הכפולה, לא ניתן לפתוח את 
הדלתות מבפנים. לכן, לפני 

הפעלתה בדוק שתא הנוסעים 
ריק מאדם.

3(  אם סוללת השלט הרחוק 
התרוקנה, ניתן להפעיל את 

הנעילה רק באמצעות הכנסת 
להב המפתח לתוך מנועל 

הדלת. במקרה זה הנעילה 
נשארת פעילה בדלתות 

האחוריות בלבד. 

חשובאזהרה

ה
 רכר

א
ךבכר ת
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4(  אם חובל מתג ההתנעה )ניסיון 
גניבה(, דאג לבדיקתו במרכז 

שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. 
בע”מ לפני נהיגה.

5(  הסר תמיד את המפתח בצאת 
מהרכב, כדי למנוע מזרים 
להפעיל את בקריו.  הקפד 

 להפעיל את שלם החניה.
שלב הילוך ראשון, אם רכבך יומה 
בעליה, או הילוך אחורי, אם רכבך 

חונה בירידה. לעולם אל תשאיר 
ילדים ללא השגחה ברכב.

אזהרה

מתג ההתנעה

ניתן לסובב את המפתח ל- 3 מצבים 
שונים, איור 10:

STOP: מנוע מכובה, ניתן להוציא   
את המפתח, גלגל הגה נעול. ניתן 
להפעיל מכשירי חשמל מסוימים 

(מערכת שמע, נעילה מרכזית וכד’(.

MAR: מצב נהיגה. כל מכשירי   
חשמל מופעלים.

 AVV: התנעת המנוע (מצב לא יציב(. 

מתג ההתנעה מצויד במערכת 
בטיחות אלקטרונית הדורשת לסובב 
את המתג בחזרה למצב STOP, אם 

המנוע לא מותנע לפני ניסיון חוזר 
להתניעו.

)7 )6 )5 )4  

6(  לעולם אל תוציא את המפתח נעילת עמוד הגה
במהלך נהיגה. גלגל ההגה יינעל  הפעלה

אוטומטית תוך כדי סיבובו.  אם מתג ההתנעה במצב STOP, הסר 
קביעה זו נכונה גם למקרה  את המפתח וסובב את גלגל ההגה עד 

שרכבך נגרר. שיינעל.

7(  אסור בהחלט לבצע שינויים 
במערכת ההיגוי או בגלגל ביטול נעילה

ההגה לאחר רכישה )לדוגמה,  סובב מעט את גלגל ההגה בעודך 
MAR התקנה של אמצעים נגד . מסובב את מתג ההתנעה למצב 

גניבה(, העלולים לפגוע 
בביצועים ובבטיחות, לגרום 

לבטיחול האחריות ולהסתכם 
באי תאימותו של הרכב לנקוב 

במסמכי הרישוי.

10 F0V0006
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בקצרה

הפעלה סמלים
בכל התנעת המנוע באמצעות סיבוב 

של מתג ההתנעה למצב MAR, יחידת  רכיבי רכב מסוימים נושאים תוויות 
הבקרה של מערכת הקוד של פיאט  צבעוניות שסמליהן מציינים אמצעי 
זהירות שיש להקפיד עליהם תוך כדי  שולחת קוד זיהוי ליחידת הבקרה של

מערכת ההינע הנועד לנטרל את המעכב. שימוש. מתחת למכסה המנוע ישנה 
קוד הזיהוי נשלח רק אם יחידת  תווית הכוללת את כל הסמלים.

הבקרה של מערכת הקוד זיהתה את 
הקוד הנשלח מהמפתח.

בכל סיבוב של מתג ההתנעה למצב 
STOP מערכת הקוד מנטרלת את 

תפקודיה של יחידת הבקרה של 
מערכת ההינע.

הפעלה חריגה
אם במהלך ההתנעה לא זוהה הקוד, 

נדלקת נורית האזהרה  בלוח 
המחוונים והודעה רלוונטית מופיעה 

על הצג (עיין בנושא “נוריות והודעות 
אזהרה”(.

במקרה זה סובב את המפתח למצב 
STOP ובחזרה למצב MAR. אם 

הנעילה לא מתבטלת, נסה להשתמש 
במפתחות אחרים אחרים שקיבלת 

עם הרכב. פנה למרכז שירות מורשה 
מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ, אם אתה עדיין 

לא מצליח להתניע את המנוע.

מערכת הקוד 
של פיאט

זוהי מערכת אוטומטית לנעילת 
מנוע המגבירה הגנה נגד ניסיונות 

גניבה. ניא מופעלת אוטומטית 
אחרי הסרת המפתח ממתג 

ההתנעה.

כל מפתח מכיל התקן אלקטרוני 
הקולט את האות שבמהלך 
ההתנעה פולטת מאנטנה 

המובנית בתוך מתג התנעה. האות 
שמשתנה בכל התנעת המנוע 

הוא “סיסמה” שבאמצעותה 
יחידת הבקרה מזהה את המפתח 

ומאפשרת התנעה.

 רכהכ
א

ךבכר ת
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חשוב  לכל מפתח קוד משלו שיש 
לשמור ביחידת הבקרה של המערכת. 

פנה למרכז שירות מורשה מטעם 
ס.מ.ל.ת. בע”מ כדי לקודד מפתחות 

חדשים (עד 8(.

נורית אזהרה  נדלקת 
במהלך נהיגה

  אם נורית האזהרה  נדלקת, 
המערכת מבצעת אבחון עצמי 

(לדוגמה, בגלל נפילת מתח(.

  אם נורית האזהרה  נשארת 
דלוקה, פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ. 

הרכיבים האלקטרוניים בתוך 
המפתח עלולים להינזק, אם 

המפתח נחשף למכות חזקות. 
כדי לשמור על יעילות מרבית 

של הרכיבים האלקטרוניים בתוך 
המפתח, אין לחשוף אותו לאור 

שמש ישיר.

חשוב

דלתות

נעילה/ביטול נעילה מרכזי 
של הדלתות

נעילת דלתות מבחוץ

הדלתות יינעלו, אם כולן סגורות היטב. 
אם דלת אחת או כמה דלתות נפתחו 

אחרי לחיצה על  בשלט הרחוק, 
 פנסי האיתות יהבהבו מהר במשך 

כ- 3 שניות.

באפשרותך לנעול את כל הדלתות 
באמצעות סיבוב המנעול בדלת הנהג 
בכיוון השעון. שתי לחיצות מהירות על 

לחצן  בשלט הרחוק מפעילות את 
הנעילה הכפולה (עיין בנושא “נעילה 

כפולה(.

ביטול נעילת דלתות 
מבחוץ

 כדי לבטל 

 כדי לבטל 

לחץ בקצרה על הלחצן 
מרחוק נעילה בדלתות הקדמיות 

בלבד (גרסת Cargo(, כדי להדליק את 
מנורות התקרה הקדמיות למשך פרק 
זמן מוגבל וכדי שפנסי האיתות יהבהבו 

פעמיים.

לחץ בקצרה על הלחצן 
מרחוק נעילה בדלת המטען (גרסת 

Cargo(, כדי להדליק את מנורות 
התקרה האחוריות למשך פרק זמן 
מוגבל וכדי שפנסי האיתות יהבהבו 

פעמיים. סובב את המפתח במנעול 
בדלת הנהג נגד כיוון השעון, כדי לבטל 

נעילה בדלתות הקדמיות בלבד.

לחץ לחיצה קצרה על הלחצן  כדי 
לבטל נעילה בכל הדלתות (גרסת 

Doblo/Doblo Combi(, להדליק את 
תאורת הגג באופן זמני וכדי שפנסי 
האיתות יהבהבו פעמיים. סובב את 

המפתח במנעול בדלת הנהג נגד כיוון 
השעון, כדי לבטל נעילה בכל הדלתות.
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בשני המקרים ודא שדלת מחוברת  ביטול נעילה של אזור 
נכון להתקן המחזיק את הדלת במצב   המטען מבפנים

פתוח.   )Cargo גרסאות(
לחץ על לחצן A, איור 12, (גרסת  8( 9( 10( 11(

Cargo(, כדי לבטל נעילה בדלת 
המטען (דלתות אחוריות נפתחות/דלת 

אזור המטען ודלתות החלקה( מתוך 
הרכב. אם נורית ה-LED דולקת, אזור 

המטען נעול.

דלתות החלקה צדדיות
(אם קיימות(

בגרסאות Cargo דלת ההחלקה 
הצדדית מותקנת ביחד עם לשונית 

קפיצית העוצרת את המשך הפתיחה 
של הדלת. כדי לנעול אותה, דחוף את 
הדלת עד סוף מהלכה. כדי לבטל את 
נעילתה, משוך אותה לפנים בחוזקה.

)2 

פתיחה/סגירה מבפנים
/Doblo גרסאות( 

)Doblo Combi
פתיחה: דחוף מתג A, איור 14, כדי 
לבטל את נעילת הדלת. לאחר מכן, 

משוך את הידית והחלק את הדלת אל 
אחורי הרכב עד שלא תוכל לזוז. פתיחה/סגירה מבחוץ

סגירה: דחוף מתג A, איור 14, כדי 
פתיחה: סובב את להב המפתח בתוך 

לשחרר את הדלת ולאחר מכן, דחוף 
המנעול ומשוך ידית A, איור 13, בכיוון 

אותה אל קדמת הרכב.
החץ. לאחר מכן, החלק את הדלת אל 
החלק האחורי של הרכב עד שתינעל 

במקום ולא תוכל לזוז.

סגירה: החזק ידית A, איור 13, ודחוף 
את הדלת אל קדמת הרכב. נעל 

 נעילת בטיחות להגנה
על ילדים

מערכת זו מונעת את פתיחתה של 
דלת ההחלקה מבפנים.

ניתן לשלב אותה, איור 16 רק אם דלת 
ההחלקה פתוחה:

12 F0V0022

13 F0V0085

14 F0V0382

12 F0V0022.במפתח

13 F0V0085

14 F0V0382

12 F0V0022

13 F0V0085

 רכה
א

ךבכר ת

14 F0V0382
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מצב 1 - נעילת בטיחות מופעלת 
(דלת נעולה(

מצב 2 - נעילת בטיחות לא מופעלת 
(ניתן לפתוח את הדלת מבפנים(.

נעילת בטיחות נשארת פעילה, 
אפילו אם הדלתות מבוטלות מנעילה 

באמצעות שלט רחוק.

)12 

)KEL( נעילת חירום
דלתות ההחלקה מצוידות בהתקן 

לנעילת כל הדלתות באמצעות 
המנועל, אם ישנה תקלה בחשמל. 

ניתן להפעיל את ההתקן בעוד 
שדלתות ההחלקה פתוחות באופן 

הבא, איור 16:

  מצב 2: התקן לא מופעל (דלתות 
משוחררות(

  מצב 1: התקן מופעל (הכנס את 
להב המפתח לתוך המנועל וסובב 

אותו בכיוון השעון(, דלת נעולה.

ההתקן משוחררת ולכן, ניתן לפתוח 
את הדלתות באופן הבא: אם מערכת 

החשמל תקינה שוב:

 באמצעות שלט רחוק או

  פתיחת דלת קדמית באמצעות 
הכנסת המפתח לתוך מתג 

המפתח. אם מערכת החשמל לא 
תוקנה:

  פתח את דלת הנהג באמצעות מתג 
המפתח ואת הדלתות האחרות 

(דלת הנוסע ודלת ההחלקה( 
באמצעות משיכה הידית הפנימית.

דלתות פתיחה אחוריות 
כפולות

דלתות הפתיחה האחוריות הכפולות 
מצוידת במערכת לולאות העוצרת את 

פתיחת בזווית 90 מעלות לערך.

כדי לפתוח את הדלתות לזווית רחבה 
יותר של 180 מעלות, דחוף את התקן 
הנעילה A, איור 17, (אחד בכל צד כפי 

שמוצג באיור ובו בזמן פתח את הדלתות. 

)13 

באמצעות לשונית המפתח בדלת 
באפשרותך לבצע:

 בגרסאות Cargo המצוידות בדלת 
פתיחה/דלת אזור המטען: בטל את 

הנעילה של אזור המטען באופן מרכזי 
(דלתות החלקה צדדיות + דלת פתיחה 

אחורית/דלת אזור המטען(, נעל 
מרכזית את כל הדלתות.

15 F0V0186

16 F0V0383

17 F0V0067

15 F0V0186

16 F0V0383

17 F0V0067

15 F0V0186

16 F0V0383

17 F0V0067

דלתות פתיחה אחוריות מצב 1 - נעילת בטיחות מופעלת   מצב 1: התקן מופעל (הכנס את 
להב המפתח לתוך המנועל וסובב  כפולות(דלת נעולה(

אותו בכיוון השעון(, דלת נעולה. דלתות הפתיחה האחוריות הכפולות מצב 2 - נעילת בטיחות לא מופעלת 
ההתקן משוחררת ולכן, ניתן לפתוח  מצוידת במערכת לולאות העוצרת את (ניתן לפתוח את הדלת מבפנים(.

פתיחת בזווית 90 מעלות לערך.את הדלתות באופן הבא: אם מערכת  נעילת בטיחות נשארת פעילה, 
החשמל תקינה שוב: כדי לפתוח את הדלתות לזווית רחבה אפילו אם הדלתות מבוטלות מנעילה 

יותר של 180 מעלות, דחוף את התקן באמצעות שלט רחוק. באמצעות שלט רחוק או
הנעילה A, איור 17, (אחד בכל צד כפי   12(  פתיחת דלת קדמית באמצעות 

שמוצג באיור ובו בזמן פתח את הדלתות.  הכנסת המפתח לתוך מתג 
 13(המפתח. אם מערכת החשמל לא 

תוקנה:

  פתח את דלת הנהג באמצעות מתג 
המפתח ואת הדלתות האחרות 

(דלת הנוסע ודלת ההחלקה( 
באמצעות משיכה הידית הפנימית.

15 F0V0186

)KEL( נעילת חירום
17 F0V0067

דלתות ההחלקה מצוידות בהתקן 
באמצעות לשונית המפתח בדלת  לנעילת כל הדלתות באמצעות 

באפשרותך לבצע: המנועל, אם ישנה תקלה בחשמל. 
ניתן להפעיל את ההתקן בעוד  בגרסאות Cargo המצוידות בדלת 
פתיחה/דלת אזור המטען: בטל את  שדלתות ההחלקה פתוחות באופן 

16 F0V0383
הנעילה של אזור המטען באופן מרכזי  הבא, איור 16:

(דלתות החלקה צדדיות + דלת פתיחה    מצב 2: התקן לא מופעל (דלתות 
אחורית/דלת אזור המטען(, נעל  משוחררות(

מרכזית את כל הדלתות.
21



 Doblo/Doblo Combi בגרסאות 
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המצוידות בדלת פתיחה: נעילה/ביטול 
נעילה מקומיים.

פתיחה/סגירה של דלת 
הפתיחה הראשונה מבחוץ
כדי לפתוח את הדלת, סובב את להב 

המפתח במנעול או לחץ על לחצן 
 ,A איור( בשלט הרחוק ומשוף ידית)
איור 18, בכיוון החץ. כדי לסגור את 

הדלת, סובב את להב המפתח בכיוון 
הסגירה או לחץ על לחצן  בשלט 

הרחוק.

)14 

פתיחה חירום של דלת 
הפתיחה הראשונה 

מבפנים
מבפנים, השתמש במתג A, איור 19.

פתיחה של דלת הפתיחה 
השנייה

אחרי שפתחת את הדלת הראשונה, 
משוך ידית A, איור 20, בכיוון החץ.

חשוב משוך ידית A, איור 20, רק 
בכיוון המצוין בתרשים.

(אם קיים(

שימוש בחלון קבוע:

 פתח את דלתות הפתיחה.

  דחוף ידית A, איור 21, למטה והחזק 
אותה במצב זה עד שהמנעול עובר 

את הקורה.

  פתח בעזרת שתי הידיים, היעזר 
בידית B, איור 21, כדי לפתוח את 

החלון הקבוע.

  כדי לסגור את החלון, משוך את 
החלון הקבוע למטה באמצעות 

.B הידית המתאימה

חשוב  החלון הקבוע נותר פתוח עד 
המהירות של 110 קמ”ש.

בעוד שהחלון הקבוע פתוח ניתן 
להנמיך את הקורה C ממצב 1 למצב 

2, איור 22.

כדי לשחרר את הקורה ולהנמיך אותה, 
הפעל ידית D, איור 23, בעוד שדלתות 

אחוריות פתוחות.

18 F0V0518

19 F0V0080

20 F0V0078

18 F0V0518

19 F0V0080

20
חלון קבוע

F0V0078

18 F0V0518

19 F0V0080

20 F0V0078

 רכה
א
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21 F0V0526

22 F0V0527

23 F0V0528

8(   לפני שאתה פותח דלת, ודא 
שבטוח לעשות זאת.

9(   אין לפתוח את דלת ההחלקה 
השמאלית, אם מכסה מילוי 

הדלק פתוח במהלך התדלוק. 
ודא שמכסה המילוי סגור, אם 

ברצונך לפתוח/לסגור את דלת 
ההחלקה, כדי להימנע מנזק.

10(  אם אתה חונה במדרון, אל 
תשאיר את דלת ההחלקה 
נעולה במצב פתוח. פגיעה 
מקרית עלולה לשחרר את 

הדלת ולגרום לה לנוע.

11 (   לפני עזיבת הרכב החונה 
שדלתות ההחלקה שלו 

פתוחות, בדוק תמיד שהן 
נעולות במקום.

12 (  הפעל תמיד את נעילת הבטיחות 
כאשר אתה מסיע ילדים.

13(  מערכת המצוידת בקפיצים 
נועדה לשימוש מיטבי. נקישות 

מקריות או משבי רוח חזקים 
עלולים לשחרר את הקפיצים 

ולגרום לדלתות להיסגר.

14 (  בעת הסגירה טרוק את הדלת 
הימנית במלואה לפני שאתה 

סוגר את הדלת השמאלית. 
לעולם אל תסגור את שתי 

הדלתות בו זמנית. 

אזהרה

ודא שדלת ההחלקה השמאלית 
סגורה היטב לפני תדלוק, כדי 

למנוע נזק לדלת ולמערכת נעילת 
ההחלקה כאשר מכסה מילוי הדלק 

פתוח.

חשוב

13(  מערכת המצוידת בקפיצים 
נועדה לשימוש מיטבי. נקישות 

מקריות או משבי רוח חזקים  אזהרה
עלולים לשחרר את הקפיצים 

ולגרום לדלתות להיסגר. 8(   לפני שאתה פותח דלת, ודא 
14  ( בעת הסגירה טרוק את הדלת  שבטוח לעשות זאת.

הימנית במלואה לפני שאתה  9 (  אין לפתוח את דלת ההחלקה 
סוגר את הדלת השמאלית.  השמאלית, אם מכסה מילוי  21 F0V0526

לעולם אל תסגור את שתי  הדלק פתוח במהלך התדלוק. 
הדלתות בו זמנית.  ודא שמכסה המילוי סגור, אם 

ברצונך לפתוח/לסגור את דלת 
ההחלקה, כדי להימנע מנזק.

10 ( אם אתה חונה במדרון, אל 
תשאיר את דלת ההחלקה 
נעולה במצב פתוח. פגיעה 
מקרית עלולה לשחרר את 

22 F0V0527.הדלת ולגרום לה לנוע
חשוב

11 (   לפני עזיבת הרכב החונה 
שדלתות ההחלקה שלו 

ודא שדלת ההחלקה השמאלית  פתוחות, בדוק תמיד שהן 
סגורה היטב לפני תדלוק, כדי  נעולות במקום.

למנוע נזק לדלת ולמערכת נעילת 
ההחלקה כאשר מכסה מילוי הדלק 12  ( הפעל תמיד את נעילת הבטיחות 

פתוח.כאשר אתה מסיע ילדים.

23 F0V0528

23
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24 F0V0210

25 F0V0013

24 F0V0210

25 3

מושבים

מושב הנהג
(עבור גרסאות, א ם קיים( 

)15 

הטיית משענת הגב לאחור
הרם ידית B, איור 24, מעט, נתק את 

גבק ממשענת הגב והזז את המשענת 
למצב הרצוי.

מושב הנהג
(גרסאות Doblo/Doblo, אם קיים (

כוונון מרחק
)15 

הרם את הידית A, איור 24, ודחוף את 
המושב לפנים ולאחור: במצב נהיגה 

על זרועותיך להיות כפופות מעט ועל 
ידיך לאחוז היטב בחישוק של גלגל 

1ה00ה0VגFה.

כוונון מרחק
הרם את הידית A, איור 25, ודחוף את 

המושב לפנים ולאחור: במצב נהיגה 
על זרועותיך לנוח על החישוק של גלגל 

ההגה.  

)16 

 רככה
א

ךבכר ת

כוונון גובה של מושב נהג
(אם קיים( כוונון זווית של משענת גב

הפעל ידית C, איור 25, כדי להגביה או סובב גלגלת B, איור 25.
להנמיך את חלקה האחורי של כרית 
המושב לכוונון תנוחת הנהיגה הנוחה.

חשוב יש לבצע כוונון רק בישיבה 
במושב הרלוונטי
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כוונון תמיכה לגב תחתון 
של מושב נהג

(אם קיים(

סובב גלגלת D, איור 25, כדי לכוונן את 
תמיכת הגב התחתון.

חימום מושבים
(אם קיים(

 MAR בעוד שמתג ההתנעה במצב
לחץ על לחצן A, איור 26, כדי להפעיל 

את התפקוד או לכבותו.

 LED-כאשר התפקוד מופעל, נורית ה
בלחצן נדלקת.

מושב נוסע מתקפל
(אם קיים(

ניתן לקפל את מושב הנוסע בגרסאות 
Cargo מסוימות.

)17 

הזז את המושב לאחור עד הסוף, כדי 
לקפל אותו במלואו ולמנוע מגע עם 

לוח המכשירים.

קיפול מושב
כדי לקפל את המושב, פעל באופן 

הבא:

 פתח את דלת הנוסע.

  משוך ידיות A וקפל את משענת 
הגב לפנים בכיוון החץ.

  דחוף את משענת הגב B, איור 28, 
למטה: כעת המושב מקופל לחלוטן 

במצב “שולחן”.

  משוך לולאה C, איור 29, ודחוף 
את משענת הגב עוד למטה: כעת 

המושב מקופל לחלוטין.

26 F0V0208

27 F0V0142

28 F0V0143
26 F0V0208

27 F0V0142

28 F0V0143

מושב נוסע מתקפל כוונון תמיכה לגב תחתון 
(אם קיים( של מושב נהג

ניתן לקפל את מושב הנוסע בגרסאות (אם קיים(
Cargo מסוימות. סובב גלגלת D, איור 25, כדי לכוונן את 

תמיכת הגב התחתון. 17(

הזז את המושב לאחור עד הסוף, כדי 
לקפל אותו במלואו ולמנוע מגע עם  חימום מושבים

לוח המכשירים. (אם קיים(

 MAR בעוד שמתג ההתנעה במצב
קיפול מושב לחץ על לחצן A, איור 26, כדי להפעיל 

כדי לקפל את המושב, פעל באופן  את התפקוד או לכבותו.

הבא:  LED-כאשר התפקוד מופעל, נורית ה

בלחצן נדלקת. פתח את דלת הנוסע.

27 F0V0142   משוך ידיות A וקפל את משענת 
הגב לפנים בכיוון החץ.

  דחוף את משענת הגב B, איור 28, 
למטה: כעת המושב מקופל לחלוטן 

במצב “שולחן”.

  משוך לולאה C, איור 29, ודחוף 
את משענת הגב עוד למטה: כעת 

המושב מקופל לחלוטין.

26 F0V0208

28 F0V0143

25
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החזרת המושב למקומו
כדי להחזיר את המושב למצבו 

המקורי, פעל באופן הבא:

  אחוז לולאה A, איור 30, והרם את 
משענת הגב למעלה.

  הפעל ידיות B, איור 31, והמשך 
להרים את המושב למעלה. 

)19 )18 

29 F0V0144

30 F0V0145

31 F0V0146

32 F0V0201

29 F0V0144

30 F0V0145

31 F0V0146

32 F0V0201

29 F0V0144

30 F0V0145

31 F0V0146

32 F0V0201

גישה למושבים האחוריים
)Doblo/Doblo Combi גרסאות)

כדי לגשת למושבים האחוריים, פתח 
את אחת מדלתות ההחלקה (עיין 

בנושא “דלתות” בפרק זה(.

מושב מתקפל לשולחן
 ,Doblo/Doblo Combi גרסאות) 

אם קיים(

בגרסאות מסוימות ניתן לקפל את 
המושב למצב שולחן. 

)20 

הזז את המושב לאחור עד הסוף 
במצב שולחן, כדי לקפל אותו במלואו 

ולמנוע מגע עם לוח המכשירים.

חשוב הזז את המושב רק אם המושב 
האחורי ריק מנוסעים.

קיפול מושב

 פתח את דלת הנוסע.

  משוך ידיות A, איור 32, וקפל את 
משענת הגב לפנים בכיוון החץ.

   דחוף את משענת הגב B, איור 32, 
למטה: כעת המושב מקופל לחלוטן 

במצב “שולחן”.

החזרת המושב למקומו

  הפעל ידית A, איור 32, והרם את 
משענת הגב למעלה.

תנועות של מושבי שורה 
שלישית

פעל באופן הבא:

  הנמך לגמרי את משענות הראש 
האחוריות.

29 F0V0144

30 F0V0145

31 F0V0146

32 F0V0201

בך
רכ

ת 
א

ר 
הכ

קיפול מושב ה

   משוך ידיות A, איור 32, וקפל את רכ פתח את דלת הנוסע.

משענת הגב לפנים בכיוון החץ. א

 ת   דחוף את משענת הגב B, איור 32, 

למטה: כעת המושב מקופל לחלוטן  ר

במצב “שולחן”. 31בכ F0V0146 29 F0V0144 ך

גישה למושבים האחוריים החזרת המושב למקומו
)Doblo/Doblo Combi גרסאות) כדי להחזיר את המושב למצבו 

כדי לגשת למושבים האחוריים, פתח  המקורי, פעל באופן הבא:
את אחת מדלתות ההחלקה (עיין    אחוז לולאה A, איור 30, והרם את 

בנושא “דלתות” בפרק זה(. משענת הגב למעלה.

32 F0V0201 מושב מתקפל לשולחן
 ,Doblo/Doblo Combi גרסאות )

החזרת המושב למקומו אם קיים(

בגרסאות מסוימות ניתן לקפל את   הפעל ידית A, איור 32, והרם את 
משענת הגב למעלה. המושב למצב שולחן .

)20 

תנועות של מושבי שורה  הזז את המושב לאחור עד הסוף 
30 F0V0145

שלישיתבמצב שולחן, כדי לקפל אותו במלואו 
ולמנוע מגע עם לוח המכשירים. פעל באופן הבא:  הפעל ידיות B, איור 31, והמשך 

חשוב הזז את המושב רק אם המושב  להרים את המושב למעלה .
  הנמך לגמרי את משענות הראש 

האחורי ריק מנוסעים. האחוריות. 18( 19(

26
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1

2 4

1

2 4 3 7

8

5
6

33 F0V0407

34 F0V0408

35 F0V0206

36 F0V0207

  הזז את חגורת הבטיחות הצדה וודא 
שהיא מתוחה ולא מפותלת.

  הרם ידית A, איור 33, תוך כדי 
שאתה מחזיק את משענת הגב 
וקפל אותה לפנים. אחרי שתרים 

את הידית תראה סרט אדום.

  משוך את הסרט B, איור 33, 
שמאחורי משענות הגב וקפל את 

המושבים ואת משענות הגב לפנים.

הערה  במושבים המפוצלים ישנן 
גומיות בקצה התחתון של הכרית 

שנועדו לחיבור של המושב המקופל אל 
המוטות של משענות הראש של שורת 

המושבים השנייה (ראה את הלוחית 
במשענת הגב של המושב, איור 33(.

)21 

הסרת מושבי שורה 
שלישית

פעל באופן הבא:

 הסר את משענות הראש האחוריות.

  הוצא את הווילון הנגלל מהתושבת 
שלו.

  הזז את חגורת הבטיחות הצדה וודא 
שהיא מתוחה ולא מפותלת.

  הרם ידית A, איור 33, תוך כדי 
שאתה מחזיק את משענת הגב 
וקפל אותה לפנים. אחרי שתרים 

את הידית תראה סרט אדום.

  משוך את הסרט B, איור 33, 
שמאחורי משענות הגב וקפל את 

המושבים ואת משענות הגב לפנים.

  הצב את משענת הראש בעזרת 
הפתחים מתחת לכרית, כדי להכניס 

את המוטות.

  דחוף את הידית כמצוין באיור 35.

 הסר את המושב מחיבוריו ברצפה.

החזרת מושבי שורה 
שלישית למקומם

פעל באופן הבא:

 חבר את הווים לרצפה, איור 36.

  דחוף את הידית כמצוין באיור 35 
ומשוך אותה כדי לוודא שהמושב 

מאובטח נכון.

  משוך את משענת הראש מתחת 
לכרית המושב.

3

1

2 4

1

2 4 3 7

8

5
6

33 F0V0407

34 F0V0408

35 F0V0206

36 F0V0207

הערה  במושבים המפוצלים ישנן    הזז את חגורת הבטיחות הצדה וודא 
גומיות בקצה התחתון של הכרית  שהיא מתוחה ולא מפותלת.

שנועדו לחיבור של המושב המקופל אל    הרם ידית A, איור 33, תוך כדי 
המוטות של משענות הראש של שורת  שאתה מחזיק את משענת הגב 

המושבים השנייה (ראה את הלוחית  וקפל אותה לפנים. אחרי שתרים 
במשענת הגב של המושב, איור 33(. את הידית תראה סרט אדום.

  משוך את הסרט B, איור 33,  21(
שמאחורי משענות הגב וקפל את 

35 F0V0206 הסרת מושבי שורה  המושבים ואת משענות הגב לפנים.
החזרת מושבי שורה  שלישית

שלישית למקומם פעל באופן הבא:
1 6 פעל באופן הבא:8 2 הסר את משענות הראש האחוריות.5 4 3 7

  הוצא את הווילון הנגלל מהתושבת  חבר את הווים לרצפה, איור 36.
2 4

שלו.1
3

  הזז את חגורת הבטיחות הצדה וודא 
שהיא מתוחה ולא מפותלת.

  הרם ידית A, איור 33, תוך כדי 
שאתה מחזיק את משענת הגב  33 F0V0407

וקפל אותה לפנים. אחרי שתרים 
את הידית תראה סרט אדום.

  משוך את הסרט B, איור 33, 
שמאחורי משענות הגב וקפל את 

36 F0V0207
המושבים ואת משענות הגב לפנים.

  הצב את משענת הראש בעזרת   דחוף את הידית כמצוין באיור 35 
ומשוך אותה כדי לוודא שהמושב  הפתחים מתחת לכרית, כדי להכניס 

מאובטח נכון. את המוטות.
34  דחוף את הידית כמצוין באיור 35.  משוך את משענת הראש מתחת  F0V0408

לכרית המושב.  הסר את המושב מחיבוריו ברצפה.
27



  קפל את הכרית ואת משענת הגב 

28

מעל.

  החזר את משענת הראש למקומה.

  החזר את הווילון הנגלל לתושבת 
שלו.

חשוב ודא שהמושב מאובטח היטב 
לחיבוריו ברצפה ושידית A, איור 33, 

מהודקת (סרט אדום מוסתר(.

ספסל קדמי
(אם קיים(

)15 

חשוב לפני שאתה מקפל את 
משענת הגב האמצעית עליך להנמיך 
לחלוטין את מעשנת הראש, כדי שלא 

תפריע להפעלה של ידית ההילוכים 
במצבי נהיגה מסוימים.

משוך לשונית C, איור 37, כדי להרים 
את כרית המושב האמצעי הבודד 

ואת כרית המושב הצדדי ולגשת לתא 
אחסון ייעודי, איור 39.

גרסאות מסוימות כוללות ספסל קדמי 
עם משענת גב אמצעית וצדדית 

המתקפלות למצב שולחן.

לשונית A או B, איור 37, כדי לקפל 
את משענת הגב האמצעית או את זו 

הצדדית בהתאמה, איור 38.

משענת הגב האמצעית מכילה תפס 
שיכול להחזיק מסמכים.

37 F0V0550

38 F0V0551

39 2כ5ד5י0V 0לFקפל את משענות הגב, משוך 
37 F0V0550

38 F0V0551

39 F0V0552

 רכה
א

ךבכר ת
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15(   את כל הכוונון יש לבצע ברכב 
נייח.

16(  אחרי ששחררת את ידית 
הכוונון תמיד בדוק שהמושב 

נעול במקומו באמצעות הזזתו 
לפנים ולאחור. אם הוא לא 

נעול, המושב עלול לנוע באופן 
בלתי צפוי ואתה עלול לאבד 

את השליטה ברכב.

17(  סגור את קונסולת לוח 
המכשירים לפני שאתה מקפל 

את מושב הנוסע הקדמי 
הנגלל, כדי למנוע נזק אפשרי.

18(  כאשר מושב הנוסע מקופל, 
לא ניתן לנצל את החלל הנוצר 

להעמסת מטענים. במהלך 
נסיעה מומלץ להסיר חפצים 

העלולים להפריע לנהג או 
לאבטח אותם במקום.

אזהרה

19(  אם לא קיימת מחיצה בין תא 
הנוסעים לאזור המטען, חבילות 

או חפצים גבוהים עלולים 
לתפוס חלק מאזור הנוסעים. 

ודא שפריטים אלה מאובטחים 
היטב באמצעות ווים זמינים 

ושאינם יכולים להפריע לנהג.

20(  סגור את קונסולת לוח 
המכשירים לפני שאתה מקפל 
את מושב הנוסע הקדמי למצב 

שולחן, כדי למנוע נזק אפשרי.

21(  במהלך נסיעה לפני השימוש 
בשורת המושבים השלישית 

ודא ששורת המושבים השנייה 
במצב נהיגה ומאובטחים היטב 
)ראה לוחית ייעודית, איור 34(.

מחיצות

לוח קבוע
מפרידה בין אזור הנוסעים לאזור 

המטען, איור 40.

מחיצה מזוגגת קבועה
(אם קיימת(

כוללת חלון אמצעי המאפשר לך 
להשגיח על מטענך, איור 41.

40 F0V0102



מחיצה מפוצלת 
מסתובבת

(אם קיימת(

אם עליך להעביר מטענים גדולים 
וארוכים, ניתן להסיר את לוח הצד 

בצד הנוסע ולאבטחו בצד ההנג, כפי 
שמוצג באיור 42:

  קפל את מושב הנוסע המתקפל 

30

(עיין בעמודים הקודמים(

  בתוך אזור המטען סובב את וו 
הנעילה, הסר את הלוח תוך כדי 
שחרורו מ- 4 פינים בצד הנוסע. 

התקן את הלוח בצד הנהג 
באמצעות פיני B וסובב את וו 

.A הנעילה

מחיצת סורגים
(אם קיימת(

בגרסאות המצוידות בספסל בן 3 
מושבים באפשרותך לבקש מחיצה 

מלאה, איור 44, המגנה על כל נוסעי 

כדי להחזיר את המחיצה למצבה 
המקורי, בצע את הפעולות בסדר 

הפוך.

מחיצה צינורית בצד הנהג
(עבור גרסאות בעלות ספסל בן 3 

מושבים(

בגרסאות המצוידות בספספל בן 3 
מושבים קיים סולם מקובע, איור 43, 

המגן על הנהג מפני מטען לא יציב.

41 F0V0103

42 F0V0219

43 .ב F0כV77ה05ר

44 F0V0578

41 F0V0103

42 F0V0219

43 F0V0577

4 8441 F0V057F0V0103

42 F0V0219

F0V0577

44 F0V0578

41 F0V0103

42 F0V0219

43 F0V0577

44 F0V0578

 רכה
א

בכר ת

43 ך
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כוונון משענות ראש 
  הרמה: הרם את משענת הגובה עד 

קדמית
למשענות הראש גובה מתכוונן, והיא 

ננעלת במצב הרצוי אוטומטית.

שתינעל במקום.

  הנמכה: לחץ על לחצן A, איור 45 - 
איור 46, והנמך את משענת הראש.

)23 )22  

חשוב  אם המושבים האחוריים 
בשימוש, תמיד קבע את משענת 

הראש במצב “מורם לחלוטין”. 

אחורית
22(  כל הכוונון יש לבצע ברכב נייח  (אם קיימת(
בעוד שהמנוע כבוי. יש לכוונן  כדי להשתמש בהן, עליך להרים אותן.

את משענת הראש כך, שיישען 
עליה ראשו של הנוסע ולא כדי לאחסן את משענות הראש 

צווארו. רק במקרה זה משענות האחוריות, לחץ על לחצני A, איור 47, 
הראש מספקות הגנה נאותה.ודחוף אותן למטה אל תוך משענת הגב.

23(  כדי לנצל עד תום את הגנתן 
של משענות הראש, כוון את 

משענת הגב למצב זקוף וקרב 
את ראשך אל משענת הראש 

ככל הניתן.

כדי לשלוף אותן, הרם את משענות 
הראש עד להישמע נקישת הנעילה 

(המציינת כי הן נמצאות במקום 
השימוש(.

אזהרה

45 F0V0105

46 - Front bench version F0V055346 - גרסת ספסל קדמי 47 F0V0119

45 F0V0105

46 - Front bench version F0V0553 47 F0V0119
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גלגל הגה

ניתן לכוון את גובהו ואת מרחקו של 
גלגל ההגה בכל הגרסאות.

כדי לבצע כוונון, פעל באופן הבא:

   שחרר ידית A, איור 48, באמצעות 
דחיפתה לפנים (מצב 1(.

  כוונן את גלגל ההגה.

נעל ידית A, איור 48, באמצעות   
משיכתה בכיוון גלגל ההגה (מצב 2(.

)25 )24 

24(  כל הכוונון יש לבצע ברכב נייח 
בעוד שהמנוע כבוי.

25(  בשום אופן אין לבצע התקנות 
מאוחרות הכרוכות בשינויים 

במערכת היגוי או בעמוד ההגה 
)כגון התקנה של מערכת 

אזעקה נגד גניבה( והעלולות 
לפגוע בביצועים ובבטיחות. 

הן אף מבטלות את תוקף 
האחריות וגורמות לאי התאמה 

לרישיון רכב.

אזהרה

מראות

מראה פנימית
(אם קיימת(

במראה מותקן התקן בטיחות 
שמשחרר אותה בהתנגשות חזקה עם 

הנוסע.

ניתן להשתמש בידית A, איור 49, כדי 
להזיז את המראה לשני מצבים שונים: 

רגיל או נוגד סנוור.

גרסאות מסוימות עשויות לכלול מראת 
מעקב אחרי ילדים B, איור 50.

48 F0V0014 49 F0V012548 F0V0014

 רכהכ
א

ךבכר ת

49 F0V0125
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מראות חיצוניות
קיפול ידני

בעת הצורך (לדוגמה, בכניסה 
למקומות צרים( ניתן לקפל את 

 ,A המראות באמצעות הזזתן ממצב
.B איור, 51, למצב

)26 

כוונון ידני

מבפנים, השתמש במתג A, איור 52.

כוונון חשמלי
(אם קיים(

ניתן לכוון את המראות החיצוניות רק 
.MAR אם מתג ההתנעה במצב

פעל באופן הבא:

  בחר את המראה הרצויה באמצעות 

שמאלית(.

  העבר מתג A למצב B והזז אותו, 
כדי לכוון את המראה השמאלית.

   העבר מתג A למצב D והזז אותו, 

קיפול חשמלי

ניתן לקפל את המראות החיצוניות רק 
.MAR אם מתג ההתנעה במצב

העבר מתג A, איור 53, למצב E, כדי 
לקפל את המראות למצב סגור.

העבר מתג A למצב C, כדי לפתוח את 
המראות למצב נהיגה.

כדי לכוון את המראה הימנית.

בתום הכוונון החזר מתג A למצב 
.C ביניים נעול

50 F0V0542

51 F0V0084

52 F0V0120

53 F0V0560

50 F0V0542

51 F0V0084

52 F0V0120

53 V0מF0תג A, איור 53 (ימנית או 560

50 F0V0542

51 F0V0084

52 F0V0120

53 F0V0560 50 F0V0542

51 F0V0084

52 F0V0120

53 F0V0560
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 רככה
א

ךבכר ת

26 ( במהלך נהיגה על המראות 
החיצוניות להיות במצב A, איור 

51, תמיד. מכיוון שהמראות 
החיצוניות קמורות, הן עשויות 

לשנות מעט את תפיסת 
המרחק.

אזהרה

תאורה חיצונית 

)DRL( תאורה לנהיגה ביום
)אם קיימת(

 MAR כאשר מתג ההתנעה במצב
 , וטבעת הבקרה מסובבת למצב 

התאורה לנהיגה ביום נדלקת 
אוטומטית בעוד שהפנסים האחרים 
והתאורה הפנימית כבויים. במדינות 

מסוימות ניתן להפעיל/לנטרל את 
התאורה לנהיגה ביום דרך תפריט 
התצוגה )עיין בנושא “צג דיגיטלי/

רב-תכליתי” בפרק זה(. אם התאורה 
לנהיגה ביום מנוטרלת, לא יידלקו 

 פנסים בעקבות סיבוב הטבעת 
.

)27  

למצב 

אור נמוך בפנסים ראשיים / 
פנסים צדדיים

 ,MAR בעוד שמתג ההתנעה במצב
סובב את טבעת הבקרה למצב  . 

אם האור הנמוך בפנסים הראשיים 
מופעל, התאורה לנהיגה ביום כבויה 

והפנסים הצדדיים והאור הנמוך נדלק. 
נורית האזהרה  נדלקת בלוח 
המחוונים. כאשר מתג ההתנעה 

מסובב למצב STOP או המפתח מוצא 
ממנו וטבעת הבקרה מסובבת ממצב 

 למצב  , נדלקים כל הפנסים 
הצדדיים ותאורת לוחית הרישוי. נורית 
האזהרה  תידלק בלוח המחוונים.

בקצרה

הידית השמאלית מכילה בקרי 
התאורה החיצונית.

ניתן להדליק את הפנסים, רק אם 
.MAR מתג ההתנעה במצב

התאורה של לוח המחוונים ושל 
בקרי לוח המכשירים תידלק ביחד 

עם התאורה החיצונית.

54 F0V0515
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הפעלה
בעוד שמתג ההתנעה במצב STOP או 
המפתח מוצא ממנו, משוך את הידית 

בכיוון גלגל ההגה והזז אותה תוך 2 
דקות מהדממת המנוע.

אחרי כל הזזת הידית התאורה נשארת 
דלוקה למשך 30 שניות נוספות עד 

לסף מרבי של 210 שניות. לאחר מכן 
התאורה כבית אוטומטית.

 תידלק בלוח 

אור גבוה בפנסים הראשיים
 ,

נורית האזהרה 
המחוונים וההודעה הרלוונטית תופיע 

בצג )עיין בנושא “נוריות אזהרה 
והודעות”( כל עוד התפקוד פעיל.

נורית האזהרה נדלקת בעוד שהידית 
מופעלת ונשארת דלוקה עד לנטרולו 

האוטומטית של התפקוד.

כל תנועת הידית מגדילה את פרק 
הזמן שבמהלכו דולקת התאורה.

בעוד שטבעת הבקרה במצב 
דחוף את הידית בכיוון לוח המכשירים 

)מצב יציב(. נורית האזהרה  
נדלקת בלוח המחוונים. משיכת הידית 

בכיוון גלגל ההגה תכבה את האור 
הגבוה ותדליק את האור הנמוך 

בפנסים הראשיים.

הבהוב
באפשרותך להפעיל הבהוב בפנסים 
באמצעות משיכת הידית בכיוון גלגל 

ההגה )מצב לא יציב(. נורית האזהרה 
 נדלקת בלוח המחוונים.

פנסי איתות
העבר את הידית למצב )יציב( שבאיור 

:55

  למעלה )מצב 1(: הפעלה של פנסי 
האיתות הימניים

  למטה )מצב 2(: הפעלה של פנסי 
האיתות השמאליים

 או  תהבהב בלוח 

פנסי האיתות כבים אוטומטית אחרי 
שהרכב חוזר לנסוע בקו ישר.

תפקוד החלפת נתיב
אם ברצונך לאותת החלפת נתיב, 

העבר את הידית השמאלית למצב לא 
יציב למשך פחות משנייה אחת. פנס 

האיתות בצד הנבחר יהבהב חמש 
פעמים וייכבה אוטומטית.

 FOLLOW ME“ תפקוד
“HOME

תפקוד זה מפעיל את התאורה 
הקדמית של הרכב במשך הזמן 

המוגדר מראש. נורית אזהרה 
המחוונים.

55 F0V0516
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בך
רכ

ת 
א

ר 
הכ

כיבוי
משוך את הידית כלפי גלגל ההגה 

במשך למעלה מ- 2 שניות

תאורה פנימית

תאורת תקרה קדמית 
בעלת מנורה זזה

המנורה מתבהרת בהדרגה או מגיעה 
לבהירות מרבית מיד, אם נלחצה 

בצדדים.

בגרסות Doblo Cargo היא מחוברת 
לדלתות הקדמיות בלבד.  

 Doblo/Doblo Combi בגרסאות
להסעת נוסעים, המנורה מחוברת 
לדלתות הקדמיות ולדלתות ההזזה 

הצדדיות.

27(  התאורה לנהיגה ביום היא 
חלופה לאור נמוך בפנסים 

הראשיים בנהיגה באור יום. היא 
חובה במדינות הדורשות 

להדליק פנסים ביום ורשות 
במדינות שלא מחייבות זאת. 
תאורה לנהיגה ביום לא יכולה 

להחליף את האור הנמוך 
בפנסים הראשיים בנהיגה 

בלילה או במנהרות. השימוש 
בתאורת DRL חייב לעמוד 
בחוקי התעבורה במדינה 

שאתה נוהג בה. פעל לפי חוק.

אזהרה

תאורת תקרה קדמית 
בעלת נורות ספוט

)אם קיימת(

בגרסות Doblo Cargo היא מחוברת 
לדלתות הקדמיות בלבד.

 Doblo/Doblo Combi בגרסאות
להסעת נוסעים, המנורה מחוברת 
לדלתות הקדמיות ולדלתות ההזזה 

הצדדיות.

מתג A, איור 56, מדליק/מכבה את 
תאורת התקרה.

בעוד שמתג A במצבו האמצעי, נורות 
C ו-D נדלקות/כבות כאשר הדלתות 

נפתחות/נסגרות.

 C נלחץ שמאלה, נורות A כאשר מתג
ו-D כבויות תמיד.

 C נלחץ ימינה, נורות A כאשר מתג
ו-D דולקות תמיד.

נורות נדלקות/כבות באופן פרוגרסיבי.

מתג B שולט בנורות הספוט; כאשר 
תאורת תקרה כבויה הוא מדליק אותן 

בנפרד:

נורת C, בלחיצה על הצד השמאלי.

נורת D, בלחיצה על הצד הימני.

56 F0V0055

תאורת תקרה קדמית  כיבוי תאורה פנימיתה
בעלת נורות ספוט משוך את הידית כלפי גלגל ההגה כ

)אם קיימת( במשך למעלה מ- 2 שניות תאורת תקרה קדמית  ר בגרסות Doblo Cargo היא מחוברת א בעלת מנורה זזה
לדלתות הקדמיות בלבד. המנורה מתבהרת בהדרגה או מגיעה  ת

 Doblo/Doblo Combi בגרסאות לבהירות מרבית מיד, אם נלחצה ר להסעת נוסעים, המנורה מחוברת כ אזהרה
בצדדים. לדלתות הקדמיות ולדלתות ההזזה ב הצדדיות.בגרסות Doblo Cargo היא מחוברת ך 27(  התאורה לנהיגה ביום היא 

לדלתות הקדמיות בלבד.  
מתג A, איור 56, מדליק/מכבה את  חלופה לאור נמוך בפנסים 

 Doblo/Doblo Combi תאורת התקרה.בגרסאות הראשיים בנהיגה באור יום. היא 
להסעת נוסעים, המנורה מחוברת  בעוד שמתג A במצבו האמצעי, נורות חובה במדינות הדורשות  לדלתות הקדמיות ולדלתות ההזזה  C ו-D נדלקות/כבות כאשר הדלתות להדליק פנסים ביום ורשות  הצדדיות. נפתחות/נסגרות.במדינות שלא מחייבות זאת. 

תאורה לנהיגה ביום לא יכולה 
 C נלחץ שמאלה, נורות A כאשר מתג להחליף את האור הנמוך 

ו-D כבויות תמיד. בפנסים הראשיים בנהיגה 
 C נלחץ ימינה, נורות A כאשר מתג בלילה או במנהרות. השימוש 

ו-D דולקות תמיד. בתאורת DRL חייב לעמוד 
נורות נדלקות/כבות באופן פרוגרסיבי. בחוקי התעבורה במדינה 

מתג B שולט בנורות הספוט; כאשר שאתה נוהג בה. פעל לפי חוק.
תאורת תקרה כבויה הוא מדליק אותן 

בנפרד: 56 F0V0055

נורת C, בלחיצה על הצד השמאלי.

נורת D, בלחיצה על הצד הימני.

36



37

חשוב לפני היציאה מהרכב ודא ששני 
המתגים במצבם האמצעי. כאשר 

הדלתות נסגרות המנורות כבות, כדי 
למנוע את פריקת המצבר. על כל 

פנים, אם המתג נותר במצב פעיל, 
תאורת התקרה כבית אוטומטית 15 

דקות אחרי הדממת המנוע.

תאורת תקרה אחורית 
בעלת מנורה זזה

)Doblo/Doblo Combi גרסאות(

התאורה נדלקת אוטומטית כאשר 
נפתחת דלת קדמית או דלת הזזה 

וכבית בעקבות סגירתן.

לחץ על הצדה השמאלית של העדשה 
A, איור 58, כפי שמוצג באיור, כדי 

להדליק/לכבות את המנורה כאשר 
הדלתות סגורות.

תאורת תקרה אחורית 
בעלת מנורה זזה

)גרסאות Cargo ללא חלונות 
מקובעים(

המנורה נמצאת בלוח האחורי של אזור 
המטען. התאורה נדלקת אוטומטית 

כאשר אתה פותח את דלתות ההזזה 
)אם קיימות( ואת דלתות הפתיחה 

האחוריות/דלת אזור המטען )אם 
קיימות(, וכבית כאשר אתה סוגר אותן. 

לחץ על צדה הימני או השמאלי של 
המנורה הזזה A, כפי שמוצג באיור 59, 

כדי להדליק/לכבות את האור כאשר 
הדלתות סגורות.

תאורת תקרה אחורית 
בעלת מנורה זזה

נוספת לגרסות Cargo בעלות בסיס 
גלגלים ארוך(

המנורה נמצאת בצדו הימני של אזור 
המטען. התאורה נדלקת אוטומטית 

כאשר אתה פותח את דלתות ההזזה 
ואת דלתות הכנף האחוריות/דלת אזור 
המטען, וכבית כאשר אתה סוגר אותן.

 ,A לחץ על צדה השמאלי של המנורה
כפי שמוצג באיור 59, כדי להדליק/

לכבות את האור כאשר הדלתות 
סגורות.

57 F0V0056 58 F0V0057 59 F0V0171

57 F0V0056 58 F0V0057 59 F0V0171

57 F0V0056 58 F0V0057 59 F0V0171

לחץ על הצדה השמאלית של העדשה  חשוב לפני היציאה מהרכב ודא ששני 
A, איור 58, כפי שמוצג באיור, כדי  המתגים במצבם האמצעי. כאשר 

להדליק/לכבות את המנורה כאשר  הדלתות נסגרות המנורות כבות, כדי 
הדלתות סגורות. למנוע את פריקת המצבר. על כל 

פנים, אם המתג נותר במצב פעיל, 
תאורת התקרה כבית אוטומטית 15 

דקות אחרי הדממת המנוע.

59 F0V0171

תאורת תקרה אחורית 
בעלת מנורה זזה

נוספת לגרסות Cargo בעלות בסיס 
58 F0V0057

גלגלים ארוך(
המנורה נמצאת בצדו הימני של אזור תאורת תקרה אחורית 

המטען. התאורה נדלקת אוטומטית  בעלת מנורה זזה
57 F0V0056

כאשר אתה פותח את דלתות ההזזה )גרסאות Cargo ללא חלונות 
ואת דלתות הכנף האחוריות/דלת אזור מקובעים(

המטען, וכבית כאשר אתה סוגר אותן. המנורה נמצאת בלוח האחורי של אזור  תאורת תקרה אחורית 
 ,A לחץ על צדה השמאלי של המנורה המטען. התאורה נדלקת אוטומטית  בעלת מנורה זזה

כפי שמוצג באיור 59, כדי להדליק/ כאשר אתה פותח את דלתות ההזזה 
)Doblo/Doblo Combi גרסאות(

לכבות את האור כאשר הדלתות  )אם קיימות( ואת דלתות הפתיחה 
סגורות. האחוריות/דלת אזור המטען )אם  התאורה נדלקת אוטומטית כאשר 

קיימות(, וכבית כאשר אתה סוגר אותן.  נפתחת דלת קדמית או דלת הזזה 
לחץ על צדה הימני או השמאלי של  וכבית בעקבות סגירתן.

המנורה הזזה A, כפי שמוצג באיור 59, 
כדי להדליק/לכבות את האור כאשר 

הדלתות סגורות.

37
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תאורת אזור המטען אמצעי: האור כבוי תמיד.
COMPARTMENT LIGHT

)Doblo/Doblo Combi גרסת(

המנורה, איור 60, נדלקת אוטומטית 
כאשר הדלתות או דלת אזור המטען 

)אם קיימת( נפתחות, וכבית כאשר הן 
נסגרות.

תאורת תקרה אחורית 
בעלת לפיד נשלף

)עבור גרסאות Cargo, אם קיימת (

מנורת התקרה הנשלפת לא מחוברת 
לדלתות: ניתן לדליק/לכבות אותה 

ידנית בלבד בלחיצה על מתג A, איור 
61, בעוד שמתג ההתנעה במצב 

.MAR

למתג A שלושה מצבים שונים:

  לחיצה למעלה )מצב 1(: האור דולק 
תמיד.

 AUTO - 2 לחיצה למטה )מצב  

  מצב אמצעי: האור נדלק כאשר דלת 

OFF(: האור כבוי תמיד.

)גרסאות Cargo עם 
חלונות מקובעים(

התאורה נדלקת אוטומטית כאשר 
אתה פותח את דלתות ההזזה 

הצדדיות ואת הדלתות האחוריות/דלת 
אזור המטען, וכבית כאשר אתה סוגר 

אותן.

לחץ על מתג A, איור 61, כדי להדליק/
לכבות את האור בעוד שהדלתות 

סגורות.

למתג A שלושה מצבים שונים:

אחורית פתוחה.

  לחיצה למעלה )מצב 1(: האור דולק 
תמיד.

 AUTO - 2 לחיצה למטה )מצב  
OFF(: האור כבוי תמיד.

תפקוד הלפיד
)עבור גרסאות Cargo, אם קיים(

המנורה נמצאת בצדו הימני של אזור 
המטען. זהו לפיד חשמלי נשלף.

כדי להשתמש בלפיד הנשלף A, איור 
62, לחץ על הלחצן B והסר את הלפיד 

C, כדי להדליק את האור או כדי לכבות 
אותו.

כאשר הלפיד הנשלף מותקן במקומו 
הקבוע, הסוללה שלו נטענת 

אוטומטית.

גרסאות Cargo עם חלונות 
מקובעים

בעוד שהרכב נייח ומתג ההתנעה 
במצב STOP או שהמפתח מוסר 

ממנו, מנורת התקרה נטענת במשך 
15 דקות לכל היותר.

60 F0V0172 61 F0V0173

60 F0V0172 בכיוון החץ. לאחר מכן, לחץ על מתג 61 F0V0173
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כיבוי מנורות תקרה כיבוי מנורות תקרה

מנורות התקרה הקדמיות והאחוריות  מנורת התקרה הקדמית כבית מיד 
כבות מיד )עם דהייה(, אם מתג  )עם דהייה(, אם מתג ההתנעה במצב 

ההתנעה במצב MAR וכל הדלתות  MAR וכל הדלתות הקדמיות סגורות.
הקדמיות ודלתות ההזזה סגורות. מנורת התקרה הקדמית כבית לאחר 

מנורות התקרה הקדמיות והאחוריות  10 שניות )עם דהייה(, אם מתג 
כבות לאחר 10 שניות )עם דהייה(, אם  ההתנעה במצב OFF וכל הדלתות 

מתג ההתנעה במצב OFF וכל  הקדמיות סגורות.
הדלתות הקדמיות ודלתות הזזה  מנורות התקרה האחוריות כבות מיד 

סגורות. )עם דהייה(, אם מתג ההתנעה במצב 
MAR וכל הדלתות הצדדיות והדלת  הדלקה/כיבוי של מנורות 

האחורית )רגילה או דלת אזור המטען(  תקרה
סגורות. Cargo גרסאות

מנורות התקרה האחוריות כבות לאחר  הדלקת מנורות תקרה
10 שניות )עם דהייה(, אם מתג 

מנורת התקרה הקדמית נדלקת 
ההתנעה במצב OFF וכל הדלתות 

כאשר נפתחת אחת הדלתות 
הצדדיות והדלת האחורית )רגילה או 

הקדמיות או שתיהן נפתחות ונשארת 
דלת אזור המטען( סגורות.

דלוקה במשך 3 דקות, אם דלת אחת 
או שתי הדלתות נותרות פתוחות. 

Doblo/Doblo Combi גרסאות מנורות התקרה האחוריות נדלקות 

הדלקת מנורות תקרה כאשר נפתחת אחת מדלתות ההזזה 
מנורות התקרה הקדמיות האחוריות או הדלת האחורית )רגילה או דלת 

נדלקות כאשר נפתחת אחת אזור המטען( ונשארות דלוקות במשך 
מהדלתות הקדמיות או דלת הזזה 3 דקות, אם לפחות אחת מהדלתות 

ונשארות דלוקות במשך 3 דקות, אם הנ”ל נותרת פתוחה.
לפחות אחת מהדלתות הנ”ל נותרת 

פתוחה.

62 F0V0174
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מגבי שמש 
קדמית/חלון אחורי 

מגבים/מתזים של שמשה 
קדמית

WIPER/WASHER

רכיבים אלה פועלים רק כאשר מתג 
.MAR ההתנעה במצב

לטבעת בקרה A, איור 63, ארבעה 
מצבים שונים:

 מגב כבוי.

 ניגוב לסירוגין.

 הפעלה רציפה איטית

 הפעלה רציפה מהירה

הזז את הידית למעלה )מצב בלתי 
יציב(, כדי להגביל את פעולת המערכת 
לפרק הזמן שבו הידית נמצאת במצב 

בקצרה

זה. לאחר שחרור תחזור הידית למצבה 
המקורי ומגב השמשה הקדמית 

יפסיק לפעול אוטומטית.

כאשר טבעת הבקרה A, איור 63, 
, מהירות הניגוב תותאם 

הידית הימנית, איור 63, מפעיל 
מגבים/מתזים של השמשה 

הקדמית ושל החלון האחורי )אם 
קיים(.

במצב 
אוטומטית למהירות הרכב.

אם מגבי השמשה הקדמית פועלים 
תוך כדי שילוב ההילוך האחורי, יופעל 

אוטומטית מגב החלון האחורי.

)4 )3  

מגבי השמשה הקדמית מבצעים 3 
ניגובים נוספים אחרי שחרור הידית.

ניגוב נוסף אחרי כ- 6 שניות משלים 
את מחזור הפעולה.

מגב/מתז החלון האחורי
רכיבים אלה פועלים רק כאשר מתג 

.MAR ההתנעה במצב

הפעלה

 , 

תפקוד “שטיפה חכמה”
משוך את הידית כלפי גלגל ההגה 
)מצב בלתי יציב(, כדי להפעיל את 

מתזי השמשה הקדמית.

משיכת הידית הנמשכת יותר מחצי 
שנייה מאפשרת להפעיל את המתזים 

ואת המגבים ביחד בו זמנית.

סובב את טבעת הבקרה למצב 
כדי להפעיל את מגב החלון האחורי:

  במצב ניגוב לסירוגין כאשר מגבי 
השמשה הקדמית לא פועלים

  במצב סנכרון )חצי ממהירות 
המגבים הקדמיים( כאשר מגבי 

השמשה הקדמית פועלים

  במצב רציף כאשר משולב הילוך 
אחורי והבקרה פעילה.

אם מגב החלון האחורי פעיל והילוך 
אחורי משולב, ניגוב החלון האחורי יהיה 

רציף.

63 F0V0517
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3(  אל תשתמש במגבי השמשה 
הקדמית, כדי להסיר שכבות של 

שלג או קרח מהשמשה. במצב זה 
המגבים חשופים לעומס חריג, 

ומתג ניתוק המנוע המפסיק 
הפעלה לכמה שניות, עלול 

להתערב. אם המגבים לא שבים 
לפעול )אפילו לאחר הדממת 

המנוע והתנעתו המחודשת(, פנה 
למרכז שירות מורשה מטעם 

ס.מ.ל.ת. בע”מ.

4(  אל תפעיל את המגבים, אם 
הלהבים מורמים.

5(  אל תשתמש במגב החלון האחורי, 
כדי להסיר שכבות של שלג או 

קרח מהשמשה. במצב זה המגב 
חשוף לעומס חריג, ומתג ניתוק 
המנוע המפסיק הפעלה לכמה 

שניות, עלול להתערב. אם המגב 
לא שב לפעול, פנה למרכז שירות 

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ.

6(  מערכת השטיפה של הפנסים 
הראשיים לא מתפקדת כאשר 

כמות נוזל השטיפה במיכל קטנה 
מ- 1.6 ל’.

חשוב

דחיפת הידית כלפי לוח המכשירים 
)מצב בלתי יציב( תפעיל את מתז 

החלון האחורי. החזק את הידית במצב 
זה במשך יותר מחצי שנייה, כדי 
להפעיל את מגב החלון האחורי 

במקביל.

שחרור הידית יפיל את תפקוד 
השטיפה החכמה כפי שמתואר עבור 

מגבי השמשה הקדמית.

התפקוד מפסיק לפעול עם שחרור 
הידית.

)5  

שטיפת הפנסים הראשיים
)אם קיימת(

השטיפה מופעלת כאשר אור נמוך 
דולק ומגבי השמשה הקדמית 

מופעלים.

חשוב בדוק את הזרם ואת הניקיון 
בפרקי זמן סדירים.

)6  
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64 F0V0500

1 פתח אוורור עליון קבוע - 2 פתחי אוורור אמצעיים מתכווננים - 3 פתחי אוורור צדדיים קבועים - 4 פתחי אוורור צדדיים מתכווננים 
- 5 פתחי אוורור באזור הרגליים

מערכת חימום ואוורור
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פתחי אוורור

A פתחי אוורור צדדיים מתכווננים פתחי אוורור צדדיים 
B בקר עצמה של זרם אוויר ואמצעיים מתכווננים

C פתחי אוורור קבועים עבור חלונות 

D פתחי אוורור אמצעיים מתכווננים

פתחי C קבועים.

65 F0V0501

66 F0V0502
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מערכת חימום ואוורור

בקרים
A: בקר כוונון של טמפרטורת אוויר )שילוב אוויר חם/קר(

B: בקר הפעלת מאוורר 

C: בקר חלוקת אוויר

D: לחצן הפעלה/הפסקה של מצב מחזור אוויר פנימי

E: לחצן הפעלה/כיבוי של חימום חלון אחורי )אם קיים(.

67 F0V0503
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אקלים נוח
בקר C מאפשר לפזר את האוויר 
הנכנס לרכב לכל חלקיו של תא 

הנוסעים באמצעות חמישה מצבי 
חלוקה:

- אוויר יוצא מפתחי אוורור 
אמצעיים וצדדיים 

- אוויר קר יוצא לרגליים ואוויר קר 
מחולק לפלג הגוף העליון )תפקוד 

דו-מפלסי( 

- מאפשר קירור מהיר יותר של 
תא הנוסעים

- חימום של תא הנוסעים ובו 
זמנית הפשרת השמשה הקדמית 

- הפשרה של השמשה הקדמית 
ושל חלונות הצד הקדמיים והסרת 

אדים מהם

חימום
פעל באופן הבא:

 סובב בקר A ימינה במלואו 
.) )אל 

 סובב בקר B לעצמה הרצויה.

 סובב בקר C אל:

   חימום רגליים ובו בזמן הפשרה של 

   מחלק אוויר לאזור הרגליים ומכניס 

שמשה קדמית

אוויר טרי דרך פתחי אוורור 
מרכזיים בלוח המכשירים

 חימום מהיר

חימום מהיר
פעל באופן הבא:

  סגור את כל פתחי האוורור בלוח 
המכשירים.

.  סובב בקר A למצב 

.  סובב בקר B למצב 

 סובב בקר C למצב  .

הפשרה מהירה של שמשה 
קדמית ושל חלונות 

)MAX-DEF קדמיים )תפקוד
פעל באופן הבא:

.  סובב בקר A למצב 

.  סובב בקר B למצב 4

.  סובב בקר C למצב 

 LED הפסק מצב מחזור אוויר )נורית  

הפשרת חלונות

בתנאי לחות גבוהה ו/או גשם ו/או 
הבדלים ניכרים בין טמפרטורה חיצונית 

לבין זו בתוך תא הנוסעים, בצע 
פעולות הבאות כדי למנוע הצטברות 

אדים על החלונות:

  הפסק מצב מחזור אוויר )נורית

D כבית(.

אחרי ההפשרה הפעל את הבקרים כרגיל, 
כדי לשוב לתנאי אקלים נוחים רגילים.

LED D כבית(.

.  סובב בקר A למצב 

 סובב בקר B למצב 2.

  סובב בקר C למצב  או למצב
 , אם אין אדים על השמשה 

הקדמית.

כוונון עצמת המאוורר
כדי לאוורר היטב את תא הנוסעים, 

פעל באופן הבא:

  פתח את פתחי האוורור המרכזיים 
והצדדיים במלואם.

 סובב בקר A לאזור הכחול.

 סובב בקר B לעצמה הרצויה.

 סובב בקר C למצב  .

  הפסק מצב מחזור אוויר )נורית
LED D כבית(.
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חשוב  מערכת מחזור האוויר  הפעלה של מצב מחזור 
מאפשרת לחמם או לקרר את תא  אוויר פנימי
הנוסעים מהר יותר, בהתאם למצב  לחץ על לחצן D: כאשר התפקוד פעיל, 
הנבחר. אל תשתמש במצב מחזור  נורית ה-LED בלחצן נדלקת.

האוויר בימים גשומים/קרים, כדי למנוע 
מומלץ להפעיל את מחזור האוויר 

הצטברות אדים על החלונות.
הפנימי בנסיעה בעומסי תנועה או 

במנהרות, כדי למנוע מאוויר מזוהם 
הפשרה חלון אחורי  להיכנס לתוך הרכב.

ומראות חיצוניות
)אם קיימת(

, כדי להפעיל 

 שוב, כדי להפסיק 

 E לחץ על לחצן
תפקוד זה. נורית ה-LED בלחצן 

תידלק, כדי לציין שהתפקוד פעיל.

 E לחץ על לחצן
תפקוד זה.

חשוב  אל תדביק מדבקות על החלון 
האחורי מעל סלילי החימום, כדי למנוע 

נזק.
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מערכת בקרת אקלים ידנית
)אם קיימת(

בקרים
A: בקר כוונון של טמפרטורת אוויר )שילוב אוויר חם/קר(

B: בקר הפעלת מאוורר 

C: בקר חלוקת אוויר

D: בקר הפעלה/כיבוי של מדחס בקרת האקלים 

E: לחצן הפעלה/הפסקה של מצב מחזור אוויר פנימי

F: לחצן הפעלה/כיבוי של חימום חלון אחורי )אם קיים(.

68 F0V0504
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חימום תא נוסעים
פעל באופן הבא:

 סובב בקר A לאזור האדום.

 סובב בקר B לעצמה הרצויה.

 סובב בקר C אל: 

 - חימום רגליים ובו בזמן הפשרה 
של שמשה קדמית 

 - אוויר חם יוצא לרגליים ואוויר קר 
מחולק לפלג הגוף העליון )תפקוד 

דו-מפלסי(

 - חימום רגליים של נוסעים 
במושבים קדמיים ואחוריים.

 LED הפסק מצב מחזור אוויר )נורית  
E כבית(.

הפשרה מהירה של חלונות 
קדמיים

פעל באופן הבא:

.  לחץ על לחצן 

 סובב בקר A ימינה במלואו.

.  סובב בקר B למצב 

.  סובב בקר C למצב 

  כדי להפסיק מצב מחזור אוויר 

אחרי ההפשרה הפעל את הבקרים 
כדי לשמור על תנאי ראות מיטביים.

הפשרת חלונות
בתנאי לחות גבוהה ו/או גשם ו/או 

הבדלים ניכרים בין טמפרטורה חיצונית 
לבין זו בתוך תא הנוסעים, בצע 

פעולות הבאות כדי למנוע הצטברות 
אדים על החלונות:

. 

)נורית LED E כבית(.

 לחץ על לחצן 

  כדי להפסיק מצב מחזור אוויר 
)נורית LED E כבית(.

 סובב בקר A לאזור האדום.

 סובב בקר B לרמה 2.

  סובב בקר C למצב  או  , 
אם החלונות לא מתכסים באדים 

הפסק את מצב מחזור האוויר 
)נורית LED E כבית(.

מערכת בקרת האקלים יעילה מאוד 
בהפשרת חלונות מהירה: רק בצע את 

ההליך המתואר למעלה והפעל את 
 . 

הפשרה חלון אחורי 
ומראות חיצוניות

)אם קיימת(

 להפעלה: כאשר 

המערכת בלחיצה על לחצן 

 F לחץ על לחצן
התפקוד פעיל, נורית ה-LED בתוך 

הלחצן נדלקת.

תפקוד זה קצוב בזמן - הוא ייכבה 
אוטומטית אחרי 20 דקות. לחץ על 
לחצן F  שוב, כדי להפסיק את 

התפקוד לפני כן.

חשוב  אל תדביק מדבקות על החלון 
האחורי מעל סלילי החימום, כדי למנוע 

נזק.

כוונון עצמת המאוורר
כדי לאוורר היטב את תא הנוסעים, 

פעל באופן הבא:

  פתח את פתחי האוורור המרכזיים 
והצדדיים במלואם.

 סובב בקר A לאזור הכחול.

 סובב בקר B לעצמה הרצויה.

 סובב בקר C למצב  .

  כדי להפסיק מצב מחזור אוויר 
)נורית LED E כבית(.
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הפעלה של מצב מחזור 
אוויר פנימי

לחץ על לחצן E: כאשר התפקוד פעיל, 
נורית ה-LED בלחצן נדלקת.

מומלץ להפעיל את מחזור האוויר 
הפנימי בנסיעה בעומסי תנועה או 

במנהרות, כדי למנוע מאוויר מזוהם 
להיכנס לתוך הרכב.

אל תפעיל את התפקוד לזמן רב, 
בפרט אם אתה מסיע נוסעים רבים, 

כדי למנוע הצטברות אדים על 
החלונות.

חשוב  מערכת מחזור האוויר 
מאפשרת לחמם או לקרר את תא 
הנוסעים מהר יותר, בהתאם למצב 

הנבחר. לא מומלץ להפעיל את מחזור 
האוויר הפנימי בימים גשומים/קרים, 

אחרת החלונות עלולים להתכסות 
באדים, בפרק עם מערכת בקרת 

האקלים לא פעילה.

מערכת בקרת אקלים 
)קירור(

פעל באופן הבא:

 סובב בקר A לאזור הכחול.

 סובב בקר B לעצמה הרצויה.

 סובב בקר C למצב )איור(.

  לחץ על לחצן  ועל לחצן E )נוריות 
LED יידלקו(.

כוונון קירור
פעל באופן הבא:

 הפסק מצב מחזור אוויר בלחיצה על 
לחצן E )נורית LED D כבית(.

 סובב בקר A ימינה, כדי להעלות את 
הטמפרטורה.

 סובב בקר B שמאלה כדי להפחית 

חשוב  החימום לא יופעל אם רמת 
הטעינה של המצבר נמוכה.

תחזוקת מערכת
בחורף יש להפעיל את מערכת בקרת 

האקלים פעם אחת בחודש לפחות 
למשך 10 דקות. דאג לבדיקת 

המערכת במרכז שירות מורשה מטעם 
ס.מ.ל.ת. בע”מ לפני הקיץ.

את עצמת המאוורר.

חימום נוסף
)אם קיימת(

מערכת זו מחממת את הנוסעים 
מהר, אם מזג אוויר קר וטמפרטורת 

נוזל קירור נמוכה.

החימום הנוסף מופעל אוטומטית 
 A בעת התנעת המנוע, אם בקר

מסובב עד סוף האזור האדום 
והמאוורר )בקר B( מופעל ברמה 1 

לפחות.

החימום הנוסף כבה אוטומטית אחרי 
שמושגים תנאי אקלים רצויים.
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מערכת בקרת אקלים אוטומטית
)אם קיימת(

בקרים

A לחצן AUTO המבקר אוטומטית את כל התפקודים - B בקר חלוקת אוויר - C תצוגה - D בקר תפקוד MAX DEF - E לחצן 
כ יבוי - F בקר הפעלה של מדחס - G בקר מחזור אוויר - H לחצני בקרה של עצמת המאוורר - I בקר טמפרטורה - 

L: לחצן הפעלה/כיבוי של חימום חלון אחורי ושל מראות חיצוניות )אם קיים(.

69 F0V0505
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הקדמה
בקרת האקלים האוטומטית מכוונת 
את הטמפרטורה, את כמות האוויר 
ואת חלוקתו בתא הנוסעים. בקרת 

הטמפרטורה מתבססת על 
“טמפרטורה דומה”: כלומר, המערכת 

פועלת כדי לשמור על רמת אקלים 
נוחה וקבועה ברכב, וכדי לפצות על 

הבדלים אפשריים בתנאים החיצוניים 
לרבות קרני השמש הפוגעות ישירות 
בחיישן ייעודי. המשתנים והתפקודים 

המבוקרים אוטומטית הם:

 טמפרטורת אוויר בפתחי אוורור

 חלוקת אוויר בפתחי אוורור

  עצמת מאוורר )גרסה רציפה של 
זרם אוויר(

  הפעלת מדחס )למען קירור/ייבוש 
אוויר(

 מחזור אוויר

המערכת מאפשרת להגדיר או לשנות  ניתן לבצע שינויים ידניים בהגדרות 
ידנית את המשתנים הבאים:  התפקודים. כלומר, באפשרותך לבחור 

טמפרטורה, עצמת מאוורר )גרסה  תפקוד אחד או יותר ולבצע שינויים 
רציפה(, חלוקת אוויר על 7 מצביה,  במשתנים לפי הצורך. בקרה 

הפעלה מדחס, הפשרה מהירה,  אוטומטית של התפקודים ששונו ידנית 
מחזור אוויר, כיבוי ערכת. תושעה: המערכת תדרוס את 

השינויים שלך רק מטעמי בטיחות 
שימוש במערכת בקרת )כגון סכנה של הצטברות אדים(.

אקליםשינויים ידניים תמיד מקבלים עדיפות 
על פני הגדרות אוטומטיות; הם ייושמו 

ניתן להפעיל את המערכת בכמה  עד שירצה המשתמש לחזור להגדרות 
דרכים, אך השיטה המומלצת היא  האוטומטיות באמצעות לחיצה על 

לחיצה על הלחצן AUTO וסיבובו של  הלחצן AUTO, אלא אם תתערב 
בקר הטמפרטורה להגדרת ערכה  המערכת מטעמי בטיחות מיוחדים. 
הרצוי בתצוגה. המערכת תתחיל  באפשרותך לכוון ידנית תפקוד אחד 

לפעול אוטומטית בשיטה זו,  מבלי להשפיע על הפעלה אוטומטית 
והטמפרטורה שהוגדרה תושג  של התפקודים האחרים.

במהירות האפשרית. המערכת תכוון 
את הטמפרטורה, את כמות האוויר טמפרטורת האוויר מבוקרת אוטומטית 

ואת חלוקתו בתא הנוסעים ותנהל את תמיד, בהתאם לערך הטמפרטורה 
תפקוד מחזור האוויר ואת שילוב המוגד בתצוגה )למעט אם המערכת 
המדחס. במהלך הפעלה אוטומטית כבויה או אם המדחס מכובה בתנאים 

מלאה ניתן להערב ידנית רק מסוימים(.
בתפקודים הבאים:
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    מחזור אוויר - דאג שהתפקוד 
יהיה פעיל או לא פעיל.

    מזרז את הפשרתם של 

סובב את הבקר במלואו ימינה או  במהלך הפעלה אוטומטית מלאה 
שמאלה למצב HI או LO, כדי להפעיל  )FULL AUTO( המילה FULL תיעלם, 

חימום או קירור מרביים: אם משתנות הגדרות של  חלוקת 

האוויר ו/או עצמת הזרם ו/או פעילות  תפקוד HI )חימום מרבי(: השמשה הקדמית, של החלון 
המדחס ו/או מחזור אוויר. בעקבות  האחורי ושל המראות החיצוניות.
זאת, התפקודים עוברים מהפעלה  במהלך הפעלה אוטומטית מלאה 

אוטומטית לידנית עד ללחיצה חוזרת  באפשרותך לשנות את הגדרת 
על הלחצן AUTO. אם תפקוד אחד או  הטמפרטורה ואת עצמת המאוורר 

יותר מופעלים ידנית, טמפרטורת  בכל עת באמצעות הלחצנים או 
האוויר הנכנס מבוקרת אוטומטית,  הבקרים הרלוונטיים: המערכת תשנה 

אלא אם המדחס מכובה. במקרה זה  את הגדרותיה אוטומטית, כדי להתאים 
אסור שהטמפרטורה הנכנסת לתא  את עצמה לדרישות החדשות.

הנוסעים תהיה נמוכה מזו של האוויר 
החיצוני.

בקרים

)I( בקר כוונון טמפרטורה

סובב את הבקר בכיוון השעון או נגד 
כיוון השעון, כדי להעלות או להוריד את 

הטמפרטורה הרצויה בתא הנוסעים.

הטמפרטורה שהוגדרה מופיעה על 
הצג.

סובב את בקר הטמפרטורה מעבר 
.)32°C( לערך המרבי

ניתן להשתמש בתפקוד זה, כדי 
לחמם את תא הנוסעים תוך ניצול 
מיטבי של מערכת. בתנאים אלה 

המערכת מפסיקה לבקר את 
הטמפרטורה אוטומטית ומפעילה את 
החימום המרבי. עצמת הזרם וחלוקתו 

מקובעים.

בפרט, אם נוזל החימום לא חם דיו, 
המאוורר לא מופעל מיד בעצמה 

מרבית, כדי להגביל את יניקת האוויר 
הלא חם דיו לתא הנוסעים.

כל ההגדרות הידניות יישומו כאשר 
תפקוד זה פעיל.

כדי להפסיק את התפקוד, סובב את 
בקר הטמפרטורה נגד כיוון השעון 

והגדר את הטמפרטורה הרצויה.
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 תפקוד LO )קירור מרבי(:

סובב את בקר הטמפרטורה נגד כיוון 
.)16°C( השעון מעבר לערך המינימלי

ניתן להשתמש בתפקוד זה, כדי לקרר 
את תא הנוסעים תוך ניצול מיטבי של 

מערכת. בתנאים אלה המערכת 
מפסיקה לבקר את הטמפרטורה 
אוטומטית ומפעילה את הקירור 

המרבי. עצמת הזרם וחלוקתו 
מקובעים. כל ההגדרות הידניות יישומו 

כאשר תפקוד זה פעיל.

כדי להפסיק את התפקוד, סובב את 
בקר הטמפרטורה בכיוון השעון והגדר 

את הטמפרטורה הרצויה.

)B( לחצני חלוקת אוויר
בלחיצה על לחצנים אלה ניתן להגדיר 

ידנית את חמשת המצבים האפשריים 
של חלוקת אוויר:

   אוויר זורם אל השמשה הקדמית 
ואל החלונות הקדמיים, כדי להפשירם.

   אוויר יוצא מפתחי האוורור 

   אוויר זורם אל אזור הרגליים 

המרכזיים והצדדיים של לוח 
המכשירים ומכוון לפלג גופו העליון של 

הנוסע )בעונה החמה(.

הקדמי והאחורי. הודות לנטייתו 
הטבעית של אוויר חם לעלות, חלוקה 

זו מאפשרת לחמם מהר מאוד את 
הנוסעים ולספק תחושת חום מידית.

   אוויר זורם מפתחי האוורור 
באזור הרגליים )אוויר חם יותר( 

ומפתחי אוורור מרכזיים וצדדיים בלוח 
המכשירים )אוויר קר יותר(. מצב 

חלוקה זה שימושי מאוד בימי אביב 
וסתיו חמימים.

   אוויר יותר מפתחי האוורור 

לחצני כוונון של עצמת 
)H( מאוורר

לחץ על לחצן H ועל קצותיו, כדי 
להגביר או להפחית את עצמת 

המאוורר, ולפיכך את כמות האוויר 
הנכנס לתא הנוסעים, עפ”י שהגדרות 

הטמפרטורה הרצויה לא משתנות.

עצמת המאוורר מיוצגת בידי קוים 
מוארים על הצג:

  עצמה מרבית = כל הקווים מוארים.

באזור הרגליים ומפתחי ההפשרה 
המכוונים אל השמשה הקדמית/

החלונות הקדמיים. מצב זה מאפשר 
חימום מאוזן של תא הנוסעים ומונע 

הצטברות אדים על החלונות.

מצב החלוקה הנבחר מצוין באמצעות 
נוריות LED הדולקות בלחצנים 

הרלוונטיים.

כדי לשוב להפעלה אוטומטית של 
חלוקת אוויר אחרי בקרה ידנית, לחץ 

.AUTO על לחצן

 עצמה מינימלית = קו אחד מואר.

 ניתן לא להפעיל את המאוורר רק אם 
כובה מדחס בקרת האקלים בלחיצה 

על לחצן F, איור 69.

חשוב  כדי לחזור לבקרה אוטומטית 
של עצמת המאוורר, לחץ על לחצן 

.AUTO
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כדי לחזור לפעולה האוטומטית בכל  חשוב  במהירות גבוהה ייתכן כי תגבר 
עת, אחרי כוונון ידני אחד או כמה, לחץ  זרימת האוויר לתוך תא הנוסעים, 

.AUTO על לחצן ובמקרה זה לא תהיה מקבילה לקווים 
המוארים בתצוגה.

לחצן הפעלה/כיבוי של 
)G( מצב מחזור אוויר לחצן A( AUTO( )הפעלה 

מחזור האוויר מנוהל בהתאם להיגיון  אוטומטית(
התפעולי הבא: לחץ על AUTO, כדי שהמערכת תכוון 

אוטומטית את כמות האוויר המוזרם   הפעלה ידנית פעילה )מחזור אוויר 
לתא הנוסעים ואת אופן חלוקתו. כל 

ההגדרות הידניות הקודמות מבוטלות.

ההודעה FULL AUTO תופיע על הצג 
הקדמי.

בעקבות כוונון ידני של תפקוד אחד 
לפחות שמבוקר אוטומטית )מחזור 

אוויר, חלוקת אוויר, עצמת המאוורר או 
 FULL כיבוי המדחס(, תיעלם המילה

מהצג; משמע המערכת כבר לא 
מבקרת אוטומטית את כל התפקודים 

)הטמפרטורה עדיין מבוקרת 
אוטומטית(.

חשוב  אם המערכת )לאחר ביצוע 
הגדרות ידניות( לא מצליחה לשמור על 

טמפרטורת היעד בתא הנוסעים, 
יתחיל הערך המוגדר להבהב, כדי לציין 

שהמערכת חווה קשיים, והמילה 
AUTO תיעלם. 

פנימי פעיל תמיד( מצוינת 
באמצעות נורית ה-LED הדולקת 

בלחצן G  בצג.

  הפעלה ידנית כבויה )מחזור אוויר 
פנימי מנוטרל, אל הרכב מוזרם אוויר 

חיצוני(, מצוינת באמצעות  נורית 
 

ניתן להשיג תנאי הפעלה אלה בלחיצה 
 רציפה על לחצן מחזור 

.G האוויר

חשוב  מערכת מחזור האוויר 
מאפשרת לחמם או לקרר את תא 
הנוסעים מהר יותר, בהתאם למצב 

הנבחר.

עם זאת, לא מומלץ להפעיל תפקוד 
זה בימים קרים/גשומים, מכיוון שהוא 
יגביר את הסיכוי להצטברות אדים על 

החלונות, בפרט אם המדחס כבוי.

כדי למנוע הצטברות אדים על 
החלונות, המערכת כופה כיבוי של 
מחזור האוויר )כלומר, מוזרם אוויר 

מבחוץ(, כאשר הטמפרטורה 
החיצונית נמוכה. ה-LED הכבויה בלחצן והסמל 

מומלץ לא להפעיל את מחזור האוויר  שנעלם מהצג.
בטמפרטורה חיצונית נמוכה, כדי 

למנוע הצטברות מהירה של אדים על 
החלונות.
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D (כדי להחזיר את המדחס למצב בקרה  לחצן הפשרה מהירה ) לחצן הפעלה/כיבוי של 
בעקבות לחיצה על לחצן זה, בקרת אוטומטית, לחץ שוב על הלחצן )איור(  F) מדחס בקרת אקלים )

האקלים תפעיל אוטומטית את כל )במקרה זה המערכת תפעיל חימום  לחץ על לחצן )איור(, כדי לכבות את 
.AUTO התפקודים הדרושים להפשרה מהירה בלבד( או לחץ על לחצן מדחס בקרת האקלים )אם הוא פועל(.  

של השמשה הקדמית ושל החלונות  כאשר המדחס כבוי, אם הטמפרטורה  הסמל על הצג ייכבה.
הצדדיים: החיצונית גבוהה מזו שהוגדרה, 

 LED-לחץ על הלחצן כאשר נורית ה
כבויה, כדי לחזור לבקרה אוטומטית   מפעילה את המדחס של מערכת המערכת לא תצליח למלא את 

הדרישה ותאותת זאת באמצעות 
ולהשתמש במדחס. במקרה זה הסמל 

הבהוב של ערך הטמפרטורה שאחריו 
יידלק על הצג.

 .AUTO תיעלם המילה
המערכת תפסיק את מחזור האוויר 

כאשר המדחס מכובה, ניתן להנמיך 
כאשר המדחס מכובה, כדי למנוע 

את עצמת המאוורר לאפס באופן ידני 
הצטברות אדים על החלונות. אף על 

)שום קווים לא מוצגים(.
פי שהמערכת מסוגלת לשמור על 

כאשר המדחס מופעל והמנוע מותנע  הטמפרטורה הדרושה, תיעלם המילה 
ניתן להפחית את עצמת המאוורר  FULL מהצג. אם המערכת כבר לא 

לרמתה המינימלית )רק קו אחד  מצליחה לשמור על הטמפרטורה, 
מוצג(.  AUTO יתחילו האותיות להבהב והמילה

תיעלם מהצג.

חשוב  כאשר המדחס כבוי לא ניתן 
להוריד את הטמפרטורה בתא 

הנוסעים. יתרה מזאת, בתנאים 
מסוימים החלונות עלולים להתכסות 

באדים מהר משום שהאוויר לא מיובש.

המערכת זוכרת שהמדחס כובה גם 
לאחר הדממת המנוע.

בקרת האקלים כאשר תנאי מזג 
אוויר מתאימים.

 מפסיקה מחזור אוויר.

  מגדירה את הטמפרטורה לערכה 
המרבי בשני האזורים.

  מגדירה את עוצמת המאוורר 
בהתאם לטמפרטורת נוזל הקירור 
של המנוע, כדי להגביל הזרמה של 

אוויר שאינו חם דיו להפשרת 
החלונות.

  מכוונת את זרם האוויר אל פתחי 
האוורור של השמשה הקדמית ושל 

חלונות הצד הקדמיים.

 מפעילה את חימום החלון האחורי.

חשוב  פעולת ההפשרה המהירה 
ממשיכה לפעול במשך כשלוש דקות 
מרגע שנוזל הקירור של המונע מגיע 

לטמפרטורה המתאימה להפשרה 
מהירה של החלונות.
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 LED-כאשר תפקוד זה פעיל, נורית ה
בלחצן הרלוונטי ובלחצן החימום של 

 FULL החלון האחורי נדלקות. ההודעה
AUTO נעלמת מהצג.

כאשר תפקוד זה פעיל ניתן לכוונן 
ידנית את עוצמת המאוורר ולהפסיק 

את חימום החלון האחורי.

כדי לתנאי ההפעלה הקודמים, יש 
ללחוץ על לחצן B, על לחצן מחזור 

האוויר G, על לחצן המדחס F או על 
.AUTO A לחצן

לחצן חימום של חלון 
אחורי והפשרה של מראות 

)L( חיצוניות
)אם קיים(

לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את 
ההפשרה של החלון האחורי ושל 

המראות החיצוניות החשמליות.

 LED-כאשר תפקוד זה פעיל, נורית ה
דולקת.

תפקוד זה מופסק אוטומטית אחרי 
כ- 20 דקות או בלחיצה שנייה של 

הלחצן או בעקבות הדממת המנוע. 
הוא לא יופעל אוטומטית לאחר 

התנעת המנוע.

חשוב  אל תדביק דבר על צדו הפנימי 
של החלון האחורי על סלילי החימום, 

כדי למנוע נזק אפשרי לסלילים שיוציא 
אותם מכלל פעולה.

)E( כיבוי המערכת
לחץ על לחצן E, כדי לכבות את 

מערכת בקרת האקלים.  הצג ייכבה.

בעוד שהמערכת כבויה: הצג כבוי, 
הגדרות טמפרטורה לא מוצגות, אוויר 
פנימי ממוחזר ולכן האוויר החיצוני לא 

נכנס לתא הנוסעים )נורית LED של 
מחזור האוויר דולקת(, מדחס לא 

פעיל, מאוורר כבוי.

לחץ על לחצן AUTO, כדי להפעיל שוב 
את מערכת בקרת האקלים במצב 

אוטומטי.

חלונות 
חשמליים

חלונות חשמליים קדמיים
בלוח הבקרה של דלת הנהג ישנם 
מתגים המבקרים את התפקודים 

הבאים, כאשר מתג ההתנעה במצב 
:MAR

A: פתיחה/סגירה של חלון שמאלי

B: פתיחה/סגירה של חלון ימני

לחץ על מתג A או B, כדי לפתוח/
לסגור את החלון הרלוונטי.

70 F0V0020

תפקוד זה מופסק אוטומטית אחרי   LED-חלונות כאשר תפקוד זה פעיל, נורית ה כ- 20 דקות או בלחיצה שנייה של  בלחצן הרלוונטי ובלחצן החימום של 

ככה

הלחצן או בעקבות הדממת המנוע.   FULL חשמלייםהחלון האחורי נדלקות. ההודעה הוא לא יופעל אוטומטית לאחר  ר AUTO נעלמת מהצג. התנעת המנוע.א חלונות חשמליים קדמייםכאשר תפקוד זה פעיל ניתן לכוונן  חשוב  אל תדביק דבר על צדו הפנימי  ת ידנית את עוצמת המאוורר ולהפסיק 
בלוח הבקרה של דלת הנהג ישנם  של החלון האחורי על סלילי החימום, ר את חימום החלון האחורי.
מתגים המבקרים את התפקודים  כדי למנוע נזק אפשרי לסלילים שיוציא כ כדי לתנאי ההפעלה הקודמים, יש  הבאים, כאשר מתג ההתנעה במצב ב

אותם מכלל פעולה. ללחוץ על לחצן B, על לחצן מחזור  MAR:ך
האוויר G, על לחצן המדחס F או על 

A: פתיחה/סגירה של חלון שמאלי
.AUTO A לחצן)E( פתיחה/סגירה של חלון ימניכיבוי המערכת :B

לחץ על מתג A או B, כדי לפתוח/לחץ על לחצן E, כדי לכבות את 
מערכת בקרת האקלים.  הצג ייכבה. לסגור את החלון הרלוונטי.לחצן חימום של חלון 

בעוד שהמערכת כבויה: הצג כבוי,  אחורי והפשרה של מראות 
הגדרות טמפרטורה לא מוצגות, אוויר  )L( חיצוניות
פנימי ממוחזר ולכן האוויר החיצוני לא  )אם קיים(

נכנס לתא הנוסעים )נורית LED של  לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את 
מחזור האוויר דולקת(, מדחס לא  ההפשרה של החלון האחורי ושל 

פעיל, מאוורר כבוי. המראות החיצוניות החשמליות.
לחץ על לחצן AUTO, כדי להפעיל שוב   LED-כאשר תפקוד זה פעיל, נורית ה

את מערכת בקרת האקלים במצב  דולקת.
אוטומטי.

70 F0V0020
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לחיצה קלה על המתגים מפעילה את 
החלון בשלבים, ואילו לחיצה ארוכה 
מפעילה פעולה אוטומטית רציפה 

 A בסגירה ובפתיחה. לחץ שוב על מתג
או B, כדי לעצור את החלון במצבו 

הנוכחי.

החלונות החשמליים מצוידים במערכת 
בטיחות )אם קיימת( המסוגלת לזהות 
חסימה בעת סגירת החלון. במקרה זה 

המערכת מתערבת והופכת את 
תנועת החלון.

חשוב  אם תפקוד הגנה נגד סגירה 
מופעל 5 פעמים בדקה 1, תיכנס 

המערכת למצב שחזור )הגנה עצמית( 
באופן אוטומטי. מצב זה שונה מסגירת 

החלון בשלבים.

במקרה זה שחזר את המערכת באופן 
הבא:

 פתח את החלונות.

אם אין תקלה, יחזור החלון לפעולה 
באופן אוטומטי.

חשוב  אם מתג ההתנעה במצב 
STOP או אם המפתח מוסר ממנו, 

החלונות החשמליים נשארים פעילים 
במשך כשתי דקות נוספות ופעולתם 

מנוטרלת עם פתיחת דלת.

)29 )28  

חלונות חשמליים קדמיים 
ואחוריים
)אם קיימת(

דלת נהג

חמישה מתגים, איור 71, במשענת 
הזרוע הפנימית מבקרים את 

התפקודים הבאים כאשר מתג 
:MAR ההתנעה במצב

A פתיחה/סגירה של חלון קדמי 
שמאלי

B פתיחה/סגירה של חלון קדמי ימני

C פתיחה/סגירה של חלון אחורי 
שמאלי

D פתיחה/סגירה של חלון אחורי ימני

E נעילת מתגי בקרה של דלתות 
אחוריות

דלת נוסע ודלתות אחוריות
)אם קיימות(

מתג המבקר את החלון הרלוונטי 
נמצא על משענת הזרוע הפנימית 

בכל דלת.

אתחול חלונות 
חשמליים

יש לאתחל את מערכת הבקרה של 
הרמת החלונות האוטומטית בעקבות:

 בדלתות קדמיות:

-  נתיך נשרף או מצבר נותק

 בדלתות אחוריות:

-  נתיך נשרף או מצבר נותק כאשר 
החלון נע

71 F0V0175

חשוב  אם מתג ההתנעה במצב  לחיצה קלה על המתגים מפעילה את 

STOP או אם המפתח מוסר ממנו,  החלון בשלבים, ואילו לחיצה ארוכה 

החלונות החשמליים נשארים פעילים  מפעילה פעולה אוטומטית רציפה 

במשך כשתי דקות נוספות ופעולתם   A בסגירה ובפתיחה. לחץ שוב על מתג

מנוטרלת עם פתיחת דלת. או B, כדי לעצור את החלון במצבו 
  28( 29(הנוכחי.

החלונות החשמליים מצוידים במערכת 
בטיחות )אם קיימת( המסוגלת לזהות 

71 F0V0175 חלונות חשמליים קדמיים  חסימה בעת סגירת החלון. במקרה זה 
ואחוריים המערכת מתערבת והופכת את 
דלת נוסע ודלתות אחוריות)אם קיימת( תנועת החלון.

)אם קיימות( דלת נהג חשוב  אם תפקוד הגנה נגד סגירה 
מתג המבקר את החלון הרלוונטי  חמישה מתגים, איור 71, במשענת  מופעל 5 פעמים בדקה 1, תיכנס 

נמצא על משענת הזרוע הפנימית  הזרוע הפנימית מבקרים את  המערכת למצב שחזור )הגנה עצמית( 
בכל דלת. התפקודים הבאים כאשר מתג  באופן אוטומטי. מצב זה שונה מסגירת 

:MAR ההתנעה במצב החלון בשלבים.

A פתיחה/סגירה של חלון קדמי  אתחול חלונות במקרה זה שחזר את המערכת באופן 
שמאלי חשמלייםהבא:

B פתיחה/סגירה של חלון קדמי ימני יש לאתחל את מערכת הבקרה של  פתח את החלונות.
הרמת החלונות האוטומטית בעקבות: C פתיחה/סגירה של חלון אחורי  אם אין תקלה, יחזור החלון לפעולה 

שמאלי  בדלתות קדמיות:באופן אוטומטי.
-  נתיך נשרף או מצבר נותקD פתיחה/סגירה של חלון אחורי ימני

 בדלתות אחוריות:E נעילת מתגי בקרה של דלתות 
אחוריות

-  נתיך נשרף או מצבר נותק כאשר 
החלון נע
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-  פתיחת דלת בעוד שהחלון נע בגלל 
התערבות של מערכת הגנה נגד 

סגירה

-  50 תנועות של חלון ללא סגירתו 
מוחלטת

-  3 תנועות דלת בעוד שחלון נע ללא 
סגירתו מוחלטת

בצע את האתחול באופן הבא:

1. סגור לחלוטין את החלון בדלת הנהג 
בעודך ממשיך ללחות על המתג במשך 

5 שניות לפחות אחרי שהחלון נסגר.

2. בצע פעולה זהה במתג של חלון 
הנוסע ובמתגים של החלונות 

האחוריים.

בקרים

פנסי ערפל
)אם קיימים(

לחץ על הלחצן  כדי להדליק אותם. 
 תידלק בלוח 

28(  שימוש לא תקין בחלונות 
נורית האזהרה  החשמליים עלול להיות מסוכן. 

המחוונים.לפני הפעלתם ובמהלכה ודא 
שנוסעים לא יכולים להיפגע 

כאשר פנסי הערפל דולקים, פנסי הצד  מהחלונות הנעים ושחפציהם 
נדלקים אף הם והתאורה לנהיגה ביום  האישיים לא יכולים להיתפס 

כבית ללא קשר למצבו של מתג  במנגנון או לקבל מכה 
התאורה. מהזכוכית.

לחץ שוב על הלחצן, כדי לכבות את  29(  בצאתך מהרכב הוצא תמיד את 
הפנסים. המפתח ממתג ההתנעה, כדי 

למנוע סכנת פציעות הנובעת 
מהפעלה מקרית של חלונות 

חשמליים.

אזהרה

72 F0V0507
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פנסי ערפל אחוריים:
לחץ על הלחצן )איור( בעוד שאור נמוך 

דולק בפנסים הראשיים או דולקים 
פנסי הערפל הקדמיים, כדי להדליק 

את פנסי הערפל האחוריים. נורית 
האזהרה תידלק בלוח המחוונים. 

לחץ על הלחצן שוב כדי לכבות את 
הפנסים או כבה את האור הנמוך 
בפנסים הראשיים ו/או את פנסי 

הערפל הקדמיים )אם קיימים(.

מכסה מנוע

פתיחה
פעל באופן הבא:

 משוך ידית A, איור 73, בכיוון החץ.

  הפעל ידית B, איור 74, הרם את 
מכסה המנוע ובו בזמן שחרר את 

מוט התמיכה C, איור 75 מהתפס 
שלו D. לאחר מכן, הכנס את קצה 

המוט לתוך תושבת E במכסה 
המנוע )חור גדול( ודחוף אותו למצב 
בטוח )חור קטן(, כפי שמוצג באיור.

)33 )32 )31 )30  

סגירה
פעל באופן הבא:

החזק את מכסה המנוע ביד אחת וביד 
 E מתושבת C השנייה הוצא מוט

.D והכנס אותו לתפס

הנמך את מכסה המנוע למרחק של 
כ- 20 ס”מ מעל תא המנוע ותן לו 

ליפול. ודא שמכסה המנוע סגור 
לחלוטין ולא תפוס במצב הבטיחות 

בלבד. אם מכסה המנוע לא סגור 
לחלוטין, אל תנסה ללחוץ עליו לסגירה 

אלא פתח וחזור על הליך הסגירה.

)34  
73 F0V0047 74 F0V0048

73 F0V0047 74 F0V0048

מכסה מנועפנסי ערפל אחוריים:
לחץ על הלחצן )איור( בעוד שאור נמוך 

פתיחהדולק בפנסים הראשיים או דולקים 
פנסי הערפל הקדמיים, כדי להדליק 

פעל באופן הבא: את פנסי הערפל האחוריים. נורית 
האזהרה תידלק בלוח המחוונים.  משוך ידית A, איור 73, בכיוון החץ.

לחץ על הלחצן שוב כדי לכבות את   הפעל ידית B, איור 74, הרם את 
מכסה המנוע ובו בזמן שחרר את 

74 F0V0048 הפנסים או כבה את האור הנמוך 
מוט התמיכה C, איור 75 מהתפס  בפנסים הראשיים ו/או את פנסי 
שלו D. לאחר מכן, הכנס את קצה  סגירההערפל הקדמיים )אם קיימים(.

המוט לתוך תושבת E במכסה 
פעל באופן הבא: המנוע )חור גדול( ודחוף אותו למצב 

החזק את מכסה המנוע ביד אחת וביד  בטוח )חור קטן(, כפי שמוצג באיור.
 E מתושבת C השנייה הוצא מוט )33 )32 )31 )30  

.D והכנס אותו לתפס

הנמך את מכסה המנוע למרחק של 
כ- 20 ס”מ מעל תא המנוע ותן לו 

ליפול. ודא שמכסה המנוע סגור 
לחלוטין ולא תפוס במצב הבטיחות 

בלבד. אם מכסה המנוע לא סגור 
לחלוטין, אל תנסה ללחוץ עליו לסגירה 

אלא פתח וחזור על הליך הסגירה.

)34  
73 F0V0047
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 רכהכ
א

ךבכר ת

מכסה תא 
המטען

)40 )39 )38 )37 )36 )35  

פתיחה/סגירה של מכסה תא המטען 
מבחוץ

ניתן לפתוח את דלת תא המטען 
)שלא נעולה( מבחוץ בלבד באמצעות 
ידית הפתיחה החשמלית A, איור 76, 
הנמצאת מתחת לידית. ניתן לפתוח 

את דלת תא המטען בכל עת, אם 
הדלתות לא נעולות.

כדי לפתוח אותה יש להכשיר את 
הידית לפעולה באמצעות פתיחת 

אחת הדלתות הקדמיות או בלחיצה 
על לחצן ביטול הנעילה בשלט הרחוק 

 .)Doblo/Doblo Combi בגרסאות(
בגרסאות Cargo פתיחה של דלת תא 

המטען תלויה בהכשרת הידית 
לפעולה.

הידית מוכשרת לפעולה בעקבות 
לחיצה על הלחצן השלישי בשלט 
הרחוק או על לחצן ביטול הנעילה 

מתוך הרכב. ניתן לפתוח את דלת תא 
המטען גם באמצעות המפתח המכני 

או להב המפתח של השלט הרחוק.

)7  

31(  לפני שאתה פתוח את מכסה 
המנוע ודא שמגבי השמשה 
הקדמית לא מורמים, אלא 

מונחים על השמשה.

32(  כאשר המנוע חם, עבוד 
בזהירות בתא המנוע כדי 

להימנע מכוויות. אל תניח את 
ידיך סמוך למאוורר, מכיוון 

שהוא עלול להתחיל לפעול 
לאחר הוצאת המפתח. המתן 

עד שיתקרר המנוע.

33(  שים לב לצעיפים, עניבות 
ופריטי לבוש משוחררים 

אחרים. הם עלולים להיתפס 
בחלקים הנעים ולהיגרר פנימה 

- אנשים הלובשים פריטים 
מעין אלה נתונים בסכנה 

חמורה.

34(  מטעמי בטיחות יש תמיד 
לסגור את מכסה המנוע היטב 

לפני תחילת הנהיגה. ודא 
שמכסה המנוע סגור לחלוטין 
ונעול. אם במהלך נהיגה אתה  30(  מיקום לא נכון של מוט 

שם לב שמכסה המנוע לא  התמיכה עלול לגורם למכסה 

סגור לחלוטין, עצור מיד וסגור  המנוע ליפול פתאום. בצע 

נכון את מכסה המנוע. פעולה זו רק כאשר הרכב נייח.

אזהרה

75 F0V0049
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פתיחת חירום מבפנים
במקרה חירום באפשרותך לפתוח את 

תא המטען מפנים באופן הבא:

  פתח את דלת ההזזה וקפל את 
המושבים האחוריים.

 ,A מתוך תא המטען לחץ על ידית  

פתיחת חירום של הדלתות 
מבפנים

במקרה חירום באפשרותך לפתוח את 
תא המטען מפנים באופן הבא:

  פתח את דלת ההזזה והנמך את 

איור 78, ופתח את דלת תא המטען.

משענת הגב שח המושב האחורי, 
כדי לקבל גישה אל תא המטען 
.)Doblo/Doblo Combi גרסאות(

או

  פתח את דלת ההזזה )גרסאות 
.)Cargo

  השתמש בהתקן A, איור 79, 
שבצדה הפנימי של הדלת הימנית.

  פתח את הדלת השמאלית 

הסרת מדף החבילות
מדף החבילות מורכב משני חלקים. 
כדי להסירו לגמרי, פעל באופן הבא:

  פתח את הדלת האחורית, הרם את 

במשיכת הידית שלה )עיין בנושא 
“דלתות” בפרק זה(.

החלק הקדמי A, איור 80, תוך ניתוק 
פין A, איור 81, מהתושבת שלו.

  הרם חלק אחורי A, איור 80, תוך כדי 

מהתושבות שלהם.

אם המושב מקופל במלואו, הסר את 
מדף החבילות כמתואר ואחסן אותו 

באופן אופקי בין גב המושבים 
הקדמיים למושב האחורי המקופל.

כדי להתקין את המדף במקומו, בצע 
את הפעולות הנ”ל בסדר הפוך.

77 F0V0340

78 F0V0135 79 F0V00806 0

77 0340
י C

F0V
ור 81,  , א ניתוק הפינים B ו-

78 F0V0135 9 0FF00VV003078077676 F0V0370

77 F0V0340

78 F0V0135 779 FF00VV0003870
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בכר ת

הגדת תא המטען
פעל באופן הבא:

  פתח את הדלתות האחוריות הסר 
את מדף החבילות )כמתואר בעמוד 

הקודם(.

  הנמך לגמרי את משענות הראש 
האחוריות.

  הזז את חגורת הבטיחות הצדה וודא 

  הרם את ידית משענת הגב A, איור 

שהיא מתוחה ולא מפותלת.

82, וקפל את משענת הגב לפנים, 
כדי ליצור אזור טעינה ישר. אחרי 

שתרים את הידית תראה סרט 
אדום.

  כדי להרחיב עוד את תא המטען, 
הרם ידית B, איור 83 בצד הכרית 

שתתרומם אוטומטית. התערב ידנית 

בגרסאות הכוללות משענות גב ומדף 
חבילות מקופלים )אם קיים(, ניתן 

ליצור תא המטען, איור 85.

במצב נמוך מדף החבילות יכול לשאת 
משקל של 70 ק”ג על שטח מסע 

מינימלי של 400 מ”מ X 400 מ”מ, 
איור 86.

המקופל אל המוטות של משענת 
הראש הקדמית.

80 F0V0136

81 F0V0137

82 F0V0127

83 F0V0202

F0V020384 80ך F0V0136

81 F0V0137

82 F0V0127 לכריות ישנם סרטים לחיבור המושב

83 F0V0202

84 F0V0203

80 F0V0136

81 7

82 F0V0127

84 0203F0V
הגב לפנים לחלוטין, איור 84.

80 F0V0136

81 F0V013F0V013נ.ב. במושבים האחוריים מתחת 7

82 F0V0127

8383 F0V0202F0V0202

8 0203
כדי לקפל את המושב ואת משענת 
4 F0V
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35(  אם אתה נוסע באזור דל 
בתחנות תדלוק וברצונך להחזיק 

מיכל דלק נוסף ברכב, עשה 
זאת בהתאם לחוק והשתמש 

במיכל מאושר ובטוח בלבד. עם 
זאת, קיימת סכנת שריפות 

מוגברת בעת התנגשות.

  )36

המטען, עיין בפרק “מפרטים 
טכניים”. כמו כן, הקפד לאבטח 
נכון כל חפץ שאתה מכניס לתא 

המטען, כדי שלא ייזרק לפנים 
במהלך הבלימה ולא יפגע 

בנוסעים. אבטחת מטען
37(  אם אתה נוסע באזור דל 

כדי להקל על אבטחת המטען, ברצפה 
בתחנות תדלוק וברצונך להחזיק 

הותקנו ווים, איור 87 - איור 88 
מיכל דלק נוסף ברכב, עשה 

)בכמויות שונות לפי הגימור(.
זאת בהתאם לחוק והשתמש 

במיכל מאושר ובטוח בלבד. על 
כל פנים, אתה מגביר את סכנת 

השריפות בעת תאונה.

אזהרה

85 F0V0204

400mm mmלעולם 00אל תחרוג מהעומס 4

kg 70המרבי המותר עבור תא 

86 F0V0212

87 F0V0114

88 F0V0122

85 F0V0204

400mm 400mm

70 kg

86 F0V0212

87 F0V0114

88 F0V0122
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38(  לעולם אל תחרוג מהעומס 
המרבי המותר עבור תא המטען, 

עיין בפרק “מפרטים טכניים”. 
כמו כן, הקפד לאבטח נכון כל 

חפץ שאתה מכניס לתא המטען, 
כדי שלא ייזרק לפנים במהלך 

התקנים פנימייםהבלימה ולא יפגע בנוסעים.
39(  אסור להשתמש במושב האחורי 

משענת זרוע בדלת נהגהמקופל להעברת מטען. המטען 
)אם קיימת(עלול להיזרק לפנים לתוך 

משענות הגב של המושבים 
בגרסאות מסוימות מושב הנהג מצויד  הקדמיים ולפצוע את הנוסעים 

במשענת זרוע, איור 89. היושבים בהם באופן חמור.

הרם או הנמך את משענת הזרוע, כפי  40(  ודא שפריטי המטען מונחים 
שמראים החצים. בקפידה ומאובטחים בעזרת 

הווים ברצפה, כדי שלא ייזרקו 
לפנים בעת בלימת פתע ולא 

יפצעו נוסעים.  

תא כפפות
)אם קיים(

נמצא מול מושב הנוסע, איור 90.

7(  כדי לסגור את דלת תא המטען 
השתמש בידית B, איור 77. אל 

תנסה לסגור את דלת תא המטען 
בלחיצה על בולמי הזעזועים 

הצדדיים C, איור 77. כמו כן, היזהר 

חשוב

תא כפפות
כדי לפתוח את תא הכפפות, השתמש 

בידית A, איור 91.

סובב את המפתח בכיוון/נגד כיוון 
השעון, כדי לנעול את תא הכפפות או 

לבטל את נעילתו )אם קיים(.

)41  

לא לחבוט בבולמי הזעזועים 
הצדדיים תוך כדי העמסת 

המטען, כדי לא לגורם להם נזק.

89 F0V0058

90 F0V0059

91 F0V0060

89 F0V005889 F0V0058

FF00VV000055999900

9911 FF00VV00006600
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)12V( שקע חשמלי
השקע נמצא בקונסולה המרכזית 

)איור 92 - איור 93, לפי הגרסה( ופועל 
.MAR רק אם מתג ההתנעה במצב

בגרסאות Cargo וברמות גימור 
מסוימות ישנו שקע נוסף בתוך תא 
המטען, איור Cargo( 94 עם בסיס 

גלגלים קצר( - איור 95 )Cargo עם 
בסיס גלגלים ארוך(.

בגרסאות Doblo/Doblo Combi )אם 
קיימות( ישנו שקע חשמלי בתא 

המטען, איור 96.

בגרסאות המצוידות בספסל בן 3 
מושבים השקע החשמלי נמצא 

בנקודות המוצגות באיור 97.

מושב הכולל תא אחסון
)עבור גרסאות Cargo, אם קיים( 

הרם את הסרט A, איור 98, כדי 
לפתוח את תא האחסון.

92 F0V0062

93 F0V0181

94 F0V0101

95 F0V0180

96 F0V0172

97 F0V0558

92 F0V0062

93 F0V0181

94 F0V0101

95 F0V0180

96 F0V0172

97 F0V0558

92 F0V0062

93 F0V0181

94 F0V0101

95 F0V0180

96 F0V0172

97 F0V0558

בגרסאות Doblo/Doblo Combi )אם  )12V( שקע חשמלי
קיימות( ישנו שקע חשמלי בתא  השקע נמצא בקונסולה המרכזית 

המטען, איור 96. )איור 92 - איור 93, לפי הגרסה( ופועל 
בגרסאות המצוידות בספסל בן 3  .MAR רק אם מתג ההתנעה במצב
מושבים השקע החשמלי נמצא 

בנקודות המוצגות באיור 97.

92 F0V0062

96 F0V0172

94 F0V0101

93 F0V0181

מושב הכולל תא אחסון
)עבור גרסאות Cargo, אם קיים( 

הרם את הסרט A, איור 98, כדי 
97 F0V0558.לפתוח את תא האחסון

בגרסאות Cargo וברמות גימור 
95 F0V0180

מסוימות ישנו שקע נוסף בתוך תא 
המטען, איור Cargo( 94 עם בסיס 

גלגלים קצר( - איור 95 )Cargo עם 
בסיס גלגלים ארוך(.

65
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ת 
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ר 
הכ

מדף אחסון קדמי
)אם קיים(

תא האחסון הקדמי מותקן מעל מגני 
השמש, איור 99,

ונועד לאחסון מהיר של חפצים קלים 
)כגון מסמכים, מפות וכד’(.

מדף אחסון מרכזי
)אם קיים(

מדף האחסון המרכזי, איור 100, נגיש 
מהמושב האחורי ונועד לאחסון חפצים 

קלים.

תא אחסון אחורי עילי
)אם קיים(

ניתן לגשת אליו מאחור כאשר דלת 
תא המטען פתוחה.

כדי לגשת לתא, פתח את המכסה, 
איור 101, באמצעות משיכת הידית 

הייעודית למטה.

ניתן לגשת למדף גם מתוך תא 
הנוסעים דרך שני מכסים B, איור 102, 

הזזים החוצה.

חשוב  המשקל המרבי שניתן לאחסן 
במדף הוא 7 ק”ג.

98 F0V0200

99 F0V0061

100 F0V0545 101 F0V0559

102 F0V0543

98 F0V0200

99 F0V0061

100 F0V0545 101 F0V0559

102 F0V0543

98 F0V0200

99 F0V0061

100 F0V0545 101 F0V0559

102 F0V0543

98 F0V0200

99 F0V0061

100 F0V0545 101 F0V0559

102 F0V0543

חשוב  המשקל המרבי שניתן לאחסן  מדף אחסון מרכזי ה

במדף הוא 7 ק”ג. )אם קיים( מדף האחסון המרכזי, איור 100, נגיש  רכ

מהמושב האחורי ונועד לאחסון חפצים א
קלים. 98בכר ת F0V0200 ך

מדף אחסון קדמי
101 F0V0559 )אם קיים(

תא האחסון הקדמי מותקן מעל מגני 
השמש, איור 99,

100 F0V0545 ונועד לאחסון מהיר של חפצים קלים 
)כגון מסמכים, מפות וכד’(.

תא אחסון אחורי עילי
)אם קיים(

ניתן לגשת אליו מאחור כאשר דלת 
102 F0V0543 תא המטען פתוחה.

כדי לגשת לתא, פתח את המכסה, 
איור 101, באמצעות משיכת הידית 

הייעודית למטה.

ניתן לגשת למדף גם מתוך תא 
הנוסעים דרך שני מכסים B, איור 102, 

99 F0V0061
הזזים החוצה.
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103 F0V0063 104 F0V0178

105 F0V0064

106 F0V0065

103 F0V0063 104 F0V0178

105 F0V0064

106 F0V0065

מצית סיגריות
)אם קיים(

לחץ על לחצן A, איור 103 - איור 104 
)לפי גרסה(, כדי להפעיל את מצית 

הסיגריות כאשר מתג ההתנעה במצב 
MAR. כמה שניות לאחר מכן הכפתור 
חוזר למצבו המקורי ומצית הסיגריות 

מוכן לשימוש.

חשוב  ודא תמיד שמצית הסיגריות 
כבוי.

)42  

מאפרה
)אם קיים(

המאפרה היא קופסת פלסטיק 
נשלפת המצוידת בקפיצים, איור 105, 
שניתן להתקין במחזיק הכוסות/פחיות 

בקונסולה המרכזית.

)43  

מגני שמש
מגני השמש A, איור 106, של הנהג 
ושל הנוסע ניתן להזיז לאחור ולפנים 

והצדה.

מאחורי מגן השמש בצד הנהג ישנו 
נרתיק לאחסון ניירת.

בכל הגרסאות במגן השמש של הנוסע 
מותקנת מראת איפור.

חלונות אחוריים הנפתחים 
החוצה

)Doblo/Doblo Combi בגרסאות(

כדי לפתוח את החלונות, פעל באופן 
הבא:

  הזז ידית A, איור 107, החוצה עד 
לפתיחה המלאה של החלון.

  דחוף את הידית לאחור, עד שתינעל 
במקום.

103 F0V0063 104 F0V0178

105 F0V0064

106 F0V0065

103 F0V0063 104 F0V0178

105 F0V0064

106 F0V0065

מגני שמש מצית סיגריות
מגני השמש A, איור 106, של הנהג  )אם קיים(

ושל הנוסע ניתן להזיז לאחור ולפנים  לחץ על לחצן A, איור 103 - איור 104 
והצדה. )לפי גרסה(, כדי להפעיל את מצית 

מאחורי מגן השמש בצד הנהג ישנו  הסיגריות כאשר מתג ההתנעה במצב 
נרתיק לאחסון ניירת. MAR. כמה שניות לאחר מכן הכפתור 

בכל הגרסאות במגן השמש של הנוסע  חוזר למצבו המקורי ומצית הסיגריות 
F0V0178 מותקנת מראת איפור.מוכן לשימוש. 104

מאפרהחשוב  ודא תמיד שמצית הסיגריות  כבוי.
)אם קיים(

)42  
המאפרה היא קופסת פלסטיק 

נשלפת המצוידת בקפיצים, איור 105, 
שניתן להתקין במחזיק הכוסות/פחיות 

בקונסולה המרכזית.

)43  

106 F0V0065

חלונות אחוריים הנפתחים 
החוצה

Doblo 103 F0V0063) /Doblo Combi בגרסאות(

כדי לפתוח את החלונות, פעל באופן 
הבא:

  הזז ידית A, איור 107, החוצה עד 
לפתיחה המלאה של החלון.

105 F0V0064

  דחוף את הידית לאחור, עד שתינעל 
במקום.
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כדי לסגור חלונות אלה, בצע את 
פעולות הפתיחה בסדר הפוך עד 
שתינעל הידית במקומה המקורי.

41(  לעולם אל תמשיך לנסוע אם 
תא הכפפות פתוח: הוא עלול 

לפצוע נוסעים בהתנגשות.

42(  מצית הסיגריות מתחמם 
לטמפרטורות גבוהות. אחוז 

אותו בזהירות והרחק מילדים: 
סכנת שריפה ו/או כוויות.

אזהרה

גגון/מנשא 
מגלשיים

)45 )44  

)9 )8  

מהדקים
 ,A, B המהדקים נמצאים בנקודות

ו-C, איור 108.

מסילות גג
)אם קיימות(

בגרסאות מסוימות לרכב שתי מסילות 
אורכיות שניתן לנצל, בתוספת 

אביזרים מיוחדים, להובלת פרטי מטען 
שונים )כגון מגלשיים, גלשנים וכד’(.

107 F0V0132 108 F0V0123

107 F0V0132 108 F0V0123

43(  אל תשתמש במאפרה לזריקת 
ניירת: הנייר עלול להתלקח 

באש במגע עם בדלי סיגריות.
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כוונון יישור של פנסים ראשיים

לחץ על  ועל  , איור 109, בלוח 
הבקרה, כדי לבצע כוונון.

על הצג בלוח המחוונים יוצג מצב 
הכוונון.

מצב 0 - נוסע אחד או שני נוסעים 
במושבים הקדמיים.

מצב 1 - חמישה אנשים.

מצב 2 - חמישה אנשים + מטען בתא 
המטען.

מצב 3 - נהג + מטען מרבי מותר 
מאוחסן בתא המטען.

בדוק את יישור האלומות בכל  חשו ב
פעם שמשתנה המטען המובל.

יישור פנסי ערפל
)אם  קיים(

פנה למרכז שירות מורשה מטעם 
ס.מ.ל.ת. בע”מ לבדיקת הפנסים 

וכוונונם.

פנסים ראשיים

יישור פנסים
היישור הנכון של הפנסים הראשיים 

44(  הקפד למלא אחר החוקים 
חיוני לנסיעה נוחה ובטוחה עבור הנהג 

הנוגעים למרווח מרבי.
ועבור משתמשי דרך אחרים. כדי לוודא 

שהפנסים הראשיים מספקים את 45(  בדוק שבורגי הגגון הדוקים 
הראות המיטבית בנסיעה, יש ליישר לאחר כמה קילומטרים. 

אותם נכון. פנה למרכז שירות מורשה 
מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ לבדיקת 

הפנסים וכוונונם.

מתקן יישור של פנסים 
ראשיים

התקן זה פעיל כאשר מתג ההתנעה 
במצב MAR והאור הנמוך דולק.

הרכב נוטה לאחור כאשר הוא עמוס 
ומרים את אלומות האור היוצאות 

מהפנסים. לכן, יש ליישר את הפנסים 
הראשיים.

אזהרה

8(  חלק את המטען באופן מאוזן 
והתחשב בכך שרכבך מגיב 

בקלות לרוחות הצד.

9(  לעולם אל תחרוג מהמשקלים 
המרביים המאושרים )ראה פרק 

“מפרטים טכניים”(.

חשוב
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כוונון הפנסים הראשיים 
בחו”ל

הנסים הראשיים מיושרים להפעלה 
במדינה שבה נרכז הרכב. במדינות 
שבהן נוהגים בצד הנגדי של הדרך, 
אלומות האור מכווננות באמצעות 

סרט מיוחד הנועד למנוע סנוור של 
נהגים הנוסעים בצד הנגדי של הדרך.

ניתן לרכוש סרט זה מתוך קטלוג 
האביזרים של פיאט ובמרכז שירות 

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ.

רדיו
)אם קיים(

להפעלה של מכשיר הרדיו הכולל נגן 
CD/MP3 )אם קיים(\ קרא חוברת 

הוראות נפרדת המצורפת לספר נהג 
זה.

חיווט עבור מערכת פשוטה
מערכת כוללת:

 קצוות לחיבור רדיו

  כבלים עבור רמקולים קדמיים 
)בגימור של מראות חיצוניות(

  כבלים עבור רמקולים שבדלתות 
הקדמיות

  כבלים עבור רמקולים אחוריים )בצד 
של מדף חבילות( )אם קיימים(

 תושבת עבור מכשיר רדיו

חוט המיועד לאנטנה
חיווט עבור מערכת מורכבת

מערכת כוללת:

 קצוות לחיבור רדיו

  כבלים עבור רמקולים אחוריים )בצד 

של מדף חבילות( )אם קיימים(

  שני טוויטרים בגימור של מראות 
חיצוניות

  שני וופרים בינוניים בחלק תחתון של 
דלת קדמית

  שני רמקולים אחוריים )בצד של 
מדף חבילות( )אם קיימים(

 תושבת עבור מכשיר רדיו

 חוט המיועד לאנטנה

 אנטנה

התקנת מערכת שמע
יש להתקין את מערכת השמע במקום 

שתופס תא הכפפות המרכזי ובו 
 ,A תמצא את החיווט. לחץ על לשוניות

כדי להסיר את התא, איור 110.

)46  

109 F0V0506
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שמירה על 
איכות הסביבה

האמצעים הבאים נועדו לצמצם שיעור 
פליטה של מנוע בנזין:

  ממיר קטליטי משולש )ממיר 
קטליטי(

 חיישני חמצן

 מערכת בקרת התאדות

בנוסף, אל תאפשר למנוע לפעול, 
אפילו לשם בדיקה, אם אחד המצתים 

מנותק.

האמצעים הבאים נועדו לצמצם שיעור 
פליטה של מנוע דיזל:

 ממיר קטליטי מחמצן

)EGR( מערכת מחזור של גז פליטה 

 מסנן חלקיקים )DPF( )אם קיים(

46(  להתחברות להתקנים הקיימים 
ברכב, פנה למרכז שירות 

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ, 
כדי למנוע תקלות שעלולות 

לפגוע בבטיחות הרכב.

אזהרה

)DPF( מסנן חלקיקי דיזל
)אם קיים(

מסנן חלקיקי הדיזל הוא מסנן מכני 
המשולב במערכת הפליטה. הוא לוכד 
חלקיקי פחמן הקיימים בגזי הפליטה 

של מנועי דיזל.

מסנן החלקיקים מותקן, כדי לסלק 
כמעט את כל חלקיקי הפחמן בהתאם 

לתקנות החוק הקיימות/עתידיות.

במהלך השימוש הרגיל של הרכב, 
יחידת הבקרה של מערכת ההינע 

מתעדת ערכת נתונים )זמן נסיעה, 
סוג מסלול, טמפרטורות מושגות וכד’( 
ומחשבת כמה חלקיקים נלכדו במסנן.

מכיוון שמסנן זה לוכד חלקיקים פיזית, 
יש לחדש )לנקות( אותו בפרקי זמן 
סדירים באמצעות שריפת חלקיקי 
פחמן. תהליך ההתחדשות מבוקר 
אוטומטית בידי יחידת הבקרה של 

מערכת ההינע, בהתאם למצב המסנן 
ולתנאי השימוש של הרכב.

110 F0V0508
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במהלך ההתחדשות עלול לקרות: 
עלייה מתונה במהירות המנוע, 

הפעלת המאוורר, עליה מוגבלת 
באדים וטמפרטורות גבוהות בצינור 

הפליטה. 

אלה לא תקלות; הם לא פוגעים 
בביצועי רכב או גורמים נזק לסביבה.

אם ההודעה הייעודית מוצגת, עיין 
בנושא “נוריות אזהרה והודעות”.
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A. מד מהירות )מציג מהירות( - B. מד דלק עם נורית אזהרה של עתודת דלק - C. מחוון טמפרטורה של נוזל קירור מנוע 
עם נורית אזהרה של חימום יתר - D. מד סל”ד - E. צג רב-תכליתי

גרסאות עם צג רב-תכליתי

112 F0V0531
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נורית האזהרה של המד עלולה  F - מיכל מלא )ראה הנחיות בנושא  מד מהירות ה

להידלק )והודעה תופיע בצג הרב- “תדלוק הרכב”( מציג את מהירות הרכב.כ
תכליתי בגרסאות מסוימות(, כדי לציין  נורית האזהרה במד נדלקת, כדי לציין   ר

שטמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי.  שנותרו כ- 10-8 ל’ של דלק במיכל. א

במקרה זה דומם את המנוע ופנה  מד סל”ד
אל תמשיך לנסוע אם מיכל הדלק של  למרכז שירות מורשה מטעם חברת ת מציג את מספר סיבובי המנוע לדקה. רכבך ריק כמעט: הפסקות באספקת   ס.מ.ל.ת. בע”מ.ל דלק עלולות להזיק לממיר הקטליטי. חשובו  יחידת הבקרה האלקטרונית 

של מערכת הזרקת הדלק מנתקת   10(  חשוב  אם המחוג מצביע על E ונורית  ח באופן הדרגתי את זרימת הדלק, 
ה A מ הבהבת, ישנ תקלה ה האזהרה  כאשר מהירות המנוע גבוהה מדי, 

במערכת פנה למרכז שירות מורשה  ובעקבות זאת מורגשת ירידה מ
מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ לבדיקת  הדרגתית בכוח המנוע.ח המערכת.וו כאשר המנוע פועל בסר מד הסל”ד נ י

עשוי להציג עלייה הדרגתית או  פתאומית במהירות. מד טמפרטורה של ם
נוזל קירור זוהי תופעה רגילה שאינה מעידה על 

מראה את הטמפרטורה של נוזל קירור  תקלה, מכיוון שהיא מתרחשת במהלך 
המנוע ומתחיל לפעול כאשר  הפעלתה של מערכת בקרת האקלים 

 50°C טמפרטורת הנוזל עולה על או של המפוח. במקרים אלה, עלייה 
לערך. קטנה במהירות המנוע עוזרת לשמור 

בתנאים רגילים אמור המחוג להימצא  על טעינת המצבר.

במרכז המד.

C - טמפרטורה נמוכה של נוזל  מד דלק
הקירור.  מציג את כמות הדלק שנותרה במיכל 

H - טמפרטורה גבוהה של נוזל  הדלק.
הקירור. E - מיכל ריק

10(  אם המחוג של טמפרטורת נוזל 
הקירור מגיע לאזור האדום, 
דומם את המנוע מיד ופנה 

למרכז שירות מורשה מטעם 
חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

חשוב



77

הערה  בקרים  ו- מפעילים 
תפקודים שונים בהתאם למצבים 

הבאים:

- בתוך התפריט הם מאפשרים לך 
לגלול את רשימת האפשרויות למעלה/

למטה.

- במהלך ביצוע ההגדרות הם מגבירים 
או מפחיתים את הערך.

תפריט SET-UP )קביעות(
התפריט כולל שורה של תפקודים 

המסודרים בצורה מעגלית.

ניתן לבחור את התפקודים הנ”ל 
בעזרת בקרים  ו- , כדי לגשת 

להגדרות )קביעות( שונות המתוארות 
בפסקות הבאות.

ניתן להפעיל את תפריט הקביעות 
MENU ב לחיצה קצרה על הבקר

.

לחיצות בודדות על  ו- יגללו את 
האפשרויות של תפריט הקביעות.

מצבי ניהול נבדלים לפי מאפייני 
האפשרות שנבחרה.

התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:

ILLU 

צג דיגיטלי

מסך ראשי
המסך הראשי, איור 113, יכול להציג 

את המידע הנ”ל:

A  מצב כוונון של פנסים ראשיים )רק 
אם אור נמוך דולק(.

B   נסועה )מרחק שנסע הרכב 
בקילומטרים או במיילים(.

C  שעה )מוצגת תמיד, אפילו אם 
המפתח מחוץ למתג ההתנעה 

והדלתות הקדמיות סגורות(.

D  מחוון מערכת Start&Stop )אם 
קיימת(.

E מחוון העברת הילוכים )אם קיים(.

הערה  בעוד שהמפתח מחוץ למתג 
ההתנעה )כאשר נפתחת אחת 

הדלתות הקדמיות לפחות(, הצג 
מופעל והשעה והמרחק מוצגים לכמה 

שניות.

בקרים
   גלילה במסך ובאפשרויות 

הקשורות או הגברת הערך המוצג.

 MENU
לחץ קלות כדי לגשת לתפריט ו/או כדי 

לעבור למסך הבא או כדי לאשר את 
אפשרות התפריט הרצויה. לחץ 

ארוכות, כדי לחזור למסך הראשי.

 גלילה במסך ובאפשרויות הקשורות 
או הפחתת הערך המוצג.

114 F0V0509

113 F0V0011
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SPEED רכה 
א

ול ת
 ח

ה
מ

וווח
יני

ם

HOUR 

UNIT 

BUZZ 

BAG P 

DRL 

בחירת אפשרות תפריט

 ,  MENU לחץ בקצרה על בקר -
כדי לבחור את אפשרות התפריט 

שברצונך לקבוע.

- לחץ על  או  )לחיצות בודדות(, 
כדי לבחור את ההגדרה החדשה.

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי לשמור על ההגדרה החדשה 

ולחזור לאפשרות התפריט הקודמת.

בחירת אפשרות Set Clock )הגדרת 
שעה(

 ,  MENU לחץ בקצרה על בקר -
כדי לבחור את הערך הראשון שיש 

לשנות )שעות(.

 או  )לחיצות בודדות(, 

 ,

- לחץ על 
כדי לבחור את ההגדרה החדשה.

 MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי לשמור על ההגדרה החדשה 

ולעבור לאפשרות התפריט הבאה 
)דקות(.

- אחרי שהגדרת את הערך באותו 
אופן, חזור לפריט התפריט הקודם.

החזק את הבקר MENU  לחוץ

- כדי לצאת מתפריט הקביעות, אם 
אתה נמצא בו.

- כדי לצאת לתפריט, אם אתה מגדיר 
אפשרויות.

- כדי לשמור את ההגדרות 
המאוחסנות כבר )ומאושרות בלחיצה 

.)  MENU  על בקר

סביבתו של תפריט הקביעות 
מתוזמנת: כאשר התפריט נסגר כי 
עבר הזמן המתוקצב לו, יישמרו רק 

השינויים שאחסן המשתמש )שאושרו 
לפני כן בלחיצה קלה על בקר  

.)

כוונון התאורה הפנימית 
LLU)I של הרכב )

תפקוד זה זמין בעוד שהאור הנמוך 
דולק בפנסים הראשיים ובלילה. 

תפקידו לכוונן את בהירותו של לוח 
המחוונים, הבקרים, צג של מערכת 

השמע וצג של בקרת אקלים 
אוטומטית.

באור יום ובעוד שהאור הנמוך דולק 
בפנסים הראשיים, תאורתם של לוח 

המחוונים, הבקרים, צג מערכת 
השמע וצג של בקרת האקלים 

האוטומטית מכוונים לרמת בהירות 
מרבית.

 בקצרה: 

 MENU

   MENU לחץ על הבקר
.ILLU על הצג תופיע מילה

, כדי להגדיר את  לחץ על    או 
רמת התאורה הרצויה.

לחץ על הבקר MENU    בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך 
הראשי ללא שמירה.
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הגדרה של הגבלת מהירות 
SPEED) (

תפקוד זה מגדיר הגבלת מהירות: 
הנהג מקבל התרעה כאשר הוא חורג 

ממגבלה זו )ראה “נוריות אזהרה 
והודעות(.

כדי להגדיר את מגבלת המהירות 
הרצויה, פעל באופן הבא:

MENU לחץ בקצרה על הבקר  -
 SPEED על הצג תופיע המילה :

 )mph( או )km/h( ויחידת המידה
שהוגדרה לפני כן.

, כדי לבחור אם  - לחץ על  או 
להפעיל הגבלת מהירות )On( או לבטל 

.)Off( אותה

- אם הפעלת את התפקוד, לחץ על  
 או  

- כדי לבחור את מגבלת המהירות 
 

שבין 30 קמ”ש ל- 200 קמ”ש או בין 
20 מייל לשנייה לבין 125 מייל לשנייה 

בהתאם ליחידת המידה שנבחרה לפני 
כן )ראה “הגדרה של יחידת המידה”( 

באופן המתואר להלן. לחיצה אחת על 
 מגדילה/מקטינה את הערך 

 MENU הדרושה ולחץ על
לאישור.

הערה  ניתן להגדיר כל מהירות בטווח 

 / 
בחמש יחידת מידה. לחיצה ארוכה על 
 /  תגדיל/תקטין את הערך מהר. 

השלם את הכוונון בלחיצות בודדות על 
הבקר כאשר תתקרב אל הערך הרצוי.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

כדי לבטל את ההגדרה, פעל באופן 
הבא:

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
המילה On תהבהב על הצג.

: המילה Off תהבהב על  - לחץ על 
הצג.

 בקצרה, 

הגדרת השעון )שעה(
באמצעות תפקוד זה ניתן להגדיר את 

השעה.

פעל באופן הבא:

 :

 MENU לחץ על הבקר -
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

 MENU לחץ בקצרה על הבקר -
ערך השעות יהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

 MENU לחץ בקצרה על הבקר -
: ערך הדקות יהבהב על   ESC

הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

הגדרת יחידות המרחק 
)UNIT(

באמצעות תפקוד זה ניתן להגדיר את 
יחידת המידה.

פעל באופן הבא:

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
על הצג תופיע המילה Unit ויחידת 

המידה )km( או )mi( שהוגדרה לפני 
כן.
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, כדי לבחור את יחידת   רכה
א

ול ת
 ח ח

ה
מ

יינווח
ם

לחץ על  או 
המידה הרצויה.

לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

כוונון של עוצמת הצפצוף 
)BUZZ(

תפקוד זה מכוון את עוצמת האות 
הקולי )צפצוף( המופק בעת כשל/

תקלה ובעקבות לחיצה על הבקרים 
. הבאים: MENU ESC,  או 

כדי להגדיר את העוצמה הרצויה, פעל 
באופן הבא:

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה: 
.BUZZ על הצג תופיע מילה

, כדי לבחור את  - לחץ על  או 
העוצמה הרצויה )מבין 8 רמות(.

 בקצרה, 

הפעלה/נטרול של כרית 
האוויר הקדמית וכרית 

האוויר הצדדית )להגנה 
על חזה/ראש( של הנוסע 

BAG P)  (
)אם קיים(

תפקוד זה מאפשר להכשיר את 
הכרית לפעולה או לנטרל אותה.

פעל באופן הבא:

; אחרי 

 MENU לחץ על הבקר -
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

 MENU לחץ על הבקר -
 BAG P OFF שהוצגה ההודעה

)לנטרול( או BAG P ON )להפעלה( 
, לחץ שוב על  בלחיצה על  או 

.  MENU
- הודעת אישור תופיע על הצג.

 YES כדי לבחור , - לחץ על  או 
 NO אישור הפעלה/נטרול( או(

)לביטול(.

 בקצרה: 

)DRL( תאורה לנהיגה ביום
תפקוד זה מדליק/מכבה את התאורה 

לנהיגה ביום.

פעל באופן הבא, כדי להפעיל או 
לנטרל את התפקוד:

 בקצרה: 

 MENU לחץ על הבקר -
תוצג הודעה המאשרת את בחירתך 

ותוחזר למסך התפריט; לחיצה ארוכה 
יותר: תחזור למסך הראשי ללא 

שמירה.

 MENU לחץ על הבקר -
.DRL על הצג יופיע הכיתוב

 )On( כדי להפעיל , - לחץ על  או 
או לנטרל )Off( את התאורה לנהיגה 

ביום. 

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך תפריט המשנה או 
לחץ לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך 

הראשי ללא שמירה.
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צג רב-תכליתי
)אם קיים(

ייתכן כי רכבך מצויד בצג רב-תכליתי 
המספק לנהג מידע שימושי בהתאם 

להגדרות שנבחרו.

המסך הראשי, איור 115, יכול להציג 
בקרים את המידע הנ”ל:

A  תאריך    גלילה במסך ובאפשרויות 

B   נסועה )מרחק שנסע הרכב 
בקילומטרים או במיילים(.

C   שעה )מוצגת תמיד, אפילו אם 
המפתח מחוץ למתג ההתנעה 

והדלתות הקדמיות סגורות(.

D  טמפרטורה חיצונית

E   מצב כוונון של פנסים ראשיים )רק 
אם אור נמוך דולק(.

F   מחוון מערכת Start&Stop )אם 
קיימת(.

G  מחוון העברת הילוכים )אם קיים(.

הערה  כאשר אחת הדלתות 
הקדמיות פתוחה, הצג מופעל ומציג 
את השעה ואת הנסועה במשך כמה 

שניות.

הקשורות או הגברת הערך המוצג.

  MENU
לחץ קלות כדי לגשת לתפריט ו/או כדי 

לעבור למסך הבא או כדי לאשר את 
אפשרות התפריט הרצויה. לחץ 

ארוכות, כדי לחזור למסך הראשי.

   גלילה במסך ובאפשרויות 
הקשורות או הפחתת הערך 

המוצג.

, מפעילים   או 

כוונון התאורה הפנימית 
של הרכב 

- במסך הראשי הם מכווננים את 
הבהירות של לוח המחוונים ושל 

מערכת השמע.

תפריט SET-UP )קביעות(
- בתוך התפריט הם מאפשרים לך 

לגלול את רשימת האפשרויות למעלה/
למטה.

- במהלך ביצוע ההגדרות הם מגבירים 
או מפחיתים את הערך. הערה  בקרים 

- בתוך התפריט הם מאפשרים לך  תפקודים שונים בהתאם למצבים 
לגלול את רשימת האפשרויות למעלה/ הבאים:

למטה.

- במהלך ביצוע ההגדרות הם מגבירים 
או מפחיתים את הערך.

115 F0V0532 116 F0V0509 115 F0V0532 116 F0V0509מסך ראשי
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תפריט SET-UP )קביעות( התפריט כולל שורה של תפקודים כה המסודרים בצורה מעגלית.ר  
ניתן לבחור את התפקודים הנ”ל א

, כדי לגשת  ול ת
 ח

ה
מ

וווח
יני

ם

בעזרת בקרים  או 
להגדרות )קביעות( שונות המתוארות 
בפסקות הבאות. עבור פריטים שונים 

מורכב תפריט משנה )שעון ויחידות 
מידה(.

תפריט הקביעות מפתח בלחיצה 
. לחיצות   MENU קצרה על
בודדות על  או  גוללות את 

התפריט למעלה או למטה. מצבי 
הפעלה נבדלים לפי מאפייני 

האפשרות שנבחרה.

התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:

LIGHTING 

SPEED BUZZER 

TRIP B DATA 

SET TIME 

SET DATE 

 SEE RADIO )אם קיים(

AUTOCLOSE 

MEASUREMENT UNIT 

LANGUAGE 

BUZZER VOLUME 

BUTTON VOLUME 

SEAT BELT BUZZER )רק אם   
נוטרל לפני כן(

SERVICE 

PASSENGER AIRBAG 

DAYTIME RUNNING LIGHTS 

EXIT MENU 

בחירת אפשרות מתוך התפריט 
הראשי ללא תפריט משנה:

 ,  MENU לחץ בקצרה על בקר -
כדי לבחור את אפשרות התפריט 

שברצונך לקבוע.

- לחץ על  או  )לחיצות בודדות(, 
כדי לבחור את ההגדרה החדשה.

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי לשמור על ההגדרה החדשה 

ולחזור לאפשרות התפריט הראשי 
שנבחרה לפני כן.

בחירת אפשרות מתוך התפריט 
הראשי עם תפריט משנה:

 ,

 )לחיצות בודדות(, 

 MENU לחץ בקצרה על בקר -
כדי להציג את האפשרות הראשונה 

בתפריט המשנה.

- לחץ על  או 
כדי לעבור בין כל האפשרויות בתפריט 

המשנה.

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי לבחור את אפשרות תפריט 

המשנה המוצגת ולפתוח את תפריט 
ההגדרות הרצוי.

- לחץ על  או  )לחיצות בודדות(, 
כדי לבחור את ההגדרה החדשה עבור 

אפשרות זו בתפריט המשנה.

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי לשמור על ההגדרה החדשה 

ולחזור לאפשרות התפריט הראשי 
שנבחרה לפני כן.

כוונון התאורה הפנימית 
של הרכב

תפקוד זה זמין בעוד שהאור הנמוך 
דולק בפנסים הראשיים ובלילה. 

תפקידו לכוונן את בהירותו של לוח 
המחוונים, הבקרים, צג של מערכת 

השמע וצג של בקרת אקלים 
אוטומטית.
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באור יום ובעוד שהאור הנמוך דולק 
בפנסים הראשיים, תאורתם של לוח 

המחוונים, הבקרים, צג מערכת 
השמע וצג של בקרת האקלים 

האוטומטית מכוונים לרמת בהירות 
מרבית.

כדי לכוונן את הבהירות, פעל באופן 
הבא:

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי שתהבהב רמת הבהירות הקודמת.

, כדי להגדיר את  - לחץ על  או 
רמת התאורה הרצויה.

 בקצרה, 

 :

 MENU לחץ על הבקר -
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

אזהרת מהירות )מגבלת 
מהירות(

תפקוד זה מאפשר להגדיר את מגבלת 
המהירות של הרכב )קמ”ש או מייל 

לשנייה( כאשר ישנה חריגה ממגבלה 
זו הנהג מקבל אזהרה מידית )עיין 
בנושא “נוריות אזהרה והודעות”(.

כדי להגדיר את מגבלת המהירות 
הרצויה, פעל באופן הבא:

 MENU לחץ בקצרה על הבקר -
.Speed Beep על הצג יופיע כיתוב

, כדי לבחור אם  - לחץ על  או 
להפעיל הגבלת מהירות )On( או לבטל 

.)Off( אותה

- אם הפעלת את התפקוד, לחץ על  
, כדי לבחור את מגבלת   או 

 MENU המהירות הדרושה ולחץ על
  לאישור.

הערה ניתן להגדיר את המהירות 
בטווח בין 30 קמ”ש לבין 200 קמ”ש 
או בין 20 מייל לשנייה לבין 125 מייל 

לשנייה, בהתאם ליחידות המידה 
שנבחרו לפני כן )ראה “הגדרת יחידות 

המידה )Unit(”(. לחיצה אחת על  או 
 מגדילה/מקטינה את הערך ב- 5 
יחידת מידה. לחיצה ארוכה על  או 

 תגדיל/תקטין את הערך מהר. 
השלם את הכוונון בלחיצות בודדות על 
הבקר כאשר תתקרב אל הערך הרצוי.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

כדי לבטל את ההגדרה, פעל באופן 
הבא:

 :

המילה On תהבהב על הצג.

: המילה Off תהבהב על 

 MENU לחץ בקצרה על הבקר -

- לחץ על 
הצג.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

נתוני נסיעה B )הפעלת 
)Trip B תפקוד

ניתן להשתמש בתפקוד זה כדי 
להפעיל )On( או לנטרל )Off( את 

התצוגה Trip B )נסיעה חלקית(.

למידע נוסף עיין בנושא “מחשב 
נסיעה”.

כדי להפעיל/לנטרל את התפקוד, פעל 
באופן הבא:

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי שהכיתוב On או Off, בהתאם 
להגדרות קודמות, יהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לבחירה.
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 MENU לחץ על הבקר
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

 קביעת שעה 
)הגדרת השעון(

תפקוד זה מגדיר את השעון באמצעות 
שני תפריט משנה: Time )שעה( 

ו- Format )פורמט(.

כדי לבצע את הכוונון, פעל באופן הבא:

 ;  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
על הצג יופיעו שני תפריט השמנה 

.Mode -ו Time

, כדי לעבור בין שני  - לחץ על  או 
תפריט המשנה.

- בחר את האפשרות הרצויה ולחץ על 
MENU  בקצרה.

- אם בחרת את התפריט Time, לחץ 
על MENU  בקצרה: ערך השעות 

יתחיל להבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
ערך הדקות יהבהב על הצג.

 או  לכוונון הערך.

 

- לחץ על 

הערה  לחיצה אחת על  או 
מגדילה/מקטינה את הערך ביחידה 

אחת. לחיצה ארוכה על  או  
תגדיל/תקטין את הערך מהר 
ואוטומטית. השלם את הכוונון 

בלחיצות בודדות על הבקר כאשר 
תתקרב אל הערך הרצוי.

- אם בחרת מצב Mode, בעקבות 
לחיצה על הבקר MENU  יהבהב 

פורמט השעון.

, כדי לבחור פורמט  - לחץ על  או 
24h או 12h שעות

אחרי שהגדרת את ההגדרות הרצויות, 
לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך תפריט המשנה או 
לחץ לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך 

הראשי ללא שמירה.

 לחוץ 

 קביעת תאריך 
)הגדרת התאריך(

באמצעות תפקוד זה באפשרותך 
לעדכן את התאריך )יום-חודש-שנה(.

פעל באופן הבא:

 :

 MENU החזק את הבקר
שוב, כדי לחזור למסך הראשי או 

לתפריט הראשי, בהתאם למיקומך 
הנוכחי בתפריט.

 MENU לחץ בקצרה על הבקר -
ערך השנה יהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
ערך החודש יהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
ערך היום יהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

הערה  לחיצה אחת על  /  
מגדילה/מקטינה את הערך ביחידה 

אחת. לחיצה ארוכה על  /  תגדיל/
תקטין את הערך מהר ואוטומטית. 

השלם את הכוונון בלחיצות בודדות על 
הבקר כאשר תתקרב אל הערך הרצוי.
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- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

See radio )חזרה על 
מידע שמע(

)אם קיים(

בעזרת תפקוד זה על הצג מופיע מידע 
על הרדיו.

- רדיו: תחנת רדיו שנבחרה או הודעת 
RDS, הפעלת כוונון אוטומטי או 

.AutoSTore

 :MP3 תקליטורי שמע, תקליטורי -
מספר רצועה.

כדי להציג מידע על מערכת השמע על 
הצג )On( או כדי להעלימו )Off(, פעל 

באופן הבא:

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כיתוב On או Off, בהתאם להגדרות 

הקודמות.

- לחץ על  או  לבחירה.

 בקצרה, 

Autoclose )נעילה 
 מרכזית אוטומטית 

במהלך נסיעה(
)אם קיימת(

כאשר תפקוד זה מופעל, הוא נועל 
אוטומטית את כל הדלתות אחרי 

שמהירות הרכב עולה על 20 קמ”ש.

פעל באופן הבא, כדי להפעיל או 
לנטרל את התפקוד:

 ,

 MENU לחץ על הבקר -
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

 MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי להציג תפריט משנה.

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי שהכיתוב On או Off, בהתאם 
להגדרות קודמות, יהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לבחירה.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך תפריט המשנה או 
לחץ לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך 

הראשי ללא שמירה.

 לחוץ 

יחידת מידה )הגדרה של 
יחידת המידה(

תפקוד זה מאפשר להגדיר את יחידות 
המידה באמצעות שלושה תפריט 

משנה: Distance )מרחק(, 
Consumption )תצרוכת דלק(, 

Temperature )טמפרטורה(.

כדי להגדיר את יחידות המידה 
הרצויות, פעל באופן הבא:

 ,

 MENU החזק את הבקר -
שוב, כדי לחזור למסך הראשי או 

לתפריט הראשי, בהתאם למיקומך 
הנוכחי בתפריט.

 MENU לחץ בקצרה על בקר -
כדי להציג את שלושת תפריט 

המשנה.

, כדי לעבור בין  - לחץ על  או 
שלושת תפריט המשנה.

- בחר את האפשרות הרצויה ולחץ על  
MENU  בקצרה.

- אם בחרת את תפריט המרחק 
)Distance(: לחץ בקצרה על הבקר  

 km על הצג יופיע כיתוב ,  MENU
או mi, בהתאם להגדרה הקודמת.

- לחץ על  או  לבחירה.
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כאשר אתה בוחר את תפריט תצרוכת  ה

הדלק )Consumption(: בעקבות  כ

 ר 
א

ול ת
 ח

ה
מ

ינוווח
ם

 MENU לחיצה קצרה על הבקר
 km/l, מופיעות על הצג יחידות

l/100km או mpg, בהתאם להגדרות 
הקודמות.

אם המרחק מוגדר בק”מ, עבור 
 km/l תצרוכת הדלק יוצגו יחידות של

.l/100 km או

אם המרחק מוגדר במיילים, עבור 
.mpg תצרוכת הדלק יוצגו יחידות של

- לחץ על  או  לבחירה.

אם בחרת את תפריט הטמפרטורה 
)Temperature(: לחץ בקצרה על הבקר 

 C° על הצג יופיע כיתוב ,  MENU
או °F, בהתאם להגדרה הקודמת.

- לחץ על  או  לבחירה.

אחרי שהגדרת את ההגדרות הרצויות, 
לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך תפריט המשנה או 
לחץ לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך 

הראשי ללא שמירה.

 לחוץ 

Language )בחירת שפה(
ניתן להציג את יחידות המידה בשפות 

שונות: איטלקית, אנגלית, גרמנית, 
פורטוגזית, ספרדית, צרפתית, דנית, 

פולנית וטורקית.

כדי להגדיר את השפה הרצויה, פעל 
באופן הבא:

 :

 MENU החזק את הבקר -
שוב, כדי לחזור למסך הראשי או 

לתפריט הראשי, בהתאם למיקומך 
הנוכחי בתפריט.

 MENU לחץ בקצרה על הבקר -
השפה האחרונה שהוגדרה תהבהב על 

הצג.

- לחץ על  או  לבחירה.

 בקצרה, 

עוצמת אזהרות )כוונון של 
עוצמת האות הקולי של 

כשל/תקלה(
תפקוד זה מאפשר להגדיר את עוצמת 
השמע של האות הקולי המלווה הצגת 

כשלים/תקלות ל- 8 רמות שונות.

כדי להגדיר את העוצמת הקול הרצויה, 
פעל באופן הבא:

 :

 MENU לחץ על הבקר -
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

 MENU לחץ בקצרה על הבקר -
עוצמת הקול האחרונה שהוגדרה 

תהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

בקר עוצמת קול )כוונון של 
בקר עוצמת קול(

באמצעות תפקוד זה ניתן לכוונן )ל- 8 
רמות( את עוצמת צליל ההקשה על 

. ,  או   MENU בקר
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כדי להגדיר את העוצמת הקול הרצויה, 
פעל באופן הבא:

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
עוצמת הקול האחרונה שהוגדרה 

תהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

 בקצרה, 

שירות )לוח תחזוקה(
באמצעות תפקוד זה באפשרותך 

להציג מידע על מרווחי הנסועה בין 
טיפולי התחזוקה.

כדי לקרוא את המידע, פעל באופן 
הבא:

 ,  MENU לחץ על הבקר -
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

Belt buzzer )הפעלת 
צפצוף עבור תזכורת 

חגורות בטיחות(
תפקוד זה ניתן להציג רק אחרי 

שבמרכז שירות מורשה מטעם חברת 
ס.מ.ל.ת. בע”מ נטרלו את תזכורת 
חגורות הבטיחות )ראה “מערכת 

SBR” בפרק “בטיחות”(.

 MENU לחץ בקצרה על בקר -
כדי להציג את מרווחי השירות בק”מ 

או במיילים, בהתאם להגדרות 
הקודמות )ראה “יחידות מרחק”(.

 בקצרה, 

הערה  תכנית התחזוקה כוללת 
תחזוקת רכב במרווחים קבועים, עיין 

בנושא “תחזוקה וטיפול”. הודעה זו 
מוצגת אוטומטית בסיבוב מתג 

ההתנעה למצב MAR החל ממרחק 
של 2,000 ק”מ )או הערך השווה 

במיילים( ממועד השירות הבא. 
התזכורת תופיע כל 200 ק”מ )או 

הערך השווה במיילים(. מתחת לרף 
של 200 ק”מ החיוויים תכופים.  החיווי 

יופיע בק”מ או במיילים, בהתאם 
יחידות המידה המרחק שהוגדרו.   MENU לחץ על הבקר -

כאשר יתקרב מועד השירות הבא,  כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 
המילה Service תופיע על הצג ואחריה  לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 

מספר קילומטרים או מיילים שנותרו  ללא שמירה.
עד מועד השירות הבא, אם מתג 

ההתנעה במצב MAR. פנה למרכז 
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 

בע”מ שבו יבוצעו טיפולי התחזוקה 
ותאופס ההודעה.



88

הפעלה/נטרול של כרית  אוויר קדמית וצדדית של כה
הנוסע הקדמי  ר

)אם קיימות( א
תפקוד זה מפעיל/מנטרל את כרית ת  

האוויר הקדמית והצדדית של הנוסע  ל

)אם קיימות(. ו
ח

ו
פעל באופן הבא: ח

. על הצג ה מ
יינונווחו

ם

 MENU לחץ על בקר -
 Bag pass :Off תופיע ההודעה

)לנטרול( או Bag pass: On )להפעלה(. 
בחר את אחת האפשרויות באמצעות 

לחצן  או  ולחץ שוב על הבקר 
.  MENU

- הודעת אישור תופיע על הצג.

 YES כדי לבחור , - לחץ על  או 
 NO אישור הפעלה/נטרול( או(

)לביטול(.

 בקצרה: 

)DRL( תאורה לנהיגה ביום
באמצעות תפקוד זה ניתן להדליק את 
התאורה לנהיגה ביום או לכבות אותה.

פעל באופן הבא, כדי להפעיל או 
לנטרל את התפקוד:

 ,

 MENU לחץ על הבקר -
תוצג הודעה המאשרת את בחירתך 

ותוחזר למסך התפריט; לחיצה ארוכה 
יותר: תחזור למסך הראשי ללא 

שמירה.

 MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי להציג תפריט משנה.

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי שהכיתוב On או Off, בהתאם 
להגדרות קודמות, יהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לבחירה.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך תפריט המשנה או 
לחץ לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך 

הראשי ללא שמירה.

 לחוץ 

יציאה מתפריט
זהו התפקוד האחרון הסוגר את 

רשימת ההגדרות הכלולות במסך 
ההגדרות.

 

 MENU החזק את הבקר -
שוב, כדי לחזור למסך הראשי או 

לתפריט הראשי, בהתאם למיקומך 
הנוכחי בתפריט.

 MENU לחיצה קצרה על הבקר
תחזיר אותך למסך הראשי ללא 

שמירת נתונים.

, כדי לחזור לפריט הראשון  לחץ על 
בתפריט שעל הצג )תזכורת מהירות(.
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מחשב נסיעה 

ב- ”Trip A” ניתן להציג נתונים הבאים:

 טמפרטורה חיצונית

 טווח

A מרחק שנסע הרכב 

A תצרוכת דלק ממוצעת 

 תצרוכת דלק מידית

A מהירות ממוצעת 

 זמן נסיעה A )זמן נהיגה(

A אפס נסיעה 

” Trip B”, הזמין בצג רב-תכליתי בלבד, 
מציג את הנתונים הבאים:

B מרחק שנסע הרכב 

B תצרוכת דלק ממוצעת 

B מהירות ממוצעת 

 זמן נסיעה B )זמן נהיגה(

Trip B איפוס 

)11  

ערכים מוצגים

טמפרטורה חיצונית

מציג את הטמפרטורה מחוץ לרכב.

טווח )אם קיים(

מחוון המרחק שיכול לנסוע הרכב 
בכמות הדלק שישנה במיכל, בתנאי 
שסגנון הנהיגה לא משתנה. על הצג 

תופיע קריאה “---” במקרים הבאים:

טווח הנסיעה קטן מ- 50 ק”מ )אן   
הערך המקביל במיילים(

הרכב חונה בעוד שמנועו פועל   

חשוב  גורמים שונים עשויים להשפיע 
על טווח הנסיעה: סגנון נהיגה )עיין 

בנושא “סגנון נהיגה” בפרק “התנעה 
ונהיגה”(, סוג דרך )כביש מהיר, ערים 

ועיירות, דרכים הרריות וכד’(, תנאי 
שימוש )עומס, לחץ אוויר בצמיגים 
וכד’(. לפיכך, בעת תכנון נסיעה יש 
להביא את הגורמים הנ”ל בחשבון.

מרחק שנסע הרכב

ערך זה מציג את המרחק שנסע הרכב 
מתחילת הנסיעה החדשה.

תצרוכת דלק ממוצעת )אם קיימת(

ערך זה מציג את תצרוכת הדלק 
הממוצעת המשוערת של הרכב 

מתחילת הנסיעה החדשה.

תצרוכת דלק מידית )אם קיימת(

ערך זה מציג את תצרוכת הדלק. 
הערך מתעדכן כל הזמן. על הצג יופיע 

סימן “---”, אם הרכב חונה בעוד 
שמנועו פועל.

לאורך זמן.

בקצרה

מחשב הנסיעה משמש להצגת 
מידע  על תפעול הרכב כאשר מתג 

ד ז פ M . A ה קו ת R ההתנעה במצב
מאפשר לך להגדיר שתי נסיעות 

 Trip B -ו Trip A נפרדות המכונות
 complete שנועדו לבקר את

mission )משימה מלאה = נסיעה( 
של הרכב באופן עצמאי. ניתן לאפס 
את שני התפקודים )איפוס משמעו 

להתחיל נסיעה חדשה(.
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מהירות ממוצעת

ערך זה מציג את המהירות הממוצעת 
של הרכב על סמך הזמן הכללי שעבר 

מתחילת הנסיעה החדשה.

זמן נסיעה

ערך זה מציין את הזמן שעבר 
מתחילת הנסיעה החדשה.

חשוב  אם אין מידע, יציג מחשב 
הנסיעה “---” במקום הערך. כאשר 

הרכב נוסע שוב בתנאים רגילים, 
מתחדשת בקרת הערכים השונים ללא 

איפוס הערכים שהוצגו לפני הופעת 
הבעיה או תחילת משימה חדשה.

TRIP בקר
בקר TRIP נמצא בקצה הידית הימנית, 

איור 117. בעוד שמתג ההתנעה 
מסובב למצב MAR בקר זה מאפשר 
לך לראות את הערכים שהוגדרו לפני 

כן ולאפס אותם בתחילת נסיעה 
חדשה:

  לחיצה קצרה: גישה לערכים השונים 
על הצג.

  לחיצה ארוכה: איפוס ותחילת נסיעה 
חדשה.

משימה חדשה

המשימה החדשה מתחילה אחרי 
איפוס:

  איפוס ידני בידי המשתמש מתבצע 
בלחיצה על הבקר הרלוונטי.

  איפוס אוטומטי מתבצע כאשר 
המרחק שנסע הרכב מגיע ל- 

3,999.9 ק”מ או ל- 9,999.9 ק”מ 
)בהתאם לסוג הצג( או כאשר זמן 

הנסיעה מגיע ל- 99.59 )99 שעות 
ו- 59 דקות(.

 אחרי ניתוק המצבר וחיבורו מחדש.

חשוב  ביצוע האיפוס בעוד שמוצגים 
נתונים השייכים ל- Trip A מאפס רק 

את הנתונים הקשורים לתפקוד זה.

חשוב  ביצוע האיפוס בעוד שמוצגים 
נתונים השייכים ל- Trip B מאפס רק 

את הנתונים הקשורים לתפקוד זה.

הליך של תחילת נסיעה

 MAR בעוד שמתג ההתנעה במצב
אפס נתונים בלחיצה ארוכה בת 2 

.TRIP שניות ויותר על הבקר

TRIP יציאה מתפקוד
באפשרותך לצאת אוטומטית ממצב 

TRIP אחרי שהוצגו כל הנתונים או 
באמצעות לחיצה ארוכה על בקר  

MENU  במשך יותר משנייה 1.

)*( )אם קיימת( 

 Trip B 11(  ניתן לנטרל את התפקוד
 .)”Trip B עיין בנושא “הפעלת(
לא ניתן לאפס את המשתנים 

הבאים: טווח, תצרוכת דלק 
מידית.

חשוב

117 F0V0010

חשוב  ביצוע האיפוס בעוד שמוצגים  מהירות ממוצעת נתונים השייכים ל- Trip B מאפס רק ה ערך זה מציג את המהירות הממוצעת  כ

את הנתונים הקשורים לתפקוד זה. של הרכב על סמך הזמן הכללי שעבר  הליך של תחילת נסיעהמתחילת הנסיעה החדשה. ר א

 MAR בעוד שמתג ההתנעה במצב זמן נסיעה ת

אפס נתונים בלחיצה ארוכה בת 2  ערך זה מציין את הזמן שעבר 

שניות ויותר על הבקר TRIP.ול  מתחילת הנסיעה החדשה.

ו
117ח F0V0010  

חשוב  אם אין מידע, יציג מחשב 
TRIP יציאה מתפקוד ה

הנסיעה “---” במקום הערך. כאשר  באפשרותך לצאת אוטומטית ממצב מ משימה חדשה הרכב נוסע שוב בתנאים רגילים,  TRIP אחרי שהוצגו כל הנתונים או ח המשימה החדשה מתחילה אחרי  מתחדשת בקרת הערכים השונים ללא  ו

באמצעות לחיצה ארוכה על בקר   איפוס: איפוס הערכים שהוצגו לפני הופעת 

MENU  במשך יותר משנייה 1.ינונו הבעיה או תחילת משימה חדשה.  איפוס ידני בידי המשתמש מתבצע 

י
ם

)*( )אם קיימת(  בלחיצה על הבקר הרלוונטי.

בקר TRIP  איפוס אוטומטי מתבצע כאשר 
המרחק שנסע הרכב מגיע ל-  בקר TRIP נמצא בקצה הידית הימנית, 

3,999.9 ק”מ או ל- 9,999.9 ק”מ  איור 117. בעוד שמתג ההתנעה 
)בהתאם לסוג הצג( או כאשר זמן  מסובב למצב MAR בקר זה מאפשר 

חשוב הנסיעה מגיע ל- 99.59 )99 שעות  לך לראות את הערכים שהוגדרו לפני 
ו- 59 דקות(. כן ולאפס אותם בתחילת נסיעה 

 Trip B 11(  ניתן לנטרל את התפקוד חדשה: אחרי ניתוק המצבר וחיבורו מחדש.
 .)”Trip B עיין בנושא “הפעלת(

חשוב  ביצוע האיפוס בעוד שמוצגים  לא ניתן לאפס את המשתנים   לחיצה קצרה: גישה לערכים השונים 
נתונים השייכים ל- Trip A מאפס רק  הבאים: טווח, תצרוכת דלק על הצג.

מידית.את הנתונים הקשורים לתפקוד זה.   לחיצה ארוכה: איפוס ותחילת נסיעה 
חדשה.
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EOBD מערכת
)47  

מערכת ה-EOBD )מערכת אבחון רכב 
אירופאית( מאפשרת לבצע אבחון 

רציף של רכיבים הקשורים למערכת 
פליטה ברכבים עתידיים. כמו כן, היא 

מפיקה התרעות לנהג באמצעות 
הדלקת נורית אזהרה  בלוח 

המחוונים )וההודעה הרלוונטית תופיע  
על הצג בגרסאות מסוימות(, כאשר 

רכיבים אלה לא במצב טוב )עיין בנושא 
“נוריות אזהרה והודעות”(.

מטרת המערכת היא:

 לבקר את יעילות המערכת.

  לציין אם עלה היקף פליטות בשל 
תקלה ברכב.

לציין אם יש צורך להחליף רכיבים   

חשוב  אחרי תיקון התקלה וכדי לבצע 
בדיקה מקיפה של המערכת, במרכז 

שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 
מבצעים מבחן מעבדה ואם צריך 

- נסיעת מבחן, וייתכן כי יהיה צורך 
לבצע נסיעה ארוכה

47(  אם נורית האזהרה לא נדלקת 
בעקבות סיבובו של מתג 

ההתנעה למצב MAR, אם היא 
דולקת ולא כבית או מהבהבת 

במהלך נהיגה )בגרסאות 
מסוימות ביחד עם הודעה בצג(, 

פנה למרכז שירות מורשה 
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ. 

משטרת התנועה רשאית לבדוק  שיעילותם ירדה.
את פעולתה של נורית האזהרה  המערכת אף מצוידת במחבר שניתן 

לממשק אותו עם ציוד מתאים  באמצעות מכשירים 
שמאפשר לקרוא את קודי השגיאה 

המאוחסנים ביחידת הבקרה ביחד עם 
סדרת משתנים ספציפיים המתייחסים 

להפעלת המנוע ולאבחון.

בדיקה זו יכולות לבצע אף רשויות 
לבקרת תנועה.

מיוחדים. הקפד לאכוף את 
תקנות התנועה הקיימות 

במדינה שאתה נוהג בה.

אזהרה
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נוריות אזהרה והודעות

נורית האזהרה נדלקת ביחד עם הודעה ייעודית )אם לוח מחוונים מאפשר( ו/או אות קולי. חיוויים אלה נועדו להתריע ולהזהיר 
את הנהג, וככאלה לא ניתן להתייחס אליהם כאל ממצים ו/או חלופיים למידע הכלול בספר הנהג שאותו מומלץ לקרוא בעיון 

רב, על כל פנים. עיין תמיד במידע בפרק זה אם חלה תקלה ברכב.

חשוב  חיווי תקלה המוצגים מחולקים לשני סוגים: חמורים ופחות חמורים. תקלות חמורות מסומנות באמצעות מחזור 
התרעות חוזר וארוך. תקלות חמורות פחות מסומנות באמצעות מחזור התרעות קצר יותר. מחזור ההצגה של שני הסוגים 

ניתן לעצירה. נורית האזהרה בלוח המחוונים תישאר דלוקה עד שתתוקן התקלה. 

נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

מפלס נוזל בלמים נמוך/בלם חניה 
משולב

נורית האזהרה נדלקת אחרי שמתג 
ההתנעה מסובב למצב MAR, אך עליה 

להיכבות לאחר כמה שניות.

הוסף את נוזל הבלמים וודא שכבתה נורית האזהרה. מפלס נוזל בלמים נמוך
אם נורית האזהרה נדלקת במהלך נסיעה )בגרסאות  נורית האזהרה נדלקת כאשר מפלס נוזל 
מסוימות ביחד עם הודעה בצג(, עצור את הרכב מיד  הבלמים במיכל יורד מתחת לקו המינימום, 

ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ. כנראה בשל דליפה במעגל.

שחרר את בלם החניה וודא שכבתה נורית האזהרה. בלם חניה משולב
אם נורית האזהרה נשארת דלוקה, פנה למרכז שירות  נורית האזהרה נדלקת כאשר בלם החניה 

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ. משולב.

אדומה
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

EBD כשל
אם נורית האזהרה )אם קיימות(  

)אדומה(,  )כתומה( ונורית  )כתומה( 
נהג במשנה זהירות למרכז השירות המורשה מטעם  נדלקות בו זמנית בעוד שהמנוע פועל, ישנה 

חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ הקרוב לבדיקה המידית של  תקלה במערכת ה-EBD או המערכת לא 
המערכת.  זמינה. במקרה זה, הגלגלים האחוריים 

עלולים להינעל פתאום והרכב עלול לסטות 
במהלך בלימה חדה.

על הצג מופיעה ההודעה הייעודית.

כשל של כריות אוויר
 ,MAR כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב
נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות 

  48( 49(לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה נשארת דלוקה, אם קיימת 

תקלה במערכת כריות האוויר.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה 

הייעודית.

אדומה

כתומה

כתומה

אדומה
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

חגורות בטיחות לא חגורות
)אם קיימת(

לנטרול קבוע של צפצוף SBR )תזכורת חגורת  נורית האזהרה תדלוק בקביעות בעוד 
בטיחות( פנה למרכז שירות מורשה מטעם לברת  שהרכב נייח וחגורת הבטיחות של הנהג או 
ס.מ.ל.ת. בע”מ. ניתן להפעיל את המערכת מחדש  של הנוסע הקדמי )אם קיימת( לא חגורה.

באמצעות תפריט הקביעות.  נורית האזהרה מהבהבת וצפצוף יישמע, אם 
הרכב נוסע וחגורת הבטיחות לא חגורה 

כהלכה.

אדומה
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

בנהיגה רגילה: עצור את הרכב, דומם את המנוע 
ובדוק שמפלס המים במיכל לא ירד מתחת לסימון 
MIN. במקרה זה, הנח למנוע להתקרר ולאחר מכן 
פתח את המכסה לאט ובזהירות, הוסף נוזל קירור 
ובדוק שמפלס הנוזל נמצא בין הסימון MIN לסימון 

MAX שעל המיכל. כמו כן, בדוק חזותית שאין דליפות.  טמפרטורת נוזל קירור גבוהה מדי
אם נורית האזהרה נדלקת שוב בהתנעת המנוע, פנה   ,MAR כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב

למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ. נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות 
אם הרכב מופעל בתנאים קשים )כלומר, נהיגה  לאחר כמה שניות. נורית האזהרה נדלקת 

בתנאי ביצועים גבוהים(: האט ואם הנורית לא כבית,  כאשר המנוע התחמם יתר על המידה.
עצור את הרכב. המתן 3-2 דקות בעוד שהמנוע פועל  על הצג מופיעה ההודעה הייעודית.

והאץ מעט, כדי להמשיך להריץ את נוזל הקירור.  
לאחר מכן, דומם את המנוע. בדוק שמפלס נוזל 

הקירור נכון כמתואר למעלה.

חשוב  בכבישים משובשיםים, מומלץ לא לדומם את 
המנוע ולהאיץ מעט במשך כמה דקות לפני הדממתו.

טעינת מצבר חלשה
נורית האזהרה נדלקת כאשר מתג ההתנעה 

אם נורית האזהרה נשארת דלוקה, פנה למרכז שירות  מסובב למצב MAR, אך עליה להיכבות מיד 
מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ. לאחר התנעת המנוע )אם המנוע פועל 

מהירות סרק, עיכוב קל לפני הכיבוי מתקבל 
על הדעת(. אדומה
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

לחץ שמן מנוע נמוך
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה 
הדיגיטלית נדלקת, אך עליה להיכבות מיד לאחר התנעת 

)12  
המנוע.

נורית האזהרה דולקת ברצף והודעה ייעודית מופיעה על 
הצג, אם המערכת מזהה לחץ שמן מנוע נמוך.

שמן מנוע לא יעיל
)גרסאות MultiJet עם DPF בלבד(

נורית האזהרה מתחילה להבהב והודעה מופיעה על הצג 
)אם קיים(, כאשר המערכת מזהה שאיכותו של שמן 

המנוע הידרדרה.
נורית האזהרה המהבהבת לא מצביעה על תקלה ברכב, 

אלא מודיעה לנהג כי יש להחליף את שמן המנוע 
כתוצאה מהפעלה רגילה. אם לא תחליף את שמן המנוע, 

תגיע המערכת לסף ההידרדרות השני: נורית האזהרה 
 תידלק בלוח המחוונים ומהירות המנוע תוגבל 

פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
ס.מ.ל.ת. בע”מ.

)51 )50  

ל- 3000 סל”ד. אם בשלב זה לא תחליף השמן, תגיע 
המערכת לסף ההידרדרות השלישי שבו תוגבל מהירות 

המנוע ל- 1,500 סל”ד.

זכור כי הגורמים הבאים מזרזים את 
הידרדרות איכותו של שמן המנוע:

- נסיעות עירוניות בעיקר, שבמהלכן 
התחדשות ה-DPF חלה לעתים תכופות 

יותר.
- נסיעות קצרות ברכב המונעות מהמנוע 

להגיע לטמפרטורת ההפעלה שלו.
- הפרעות חוזרות לתהליך ההתחדשות 

 DPF המסומנות באמצעות נורית אזהרת
נדלקת.

מפלס שמן מנוע נמוך
הוסף את שמן המנוע עד למפלס המומלץ כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה 

)עיין בנושא “בדיקה של מפלסי נוזלים” נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
בפרק “שירות ותחזוקה”(.נורית אזהרה זו תופיע בלוח המחוונים כאשר מפלס שמן 

המנוע יורד מתחת לערך המינימלי הנדרש.
בגרסאות מסוימות תופיע הודעה ייעודית.

אדומה

אדומה
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

דלת לא סגור ה היטב  
בגרסאות מסוימות נורית אזהרה זו נדלקת כאשר דלת 
אחת או כמה דלתות או מכסה תא המטען לא סגורים 
היטב. צפצוף יישמע כאשר דלתות/מכסה תא המטען 

פתוחים במהלך הנסיעה. 

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

במקרים נדירים, יופעלו בטעות. לפני שאתה ממשיך לנסוע, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ לבדיקת המערכת.
. במקרה זה, ייתכן כי נורית האזהרה  לא תצביע על תקלה  49(  אם נורית האזהרה  נדלקת, ישנה תקלה בנורית האזהרה 

במערכת הריסון. לפני שאתה ממשיך לנסוע, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ לבדיקת המערכת.
, ולעולם אין לנסוע מעל 500 ק”מ אחרי  50(  שמן מנוע שאיכותו הידרדרה יש להחליף בהקדם האפשרי אחרי שנדלקת נורית 
שהיא נדלקה לראשונה.  אי הקפדה על הנחיות אלה עלולה לגרום נזק חמור למנוע ולבטל את תוקף האחריות. זכור, שנורית 

האזהרה הדולקת לא מצביעה על מפלס שמן מנוע נמוך. לכן, אם היא מהבהבת אתה לא חייב להוסיף שמן מנוע. 
51( אם נורית האזהרה  מהבהבת, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ.

12(  אם נורית האזהרה  נדלקת במהלך נהיגה, דומם את המנוע מיד ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
ס.מ.ל.ת. בע”מ.

אזהרה

חשוב
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

EOBD/תקלה במערכת הזרקה
בתנאים רגילים, כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב 
MAR, נורית האזהרה נדלקת, אך עליה להיכבות מיד 

לאחר התנעת המנוע.
)13  

משטרת התנועה רשאית לבדוק את פעולתה של 
נורית האזהרה באמצעות מכשירים מיוחדים. הקפד 

לאכוף את תקנות התנועה הקיימות במדינה שאתה 
נוהג בה.

אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק או נדלקת במהלך 
נהיגה, מערכת ההזרקה לא תקינה. בפרט, נורית 

בתנאים אלה מומלץ לנהוג במהירות 
האזהרה דולקת בקביעות מצביעה על תקלה במערכת 

מתונה ולא להפעיל עומר חריג על המנוע. 
אספקה/הצתה העלולה לגרום פליטות חריגות, ירידה  כתומה

שימוש ממושך ברכב שנורית האזהרה שלו 
בביצועים, קשיים בהפעלת הרכב ותצרוכת דלק 

דולקת עלול לגרום נזק.
גבוהה.

פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.

ס.מ.ל.ת. בע”מ.
נורית האזהרה כבית, אם התקלה נפתרת, אך עדיין 

נשמרת במערכת. 

במקרה זה יש לשחרר את דוושת ההאצה 
להפחתת המהירות עד שתפסיק להבהב 

נורית האזהרה. המשך את הנסיעה  הערה  )עבור מנוע בנזין בלבד(
במהירות מתונה, נסה להימנע לנהיגה  נורית האזהרה מהבהבת מצביעה על נזק אפשרי 

בתנאים העלולים לגרום להבהוב נוסף ופנה  בממיר הקטליטי.
למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

ס.מ.ל.ת. בע”מ בהקדם האפשרי.
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

ABS כשל של
 ,MAR כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב
נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות 

נהג בזהירות ופנה למרכז שירות מורשה מטעם  לאחר כמה שניות. נורית האזהרה נדלקת, כדי 
חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ. לציין תקלה במערכת. במקרה זה מערכת 

הבלימה תפעל כרגיל, אך ללא הביצועים 
.ABS הנוספים שמספק

על הצג מופיעה ההודעה הייעודית.

עתודת דלק
 ,MAR כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב
נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות 
לאחר כמה שניות. נורית האזהרה נדלקת 

כאשר נותרו כ- 9 ל’ דלק במיכל.

חשוב  נורית האזהרה תהבהב, כדי לציין 
תקלה במערכת. במקרה זה, פנה למרכז 

שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ 
לבדיקת המערכת.

המשולש בצדה השמאלי של הסמל  מציין 
באיזה צד של הרכב נמצא מכסה מילוי דלק.

כתומה

כתומה
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אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

מצתים, חימום קדם/כשל בחימום קדם 
חימום קדם של מצתים

התנע את המנוע מדי אחרי שהנורית כבית.נורית אזהרה זו תידלק כאשר מתג ההתנעה 
מסובב למצב MAR. היא תיכבה מיד אחרי 

שהמצתים מגיעים לטמפרטורה שהוגדרה עבורם.

חשוב  בטמפרטורות חיצוניות גבוהות נורית 
האזהרה עשויה להידלק לזמן קצר מאוד.

כשל בחימום קדם של מצתים
נורית האזהרה מהבהבת, אם קיימת תקלה 

פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת  במערכת חימום הקדם.
ס.מ.ל.ת. בע”מ.

בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה 
הייעודית.

נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

מים במסנן דיזל
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית 
האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה 

שניות.
 נדלקת כאשר ישנם מים 

)14  
נורית האזהרה 

במסנן הדיזל.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה 

הייעודית.

כתומה

כתומה
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

תקלה במערכת ה-CODE של פיאט
כאשר המפתח מסובב למצב MAR נורית האזהרה 

תהבהב פעם אחת ותיכבה.
אם נורית האזהרה דולקת קבוע בעוד שמתג 

ההתנעה במצב MAR, ייתכן כי ישנה תקלה )עיין 
בנושא “מערכת CODE של פיאט” בפרק “הכר 

את רכבך”(.
 מהבהבת בעוד שהמנוע 

פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
ס.מ.ל.ת. בע”מ, כדי לשמור את כל המפתחות 

בזיכרון.

אם נורית האזהרה 
פועל, הרכב לא מוגן בשולל ההתנעה.

פנסי ערפל אחוריים
נורית האזהרה נדלקת כאשר פנס הערפל האחורי 

נדלק.

נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

תקלה כללית במחוונים
נורית האזהרה דולקת במצבים הבאים:

 תקלה בחיישן לחצן שמן מנוע
  תקלה בפנסים )פנס ערפל אחורי, פנסי איתות, פנס נסיעה לאחור, תאורת לוחית רישוי, פנסי צד, 

כתומה

כתומה

תאורה לנהיגה ביום( כתומה
התקלות האפשריות בפנסים: נורה אחת או כמה נורות שרופות, נתיך שרוף או תקלה בחיבור חשמלי.
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

תקלה במערכת ניתוק דלק  

  תקלה בחיישן חניה

  תקלה במערכת עצור/סע

פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
ס.מ.ל.ת. בע”מ בהקדם האפשרי, כדי לתקן את 

התקלה.

נורית האזהרה נדלקת ומהבהבת, כדי לציין תקלה 
. במקרה זה, ייתכן כי נורית  בנורית האזהרה 

 לא תצביע על תקלה במערכת 

לפני שאתה ממשיך לנסוע, פנה למרכז שירות 
מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ לבדיקת 

האזהרה 
המערכת.

הריסון.

נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

נורית האזהרה לא נדלקת בכל התחדשות של 
DPF, אלא רק בתנאי נהיגה שבהם יש להודיע על 

כך לנהג. נורית האזהרה תיכבה אם הרכב נמשך ניקוי DPF )מסנן חלקיקים(
ממשיך לנסוע עד שיושלם תהליך ההתחדשות. )אם קיים(

המשך הממוצע של תהליך ההתחדשות הוא 15  כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית 
דקות. האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה 

התנאים הטובים להשלמת התהליך מתקיימים שניות.
בנהיגה במהירות 60 קמ”ש ובמהירות מנוע  נורית האזהרה דולקת בקביעות, כדי להודיע לנהג 

2000 סל”ד. כאשר נורית אזהרה זו נדלקת, היא   DPF-שיש לסלק את החלקיקים הלכודים ב
לא מציינת תקלה ואין להביא את הרכב למרכז  באמצעות תהליך ההתחדשות.

שירות.  הודעה ייעודית תופיע על הצג כאשר נורית 

האזהרה נדלקת )אם קיימת(.  15(

)52  

כתומה
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

ESC אם נורית האזהרה לא כבית או ממשיכה לדלוק כשל במערכת
במהלך הנסיעה, פנה למרכז שירות מורשה בגרסאות מסוימות תופיע הודעה ייעודית.

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.נורית האזהרה המהבהבת במהלך הנהיגה 
.ESC-מצביעה על התערבותה של מערכת ה

Hill Holder תקלה במערכת
במקרה זה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם  נורית האזהרה תידלק כאשר יש תקלה במערכת 

חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ בהקדם האפשרי. Hill Holder )סייען זינוק בעלייה(.
בגרסאות מסוימות תופיע הודעה ייעודית.

רפידות בלמים בלויות
החלף אותן בהקדם האפשרי.נורית האזהרה נדלקת, אם התבלו רפידות 

הבלמים הקדמיות או האחוריות.
בגרסאות מסוימות תופיע הודעה ייעודית.

כתומה

כתומה

נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

מערכת ASR מנוטרלת
ניתן לנטרל את מערכת ה-ASR בלחיצה על 

.ASR OFF הלחצן
נורית האזהרה נדלקת, כדי להזהיר את הנהג 

שהמערכת מנוטרלת.
בלחיצה שניייה על לחצן ASR OFF תיכבה נורית כתומה

האזהרה, כדי להודיע לנהג שהמערכת פעילה שוב.
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

TRACTION PLUS הפעלת מערכת
 Traction Plus נורית האזהרה נדלקת כאשר מערכת

מופעלת בלחיצה על לחצן +T בלוח המכשירים.
נורית ה-LED בלחצן נדלקת.

Traction Plus תקלה במערכת
 LED-נורית האזהרה נדלקת ביחד עם נורית ה
, כדי לציין שישנה תקלה 

פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
ס.מ.ל.ת. בע”מ.בלחצן ועם הנורית 

.Traction Plus במערכת
על הצג תופיע הודעה ייעודית.

כתומה

נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

TPMS )מערכת אזהרה מפני איבוד לחץ 
אוויר בצמיגים(

במקרה זה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם  TPMS-תקלה ב
חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ בהקדם האפשרי. נורית האזהרה מהבהבת במשך כ- 75 שניות 

ולאחר מכן ממשיכה לדלוק, אם זוהתה תקלה 
.TPMS במערכת

כתומה
לחץ אוויר נמוך בצמיגים

נורית האזהרה נדלקת, כדי לציין שלחץ האוויר 
בצמיגים נמוך מהערך המומלץ ו/או שחל איבוד 
לחץ איטי. בנסיבות אלה, אין ערובה לחיי שירות 

ארוכים של צמיגים ולתצרוכת דלק נמוכה.
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

כשל בחיישן חניה
)אם קיים(

נורית האזהרה נדלקת כאשר זוהתה תקלה 
בחיישני החניה.

בגרסאות מסוימות נורית האזהרה  נדלקת 
במקום. במקרה זה פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ.
בגרסאות מסוימות תופיע הודעה ייעודית.

כשל במערכת עצור וסע
)אם קיים(

נורית האזהרה נדלקת כאשר זוהתה תקלה 
במערכת עצור וסע.

 נדלקת 

כתומה

בגרסאות מסוימות נורית האזהרה 
במקום. במקרה זה פנה למרכז שירות מורשה כתומה

מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ.
בגרסאות מסוימות תופיע הודעה ייעודית. 

13(  אם נורית האזהרה  לא נדלקת בעקבות סיבובו של מתג ההתנעה למצב MAR או אם היא דולקת בקביעות או 
מהבהבת במהלך נהיגה )בגרסאות מסוימות ביחד עם הודעה בצג(, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

ס.מ.ל.ת. בע”מ בהקדם.

חשוב
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14(  מים במעגל האספקה עלולים לגרום נזק חמור למערכת ההזרקה ולשבש את פעולת המנוע. אם נורית האזהרה 
נדלקת )בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית(, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ בהקדם 
האפשרי לניקוז המערכת. אם החיווי הנ”ל נדלק מיד אחרי תדלוק, ייתכן כי מים חדרו למיכל הדלק: דומם את המנוע 

מיד ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

15( במהלך ההתחדשות ייתכן כי יופעל המפוח. 

52(  נהג תמיד במהירות מתאימה לתנאי התנועה, מזג האוויר ותקנות התנועה. ייתכן כי המנוע יפסיק לפעול, אם נורית 
ה-DPF דולקת. עם זאת, הפרעה חוזרת לתהליך ההתחדשות עלולה לגרום להתיישנות מואצת של שמן המנוע. לכן, 

לפני הדממת המנוע המתן לכיבוי של נורית האזהרה. לא מומלץ לסיים את התליך ההתחדשות ברכב נייח.

אזהרה

נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

אור נמוך בפנסים ראשיים
נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלק האור הנמוך 

בפנסים הראשיים.

עקוב אחרי הביתה
נורית האזהרה נדלקת )בליווי הודעה ייעודית בצג(  ירוקה

כאשר נעשה שימוש בתפקוד )עיין בנושא “תפקוד 
עקוב אחרי הביתה” ב”תאורה חיצונית” בפרק 

“הכר את רכבך”(.
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

מחוון איתות שמאלי
נורית האזהרה נדלקת כאשר ידית הבקרה של 

האיתות מוזזת למטה. היא אף נדלקת ביחד עם 
מחוון האיתות הימני, כאשר מופעלת תאורת 

המצוקה.

מחוון איתות ימני
נורית האזהרה נדלקת כאשר ידית הבקרה של 

האיתות מוזזת למעלה. היא אף נדלקת ביחד עם 
מחוון האיתות השמאלי, כאשר מופעלת תאורת 

המצוקה.

פנסי ערפל
נורית האזהרה נדלקת כאשר פנסי הערפל 

הקדמיים נדלקים.

בקרת שיוט
)אם קיימת(

נורית האזהרה הדיגיטלית נדלקת בצג אחרי 
שמתג ההתנעה מסובב למצב MAR, אך עליה 
להיכבות לאחר כמה שניות, אם בקרת השיוט 

מנוטרלת.
נורית האזהרה נדלקת בצג בעקבות סיבוב של 
ט בעת הבקרה של בקרת השיוט למצב ON או

, בהתאם לגרסה. בגרסאות מסוימות תופיע 

ירוקה

ירוקה

ירוקה

ירוקה

הודעה ייעודית.
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נוריות אזהרה 
אופן הפעולה פירוש הנוריות

בלוח מחוונים

אור גבוה בפנסים הראשיים
נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלק האור הגבוה 

בפנסים הראשיים.
כחולה
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מערכות בטיחות 
אקטיביות

הרכב מצויד במערכת בטיחות 
אקטיביות הבאות:

 ABS - מערכת למניעת נעילת 
גלגלים

 EBD - חלוקת כח בלימה 
אלקטרונית

 BAS - מגבר בלמים

 ESC - בקרת יציבות אלקטרונית

 ASR - בקרת החלקה

 HHS - סייען זינוק בעלייה

 MSR - ויסות כח מנוע

הפעלת המערכות הנ”ל מתוארת 
בעמודים הבאים.

ABS

המערכת היא חלק בלתי נפרד 
ממערכת הבלימה. היא מונעת נעילה 
של גלגל אחד או של כמה גלגלים או 

סחרורם, ללא תלות בפני הדרך 
ובעוצמת הבלימה, ושומרת על 

השליטה ברכב אפילו במהלך בלימת 
חירום.

מערכת ה-EBD )חלוקת כוח בלימה 
 ABS-אלקטרונית( משלימה את ה

ומאפשרת לחלק את כוח הבלימה בין 
הגלגלים הקדמים לאחוריים.

חשוב  כדי ליהנות מיעילותה המלאה 
של מערכת הבלימה, יש לעבור את 
תקופת ההרצה של כ- 500 ק”מ. 

בתקופה זו מומלץ להימנע מבלימה 
חדה, חוזרת וממושכת.

התערבות המערכת 
הנהג הנהג יכול להבחין בהתערבותה 

של מערכת ה-ABS באמצעות 
פעימות קלות בדוושת הבלמים וברעש 

חזק יותר של המערכת: משמע יש 
לשנות את מהירות הרכב ולהתאים 

אותה לסוג הדרך.

)55 )54 )53  

מחווני תקלות   
 

ABS כשל
כשל ב-ABS מסומן באמצעות נורית 

האזהרה  שנדלקת בלוח המחוונים 
)בליווי הודעה ייעודית בצג הרב-

תכליתי, בגרסאות מסוימות( )עיין 
בנושא “נוריות אזהרה והודעות”(

במקרה זה מערכת הבלימה תפעל, 
אך ללא התמיכה הנוספת שמספק 

.ABS

נהג במשנה זהירות למרכז השירות 
המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ 

הקרוב לבדיקה המידית של המערכת.

EBD כשל
כשל ב-EBD מסומן באמצעות נורית 

האזהרה  ונורית  שנדלקות 
בלוח המחוונים )בליווי הודעה ייעודית 

בצג הרב-תכליתי, בגרסאות מסוימות( 
)עיין בנושא “נוריות אזהרה והודעות”(
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במקרה זה הגלגלים האחוריים עלולים 
להינעל פתאום, והרכב עלול 

להסתחרר במהלך בלימה חדה. נהג 
בזהירות למרכז השירות המורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ הקרוב 
לבדיקת המערכת.

)56  

מגבר בלימה BAS )סיוע 
בלימת חירום ESP משולב(

)אם קיים(

מערכת זו )שלא ניתן לנטרלה( מזהה 
תנאים לבלימת חירום לפי מהירות 

ההפעלה של דוושת הבלמים, 
ומספקת לחץ בלימה הידראולי נוסף 
המשלים את הלחץ שמפעיל הנהג. 
מגבר הבלימה מאפשר להפעיל את 

מערכת הבלימה מהר יותר ובעוצמה 
גבוהה יותר.

מגבר בלימה מנוטרל בגרסאות 
המצוידות ב-ESP, אם חל כשל של 

מערכת ה-ESP )המצוינת באמצעות 
נורית האזהרה  נדלקת בליווי הודעה 

ייעודית בצג הרב-תכליתי, אם קיים(.

)57  

53(  כאשר ABS מתערב ואתה 
מבחין בפעימות בדוושת 

הבלמים, אל תסיר את רגליך 
מהדוושה אלא המשך ללחוץ 
עליה. בכך, תשיג את מרחק 

העצירה הקצר האפשרי בתנאי 
הדרך הקיימים.

54(  אם ABS מתערב, סימן שדרגת 
האחיזה בין הצמיג לפני הכביש 

הגיעה לקיצה: עליך להאט 
ולהתאים את המהירות לתנאי 

האחיזה הזמינים.

ABS 55(  מערכת ה- מנצלת את
האחיזה הזמינה עד תומה, אך 
לא מסוגלת לשפר אותה. לכן, 

עליך לנהוג במשנה זהירות 
בדרכים חלקות ולא ליטול 

סיכונים מיותרים.

56(  אם רק נורית האזהרה  
נדלקת בלוח המחוונים )בליווי 

הודעה בצג, בגרסאות 
מסוימות(, עצור מיד את הרכב 

ופנה למרכז שירות מורשה 

אזהרה

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ 
הקרוב אליך. דליפת נוזל 

מהמערכת ההידראולית תסכן 
את הפעלתה של מערכת 

הבלימה, בין אם זו מערכת 
רגילה בין אם זו מערכת עם 

.ABS

57(  כאשר ABS מתערב ואתה 
מבחין בפעימות בדוושת 

הבלמים, אל תסיר את רגליך 
מהדוושה אלא המשך ללחוץ 
עליה. בכך, תשיג את מרחק 

העצירה הקצר האפשרי בתנאי 
הדרך הקיימים.
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התערבות המערכת   ESP מערכת
התערבותה של המערכת מסומנת  )בקרת יציבות 

אלקטרונית (  
)אם קיימת( 

באמצעות נורית האזהרה 
מהבהבת בלוח המחוונים. היא מודיעה 

לנהג שהרכב נמצא בתנאי יציבות 
ואחיזה קריטיים.

הפעלת מערכת
מערכת ה-ESC מופעלת אוטומטית 

בעת התנעת הרכב.

חיווי תקלות
 ESC ,אם חלה תקלה במערכת

תופסק אוטומטית ונורית האזהרה  
תדלוק בקביעות בלוח המחוונים בליווי 

הודעה בצג הרב-תכליתי )אם קיים( 
)עיין בנושא “נוריות אזהרה והודעות”(. 
נורית ה-LED בלחצן ASR OFF תידלק 
גם. פנה למרכז שירות מורשה מטעם 

חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ בהקדם 
האפשרי.

)58  

 )HHS( סייען זינוק בעליה
מערכת זו היא חלק בלתי נפרד 

ממערכת ה-ESC המסייעת להתחיל 
לנסוע בעליה. היא מופעלת אוטומטית 

בתנאים הבאים:

בעליה: הרכב נייח בדרך שהשיפוע   
שלה גדול מ- 5%, המנוע פועל, 

דוושת הבלמים לחוצה וידית 
ההילוכים משולבת במצב סרק או 

בהילוך )מלבד הילוך אחורי(.

בירידה: הרכב נייח בדרך שהשיפוע   
שלה גדול מ- 5%, המנוע פועל, 

דוושת הבלמים לחוצה ומלבד הילוך 
אחורי משולב.

בתחילת נסיעה יחידת הבקרה של 
מערכת ה-ESC ממשיכה להפעיל את 
לחץ הבלימה על הגלגלים עד להשגת 

המומנט הדרוש להתחיל לנסוע או 
במשך 1.75 שניות לכל היותר, ובכך 
היא מאפשרת לך להעביר רגל ימין 

מדוות הבלמים לדוושת ההאצה. 

אם הרכב לא התחיל לנסוע אחרי 1.75 
שניות, המערכת מספיקה לפעול 

אוטומטית באמצעות שחרור אוטומטי 
של כוח הבלימה.

בקצרה

מערכת אלקטרונית זו מבקרת את 
יציבות הרכב בתנאי איבוד אחיזה 

ועוזרת לשמור על כיוון הנסיעה.

לפיכך, מערכת ה-ESC שימושית 
במיוחד בתנאי אחיזת דרך 

משתנים.

מערכת ה-MSR )התאמה של 
מומנט בלימת המנוע במהלך 

 HBA-החלפת הילוכים( ומערכת ה
)עלייה אוטומטית בלחץ הבלימה 

במהלך בלימת חירום( קיימות ביחד 
עם ESC, ASR וסייען זינוק בעליה 

)אם קיימות(.
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בשלב שחרור זה יישמע הרעש 
הטיפוסי של ניתוק הבלמים המציין כי 

הרכב עומד לנסוע.

חיווי תקלות
כל תקלה במערכת תצוין באמצעות 

נורית האזהרה  דולקת בלוח 
המחוונים עם צג דיגיטלי ונורית 

האזהרה  בלוח המחוונים עם צג 
רב-תכליתי )אם קיים()עיין בנושא 

“נוריות אזהרה והודעות”(.

חשוב  סייען זינוק בעליה הוא לאבלם 
חניה, לכן אל תעזוב את הרכב מבלי 

שהפעלת את בלם החניה, דוממת את 
המנוע ושילבת הילוך ראשון.

)59  

בהתאם לתנאי ההחלקה, מופעלות 
שתי מערכות בקרה שונות:

אם שני הגלגלים המניעים מחליקים,   

מערכת ASR )בקרת 
החלקה(

זוהי מערכת בקרת אחיזה המתערבת 
אוטומטית כאשר גלגל אחד או כמה 

גלגלים מחליקים.

ASR מתערבת ומפחיתה את הכוח 
שמספק המנוע.

אם רק גלגל מניע אחד מחליק, היא   
מתערבת אוטומטית ובולמת את 

הגלגל המחליק. 

פעולתה של מערכת ה-ASR יעיל 
במיוחד במצבים הבאים:

החלקת הגלגל הפנימי בעיקולים   
בגלל הבדלים דינמיים בעומד או 

בגלל האצה חריגה.

כוח רב מדי מועבר לגלגלים, גם   
ביחס למצב של פני הכביש.

האצה על דרך חלקה, מושלגת או   
מכוסה בקרח.

 איבוד אחיזה בדרך רטובה )ציפה(.

מערכת MSR )ויסות כוח 
מנוע(

מערכת זו מתערבת בעת הורדת הילוך 
פתאמית ומספקת כוח למנוע; בכך 

היא מונעת העברת כוח עודף לגלגלים 
מניעים שעלול לגרום לאיבוד יציבות, 

במיוחד בתנאי אחיזה גרועים.

שילוב/ניתוק של מערכת 
ASR-ה

מערכת ה-ASR מופעלת אוטומטית 
בכל התנעת המנוע.

במהלך נהיגה ניתן לנתק את מערכת 
ה-ASR ולהפעילה שוב בלחיצה על 
הלחצן בלוח המכשירים, איור 118.

ניתוק המערכת מצוין באמצעות נורית 
האזהרה  נדלקת בלוח המחוונים 

והודעה ייעודית מופיע בצג הרב-
תכליתי, אם קיים.

אם מערכת ה-ASR מופסקת במהלך 
נהיגה, היא מופעלת אוטומטית 

בהתנעת הרכב.
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אם אתה נוסע בדרכים מושלגות  ב

והתקנת שרשראות שלג, מומלץ  לנתק את מערכת ה-ASR. למעשה, ייט
בתנאים אלה, גלגלים מניעים  ווח

מחליקים בתחילת נסיעה יעניקו לרכב  ת

אחיזה טובה יותר. 

)60  

חיווי תקלות
 ASR ,אם חלה תקלה במערכת

כדי ש-ASR תפעל נכון, על כל 
הצמיגים על כל הגלגלים להיות מאותו 

דגם וסוג, במצב מושלם וחשוב מכל, 
מהסוג, הדגם ומידה המפורטים.

תופסק אוטומטית ונורית האזהרה 
תדלוק בקביעות בלוח המחוונים בליווי 

58(   אל תיטול סיכונים מיותרים, הודעה בצג הרב-תכליתי )אם קיים( 
אפילו אם רכבך מצויד במערכת )עיין בנושא “נוריות אזהרה והודעות”(. 
ESC. התאם תמיד את סגנון במקרה זה, פנה למרכז שירות מורשה 
הנהיגה שלך לתנאי הדרך, מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ בהקדם 

הראות והתנועה. הנהג תמיד האפשרי.
אחראי לבטיחות בדרך.

59(   כדי להבטיח פעולה תקינה של 
ESC ושל ASR, על כל ארבעת 

הצמיגים להיות מאותו מותג 
וסוג, במצב טוב וחשוב מכול, 

בסוג ובמידה המפורטים.

60(  אל תיטול סיכונים מיותרים, 
אפילו אם רכבך מצויד במערכת 

זו. התאם תמיד את סגנון 
הנהיגה שלך לתנאי הדרך, 

הראות והתנועה. הנהג תמיד 
אחראי לבטיחות בדרך.

אזהרה

118 F0V0576
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מערכת להגנה 
על נוסעים

ציוד הבטיחות החשוב ביותר מורכב 
מהמערכות הבאות:

 חגורות בטיחות

 SBR )תזכורת חגורות בטיחות(

 משענות ראש

 מושבי בטיחות לילדים 

 כריות אוויר קדמיות וצדדיות

קרא בעיון רב את המידע הכלול 
בעמודים הבאים. לשימוש נכון 

במערכת ההגנה חשיבות מכרעת 
ביכולת לספק את רמת הבטיחות 

המרבית לנהג ולנוסעיו.

חגורות בטיחות
שימוש בחגורות הבטיחות

כדי לחגור נכון את חגורת הבטיחות יש 
לשבת זקוף ולהישען על משענת הגב.

כדי לחגור את החגורה, החזק את 
הלשונית A, איור 119, והכנס אותה 

לתוך האבזם B עד שתינעל בו.

אם חגורת הבטיחות נתקעת במהלך 
הוצאה, אפשר לה להיגלל לאחור מעט 

ומשוך אותה שוב ללא ניעור.

כדי לשחרר את חגורת הבטיחות, לחץ 
על לחצן C. החזר את חגורת הבטיחות 

ביד אל המנגנון שלה בעוד שהיא 
מתכנסת בפנים, כדי למנוע פיתולים.

)62 )61  

הודות למנגנון הגלילה שלה, חגורת 
הבטיחות מתכוונת אוטומטית לגוף 

הנוסע החוגר אותה ומאפשרת חופש 
תנועה.

המנגנון עשוי להינעל כאשר הרכב 
חונה במדרון תלול; זוהי אינה תקלה. 
יתרה מזאת, מנגנון הגלילה נועל את 
החגורה, אם היא נמשכת בחדות או 

בעת בלימה פתאומית, התנגשות 
ונסיעה בעיקולים במהירות גבוהה.

כל המושבים האחוריים )בגרסאות 
Doblo/Doblo Combi( מצוידים 

בחגורות בטיחות רפויה בעלת שלוש 
נקודות עיגון ומנגנון החזרה.

יש לגור את חגורות הבטיחות 
האחוריות כפי שמוצג באיור 120 - 

איור 121.

011220 6FF00VV0011226 111199 FF00VV00002233
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חשוב  אחרי שהחזרת את המושבים  ב

Doblo/ האחוריים למקומם )בגרסאות יט

Doblo Combi(, החזר את חגורות 

י
הבטיחות למצב מוכן לשימוש. ח ו

  63(ת

חשוב  משענת הגב נמצאת במצב 
נכון, אם נעלם הסרט האדום, איור 

122, שבידיות הקיפול A של משענת 
הגב. סרט אדום זה מציין שמשענת 

הגב לא נעולה במקומה.

כוונון גובה של חגורות 
הבטיחות

)65 )64  

 ,C 61(   לעולם על תלחץ על לחצן
איור 119, במהלך נסיעה.

62(   זכור כי בהתנגשות בעצמה 
גבוהה נוסעים במושבים 

האחוריים שלא חגורים מסכנים 
את הנוסעים במושבים 

הקדמיים ואת עצמם. ניתן לכוונן את גובהה של חגורת 
63 (  ודא שמשענת הגב נעולה היטב הבטיחות באמצעות המווסת שבעמוד 

משני הצדדים )סרטים אדומים האמצעי.
B מוסתרים(, כדי שלא תזוז  התאם תמיד את גובהה של חגורת 
לפנים בעת בלימה חדה ולא  הבטיחות למידות הנוסע החוגר אותה: 

תפצע את הנוסעים. פעולה זו מפחיתה במידה ניכרת את 
64 (  יש לכוונן את גובהן של חגורות סכנת הפציעות בעת התנגשות.

הבטיחות ברכב נייח. כאשר רצועת הכתף עוברת בין הכתף 
65(   אחרי כוונון הגובה, בדוק תמיד לצוואר הנוסע, משמע שהיא מכווננת 

שהווסת נעול באחד המצבים. היטב.
כדי לעשות זאת, משוך אותו 

למטה, כד שיינעל מנגנון 
הנעילה, אם לא שחררת את 

הווסת באחד המצבים 
האפשריים.

אזהרה

121 F0V0197

122 F0V0127
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SBR מערכת

מערכת זו מורכבת נורית האזהרה  
שנדלקת בלוח המחוונים ובהתאם 

למצב הרכב, מאות קולי, המזהיר את 
הנהג ואת הנוסע הקדמי שהם לא 

חגורים )אם קיימת(.

אם חגורות הבטיחות של הנהג ו/או 
של הנוסע הקדמי לא חגורות 

)והמושבים תפוסים(, מהירות מעל 20 
קמ”ש או בנסיעה במהירות בין 10 

קמ”ש ל- 20 קמ”ש במשך למעלה 
מ- 5 שניות יתחיל רצף אותות קוליים 

)אות קולי מתמשך ב- 6 השניות 
הראשונות ואחריו צפצוף לסירוגין בן 

90 שניות ונורית האזהרה  
מהבהבת(.

נורית האזהרה  תמשיך לדלוק 
בקביעות עד שידומם המנוע או עד 

שתיחגר חגורת הבטיחות

לנטרול קבוע פנה למרכז שירות 
מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ.

מותחני חגורות ניתן להפעיל מחדש את מערכת 
בטי חות  ה-SBR באמצעות תפריט הקביעות.

כדי להגביר את יעילותם של חגורות 
הבטיחות הקדמיות, רכבך מצויד 

במותחני חגורות הבטיחות. התקנים 
אלה גוללים לאחור את חגורת 

הבטיחות בכמה סנטימטרים בעת 
התנגשות חזקה או פגיעה צדדית. 
באופן זה המותחנים מהדקים את 

חגורות הבטיחות על הנוסעים לפני 
שמתבצעות פעולות ריסון.

מנגנון ההחזרה של חגורת הבטיחות 
ננעל, כדי לציין שהמותחן מתערב; ולא 

ניתן לגלול את חגורת הבטיחות 
לאחור, אפילו ידנית.

חשוב  כדי ליהנות מרמת ההגנה 
המרבית של המותחן, יש להדק את 
חגורת הבטיחות על החזה ועל האגן.

ייתכן כי הפעלת המותחן תלווה 
בהיווצרות עשן, שאינו מזיר ולא מצביע 

על סכנת שריפה.
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המותחן אינו דורש תחזוקה או סיכוך.  ב

כל פעולה המשנה את מצבו המקורי  ט

פוגעת ביעילותו. י
ח

י
אם בשל אסונות טבע )שיטפון, סופה וח

וכד’( נפגע ההתקן ממים ומבוץ, יש  ת

להחליפו.

)66  

)16  

חשוב  אסור שהחגורה תהיה  אזהרות כלליות הנוגעות 
מפותלת. על רצועת הכתף לעבור  לשימוש בחגורות הבטיחות

מעל הכתף ודרך החזה באלכסון. על  באחריות הנהג לאכוף את החוק 
רצועת החיק לעבור על האגן )כפי  המקומי התקף הנוגע לשימוש 

שמוצג באיור 124( ולא על בטן הנוסע.  בחגורות הבטיחות )ולדאוג שנוסעיו 
לעולם אל תשתמש באביזרים  אוכפים אותו(. חגור תמיד את חגורות 

)תפסים, צבתים וכד’( המרחיקים את  הבטיחות לפני תחילת הנסיעה.
חגורת הבטיחות מהגוף.

נשים הרות חייבות לחגור חגורות 
בטיחות, מכיוון שהחגורות מפחיתות 

משמעותית את סכנת הפציעות עבורן  מגבילי עומס
ועבור עובריהן. נשים הרות חייבות  )אם קיימים(

להעביר את רצועת החיק של חגורת 
הבטיחות נמוך ככל האפשר על האגן, כדי להגביר את בטיחות הנוסעים, 

מתחת לבטן )ראה איור 123(.מנגנוני הגלילה של חגורות הבטיחות 
הקדמיות והאחוריות )אם קיימות( 

מצוידים במגביל עומס המבקר את 
הכוח המופעל על החזה ועל כתפיים 

במהלך פעולת הריסון של חגורת 
  67(הבטיחות בהתנגשות חזיתית.

הסרה של חגורות בטיחות או של 
מותחנים או ביצוע בהם פעולות 

אסורים בהחלט. כל התערבות 
ברכיבים אלה חייבת להתבצע בידי 
אנשי מקצוע מוסמכים. פנה תמיד 

למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
ס.מ.ל.ת. בע”מ.

123 F0V0106

124 F0V0107

123 F0V0106

124 F0V0107
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חשוב  חגורת בטיחות אחת מיועד 
לשימוש בידי אדם אחד.  לעולם על 
תסיע ילד ישוב על ברכי נוסע אחר 

וחגור באותה חגורת הבטיחות, איור 
125. ככלל, אל תכניס דבר בין הנוסע 

לחגורת הבטיחות שלו.

)68  

תחזוקה של חגורות 
הבטיחות

כדי לתחזק את חגורות הבטיחות 
בתנאים מיטביים, הקפד על האזהרות 

הבאות:

השתמש תמיד בחגורת הבטיחות   

החלף את חגורת הבטיחות אחרי   

מתוחה היטב ולא מפותלת; ודא 
שהיא נעה בחופשיות וללא הפרעות.

תאונה בדרגת חומרה מסוימת, 
אפילו אם סימני נזק לא גלויים. 

החלף תמיד את חגורת הבטיחות 
אם הופעלו המותחנים.

כדי לנקות את החגורה רחץ אותה   
ידנית במים וסבון ניטרלי, שטוף 
וייבש בצל. לעולם אל תשתמש 

בחומרי ניקוי חזקים, מלבין, צבעים 
או בכימיקלים אחרים העלולים 

להזיק לסיבי החגורה.

דאג שמנגנוני הגלילה לא יירטבו: הם   
פועלים כהלכה רק אם הם יבשים.

החלף את חגורת הבטיחות אם יש   

66 (  מותחני החגורות מופעלים 
פעם אחת בלבד. אחרי 

שהופעלו החלף את המותחנים 
במרכז שירות מורשה מטעם 

חברת ס.מ.מ.ל.ת. בע”מ.

67(   להגנה מרבית הצב את 
משענת הגב במצב זקוף, 

הישען עליה והדק את חגורת 
הבטיחות על חזך ועל האגן 

שלך. חגור תמיד את חגורת 
הבטיחות הן במושב הקדמי והן עליה סימני בלאי או חתכים.

באחורי. אם אתה לא חגור 
במהלך הנסיעה, גוברת סכנת 

פציעות  חמורות וקטלניות 
בתאונה.

68(   אם הופעל עומס רב על חגורת 
הבטיחות בתאונה, לדומה, 

החלף אותה ואת חיבוריה, את 
ברגיה ואת המותחן שלה. 

אפילו אם אינך מבחין בשום 
נזק, ייתכן כי היא איבדה את 

הגמישות שלה.

אזהרה

125 F0V0108
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ב
יט

ווח
ת

הסעת ילדים 
בטוחה

להגנה מרבית בתאונה על כל הנוסעים 
לשבת ולהשתמש נכון במערכות ריסון 16 (  פעולות הכרוכות בנקישות, 

רלוונטיות.רעידות או חימום מקומי )מעל 
100 במשך 6 שעות לכל  C°

הנחיה זו חשובה אף יותר עבור  היותר( בסביבת המותחן 
הילדים. עלולות לגרום נזק למותחן או 

זוהי הנחיית חובה בכל מדינות האיחוד  להפעיל אותו. התקן זה לא 
EC/2003/20 האירופי בהתאם לתקן מושפע מרעידות הנובעות 

בהשוואה לאדם מבוגר, ראשו של הילד  מנסיעה בדרך משובשת או 
גדול וכבד יותר ביחס לשאר הגוף,  במגע עם מכשולים נמוכים כגון 

ומבנה השרירים והשלד שלו עדיין לא  שפת מדרכה וכד’. פנה למרכז 
מפותחים. שירות מורשה מטעם חברת 

לפיכך, יש להשתמש במערכות ריסון ס.מ.ל.ת. בע”מ.
אחרות מלבד חגורות בטיחות, כדי 
להפחית את סכנת הפציעות בעת 
תאונה, בלימה חדה או תמרון פתע.

ילדים חייבים לשבת באופן בטוח ונוח.

חשוב

עליך להסיע את הילד במושב 
הבטיחות הפונה לאחור במשך תקופה 

ארוכה ככל האפשר וכל עוד מאפייניו 
של המושב מרשים זאת, מכיוון שזהו 

המצב הבטוח בעת תאונה. 

קיימים סוגים שונים של מושבי 
בטיחות - עליך לבחור את הסוג 

המתאים לילדך.

כאשר גובהו של הילד מגיע ל- 1.50 
מ’, הוא נחשב לבוגר מבחינת מערכות 
ריסון ויכול לחגור את חגורת הבטיחות 

כרגיל.

באירופה, מושבי בטיחות מחולקים, בין 
יתר המאפיינים, לחמש קבוצות 

משקל: 

טווח משקל  קבוצה 

עד 10 ק”ג קבוצה 0

עד 13 ק”ג קבוצה 0+

18-9 ק”ג קבוצה 1

25-15 ק”ג קבוצה 2

36-22 ק”ג קבוצה 3
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כל מושבי הבטיחות חייבים להכיל 
תעודות תאימות ביחד עם תו בקרה על 

תווית המחוברת קבוע למושב, ואין 
להסירה. קטלוג האביזרים של פיאט 
כולל מושבי בטיחות עבור כל קבוצת 

מכיוון שהם עוצבו במיוחד לרכבי פיאט.

)69  

קבוצה 1
ניתן להסיע את הילדים במשקל בין 9 

ק”ג עד 18 ק”ג במושב בטיחות הפונה 
לכיוון הנסיעה.

קבוצה 0 ו- 0+
יש להסיע תינוקות שמשקלם עד 13 
ק”ג במושב במושב בטיחות מערסל 

הפונה לאחור התומך בראשו של 
התינוק ואינו מפעיל לחץ על צווארו 

הסל-קל מחובר לרכב באמצעות 
חגורות הבטיחות כפי שמוצג באיור 

126, ואת התינוק יש לחגור בחגורות 
הבטיחות של הסל-קל עצמו.

קבוצה 2
ילדים במשקל 15 עד 25 ק”ג יכולים 

להשתמש ישירות בחגורות הבטיחות 
של הרכב, איור 128. מושב הבטיחות 

נדרש רק כדי למקם נכון את הילד 
ביחס לחגורת הבטיחות הרלוונטית, 
כדי שרצועת הכתף תעבור על חזה 

הילד ולא על צווארו, וכדי שרצועת 
החיק תעבור על האגן ולא על הבטן.

)70  

קבוצה 3
עבור ילדים במשקל בין 22 ל- 36 ק”ד 
ישנם מושבי הגבהה האפשרים לחגור 

נכון את חגורת הבטיחות.

איור 129 מציג את התנוחה הנכונה 
עבור הילד במושב האחורי.  ילדים 
שגובהם עולה על 1.50 מ’ יכולים 

126 F0V0109

127 F0V0196

128 F0V0111

129 F0V0112 לחגור חגורת בטיחות כרגיל כמו

126 F0V0109

127 F0V0196

128 F0V0111המבוגרים.

129 F0V0112

126 109)71 )7F00V 0 

127 F0V0196

128 F0V0111 ,משקל. מומלץ לרכוש מושבים אלה

129 2ב011ה0VאFטה חדה.

126 F0V0109

127 F0V0196

128 F0V0111

129 F0V0112
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ב תאימות מושב הנוסע לתקנות הנוגעות לשימוש במושב בטיחות 

מסוג אוניברסלי יט

פיאט דובלו )רק גרסאות נוסעים(, עומד בתקן האירופי החדש EC/2000/3 המתאר את אפשרויות ההתקנה של מושבי  בטיחות לילדים במושבי הרכב לפי הטבלה הבאה:וח ו
ת

מושב נוסע אחורי  מושב נוסע אחורי 
מושב נוסע קדמי טווח משקל קבוצה

)שורה 2( )שורה 1(

X U U עד 13 ק”ג קבוצה 0,0

X U U 18-9 ק”ג קבוצה 1

X U U 25-15 ק”ג קבוצה 2

X U U 36-22 ק”ג קבוצה 3

U = מתאים למושב בטיחות לילד מסוג אוניברסלי בהתאם לתקנה אירופית EEC-R44 עבור קבוצת המשקל המפורטת. 

X = המושב אינו מתאים להסעת ילדים בקבוצת משקל זו.
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69(   סכנה חמורה: כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי פעילה, אל תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור במושב 
הקדמי. פתיחה של כרית האוויר בתאונה תגרום לילד פציעות חמורות וקטלניות ללא תלות בעוצמת הפגיעה. מומלץ 

תמד להסיע ילדים במושב בטיחות מתאים המותקן במושב האחורי, מכיוון שבו יהיה הילד מוגן היטב בעת תאונה. 
אם עליך להסיע ילד במושב בטיחות הפונה לאחור שמותקן במושב הקדמי, יש לנטרל את כרית האוויר הקדמית 

והצדדית )אם קיימת( בצד הנוסע דרך תפריט הקביעות. בעקבות נטרול הכריות תידלק נורית האזהרה מעל תאורת 
הנוחות הקדמית. יש להזיז את מושב הנוסע לאחור ככל האפשר, כדי שמושב הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח 

המכשירים.

70(   האיורים משמשים להמחשה ולהנחיות הרכבה בלבד. התקן את מושב הבטיחות בהתאם להוראות היצרן 
שמסופקות עם המושב.

71(   מושבי בטיחות עם בסיס איזופיקס זמינים להתקנה בטוחה במושב ללא שימוש בחגורות הבטיחות של הרכב. הקפד 
לפעול לפי הוראות ההרכבה.

אזהרה
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ב
יט

וחח
ת

בשל מערכת עיגון שונה יש לחבר את  התקנה של מושב 
מושב הבטיחות לטבעות מתכת 
תחתונות ייעודיות A, איור 131,  בטיחות עם בסיס 

הממוקמות בין משענת הגב לכרית  איזופיקס
של המושב האחורי. אחרי הסרת 

)אם קיים(
המדף האחורי )אם קיים( קשור את 

הרצועה העליונה )של מושב  רק גרסאות מסוימות של רכבי נוסעים 
הבטיחות( לטבעת B, איור 132, )אחת  )M1( מצוידים במערכת איזופיקס 

בכל צד( הנמצאת מאחורי כרית  אוניברסלית להתקנת מושבי בטיחות 
המושב האחורי. לילדים, שהיא מערכת תקן חדשה 

באירופה להסעה בטיחותית של ילדים.

מערכת איזופיקס ניתן להתקין לצד 
מושבי בטיחות רגילים. דוגמה למושב 

בטיחות לילד מופיעה באיור 130. 
מושבי בטיחות עם בסיס איזופיקס 

אוניברסלי מתאימים לילדים מקבוצת 
משקל 1. מושבי בטיחות עם בסיס 
איזופיקס מיוחד מתאימים לילדים 

מקבוצות המשקל האחרות.
הערה  כדי למנוע שריטות של 

יש לעצב, לבדוק ולאשר מושבים אלה 
משענת הגב בצורת שולחן, בעוד 

לרכב זה )עיין ברשימת הרכבים 
שהמושב האחורי מקופל )אם קיים(, 

המצורפת למושב הבטיחות המדובר(.
טבעת עיגון איזופיקס B, איור 132, 
)אחת בכל צד( מכוסה במכסה בד 
שיש להסירו, כדי להתקין נכון את 

מושב הבטיחות.

130 F0V0113

131 F0V0128

132 F0V0330

130 F0V0113

131 F0V0128

132 F0V0330
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זכור כי אל בסיס האיזופיקס 
האוניברסלי באפשרותך לחבר רק 

 ECE R44 מושבי בטיחות שבתו תקן
 Universal )או גבוה יותר )R44/03

.Isofix

מושבי בטיחות Duo Plus עם בסיס 
איזופיקס אוניברסי ומושב מיוחד מסוג 

G 0/1 זמינים בקטלוג האביזרים של 
פיאט.

לפרטי התקנה/שימוש נוספים עיין 
בחוברת ההתקנה המצורפת למושב 

הבטיחות.

)72  
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תאימות המושבים למושב בטיחות עם בסיס איזופיקס ב

הטבלה שלהלן מציגה את אפשרויות ההתקנה השונות עבור מושב בטיחות לילדים עם בסיס איזופיקס, במושבים המצוידים  ייט

.ECE 16 בעיגוני איזופיקס בהתאם לתקן אירופי וח
ת

מיקומי איזופיקס אחוריים  מיקומו של מושב  קבוצת מידה של קבוצת משקל
צדדיים איזופיקס בטיחות

IL E פונה לאחור

IL D פונה לאחור קבוצה 0+ עד 13 ק”ג

IL C פונה לאחור

IL D פונה לאחור

IL C פונה לאחור

IUF B פונה לפנים קבוצה 1 מ- 9 עד 18 ק”ג

IUF BI פונה לפנים

IUF A פונה לפנים

IL: מתאים להתקנה של מושב בטיחות  איזופיקס עם הפנים בכיוון הנסיעה, מסוג אוניברסלי )מצוידת בקצועת קשירה עילית 
שלישית(, מאושרת לשימוש בקבוצת המשקל הרלוונטית 

IUF: מתאים למושב בטיחות איזופיקס מיוחד שמאושר לסוג רכב זה.
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להלן סיכום של כללי בטיחות 
עיקריים שיש לפעול לפיהם 

בעת הסעת ילדים:
  התקן את מושב הבטיחות במושב 

האחורי, מכיוון שהוא המקום המוגן 
ברכב בעת תאונה.

  אחרי שנטרלת את כרית האוויר בצד 
הנוסע, בדוק תמיד שנורית האזהרה 

 מעל מנורת הנוחות הקדמית 
דולקת, מכיוון שהיא מסמלת 

שהכרית לא פעילה.

  הקפד לפעול לפי הוראות השימוש 
המצורפות למושב הבטיחות, שעל 

היצרן לספק לפי חוק. שמור על 
חוברת ההוראות ברכב ביחד עם 

מסמכים אחרים וספר נהג זה. אל 
תתקין מושב בטיחות משומש ללא 

הוראות.

  בדוק תמיד שחגורת הבטיחות 
חגורה היטב באמצעות משיכתה.

  במושב בטיחות אחד ניתן להסיע 
ילד אחד בלבד. לעולם על תושיב שני 

ילדים במושב בטיחות אחד. 

  בדוק תמיד שחגורות הבטיחות לא 
עוברות על צווארו של הילד.

  במהלך הנסיעה ודא שהילד יושב 

  לעולם אל תסיע ילדים על הברכיים 

נכון ולא משחרר את חגורת 
הבטיחות שלו.

שלך, אפילו תינוקות רכים. איש לא 
יצליח להחזיק ילד בתאונה. 

  אם הרכב היה מעורב בתאונה, חלף 
את מושב הבטיחות במושב חדש.

)73  

כריות אוויר 
קדמיות

רכבך מצויד בכריות אוויר קדמיות עבור 
הנהג ועבור מושב הנוסע )אם קיים(.

כריות אוויר קדמיות
כריות האוויר הקדמיות עבור מושב 

הנהג/הנוסע )אם קיים( נועדו להגן על 
הנוסעים במושבים הקדמיים בתאונה 

חזיתית בעוצמה בינונית-גבוהה 
באמצעות הצבת הכרית בין הנוסע 72 (  התקן את מושב הבטיחות 

לגלגל ההגה או ללוח המכשירים. ברכב רק כאשר הוא נייח.
המושב מותקן נכון בתושבת 

לפיכך, אם כריות האוויר הקדמיות לא 
שלו כאשר אתה שומע נקישת 

נפתחות בסוגים אחרים של תאונות 
נעילה. הקפד לפעול לפי 

)התנגשויות צד, פגיעות אחוריות, 
הוראות ההתקנה, הפירוק 

התהפכות וכד’(, אין זה סימן לתקלה 
והמיקום של יצרן מושב 

במערכת.
הבטיחות.

יחידת בקרה אלקטרונית תנפח את 
73(   כאשר כרית אוויר של נוסע 

הכרית בעת התנגשות חזיתית.
קדמי פעילה, אל תתקין מושב 

הכרית תתנפח מיד בחלל שבין גוף  בטיחות לילדים הפונה לאחור 
הנוסע לבין מבני הרכב העלולים לפצוע  במושב הקדמי. נטרל תמיד את 
אותו. היא תתרוקן מהאוויר מיד לאחר  כרית האוויר של הנוסע, אם 

מכן. בכוונתך להתקין במושב 
הקדמי מושב בטיחות הפונה 

לאחור.

אזהרה
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כרית האוויר הקדמית עבור הנהג ועבור ב

הנוסע )אם קיימת( לא מחליפות אלא 
משלימות את פעולתה של חגורות 

הבטיחות החגורות כהלכה בכל בעת, 
כפי שמפורט בחוק במדינות אירופה 

ובמדינות אחרות בעולם.

בעקבות פגיעה ברכב נוסעים לא 
חגורים ייזרקו לפנים ועלולים לבוא 

במגע עם כרית האוויר המתנפחת. 
במקרה זה כרית האוויר לא תבצע את 

פעולת ההגנה הייעודית שלה.

ייתכן כי במצבים הבאים לא יופעלו 
כריות האוויר הקדמיות:

  התנגשות חזיתית בעצמים 
מתעוותים מאוד שלא מעורבים בה 

פני השטח הקדמיים של הרכב 
)לדוגמה, התנגשות גלגל במעקה 

בטיחות וכד’(.

  כניסת רכב מתחת לרכב אחר או 
מתחת למעקה בטיחות )לדוגמה, 

משאיות או מעקה בטיחות(.

אם כריות האוויר לא מספקות הגנה 
נוספת לזו של חגורות הבטיחות, הן 

לא ייפתחו. במקרים אלה אי הפעלה 
של כריות אוויר לא מציינות תקלה 

במערכת. 

)74  

כריות האוויר הקדמיות נועדו וכוילו 
להגן הנוסעים במושבים הקדמיים 

שחוגרים חגורות בטיחות.

במצב הניפוח המרבי שלהן כריות 
האוויר ממלאות כמעט את כל החלל 

שבין גלגל ההגה לנהג ובין לוח 
המכשירים לנוסע.

כריות האוויר לא נפתחות בהתנגשויות 
חזיתיות קלות )שבהן די בפעולת 

הריסון של חגורות הבטיחות(. לכן, יש 
תמיד לחגור חגורות בטיחות.

כרית אוויר של הנהג
זוהי כרית שנפתחת מידית 

ושמאוחסנת בתא מיוחד במרכז של 
גלגל ההגה, איור 133.

133 F0V0511

134 F0V0512133 F0V0511

134 F0V0512

כרית אוויר של נוסע קדמי
)אם קיימת(

זוהי כרית אוויר שנפתחת מידית 
ושמאוחסנת בתא אחסון מיוחד בלוח 

המכשירים. נפחה של כרית הנוסע 
גדול מזה של כרית הנהג, איור 134

כריות האוויר הקדמיות נועדו וכוילו  כרית האוויר הקדמית עבור הנהג ועבור  ב

להגן הנוסעים במושבים הקדמיים  הנוסע )אם קיימת( לא מחליפות אלא  שחוגרים חגורות בטיחות.יט משלימות את פעולתה של חגורות  במצב הניפוח המרבי שלהן כריות וח הבטיחות החגורות כהלכה בכל בעת, 

האוויר ממלאות כמעט את כל החלל  כפי שמפורט בחוק במדינות אירופה  ת

שבין גלגל ההגה לנהג ובין לוח  ובמדינות אחרות בעולם.

המכשירים לנוסע. בעקבות פגיעה ברכב נוסעים לא 

F0V0511 כריות האוויר לא נפתחות בהתנגשויות  חגורים ייזרקו לפנים ועלולים לבוא 
133

חזיתיות קלות )שבהן די בפעולת  במגע עם כרית האוויר המתנפחת. 

הריסון של חגורות הבטיחות(. לכן, יש  במקרה זה כרית האוויר לא תבצע את 
כרית אוויר של נוסע קדמי תמיד לחגור חגורות בטיחות. פעולת ההגנה הייעודית שלה.

)אם קיימת( ייתכן כי במצבים הבאים לא יופעלו 
זוהי כרית אוויר שנפתחת מידית  כרית אוויר של הנהגכריות האוויר הקדמיות:

ושמאוחסנת בתא אחסון מיוחד בלוח    התנגשות חזיתית בעצמים 
המכשירים. נפחה של כרית הנוסע זוהי כרית שנפתחת מידית  מתעוותים מאוד שלא מעורבים בה 

גדול מזה של כרית הנהג, איור 134ושמאוחסנת בתא מיוחד במרכז של  פני השטח הקדמיים של הרכב 
גלגל ההגה, איור 133.

)לדוגמה, התנגשות גלגל במעקה 
בטיחות וכד’(.

  כניסת רכב מתחת לרכב אחר או 
מתחת למעקה בטיחות )לדוגמה, 

משאיות או מעקה בטיחות(.

אם כריות האוויר לא מספקות הגנה 
נוספת לזו של חגורות הבטיחות, הן 

לא ייפתחו. במקרים אלה אי הפעלה 
של כריות אוויר לא מציינות תקלה 

134 F0V0512 במערכת. 

)74  
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כרית אוויר קדמית של 
נוסע ומושב בטיחות 

לילדים
)75  

בצד הנוסע, עיין בנושא “צג דיגיטלי” 
בתוך נושא “צג רב-תכליתי” בפרק 

“הכר את רכבך”.

 מעל מנורת הנוחות 

כדי להתקין מושב בטיחות לילד 
במושב הקדמי, הקפד תמיד למלא 

אחר כל ההוראות הכלולות בתווית 
שנמצאת על שני צדיו של מגן השמש.

נטרול ידני של כרית האוויר 
הקדמית ושל כרית האוויר 
הצדדית להגנה על החזה/

הראש של הנוסע
)אם קיימת(

 ,)M1 סוג( Doblo בגרסאות נוסעים של
אם בלית ברירה יש להסיע ילד במושב 
הקדמי במושב בטיחות הפונה לאחור, 

יש לנטרל את כרית האוויר הקדמית 
ואת כרית האוויר הצדדית להגנה על 

החזה/הראש של הנוסע )אם קיימת(, 
מכיוון שבעת תאונה כרית אוויר עלולה 

לגורם פציעות קטלניות לילד.

חשוב  כדי לנטרל ידנית את כריות 
האוויר הקדמית והצדדית )אם קיימת( 

נורית האזהרה 
הקדמית, איור 135, מסמלת את מצב 

ההפעלה של הכרית.

אם נורית האזהרה כבויה, צד הנוסע 
מוגן בכריות אוויר פעילות.

כאשר כריות האוויר בצד הנוסע 
מופעלות שוב, נורית האזהרה כבית.

בהתנעת הרכב )מתג ההתנעה במצב 
MAR(, נורית האזהרה נדלקת למשך 

כ- 8 שניות. אם לא, פנה למרכז 
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ.

בזמן זה המערכת מבצעת אבחון 
עצמי, ולכן נורית דולקת אינה מצביע 

על מצב הפעלתה הנוכחי.

135 F0V0406
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כרית אוויר צדדית של נוסע ומושב בטיחות לילדים:ב אזהרהייט

וח
ת
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74(   אל תדביק מדבקות או חפצים אחרים על גלגל ההגה, על לוח המכשירים באזור תא האחסון של כרית האוויר 
הקדמית ועל המושבים. לעולם אל תניח חפצים )כגון טלפונים ניידים( על לוח המכשירים בצד הנוסע, מכיוון שהם 

עלולים להפריע לניפוח תקין של כרית האוויר הקדמית ולגרום פציעות חמורות לנוסעים.

75(   כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי פעילה, אל תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור במושב הקדמי. פתיחה של 
כרית האוויר בתאונה תגרום לילד פציעות חמורות וקטלניות ללא תלות בעוצמת הפגיעה. לכן, נטרל תמיד את כרית 

האוויר של הנוסע, אם בכוונתך להתקין במושב הקדמי מושב בטיחות הפונה לאחור. כמו כן, יש להזיז את מושב 
הנוסע לאחור ככל האפשר, כדי שמושב הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח המכשירים. הפעל את כרית האוויר 

הקדמית מיד אחרי הסרה של מושב הבטיחות מהמושב הקדמי.

אזהרה
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בחוק של מדינות באירופה ומחוצה לה. כריות אוויר 
לכן, יש לחגור את חגורת הבטיחות 

בכל עת. בהתנגשויות צד חגורת  צדדיות
הבטיחות מחזיקה את הנוסע בתנוחת  )אם קיימות(

ישיבה נכונה ביחד לכרית האוויר,  גרסאות מסוימות מצוידות בכריות 
ומונעת ממנו להיזרק מחוץ לרכב  אוויר צדדיות בצד הנהג ובצד הנוסע 

בעקבות פגיעה בעוצמה גבוהה. להגנה על הראש ועל פלג הגוך העליון 
של הנוסעים הקדמיים.

כריות אוויר צדדיות כריות אוויר צדדיות מגנות על נוסעים 
)אם קיימות( בהתנגשויות צד בעוצמה בינונית-

המערכת מורכבת מכריות אוויר גבוהה באמצעות הצבת הכרית בין 
מתנפחות מיידית המאוחסנות הנוסע לחלקי המבנה הפנימיים של 

במשענו תהגב של המושבים הרכב.
הקדמיים, איור 137. הן מספקות הגנה  אי הפעלה של כריות אוויר צדדיות 

לאגן הירכיים, לחזה ולכתפיים של  בסוגים אחרים של התנגשויות 

הנוסעים בהתנגשויות צד בעוצמה  )חזיתיות, אחוריות, התהפכויות( אינה 

בינונית-גבוהה. מסמלת תקלה.

חשוב  בהתנגשות צד תיהנה יחידת בקרה אלקטרונית תנפח את 
מההגנה המיטבית של המערכת, אם הכרית בעת התנגשות צד. הכרית 

תשמור על תנוחת ישיבה נכונה תתנפח מיד בחלל שבין גוף הנוסע 
במושב ובכך תאפשר לכרית האוויר לבין מבני הרכב העלולים לפצוע אותו. 

הצדדית להיפתח נכון.הן מתרוקנות מאוויר מיד לאחר מכן.
כריות אוויר צדדיות אינן מחליפות את 

חשוב  אל תרחץ את המושבים במים  ההגנה שמספקות חגורות בטיחות 
או בקיטור )ידנית או במתקנים  אלא משלימות אותה. מומלץ לחגור 

אוטומטיים לרחיצת כלי רכב(. את חגורות הבטיחות בכל עת כמפורט 

137 F0V0026
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אתה מוכר את הרכב, על הבעלים  מידע חשוב
החדשים לקבל את הוראות השימוש  כריות האוויר הקדמיות ו/או הצדדיות 

של כריות האוויר, את כל האזהרות  )אם קיימות( עלולות להיפתח, אם 
ואת ספר נהג זה. הרכב נחשף לחבטות חזקות או באזור 

מותחני חגורות בטיחות, כריות אוויר  הגחון, לדוגמה, זעזועים חזקים כנגד 
קדמיות וכריות קדמיות-צדדיות  מדרגות, שפות מדרכה או מכשולים, 

נפתחות באופן שונה בסוגים שונים  נפילה לתוך בורות גדלים או ירידה 
של תאונות. אם אחת המערכת האלה  מהכביש.

לא מופעלת, אין זה סימן לתקלה בה. כמות קטנה של אבק תשתחרר 
בפעת פתיחת כריות האוויר. האבקה   76( 77(

לא מזיקה ולא מסמלת תחילת 
שריפה. כמו כן, ייתכן כי פניה של כרית 

האוויר ופנים הרכב יכוסו בשאריות 
אבק שעלול לגרום לגירוי בעיניים 

ובעור. שטוף את האזור המגורה בסבון 
עדין ובמים.

אם רכבך היה מעורב בתאונה 
שבמהלכה הופעלו מערכות בטיחות, 
החלף את המערכת שהופעלו ובדוק 
את אלה שלא הופעלו במרכז שירות 
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

כל הבדיקות, התיקונים וההחלפות יש 
לבצע במרכז שירות מורשה מטען 

חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

לפני גריטת הרכב הבא את רכב 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

ס.מ.ל.ת. בע”מ לנטרול המערכת. אם 

76 (  אם נורית האזהרה  לא 
נדלקת בסיבוב מתג ההתנעה 

למצב MAR או אם היא 
ממשיכה לדלוק בנסיעה )בליווי 

הודעה, בגרסאות מסוימות(, 
ייתכן כי ישנה תקלה במערכות 
הריסון. במקרה זה, ייתכן כי לא 
יופעלו כריות האוויר או מותחני 
החגורות בתאונה או כי יופעלו 

במקרה )נדיר יותר(. לפני 
שאתה ממשיך לנסוע, פנה 

למרכז שירות מורשה מטעם 
ס.מ.ל.ת. בע”מ לבדיקת 

המערכת.

77 (  במהלך הנסיעה אל תחזיק 
חפצים על הברכיים, מול החזה 
או בפה )מקטרת, עפרון וכד’(, 

מכיוון שהם עלולים לגרום 
פציעות חמורות אם כרית 

האוויר תיפתח בתאונה.

אזהרה
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התנעת המנוע

הרכב מצויד בשולל התנעה 
)אימובילייזר(: אם המנוע לא מתניע, 

עיין בנושא “מערכת CODE של פיאט” 
בפרק “לוח מחוונים ובקרים”.

ייתכן כי רעש המנוע יהיה חזק יותר 
בשניות ההפעלה הראשונות, בפרט 

אחרי תקופת אי הפעלה ארוכה. 
הרעש נובע ממפצי שסתומים 

הידראולים, מערכת התזמון שנבחרה 
לצמצם את מספר פעולות התחזוקה 

במנוע הבנזין, אך היא לא משפיעה על 
תפקוד או על מהימנות. 

)18 )17  

)78  

מנועי בנזין
פעל באופן הבא:

 שלב את בלם החניה.

 שלב הילוך סרק.

לחץ על דוושת הבלמים במלואה,   
מבלי לגעת בדוושת ההאצה.

   AVV סובב את מתג ההתנעה למצב

אם המנוע לא מותנע בניסיון הראשון, 
החזר את המתג למצב STOP וחזור 

על תהליך ההתנעה.

 ונורית האזהרה 

ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע 
מותנע.

אם נורית האזהרה 
 נשארות דלוקות בלוח המחוונים 

 ,MAR כאשר מתג ההתנעה במצב
סובב את המתג למצב STOP ושוב 

ל-MAR. אם נורית האזהרה לא כבית, 
נסה להשתמש במפתח הנוסף 

המסופק ברכב. אם בכל זאת לא 
הצלחת להתניע, בצע התנעת חירום 

)עיין בנושא “התנעת חירום” בפרק 
“במקרה חירום”( ופנה למרכז שירות 
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

מנועי דיזל
פעל באופן הבא:

 שלב את בלם החניה.

 שלב הילוך סרק.

סובב את מתג ההתנעה למצב   
MAR: נורית האזהרה  ונורית 

 יידלקו בלוח המחוונים.

 . המתן לכיבוי הנוריות    ו- 
ככל שהמנוע חם יותר, כיבוי הנורוית 

יהיה מהיר יותר.

לחץ על דוושת הבלמים במלואה,   

   AVV סובב את מתג ההתנעה למצב

מבלי לגעת בדוושת ההאצה.

מיד אחרי שנורית  כבית. 
המתנה ארוכה מדי תבזבז את 

פעולת החימום שביצעו המצתים.

שחרר את המפתח מיד עם התנעת   
המנוע.

חשוב  בעוד שהמנוע קר יש לשחרר 
לחלוטין את דוושת ההאצה כאשר 

.AVV אתה מסובב את המתג למצב

אם המנוע לא מותנע בניסיון הראשון, 
החזר את המתג למצב STOP וחזור 

על תהליך ההתנעה.

אם נורית האזהרה  נשארת דלוקה 
בלוח המחוונים כאשר מתג ההתנעה 
במצב MAR, סובב את המתג למצב 

STOP ושוב ל-MAR. אם נורית 
האזהרה לא כבית, נסה להשתמש 

במפתח הנוסף המסופק ברכב. אם 
למרות הכול לא הצלחת להתניע את 

המנוע, פנה למרכז שירות מורשה 
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

)19  
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חימום מנוע מיד לאחר 
התקנתו

פעל באופן הבא:

התחל לנסוע לאט, כדי שהמנוע   
יפעל במהירות מתונה. אל תאיץ 

פתאום.

אל תנסה להגיע לביצועים מלאים   
בתחילת נסיעה. המתן עד שתעלה 
הטמפרטורה של נוזל קירור המנוע.

STARTING התנעת חירום
נורית האזהרה  דולקת בלוח 

המחוונים, באפשרותך לבצע התנעת 
חירום באמצעות הקוד שבכרטיס 

CODE )ראה פרק “במקרה חירום”(.

)20  

17(   מומלץ לא לדרוש ביצועים 
מרביים מרכבך )כגון האצה 

חריגה, נהיגה למרחקים 
ארוכים במהירות גבוהה, 

בלימה חדה במיוחד וכד’( 
בתרופת השימוש הראשונית.

18 (  כאשר המנוע דומם אל תשאיר 
 ,MAR את מתג ההתנעה במבצ

כדי שרכני חשמל פועלים לא 
ירוקנו את המצבר.

 מהבהב 

הדממת המנוע
 STOP סובב את מתג ההתנעה למצב

בעוד שהמנוע פועל בהילוך סרק.

לאחר הסעת נוסעים רבים  חשו ב
אפשר למנוע “להירגע” לפני הדממתו 

באמצעות הפעלתו בסרק, כדי 
שתתקרר הטמפרטורה בתא המנוע. 

19(   אם המחוון 
במשך 60 שניות או במהלך 
גרירה ארוכה, ישנה תקלה 
במערכת חימום הקדם של 
המצתים. הפעל את הרכב 

כרגיל, אם המנוע מותנע, אך 
פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

20(   לעולם אל תתניע את המנוע 
בדחיפה, בגרירה או בנהיגה 

בירידה. פעולות אלה עלולות 
לגרום לזרימת הדלק לתוך 

הממיר הקטליטי ולגרום לו נזק 
בלתי הפיך.

חשוב

78(   מסוכן להפעיל מנוע בחללים 
סגורים. המנוע צורך חחמצן 

ומשחרר פחמן דו-חמצני, 
פחמן חד-חמצני וגזים רעילים 

אחרים.

אזהרה
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בלם חניה

ידית בלם החניה ממוקמת בין 
המושבים הקדמיים. משוך את הידית 

למעלה, כדי לשלב את בלם החניה, 
וודא שהרכב לא זז. הרכב יישאר נייח 

אחרי כמה נקישות הידית. אם לא, 
פנה למכז שירות מורשה מטעם 

חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

)79  

כאשר בלם החניה משולב ומתג 
ההתנעה במצב MAR, נורית האזהרה 

 תידלק בלוח המחוונים.

כדי לשחרר את בלם החניה, פעל 
באופן הבא:

הרם מעט את הידית ולחץ על לחצן   
השחרור A, איור 138.

החזק את הלחצן A לחוץ והורד את   
 בלוח 

חניה
פעל באופן הבא:

  דומם את המנוע והפעל את בלם 

הידית. נורית האזהרה 
המחוונים תיכבה.

לחץ על דוושת הבלמים תוך כדי ביצוע 
פעולה זו, כדי שהרכב יישאר נייח.

החניה.

  שלב הילוך )במדרון שלב הילוך 1, 

79(    הרכב יישאר נייח אחרי כמה 
נקישות הידית. אם לא, פנה 
למכז שירות מורשה מטעם 

חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

אם הרכב חונה בעליה, או שלב 
הילוך אחורי, אם הוא חונה בירידה( 

וסובב את הגלגלים.

אם הרכב חונה במדרון תלול, מומלץ 
לחסום את הגלגלים בסדי עצירה או 

אבנים.

כדי למנוע את פריקת המצבר, אל 
תשאיר את מתג ההתנעה במצב 

MAR. הוצא תמיד את המפתח ממתג 
ההתנעה בעוזבך את הרכב.

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

את המפתח ממתג ההתנעה וקח 
אותו עמך.

אזהרה

138 F0V0087
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שימוש בתיבת   80(
ההילוכים

כדי לשלב את ההילוכים, לחץ על 
דוושת המצמד עד סוף מהלכה והזז 

את ידית ההילוכים A, איור 127, למצב 
הרצוי )תרשים ההילוכים מופיע על 

ידית ההילוכים, איור 139(.

חשוב  ניתן לשלב הילוך אחורי רק 
כאשר הרכב נייח. בעוד שהמנוע פועל, 

לחץ על דוושת המצמד והמתן כשתי 
שניות לפחות לפני שאתה משלב את 

ההילוך האחורי, כדי לא לגרום נזק 
להילוכים ולמערכת הנעה.

כדי לשלב הילוך האחורי ממצב סרק, 
הרם טבעת B ובו בזמן הזז את ידית 
ההילוכים ימינה ואחורה )כפי שמוצג 

בתרשים(.

)21 

21 (   אל תחזיק את ידך על ידית 
ההילוכים במהלך נסיעה, מכיוון 
שהכוח שידך מפעילה, קל ככל 

שיהיה, עלול להוביל לבלאי 
מוקדם של רכיביה הפנימיים 

של תיבת ההילוכים. יש 
להשתמש בדוושת המצמד 

רק, כדי להחליף הילוכים. אל 
תשעין את רגליך על דוושת 

המצמד במהלך הנהיגה, אפילו 
לא לזמן קצר. בקרת המצמד 

האלקטרונית )אם קיימת( 
עלולה להתערב כי פירשה את 

סגנון הנהיגה השגוי כתקלה.

חשוב

80 (  לחץ על דוושת המצמד 
במלואה, כדי לשלב את ההילוך 
נכון. לכן, אסור שאזור הדוושות 

יהיה חסום בכל אופן שהוא. 
ודא שהשטיח תמיד ישר ואינו 

מפריע להפעלת הדוושות.

אזהרה
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בתיבת הילוכים רובוטית מערכת עצור 
המנוע מפסיק לפעול, אם הרכב נעצר  ודוושת הבלם לחוצה.וסע

ניתן לשמר מצב זה, גם אם דוושת 
הבלם לא לחוצה וידית ההילוכים במצב 

.N סרק

הערה: ניתן לדומם את המנוע 
אוטומטית אחרי שהגיע למהירות 10 

קמ”ש לערך, כדי למנוע הדממות 
חוזרות בנהיגה בקצב ההליכה.

הדממת המנוע מסומנת באמצעת 
המחוון שבאיור 140, בהתאם לרמת 

הגימור.

מצב הפעלה 

מצב הדממת מנוע

בתיבת הילוכים ידנית
בעוד שהרכב נייח, המנוע דומם כאשר 

תיבת ההילוכים במצב סרק ודוושת 
המצמד משוחררת.

בקצרה

מצב להתנעת מנוע

בתיבת הילוכים ידנית
לחץ על דוושת המצמד, כדי להתניע 

שוב את המנוע.

בתיבת הילוכים רובוטית
מערכת עצור וסע מכבה אוטומטית 

אם ידית ההילוכים במצב N, שלב 
את המנוע בכל פעם שהרכב נייח 

אותה בכל הילוך אחר. אם לא, 
ןמתניעה אותו שוב, כאשר הנהג 

שחרורה של דוושת הבלם יזיז את ידית 
מעוניין להמשיך לנסוע.

.R ההילוכים ל- )+(, )-( או
המערכת משפרת את יעילות הרכב 

באמצעות הפחתה של צריכת 
הפעלה/נטרול ידניים הדלק, של פליטת גזים מזיקים ושל 

ניתן להפעיל או לנטרל את המערכת  רעש.
באמצעות הלחצן A, איור 141, שבצדו 

של בלם החניה.

נטרול המערכת מסומן באמצעות 
נורית ה-LED הדולקת בלחצן. בנוסף, 
בגרסאות מסוימות מתקבל מידע נוס, 

על הפעלה/נטרול של מערכת עצור 
וסע באמצעות הודעה על הצג.
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תנאים לעצירת המנוע
כאשר המערכת פעילה מטעמי נוחות, 

הגבלת פליטות ובטיחות לא ידומם 
המנוע בתנאים הבאים:

  המנוע עדיין קר

  טמפרטורות חיצוניות נמוכות 
במיוחד, אם החיווי הרלוונטי מופיע.

 המצבר לא טעון דיו.

  מסנן חלקיקי דיזל מתחדש )מנוע 
דיזל בלבד(.

 דלת הנהג לא סגורה.

  חגורת הבטיחות של הנהג לא 
חגורה.

  הילוך אחורי משולב )לדוגמה, בעת 

  בעת הפעלה של בקרת אקלים 

החניית הרכב(.

MAX- אוטומטית או של תפקוד
DEF, אם לא הושגה רמת נוחות 

תרמית מתאימה.

  בתקופת השימוש הראשונית, כדי 
לאתחל את המערכת.

במקרים המתוארים, נורית האזהרה 
מהבהבת, איור 103, והודעה תופיע על 

הצג במקרים רלוונטיים.

תנאים להתנעה מחדש
מטעמי נוחות, הגבלת פליטות מזיקות 

ובטיחות, יחידת המנוע יכול להתחיל 
לפעול אווטמטית ללא התערבות 

הנהג, בתנאים הבאים:

 המצבר לא טעון דיו.

  רמת ואקום נמוכה במערכת בלימה 
)לדוגמה, בלחיצות חוזרות על דוושת 

הבלמים(.

  הרכב נוסע )בנהיגה בשיפועים, 
לדוגמה(.

  הדממת המנוע באמצעות מערכת 

  בקרת אקלים אוטומטית תפעל, כדי 

עצור וסע למשך למעלה מ- 3 
דקות.

להתאים את רמת הנוחות התרמית 
.MAX-DEF או להפעיל תפקוד

בעת שהילוך משולב, ניתן להתניע את 
המנוע אוטומטית בלחיצה על דוושת 

המצמד עד סוף מהלכה. הנהג 
מתבקש לבצע פעולה זו כאשר נורית 

האזהרה מהבהבת בלוח המחוונים, 
איור 103, והודעה מופיעה על הצד, 

אם קיימת.

הערה: אם המנוע משתהה, לדוגמה, 
בעקבות שחרור מהיר של דוושת 

המצמד כאשר הילוך משולב, ומערכת 
עצור וסע מופעלת, ניתן להתניע שוב 
את המנוע בלחיצה מלאה על דוושת 
המצמד או בהעברת ידית ההילוכים 

.N למצב סרק

הערה: אם ללחצת על דוושת המצמד 
תוך 3 דקות מהדממת המנוע, ניתן 

להתניע את המנוע מחדש רק 
באמצעות המפתח.

141 F0V0514
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אם אחרי שמערכת עצור וסע דוממה 
את המנוע, חגורת הבטיחות של הנהג 
שוחררה או דלת הנהג נפתחה או אם 
נפתחה דלת הנוסע, ניתן להתניע את 
המנוע מחדש רק באמצעות המפתח.

הנהג מיודע על כך באמצעות צפצוף, 
נורית האזהרה, באיור 140, המהבהבת 

בלוח המחוונים והודעה מופיעה על 
הצד, אם קיימת.

 תפקוד
“חסכון באנרגיה“

)אם קיים(

אם לאחר ההתנעה האוטומטית של 
המנוע מחדש הנהג לא ביצע שום 
פעולה במשך כ- 3 דקות, תדומם 

מערכת עצור וסע את המנוע לחלוטין, 
כדי למנוע צריכת דלק.

ניתן להתניע את המנוע שוב 
באמעצות המפתח בלבד. הערה: על 

כל פנים, ניתן להפעיל את המנוע ללא 
הדממה באמצעות נטרול של מערכת 

עצור וסע.

הפעלה חריגה
אם ישנן תקלות במערכת עצור וסע, 

היא מנוטרלת.

הנהג לומד על התקלה באמצעות 
נורית התקלות הכלליות A, איור 142, 

שנדלקת בליווי הודעה ובאמצעות סמל 
התקלה במערכת B, איור 142, 

שמופיע בלוח הבקרה. במקרה זה 
פנה למרכז שירות מורשה מטעם 

ס.מ.ל.ת. בע”מ.

אי הפעלת רכב
גרסאות עם עמוד דמה, איור 143.

אם הרכב לא פעיל, יש לנתק את 
המצבר מהרכב. יש לבצע הליך זה 

באמצעות ניתוק קוטב השחרור 
המהיר השלילי A מעמוד הדמה 

השלילי B, מכיוון שישנו חיישן בקרה 
של מצב המצבר D על הקוטב השלילי 

של המצבר C, שאין לנתק אותו 
לעולם, אלא בחלפת המצבר.

143 F0V0042

אי הפעלת רכב הפעלה חריגה תפקודי בטיחות ה

גרסאות עם עמוד דמה, איור 143. אם ישנן תקלות במערכת עצור וסע,  אם אחרי שמערכת עצור וסע דוממה  אם הרכב לא פעיל, יש לנתק את נת היא מנוטרלת. את המנוע, חגורת הבטיחות של הנהג  המצבר מהרכב. יש לבצע הליך זה ע הנהג לומד על התקלה באמצעות  שוחררה או דלת הנהג נפתחה או אם 

באמצעות ניתוק קוטב השחרור  נורית התקלות הכלליות A, איור 142,  נפתחה דלת הנוסע, ניתן להתניע את   ה

המהיר השלילי A מעמוד הדמה  שנדלקת בליווי הודעה ובאמצעות סמל  המנוע מחדש רק באמצעות המפתח. נונו

השלילי B, מכיוון שישנו חיישן בקרה  התקלה במערכת B, איור 142,  הנהג מיודע על כך באמצעות צפצוף,  ה

של מצב המצבר D על הקוטב השלילי  שמופיע בלוח הבקרה. במקרה זה  נורית האזהרה, באיור 140, המהבהבת 

גגי

של המצבר C, שאין לנתק אותו  פנה למרכז שירות מורשה מטעם  בלוח המחוונים והודעה מופיעה על  ה

לעולם, אלא בחלפת המצבר. ס.מ.ל.ת. בע”מ. הצד, אם קיימת.

 תפקוד
“חסכון באנרגיה“

)אם קיים(

אם לאחר ההתנעה האוטומטית של 
המנוע מחדש הנהג לא ביצע שום 
פעולה במשך כ- 3 דקות, תדומם 

מערכת עצור וסע את המנוע לחלוטין, 
143 F0V0042 כדי למנוע צריכת דלק.

ניתן להתניע את המנוע שוב 
באמעצות המפתח בלבד. הערה: על 

כל פנים, ניתן להפעיל את המנוע ללא 
הדממה באמצעות נטרול של מערכת 

עצור וסע.

142
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גרסאות ללא עמוד דמה, 
איור 144

אם הרכב לא פעיל, יש להקפיד לנתק 
את המצבר מהרכב.

 A פעל באופן הבא: נתק את המחבר
 C מחיישן )B בלחיצה על לחצן(

המבקר את מצב המצבר שמותקן על 
קוטב המצבר השלילי D. לעולם אין 
לנתק חיישן זה אלא בעת החלפת 

המצבר.

)81  

התנעת חירום
בהתנעת חירום לעולם אל תחבר את 

הקוטב השלילי )-( של המצבר 
המסייע אל הקוטב השלילי C של 

מצבר הרכב, אלא לקוטב הדמה B או 
לנקודה ההארקה של מנוע/תיבת 

הילוכים, איור 145.

)85 )84 )83 )82  

81(   כדי להחליף את המצבר, פנה 
תמיד למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ. 
החלף את המצבר במצבר חדש 

מאותו סוג ומפרט.

82(   לפני שאתה פותח את מכסה 
המנוע, ודא שהמנוע דומם 

ושמתג ההתנעה במצב כבוי. 
נא פעל לפי ההוראות הבאות 
שכלולות בלוחית שעל הקורה 
הקדמית. מומלץ להוציא את 

המפתח ממתג ההתנעה, אם 
ישנם אנשים אחרים ברכב.

83(   יש תמיד לפנות את הרכב 
אחרי הוצאת המפתח ממתג 

 .OFF ההתנעה או סיבובו למצב
בעת התדלוק, ודא שהמנוע 

דומם ושמתג ההתנעה במצב 
כבוי.

אזהרה

82) 83) 84) 85)

144 F0V0218

145 F0V0043

82) 83) 84) 85)

144 F0V0218

145 F0V0043

התנעת חירום גרסאות ללא עמוד דמה, 
בהתנעת חירום לעולם אל תחבר את  איור 144

הקוטב השלילי )-( של המצבר  אזהרהאם הרכב לא פעיל, יש להקפיד לנתק 
המסייע אל הקוטב השלילי C של  את המצבר מהרכב.

81 (  כדי להחליף את המצבר, פנה מצבר הרכב, אלא לקוטב הדמה B או   A פעל באופן הבא: נתק את המחבר
תמיד למרכז שירות מורשה לנקודה ההארקה של מנוע/תיבת   C מחיישן )B בלחיצה על לחצן(

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ. הילוכים, איור 145. המבקר את מצב המצבר שמותקן על 
החלף את המצבר במצבר חדש  קוטב המצבר השלילי D. לעולם אין 

מאותו סוג ומפרט. לנתק חיישן זה אלא בעת החלפת 
82(   לפני שאתה פותח את מכסה המצבר.

המנוע, ודא שהמנוע דומם  )81  

ושמתג ההתנעה במצב כבוי. 
נא פעל לפי ההוראות הבאות 
שכלולות בלוחית שעל הקורה 
הקדמית. מומלץ להוציא את 

המפתח ממתג ההתנעה, אם 
145 F0V0043

ישנם אנשים אחרים ברכב.

83 (  יש תמיד לפנות את הרכב 
)85 )84 )83 )82  

אחרי הוצאת המפתח ממתג 
 .OFF ההתנעה או סיבובו למצב

144 F0V0218 בעת התדלוק, ודא שהמנוע
דומם ושמתג ההתנעה במצב 

כבוי.

143
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TPMS )מערכת 
בקרת לחץ אוויר 

בצמיגים(
)אם קיימת(

  )93 )92 )91 )90 )89 )88 )87 )86  

84 ( כלי רכב המצוידים בתיבת 
הילוכים רובוטית: בעת הדממת 

מנוע אוטומטית בשיפוע, יש 
להתניע את המנוע באמצעות 

הזזת הידית כלפי )+( או )-( 
ללא שחרור של דוושת הבלמים. 

)94 כלי רכב המצוידים בתיבת 
הילוכים רובוטית וסייען זינוק 

בעליה: בעת הדממת מנוע 
תיאור אוטומטית בשיפוע, יש להתניע 

מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים  את המנוע באמצעות הזזת 
)TPMS( מזהירה את הנהג אם ישנו  הידית כלפי )+( או )-( ללא 

לחץ אוויר נמוך בצמיגים בהשוואה  שחרור של דוושת הבלמים, כדי 
ללחץ האוויר המומלץ בצמיגים קרים. לקבל גישה לסייען זינוק בעליה 
שינווים בטמפרטורה חיצונית עלולים  שפעיל רק כאשר המנוע פועל.

להשפיע על לחץ אוויר בצמיגים. 85(  אם תעדיף לשמור על אקלים 
משמע, ירידה בטמפרטורה החיצונית  נוח בתוך הרכב, נטרל מערכת 
מקבילה לירידה בלחץ האוויר בצמיגים. עצור וסע, כדי להפעיל את 

יש לתקן את לחץ האוויר בצמיגים בקרת האקלים באופן רציף.
לערכים המפורטים עבור הצמיגים 

הקרים. לחץ אוויר בצמיגים קרים נמדד 
אחרי שהרכב היה נייח שלוש שעות 
לפחות או נסע למרחק קצר מ- 1.6 

ק”מ אחרי שהיה נייח שלוש שעות.

אסור שלחץ האוויר בצמיגים קרים 
יעלה על ערך הלחץ המרבי המופיע על 

דופן הצמיג.

כמו כן, לחץ האוויר עולה במהלך 
נהיגה ברכב: זוהי תופעה רגילה ואינה 

דורשת תיקון לחצים.

הערה
  TPMS לא מחליפה את תחזוקת 

הצמיגים הרגילה ולא מצביעה על 
תקלה בצמיג.

   TPMS-לפיכך, אין להשתמש ב
בתור מתג לחץ בעת תיקון לחץ 

האוויר בצמיג.

לחץ אוויר נמוך בצמיגים במהלך   
נהיגה עלול לגרום חימום היתר 

שלהם ובעקבות זאות לכשל צמיגים.  
לחץ האוויר הנמוך מעלה תצרוכת 
דלק ומקצר את חייש השירות של 
הצמיגים ואף עלול לפגוע בשליטה 

ברכב ובביצועי הבלימה שלו.

  TPMS אינה מחליפה את תחזוקת 
הצמיגים הנכונה. על הנהג לשמור 

על לחץ האוויר הנכון בצמיגים 
ולמדוד אותו באמצעים מתאימים. 

חשוב לעשות זאת, אפילו אם 
הירידה בלחץ האוויר לא מדלקיה 

.TPMS את נורית האזהרה של
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TPMS מזהירה את הנהג מפני לחץ   
נמוך בצמיגים, אם הוא יורד מתחת 

לסף שנקבע מכל סיבה שהיא 
לרבות טמפרטורה חיצונית נמוכה 

ואיבוד לחץ רגיל בצמיג.

שינויים עונתיים בטמפרטורה   
משפיעים על לחץ אוויר בצמיגים.

TPMS משתמשת בחיישנים אלחוטיים 
המותקנים בחישוקי גלגלים, כדי לבקר 

את לחצי האוויר בצמיגים. החיישנים 
המותקנים בכל גלגל בגוף השסתום 

משדרים מידע מגוון על הצמיגים 
ליחידת הקליטה, כדי לחשב את לחץ 

האוויר.

חשוב  חשוב מאוד לבקר את לחץ 
האוויר ולשמור על ערכי הלחץ הנכונים 

בכל ארבעת הצמיגים.

אזהרת לחץ אוויר נמוך 
בצמיגים

המערכת מזהירה את הנהג אם צמיג 
אחד או כמה צמיגים מתרוקנים מאוויר 

 

TPMS ממשיכה להזכיר לנהג על לחץ 
האוויר הנמוך עד לתיקונו. האזהרה 

תמשיך להופיע כל עוד הלחץ מקביל 
לערך הלחץ המומלץ בצמיגים קרים 
או עולה עליו. כאשר נורית האזהרה 

של מערכת בקרת לחץ האוויר 
 דולקת בקביעות, יש לתקן 

באמצעות הדלקת נורית האזהרה 
בלוח המחוונים )בליווי הודעת אזהרה 

ואות קולי(.

TPMS תקלות בהפעלת
תקלת המערכת מצוינת באמצעות 

 שמהבהבת תחילה 

בצמיגים 
את לחץ האוויר לערכים המומלצים 
עבור הצמיגים הקרים. אחרי העדכון 

האוטומטי של המערכת תיכבה נורית 
האזהרת TPMS. ייתכן כי תצטרך 
לנהוג ברכב במשך כ- 20 דקות 

במהירות העולה על 20 קמ”ש, כדי 
לאפשר ל-TPMS לקבל מידע זה.

חשוב  אם איבוד האוויר חל ביותר 
מצמיג אחד ברצף, ללא כיבוי והתנעת 

המנוע, החל מהצמיג השני לא יופק 
אות קולי אלא יופיע רק חיווי סמל בצג.

כדי שהאות הקולי לא יאוחסן כשחל 
איבוד לחץ בצמיג הבא )תוך נטרול 
האות הקולי(, יש לסובב את מתג 
ההתנעה למצב MAR ולאחר מכן 

למצב STOP, לאחר כל תיקון לחץ. 

נורית האזהרה 
במשך 75 דקות ולאחר מכן ממשיכה 

לדלוק קבוע. הדבר עלול לחול בכל 
אחד מהמצבים הבאים:

הפרעות שנבעו מהפעלת מכשירים   
אלקטרוניים או פליטות של גלי רדיו 

הדומים לאלה שפולטים חיישני 
TPMS

הדבקת סרטים כהים המפריעים   
לאותות של גלי הרדיו.

שלג או קרח על הגלגלים או על בתי   
הגלגלים.

 שימוש בשרשראות שלג.

  שימוש בגלגלים/צמיגים שלא 
.TPMS מצוידים בחיישני

הגלגל החלופי הקומפקטי לא מצוייד   
בחיישן TPMS. לפיכך, לחץ האוויר 
בצמיגים לא מבוקר בידי המערכת.
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הערה  ניתן לצייד את הרכב ערכת  ה

FiX&Go לתיקון צמיגים, גלגל חלופי  ת

קומפקטי או גלגל חלופי בגודל מלא  נ

)עם או ללא חיישן TPMS מקורי  ע

למדידת לחץ האוויר בצמיגים(. אחרי תיקון הצמיג בחומר האיטום ו ה נ

המקורי הכלול בערת FiX&Go, יש  ה

להחזיר את הצמיג למצב הקודם, כדי  גי

 תיכבה במהלך 

ג
הה

 :)TPMS גלגל חלופי רגיל )ללא חיישן
אחרי התקנתו בנהיגה נורמלית 

 )מהבהבת 

שנורית האזהרה 
נהיגה רגילה. 

גלגל חלופי קומפקטי )אם קיים(: 
הגלגל החלופי הקומפקטי לא מצויד 

בחיישן TPMS. אחרי התקנתו בנהיגה 
נורמלית נדלקת נורית האזהרה 
)מהבהבת במשך כ- 75 שניות 

וממשיכה לדלוק בקביעות(.

הנורית דולקת עד שיותקן גלגל המצויד 
בחיישן TPMS מקורי.

נדלקת נורית האזהרה 
במשך כ- 75 שניות וממשיכה לדלוק 
בקביעות(. הנורית דולקת עד שיותקן 

גלגל המצויד בחיישן TPMS מקורי. 
לאחר מכן, המערכת חוזרת לפעולה 

סדירה ונורית האזהרה  כבית.

 :)TPMS גלגל חלופי רגיל )עם חיישן
אחרי התקנתו בנהיגה נורמלית תיכבה 

.

חשוב

  TPMS מותאמת לצמיגים 86(  
ולגלגלים המקוריים. לחצי 

TPMS והתרעות הוגדרו לפי 
מידת הצמיגים המותקנים 

ברכב. שימוש בצמיגים במידות,  נורית האזהרה 
סוגים או יצרנים שונים עלול 

לגרום הפרעות במערכת או חשוב  בכל המקרים המוזכרים 
נשק לחיישן. גלגלים חלופיים מומלץ לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים 

לא מקוריים עלולים לגרום נזק  לפני תחילת הנסיעה.

לחיישן. אל תשתמש בחומר  הערה  אם הצמיגים מוחלפים, ייתכן 
איטום לצמיגים או במשקולות  כי תצטרך לבצע נסיעות קצרות, לפני 

 TPMS-איזון, אם רכבך מצויד ב שהמערכת תשוב לפעול כסדרה.
מכיוון שפריטים אלה גורמים 

נזק לחיישנים.
87(  אם המערכת מסמלת כי ישנה 

ירידה בלחץ בצמיג ספציפי, 
מומלץ לבדוק את לחץ האוויר 

בכל הצמיגים.
TPMS    )88 לא משחררת את הנהג 

מחובתו לבדוק את לחץ האוויר 
בצמיגים מדי חודש בחודשו; 

המערכת היא לא תחליף 
לתחזוקה או למערכת בטיחות.

אזהרה
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 )FiX&Goחסם מהירות 94 ( הערכה לתיקון צמיג ) 89(  לחץ אוויר יש לבדוק בצמיגים 

)אם קיים( המסופקת ברכב )אם קיימת(  קרים. אם מכל סיבה שהיא 
 .TPMS-מותאמת לחיישני ה הרכב מצויד בתפקוד מגביל מהירות עליך לבדוק את לחץ האוויר 

שימוש בחומרי איטום אחרים  שהמשתמש יכול להגדיר באחד בצמיגים חמים, אל תפחית את 
שלא כלולים בערכת התיקון  מארבעת הערכים הקבועים: 90, 100, לחץ האוויר אם הוא גבוה 

המקורית עלול לגרום נזק חמור  110, 130 קמ”שמהערך המומלץ אלא חזור על 
לפעולת החיישנים. אם אתה  הבדיקה בצמיגים קרים.

כדי להפעיל/לנטרל תפקוד זה, פנה  משתמש בחומרי איטום לא  למרכז שירות מורשה מטעם חברת 90(  מערכת ה-TPMS לא מסוגלת  זהים לאלו המקוריים, מומלץ  ס.מ.ל.ת. בע”מ.לסמל ירידת לחץ פתאומית  לבדוק את פעולת החיישן   )לדוגמה, התפוצצות צמיג(.
בעקבות הפעלת התפקוד יש להדביק  במוסך מוסמך. במקרה זה, עצור את הרכב 

מדבקה על השמשה הקדמית  בבלימה הדרגתית והימנע 
המציינת את גבול המהירות העליון. מתנועות היגוי חדות.
חשוב מד המהירות עשוי להראות  91(  המערכת מזהירה רק מפני 

מהירות מרבית גבוהה יותר מזו  לחץ אוויר נמוך בצמיג: היא לא 
שבפועל הוגדרה במרכז שירות  מסוגלת לנפח אותו.

מורשה, בהתאם לתקנות התקפות. 92(  לחץ אוויר נמוך מדי מעלה 
תצרוכת דלק, מקדים את 

שחיקת הצמיגים ועלול להפריע 
לנהיגה בטוחה.

93 ( החזר תמיד את מכסה 
השסתום למקומו אחרי בדיקת 
לחץ האוויר או תיקונו. המכסה 

מונע חדירה של לחות ולכלוך 
לתוך השסתום, ובעקבות זאת, 

נזק לחיישן הבקרה.
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בקרת שיוט
)אם קיימת( 

הפעלת המערכת
כאשר המערכת פעילה נורית האזהרה 
 נדלקת בליווח ההודעה הרלוונטית 

מזו שהוגדרה.

)96 )95  

בלוח המחוונים )אם קיימת(.

לא ניתן להשתמש בתפקוד כוונון 
מהירות בהילוך 1 או בהילוך אחורי - 

מומלץ להפעיל את התפקוד בהילוך 4 
או גבוה יותר.

אם אתה נוסע בירידה בעוד שהתפקוד 
מופעל, מהירות הרכב עשויה לעלות 

שמירת המהירות בזיכרון
פעל באופן הבא:

סובב טבעת בקרה A, איור 146,   
למצב ON ולחץ על דוושת ההאצה, 

כדי להגיע למהירות הרצויה.

הזז את הידית למעלה )+( במשך   
שנייה אחת לפחות ושחרר אותה: 

מהירות הרכב נשמרה בזיכרון 
ובאפשרותך לשחרר את דוושת 

ההאצה. 

בעת הצורך )לשם עקיפה, לדוגמה( 
ניתן להאיץ בלחיצה על דוושת 

ההאצה; אחרי שחרור הדוושה, יחזור 
הרכב לנסוע במהירות שהוגדרה לפני 

העקיפה. 

שחזור מהמהירות 
שנשמרה

אם המערכת מנוטרלת בלחיצה על 
דוושת הבלמים או על דוושת ההאצה, 

לדוגמה, ניתן לחזור אל המהירות 
השמורה באופן הבא:

המשך להאיץ עד שתתקרב   

למהירות שהייתה שמורה בזיכרון.

שלב את ההילוך שנבחר בזמן   
שמירת המהירות.

 לחץ על לחצן C, איור 146.

הגברת המהירות שנשמרה
ניתן לעשות זאת בשתי שיטות:

בלחיצה על דוושת ההאצה ואחסון   
המהירות החדש בזיכרון

או

 בהזזת הידית למעלה )+(.

כל הזזת הידית מקבילה לעלייה קטנה 
במהירות של כ- 1 קמ”ש, ואילו אם 
תחזיק את הידית למעלה, תתבצע 

הגברת המהירות באופן רציף.

בקצרה

זהו עזר אלקטרוני לנהיגה 
המאפשר לך לנהוג במהירות מעל 

30 קמ”ש בקטעי כביש ארוכים, 
ישרים ויבשים )דרכים מהירות( 

בשינויי נהיגה מועטים במהירות 
שהוגדרה מראש, ללא צורך ללחוץ 
על דוושת ההאצה. לכן, לא מומלץ 

להשתמש במערכת זו בנהיגה 
בדרכים בין-עירוניות עמוסות. אל 

תפעיל אותה בעיר.

146 F0V0092
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הפחתת המהירות 
שנשמרה

ניתן לעשות זאת בשתי שיטות:

באמצעות נטרול המערכת ולאחר   
מכן אחסון המהירות החדשה 

בזיכרון

או

הזזת הידית למטה )-( עד להגעה   
למהירות החדשה שתאוחסן 

אוטומטית בזיכרון.

כל הזזת הידית מקבילה להפחתה 
קטנה במהירות של כ- 1 קמ”ש, ואילו 
אם תחזיק את הידית למטה, תתבצע 

הפחתת המהירות באופן רציף.

נטרול המערכת
הנהג יכול לנטרל את המערכת באופן 

הבא:

.OFF למצב A סיבוב טבעת הבקרה 

אם המנוע דומם )בעוד שהטבעת   

נטרול המערכת
הנהג יכול לנטרל את המערכת באופן 

הבא:

לחיצה על דוושת הבלמים בעת   

במצב ON(, כאשר מתג ההתנעה 
מסובב למצב ON, תופעל בקרת 

השיוט אוטומטית.

כוונון המהירות.

לחיצה על דוושת המצמד בעת כוונון   
המהירות.

לחיצה על לחצן C, איור 146, בעת   
כוונון המהירות )אם קיים(.

לחיצה על דוושת ההאצה )אם   
המערכת לא מנוטרלת בפועל, אלא 

ניתנת העדפה להאצה; בקרת 
השיוט נשארת פעילה ללא צורך 

בלחיצה על הלחצן B, איור 146, כדי 
לחזור למצב הקודם בתום ההאצה(.

המערכת מנוטרלת אוטומטית 
במקרים הבאים:

 אם ABS או ESC מתערבים

אם מהירות הרכב מתחת לגבול   
שהוגדר

 אם ישנה תקלה במערכת

95(    אם המערכת פעילה במהלך 
נסיעה, לעולם אל תשלב את 

ידית ההילוכים במצב סרק.

96 (  אם חלו כשלים או תקלות 
במערכת, סובב את טבעת 
הבקרה A למצב OFF ופנה 

למרכז שירות מורשה מטעם 
חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

אזהרה
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 מערכת
TRACTION PLUS

)אם קיימת(

מערכת Traction Plus היא כלי עזר 
המסייע בנהיגה בתנאי אחיזת דרך 

גרועה )בשלג, קרח, בוץ וכד’(, 
המאפשר לחלק את כוח ההנעה 

באופן מיטבי על פני הסרן הקדמי אם 
הפעלת Traction Plusאחד הגלגלים מחליק.

Traction Plus בולם את הגלגלים 
התפקוד מנוטרל בהתנעה. כדי 

שהאחיזה שלהם ירודה )או שמחליקים 
להפעיל אותו, לחץ על לחצן A, איור 

יותר מאחרים(, ובכך מעביר את כוח 
.147

ההנעה לגלגלים שאחיזתם בדרך טובה 
הפעלת Traction Plus כרוכה בהפעלת  יותר.

התפקודים הבאים:
ניתן להפעיל תפקוד זה ידנית בלחיצה 

השעיית תפקוד ASR, כדי לנצל את    על לחצן A, איור 147, בלוח הבקרה. 
הוא פעיל במהירויות נמוכות מ- 50 

קמ”ש. אם מהירות הרכב גבוהה 
מהרף הנ”ל, התפקוד מנוטרל 

אוטומטית; הוא מופעל שוב כאשר 
מהירות הרכב יורדת מתחת ל- 50 

קמ”ש.

מלוא מומנט המנוע.

נעילת הדיפרנציאל של הסרן הקדמי   
באמצעות מערכת הבלימה, כדי 

לשפר את האחיזה בקרקע מיוחדת.

 Traction אם ישנה תקלה בתפקוד
Plus, נורית האזהרה  דולקת קבוע 

בלוח המחוונים.

חיישני  חניה 

החיישנים מותקנים בפגוש האחורי, 
איור 148, ותפקידם להודיע לנהג על 

מכשולים מאחורי הרכב באמצעות 
אות קולי מקוטע.

הפעלה
החיישנים מופעלים אוטומטית בשילוב 

ההילוך האחורי. ככל שמתקרב 
המכשול שמאחורי הפגוש, תדירות 

האותות הקוליים הולכת וגדלה.

147 F0V0575148 F0V0077

147 F0V0575148 F0V0077
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אות קולי
כאשר הילוך אחורי משולב, מופק אות 

קולי מקוטע באופן אוטומטי.

תדירותו של האות הקולי:

מתגברת ככל שמתקצר המרחק בין   
הרכב למכשול.

הופך לרציף כאשר המרחק בין   
הרכב למכשול קטן מ- 30 ס”מ 

ומופסק מיד, אם גדל המרחק.

קבוע, אם לא משתנה המרחק בין   
הרכב למכשול.

אם המצב חל בחיישנים צדדיים,   

חיווי תקלות
כל תקלה בחיישני חניה תצוין בעת 

שילוב ההילוך האחורי באמצעות נורית 
האזהרה שנדלקת בלוח המחוונים 

בליווי ההודעה בצג הרב-תכליתי, אם 
קיים )ראה פרק “נוריות אזהרה 

והודעות”(.

)97  

החיווי מופסק לאחר 3 שניות, כדי 
למנוע את הופעתם של חיווי אזהרה 

בתמרונים שקרובים לקירות.

מרחקי זיהוי
אם החיישנים זיהו כמה מכשולים, הם 

יתחשבו במכשול הקרוב בלבד.

אזהרות כלליות
)98  

הפעלה לאחר חיבור גרור
חיישני חניה מנוטרלים אוטומטית 
כאשר תקע הגרור מחובר לשקע 

החשמלי של הרכב. החיישנים 
מופעלים שוב אוטומטית אחרי הניתוק 

של תקע הגרור.

חשוב
אם ברצונך לא להסיר את וו הגרירה 
אף על פי שאינך גורר גרור, מומלץ 

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 
חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ, כדי לקבל את 
העדכוני ההפעלה הרלוונטיים מכיוון 

שהחיישנים עלולים לזהות את וו 
הגרירה כמכשול.

  בעת החניית רכבך היזהר במיוחד 
מהמכשולים הנמצאים מעל החיישן 

או מתחתיו.

לפעמים, מכשולים הקרובים מאוד   
לפגוש האחורי לא מזוהים ולפיכך 

עלולים לגרום נזק לרכב או להינזק 
בעצמם.

 התנאים הבאים עשויים להשפיע על 
מערכת סייעני החניה:

רגישות חיישן מופחתת וירידה   
בביצועיה של מערכת סייעני החניה 
עלולות לנבוע מקרח, שלג, בוץ או 

שכבת צבע עבה על החיישן.

  החיישן עלול לזהות מכשול שלא 
קיים )רעש הד( בשל רעשים 

מכניים, לדוגמה בעת שטיפת הרכב, 
גשם, רוחות חזקות, ברד.

  האותות ששולחים החיישנים עלולים 
להשתנות אם ישנו בוץ, שלג או 

קרח על החיישנים או אם מערכת 
על-קולית )בלמים פנאומטיים של 
משאית או מקדחות פנאומטיים, 
לדוגמה( מופעלת בקרבת הרכב.
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ביצועיה של מערכת הסיוע בחניה. 
לדוגמה, שינוי בהגדרות הנהיגה 
)בשל בלאי של בולמי זעזועים, 

מתלים(, החלפת הצמיגים, העמסת 
יתר של הרכב וביצוע פעולות כוונון 

מיוחדות המצריכות את הנמכת 
הרכב.

ייתכן כי לא יתבצע זיהוי מכשולים   
בחלקו העליון של הרכב )בפרט 

בתא נוסעים מסוג ואן או שלדה(, 
מכיוון שהמערכת מזהה מכשולים 

שעלולים לפגוע בחלקו התחתון של 
הרכב.

סייען החניה פועל כהלכה כאשר   
הדלתות סגורות.

דלתות פתוחות עלולות לגרום   
למערכת לשלוח אותות כזב: סגור 

תמיד את הדלתות האחוריות.

 אל תדביק מדבקות על החיישנים. 

תדלוק הרכב

מנוע בנזין
השתמש בדלק נטול עופרת בלבד 

שדירוג האוקטן שלו )RON( לא נמוך 97 (  החיישנים חייבים להיות נקיים 
מ- 95.מבוץ, לכלוך, שלג וקרח, כדי 
שהמערכת תפעל. היזהר לא 

חשוב  ממיר קטליטי לא יעיל מגביר  לשרוט את החיישנים ולא 
את הפליטות המזיקות ובכך תורם  לגרום להם נזק במהלך הניקוי. 

לזיהום אוויר. הימנע משימוש במטליות 
חשוב  לעולם אל תשתמש בדלק יבשות, מחוספסות וקשות. יש 

המכיל עופרת, אפילו בכמות קטנה או לנקות את החיישנים במים 
במקרה חירום, מכיוון שהיא עלולה נקיים וסבון לרכב, לפי הצורך. 

לגרום נזק בלתי הפיך לממיר אם אתה משתמש בציוד ניקוי 
הקטליטי.מיוחד כגון מכשיר ניקוי בלחץ 

גבוה או מכשיר קיטור, נקה את 
מנוע דיזלהחיישנים מהר מאוד והחזק 

את פיית הצינור במרחק מעל 
הפעלה בטמפרטורות נמוכות 10 ס”מ.

אם הטמפרטורה החיצונית נמוכה  98(   הנהג אחראי תמיד לתמרוני 
מאוד, הסולר מסמיך מכיוון שנוצרים  החניה. תוך כדי ביצוי תמרונים 

קרישי פראפין שפוגעים במערכת  אלה, ודא תמיד שאזור החניה 
אספקת הדלק. ריק מאנשים )במיוחד ילדים( או 

בעלי חיים. חיישן החנייה נועד 
לסייע לנהגים להתרכז 

בתמרונים מסוכנים, אפילו אם 
הם מתבצעים במהירות נמוכה.

אזהרה
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כדי למנוע את הבעיות האלה קיימים 
סוגים עונתיים של סולר: סולר קיץ, 

סולר חורף וסולר ארקטי )עבור אזורים 
קרים/הרריים(. אם אתה מתדלק את 

רכבך בסולר שאינו מתאים 
לטמפרטורה הקיימת, מומלץ להוסיף 

תוסף TUTELA DIESEL ART ביחס 
המופיע על מיכל המוצר. מזוג את 
התוסף לתוך מהיכל לפני התדלוק.

בעת שימוש ממושך ברכב או החנייתו 
באזורים הרריים או קרים, מומלץ 

לתדלק בסולר מקומי.

במקרה זה, אף מומלץ לשמור על 
המיכל מלא מעל 50%.

)22  

סגירה פקק של מיכל דל ק
1( התקן את הפקק )ביחד עם  פתיחה

המפתח( וסובב אותו בכיוון השעון עד 
1( פתח מכסה A, איור 149, במשיכתו 

להישמע נקישת נעילה או כמה 
כלפי חוץ, החזק מכסה B במקום, 

נקישות.
הכנס את המפתח למנעול וסובב אותו 

2( סובב את המפתח בכיוון שהשעון  נגד כיוון השעון.
והוצא אותו. סגור את המכסה.

2( סובב את הפקק נגד כיוון השעון 
האיטום עשוי לגרום לעליית לחץ  והסר אותו. לפקק חיבור C המחבר 

קטנה במיכל. צליל נשיפה חלש בעת  אותו למכסה, כדי שלא ייאבד. בעת 
שחרור הפקק הוא תופעה רגילה  התדלוק חבר את הפקק אל המכסה, 

לחלוטין. כפי שמוצג באיור.
)23  

מילוי המיכל
כדי למלא את המיכל במלואו, הוסף 

דלק פעמיים לאחר הנקישה הראשונה 
של אקחד משאבת הדלק. הוספות 

נוספות עלולות לגרום תקלות 
במערכת אספקת הדלק.

149 F0V0086
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חסכון בדלק
להלן עצות שימושיות לחסכון בדלק 
 CO2 להפחתת פליטות מזיקות של

ושל מזהמים אחרים )ניטראטים, 
 PM ,פחמימנים לא שרופים

)חלקיקים( וכד’(.

עצות מעשיות לחסכון 
בדלק ולהפחתת הפליטות 

המזהמות
תנאי רכב

בצע בדיקות וטיפולי תחזוקה   
בהתאם ללוח התחזוקה.

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים   
בתדירות קבועב, לפחות פעם אחת 

בחודש. לחצי אוויר נמוכים מאוד 
מעלים את תצרוכת הדלק בגלל 

התנגדות הגלגול גבוהה יותר. 
בנוסף, צמיגי הרכב מתבלים מהר 

יותר וביצועים נפגעים.

השתמש בצמיגי שלג בתנאי מזג   

  אל תוביל מטענים כבדים: משקל 

האוויר המתאימים בלבד. הם מעלים 
את תצרוכת הדלק ואת רמת 

הרעש.

הרכב )במיוחד בנסיעה בעיר( ואת 
סידורו משפיעים רבות על תצרוכת 

דלק ועל יציבות הרכב.

הסר גגון או מנשא מגלשיים לאחר   
השימוש. אביזרים אלה מפחיתים 

את החדירה האווירודינמית של 
הרכב ומעלים את תצרוכת הדלק.

כדי להוביל פריטים גדולים במיוחד,   
השתמש בגרור אם ניתן.

השתמש בפתחי האוורור של הרכב   
אם אפשר - חלונות פתוחים 

במהלך הנסיעה פוגעים 
באווירודינמיות.

אל תשתמש במכשירי חשמל מעבר   
לזמן הנדרש. חימום החלון האחורי 
של הרכב, הפנסים הנוספים, מגבי 
השמשה ומאוורר החימום דורשים 

כמות אנרגיה רבה, ומעלים תצורכת 
דלק )ב- 25% בנסיעה עירונית(.

מיזוג אוויר פועל מעלה תצרוכת דלק   

22(   מנוע דיזל: השתמש רק בסולר 
המיועד לכלי רכב בהתאם 

למפקטי התקן האירופי 
EN590. שימוש במוצרים או 

בתערובות אחרות עלול לגורם 
נזק בלתי הפיך למנוע, 

ובעקבותיו לבטל את תוקף 
האחריות. אם אתה מתדלק 

בסוג דלק אחר בשוגג, אל 
תתניע את המנוע ונקז את 

מיכל הדלק. אם המנוע פעל 
אפילו בזמן הקצר ביותר, 

תצטרל לנקז את כל מערכת 
הדלק בנוסף על ניקוז המיכל.

23(   אל תקרב להבות חשופות או 
סיגריות דולקות אל צוואר 

המילוי של מיכל הדלק: קיימת 

)ב- 30% בממוצע(. אם  סכנת שריפות. הרחק את פניך 

הטמפרטורה החיצונית לא מגיעה  מצוואר המילוי של מיכל הדלק, 

לערכים קיצוניים, נסה להשתמש  כדי לא לנשום אדים רעילים.

באוורור. 

חשוב
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סגנון נהיגה
אחרי התנעת המנוע התחל לנסוע   

מיד ולאט והימנע ממהירויות מנוכ 
גבוהות. אל תחמם את המנוע 

בסל”ד גבוה או נמוך כאשר הרכב 
נייח. פעולה זו מחממת את המנוע 

לאט יותר, לפיכך מעלה תצרוכת 
דלק, פליטות מזהמים ובלאי מכני 

של רכיבים.

הימנע מפעולות מיותרות כגון   
העלאת סל”ד ברמזור או לפני 

הדממת המנוע. העלאת הסל”ד 
לפני הדממת המנוע, כמו שילוב 

הילוכים בשיטת “גז ביניים”, מיותרת 
ומעלה תצרוכת דלק וזיהום אוויר.

  בחירת הילוך: בחר הילוך גבוה יותר 

  מהירות רכב: תצרוכת דלק עולה 

בהקדם )התחשב בהפעלת מנוע 
רגילה ותנאי תנועה( ללא העלאת 

סל”ד בהילוכי ביניים. הפעלת המנוע 
בסל”ד גבוה בהילוכים נמוכים למען 
האצה מהירה מעלה תצרוכת דלק, 

פליטת מזהמים ובלאי מנוע.

רבות ככל שעולה מהירות הרכב. 
שמור על מהירות מתונה ככל 

האפשר, הימנע מבלימות ומהאצות 
מיותרות המעלות תצרוכת דלק 
ופליטת מזהמים. שמירת מרחק 

בטוח מהרכב שלפנים עוזרת לשמור 
על מהירות קבועה.

  האצה: האצה מהירה פוגעת 

תנאי תנועה ודרך

רמות גבוהות של צריכת דלק קשורות 
לנסיעות בתנועה כבדה, לדוגמה, 

בפקקים שבהם נעשה שימוש מרובה 
בהילוכים נמוכים או בערים שיש בהם 

רמזורים רבים. דרכים הרריות 
מתפתלות ודרכים משובשות אף 
מעלות תצרוכת דלק באופן ניכר.

עצירות בתנועה
בתצרוכת דלק ומגבירה פליטות 

במהלך עצירות ממושכות )בצמתים(  מזהמים. יש להאיץ בהדרגה ולא 
יש לדומם את המנוע. לחרוג משיעור מרבי של מומנט 

המנוע.

תנאי שימוש
התנעה קרה

נסיעות קצרות והתנעות קרות תדירות 
לא מאפשרים למנוע להגיע 
לטמפרטורת ההפעלה שלו.

המצב מסתכם בעליה ניכרת ברמות 
הצריכה )מ- 15% עד 30% בנסיעה 

עירונית( והפליטות.
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כדי לוודא שלא חרגת ממשקל הגרור 
המרבי המותר )הנקוב במסמכי  גרירת גרור

הרישום של הרכב(, יש להביא בחשבון 
את הגרור העמוס במלואו לרבות  חשוב

אביזרים ומטען. יש לצייד את הרכב בוו גרירה מאושר 
אל תחרוג מהמהירות המרבית עבור  ובמערכת חשמל מתאימה לגרירת 

רכב גורר גרור, הנהוגה במדינה שאתה  גרור. יש להפקיד את ההתקנה בידי 
נוהג בה. על כל פנים, אין לחרוג  צוות טכנאים מוסמך שיפיק מסמכים 

מהמהירות המרבית של 80 קמ”ש. דרושים לנסיעה בדרכים.

התקן מראות חיצוניות נוספות/  99( 100(
מיוחדות, כנדרש בחוקי התעבורה.

זכור כי גרירת גרור מקשה על נסיעה 
בעליות, כי מרחק בלימה גדל וכי 

עקיפה נמשכת זמן רב יותר, תלוי 
במשקל הרכב הכולל.

שלב הילוך נמוך בנהיגה בירידה 
במקום ללחוץ קבוע על דוושת 

הבלמים.

משקל הגרור המחובר לרכב מפחית 
את המשקל  שניתן להעמיס ברכב 

באותו ערך מספרי.

צמיגי חורף

במרכז שירות מורשה מטעם חברת 
ס.מ.ל.ת. בע”מ ישמחו לספק לך מידע 

נוסף על סוגי הצמיגים המתאימים 
לדרישות הרכב.

לחצי האוויר המומלצים והמפרטים 
עבור צמיגי השלג מופיעים בנושא 
“גלגלים” בפרק “נתונים טכניים”.

מאפייני החורף של צמיגים אלה 
מופחתים באופן ניכר, כאשר עומק 

הסוליה שלהם יורד מתחת ל- 4 מ”מ. 
החלף אותם במקרה זה.

בשל מאפייניהם של צמיגי שלג, 
בתנאי שימוש רגילים או בנסיעות 

ארוכות בדרכים מהירות, ביצועיהם של  99(   מערכת ה-ABS של הרכב לא 

צמיגים אלה נמוכים מביצועים של  תבקר את מערכת הבלימה של 

צמיגים סטנדרטיים. הגבל ביצועים  הגרור. נהג במשנה זהירות 

בהתאם לאופן השימוש המאושר.  בדרכים חלקות.

100 ( לעולם אל תבצע שינויים 
במערכת הבלימה של הרכב, 

כדי לבקר את בלמי הגרור. על 
מערכת הבלימה של הגרור 
להיות עצמאית מהמערכת 

ההידראולית של הרכב.

אזהרה
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חשוב  אם אתה משתמש בצמיגי 
שלג שהמהירות המרבית שלהם 

נמוכה מזו של הרכב )בתוספת 5%(, 
בשדה הראיה של הנהג הצב תזכורת 

ובה המהירות המרבית של צמיגי 
השלג )לפי תקן אירופי(.

על כל ארבעת הצמיגים להיות זהים 
)סוג ויצרן(, כדי לשמור על רמת 

בטיחות גבוהה בנהיגה ובבלימה, וכן 
למען עבירות טובה.

זכור כי אסור לשנות את כיוון הסיבוב 
של הצמיגים.

)101  

01 1( המהירות המרבית של צמיגי 
שלג הנושאים סימון Q היא 

160 קמ”ש. יש לאכוף את כל 
מגבלות המהירות שבחוקי 

התעבורה.

אזהרה

02 1( שמור על מהירות נמוכה אחרי 
שהתקנת שרשראות שלג; אל 

תחרוג מ- 50 קמ”ש. הימנע 
מנהיגה על מהמורות, מדרגות 

ומדרכות ומנסיעה ממושכת 
בדרכים שלא מכוסות בשלג, 
כדי למנוע נזק לרכב ולכביש.

אזהרה

שרשראות שלג

יש להשתמש בשרשראות שלג 
בהתאם לתקנות החוק המקומי.

ניתן להתקין את שרשראות השלג על 
הגלגלים הקדמיים בלבד )גלגלים 

מניעים(.

בדוק את מתיחתן של שרשראות 
השלג אחרי נסיעה בת כמה מטרים.

)102  
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פנסי אזהרת 
חירום

נדלקים.בלחיצה.על.מתג.A,.איור.

150,.ללא.תלות.במצבו.של.מתג.

. .ו-.

בלימת חירום
)אם.קיימת(

במהלך.בלימת.חירום.פנסי.אזהרת.
החירום.נדלקים.אוטומטית,.כמו.גם.

.בלוח.

ההתנעה..נוריות.אזהרה.
נדלקות.בלוח.המחוונים,.כאשר.

מופעלת.תאורת.החירום.

לחץ.שוב.על.מתג.A,.כדי.לכבות.את.
הפנסים.

חשוב..שימוש.בפנסי.אזהרת.
תהחירום.מוכתב.בידי.חוקי.התעבורה.
של.המדינה.שאתה.נוהג.בה..הקפד.

למלא.את.דרישות.החוק.

.ו-. נוריות.האזהרה.
המחוונים.

התפקוד.מספיק.לפעול.אוטומטית,.
כאשר.משתנה.אופי.הבלימה..תפקוד.

זה.מותאם.לתקנות.התקפות.
הרלוונטיות.

החלפת נורה

הנחיות כלליות
INSTRUCTIONS

..לפני.החלפת.נורה.בדוק.שהמגעים.
לא.התחמצנו.

..נורות.שרופות.יש.להחליף.בנורות.
חדשות.מאותו.סוג.והספק.

..בדוק.תמיד.שהפנסים.הראשיים.
מיושרים.אחרי.החלפת.נורה.

אם.פנס.לא.פועל,.בדוק.שהנתיך.שלו.
תקין.לפני.החלפת.נורה..מיקומי.

הנתיכים.מצוינים.בנושא.“אם.נתיך.
נשרף”.בפרק.זה.

)104 )103  

)25 )24  

חשוב..השטח.הפנימי.של.הפנס.עשוי.
להתכסות.מעט.באדים:.אין.זה.מציין.
תקלה,.אלא.תופעה.טבעית.הנוסעת.

מטמפרטורה.נמוכה.ולחות.אוויר..
האדים.ייעלמו.מהר.אחרי.הדלקת.

הפנס..טיפות.בתוך.הפנסים.מצביעות.
על.חדירת.מים..פנה.למרכז.שירות.

מורשה.מטעם.חברת.ס.מ.ל.ת..בע”מ.
150 F0V0513
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D...נורות.הלוגן:.כדי.להסיר.את.הנורה,. סוגי נורות
שחרר.את.התפס.המחזיק.אותה. ברכבך.מותקנות.נורות.מסוגים.שונים,.

במקום. איור.151:
E...נורות.הלוגן:.כדי.להסיר.את.הנורה,.
שחרר.את.התפס.המחזיק.אותה.

במקום.

103 ( שינויים או תיקונים במערכת 
החשמל שלא בוצעו נכון או 

שלא התחשבו במפרטה 
הטכני, עלולים להוביל 

לשריפות.

104 ( נורות הלוגן מכילות גז שנתון 
בלחץ. הן עלולות להתפוצץ 

בעקבות שבירה. 

A...נורות.זכוכית:.מותקנות.בלחיצה..
משוך.אותן,.כדי.להוציא.

B...נורות.ביונט:.כדי.להוציא.אותן.מבית.
הנורה,.סובב.נגד.כיוון.השעון.והסר.

C...נורות.צינוריות:.שחרר.אותם.
מהמגעים.שלהן.להסרה.

אזהרה

24(   יש להחזיק נורות הלוגן בחלק 
המתכתי שלהן בלבד. אם נגעת 

בידיים חשופות בנורה 
השקופה, עוצמת האור שלה 

מופחתת וייתכן כי יתקצרו חיי 
השירות שלה. לאחר מגע מקרי 

נגב את הנורה במטלית 
ואלכוהול והנח אותה להתייבש.

25(   מומלץ להחליף נורות במרכז 
שירות מורשה מטעם חברת 

ס.מ.ל.ת. בע”מ. הפעלה וכיוון 
נכונים של הפנסים החיצוניים 

חיוניים לנהיגה בטוחה ולעמידה 
בדרישות החוק.

חשוב

151 F0V0027
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נורות  ב
מ

רק
.ה

יחח
ורו

ם

ערך ייחוס הספק סוג שימוש

E 55 W H7 אור.גבוה.בפנסים.ראשיים

E 55 W H7 אור.נמוך.בפנסים.ראשיים

B 13 W W21W תאורה.לנהיגה.ביום./.פנסי.צד

B 21 W WY21W פנסי.איתות.קדמיים

A 5 W WY5W פנסי.איתות.צדדיים

B 21 W WY21W פנסי.איתות.אחוריים

A 16 W W16W פנס.ערפל.אחורי

A 16 W W16W פנסי.נסיעה.לאחור

B 5 W P21/5W פנסי.צד.אחוריים

B 21 W P21W פנסי.בלימה

A 5 W W5W פנס.בלימה.שלישי.גבוה

A 5 W W5W פנס.בלימה.שלישי.מתנדנד

A 6 W Xenon 6W פנס.בלימה.שלישי.מתנדנד.)לזכוכית.כהה(

E 55 W H11 פנסי.ערפל.קדמיים.)אם.קיימת(
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החלפת נורה 
חיצונית

סוגי.הנורות.והספקים.רלוונטיים.
מופיעים.בנושא.“החלפת.נורה”.

מכלולי פנסים קדמיים
מכלולי.הפנסים.הקדמיים.כוללים.נורות.

של.פנסי.צד,.פנסים.צנהיגה.ביום,.
פנסי.אור.נמוך,.פנסי.אור.גבוה.ופנסי.

איתות,.איור.152.

הנורות.מסודורות.בתוך.המכלול.באופן.
הבא:

A.אור.גבוה.בפנסים.ראשיים

B.אור.נמוך.בפנסים.ראשיים

C..פנסי.איתות.ופנסי.צד/פנסים.
לנהיגה.ביום

כדי.לגשת.לנורות,.הסר.את.המכסים.
המותקנים.בלחיצה.

 פנסי צד /
פנסים לנהיגה ביום

כדי.החליף.את.הנורה,.פעל.באופן.
הבא:

.הסר.את.כיסוי.המגן.C,.איור.152.

..סובב.את.בית.הנורה.A,.איור.153,.
נגד.כיוון.השעון.והסר.אותו.

.הוצא.את.הנורה.והחלף.אותה.

..התקן.את.הנורה.החדשה,.החזר.את.
בית.הנורה.A,.איור.153,.למקומו.
והתקן.את.כיסוי.המגן,.איור.152,.

כהלכה.

פנסי האור הנמוך
כדי.החליף.את.הנורה,.פעל.באופן.

הבא:

.הסר.את.כיסוי.המגן.B,.איור.152.

.נתק.את.החיבור.החשמלי.

..שחרר.את.בית.הנורה.מהתפסים.
הצדדים.A,.איור.154.

.הוצא.את.הנורה.והחלף.אותה.

..התקן.את.הנורה.החדשה..ודא.
שמיתארים.של.החלק.המתכתי.

מתאימים.לחריצים.בעקומת.הפנס.
הראשי..לחץ.על.בית.הנורה,.כדי.
לשלבו.בתפסים.הצדדיים.A,.איור.
154,.ולאחר.מכן,.חבר.את.החיבור.

החשמלי.

..התקן.את.כיסוי.המגן.B,.איור.152.
במקומו.

152 F0V0520

153 F0V0521

154 F0V0522

152 F0V0520

153 F0V0521

154 F0V0522

152 F0V0520

153 F0V0521

154 F0V0522

פנסי האור הנמוךכדי.לגשת.לנורות,.הסר.את.המכסים.
המותקנים.בלחיצה. החלפת נורה 

כדי.החליף.את.הנורה,.פעל.באופן. חיצונית
הבא:

 פנסי צד /
.הסר.את.כיסוי.המגן.B,.איור.152. פנסים לנהיגה ביוםסוגי.הנורות.והספקים.רלוונטיים.

.נתק.את.החיבור.החשמלי. מופיעים.בנושא.“החלפת.נורה”.
כדי.החליף.את.הנורה,.פעל.באופן.

..שחרר.את.בית.הנורה.מהתפסים. הבא:
הצדדים.A,.איור.154. מכלולי פנסים קדמיים

.הסר.את.כיסוי.המגן.C,.איור.152.
.הוצא.את.הנורה.והחלף.אותה. מכלולי.הפנסים.הקדמיים.כוללים.נורות.

..סובב.את.בית.הנורה.A,.איור.153,. ..התקן.את.הנורה.החדשה..ודא.של.פנסי.צד,.פנסים.צנהיגה.ביום,. נגד.כיוון.השעון.והסר.אותו. שמיתארים.של.החלק.המתכתי.פנסי.אור.נמוך,.פנסי.אור.גבוה.ופנסי.
.הוצא.את.הנורה.והחלף.אותה. מתאימים.לחריצים.בעקומת.הפנס.איתות,.איור.152.

הראשי..לחץ.על.בית.הנורה,.כדי...התקן.את.הנורה.החדשה,.החזר.את.
לשלבו.בתפסים.הצדדיים.A,.איור.בית.הנורה.A,.איור.153,.למקומו.
154,.ולאחר.מכן,.חבר.את.החיבור.והתקן.את.כיסוי.המגן,.איור.152,.

החשמלי.כהלכה.

..התקן.את.כיסוי.המגן.B,.איור.152.
במקומו.

152 F0V0520

הנורות.מסודורות.בתוך.המכלול.באופן.
הבא:

A.אור.גבוה.בפנסים.ראשיים
153 F0V0521 B.אור.נמוך.בפנסים.ראשיים

C..פנסי.איתות.ופנסי.צד/פנסים.
154 F0V0522 לנהיגה.ביום

163
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ם
רו
חי
ה.
קר

מ
פנסי איתות  ב

קדמיים

כדי.החליף.את.הנורה,.פעל.באופן.
הבא:

.הסר.את.כיסוי.המגן.C,.איור.152.

..סובב.את.בית.הנורה.A,.איור.155,.
נגד.כיוון.השעון.והסר.אותו.

..הוצא.את.הנורה.בדחיפה.עדינה.
ובסיבובה.נגד.כיוון.השעון.

..החלף.את.הנורה.והחזר.את.בית.
הנורה.A,.איור.155,.למקומו.

באמצעות.סיבוב.בכיוון.השעון.
ונעילתו.

..החזר.את.כיסוי.המגן.C,.איור.152,.
למקומו.

צדדיים

חשוב..פנה.למרכז.שירות.מורשה.
מטעם.חברת.ס.מ.ל.ת..בע”מ,.כדי.

להחליף.נורות.בפנסי.האיתות.
הצדדיים,.מכיוון.שהם.נמצאים.בתוך.

המראות.החיצוניות.

אור גבוה בפנסים הראשיים
כדי.החליף.את.הנורה,.פעל.באופן.

הבא:

.הסר.את.כיסוי.המגן.A,.איור.152.

.נתק.את.החיבור.החשמלי.

..שחרר.את.בית.הנורה.מהתפסים.
הצדדים.A,.איור.156.

.הוצא.את.הנורה.והחלף.אותה.

..התקן.את.הנורה.החדשה..ודא.
שמיתארים.של.החלק.המתכתי.

מתאימים.לחריצים.בעקומת.הפנס.
הראשי..לחץ.על.בית.הנורה,.כדי.
לשלבו.בתפסים.הצדדיים.A,.איור.
156,.ולחר.מכן,.חבר.את.החיבור.

החשמלי.

..החזר.את.כיסוי.המגן.A,.איור.152,.
למקומו.

פנסי ערפל
)אם.קיימים(

חשוב..פנה.למרכז.שירות.מורשה.
מטעם.חברת.ס.מ.ל.ת..בע”מ,.כדי.

להחליף.את.הנורות.בפנסים.הערפל.
הקדמיים.

מכלולי פנסים אחוריים
מכלולי.הפנסים.האחוריים.מכילים.

נורות.מהפנסים.הבאים:.צד,.איתות,.
נסיעה.לאחור/ערפל.ובלימה..כדי.

לגשת.למכלולי.הפנסים.האחוריים,.
פעל.באופן.הבא:

.פתח.את.הדלתות.האחוריות.
.הסר.את.בורגי.הקיבוע.A,.איור.157.
..נתק.את.החיבור.החשמלי.והסר.את.

מכלול.הפנס.

הנורות.מסודורות.בתוך.המכלול.באופן.
הבא,.איור.158:

155 F0V0523156 F0V0524

155 F0V0523156 F0V0524

צדדיים פנסי איתות   ב

חשוב..פנה.למרכז.שירות.מורשה. מ

מטעם.חברת.ס.מ.ל.ת..בע”מ,.כדי. קדמייםק
להחליף.נורות.בפנסי.האיתות. ר

הצדדיים,.מכיוון.שהם.נמצאים.בתוך.כדי.החליף.את.הנורה,.פעל.באופן. המראות.החיצוניות.הבא:.ה
.הסר.את.כיסוי.המגן.C,.איור.152. ייח

..סובב.את.בית.הנורה.A,.איור.155,. 156וור F0V0524 אור גבוה בפנסים הראשיים
נגד.כיוון.השעון.והסר.אותו. ם

פנסי ערפלכדי.החליף.את.הנורה,.פעל.באופן. ..הוצא.את.הנורה.בדחיפה.עדינה.
הבא:

)אם.קיימים( ובסיבובה.נגד.כיוון.השעון.
.הסר.את.כיסוי.המגן.A,.איור.152.

חשוב..פנה.למרכז.שירות.מורשה. ..החלף.את.הנורה.והחזר.את.בית.
מטעם.חברת.ס.מ.ל.ת..בע”מ,.כדי..נתק.את.החיבור.החשמלי. הנורה.A,.איור.155,.למקומו.

להחליף.את.הנורות.בפנסים.הערפל. ..שחרר.את.בית.הנורה.מהתפסים. באמצעות.סיבוב.בכיוון.השעון.
הקדמיים. הצדדים.A,.איור.156. ונעילתו.

.הוצא.את.הנורה.והחלף.אותה. ..החזר.את.כיסוי.המגן.C,.איור.152,.
מכלולי פנסים אחוריים ..התקן.את.הנורה.החדשה..ודא. למקומו.

מכלולי.הפנסים.האחוריים.מכילים. שמיתארים.של.החלק.המתכתי.
נורות.מהפנסים.הבאים:.צד,.איתות,. מתאימים.לחריצים.בעקומת.הפנס.

נסיעה.לאחור/ערפל.ובלימה..כדי. הראשי..לחץ.על.בית.הנורה,.כדי.
לגשת.למכלולי.הפנסים.האחוריים,. לשלבו.בתפסים.הצדדיים.A,.איור.

פעל.באופן.הבא: 156,.ולחר.מכן,.חבר.את.החיבור.
.פתח.את.הדלתות.האחוריות. החשמלי.

.הסר.את.בורגי.הקיבוע.A,.איור.157.
..החזר.את.כיסוי.המגן.A,.איור.152,.

..נתק.את.החיבור.החשמלי.והסר.את.
למקומו.

מכלול.הפנס.
155 F0V0523.הנורות.מסודורות.בתוך.המכלול.באופן

הבא,.איור.158:

164
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פנס בלימה שלישה . .בלימה A.פנסי.

כדי.החליף.את.הנורה,.פעל.באופן. . .איתות B.פנסי.
הבא: . C.פנסי.נסיעה.לא.חור

בגרסה.עם.דלת.תא.המטען:.שחרר... D.פנסי.צד/ערפל.אחוריים

כדי.לגשת.לנורות,.הסר.את.6.בורגי.

הקיבוע.E,.איור.158,.והסר.את.בית.
הנורה..כדי.להחליף.את.הנורה,.דחוף.
אותה.בעדינות.וסובב.נגד.כיוון.השעון.

)מסוג.ביונט(,.הסר.והחלף.אותה..

את.שני.בורגי.הקיבוע.A,.איור.159,.
והסר.את.היחידה.

בגרסה.עם.דלתות.כנף:.הסר.את...

בגרסה.עם.גג.גבוה.ודלתות.כנף:...

פקקי.הגומי.B,.איור.160,.הזז.את.
הלשוניות.C.והסר.את.היחידה.

הסר.את.מגן.הפלסטיק.המותקן.
בלחיצה.A,.איור.161,.ואת.פקק.
הגומי.B,.איור.161,.באמצעות.

מברג,.שחרר.את.הלשוניות.כפי.
שמוצג.באיור.והסר.את.היחידה.

..הזז.את.הלשוניות.הרלוונטיות.והסר.
את.בית.הנורה.

הסר.את.הנורה.המותקנת.בלחיצה...
והחלף.אותה.

157 F0V0034158 F0V0525

159 F0V0163

160 F0V0164
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תאורת לוחית רישוי )עבור 
גרסת האצ’בק(

כדי.להחליף.את.הנורות.A,.איור.162,.
פעל.באופן.הבא:

..הזז.את.הלשוניות.המחזיקות.
בנקודות.המצוינות.בחצים.והסר.את.

בית.הנורה.

..סובב.את.בית.הנורה.B,.איור.163,.
.C.נגד.כיוון.השעון.והסר.נורה

תאורת לוחית רישוי )עבור 
גרסאות עם דלתות כנף(

כדי.להחליף.את.הנורות.A,.איור.164,.
פעל.באופן.הבא:

..הזז.את.הלשוניות.המחזיקות.
בנקודות.המצוינות.בתרשים.והרם.
את.העדשה.שמאלה,.כדי.להסירה.

..שחרר.את.הנורות.מהמגעים.
הצדדיים,.כדי.להסירן..הכנס.את.

הנורות.החדשות.וודא.שהן.נעולות.
היטב.בין.שני.המגעים.

161 F0V0231

162 F0V0179

163 F0V0037

164 F0V0036

161 F0V0231

162 F0V0179

163 F0V0037

164 F0V0036

161 F0V0231

162 F0V0179

163 F0V0037

164 F0V0036

..הזז.את.הלשוניות.המחזיקות. ..סובב.את.בית.הנורה.B,.איור.163,. ב

בנקודות.המצוינות.בתרשים.והרם. .C.נגד.כיוון.השעון.והסר.נורה מ

את.העדשה.שמאלה,.כדי.להסירה. ק

..שחרר.את.הנורות.מהמגעים. ר

הצדדיים,.כדי.להסירן..הכנס.את. ה

הנורות.החדשות.וודא.שהן.נעולות. .
היטב.בין.שני.המגעים.חח ורי

161 F0V0231 ם

תאורת לוחית רישוי )עבור 
163 F0V0037 גרסת האצ’בק(

תאורת לוחית רישוי )עבור כדי.להחליף.את.הנורות.A,.איור.162,.
פעל.באופן.הבא:

גרסאות עם דלתות כנף(
כדי.להחליף.את.הנורות.A,.איור.164,.

פעל.באופן.הבא:

162 F0V0179

..הזז.את.הלשוניות.המחזיקות.
164 F0V0036 בנקודות.המצוינות.בחצים.והסר.את.

בית.הנורה.

166
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..סגור.את.המכסה.והתקן.את.מנורת.
התקרה.בבית.שלה..ודא.שהיא.

נעולה.היטב.במקומה.

מנורות ספוט )אם קיימות(
כדי.להחליף.את.הנורות,.פעל.באופן.הבא:

..פעל.בנקודות.המסומנות.בחצים.
והסר.מנורה.A,.איור.168.

..פתח.את.כיסוי.המגן.B,.איור.169.

..החלף.את.הנורות.C.באמצעות.
שחרורן.מהמגעים.הצדדיים..ודא.

שנורות.החדשות.נעולות.היטב.בין.
המגעים.

..סגור.כיסוי.B,.איור.169,.והתקן.את.
המנורה.A,.איור.169,.בבית.המנורה.

שלה..ודא.שהיא.נעולה.במקום.

167 F0V0072

169 F0V0074

165 F0V0070

החלפת נורה 
פנימית

סוגי.הנורות.והספקים.רלוונטיים.
מופיעים.בנושא.“החלפת.נורה”.

תאורת תקרה קדמית

מנורת תקרה מתכווננת

כדי.להחליף.את.הנורות,.פעל.באופן.הבא:

..הסר.מנורת.תקרה.A,.איור.165,.בעודך.
עובד.בנקודות.המצוינות.בחצים.

..פתח.את.המכסה.B,.איור.166,.כמצוין.

..החלף.את.הנורה.C,.איור.167,.
באמצעות.שחרורה.מהמגעים.

הצדדיים,.הכנס.את.הנורה..החדשה.
וודא.שהיא.נעולה.היטב.בין.שני.

המגעים.

66 71
166
1

F0V0071
F0V00

167 F0V0072

68 73
168
1

F0V0073
F0V00

169 F0V0074

165 F0V0070
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ם
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מ
מנורת תקרה אחוריתב

כדי.להחליף.את.הנורה,.פעל.באופן.
הבא:

..הסר.את.מנורת.תקרה.A,.איור.170,.
בעודך.עובד.בנקודות.המצוינות.

בחצים.

..פתח.את.המכסה.B,.איור.171,.
כמצוין.

..החלף.את.הנורה.C,.איור.172,.
באמצעות.שחרורה.מהמגעים.הצדדיים,.
הכנס.את.הנורה..החדשה.וודא.שהיא.

נעולה.היטב.בין.שני.המגעים.

..סגור.את.המכסה.B,.איור.171,.והתקן.
את.מנורת.התקרה.בבית.שלה..ודא.

שהיא.נעולה.היטב.במקומה.

מנורת תקרה מתפרקת
כדי.להחליף.את.הנורה,.פעל.באופן.הבא:

..לחץ.על.לחצן.A,.איור.173,.ושלוף.
.B.את.מנורת.התקרה.המתפרקת

..הסר.את.מנורת.התקרה.בנקודות.
המצוינות.בחצים.

..החלף.את.הנורה.C,.איור.174,.
באמצעות.שחרורה.מהמגעים.

הצדדיים,.הכנס.את.הנורה..החדשה.
וודא.שהיא.נעולה.היטב.בין.המגעים.

החלפת נתיכים
הקדמה

נתיכים.מגינים.על.מערכת.החשמל:.
הם.נשרפים.אם.חלים.כשל.או.תקלה.

או.פעולה.שגויה.של.המערכת..אם.
המערכת.לא.פועלת,.בדוק.את.

תקינותם.של.נתיכיה:.על.החוט.A,.איור.
175,.להיות.שלם.

170 F0V0075

171 F0V0071

172 F0V0072 173 F0V0176

174 F0V0177

170 F0V0075

171 F0V0071

172 F0V0072 173 F0V0176

174 F0V0177

170 F0V0075

171 F0V0071

172 F0V0072 173 F0V0176

174 F0V0177

170 F0V0075

171 F0V0071

172 F0V0072 173 F0V0176

174 F0V0177

..החלף.את.הנורה.C,.איור.172,. מנורת תקרה אחורית ב

באמצעות.שחרורה.מהמגעים.הצדדיים,. כדי.להחליף.את.הנורה,.פעל.באופן. מ

הכנס.את.הנורה..החדשה.וודא.שהיא. הבא: ק

נעולה.היטב.בין.שני.המגעים. ..הסר.את.מנורת.תקרה.A,.איור.170,.ר בעודך.עובד.בנקודות.המצוינות.ה .

בחצים. רריח

173 F0V0176

ו
םם

172 F0V0072

..סגור.את.המכסה.B,.איור.171,.והתקן.
את.מנורת.התקרה.בבית.שלה..ודא. 170 F0V0075

שהיא.נעולה.היטב.במקומה.
..פתח.את.המכסה.B,.איור.171,.

174 F0V0177

מנורת תקרה מתפרקתכמצוין.
החלפת נתיכיםכדי.להחליף.את.הנורה,.פעל.באופן.הבא:
..לחץ.על.לחצן.A,.איור.173,.ושלוף.

הקדמה .B.את.מנורת.התקרה.המתפרקת

נתיכים.מגינים.על.מערכת.החשמל:. ..הסר.את.מנורת.התקרה.בנקודות.
הם.נשרפים.אם.חלים.כשל.או.תקלה. המצוינות.בחצים.

או.פעולה.שגויה.של.המערכת..אם. ..החלף.את.הנורה.C,.איור.174,.
המערכת.לא.פועלת,.בדוק.את. באמצעות.שחרורה.מהמגעים.

תקינותם.של.נתיכיה:.על.החוט.A,.איור. הצדדיים,.הכנס.את.הנורה..החדשה. 171 F0V0071

175,.להיות.שלם. וודא.שהיא.נעולה.היטב.בין.המגעים.

168



169

אם.הוא.לא.שלם,.החלף.את.הנתיך.
השרוף.בנתיך.חדש.בעל.שיעור.אמפר.

זהה.

B.נתיך.תקין

C.נתיך.עם.חוט.ניזוק

כדי.להחליף.נתיך,.השתמש.בפינצטה.
 D.שבתיבת.הכלים.או.מיכל.ערכת

)26  

)107 )106 )105  

 תיבת נתיכים
בתא המנוע

תיבת.הנתיכים,.איור.177,.נמצאת.
מימין.למנוע,.בסמוך.למצבר..כדי.

להסיר.את.מכסה.המגן.A,.איור.176,.
ולגשת.לתיבת.הנתיכים,.שחרר.את.

.B.שני.הברגים

כדי.לזהות.את.הנתיכים,.ראה.את.
הטבלאות.בעמודים.הבאים.

177 F0V0089

175 F0V0088

176 FixF0&V0G08o1.)אם.קיימת(.

175 0088)27  F0V

176 F0V0081
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תיבת נתיכים בתא  ב

הנוסעים מ

כדי.לגשת.לנתיכים,.הסר.את.המכסה. הלחיץ.A,.איור.178.רק .ה
וריח

ם

הנתיכים.נמצאים.בשתי.תיבות.שבאיור.
.179

178 F0V0562

179 F0V0563

178 F0V0562

179 F0V0563
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תיבת נתיכים בתא המנוע
איור 176 - איור 177

שיעור אמפר נתיך מערכת מוגנת

10 F09 )Cargo.מתג.שלח.רחוק.לפתיחת.דלת.כנף.)גרסת

10 F10 צפירת.צליל.יחיד

15 F14 אור.גבוה.בפנסים.ראשיים

30 F20 חימום.חלון.אחורי

15 F30 פנסי.ערפל

15 F85 שקע.חשמלי.אחורי

15 F86 שקע.חשמלי.בתא.נוסעים



172

תיבת נתיכים בתא הנוסעים ב

איור 178 - איור 179 מ
רק

.ה
וורייח

ם

שיעור אמפר נתיך מערכת מוגנת

מנוע.נעילה/ביטול.נעילה.של.דלתות,.נעילה.כפולה,.מנוע.
20 F38 אקטואטור,.מנוע.ביטול.נעילה.של.דלת.תא.המטען

אספקת.חשמל.+.מצבר.עבור.שקע.אבחון.EOBD,.רדיו,.
10 F36 TPMS.יחידת.בקרה.של

משאבה.של.מערכת.שטיפה.של.שמשה.קדמית/חלון.
15 F43 אחורי

20 F48 מנוע.חלון.חשמלי.בצד.הנוסע.הקדמי

7,5 F13 אור.נמוך.מפנס.ראשי.שמאלי,.מתקן.פנס.ראשי

20 F47 מנוע.חלון.חשמלי.בצד.הנהג



173

שיעור אמפר נתיך מערכת מוגנת

10 F1 חימום.מושב.נהג

10 F2 חימום.מושב.נוסע

15 F3 מצית.סיגריות

20 F4 שקע.חשמלי.שלישי.בלוח.מכשירים

20 F5 חלון.חשמלי.אחורי.בצד.הנהג

20 F6 חלון.חשמלי.אחורי.בצד.הנוסע

26( לעולם אל תחליף נתיך שרוף בחוט מתכת או בחומר אחר.

27(   אם עליך לשטוף את תא המנוע, אל תכוון את זרם המים ישירות על תיבת הנתיכים ועל מנוע מגבי השמשה 
הקדמית. 

חשוב
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ב
מ

רק
105 ( אם הנתיך המוחלף נשרף שוב, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ..ה

106 ( לעולם אל תחליף נתיך בנתיך בעל שיעור אמפר גבוה יותר. קיימת סכנת שריפות. אם הופעל נתיך מגן כללי ח י

)נתיך-על, נתיך מידי(, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ. לפני הכנסת נתיך ודא שהמפתח  וור

לא בתוך מתג ההתנעה ושל כל שאר הצרכנים כבויים ו/או מנותקים. ם

107(  פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ, אם נשרף נתיך שללי של  מערכת בטיחות )כריות אוויר, 
בלמים(, מערכת מנוע )מנוע תיבת הילוכים( או מערכת היגוי

אזהרה
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החלפת גלגל

הרכב.מצויד.בערכה.לתיקון.צמיגים.
)ראה.הוראות.בפרק(..כחלופה,.ייתכן.
כי.רכבך.מצויד.בגלגל.חלופי.בגודל.רגיל.

בעת.החלפת.גלגל.ושימוש.במגבה.יש.
להקפיד.על.אמצעי.בטיחות.הבאים.

)111 )110 )109 )108  

על.כל.פנים,.מומלץ.לתקן.את.הגלגל.
ולהתקינו.ברכב.בהקדם.האפשרי,.
מכיוון.שהרכב.מציג.את.הביצועים.

הטובים.כאשר.נשמר.כיוון.הסיבוב.בכל.
הגלגלים,.כפי.שמצוין.בידי.החצים.

נא.שים.לב.כי:

.המגבה.שוקל.4.ק”ג.

הערה על צמיגים בעלי כיוון 
סיבוב

על.צמיגים.בעלי.כיוון.סיבוב.ישנם.חצים.
המצביעים.על.כיוון.הסיבוב..אם.גלגל.
מוחלף.)בעקבות.תקר,.לדוגמה(,.כיוון.

החצים.על.הגלגל.החלופי.עשוי.לא.
להתאים.לכיוון.הסיבוב.של.הגלגל.

המוחלף.

בתנאים.אלה.הצמיג.עדיין.שומר.על.
מאפייני.הבטיחות.שלו.

.אין.צורך.לכוונן.את.המגבה.

..לא.ניתן.לתקן.את.המגבה;.אם.חלה.
בו.תקלהף.יש.להחליפו.במגבה.

מקורי.אחר.

..לא.ניתן.לחבר.למגבה.כלי.אחר.
מלבד.ידית.הסיבוב.שלו.

כדי.החליף.גלגל,.פעל.באופן.הבא:

..עצור.את.הרכב.הרחק.מהתנועה.
במקום.בטוח.שבו.ניתן.להחליף.את.

הגלגל.בבטחה..יש.לבחור.קרקע.
מישורית.ומוצקה,.ככל.האפשר.

..דומם.את.המנוע.והפעל.את.בלם.
החניה.

.שלב.הילוך.1.או.הילוך.אחורי.

..לבש.את.האפוד.הזוהר.)חובה.בחוק.
במדינות.מסוימות(.לפני.היציאה.

מהרכב.

..סמן.שרכבך.תקול.באמצעים.

בה.)כגון.משולש.אזהרה,.תאורת.
מצוקה.וכד’(.

..בגרסאות.Cargo,.איור.180:.הזז.את.

הנדרשים.בחוק.במדינה.שאתה.נוהג.

המושב.הקדמי.המאלי.לנים.והפעל.
ידית.A,.כדי.לגשת.לערכת.הכלים..הנח.

את.הערכה.בסמוך.לגלגל.המוחלף.

Doblo Doblo Combi.איור., / . ..בגרסאות.
181:.פתח.את.הדלתות.האחוריות,.
ערכת.הכלים.נמצאת.בפינה.הימנית.
האחורית.של.תא.המטען..שחרר.את.

האבזם.של.רצועת.הקשירה.
האלסטית.שמחזיקה.את.ערכת.

הכלים..

..קח.מפתח.ברגים.B,.איור.182,.ואת.

המאריך.בעל.ראש.מחומש.C..בתוך.
אזור.המטען.חבר.מאריך.C.אל.בורג.
A;.השתמש.במפתח.B.כדי.להנמיך.
את.הגלגל.באמצעות.שחרור.החיווט.

180 F0V0149
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..השתמש.במפתח.הברגים.B,.כדי.
להסיר.את.הגלגל.מהרכב,.איור.183.

..שחרר.כפתור.D,.איור.184,.ושחרר.
את.החישוק.מתושבת.E.תוך.

הסרתה.מהחור.בחישוק.

..בגרסאות.הכוללות.חישוקי.
אלומיניום,.הסר.את.הצלחת.

הלחיצה.

..שחרר.את.בורגי.הקיבוע.של.הגלגל.
המוחלף.בכסיבוב.אחד.בעזרת.

מפתח.הברגים.

..הוצא.הוצא.סד.D.מערכת.הכלים.
ופתח.אותו,.כפי.שמוצג.באיור.185.

..הצב.את.הסד.D.מאחורי.הגלגל.
הנמצא.באלכסון.לגלגל.המוחלף,.
איור.186,.כדי.למנוע.את.תזוזת.

הרכב.המורם.

181 F0V0148

B

C

182 F0V0150

183 F0V0151

184 F0V0193

185 F0V0192

186 F0V0153

181 F0V0148

B

C

182 F0V0150

183 F0V0151

184 F0V0193

185 F0V0192

186 F0V0153

181 F0V0148

B

C

182 F0V0150

183 F0V0151

184 F0V0193

185 F0V0192

186 F0V0153

..הוצא.הוצא.סד.D.מערכת.הכלים. ב

ופתח.אותו,.כפי.שמוצג.באיור.185. מ
רק

.ה
183ורריח F0V0151 181 F0V0148 ו

ם

..שחרר.כפתור.D,.איור.184,.ושחרר.
את.החישוק.מתושבת.E.תוך.

185 F0V0192
הסרתה.מהחור.בחישוק.

..הצב.את.הסד.D.מאחורי.הגלגל.
הנמצא.באלכסון.לגלגל.המוחלף,.
איור.186,.כדי.למנוע.את.תזוזת.

הרכב.המורם.

B

184 F0V0193 C

..בגרסאות.הכוללות.חישוקי.
אלומיניום,.הסר.את.הצלחת.

הלחיצה. 182 F0V0150186 F0V0153

..שחרר.את.בורגי.הקיבוע.של.הגלגל.
המוחלף.בכסיבוב.אחד.בעזרת...השתמש.במפתח.הברגים.B,.כדי.

מפתח.הברגים.להסיר.את.הגלגל.מהרכב,.איור.183.

176
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..הפעל.את.המגבה.באמצעות.הכפתור.
)שחרר.את.הידית.מהתפס.ומהחור.

באום(,.כדי.לפחות.אותו.חלקית,.איור.
187..לאחר.מכן,.הצב.את.המגבה.

.,A.מתחת.לרכב.בנקודות.המסומנות
איור.188,.בסמוך.לגלגל.המוחלף.

..הפעל.את.המגבה.באמצעות.

..הזהר.אנשים.מסביב.שבכוונתך.

הכפתור,.כדי.לפתוח.אותו.עד.ששקע.
המגבה.A,.איור.189,.יתחבר.נכון.אל.

הפרופיל.הנמוך.B.של.קורת.הצד.

להרים.את.הרכב.על.המגבה..עליהם.
להתרחק.ולא.לגעת.ברכב.עד.שלא.

יעמוד.על.הקרקע.

..הכנס.את.הידית.לתוך.החור.באום.
ובתפס.פלסטיק..לאחר.מכן.הפעל.
את.המגבה.והרם.את.הרכב.כדי.

בין.הגלגל.לקרקע..בעת.סיבוב.הידית.
ודא.שהיא.מסתובבת.בחופשיות,.
כדי.שלא.תשפשף.את.ידיך.כנגד.

הקרקע..החלקים.הנעים.של.המגבה.
)ברגים.וחיבורים(.עלולים.לגרום.

פציעות:.אל.תיגע.בהם..אם.אתה.
מתלכלך.בחומרי.סיכה,.נקה.אותם.

ביסודיות.

..שחרר.את.הברגים.במלואם.והסר.

..ודא.שפני.המגע.בין.הגלגל.החלופי.

את.הגלגל.

לצלחת.הגלגל.נקיים,.כדי.שהברגים.
לא.ישתחררו.

..התקן.את.הגלגל.הסטנדרטי.
.,B.באמצעות.הכנסת.הבורג.הראשון
.A.איור.190,.לחור.הקרוב.לשסתום

וסובב.אותו.פעמיים.

..התקן.את.בורג.הטבור:.ודא.שהסמל.
.מיושר.עם.שסתום.הניפוח.ולאחר.

מכן.הכנס.את.שלושת.הברגים.
האחרים..

..הדק.את.הברגים.באמצעות.
המפתח.המסופק.

..סובב.את.ידית.המגבה,.כדי.להנמיך.
את.הרכב,.והסר.את.המגבה.

187 F0V0154

188 F0V0155

189 F0V0156

190שיווצר.מרחק.של.כמה.סנטימטרים.157 F0V0

187 F0V0154

188 F0V0155

189 F0V0156

190 F0V0157

187 F0V0154

188 F0V0155

189 F0V0156

190 F0V0157
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ם
רו
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קר

מ
..השתמש.במפתח.המסופק,.כדי.ב

להדק.היטב.את.הברגים.המנוגדים.
אחד.לשני,.לפי.סדר.המבפרים.

המוצג.באיור.191.

בסוף הפעולה
..חבר.תושבת.A,.איור.192,.אל.הגלגל.

אחרי.שאתה.מעביר.אותה.בחור..
הכנס.את.הפין.עם.ההברגה.אל.

אחד.מחורי.הברגים.ואבטח.
.B.באמצעות.הידוק.כפתור

..בכלי.רכב.עם.חישוקי.אלומיניום:.קח.
את.המתאם.D,.איור.193,.והתקן.
את.מרווח.הפלסטיק.C.בין.הקפיץ.
לגליל.התושבת..יש.לכוון.את.סנפיר.
הפלסטיק.למטה.וליישר.היטב.עם.

חתך.הגליל.

..התקן.את.התושבת.E,.איור.194,.
במתאם.D,.התקן.את.הפין.בחור.

.F.והדק.בעזרת.כפתור

..הצב.את.הגלגל.באופן.מאונך.והנח.
את.המתאם.המותקן.בתוך.החישוק..

לאחר.מכן,.השתמש.בברגים.כדי.
להתקין.את.המתאם.על.הגלגל.

בעזרת.מפתח.הברגם.G,.איור.195..
הדק.את.הברגים.במפתח.שבעזרתו.

הסרת.את.הגלגל.

הערה..השתמש.שק.הכיסוי.של.
הגלגל.החלופי,.כדי.להגן.על.חישוק.

האלומיניום.

..בדוק.שהגלגל.המוחלף.מונח.היטב.
מתחת.ללוח.)מערכת.ההרמה.

מצוידת.במצמד.המגביל.את.סוף.

המהלך,.ותנוחה.לא.נכונה.עלולה.
להפריע.לבטיחות(.

..החזר.את.המגבה.ואת.הכלים.
למקומם.

191 F0V0158

192 F0V0194

193 F0V0214

194 F0V0215

G

195 F0V0216

191 F0V0158

192 F0V0194

193 F0V0214

194 F0V0215

G

195 F0V0216

191 F0V0158

192 F0V0194

193 F0V0214

194 F0V0215

G

195 F0V0216

..השתמש.במפתח.המסופק,.כדי. ב

להדק.היטב.את.הברגים.המנוגדים. מ

אחד.לשני,.לפי.סדר.המבפרים. ק

המוצג.באיור.191. ר
.ה

ח
194וריר F0V0215 192 F0V0194 ו

ם

191 F0V0158

G
בסוף הפעולה

195 F0V0216 193 F0V0214 ..חבר.תושבת.A,.איור.192,.אל.הגלגל.
אחרי.שאתה.מעביר.אותה.בחור..

הערה..השתמש.שק.הכיסוי.של. ..התקן.את.התושבת.E,.איור.194,. הכנס.את.הפין.עם.ההברגה.אל.
הגלגל.החלופי,.כדי.להגן.על.חישוק. במתאם.D,.התקן.את.הפין.בחור. אחד.מחורי.הברגים.ואבטח.

האלומיניום. .F.והדק.בעזרת.כפתור B. באמצעות.הידוק.כפתור.

..בדוק.שהגלגל.המוחלף.מונח.היטב. ..הצב.את.הגלגל.באופן.מאונך.והנח. ..בכלי.רכב.עם.חישוקי.אלומיניום:.קח.

מתחת.ללוח.)מערכת.ההרמה. את.המתאם.המותקן.בתוך.החישוק.. את.המתאם.D,.איור.193,.והתקן.

מצוידת.במצמד.המגביל.את.סוף. לאחר.מכן,.השתמש.בברגים.כדי. את.מרווח.הפלסטיק.C.בין.הקפיץ.

המהלך,.ותנוחה.לא.נכונה.עלולה. להתקין.את.המתאם.על.הגלגל. לגליל.התושבת..יש.לכוון.את.סנפיר.

להפריע.לבטיחות(. בעזרת.מפתח.הברגם.G,.איור.195.. הפלסטיק.למטה.וליישר.היטב.עם.
הדק.את.הברגים.במפתח.שבעזרתו. ..החזר.את.המגבה.ואת.הכלים.חתך.הגליל.

למקומם.הסרת.את.הגלגל.

178
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..החזר.את.ערכת.הכלים.למקומה.
מאחורי.המושב.השמאלי.)גרסאות.
Cargo(.או.בפינה.הימנית.האחורית.
Doblo/.בתוך.תא.המטען.)גרסאות

..)Doblo.Combi

  08 1( הגלגל החלופי )אם קיים( 
מותאם במיוחד לרכבך. לכן, אין 

להשתמש בו בדגמים אחרים. 
אל תשתמש בגלגלים חלופיים 

מדגמים אחרים ברכבך. יש 
להשתמש בגלגל החלופי 
במקרה חירום בלבד. יש 

להמעיט ככל הניתן בשימוש 
בגלגל החלופי.

אזהרה

11 1( הרכבה שגויה של מכסה   109 ( השתמש בתאורת המצוקה, 
הטבור עלולה לגרום  במשולש האזהרה וכד’, כדי 

להתנתקותו במהלך נסיעה.  להראות שרכבך נייח, בהתאם 

לעולם אל תחבל בשסתום  לתקנות הקיימות. על הנוסעים 
הניפוח. לעולם אל תכניס כלים לצאת מהרכב, בפרט עם הוא 

משום סוג שהוא בין חישוק מוביל מטען כבד, ולהמתין 
לצמיג. בדוק לחצי אוויר הרחק מהתנועה עד שתושלם 

בצמיגים ובגלגל החלופי באופן ההחלפה. אם הרכב עומד 
בשיפוע או על קרקע לא ישרה, 

סדיר. עיין בערכים שבפרק  הצב סדי עצירה או עצמים 
“נתונים טכניים”. מתאימים אחרים מתחת 

לגלגלים, כדי למנוע את תזוזת 
הרכב. תקן את הצמיג והחלף 

אותו בהקדם האפשרי. אל 
תגרז את הברגים לפני 

התקנתם, אחרת הם עלולים 
להשתחרר פתאום.

110 ( השתמש במגבה שסופק 
ברכב בלבד, כדי להחליף את 

הגלגלים ברכבך או ברכב אחר 
בדגם זהה. לעולם אל תשתמש 

במגבה למטרות אחרות כגון 
הרמת דגמים אחרים. לעולם 

אל תשתמש במגבה, כדי לבצע 
תיקונים מתחת לרכב. הרכב 

עלול ליפול מהמגבה בגלל 
מיקומו שגוי. אל תשתמש 

במגבה, כדי להרים מטענים 
גבוהים מאלה הנקובים בתווית.
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ב
מ
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ווריח
ם

ערכת חירום 
לתיקון צמיגים 

FIX&GO

.Fix&Go.ערכת.החירום.לתיקון.צמיגים

מאוחסנת.באריזה.מתאימה.בתוך.תא.
האחסון.שפינה.הימנית.האחורית.או,.

בגרסאות.Cargo,.מתחת.למושב.
הנוסע.)בגרסאות.המצוידות.במושב.

קבוע.או.זז(.או.בתא.הכפפות.)גרסאות.
המצוידות.במושב.מתקפל(.

ערכת.התיקון.כוללת,.איור.196:

..בקבוק.A.מכיל.חומר.איטום.ומצויד:.

להדביק.את.המדבקה.בשדה.הראיה.
של.הנהג.)בלוח.המחוונים(.אחרי.תיקון.

הצמיג.

.מדחס.D.כולל.מד.לחץ.ומחברים.

B.בצינור.מילוי

.max..80.ועליה.הודעה.C.מדבקה.-
km/h.)מהירות.מרבית.80.קמ”ש(..יש.

..חוברת.הוראות.הפעלה.)ראה.איור.
197(,.שיש.לעיין.בה.לשימוש.מהיר.
ונכון.שערכת.התיקון..לאחר.מכן.יש.

למסור.אותה.לטכנאי.המטפל.

בתיקון.הצמיג.שטופל.בערכת.
התיקון..

..זוג.כפפות.מגן.המצא.בתא.הצדדי.
של.המדחס.

.מתאמים.לניפוח.חלקים.שונים.

)112  

)28  

מידע חשוב
נוזל.האיטום.של.ערכת.החירום.לתיקון.
.-20°C.הצמיג.יעיל.בטמפרטורות.שבין

.+50°C.לבין
)2  

)116 )115 )114 )113  

נוהל ניפוח
)117  

שלב.את.בלם.החניה..הסר.את.מכסה.
.,A.השסתום,.הוצא.את.צינור.המילוי

איור.198,.והדק.את.האום.B.בשסתום.
הצמיג.

196 F0V0093 197 F0V0094 198 F0V0095

196 F0V0093 197 F0V0094 198 F0V0095

196 F0V0093 197 F0V0094 198 F0V0095
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..ודא.שמתג.המדחס.E,.איור.200,.
במצב.0.)כבוי(,.התנע.את.המנוע,.
הכנס.תקע.D,.איור.199,.לשקע.

החשמלי.והפעל.את.המדחס.
באמצעות.העברת.המתג.E,.איור.

200.למצב.I.)פעיל(..נפח.את.הצמיג.
וללחץ.המפורט.בנושא.“לחצי.אוויר.

בצמיגים.קרים”.בפרק.“נתונים.
.,F.טכניים”..בדוק.לחץ.אוויר.במד

איור.200,.בעוד.שהמדחס.כבוי,.כדי.
לקבל.קריאה.מדויקת.יותר.

..אם.לאחר.5.דקות.לא.ניתן.להגיע.
ללחץ.של.1.5.בר.לפחות,.נתק.את.
המדחס.מהשסתום.ומהשקע..הזז.
את.הרכב.למרחק.של.10.מ’.לערך,.
כדי.לפזר.את.חומר.האיטום.באופן.
שווה.בתוך.הצמיג,.חזור.על.פעולת.

הניפוח.

..אם.לאחר.פעולה.זו.עדיין.לא.ניתן.
לנפח.את.הצמיג.ללחץ.של.1.8.בר.

תוך.5.דקות,.אל.תתחיל.לנסוע.
מכיוון.שלא.ניתן.לתקן.את.הנזק.

שנגרם.לצמיג.וערכת.התיקון.אינה.

יכולה.להבטיח.אחיזה.נאותה..פנה.
למרכז.שירות.מורשה.מטעם.חברת.

ס.מ.ל.ת..בע”מ.

..אם.ניפחת.את.הצמיג.ללחץ.
המפורט.בנושא.“לחץ.ניפוח”.

שבפרק.“נתונים.טכניים”,.התחל.
לנסוע.מיד.

)120 )119 )118  

..לאחר.נהיגה.של.10.דקות.לערך,.
עצור.ובדוק.שוב.את.לחץ.האוויר.

בצמיג,.איור.201..אל.תשכח.לשלב.
את.בלם.החניה.

..אם.לחץ.האוויר.הוא.1.8.בר.לפחות,.
תקן.אותו.ללחץ.הנכון.)בעוד.

שהמנוע.פועל.ובלם.החניה.משולב(.
והתנע.את.המנוע.שוב.

..נהג.במשנה.זהירות.למרכז.שירות.
מורשה.מטעם.חברת.ס.מ.ל.ת..

בע”מ.הקרוב.

בדיקה ותיקון לחצים בלבד
ניתן.להשתמש.במדחס,.כדי.לתקן.
לחצי.אוויר.בלבד..שחרר.את.החיבור.
המהיר.וחבר.אותו.לשסתום.הצמיג,.

איור.202..באופן.זה.לא.יחובר.הבקבוק.
אל.המדחס.ולא.יוזרק.חומר.האיטום..

199 F0V0096

200 F0V0097

201 F0V0098

202 F0V0099

199 F0V0096

200 F0V0097

201 F0V0098

202 F0V0099

199 F0V0096

200 F0V0097

201 F0V0098

202 F0V0099

..אם.לאחר.5.דקות.לא.ניתן.להגיע. ..ודא.שמתג.המדחס.E,.איור.200,.
ללחץ.של.1.5.בר.לפחות,.נתק.את. במצב.0.)כבוי(,.התנע.את.המנוע,.
המדחס.מהשסתום.ומהשקע..הזז. הכנס.תקע.D,.איור.199,.לשקע.
את.הרכב.למרחק.של.10.מ’.לערך,. החשמלי.והפעל.את.המדחס.
כדי.לפזר.את.חומר.האיטום.באופן. באמצעות.העברת.המתג.E,.איור.
שווה.בתוך.הצמיג,.חזור.על.פעולת. 200.למצב.I.)פעיל(..נפח.את.הצמיג.

הניפוח. וללחץ.המפורט.בנושא.“לחצי.אוויר.
..אם.לאחר.פעולה.זו.עדיין.לא.ניתן.בצמיגים.קרים”.בפרק.“נתונים.

201 F0V0098 .,F.לנפח.את.הצמיג.ללחץ.של.1.8.בר.טכניים”..בדוק.לחץ.אוויר.במד
איור.200,.בעוד.שהמדחס.כבוי,.כדי.

..נהג.במשנה.זהירות.למרכז.שירות. תוך.5.דקות,.אל.תתחיל.לנסוע.
לקבל.קריאה.מדויקת.יותר.

מורשה.מטעם.חברת.ס.מ.ל.ת.. מכיוון.שלא.ניתן.לתקן.את.הנזק.

בע”מ.הקרוב. שנגרם.לצמיג.וערכת.התיקון.אינה.
יכולה.להבטיח.אחיזה.נאותה..פנה.

בדיקה ותיקון לחצים בלבדלמרכז.שירות.מורשה.מטעם.חברת.
ס.מ.ל.ת..בע”מ.

ניתן.להשתמש.במדחס,.כדי.לתקן.
לחצי.אוויר.בלבד..שחרר.את.החיבור...אם.ניפחת.את.הצמיג.ללחץ.
המהיר.וחבר.אותו.לשסתום.הצמיג,.המפורט.בנושא.“לחץ.ניפוח”.

איור.202..באופן.זה.לא.יחובר.הבקבוק.שבפרק.“נתונים.טכניים”,.התחל.
אל.המדחס.ולא.יוזרק.חומר.האיטום..לנסוע.מיד. 199 F0V0096

)120 )119 )118  

..לאחר.נהיגה.של.10.דקות.לערך,.
עצור.ובדוק.שוב.את.לחץ.האוויר.

בצמיג,.איור.201..אל.תשכח.לשלב.
את.בלם.החניה.

..אם.לחץ.האוויר.הוא.1.8.בר.לפחות,.
תקן.אותו.ללחץ.הנכון.)בעוד.

שהמנוע.פועל.ובלם.החניה.משולב(.
והתנע.את.המנוע.שוב. 200 F0V0097

202 F0V0099181
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נוהל החלפת בקבוק ב
כדי.החליף.את.בקבוק,.פעל.באופן.מ

הבא: .נתק.חיבור.B,.איור.203.רק .ה
וריריח

ם

..סובב.את.הבקבוק.שיש.להחליף.נגד.
כיוון.השעון.והרם.אותו.

..התקן.את.הבקבוק.החדש.וסובב.
אותו.בכיוון.השעון.

..חבר.חיבור.B.לצילינדר.והתקן.צינור.

112 ( מסור את חוברת הוראות 
ההפעלה לצוות המטפל 

בתיקון הצמיג.

113 ( אל תפעיל את המדחס במשך 
למעלה מ- 20 דקות רצופות. 
 קיימת סכנת התחממות יתר.

בצמיגים שתוקנו בעזרת ערכת 
תיקון יש להשתמש באופן זמני 

בלבד, מכיוון שהתיקון הוא 
זמני.

114 ( לא ניתן לתקן תקר בדופן 
הצמיג. אל תשתמש בערכה 

אם הנזק נגרם בשל התרוקנות 
הצמיג מאוויר.

115 ( אם נגרם נזק לחישוק 
)עיוותים שגרמו לדליפת אוויר(, 

ייתכן כי לא ניתן לתקן את  שקוף.A.בתא.המיוחד..אזהרה

הגלגל. אל תוציא גופים זרים 
)ברגים או מסמרים( מהצמיג.

אזהרה

6 11( הבקבוק מכיל אתילן גליקול. 
הוא מכיל לאטקס העלול לגרום 

לתגובה אלרגית. אין לבלוע אותו. 
גורם גירויים בעיניים. עלול לגרום 

לרגישות בשאיפה או במגע. 
הימנע ממגע עם עיניים, עור או 

בגדים. אם באת במגע עם 
החומר, שטוף אותו מיד בכמות 

רבה של מים. אם בלעת את 
החומר, אל תנסה לעורר הקאות. 
שטוף את פיך, שתה הרבה מים 

ופנה מיד לקבל טיפול רפואי. 
הרחק מהישג ידם של ילדים. 
לאנשים הסובלים מאסטמה 

אסור להשתמש בחומר זה. אל 
תשאףאת האדים במהלך 
החדרה ושאיבה. פנה מיד 

לרופא, אם הבחנת בתגובה 
אלרגית. אחסן את הבקבוק בתא 

אחסון מיוחד, הרחק ממקורות 
חום. לחומר איטום תאריך 

תפוגה. החלף את הבקבוק, אם 
פג תוקפו של חומר האיטום.

17 1( לבש את כפפות המגן 
שסופקו בערכת החירום לתיקון 

צמיגים.

203 F0V0100
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התנעת חירום
פנה.מיד.למרכז.שירות.מורשה.מטעם.

חברת.ס.מ.ל.ת..בע”מ,.אם.נורית.
.ממשיכה.לדלוק.בלוח. האזהרה.

המחוונים(.

התנעה באמצעות כבלי עזר
אם.המצבר.ריק,.ניתן.להתניע.את.

המנוע.בעזרת.מצבר.עזר.בעל.הספק.
זהה.למצבר.הריק.או.מעט.גבוה.ממנו.

כדי.להתניע.את.הרכב,.איור.204,.פעל.
באופן.הבא:

..חבר.את.הקטבים.החיוביים.)סימן.+.
ליד.הקוטב(.שני.המצברים.

באמצעות.כבל.מתאים.

..קצה.אחד.של.הכבל.השני.חבר.
לקוטב.השלישי.)-(.של.המצבר.
המסייע.ואת.קצהו.השני.לנקודת.
.של.מצבר.רכבך.או. ההארקה.

לתיבת.ההילוכים.של.רכבך.

..התנע.את.המנוע.

..אחרי.שהותנע.המנוע,.הסר.את.

8   11( הדבק את התווית בדשה 
הראייה של הנהג כתזכורת לכך 

שצמיג תוקן בערכת התיקון. נהג 
בזהירות, במיוחד בעיקולים. אל 
תחרוג ממהירות של 80 קמ”ש. 
אל תאיץ או תבלום בפתאומיות.

 9 11( אם לחץ האוויר ירד מתחת 
ל- 1.8 בר, אל תמשיך בנסיעה: 

ערכת החירום לתיקון הצמיג 
Fix אינה יכולה להבטיח את  Go&

האחיזה הנכונה כי הנזק חמור 
מדי. פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

0 12( הודע למרכז שירות מורשה 
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ כי 

הצמיג טופל בחומר האיטום. 
מסור את חוברת הוראות 

ההפעלה לצוות הטכני המופקד 
על תיקון הצמיג. 

הכבלים.בסדר.הפוך.לחיבורם.

אם.לא.ניתן.להתניע.את.המנוע.לאחר.
מספר.ניסיונות,.הפסק.לנסות.ופנה.
למרכז.שירות.מורשה.מטעם.חברת.

ס.מ.ל.ת..בע”מ.

2(   אל תזרוק את הפחית או את 
נוזל האיטום באשפה ביתית. 
סלק אותם בהתאם לתקנות 

החוק הקיימות.

חשוב

28(   ניתן לתקן תקר שנגרם בידי גוף 
זר, אם הנקב אינו גדול מ- 4 

מ”מ ולא נמצא בקצה הצמיג. 

חשוב
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ח
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חשוב..אל.תחבר.ישירות.את.הקטבים.
השליליים.של.שני.המצברים:.ניצוצות.

שנוצרים.עלולים.להצית.את.הגז.הנפיץ.
העלול.להשתחרר.מהמצבר..אם.

המצבר.המסייע.הוא.ברכב.אחר,.מנע.
מגע.בין.חלקים.מתכתיים.של.שני.

הרכבים.

)29  

)121  

חשוב..זכור.שמגבר.הבלמים.ומערכת.
היגוי.הכוח.החשמלי.לא.פעילים.כאשר.
המנוע.דומם,.לכן.תצטרך.להפעיל.כוח.
רב.יותר.על.דוושת.הבלמים.ועל.גלגל.

ההגה..

29(   לעולם אל תשתמש במטען 
מצברים מהיר לשם התנעת 

חירום, מכיוון שהוא עלול לגרום 
נזק למערכות האלקטרוניות 

של רכבך, בפרט ליחידות 
הבקרה של ההצתה ושל 

אספקת הדלק.

התנעה בדחיפה
לעולם.אל.תתניע.את.המנוע.בדחיפה,.
בגרירה.או.בנהיגה.בירידה..פעולות.אלה.

עלולות.לגרום.לזרימת.הדלק.לתוך.
הממיר.הקטליטי.ולגרום.לו.נזק.בלתי.

הפיך.

חשוב

121 ( ביצוע של נוהל זה יש להפקיד 
בידי צוות מיומן, מכיוון 

שטעויות בהפעלה עלולות 
לגרום לפריקה חשמלית 

בעוצמה גבוהה. יתרה מזאת, 
נוזל המצבר הוא חומר רעיל 
ומשתך: מנע מגע עם העור 

והעיניים. הרחק מהמצבר 
להבות חשופות. אסור לעשן. 

אל תיצור ניצוצות.

אזהרה

204 F0V0147
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מערכת ניתוק 
דלק

המערכת.מתערבת.בעקבות.פגיעה.
הגורמת:

לניתוק.אספקת.הדלק.ובעקבותיו...
להדממת.המנוע.

לנעילת.הדלתות.האוטומטית...

להדלקת.התאורה.הפנימית...

להדלקה.של.תאורת.המצוקה.)כדי...
לכבות.אותה,.לחץ.על.הלחצן.הייעודי.

בלוח.המכשירים(.

)122  

סובב.את.מתג.ההתנעה.למצב...

אחרי.הפעלת.המערכת.בגרסאות.
 Fuel cut off,.מסוימות.תופיע.הודעה
see handbook.)ניתוק.אספקת.דלק,.

ראה.ספר.נהג(.

בדוק.היטב.שאין.דליפות.דלק,.לדוגמה,.
מתא.המנוע,.מתחת.לרכב.או.ליד.

מיכל.הדלק.

אחרי.התנגשות,.סובב.את.מתג.
ההתנעה.למצב.STOP,.כדי.למנוע.את.

פריקת.המצבר.

יש.לבצע.את.הנוהל.הבא,.כדי.להחזיר.
את.הרכב.להפעלה.תקינה:

.MAR

הפעל.את.מחוון.האיתות.הימני...

.כבה.את.מחוון.האיתות.הימני.

.הפעל.את.מחוון.האיתות.השמאלי.

.כבה.את.מחוון.האיתות.השמאלי.

.הפעל.את.מחוון.האיתות.הימני.

.כבה.את.מחוון.האיתות.הימני.

.הפעל.את.מחוון.האיתות.השמאלי.

.כבה.את.מחוון.האיתות.השמאלי.

סובב.את.מתג.ההתנעה.למצב...
.OFF

 122 ( אם אחרי פגיע אתה מריח 
דלק או מבחין בדליפות דלק, 

אל תפעיל שוב את המערכת. 
קיימת סכנת שריפה.

אזהרה

הרמת הרכב

אם.יש.להרים.את.הרכב,.פנה.למרכז.
שירות.מורשה.מטעם.חברת.ס.מ.ל.ת..

בע”מ,.המצויד.במנוף.או.בזרוע.
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גרירת הרכב

טבעת.הגרירה.מסופקת.ברכב.נמצאת.
בתיבת.הכלים.שמאחורי.משענת.הגב.
המשאלית.)גרסאות.Cargo(.או.בתא.

.Doblo./.Doblo.המטען.)גרסאות
.)Combi

חיבור וו הגרירה
פעל.באופן.הבא:

שחרר.את.המכסה.A.איור.205,...
.206

.הוצא.את.וו.גרירה.B.מערכת.הכלים.

הברג.את.הוו.עד.הסוף.לחזית...
ההברגה.או.פין.אחורי.

)125 )124 )123  

)30  

123 ( לפני תחילת גרירה, סובב את 
 MAR מתג ההתנעה למצב

ולמצב STOP, מבלי להוציא 
את המפתח. אם המפתח 

נשלף את המתג, עמוד ההגה 
ננעל אוטומטית ולא מאפשר 

לשלוט בגלגלים.

24 1( נקה בזהירות את תושבת 
ההברגה לפני חיבור הטבעת. 

לפני גרירת הרכב ודא שטבעת 

אל תתניע את המנוע במהלך 
הגרירה.

אזהרה

25 1( במהלך גרירה זכור כי עליך 
להפעיל כוח רב יותר על דוושת 

הבלמים, כדי לבלום, מכיוון 
שמגבר הבלמים לא זמין. אל 

תשתמש בכבלים גמישים 
בגרירה ובימנע מתנועות חדות. 

במהלך גרירה ודא שמפרק 
מחובר לא פוגע ברכיבים 

צמודים. כמו כן, הקפד לאכוף 
את כל חוקי התעבורה הנוגעים 

להתקן הגרירה ולהתנהגות 
בכביש. אל תתניע את המנוע 

במהלך הגרירה.

205 F0V0050206 .הגרירה הדוקה בתושבת שלהF0V0051

205 F0V0050206 F0V0051
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30 (  יש להשתמש בווי הגרירה 
הקדמיים והאחוריים במקרה 

חירום בלבד. אתה רשאי לגרור 
את הרכב למרחקים קצרים 

בלבד באמעות התקן מתאים 
ובהתאם לחוקי התעבורה 

)שימוש במוט קשיח(, להזיז את 
הרכב על כביש כהכנה לגרירה 

או להובלה על גבי משאית גרר. 
אסור להשתמש בווי גרירה כדי 

לגרור רכבים אל השטח או בדרך 
שיש בה מכשולים ו/או לפעולות 
גרירה המשתמשות בחבלים או 

באמצעים בלתי קשיחים 
אחרים(. כדי לעמוד בתנאים 
אלה, על הרכב הגורר לעמוד 

לפני הרכב הנגרר בקו אחד ככל 
האפשר.

חשוב
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שירותים ותחזוקה

טיפולי.תחזוקה......................................190 פרק.זה.מסביר.כיצד.תחזוקה.נכונה.

תכנית.תחזוקה.....................................191 מאפשרת.לשמור.על.ביצועי.הרכב.
בדיקות.תקופתיות...............................198לאורך.זמן,.על.יעילותן.של.מערכות.
הבטיחות.ולחסוך.בעלויות.תפעול.

שימוש.תובעני.ברכב...........................198

199.................................................. תא.מנוע

208....... קרב.מסנן.אוויר/מסנן.אבקנים

מסנן.דיזל.................................................208

מצבר.........................................................208

טעינת.מצבר..........................................210

מגבי.שמש.קדמית/חלון.אחורי.......212

גלגלים.וצמיגים......................................213

215............................................ צינורות.גומי

215..................................... אי.הפעלת.רכב

צבע.הרכב...............................................216

אביזרים.פנימיים...................................218
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לבצע.תיקונים.או.החלפת.חלקים.
בנוסף.על.הטיפול.העיקרי,.ניתן.לבצע. טיפולי תחזוקה

אותם.באישור.מפורש.מבעל.הרכב.
תחזוקה.נכונה.חיונית.להארכת.חיי.

חשוב..מומלץ.ליצור.קשר.עם.מרכז. השירות.של.רכבך.בתנאים.טובים.
שירות.מורשה.מטעם.חברת.ס.מ.ל.ת..

בע”מ.אם.חלה.תקלה.ולא.קטנה.לכן,.חברת.פיאט.תיכננה.סדרת.
ברכב.ולא.להמתין.למועד.השירות.בדיקות.וטיפולים.שיש.לבצע.כל.

הבא.30,000/35,000.ק”מ.)לפי.גרסה(.
אם.רכב.גורר.גרור.לעתים.קרובות,.יש.אמנם,.חשוב.לזכור.שטיפולי.תחזוקה.
לקצר.את.פרק.הזמן.בין.מועדי.לא.ממלאים.את.כל.דרישות.הרכב:.
התחזוקה.אפילו.בתקופה.השימוש.הראשונית.
לפני.ציון.הדרך.של.30,000/35,000.
ק”מ.ואחריו,.בין.הטיפולים,.יש.לבצע.
תחזוקה.שגרתית.הכוללת.הוספת.

נוזלים,.בדיקת.לחץ.אוויר.בצמיגים.וכד’.

חשוב..היצרן.דורש.להציג.תלושים.של.
טיפולי.תחזוקה..אי.ביצוע.טיפולי.

תחזוקה.גורר.ביטול.אחריות.

ניתן.לבצע.טיפולי.תחזוקה.במרכזי.
שירות.מורשים.מטעם.חברת.ס.מ.ל.ת..

בע”מ.במועדים.שנקבעו.מראש.

אם.במהלך.הטיפולים.עלה.הצורך.



191

תכנית תחזוקה

גרסאות בנזין 

180 150 120 90 60 30 אלפי קילומטרים

144 120 96 72 48 24 חודשים

בדוק.את.טעינת.המצבר.וטען.אותו,.אם.צריך.

בדוק.מצב/בלאי.של.צמיגים.ותקן.לחץ.אוויר,.אם.צריך

בדוק.את.מערכת.התאורה.)פנסים.ראשיים,.פנסי.איתות,.
תאורת.מצוקה,.תאורת.תא.מטען,.תאורת.תא.נוסעים,.תאורת.

תא.כפפות,.נוריות.אזהרה.בלוח.מחוונים.וכד’(

בדוק.הפעלה.של.מגבים/מתזים.וכוונן.מתזים,.אם.צריך

בדוק.את.המיקום/בלאי.של.להבי.המגבים.של.השמשה.
הקדמית/החלון.האחורי

בדוק.מצב.ובלאי.של.רפידות.בלמים.קדמיים.ובדוק.מחוון.בלאי.
של.רפידות.בלמים

בדוק.מצב.ובלאי.של.רפידות.בלם.התוף.האחורי

בדוק.חזותית:.צבע.חיצוני,.גחון,.צינורות.קשיחים.וגמישים.
)פליטה,.מערכת.דלק,.בלמים(,.חלקי.גומי.)שרוולים,.גלי.הינע,.

תותבים.וכד’(

בדוק.שמנעול.מכסה.המנוע.ומנעול.תא.המטען.נקיים,.וכן,.
בדוק.שהקישורים.נקיים.ומשומנים

בדוק.חזותית.את.חגורת.ההינע.של.האביזרים
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וריריש
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ה

180 150 120 90 60 30 אלפי קילומטרים

144 120 96 72 48 24 חודשים

בדוק.מתיחה.של.חגורת.הינע.של.אביזרים

בדוק.מהלך.של.בלם.חניה.ותקן,.אם.צריך

בדוק.פליטות/עשן

בדוק.מצב.של.רצועת.תזמון.משוננת

החלף.מצתי.להט.)*(

החלף.חגורת.הינע.של.אביזרים..

החלף.רצועת.תזמון.משוננת.)**(

החלף.את.קרב.מסנן.האוויר

בדוק.נוזלים.והחלף,.אם.צריך.)בלמים/מצמד.הידראולי,.שטיפת.
שמשה.קדמית,.מצבר,.קירור.מנוע.וכד’(

בדוק.הפעלה.של.מערכת.ניהול.מנוע.)באמצעות.שקע.אבחון(

בדוק.שמסילות.תחתונות.של.דלתות.הזזה.נקיות.)או.כל.6.
חודשים(

)*(..מנוע.בנזין.1.4.טורבו:.כדי.להבטיח.הפעלה.נכונה.ולמנוע.נזק.חמור.למנוע,.מומלץ.להקפיד.על:.השתמש.במצתי.להט.שאושרו.
לשימוש.במנועים.אלה,.על.כל.המצתים.להיות.מאותו.סוג.ויצרן.)עיין.בנושא.“מנוע”.בפרק.נתונים.טכניים(..הקפד.על.מועדי.ההחלפה.

המפורטים.בתכנית.התחזוקה..מומלץ.לפנות.למרכז.שירות.מורשה.מטעת.חברת.ס.מ.ל.ת..בע”מ,.כדי.להחליף.את.המצתים.

)**(..ללא.תלות.בנסועה,.יש.להחליף.את.רצועת.התזמון.המשוננת.כל.4.שנים.בעקבות.שימוש.תובעני.)אקלים.קר,.נסיעות.עירוניות,.
הפעלות.ארוכות.בסרק(.או.כל.5.שנים.לפחות.
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180 150 120 90 60 30 אלפי קילומטרים

144 120 96 72 48 24 חודשים

החלף.שמן.מנוע.ומסנן.שמן.)***(

החלף.נוזל.בלמים.)או.כל.24.חודשים(

החלף.מסנן.אבקנים.)או.כל.24.חודשים(

)***(.אם.הנסועה.השנתית.של.רכבך.קטנה.מ-.10,000.ק”מ,.יש.להחליף.את.שמן.המנוע.ואת.מסנן.השמן.כל.12.חודשים.
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)MultiJet 1.6 - MultiJet 1.3( DPF גרסאות דיזל ללא ש
ווריר

ית
ו.ום

ת
ח

וזו
ק

ה

180 150 120 90 60 30 אלפי קילומטרים

144 120 96 72 48 24 חודשים

בדוק.מצב/בלאי.של.צמיגים.ותקן.לחץ.אוויר,.אם.צריך

בדוק.את.מערכת.התאורה.)פנסים.ראשיים,.פנסי.איתות,.
תאורת.מצוקה,.תאורת.תא.מטען,.תאורת.תא.נוסעים,.תאורת.

תא.כפפות,.נוריות.אזהרה.בלוח.מחוונים.וכד’(

בדוק.הפעלה.של.מגבים/מתזים.וכוונן.מתזים,.אם.צריך

בדוק.מצב/בלאי.של.להב.מגב.של.שמשה.קדמית

בדוק.מצב.ובלאי.של.רפידות.בלמים.קדמיים.ובדוק.מחוון.בלאי.
של.רפידות.בלמים

בדוק.מצב.ובלאי.של.רפידות.בלם.התוף.האחורי

בדוק.חזותית:.צבע.חיצוני,.גחון,.צינורות.קשיחים.וגמישים.
)פליטה,.מערכת.דלק,.בלמים(,.חלקי.גומי.)שרוולים,.גלי.הינע,.

תותבים.וכד’(

בדוק.שמנעול.מכסה.המנוע.ומנעול.תא.המטען.נקיים,.וכן,.
בדוק.שהקישורים.נקיים.ומשומנים

בדוק.נוזלים.והחלף,.אם.צריך.)בלמים/מצמד.הידראולי,.שטיפת.
שמשה.קדמית,.מצבר,.קירור.מנוע.וכד’(

בדוק.מתיחה.של.חגורת.הינע.של.אביזרים
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)*(..ללא.תלות.בנסועה,.יש.להחליף.את.רצועת.התזמון.המשוננת.כל.4.שנים.בעקבות.שימוש.תובעני.)אקלים.קר,.נסיעות.עירוניות,.
הפעלות.ארוכות.בסרק(.או.כל.5.שנים.לפחות.

180 150 120 90 60 30 אלפי קילומטרים

144 120 96 72 48 24 חודשים

בדוק.מהלך.של.בלם.חניה.ותקן,.אם.צריך

בדוק.חזותית.את.חגורת.ההינע.של.האביזרים

בדוק.פליטות/עשן

בדוק.הפעלה.של.מערכת.ניהול.מנוע.)באמצעות.שקע.אבחון(

בדוק.שמסילות.תחתונות.של.דלתות.הזזה.נקיות.)או.כל.6.
חודשים(

החלף.חגורת.הינע.של.אביזרים

)*(.)MultiJet.1.6.החלף.רצועת.הינע.משוננת.)גרסת

החלף.מסנן.דלק

החלף.את.קרב.מסנן.האוויר

החלף.שמן.מנוע.ומסנן.שמן.)או.כל.24.חודשים(

החלף.נוזל.בלמים.)או.כל.24.חודשים(

החלף.מסנן.אבקנים.)או.כל.24.חודשים(
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)MultiJet 2.0 - MultiJet 1.6 - MultiJet 1.3( DPF גרסאות דיזל עם ש
ווריר

ית
ו.ום

ת
ווזח

ק
ה

175 140 105 70 35 אלפי קילומטרים

120 96 72 48 24 חודשים

בדוק.מצב/בלאי.של.צמיגים.ותקן.לחץ.אוויר,.אם.צריך

בדוק.את.מערכת.התאורה.)פנסים.ראשיים,.פנסי.איתות,.תאורת.
מצוקה,.תאורת.תא.מטען,.תאורת.תא.נוסעים,.תאורת.תא.

כפפות,.נוריות.אזהרה.בלוח.מחוונים.וכד’(

בדוק.הפעלה.של.מגבים/מתזים.וכוונן.מתזים,.אם.צריך

בדוק.מצב/בלאי.של.להב.מגב.של.שמשה.קדמית

בדוק.מצב.ובלאי.של.רפידות.בלמים.קדמיים.ובדוק.מחוון.בלאי.של.
רפידות.בלמים

בדוק.מצב.ובלאי.של.רפידות.בלם.התוף.האחורי

בדוק.חזותית:.צבע.חיצוני,.גחון,.צינורות.קשיחים.וגמישים.)פליטה,.
מערכת.דלק,.בלמים(,.חלקי.גומי.)שרוולים,.גלי.הינע,.תותבים.וכד’(

בדוק.שמנעול.מכסה.המנוע.ומנעול.תא.המטען.נקיים,.וכן,.בדוק.
שהקישורים.נקיים.ומשומנים

בדוק.נוזלים.והחלף,.אם.צריך.)בלמים/מצמד.הידראולי,.שטיפת.
שמשה.קדמית,.מצבר,.קירור.מנוע.וכד’(

בדוק.מתיחה.של.חגורת.הינע.של.אביזרים



197

)*(..ללא.תלות.בנסועה,.יש.להחליף.את.רצועת.התזמון.המשוננת.כל.4.שנים.בעקבות.שימוש.תובעני.)אקלים.קר,.נסיעות.עירוניות,.
הפעלות.ארוכות.בסרק(.או.כל.5.שנים.לפחות.

)**(..יש.להחליף.את.שמן.המנוע.ואת.מסנן.השמן.בהתאם.לאיכות.שלהם.המצוין.בהודעה.או.בנורית.אזהרה.בלוח.המחוונים.או.כל.24.
חודשים.לפחות..

)***(.החלף.שמן.מנוע.ומסנן.שמן.כל.12.חודשים,.אם.הרכב.משמש.בעיקר.לנסיעות.עירוניות.

175 140 105 70 35 אלפי קילומטרים

120 96 72 48 24 חודשים

בדוק.מהלך.של.בלם.חניה.ותקן,.אם.צריך

בדוק.חזותית.את.חגורת.ההינע.של.האביזרים

בדוק.פליטות/עשן

בדוק.הפעלה.של.מערכת.ניהול.מנוע.)באמצעות.שקע.אבחון(

בדוק.שמסילות.תחתונות.של.דלתות.הזזה.נקיות.)או.כל.6.
חודשים(

החלף.חגורת.הינע.של.אביזרים

-.MultiJet.1.6.החלף.רצועת.הינע.משוננת.)*(.)גרסת.
)MultiJet.2.0

החלף.מסנן.דלק

החלף.את.קרב.מסנן.האוויר

)***(.)**(.)DPF.החלף.שמן.מנוע.ומסנן.שמן.)גרסאות.עם

החלף.נוזל.בלמים.)או.כל.24.חודשים(

החלף.מסנן.אבקנים.)או.כל.24.חודשים(
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ייש
ורו

ית
ם
י

וו.ם
ת

ווזח
ק

ה

בדיקות 
תקופתיות

כל.1,000.ק”מ.או.לפני.נסיעות.ארוכות.
בדוק.פריטים.הבאים.והחלף,.אם.צריך:

.מפלס.של.נוזל.קירור.מנוע

.מפלס.נוזל.בלמים.

מפלס.של.נוזל.שטיפה.של.שמשה...
קדמית

.מצב.צמיגים.ולחץ.אוויר.בצמיגים

מערכת.תאורה.)פנסים.ראשיים,...
פנסי.איתות,.תאורת.מצוקה.וכד’(

הפעלה.של.מגבים/מתזים.של...
שמשה.קדמית.ומיקום/בלאי.של.
להבי.מגבים.של.שמשה.קדמית/

חלון.אחורי.)אם.קיים(

כל.3,000.ק”מ.בדוק.והוסף.אם.צריך:.
שמן.מנוע.

שימוש תובעני 
ברכב

אם.הרכב.מופעל.בעיקר.באחד.
מהתנאים.הבאים:

.גרירת.גרור.או.קרוואן

.בדרכים.מאובקות

נסיעות.חוזרות.קצרות.)קצרות...
מ-.7-8.ק”מ(.בטמפרטורות.מתחת.

ל-.0.מעלות.

הפעלה.מרובה.במהירות.סרק.או...
נהיגה.ארוכה.במהירות.נמוכה.או.

תקופות.אי.הפעלה.ארוכות

יש.לבצע.את.הבדיקות.הבאות.לעתים.
קרובות.יותר.מהמצוין.בתכנית.

התחזוקה:

בדוק.מצב.ובלאי.של.רפידות.בלמים...
קדמיים.

בדוק.שמנעול.מכסה.המנוע.ומנעול...
תא.המטען.נקיים,.וכן,.בדוק.
שהקישורים.נקיים.ומשומנים.

בדוק.חזותית:.צבע.חיצוני,.גחון,...

..בדוק.טעינת.מצבר.ומפלס.נוזל.

צינורות.קשיחים.וגמישים.)פליטה,.
מערכת.דלק,.בלמים(,.חלקי.גומי.
)שרוולים,.גלי.הינע,.תותבים.וכד’(.

המבצר.)אלקטרוליט(.

בדוק.חזותית.את.חגורות.הינע... .
העזר.

בדוק.שמן.מנוע.ומסנן.שמנן.והחלף,...
אם.צריך.

בדוק.מסנן.אבקנים.והחלף,.אם...
צריך.

החלף.קרב.סינון.של.מסנן.אוויר.על.
15,000.ק”מ.
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תא מנוע

מנוע 1.4 95 כ”ס

..E.-.נוזל.שטיפה.של.השמשה.הקדמית..D.-.נוזל.קירור.מנוע..C.-.מדיד.שמן.מנוע..B.-.פתח.מילוי.של.שמן.מנוע..A
נוזל.בלמים.-.F..מצבר.-.G..נוזל.היגוי.כוח

)126  

)31  

207 F0V0076



200

T-Jet 1.4 גרסאות ש
וריר

ית
ו.ם

ת
וזח

ק
ה

..E.-.נוזל.שטיפה.של.השמשה.הקדמית..D.-.נוזל.קירור.מנוע..C.-.מדיד.שמן.מנוע..B.-.פתח.מילוי.של.שמן.מנוע..A
נוזל.בלמים.-.F..מצבר.-.G..נוזל.היגוי.כוח

)126  

)31  

208 F0V0390
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DPF ללא MultiJet 1.3 גרסאות

..E.-.נוזל.שטיפה.של.השמשה.הקדמית..D.-.נוזל.קירור.מנוע..C.-.מדיד.שמן.מנוע..B.-.פתח.מילוי.של.שמן.מנוע..A
נוזל.בלמים.-.F..מצבר.-.G..נוזל.היגוי.כוח

)126  

)31  

209 F0V0187
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ה
ק
זו
ח
ת
ם.ו

תי
רו
גרסאות MultiJet 1.3 עם DPFשי

210 F0V0189

..E.-.נוזל.שטיפה.של.השמשה.הקדמית..D.-.נוזל.קירור.מנוע..C.-.מדיד.שמן.מנוע..B.-.פתח.מילוי.של.שמן.מנוע..A
נוזל.בלמים.-.F..מצבר.-.G..נוזל.היגוי.כוח

)126  

)31  

DPF עם MultiJet 1.3 גרסאות וריש
ית

ו.ם
ת

וזח
ק

ה

210 F0V0189

..E.-.נוזל.שטיפה.של.השמשה.הקדמית..D.-.נוזל.קירור.מנוע..C.-.מדיד.שמן.מנוע..B.-.פתח.מילוי.של.שמן.מנוע..A
נוזל.בלמים.-.F..מצבר.-.G..נוזל.היגוי.כוח

)126  

)31  

202
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 MultiJet 1.6 גרסאות

..E.-.נוזל.שטיפה.של.השמשה.הקדמית..D.-.נוזל.קירור.מנוע..C.-.מדיד.שמן.מנוע..B.-.פתח.מילוי.של.שמן.מנוע..A
נוזל.בלמים.-.F..מצבר.-.G..נוזל.היגוי.כוח

)126  

)31  

211 F0V0190
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MultiJet 2.0 גרסאות ש
וריר

ית
ו.ם

ת
ווזח

ק
ה

..E.-.נוזל.שטיפה.של.השמשה.הקדמית..D.-.נוזל.קירור.מנוע..C.-.מדיד.שמן.מנוע..B.-.פתח.מילוי.של.שמן.מנוע..A
נוזל.בלמים.-.F..מצבר.-.G..נוזל.היגוי.כוח

)126  

)31  

212 F0V0160
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חשוב..תצרוכת.השמן.תלויה.בסגנון. שמן מנוע
הנהיגה.ובתנאי.השימוש.ברכב. בדוק.את.מפלס.שמן.המנוע.כחמש.

חשוב..אחרי.הוספת.שמן.או.החלפתו. דקות.אחרי.הדממת.המנוע.בעוד.

הפעל.את.המנוע.לכמה.שניות.והמתן. שהרכב.חונה.על.מישור.

כמה.דקות.אחרי.הדממתו,.לפני. על.מפלס.שמן.המנוע.להיות.בין.סימון.
שאתה.בודק.את.מפלס.השמן. MIN.לסימון.MAX.שעל.המדיד.B,.איור.

207.-.איור.208.-.איור.209.-.איור.  127(
210.-.איור.211.-.איור.212.

הטווח.בין.הסימונים.מסמל.כ-.1.ל’.של.
שמן.

אם.מפלס.השמן.מתחת.לסימון.
.,A.הוסף.שמן.בפתח.המילוי.,MIN-ה
איור.207.-.איור.208.-.איור.209.-.

איור.210.-.איור.211.-.איור.212,.עד.
.MAX.שיגיע.מפלס.השמן.לסימון

אסור.שמפלס.שמן.המנוע.יעלה.מעל.
.MAX.סימון

תצרוכת שמן מנוע

תצרוכת.השמן.המרבית.היא.400.גר’.
על.כל.1,000.ק”מ,.בדרך.כלל.

כאשר.הרכב.חדש.יש.להריץ.את.
המנוע.שלו,.לכן.תצרוכת.השמן.

נחשבת.ליציבה.רק.לאחר.-5,000
6,000.הק”מ.הראשונים.

)32  

)3  

התערובת.של.50%.מים.מזוקקים.ושל.
PARAFLUUP.50%.מגן.את.המנוע.
מפני.קפיאה.עד.לטמפרטורות.של.

35°C-..בתנאי.אקלים.קשים.במיוחדף.
מומלץ.להשתמש.בתערובת.של.60%.
PARAFLUUP.ושל.40%.מים.מזוקקים.

)33  

נוזל קירור מנוע
יש.לבדוק.את.מפלס.נוזל.הקירור.

במנוע.קר..על.המפלס.להיות.בין.סימון.
MIN.לסימון.MAX.שעל.המיכל..אם.
המפלס.נמוך,.בפתח.המילוי.C.מזוג.

לאט.תערובת.שמורכבת.ממים.
מזוקקים.ו-PARAFLUup.מתוצרת.
PETRONAS.LUBRICANTS.ביחס.

50%:50%,.איור.207.עד.איור.212,.עד.
.MAX.שיגיע.המפלס.לסימון

)128  

נוזל שטיפה של שמשה 
קדמית/חלון אחורי

הסר.את.המכסה.D,.איור.207.עד.איור.
212,.בעזרת.לשונית.מיוחדת.והוסף.

נוזל.שטיפה.

השתמש.בתערובת.של.מים.ושל.נוזל.
.TUTELA.PROFESSIONAL.SC35

בריכוזים.הבאים:

.TUTELA.PROFESSIONAL.30%
SC35.ו-.70%.מים.בקיץ.

.TUTELA.PROFESSIONAL.50%
SC35.ו-.50%.מים.בחורף.

.,-20°C.-בטמפרטורות.מתחת.ל
.TUTELA.השתמש.בנוזל

PROFESSIONAL.SC35.לא.מדולל.
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SERVICING.AND.MAINTENANCE ש

בדוק.מפלס.נוזל.דרך.המיכל. סגור.מכסה.D.בלחיצה.על.מרכזו.וררי י  129(ת
וו.ם

ת
וזח

ק
ה

חשוב..נוזל.בלמים.סופח.לחות..לכן,.
אם.הרכ.מופעל.בעיקר.באזורים.
שאחוזי.הלחות.בהם.גבוהים,.יש.

להחליף.את.הנוזל.לעתים.קרובות.יותר.
מהמפורט.בתכנית.התחזוקה.

)34  
נוזל בלמים

פתח.את.המכסה.E,.איור.207.עד.איור.
212:.בדוק.שהנוזל.במיכל.נמצא.

במפלס.המרבי.

אסור.שמפלס.הנוזל.במיכל.יעלה.מעל.
.MAX.סימון

השתמש.בנוזל.הבלמים.שבטבלת.
“נוזלים.ושמנים”.)ראה.“נתונים.

טכניים”(..

הערה .נקה.ביסודיות.את.מכסה.
המיכל.E.ואת.האזורים.הסמוכים.

נקוט.אמצעים.נוספים,.כדי.למנוע.
חדירת.לכלוך.לתוך.המיכל.שהמכסה.

שלו.פתוח.

כדי.להוסיף.נוזל.השתמש.תמיד.
במשפך.בעל.מסנן.מובנה.בצפיפות.

0.12.מ”מ.או.נמוכה.יותר.

)131 )130  

נוזל היגוי כוח
בדוק.שמפלס.הנוזל.נמצא.בין.סימן.

.,G.שעל.גוף.המיכל.MAX.לסימון.MIN
איור.207.עד.איור.212,.בעוד.שהרכב.

עומד.על.מישור.והמנוע.קר.

.MAX.מפלס.השמן.עלול.מעל.סימון
כאשר.הוא.חם.

אם.יש.להוסיף.נוזל,.ודא.שנפרטו.זהה.
לנוזל.שכבר.ישנו.במערכת.

)132  

)4  
)35  

126 ( לעולם אל תעשן תוך כדי 
עבודה בתא המנוע: גז ואדים 

דליקים עלולים להיפלט ממנו. 
קיימת סכנת שריפה!

127 ( כאשר המנוע חם, עבוד 
בזהירות בתא המנוע, כדי 

להימנע מכוויות. זכור שאם 
המנוע חם ייתכן כי מניפת 

המקרן פעילה. קיימת סכנת 
פציעות. צעיפים, עניבות וביגוד 

משוחרר אחר עלוי להיתפס 
בחלקים הנעים.

28 1( מערכת הקירור מופעלת 
בלחץ. אם צריך, החלף את 

המכסה במכסה מקורי אחר 
בלבד, אחרת הפעלת המערכת 

עלולה להיפגע. אל תסיר את 
מכסה המיכל כאשר המנוע 

חם: קיימת סכנת כוויות.

אזהרה
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 129 ( אל תתחיל לנסוע אם מיכל 
נוזל השטיפה ריק: מערכת 

השטיפה של השמשה 
הקדמית חיונית לשיפור 

הראות.  נוזלי שטיפה מסוימים 
דליקים. בתא המנוע נמצאים 

חלקים חמים העלולים 
להתלקח באש במגע עם 

התוספים הנ”ל.

30 1( נוזל בלמים הוא חומר רעיל 
ומשתך מאוד. לאחר מגע מקרי 
רחץ מיד את החלקים הנגועים 

במים ובסבון עדין ושטוף 
ביסודיות לאחר מכן. פנה מיד 

לקבלת טיפול רפואי, אם בלעת 
את נוזל הבלמים.

131 ( הסמל  על המיכל מסמל 
נוזל בלמים סינתטי השונה 
מנוזל מינרלי. שימוש בנוזל 

מינרלי יגרום נזק בלתי הפיך 
לאוטמי גומי של במערכת 

הבלמים.

132 ( מנע מגע בין נוזל היגוי הכוח 
לחלקי מנוע חמים, מכיוון 

שהוא חומר דליק. 

31(   אם ברצונך להוסיף נוזלים, 
היזהר לא לערבב בין הסוגים 

השונים: הנוזלים לא תואמים 
אחד לשני ועלולים לגרום נזק 

חמור לרכב.
32 (  אל תוסיף שמן שמפרטו אחר 

מזה הנמצא בתוך המנוע.
UP הוא PARAFLU 33 (  נוגד קיפאון 

חלק ממערכת קירור המנוע.  
השתמש בנוזל הקירור שכבר 

נמצא במערכת הקירור. לא 
UP PARAFLU ניתן לערבב את 

עם שום נוזל אחר. במקרה זה, 
אל תתניע את המנוע ופנה 

למרכז שירות מורשה מטעם 
חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

34 (  מנע מגע בין נוזל בלמים, חומר 
משתך מאוד, לבין אזורים 

צבועים. אחרת, שטוף את 
האזור במים מיד.

35(   אל תלחץ על קצה היגוי הכוח 
של נעילה נסיעה במשך יותר 

מ- 8 שניות רצופות בעוד 
שהמנוע פועל, מכיוון שקיימת 

סכנת רעש ונזק למערכת. 

חשוב

3 ( שמן מנוע ומסנן שמן 
משומשים מכילים חומרים 

מזיקים לסביבה. מומלץ להחליף 
שמן ומסנן שמן במרכז שירות 

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 
בע”מ, שיסלק רכיבים אלה 

באופן אחראי ובהתאם לחוק.

4 ( תצרוכת של נוזל היגוי כוח 
נמוכה מאוד. אם עליך להוסיף 

נוזל לאחר תקופת שימוש 
קצרה, בדוק שאין דליפות 

במערכת במרכז שירות מורשה 
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

חשוב
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קרב מסנן אוויר/
מסנן אבקנים

החלף.את.קרב.מסנן.האוויר.או.את.
מסנן.האבקנים.במרכז.שירות.מורשה.

מטעם.חברת.ס.מ.ל.ת..בע”מ.

מסנן דיזל

ניקוז עיבוי )גרסאות 
)MultiJet

)36  

36 ( מים במעגל האספקה עלולים 
לגרום נזק חמור למערכת 

ההזרקה ולשבש את פעולת 
המנוע. אם נורית האזהרה  

נדלקת, פנה למרכז שירות 
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 
בע”מ, כדי לנקז את המערכת. 
אם נורית האזהרה נדלקת מיד 

לאחר התדלוק, ייתכן כי מים 
 חדרו לתוך מיכל הדלק.

במקרה זה, דומם מיד את 
המנוע ופנה למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 
בע”מ.

חשוב

מצבר

אם.המצבר.מסוג.“תחזוקה.מוגבלת”:.

בתנאי.שימוש.רגילים.אין.צורך.להוסיף.
מים.מזוקקים.לאלקטרוליט.

עם.זאת,.יש.לבצע.בדיקות.תקינות.
תקופתיות.שלו.במרכז.שירות.מורשה.

מטעם.חברת.ס.מ.ל.ת..בע”מ.

)134 )133  

החלפת המצבר
אם.צריך,.החלף.את.המצבר.במצבר.

מקורי.חדש.במפרט.זהה.

אם.התקנת.מצבר.במפרט.אחר,.לא.
תקפים.מרווחי.השירות.הנקובים.

בתכנית.התחזוקה.

הקפד.לפעול.לפי.הוראות.התחזוקה.
של.יצרן.המצבר.

)38 )37  

)5  

)135  
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עצות שימושיות להארכת 
חיי המצבר

כדי.למנוע.את.פריקת.המצבר.ולהאריך.
את.חיי.השירות.שלו,.הקפד.על.

הנחיות.הבאות:

..כאשר.אתה.מחנה.את.הרכב.הקפד.
לסגור.היטב.את.הדלתות,.את.דלת.
תא.המטען.ואת.מכסה.המנוע,.כדי.

שלא.יידלקו.המנורות.הפנימיות.

..כבה.את.כל.מנורות.התקרה.
הפנימיות:.עם.זאת,.הרכב.מצויד.

במערכת.המכבה.אוטומטית.את.כל.
התאורה.הפנימית.

..אל.תפעיל.אביזרים.)כגון.רדיו,.
תאורת.מצוקה.וכד’(.במשך.זמן.רב.

בעוד.שהמנוע.דומם.

..לפני.ביצוע.פעולות.במערכת.
החשמל,.נתק.את.הקוטב.השלילי.

של.המצבר.

..הדק.את.קוטבי.המצבר.במלואם.

כמו.כן,.המצבר.נמצא.בסכנת.קפיאה.
גדולה.יותר.)כבר.בטמפרטורה.

10°C-(..עיין.בנושא.“אי.הפעלת.רכב”.
בפרק.“התנעה.ונהיגה”,.אם.הרכב.

עומד.בחניה.במשל.זמן.רב.
33 1( נוזל מצבר הוא חומר רעיל 

אם.לאחר.רכישת.הרכב.אתה.מעוניין.
ומשתך מאוד. הימנע ממגע 

להתקין.צרכני.חשמל.הדורשים.
עם עיניים ועם עור. הרחק 

אספקת.חשמל.קבועה.)אזעקה.וכד’(,.
להבות חשופות או מקורות 

פנה.למרכז.שירות.מורשה.מטעם.
אפשריים לניצוצות מהמצבר: 

חברת.ס.מ.ל.ת..בע”מ..הצוות.
קיימת סכנת התפוצצות או 

המקצועי.של.מרכז.שירות.יציעו.לך.את.
שריפה.

האביזרים.המתאימים.מתוך.הקטלוג.
34 1( שימוש במצבר שרמת  של.פיאט.ויעריך.את.הצריכה.הכללית.

המצבר בו נמוכה, עלול לגרום  ויבדוק.שמערכת.החשמל.של.הרכב.
נזק בלתי הפיך ליצור סכנת  מסוגלת.לעמוד.בעומס.הנדרש.או.שיש.

התפוצצות. צורך.להתקין.מבר.חזק.יותר.
35 1( בעבודה על המצבר או  מכיוון.שחלק.מהאביזרים.ממשיכים.

בסביבתו תמיד הרכב משקפי  לצרוך.חשמל.אפילו.כאשר.המנוע.
מגן מיוחדים. דומם,.הם.גורמים.לפריקה.הדרגתית.

של.המנוע..

חשוב..אם.רמת.הטעינה.נמוכה.מ-.
50%.במשך.זמן.רב,.המצבר.ניזוק.

מגופרית,.ויעילותו.בהתנעה.מופחתת.

אזהרה
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ת
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וזו
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ה

טעינת מצבר
.

חשוב..תהליך.טעינת.המצבר.הוא.
לידיעתך.בלבד..פעולה.זו.יש.לבצע.

במרכז.שירות.מורשה.מטעם.חברת.
ס.מ.ל.ת..בע”מ.

טעינה.חייבת.להיות.איטית.בשיעור.
אמפר.נמוך.ולהימשך.כ-.24.שעות..

טעינה.ממושכת.עלולה.להזיק.למצבר.

כדי.לטעון.את.המצבר,.פעל.באופן.
הבא:

בהיעדר מערכת 
START&STOP

..נתק.את.הכבל.מקוטב.המצבר.
השלילי.

..חבר.את.כבלי.המטען.לקוטבי.
המצבר.תוך.הקפדה.על.הקטבים.

הנכונים.

..הפעל.את.המטען.

..בתום.הטעינה.כבה.את.המטען.
ונתק.אותו.מהמצבר.

.חבר.את.קוטב.המצבר.השלילי.

5 (  מצברים מכילים חומרים 
מסוכנים מאוד לסביבה. כדי 
להחליף את המצבר, מומלץ 
לפנות למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ 
כדי לסלק את המצבר הישן 

באופן אחראי לסביבה ובהתאם 
לכל דרישות החוק.

חשוב

37 (  הרכבה לא נכונה של אביזרי 
חשמל או התקנים אלקטרוניים 
עלולה לגרום נזק חמור לרכבך. 

פנה למרכז שירות מורשה 
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ 

אם ברצונך להתקין אביזרים 
)אזעקה, מכשיר קשר וכד’(: 

צוות הטכנאים יציע לך את 
המכשירים המתאימים וימליץ 

על מצבר חזק יותר, אם יש 
להתקינו. 

38(   אם בכוונתך להפסיק 
להשתמש ברכב לפרק זמן 

ארוך בתנאי קור קיצוני, הסר 
את המצבר והעבר אותו למקום 

מוחמם, כדי שלא יקפא. 

חשוב
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START&STOP מערכת
גרסאות עם קוטב דמה, איור 213.

.A.נתק.את.קוטב.השחרור.המהיר..
מקוטב.הדמה.השלילי.B,.מכיוון.
שחיישן.מצב.המצבר.מותקן.על.

הקוטב.השלילי.C.ואין.לנתקו,.אלא.
לשם.החלפת.המצבר.

..חבר.את.הכבל.החיובי.של.המטען.
לקוטב.החיובי.של.המצבר.ואת.

.הכבל.שלילי.לקוטב.הדמה.
.B.השלילי

..הפעל.את.המטען.

..בתום.הטעינה.כבה.את.המטען.לפני.

..אחרי.ניתוק.המטעןף.חבר.את.כבל.

ניתוקו.מהמצבר.

.B.לקוטב.הדמה.A.השחרור.המהיר

גרסאות ללא קוטב דמה, איור 214

כדי.לטעון.פעל.באופן.הבא.והקפד.על.
אמצעי.הבטיחות:

..לחץ.על.לחצן.A.כדי.לנתקן.את.
.C.מחיישן.מצב.המצבר.B.המחבר
)שמותקן.על.הקוטב.השלילי.של.

המצבר.עצמו(.

..חבר.את.הכבל.החיובי.)+(.של.מטען.
.המצבר.לקוטב.החיובי.של.

המצבר.)+(.

..חבר.את.הכבל.השלילי.)-(.של.
מטען.המצבר.לפין.D.של.קוטב.

המצבר.השלילי.)-(.

.הפעל.את.המטען.

213 F0V0381 214 F0V0380
213 81

..בתום.הטעינה.כבה.את.המטען.

214 F0V0380

ונתק.אותו.מהמצבר.

..חבר.את.המחבר.B.לחיישן.
.C.המצבר

)137 )136  

36F0V03 1( נוזל המצבר הוא חומר רעיל 

ומשתך: מנע מגע עם העור 
והעיניים. יש לטעון את המצבר 
בחלל מאוורר, הרחק מלהבות 

חשופות או ממקור ניצוצות 
אפשריף כדי למנוע את סכנת 

ההתפוצצות או השריפות.

37 1( אל תנסה לטעון מצבר קפוא: 
יש להפשירו תחילה, אחרת 

הוא עלול להתפוצץ. אם 
המצבר היה קפוא הבא אותו 

למוסך מוסמך לבדיקת רכיבים 
פנימיים שלא ניזוקו או שבית 

המצבר לא סדוק. אחרת קיימת 
סכנת דליפות של חומצה 

רעילה ומשתכת.

אזהרה
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מגבי שמש 
קדמית/חלון אחורי

)אם.קיים(

להבים
מדי.פעם.בפעם.נקה.את.חלקי.הגומי.

בעזרת.חומרים.מיוחדים..מומלץ.
.TUTELA.-להשתמש.ב

PROFESSIONAL.SC.35..החלף.את.
הלהבים,.אם.קצה.הגומי.מעוות.או.
בלוי..על.כל.פנים,.מומלץ.להחליפם.
פעם.בשנה..אמצעי.זהירות.אחדים.
יכולים.להפחית.את.סכנת.הנזק.

ללהבים:

..אם.הטמפרטורה.יורדת.מתחת.
לאפס,.ודא.שהלהבים.לא.קפאו.על.
השמשה.הקדמית..השתמש.בחומר.

..הסר.שלג.מהשמשה:.בנוסף.על.
הגנת.הלהבים.פעולה.זו.תמנע.
עומס.על.מנוע.הלהבים.ואת.

התחממות.היתר.שלו.

..אל.תפעיל.את.מגבי.השמשה.
הקדמית.ואת.מגב.החלון.האחורי.על.

זכוכית.יבשה.

)138  

 החלפת להבי המגבים 
של השמשה הקדמית, 

איור 215
פעל.באופן.הבא:

..הרם.את.הזרוע.של.מגב.השמשה.
הקדמית.

..דחוף.את.התפס.A.ובו.בזמן.החלק.
את.הלהב.מהזרוע.באמצעות.דחיפה.

בכיוון.החץ.

החלפת להבי המגבים של 
החלון האחורי, איור 216, 

217
)אם.קיים(

. .ר.216 בדלתות.כנף,.איו

פעל.באופן.הבא:

.לחץ.על.לשונית.ההחזקה.A.ומשוך.את.

.. . בדלת.הנפה,.איור.217
פעל.באופן.הבא:

..לחץ.על.המחזיק.לאחור.כפי.שמוצג.

המברשת.החוצה.בהחלקתה.בכיוון.החץ.

באיור,.והסר.את.הלהב.

215 F0V0090 216 F0V0250

217 F0V0211

215 F0V0090 216 F0V0250

217 F0V0211

215 F0V0090 216 0ל0VהFסרת.קרח,.אם.צריך.250

217 F0V0211
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מתזים
אם.הזרם.לא.יוצא,.בדוק.תחילה.שיש.

נוזל.שטיפה.במיכל.המערכת.)אם.
קיימת(.)עיין.בנושא.“בדיקת.נוזלים”.

בפרק.זה(.

לאחר.מכן,.בדוק.שהמתזים.לא.
חסומים..השתמש.במחט.כדי.לפתוח.

את.החסימה,.אם.צריך.

שמשה קדמית )מתז(

מתזי.השמשה.הקדמית.מקובעים..
מחזיקי.המתזים.נמצאים.מתחת.
למכסה.המנוע.)ראה.איור.218(.

מגב החלון האחורי )מתז(

מתזי.החלון.האחורי.מקובעים..מחזיק.
המתז.נמצא.מעל.החלון.האחורי.

גלגלים וצמיגים

בדוק.את.לחץ.האוויר.בכל.גלגל,.כולל.
בגלגל.החלופי.הקומפקטי,.כל.שבועיים.
בערך.ולפני.נסיעות.ארוכות..יש.לבצע.

בדיקה.בצמיגים.קרים.

עליית.הלחץ.בעקבות.השימוש.היא.

תופעה.רגילה..לחצי.האוויר.הנכונים.
בצמיגים.נתונים.בנושא.“גלגלים”.

בפרק.נתונים.טכניים.

לחץ.לא.נכון.גורם.לבלאי.צמיגים.חריג.
איור.219:

A.לחץ.רגיל:.בלאי.סוליה.מאוזן

B..לחץ.נמוך:.בלאי.מוגבר.בקצות.
הסוליה.

C..לחץ.גבוה:.בלאי.מוגבר.במרכז.
הסוליה.

138 ( להבי מגבים בלויים מציבים 
סכנה חמורה בשל ראות ירודה 

במזג אוויר גרוע.

אזהרה

218 F0V0091 219 F0V0161

218 F0V0091 219 F0V0161

מגב החלון האחורי )מתז( גלגלים וצמיגיםמתזים
מתזי.החלון.האחורי.מקובעים..מחזיק. אם.הזרם.לא.יוצא,.בדוק.תחילה.שיש.

המתז.נמצא.מעל.החלון.האחורי. בדוק.את.לחץ.האוויר.בכל.גלגל,.כולל.נוזל.שטיפה.במיכל.המערכת.)אם.
בגלגל.החלופי.הקומפקטי,.כל.שבועיים.קיימת(.)עיין.בנושא.“בדיקת.נוזלים”.

בערך.ולפני.נסיעות.ארוכות..יש.לבצע.בפרק.זה(.
בדיקה.בצמיגים.קרים. לאחר.מכן,.בדוק.שהמתזים.לא.

עליית.הלחץ.בעקבות.השימוש.היא.חסומים..השתמש.במחט.כדי.לפתוח. אזהרה תופעה.רגילה..לחצי.האוויר.הנכונים.את.החסימה,.אם.צריך.
בצמיגים.נתונים.בנושא.“גלגלים”. 138 ( להבי מגבים בלויים מציבים 

בפרק.נתונים.טכניים. סכנה חמורה בשל ראות ירודה שמשה קדמית )מתז(
לחץ.לא.נכון.גורם.לבלאי.צמיגים.חריג. במזג אוויר גרוע. מתזי.השמשה.הקדמית.מקובעים..

איור.219: מחזיקי.המתזים.נמצאים.מתחת.
למכסה.המנוע.)ראה.איור.218(.

219 F0V0161

A.לחץ.רגיל:.בלאי.סוליה.מאוזן 218 F0V0091

B..לחץ.נמוך:.בלאי.מוגבר.בקצות.
הסוליה.

C..לחץ.גבוה:.בלאי.מוגבר.במרכז.
הסוליה.

213
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יש.להחליף.את.הצמיג,.כאשר.עובי. הסוליה.קטן.מ-.1.6.מ”מ..על.כל.פנים,.ש י

אכוף.את.החוקים.הקיימים.במדינה. וור

שאתה.נמצא.בה. יית
חשוב.ם ו

..הימנע.ככל.האפשר.מבלימות.חדות,. ת
וזח

ק
ה

התחלות.נסיעה.מהירות.ומזעזועים.
חזקים.בנסיעה.מעל.שפות.מדרכה,.

מהמורות.או.מכשולים.קשים.
אחרים..נסיעה.ארוכה.על.כביש.

משובש.עלולה.לגרום.נזק.לצמיגים.

..בדוק.באופן.תקופתי.שאין.חתכים.
בדפנות,.התנפחות.חריגה.או.בלאי.

חריג.

..פנה.למרכז.שירות.מורשה.מטעם.
חברת.ס.מ.ל.ת..בע”מ,.אם.צריך.

..הימנע.מהעמסת.יתר.של.הרכב.
בנסיעה:.אחרת,.עלול.להיגרם.נזק.

חמור.לגלגלים.ולצמיגים.

..אם.צמיג.נקור,.עצור.מיד.והחלף.

..צמיגים.מזדקנים.אפילו.בשימוש.

אותו,.כדי.למנוע.נזק.לצמיג,.
לחישוק,.למתלים.ולמערכת.ההיגוי.

מועט..סדקים.בסוליה.ובדפנות.הם.
סימן.להזדקנות..דאג.לבדיקה.

המקצועית.של.הצמיגים,.אם.גילם.
עולה.על.6.שנים..אל.תשכח.לבדוק.

בעיון.את.הגלגל.החלופי.

..אם.עליך.להחליף.צמיגים,.התקן.
תמיד.צמיגים.חדשים.והימנע.

מרכישת.צמיגים.ממקור.לא.ידוע.

..אם.צמיג.מוחלף,.החלף.גם.את.
שסתום.הניפוח.

..כדי.שיהיה.בלאי.מאוזן.בצמיגים.
הקדמיים.והאחוריים,.מומלץ.לבצע.

סבב.כל.15-10.אלף.ק”מ,.אך.
להתקין.אותם.באותו.צד.הרכב,.כדי.

לא.להפוך.את.כיוון.הסיבוב.

 )142 )141 )140 )139  

39 1( זכור, כי אחיזת הדרך של 
רכבך תלויה אף בלחץ אוויר 

נכון בצמיגים.

40 1( אם לחץ האוויר נמוך מדי, 
הצמיג על להתחמם יתר על 
המידה ולהינזק באופן חמור 

בעקבות זאת.

41 1( אל תחליף בין צמיגי צד ימין 
לצמיגי צד שמאל של הרכב 

ולהיפך.

142 ( לעולם אל תצבע חישוקי 
אלומיניום המצריכים תנאי 

 .150 C° טמפרטורה מעל 
תיתכן פגיעה בתכונות 
המכוניות של הגלגלים.

אזהרה



215

צינורות גומי

בכל.הנוגע.לתחזוקה.של.צינורות.הגומי.
של.מערכת.הבלמים.ושל.מערכת.
אספקת.הדלק,.הקפד.לפעול.לפי.

תכנית.התחזוקה.המפורטת.בפרק.זה.

אוזון,.טמפרטורות.גבוהות.והיעדר.
נוזלים.ממושך.במערכת.עלולים.לגרום.
להקשחה.ולהיסדקות.הצינורות.ואף.

לדליפות..לפיכך,.יש.לבדוק.אותם.
ביסודיות.

השבתת הרכב 
לתקופה ממושכת

אם.הרכב.יהיה.לא.בשימוש.למעלה.
מחודש,.נקוט.את.אמצעי.הזהירות.

הבאים:

..החנה.את.הרכב.בחניה.מקורה.
יבשה.ומאווררת,.אם.אפשר.

..שלב.הילוך.ובדוק.שבלם.החניה.לא.
מופעל.

..נתק.את.הכבל.השלילי.מקוטב.
המצבר.)עיין.בנושא.“אי.הפעלת.

הרכב”.בפרק.“לוח.מכשירים.
ובקרים”(.ובדוק.את.מצב.הטעינה.
של.המצבר.)עיין.בנושא.“מצבר”.

בפרק.“טיפול.ותחזוקה”(.

..נקה.את.החלקים.הצבועים.וכסה.
אותם.בשכבת.שעווה.מגנה.

..נקה.את.החלקים.המתכתיים.
המבריקים.וכסה.אותם.שכבת.מגן.

של.תרכובת.מיוחדת.הזמינה.
במכירה.חופשית.

..פזר.אבקת.טלק.על.להבי.הגומי.של.
השמשה.הקדמית.ושל.החלון.
האחורי.והרם.אותם.להזכוכית.

.פתח.מעט.את.החלונות.

..כסה.את.הרכב.ביריעת.בד.או.
פלסטיק.מחורר..אל.תשתמש.

באברזין.המונע.את.התאדות.הלחות.
מפני.הרכב.

..נפח.צמיגים.ללחץ.0.5.בר.מעל.
הלחץ.הסטנדרטי.המפורט.ובדוק.

אותו.בפרקי.זמן.קבועים.

..אל.תנקז.את.מערכת.הקירור.של.
המנוע.
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ורישי
יית

ו.ם
תת

ח
וזו

ק
ה

צבע הרכב

הגנה מפני גורמים 
סביבתיים

להלן.גורמי.החלודה.העיקריים:

..זיהום.אוויר

..אוויר.מלוח.ולחות.)אזורי.חוף.או.
באקלים.חם.ולח(

..שינויים.עונתיים

כמו.כן,.אין.להמעיט.בפעולת.החיכוך.
של.האבק.והחול.האטמוספריים.
הנישאים.ברוח,.וכן.של.בוץ.וחצץ.

ניתזים.ממכוניות.אחרות.

כדי.להגן.על.צבע.רכבך.מפני.חלודה.
השתמשה.חברת.פיאט.בטכנולוגיות.

הייצור.המתקדמות.שלה..

לרבות:

..צביעת.מוצרים.ומערכות.בצבע.בעל.
שיעור.התנגדות.גבוה.לחלודה.

ולחיכוך.

..שימוש.ביריעות.מתכת.מגלוונת.)או.
מטופלת.מראש(.בעלת.תכונות.

התנגדות.חזקות.לחלודה.

..התזת.גחון,.תא.המנוע,.חלקים.
פנימיים.בבתי.גלגלים.וחלקים.פנימיים.בבתי.גלגלים.וחלקים.

אחרים.בחומר.הגנה.מפני.חלודה.
חזק.

..התזת.חלקי.פלסטיק.מגנים.
באזוריהם.החשופים.יותר:.מתחת.
לדלת,.כנף.פנימית,.קצוות.וכד’.

..פתח.תיבות.סגורות,.כדי.שלא.ייווצר.

תקן.חיכוכים.ושריטות.מיד,.כדי.למנוע.
היווצרות.חלודה..השתמש.רק.במוצרי.
צבע.מקוריים.לביצועי.תיקונים.)עיין.

בנושא.“לוחית.זיהוי.של.צבע.המרכב”.
בפרק.“נתונים.טכניים”(.

תחזוקת.צבע.רגילה.כוללת.את.רחיצת.
הרכב:.תדירות.הרחיצה.תלויה.בתנאי.

ההפעלה.ובסביבת.ההפעלה.של.
הרכב. עיבוי.וכיסי.לחות.בפנים.

לדוגמה,.מומלץ.לרחוץ.את.הרכב.
לעתים.קרובות.יותר.באזורים.שבהם.  מעטפת חיצונית

זיהום.אוויר.גבוה.או.בדרכים.שמכוסות. ואחריות גחון
במלח..כדי.לשטוף.נכון.את.הרכב,.פעל.

באופן.הבא:רכבך.מכוסה.באחריות.מפני.חירור.
בעקבות.חלודה.של.רכיב.מקורי.

..שטוף.את.המרכב.בזרם.מים.בלחץ.
במרכב.או.במבנה.

לתנאי.האחריות.הכלליים,.עיין.בחוברת.
האחריות.

עצות לשימור הצבע

צבע

לצבע.הרכב.לא.רק.תפקיד.אסתטי,.
אלא.הוא.מגן.על.לוחות.המתכת.

שמתחתיו.

נמוך.

..נגב.את.המרכב.בספוג.שטבול.
בתמיסת.סבון.עדינה;.שטוף.את.

הספוג.בתדירות.גבוהה.

..שטוף.את.הסבון.במים.היטב.ויבש.
בזרם.אוויר.או.במטלית.מעור.צבי.
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אם.אתה.רוחץ.את.רכבך.במתקן.
האוטומטי,.פעל.לפי.ההמלצות.

הבאות:

-.הסר.את.האנטנה.מהגג,.כדי.שלא.
תינזק.

-.בדוק.שהוסיפו.מים.לתמיסת.סבון.
המיועדת.לרחיצה.

-.שטוף.ביסודיות,.כדי.למנוע.סימני.
סבון.על.המרכב.ועל.החלקים.הגלויים.

פחות.

)39  

חשוב..יש.לשטוף.מיד.וביסודיות.
לשלשת.ציפורים,.מכיוון.שהחומצה.
שהיא.מכילה.חומצה.חזקה.במיוחד.

)6  

נגב.ביסודיות.את.החלקים.הגלויים.
פחות.כגון.מסגרות.של.דלתות,.מכסה.

מנוע.ומסגרות.הפנסים.הראשים,.
מכיוון.ששם.המים.עלולים.להצטבר.
בקלות..מומלץ.להחנות.את.הרכב.
בחוץ.לזמן.מה.לאחר.הרחיצה,.כדי.

לאפשר.למים.להתאדות.

אל.תשטוף.את.הרכב.אחרי.שעמד.זמן.
רב.בשמש.או.אם.מכסה.המנוע.חם:.
השטיפה.עלולה.לפגוע.בברק.הצבע.

חלקי.פלסטיק.חיצוניים.יש.לנקות.
כשאר.חלקי.הרכב..אם.ניתן,.אל.תחנה.

את.רכבך.מתחת.לעצים:.שרף.
שמשתחרר.מסוגי.עצים.מסוימים.גורם.

לדהיית.הצבע.ומגביר.את.הסיכוי.
להיווצרות.חלודה.

תא מנוע
בתום.החורף.שטוף.ביסודיות.את.תא.

המנוע..אל.תתיז.מים.ישירות.אל.
יחידות.בקרה.אלקטרוניות.ועל.תיבת.
הנתיכים/ממסרים.שצדו.השמאלי.של.

תא.המנוע.)ביחס.לכיוון.נסיעה(..בצע.חלונות
פעולות.אלה.במוסך.מוסמך. כדי.לנקות.את.הזכוכית.השתמש.

בחומר.ניקוי.מיוחד..השתמש.במטליות.
חשוב..יש.לרחוץ.את.תא.המנוע.

נקיות,.כדי.לא.לשרוט.את.הזכוכית.או.
כאשר.המנוע.קר.ומתג.ההתנעה.

לפגוע.בשקיפות.שלה.
במצב.STOP..אחרי.השטיפה.ודא.שלא.
ניזוקו.או.הוסרו.פריטי.הגנה.שונים.)כגון. חשוב..נגב.את.הצד.הפנימי.של.החלון.

מכסי.גומי.ומגנים(. האחורי.בעדינות.בכיוון.סלילי.החימום,.
כדי.למנוע.נזק.לסלילים.

פנסים ראשיים
חשוב..לעולם.אל.תשתמש.בחומרים.
מבושמים.)כגון.בנזין(.או.בקטונים.)כגון.

אצטון(,.כדי.לנקות.את.עדשות.
הפלסטיק.של.הפנסים.הראשיים.
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ורישי
ית

ו.ום
ת

וזח
ק

ה

אביזרים פנימיים

בדוק.בקביעות.שהמים.לא.נלכדו.
מתחת.לשטיחונים.)מים.שמטפטפים.
מהנעליים,.מטריות.וכד’(,.מכיוון.שהם.

עלולים.לגרום.לחמצון.של.יריעות.
מתכת.

)144 )143  

או.בנגזרותיהם,.כדי.לנקות.את.זכוכית.
חשוב..אל.תשתמש.באלכוהול,.בבנזין.
או.בנגזרותיהם,.כדי.לנקות.את.זכוכית.

לוח.המחוונים.

ריפוד עור של גלגל הגה/ 39 (  מתקני רחיצה מסוימים 
ידית הילוכים/בלם החניה המשתמשים בלהבים ישנים ו/

)אם.קיים( או להבים במצב גרוע, עלולים 

את.החלקים.אלה.יש.לנקות.בתמיסת. לגרום נזק לצבע ולזרזר את 

סבון.עדין.ומים.בלבד. דהייתו באמעצות יצירת קווים 
לעולם.אל.תשתמש.באלכוהול.או.המקנים לו מראה מעומעם/ מושבים וריפודי בד בנגזרותיו.מעורפל, במיוחד בצבע כהה.  הסר.אבק.במברשת.רכב.או.בשואב. במקרה זה הברק מעט את 

קרא.בעיון.את.תווית.המוצר.לפני. אבק..מומלץ.להשתמש.במברשת. הצבע במוצרים מתאימים.
השימוש.במוצרים.מיוחדים.לניקוי.פנים. לחה.בריפוד.קטיפה.
הרכב..ודא.שהמוצר.לא.מכיל.כהלים.או. שפשף.את.המושבים.בספוג.לח.

חומרים.על.בסיס.אלכוהול. שנספג.בתמיסת.מים.וסבון.עדין.
אם.בעת.הניקוי.השמשה.הקדמית.
במוצרים.מיוחדים,.מטפטף.חומר.

הניקוי.על.ריפוד.העור.לש.גלגל.ההגה/חלקי פלסטיק
ידית.ההילוכים/בלם.החניה,.נגב.אותו. מומלץ.לנקות.את.החלקים.הפנימיים.
מיד.ושטוף.את.האזור.בתמיסת.סבון. במטלית.לחה.ובתמיסת.מים.וסבון.

ומים.עדינה. עדין..השתמש.במוצרים.מיוחדים.
לניקוי.פלסטיק.ללא.ממסים.ושנועדו.

חשוב..היזהר.בעת.שימוש.בנעילת.
במיוחד.למניעת.נזק.למראה.ולצבע.

עמוד.ההגה,.כדי.למנוע.שריטות.
של.החלקים.המנוקים,.כדי.לנקות.גריז.

בריפוד.העור.של.גלגל.ההגה.
וכתמים.קשים.

חשוב

6(   מוצרי ניקוי מזהמים את המים. 
יש לרחוץ את הרכב במקומות 

שמצוידים במכשור האוסף את 
נוזל השטיפה והמטהר אותו.

חשוב
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143 ( לעולם אל תשתמש בחומרים 
דליקים כגון בנזין אתר או בנזין 
מהונדס, כדי לנקות את פנים 

הרכב. המטענים 
האלקטרוסטטיים שנוצרים 
בעקבות פעולת השפשוף 

עלולים להצית אש.

144 ( אל תאחסן פחיות ריסוןס 
מתוך הרכב: הן עלולות 

להתפוצץ. אין לחשוף פחיות 
ריסוס לטמפרטורות גבוהות 

50. כאשר הרכב חשוף  C° מ- 
לעור שמ, הטמפרטורה 

הפנימית עולה בשיעור גבוה 
מערך זה.

אזהרה
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פרק זה מכיל את כל המידע 
השימושי להבנת אופן הייצור 
והפעולה של רכבך ומומחש 

באמצעות איורים טבלאות 
ותרשימים. נתונים אלו נועדו 

לטכנאים, אבל גם לחובבי רכב 
ולסקרנים המעוניינים לדעת יותר 

על רכבם.

נתונים טכניים

240...................................................... מידות 222.............................................. מידע זיהוי

248................................................ משקלים קודי מנוע - גרסאות מרכב............224

מילוי נוזלים וקיבולים.........................275 226........................................................ מנו ע

נוזלים וחומרי סיכה............................277 מערכת הדלק......................................228

ביצועים...................................................280 229................................................ תמסורת

תצרוכת דלק........................................281 בלמים.....................................................230

296....................................... CO2 פליטות 231.................................................... מתלים

צמיגים המאושרים לשימוש..........306 232........................................................ היגו י

הנחיות לגריטת הרכב......................309 גלגלים.....................................................233
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יני
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ייינכט
ם

I סוג מנוע מידע זיהוי
L קוד גרסת מרכב

M קוד חלקי חילוף מומלץ לשים לב לקודי הזיהוי של 
N מדד עשן )מנועי דיזל( הרכב. קודי הזיהוי הבאים מופיעים 

בלוחיות להלן:

VIN לוחית זיהוי

מספר שלדה

לוחית זיהוי של צבע מרכב

לוחית מספר שלדה מספר מנוע

הלוחיות ממוקמות בהתאמה:
VIN ברצפת תא הנוסעים ליד המושב  ) לוחית זיהוי הרכב )

לוחית זו מותקנת בפתחי כניסת 

הבא איור 20:
לוחית זיהוי צבע מרכב

B מספר ואישור סוג
לוחית זו מותקנת בחלקו הפנימי של 

C קוד זיהוי של סוג הרכב
מכסה המנוע ומכילה את המידע הבא 

איור D:221 מספר שלדה

A  יצרן הצבעE משקל כולל מותר של רכב בעומס 
מלא

B שם הצבע
F משקל כולל מותר של רכב בעומס 

C קוד צבע של פיאט
מלא הגורר גרור

D קוד צבע לצביעה חוזרת ותיקונים
G משקל כולל מותר על הסרן הקדמי

H משקל כולל מותר על הסרן האחורי

הקדמי הימני, לגישה פתח את 
המכסה A איור 222

  בחלק התחתון של השמשה 
הקדמית B איור 223

220 F0V0115 221 F0V0118

222 F0V0116

220 F0V0115 221 F0V0118 האוויר לתא המנוע וכוללת את המידע

222 F0V0116

220 F0V0115 221 F0V0118

222 F0V0116
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הלוחית כוללת את הנתונים הבאים:

 דגם הרכב

 מספר השלדה

מספר זיהוי מנוע
מספר זיהוי המנוע טבוע על בלוק 

הצילינדרים וכולל את הדגם ומספר 
סידורי של השלדה.

223 F0V0117
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קודי מנוע - גרסאות מרכב

קוד מנוע דגם

843A1000 1.4

198A4000 1 .4 T-JET

263A2000 (66 kW)  1.3 MultiJet

263A6000 (55 kW)

198A3000 (77 kW) 1 .6 MultiJet

263A3000 (74 kW)

263A4000 (66 kW - Torque 290 Nm)

263A5000 (66 kW - Torque 200 Nm)

263A1000  2.0 MultiJet
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MultiJet X E 1.6   100 כ”ס יורו4/ יורו 5  קוד גרסת המרכב הבא והמפתח הם 
/ יורו +5 דוגמה שלפיה ניתן להשליל על כל קודי 

MultiJet X F 0. 2  135 כ”ס יורו 5 / יורו  גרסאות מרכב.

5+ דוגמה:

T-JET X G 4. 1  120 כ”ס יורו 5 / יורו 6  263 A XA 1 A 00

MultiJet  XH 1.6   90 כ”ס יורו 5 / יורו  263 דגם 

5+ A משקל כולל 

MultiJet  XL 6. 1  90 כ”ס )מומנט  200  XA מנוע
Nm( יורו 5 / יורו +5 1 סרן מנוע/סרן היגוי 

MultiJet  XM 1.3   75כ”ס יורו 5 / A תיבת הילוכים
יורו +5 00 גרסה

סרני הינע /סרני היגוי מרכב / מושבים
1 מטען 700   Z 5/7 מושבים  D oblo  A

ק”ג

תיבת הילוכיםW מטען 1,000 ק”ג / קומבי 5 
מושבים

A תיבת הילוכים ידנית )5 הילוכים(
 N1 Y טנדר N1  H משאית גרור

B תיבת הילוכים ידנית )6 הילוכים(

1 תיבה ידנית אוטומטית
מנועים

16v  XA  1.4 יורו 4/ יורו 5 / יורו 6

MultiJet  XC  1.3  90 כ”ס יורו 4/

יורו 5 / יורו +5

MultiJet X D 1.6   105 כ”ס יורו4/ יורו 5 
/ יורו +5
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 ם
ייינכט
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מנוע

DPF 3. 1 ללא MultiJet 1 .4 T-JET 1.4 גרסאות

199A3000 198A4000 843A1000 קוד מנוע

דיזל 4 פעימות 4 פעימות מחזור פעולה

4 בטור 4 בטור 4 בטור מספר צילינדרים וסידורם

69.6x82 72x84 72x84 קדח צילינדר ומהלך בוכנה )מ”מ(

1248 1368 1368 נפח מנוע )סמ”ק(

17.6:1 9.8+-0.2 11:1 יחס דחיסה

66 88 70 הספק מרבי )EEC( )קו”ט(

90 120 95 הספר מרבי )EEC( )כ”ס(

4000 5000 6000 במהירות סיבוב )סל”ד(

200 206 127 מומנט מרבי )EEC( ניוטון מטר

20.4 21 12.95 מומנט מרבי )EEC( )קג”מ(

1750 3000 4500 במהירות סיבוב )סל”ד(

- NGK IKR9F8 NGK DCPR7E מצתים

)EN 590 סולר )מפרט בנזין נטול עופרת  בנזין נטול עופרת  דלק
)EN 228 95 )מפרט )EN 228 95 )מפרט
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 2.0 MultiJet 1 .6 MultiJet DPF 1.3  עם MultiJet גרסאות

263A1000  263A3000 / 198A3000 / 263A2000 / 263A6000 קוד מנוע
263A5000 / 263A4000

דיזל דיזל דיזל מחזור פעולה

4 בטור 4 בטור 4 בטור מספר צילינדרים וסידורם

83x90.5 79.5x80.5 69.6x82 קדח צילינדר ומהלך בוכנה )מ”מ(

1956 1598 1248 נפח מנוע )סמ”ק(

16.5:1 16.5:1 16.8:1 יחס דחיסה

99 77/74/66 66/55 הספק מרבי )EEC( )קו”ט(

135 105/100/90 90/75 הספק מרבי )EEC( )כ”ס(

3500 4000 4000 במהירות סיבוב )סל”ד(

320 290/200(*) 2000 מומנט מרבי )EEC(ניוטון מטר

32.6 29.6/20.4(*) 20.4 מומנט מרבי )EEC( )קג”מ(

1500 1500 1500 במהירות סיבוב )סל”ד(

- - - מצתים

)EN 590 סולר )מפרט )EN 590 סולר )מפרט )EN 590 סולר )מפרט דלק

263A5000 קוד מנוע )*(
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40 ( שינויים או תיקונים במערכת הדלק המבוצעים שלא כהלכה או ללא התחשבות במפרטים הטכניים של המערכת, 
עלולים לגרום לתקלות ובעקבותיהם לסכנת שריפה.

חשוב

מערכת הדלק
)40  

מערכת דלק גרסאות

מערכת הזרקת דלק אלקטרונית רב נקודתית, בעלת הזרקה עוקבת, 
1.4

ללא קו החזרת דלק

בקרה אלקטרונית למערכת הזרקת דלק רב נקודתית בעלת הזרקה 
1 .4 T-JET

עוקבת עם מגדש טורבו ומצנן ביניים.

1 .3 MultiJet

בקרה אלקטרונית למערכת הזרקה ישירה MultiJet מסוג מסילה 
1 .6 MultiJet

משותפת עם מגדש טורבו ומצנן ביניים.

2 .0 MultiJet
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תמסורת

הנעה מצמד תיבת הילוכים

חמישה או שישה הילוכים קדמיים 
קדמית דוושה מתכוונת ללא הילוך סרק

)בהתאם לדגם( והילוך אחורי
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בלמים

בלם חניה בלמי שירות אחוריים בלמי שירות קדמיים

מופעל באמצעות ידית, פועל על 
דיסקים דיסקים מאווררים

הבלמים האחוריים

חשוב   מים, קרח ומלח המופזים על הכבישים עלולים להצטבר על דיסקי הבלמים ולפגוע ביעילות הבלימה בהפלה 
הראשונה של הבלמים.
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מתלים

אחוריים קדמיים דגמים

עצמאיים מסוג מולטילינק, קפיצים  קדמי
לולייניים, בולמי זעזועים טלסקופיים  מקפרסון, גלגלים עצמאיים

ומוט מייצב )בהתאם לדגם( אחורי
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ם

היגוי

סוג קוטר סיבוב )בין מדרכות(

סבבת ומוט משונן עם הגה כוח הידראולי 11.2 )בסיסי גלגלים קצר( 

12.5 )בסיס גלגלים ארוך( 
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T עד 190 קמ”ש  סימוני הצמיג ומשמעותם: גלגלים
U עד 200 קמ”ש 
H עד 210 קמ”ש  185/65  R 15 88H :דוגמה

V עד 240 קמ”שחישוקים וצמיגים )ראה איור 224(
חישוקי פלדה כבושה או סגסוגת קלה. 

מבירות נסיעה מרבית צמיגים רדיאליים ללא אבוב. כל 
לצמיגי שלגהצמיגים המאושרים לשימוש מופיעים 

ברישיון הרכב.
QM + S  עד 160 קמ”ש חשוב במקרה של סתירה בין הנתונים 
TM + S  עד 190 קמ”ש בספר הוראות הרכב ורישיון הרכב, 
H M + S עד 210 קמ”ש המפרט הקובע הוא זה המופיע 

ברישיון הרכב.
שיעור העמסה )קיבולת  לנהיגה בטוחה, יש להתקין ברכב 

מטען( צמיגים מאותו יצרן ומאותו סוג על כל 

70 = 335 ק”ג 185  רוחב נומינלי )S המרחק במ”מ הגלגלים.
71 = 345 ק”ג בין דפנות הצמיג( חשוב אל תשתמש באבובים בצמיגים 

72 = 355 ק”ג 65  יחס גוה רוחב )H/S( באחוזים  R ללא פנימית )טיובלס(.
73 = 365 ק”ג צמיג רדיאלי
74 = 375 ק”ג 15 קוטר הצמיג באינצ’ים )( גלגל חלופי
75 = 387 ק”ג 88 שיעור העמסה )קיבולת מטען( חישוק מפלדה כבושה. צמיג ללא 
76 = 400 ק”ג H מהירות נסיעה מרביתפנימית )טיובלס(.
77 = 412 ק”ג

78 = 425 ק”ג מהירות נסיעה מרבית גאומטריית גלגלים
79 = 437 ק”ג Q עד 160 קמ”ש  התכנסות חיובית של הגלגל הקדמיים 
80 = 450 ק”ג

R עד 170 קמ”ש הנמדדת בין החישוקים: 1- ± 1 מ”מ.
81 = 462 ק”ג

S עד 180 קמ”ש  הערכים מתייחסים לרכב במצב תקין.
82 = 475 ק”ג

224 F1A0247
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83 = 467 ק”ג נ

84 = 500 ק”ג ותו

85 = 515 ק”ג יני

86 = 530 ק”ג ם

87 = 545 ק”ג

 
ט

88 = 560 ק”ג כ

89 = 580 ק”ג

ייייינ

90 = 600 ק”ג ם

91 = 615 ק”ג

92 = 630 ק”ג

95 = 690 ק”ג

99 = 775 ק”ג

מגיני חישוק
)145  

סימני החישוקים 
ומשמעותם

 6J x 15 ET 43 :דוגמה
 145 ( אל תתקין צלחות גלגלים אם  )ראה איור 224(

6   רוחב החישוק באינצ’ים )1( אתה משתמש בצלחות 
J     מתאר מרכז החישוק )הבליטה  קבועות משולבות )עם 

הצדדית המשמשת כתובת עקב  קפיצים( על חישוקי פלדה 
הצמיג( )2( וצמיגים שהותקנו לאחר 

15  קוטר נומינלי של החישוק באינצ’יםהרכישה ומצוידים במגן חישוק 
)איור 225(. שימוש בצמיגים 

)תואם לקוטר הצמיג שיש להתקין( 
וצלחות גלגל שאינם תואמים 

.)Ø=3(
יכול לגרום לאובדן לחץ אוויר 

ET 43  מידת ההיסט ) המרחק בין  פתאומי.
מישור ההתקנה לבין קו האמצע של 

החישוק(

אזהרה

225 F1A0248
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 גלגל חלופי )עבור דגמים/
צמיגים

שווקים מסוימים( חישוקים דגמים

צמיג חישוק צמיגי שלג צמיגים רגילים

 195/60 R16 C  195/60 R16 C  195/60 R16 C
6Jx16ET36.5 6Jx16ET36.5 1.4                כל הדגמים 

99T 99Q (M+S) 99T

 195/60 R16 C  195/60 R16 C  195/60 R16 C
6Jx16ET36.5 6Jx16ET36.5 T-JET 1.4    כל הדגמים 

99/97T 99Q (M+S) 99/97T
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נ
ות

יני
 ם

יינכט
ם

 גלגל חלופי )עבור דגמים/
צמיגים

שווקים מסוימים( חישוקים דגמים

צמיג חישוק צמיגי שלג צמיגים רגילים

185/65 R1 5 6Jx15 ET39 185/65 R1 5 185/65 R15 6Jx15 ET39
92T קל 92Q (M+S) 92T קל

195/65 R15 6Jx15 ET39 195/65 R1 5 195/65 R15 6Jx15 ET39
Cargo

95T כבד 95Q (M+S)) 95T (*) כבד

195/60 R16 C 195/60 R16 C 195/60 R16C 
6Jx16 ET36.5 6Jx16 ET36.5

99T 99Q (M+S) 99T (*)

195/60 R16 C 195/60 R16C 195/60 R16 C
6Jx16 ET36.5 6Jx16 ET36.5 Cargo Maxi

99T 99Q (M+S) 99T

185/65 R1 5 6Jx15 ET39 185/65 R1 5 185/65 R1 5 6Jx15 ET39
88T קל 88Q (M+S) 88T קל 1 .3 MultiJet

195/65 R15 6Jx15 ET39 195/65 R15 195/65 R15 6Jx15 ET39 5 מושבים 
95T כבד 95Q (M+S) 95T (*) כבד )M1(

195/60 R16 C 195/60 R16C 195/60 R16 C
6Jx16 ET36.5 6Jx16 ET36.5

99T 99Q (M+S) 99T (*)

195/60 R16C 195/60 R16 C 195/60 R16C  7 מושבים
6Jx16 ET36.5 6Jx16 ET36.5

99T 99Q (M+S) 99T )M1(

195/60 R16 C 6Jx15 ET39 195/60 R16C 195/60 R16 C 6Jx15 ET39
99T כבד 99Q (M+S) 99T כבד

Combi )N1( 
195/60 R16C 195/60 R16 C 195/60 R16 C

6Jx16 ET36.5 6Jx16 ET36.5
99T 99Q (M+S) 99T (*)

)*( חלופה
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 גלגל חלופי )עבור דגמים/
צמיגים

שווקים מסוימים( חישוקים דגמים

צמיג חישוק צמיגי שלג צמיגים רגילים

185/65 R1 5 6Jx15 ET39 185/65 R15 185/65 R15 6Jx15 ET39
92T קל 92Q (M+S) 92T קל

195/65 R1 5 6Jx15 ET39 195/65 R1 5 195/65 R15 6Jx15 ET39
Cargo

95T כבד 95Q (M+S)) 95T (*) כבד

195/60 R16C 195/60 R16 C 195/60 R16 C
6Jx16 ET36.5 6Jx16 ET36.5

99T 99Q (M+S) 99T (*)

195/60 R16 C 195/60 R16C 195/60 R16 C
6Jx16 ET36.5 6Jx16 ET36.5 Cargo Maxi

99T 99Q (M+S) 99T

185/65 R1 5 6Jx15 ET39 185/65 R1 5 185/65 R1 5 6Jx15 ET39
88T קל 88Q (M+S) 88T קל  1.3 MultiJet

195/65 R15 6Jx15 ET39 195/65 R15 195/65 R15 6Jx15 ET39 5 מושבים 
95T כבד 95Q (M+S) 95T (*) כבד )M1(

195/60 R16 C 195/60 R16C 195/60 R16 C
6Jx16 ET36.5 6Jx16 ET36.5

99T 99Q (M+S) 99T (*)

195/60 R16C 195/60 R16C 195/60 R16C  7 מושבים
6Jx16 ET36.5 6Jx16 ET36.5

99T 99Q (M+S) 99T )M1(

195/60 R16 C 6Jx15 ET39 195/60 R16C 195/60 R16 C 6Jx15 ET39
99T כבד 99Q (M+S) 99T כבד

Combi )N1( 
195/60 R16C 195/60 R16 C 195/60 R16 C

6Jx16 ET36.5 6Jx16 ET36.5
99T 99Q (M+S) 99T (*)

)*( חלופה
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נ
ינותת

 םם
יינכט

ם

 גלגל חלופי )עבור דגמים/
צמיגים

שווקים מסוימים( חישוקים דגמים

צמיג חישוק צמיגי שלג צמיגים רגילים

 1 95/60 R16 C   195/60 R16 C  1 95/60 R16 C
6JX15 ET36.5 6JX15 ET36.5 כל הדגמים 2 .0 MultiJet

99T 99Q )M+S( 99T
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עומס מלא עומס בינוני גודל

אחורי קדמי אחורי קדמי

2.9 2.9 2.5 2.5 185/65 R15 88T

3 2.9 2.6 2.5 185/65 R15 92T

2.6 Doblo (M1) 2.4 Doblo (M1)

2.7 Doblo Cargo 2.6 2.4 Doblo Cargo 2.4 195/65 R15 95T

3.2 Doblo Combi (N1) 2.4 Doblo Combi (N1)

2.8 Doblo 5P (M1)

3.6 Doblo Cargo

 195/60 R16C
3.6 Doblo 7P (M1) / 2.7 2.7 2.7

99/97T

3.6 Doblo Combi (N1) /

3.6 Doblo Combi Maxi

3.6 )בכל הדגמים ותמיד   195/60 R16C
2.7 2.7 2.7

עם בקרת אחיזה פלוס( 99/97T M+S

לכשאר הצמיגים חמים ניתן להוסיף עד 1.0+ בר לערך הנקוב. אך יש לבדוק מחדש את ערכי הניפוח הנכונים כשהצמיגים 
קרים. עם צמיגי שלג הוסף 0.2+ בר ללחצי הניפוח עבור צמיגים רגילים. בנסיעה במהירויות שמעל 160 קמ”ש, יש לנפח את 

הצמיגים לערכים התואמים לעומס מלא.



240

ם
ניי

טכ
ם 

ני
תו

מידותנ

דגמי בסיס גלגלים קצר

המידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לרכב עם צמיגים רגילים. 

הגובה מתייחס לרכב ללא מטען.

226 F0V0555

מידות ת
נ

דגמי בסיס גלגלים קצרינות ם

המידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לרכב עם צמיגים רגילים.   
הגובה מתייחס לרכב ללא מטען.כט יינ

ם

226 F0V0555

240
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H G F E D C B A

1530 1832 1510  1845/1895 740 2755 911 4406
(*)

)*( עם גגון )אם קיים(

ייתכנו הבדלים קלים בהתאם למידות הגלגלים.
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ם
ניי

טכ
ם 

ני
תו

גרסאות בסיס גלגלים ארוךנ

המידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לרכב עם צמיגים רגילים. 

הגובה מתייחס לרכב ללא מטען.

227 F0V0556

גרסאות בסיס גלגלים ארוךנ

המידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לרכב עם צמיגים רגילים. ת ננו

הגובה מתייחס לרכב ללא מטען. ם
י

 ם
יינכט

ם

227 F0V0556

242
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H G F E D C B A

גרסאות 
 1880/1927 1530בסיס  1832 1510 740 3105 911 4756

(*) גלגלים 
ארוך

גרסאות 
 1845/1895 M11530 בסיס  1832 1510 740 3105 911 4756

(*) גלגלים 
ארוך

)*( עם גגון )אם קיים(

ייתכנו הבדלים קלים בהתאם למידות הגלגלים.
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ם
ניי

טכ
ם 

ני
תו

גרסאות גג גבוהנ

המידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לרכב עם צמיגים רגילים. 

הגובה מתייחס לרכב ללא מטען.

228 F0V0557

גרסאות גג גבוהנ

המידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לרכב עם צמיגים רגילים. ת ננו

הגובה מתייחס לרכב ללא מטען. ם
י

 ם
יינכט

ם

228 F0V0557

244
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H G F E D C B A

2115(*) / 1530גרסאות גג  1832 1510 740 2755 911 4406
2125 (**) גבוה

Doblo דגמי )*(

oblo Cargo דגמי )**( 

ייתכנו הבדלים קלים בהתאם למידות הגלגלים.
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ם
ניי

טכ
ם 

ני
תו

דגמי טנדר בסיס גלגלים קצרנ

המידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לרכב עם צמיגים רגילים. 

הגובה מתייחס לרכב ללא מטען.

ABCDEFGHILMNOP

49064227275591156115101845153017891870240510451240600

ייתכנו הבדלים קלים בהתאם למידות הגלגלים.

229 F0V0572

דגמי טנדר בסיס גלגלים קצרנ

המידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לרכב עם צמיגים רגילים. ת ננו

הגובה מתייחס לרכב ללא מטען.

י
ם

י
 ם

יינכט
ם

229 F0V0572

P O N M L I H G F E D C B A

600 1240 1045 2405 1870 1789 1530 1845 1510 561 911 2755 4227 4906

ייתכנו הבדלים קלים בהתאם למידות הגלגלים.
246
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דגמי טנדר בסיס גלגלים קצר

המידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לרכב עם צמיגים רגילים. 

הגובה מתייחס לרכב ללא מטען.

ABCDEFGHILMNOP

49064227275591156115101845153017891870240510451240600

ייתכנו הבדלים קלים בהתאם למידות הגלגלים.

230 F0V0573

דגמי טנדר בסיס גלגלים קצר

המידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לרכב עם צמיגים רגילים. 

הגובה מתייחס לרכב ללא מטען.

230 F0V0573

P O N M L I H G F E D C B A

600 1240 1045 2405 1870 1789 1530 1845 1510 561 911 2755 4227 4906

ייתכנו הבדלים קלים בהתאם למידות הגלגלים.
247



248

נ
ת

נ
ינות

 ם
ייינכט

ם

משקלים

Doblo 1.4

מקרא

A. ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל 
נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג - G עומס מרבי על יצול 

)גרור עם בלמים(

  B (*)
G F E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 100 1000/500 530 605 1140 1090 1945 1445 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

בסיס גלגלים קצר - גג גבוה 
60 - 1000/500 540 615 1450 1120 2045 1505 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
- 2 מושבים קדמיים - 3 

60 100 1000/500 700 775 1220 1120 2145 1445 מושבים אחוריים בשורת 
מושבים שנייה - 2 מושבים 

בשורת מושבים שלישית

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
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Doblo  1.4 T-JET
מקרא

A. ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל 
נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג - G עומס מרבי על יצול 

)גרור עם בלמים(

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 100 1000/500 540 615 1140 1090 2030 1490 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
- 2 מושבים קדמיים - 3 
מושבים אחוריים בשורת 

60 100 1000/500 700 775 1160 1120 2190 1490
מושבים שנייה - 2 מושבים 
אחוריים בשורת המושבים 

שלישית

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
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Doblo 1.6נ

מקראות A ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 0% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל נהג ינ
- D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג - G עומס מרבי על יצול   ם

)גרור עם בלמים( כט
ייני

ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 100 1300/500 530 605 1075 1090 2035 1505 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

בסיס גלגלים קצר - גג גבוה 
60 - 1300/500 540 615 1450 1120 2115 1575 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך - 
2 מושבים קדמיים - 3 מושבים 

60 100 1300/500 700 775 1220 1120 2205 1505 אחוריים בשורת מושבים שנייה 
- 2 מושבים אחוריים בשורת 

מושבים שלישית

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 100 1300/500 505 580 1310 1200 2105 1600 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
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Doblo 2.0 MultiJet
מקרא

A. ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל 
נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג - G עומס מרבי על יצול 

)גרור עם בלמים(

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

60בסיס גלגלים קצר - גג נמוך - 2  100 1500/500 530 605 1140 1130 2085 1555
מושבים קדמיים - 3 מושבים אחוריים

60בסיס גלגלים קצר - גג גבוה - 2  - 1500/500 540 615 1450 1120 2155 1615
מושבים קדמיים - 3 מושבים אחוריים

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך - 2 
60מושבים קדמיים - 3 מושבים אחוריים  100 1500/500 700 775 1220 1120 2255 1555

בשורת מושבים שנייה - 2 מושבים 
אחוריים בשורת מושבים שלישית

60בסיס גלגלים קצר - גג נמוך - 2  100 1500/500 490 565 1450 1200 2105 1615
מושבים קדמיים - 3 מושבים אחוריים

60בסיס גלגלים קצר - גג גבוה - 2  - 1500/500 540 615 1450 1200 2215 1675
מושבים קדמיים - 3 מושבים אחוריים

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(



252

Cargo 1.4נ

מקראות A. ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל ינ
נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג - G עומס מרבי על יצול   ם

)גרור עם בלמים( כט
ייני

ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל
060 100 1000/500 495(0) 570 1140 1090 1850 1355

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 100 1000/500 675 750 1140 1090 2030 1355

- 2 מושבים קדמיים
0060 100 1000/500 855( ) 930 1450 1090 2210 1355
060 - 1000/500 495(0) 570 1140 1090 1860 1355

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 - 1000/500 675 750 1160 1090 2040 1355

- 2 מושבים קדמיים
0 060 - 1000/500 855( ) 930 1450 1090 2215 1355

)*( אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**( הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***(כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
( יכולת נשיאת מטען מופחתת 00 (

( יכולת נשיאת מטען מוגדלת00 (
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Cargo 1.4
מקרא

A. ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל 
נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג - G עומס מרבי על יצול 

)גרור עם בלמים(

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל
060 100 1000/500 495(0) 570 1450 1090 1855 1360 בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 

60 100 1000/500 855 930 1450 1090 2215 1360 - 2 מושבים קדמיים
060 100 1000/500 495(0) 570 1140 1090 1850 1355

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 100 1000/500 675 570 1140 1090 2030 1355

- 3 מושבים קדמיים
0060 100 1000/500 855( ) 930 1450 1090 2210 1355
060 - 1000/500 495(0) 570 1140 1090 1860 1365

בסיס גלגלים קצר - גג גבוה 
60 - 1000/500 675 750 1160 1090 2040 1365

- 3 מושבים קדמיים
0060 - 1000/500 855( ) 930 1450 1090 2215 1360
060 100 1000/500 495(0) 570 1450 1090 1855 1360 בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 

60 100 1000/500 855 930 1450 1090 2215 1360 - 3 מושבים קדמיים

)*( אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**( הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***(כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
( יכולת נשיאת מטען מופחתת 00 (

( יכולת נשיאת מטען מוגדלת00 (
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Combi 1.4נ

מקראות A. ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל ינ
נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג G עומס מרבי על יצול   ם

)גרור עם בלמים( ייינכט
ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

60 100 1000/500 659 734 1450 1090 2084 1425 בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
- 2 מושבים קדמיים - 3 

0060 100 1000/500 749( ) 824 1450 1090 2184 1435 מושבים אחוריים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 100 1000/500 749 824 1450 1090 2215 1466 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט()0( יכולת נשיאת מטען מופחתת 0
( יכולת נשיאת מטען מוגדלת00 (



255

Cargo 1.4T-JET
מקרא

A ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל 
נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג G עומס מרבי על יצול 

)גרור עם בלמים(

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

00 בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 100 1000/500 930( ) 1005 1450 1090 2370 1440

- 2 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים קצר - גג גבוה 
0060 - 1000/500 930( ) 1005 1450 1090 2410 1480 - 2 מושבים קדמיים - יכולת 

נשיאת מטען מוגדל

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 100 1000/500 930 1005 1450 1120 2410 1480

- 2 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים ארוך - גג גבוה 
60 100 1000/500 930 1005 1450 1120 2480 1550

- 2 מושבים קדמיים

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(

)°°( יכולת נשיאת מטען מוגדלת
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נ
יינות

 ם
ייינכט

ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
0060 100 1000/500 930( ) 1005 1450 1090 2370 1440 - 3 מושבים קדמיים - יכולת 

נשיאת מטען מוגדלת

בסיס גלגלים קצר - גג גבוה 
0060 - 1000/500 930( ) 1005 1450 1120 2410 1480 - 3 מושבים קדמיים - יכולת 

נשיאת מטען מוגדל

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 100 1000/500 930 1005 1450 1150 2410 1480

- 3 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים ארוך - גג גבוה 
60 - 1000/500 930 1005 1450 1200 2480 1550

- 3 מושבים קדמיים

)*( אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**( הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***(כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
( יכולת נשיאת מטען מוגדלת00 (
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Combi 1 .4 T-JET
מקרא

A ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל 
נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג G עומס מרבי על יצול 

)גרור עם בלמים(

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 100 1000/500 749 824 1450 1090 2170 1421 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 100 1000/500 749 824 1450 1120 2265 1516 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
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Cargo 1.3 MultiJetנ
A ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל  וות

נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג G עומס מרבי על יצול  יני

)גרור עם בלמים(  ם
ייינכט

ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל
060 100 1000/500 495(0) 570 1140 1090 1860 1365

60 100 1000/500 705 780 1140 1090 2070 1365 בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
0060 100 1000/500 960( ) 1035 1450 1090 2355 1365 - 2 מושבים קדמיים

60 100 1000/500 137(^^) 212 1140 1090 1500 1365

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(

)°( יכולת נשיאת מטען מופחתת 
)°°( יכולת נשיאת מטען מוגדלת 

)^^( מקל כולל מותר 1500
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  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל
060 100 1000/500 495(0) 570 1450 1090 1955 1460

60 100 1000/500 960 1035 1450 1120 2420 1460 בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 100 1000/500 705(****) 780 1140 1090 2156 1451 - 2 מושבים קדמיים

60 100 1000/500 1000(^) 1075 1450 1150 2505 1501

060 100 1000/500 495(0) 570 1140 1090 1860 1365
בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 

60 100 1000/500 705 780 1140 1090 2070 1365
- 3 מושבים קדמיים

0060 100 1000/500 960( ) 1035 1450 1090 2355 1395
060 100 1000/500 495(0) 570 1450 1090 1955 1460

60בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך  100 1000/500 960 1035 1450 1150 2420 1460
- 3 מושבים קדמיים

60 100 1000/500 705(****) 780 1140 1120 2156 1451

60 100 1000/500 1000(^) 1075 1450 1150 2505 1501

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
)°( יכולת נשיאת מטען מופחתת 

)****( 700 ק”ג 1140
)^( משקל כולל מותר 2505 

)°°( יכולת נשיאת מטען מוגדלת
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Combi 1.3 MultiJetנ
A ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל  וות

נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג - G עומס מרבי על יצול  יני

)גרור עם בלמים(  ם
יינכט

ם
י

ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

60 100 1000/500 659 734 1310 1090 2144 1485 בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
- 2 מושבים קדמיים - 3 

0060 100 1000/500 749( ) 824 1310 1090 2234 1485 מושבים אחוריים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 100 1000/500 749 824 1310 1090 2254 1505 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(

)°°( יכולת נשיאת מטען מוגדלת
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Cargo 1.6 MultiJet
A ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל 
נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג G עומס מרבי על יצול 

)גרור עם בלמים(

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל
060 100 1300/500 495(0) 570 1140 1090 1890 1395

60 100 1300/500 705 780 1140 1090 2100 1395 בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 

00
- 2 מושבים קדמיים - 3 

60 100 1300/500 960( ) 1035 1450 1200 2425 1465
מושבים אחוריים

60 100 1300/500 1020)^( 1095 1450 1150 2505 1485

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(

)°( יכולת נשיאת מטען מופחתת 
)°°( יכולת נשיאת מטען מוגדלת 

)^( משקל כולל מותר 2505
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נ
יינות

 ם
כט

יינייי
ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל
060 - 1300/500 495(0) 570 1140 1090 1933 1438

60 - 1300/500 705 780 1140 2143 2143 1438 בסיס גלגלים קצר - גג גבוה 
0060 - 1300/500 960( ) 1035 1450 2435 2435 1475 - 2 מושבים קדמיים

60 - 1300/500 1020 ^) ( 1095 1450 2505 2505 1505

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(

)°( יכולת נשיאת מטען מופחתת 
)°°( יכולת נשיאת מטען מוגדלת 

)^( משקל כולל מותר 2505
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  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל
060 100 1300/500 495(0) 570 1450 1120 2000 1505

60 100 1300/500 705(****) 780 1140 1120 2170 1465 בסיס גלגלים ארוך - גג 
60 100 1300/500 960 1035 1450 1200 2465 1505 נמוך - 2 מושבים קדמיים

60 100 1300/500 1000)^( 1075 1450 1200 2505 1505

060 - 1300/500 495(0) 570 1450 1200 2030 1535
60בסיס גלגלים ארוך - גג  - 1300/500 705(****) 1035 1450 1200 2495 1535

גבוה - 2 מושבים קדמיים
60 - 1300/500 970)^( 1045 1450 1200 2505 1535

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
)°( יכולת נשיאת מטען מופחתת 

)****( 700 ק”ג 
)^( משקל כולל מותר 2505
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נ
יינות

 ם
כט

יינייי
ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל
060 100 1300/500 495(0) 570 1450 1090 1890 1395

60 100 1300/500 705 780 1140 1090 2100 1395 בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
0060 100 1300/500 960( ) 1035 1450 1200 2425 1465 - 3 מושבים קדמיים

60 100 1300/500 1020 ^) ( 1095 1450 1200 2505 1485

060 - 1300/500 495(0) 570 1450 1120 1933 1438

60 - 1300/500 705 780 1450 1150 2143 1438 בסיס גלגלים קצר - גג גבוה 
0060 - 1300/500 960( ) 1035 1450 1200 1475 1475 - 3 מושבים קדמיים

60 - 1300/500 1000)^( 1075 1450 1200 1505 1505

)*( אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**( הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***(כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
)°( יכולת נשיאת מטען מופחתת 
)°°( יכולת נשיאת מטען מוגדלת 

( משקל כולל מותר 2505^ (
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  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל
060 100 1300/500 495(0) 570 1450 1135 2000 1505

60 100 1300/500 705(****) 780 1140 1150 2170 1465 בסיס גלגלים ארוך - גג 
60 100 1300/500 960 1035 1450 1200 2465 1505 נמוך - 3 מושבים קדמיים

60 100 1300/500 1000)^( 1075 1450 1233 2505 1505

060 - 1300/500 495(0) 570 1450 1200 2030 1535
60בסיס גלגלים ארוך - גג  - 1300/500 960 1035 1450 1233 2495 1535

גבוה - 3 מושבים קדמיים
60 - 1300/500 970)^( 1045 1450 1233 2505 1535

)*( אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**( הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***(כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
)°( יכולת נשיאת מטען מופחתת 

)****( 700 ק”ג 
( משקל כולל מותר 2505^ (
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Combi 1.6 MultiJetנ
A ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל  וות

נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג G עומס מרבי על יצול  יני

)גרור עם בלמים(  ם
יינכט

ם
י

ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

60 100 1300/500 659 734 1310 1090 2164 1505 בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
- 2 מושבים קדמיים - 3 

0060 100 1300/500 749( ) 824 1310 1090 2254 1505 מושבים אחוריים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 100 1300/500 749 824 1310 1090 2349 1600 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

)*( אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**( הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***(כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
)°°( יכולת נשיאת מטען מוגדלת
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Cargo 2.0 MultiJet
A. ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל 
נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג G עומס מרבי על יצול 

)גרור עם בלמים(

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל
060 100 1500/500 495(0) 570 1140 1120 1943 1448

60 100 1500/500 705 780 1140 1120 2153 1448 בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
0060 100 1500/500 960( ) 1035 1450 1120 2435 1475 - 2 מושבים קדמיים

60 100 1500/500 970(^) 1045 1450 1120 2505 1535

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
)°( יכולת נשיאת מטען מופחתת 
)°°( יכולת נשיאת מטען מוגדלת 

)^( משקל כולל מותר 2505
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נ
יינות

 ם
כט

יינייי
ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל
060 - 1500/500 495(0) 570 1140 1120 1960 1465

60 - 1500/500 705 780 1450 1120 2170 1465 בסיס גלגלים קצר - גג גבוה 
0060 - 1500/500 960( ) 1035 1450 1200 2465 1505 - 2- מושבים קדמיים

60 - 1500/500 950 ^) ( 1025 1450 1120 2505 1555

060 100 1500/500 495(0) 570 1450 1120 2000 1505 בסיס גלגלים ארוך - גג 

60 100 1500/500 960 1035 1450 1120 2465 1505 נמוך - 2 מושבים קדמיים

0060 - 1500/500 495( ) 570 1450 1200 2040 1545 בסיס גלגלים ארוך - גג 

60 - 1500/500 960 1035 1450 1200 2505 1545 גבוה - 2 מושבים קדמיים

)*( אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**( הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***(כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
)°( יכולת נשיאת מטען מופחתת 
)°°( יכולת נשיאת מטען מוגדלת 

( משקל כולל מותר 2505^ (
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  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל
060 100 1500/500 495(0) 570 1140 1120 1943 1448

60 100 1500/500 705 780 1140 1120 2153 1448 בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
0060 100 1500/500 960( ) 1035 1450 1200 2436 1475 - 3 מושבים קדמיים

60 100 1500/500 970)^( 1045 1450 1233 2505 1535

060 - 1500/500 495(0) 570 1140 1120 1960 1465

60 - 1500/500 705 780 1450 1135 2170 1465 בסיס גלגלים קצר - גג גבוה 
0060 - 1500/500 960( ) 1035 1450 1200 2465 1505 - 3 מושבים קדמיים

60 - 1500/500 950)^( 1025 1450 1233 2505 1555

060 100 1500/500 495(0) 570 1450 1150 2000 1505 בסיס גלגלים ארוך - גג 

60 100 1500/500 960 1035 1450 1200 2465 1505 נמוך - 3 מושבים קדמיים

060 - 1500/500 495(0) 570 1450 1200 2040 1545 בסיס גלגלים ארוך - גג 

60 - 1500/500 960)^( 1035 1450 1233 2505 1545 גבוה - 3 מושבים קדמיים

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
)°( יכולת נשיאת מטען מופחתת 
)°°( יכולת נשיאת מטען מוגדלת 

)^( משקל כולל מותר 2505
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Combi 2.0 MultiJetנ
A. ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל  וות

נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג G עומס מרבי על יצול  יני

)גרור עם בלמים(  ם
יינכט

ם
י

ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

60 100 1500/500 659 734 1450 1135 2170 1511 בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
- 2 מושבים קדמיים - 3 

0060 100 1500/500 749( ) 824 1450 1150 2354 1605 מושבים אחוריים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 100 1500/500 749 824 1450 1200 2364 1615 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

בסיס גלגלים ארוך - גג גבוה 
60 - 1500/500 749 824 1450 1200 2424 1675 - 2 מושבים קדמיים - 3 

מושבים אחוריים

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
)°°( יכולת נשיאת מטען מוגדלת
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טנדר 1.4
A ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל 
נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג G עומס מרבי על יצול 

)גרור עם בלמים(

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 0 1000/500 905 980 1450 1120 2210 1305

- 2 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 0 1000/500 890 965 1450 1120 2210 1320

- 2 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 0 1000/500 905 980 1450 1120 2210 1305

- 3 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 0 1000/500 890 965 1450 1120 2210 1320

- 3 מושבים קדמיים

 )*( אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**( הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***(כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
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Flatbed 1.3 MultiJetנ
A ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל  וות

נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג G עומס מרבי על יצול  יני

)גרור עם בלמים(  ם
יינכט

ם
י

ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 0 1000/500 1069 1144 1450 1120 2414 1345

- 2 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 0 1000/500 1080 1155 1450 1120 2440 1360

- 2 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 0 1000/500 1069 1144 1450 1120 2414 1345

- 3 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 0 1000/500 1080 1155 1450 1120 2440 1360

- 3 מושבים קדמיים

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(



273

Flatbed 1.6 MultiJet
A. ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל 
נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג G עומס מרבי על יצול 

)גרור עם בלמים(

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 0 1300/500 1069 1144 1450 1200 2454 1385

- 2 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 0 1300/500 1080 1155 1450 1200 2480 1400

- 2 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 0 1300/500 1069 1144 1450 1200 2454 1385

- 3 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 0 1300/500 1080 1155 1450 1200 2480 1400

- 3 מושבים קדמיים

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
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Flatbed 2.0 MultiJetנ
A ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק 90% מלא וללא ציוד נוסף( - B משקל מטען מרבי מותר - C משקל מטען כולל  וות

נהג - D משקל מטען ללא נהג - E משקלי גרור )עם בלמים / ללא בלמים( - F עומס מרבי על הגג G עומס מרבי על יצול  יני

)גרור עם בלמים(  ם
יינכט

ם
י

ם

  B (*)
G F (***) E D (**) C (**) A דגמים 

אחורי קדמי כולל

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 0 1500/500 1069 1144 1450 1200 2494 1425

- 2 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 0 1500/500 1065 1155 1450 1200 2505 1440

- 2 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים קצר - גג נמוך 
60 0 1500/500 1069 1144 1450 1200 2494 1425

- 3 מושבים קדמיים

בסיס גלגלים ארוך - גג נמוך 
60 0 1500/500 1065 1155 1450 1200 2505 1440

- 3 מושבים קדמיים

)*(  אין לחרוג מערכים אלה. המשתמש הוא האחראי לארגון המטען בתא המטען ו/או לטעינת משטח המטען בהתאם 
לערכים המותרים.

)**(  הערכים מתייחסים לרמת אבזור מינימלית. אם מותקן ציוד מיוחד )חלון קבוע, התקן גרירה וכו’( המשקל ללא מטען גדל 
ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען המרביים.

)***( כולל משקל של מערכות נשיאה מטען )גגונים ותאי חפצים של פיאט(
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מילוי נוזלים וקיבול מנועי בנזין

נוזלים מומלצים ושמנים   1.4 T-JET 1.4
מקוריים

בנזין נטול עופרת לפחות 95  60 60 ליטר מיכל דלק:

)EN 228 תקן( RON 8-10 8-10 ליטר כולל עתודה של:

תערובת של מים מזוקקים 
5.8 ליטר 5 ליטר מערכת קירור מנוע:

)***( PARAFLUUP  50% -ו

2.1 ק”ג 2.35 ליטר / 2 ק”ג אגן שמן מנוע:
SELENIA K P.E

2.45 ק”ג 2.7 ליטר / 2.3 ק”ג אגן שמן מנוע ומסנן:

 TUTELA TRANSMISSION
1.5 ק”ג 1.76 ליטר / 1.5 ק”ג בית תיבת הילוכים / דיפרנציאל:

GEARFORCE

מערכת בלמים הידראולית עם 
TUTELA TOP 4 0.450 ק”ג 0.450 ק”ג

:ABS

 TUTELA TRANSMISSION
0.900 ק”ג 0.900 ק”ג נוזל הידראולי הגה כוח:

GI/E

תערובת של מים  ונוזל 
מיכל נוזל שטיפה שמשה 

 TUTELA PROFESSIONAL 2.2 )*( / 6 )**( ליטר 2.2 )*( / 6 )**( ליטר
קדמית / חלון אחורי:

SC35

  PARAFLUUP 60 - 40 כאשר משתמשים ברכב התנאי מזג אוויר קשים במיוחד, אנו ממליצים להשתמש בתערובת  )***(
ומים מזוקקים. 

)*( לדגמי Doblo  ללא שוטפי פנסים ראשיים
)**( לדגמי Doblo/Doblo Combi/Doblo Cargo  עם שוטפי פנסים ראשיים.
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נ
ת

נ
ינות

 םם
ט

ינ
ייינכ

ם

מילוי נוזלים וקיבול מנועי דיזל

נוזלים מומלצים ושמנים   2.0 MultiJet  1.6 MultiJet 1 .3 MultiJet
מקוריים

סולר לכלי רכב )תקן  60 ליטר 60 ליטר 60 ליטר מיכל דלק:

)EN590 8-10 ליטר 8-10 ליטר 8-10 ליטר כולל עתודה של:

תערובת של מים מזוקקים 
6.7 ליטר 6.7 ליטר 5.2 ליטר מערכת קירור מנוע:

)***( PARAFLUUP  50% -ו

4.5 ליטר / 3.6 ק”ג 4.5 ליטר / 3.6 ק”ג 3 ליטר / 2.5 ק”ג אגן שמן מנוע:
SELENIAWR P.E.

4.9 ליטר / 3.9 ק”ג 4.9 ליטר / 3.9 ק”ג 3.2 ליטר / 2.7 ק”ג אגן שמן מנוע ומסנן:

 TUTELA TRANSMISSION בית תיבת הילוכים / 
2 ליטר / 1.7 ק”ג 2 ליטר / 1.7 ק”ג 2 ליטר / 1.7 ק”ג

GEARFORCE דיפרנציאל:

מערכת בלמים הידראולית 
TUTELA TOP 4 0.450 ק”ג 0.450 ק”ג 0.450 ק”ג

:ABS עם

 TUTELA TRANSMISSION
0.900 ק”ג 0.900 ק”ג 0.900 ק”ג נוזל הידראולי הגה כוח:

GI/E

תערובת של מים  ונוזל 
מכל נוזל שטיפה שמשה 

 TUTELA PROFESSIONAL 2.2 )*( / 6 )**( ליטר 2.2 )*( / 6 )**( ליטר 2.2 )*( / 6 )**( ליטר
קדמית/פנסים ראשיים:

SC35

  PARAFLUUP 60 - 40 כאשר משתמשים ברכב התנאי מזג אוויר קשים במיוחד, אנו ממליצים להשתמש בתערובת  )***(
ומים מזוקקים. 

)*( לדגמי Doblo  ללא שוטפי פנסים ראשיים
)**( לדגמי Doblo/Doblo Combi/Doblo Cargo עם שוטפי פנסים ראשיים.
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נוזלים וחומרי סיכה
רכבך מצויד בשמן מנוע שפותח ונבדק בקפידה כדי לעמוד בדרישות של תכונית הטיפולים. שימוש קבוע בחומרי הסיכה 

שלו.

נוזלים וחומרי סיכה   מפרטי נוזלים ושמנים 
ייעוד שימוש

מקוריים

שמנים על בסיס סינתטי 

חומרי סיכה למנועי בנזין

האחריות.
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נוזלים וחומרי סיכ
טיפולים. שימוש קבוע בחומרי הסיכה  מוד בדרי רכבך מצויד בשמן מנוע שפותח 

פעולת ה  מרי סיכה  המומלצים מבטיח תצרוכת דלק
שלו.

מוצרים מומלצים ומפר

שי
כה 

מקוריים
ייעוד

 

9
F מ

בהתאם לתוכנית הטיפולים

ל 
)41  

 
  

מ
ב

  מ1ו4(ש

41(  השימוש במוצרים עם מפרטים השונים מאלו המצוינים לעיל יכולים לגרום נזק למנוע ואינם מכוסים במסגרת 
האחריות.

חשוב

בההתתאאם ם ללתותוככנינית ת ההטיטיפופוליליםםבבההתתאאם ם ללתותוככנינית ת ההטיטיפופוליליםם
FF551100..DD0077  נוזלים וחומרי סיממפפררטט  טטככנניי
FF551100..DD0077  מפפררטט  טטככנניי

בהתאם לתוכנית הטיפולים

.SELENIA WR P..SELENIA WR FORWARבD.EבDבהתאם לתוכנית הטיפוליםהתאם לתוכנית הטיפוליםחשו דגמי Euro 6 עם אוריאה
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נ
קפידה כדי לעמוד בדרישות של תכונית הטיפולים. שימוש קבוע בחומרי הסיכה  ר

המומלצים מבטיח תצרוכת דלק ופליטות מזהמים. חומרי סיכה איכותיים הם חיוניים לפעולת המנוע ולחיי השירות הארוכים 
שלו.

מוצרים מומלצים ומפרטיה

ש
נים 

ב
סיכה 

חומרי סיכה למנועי בנזין

ש
ב
0

9.5 א

.SELENIA K P.E
F מ

בהתאם לתוכנית הטיפולים

למנועי דיזל 

 SAE ,ששממננייםם  עעלל  בבססייסס  ססייננתתטיטי דטריגתה םסמיכות

מוצרים מומלצים ומפרטיהםכבך מצויד בשמן מנוע שפותח ונבדק ב

םהלטיפול נכון ברכב

SELENIA K P.E.שותנ וזשללי ם תוכוחנוימת ריה 

לחלואמ ריא ורסייאכהה  

 SAE ,ששממננייםם  עעלל  בבססייסס  ססייננתתטיטי  דטריגתה םסמיכות

בדרגת סמיכות, SAE ונ במדפקר בטי קנפויזדליה םכ ודי שלמע

35-S2 ישור פיאט. C AECA ECA2  C,S2A E,5  5WW--3300

וזלים וחומרי סיכההמומלצים מבטיח תצרוכת דלק ופליטות מזהמים. חומרי סיכה איכותיים הם חיוניים לפעולת המנוע ולחיי השירות הארוכים 

03.C07 פרט טכני.ESLEELENNIAIA  WWRR  PP..E603.C07 פרט טכני.S.ESLEELENNIAIA  WWRR  PP..EE

ימוש

מרי   41(

ש
ב
0

9.5 א

.SELENIA WR P.E
מ

נים, ניתן להשתמש בחומרי סיכה בעלי ביצועי ACEA מינימליים,  במקרה חירום עם חומרי סיכה בע
רביים ש ב

41(  השימוש במוצרים עם מפרטים השונים מאלו המצוינים לעיל יכולים לגרום נזק למנוע ואינם מכוסים במסגרת 
האחריות.

במקרה חירום עם חומרי סיכה בעלי מפרט מומלץ אינם זמינים, ניתן להשתמש בחומרי סיכה בעלי ביצועי ACEA מינימליים, חשוב

חומרי סיכה למנועי דיזחומרי סיכה למנועי דיזלמקרה זה הביצועים המ

עלי מפרט מומלץ אינם שמנים על בסיס סינתטי דרגת סמיכות, SAE שמנים על בסיס סינתטי
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נוזלים וחומרי סיכה
ים. שימ עמוד בדריש רכבך מצויד בשמן מנוע שפותח ו

ה איכותיים הם חיוניים לפעולת המנוע ולחיי השירות הארוכים  המומלצים מבטיח תצרוכת דלק 
שלו.

מפר מ

נוזלים וחומרי סיכה  
מקוריים

ייעוד

חומרי סיכה למנועי בנזין
0
א

E
מ

בהתאם לתוכנית הטיפולים

חומרי סיכה למנועי דיזל 

. ACSEA C3 W.55535- אישור פיאט DS1-9.55535א4י-שור 5 , פיאט 2
ילי שומר פרפיט אמטו 2מלSץ- 5אי3נ5ם5 ז5.מי9

.SELENIA K P.603.C07 פרט טכניF842.F13 מפרט טכני
F603.C07 פרט טכני

 SA. ACEE ,Aו תC5ס, מי3כ  W05535ד4רג-ת-S1 ישור פיאט.ACEA C2 ,SAE 0W-30
. ACSEA C3 W

ACEA C3 , 5W-40 . ופלילטוטית פומל נכון ברכנבדק בקפיזדהה מיכדםי.  לחו

SELENIA WR FORWARD.פרט טכני SELENIA K P.F510.D07. ניתן להשתמש בחומרי סי
.SELENIA K P.

SA ל המנוע אינם מובטחים.בדרגת סמיכות, דגמי ACEA C2 ,5 W-3Euro 6 . בדמרניגםת  עסל מיבכוסיתס,  EסיAנSת טי 

9.5 S95 .5553553-5י-S11  לטיפול נכון ברכבאימנשיוםר אישור עפיל בסיס סינתט פיאאטט

 מפלרטטיי פנווזל לניכםו ןו בשרמכנA. C AECA ECA2  C,S2A E,5  5WW--3300.ישור פיאט S2-5535 מפרטי נוזלים ושמ

. ACEA C3 ,5 םW4טי-הEuro 5  SמיAגEבבדדררגגתת  ססממייככוותת,,  ד
 מפרטי נוזלים ושמנים 

. ACEA C3 ,5 םW4טי-ה  SמיAגEבבדדררגגתת  ססממייככוותת,,  ד
 מפרטי נוזלים ושמ

ro 6 בדרגת סמיכות, דגמי ב0ד4רג-תW  5ס, מי3כCו תSA. ACEE ,A במקרה זה הביצועים המרביים של המנוע אינם מובטחים.חומרי סיכה למנועי בנזין

מיליםים,  ACEA SELENIA K P.E.במקרה חירום עם חומרי סיכה בעלי מפרט מומלץ אינם זמינים, ניתן להשתמש בחומרי סיכה בבהעלתי אבים צולעית וכנית ה טמיינפיולשמנים על בסיס סינתטי  שבדמרניגםת  עסל מיבכוסיתס,  EסיAנSת טי 

חומרי סיכה למנועי דיזלשימוש

יפולים הס יהארוכיםטכה ייעוד מנוע ולחיי השירוובשה תקאבוםע  לבתחווכמנירית  הת 

חומרי סיכה למנועי דיזל וצרים מומלצים ו

מנים על בסיס סינתטי אישור פיאט S2-9.55535ופליטות מזהמים. חומרי סיכ

 מפלרטטיי פנווזל לניכםו ןו בשרמכנבים
5 S95 .5553553-5י-S11  לטיפול נכון ברכבאימנשיוםר אישור עפיל בסיס סינתט פיאאטט

מפרט טכני F603.C07אויתכו תשיים מהםק ורחייויניםים לל תכונית הטיפול

)41    )41

ש
ב

9.55535-S1 אישור פיאט

E
בהתאם לתוכנית הטיפולים

ינים, ניתן להשתמש בחומרי סיכה בעלי ביצועי ACEA מינימליים,  ב
במקרה זה הביצועים המרביים של המנוע אינם מובטחים.

41(  השימוש במוצרים עם מפרטים השונים מאלו המצוינים לעיל יכולים לגרום נזק למנוע ואינם מכוסים במסגרת 
האחריות.

חשוב

בדרגת סמיכות, בדמרגת סמיכות,נים על בסיס 
לש מהנימנםו עע ל איבנסםי סמ וסבינטתחיטים .שמנים על בסיס סינתטי
נים על בסיס EסיAנSתטי 

בממקקררהה  זחיהר והם ביעצום עיחום מהרי מסריבכייהם  בשעלל י הממפנורעט  אימונמם לץמו באיטנחםי זם.מ

F .SELE D.510פרט טכני 07.  NIA WR PF013.K15 מפרט טכני  SA . ACEE ,Aכות C25ס, מי  W0ד3רג-ת.ACEA C2 ,SAE 0W-20
-S1 ט C5  , פי2אW.5553 .5 ACEA מפרט טכני F510.D07אישור פיאט DSX-9.55535רטים השונים מאלו המצויא3י-שור -S1 ט C5  , פי2אW9.5553 .5 ACEA 0א3י-שור אישור פיאט DSX-9.55535השימוש במוצרים עם מפרטים השונים מאלו המצוינים לעיל יכולים לגרום נזק למנוע ואינם מכוסים במסגרת (
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נ
נוות

נ

נוזלים וחומרי סיכה   מפרטי נוזלים ושמנים 
ייעוד שימוש

מקוריים לטיפול נכון ברכב

 TUTELA

מפרקי ציריות בצד 
הגלגל F702.G07  לפי מפרט טכני אישור פיאט 9.55580 צמיגות 

חומרי סיכה תיבת הילוכים 
וציריות הנעה

מפרקי ציריות בצד  TUTELA STAR 700

 TUTELA חומר סיכה להגה כוח שמעל 

F001.C94 לפי מפרט טכני

 ISO,  116 DOT 4 ’מס FMVSS ISO,  116 DOT 4 ’מס FMVSS נוזל בלמים
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ם
ניי

כ
ו

טי
 י

םכ
יטנ

 תם
נוזלים וחומרי סני

 TRANSMISSION
נוזלים וחומרי סיכה  שמן  מסינפרתטטיי  נרוזב לדירםג ותיש EמנAיSם   מסינפרתטטיי  נרוזב לדירםג ותיש EמנAיSם  

יויכיעוםד תיבות היליויכיעוםד ידניות  TRANSשימוש
מקוריים לA טי85פו-ל Wנ5כו7ן  ברכבPI GL4לA טי85פו-ל Wנ5כו7ן  

 TUTELAלפי מפרט TUTELAF002.F10 לפי מפרט טכני  SAE שמן סינתטי רב דרגתי
תיבות הילוכים ידניות   TRANSMISSION

4מLשGח IתA Pס י5כ8ה -מוWל5ב7 דנום, לשימוש 4מLשGח IתA Pס י5כ8ה -מוWל5ב7 ד
ודיפרנציאל GEARFORCE

1-2 משח
מפרקי ציריות בצד 

אישור פיאט 9.55580 צמיגות 
חומרי סיכה תיבת הילוכים 

וציריות הנעה
NLGI 0-1משחת סיכNLGI 0-1משחת סיכה למפרקי ציריות 

מפרקי ציריות בצד  TUTELA STAR 700

 TUTELA חומר סיכה להגה כוח שמעל 
נוזל הידראולי הגה כוח TRANSMISSION GI/E

בקרה הידראולית של אישור פיאט 9.55597ומצמד העולה על מפראישור פיאט 9.55597ומצמד העולה על מפרטי:  TUTELA TOP 4
נוזל בלמים

F001.A93 לפי מפרט טכני
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נוזל בלמים

נוזל סינתטי למערכות בלמים 
ומצמד העולה על מפרטי: 

 ISO,  116 DOT 4 ’מס FMVSS
 SAE J 1704 , 4925

אישור פיאט 9.55597

TUTELA TOP 4
F001.A93 לפי מפרט טכני

בקרה הידראולית של 
הבלמים והמצמד

TUTELA ALL STARF 0סי2כ0ה.F 1לפי נמוזפלריטם  וטחכוני מ0רי
702.G07  לפי מפרט טכני
נוזפלריטם  וטחכוני מ0ריF 1.סי2כ0ה0 
02.G07  פרט טכני

TUTELA ALL STAR
לפי נמוזפלריטם  וטחכוני מ0ריF 1.סי2כ באיטשמופר רפטיוראוטת  ג6בZוהMו-ת

 מפרטי נוזלים ו
באיטשמופר רפטיוראוטת  ג6בZוהMו-ת9.55550
 מפרטי נוזלים ושמנים  מפרטי נוזלים ושמנים 
ייעודור פיאט 9.55580 צמיג שימוש

מקוריים NLGI 1-2משחת סיכה מולבדנום, לשימוש לטיפול נכון ברכבסיכה מולבדנום, ללטיפול נכון ברכב
NLGIת סיכלטי

TUTELA A LTLU STTEALRA LTLU STTEALRA
אישור פיאט 9.55580 צמימשמשן חסתי נסתיכטיה  רלב מדפררגקתיי  צEירAיוS תאישור פיאט 9.55580 צמיגמשמשן חסתי נסתיכטיה  רלב מדפררגקתיי  צEירAיוS ת 

בטמפרטורות גבוהות
תיבותהגלגלתיבות הילוכים ידניות הגלגלמשמשן חסתי נסתיכטיה  רלב מדפררגקת  0T7R  AניNטכS MטIרSפSמI OפיNלF702.G 0T7R  AניNטכS MטIרSפSמI OפיNל

GעליL4ד5ם1-2 ב AקPמI
NLGIו5ך 7נ מוךWד5ם 8-חיכ AקPמI  GעליL4ו5ך 7נ בWד5ם 8-חיכ AקPמI  GעליL4מפרקי צירב

ודיפרנציאלודיפרנציאל
הדיפרנציאל

LA STAR 700GEARFORCEGEARFORCE
F701.C07 לפי מפרט טכני

NLGI 1-2
אאייששוורר  פפייאאטט  590.5-5M5Z860 5צ5מ5י.גו9

NLGI 1-2
לפי מפרט טכני F002.F10לפי מפרט טכני F701.C07אאייששוורר  פפייאאטט  590.5-5M5Z860 5צ5מ5י.גו9ת 

במעשליח מת קסדיכם ה חימכוולך בנדנמווךםבמעשליח מת קסדיכם ה חימכוולך בנדנמווךם, לשימוש 
המדפירפרקינ צצייאריולת בצד המדפירפרקינ צצייאריול

 TUTELA1T.UCT07E LניAטכ A טLLפר SמT AפיRל TUTELAF701T.UCT07E LניAטכ A טLLפר SמT AפיRל באיטשמופר רפטיוראוטת  ג0ב8ו5הו5ת5באיטשמופר רפטיוראוטת  ג0ב8ו5הו5ת9.5 צמיגות 
הגלגלנוזל הידראולי הגה כוחהגלגל

TRANSMISSION GI/EF702.G07  לפי מפרט טכני
701T.UCT07E LניAטכ A טLLפר SמT AפיRל
TRANSMISSION GI/E02.G07  לפי מפרט טכני

באיטשמופר רפטיוראוטת  ג0ב8ו5הו5ת9.5 צמ
 ”ATF DEXRON III“ אט 9.55580 צממפרטNיLפG רIאט 9.55580 צמיגות 1אי-0ש וNיLפG רI1אי-0ש ו III“ אמפרטNיLפG רI1אי-0ש ו

 סיכהNLGIור פי
חומר1-2 באיNLGI 1-2באישור פיאט AG2-9.55550חומרי סיכה תיבת הילוכים  ממפשרחט ת “IIסIי כNה OלRמXפEרD קי FצTיAרי”ו ת ממפשרחט ת “IIסIי כNה OלRמXפEרD קי FצTיAרי”ו ממפשרחט ת “IIסIי כNה OלRמXפEרD קי FצTיAרי”ו ת נוזל סינתטי למערכות בלמים וציריות הנעה

בקרה הידראולית שמפרקי ציריות בצד בקרה הידראולית של מפרקי ציריות בצד  T.CU9T4E יLכנAט S טTרAפRל0פ0י 7 מTUTELA TOP 4T4E יLכנAט S טTרAפRל0פ0י 7 מTUTELA TOP 4F001T.CU9T4E יLכנAט S טTרAפRל0פ0י 7 מTUTELA TOP 4
בבעאילי שומר קדפים אחיט כו2ך GנAמ-וך9.55550ומצמד העולה על מפרטי: בבעאילי שומר קדפים אחיט כו2ך GנAמ-וך550ומצמד העולה על מפרטי: בבעאילי שומר קדפים אחיט כו2ך GנAמ-וך0ומצמד העולה על מפר

ם והמיהדיפרנציאל ם והמצמדיהדיפרנציאלהבלמ הבלמ FF7 1 C000 .1.A9037  ללפפיי  ממפפררטט  טטככננייFF7 1 C000 .1.A9037  ללפפיי  ממפפררטט  טטככנניי ומצמד העוSAE J 1704 , 4925NLGI 0-1704 , 4925NLGI 0-1 נוזל סינתטי למערכוSAE J 1704 , 4925 נוזל סינתטי למערכות בלמים אישור פיאט 9.55580 צמיגות 
 TUTELA  IS לOח 6ש11  מ,ע DכוO הT י כמה ס’ל ה4גFסM רVמSחוSS לOח 6ש11  מ,ע DכוO הT י כמה ס’ל ה4גFסM רVמSחוS

הבלמים והמצמד
נוזל הידראולי הגה כוחנוזל הידראולי הגה

001.A93 לפי מפרט טכני
TRANSMISSION GI/E  ”ATF  DSEAXER JO 1N7 0III4“  ,5מ2פ9ר 4ט DSEAXER JO 1N7 0III4“  ,5מ2פ9ר 4ט

F001.C94 לפי מפרט טכני 90.-5A5G529 75-.9.555590באיאישושרו ר פיפיאאט טA5G529 7באיאישושרו ר פיפיאאט ט
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נוזלים וחומרי סיכה
רכבך מצויד בשמן מנוע שפותח ונבדק בקפידה כדי לעמוד בדרישות של תכונית הטיפולים. שימוש קבוע בחומרי הסיכה 

המומלצים מבטיח תצרוכת דלק ופליטות מזהמים. חומרי סיכה איכותיים הם חיוניים לפעולת המנוע ולחיי השירות הארוכים 
שלו.

מוצרים מומלצים ומפרטיהם

שימוש
 מפרטי נוזלים ושמנים 

לטיפול נכון ברכב
נוזלים וחומרי סיכה 

מקוריים
ייעוד

חומרי סיכה למנועי בנזין

שמנים על בסיס סינתטי 
 SAE ,בדרגת סמיכות
. ACEA C3 , 5W-40

9.55535-S2 אישור פיאט

.SELENIA K P.E
F603.C07 מפרט טכני

בהתאם לתוכנית הטיפולים

חומרי סיכה למנועי דיזל 
)41  

שמנים על בסיס סינתטי 
 SAE ,בדרגת סמיכות
 . ACEA C2 , 5W-30

9.55535-S1 אישור פיאט

.SELENIA WR P.E
F510.D07 מפרט טכני

בהתאם לתוכנית הטיפולים

במקרה חירום עם חומרי סיכה בעלי מפרט מומלץ אינם זמינים, ניתן להשתמש בחומרי סיכה בעלי ביצועי ACEA מינימליים, 
במקרה זה הביצועים המרביים של המנוע אינם מובטחים.

רטים השונים מאלו המצוינים
9.55550-MZ6 אישור פיאט

Gם נEוAגרRלF םOליRכוCי Eזק למנוע ואינםו דימפכורנסיצים אבלמסגרת ו דימפכורנסיצים אבלGם נEוAגרRלF םOליRכוCי E41(  השימוש במוצרים עם מפרטים השונים מאלו המצוינים לעיל
האחריות.

חשוב
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ייעוד שימוש

מערכות קירור בשיעור 

up

חומר הגנה למצננים

מוצרים אחרים. 
אישור פיאט 9.55523

לערבוב עם סולר )25  TUTELA DIESEL ART
תוסף לסולר 

תוסף סולר להגנה נגד קפיאה 
TUTEL A של מנועי דיזל

לא מדולל במערכות  נוזל שטיפה של השמשה 
PROFESSIONAL SC 35

שטיפה של השמשה  הקדמית
הקדמית/ החלון האחורי
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שימוש
 מפרטי נוזלים ושמנים 

לטיפול נכון ברכב
נוזלים וחומרי סיכה 

מקוריים
ייעוד

חומרי סיכה תיבת הילוכים 
וציריות הנעה

 SAE שמן סינתטי רב דרגתי
 75W-85 API GL4

9.55550-MZ6 אישור פיאט

 TUTELA
 TRANSMISSION

GEARFORCE
F002.F10 לפי מפרט טכני

תיבות הילוכים ידניות 
ודיפרנציאל

משחת סיכה מולבדנום, לשימוש 
בטמפרטורות גבוהות

אישור פיאט 9.55580 צמיגות 
NLGI 1-2

TUTELA ALL STAR
F702.G07  לפי מפרט טכני

מפרקי ציריות בצד 
הגלגל

משחת סיכה למפרקי ציריות 
בעלי מקדם חיכוך נמוך

אישור פיאט 9.55580 צמיגות 
NLGI 0-1

TUTELA STAR 700
F701.C07 לפי מפרט טכני

מפרקי ציריות בצד 
הדיפרנציאל

חומר סיכה להגה כוח שמעל 
מפר

9.55 באישור

 TUTELA
GI/E

F001.C לפי מפרט
נוזל הידראולי הגה כוח

ל טפייפאוטל  נ2כGון Aב-ר0כ5ב5
 TהRכAסיN יSרMומIחSוS םIOליNנ וז

 מטקכוניר יי94ם
 טמ “פIIIר טNי נOוזRלXיEם Dו FשTמAנ”י ם 

וחוזלמ ר סינהגתנטהי  אלדמועם רעכום ת הבגלנהמי נםג ד נוחוזלמ ר סינהגתנטהי  אלדמועם רעכום ת הבגלנהמי נםג 
וקמפציאמדה , המעובולסה סע לע ל מפמורנוטיא: תקמפציאמדה , המעובולסה סע לע ל מפמורנוטיא: תילן 

בשקל רה% 0הי5 דערדא בשקל רה% 0הי5 דערדא ולית של  TUTELA TOP 4TUTELA TOP
)*( PARAFLU גSליSקVולF Mב נומסס’ח הT  4אוOרגDנ י6ת.1  1 ה,עOולIS ה גSליSקVולF Mב נומסס’ח הT  4אוOרגDנ י6ת.1  1 ה,עOולIS ה 35-. נוזל בלמים C° להבטלממפירם טוורההמ צשמל דלהבטלממפירם טוורההמ צשמל ד
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שימוש
מקורייםכב

יעירועובדת  עם  אסורה ת
F001.A93 לפי מפרט טכני
F1 יכ01ה.Mלפי נמוזפלריטם  וטחכוני מ1רי0 ס
F001.A93 לפי מפרט טכני
F1 יכ01ה.Mלפי נמוזפלריטם  וטחכוני מ1רי0 ס 5על2 9 מ4 ,מפ ר4פטר0י 7טי16  1נJו- זE6לי9A5םS   וCשN מנAיNם CU,  5על2 9 מ4 ,מפ ר4פטר0י 7טי16  1נJו- זE6לי9A5םS   ו

ASTM D 75ב.ר69אי30שו3 ר ל פיטיאפטו ל ASTM D56אי30שו3 ר ל פיטיאפטו ל7 נ9כ5ון

חומר הגנה אדום עם הגנה נגד 
מערכות קירור בשיעור 
לערבוב עם סולר )25  קמפפיראטיה , נוזמלביוםס וס שעמלנ ימםו נולאטיתפיוללן  קמפפיראטיה , נוזמלביוםס וס שעמלנ ימםו נולאטיתפיוללן  

של 50% עד 
סמ”ק ל- 10 ליטרים(

של 50% עד 
סמ”ק ל- 10 upלupF601.L06) *י(כ נPטA טRרAפFמL U6לפי) *כ נ)יPטA טRרAפFמL Uי נגלכיון קובלר כבנבנגלכיון קובלר כבנבוסחה אורגנית. העולה 

 .-35°C לטמפרטורה של חומר הגנה למצננים
F101.M01 לפי מפרט טכני   ,CUNA NC 956-16 לשימוש במצב מדוללאסורה תערובת  עם לשימוש במצב מדולל או אסורה תערובת  עם תוסף סולר להגנה נגד קפיאה על מפרטי ASTM D 3306לא מדולל במערמוצרים אחרים. של מנועי דיזל תערובת של אלכוהול וחאישור פיאט 9.55523תערובת של אלכוהול וחומרים אישור פיאט 9.55523

לערבוב עם סולר )25  DT0U1.TE0L2A  נ יDכIטE SטEפרLמ A יRפTלF D2T0U1.TE0L2A  נ יDכIטE SטEפרLמ A יRפTל C לUפוNיAל טN םCם -ו6ש5מ9נ יII פמעפירלי טי שנוטזלחיC לUפוNיAל טN םCם -ו6ש5מ9נ יII פמעפירלי טי שנוטזלחי
תוסף לסולר 

סמ”ק ל- 10 ליטרים( F601.L06 לפי מפרט טכני נאכיון שוברר כפביאט 9.55522נאכיון שוברר כפבי

וש במצב מדולל או   ו- PARAFLU 40%לשימוש במצב מדולל או 6   ו- 0%לש)*(  כאשר משתמשים ברכב התנאי מזג אוויר קשים במיוחד, אנו ממליצים להשתמש בתערובת 60% תוסף סולר להגנה נגד קפיאה נאי מזג אוויר קשים במיוחד, אתוסף סולר להגנה נגד קפיאה 
UP
ימ

TUTELA של מנועי דיזל
לא מדולל במערכות  נוזל שטיפה של השמשה  שטיפה של מים מזוקקים.

PROFESSIONAL SC 35 תערובת של אלכוהול וחומרים 
שטיפה של השמשה  הקדמית

F201.D02  לפי מפרט טכני CUNA NC 956-II פעילי שטח
הקדמית/ החלון האחורי

אישור פיאט 9.55522

UP 40% -ו  PARAFLU )*(  כאשר משתמשים ברכב התנאי מזג אוויר קשים במיוחד, אנו ממליצים להשתמש בתערובת 60% 
מים מזוקקים.
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ביצועים
מהירות מרבית מותרת לאחר שימוש ראשון ברכב בקמ”ש

 2.0 MultiJet 1 .6 MultiJet 1 .3 MultiJet  1.4 T-JET 1.4

164 172 )יורו 5( 172 )גג נמוך(

179 158 )90 כ”ס גג נמוך( 156 )יורו 4( 161
167 )גג גבוה(

153 )90 כ”ס גג גבוה( 148 )מופחת 75 כ”ס(
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תצרוכת דלק

ערכי תצרוכת דלק הניתנים בטבלאות 
הבאות נקבעו על בסיס של מבחנים 
רישוי שנקבעו על ידי תקנות האיחוד 

האירופי.

ערכים אלו מתייחסים לרמת האזור 
הבסיסית של הרכב ללא תוספות.

לתורך מדידת תצרוכת הדלק בוצעו 
ההליכים הבאים:

  נסיעה עירונית: התנעה קרה 
ולאחריה נהיגה המדמה נסיעה 

בעיר.

  נסיעה בינעירונית: נהיגה המדמה 
שימוש ברכב מחוץ לעיר, עם 

האצות תכופות בכל ההילוכים, 
המהירות משתנה בים 0 ל- 120 

קמ”ש.

  נהיגה משולבת: מחושבת לפי יחס 

4( תנאי מזג אוויר: מזג אוויר סוער,  חשוב:  סוג הדרך, מצב התנועה, מזג 
רוח, גשם, שלג וגובה רב מעל פני הים. האוויר, סגנון הנהיגה, מצב הגללי של 

5( מידת השימוש באזורים עירוניים הרכב, רמת האבזור/ ציוד/ תוספות, 
ובנויים לעומת אזוריים מחוץ לעיר שימוש במערכת האקלים, במטען 
וכבישים מהירים.ברכב, שימוש בגגון ומצבים אחרים 
עלולים להשפיע על התנגדות אוויר 

עצות מעשיות לחסכון  לרכב ולגרום לרמות תצרוכת דלק 
בדלק ולהפחתת הפליטות  שונות מאלו שנמדדו.

המזהמות
חשוב

תנאי רכב בפועל, תצרוכת הדלק עשויה לביות 
1. בצע בדיקות וטיפולי תחזוקה  גבוהה יותר מהערכים שהושגו במבחני 

בהתאם ללוח התחזוקה. רישוי.
2. בדוק את לחץ האוויר בצמיגים  להלן מפורטים כמה גורמים מרכזיים 

בתדירות קבועה, לפחות פעם אחת  היכולים לגרום להבדל ביל תצרוכת 
בחודש. לחצי אוויר נמוכים מאוד  הדלק בפועל לתצרוכת בניסוי.
מעלים את תצרוכת הדלק בגלל  1( מצב הרכב: טיפול לקוי, שימוש 

התנגדות הגלגול גבוהה יותר. בנוסף,  בגגוני מטען, גרירת גרור, מטען כבד, 
צמיגי הרכב מתבלים מהר יותר  שימוש מוגבר בהתקנים חשמליים 

וביצועים נפגעים. ובמיזוג האוויר.
3. השתמש בצמיגי שלג בתנאי מזג  2( סגנון נהיגה: התנעה קרות תכופות  האוויר המתאימים בלבד. הם מעלים של כ- 37% נסיעה עירונית ו- 63%  לנסיעות קצרות, טכניקת חימום מנוע  את תצרוכת הדלק ואת רמת הרעש.נסיעה בינעירונית. שגויה, בחירת הילוך, מהירויות גבוהות, 

האצה ובלימה פתאומיות.

3( תנאי תנועה ודרך: עומסי תנועה, 
עליות תלולות או דרכים מפותלות, 

תנאי שטל הדרך.
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רבות ככל שעולה מהירות הרכב. שמור  4. אל תוביל מטענים כבדים: משקל  סגנון נהיגהנ
על מהירות מתונה ככל האפשר,  1. אחרי התנעת המנוע התחל לנסוע הרכב )במיוחד בנסיעה בעיר( וסידורו  הימנע מבלימות ומהאצות מיותרות וות מיד ולאט והימנע ממהירויות מנוע משפיעים רבות על תצרוכת דלק ועל  המעלות תצרוכת דלק ופליטת יינ גבוהות. אל תחמם את המנוע בסל”ד יציבות הרכב. מזהמים. שמירת מרחק בטוח מהרכב ם גבוה או נמוך כאשר הרכב נייח. פעולה   3. הסר גגון או מנשא מגלשיים לאחר 

שלפנים עוזרת לשמור על מהירות  זו מחממת את המנוע לאט יותר,  השימוש. אביזרים אלה מפחיתים את  ט

קבועה. לפיכך מעלה תצרוכת דלק, פליטות כ החדירה האווירודינמית של הרכב  נ

5. האצה: האצה מהירה פוגעת  מזהמים ובלאי מכני של רכיבים. ומעלים את תצרוכת הדלק. ייי

בתצרוכת דלק ומגבירה פליטות  2. הימנע מפעולות מיותרות כגון  6. אם ניתן השתמש בגרור, בעת  ם

מזהמים. יש להאיץ בהדרגה ולא לחרוג  העלאת סל”ד ברמזור או לפני הדממת  הובלת פריטים גדולים במיוחד.
משיעור מרבי של מומנט המנוע. המנוע. העלאת הסל”ד לפני הדממת  7. השתמש בפתחי האוורור של הרכב 

המנוע, כמו שילוב הילוכים בשיטת “גז  אם אפשר - חלונות פתוחים במהלך 
ביניים”, מיותרת ומעלה תצרוכת דלק  הנסיעה פוגעים באווירודינמיות.

וזיהום אוויר. 8. אל תשתמש במכשירי חשמל 
3. בחירת הילוך: בחר הילוך גבוה יותר  מעבר לזמן הנדרש. חימום החלון 

בהקדם )התחשב בהפעלת מנוע  האחורי של הרכב, פנסים נוספים, 
רגילה ותנאי תנועה( ללא העלאת  מגבי השמשה ומאוורר החימום 

סל”ד בהילוכי ביניים. הפעלת המנוע  דורשים כמות אנרגיה רבה, ומעלים 
בסל”ד גבוה בהילוכים נמוכים למען  את תצרוכת דלק )ב- 25% בנסיעה 
האצה מהירה מעלה תצרוכת דלק,  עירונית(.

פליטת מזהמים ובלאי מנוע. 9. מיזוג אוויר פועל מעלה את תצרוכת 
4. מהירות רכב: תצרוכת דלק עולה  הדלק )ב- 30% בממוצע(. אם 

הטמפרטורה החיצונית לא מגיעה 
לערכים קיצוניים, נסה להשתמש 

באוורור.
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תצרוכת דלק לפי הנחיית האיחוד האירופי )ליטרים ל- 100 ק”מ(

תצרוכת דלק דגמים

משולבת בינעירונית עירונית 16V  1.4 יורו 5 / יורו 6 התנעה - עצירה

7.0 5.7 9.2 Cargo בסיס גלגלים קצר

Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר 
7.3 5.9 9.7

- Cargo  בסיס גלגלים ארוך

7.2 5.9 9.3 Combi  5 מושבים - Doblo  5/7 מושבים

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה - Cargo  בסיס 
7.2 5.9 9.4

גלגלים קצר כושר נשיאה מוגבר, גג גבוה

7.4 6.1 9.5 Doblo  5 מושבים, גג גבוה

 F.C.*( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך
7.0 5.8 9.1

)1250

  *.F.C( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך
7.2 6.0 9.3

)1360

   *.F.C( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך
7.3 6.0 9.4

)1470

 * .F.C( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך
7.4 6.2 9.5

)1590

  *.F.C( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך
7.7 6.5 9.8

)1700

* סוג גלגל תנופה
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נ
יננות

 םם
יינכט

ם
י

ם

תצרוכת דלק  דגמים

משולבת בינעירונית עירונית 16V  1.4 יורו 5 / יורו 6 ללא התנעה - עצירה

Cargo  בסיס גלגלים קצר - Cargo בסיס גלגלים קצר, 
7.3 5.8 9.9

כושר נשיאה מוגבר - Cargo בסיס גלגלים ארוך

 5   Combi - 5 מושבים, בסיס גלגלים קצר   Combi
7.4 5.9 10.0

מושבים, בסיס גלגלים ארוך - Doblo   5/7 מושבים

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה - Cargo  בסיס גלגלים 
7.5 5.9 10.2

קצר, גג גבוה כושר נשיאה מוגבר

7.6 6.1 10.3 Doblo  5/7 מושבים, גג גבוה

7.3 5.8 9.8 )F.C.* 1250( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

7.5 6.0 10.0 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

7.5 6.0 10.1 )F.C.* 1470( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

7.7 6.2 10.3 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

8.0 6.5 10.5 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

תצרוכת דלק דגמים

משולבת בינעירונית עירונית 1.4 יורו 4

7.0 5.7 9.2 Cargo בסיס גלגלים קצר
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תצרוכת דלק  דגמים

משולבת בינעירונית עירונית 1.4 יורו 4

  Cargo - בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר Cargo
7.4 5.7 10.3

בסיס גלגלים ארוך 

7.3 5.9 9.7 Combi  5 מושבים - Doblo  5/7 מושבים

7.3 5.6 10.3 Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

7.5 6.1 9.9 Doblo  5 מושבים, גג גבוה

תצרוכת דלק דגמים

משולבת בינעירונית עירונית T-JET  1.4 יורו 5 / יורו 6

7.2 5.9 9.5 Cargo בסיס גלגלים קצר - Cargo  בסיס גלגלים ארוך

7.5 6.4 9.5 Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

7.7 6.5 9.7 Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

7.2 5.9 9.5 C ombi 5 מושבים

7.4 6.1 9.7 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

7.2 5.9 9.5 Doblo   5/7 מושבים

תצרוכת דלק דגמים

משולבת בינעירונית עירונית MultiJet 3.  1 90 כ”ס יורו 5 / יורו 5 + התנעה - עצירה

4.8 4.2 5.9 Cargo בסיס גלגלים קצר

4.8 4.2 5.9 Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר
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נ
יננות

 םם
ייינכט

ם

תצרוכת דלק  דגמים

משולבת בינעירונית עירונית MultiJet 1.3   90 כ”ס יורו 5 / יורו 5 + התנעה - עצירה

4.9 4.3 6 Cargo בסיס גלגלים ארוך

4.9 4.3 6 C ombi 5 מושבים

4.9 4.3 5.9 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.2 4.6 6.3 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.4 4.7 6.3 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

תצרוכת דלק דגמים

  MultiJet 1.3   90 כ”ס יורו 5 / יורו 5 + התנעה - עצירה 
משולבת בינעירונית עירונית

Eco וחבילת

4.4 3.9 5.2 Cargo בסיס גלגלים קצר

4.4 3.9 5.2 Cargo כושר נשיאה מוגבר , בסיס גלגלים קצר

4.5 4.0 5.3 Cargo כושר נשיאה מוגבר, בסיס גלגלים ארוך

4.5 4.0 5.3 Combi בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

4.4 4.0 5.2 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

4.8 4.3 5.5 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה
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תצרוכת דלק  דגמים

  MultiJet 3. 1  90 כ”ס יורו 5 / יורו 5 + התנעה - עצירה 
משולבת בינעירונית עירונית

Eco וחבילת

5.0 4.5 5.8 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

תצרוכת דלק דגמים

MultiJet 1.3   90 כ”ס יורו 5 / יורו 5 + ללא התנעה - 
משולבת בינעירונית עירונית

DPF עצירה עם

Cargo  בסיס גלגלים קצר - Cargo בסיס גלגלים קצר, 
5.0 4.2 6.5

כושר נשיאה מוגבר - Cargo בסיס גלגלים ארוך

5.1 4.3 6.6 Combi  5 מושבים בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.1 4.3 6.6 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.4 4.6 6.9 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.6 4.8 7.1 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

תצרוכת דלק דגמים

משולבת בינעירונית עירונית MultiJet  1.3  יורו 4

5.2 4.5 6.4 Cargo בסיס גלגלים קצר
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נ
יננות

 םם
ייינכט

ם

תצרוכת דלק  דגמים

משולבת בינעירונית עירונית MultiJet  1.3  יורו 4

5.2 4.5 6.4 Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגב ר

5.3 4.5 6.6 Cargo בסיס גלגלים ארוך

5.3 4.5 6.6 C ombi 5 מושבים

5.3 4.6 6.6 טנדר

תצרוכת דלק דגמים

MultiJet 1.3   90 כ”ס יורו 4 + ללא התנעה - עצירה עם 
משולבת בינעירונית עירונית

DPF

4.9 4.3 6 Doblo   5/7 מושבים 

תצרוכת דלק דגמים

משולבת בינעירונית עירונית DPF 3.  1 90 כ”ס יורו 4 + התנעה - עצירה עם MultiJet

5.2 4.6 6.3 C argo 1,000 ק”ג בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

Cargo בסיס גלגלים קצר / Cargo  בסיס גלגלים קצר, 
4.8 4.2 5.9

כושר נשיאה מוגבר

 Combi 5 / בסיס גלגלים ארוך, כושר נשיאה מוגבר Cargo
4.9 4.3 6

מושבים
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תצרוכת דלק  דגמים

 DPF 1.3   75 כ”ס יורו +5 התנעה - עצירה עם MultiJet
משולבת בינעירונית עירונית

מס’ 1

5.4 4.6 6.9 C argo 1,000 ק”ג בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

Cargo  בסיס גלגלים קצר / Cargo בסיס גלגלים קצר, 
5.0 4.2 6.5

כושר נשיאה מוגבר / Cargo בסיס גלגלים ארוך

Combi  5 מושבים / Cargo  בסיס גלגלים ארוך / כושר 
5.1 4.3 6.6

נשיאה מוגבר

תצרוכת דלק דגמים

משולבת בינעירונית עירונית MultiJet 1.6   105 כ”ס יורו 5 / יורו +5 התנעה - עצירה

5.2 4.6 6.1 Cargo בסיס גלגלים קצר

  Cargo / בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר Cargo
5.2 4.6 6.2

בסיס גלגלים ארוך

5.2 4.7 6.1 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים קצר

5.4 4.8 6.3 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

5.2 4.7 6.1 Doblo   5/7 מושבים

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה - Cargo  בסיס גלגלים 
5.5 5.1 6.3

קצר כושר נשיאה מוגבר, גג גבוה

5.7 5.3 6.4 Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

5.7 5.3 6.4 Doblo  5 מושבים, גג גבוה

5.2 4.7 6.1 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך
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נ
יננות

 םם
ייינכט

ם

תצרוכת דלק  דגמים

משולבת בינעירונית עירונית MultiJet 1.6   105 כ”ס יורו 5 / יורו +5 התנעה - עצירה

5.3 4.8 6.1 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.6 5.2 6.3 )F.C.* 1470( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.7 5.3 6.4 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.8 5.3 6.7 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

6.4 6.2 6.8 )F.C.* 1810( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

תצרוכת דלק דגמים

MultiJet 1.6  105 כ”ס יורו 5 / יורו +5 התנעה - עצירה 
משולבת בינעירונית עירונית

Eco וחבילת

4.7 4.3 5.4 Cargo בסיס גלגלים קצ ר

C argo כושר נשיאה מוגבר, בסיס גלגלים קצר / בסיס 
4.7 4.3 5.5

גלגלים א רוך  

4.8 4.4 5.4 Combi בסיס גלגלים קצר

4.9 4.6 5.5 Combi בסיס גלגלים ארוך
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תצרוכת דלק  דגמים

משולבת בינעירונית עירונית MultiJet 6.  1 105 כ”ס יורו 5 / יורו +5 התנעה - עצירה

 Doblo - בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך Panorama
4.8 4.4 5.4

בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

Cargo  / Cargo כושר נשיאה מוגבר, בסיס גלגלים קצר, גג 
5.1 4.7 5.8

גבוה

5.2 4.9 5.7 Cargo בסיס גלגלים ארוך, גג גבוה

5.2 4.8 5.8 Panorama בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

4.9 4.6 5.4 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.1 4.8 5.6 )F.C.* 1470( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.3 4.9 5.7 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.3 4.6 6.1 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.9 5.8 6.1 )F.C.* 1810( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

תצרוכת דלק דגמים

MultiJet 1.6   105 כ”ס יורו 5 / יורו +5 ללא התנעה - 
משולבת בינעירונית עירונית

עצירה

5.4 4.7 6.7 Cargo בסיס גלגלים קצר
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תצרוכת דלק  דגמים

משולבת בינעירונית עירונית MultiJet 1.6   105 כ”ס יורו 5 / יורו +5 התנעה - עצירה

  Cargo / בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר Cargo
5.5 4.7 6.8

בסיס גלגלים ארוך

5.5 4.7 6.8 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים קצר

5.6 4.9 6.9 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

5.5 4.7 6.8 Doblo   5/7 מושבים

6.0 5.4 7.1 Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה / Cargo  בסיס גלגלים 
5.8 5.1 7.1

קצר, גג גבוה כושר נשיאה מוגבר

6.0 5.4 7.1 Doblo  5 מושבים, גג גבוה

5.5 4.7 6.8 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

5.6 4.9 6.9 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.9 5.2 7.1 )F.C.* 1470( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

6.0 5.3 7.1 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

6.1 5.4 7.4 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

6.1 6.3 7.5 )F.C.* 1810( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה
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תצרוכת דלק  דגמים

MultiJet 1.6   90 כ”ס יורו 5 / יורו +5 ללא התנעה - 
משולבת בינעירונית עירונית

עצירה

5.5 4.7 6.8 Doblo   5/7 מושבים

6.0 5.3 7.1 Doblo  5 מושבים, גג גבוה

תצרוכת דלק דגמים

משולבת בינעירונית עירונית MultiJet 1.6   90 כ”ס יורו 5 / יורו +5 התנעה - עצירה

5.2 4.7 6.1 Doblo   5/7 מושבים

5.6 5.2 6.3 Doblo  5 מושבים, גג גבוה

תצרוכת דלק דגמים

משולבת בינעירונית עירונית MultiJet  1.6  יורו 4

5.4 4.7 6.6 Cargo בסיס גלגלים קצר

C argo כושר נשיאה מוגבר, בסיס גלגלים קצר / בסיס 
5.4 4.7 6.7

גלגלים ארוך

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה / Cargo  בסיס גלגלים 
5.7 5.1 6.8

קצר כושר נשיאה מוגבר, גג גבוה

תצרוכת דלק דגמים

משולבת בינעירונית עירונית DPF 1.6   יורו 4 התנעה - עצירה עם MultiJet

5.2 4.7 6.1 Doblo   5/7 מושבים
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תצרוכת דלק  דגמים

משולבת בינעירונית עירונית DPF 6.  1 יורו 4 התנעה - עצירה עם MultiJet

5.7 5.3 6.4 Doblo  5 מושבים, גג גבוה

תצרוכת דלק דגמים

משולבת בינעירונית עירונית T-JET  2.0 יורו 5 / יורו +5

5.6 5.1 6.5 C argo בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

5.7 5.1 6.7 Combi  5 מושבים - Doblo  5/7 מושבים

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה / Cargo  בסיס גלגלים 
5.8 5.2 6.7

קצר כושר נשיאה מוגבר, גג גבוה

6.0 5.5 6.8 Doblo  5 מושבים, גג גבוה

6.1 5.5 7.2 Combi בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

6.1 5.5 6.8 Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

5.2 4.7 6.1 D oblo 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

תצרוכת דלק דגמים

MultiJet 1.3   135 כ”ס יורו 5 / יורו 5 + ללא התנעה - 
משולבת בינעירונית עירונית

עצירה

Cargo  בסיס גלגלים קצר / Cargo בסיס גלגלים קצר, 
5.9 5.1 7.2

כושר נשיאה מוגבר / Cargo בסיס גלגלים ארוך

Combi  5 מושבים, בסיס גלגלים קצר - Combi   5 מושבים, 
5.9 5.1 7.3

בסיס גלגלים ארוך / Doblo   5/7 מושבים
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תצרוכת דלק  דגמים

MultiJet 2.0   135 כ”ס יורו 5 / יורו 5 + ללא התנעה - 
משולבת בינעירונית עירונית

עצירה

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה / כושר נשיאה גבוה / 
6.3 5.5 7.8

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה / כושר נשיאה גבוה / 
6.2 5.5 7.4

D oblo 5 מושבים, גג גבוה

6.3 5.5 7.8 Combi   5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך, גג גבוה

6.2 5.5 7.4 Cargo בסיס גלגלים ארוך, גג גבוה

5.9 5.1 7.3 Doblo  5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

5.9 5.1 7.2 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

6.0 5.2 7.4 )F.C.* 1470( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

6.3 5.5 7.8 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

7.0 6.6 7.8 )F.C.* 1930( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה
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CO2 נתונים טכניים טליטות

אלו הערכים המדידה והניתוח של גזי הפליטה שנפלטו במהלך הניסויים, והם  תאומים לערכי תצרוכת באמצעות איזון של 
פליטות גזי פחמן. פליטות פחמן דו חמצני הניתנות בטבלה מתייחסות לתצרוכת משולבת.

CO )לפי הנחיית האיחוד האירופי ליטרים ל- 100 ק”מ( 2פליטות 

משולבת 16V  1.4 יורו 5 / יורו 6 התנעה - עצירה

163 Cargo בסיס גלגלים קצר

Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר - Cargo  בסיס גלגלים 
168

ארוך

166 Combi  5 מושבים - Doblo  5/7 מושבים

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה - Cargo  בסיס גלגלים קצר כושר 
167

נשיאה מוגבר, גג גבוה

171 Doblo  5 מושבים, גג גבוה

163 )F.C.* 1250( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

167 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

169 )F.C.* 1470( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

172 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

179 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה
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משולבת 16V  1.4 יורו 5 / יורו 6 ללא התנעה - עצירה

169 Cargo בסיס גלגלים קצר

Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר / Cargo  בסיס גלגלים 
172 ארוך / Combi  5 מושבים, בסיס גלגלים קצר / Combi  5 מושבים, בסיס 

גלגלים ארוך

173 Doblo   5/7 מושבים / Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה 

 5/7  Doblo / בסיס גלגלים קצר, גג גבוה, כושר נשיאה גבוה Cargo
177

מושבים, גג גבוה

169 )F.C.* 1250( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

173 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

175 )F.C.* 1470( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

178 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

185 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

משולבת 1.4 יורו 4

169 Cargo בסיס גלגלים קצר

Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר / Cargo  בסיס גלגלים 
174

ארוך

172 Combi  5 מושבים - Doblo  5/7 מושבים

173 Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

177 Doblo  5 מושבים, גג גבוה
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משולבת T-JET  1.4 יורו 5 / יורו 6

169 Cargo בסיס גלגלים קצר / Cargo  בסיס גלגלים ארוך

175 Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

179 Cargo בסיס גלגלים ארוך, גג גבוה

169 Combi  5 מושבים

173 Combi  5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

169 Doblo   5/7 מושבים

משולבת MultiJet 3. 1  90 כ”ס יורו 5 / יורו +5 התנעה - עצירה

126 Cargo בסיס גלגלים קצר

126 Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר

129 Cargo בסיס גלגלים ארוך

129 C ombi 5 מושבים

128 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

137 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

142 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

משולבת Eco 1.3  90 כ”ס יורו 5 / יורו +5 התנעה - עצירה וחבילת  MultiJet

115 Cargo בסיס גלגלים קצר

115 Cargo כושר נשיאה מוגבר , בסיס גלגלים קצר
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משולבת Eco 1.3  90 כ”ס יורו 5 / יורו +5 התנעה - עצירה וחבילת  MultiJet

118 Cargo כושר נשיאה מוגבר, בסיס גלגלים ארוך

118 Combi בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

117 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

126 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

131 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

משולבת DPF 3. 1  90 כ”ס יורו 5 / יורו 5 + ללא התנעה - עצירה עם MultiJet

Cargo  בסיס גלגלים קצר / Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה 
133

מוגבר / Cargo בסיס גלגלים ארוך

Combi   5 מושבים, בסיס גלגלים קצר / Combi   5 מושבים, בסיס גלגלים 
136

ארוך 

135 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

144 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

149 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

משולבת MultiJet  1.3   יורו 4

136 Cargo בסיס גלגלים קצר

136 Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר
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משולבת MultiJet  1.3   יורו 4

139 Cargo בסיס גלגלים ארוך 

139 Combi  5 מושבים

141 טנדר

משולבת DPF 1.3   יורו 4 + התנעה - עצירה עם  MultiJet

129 Doblo   5/7 מושבים

משולבת DPF 3.  1 75 כ”ס יורו 5 + התנעה - עצירה עם MultiJet

137 Cargo בסיס גלגלים ארוך, כושר נשיאה מוגבר / Combi  5 מושבים

126 C argo 1,000 ק”ג בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך 

Cargo  בסיס גלגלים קצר / Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה 
129

מוגבר / Cargo בסיס גלגלים ארוך

משולבת DPF 1.3   75 כ”ס יורו 5 + ללא התנעה - עצירה עם MultiJet

144 Cargo בסיס גלגלים ארוך, כושר נשיאה מוגבר / Combi  5 מושבים

133 Cargo  1,000 ק”ג בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך 

136 C ombi 5 מושבים / Cargo  בסיס גלגלים ארוך / כושר נשיאה מוגבר 

משולבת DPF 1.6   105 כ”ס יורו 5 / יורו 5 + ללא התנעה - עצירה עם MultiJet

136 Cargo בסיס גלגלים קצר 
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משולבת MultiJet 1.6   105 כ”ס יורו 5 / יורו 5 + ללא התנעה - עצירה

Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר / Cargo  בסיס גלגלים 
137

ארוך

138 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים קצר

141 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

138 Doblo   5/7 מושבים

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה / Cargo  בסיס גלגלים קצר כושר 
146

נשיאה מוגבר, גג גבוה

150 Doblo  5 מושבים, גג גבוה

138 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

140 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

148 )F.C.* 1470( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

150 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

154 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

170 )F.C.* 1810( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

משולבת Eco 1.6  105 כ”ס יורו 5 / יורו +5 התנעה - עצירה וחבילת  MultiJet

124 Cargo בסיס גלגלים קצר

125 Cargo  כושר נשיאה מוגבר, בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

126 Combi בסיס גלגלים קצר

129 Combi בסיס גלגלים ארוך
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משולבת Eco 6. 1 105 כ”ס יורו 5 / יורו +5 התנעה - עצירה וחבילת  MultiJet

Panorama בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך - Doblo בסיס גלגלים 
126

קצר / בסיס גלגלים ארוך

134 Cargo  / Cargo כושר נשיאה מוגבר, בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

136 Panorama בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

128 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

135 )F.C.* 1470( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

137 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

141 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

155 )F.C.* 1810( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

משולבת MultiJet 1.6   105 כ”ס יורו 5 / יורו +5 ללא התנעה - עצירה

143 Cargo בסיס גלגלים קצר

144 Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר

145 Cargo בסיס גלגלים ארוך / Combi  5 מושבים, בסיס גלגלים קצר

148 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

145 Doblo   5/7 מושבים

158 Cargo בסיס גלגלים ארוך, גג גבוה

154 Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

 5  Doblo / בסיס גלגלים קצר, גג גבוה / כושר נשיאה גבוה Cargo
158

מושבים, גג גבוה
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משולבת MultiJet 6. 1  105 כ”ס יורו 5 / יורו +5 ללא התנעה - עצירה

145 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

148 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

156 )F.C.* 1470( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

158 )F.C.* 1590( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

162 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

178 )F.C.* 1810( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

משולבת MultiJet 1.6   90 כ”ס יורו 5 / יורו +5 ללא התנעה - עצירה

145 Doblo   5/7 מושבים

158 Doblo  5 מושבים, גג גבוה

משולבת MultiJet  1.6  יורו 4

143 Cargo בסיס גלגלים קצר

144 C argo כושר נשיאה מוגבר / בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה / Cargo  בסיס גלגלים קצר כושר 
152

נשיאה מוגבר, גג גבוה

משולבת DPF 1.6   יורו 4 התנעה - עצירה עם MultiJet

138 Doblo   5/7 מושבים

150 Doblo  5 מושבים, גג גבוה
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משולבת T-JET  2.0 יורו 5 / יורו +5

148 C argo בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

150 Combi  5 מושבים - Doblo  5/7 מושבים

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה / Cargo בסיס גלגלים קצר כושר 
152

נשיאה מוגבר, גג גבוה

157 Doblo  5 מושבים, גג גבוה

150 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה

משולבת MultiJet 2.0  1 135 כ”ס יורו 5 / יורו +5 

154 Cargo בסיס גלגלים קצר

Cargo בסיס גלגלים קצר, כושר נשיאה מוגבר / Cargo בסיס גלגלים 
156

ארוך / Combi  5 מושבים, בסיס גלגלים קצר

 Cargo / 5/7 מושבים  Doblo / 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך  Combi
163

בסיס גלגלים ארוך, גג גבוה

158 Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה

Cargo בסיס גלגלים קצר, גג גבוה, כושר נשיאה גבוה / Cargo בסיס 
167

גלגלים קצר, גג גבוה

 5 D oblo / בסיס גלגלים קצר, גג גבוה, כושר נשיאה גבוה Cargo
163

מושבים, גג גבוה

167 Combi   5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך, גג גבוה

156 C ombi 5 מושבים, בסיס גלגלים ארוך

153 )F.C.* 1360( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה
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משולבת MultiJet 12.0   135 כ”ס יורו 5 / יורו +5

157 )F.C.* 1470( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

167 )F.C.* 1700( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

185 )F.C.* 1930( טנדר בסיס גלגלים קצר / בסיס גלגלים ארוך

* סוג גלגל תנופה
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הנחיות לגריטת רכב

חברת FIAT מחויבת במשך שנים רבות לשמירה על הסביבה באמצעות שיפור מתמיד של תהליכי הייצור ויצרית מוצרים 
ידידותיים לסביבה.  כדי לוודא שלקוחותיה מקבלים את השירות הטוב ביותר בהתאם לתקנות הסביבתיות ובהתאם לדרישות 
תקן אירופי EC/2000/53 לגריטת כלי רכב. FIAT מציעה ללקוחותיה הזדמנות למסירת רכביהם)*( בסוף חיי השירות שלהם 

ללא עלות נוספת.

התקינה האירופית קובעת  שבמסירת הרכב בעל הרכב האחרון לא יחויב בהוצאות כלשהן הנובעות מערך מסחרי הזעום של 
הרכב. בפרט בכמעט כל המדינות האיחוד האירופי החל מ1 בינואר 2007, כלי רכב ששנת ייצורם לאחר 1 ביולי 2002 ייאספו 

בחינם, וכלי רכב ואילו החל משנת 2007 ואילך ייאספו כלי רכב בחינם ללא קשר לשנת הייצור שלהם. כל עוד הן מכילים רכיבי 
בסיס )במיוחד מנוע ומרכב( ואינם כוללים פסולת נוספת.

למסירת רכבך לגריטה בסוף חיי השירות שלו, צור קשר עם מרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע”מ ומרכזי איסוף. מרכזים 
אלו נבחרו בקפידה כדי לספק שירות איכותי במהלך טיפול ומחזור של כלי רכב שהגיעו לסוף חיי השירות שלהם, תוך שמירה 

על איכות הסביבה.

למידע נוסף על מרכזי איסוף, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע”מ.

)*( רכב להסעת נוסעים הכוללים עד 9 מושבים שמשקלו המותר 3.5 טון.
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מדריך מקוצר זה אינו מהווה תחליף לקריאת ספר הנהג המלא שבו

הנחיות ההפעלה המפורטות ואזהרות הבטיחות לשימוש נכון ברכב.

יש לקרוא את ספר הנהג המלא כדי להכיר את כלל מערכות הרכב

ותפעולו הנכון.

לקבלת מידע נוסף לרשום בתקציר זה היעזר בספר הנהג המלא

והיוועץ במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע“מ

הפנייה למספר עמוד בתקציר זה, מתייחסת למספר עמוד בספר

הנהג המלא.



3-2

מיפלס נוזל בלמים נמוך (אדום)נוריות אזהרה וחיווי
בלם חניה מופעל (אדום)

תקלת כרית אוויר
(אדום)

אזהרות כלליות
נורית אזהרה שנדלקת מלווה בהודעה מיוחדת ו/או זמזום בלוח המחוונים. חיוויים
אלה הם קצרים ומיועדים להתראה ואין להתייחס אליהם כאל חיוויים מקיפים
או כתחליף, למיפרטים הנכללים בספר הוראות התפעול לנהג שבידכם, שאותו
יש לקרוא אותו בעיון ובמלואו. במקרה של תקלת חיווי � התייחס תמיד למפורט

בפרק זה.

חשוב: חיוויי התקלה המוצגים מחולקים לשתי דרגות: תקלות חמורות מאוד
ותקלות חמורות פחות.

תקלות חמורות מאוד מסומנות על ידי “מחזור“ אזהרה ממושך החוזר על עצמו.
תקלות חמורות פחות מסומנות על ידי “מחזור“ אזהרה מוגבל.

טמפרטורת נוזל קירור מנוע גבוהה ניתן להפסיק את מחזור האזהרה של שתי דרגות התקלה, בלחיצה על לחצן
(אדום) SET ESC. נורית האזהרה בלוח המחוונים תוסיף לדלוק עד לביטול התקלה.

מתח מצבר נמוך
(אדום)

כריות האוויר בצד הנוסע הקדמי

מנוטרלות (כתום)

מערכת ABS לא יעילה
(כתום)

תקלת סייען זינוק בעליה
(כתום)
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מדריך מקוצר � נוריות אזהרה ונוריות חיווי

EBD תקלת
(אדום) (כתום)

דולקת קבוע: לחץ שמן מנוע נמוך
(אדום)

מהבהבת: שמן המנוע אינו יעיל יותר
(רק לדגמי מולטיג’ט E5 � אדום)

חגורות הבטיחות אינן חגורות
(אדום)

נעילת דלת לא מושלמת
(אדום)

מפלס שמן מנוע נמוך
(אדום)

תקלת מערכת ההזרקה
(דגמי Multijet � כתום)

EOBD תקלת מערכת
(מנועי בנזין � כתום)

DPF (מסנן חלקיקי דיזל)
בתהליך ניקוי

(רק עבור דגמי מולטיג’ט עם DPF � כתום)

עתודת דלק
(כתום)

אזהרת מצתי חימום קדם
(דגמי Multijet � כתום)

תקלת אזהרת מצתי חימום קדם
(דגמי Multijet � כתום)

מים במסנן דלק דיזל
� כתום) Multijet דגמי)

כשל במערכת הקוד של פיאט
(כתומה) (אם קיימת)

ESP תקלת מערכת
(כתום)

(עבור דגמים/שווקים בהם היא מסופקת)
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מדריך מקוצר � נוריות אזהרה ונוריות חיווי

בלאי רפידות בלמים
(כתום)

תקלת חיישן חניה
(צהוב) (אם קיים)

תקלת תאורה חיצונית
(כתום)

חיווי תקלה משותפת (כתום)
תקלה בחיישן לחץ שמן המנוע

תקלת תאורה חיצונית
מתג לניתוק אספקת הדלק

תקלת חיישן חניה
תקלת מערכת התנעה ועצירה (אם קיים)

תקלה במערכת התנעה ועצירה
(כתום) (אם קיים)

פנסי ערפל אחוריים
(כתום)

בקרת שיוט (ירוק)
        (אם קיימת)

פנסי ערפל קדמיים
(ירוק)

מחוון איתות ימני
(ירוק � לסירוגין)

פנסי צד/פנסים אחוריים (ירוק)
עקוב אחרי הביתה (ירוק)

מחוון כיוון שמאלי
(ירוק � לסירוגין)

אור גבוה
(כחולה)

מחוון העברת הילוך
(אם קיים)
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מדריך מקוצר � לחצי אוויר בצמיגים

לחצי ניפוח לצמיגים קרים (בר)

גלגל חלופי מידה                         צמיגים סטנדרטיים
(לדגמים/שווקים                         מטען בינוני                         מטען מלא

אחורי בהם קיים) קדמי קדמי  אחורי

2.9 2.9 2.5 2.5 185/65 R15 88T

3 2.9 2.6 2.5 185/65 R15 92T
2.6 Doblo (M1) 2.6 2.4 Doblo (M1) 2.4 195/65 R15 95T

2.7 Doblo Cargo 2.4 Doblo Cargo
3.2 Doblo Combi (N1) 3.0 Doblo Combi (N1)

2.8 Doblo 5P (M1) 2.7 2.7 2.7 195/60 R16C 99
3.3 Doblo Cargo

3.6 Doblo 7P (M1)
Doblo Combi (N1)
Doblo Cargo Maxi

בדוק ערכי לחץ האוויר כאשר הצמיגים קרים.
בצמיגי שלג � הוסף 0.2 בר לערכי הלחץ המפורטים עבור צמיגים סטנדרטיים.

כאשר נוהגים במהירות גבוהה מ� 160 קמ“ש, נפח צמיגים בערכי הניפוח בעומס מלא.
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מדריך מקוצר � החלפת גלגל ושימוש בערכת תיקון נקר

הרצועה האלסטית מהאבזם. הצב את תיבת הכלים סמוך לצמיג שיש
להחליפו.

¥
B A C השתמש בכלי ; בתוך אזור המטען. התאם את המאריך  על הבורג 
;C ואת המאריך אם אביזר הקצה המחומש B קח את מפתח הגלגלים
B A C

החלפת גלגל נקור
להנמכת הגלגל בשחרור הכבל. הרכב מצויד במקור בערכת תיקון צמיג מהיר תקן וסע (ראה הוראות בפרק

השתמש במפתח ברגי הגלגלים B לסחוב את הגלגל מתחת למכונית איור ¥ הבא) כתחליף יכול להיות לרכב גלגל חלופי במידה רגילה.
;132

שחרר את גלגלת D ושחרר את הגלגל מהסגר E בניתוקו ממנו, מהחורהחלפת גלגל ושימוש נכון במגבה ובגלגל החלופי, מחייבים אמצעי זהירות ¥

בחישוק. המפורטים להלן.

שים לב:
משקל המגבה הוא 4 ק“ג; ¥

למגבה לא נדרש שום כוונון; ¥

לא ניתן לתקן את המגבה. אם הוא נשבר יש להחליפו בחדש; ¥

אין לחבר למגבה שום כלי מלבד ארכובת ההגבהה שלו. ¥

להחלפת גלגל פעל באופן הבא:
עצור את הרכב במקום שאין בו סיכון מהתנועה שעל הדרך ושבו תוכל ¥
להחליף את הגלגל בביטחה. פני הקרקע צריכים להיות אופקיים ומוצקים;

הפסק את פעולת המנוע והפעל את בלם החניה; ¥

שלב הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור; ¥

לפני שאתה יוצא מהרכב לבש את אפוד הבטיחות הזוהר (חובה בהתאם ¥
לחוק במדינות מסוימות)

ציין שהרכב חונה בשימוש בהתקנים הנדרשים על ידי החוק בארץ בה אתה ¥
תאורת אזהרת חירום וכו’.) נוהג (לדוגמה משולש אזהרה,

עבור דגמי Cargo  איור 129 הזז את המושב השמאלי הקדמי לפנים, ¥
בשימוש בידית A, כדי להוציא את להוציא את תיבת הכלים ולהציבה סמוך

לצמיג שיש להחליפו.

עבור דגמי Doblo/Doblo Combi איור 130: פתח את הדלתות האחוריות ¥
והוצאת תיבת הכלים מהתא מהצד הימני האחורי של לוח הצד, בשחרור



7     �            מדריך מקוצר  

מדריך מקוצר � החלפת גלגל ושימוש בערכת תיקון נקר

עבור דגמים עם גלגלי סגסוגת קלה, הסר את טבורי הגלגלים המותקנים ¥

בלחיצה.

שחרר את הברגים המהדקים של הגלגל שיש להחליפו בסיבוב אחד בערך, ¥

בשימוש במפתח ברגי הגלגל המסופק.

. a134 הוצא את הטריז D מתיבת הכלים, ופתח אותו כפי שמוצג באיור  ¥

134a איור

b134 איור 

הצב את הטריז D מאחורי הגלגל המנוגד אלכסונית לזה שברצונך להחליף ¥

, כדי למנוע מהרכב לנוע כאשר הוא מורם. b134 איור 

הפעל את המגבה בשימוש הידית (הסר את הארכובה מהתפס ומהחור ¥

באום) כדי להאריך אותה באופן חלקי איור 135, לאחר מכן ארגן אותו

מתחת לרכב במקומות המסומנים איור 136, סמוך לצמיג שיש להחליפו.

איור 135

איור 136
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מדריך מקוצר � החלפת גלגל ושימוש בערכת תיקון נקר

הפעל את המגבה באמצעות הידית והגבה אותו כך שהחריץ A � איור ¥

137 של המגבה, יתאים במדויק לפרופיל התחתון B בקורת הצד.

הזהר את כל מי שנמצא סמוך לרכב כי הוא עומד להיות מורם. עליהם ¥

להתרחק ולא לגעת ברכב, עד שהוא יחזור לעמוד על הקרקע.

הכנס את הידית בדחיפתה לתוך החור באום ולתוך התפס מפלסטיק, הפעל ¥

את המגבה והרם את הרכב, עד שהגלגל יהיה כמה סנטימטרים מעל

הקרקע. כאשר אתה מחזיר את הארכובה, וודא שהיא מסתובבת באופן

חופשי, כדי שלא תשפשף את ידיך בקרקע. גם הרכיבים הנעים של המגבה

(ברגים, ומחברים) עלולים לגרום פציעות, כך שאל תיגע בהם. נקה עצמך

באופן יסודי, כאשר אתה בא במגע עם גריז שימון.

איור 137

שחרר את הברגים המהדקים לחלוטין ולאחר מכן הסר את הגלגל. ¥

וודא ששטחי המגע בין הגלגל החלופי והטבור נקיים, כך שהברגים המהדקים ¥
לא יישתחררו.

� B התקן את הגלגל הסטנדרטי בהכנסת הבורג הראשון שתי הברגות ¥
.A איור 138, לתוך החור הקרוב ביותר לשסתום הניפוח

התאם את מכסה הטבור, וודא שהסמל   מיושר עם שסתום הניפוח,¥
ולאחר מכן הכנס שאר שלושת הברגים.

הדק מעט את הברגים בשימוש במפתח ברגי הגלגל המסופק. ¥

סובב את ידית המגבה להנמיך את הרכב, והסר את המגבה. ¥

השתמש במפתח ברגי הגלגל המסופק להדק את הברגים בצורה אלכסונית, ¥

כפי שמוצג באיור 139.

איור 138
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לאחר החלפת צמיג

התקן את הסגר A � איור 140 לגלגל לאחר העברתו דרך החור, הכנס ¥

;B את הפין עם ההברגה באחד מחורי הברגים, ואבטח אותו בהידוק גלגלת

איור 139

עבור רכב עם חישוקי סגסוגת קלה, קח את המתאם D והתאם את מרווח ¥

הפלסטיק C בין הקפיץ והאוגן של הסגר. סנפיר הפלסטיק חייב להיות

מכוון כלפי מטה ולהתאים לחריץ באוגן.

התאם את הסגר E  במתאם D, התאם את הפין בחור והתאם �

:F  בגלגלת
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מדריך מקוצר � החלפת גלגל ושימוש בערכת תיקון נקר

מקם את הגלגל אנכית והנח את המתאם המותקן על החלק הפנימי �

של החישוק, בשימוש הברגים המסופקים והדק את הגלגל למתאם

בשימוש במפתח הברגים הפנימי G. הדק את הברגים במפתח להסרת

הברגים.

הערה: השתמש בתיק הכיסוי של הגלגל החלופי להגן על הגלגל המוחלף עם
חישוק הסגסוגת הקלה.

בדוק שהגלגל מאוחסן נכון בבית הגלגל מתחת לרצפה (חיכוך מערכת ¥

ההרמה מגביל עד כמה ניתן להניע את הגלגל, מיקום בלתי נכון עלול לסכן

את הבטיחות);

שים את המגבה והכלים האחרים בחזרה בתוך תיבת הכלים; ¥

מקם את תיבת הכלים מאחורי המושב השמאלי (דגמי Cargo) או בתוך ¥

התא, בחלק הימני אחורי של לוח הצד הימני, בהנחת בסיס התיבה על

.(Doblo/Doblo Combi דגמי) הצד

140c איור

Fix & Go � ערכת תיקון נקר מהיר

איור 141

� תקן וסע אוטומטית
ערכת תיקון הצמיג המהיר “תקן וסע“ האוטומטית, נמצאת בתיק ספציפי

הממוקם מתחת למושב השמאלי (דגמי Cargo), או בתוך תא בחלק הימני

אחורי של לוח הצד הימני.

הערכה איור 141, כוללת:

בקבוק A המכיל חומר אטימה ומגיע עם: ¥
;B צינור מילוי �

מדבקה C שעליה רשום: “מהירות מירבית 80 קמ“ש“, את המדבקה �

יש לקבוע במקום שבו היא תהיה גלויה לעינו של הנהג (על לוח

המכשירים) לאחר תיקון הגלגל הנקור;

מדחס D , הכולל מד לחץ ומחברים. ¥



11     �            מדריך מקוצר  

מדריך מקוצר � החלפת גלגל ושימוש בערכת תיקון נקר

איור 142

זוג כפפות מגן הנמצא במקום צדדי במדחס; ¥

מתאמים לניפוח באלמנטים שונים. ¥

אזהרה

מסור את דף ההוראות לעובדים המטפלים בצמיג שאותו יש לתקן
באמצעות הערכה.

במקרה של נקר שנגרם על ידי גוף זר; ניתן לתקן צמיגים
שקוטר הנזקים הנראים בסולית הצמיג או בדופן הצמיג אינן

עולה על 4 מ“מ.

תהליך הניפוח

אזהרה
.Fix & Go     אחסן את כפפות המגן יחד עם ערכת

הפעל את בלם החניה. שחרר את מכסה שסתום הצמיג, הוצא את צינור ¥
� איור 143 והברג את האום הטבעתי B על שסתום הצמיג; A המילוי

איור  143
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מדריך מקוצר � החלפת גלגל ושימוש בערכת תיקון נקר

� איור 145מוצב על 00000 (מופסק), הפעל את המנוע E וודא שמתג המדחס ¥
� איור 144 לתוך השקע הקרוב ביותר לאחר מכן D והכנס את התקע

� איור 145 למצב 1 (מופעל). נפח E הפעל את המדחס באמצעות המתג

את הצמיג עד לערך המפורט בסעיף “לחץ ניפוח“ בפרק “נתונים טכניים“.

� איור 145, כאשר פעולת F בדוק  את לחץ האוויר בצמיג במד הלחץ

המדחס תופסק כדי לקבל קריאה מדויקת;

איור  144

אם לאחר הפעולה הזאת עדיין לא ניתן להשיג לחץ של 1.8 בר לאחר 5 ¥
דקות, אל תתחיל בנסיעה נראה שהצמיג ניזוק במידה רבה וערכת “תיקון

צמיג מהיר“ אינה מבטיחה איטום הולם שלו. התקשר למרכז שירות מורשה

מטעם חבורת ס.מ.ל.ת בע“מ;

אם הושג לחץ האוויר המפורט בסעיף “לחץ ניפוח“ בפרק “נתונים טכניים“ ¥
� אתה יכול להתחיל בנסיעה.

�אם לאחר חמש דקות של ניפוח לא ניתן להשיג לחץ אוויר של 1.5 בר  ¥
נתק את המדחס משסתום הצמיג ומהשקע החשמלי; לאחר מכן, הסע

את הרכב כעשרה מטרים לפנים או לאחור, כדי לחלק את חומר האיטום

באופן שווה בצמיג. לאחר מכן חזור על פעולת הניפוח;

איור  145
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מדריך מקוצר � החלפת גלגל ושימוש בערכת תיקון נקר

אזהרה

הדבק את המדבקה במקום גלוי לעין לנהג, כדי להזכיר לו שהצמיג
טופל בערכת “תיקון צמיג מהיר“. נהג בזהירות בפרט בביצוע פניות.
אל תחרוג מעל מהירות של 80 קמ“ש. הימנע מבלימות עזות

ומהאצות.

לאחר נסיעה של כ�10 דקות � עצור את המכונית ובדוק שוב את לחץ ¥

האוויר בצמיג. הפעל את בלם החניה.

אם לחץ אוויר שנמדד הוא לפחות 1.8 בר, מלא שוב עד ללחץ אוויר נכון ¥

(כאשר המנוע פועל ובלם החניה מופעל) והתחל בנסיעה.

נהג בזהירות מירבית למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ. ¥

איור  146

אם לחץ אוויר שנמדד הוא לפחות 1.8 בר, מלא שוב עד ללחץ אוויר נכון ¥

(כאשר המנוע פועל ובלם החניה מופעל) והתחל בנסיעה.

נהג בזהירות מירבית למוסך שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ. ¥

אזהרה

אם לחץ האוויר יורד מתחת ל� 1.8 בר, אל תמשיך לנהוג; ערכת “תיקון

צמיג מהיר“ אינה יכולה להבטיח איטום הולם, מאחר והצמיג ניזוק

יותר מדי. התקשר למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

אזהרהאזהרהזהרהאזהרה
יש חשיבות עליונה למסירת המידע, שהצמיג תוקן באמצעות ערכת “תיקוןאם לחץ האוויר יורד מתחת ל� 1.8 בר, אל תמשיך לנהוג; ערכת “תיק חשיבות עליונה למסירת המידע, שהצמיג תוקן באמצעות ערכת “תיקוןאם לחץ האוויר יורד מתחת ל� 1.8 בר, אל תמשיך לנהוג; ערכת “תיקון
צמיג מהיר“. מסור את דף ההוראות לעובד המטפל בצמיג הנקור באמצעותצמיג מהיר“ אינה יכולה להבטיח איטום הולם, מאחר והצמיג ניזומיג מהיר“. מסור את דף ההוראות לעובד המטפל בצמיג הנקור באמצעותצמיג מהיר“ אינה יכולה להבטיח איטום הולם, מאחר והצמיג ניזוק

ערכה.יותר מדי. התקשר למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.הערכה.יותר 
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מדריך מקוצר � החלפת גלגל ושימוש בערכת תיקון נקר

החלפת מיכל לבדיקת לחץ האוויר ותיקון הלחץ בלבד
להחלפת מיכל פעל באופן הבא:המדחס יכול לשמש גם כדי לתקן את לחץ האוויר. נתק את
המחבר המהיר וחבר את המדחס ישירות לשסתום הצמיג איור

� איור 148; B נתק את המחבר ¥ 147  באופן זה מיכל חומר האיטום אינו מחובר למדחס, ונוזל

סובב את המיכל כנגד כיוון השעון והרם אותו; ¥ האיטום אינו זורם לתוך הצמיג.

התקן מיכל חדש וסובב אותו בכיוון השעון; ¥

A Bבמקום , חבר את מחבר  למיכל והתקן את הצינור השקוף  ¥
המתאים.

איור  148 איור  147
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מדריך מקוצר � תחזוקה שוטפת בסיסית

בדיקות תקופתיות תחזוקה שוטפת בסיסית
בדוק בכל 1,000 ק“מ או לפני נסיעות ארוכות והוסף במידת הצורך:

מפלס נוזל קירור מנוע; ¥ טיפולים תקופתיים עפ“י לוח זמנים
מפלס נוזל בלמים; ¥ תחזוקה נכונה של הרכב חיונית להבטחת תקינותו ומצבו  למשך שנים רבות.

מפלס נוזל שטיפת השמשה הקדמית; ¥ למטרה זו, חברת פיאט תכננה סידרת בדיקות ופעולות תחזוקה שיש לבצע כל

לחץ אוויר ומצב הצמיגים; ¥ 35,000/30,000 ק“מ (בהתאם לדגם).

בדוק את פעולת מערכת התאורה (פנסים ראשיים, מחווני כיוון, פנסי תאורת ¥ עם זאת, טיפול ברכב אינו מתמצה בטיפולים תקופתיים בלבד. הם אינם מכסים

חירום וכו’). את כל דרישות הרכב. עוד לפני  הטיפול הראשון של 35,000/30,000 ק“מ

¥ בדוק את פעולת מגבי/שוטפי השמשה הקדמית ואת מיקום/בלאי מגבולאחר מכן, בין טיפול למשנהו � עדיין נדרש טיפול סדיר כגון: בדיקות שגרתיות,
החלון האחורי.הוספת נוזלים, בדיקת לחץ אוויר בצמיגים ועוד.

בדוק והוסף שמן מנוע במידת הצורך בכל 3,000 ק“מ. חשוב: מועדי הטיפול בהתאם לתוכנית הטיפולים השגרתית מפורטים על ידי

אנו ממליצים לך להשתמש במוצרי  PETRONAS LUBRICANTS, המתוכננים היצרן. אי ביצוע הטיפולים השגרתיים  עלול לגרום לביטול תוקף האחריות.

ומיוצרים במיוחד עבר מכוניות פיאט (ראה טבלת “קיבולים“ בפרק “נתונים טיפולים עפ“י לוח זמנים מבוצעים בכל מרכזי השירות המורשים מטעם חברת
טכניים“). ס.מ.ל.ת בע“מ, במועדים שנקבעו מראש.

בביצוע פעולות תחזוקה וכן בטיפולים השגרתיים, לעיתים יש צורך בהחלפת

רכיבים או בתיקונים נוספים. את אלה יש לבצע בהסכמה מפורשת של הלקוח.
שימוש ברכב בתנאי הפעלה קשים

כאשר תנאי השימוש ברכב הם קשים במיוחד: חשוב: במקרה של תקלת הפעלה אנו ממליצים לך לפנות למרכז שירות מורשה

מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ, ולא להמתין למועד הטיפול הבא.
גרירת גרור או קרוואן; ¥

במידה ואתה משתמש ברכבך לגרירה לעתים קרובות, המרווח בין מועד טיפול
דרכים מאובקות; ¥

אחד למשנהו חייב להתקצר.
נסיעות תכופות למרחקים קצרים (פחות מ� 7 או 8 ק“מ) תכופות ¥

;0°C�ובטמפרטורות נמוכות מ
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מדריך מקוצר � תחזוקה שוטפת בסיסית

בדיקת מפלסי נוזלים

אזהרה

הפעלת מנוע בהילוך סרק לעתים תכופות ונהיגה במהירויות נמוכות ¥

למרחקים ארוכים (לדוגמה: משלוחים לבתים), או במקרה של השבתה

במשך זמן ארוך;

היה זהיר כאשר אתה מוסיף נוזלים ודאג לא לבלבל בין סוגי דרכים עירוניות; בדוק לעתים תכופות יותר מהנדרש בתוכנית הטיפולים: ¥

הנוזלים השונים: הנוזלים אינם זהים וטעות עלולה לגרום נזק את מצב ובלאי רפידות בלמי הדיסק הקדמיים; ¥
לרכב. נקיון נועלי תא המנוע ותא המטען ואת ניקיון הבריחים ושמן אותם; ¥

בדיקה חזותית למנוע, לתיבת ההילוכים, למערכת ההנעה, לצינורות ¥

(הפליטה � הדלק � הבלמים), חלקי גומי (מגינים, שרוולים, תותבים וכו’);

את טעינת המצבר ואת מפלס נוזל המצבר (אלקטרוליט) הבדיקה חייבת ¥

לעולם אל תעשן בעת עבודה בתא המנוע: נוכחות של גזים ואדים דליקיםלהתבצע על ידי המומחים שלנו במוסך שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת
עלולים ליצור סיכון לשריפה.בע“מ � ראה סעיף “מצבר“ בפרק זה.

בדיקה חזותית של מצב רצועות ההינע השונות; ¥

בדוק והחלף את מסנן האבקנים, במידת הצורך; ¥

בדוק והחלף את מסנן האוויר, במידת הצורך. ¥
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מדריך מקוצר � תחזוקה שוטפת בסיסית

פתח מילוי שמן מנוע A

מדיד שמן מנוע B

נוזל קירור מנוע C

נוזל רחיצת שמשה קדמית D

נוזל בלמים E

מצבר F

נוזל הגה כוח G
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מדריך מקוצר � תחזוקה שוטפת בסיסית

פתח מילוי שמן מנוע A

מדיד שמן מנוע B

נוזל קירור מנוע C

נוזל רחיצת שמשה קדמית D

נוזל בלמים E

מצבר F

נוזל הגה כוח G
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מדריך מקוצר � תחזוקה שוטפת בסיסית

פתח מילוי שמן מנוע A

מדיד שמן מנוע B

נוזל קירור מנוע C

נוזל רחיצת שמשה קדמית D

נוזל בלמים E

מצבר F

נוזל הגה כוח G
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מדריך מקוצר � תחזוקה שוטפת בסיסית

שמן מנוע, איורים 180�181�182�183�184
אזהרה בדוק את מפלס השמן דקות מספר (כחמש דקות) לאחר הפסקת פעולת

המנוע, כאשר הרכב חונה על פני קרקע ישרים.
כאשר המנוע חם � היזהר כאשר אתה עובד בתוך תא המנוע, כדי .B על מדיד השמן MAX �מפלס השמן חייב להיות בין הסימונים MIN ו
להימנע מכוויות. זכור שכאשר המנוע חם, המאוורר עלול להתחיל

MAX MIN,לפעול וקיימת סכנת פציעה. צעיפים, עניבות ושאר חלקי ביגוד רפויים הפער בין הסימונים  ו�  מקביל לליטר שמן אחד לערך.

עלולים להילכד בחלקים הנעים. � הוסף שמן דרך צוואר MIN במידה ומפלס השמן קרוב או אפילו נמוך מהסימון
.MAX עד שהמיפלס יגיע לסימון A המילוי

.MAX אסור למפלס השמן לעבור, אף פעם את הסימון

צריכת שמן מנוע אל תוסיף שמן מסוג שונה מזה שכבר נמצא במנוע.

הצריכה המירבית של שמן המנוע, היא 400 גרם לכל 1000 ק“מ.

כאשר הרכב חדשה צריך להריץ את המנוע. לכן אפשר להעריך את צריכת השמן
רק לאחר 5,000�6,000 ק“מ.

שמן מנוע משומש ומסנן שמן שהוחלף, כוללים חומרים
המזיקים לסביבה.  להחלפת השמן והמסנן התקשר למוסך
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ מכיוון שבמוסך חשוב: צריכת השמן תלויה בסגנון הנהיגה ובתנאים שבהם מפעילים את הרכב.

קיים ציוד לסילוק השמן והמסננים הפסולים, תוך שמירה על חשוב: לפני שאתה בודק את מיפלס השמן לאחר הוספה או החלפה של שמן
הסביבה והחוק.

� הנח למנוע לפעול כמה דקות לאחר הפעלתו.



21     �            מדריך מקוצר  

מדריך מקוצר � תחזוקה שוטפת בסיסית

אזהרה

נוזל שטיפת שמשה קדמית/חלון אחורי נוזל קירור מנוע, איורים 180�181�182�183�184
איורים 180�181�182�183�184 את מיפלס נוזל קירור המנוע צריך לבדוק כאשר המנוע קר. המיפלס צריך להיות

להוספת נוזל, הסר את המכסה D     בסיבוב הזיז המיוחד. בין הסימונים MIN ו� MAX שעל מיכל נוזל הקירור.
הוסף תערובת של מים ו�  TUTELA PROFESSIONAL SC35, בריכוזים 50% �אם המיפלס נמוך � הוסף באיטיות תערובת של 50% מים מזוקקים ו

הבאים: PARAFLU UP, של קבוצת PETRONAS LUBRICANTS, דרך צוואר המילוי
TUTELA PROFESSIONAL SC35 30% ו� 70% מים בקיץ. .MAX �A עד שהמיפלס יגיע ל

TUTELA PROFESSIONAL SC35 50% ו� 50% מים בחורף. תערובת 50�50 של PARAFLU UP ומים מזוקקים, מעניקה הגנה נגד קפיאה
במקרה של טמפרטורות מתחת ל�20°C-, השתמש בנוזל .-35°C�עד ל

TUTELA PROFESSIONAL SC35 לא מדולל. כאשר משתמשים ברכב בתנאים אקלימיים קשים במיוחד, אנו ממליצים
בדוק את המפלס מבעד למיכל. להשתמש בתערובת של 40�60 של PARAFLU UP עם מים מזוקקים.

סגור את מכסה D בלחיצתו בחלקו המרכזי.

מערכת קירור המנוע מיועדת לנוזל הגנה כנגד קפיאה
PARAFLU UP. כאשר אתה מוסיף נוזל קירור השתמש באותו
סוג נוזל שכבר נמצא במערכת הקירור. לא ניתן לערבב את

אל  תנהג כאשר מיכל נוזל שטיפת השמשה הקדמית ריק: נוזל נוזל PARAFLU UP עם שום סוג אחר של נוזל. כאשר נעשה ערבוב כזה
שטיפת השמשה הקדמית חיוני לשיפור הראות. אל תפעיל בשום אופן את המנוע. התקשר למוסך שירות מורשה מטעם

תוספים מסחריים מסוימים לנוזל שטיפת השמשה הקדמית הם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.
דליקים. תא המנוע כולל רכיבים חמים, כאשר עלולים להצית את

התוספים ולגרום לשריפה.

אזהרה

מערכת הקירור נמצת תחת בלחץ. במידת הצורך, החלף את מכסה
המערכת במכסה מקורי אחר, אחרת קיים סיכון להפחתת יעילות
המערכת. אל תסיר את מכסה המיכל כאשר המנוע חם: אתה עלול

לספוג כוויות.
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נוזל בלמים, איורים 180�181�182�183�184
אזהרה שחרר את המכסה E      מהברגתו ובדוק את מפלס נוזל הבלמים, וודא שהמיכל

.MAX מלא
נוזל הבלמים הוא חומר רעיל ומאכל חריף מאוד. במקרה של מגע .MAX מיפלס נוזל הבלמים במיכל לא צריך לעבור מעל הסימן
מקרי ברכב �  שטוף מיד את החלקים שנפגעו בתמיסת סבון נייטראלי

אם יש צורך להוסיף נוזל בלמים, מומלץ להשתמש בנוזל בלמים לפי הטבלה
ומים. לאחר מכן שטוף ביסודיות במים. במקרה של בליעת הנוזל �

“נוזלים ושמנים“ (ראה פרק “נתונים טכניים“).
פנה מיד לרופא.

הערה: נקה את מכסה המיכל E בקפדנות, ואת פני השטח המקיפים אותו.

עם פתיחת המכסה, הקדש תשומת לב מרבית, למנוע חדירת מזהמים למיכל.

על מנת להוסיף נוזל, השתמש תמיד במשפך עם מסנן מובנה, עם רשת סינון
שווה או פחות מ� 0.12 מ“מ.

חשוב: נוזל בלמים הוא חומר סופג לחות. מסיבה זו � כאשר מפעילים את
הרכב באזורים עם לחות אטמוספרית גבוהה, יש להחליף את נוזל הבלמים

לעתים תכופות יותר מאשר מצוין “בתוכנית הטיפולים“.

וודא שנוזל הבלמים (שהוא חומר מאכל חריף מאוד), לא יישפך

על גוף הרכב; כאשר הוא נשפך על שכבת הצבע � שטוף מיד

במים.

אזהרה

 על המיכל מציין נוזל בלמים סינתטי, השונה מנוזל מסוגהסמל 

מינרלי. השימוש בנוזלים מינרליים יגרום לנזקים בלתי הפיכים לאטמים

המיוחדים של מערכת הבלמים.
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נוזל הגה כוח, איורים 180�181�182�183�184

בדוק האם מפלס השמן נמצא בין הסימונים MIN ל� MAX על גוף המיכל,

כאשר הרכב חונה על פני שטח ישרים והמנוע קר.

המפלס עשוי לעלות מעל קו סימון MAX, כאשר השמן חם.

אם נדרשת הוספה, וודא שלנוזל שבו אתה משתמש יש את אותם המפרטים

כמו לזה הנמצא כבר במערכת.

תצרוכת נוזל הגה הכוח נמוכה ביותר. אם יש צורך להוסיף נוזל

הגה כוח פרק זמן קצר לאחר ההוספה האחרונה, דאג לבדוק

את המערכת במוסך שירות מורשה של חברת ס.מ.ל.ת בע“מ,

לוודא שאין בה דליפות.

אל ל תסובב את הגה הכוח עד סוף מהלכו ליותר משמונה שניות

עם מנוע פועל, מאחר וזה יגרום לרעשים וסיכון לנזק למערכת.

אזהרה

נוזל הגה הכוח דליק, אל תניח לו להיות במגע עם חלקים חמים של

המנוע.
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אזהרה

מסנן אוויר/מסנן אבקנים
החלפת מסנן אוויר חייבת להתבצע במוסך שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת

בע“מ.

מסנן דיזל
פריקת עיבוי

אזהרה (דגמי מולטיג’ט)

הנוכחות של מים במחזור האספקה, עלולה לגרום נזק חמור

למערכת ההזרקה, ולפעולת מנוע בלתי סדירה. אם נורית

האזהרה 

מצבר
המצבר הוא מסוג “תחזוקה נמוכה“: בתנאי הפעלה רגילים אין צורך להוסיף

מים מזוקקים לאלקטרוליט.

פעולות הביקורת חייבות להתבצע בידי סגל עובדים מומחים במוסך מורשה

מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

 נדלקת, פנה למוסך שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת בע“מ בהקדם האפשרי, לבדוק את ניקוז המערכת. ייתכן שמים

חדרו למיכל אם זה נראה מיד לאחר התדלוק: אם זה קורה, הפסק מיד

את פעולת המנוע והתקשר למוסך שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת

בע“מ.

הנוזל הנמצא במצבר הוא חומר רעיל ומאכל. הימנע ממגע שלו בעורך
ובעיניך. אל תקרב להבות גלויות או מקורות אפשריים לגיצים אלה

מצבר: סכנת שריפה והתפוצצות.

הפעלת המצבר עם מיפלס נוזל נמוך עלולה לגרום לגרום נזק בלתי
הפיך למצבר, וגם עלולה לגרום להתפוצצותו.

ְהחלפת המצבר
כאשר נדרש, החלף את המצבר במצבר מקורי, בעל אותו מיפרט.

אם מתקינים מצבר בעל מיפרט אחר, מירווחי הזמן בין הטיפולים המצויינים

“בתוכנית הטיפולים“ בפרק זה, לא יהיו תקפים יותר.

לכן, התייחס להוראות המסופקות על ידי יצרן המצבר.
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דלק ותדלוק

תצרוכת דלק
ערכי תצרוכת  הדלק הניתנים בטבלה להלן נקבעו על בסיס מבחנים חופפים, בהתאם לתקנות המיוחדות של האיחוד האירופי.

התהליכים הבאים מבוצעים לצורך מדידת הצריכה:

נסיעה עירונית: התנעה קרה ולאחריה נהיגה התואמת את המהירות והחלפת ההילוכים בהתאם לתקן האירופאי. יש הוראות ¥
להאצה, להורדת מהירות, העלאת מהירות ועצירות עם סל“ד מנוע. המהירות  המירבית היא 50 קמ“ש והממוצעת � 19 קמ“ש.

120 �נסיעה בינעירונית: האצות תכופות בכל ההילוכים, בדימוי שימוש ברכב בשטחים בינעירוניים: המהירות משתנה בין 0 ל ¥
קמ“ש;

נסיעה משולבת: מחושבת לפי 37% תצרוכת בנסיעה עירונית ו� 63% תצרוכת בנסיעה בינעירונית. ¥
חשוב

באופן מעשי תצרוכת הדלק עשויה להיות גבוהה יותר מהערכים שהושגו במהלך המבחנים. להלך כמה גורמים עיקריים העשויים
להוביל להבדלים בין המבחנים לתצרוכת ריאלית:

מצב הרכב: טיפולים בלתי מספקים, שימוש במנשא מטען גג, בגרורים, הובלת מטענים כבדים, שימוש רב במכשירים חשמליים .1
ובמיזוג אוויר.

סגנון נהיגה: התנעות קרות תכופות עבור נסיעות קצרות, טכניקות חימום מנוע גרועות, בחירת הילוך, מהירויות גבוהות, האצות .2
ובלימות פתאומיות.

תנאי תנועה ודרכים: נהיגה בתנועה צפופה, מדרונות תלולים או דרכים עם עיקולים רבים, תנאי דרך משובשים. .3
תנאים אטמוספריים: תנאי מזג אוויר בלתי מרוסנים, רוח, גשם, שלג, גובה רב. .4

יחס לשימוש בערים ועיירות, לעומת נהיגה מחוץ לעיר ודרכים ראשיות. .5

חשוב: סוג הדרך, מצבי התנועה, תנאי מזג האוויר, סגנון הנהיגה, התנאים הכלליים של המכונית, רמת הדיפון/ציוד/אביזרים, עומס, מערכת בקרת אקלים, גגון
ומצבים אחרים המשפיעים על אפקט סחב האוויר, גורמים לרמות תצרוכת דלק שונות מאלה שנמדדו.
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מילוי מיכל הדלק תדלוק הרכב
כדי למלא את מיכל הדלק במלואו, הוסף פעמיים לאחר הפסקת פעולת משאבת

הדלק. הוספות נוספות עלולות לגרום תקלות במערכת אספקת הדלק. מנועי בנזין
השתמש רק בדלק נטול עופרת עם דרגת אוקטן במספר (R.O.N) שאינו נמוך

.95�מ
מכסה מיכל דלק איור 109

אזהרה: ממיר קטליטי לא יעיל גורם לפליטות מזיקות ותורם בדרך זאת לזיהום
לפתיחה: פתח את דלתית A � איור 109 במשיכתה כלפי חוץ. הנח למכסה .1 האוויר.

B עדיין, נעץ את מפתח ההצתה במנעול המכסה, וסובב אותו נגד כיוון
השעון.אזהרה: לעולם אל תשתמש בדלק עם עופרת, גם לא בכמות מזערית וגם לא

במצב חירום. שימוש בדלק הזה יגרום לנזק בלתי הפיך לממיר הקטליטי.
סובב את המכסה נגד כיוון השעון והסר אותו. למכסה יש התקן C המחבר .2

את המכסה לדלתית, כך שהוא לא ילך לאיבוד. בעת התדלוק חבר את

המכסה לדלתית, כפי שמוצג באיור. מנועי דיזל
הפעלה בטמפרטורות נמוכות

כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה מאוד, הסולר הופך סמיך, עקב היווצרות

גושי פראפין התוצאה פעולה פגומה של מערכת אספקת הדלק.

כדי להימנע מהבעיות שמעוררת תכונתו של הסולר � מופצים סוגים שונים של

סולר בהתאם לעונת השנה: סוג המתאים לקיץ, סוג מיוחד לחורך וסוג “ארקטי“

(לתנאי קור, באזורים הרריים). אם התדלוק בסולר אינו מתאים לטמפרטורה

הנוכחית, ערבב את הסולר עם תוסף TUTELA DIESEL ART, בכמויות שנקבעו

על הפחית, כאשר אתה מוסיף תחילה נוגד קיפאון למיכל ולאחר מכן את דלק

הסולר.

איור 109
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שמירה על איכות הסביבה לסגירה

1. התאם את המכסה (יחד עם המפתח הנעוץ בו) וסובב אותו בכיוון השעון,
ההתקנים הקיימים ברכב לצמצום פליטות מזהמים ממנועי בנזין, הם:

עד להשמעת נקישה אחת או יותר.
ממיר קטליטי בעל שלושה מעברים; ¥

סובב את המפתח בכיוון השעון ושלוף אותו, לאחר מכן סגור את הדלתית. .2
חיישני למבדה; ¥

האטימה ההרמטית עשויה לגרום להגדלת הלחץ בתוך המיכל. לכן רעש יניקה
מערכת מניעת אידוי דלק; ¥ כאשר אתה משחרר את המכסה, הוא תופעה רגילה בהחלט.

בנוסף, אל תניח למנוע לפעול, גם לא לבדיקה כאשר מצת אחד או יותר מנותקים.

ההתקנים לצמצום פליטות מזהמים ממנועי דיזל, הם: אל תקרב להבות חשופות או סיגריות בוערות סמוך לפתח מיכל

הדלק. שמור את פניך הרחק מהפתח בעת פתיחת מיכל הדלק,
ממיר קטליטי מחמצן; ¥

כדי להימנע משאיפת אדים מזיקים.
;(E.G.R) מערכת מיחזור גזי פליטה ¥

¥ מסנן חלקיקי דיזל (DPF) (אם קיים).
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קיבולים

מיפרט 2.0 Multijet 1.6 Multijet   1.3 Multijet 1.4

ומוצרים מומלצים

60 (£) 60 (£) 60 (£) 60 מיכל דלק

10 � 8 10 � 8 10 � 8 10 � 8 כולל עתודת דלק

ליטרים ליטרים ליטרים ליטרים

95 RON �בנזין נטול עופרת לא פחות מ
(EN 228 מפרט)

(EN 590 מפרט) לכלי רכב עם מנוע דיזל (£)
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הוראות במקרה חירום
במקרה חירום אנו ממליצים להתקשר למספר טלפון ללא תשלום הנמצא בחוברת האחריות. אתה יכול גם לפנות לאתר

www.fiat.com, כדי למצוא את מוסך השירות המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ הקרוב ביותר אליך.

התנעת המנוע

התנעת חירום
  בלוח המחוונים נדלקת ברציפות � התקשר מיד למוסךאם נורית האזהרה 

שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

התנעה באמצעות כבלי עזר
במקרה שהמצבר התרוקן, ניתן להתניע את המנוע באמצעות מצבר עזר, בעל

אותה קיבולת או בקיבולת מעט גבוהה יותר מהמצבר שהתרוקן.

פעל באופן הבא (איור 128):

חבר את הקטבים החיוביים (+ סמוך לקוטב) של שני המצברים, באמצעות ¥

כבל עזר להתנעה;

חבר קצה אחד של כבל העזר השני לקוטב השלילי (�) של המצבר המסייע, ¥

ואת הקצה השני לנקודת הארקה 

אם לאחר מספר ניסיונות התנעה המנוע אינו מותנע, אל תתעקש. התקשר

למוסך שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

חשוב: אל תחבר את הקטבים השליליים של שני המצברים במישרין: גיצים

עלולים להצית את הגזים הדליקים המשתחררים מהמצבר. כאשר מצבר העזר

מותקן ברכב אחר � מנע מגע מקרי בין חלקי המתכת של שני כלי הרכב.

, במנוע או בתיבת ההילוכים של הרכב

עם המצבר המרוקן;

התנע את המנוע; ¥

לאחר התנעת המנוע � הסר את הכבלים בסדר הפוך לסדר החיבור. ¥
איור 128
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אזהרה

תהליך ההתנעה חייב להתבצע על ידי עובדים מיומנים, מאחר ופעולה
לא נכונה עלולה לגרום להתפרקות חשמלית בעוצמה רבה. הנוזל
הנמצא במצבר הוא חומר רעיל ומאכל. הימנע ממגע של החומר
בעור ובעיניים. הרחק מהמצבר להבה גלויה וסיגריות בוערות מהמצבר, ואל

תגרום להיווצרות ניצוצות.

התנעה בדחיפה
לעולם אל תתניע את המנוע בדחיפה (בדחיפה, גרירה, או בגלישה במורד מדרון),

פעולות כאלה עלולות להזרים דלק לממיר הקטליטי במערכת הפליטה, ולגרום

לנזק בלתי הפיך.

חשוב: זכור כי מגבר בלם והגה הכוח אינם פעילים עד להתנעת המנוע, לכן

יידרשו למאמצים רבים יותר, ללחיצה על דוושת הבלמים או לסיבוב גלגל ההגה.

טעינת המצבר
חשוב: תאור תהליך הטענת המצבר נועד להעניק לך ידע כללי בלבד. פעולת

ההטענה  חייבת להתבצע במוסך שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.
הימנע בקפדנות מהשימוש במטעני מצברים מהירים להתנעה בכבלי

אנו ממליצים לך לבצע את הטעינה בשיעור אמפר נמוך במשך 24 שעות. טעינה עזר. שימוש בהם עלול לגרום נזק למערכות האלקטרוניות, למערכת
למשך זמן ארוך יותר עלולה לגרום נזק למצבר. ההצתה, וליחידות הבקרה לאספקת המנוע.

הטען את המצבר באופן הבא:

ללא מערכת התנעה ועצירה

נתק את הקוטב השלילי במצבר; ¥

חבר את כבלי המיטען לקוטבי המצבר, שים לב לקטבים החיובי והשלילי; ¥

הפעל את המטען; ¥

לאחר שסיימת, הפסק את פעולת הטעינה לפני ניתוק המצבר; ¥

חבר מחדש את הכבל השלילי של המצבר. ¥

177b איור
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הגבהת הרכב אם מערכת התנעה ועצירה מותקנת

כאשר יש צורך להרים את הרכב � פנה למוסך שירות מורשה מטעם חברת 177b דגמים עם קוטב דמה איור

ס.מ.ל.ת בע“מ, אצלם יש זרוע הרמה או מגבה מוסך. ;B ומקוטב הדמה השלילי A נתק את החיבור המהיר מהמסוף השלילי ¥

מפני שחיישן מצב המצבר D     ממוקם במסוף המצבר השלילי C, ואסור

גרירת הרכבלנתקו אף פעם מלבד אם מחליפים את המצבר למעשה;
טבעת הגרירה המסופקת עם הרכב, ממוקמת או מאחורי משענת הגב של חבר את הכבל החיובי של המטען לקוטב החיובי של המצבר, ואת הכבל ¥

.(Doblo/Doblo Combi דגמי) או בתא המטען ,(Cargo דגמי) המושב השמאלי ;B השלילי לקוטב הדמה השלילי

הפעל את המטען; ¥
הברגת טבעת הגרירה, איורים 179�178

לאחר ההטענה, הפסק את פעולת המטען לפני שאתה מנתק אותו ¥
פעל באופן הבא: מהמצבר;

;A שחרר את המכסה ¥ לאחר ניתוק המטען, חבר מחדש את החיבור המהיר  השלילי A למסוף ¥

הוצא את טבעת הגרירה B מתוך התומך; ¥ ;B הדמה

הברג את טבעת הגרירה לפין הקדמי או האחורי. ¥ 177c דגמים עם קוטב דמה איור

נתק את מחבר A (בלחיצה על לחצן B) מחיישן C המפקח על תנאי ¥

המצבר, על הקוטב השלילי D של המצבר;

חבר את הכבל החיובי של המטען לקוטב החיובי של המצבר E, ואת הכבל ¥

; 177c בהתאם לאיור  F השלילי למסוף של חיישן

הפעל את המטען; ¥

לאחר ההטענה, הפסק את פעולת המטען; ¥

C לחיישן A לאחר ניתוק המטען, חבר מחדש את החיבור המהיר  השלילי ¥

. 177c בהתאם לאיור

איור  178
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אזהרה

אאאזזזהההרררההה
לפני הגרירה, סובב את מפתח ההצתה למצב MAR, ולאחר מכן למצב

STOP מבלי להסיר את המפתח. עמוד ההגה יינעל באופן אוטומטי
אם המפתח יוסר, ולא תהיה אפשרות לשנות את כיוון הגלגלים.

לפני שאת מהדק את טבעת הגרירה, נקה ביסודיות את התושבת

עם ההברגה. לפני שאתה גורר את הרכב, וודא שטבעת הגרירה

מהודקת במלואה בתושבת המתאימה שלה.

אל תתניע אף פעם את המנוע, כאשר הרכב נגרר.

איור  179

בווי הגרירה הקדמי והאחורי יש להשתמש בדרכים רק עבור
פעולות חירום. הגרירה מותרת למרחקים קצרים בשימוש
בהתקן מיוחד, התואם לקוד הדרכים הראשיות (מוט קשיח)
להניע את הרכב בדרך, כהכנה לגרירה או הובלה על כלי רכב מיוחד.
אין להשתמש בווים לחילוץ הרכב מהדרך או ממקום שיש בו מכשולים
ו/או גרירה בשימוש בכבלים או התקנים בלתי קשיחים אחרים. ביחס
לתנאים המצוינים לעיל, הגרירה חייבת להתבצע עם שני כלי רכב

(האחד גורר השני נגרר), מיושרים ככל הניתן באותו קו ציר מרכזי.

אזהרה

בעת גרירה �  זכור כי ללא מגבר הבלם וללא הגה הכוח, יידרש מאמץ
רב יותר ללחוץ על דוושת הבלמים ולסובב את גלגל ההגה. אל תשתמש
בכבלים גמישים לגרירה והימנע מתנודות. במהלך פעולות הגרירה ודא
שהידוק המיפרק לרכב, אינו גורם נזק לרכיבים שבאים עמה במגע.
כאשר גוררים את הרכב חייבים לציית לתקנות תעבורה מיוחדות,

הנוגעות לטבעת הגרירה ולגרירה בדרכים.
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طساعى جائض الفراطض طظثفخ (اتمر) اضعاء تتثغر واسقم
شراطض العصعف ا�طعل طحشطه (اتمر)

تتثغرات ساطه
ضعء الاتثغر غدغء طراشص برجاله خاخه و/او خعت ازغج غش لعتئ اقحارات. 

عثه اقحارات صخ�ه وطسثه طظ اجض الاتثغر وغمظع الاساطض طسعا ضإحارات 
خطض غش العجاده الععائغه (اتمر) حاططه او ضئثغض, لطمعاخفات ا�عجعده غش ضااب اقرحادات لطسائص الثي بظغ 

غثغضط, الثي غةإ صراءته بامسظ وبضاططه. غش تالئ خطض غش ا�آحر – ارجع دائما 
لطمفخض غش عثا الفخض.

العجاده الععائغه بةاظإ الراضإ 
اقطاطغ طسططه (برتصالغ) طعط: احارة الثطض ا�سروضه طصسمه ا� درجاظغ: اسطال خسئه جثا واسطال اصض 

خسعبه.
اقسطال الخسئه جثا غحار الغعا بعاجطئ ”دورة“ تتثغر طسامر الثي غسعد سطى 

درجئ ترارة جائض ت�غث  ظفسه. اسطال اصض خسعبه غحار الغعا بعاجطئ “دورة “ تتثغر طتثوده. 
ا�ترك طرتفسه (اتمر) غمضظ اغصاف دورة الاتثغر لثرجاغ اقسطال, بالدشط زر SET ESC. ضعء 

الاتثغر غش لعتئ اقحارات تسامر غش اقضاءه تاى غاعصش الثطض.

جعث بطارغه طظثفخ (اتمر)

ظزام ABS غ� شسال (برتصالغ)

خطض طساسث بثء السفر ا� 
اسطى غش طظتثر (برتصالغ)

- طرحث طثاخر
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طرحث طثاخر - اضعاء تتثغر واضعاء احارات

EBD خطض ظزام التصظخطض
(ظماذج Multijet- برتصالغ)  (اتمر) (برتصالغ) 

ESP (طخفاة تئغئات الثغجل)خطض غش ظزام DPF خقل سمطغئ الاظزغش(برتصالغ)
(شصط لظماذج طعلاغةئ طع DPF -برتصالغ) (لظماذج/اجعاق الاغ تجود بعا)

اتاغاذغ العصعدغدغء بحضض دائط: ضشط زغئ طترك طظثفخ (اتمر)
(برتصالغ) غعطخ: زغئ ا�ترك غ� شسال اضبر 

(شصط ظماذج طعلاغةغئ E٥- اتمر)

تتثغر شاائض الاععب لطاسثظغ ا�سئص
(ظماذج Multijet- برتصالغ)  اتجطئ اقطان غ� طربعذه 

خطض تتثغر شاائض الاععب لطاسثظغ  (اتمر)
ا�سئص (ظماذج Multijet- برتصالغ) 

اغقق باب غ� ضاطض
طاء غش طخفاة وصعد الثغجل(اتمر)

(ظماذج Multijet- برتصالغ) 

طساعى زغئ ا�ترك طظثفخ 
خطض غش ظزام رطج شغات (اتمر)

(برتصالغه) (اذا وجثت)

طرحث طثاخر -
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طرحث طثاخر - اضعاء تتثغر واضعاء احارات

اضعاء ضئاب اطاطغه خطض ضعء خارجغ
(اخدر) (برتصالغ)

اضعاء ضئاب خطفغه
(برتصالغ) طآحر خطض طح�ك (برتصالغ)

خطض غش طساحسر ضشط زغئ ا�ترك خطض ضعء خارجغ
زر تسطغض تجوغث العصعد
خطض طساحسر العصعف

طراصئئ السرسه الباباه (اخدر)خطض ظزام الاحشغض والاعصش (اذا وجث)
(اذا وجث)

تآضض وجائث الفراطض
طآحر تعجه ا� الغسار(برتصالغ)

(اخدر - طاصطع) 

َّخطض طساحسر العصعف ا�طعل
طآحر تعجه ا� الغمظغ(اخفر) (اذا وجث) (اخفر) (اذا وجث) 

(اخدر - طاصطع) 

خطض غش ظزام الاحشغض واقغصاف
ضعء سالغ (ازرق)(اخفر) (اذا وجث) 

طخابغح الةعاظإ/طخابغح خطفغه (اخدر)
طآحر ظصض غغار اتئسظغ ا� الئغئ (اخدر)

(اذا وجث)

 - طرحث طثاخر
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2.9 2.9 2.5 2.5

3 2.9 2.6 2.5
2.6 Doblo (M1) 2.6 2.4 Doblo (M1) 2.4

2.7 Doblo Cargo 2.4 Doblo Cargo
3.2 Doblo Combi (N1) 3.0 Doblo Combi (N1)

2.8 Doblo 5P (M1) 2.7 2.7 2.7
3.3 Doblo Cargo

3.6 Doblo 7P (M1)
Doblo Combi (N1)
Doblo Cargo Maxi

    طرحث طثاخر - ضشط الععاء غش ا�ذارات

ضشط الععاء غش اقذارات الئارده (بار)
إذارات سادغئ

تمعلئ ضاططئ سةض اتاغاذغتمعلئ طاعجطئ تةط
(لظماذج/اجعاق طعجعد بعا)

خطفغ اطاطغ خطفغ اطاطغ

185/65 R15 88T

185/65 R15 92T
195/65 R15 95T

195/60 R16C 99

اشتص ضشط الععاء غش اقذارات سظثطا تضعن بارده.
غش اذار البطب – اضش 0,2 بار لصغط الدشط ا�فخطه لقذارات السادغه.

سظث الصغاده بسرسه اض� طظ 160  ضط/س, اظفت اقذارات بدشط الظفت بتمعله ضاططه.

    طرحث طثاخر - 
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طرحث طثاخر – تشغ� سةض واجاسمال ذصط تخطغح بصإ  

الحرغط ا�طاذغ طظ اقبجغط. ضع سطئئ اقدوات بةاظإ السةض ا�راد  تشغ�ه. تشغ� سةض طبصعب
ِّخث طفااح السةقت B وا�طعل لقداه ا�ثمسه C, داخض طظطصئ    السغاره طجوده  غش اقجاس بطصط لاخطغح جرغع لقذار اخطح وجاشر (اظزر 

B A اجاسمض اقداة  لثفخ , التمعله. قئط ا�طعل Cسطى ال�غغ  تسطغمات غش الفخض الصادم) ضئثغض غمضظ ان غضعن لطسغاره سةض اتاغاذغ 
السةض باترغر الضابض.  بتةط سادي.

اجاسمض بمفااح براغغ السةقت B لةر السةض طظ تتئ السغاره  تخطغح اذار واجاسمال ختغح لطراشسه والسةض اقتاغاذغ, تتاط إتئاع وجائض 
رجط 132.  التثر ا�فخطئ شغما غطغ. 

ترر سةطه D وترر السةض طظ الصفض E بفخطه سظه, طظ البصإ غش  اظائه:
اقذار ا�سثظغ.

لاشغ� سةض اسمض طا غطغ:

   السةض بأطان. جطح اقرض غةإ ان غضعن طساعي وخطإ.

    بسخ الثول)

   الئطث الاغ تصعد شغعا (طبق طبطث تتثغر, ضعء تتثغر الطعارئ والت.)

    ذراع A, �خراج سطئئ اقدوات ووضسعا بةاظإ السةض ا�راد تشغ�ه.

   اقدوات طظ الةاظإ اقغمظ الثطفغ لطعح الةاظإ, باترغر

رجط  132







      وزن الراشسه عع 4 ضشط.
  .الراشسه لغسئ بتاجه ا� أي ضئط    

      ق غمضظ تخطغح الراشسه. اذا ضسرت غةإ تشغ�عا بتثغثه.
  .غمظع تعخغض أي اداه لطراشسه طا سثا ذراسعا    

      اوصش السغاره غش طضان ق غعجث به خطر طظ ترضئ الس� وبه تساطغع تشغ� 

  .اوصش سمض ا�ترك وحشض شراطض العصعف ا�طعل    َّ
      ادطب غغار اول او غغار السفر ا� الثطش.

   صئض خروجك طظ السغاره الئج ج�ة اقطان ا�اععب (اجئاري تسإ صعاظظغ    

   احر ا� ان السغاره طاعصفه باجاسمال العجائض ا�ططعبه تسإ الصاظعن غش    

   رجط 129 ترك ا�صسث اقغسر اقطاطغ ا� اقطام, باجاسمال Cargo لظماذج    

  130 Doblo/Doblo Combi  اشاح اقبعاب الثطفغه واخرج سطئئ :     لظماذج  رجط 

رجط  133 – طرحث طثاخر
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طرحث طثاخر – تشغ� سةض واجاسمال ذصط تخطغح بصإ  

ضع اقجفظغ D خطش السةض السضسغ الصطري لطثي ترغث تشغ�ه   لظماذج طع سةقت جئغضه طسثظغه , ازل غطاء طتعر السةض  
رجط b 134, �ظع السغاره طظ الاترك سظثطا تضعن طفاعته. ا�رضئه بالدشط.

حشض الراشسه باجاسمال الثراع (ازل الثراع طظ ا�حئك وطظ البصإ   ترر براغغ اقتضام لطسةض الثي غةإ تشغ�ه بثوره واتثه 


, بسث ذلك جعجه 135 غش ال�غغ) �ذالاعا بحضض ججئغ رجط  تصرغئا, باجاسمال طفااح براغغ السةقت ا�جود.
تتئ السغاره غش اقطاضظ ا�حار الغعا رجط 136, بةاظإ اقذار  اخرج اقجفظغ D طظ سطئئ اقدوات, واشاته ضما عع طئظغ غش 

 .ا�راد تشغ�ه  .134 a الرجط

 134 a  رجط
رجط  135

134 b رجط
رجط  136

طرحث طثاخر –
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طرحث طثاخر – تشغ� سةض واجاسمال ذصط تخطغح بصإ  

ترر براغغ الحث ضطغا وبسثعا ازل السةض.  حشض الراشسه بعاجطئ الثراع بحضض غضعن الحص A – رجط 137  
تأضث ان اجطح الاقطج بظغ السةض اقتاغاذغ وا�تعر ظزغفه, بحضض ق   لطراشسه, غقئط تماطا ا�صطع السفطغ B لطثساطه الةاظئغه.

تاترر به براغغ الحث.  ُتثر ضض طظ عع طعجعد صرب السغاره اظعا ج�شع. سطغعط اقباساد وسثم  

, ا� 138 رضإ السةض السادي بإدخال ال�غغ اقول دورتظغ B – رجط   �ج السغاره, تاى تسعد وتصش سطى اقرض.
 .A داخض البصإ اقصرب لخمام الظفت ادخض الثراع بثشسعا داخض البصإ غش السجصه وا� داخض ا�حئك  

قئط غطاء ا�تعر, تأضث ان الرطج      طقئط طع خمام الظفت, وبسث ذلك   الئقجاغضغ, حشض الراشسه وارشع السغاره, تاى ترتفع السغاره سثة 
ادخض ال�اغغ البقث ا�ائصغه.  جظاغم�ات سظ اقرض. سظثطا تسغث الثراع , تأضث اظعا تاترك بحضض 

حث صطغق ال�اغغ باجاسمال طفااح براغغ السةقت ا�جود.  تر, ضغ ق تثثش غثغك بافرض. اغدا اقججاء ا�اترضه طظ الراشسه 
ِّور ذراع الراشسه قظجال السغاره, وازل الراشسه. ِّدو (براغغ, وخقت) غمضظ ان تسئإ اقخابات, لثلك ق تطمسعط. ظزش 

اجاسمض طفااح براغغ السةض ا�جود لحث ال�اغغ بحضض صطري, ضما عع   ظفسك بحضض جغث, سظثطا تقطج حتمئ الاجغغئ.
طئظغ غش رجط 139. 

138 b رجط 137 b رجط

– طرحث طثاخر
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طرحث طثاخر – تشغ� سةض واجاسمال ذصط تخطغح بصإ  

لسغاره طع سةقت جئغضه خفغفه, خث وخطئ ا�قئمه B وقئط شاتئ  بسث تشغ� سةض
الئقجاغك C بظغ الرشاص وتعاف ا�غقق. زسظفئ الئقجاغك غةإ     رضإ الصفض A – رجط 140 لطسةض بسث ان ادخطاه س� البصإ, 

.B ان تضعن طعجعه ا� اجفض وتقئط الحص غش تعاف اقغقق.   ادخض ال�غغ ا� اتث بصعب ال�اغغ, واطظه بحث السةطه
- قئط الصفض E غش وخطئ ا�قئمه D, قئط الثبعس غش البصإ وقئط غش 

:F سةض

رجط 139

طرحث طثاخر –

a140  رجط


  
  

رجط  140
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طرحث طثاخر – تشغ� سةض واجاسمال ذصط تخطغح بصإ  

Fix & Go ضع السةض بحضض ساطعدي وضع ا�ظسص ا�رضإ سطى الصسط  ذصط تخطغح البصإ السرغع –   _
- اخطح وجاشر بحضض شعريالثاخطغ لطسةض ا�سثظغ, باجاسمال ال�اغغ ا�جوده وحث السةض 

ذصط الاخطغح السرغع لقذار ”اخطح وجاشر“ لطمظسص باجاسمال طفااح ال�اغغ الثاخطغ G. حث ال�اغغ 
اقوتعطاتغضغه, طعجعده غش تصغئئ خاخه ا�عجعده تتئ بمفااح ال�اغغ.

Cargo او داخض خظثوق غش الةجء ,( ا�صسث اقغسر (ظماذج  طقتزئ: اجاسمض تصغئئ غطاء السةض اقتاغاذغ لتماغئ السةض 
اقغمظ خطش لعح الةاظإ اقغمظ. أ�سائثل ذو إذار السئغضه الثفغفه.

الطصط رجط 141, تحمض:   
ُ

     اشتص ان السةض طثجن جغثا غش بغئ السةض تتئ اقرضغه 
ُ
  

صظغظه A الاغ تتاعي سطى طاده وتخض طع:          (اتاضاك ظزام الرشع غتث طظ اطضاظغئ تترغك السةض. طضان غ� 
.B اظئعب تسئؤه -        طقئط غمضظ ان غحضض خطر اقطان);

- قخصه C ضاإ سطغعا: السرسه الصخعى 80 ضط/س, غةإ         ضع الراشسه واقدوات اقخرى داخض سطئئ اقدوات.
) او داخض  Cargo   الخاق القخصه غش طضان تضعن شغه جطغه لسظغ السائص (سطى         ضع سطئئ اقدوات خطش ا�صسث اقغسر (ظماذج 

       الخظثوق, غش الصسط الغمغظغ الثطفغ لطعح الةاظإ الغمغظغ, بعضع     لعتئ اقجعجه) بسث اخقح السةض ا�بصعب. 
ضاغط D, الثي غتاعي سطى طصغاس ضشط ووخقت.  .(Doblo/Doblo Combi ظماذج) صاسثة السطئه سطى الةاظإ       

رجط 141 140 c  رجط

– طرحث طثاخر
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طرحث طثاخر – تشغ� سةض واجاسمال ذصط تخطغح بصإ 

سمطغئ الظفت زوج صفازات واصغه ا�عجعده غش طضان جاظئغ غش الداغط. 
طظسصات لطظفت بسظاخر طثاطفه. 

تتثغر
Fix & Go. خجن صفازات العصاغه طع ذصط  تتثغر

َّحشض شراطض العصعف ا�طعل. ترر غطاء خمام اقذار, اخرج  اسطغ ورصئ الاسطغمات لطساططظغ الثغظ غخطتعن السةض الثي 
 B رجط 143 وبرغغ ال�غغ التطصغ – A اظئعب الاسئؤه تط تخطغته بعاجطئ الطصط.

سطى خمام اقذار.

غش تالئ تثوث بصإ الثي تثث بسئإ جسط غرغإ, 
غمضظ تخطغح اذارات إذا ضان صطر الدرر ا�رئغ غش طثاس 

السةض او غش جاظئه ق غجغث سظ 4 طط.

رجط 143

رجط 142

طرحث طثاخر –
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طرحث طثاخر - تشغ� سةض واجاسمال ذصط تخطغح بصإ 

اذا بسث عثه السمطغه ق غمضظ التخعل سطى 1,8 بار بسث 5 دصائص, ق تئثا   تأضث ان طفااح الداغط E  - رجط 145 طعجعد سطى ٠ (تط اغصاشه),  
بالسفر سطى طا غئثو اقذار تدرر بحضض ضئ� وذصط تخطغح جرغع  حشض ا�ترك وادخض الصابج D- رجط 144 ا� داخض ا�صئج 
لقذار ق تساطغع الصغام بسث البصإ بحضض طقئط. اتخض بمرضج  145 E  رجط - اقصرب, بسث ذلك حشض الداغط بعاجطئ ا�فااح 

خثطات طرخص طظ صئض حرضئ س.م.ل.ت  م.ض. لعضع ١ (طحشض). اظفت اقذار تاى الصغمه ا�فخطه غش بظث ”ضشط 
اذا تط العخعل ا� ضشط الععاء ا�فخض غش بظث ”ضشط الظفت“ غش شخض   الظفت“ غش شخض ”طسطغات تصظغه“. اشتص ضشط الععاء غش اقذار 

”طسطغات تصظغه“. بمصغاس الدشط F – رجط 145, سظث اغصاف سمض الداغط 
لطتخعل سطى صرائه دصغصه. 

اذا بسث خمج دصائص ظفت ق غمضظ التخعل سطى ضشط ععاء 1,5  
بار

 – اشخض الداغط طظ خمام اقذار وطظ الصابج الضعربائغ, بسث 
ذلك, صث السغاره 10 ط� تصرغئا ا� اقطام او ا� الثطش, لاعزغع طادة 
طظع الاسرب بحضض طاساوي غش اقذار. بسث ذلك ضرر سمطغئ الظفت.

رجط 144
رجط 145

- طرحث طثاخر
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طرحث طثاخر – تشغ� سةض واجاسمال ذصط تخطغح بصإ 

تتثغر تتثغر

اذا ضان ضشط الععاء الثي صغج اصض طظ 1,8 بار, ق تسامر بالصغاده,  الخص القخصه غش طضان جطغ لسظغ السائص, لاثض�ه ان اقذار اخطح 
ذصط ”تخطغح جرغع لقذار“ ق تساطغع الصغام بسث البصإ بحضض  بعاجطئ ذصط ”تخطغح جرغع لقذار“. صث بتثر سطى اقخص سظث 

طقئط. قن اقذار تدرر بحضض ضئ�. اتخض بمرضج خثطات طرخص طظ  الصغام باظتراشات. ق تاةاوز جرسئ 80 ضط/س. اطاظع سظ الفرططه 
صئض حرضئ س.م.ل.ت م.ض.  الصعغه والاسارع.

اذا ضان ضشط الععاء الثي صغج سطى اقصض  1,8 بار, اطق طره اخرى تاى   بسث جفر ل- 10 دصائص – اوصش السغاره واشتص طره اخرى ضشط الععاء  
ضشط الععاء الختغح (إذ غضعن ا�ترك وشراطض العصعف تسمض) وابثأ بالسفر. غش اقذار. حشض شراطض العصعف.

صث بتثر حثغث ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض حرضئ س.م.ل.ت    اذا ضان ضشط الععاء الثي صغج اصض طظ 1,8 بار, أطف طره اخرى تاى  
م.ض.   ضشط الععاء الختغح ( إذ غضعن ا�ترك وشراطض العصعف تسمض) وابثأ 

بالسفر.
صث بتثر حثغث ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض حرضئ س.م.ل.ت  

تتثغرم.ض.  

غعجث اعمغه صخعى لظصض ا�سطعطات, ان اقذار ُأخطح بعاجطئ ذصط 
”تخطغح اذار جرغع“. اسطغ ورصئ الاسطغمات لطساطض الثي غسالب اقذار 

ا�بصعب بعاجطئ الطصط.

رجط 146
طرحث طثاخر –
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طرحث طثاخر – تشغ� سةض واجاسمال ذصط تخطغح بصإ 

تشغ� خجان لفتص ضشط الععاء وتخطغح الدشط شصط
لاشغ� الثجان اسمض ضما غطغ:  الداغط غمضظ ان غساسمض اغدا �خقح ضشط الععاء. اشخض العخطه 

السرغسه واوخض الداغط طئاحرة ا� خمام اقذار رجط 147 بعثا    اشخض العخطه B – رجط 148.
َّ   دور الثجان سضج اتةاه الساسه وارشسه. الحضض خجان جائض طظع الاسرب لغج طعخعق بالداغط, وجائض طظع 
َّ   رضإ خجان جثغث ودوره باتةاه الساسه. الاسرب ق غسري ا� داخض اقذار.

A B.غش ا�ضان ا�قئط ,    اوخض العخطه  لطثجان واوخض اقظئعب الحفاف 

رجط 148
رجط 147

– طرحث طثاخر
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طرحث طثاخر – خغاظئ روتغظغئ أجاجغئ

شتعخات دورغئ خغاظئ روتغظغئ أجاجغئ
اشتص ضض 1000 ضط او صئض جفرغات ذعغطه واضش اذا اصادئ التاجه: طساعى جائض ت�غث ا�ترك.خغاظئ دورغئ تسإ جثول طعاسغث

 طساعى جائض الفراطض.خغاظه ختغته لطسغاره ضرورغه لطتفاظ سطى خقتغئ السغاره ووضسعا 
لسظعات سثغثه. لعثه الشاغئ, حرضئ شغات خططئ جطسطه طظ 

.طساعى جائض غسض الججاج اقطاطغ
ضشط الععاء ووضع اقذارات.الفتعخات واسمال خغاظه الاغ غةإ الصغام بعا ضض 30000 / 35000  ضط (تسإ الظمعذج).

اشتص سمض ظزام اقضاءه (ا�خابغح الرئغسغه, طآحرات الاعجه,   طع ذلك, خغاظئ السغاره ق تاعصش سطى الخغاظه الثورغه شصط. شعغ ق 
طخابغح اضعاء الطعارئ والت). تشطغ ضض اتاغاجات السغاره. صئض الخغاظه اقو� ل- 30000 / 35000 

 اشتص سمض طاجتات/غاجقت الججاج اقطاطغ وطضان/تطش طاجتئ ضط وبسث ذلك, بظغ ضض خغاظه واخرى- غعجث تاجه لخغاظه دائمه طبض: 
الحئاك الثطفغ. شتعخات روتغظغه, اضاشئ السعائض, شتص ضشط الععاء غش اقذارات والت. 

اشتص واضش زغئ طترك اذا اصادئ التاجه ضض 3000 ضط.  طعط: طعاسغث الخغاظه تسإ برظاطب الخغاظه الروتغظغه طفخطه سطى غث 
ظتظ ظظختك باجاسمال طظاةات PETRONAS LUBRICANTS, ا�خظع. سثم الصغام بالخغاظه الروتغظغه غمضظ ان غآدي �لشاء طفسعل 

الاغ تخمط وتخظع خخغخا لسغارات شغات (اظزر صائمئ ”السسات“ الضفاله.
غش شخض ”طسطغات تصظغه“).خغاظه تسإ جثول طعاسغث تةرى غش ضض طراضج خثطات طرخخئ طظ  صئض حرضئ س.م.ل.ت م.ض, غش ا�عاسغث الاغ تثدت طسئصا. 
سظث الصغام باسمال الخغاظه والسظاغه الروتغظغه, غش بسخ اقتغان غعجث 

اجاسمال السغارة غش ظروف تحشغض خسئئ تاجه لاشغ� صطع او تخطغتات اضاشغه. عثه تةرى بسث اخث طعاشصئ 
سظثطا تضعن ظروف اجاسمال السغاره خسئه بحضض خاص:  خرغته طظ الجبعن. 

طعط: غش تالئ خطض غش الاحشغض ظتظ ظظختك بالاعجه ا� طراضج خثطات      جر طةرور او بغئ طاظصض.
طرخص طظ صئض حرضئ س.م.ل.ت م.ض, وسثم اظازار طعسث الخغاظه      ذرق طش�ه.

     جفرغات طاضرره �ساشات صخ�ه (اصض طظ 7 أو 8 ضط) طاضرره وغش  الاالغ.
0

     درجات تراره اصض طظ 0 درجه طؤعغه. اذا ضظئ تساسمض جغارتك لطةر سطى ش�ات طاصاربه, الف�ه الجطظغه بظغ 
خغاظه قخرى غةإ ان تصخر.   

طرحث طثاخر –
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طرحث طثاخر – خغاظئ روتغظغئ أجاجغئ

تحشغض ا�ترك بشغار تغادي سطى ش�ات طاصاربه والصغاده بسرسه طظثفده  شتص طساعى السعائض �ساشات ذعغطه (طبق: ارجالغات ا� الئغعت), او غش تالئ سثم اقجاسمال 
لف�ه ذعغطه.

ضظ تثرا سظثطا تدغش جعائض واعاط بسثم اقرتئاك بظغ السعائض  ذرق داخض الئطث, اشتص سطى ش�ات طاصاربه اضبر طظ ا�ططعب غش برظاطب  
ا�ثاطفه: السعائض لغسئ طامابطه وخطا غمضظ ان غآدي لدرر  الخغاظه:

لطسغاره. وضع وتاضض وجادات شراطض الصرص اقطاطغه. 
ظزاشئ اصفال خظثوق ا�ترك وخظثوق ا�ترك ظزش اقصفال وزغاعا. 

شتص بالظزر لطمترك, لسطئئ ال�وس, لظزام الثشع, لقظابغإ  
تتثغر(السادم-العصعد-الفراطض), اججاء ططاذغه (طاجتات, اظابغإ العصاغه).

شتص حتظ الئطارغه وطساعى جائض الئطارغه (الض�ولغئ) غةإ ان غاط  
ق تثخظ ابثا سظث السمض غش خظثوق ا�ترك: وجعد غازات وابثره  سطى غث خ�ائظا غش ضراج طرخص طظ صئض حرضئ س.م.ل.ت. م.ض. – اظزر 

صابطه لقحاسال غمضظ ان تسئإ خطر الترغص. بظث ”بطارغه“ غش عثا الفخض. 
.شتص بالظزر لعضع اتجطئ الثشع ا�ثاطفه

اشتص  �طخفاة الشئار, اذا اصادئ التاجه.ِّوغ �ِِّّ
.ِِّّاشتص وغ� طخفاة الععاء, اذا اصادئ التاجه

– طرحث طثاخر
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طرحث طثاخر – خغاظئ روتغظغئ أجاجغئ

A   شاتئ تسئؤئ زغئ ا�ترك
B   طصغاس زغئ ا�ترك
C   جائض ت�غث ا�ترك

D   جائض غسض الججاج اقطاطغ
E   جائض الفراطض

F   بطارغه
G  جائض ا�صعد ا�سجز ضعربائغا

رجط 180 ظماذج طترضات 1,4

DPF رجط 181ظماذج طترضات  1,3 طعلاغةغئ بثون

طرحث طثاخر –



A   شاتئ تسئؤئ زغئ ا�ترك
B   طصغاس زغئ ا�ترك
C   جائض ت�غث ا�ترك

D   جائض غسض الججاج اقطاطغ
E   جائض الفراطض

F   بطارغه
G  جائض ا�صعد ا�سجز ضعربائغا

18

طرحث طثاخر – خغاظئ روتغظغئ أجاجغئ

– طرحث طثاخر

DPF رجط 182 ظماذج طترضات  1,3 طعلاغةغئ بثون

رجط  183  ظماذج طترضات 1,6 طعلاغةغئ



A   شاتئ تسئؤئ زغئ ا�ترك
B   طصغاس زغئ ا�ترك
C   جائض ت�غث ا�ترك

D   جائض غسض الججاج اقطاطغ
E   جائض الفراطض

F   بطارغه
G  جائض ا�صعد ا�سجز ضعربائغا

19 

طرحث طثاخر – خغاظئ روتغظغئ أجاجغئ

رجط  184 ظماذج طترضات طعلاغةغئ 2,0 

طرحث طثاخر –
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طرحث طثاخر – خغاظئ روتغظغئ أجاجغئ

تتثغرزغئ ا�ترك, رجعطات 184-183-182-181-180 اشتص طساعى الجغئ بسث سثة دصائص (خمج دصائص) طظ اذفاء ا�ترك, 
سظثطا غضعن ا�ترك جاخظ – اتثر سظثطا تسمض داخض خظثوق ا�ترك, سظثطا تضعن السغاره طاعصفه سطى ارضغه طساعغه. �ظع التروق. تثضر اظه سظثطا غضعن ا�ترك جاخظ, ا�روتئ غمضظ ان تئثا طساعى الجغئ غةإ ان غضعن بظغ اقحارات MIN و MAX سطى طصغاس  .B بالسمض وغعجث خطر اقخابات. حاقت, ربطات سظص وباصغ اججاء ا�قبج الجغئ ا�رتثغه, غمضظ ان تمسك بافججاء ا�اترضه. الفرق بظغ اقحارات MIN و MAX غساوي ل� زغئ واتث تصرغئا.  اذا ضان طساعى الجغئ صرغإ او تاى طظثفخ سظ اقحاره MIN- اضش 

زغئ سظ ذرغص سظص الاسئؤه A تاى غخض ا�ساعى ا� اقحاره MAX. غمظع 
ان غاةاوز طساعى الجغئ, اقحاره MAX أبثاً.

ق تدغش زغئ طظ ظعع طثاطش سظ الثي طعجعد غش ا�ترك. اجاعقك زغئ ا�ترك
اقجاعقك اقصخى لجغئ ا�ترك, عع 400 غرام لضض 1000 ضط.

سظثطا تضعن السغاره جثغثه غةإ تةربئ ا�ترك. لثلك غمضظ تصثغر 
زغئ طترك طساسمض وطخفاة زغئ الاغ اجائثلئ, تتاعي  اجاعقك الجغئ بسث 5000-6000ضط شصط.

سطى طعاد تدر بالئغؤه. لاشغ� الجغئ وا�خفاة اتخض بضراج 
طرخص طظ صئض حرضئ س.م.ل.ت م.ض. قظه غش الضراج غعجث  طعط: اجاعقك الجغئ طاسطص بأجطعب الصغاده وبالزروف الاغ تحشض بعا 

ادوات لطاثطص طظ الجغئ وا�خفاة ا�سائثله, طع ا�تاشزه سطى  السغاره.
الئغؤه والصاظعن.  طعط: صئض ان تفتص طساعى الجغئ بسث اضاشه او تشغ� زغئ

 – دع ا�ترك غسمض سثة دصائص بسث تحشغطه. 
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جائض غسض الججاج اقطاطغ/الحئاك الثطفغ جائض ت�غث ا�ترك, رجعطات 184-183-182-181-180
غةإ شتص طساعى جائض ت�غث ا�ترك سظثطا غضعن ا�ترك بارد. 

رجعطات 184-183-182-181-180 ا�ساعى غةإ ان غضعن بظغ اقحارات MIN و MAX سطى خجان جائض 
إضاشئ جائض, ازل الشطاء D باثوغر ا�صئخ الثاص. الا�غث.

TUTELA PROFESSIONAL SC35 بال�ضغج , اضش خطغط طظ ا�اء و-  اذا ضان ا�ساعى طظثفخ – اضش بئطء خطغط طظ 50% طغاه طصطره و- 
الاالغ:  PARAFLU UP %50, طظ طةمعسئ PETRONAS LUBRICANTS, سظ 

TUTELA PROFESSIONAL SC35 %30 و-70% طغاه غش الخغش. .MAX �تاى غخض ا�ساعى ا A ذرغص سظص الاسئؤه
TUTELA PROFESSIONAL SC35 %50 و-50% طغاه غش الحااء. خطغط 50- 50 طظ PARAFLU UP, وطغاه طصطره, تسطغ التماغه طظ 

 TUTELA غش تالئ درجئ تراره اصض طظ - 20, اجاسمض جائض الاةمث تاى – 30 درجه طؤعغه. 
PROFESSIONAL SC35 غ� طثفش. سظث اجاسمال السغاره غش ظروف جعغه خسئه بحضض ضئ�, ظتظ ظظخح 

اشتص ا�ساعى طظ خقل الثجان. باجاسمال بثطغط 40-60 طظ PARAFLU UP طع طغاه طصطره
اغطص غطاء D بدشطه غش ججئه ا�رضجي.

             ظزام ت�غث ا�ترك طسثه لسائض تماغه ضث الاةمث   
تتثغر              PARAFLU UP سظثطا تدغش جائض ت�غث اجاسمض 
ظفج السائض ا�عجعد غش ظزام الا�غث. ق غمضظ خطط جائض 

ق تصث سظثطا غضعن خجان جائض غسض الججاج اقطاطغ شارغ: جائض  PARAFLU UP طع أي ظعع جائض اخر. سظثطا غتثث خطط طظ عثا 
غسض الججاج اقطاطغ ضروري لاتسظغ الرؤغئ.   الظعع ق تحشض ا�ترك ابثا. اتخض بضراج طرخص طظ صئض حرضئ 

اضاشات تةارغه طسغظه أ� جائض غسض الججاج اقطاطغ تضعن  طحاسطئ.  س.م.ل.ت م.ض.  
خظثوق ا�ترك غتاعي سطى اججاء جاخظه, الاغ غمضظ ان تحسض 

اقضاشات وتسئإ ترغص. تتثغر

ظزام الا�غث طعجعد بدشط. سظث التاجه, غ� غطاء الظزام بشطاء 
اخطغ اخر, واق شاظه غعجث خطر خفخ ظةاسئ الظزام. ق تجل غطاء 

الثجان سظثطا غضعن ا�ترك جاخظ: غمضظ ان تخاب بالتروق.
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جائض الفراطض, رجعطات 184-183-182-181-180
تتثغر  .MAX واشتص طساعى جائض الفراطض تأضث ان الثجان ططغء E ترر الشطاء

.MAX طساعى جائض الفراطض غش الثجان غةإ ان ق غاةاوز ا�حارة
جائض الفراطض عع طاده جاطه واضطه صعغه جثا. اذا تخض تقطج طع  اذا ضان تاجه �ضاشئ جائض الفراطض, غظخح باجاسمال جائض شراطض تسإ 
السغاره خثشئ – اغسض اقججاء الاغ اخغئئ شعرا بمتطعل خابعن  القئته ”جعائض وزغعت“ (اظزر شخض ”طسطغات تصظغه“).

تغادي وطاء. بسث ذلك اغسض جغثا با�اء. غش تالئ بطع السائض – تعجه  طقتزه: ظزش غطاء خجان E بسظاغه, واقجطح ا�تغطه به. سظث شاح الشطاء, 
شعرا ا� الطئغإ. اظائه بحضض خاص, �ظع دخعل ططعبات ا� الثجان. طظ اجض اضاشئ جائض, 

اجاسمض دائما بصمع طع طخفاة, طع حئضئ تخفغه طساوغه او اصض طظ 0,12 
طط.

تتثغرطعط: جائض الفراطض عع طاده طاخه لطرذعبه. لعثا السئإ – سظث تحشغض  السغاره غش طظاذص طع رذعبه جعغه سالغه, غةإ تشغ� جائض الفراطض سطى 
ا�حارة       سطى الثجان تح� ا� جائض شراطض خظاسغ, الثي غثاطش ش�ات طاصاربه سظ الاغ ذضرت غش ”برظاطب الخغاظه“.

سظ جائض طظ ظعع طسثظغ. اجاسمال السعائض ا�سثظغئ غسئإ ضرر 
غ� صابض لقخقح لفخاام الثاخئ لظزام الفراطض.

تأضث ان جائض الفراطض (وعع طاده اضطئ صعغه جثا), ق غظسضإ سطى 
جسط السغاره, سظثطا غسضإ سطى ذئصئ الطعن – اغسطه شعرا 

با�اء.  
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اجاعقك جائض ا�صعد ا�سجز ضعربائغا طظثفده جثا. اذا ضان جائض ا�صعد ا�سجز ضعربائغا, رجعطات 184-183-182-181-180
تاجه �ضاشئ جائض بسث ش�ه صخ�ه طظ اقضاشه اقخ�ه, اعاط اشتص اذا ضان طساعى الجغئ طعجعد بظغ اقحارات MIN و MAX سطى 
بفتص الظزام غش ضراج خثطه طرخص طظ صئض حرضئ س.م.ل.ت الثجان, سظثطا تضعن السغاره طاعصفه سطى ارضغه طساعغه وا�ترك بارد.

م.ض., لطاأضث اظه ق تعجث بعا تسربات. ا�ساعى غمضظ ان غرتفع شعق خط احارة MAX, سظثطا غضعن الجغئ 
جاخظ.

اذا ضان تاجه لقضاشه, تأضث ان لطسائض الثي تساسمطه غعجث ظفج 
ق تثور ا�صعد تاى ظعاغئ طساره �ثه اضبر طظ بماظغ بعاظغ  طعاخفات السائض ا�عجعد.

سظثطا غسمض ا�ترك, قن ذلك غسئإ ضةه وخطر لدرر 
لطظزام.

تتثغر

جائض ا�صعد ا�سجز ضعربائغا طحاسض, ق تثسه غقطج اججاء جاخظه 
لطمترك.
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بطارغه طرحح الععاء/طرحح الشئار
الئطارغه عغ طظ ظعع ”خغاظه صطغطه“: بحروط تحشغض سادغه ق تاجه �ضاشئ 

طغاه طصطره لقلض�ولغئ.تشغ� طرحح الععاء غةإ ان تاط غش ضراج خثطه طرخص طظ 
سمطغئ الفتص غةإ ان تاط سطى غث ذاصط سمال طعظغظغ غش ضراج خثطه صئض حرضئ س.م.ل.ت  م.ض. 

طرخص طظ صئض حرضئ س.م.ل.ت م.ض. 
طرحح الثغجل

تتثغرتفرغس الاضبش
(ظماذج طعلاغةغئ)

السائض ا�عجعد غش الئطارغه عع طاده جاطه واضطه. اطظع طقطساه 
لةطثك وسغظغك. ق تصرب لعإ طضحعف او طخادر طمضظه لطحرار              وجعد ا�اء غش دورة الاجوغث, غمضظ ات تسئإ ضرر شادح لظزام  

ا� الئطارغه: خطر الترغص واقظفةار.             التصظ, ولسمض طترك غ� طظازط. اذا اضاء ضعء تتثغر     , 
تعجه لضراج خثطه طرخص طظ صئض حرضئ س.م.ل.ت  م.ض. غش اصرب 

شرخه طمضظه, لفتص تخرغش الظزام. غمضظ ان تضعن طغاه دخطئ 
تتثغر الثجان اذا ظعر ذلك شعرا بسث الاجود بالعصعد: اذا تثث ذلك, اوصش شعرا 

سمض ا�ترك واتخض بمرضج خثطات طرخص طظ طظ صئض حرضئ 
تحشغض الئطارغه طع طساعى جائض طظثفخ غمضظ ان تسئإ ضرر  س.م.ل.ت م.ض. 

غ� صابض لقخقح, واغدا غمضظ ان تسئإ اقظفةار.

تشغ� الئطارغه
ِّسظث التاجه, غ� الئطارغه بئطارغه اخطغه, طع ظفج ا�عاخفات.ِّ

اذا رضئئ بطارغه طع طعاخفات طثاطفه, الف�ات الجطظغه ا�عجعده 
غش برظاطب الخغاظه غش عثا الفخض, ق تضعن جارغئ ا�فسعل.
لثلك, خث بسظغ اقسائار الاسطغمات ا�جوده سطى غث طظاب 

الئطارغه.
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ططررححثث  ططثثااخخرر  ––  االلععصصععدد  ووااللااججوودد  ببااللععصصععدد

ععصصععدد  ووااللااججوودد  ببااللععصصععدد

ااععققكك  االلععصصععدد
  ااججااععققكك  االلععصصععدد  اا��سسططااةة  غشغش  االلققئئتتهه  ششغغمماا  غغططغغ  تتثثددتت  سسططىى  ااججااسس  ااططااتتااظظااتت  ططااممااببططهه,,  تتسسإإ  اا��سسااغغ��  االلثثااخخهه  للققتتتتاادد  ااققووررووببغغ..  االلسسممططغغااتت  االلااااللغغهه  تتظظففثث  ططظظ  ااججضض  صصغغااسس  

ااععققكك::
ججففرر  ددااخخضض  اا��ثثغغظظهه::  تتححششغغضض  بباارردد  ووببسسثثععاا  صصغغااددهه  ططققئئممهه  للططسسررسسئئ  ووللااششغغ��  االلششغغااررااتت  تتسسإإ  اا��سسااغغ��  ااققووررووببغغهه..  غغععججثث  تتسسططغغممااتت  للططااسسااررعع,,  للثثففخخ  االلسسررسسهه,,  للررششعع  االلسسررسسهه  ووااللااععصصشش  

ططعع  ددوورراانن  اا��تترركك..  االلسسررسسهه  االلصصخخععىى  ععغغ  5500  ضضطط//سس  وواا��سسثثلل  1199  ضضطط//سس..
ججففرر  ببظغظغ  اا��ثثنن::  تتسسااررعع  ططااضضرررر  غشغش  ضضضض  االلششغغااررااتت,,  ططتتااضضااةة  ااججااسسمماالل  االلسسغغااررهه  غشغش  ااططااضضظظ  ببظغظغ  اا��ثثنن::  االلسسررسسهه  تتااشش��  ططظظ  00  اا��  112200ضضطط//سس..

ججففرر  ططثثططةةهه::  تتتتسسإإ  تتسسإإ  3377%%  ااججااععققكك  غشغش  ججففرر  ددااخخضض  اا��ثثغغظظهه  وو--    6633%%  ججففرر  ببظغظغ  اا��ثثنن..

طط
ضضضض  سسممططغغ  ااججااععققكك  االلععصصععدد  غغممضضظظ  اانن  غغضضععنن  ااسسططىى  ططظظ  االلصصغغطط  االلااغغ  تتطط  االلااععخخضض  االلغغععاا  خخققلل  ااققططااتتااظظااتت..  ششغغمماا  غغططغغ  سسثثدد  ططظظ  ااققججئئاابب  االلررئئغغسسغغهه  االلااغغ  ططظظ  اا��ممضضظظ  اانن  تتآآدديي  اا��  

ررقق  ببظغظغ  ااققططااتتااظظااتت  للققججااععققكك  االلففسسططغغ::
  ووضضعع  االلسسغغااررهه::  خخغغااظظهه  غغ��  ضضااششغغهه,,  ااججااسسمماالل  تتااططضض  تتممععللئئ  االلسسصصشش,,  ججرر  ططةةرروورر,,  ظظصصضض  تتممععللهه  ببصصغغططهه,,  ااججااسسمماالل  ضضئئ��  ببااججععججهه  ضضععرربباائئغغهه  ووببتتااللئئ  االلططصصجج..

  ااججططععبب  االلصصغغااددهه::  تتححششغغضض  ططااضضرررر  غشغش  شش��هه  ززططظظغغهه  صصخخ��هه,,  تتصصظظغغااتت  تتسسثثظغظغ  ططتترركك  ججغغؤؤئئ,,  ااخخااغغاارر  االلششغغاارر,,  ججررسسااتت  سسااللغغهه,,  تتسسااررعع  ووششررططططهه  ششةةاائئغغئئ..
  ظظررووفف  تتررضضئئ  االلسس��  ووااللططررقق::  االلسسففرر  غشغش  تتررضضئئ  جج��  ضضببغغففهه,,  ططظظتتثثررااتت  تتااددهه  ااوو  ذذررقق  ططعع  االلضضبب��  ططظظ  ااققظظتتررااششااتت,,  ظظررووفف  ذذررغغصص  غغ��  خخااللتتهه..

  ظظررووفف  ججععغغهه::  ظظررووفف  ججععغغهه  غغ��  ططسسااصصررهه,,  ررغغااحح,,  ححااااءء,,  ببططبب,,  ااررتتففااعع  سسااللغغ..
  االلظظسسئئهه  ببظغظغ  ااققججااسسمماالل  ددااخخضض  اا��ثثغغظظهه  للققججااسسمماالل  خخررجج  اا��ثثغغظظهه  ووذذررقق  ررئئغغسسغغهه..

طط::  ظظعععع  االلططررغغصص,,  ووضضعع  تتررضضئئ  االلسس��,,  ظظررووفف  االلططصصجج,,  ااججططععبب  االلصصغغااددهه,,  االلععضضعع  االلسساامم  للططسسغغااررهه,,  ططسسااععىى  االلااششططغغشش//ااججععججهه//ضضممااللغغااتت,,  تتممععللهه,,  ظظززاامم  االلااتتضضطط  ببااللااضضغغغغشش,,  ررفف  تتممععللئئ  
صصشش  ووااووضضااعع  ااخخررىى  االلااغغ  تتآآببرر  سسططىى  ططرروورر  االلععععااءء,,  تتسسئئإإ  ططسسااععغغااتت  ااججااععققكك  ووصصععدد  ططثثااططففهه  سسظظ  االلااغغ  صصغغسسئئ..
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طرحث طثاخر – العصعد والاجود بالعصعد

تسئؤئ خجان العصعد تجوغث السغاره بالعصعد
�ضء خجان العصعد بضاططه, اضش طرتظغ بسث تعصش طدثئ العصعد. 

اضاشات اخرى غمضظ ان تسئإ اسطال غش ظزام تجوغث العصعد. طترضات بظجغظ
.95109 غطاء خجان العصعد رجط  اجاسمض شصط وصعد خالغ طظ الرخاص طع درجئ اوضاان برصط (R.O.N) لغج اصض طظ 

109 A 1
- رجط  بالستإ باتةاه الثارج. دع   تتثغر: طتعل ضاالغاغ غ� شسال غسئإ اظئسابات ضاره وغسئإ بعثه الطرغصه لاطعغث  . لطفاح: اشاح باب 

الععاء.
B ادخض طفااح الاحشغض غش صفض الشطاء, ودوره سضج , ِّ    غطاء  الطعارئ. اجاسمال عثا العصعد غسئإ ضرر لطمتعل الضاالغاغ.     اتةاه الساسه.تتثغر: ق تساسمض ابثا بعصعد طع رخاص, تاى اذا ضاظئ الضمغه بسغطئ وق تاى غش تالئ 

2 C دوِّور الشطاء بسضج اتةاه الساسه وازله. لطشطاء غعجث اداه .ِّ تحشغض غش درجات تراره طظثفده    الاغ تعخض الشطاء لطئاب, ضغ ق غدغع. سظث الاجود بالعصعد طترضات دغجل
    اوخض الشطاء لطئاب, ضما عع طئظغ غش الرجط.

سظثطا تضعن درجئ التراره الثارجغئ طظثفده جثا, السعقر غاتعل ا� ضبغش, بسئإ تضعن 
ضاض طظ ال�اشظغ الظاغةئ سمض غ� جطغط لظزام تجوغث العصعد.

�ظع طحاضض الاغ تزعر بسئإ طعاخفات السعقر – تسعق اظعاع طثاطفه طظ السعقر 
تسإ شخعل السظه: ظعع طقئط لطخغش, ظعع خاص بالحااء وظعع ”صطئغ“ (لزروف بارده, 

غش طظاذص جئطغه). اذا ضان الاجود بالسعقر غ� طقئط لثرجئ التراره التالغه, اخطط السعقر 
TUTELADIESELART َبالضمغات الاغ تثدت سطى السطئه, بتغث تدغش أوق , طع طداف 

طاظع لطاةمث لطثجان وبسث ذلك وصعد السعقر.

رجط  109 
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طرحث طثاخر – العصعد والاجود بالعصعد

ا�تاشزه سطى جعدة الئغؤه لقغقق
اقجعجه ا�عجعده غش السغاره لاثفغخ اظئساث ا�طعبات طظ طترضات 1 ِّ. قئط الشطاء (طع ا�فااح ا�شروز به) ودوره باتةاه الساسه, تاى جماع ذصه  

بظجغظ, عط:      واتثه او اضبر.
ِّدور ا�فااح باتةاه الساسه واجتئه, بسث ذلك اصفض الئاب.  طتعل ضاالغاغ طع بقث طمرات.2.  

طساحسرات قطئادا.  اقغقق ا�تضط غمضظ ان غآدي ا� ارتفاع الدشط داخض الثجان. لثلك 
ظزام طظع تئثر العصعد.  جماع خعت حفط سظث تترغر الشطاء عع اطر سادي.

باقضاشه, ق تثع ا�ترك غسمض, او تاى لطفتص سظثطا غضعن شاغض 
واتث او اضبر طفخعله. 

اقجعجه لطاصطغض طظ اظئساث الشازات طظ طترضات الثغجل, عط:ق تصرب لعإ طضحعف او جةائر طحاسطه لفاتئ خجان العصعد. 
طتعل ضاالغاغ طآضسث.تاشر سطى وجعك بسغثا سظث شاح خجان العصعد, �ظع اجاظحاق   ابثره ضاره.

( G.R .(E. ظزام تثوغر غازات اقظئساث (
طرحح تئغئات الثغجل (DPF) (اذا وجث) 
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2.0 Multijet 1.6 Multijet   1.3 Multijet 1.4

 60 (£ )  60 60

طرحث طثاخر – العصعد والاجود بالعصعد

السسه

طعاخفات 
وطظاةات غظخح بعا ل�ات ل�ات ل�ات ل�ات

 RON بظجغظ خالغ طظ الرخاص لغج اصض طظ
 95  ( )  خجان وصعد

(EN  228 طعاخفات) غحمض اتاغاذغ العصعد
 (EN 590 طعاخفات) لسغارات طع طترك دغجل  (   )   (   ) 

 60 ( )
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ططررححثث  ططثثااخخرر  ––  تتسسططغغممااتت  للتتااللئئ  االلططععااررئئ

تتسسططغغممااتت  للتتااللئئ  االلططععااررئئ
ااققتت  االلططععااررئئ  ظظتتظظ  ظظظظخخحح  ببااققتتخخاالل  للررصصطط  تتططففععنن  ططةةااظظغغ  اا��ععججععدد  غشغش  ضضااغغإإ  االلضضففااللهه..  غغممضضظظكك  ااغغدداا  االلااععججهه  اا��  ططععصصعع  wwwwww..fifiaatt..ccoomm,,  ��غغةةاادد  ضضررااجج  خخثثططهه  ططررخخصص  

  ططظظ  صصئئضض  ححررضضئئ  سس..مم..لل..تت  مم..ضض..  ااققصصرربب  االلغغكك..                                                      

ببسسثث  سسثثدد  ططظظ  اا��تتااووققتت  للططااححششغغضض  ااذذاا  للطط  غغسسممضض  اا��تترركك,,  قق  تتخخرر..  ااتتخخضض  
ببضضررااجج  خخثثططهه  ططررخخصص  ططظظ  صصئئضض  ححررضضئئ  سس..مم..لل..تت    مم..ضض..   ششغغضض  اا��تترركك

ططععطط::ششغغضض  االلططععااررئئ  قق  تتععخخضض  االلصصططاابب  االلسسااللئئهه  للططئئططااررغغااظغظغ  ببححضضضض  ططئئااححرر::  ححرراارر  غغممضضظظ  
اانن  غغححسسضض  االلششااززااتت  اا��ححااسسططهه  اا��ظظططططصصهه  ططظظ  االلئئططااررغغهه..  سسظظثثططاا  تتضضععنن  االلئئططااررغغهه   ضضااءء  ضضععءء                غشغش  للععتتئئ  ااققححااررااتت  ببححضضضض  دداائئطط  ––  ااتتخخضض  ششععرراا  ببضضررااجج  ططررخخصص  ططظظ  صصئئضض  
اا��سسااسسثثهه  ططررضضئئهه  غشغش  ججغغااررهه  ااخخررىى  ––  ااططظظعع  االلااققططجج  ببااللخخثثششئئ  ببظغظغ  ططسسثثنن   ضضئئ  سس..مم..لل..تت    مم..ضض..  

االلسسغغااررتتظغظغ..  

غغضض  ببععااججططئئ  ضضععااببضض  ططسسااسسثثهه
غغئئ  االلئئططااررغغهه,,  غغممضضظظ  تتححششغغضض  اا��تترركك  ببععااججططئئ  ببططااررغغهه  ططسسااسسثثهه,,  ططعع  ظظففجج  االلةةععثث  ااوو  ببةةععثث  

  ببصصططغغضض  ططظظ  االلئئططااررغغهه  االلففااررغغهه..
112288    ::((   سسططىى  االلظظتتعع  االلااااللغغ  ((ررججطط  

خخضض  ااققصصططاابب  اا��ععججئئهه  ((++  ببصصرربب  االلصصططإإ))  للططئئططااررغغااظغظغ,,  ببععااججططئئ  ضضااببضض  ططسسااسسثث  للططااححششغغضض..
خخضض  ذذررفف  ووااتتثث  للططضضااببضض  اا��سسااسسثث  االلببااظظغغ  للططصصططإإ  االلسسااللإإ  ((--))  للططئئططااررغغهه  اا��سسااسسثثهه,,  ووااللططررفف    

ببااظظغغ  للظظصصططئئ  تتااررغغخخ        ,,  غشغش  اا��تترركك  ااوو  غشغش  سسططئئئئ  االل��ووسس  للططسسغغااررهه  ططعع  االلئئططااررغغهه  االلففااررغغهه..
ششضض  اا��تترركك..

ررججطط    112288 سسثث  تتححششغغضض  اا��تترركك  ––  ااززلل  االلضضععااببضض  بب��تتغغإإ  سسضضسسغغ  لل��تتغغإإ  االلااععخخغغضض..
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طرحث طثاخر – تسطغمات لتالئ الطعارئ

حتظ الئطارغه
طعط: وخش سمطغئ حتظ الئطارغه تسطغك طسطعطات ساطه شصط. سمطغئ الحتظ غةإ تتثغر

ان تاط غش ضراج خثطه طرخص طظ صئض حرضئ س.م.ل.ت م.ض. ظظختك بالصغام 
بالحتظ بظسئئ اطئ� طظثفخ �ثة ٢٤ جاسه. حتظ �ثه اذعل غمضظ ان تسئإ ضرر اطاظع سظ اجاسمال حاتظ بطارغه جرغع لطاحشغض بضعابض طساسثه. 

لطئطارغه.اجاسمالعط غمضظ ان غسئإ ضرر لقظزمه اقلض�وظغه, لظزام 
الاحشغض, ولعتثات ا�راصئه لاجوغث ا�ترك. 

احتظ الئطارغه سطى الظتع الاالغ:
بثون ظزام الاحشغض والاعصش

اشخض الصطإ السالإ غش الئطارغه.
اوخض ضعابض الحتظ قصطاب الئطارغه, اظائه لقصطاب ا�عجئه والسالئه.             ظزام الاحشغض غةإ ان غاط سطى غث سمال ذوي خ�ه, قن سمطغه  

حشض الحاتظ.            غ� ختغته غمضظ ان تسئإ تفرغس ضعربائغ بصعه ضئ�ه. السائض 
ا�عجعده غش الئطارغه عع طاده جاطه واضطه. اطظع طقطسئ ا�اده لطةطث 

بسث ان اظاعغئ, اوصش سمطغئ الحتظ صئض شخض الئطارغه. والسغظظغ. ابسث سظ الئطارغه حسطه طضحعشه وجةائر طحاسطه سظ الئطارغه, 
اسث وخض الضابض السالإ لطئطارغه.  وق تسئإ اظطقق حرار.

الاحشغض بالثشع
ق تحشض ابثا ا�ترك بالثشع (بالثشع, جر, او بالاثترج ظجوق غش طظتثر), اسمال طظ 

عثا الظعع غمضظ ان تسئإ تثشص العصعد لطمتعل الضاالغاغ غش اظزمئ السادم, 
والاسئإ بدرر غ� صابض لقخقح.

طعط: تثضر ان الاسجغج الضعربائغ لطفراطض وا�صعد ق غسمض تاى غحشض ا�ترك, 
لثلك غاططإ جعث اض� بضب�, لطدشط سطى دواجئ الفراطض او لاثوغر سةطئ 

الصغاده.   
177 b رجط
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ططررححثث  ططثثااخخرر  ––  تتسسططغغممااتت  للتتااللئئ  االلططععااررئئ

ررششعع  االلسسغغااررهه اا  ضضاانن  ظظززاامم  االلااححششغغضض  ووااللااععصصشش  ططررضضإإ
117777  bb  سسظظثثططاا  غغضضععنن  تتااججهه  للررششعع  االلسسغغااررهه  ––  تتععججهه  للضضررااجج  خخثثططهه  ططررخخصص  ططظظ  صصئئضض  ااذذجج  ططعع  صصططإإ  ددططغغهه  ررججطط ححررضضئئ  سس..مم..لل..تت    مم..ضض..,,  سسظظثثععطط  غغععججثث  ذذررااعع  ررششعع  ااوو  ررااششسسئئ  ضضررااجج..ااششخخضض  االلااععخخغغضض  االلسسررغغعع  ططظظ  االلظظصصططئئ  االلسسااللئئهه  AA  ووططظظ  صصططإإ  االلثثططغغهه  االلسسااللإإ  BB,,  ففنن  ططسسااححسسرر   ووضضعع  االلئئططااررغغهه  DD  اا��ععججععدد  غشغش  ظظصصططئئ  االلئئططااررغغهه  االلسسااللئئهه  CC,,  ووغغممظظعع  ششخخططهه,,  ااببثثاا,,  ططاا  سسثثاا  سسظظثث  تتششغغ��  

ججرر  االلسسغغااررههااللئئططااررغغهه.. ااووخخضض  االلضضااببضض  اا��ععججإإ  للططححااتتظظ  للططصصططإإ  اا��ععججإإ  للططئئططااررغغهه,,  ووااللضضااببضض  االلسسااللإإ  للصصططإإ  االلثثططغغهه  
تتططصصئئ  االلةةرر  اا��ججووددهه  ططعع  االلسسغغااررهه,,  ططععججععددهه  ااوو  خخططشش  ططسسظظثث  االلززععرر  للططممصصسسثث  ااققغغسسرر   ..BB  االلسسااللإإ

DDoobblloo//DDoobblloo  CCoommbbii CCaarrggoo..(( )),,  ااوو  غشغش  خخظظثثووقق  االلتتممععللهه  ((ظظممااذذجج   ((ظظممااذذجج   ححششضض  االلححااتتظظ..
ببسسثث  االلححتتظظ,,  ااووصصشش  سسممضض  االلححااتتظظ  صصئئضض  اانن  تتففخخططهه  سسظظ  االلئئططااررغغهه..

ببررغغغغئئ  تتططصصئئ  االلةةرر,,  ررججععططااتت  117788--117799   ..BB  للظظصصططئئ  االلثثططغغهه  AA  ببسسثث  ششخخضض  االلححااتتظظ,,  ااووخخضض  ططظظ  ججثثغغثث  االلععخخططهه  االلسسررغغسسهه  االلسسااللئئهه
ااسسممضض  ضضمماا  غغططغغ:: ..117777  CC  ااذذجج  ططعع  صصططإإ  ددططغغهه  ررججطط

..AA  تترررر  االلششططااءء        
BB ااووخخضض  االلضضااببضض  اا��ععججإإ  للططححااتتظظ  للططصصططإإ  اا��ععججإإ  للططئئططااررغغهه  EE  ,,  ووااللضضااببضض  االلسسااللإإ  للططظظصصططهه  FF  تتسسإإ          ببررغغغغ  تتططصصئئ  االلةةرر  للططثثببععسس  ااققططااططغغ  ااوو  االلثثططففغغ..االلصصططإإ  االلسسااللإإ  DD  للططئئططااررغغهه..        ااخخررجج  تتططصصئئ  االلةةرر  BB  ططظظ  ددااخخضض  االلثثااسسطط..ااششخخضض  االلععخخططهه  AA  ((ببااللددششطط  سسططىى  ززرر  BB))  ططظظ  اا��سسااححسسرر  CC  االلثثيي  غغررااصصإإ  ظظررووفف  االلئئططااررغغهه,,  سسططىى  

..117777  CC  االلررججطط

ححششضض  االلححااتتظظ..
ببسسثث  االلححتتظظ,,  ااووصصشش  سسممضض  االلححااتتظظ..

ببسسثث  ششخخضض  االلححااتتظظ,,  ااووخخضض  ططظظ  ججثثغغثث  االلععخخططهه  االلسسررغغسسهه  االلسسااللئئهه  AA  للططممسسااححسسرر  CC  تتسسإإ  
..117777  CC  االلررججطط

ررججطط    117788
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تتثغرتتثغر
STOP �سظث الةر – تثضر اظه بثون طسجز الفراطض وا�صعد , غاططإ جعث اض ِّصئض الةر, دور طفااح الاحشغض  لعضع MAR, وبسث ذلك لعضع  

بضب� لطدشط سطى دواجئ الفراطض ولاثوغر سةطئ الصغاده. ق تساسمض  بثون ازالئ ا�فااح. ساطعد ا�صعد غصفض بحضض اوتعطاتغضغ سظث ازالئ 
ضعابض طرظه لطةر واطاظع سظ الثبثبات. خقل سمطغئ الةر تأضث ان حث  ا�فااح, ولظ تضعن اطضاظغه لاشغ� اتةاه السةقت.

العخطه لطسغاره, ق غسئإ ضرر لطسغارات الاغ تقطسعا. سظث جر 
السغاره غةإ اقطابال لصعاظظغ ج� خاخه, الثاخه بتطصئ الةر والةر 

غش الطرصات.  تتثغر

صئض ان تتضط حث تطصئ الةر, ظزش جغثا الصاسثه طع ال�غغ. صئض 
خاخه, ا�قئط لرطج الطرق الرئغسغه (صدغإ خطإ) لاحشغض السغاره غش ق تحشض ابثا ا�ترك, سظثطا تضعن السغاره طةروره.              تاقت الطعارئ. الةر طسمعح �ساشات صخ�ه باجاسمال اداه ا�قئمه لعا.             بسصاشات الةر اقطاطغه والثطفغه غةإ اجاسمالعا شصط غش      ان تةر السغاره, تأضث ان تطصئ الةر طحثودة بضاططعا بالصاسثة 

الطرغص, ضاتد� لطةر او لطظصض سطى جغاره خاخه.
غمظع اجاسمال السصاشات لاثطغص السغاره طظ الطرغص او طظ طضان به 

سصئات و/او الةر باجاسمال ضعابض  او ادوات غ� خطئه اخرى. بالظزر ا� 
الزروف ا�فخطه اسقه, الةر غةإ ان تاط طع جغارتظغ (اتثعط جار 

والباظغ طةرور), طسعاة صثر اقطضان لظفج الثط ا�رضجي.
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مستوى تجهيزات االمان

مستوى 
امان عايلامان عا

معطيات استهالك الوقود باللرت 
ل- 100 كم

)معدل(

درجة تلوث الهواء

 تلوث ادىن تلوث اقىص

مستوى 
امان امان 

منخفض

درجة تلوث الهواء*

4 وسادات هوائية
نظام مراقبة االنحراف عن املسلك

نظام مركب يف منوذج السيارة
نظام للرتكيب االختياري

نظام غري مركب يف منوذج السيارة

مفتاح

* تم تحديد املقياس وفًقا ألنظمة الهواء النظيف )اإلفصاح عن بيانات تلوث الهواء من السيارات يف اإلعالنات( لسنة، 2009.

نظام كشف املركبات يف "املنطقة غري املرئية"
نظام فعال ملنع االنحراف عن املسلك

وصف النموذج رمز النموذج

95 قوة حصان قصري

105 قوة حصان طويل

105 قوة حصان طويل عايل

4 وسادات هوائية
نظام مراقبة االنحراف عن املسلك

95 قوة حصان قصري

105 قوة حصان طويل

ايل 105 قوة حصان ط

105 قوة حصان 

نظام فعال ملنع االنحراف عن املسلك

التحكم التلقايئ بالضوء العايل

مستوى تجهيزات االمان

امان عايل
مستوى  حصان قوة   105 تصنيع  مبستوى  السيارة  يف  املركبة  االمان  تفمصسيتولى  أنظمة 

امان 
نظام كشف املركبات يف "املنطقة غري املرئية"منخفض

منوذجويل ع

)معدل(

 تلوث ادىن تلوث اقىص

يارة تفص

درجة تلوث الهواء*

4
ن املسلك ن

مام ن
نظام تثبيت رسعة قابل للتعديل الذايت

ام كشف املشاة
ك
م

نطقة غري املرئية" ن
ن املسلك

نظام كشف راكبي الدراجات الهوائية والنارية
نظام الكبح التلقايئ يف حاالت الطوارئ

نظام كشف إشارات املرور
التحكم التلقايئ بالضوء العايل

نظام مركب يف منوذج السيارة
نظام للرتكيب االختياري

نظام غري مركب يف منوذج السيارة

مفتاح

* تم تحديد املقياس وفًقا ألنظمة الهواء النظيف )اإلفصاح عن بيانات تلوث الهواء من السيارات يف اإلعالنات( لسنة، 2009.

مب رة  تفص

رمز النموذج النموذج

95 قوة حصان قصري

105 قوة حصان طويل

105 قوة حصان 

4
نظام مراقبة االنحراف عن املسلك

مام ن
نظام تثبيت رسعة قابل للتعديل الذايت

نظام كشف املشاة
كامريا السفر اىل الخلف
مستشعرات حزام االمان

نطقة غري املرئية" ن
نظام فعال ملنع االنحراف عن املسلك

نظام كشف راكبي الدراجات الهوائية والنارية
نظام الكبح التلقايئ يف حاالت الطوارئ

نظام كشف إشارات املرور
التحكم التلقايئ بالضوء العايل

وصف
105 قوة حصان 

تصنيع105 قوة حصان طويل عايل مبستوى  السيارة  يف  املركبة  االمان  أنظمة  تفصيل 

نظام مراقبة البعد من االمام
املركب االمان  أنظمة  حصانيل  قوة   105 تصنيع  نظام الكبح التلقايئ يف حاالت الطوارئستوى 

ظام كشف املركبات يف "املنظام كشف إشارات املرور

ظام مراقبة البعد من االمستشعرات حزام االمان

نظام كشف راكبي الدراجات الهوائية والنارية
حصان قوة   105 تصنيع  ستوى 

ظام مراقبة البعد من االمستشعرات حزام االمان

 وسادات هوائية
كامريا السفر اىل الخلف ظام فعال ملنع االنحراف عنالتحكم التلقايئ بالضوء العايل

ظام كشف املركبات يف "املنظام كشف إشارات املرور وسادات هوائيةنظام كشف املشاة

السيا يف  املركبة  االمان  أنظمة  نظام تثبيت رسعة قابل للتعديل الذايتيل  تصنيع مبستوى  نظام الكبح التلقايئ يف حاالت الطوارئ 
نظام مراقبة البعد من االمام
املركبة االمان  أنظمة  يل 

نظام كشف راكبي الدراجات الهوائية والنارية
تصنيع مبستوى  الس  يف  املركبة  االمان  أنظمة  نظام تثبيت رسعة قابل للتعديل الذايتيل 

درجة تلوث الهواء

95 قوة حصان قصري

105 قوة حصان طويل

105 قوة حصان طويل عايل

105 قوة حصان 

مستوى تجهيزات االمان

مستو
امان

مستوى 
امان 

منخفض

منوذج
معطيات استهالك الوقود باللرت 

ل- 100 كم
)معدل(

درجة تلوث الهواء

ظام مراقبة االنحراف عكامريا السفر اىل الخلف عايل

 وسادات هوائيةنظام كشف املشاةى 

 تلوث اقىص

تصنيع مبستوى  السيارة  يف  املركبة  االمان  أنظمة  تفصيل 

 تلوث ادىن

4 وسادات هوائية
نظام مراقبة االنحراف عن املسلك

نظام مراقبة البعد من االمام
نظام تثبيت رسعة قابل للتعديل الذايت

نظام كشف املشاة
كامريا السفر اىل الخلف
مستشعرات حزام االمان

نظام كشف املركبات يف "املنطقة غري املرئية"
نظام فعال ملنع االنحراف عن املسلك

نظام كشف راكبي الدراجات الهوائية والنارية
نظام الكبح التلقايئ يف حاالت الطوارئ

نظام كشف إشارات املرور
التحكم التلقايئ بالضوء العايل

نظام مركب يف منوذج السيارة
نظام للرتكيب االختياري

نظام غري مركب يف منوذج السيارة

مفتاح

درجة تلوث الهواء*

حصان قوة   105 تصنيع  مبستوى  السيارة  يف  املركبة  االمان  أنظمة  تفص

وصف النموذج رمز النموذج

95 قوة حصان قصري

105 قوة حصان طويل

105 قوة حصان طويل عايل

105 قوة حصان 

4 و
املسلك نظا

نظا
نظام تثبيت رسعة قابل للتعديل الذايت

نظام كشف املشاة
كامريا السفر اىل الخلف
مستشعرات حزام االمان

نظام كشف املركبات يف "املنطقة غري املرئية"
نظام فعال ملنع االنحراف عن املسلك

نظام كشف راكبي الدراجات الهوائية والنارية
نظام الكبح التلقايئ يف حاالت الطوارئ

نظام كش
ايل التحكم التلقايئ 

95 قوة حصان قصري

105 قوة حصان طويل

105 قوة حصان طويل عايل

105 قوة حصان 

بلا-ل 0ض0وء1  اكلمع
معطيات استهالك الوقود باللرت ف إشارات املرور

مستوى تجهيزات االمان

مستوى 
امان عايل

مستوى 
امان 

منخفض

منوذج
معطيات استهالك الوقود باللرت 

ل- 100 كم
)معدل(

درجة تلوث الهواء

 تلوث ادىن تلوث اقىص

تصنيع مبستوى  السيارة  يف  املركبة  االمان  أنظمة  تفصيل 

درجة تلوث الهواء*

4 وسادات هوائية
نظام مراقبة االنحراف عن املسلك

نظام مراقبة البعد من االمام
نظام تثبيت رسعة قابل للتعديل الذايت

نظام كشف املشاة
كامريا السفر اىل الخلف
مستشعرات حزام االمان

نظام كشف املركبات يف "املنطقة غري املرئية"
نظام فعال ملنع االنحراف عن املسلك

نظام كشف راكبي الدراجات الهوائية والنارية
نظام الكبح التلقايئ يف حاالت الطوارئ

نظام كشف إشارات املرور
التحكم التلقايئ بالضوء العايل

نسظاادام مت ركهواب ئييفة منوذج السيارةامريا السفر اىل الخلف
نم ظاممرا قللبةرت كايالنب حاراالخفت ياعرن يستشعرات حزام االمانمنوذمنوذج

م مراقبة البعد من االمامنظام غري مركب يف منوذج السيارة

* تم تحديد املقياس وفًقا ألنظمة الهواء النظيف )اإلفصاح عن بيانات تلوث الهواء من السيارات يف اإلعالنات( لسنة، 09

حصان قوة   105 تصنيع  مبستوى  السيارة  يف  املركبة  االمان  أنظمة  تفصيل 

وصف النموذج رمز النموذج

95 قوة حصان قصري

105 قوة حصان طويل

105 قوة حصان طويل عايل

105 قوة حصان 

4 وسادات هوائية
نظام مراقبة االنحراف عن املسلك

نظام مراقبة البعد من االمام
نظام تثبيت رسعة قابل للتعديل الذايت

نظام كشف املشاة
كامريا السفر اىل الخلف
مستشعرات حزام االمان

نظام كشف املركبات يف "املنطقة غري املرئية"
نظام فعال ملنع االنحراف عن املسلك

نظام كشف راكبي الدراجات الهوائية والنارية
نظام الكبح التلقايئ يف حاالت الطوارئ

نظام كشف إشارات املرور
التحكم التلقايئ بالضوء العايل

95 قوة حصان قصري

105 قوة حصان طويل

105 قوة حصان طويل عايل

*0 ت2.م تحديد املقياس وفًقا ألنظمة الهواء النظيف )اإلفصاح عن بيانات تلوث الهواء من السيارات يف اإلعالنات( لسنة، 105.2009 قوة حصان 

نظيل مفتاح

FIAT Doblo
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חוברת אחריות

0 האחריות המלאה של הרכב. ט.ל.ח.   022002211//0022202/  57 שנות אחריות בכפוף לתנאי 

חוברת אחריות

07/2020

התמונות להמחשה בלבד. החברה ש
5 שנות אחריות בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב.

וההתתמרממוותננ וולתת  עללצההמממה חחאששת הה  הבבזללכובבתדד..   לההשחחנובבתרר והה/  אוששוו לממררשתפת  רל לעעאצצת מממהה  פאארתתטי   והה/זזאככווו תתא  בלליזששרנניוו תתה  וור//כאאבוו   ללללששאפפ ררה  ואאדעתת  ה מממפפוררקטטדיי  וומ//תאא.וו  אאבבייזזרריי  ההררככבב  ללללאא  ההוודדעעהה  ממווקקדדממתת..
  חטטו..בלל..רחחת.. 
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מדריך למשתמש

ג
ה

נ
ה

 
ר

פ
ס

F
I

A
T

 
D

U
C

A
T

O

 2/2019 

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

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

רח' המגשימים 6,  ת.ד 7934 פתח תקווה 4934829
טלפון: 1800-709-709
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הנהיגה  מאופי  מושפעת  והיא  היות  לעיל,  מהמצוין  שונה  להיות  עשויה  בפועל  הדלק  צריכת  כי  יודגש 
והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה 
שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף 

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

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