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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.
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RENEGADE ב

ללקקווחח  ייקקרר,,

בבררצצווננננוו  ללבבררךך  אאוותתךך  ווללההוודדוותת  ללךך  עעלל  בבחחייררתתךך  בבררככ      ..

ממדדררייךך  ננההגג  זזהה  ממייוועעדד  ללעעזזוורר  ללךך  ללההככיירר  אאתת  ככלל  ממאאפפיייינניי  ההררככבב  ווללההששתתממשש  בבההםם  בבאאוופפןן  ההטטוובב  בבייוותתרר..

ווככייצצדד  ללההגגייעע  ללבבייצצוועעייםם  ההטטוובבייםם  בבייוותתרר  עעלל  ססממךך  ההממאאפפייייננייםם   וואאזזההררוותת  חחששוובבוותת,,   ווללתתחחזזווקקהה  ללאאווררךך  זזממןן,,  עעצצוותת   תתווככלל  ללממצצוואא  בבממדדררייךך  ממיידדעע  חחייוונניי  ללננההייגגהה  בבטטווחחהה,,  ללטטייפפוולל  
ההטטככננייייםם  ההממייווחחדדייםם  ששלל  ההררככבב,,  ללככןן  ממווממללץץ  ללקקררוואא  אאתת  ההממדדררייךך  עעדד  ססוופפוו  ללפפנניי  ננססייעעתתךך  ההרראאששווננהה..  ככךך  ננייתתןן  גגםם  ללההככיירר  אאתת  ההבבקקררייםם,,  ווממעעלל  ללככלל  אאתת  ההבבללממייםם,,  ממעעררככתת  ההההייגגוויי  

וואאתת  תתייבבתת  ההההייללווככייםם,,  ווממככאאןן  ללללממוודד  אאתת  ההתתננההגגוותת  ההררככבב  בבדדררככייםם  ששווננוותת..

ההממיידדעע,,  ההממפפררטטייםם  ווההאאייווררייםם  בבממדדררייךך  זזהה  תתקקפפייםם  בבעעתת  ההההדדפפססהה..  ייצצררןן  ההררככבב  ששווממרר  ללעעצצממוו  אאתת  ההזזככוותת  ללששננוותת  ממפפררטטייםם  וותתככננווננייםם  בבככלל  עעתת  ללללאא  ההתתרראאהה  ממרראאשש  אאוו  ממחחווייבבוותת  
ככללששההיי  ללההחחיילל  ששייננווייייםם  זזההייםם  אאוו  דדווממייםם  בבממככווננייוותת  ששככבברר  ננממככררוו..  ככממוו  ככןן  ההממדדררייךך  ממתתייייחחסס  ללככלל  ההדדגגממייםם  ווממככיילל  אאתת  ככלל  ההצצייוודד,,  ככוולללל  צצייוודד  אאוופפצצייווננלליי  ההממוותתקקןן  בבממפפעעלל..  ממששווםם  ככךך,,  

ייתתככןן  ככיי  חחללקק  ממההההססבבררייםם  ממתתייייחחססייםם  ללצצייוודד  אאששרר  אאייננוו  ממוותתקקןן  בבממככווננייתתךך..

בבחחוובבררתת  ההששייררוותת  ווההאאחחררייוותת  ששננממססררהה  ללךך  אאףף  ההייאא  תתממצצאא  תתייאאוורר  ששלל  ההששייררוותתייםם  ששההחחבבררהה  ממצצייעעהה  ללקקווחחוותתייהה,,  אאתת  תתעעוודדתת  ההאאחחררייוותת  וואאתת  ההתתננאאייםם  ללששממייררהה  עעלל  תתווקקפפהה..

אאננוו  בבטטווחחייםם  ששההממדדררייךך  ווממררככזזיי  ההששייררוותת  ההממווררששייםם  ששלל  ההחחבבררהה  ייעעזזררוו  ללךך  ללייההננוותת  ממררככבבךך  ההחחדדשש  ווממההששייררוותת  ששממסספפקקתת  חחבבררתת  ססממללתת  בבממררככזזיי  ההששייררוותת  ששללהה..

ללאאחחרר  קקררייאאתתוו,,  ממווממללץץ  ללששממוורר  אאתת  ההממדדררייךך  בבתתווךך  ההררככבב  ככדדיי  ששייההייהה  ננגגיישש  בבעעתת  ההצצווררךך,,  ווככןן  ללממקקררהה  ששייייממככרר..  בבעעלל  ההררככבב  ההבבאא  ייההייהה  זזקקווקק  אאףף  ההוואא  ללממיידדעע  ההככללוולל  בבוו..

בבבבררככתת  ננססייעעהה  טטוובבהה  וובבטטווחחהה,,
ססממללתת,,  ההייבבוואאננייתת  ההררששממייתת  ששלל  ררככבביי  פפייאאטט,,

אאללפפאא  ררווממייאאוו,,  אאבבאאררטט,,  גג''ייפפ,,  קקררייייזזללרר,,  רראאםם,,  אאייווווקקוו  ווססוובבאאררוו

ממקק""טט::  775577..9999..660033

לקוח יקר,
 .Fiat  -אנו מברכים אותך על מכוניתך החדשה ומודים לך שבחרת ב

המדריך שלפניך יסייע לך להכיר את המנגנונים והמערכות במכוניתך, וילמדך כיצד לנהוג בה באופן הטוב ביותר.
תוכל למצוא כאן מידע, עצות ואזהרות חשובות אודות אופן השימוש במכונית, והסברים כיצד להפיק את רמת הביצועים הטובה ביותר 

.Fiat   -מהמערכות הטכניות שב
אנו ממליצים לקרוא את הספר בעיון לפני הנסיעה הראשונה, כדי להכיר את כל הבקרים ובמיוחד את אלו הקשורים לבלמים, להגה ולתיבת 

ההילוכים. באותה הזדמנות תוכל ללמוד גם על התנהגות המכונית בכבישים מסוגים שונים.
 ספר זה מתאר את כל המערכות המיוחדות, מספק המלצות לגבי אופן הפעלתן ומידע חיוני הנחוץ לנהיגה בטוחה ולתחזוקה של  

 Fiat לאורך הזמן.
לאחר הקריאה, מומלץ להחזיק את הספר בתוך המכונית, כך תוכל למצוא אותו בקלות בשעת הצורך ולהעביר אותו לבעליה הבאים של 

המכונית כשתמכור אותה.
בחוברת האחריות המצורפת תמצא את פירוט השירותים שפיאט מציעה ללקוחותיה, את תעודת האחריות ואת התנאים וההתניות 

לשמירה על תוקף האחריות.
.Fiat אנו בטוחים שהמידע כאן יסייע לך להתוודע למכוניתך החדשה ולשירותים שמספקת חברת

קריאה נעימה ונסיעה טובה ובטוחה.

בספר זה מתוארים כל הדגמים של   Fiat, כולל אביזרים וציוד המסופקים רק במדינות מסוימות ובדגמים מסוימים.  עליך 
להתייחס רק לתיאורים המתייחסים לרמת הגימור, למנוע ולדגם שרכשת. ליד תיאור פריטים ומערכות שאינם נכללים בכל 

הדגמים מופיע הכיתוב )אם קיים(.
המידע בספר זה נועד לסייע לך ללמוד כיצד להשתמש במכוניתך באופן הטוב ביותר.

חברת FCA Italy  משקיעה מאמצים רבים בשיפור כלי הרכב שהיא מייצרת, ולכן שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בדגם 
מסיבות טכניות ו/או מסחריות.

למידע נוסף, פנה למרכז שירות של חברת סמלת.

מחלקה טכנית
06-2015 - מהדורה 1 - מק"ט 603.99.757

בברכת נסיעה טובה ובטוחה
סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ
יבואנים כלליים של פיאט לישראל
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חשוב מאד
תדלוק

מנועי בנזין: הקפד לתדלק את המכונית רק בבנזין נטול עופרת ששיעור האוקטן )RON( בו אינו נמוך מ- 95, ואשר תואם לתקן האירופי 
EN228. אל תשתמש בדלק המכיל מתנול או אתנול E85. שימוש בתערובות אלו עלול לגרום תקלות ונזקים לרכיבים חשובים במערכת 

אספקת הדלק. פרטים נוספים אודות הדלק המתאים ראה בפרק התנעה ונהיגה, תחת הכותרת "תדלוק".
מנוע דיזל: תדלק רק בסולר התואם לתקן האירופי EN590. שימוש בתערובות או במוצרים אחרים עלול לגרום למנוע נזק בלתי הפיך,   
ולבטל את תוקף כיסוי האחריות עבור הנזקים שיגרמו כתוצאה מכך. פרטים נוספים אודות הדלק המתאים ראה בפרק "התנעה ונהיגה",   

תחת הכותרת "תדלוק".  

התנעת המנוע
דגמים עם תיבת הילוכים ידנית )מנועי בנזין(: וודא שבלם החניה משוך, שלב הילוך סרק )ניוטרל(, לחץ על דוושת המצמד עד הסוף 

מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה, וסובב את מפתח ההצתה למצב AVV או לחץ על כפתור ההצתה. ברגע שהמנוע מתחיל לפעול, שחרר את 
המפתח או הכפתור.

 דגמים עם תיבת הילוכים ידנית )מנועי דיזל(: וודא שבלם החניה משוך, שלב הילוך סרק )ניוטרל(, לחץ על דוושת המצמד עד הסוף מבלי 
ללחוץ על דוושת ההאצה, וסובב את מפתח ההצתה למצב MAR - המתן עד שנורית האזהרה  תכבה. סובב את מפתח ההצתה למצב   

AVV או לחץ על כפתור ההצתה, ברגע שהמנוע מתחיל לפעול שחרר את המפתח או הכפתור.  
דגמים עם תיבת הילוכים אוטומטית: וודא שבלם החניה משוך, ושידית בורר ההילוכים נמצאת במצב חניה P  או במצב N )הילוך סרק(,     
לחץ על דוושת הבלימה מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה, וסובב את מפתח ההצתה למצב AVV או לחץ על כפתור ההצתה, ברגע שהמנוע     

מתחיל לפעול, שחרר את המפתח או הכפתור.  
חניה מעל חומרים דליקים

כאשר המנוע פועל, הממיר הקטליטי מגיע לטמפרטורות גבוהות מאד. אל תחנה את המכונית על עשב, עלים יבשים, מחטי אורן או כל חומר 
דליק אחר: סכנת שריפה.

שמירה על איכות הסביבה
במכונית מותקנת מערכת לבקרה מתמדת של רכיבי מערכת הפליטה, במטרה לסייע בשמירה על איכות הסביבה.

אביזרים חשמליים
אם, לאחר רכישת המכונית, תחליט להוסיף אביזרים חשמליים )ששואבים את כוחם מהמצבר ועלולים לרוקן אותו(, התייעץ עם מרכז שירות 
מורשה מטעם חברת "ס.מ.ל.ת בע"מ". טכנאי המוסך יערוך עבורך חישוב של צריכת החשמל הכוללת, ויוודא שמערכת החשמל של המכונית 

מסוגלת לעמוד בעומס הנדרש.
טיפולים שגרתיים

הקפדה על תחזוקה נאותה של המכונית מבטיחה פעולה תקינה, בטוחה ויעילה ושומרת על איכות הסביבה.
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סמלים
לרכיבים מסוימים במכונית מוצמדת מדבקה צבעונית, שמכילה סמלי אזהרה והנחיות לשימוש בטוח.

על צדו הפנימי של מכסה המנוע מוצמדת לוחית עליה מפורטים כל הסמלים הללו.

שינויים והתאמות
חשוב כל שינוי במכונית עלול לפגוע בבטיחות הנהיגה ובאחיזת הכביש ולגרום לתאונה קטלנית.
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שימוש בספר הנהג
הנחיות תפעול

כל ההנחיות המתייחסות לכיוונים )ימין/שמאל או קדימה/אחורה(, כתובות מנקודת מבטו של היושב במושב הנהג. במקרים מיוחדים בהם 
נקודת המבט אחרת, הדבר מצוין באופן מפורש. האיורים בספר מובאים לשם המחשה בלבד:  לכן יתכן שחלק מהפרטים באיור אינם 

תואמים באופן מדויק את המצב במכוניתך. כמו כן, הניסוח בספר מותאם למכוניות בהן ההגה נמצא בצד שמאל. יתכן שבמכוניות בהן 
ההגה נמצא בצד ימין, המיקום או המבנה של חלק מהבקרים אינם מהווים תמונת מראה מדויקת של האיור.

האינדקס בסוף הספר יכול לסייע במציאת הפרק בו מפורט המידע הנחוץ. כדי לזהות את פרקי הספר בקלות ובמהירות, ניתן להיעזר 
בלשוניות המודפסות בשולי כל עמוד אי זוגי. בהמשך תמצאו את תוכן העניינים ובו סדר הפרקים וביאור הסמלים בלשוניות. בכל עמוד זוגי 

מופיע שם הפרק.

אזהרות ואמצעי זהירות
ספר זה מכיל אזהרות רבות. תפקידן להנחות את המשתמש כיצד להימנע ממצבים שעלולים לגרום נזק למכונית.

ההערות שכותרתן זהירות נועדו לסייע למשתמש למנוע תאונות ופציעות.
יש להקפיד ולמלא אחר ההוראות המפורטות תחת הכותרות אזהרות וזהירות, המסומנות בסמלים אלו:

בטיחות אישית

בטיחות המכונית

שמירה על איכות הסביבה

שים לב, הסמלים הללו מופיעים לצד הכותרת או בסוף השורה והם ממוספרים. בסוף כל נושא מופיעה רשימה ממוספרת של הערות.
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הכר את מכוניתך

בטיחות

התנעה ונהיגה

במקרה חירום

תחזוקה וטיפול

נתונים טכניים

מידע חשוב והמלצות

אינדקס
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הכר את מכוניתך

  צ
 F - בקרי שמע בגלגל הגה E - בקר כוונון של פנסים ראשיים D - לוח מחוונים C - בקרי שמע בגלגל הגה B - ידית פנסי איתות A

--  H צג: מערכת שמע  ))CITY תפקוד( Dualdrive היגוי כוח G - ידית הפעלה של מגבים/מתזים של השמשה הקדמית והחלון האחורי
I  TMUconnect  פתחי אוורור מרכזיים - L פנסי ערפל קדמיים/אחוריים - M כרית אוויר של נוסע קדמי - N פתחי אוורור צדדיים - O תא 
כפפות P תאורת חירום ומתג - Q בקרים של מערכת בקרת אקלים  - R חלון חשמלי ימני  - S ידית הילוכים - T חלון חשמלי שמאלי 

U לחצן V ASR OFF  מתג התנעה - Z כרית אוויר של נהג  - X ידית כוונון של גלגל הגה

לוח המכשירים

איור 1
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לוח מחוונים
גרסאות עם צג רב-תכליתי

מד מהירות )מציג מהירות(   A
מד סל"ד )בגרסאות דיזל מופיע 6     B

RPM X1000 בסוף הסקאלה(  
צג דיגיטלי של מפלס הדלק ומחווני     C

טמפרטורה של נוזל קירור המנוע  
נוריות האזהרה  מופיעות 

בגרסאות דיזל בלבד.
 נורית אזהרה זו קיימת בגרסת 

Dualogic בלבד.

איור 2
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גרסאות עם צג צבעוני

מד מהירות דיגיטלי )מציג מהירות(   A
)Eco מדד( Eco Index מד דיגיטלי   B

מד דלק דיגיטלי   C
מד דיגיטלי של טמפרטורת נוזל קירור   D

מד סל"ד   E
 נורית אזהרה זו קיימת בגרסת 

 
Dualogic בלבד.

  Dualogic נורית אזהרה זו קיימת בגרסת
בלבד.  

איור 3
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נוריות אזהרה והודעות  31(
מידע חשוב

נוריות אזהרה מלוות בהודעה מיוחדת ו/או בצליל התרעה, אם מוגדר. חיוויים אלה נועדו להתריע ולהזהיר את הנהג, וככאלה לא ניתן  חשוב 
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 בחיווי.

חיוויי תקלה המוצגים מחולקים לשני סוגים: חמורים ופחות חמורים. תקלות חמורות מצוינות באמצעות “מחזור“ אזהרה ממושך  חשוב 
החוזר על עצמו.

, כדי להפסיק את מחזור האזהרה בשני   MENU תקלות חמורות פחות מצוינות באמצעות “מחזור“ אזהרה קצר יותר. לחץ על לחצן
המקרים. נורית האזהרה בלוח המחוונים תישאר דלוקה עד שתתוקן התקלה.

מפלס נוזל בלמים נמוך - בלם חניה משולב
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

מפלס נוזל בלמים נמוך
נורית האזהרה נדלקת כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל יורד מתחת לקו המינימום, כנראה בשל דליפה במעגל. 

בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.

בלם חניה משולב
נורית האזהרה נדלקת כאשר בלם החניה משולב.

אם הרכב נע, תישמע אף אזהרה קולית בגרסאות מסוימות.

חשוב אם נורית האזהרה נדלקת במהלך נסיעה, בדוק שבלם החניה לא משולב.

כשל של כריות אוויר
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

נורית האזהרה נשארת דלוקה, אם קיימת תקלה במערכת כריות האוויר.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.
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טמפרטורת נוזל קירור גבוהה מדי
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

נורית האזהרה או סמל בצג נדלקים כאשר המנוע התחמם יתר על המידה. בגרסאות מסוימות הנורית מלווה בהודעה 
ייעודית בצג.

 .MIN 4   בנהיגה רגילה: עצור את הרכב, דומם את המנוע ובדוק שמפלס המים במיכל לא ירד מתחת לסימון
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. אם נורית האזהרה נדלקת שוב בהתנעה הבאה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם 

חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.
4   אם הרכב מופעל בתנאים קשים )כלומר, גרירת גרור בעליה או בעומס מלא(: האט ואם הנורית לא כבית, 

עצור את הרכב. עצור לשתיים או שלוש דקות בעוד שהמנוע פועל ומואץ מעט, כדי להגביר את קצב הזרימה של נוזל 
הקירור. לאחר מכן, דומם את המנוע. בדוק שמפלס נוזל הקירור תקין כמתואר למעלה.

חשוב בכבישים תובעניים, מומלץ לא לדומם את המנוע ולהאיץ מעט במשך כמה דקות לפני הדממתו.
בגרסאות מסוימות תופיע הודעה ייעודית.

DUALDRIVE תקלה במערכת היגוי כוח חשמלית
נורית האזהרה נדלקת אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב MAR, אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

אם נורית האזהרה לא כבית ומלווה בהודעה ייעודית בצג, בגרסאות מסוימות, ייתכן כי היגוי כוח לא זמין וכי תצטרך 
להפעיל כוח רב יותר על גלגל ההגה. עם זאת, ניתן להגות ברכב.

במקרה זה פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ.
אם נורית האזהרה נדלקת בעת נהיגה )בגרסאות מסוימות, יחד עם הודעה ייעודית בצג( ייתכן כי מערכת היגוי הכוח  גרסאות 

לא זמינה. אף על פי שניתן עדיין לתמרן את הרכב, כדי להפעיל את גלגל ההגה יידרש מאמץ רב יותר. פנה למרכז  עם צג רב 
תכליתי

שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי.

חשוב במקרים אחדים, גורמים שאינם חלק ממערכת היגוי הכוח החשמלי עלולים לגרום לנורית האזהרה להידלק 
בלוח המחוונים. במקרה זה, עצור מיד את רכב )אם הוא בתנועה(, דומם את המנוע ל- 20 שניות ולאחר מכן התנע 

גרסאות עם 
את המנוע שוב.  אם נורית האזהרה נשארת דלוקה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ.  צג צבעוני

חשוב אחרי ניתוק המצבר יש לאתחל את מערכת ההיגוי.  נורית האזהרה נדלקת, כדי לציין זאת. כדי לבצע פעולה זו, 
סובב את גלגל ההגה מקצהו אחד לשני או נהג בקו ישר לאורך כ- 100 מטרים.
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טעינת מצבר חלשה
נורית האזהרה נדלקת כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, אך עליה להיכבות מיד לאחר התנעת המנוע )ייתכן 

שהיא תיכבה בהשהיה קצרה אם המנוע פועל במהירות סרק(.
אם נורית האזהרה או הסמל בצג )ביחד עם הודעה ייעודית בגרסאות מסוימות( מוסיפים לדלוק, פנה למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

דלתות/מכסה מנוע/דלת תא המטען פתוחים )גרסאות עם צג רב-תכליתי(
נורית האזהרה )בגרסאות מסוימות ביחד עם הודעה ייעודית( נדלקת כאשר דלת אחת או כמה דלתות או דלת תא 

המטען או מכסה המנוע אינם סגורים כהלכה.
כאשר הדלתות פתוחות והמכונית בתנועה, יישמע אות קולי.

לחץ שמן נמוך / שמן מנוע משומש
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה )אם קיימת( נדלקת, אך עליה להיכבות מיד לאחר התנעת 

המנוע.
הערה אם המחוון קיים, הוא נדלק בצבע כתום.

לחץ שמן מנוע נמוך
נורית האזהרה או הסמל נדלקים ולא כבים יחד עם הודעה בתצוגה )אם קיימת(, כאשר המערכת מזהה כי לחץ שמן 

המנוע נמוך מדי.

שמן מנוע ישן
נורית האזהרה נדלקת והודעה מוצגת )אם קיימת(.

נורית האזהרה עשויה להבהב באופן הבא, בהתאם לגרסה:
4   מחזורים של 3 דקות עם מרווחים שבהם נורית האזהרה תיכבה ל- 5 שניות , עד שיוחלף השמן.

לאחר החיווי הראשון, לאחר כל התנעת מנוע תמשיך נורית האזהרה להבהב כמתואר למעלה, עד שיוחלף השמן.  
הודעה ייעודית תופיע בצג )אם קיים( בנוסף על נורית האזהרה. אם נורית אזהרה זו נדלקת, אין מדובר בתקלה אלא 

זוהי הודעה לנהג שיש להחליף את השמן בעקבות שימוש רגיל ברכב.
התיישנות של שמן מנוע מואצת בשל:

4   נסיעות עירוניות בעיקר, שבמהלכן התחדשות ה-DPF חלה לעתים תכופות יותר.
4   שימוש ברכב לנסיעות קצרות שבהן המנוע לא מספיק להתחמם לטמפרטורת ההפעלה הרגילה שלו.

4   הפרעות חוזרות לתהליך ההתחדשות המסומנות באמצעות נורית אזהרת ה-DPF הנדלקת.
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דלתות/מכסה מנוע/דלת תא המטען פתוחים )גרסאות עם צג צבעוני(
הסמלים מופיעים בצג ביחד עם הודעה ייעודית, כאשר דלת אחת או כמה דלתות או דלת תא המטען או מכסה 

המנוע )אם קיים( אינם סגורים כהלכה.
כאשר הדלתות פתוחות והמכונית בתנועה, יישמע אות קולי.

גרסאות 
עם צג רב 

תכליתי
תקלה בתיבת הילוכים DUALOGIC )אם קיימת(

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה מתחילה להבהב, והודעה ייעודית מופיעה בצג ונשמע צליל אזהרה כדי לציין כי קיימת תקלה בתיבת 

הילוכים.

גרסאות עם 
צג צבעוני

חגורות בטיחות לא חגורות
נורית האזהרה תדלוק בקביעות בעוד שהרכב נייח וחגורת הבטיחות של הנהג או של הנוסע הקדמי )אם המושב 

תפוס( לא חגורה.
נורית האזהרה תהבהב ויישמע צליל אזהרה, אם הרכב נוסע וחגורת הבטיחות לא חגורה כהלכה.

לנטרול קבוע של צליל אזהרה של תזכורת חגורת הבטיחות )SBR(, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 
בע"מ. ניתן להפעיל את המערכת מחדש באמצעות תפריט הקביעות.

תקלת EDB )צג רב-תכליתי(
אם נוריות האזהרה נדלקות בו זמנית בעוד שהמנוע פועל, קיימת תקלה במערכת ה-EBD או שהמערכת לא זמינה. 

במקרה זה, הגלגלים האחוריים עלולים להינעל פתאום והרכב עלול לסטות במהלך בלימה חדה.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.

נהג במשנה זהירות למרכז השירות המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ לבדיקת המערכת.
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תקלת EDB )צג צבעוני(
אם נוריות האזהרה נדלקות בו זמנית בעוד שהמנוע פועל, ישנה תקלה במערכת ה-EBD או המערכת לא זמינה. 

במקרה זה, הגלגלים האחוריים עלולים להינעל פתאום והרכב עלול לסטות במהלך בלימה חדה.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.

נהג במשנה זהירות למרכז השירות המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ לבדיקת המערכת.

חריגה ממגבלת המהירות )צג צבעוני - אם קיים(
הסמל מופיע בצג בליווי הודעה ייעודית ונשמע צפצוף התרעה, כאשר הרכב חורג ממגבלת המהירות שהוגדרה 

בתפריט הקביעות )לדוגמה, 120 קמ"ש(.

כרית אוויר קדמית/צדדית של הנוסע הקדמי מנוטרלת
נורית אזהרה זו מציינת את מצב ההפעלה של כרית האוויר של הנוסע הקדמי. אם נורית האזהרה כבויה, כרית האוויר 
מוכנה לפעולה. כדי לנטרל אותה, היכנס לתפריט הקביעות )במקרה זה תידלק נורית האזהרה(. כאשר המנוע מותנע 

)מתג ההתנעה במצב MAR(, תידלק נורית ה-LED ל- 8 שניות לערך, אם חלפו 5 שניות לפחות מכיבויה.  אחרת, 
פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ.

אם המנוע נכבה/נדלק שוב תוך פחות מ- 5 שניות, ייתכן כי לא תידלק נורית האזהרה.
במקרה זה, כדי לבדוק שנורית האזהרה תקינה, דומם את המנוע, המתן 5 שניות לפחות והפעל אותו שוב.

נורית האזהרה עשויה להידלק ברמות עצמה שונות בהתאם למצב הרכב.
העצמה עשויה להשתנות באותו מחזור ההפעלה של ההצתה. 

ABS תקלת מערכת
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

נורית האזהרה נדלקת בליווי הודעה בגרסאות מסוימות, כאשר המערכת בלתי יעילה או לא זמינה.  במקרה זה 
מערכת הבלימה שומרת על יעילתה ללא שינוי, אך ללא היתרונות של ABS. נהג בזהירות ופנה למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

מערכת ASR מנוטרלת )צג צבעוני(
הסמל נדלק בצג הצבעוני בליווי הודעה ייעודית, כאשר מערכת ה-ASR מנוטרלת בלחיצה על הלחצן ASR-OFF בלוח 

המכשירים.  נורית ה-LED בלחצן תידלק בו זמנית. 
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נטרול מערכת Start&Stop )אם קיימת(
נורית האזהרה או סמל שנדלקים מציינים שמערכת ה-Start&Stop מנוטרלת; בגרסאות מסוימות תופיע גם בצג 

הודעה ייעודית.

מערכת Start&Stop )אם קיימת( פעילה
נורית האזהרה דולקת בקביעות, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג, שמציינות את הפעלתה של המערכת.

תקלה במערכת Start&Stop )אם קיימת( )גרסאות עם צג צבעוני(
הסמל נדלק, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג, כדי לציין תקלה במערכת Start&Stop. פנה למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי.

EOBD/תקלה במערכת הזרקה
בתנאים רגילים, נורית האזהרה נדלקת בעקבות סיבוב מתג ההתנעה למצב MAR, אך עליה להיכבות מיד לאחר 

התנעת המנוע.
אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק או נדלקת במהלך נהיגה, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג, מערכת 

ההזרקה לא תקינה. בפרט, נורית האזהרה שדולקת בקביעות מצביעה על תקלה במערכת האספקה/ההצתה 
העלולה לגרום פליטות חריגות, ירידה בביצועים, קשיים בהפעלת הרכב ותצרוכת דלק גבוהה.

בתנאים אלה מומלץ לנהוג במהירות מתונה ולא להפעיל עומס חריג על המנוע.
שימוש ממושך ברכב שנורית האזהרה שלו דולקת עלול לגרום נזק. פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 

בע"מ בהקדם האפשרי. 

מנוע בנזין בלבד
אם נורית האזהרה מהבהבת, ייתכן כי נגרם נזק לממיר קטליטי.

אם נורית האזהרה מתחילה להבהב, יש לשחרר את דוושת ההאצה כדי להפחית את מהירות המנוע, עד שתפסיק 
הנורית להבהב. המשך לנהוג במהירות מתונה, נסה להימנע מתנאי נהיגה שעלולים לגרום הבהוב נוסף ופנה למרכז 

שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי.
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גרסאות 
עם צג רב 

תכליתי

מסנן חלקיקים DPF מתנקה )דגמי דיזל עם DPF בלבד(
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

נורית האזהרה או הסמל דולקים בקביעות, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית, כדי להודיע לנהג שעל מערכת 
ה-DPF לשרוף מזהמים )חלקיקים( בתהליך ההתחדשות.

נורית האזהרה אינה נדלקת בתהליך ההתחדשות, אלא אם תנאי הנהיגה מחייבים הודעה לנהג.
כדי לכבות את נורית האזהרה, יש להמשיך לנהוג ברכב עד שיושלם תהליך ההתחדשות. 

המשך הזמן הממוצע של תהליך ההתחדשות הוא 15 דקות.
התנאים הטובים להשלמת התהליך ההתחדשות מושגים בנהיגה במהירות נסיעה של כ- 60 קמ“ש, במהירות גבוהה  גרסאות עם 

מ- 2,000 סל“ד. כאשר נורית אזהרה זו נדלקת, היא לא מציינת תקלה ואין להביא את הרכב למרכז שירות. בגרסאות צג צבעוני
מסוימות, תוצג הודעה ייעודית ביחד עם נורית האזהרה. 

עתודת דלק - טווח נסיעה מוגבל
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

נורית האזהרה או הסמל נדלקים כאשר נותרו כ- 5 ליטרים דלק במיכל.
המשולש בצד ימין של הסמל מציין באיזה צד של הרכב נמצא מכסה מילוי הדלק.

חשוב אם נורית האזהרה מהבהבת או הסמל דולק בקביעות, בהתאם לגרסה, קיימת תקלה במערכת.  במקרה זה, 
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ לבדיקת המערכת.

חימום/תקלה של מצתי להט )דגמי דיזל(
חימום קדם של מצתים

נורית אזהרה זו תידלק כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR )אם קיים(. היא תיכבה מיד אחרי שהמצתים מגיעים 
לטמפרטורה שהוגדרה עבורם. ניתן להתניע את המנוע מיד אחרי שהנורית כבית.

חשוב בטמפרטורות חיצוניות מתונות או גבוהות נורית האזהרה עשויה להידלק לזמן קצר מאוד.
כשל בחימום הקדם של המצתים

נורית האזהרה תהבהב, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית, כדי לציין תקלה במערכת חימום הקדם של מצתי 
הלהט. 

במקרה זה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי, כדי לתקן את התקלה.
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מים במסנן דיזל )צג רב-תכליתי( )גרסאות דיזל(
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

נורית האזהרה דולקת בקביעות, כדי לציין שיש מים במסנן הדיזל.
בגרסאות מסוימות, לחילופין, תידלק נורית האזהרה  ותופיע הודעה ייעודית בצג.

מים במסנן דיזל )צג צבעוני( )גרסאות דיזל(
הסמל נדלק אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב MAR, אך עליו להיכבות לאחר כמה שניות.

הסמל ימשיך לדלוק בקביעות במהלך נהיגה, כדי לציין שיש מים במסנן הדיזל.
בגרסאות מסוימות, לחילופין, תידלק נורית האזהרה  ותופיע הודעה ייעודית בצג.

תקלה במערכת CODE של פיאט
בעוד שמתג ההתנעה במצב MAR, יידלקו הנורית או הסמל בקביעות, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית, כדי 

לציין תקלה אפשרית במערכת CODE של פיאט.
אם נורית האזהרה או הסמל מהבהבים בעוד שהמנוע פועל, הרכב לא מוגן בשולל ההתנעה של המנוע.

במקרה זה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי.

פנסי ערפל אחוריים
נורית האזהרה נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים נדלקים.

חיווי תקלה כללית
נורית האזהרה נדלקת בנסיבות הבאות. במקרים אלה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ 

בהקדם האפשרי, כדי לתקן את התקלה.

תקלה בחיישן של שמן מנוע
נורית האזהרה נדלקת כאשר חיישן הלחץ של שמן המנוע שגוי.

התערבות/תקלה של מערכת ניתוק דלק
נורית האזהרה נדלקת, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג, כדי לציין הפעלה/תקלה של מערכת לניתוק 

דלק.

תקלה בפנסים החיצוניים
נורית האזהרה נדלקת כאשר זוהתה תקלה של הפנסים החיצוניים.
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תקלה בחיישן החניה
נורית האזהרה נדלקת בליווי הודעה ייעודית, כאשר זוהתה תקלה של בחיישן החניה. 

כשל של מערכת Start&Stop )צג רב-תכליתי(
כשל המערכת מצוין באמצעות נורת אזהרה נדלקת. בלוח מהחוונים תופיע הודעה ייעודית.

כשל של נורית אזהרה של כרית אוויר )אם קיימת(
נורית האזהרה  נדלקת ומהבהבת, כדי לציין כשל של נורית האזהרה.

גרסאות 
עם צג רב 

תכליתי

מערכת ESC )אם קיימת(
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

ESC הפעלת מערכת
.ESC-נורית האזהרה המהבהבת במהלך הנהיגה מצביעה על התערבותה של מערכת ה

ESC תקלה של מערכת
אם נורית האזהרה לא כבית או ממשיכה לדלוק ביחד עם נורית ה-LED בלחצן ASR במהלך נסיעה.

על הצג תופיע הודעה ייעודית.
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ. גרסאות עם 

צג צבעוני
Hill Holder כשל של מערכת

.Hill Holder נורית האזהרה נדלקת, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג, כדי לציין תקלה במערכת
במקרה זה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי.

בלאי של רפידת בלמים
נורית האזהרה נדלקת, ביחד עם הודעה בצג בגרסאות מסוימות, אם רפידות הבלמים הקדמיות או האחוריות )אם 

קיימות( בלויות.
במקרה זה, החלף את הרפידות בהקדם האפשרי.

קרח בכביש
סמל זה מופיע בצג )בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית( כאשר הטמפרטורה החיצונית 3°C או נמוכה מזו.
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חלף מועד השירות )לוח תחזוקה(
כאשר יתקרב מועד השירות הבא, יופיע הסמל בצג ואחריו מספר הקילומטרים או המיילים שנותרו עד מועד השירות 

הבא.
הוא יופיע אוטומטית בעוד שמתג ההתנעה במצב MAR-ON כ- 2000 ק"מ )או שווה ערך במיילים( לפני השירות או, 

אם ניתן, 30 יום לפני השירות. הוא אף יוצג לאחר כל התנעת מנוע או כל 200 ק"מ )במדינות יצוא מסוימות(. 
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ שבו יבוצעו טיפולי התחזוקה ותאופס ההודעה.

מערכת ניתוק דלק )צג צבעוני(
הצג הצבעוני יראה את הסמל והודעה ייעודית, אם תתערב המערכת לניתוק דלק.

לפרטים על תהליך הפעל מחדש של המערכת לניתוק דלק עיין בנושא "מערכת לניתוק דלק" בפרק "מערכת לניתוק 
דלק".

כשל של מערכת ניתוק דלק )צג צבעוני(
הצג הצבעוני יראה את הסמל והודעה ייעודית, אם קיימת תקלה במערכת לניתוק דלק. פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ. 

תקלה בפנסים החיצוניים )צג צבעוני(
בצג יופיעו סמל והודעה ייעודית, אם זוהתה תקלה באחד הפנסים הבאים: תאורה לנהיגה ביום )DRL(, פנסי צד, פנסי 

איתות, פנס ערפל אחורי, תאורת לוחית רישוי.
התקלה עשויה לנבוע מנורה שרופה, מנתיך שרוף או משיבוש בחיבור חשמלי.

מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

כשל של פנסי בלימה )צג צבעוני(
בצג הצבעוני יופיע הסמל בליווי הודעה ייעודית, אם ישנה תקלה בפנסי הבלימה.

התקלה עשויה לנבוע מנורה שרופה, מנתיך שרוף או משיבוש בחיבור חשמלי.
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.
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תקלה במערכת HILL HOLDER )אם קיימת( )צג צבעוני(
בצג יופיע הסמל בליווי הודעה ייעודית, אם קיימת תקלה במערכת Hill Holder. במקרה זה, פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי.

תקלה בחיישני החניה )צג צבעוני - אם קיים(
בצג הצבעוני יופיע הסמל בליווי הודעה ייעודית, אם קיימת תקלה בחיישני החניה. פנה למרכז שירות מורשה מטעם 

חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

מערכת iTPMS )אם קיימת(
לחץ אוויר נמוך בצמיגים

נורית האזהרה דולקת בקביעות, כדי לציין שלחץ האוויר בצמיג אחד או בכמה צמיגים נמוך מהערך המומלץ או כדי 
לציין איבוד לחץ איטי. 

באופן זה iTPMS מתריעה בפני הנהג שצמיג אחד או כמה צמיגים עלולים להיות ריקים מאוויר או אף נקורים. במקרה 
זה מומלץ לתקן את לחץ האוויר בצמיג לערך הנכון. 

אחרי שתנאי ההפעלה של הרכב חוזרים לסדרם, בצע את תהליך האיפוס של המערכת. 

חשוב אל תמשיך לנהוג אם צמיג אחד או כמה צמיגים ריקים מאוויר, כיוון שהם עלולים לשבש את השליטה ברכב. 
עצור את הרכב אך הימנע מבלימה חדה ומתנועות היגוי פתאומיות.

כשל iTPMS / נטרול iTPMS זמני
נורית האזהרה מהבהבת במשך כ- 75 שניות ונשארת דלוקה )ביחד עם הודעה ייעודית בצג(, כדי לציין שהמערכת 

מנוטרלת זמנית או שיש בה תקלה. 
המערכת שבה לפעול כסדרה כאשר תנאי ההפעלה מאפשרים זאת. אם אין זה המקרה, בצע את האיפוס לאחר 

שחזור של תנאי ההפעלה הרגילים.
אם התקלה נותרה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי. 

פנסי צד ואור נמוך בפנסים ראשיים - לווה אותי הביתה 
פנסי צד ואור נמוך בפנסים ראשיים

נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלקים פנסי הצד או האור הנמוך בפנסים הראשיים.
לווה אותי הביתה

נורית האזהרה נדלקת בליווי הודעה בגרסאות מסוימות, כאשר ההתקן "לווה אותי הביתה" פעיל.
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פנסי ערפל
נורית האזהרה נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים נדלקים.

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.

אור גבוה בפנסים הראשיים
נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלק האור הגבוה בפנסים הראשיים.

DUALDRIVE הפעלה של מערכת היגוי כוח חשמלית
חיווי CITY מופיע בצג כאשר מופעלת מערכת היגוי הכוח החשמלי בלחיצה על הלחצן CITY בלוח המכשירים. החיווי  CITY

ייכבה בלחיצה חוזרת על הלחצן.

הפעלת תפקוד ספורט
חיווי SPORT מופיע בצג כאשר תפקוד ספורט מופעל בלחיצה על הלחצן הרלוונטי בלוח המכשירים. החיווי ייכבה  SPORT

בלחיצה חוזרת על הלחצן.
.SPORT בגרסאות מסוימות יוצג מסך ייעודי במקום חיווי

ECO הפעלת תפקוד
חיווי ECO מופיע בצג כאשר תפקוד ה-ECO מופעל בלחיצה על הלחצן הרלוונטי בלוח המכשירים. החיווי ייכבה  ECO

בלחיצה חוזרת על הלחצן.
.ECO בגרסאות מסוימות יוצג מסך ייעודי במקום חיווי

בגרסאות המצוידות בתיבת הילוכים Dualogic ניתן להציג את ההודעות הבאות:
 Automatic mode - )מצב ידני לא זמין( Manual mode not available - )הפחת בהחלפת הילוכים( Reduce gear changes

 DUALOGIC לחץ( Press the brake pedal - )חימום יתר של המצמד( Clutch overheating - )מצב אוטומטי לא זמין( not available  GEARBOX
על דוושת הבלם( - delayed starting )השהיית התנעה( - Gear not available )הילוך לא זמין( MESSAGES

Manoeuvre not allowed )תמרון אסור( - Press the brake pedal and repeat the manoeuvre )לחץ על דוושת הבלם 
וחזור על התמרון( - Bringing the gear lever to N neutral )הורדת רמת הילוך ל- N סרק(.
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תצוגה

צג רב-תכליתי

חיוויי מערכת Start&Stop )אם קיימת(   9
10 מחוון שירות

11 מד דיגיטלי של טמפרטורת נוזל הקירור 
12 מד טמפרטורה חיצונית

13 מחוון של קרח אפשרי על הכביש
 Dualdrive 14 מערכת היגוי כוח חשמלי

משולבת

צג צבעוני
המסך הסטנדרטי, איור 5, יכול להציג את 

המידע הבא:
מד נסועה )הצגה של קילומטרים/   1

מיילים שנסע הרכב(
מד דיגיטלי של טמפרטורת נוזל קירור   2

מד סל"ד דיגיטלי   3
מחוון העברת הילוכים   4

תאריך   5 המסך הסטנדרטי, איור 4, יכול להציג את 
מד טמפרטורה חיצונית   6 המידע הבא:

 Dualdrive מערכת היגוי כוח חשמלי   7 מד נסועה )הצגה של קילומטרים/   1
משולבת מיילים שנסע הרכב(

מד מהירות   8 SPORT / ECO חיווי של מצב נהיגה   2
מצב יישור של פנסים ראשיים )רק אם  מצב יישור של פנסים ראשיים )רק אם  9  3

אור נמוך דולק(. אור נמוך דולק(.
שעון   10 מד דלק דיגיטלי   4

ECO מדד   11 תאריך   5
מד דלק דיגיטלי   12 מחוון של הילוך משולב )גרסאות    6

מחוון של הילוך משולב )גרסאות    13 )Dualogic
Dualogic בלבד( מחוון העברת הילוכים   7

שעון   8

תפריט SETUP )קביעות(

איור 4

תפריט הקביעות מורכב משורת תפקודים 
המסודרים במעגל.

ניתן להפעיל את תפריט הקביעות בלחיצה 
קצרה על הבקר MENU, איור 6.

איור 5

איור 6
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קביעת שעה )כיוון השעון לחיצות בודדות על לחצן + או - גוללות את  מחשב נסיעה
מחשב הנסיעה משמש להצגת מידע על  התפריט למעלה או למטה. מצבי הפעלה 

)CLOCK
תפעול הרכב כאשר מתג ההתנעה במצב  נבדלים לפי מאפייני האפשרות שנבחרה. 

הגדרת השעה מתבצעת דרך הצג הרב-
. תכליתי.MARהתפריט מורכב מהתפקודים הבאים:   4 Trip :תפקוד זה כולל שתי נסיעות נפרדות LIGHTING )תאורה(

A ו- Trip B.4   )זמזם מהירות( יופיע  SPEED BEEP
ניתן לאפס את שני התפקודים )איפוס 4     TRIP B ACTIVATION/DATA

משמעו להתחיל נסיעה חדשה(. )B הפעלה/נתונים של נסיעה(  
Trip A )הגדר שעה( מאפשר להציג את הערכים הבאים: 4   SET TIME
אוטונומיה )אם קיימת(, נסועה, תצרוכת 4   SET DATE )הגדר תאריך(
ממוצעת )אם קיימת(, תצרוכת דלק 4   AUTOCLOSE )סגירה אוטוטמית(

נוכחית )אם קיימת(, מהירות ממוצעת, זמן  UNITS OF MEASUREMENT )יחידות     4

נסיעה )משך נהיגה(. מידה(  
LANGUAGE )שפה( Trip B מאפשר להציג את הערכים הבאים: 4  

טווח, מרחק שנסע הרכב B, תצרוכת 4   BUZZER VOLUME )עוצמת זמזם(
ממוצעת4   B B )אם קיימת(, מהירות ממוצעת  )עוצמת קול של   BUTTON VOLUME

, זמן נסיעה B )משך נהיגה(. לחצן(  B
BELT BEEP )זמזם חגורת בטיחות(   4

SERVICE )שירות(   4
AIRBAG/PASSENGER BAG )כרית      4

אוויר/כרית של נוסע קדמי(  
DAYTIME RUNNING LIGHTS )תאורה     4

לנהיגה ביום(  
)iTPMS אפס( RESET iTPMS   4

SEE RADIO )ראה רדיו( )אם קיים(   4
SEE PHONE )ראה טלפון( )אם קיים(   4
SEE NAVIGATION )ראה ניווט( )אם     4

קיים(  
EXIT MENU )תפריט יציאה(   4

 MENU בלחיצה על הלחצן   4
 Time :על הצג שני תפריטי משנה

)שעה( ו- Format )פורמט(.
לחץ על + או -, כדי לעבור בין שני    4

תפריטי המשנה.
בחר את האפשרות הרצויה ולחץ על    4

.MENU   הלחצן
 :Time אחרי הכניסה לתפריט המשנה   4

בעקבות לחיצה קצרה על הלחצן 
MENU  ערך השעות יתחיל להבהב.

לחץ על הלחצן + או -, כדי לבצע את    4
הכוונון.

אחרי שהגדרת את ערך השעות, לחץ    4
 :  MENU לחיצה קצרה על הלחצן
ערך הדקות יהבהב על הצג. הגדר את 

הדקות באופן זהה להגדרת השעות.
אחרי שהגדרת את השעה, לחץ ארוכות    4

.  MENU על הלחצן
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נטרול כרית אוויר קדמית 
וצדדית של הנוסע הקדמי

)אם קיים(
תפקוד זה נועד להפעיל/לנטרל את כרית 

האוויר של הנוסע הקדמי.
פעל באופן הבא:

לחץ לחיצה קצרה על הלחצן    4
MENU   ולאחר שתוצג ההודעה 

)Passenger bag:Off(  )כרית אוויר של 
נוסע: כיבוי(

 )Passenger Bag: On( או )לנטרול(  
)כרית אוויר של נוסע: הפעלה( 

)להפעלה(,  בחר את אחת ההודעות 
בלחיצה על הלחצן + או -. לאחר מכן, 

. 

שירות )לוח תחזוקה(
תפקוד זה מאפשר לך להציג את המידע על 

המרווחים בין מועדי השירות בק"מ/מיילים 
או ביחידות זמן, אם קיימת האפשרות.

כדי לקרוא את המידע, פעל באופן הבא:
- לחץ לחיצה קצרה על הלחצן MENU : על 

הצג יופיע מועד שירות הבא בק"מ או בימים 
)אם ניתן( בהתאם להגדרות הקודמות )עיין 

בנושא "יחידות מידה"(;
 , כדי 

 MENU לחץ שוב על לחצן
בצג תופיע בקשת אישור.   4

לחץ על + או -, כדי לבחור YES )אישור    4
הפעלה/נטרול( או NO )לביטול(.

לחץ על הלחצן MENU, כדי לאשר את    4
ההגדרה ולחזור למסך התפריט או לחץ 
לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 

ללא שמירה.

התזכורת תוצג בק"מ או במיילים, בהתאם 
ליחידות המידה שהגדרת. כאשר יתקרב 

מועד השירות הבא, המילה Service תופיע 
על הצג ואחריה מספר קילומטרים או 

מיילים שנותרו 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.
כאשר חולף מועד השירות ובמשך 1000   MENU לחץ בקצרה על הלחצן -

 Service ק"מ או 30 יום הבאים, תוצג הודעה לחזור למסך התפריט או לחץ לחיצה ארוכה 
due )יש לבצע טיפול תחזוקה(. כדי לחזור למסך הראשי.

חשוב תכנית התחזוקה כוללת תחזוקת 
רכב במרווחים קבועים )עיין בפרק "תחזוקה 

וטיפול"(.
התזכורת תופיע אוטומטית בעת שמתג 

ההתנעה במצב MAR-ON כ- 2000 ק"מ 
)או שווה ערך במיילים( לפני השירות  או, 

אם ניתן, 30 יום לפני השירות.
היא אף תוצג לאחר כל התנעת המנוע או 

כל 200 ק"מ )במדינות יצוא מסוימות(. 
מתחת לרף של 200 ק"מ החיוויים תכופים 

יותר.
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יישור פנסים ראשיים
AR והאור בעת שמתג ההתנעה במצב MAR בעת שמתג ההתנעה במצב

הנמוך דולק, לחץ על הלחצן + כדי להרים 
את הפנסים הראשיים למעלה או על - כדי 

להוריד אותם למטה. 

)ITPMS איפוס צמיג )איפוס
)אם קיים(

בעזרת תפקוד זה ניתן לאפס את מערכת 
ה-iTPMS )עיין בנושא "iTPMS"(. כדי לבצע 

את האיפוס, פעל באופן הבא:
: על   MENU לחץ בקצרה על הלחצן   4

.Reset הצג תופיע מילה
 Yes לחץ על הלחצן + או -, כדי לבחור   4

או No. הודעה Reset done )איפוס 
הסתיים( תופיע בצג.

: על 

 המפתחות
 )1 

 MENU לחץ בקצרה על הלחצן   4
הצג תופיע מילה Confirm )מאושר(.

 )1  )1 

כרטיס CODE )אם קיים(
הרכב מסופק עם שני מפתחות ההתנעה 

ועם כרטיס CODE, איור 7, המכיל:
קוד אלקטרוני,   :A

קוד המפתח המכני שיש למסור למרכז     :B
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.    

בע"מ, כדי לשכפל מפתחות.  
מומלץ להחזיק את הקוד האלקטרוני 

ברשותך בכל עת.

חשוב אם מתחלפים הבעלים של הרכב, 
יש להעביר את כל המפתחות ואת כרטיס 

ה-CODE לבעלים החדשים.

מפתח ללא שלט רחוק
להב המתכת A, איור 8, מפעיל את:להב המתכת A, איור 8, מפעיל את

מתג ההתנעה   4
המנעולים בדלת ובדלת תא המטען      4

)אם קיים(  
הנעילה/ביטול הנעילה של מכסה מילוי    4

הדלק.

מפתח עם שלט רחוק
)אם קיים(    

להב המתכת A, איור 9, מפעיל את:
מתג ההתנעה   4

מנעולי הדלתות   4
הנעילה/ביטול הנעילה של מכסה מילוי     4

הדלק.  

איור 8

איור 7
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לחיצה על לחצן B מאפשרת לך לפתוח/
לסגור את להב המתכת.

לחיצה קצרה על לחצן  תבטל את נעילת 
הדלתות ודלת תא המטען, תתזמן את 
הדלקת התאורה הפנימית ותפעיל את 
הבהוב כפול בפנסי האיתות )אם קיים(.
לחיצה קצרה על לחצן  תנעל מרחוק 

את הדלתות ודלת תא המטען, תתזמן את 
כיבוי התאורה הפנימית ותפעיל הבהוב בודד 

בפנסי האיתות )אם קיים(.
: תפעיל ביטול נעילה  לחיצה על לחצן 
מרחוק של דלת תא המטען והבהוב כפול 

של פנסי האיתות.

מערכת CODE של 
פיאט

 

מערכת CODE של פיאט היא שולל התנעה 
חשמלי המגביר את ההגנה כנגד ניסיונות 

גניבה. היא מופעלת אוטומטית אחרי הסרת 
המפתח ממתג ההתנעה.

בכל התנעת מנוע באמצעות סיבוב של 
מתג ההתנעה למצב MAR, יחידת הבקרה 
של מערכת CODE של פיאט שולחת קוד 

זיהוי ליחידת הבקרה של מערכת ההינע 
הנועד לנטרל את שולל ההתנעה.

אם במהלך ההצתה חלה שגיאה זיהוי, 
 בלוח 

מתג ההתנעה
ניתן לסובב את המפתח ל- 3 מצבים 

שונים, איור 10:
STOP: מנוע דומם, ניתן להסיר את  4 

המפתח, עמוד הגה נעול. ניתן להפעיל 
מכשירי חשמל מסוימים )מערכת שמע, 

נעילה מרכזית וכדומה(.
MAR: מצב נהיגה.   4

כל המכשירים החשמליים פעילים.
AVV: התנעת המנוע.   4

מתג ההתנעה מצויד במערכת בטיחות 
אלקטרונית הדורשת לסובב את המתג 

בחזרה למצב STOP, אם המנוע לא מותנע 
לפני ניסיון חוזר להתניעו.

יידלקו נורית האזהרה או סמל 
המחוונים.

במקרה זה, סובב את המפתח למצב 
STOP ובחזרה למצב MAR-ON. אם הנעילה 

לא מתבטלת, נסה להשתמש במפתחות 
הנוספים שקיבלת עם הרכב.

פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. 
בע"מ, אם אתה עדיין לא מצליח להתניע 

את המנוע.

הערה 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(.

איור 9

איור 10
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נעילת עמוד הגה 2(   2(
שילוב: בעת שמתג ההתנעה במצב 

STOP, הסר את המפתח וסובב את גלגל 
ההגה עד שיינעל.

ביטול נעילה: סובב מעט את גלגל 
ההגה בעודך מסובב את מתג ההתנעה 

.MAR-ON למצב

מושבים  3( 4( 

מושבים קדמיים
כוונון מרחק: הרם את ידית A, איור 11, 

ודחוף את המושב לפנים או לאחור.

כוונון הזווית של משענת הגב: 
סובב את בקר C, איור 12.

כוונון גובה: הפעל את ידית B, איור 13, 
כדי להגביה או להנמיך את חלקה האחורי כדי להגביה או להנמיך את חלקה האחורי 

של כרית המושב לכוונון תנוחת הנהיגה 
הנוחה.

הטיית משענת גב: כדי להטות את 
 ,D משענת הגב לאחור, השתמש בידית
איור 14 )תנועה 1(, ודחוף את משענת 

הגב לפנים עד שתינעל במקום )תנועה 2(; 
שחרר את ידית D והחלק את המושב לפנים 
תוך כדי לחיצה על משענת הגב )תנועה 3(. 

איור 13

איור 11

איור 12
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זיכרון מצב של מושב הנהג 
ומושב הנוסע הקדמי:

כדי להחזיר את המושב למצבו המקורי, 
החלק אותו לאחור תוך דחיפת משענת 
הגב עד שיינעל במקום )תנועה 4(, כוונן הגב עד שיינעל במקום )תנועה 4(, כוונן 

את ידית D, איור 14 )תנועה 5( והרם את 
משענת הגב )תנועה 6( עד להישמע 

נקישת נעילה.

מושב נוסע קדמי ללא זיכרון 
מצב: כדי להחזיר את המושב למצבו 

המקורי, החלק אותו לאחור תוך דחיפת 
משענת הגב עד שיינעל במקום )תנועה 

4(, כוונן ידית D, איור 14 )תנועה 5( והרם 
את משענת הגב )תנועה 6( עד להישמע 

נקישת נעילה.

משענות ראש
)5 )3 

כוונון
הרמה: הרם את משענת הראש עד 

שתינעל במקומה.

הנמכה: לחץ על לחצן A, איור 15- ואיור 
16, והנמך את משענת הראש.

כאשר המושבים האחוריים  אזהר ה
תפוסים, על משענות הראש להיות תמיד 

במצב "בשימוש".

איור 15

איור 16

איור 14
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משענות ראש אחוריות 
)הסרה( )אם קיים(

כדי להסיר את משענות הראש, פעל באופן 
הבא:

הרם ידית A או B, איור 17, )שתיהן של    4
מושב שלם(, שחרר את משענת הגב 
מנעילה והטה אותה לאחור, בכיוון תא 

הנוסעים.
הרם את משענות הראש לגובהן המרבי.   4

לחץ על לחצן A ו-B, איור 16, בצדם    4
של שני המוטות, ולאחר מכן הסר את 

משענות הראש במשיכתן למעלה. 

גלגל הגה
)3 )2 

ידית הכוונון של זווית גלגל ההגה A, איור 
18, נמצאת בעמוד ההגה, מתחת לידית 

האיתות.
הורד את הידית, כדי לבטל את נעילתו     4

של עמוד ההגה.  
כוונן את עמוד ההגה למצב הרצוי.   4
הרם את הידית למעלה במצב זה.   4

מראות
)6 

מראה פנימית
במראה מותקן התקן בטיחות שמשחרר 
אותה בהתנגשות חזקה עם הנוסע. ניתן 

להשתמש בידית A, איור 19, כדי להזיז את 
המראה לשני מצבים שונים: רגיל או נוגד 

סינוור.

איור 19
איור 18

איור 17
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מראות חיצוניות מראה פנימית אלקטרו-
מראות ידניות כרומית )אם קיים(

ניתן לכוונן את המראות החיצוניות מבחוץ  גרסאות מסוימות מצוידות במראה 
באמצעות הפעלת לחץ קל על ארבע  אלקטרו-כרומית עם תפקוד נוגד סנוור 

הפינות של המראה. אוטומטי.
מראות חשמליות ישנו לחצן הפעלה/כיבוי של התפקוד 

פעל באופן הבא: בחלקה התחתון של המראה. כאשר 
השתמש במתג B, באיור 20, כדי לבחור     4 התפקוד מופעל, נורית ה-LED במראה 

את המראה. נדלקת. כאשר הילוך אחורי משולב, המראה  
   A כוונן את המראה באמצעות ידית   4 מוגדרת אוטומטית לשימוש במהלך שעות 

בארבעת הכיוונים. היום.  

קיפול מראות  5(
בעת הצורך )לדוגמה, בכניסה למקומות 

צרים( ניתן לקפל את המראות באמצעות 
הזזתן ממצב 1, איור 21 )פתוח(, למצב 2 

)סגור(.

איור 21

איור 20
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מערכת בקרת 
אקלים ידנית

)2  )3
לחץ על הבקר A, איור 22, כדי להפעיל את 

בקרת האקלים או לכבות אותה.

הערה לא ניתן לספק חימום/קירור מיטבי 
 .Start&Stop של תא הנוסעים בגלל מערכת

כדי להעדיף את הפעלתה של בקרת 
.Start&Stop האקלים, נטרל את תפקוד

מחזור אוויר
)בקר B, איור 22(

מחזור אוויר פנימי   
כניסת אוויר חיצוני   

הפעל את תפקוד מחזור האוויר, כדי ליהנות 
מהביצועים המרביים של בקרת האקלים.

כדי להפשיר את החלונות, העבר את בקר 
. מחזור האוויר למצב 

A בקר מאוורר ולחצן של מדחס בקרת האקלים
B בקר מחזור אוויר/כניסה אוויר חיצוני

C בקר חלוקת אוויר
D לחצן של חימום חלון אחורי

E לחצן כוונון טמפרטורה

איור 22
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מערכת בקרת 
אקלים אוטומטית

)אם קיימת(

)2  )3 

הפעלה אוטומטית
.I ,23 איור ,AUTO לחץ על הלחצן

בחר את הטמפרטורה הרצויה בלחיצה על 
.B בקרי הטמפרטורה

המערכת תשמור אוטומטית על 
הטמפרטורה שהוגדרה.

הערה מערכת בקרת האקלים מנהלת 
את תפקוד ה-Start&Stop, כדי לשמור 

על אקלים נוח בתא הנוסעים באמצעות 
הפסקת התפקוד בעת הצורך.

מחזור אוויר
)לחצן H - איור 23(

הפעל את תפקוד מחזור האוויר, כדי ליהנות 
מהביצועים המרביים של בקרת האקלים.

נורית LED בלחצן דולקת = מחזור אוויר     4
פועל  

נורית LED בלחצן כבויה = אוויר לא      4
ממוחזר.  

כדי להפשיר את החלונות, נטרל את 
התפקוד.

מדחס בקרת אקלים   A
כוונון טמפרטורה בצד הנהג   B

כוונון טמפרטורה בצד הנוסע   C
חלוקת אוויר בשמשה הקדמית   D

חלוקת אוויר בתא הנוסעים   E
חימום החלון האחורי   F

כיבוי   G
מיחזור אוויר   H

הפעלה אוטומטית   I

איור 23
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תאורה חיצונית

)7  

תאורה לנהיגה ביום
 MAR בעת שמתג ההתנעה במצב   4

והטבעת מסובבת למצב O, התאורה 
לנהיגה ביום נדלקת אוטומטית.

אור נמוך/פנסי צד
 ,MAR בעת שמתג ההתנעה במצב   4
.  נורית  סובב את הטבעת למצב 

 תידלק בלוח המחוונים. 

., דחוף את 

האזהרה 
כאשר נדלק האור הנמוך בפנסים 

הראשיים, כבית התאורה לנהיגה ביום.

בעוד שהטבעת במצב    4
אור גבוה בפנסים הראשיים
., דחוף את  בעוד שהטבעת במצב    4

הידית לפנים בכיוון לוח המכשירים.
נורית האזהרה  נדלקת בלוח   

המחוונים.
האור הגבוה כבה כאשר הידית נמשכת    4

שוב לכיוון גלגל ההגה.

הבהוב הפנסים הראשיים
באפשרותך להבהב את הפנסים     4

הראשיים במשיכת הידית כלפי גלגל 
ההגה )מצב לא קבוע(.

פנסי איתות
העבר את הידית למצב )קבוע(:

: פנס איתות ימני מופעל; למעלה    4
: פנס איתות שמאלי מופעל.

לווה אותי הביתה
תפקוד זה מאפשר להאיר את החלל מסביב תפקוד זה מאפשר להאיר

לרכב לתקופת זמן מוגדרת.

הפעלה
התפקוד "לווה אותי הביתה" מופעל 

במשיכת הידית, איור 25, כלפי גלגל ההגה, 
בנוסף על נקישת סוף המהלך. ניתן להפעיל 

תפקוד זה תוך 2 דקות מהדממת המנוע. 
תפקוד זה מאפשר להדליק פנסים ואור 

נמוך.
ניתן להגדיר את זמן ההדלקה של הפנסים 
הראשיים במשיכת הידית השמאלית כלפי 

גלגל ההגה )מצב לא קבוע( פעם אחת 
או יותר.  במקרה זה באפשרותך לבחור 

את אחד הערכים הבאים: 0, 30, 60, 90 
ועד הערך המרבי של 210 שניות. אחרי כל 
הפעלה של הידית נדלקת נורית האזהרה  למטה    4

 בלוח המחוונים.  על הצג מופיעה 

תפקוד החלפת נתיב
הזז את הידית למעלה או למטה )למצב    4

לא קבוע( למשך פחות מחצי שנייה. 
פנס האיתות יהבהב 3 פעמים, כדי 

לסמן החלפת נתיב, וייכבה אוטומטית.

הודעה והזמן המוגדר עבור התפקוד.  
 נדלקת אחרי התנועה 

איור 24

נורית האזהרה 
הראשונה של הידית ושארת דלוקה עד 

לנטרול האוטומטי של התפקוד.

כיבוי
תפקוד זה מנוטרל לאחר הדלקה של 

הפנסים הראשיים, פנסי הצד או לאחר 
משיכת הידית כלפי גלגל ההגה )מצב לא 

קבוע( במשך 2 שניות או לאחר העברה של 
.MAR מתג ההתנעה למצב
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ניקוי החלונות

מגבי שמשה קדמית

)4  )40  
בידית קיימים חמישה מצבים שונים )4 

מהירויות(:
A - מגב השמשה הקדמית כבוי

B - הפעלה לסירוגין
C - הפעלה איטית רציפה
D - הפעלה מהירה רציפה

E - הפעלה זמנית מהירה )מצב לא קבוע(.

תפקוד "שטיפה חכמה"
משוך את הידית כלפי גלגל ההגה )מצב 

לא קבוע(, כדי להפעיל את מתזי השמשה 
הקדמית. המשך למשוך את הידית כדי 
להפעיל את המתזים ואת המגבים של 

השמשה הקדמית ביחד. המגבים מופעלים 
אוטומטית, אם הידית נמשכת יותר מחצי 

שנייה.
הפעלה של מגב השמשה הקדמית 

מופסקת כמה מהלכים אחרי שחרור הידית. 
מהלך ניגוב אחרון משלים את פעולת הניגוב 

כמה שניות לאחר מכן. 

מגב החלון האחורי

)4  )40  
MAR- בעוד שמתג ההתנעה במצב   4

, כדי 

)5 

ON סובב את הטבעת למצב 
להפעיל את מגב החלון האחורי. 

תפקוד "שטיפה חכמה"
דחוף את הידית כלפי לוח המכשירים    4

והחזק אותה במצב זה, כדי להפעיל את 
מתז החלון האחורי. 

גג    10( 

גג זכוכית קבוע
)אם קיים(

גג הזכוכית הרחב הוא לוח שקוף הכולל וילון 
שמש מופעל ידנית. ניתן להפעיל את הווילון 

במצב "פתוח במלואו" או "סגור במלואו" 
)ללא מצבי ביניים קבועים(.

כדי לפתוח את הווילון: אחוז בידית ולחץ    4
על התפס A, איור 26. לאחר מכן, שחרר 

את הווילון והזז אותו למצב "פתוח 
לחלוטין".

כדי לסגור אותו בצע את אותן הפעולות   
בסדר הפוך.

איור 25
איור 26
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גג שמש
)אם קיים(

כדי להזיז את וילון השמש, פעל לפי 
ההנחיות בנושא "גג זכוכית קבוע".

פתיחת הגג
לחץ ארוכות על הלחצן A, איור 27: הגג    4

יעבור למצב "ספוילר". 
כדי לפתוח את הגג במלואו לחץ על   
לחצן A שוב והחזק אותו במצב זה: 

הגג ייעצר במקום שאליו הגיע בשחרור 
הלחצן. 

תמרון חירום סגירת הגג
אם הבקר לא פועל, ניתן להזיז את גג  , איור 27, לחוץ: הגג  החזק את הלחצן    4B

השמש ידנית באופן הבא: יזוז למצב "ספוילר".
, איור 28, Aהסר את מכסה המגן    4 הגג יעצור במצב שאליו הגיע בשחרור   

הנמצא בריפוד הפנימי בחלקו האחורי   הלחצן. לחץ שוב על לחצן B והחזק  
של וילון השמש. אותו לחוץ עד לסגירה המוחלטת של  

הגג.

תפקוד הגנה בעת סגירה
גג השמש מצויד בתפקוד הגנה בעת    4
סגירה אשר מזהה חפץ שחוסם את 

תנועת הגג בעת סגירתו. במקרה 
זה המערכת מתערבת ותנועת הגג 

מתהפכת באופן מיידי. 

נוהל אתחול
אחרי שנותק המצבר או נשרף הנתיך יש 

לאתחל את הפעלתו של גג השמש.
פעל באופן הבא:

החזק את הלחצן A, איור 27, לחוץ, כדי    4
לסגור את הגג במלואו בשלבים.

אחרי סגירה מלאה המתן להפסקת    4
פעולתו של מנוע הגג.

איור 28

הוצא את המפתח המשושה )אלן(     4
)מסופק( מערכת הכלים בתא המטען.
 B הכנס את המפתח המשושה במצב   4

וסובב אותו:
- בכיוון השעון לפתיחת הגג;איור 27  

- נגד כיוון השעון לסגירת הגג.  
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גג רך  10(, 11(   6(

ניתן לפתוח/לסגור את הגג הרך    4
, איור 29,  Bבאמצעות הלחצנים  או  A

הסמוכים לתאורת התקרה.
מומלץ לסגור את הגג הרך כאשר הרכב 

נותר בחניה.
הגג הרך הסגור מגן ביעילות מפני נזקי מזג 

אוויר ומגניבה.

חשוב המנוע עלול להתחמם יתר על 
המידה, אם הגג הרך הופעל כמה פעמים 
בזמן קצר. בעקבות זאת, תופעל מערכת 
ההגנה מפני התחממות יתר שתעכב את 

הפעלת המערכת.  המתן דקה וחזור על 
הפעולה.

פתיחה ממצב התחלתי: גג רך 
סגור במלואו

 ,A "לחיצה על הלחצן "בנגיעה אחת   4
איור 29, תפתח את הגג הרך למצב 
פתיחה אופקי באופן אוטומטי )מצב 

ספוילר - ראה איור 30(.
אם נלחץ אחד משני הלחצנים לפני    4
שהגיע הגג למצבו הסופי, הגג עשוי 

לעצור במצב פתיחת ביניים.

פתיחה ממצב התחלתי: גג רך 
במצב ביניים אופקי

ממצב ביניים אופקי לחץ פעם אחת    4
על לחצן "נגיעה אחת" A, איור 29, כדי 

להזיז את הגג למצב פתיחה אופקית 
מלאה באופן אוטומטי )מצב ספוילר - 

ראה איור 30(.

פתיחה של גג רך ממצב ספוילר 
למצב פתיחה מלאה

 ,A במצב ספוילר לחץ על הלחצן   4
איור 29, פעם אחת, כדי להעביר את 

הגג הרך למצב פתיחה מלא באופן 
אוטומטי. 

)פתיחה אנכית - ראה איור 31(.  
אם אחד משני הלחצנים נלחץ לפני    4

שהגג מגיע למצבו הסופי תיעצר תנועת 
הגג והוא ינוע בכיוון ההפוך למצבו 

ההתחלתי )מצב ספוילר(.

איור 30

איור 29
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תמרון חירום אם נלחץ אחד משני הלחצנים לפני    4
אם המתגים לא פועלים, ניתן להפעיל את  שהגיע הגג למצבו הסופי, הגג עשוי 

הגג הרך באופן ידני הבא: לעצור במצב פתיחת ביניים.
קח את המפתח שסופק בערכת הכלים    4 הגג הרך לא נסגר במלואו באופן  הערה 
של הרכב או בערכת Fix&Go הנמצאות  אוטומטי. החזק את הלחצן B לחוץ, כדי 

בתא המטען. לסגור את הגג הרך במלואו. אם הלחצן 
הכנס את המפתח בתושבת מיוחדת    4 משוחרר לפני שהגיע הגג למצב סגירה 
A, איור 32, בתוך תא המטען, מתחת  מלאה, תיעצר מיד תנועתו של הגג.

למדף תא המטען. מצב התחלתי: ממצב ביניים 
סובב אותו בכיוון השעון לפתיחת הגג    4

הרך ונגד כיוון השעון - לסגירתו.למצב סגירה מלאה
במצב ביניים אופקי לחץ על לחצן    4 סגירה ממצב פתיחה מלאה

סגירה "בנגיעה אחת" B, איור 29, כדי  לחץ פעם אחת על לחצן "נגיעה אחת"    4
להזיז אוטומטית את הגג הרך למצב  B, איור 29, כדי לסגור אוטומטית את 
בטיחות )כ- 25 ס"מ ממצב סגירה  הגג הרך למצב ספוילר )סגירה אנכית(. 

מלאה אופקי(. אם נלחץ אחד הלחצנים לפני שהגיע 
המשך ללחוץ על הלחצן B, כדי לסגור    4 הגג למצב ספוילר, תיעצר תנועתו של 

את הגג הרך במלואו. הגג הרך ותתהפך למצב ההתחלתי 
הגג הרך ייעצר מיד, אם הלחצן משוחרר    4 )מצב פתיחה מלאה(.

לפני שהגיע הגג למצב סגירה מלאה. מצב התחלתי: ממצב ספוילר 
למצב סגירה מלאה

במצב ספוילר לחץ על הלחצן "נגיעה    4
אחת" B, איור 29,

הגג הרך נע אוטומטית למצב בטיחות   
)25 ס"מ ממצב סגירה מלאה(.

איור 31

איור 32
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כאשר הגג הרך נפתח בהפעלת הבקר    4 מידע חשוב נוהל אתחול
הרלוונטי וחימום האחורי מופעל,  ניתן להפעיל את חלקו האופקי של    4 יש לאתחל את הגג הרך אחרי ניתוק 

הוא יופסק אוטומטית ותיכבה נורית  הגג הרך ואת חלקו האנכי במהירות  המצבר או אם הנתיך הרלוונטי נשרף.
האזהרה. נמוכה מ- 100 קמ"ש ומ- 80 קמ"ש  פעל באופן הבא:

אל תסיר קרח מהגג הרך בעזרת כלים    4 בהתאמה.  לפני ביצוע פעולות ודא שהמנוע פועל    4
חדים.  ניתן להפעיל את הגג בכל טמפרטורה    4 במשך כל התהליך;

אל תשתמש במגרדת או בתרסיסים    4 בטווח שבין -18 לבן 80+. לחץ על לחצן הפתיחה A, איור 29, עד    4
להסרת קרח מהחלון האחורי המחומם  מומלץ להפעיל את המנוע במהלך    4 לפתיחתו המלאה של הגג  הרך;

כדי לא לגרום נזק. פתיחתו של הגג הרך או סגירתו. כאשר הגג הרך נפתח במלואו, המשך    4
אל תניח חפצים על הגג הרך: הם    4 אם נדרש, הסר את המצבר בעוד שהגג    4 ללחוץ על הלחצן במשך 2 שניות 

עלולים ליפול אם הגג מופעל ולגרום נזק  הרך פתוח או סגור, אך לא כאשר הוא  נוספות לפחות;
ופציעות. נע. לחץ על לחצן הסגירה B, איור 29, עד    4

מומלץ לכסות את הגג בכיסוי מגן, אם    4 אל תתקין התקנים להובלת מטען על    4 לסגירתו המלאה של הגג הרך.
הרכב נשאר בחניה פתוחה לתקופה  הגג הרך ואל תוביל חפצים על הגג הרך. כאשר הגג הרך סגור לחלוטין, המשך    4

ארוכה. חימום החלון האחורי מופעל, רק אם    4 ללחוץ על הלחצן B, איור 29, במשך 2 
הגג הרך סגור במלואו. אם הגג הרך  שניות נוספות לפחות.
נסגר לא נכון לא יופעל חימום החלון  בתום התהליך יתבצע מחזור פתיחה 

האחורי ולא תידלק נורית האזהרה  וסגירה מלא )עד 25 ס"מ ממצב סגירה 
הרלוונטית. מלאה(, כדי להודיע לנהג שהפעלה תקינה 

זמינה שוב.
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אל תשאיר את הגג הרך מקופל במשך  דלתות4   תקופה ארוכה: עלולים להיווצר בו 
קפלים וקמטים בבד.

לפני הזזת הגג הרך בדוק שהחלל גדול  9(   4
דיו לביצוע הפעולה ושאין מכשולים או 

אנשים בקרבת החלקים הנעים של הגג 
הרך.

ייתכן כי תפחת כמות האוויר המקורר    4
שנכנס לתא הנוסעים, אם בקרת 

האקלים האוטומטית פעילה והגג הרך 
לא סגור במלואו.

בעת שהגג פתוח והרכב נוסע מערכת    4
זיהוי הקול עשויה לזהות רעשי רקע 

כפקודות, לכן, ייתכן כי לא תזוהה 
פקודת החיוג לאחר סגירת הגג הרך.

  ,)12  

כדי לפתוח ידנית מבחוץ )דלת 
הנהג(

הכנס את המפתח לתוך המנעול החיצוני, 
סובב אותו בכיוון 1, איור 33, ומשוך את 

הידית. אם הרכב מצויד בנעילה מרכזית, 
תבוטל הנעילה בכל הדלתות.

כדי לפתוח ידנית מבחוץ )דלת 
הנוסע(

משוך את הידית. ניתן לפתוח את הדלת 
רק אם הידית הפנימית נמצאת במצב 1, 

איור 34.

איור 34

נעילה ידנית מבחוץ
בעוד שדלת הנהג סגורה, הכנס את 

המפתח וסובב אותו למצב 2, איור 33.
אם הרכב מצויד בנעילה מרכזית, סיבוב 

המפתח נועל את כל הדלתות.
ניתן לנעול את דלת הנוסע מבפנים רק 

איור 33
לאחר העברת הידית למצב 2, איור 34 

)אזור A גלוי לעין(.
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נעילה/ביטול נעילה מבפנים
הפעל את הידיות שבדלתות, איור 34:

- מצב 1: דלת לא נעולה
- מצב 2: דלת נעולה

אם רכבך מצויד בנעילה מרכזית, הפעלת 
הידית בדלת הנהג או בדלת הנוסע נועלת 

את כל הדלתות או מבטלת את נעילתן.

בשלט רחוק
: נעילת דלתות. לחיצה  לחיצה על הלחצן 

: ביטול נעילת דלתות.

חלונות חשמליים
)10 

על הלחצן 

החלונות החשמליים פועלים כאשר שמתג 
ההתנעה במצב MAR וכשתי דקות אחרי 

סיבוב המתג למצב STOP או הסרת 
המפתח מהמתג. 

בקרי החלונות החשמליים, איור 35, 
נמצאים ליד בורר ההילוכים.

פתיחה/סגירה של החלון הקדמי     A
השמאלי.  

פתיחה/סגירה של החלון הקדמי הימני.   B
אם הלחצן מורם במשך כמה שניות, החלון 

עולה אוטומטית, ואם הלחצן לחוץ במשך 
כמה שניות - החלון יורד אוטומטית )רק אם 

.)MAR מתג ההתנעה במצב

תא מטען  13(

ידית חשמלית )מגע רך(
הפעל את הידית החשמלית A, איור    4
36, כדי לפתוח את דלת תא המטען.

כדי לשחרר את הדלת מנעילה באופן    4
ידני, השתמש בלהב המפתח.

כדי לשחרר את דלת תא המטען    4
מנעילה באמצעות השלט הרחוק, לחץ 

. על 
כדי לסגור את הדלת השתמש בידית    4

הפנימית של דלת תא המטען.
אם דלת תא המטען לא נסגרה כהלכה,    4

תידלק נורית האזהרה )אם קיימת( 
הרלוונטית בלוח המחוונים או בצג 

צבעוני.

איור 35

איור 36
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פתיחה של דלת תא המטען בעוד 
שגג רך פתוח במלואו

לחיצה על לחצן פתיחה "נגיעה אחת"     4
A, איור 36, כדי לסגור אוטומטית את    

הגג הרך למצב ספוילר. נעילה של דלת    
תא המטען נעצרת במצב ספוילר.  

פתיחת חירום של דלת תא 
המטען

כדי לפתוח את דלת תא המטען מתוך תא 
הנוסעים, אם מצבר הרכב ריק או אם ישנה 

תקלה בנעילה החשמלית של דלת תא 
המטען, פעל באופן הבא:

הסר את משענות הראש האחוריות.   4
קפל את משענות הגב.   4

לחץ על ידית A, איור 37, בתוך תא      4
המטען.  

גגון/מנשא 
מגלשיים 14(   7( 

מהדקים
החיבורים להתקנת גגון ממוקמים באזורים 

המצוינים באיור 38.

הקפד למלא אחר הוראות ההרכבה  חשו ב
הכלולים בערכת הגגון. הפקד את הרכב 

בידי אנשי מקצוע.

כדי להשתמש בחיבורים הקדמיים הסר 
את המכסה A, איור 38, שניתן לגשת אליו 

כאשר הדלת פתוחה.
 B ניתן למצוא את אזורי החיבורים האחוריים

לפי המידות המוצגות באיור 39.
 Lineaccessori Mopar® קטלוג המוצרים

כולל גגון/מנשא מגלשיים מיוחד לדלת תא 
המטען.

איור 39

איור 38

איור 37
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מכסה מנוע  16(

כדי לפתוח את מכסה המנוע:
משוך ידית A, איור 41, שלפני דלת      4

הנהג.  

הכנס את מוט התמיכה לתוך התושבת     4
A, איור 41, בתוך מכסה המנוע.  

הזז את ידית השחרור B בכיוון החץ      4
והרם את מכסה המנוע. מצא את מוט    

התמיכה.  

)17 

כדי לסגור את מכסה המנוע, הוצא    4
את מוט התמיכה והחזר אותו להתקן 

הנעילה שלו. הנמך לאט את מכסה 
המנוע עד לגובה של 20 ס"מ מתא 

המנוע. הנח למכסה המנוע ליפול 
מגובה זה ובדוק שהוא נעול היטב. אם 

לא, חזור על התהליך.

בקרים 

מערכת היגוי כוח חשמלית 
DUALDRIVE

)אם קיימת(

 ,MAR-ON כאשר מתג ההתנעה במצב   4
 ,A 42 איור , Dualdrive לחץ על הלחצן

.CITY כדי להפעיל את התפקוד
המילה CITY תופיע בלוח המחוונים.  
תפקוד CITY מקל על הפעלת גלגל    4
ההגה, לפיכך מסייע בתמרוני חניה.

לחץ על הלחצן שוב, כדי להפסיק את    4
התפקוד. 

איור 41

איור 40

איור 42
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כאשר התפקוד מופעל, הרכב מוגדר    4 ECO תפקוד
לנהיגה ספורטיבית המאופיינת בהאצות  )אם קיים(

רבות ובעומס רב יותר על גלגל ההגה  בעוד שמתג ההתנעה במצב MAR לחץ    4
לתחושת נהיגה מתאימה.  על הלחצן ECO, איור B 42, כדי להפעיל 

לחץ על הלחצן שוב, כדי לנטרל את    4 את התפקוד.  המילה ECO תידלק בצג 
התפקוד. או יופיע מסך ייעודי, בגרסאות מסוימות.

כאשר התפקוד פעיל גלגל ההגה  כאשר התפקוד מופעל, הרכב מוגדר  אזהרה 4  
עלול לרעוד במהלך ההאצה. זוהי תכונה  לנהיגה עירונית המאופיינת בעומס 

טיפוסית להגדרה ספורטיבית. מופחת על גלגל ההגה )מערכת 
Dualdrive פעילה( ותצרוכת דלק 

פנסי אזהרת חירום מופחתת.
לחץ על הלחצן, איור 43, כדי להדליק/ לחץ על הלחצן שוב, כדי לנטרל את    4

לכבות את הפנסים. כאשר פנסי אזהרת  התפקוד.
תפקוד זה נשמר  בזיכרון, ומופעל בהתנעת  

המנוע הבאה עם ההגדרות שהוגדרו 
בהדממת המנוע האחרונה.

תפקוד ספורט
)אם קיים(

בעוד שמתג ההתנעה במצב MAR לחץ    4
על הלחצן C, איור 42, כדי להפעיל את 

התפקוד. המילה SPORT תידלק בצג או 
יופיע מסך ייעודי, בגרסאות מסוימות.

/

בלימת חירום
במהלך בלימת חירום פנסי אזהרת החירום 
נדלקים אוטומטית, כמו גם נוריות האזהרה  

 בלוח המחוונים. הפנסים כבים 

החירום דולקים, נוריות האזהרה 
מהבהבות.

שימוש בפנסי אזהרת החירום  חשוב 
מוכתב בידי חוקי התעבורה של המדינה 

שאתה נוהג בה. הקפד למלא את דרישות 
החוק.

/
אוטומטית בתום מצב החירום.

פנסי ערפל קדמיים/אחוריים
)אם קיים(

בעוד שהאור הנמוך דולק בפנסים 
הראשיים, הפעל את פנסי הערפל 

 ,A הקדמיים/האחוריים באמצעות הלחצן
איור 44, באופן הבא:

לחיצה ראשונה: פנסי ערפל נדלקים,   4 
נורית האזהרה  נדלקת בלוח     

המחוונים.  

איור 43
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לחיצה שנייה: פנסי ערפל אחוריים    4
נדלקים, נורית האזהרה  נדלקת בלוח 

המחוונים.
לחיצה שלישית: לחצי ערפל קדמיים/   4

אחוריים כבים.

פנסי ערפל אחוריים
)אם קיים(

בעוד שהאור הנמוך דולק בפנסים 
הראשיים, הפעל את פנסי הערפל 

האחוריים בלחיצה על הלחצן B, איור 44. 
נורית האזהרה  תידלק בלוח המחוונים.

לחץ שוב על הלחצן, כדי לכבות את 
הפנסים.

)15   ABS ESC  )בקרת מערכת מערכת
)16 

מערכת זו היא חלק בלתי נפרד ממערכת 
הבלימה. היא מונעת החלקה וסחרור של 

גלגל אחד או של כמה גלגלים על פני כביש, 
 ABS ללא קשר לעוצמת הבלימה. המערכת
מוודאת שניתן לשלוט ברכב במצב בלימת 

חירום ולשפר את מרחק העצירה. 

התערבות המערכת
הנהג יכול לחוש את התערבותה של 

מערכת ה-ABS כאשר דוושת הבלם רועדת 
ומפיקה רעש חזק יותר. אלה הן תופעות 

הפעלה של המערכת הפועלת.

יציבות אלקטרונית( 

מערכת אלקטרונית זו מבקרת את יציבות 
הרכב בתנאי איבוד אחיזה ועוזרת לשמור 

על כיוון הנסיעה.
המערכת מסוגלת לזהות מצבים העלולים 

להיות מסוכנים ליציבות ולהפעיל אוטומטית 
את הבלמים באופן שונה בכל ארבעת 

הגלגלים, כדי להעניק לרכב מומנט מייצב.
מערכת ESC כוללת את מערכות המשנה 

הבאות:
Hill Holder )מונעת גלישה במדרון(:    4

מופעלת בהתנעת המנוע בעוד שהרכב 
עומד בשיפוע גדול מ- 5%.

ASR )מונעת החלקה(: מופעלת    4
אוטומטית אם גלגל מניע אחד או 

שניהם מחליקים, אם אין אחיזת דרך 
בכבישים מוצפים )ציפה( ובהאצה 

בדרך חלקה, מושלגת או מכוסה בקרח 
וכד'. 

איור 44
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מערכת ה-ASR מופעלת אוטומטית בכל 
התנעת המנוע. במהלך נהיגה אפשר 
לנטרל ASR ולהפעילה שוב בלחיצה 

על לחצן A, איור 45: הפעלת המערכת 
מסומנת בנורית LED הנדקלת בלחצן 

ובהודעה בצג, בגרסאות מסוימות.
HBA )סייען בלימה הידראולי(: מופעל    4
אוטומטית ומסדיר את יכולת הבלימה 

של הרכב במצב חירום.

התערבותה של המערכת מסומנת 
התערבות המערכת
התערבותה של המערכת מסו

)מערכת   iTPMS
בקרת לחץ אוויר   שמהבהבת 

לנהג שהרכב
באמצעות נורית האזהרה 
בלוח המחוונים. היא מודיעה לנהג שהרכב בלוח המחוונים. היא מודיע

בצמיגים בלתי נמצא בתנאי יציבות ואחיזה קריטיים.
הפעלת מערכת

ישירה( )אם קיים( מערכת ה-ESC מופעלת אוטומטית 
בהתנעת המנוע ולא ניתן לנטרל אותה.בהתנעת המנוע ולא ניתן לנטרל אות

נוהל איפוס
iTPMS זקוק לתקיפת "למידה" ראשונית 

)שאורכה תלויה בסגנון נהיגה ובתנאי 
דרך: התנאים המיטביים הם נהיגה בדרך 

ישרה במהירות 80 קמ"ש במשך 20 דקות 
לפחות( שמתחילה אחרי ביצוע האיפוס.

יש לבצע את האיפוס כאשר:
שונה לחץ האוויר בצמיגים;   4

הוחלף צמיג אחד אפילו;   4
בוצע סבב צמיגים;   4

הותקן גלגל חלופי קומפקטי.   4

איור 45
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לפני ביצוע האיפוס נפח את הצמיגים ללחץ 
האוויר המפורט בטבלת לחצי האוויר )עיין 

בנושא "גלגלים" בפרק נתונים טכניים"(.

אם לא בוצע איפוס בכל המקרים שהוזכרו 
 עלולה להפיק 

בתנאים מיוחדים )כגון מטען הרכב מועמס 
באופן לא מאוזן, גרירת גרור, צמיג ניזוק 

או בלוי, הותקן גלגל חלופי קומפקטי, 
השתמשו בערכת Fix&Go לתיקון צמיג, 
הותקנו שרשראות שלג, צמיגים שונים  למעלה, נורית האזהרה 

הותקנו באותו סרן( המערכת עלולה להפיק  חיווי שגוי בנוגע לצמיג אחד או יותר.
חיוויים שגויים או להפסיק לפעול זמנית.

כדי לבצע את האיפוס בעוד שהרכב נייח 
אם המערכת מנוטרלת זמנית, תהבהב  ומתג ההתנעה במצב MAR, השתמש 

בתפריט Setup )ראה תיאור בנושא   במשך 75 שניות 
"תצוגה"(.

 Reset saved בתום האיפוס תופיע ההודעה
)איפוס נשמר( בצג ותציין שהסתיימה 

תקופת הלימוד.

אם תקופת הלימוד של iTPMS לא בוצעה 
כהלכה, לא תוצג ההודעה.

תנאי הפעלה
המערכת פעילה במהירויות מעל 15 קמ"ש.

בתנאים מסוימים כגון בנהיגה הספורטיבית, 
בתנאי דרך מסוימים )לדוגמה, קרח על 

הכביש, כביש לא סלול...( ייתכן עיכוב 
באיתות או איתות חלקי של זיהוי מצב 

הלחץ בכמה צמיגים.

מערכת ניתוק 
)8 

נורית האזהרה  
ותמשיך לדלוק לאחר מכן; בו בזמן תופיע 

בצג הודעה ייעודית.

חיווי זה אף מוצג לאחר הדממת המנוע 
והתנעתו מחדש, אם לא תוקנו תנאי 

ההפעלה.

דלק 
המערכת מתערבת בעקבות פגיעה 

הגורמת:
הפסקה באספקת דלק והדממת      4

המנוע החלה אחריה  
ביטול נעילת דלתות אוטומטי   4

הדלקת התאורה הפנימית.   4
התערבות המערכת מסומנת בהודעה בצג. 

בדוק היטב שאין דליפות דלק,  חשוב 
לדוגמה, מתא המנוע, מתחת לרכב או ליד 

מיכל הדלק.
אחרי התנגשות, סובב את מתג ההתנעה 

למצב STOP, כדי למנוע את פריקת 
המצבר.
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חיישני חניהכדי לאפס את הפעלת הרכב, פעל באופן  הבא:
)אם קיימים(  .MAR סובב את מתג ההתנעה למצב   4

הפעל את מחוון האיתות הימני.   4
כבה את מחוון האיתות הימני. 25(    4

הפעל את מחוון האיתות השמאלי.   4
כבה את מחוון האיתות השמאלי.   4

.STOP סובב את מתג ההתנעה למצב   4
.MAR סובב את מתג ההתנעה למצב   4

 )18 

החיישנים מותקנים בפגוש אחורי, איור 
46. הם מזהים מכשולים מאחורי הרכב 

ומודיעים על כך לנהג באמצעות אות קולי 
המושמע לסירוגין.

ככל שקצר המרחק בין המכשול לרכב, 
עולה תדירות האותות הקוליים.

האות הקולי הופך לרציף במרחק 30 ס"מ 
מהמכשול.

הוא הופך לקבוע, אם לא משתנה המרחק 
בין הרכב למכשול.

אם המצב חל בחיישנים צדדיים, מופסק 
החיווי לאחר כ- 3 שניות, כדי למנוע את 

הופעתם של חיוויי אזהרה בתמרונים 
שקרובים לקירות.

אם החיישנים זיהו כמה מכשולים, הם 
יתחשבו במכשול הקרוב בלבד.

גרסאות עם צג צבעוני
כאשר החיישנים פעילים, המסך שבאיור 47 

מופיע בצג.
לכן, מידע על מכשולים ועל מרחק מסופק 
בידי האות הקולי ובידי הצג בלוח המחוונים.

איור 46

איור 47
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הרכב קרוב למכשול כאשר בצג מופיעה  כאשר המערכת מזהה מכשול, בצג 
קשת אחת קבוע ונשמע צליל אזהרה רציף.  מופיעה קשת במצב אחד או בכמה מצבים, 

אם ישנם כמה מכשולים, בצג יצוין הקרוב  בהתאם למרחק בין המכשול לרכב.
מביניהם. אם מכשול זוהה באזור אחורי אמצעי, 

חיווי תקלותבצג תופיע קשת אחת בלבד באזור 
חיווי תקלות בחיישני חניה יופיע אחרי  האחורי האמצעי, ותשמע צפצוף. כאשר 

שישולב הילוך אחורי באמצעות נורית  הרכב מתקרב למכשול, בצג תופיע קשת 

מהבהבת אחת בלבד, ותעלה תדירות  בצג צבעוני( 
הצפצוף עד שיהפוך לרציף.

אם מכשול זוהה באזור אחורי שמאלי או 
ימני, בצג תופיע קשת מהבהבת אחת 
בלבד באזור האחורי השמאלי או הימני, 
ותשמע צפצוף בתדירות גבוהה. כאשר 

הרכב מתקרב למכשול, בצג תופיע קשת 
אחת בלבד המתקרבת לרכב והצפצוף 

יהפוך לרציף.

הצבע בצג תלוי במרחק המכשול ובמיקומו.

 )או הסמל 

מערכת 
)19 

האזהרה 
בלוח המחוונים ובהודעה הרלוונטית בצג 

)אם קיים(.

הפעלה לאחר חיבור גרור
החיישנים מפסיקים לפעול אוטומטית אחרי 

חיבור של התקע החשמלי של הגרור.

 START&STOP

מערכת עצור וסע מדוממת אוטומטית את 
המנוע בכל פעם שהרכב נייח ומתניעה 
אותו שוב, כאשר הנהג מעוניין להמשיך 

לנסוע.
 המערכת משפרת את יעילות הרכב, 

מפחיתה תצרוכת דלק ומצמצמת פליטת 
גזים וזיהום קולי.

המערכת מופעלת בכל התנעת המנוע.
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מצב הפעלה
הדממת המנוע:הדממת המנוע

תיבת הילוכים ידנית: בעוד    4
שהרכב נייח, המנוע דומם כאשר תיבת 

ההילוכים במצב סרק ודוושת המצמד 
משוחררת.

Dualo: המנוע  i    4g c תיבת הילוכים
כבוי אם הרכב נייח ודוושת הבלם 

לחוצה. ניתן לשמר מצב זה, גם אם 
דוושת הבלם לא לחוצה וידית ההילוכים 

.N במצב סרק

הערה ניתן לדומם את המנוע אוטומטית 
אחרי שהגיע למהירות 10 קמ"ש לערך, 

כדי למנוע הדממות חוזרות בנהיגה בקצב 
ההליכה.

 בלוח המחוונים 

ניתן להפעיל מערכת עצור וסע או   4
הפעלה/נטרול ידניים
ניתן להפעיל מערכת עצור ו   4

לנטרל אותה בלחיצה על לחצן A, איור 
48, בלוח המכשירים. כאשר המערכת 

מנוטרלת יידלקו נורית האזהרה או 
.

נורית האזהרה    4
מציינת שהמנוע הודמם )בגרסאות 

מסוימות חיווי זה מופיע בצג(.

התנעת המנוע
תיבת הילוכים ידנית: המידע    4
מסופק בלחיצה על דוושת המצמד.

תיבת הילוכים Dualogic:  אם ידית    4
ההילוכים במצב N, שלב אותה בכל 

הילוך אחר. אם לא, שחרר את דוושת 
הבלם או הזז את ידית ההילוכים ל- 

.R או )-( ,)+(

הסמל  
בגרסאות מסוימות המידע יופיע בצג.   4

תדלוק הרכב
 )29  )21 

גרסאות בנזין ודיזל איור 49
פתיחה של מכסה מיכל דלק

;A פתח מכסה   4
סובב את המפתח נגד כיוון השעון    4

;B במנעול ושחרר את הפקק
במלהך התדלוק מקם את הפקק כפי    4

שמוצג באיור.

איור 48

איור 49
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מנוע בנזין
השתמש בבנזין נטול עופרת בדירוג אוקטן 

.)EN228 95 )מפרטRON מינימלי

מנוע דיזל
.)EN590 השתמש בסול לכלי רכב )מפרט

גרסאות גפ"מ
פתח מילוי גפ"מ

פתח המילוי של גפ"מ נמצא לצד פתח 
המילוי של מיכל הדלק.

הוא מצויד ב"שסתום בדיקה" בגוף צוואר 
המילוי.

כדי לגשת לפתח המילוי פתח את מכסה 
.B איור 50 ופתח פקק ,A מילוי הדלק

הקפד על אמצעי הבטיחות הבאים במהלך 
התדלוק:

דומם את המנוע.   4
שלב את בלם החניה.   4

.STOP סובב את מתג ההתנעה למצב   4
אל תעשן.   4

תן מתאם מיוחד לאיש מקצוע המופקד     4
על מילוי הגפ"מ.  

לפני תדלוק בגפ"מ על איש  חשוב 
המקצוע לוודא שהמתאם הותקן היטב 

בפתח המילוי. 

במדינות שונות ישנם מתאמים  חשוב  
שונים לאקדחי תדלוק.

המתאם C, איור 51, המסופק ברכב 
במקרים מיוחדים, נועד במיוחד למדינה 

שבה נמכר הרכב.

איור 51

אם אתה נמצא במדינה אחרת, ברר מהו 
סוג המתאם הדרוש.סוג המתאם הדרוש.

השתמש בגפ"מ לכלי רכב ממונעים  חשו ב
בלבד.

טפל בזהירות במתאם גפ"מ כדי  חשו ב
שלא ייגרם לו נזק.

איור 50
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גרסה עם 
מערכת גפ"מ

 )29  )44 

בטיחות אקטיבית
מפרטי הבטיחות האקטיבית של הרכב מפרטי הבטיחות האק

זהים לאלה של גרסאות אחרות.
אף על פי שלמערכת הגפ"מ תכונות 

בטיחות רבות, מומלץ לפעול באופן הבא, 
אם הרכב לא פעיל במשך תקופה ארוכה או 
אם יש להזיז אותו במצב חירום או בתאונה:

שחרר את אמצעי ההתקנה A, איור      4
;B 52, ולאחר מכן, הסר את המכסה  

הקדמה
גרסת הגפ"מ כולל שתי מערכת לאספקת 

דלק: אחת לאספקת בנזין והשנייה עבור 
גפ"מ.

בדומה למערכת הבנזין, מערכת הגפ"מ 
היא מערכת מתוזמנת, רציפה רב-נקודתית 

עם מזרקים מיוחדים.

בטיחות פסיבית/בטיחות 
אקטיבית

בטיחות פסיבית
מפרטי הבטיחות הפסיבית של הרכב 

זהים לאלה של גרסאות אחרות. בפרט, 
אמצעי החיבור של המיכל )שנמצאים בחלל 
האחסון של הגלגל החלופי( עוצבו בהתאם 

לתקני הבטיחות של פיאט עבור מבחני 
ריסוק.

סגור את ברז הגפ"מ באמצעות סיבוב  4  
האום הבולט C, איור 53, בכיוון השעון;האום הבולט C, איור 53, בכיוון השעון;  
החזר את המכסה למקומו והדק שוב     4

את אמצעי ההתקנה.   

איור 53

איור 52
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מיכל גפ"מ
הרכב מצויד במיכל )נתון בלחץ( A, איור 54, 

לאיסוף גפ"מ במצב צבירה נוזלי. הוא בנוי 
בצורת טבעת ונמצא בתא הגלגל החלופי 

ומוגן כהלכה.

בחירה בבנזין/גפ"מ )גז(על כל פנים, בסוף חיי השירות של המיכל 
שנקבעו במדינת הרישום פנה ליבואן, כדי 

מתג הבחירה )בנזין/גפ"מ( נמצא בתעלה 
להחליף את המיכל.

המרכזית, איור 55, וכולל:
נתוני הזיהוי של המיכל מודפסים על המיכל, 

A מתג בנזין/גפ"מ    4
מתחת ליחידה רבת-שסתומים:

 ,LED מחוון כמות גפ"מ. 5 נוריות B 4 
מדינה שבה ניתן האישור ומספרו של     4

ארבע ירוקות ואחת כתומה המציינת 
האישור;  

עתודה. הנורית הכתומה נדלקת רק 
סוג הגז המיועד לשימוש )גפ"מ(;   4

כאשר נורית ירוקה אחת דלוקה.
שם היצרן של המיכל;   4

 LED מחוון הפעלה בבנזין: נורית C   4
לחץ אוויר במיכל )30 בר(;   4

כתומה ליד מתג A. תפקוד זה מבוקר 
אחוז מילוי מרבי )80%(;   4

ישירות בידי יחידת בקרת הגפ"מ.
מידות מיכל;   4

 LED מחוון הפעלה בגפ"מ: נורית D   4
קיבול מיכל בליטרים;   4

.A ירוקה ליד המתג
תאריך ייצור מיכל )חודש/שנה(;   4

תפקוד זה מבוקר ישירות בידי יחידת   
מספר סידורי של מיכל.   4

בקרת הגפ"מ. איור 54
אם מתג ההתנעה מסובב למצב  חשו ב

MAR, כל נוריות ה-LED יישארו דלוקות  אישור למיכל גפ"מ
במשך 4 שניות לערך )תפקוד בדיקה(. מיכל הגפ"מ מאושר בהתאם לתקנות 

ההתנעה תמיד משתמשת בבנזין, והמשך  הקיימות.
הפעלת הרכב תלוי במצבו של מתג A, איור  באיטליה אורך חיי השירות של המיכל 

:55 הוא 10 שנים החל מתאריך הרישום של 
הרכב. אם הרכב נרשם במדינה אחרת, חיי 

השירות של מיגל הגפ"מ ונוהלי בדיקה/
מבחנים שלו תלויים בתקנות הקיימות 

במדינת הרישום.
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מתג A לחוץ בצד ימין )מסומן בסמל 4  
 LED מציין הנעה בבנזין ונורית ,) LED מציין הנעה בבנזין ונורית ,)

כתומה רלוונטית נדלקת.
מתג A לחוץ בצד שמאל )מסומן בסמל    4

 LED D מציין הנעה בגפ"מ, נורית )G
רלוונטית נדלקת בירוק.

מולטימדיהלאחר תדלוק בגפ"מ, לאחר התנעה רגילה  בבנזין, אספקת הדלק חוזרת אוטומטית 
לגפ"מ: נורית ה-LED הכתומה C בצד 

)10  D הירוקה LED-המתג כבית ונורית ה
המסמנת הנעה בגפ"מ נדלקת. 

אם ברצונך להניע את הרכב בבנזין, לחץ על 
.A צדו הימני של המתג

נורית ה-LED הכתומה C ליד המתג תידלק, 
כדי לציין את המעבר )מערכת אספקת 

הגפ"מ נוטרלה לחלוטין(.

ניתן להפעיל שוב את מערכת אספקת 
הגפ"מ בלחיצה על על מתג A; נורית 

ה-LED הירודה D הצמוגה למתג תידלק כדי 
לציין את המעבר.

בנוסף, אם התנעת הרכב מתבצעת 
-10°C -בטמפרטורה חיצונית נמוכה מ
לערך, המעבר מהנעה בבנזין להנעה 

חמש נוריות LED B )כתומה אחת וארבע 
בגפ"מ נמשך זמן רב יותר, כדי לאפשר 

ירוקות( בחלקו העליון של המתג מציגות 
לווסת הלחץ/יחידת ההפחתה להתחמם. 

את כמות הגפ"מ במיכל.
חשוב אם המעבר מתבצע במהלך האצה  מעבר להנעה בבנזין מתרחשת אוטומטית, 
או תחילת נהיגה, תיתכן ירידה קצרה בכוח.  LED-אם כמות הגפ"מ קטנה: נורית ה

הכתומה C בצד המתג נדלקת ונורית 
ה-LED הירוקה D המציינת הנעה בגפ"מ 

כבית. 

 )46 
עצות, בקרים ומידע כללי

בטיחות בדרך
הכר את תפקודיה השונים של המערכת 

לפני תחילת נהיגה.
קרא בעיון את הוראות ההפעלה של 

המערכת לפני תחילת הנסיעה.

תנאי קליטה
תנאי הקליטה משתנים כל הזמן במהלך 

נסיעה.
ייתכנו הפרעות בקליטה באזורים הרריים, 

איור 55
ליד בניינים או גשרים, במיוחד אם אתה 

רחוק ממקור השידור.

בעת קבלת דיווחי תנוע עוצמת  חשו ב
הקול עשויה לעלות מעל הרמה הרגילה.
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הזנת הקוד הסודי הגנה מפני גניבה טיפול ותחזוקה
כאשר המערכת מופעלת ונדרש להזין  המערכת מצוידת במערכת הגנה מפני  הקפד על אמצעי הזהירות הבאים, כדי 

 Please את הקוד, תופיע על הצג ההודעה גניבה מבוססת על חילוף המידע עם יחידת  לוודא שהמערכת תקינה:
enter Anti-Theft Code )הזן קוד הגנה מפני  הבקרה האלקטרונית )מחשב רכב( ברכב. הצג רגיש לשריטות, נוזלים וחומרי ניקוי.    4

גניבה(, ואחריה יוצג לוח מקשים להזנת  המערכת מבטיחה בטיחות מרבית ומונעת  אין לגעת בצג בחפצים מחודדים או 
הקוד הסודי. את הקדלת הקוד הסודי לאחר שנותקה  קשיחים, העלולים לגרום נזק לפני הצג.

הקוד הסודי מורכב מארבע ספרות מ- 0  אספקת החשמל. אל תלחץ על הצג במהלך ניקויו.
עד 9: כדי להזין את הספרה הראשונה של  כאשר תוצאת הבדיקה חיובית, המערכת  לעולם אל תשתמש באלכוהול, דלקים    4
 BROWSE/ENTER הקוד, סובב את הבקר מתחילה לפעול. לעומת זאת, אם הקודים  ונגזרותיהם, כדי לנקות את עדשת הצג.

ימינה ולחץ עליו לאישור. המושווים אינם זהים או אם יחידת הבקרה 
מנע חדירת נוזל למערכת: הוא עלול    4

אחרי שהזנת את הספרה הרביעית, הזז  האלקטרונית )מחשב הרכב( מוחלפת, 
לגרום לה נזק בלתי ניתן לתיקון.

את הסמן למילה OK ולחץ על הבקר הימני  המערכת מבקשת מהמשתמש להזין את 
BROWSE/ENTER: המערכת תתחיל  הקוד הסודי באופן שמתואר בפסקה הבאה.

לפעול.

אם הוזן קוד שגוי, תוצג ההודעה 

Incorrect Code )קוד שגוי(, כדי להודיע 
למשתמש שיש להזין את הקוד הנכון.

אחרי 3 ניסיונות של הזנת הקוד הנכון, תוצג 
 Incorrect Code. Radio locked. Wait ההודעה

minutes 30. )קוד שגוי. רדיו נעול. המתן 30 
דקות(.

אחרי שתיעלם ההודעה, ניתן להתחיל שוב 
את תהליך הזנת הקוד.
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iPod-ו AUX, USB יציאות מידע חשוב דרכון רדיו

כדי להפעיל מצב USB/iPod חבר את  אם ישנה תקלה במערכת, יש לבדוק ולתקן  תעודה זו מאשרת את הבעלות על 

ההתקן הרלוונטי )USB או iPod( ליציאת  אותה במרכז שירות מורשה מטעם חברת  המערכת.  בדרכון הרדיו מפורטים דגם 

USB )איור 56( הקיימת ברכב. ס.מ.ל.ת. בע"מ. המערכת, מספר סידורי וקוד סודי.

אם הטמפרטורה נמוכה במיוחד, ייתכן  חשוב החזק את דרכון הרדיו במקום בטוח, 
כי בהירות הצג לא תגיע מיד לרמתה  כך שתוכל למסור את המידע לרשויות 

המיטבית. הרלוונטיות אם תיגנב המערכת.
אם הרכב נעצר לזמן מה והטמפרטורה  אם דרכון הרדיו אבד, פנה למרכז שירות 

החיצונית גבוהה מאוד, המערכת עשויה  מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ 
לעבור למצב "הגנה תרמית" ולהפסיק  והצטייד בתעודה מזהה ובמסמך הבעלות 

לפעול עד שתרד הטמפרטורה בתא  על המכונית.
הנוסעים לרמות סבירות.

הסתכל על הצג רק בעת הצורך וכאשר 
בטוח לעשות זאת.

אם עליך להסתכל על הצג במשך זמן רב, 
עצור את הרכב בצד כדי שדעתך לא תוסח 

מהנהיגה.

הפסק להשתמש במערכת מיד אם חלה 
בה תקלה. אחרת, עלול להיגרם נזק 

למערכת. פנה למרכז שירות מורשה מטעם 
חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי, כדי 

לתקן את התקלה.

איור 56
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 UCONNECT 3" רדיו
מדריך הפעלה מהיר

בקרים בלוח קדמי

איור 57
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בקרים בלוח קדמי טבלה מקוצרת

מצב מוצג תפקוד כללי לחצן

לחיצה קצרה הפעלה

לחיצה קצרה כיבוי

סיבוב בקר נגד/בכיוון השעון כוונון עוצמת קול

לחיצה קצרה הפעלה/השתקת קול )השתק/עצור(

לחיצה קצרה יציאה מבחירה/חזרה למסך קודם

סיבוב בקר נגד/בכיוון השעון גלילה ברשימה או מעבר למבחר תחנות רדיו או בחירת רצועה קודמת/הבאה  BROWSE
לחיצה קצרה אישור האפשרות המופיע בצג ENTER

לחיצה קצרה הצגה של מבחר מצבי הפעלה )רדיו, נגן מדיה( INFO

לחיצה קצרה גישה להגדרות צליל ולתפקודי כוונון AUDIO

לחיצה קצרה גישה לתפריט ההגדרות MENU

לחיצה קצרה AUX או USB/iPod :בחירת מקור שמע MEDIA

לחיצה קצרה גישה למצב רדיו RADIO

אחסון של תחנת רדיו נוכחית
לחיצה קצרה 1-2-3-4-5-6

קריאה לתחנת רדיו שנשמרה בזיכרון

לחיצה קצרה בחירה של קבוצת לחצני הזיכרון של הרדיו או בחירת האות הרצויה בכל רשימה A-B-C

USB/iPod-חיפוש תחנת רדיו קודמת או בחירת רצועה קודמת ב
לחיצה קצרה

USB/iPod סריקת תדרים נמוכים עד לשחרור / הרצה מהירה לאחור של רצועת

USB/iPod-חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירת רצועה הבאה ב
לחיצה קצרה

USB/iPod סריקת תדרים גבוהים עד לשחרור / הרצה מהירה לפנים של רצועת

לחיצה קצרה ניגון קובצי USB/iPod בסדר אקראי

לחיצה קצרה USB/iPod ניגון חוזר של רצועת
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בקרים בגלגל הגה )אם קיימים( 
תיאור

הבקרים המפעילים את התפקודים העיקריים של המערכת מותקנים בגלגל ההגה, כדי להקל על בקרת המערכת. במקרים מסוימים 
הפעלת התפקוד הרצוי תלויה במשך הלחיצה על הלחצן )קצרה או ארוכה(, כפי שמתואר בטבלה שלהלן.

איור 58
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בקרים בלוח קדמי טבלה מקוצרת 

הפעלה )לחיצה( לחצן

4 הפעלה/כיבוי של המיקרופון במהלך שיחת טלפון

USB/iPod 4 הפעלה/הפסקה של עצירת ניגון במקור

4 הפעלה/הפסקה של תפקוד השתקת הרדיו

לחיצה קצרה: הגברה/הפחתה של עוצמת הקול בקפיצות בודדות
+/-

לחיצה ארוכה: הגברה/הפחתה רציפה של עוצמת קול עד שישוחרר הלחצן

 

4 לחיצה קצרה )מצב רדיו(: בחירת תחנת רדיו הבאה/קודמת

4 לחצה ארוכה: )מצב USB/iPod(: סריקת תדרים גבוהים/נמוכים עד לשחרור הלחצן

4 לחיצה קצרה )מצב USB/iPod(: בחירת רצועה קודמת/הבאה

4 לחיצה ארוכה )מצב USB/iPod(: הרצה לפנים/לאחור עד לשחרור הלחצן

AUX-ו USB/iPod ,4 בחירה של מקורות שמע זמינים: רדיו SRC



60

 רכה
א

 ת
כמ

ינונ
ךת

הפעלה/כיבוי של המערכת
המערכת מופעלת/מכובית בלחיצה על 

.

AM/FM בחירת תחנת רדיו בחלק העליון:
כדי לחפש את תחנת הרדיו הרצויה לחץ  לחצן הזיכרון, השעה והגדרות הרדיו 

הפעילות האחרות )כגון TA( מודגשים.  הלחצן 

בחלק התחתון:סובב את הבקר בכיוון השעון כדי להגביר 
את עוצמת הקול של הרדיו או נגד כיוון 

שם התחנה הנוכחית, התדר ונתוני רדיו 
השעון כדי להפחיתה.

טקסטואליים )אם קיימים( מודגשים.
מצב רדיו )כוונן(

FM רשימת תחנות
המערכת כולל את שני תחומי התדרים 

לחץ על הבקר BROWSE/ENTER, כדי 
.AM, FM :הבאים

להציג את הרשימה המלאה של תחנות 
FM הזמינות.  בחירת מצב רדיו

אחסון תחנות רדיו AM/FMלחץ על לחצן RADIO בלוח הקדמי, כדי 
להפעיל מצב זה.

תחנות הרדיו השמורות זמינות בכל מצבי 
ההפעלה של המערכת ואפשר לבחור אותן  בחירת תחום תדרים

בלחיצה על אחד מלחצני הזיכרון 3-2-1- ניתן לבחור מצבי כוונון שונים בלחיצה על 
6-5-4 בלוח הקדמי. לחצן RADIO בלוח הקדמי.

אם במערכת מתנגנת תחנת רדיו שברצונך  חיוויים בצג
לשמור, החזק את לחצן הזיכרון הרצוי לחוץ 

אחרי שנבחרה תחנת הרדיו הרצויה, יוצג 
עד להישמע צפצוף האישור.

המידע הבא )מצב INFO פעיל(:

על  או   או השתמש בבקרי 
.BROWSE/ENTER בגלגל ההגה או בבקר

חיפוש תחנת רדיו הבאה/קודמת
לחץ לחיצה קצרה על  או    או 

השתמש בגלגל הבקרים  בגלגל ההגה: 
בשחרור הלחצן תוצג תחנת הרדיו הבאה או 

הקודמת.

חיפוש מהיר של תחנת רדיו 
הבאה/קודמת

החזק את הלחצן  או   לחוץ, כדי 
להתחיל את החיפוש המהיר: בשחרור 

הלחצן תוצג תחנת הרדיו הזמינה 
הראשונה. 
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מצב מדיה
פרק זה מתאר את המצבים 

 AUX האינטראקטיביים בהפעלת התקני
. USB/iPodו-

החלפת רצועה )הבאה/קודמת(
לחץ בקצרה על לחצן  או סובב את 

הבקר BROWSE ENTER בכיוון השעון, כדי 
לנגן את הרצועה הבאה. לחץ בקצרה על 

 BROWSE הלחצן  או סובב את הבקר
ENTER נגד כיוון השעון, כדי לחזור לתחילת 

הרצועה הנוכחית או לתחילת הרצועה 
הקודמת, אם זו הנוכחית מתנגנת פחות 

משלוש שניות.

הרצת רצועות לפנים/לאחור
, כדי להריץ  לחץ ארוכות על הלחצן 

לפנים את הרצועה הנוכחית, או על הלחצן 
 כדי להריצה לאחור.

בחירת רצועה )דפדוף(
השתמש בתפקוד זה, כדי לגלול את 

הרצועה בהתקן המתנגן וכדי לבחור רוצעה.

הבחירות הזמינות תלויות בהתקן המחובר.

לדוגמה, בהתקן USB/iPod באפשרותך 
אף לגלול את רשימת האמנים, הסוגות 

והאלבומים הזמינים בהתקן, תלוי במידע 
הקיים ברצועות, באמצעות הבקר 

.BROWSE ENTER

בתוך רשימת טקסט הלחצן A-B-C בלוח 
הקדמי מאפשר למשתמש לדלג לאות 

הרצויה ברשימה.

 Apple® הערה הלחצן לא זמין עבור התקני
מסוימים.

הבקר BROWSE ENTER לא זמין  הער ה
.AUX בהתקני

לחץ על הבקר BROWSE ENTER כדי 
להפעיל תפקוד זה במקור השמע המתנגן.

סובב את הבקר BROWSE ENTER, כדי 
לבחור את הקטגוריה הרצויה ולחץ עליו, כדי 

לאשר את הבחירה.

 כדי לבטל את התפקוד.

בחירת מקור שמע
לחץ על הלחצן MEDIA כדי לבחור את מקור 

השמע הרצוי מבין האפשרויות הזמינות: 
.USB/iPod או AUX

הצגת נתוני רצועה
לחץ על הלחצן INFO כדי לבחור את המידע 

המוצג במהלך ניגון הרצועה )אמן, אלבום, 
סוגה, שם, תיקייה, קובץ(.

 כדי לצאת מהמסך. 

לחץ על הלחצן 

לחץ על הלחצן 

ערבול
, כדי לנגן את הרצועות  לחץ על הלחצן 

ב-USB/iPod בסדר אקראי.

לחץ על הלחצן שוב, כדי לבטל את 
התפקוד. 

ניגון חוזר
לחץ על הלחצן  כדי להפעיל את 

התפקוד.

לחץ על הלחצן שוב, כדי לבטל את 
התפקוד.
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מצב שמע הגדרות
כדי לגשת לתפריט ההגדרות Audio, לחץ  לחץ על הלחצן MENU בלוח הקדמי כדי 

בקצרה על הלחצן AUDIO בלוח הקדמי. להציג את תפריט ההגדרות.

התפריט מורכב מהתפקודים הבאים: פריטי התפריט המוצגים עשויים  הער ה
TREBLE: כוונון צלילים גבוהים;   4 להשתנות בהתאם לגרסה.

MID: כוונון צלילים בינוניים;   4 התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:

BASS: כוונון צלילים נמוכים;   4 הגדרות מערכת: Language )שפה(,   4

FADER: איזון רמקולים קדמיים/     4 Reset Default Value )איפוס ברירת   
אחוריים; מחדל(, Ignition time )זמן הצתה(,  

  4 : איזון רמקולים שמאליים / )גבול של עוצמת קול(,  Volume limitBALANCE
ימניים;.   Audio-On Radio

הגדרות רדיו:  )דפדוף  : כוונון עוצמת קול בהתאם   4   FM Br sSVC   4 owse
למהירות הרכב;, ) )דיווחי   FM Traffic Announcement-ב
 Alternative ,)אזורי( Regional ,)תנועה

LOUDNESS: שיפור שמע בעוצמת קול     4
Frequency )תדר חלופי(.

נמוכה;  
השהיית כיבוי רדיו:   4

AUX OFFSET: רדיו פועל או כבוי      4
בהתנעת הרכב.מאפשרת להמשיך ולנגן את המערכת   

במשך זמן מוגד מראש אחרי שמתג 
 .STOP ההתנעה מסובב למצב
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 UCONNECT 5” RADIO LIVE / RADIO NAV LIVE רדיו
מדריך הפעלה מהיר

בקרים בלוח קדמי

איור 59
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בקרים בלוח קדמי טבלה מקוצרת

פעולה תפקודים לחצן

לחיצה קצרה הפעלה

לחיצה קצרה כיבוי

סיבוב בקר שמאלה/ימינה כוונון עוצמת קול

לחיצה קצרה הפעלה/השתקת קול )השתק/עצור(

לחיצה קצרה הפעלה/כיבוי של מערכת

לחיצה קצרה יציאה מבחירה/חזרה למסך קודם

לחיצה קצרה הגדרות

סיבוב בקר שמאלה/ימינה גלילה ברשימה או כוונון תחנת רדיו
BROWSE ENTER

לחיצה קצרה אישור האפשרות המופיע בצג

לחיצה קצרה גישה לתפקודים נוספים )הצגה של שעון, מצפן, טמפרטורה חיצונית, מדיה, רדיו  APPS
ושירותי Uconnect™ LIVE, אם קיימים(

לחיצה קצרה הצגת נתוני טלפון PHONE

לחיצה קצרה  TRIP )Uconnect 5”Trip גישה לתפריט )versions Radio LIVE

לחיצה קצרה  NAV )Uconnect 5”
Navigation גישה לתפריט  versions Radio Nav

)LIVE

לחיצה קצרה USB/iPod, AUX, Bluetooth® :בחירת מקור MEDIA

לחיצה קצרה גישה למצב רדיו RADIO
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בקרים בגלגל הגה )אם קיימים( 
תיאור

הבקרים המפעילים את התפקודים העיקריים של המערכת מותקנים בגלגל ההגה, כדי להקל על בקרת המערכת. במקרים מסוימים 
הפעלת התפקוד הרצוי תלויה במשך הלחיצה על הלחצן )קצרה או ארוכה(, כפי שמתואר בטבלה שלהלן.

59a איור
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בקרים בלוח קדמי טבלה מקוצרת   רכה
א

 ת
כמ

ינונ
ךתת

הפעלה )לחיצה/סיבוב( לחצן

4 קבלת שיחה נכנסת
4 קבלת שיחה נכנסת שנייה והשעיית שיחה פעילה 

4 10 שיחות אחרונות מוצגות בלוח המחוונים

4 דחיית שיחה נכנסת
4 סיום שיחה נוכחית

4 סגירה של תצוגת השיחות האחרונות בלוח המחוונים )רק תוך דפדוף שיחות פעילות(

4 הפעלה/כיבוי של המיקרופון במהלך שיחת טלפון
Bluetooth® -ו ,CD, USB/iPod 4 הפעלה/הפסקה של הפסקת ניגון במקורות

4 הפעלה/הפסקה של תפקוד השתקת הרדיו

לחיצה קצרה: הגברה/הפחתה של עוצמת הקול בקפיצות בודדות -/+
לחיצה ארוכה: הגברה/הפחתה רציפה של עוצמת קול עד שישוחרר הלחצן

4 הפעלה של זיהוי קולי
4 הפרעה להודעה קולית כדי לתת פקודה קולית חדשה

4 הפרעה לזיהוי קולי

סיבוב גלגלת ימנית למעלה או למטה:
4 לחיצה קצרה )מצב רדיו(: בחירת תחנת רדיו הבאה/קודמת

4 לחצה ארוכה: )מצב USB/iPod(: סריקת תדרים גבוהים/נמוכים עד לשחרור הלחצן
4 לחיצה קצרה )מצב USB/iPod, ®Bluetooth(: בחירת רצועה קודמת/הבאה

4 לחיצה ארוכה )מצב USB/iPod, ®Bluetooth(: הרצה לפנים/לאחור עד לשחרור הלחצן
4 לחיצה קצרה )מצב טלפון(: בחירת מספר הבא/קודם )רק בדפדוף שיחות פעילות(
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הפעלה/כיבוי של המערכת
המערכת מופעלת/מכובית בלחיצה על 

.

Tune: כוונון ידני של תחנת רדיו )לא זמין    4
;)DAB-ב

: מידע נוסף על המקור המתנגן;   4Info הלחצן 

Audio: גישה למסך "הגדרות שמע".   4 סובב את הבקר בכיוון השעון כדי להגביר 
תפריט שמעאת עוצמת הקול של הרדיו או נגד כיוון 

השעון כדי להפחיתה.
ניתן לבצע כוונונים הבאים באמצעות 

תפריט השמע: מצב רדיו

Equalizer )אם קיים(   4 אחרי שנבחרה תחנת הרדיו הרצויה, יוצג 
Balance/Fader )איזון שמע ברמקולים  המידע הבא בצג:   4

קדמיים/אחוריים ושמאליים/ימניים(; למעלה: רשימת תחנות הרדיו השמורות  
Speed/Volume )בקרה אוטומטית של     4 )בלחצני זיכרון(; התחנה המתנגנת 

עוצמת קול תלוית מהירות(; מודגשת. 

Loudness )מגבלות עוצמת קול( )אם     4 באמצע: מוצג שם התחנה המתנגנת 
קיים( והלחצנים לבחירת התחנה הבאה או  

Auto-On Radioהקודמת. )רדיו מופעל אוטומטית(   4

Radio Off Delay )השהיית כיבוי רדיו(   4 למטה: הלחצנים הבאים מוצגים:
כדי לצאת מתפריט השמע לחץ על הלחצן  Browse: רשימת תחנות הרדיו הזמינות;   4

.Done button /  בחירה של :AM/FM ,AM/DAB ,FM/DAB   4
תחום התדרים הרצוי )לחצן משתנה 

בהתאם לתחום שנבחר:

)DAB או AM, FM  

מצב מדיה
בחירת מקור שמע

לחץ על הלחצן Source כדי לבחור את מקור 
השמע הרצוי מבין האפשרויות הזמינות: 

.Bluetooth® או AUX, USB, iPod

ייתכן כי יישומים הקיימים בהתקנים  הערה 
. TMUconnect הנייגים לא תואמים למערכת 

בחירת רצועה )דפדוף(
בעוד שמצב המדיה פעיל, לחץ בקצרה 
על הלחצן  או   , כדי לנגן את 

הרצועה הקודמת/הבאה  או    או 
לחץ לחיצה ארוכה, כדי להריץ את הרצועה 

לפנים/לאחור.

עבור שפות שלא נתמכות במערכת  הער ה
וכוללות תווים מיוחדים )כגון יוונית(, לוח 

המקשים לא זמין. במקרים אלה התפקודים 
יהיו מוגבלים.
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מצב טלפון כאשר תהליך הזיווג הסתיים בהצלחה    4 Bluetooth® מקור
על הצג יופיע מסך. ענה Yes לשאלה  הפעלת מצב טלפוןזיווג התקן שמע  Bluetooth®

 Bluetooth® האם לזווג את התקן השמע כדי לזווג התקן שמע ®Bluetooth, פעל 
לחץ על לחצן PHONE בלוח הקדמי, כדי 

כמועדף )ההתקן יקבל עדיפות על פני  באופן הבא:
להפעיל מצב זה.

שאר ההתקנים המזווגים אחריו(. אם   Bluetooth®-הפעל את תפקוד ה   4
השתמש בלחצני תצוגה כדי:

בחרת No, העדיפות תיקבע לפי סדר  בהתקן;
להזין מספר טלפון )בעזרת לוח    4

החיבור. ההתקן האחרון שחובר יקבל  לחץ על לחצן MEDIA בלוח הקדמי;   4
המקשים הגרפיהמופיע בצג(;

את העדיפות הגבוהה. אם מקור Media פעיל, לחץ על הלחצן    4
להציג את אנשי הקשר השמורים בספר    4

ניתן לזווג התקן בלחיצה על הלחצן    4 Source )מקור(;
הטלפונים של הטלפון הניידו להתקשר 

PHONE בלוח הקדמי או בבחירת  ; ®Bluetooth  Media בחר מקור   4
אליהם;

האפשרות Settings או לבחור אפשרות 
להציג את אנשי הקשר המופיעים    4

Phone/ ®Bluetooth בתפריט ההגדרות.
לחץ על לחצן Add Device )הוסף    4

התקן(.התקן(.
בהיסטוריית השיחות ולהתקשר אליהם;

TM Bluetooth®-אם אבד חיבור ה חשו ב Uconnect בהתקן השמע  חפש    4
לזווג עד 10 טלפונים/התקני שמע, כדי    4

בין הטלפון הנייד למערכת, עיין בחוברת  ®Bluetooth )במהלך הזיווג מוצג מסך 
לאפשר גישה וחיבור מהירים וקלים 

ההפעלה של הטלפון הנייד. ההתקדמות של הפעולה(;
יותר;

כאשר התקן השמע דורש, הזן את קוד    4
להעביר שיחות מהמערכת לטלפון    4

הזיהוי PIN בצג המערכת או אשר את 
ולהיפך וכדי להשתיק את המיקרופון של 

הקוד המוצג בהתקן;
מערכת השמע למען שיחות פרטיות.
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כאשר הטלפון מבקש הזן את קוד    4 ביצוע שיחההשמע של טלפון הנייד משודר דרך מערכת 
הפעלות המתוארות להלן זמינות רק אם  הזיהוי )PIN( המוצג במערכת באמצעות  השמע של הרכב: המערכת משתיקה 

הטלפון הנייד תומך בהן. לוח המקשים של הטלפון שלך, או אשר  אוטומטית את הרדיו כאשר תפקוד הטלפון 

כדי לדעת אילו תפקודים זמינים, עיין  את הקוד המוצג בטלפון; מופעל.

בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד. במסך Phone באפשרותך תמיד לזווג    4 לקבלה של רשימת טלפונים ניידים  הער ה
טלפון נייד בלחיצה על לחצן ההגדרות:  ניתן לבצע שיחה באמצעות:תואמים ולתפקודים נתמכים בקר באתר 

www.driveuconnect.eu )ספר טלפונים של  לחץ על הלחצן Add Device )הוסף 
התקן( והמשך לפעול באופן המתואר 

למעלה; זיווג טלפון נייד
במהלך הזיווג מוצג מסך ההתקדמות כדי לזווג את הטלפון הנייד, פעל באופן    4

של הפעולה;הבא:
אם תהליך הזיווג הסתיים בהצלחה יוצג 4     4  Bluetooth®-הפעל את תפקוד ה

מסך ייעודי: ענה Yes לשאל האם לזווג בטלפון;
לחץ על לחצן  בלוח הקדמי; את הטלפון הנייד כמועדף )הטלפון 4   PHONE

אם עדיין לא זווג טלפון למערכת, בצג  הנייד יקבל עדיפות על פני כל טלפונים 4  
ניידים אחרים שיזווגו אחריו(. אם לא יופיע מסך ייעודי;

בחר  כדי להתחיל את זיווג ולאחר  זווגו התקנים, המערכת תיתן עדיפות 4   Yes
להתקן הראשון שחובר.מכן חפש התקן TM בטלפון  Uconnect

הנייד )אם תבחר No, יוצג המסך 
הראשי של תפריט הטלפון(;

בחירת הסמל    4
טלפון נייד(;  

 )שיחות אחרונות(;
טלפון נייד(;

Recent Calls בחירת   4
; בחירת סמל    4

בחירת לחצן Re-dial )חיוג חוזר(.   4
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קורא מסרונים
המערכת יכולה להקריא מסרונים 

שהתקבלו בטלפון הנייד.
כדי להשתמש בתפקוד זה, על הטלפון 

הנייד לתמוך בתפקוד החלפת מסרונים דרך 
.Bluetooth®

אם הטלפון הנייד שלך לא תומך בתפקוד 
זה, הלחצן הרלוונטי  יהיה מנוטרל 

)אפור(.
כאשר מתקבל מסרון בצג יופע מסך המכיל 

 Listen :את האפשרויות הבאות לבחירה
)האזן(, Call )התקשר(, Ignore )התעלם(. 
  כדי לגשת למסרונים 

 TMUconnect  LIVE כדי להשתמש בשירותי APPS מצב
יש:

 TM Uconnectהקדמה  LIVE להוריד את היישום   4
מ- App Store או Google Play לטלפון  לחץ על הלחצן APPS בלוח הקדמי כדי 

חכם תואם ולוודא שחיבור נתונים פעיל. להציג את הגדרות ההפעלה הבאות:

 TM   4Uconnect  LIVE הירשם דרך יישום   4 Outside temperature )טמפרטורה   
באתר חיצונית(  

  4.www.fiat.it או www.DriveUconnect.eu Clock )שעון( 
פתח את היישום בטלפון הנייד והזן את    4 Compass )מצפן(   4

הנתונים שלך. Trip )נסיעה(   4
TM למידע נוסף על השירותים הזמינים Uconnect  LIVE   4

 במדינתך, בקר באתר 
.www.DriveUconnect.eu TMUconnect  live שירותי לחץ על הלחצן 

לחץ על הלחצן APPS, כדי לגשת לתפריט  שהתקבלו בטלפון הנייד שלך )הרשימה 
גישה ראשונה לרכב הרדיו שכולל את כל התפקודים הרלוונטיים  מציגה 60 מסרונים לכל היותר(.

 TMUconnect אחרי שפתחת את היישום  של המערכת כגון:
LIVE והזנת את פרטיך, עליך לזווג את  מחשב נסיעה, הגדרות, מצפן )אם קיים(, 

דיבורית ה-®Bluetooth עם הטלפון הנייד  . TMUconnect  live יישום
שלך והרדיו, כמתואר בנושא "זיווג טלפון  TMUconnect נמצא המערכת  אם סמל של 

 TMUconnect  LIVE נייד", כדי לגשת לשירותי מוגדרת עבור השירותים המחוברים 
ברכבך. ומאפשרת להשתמש ביישומים ישירות דרך 

הרדיו, למען שימוש יעיל ומתקדם יותר של 
הרכב. התפקודים תלויים במפרט הרכב 

ובמדינת היצוא.
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T דרך MUconnect ניתן לנהל שירותי  רשימת הטלפונים התואמים זמינה באתר 
.www.DriveUconnect.euהרדיו

לאזור ההגדרות ניתן לגשת דרך הסמל בתום הזיווג ניתן לגשת לשירותים הזמינים 
TMUconnect ברדיו.  בתפריט הרדיו המוקדש לשירותי בלחיצה על הסמל 
כאשר יושלם תהליך ההפעלה תופיע 

הודעה שתודיע על כך למשתמש. אם 
יש צורך בחשבון אישי כדי להשתמש 

בשירותים, ניתן לחבר את חשבונותיך דרך 
TMUconnect או באזור האישי   LIVE יישום

.www.driveUconnect.eu שלך באתר

משתמש לא מחובר
אם המשתמש לא מזווג את הטלפון 

באמצעות ®Bluetooth, לאחר לחיצה על 
TMUconnect יראה תפריט הרדיו  הלחצן 

. TMeco:Drive סמלים מנוטרלים, למעט 
TMeco:Drive נצמא  מידע נוסף על תפקודי 

בפרק ייעודי.

L’APP Uconnect™ LIVE
 TMUconnect  LIVE יש להתקין את היישום
בטחםון החכם שלך, כדי לגשת לשירותים 

הקשורים לרכב, לחשבון שלך ולהתאים 
 TMUconnect  LIVE -אישית את חוויית ה . באזור זה המשתמש  TMUconnect  LIVE

שלך. יכול לבדוק את אפשרויות המערכת ולשנות 
ניתן להוריד את היישום מ- App Store או  אותן לפי העדפותיו.

.Google Play -מ
מטעמי בטיחות, לא ניתן לפתוח את  עדכון מערכת

היישום כאשר הטלפון מזווג לרדיו.
 TMUconnect אם עדכון עבור מערכת 

פרטים אישיים )דוא"ל וסיסמה( דרושים כדי 
LIVE זמין תוך כדי השימוש בשירותי 

, לכן  TMUconnect  LIVE לגשת לשירותי רדיו
, יקבל המשתמש הודעה על  TMUconnect

תוכנם של חשבונותיך האישיים מוגן ונגיש 
כך על מסך הרדיו.

רק למשתמש האמיתי.
העדכון כולל את ההורדה של גרסת התוכנה 

. TMUconnect  LIVE החדשה לניהול שירותי
שירותים קשורים שנגישים ברכב העדכון מתבצע דרך חיבור הנתונים של 
TMUconnect זמינים בתפריט   LIVE שירותי הטלפון החכם המזווג. כמות התנועה 

הרדיו בהתאם למדינת הייצוא. שנוצרה תועבר למשתמש. 
 new TMeco:Drive היישומים החדשים 

ו- my:Car פותחו, כדי לשפר את חוויית 
הנהיגה של הלקוח, לכן הם זמינים בכל 

מדינות הייצוא שבהן ניתן להשתמש 
. TMUconnect  LIVE בשירותי
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אם ברצונך לבדוק את הממוצע של הנסיעה  TMeco:Drive תצוגת   למידע נוסף בקר באתר 
הקודמת )"נסיעה" משמע מחזור הפעלת  TMeco:Drive כדי להפעיל  לחץ על הלחצן  .www.DriveUconnect.eu

המנוע שבין סיבוב מתג ההתנעה למצב  את התפקוד. אם מערכת הניווט מותקנת ברדיו, שימוש 
(, בחר לחצן  TMSTOP מאפשרת אף  לבין סיבוב למצב  MAR ברדיו יוצג מסך שיראה את ארבעת  Uconnect  LIVE בשירותי

Previous Trip )נסיעה קודמת(. הגורמים המתוארים למעלה. גורמים אלה  להשתמש בשירותי TomTom ”Live”. מידע 
ניתן להציג את הפרטים מהנסיעה הקודמת  מופיעים באפור, עד שהמערכת צוברת די  נוסף על תפקודי ה-LIVE נצמא בפרק 

בלחיצה על הלחצן Details )פרטים(, ובה  מידע להערכת סגנון הנהיגה. ייעודי.
יפורטו משך הנסיעה )זמן ונסועה( ומהירות  אחרי שהמערכת צברה די נתונים, נצבעים 

ממוצעת. הגורמים בחמישה צבעים בהתאם  eco:DriveTM
TM ,להערכה: ירוק כהה )טוב מאוד(, ירוק בהיר eco:Drive מאפשר לך להציג את  יישום 

אחסון נתוני נסיעה והעברתם צהוב, כתום ואדום )רע מאוד(. מאפייני הנהיגה שלך בזמן אמת, כדי לעזור 

ניתן לאחסן את נתוני הנסיעה בזיכרון  Current route index )ציון מסלול נוכחי(  לך לסגל סגנון נהיגה חסכוני יותר מבחינת 

 USB המערכת ולהעבירם דרך התקן מתייחס לערך הכולל המחושב בזמן אמת  תצרוכת דלק ופליטת מזהמים.

. TMUconnect  LIVE מתאים או דרך היישום על סמך הממוצע של הגורמים המתוארים.  USB בנוסף, ניתן לשמור את המידע בהתקן

פעולה זו מאפשרת להציג את היסטוריית  הוא מייצג את הידידותיות האקולוגית של  ולנתח אותו במחשב האישי הודות ליישום 
TM הנתונים שנאספו מראים את הניתוח סגנון הנהיגה: מ- 0 )נמוכה( עד 100  eco:Drive הזמין באתר  שולחן העבודה 

המלא של נתוני הנסיעה ושל סגנון הנהיגה  )גבוהה(. .www.DriveUconnect.eu או www.fiat.it

שלך.  אם ישנן עצירות ממושכות, הצג מראה  הערכה של סגנון הנהיגה תלויה בארבעה 

ממוצע הגורמים שהושג עד כה )הגורם  מידע נוסף זמין באתר גורמים המבקרים את הפרמטרים הבאים:

.www.DriveUconnect.eu הממוצע(, ולאחר מכן, המערכת תמשיך  האצה   4

לצבוע את הגורמים בזמן אמת כשהרכב  האטה   4

יתחיל לנסוע. תיבת הילוכים   4
מהירות   4
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TMeco:Drive לא מועברים להתקן  הגדרותאם נתוני  אל תוציא את התקן ה-USB או  חשוב 
תבטל את הזיווג של הטלפון החכם שלך  בלוח הקדמי כדי להציג USB תקופה ארוכה, ייתכן כי הזיכרון הפנימי 

TMUconnect יתמלא במלואו.   LIVE של TMUconnect לפני שהמערכת   LIVE ליישום
הקפד לפעול לפי ההנחיות שבהודעות על  הורידה את הנתונים, מכיוון שהם עלולים 

הצג. להיעלם.
בעת העברת הנתונים להתקנים הודעות 

my:Car עשויות להופיע בצג הרדיו, כדי להדריך את 
תפקוד my:Car מאפשר לך לעקוב תמיד  המשתמש ולעזור לו לבצע את הפעולות 

אחרי מצב הרכב. נכונה. פעל לפי הנחיות אלה. הודעות אלה 
my:Car יכול לזהות תקלות בזמן אמת  מוצגות רק כאשר מתג ההתנעה במצב 

ולהודיע למשתמש שמרווח השירות הגיע  STOP והשהיית כיבוי המערכת מופעלת.
לקצו. לחץ על הלחצן my:Car כדי להפעיל  הנתונים עוברים אוטומטית להתקנים 

את התפקוד. כאשר המנוע דומם. הנתונים שהועברו 
 care:Index בצג יופיע מסך הכולל אזור להתקנים אחרים נמחקים מזיכרון 

המספק את כל המידע המפורט על מצב  המערכת. באפשרותך לבחור אם לשמור 
הרכב. לחץ על הלחצן Active warnings, כדי  את נתוני הנסיעה או לא: לחץ על הלחצן 
להציג )אם ישנם( את הפרטים על תקלות  Settings, הפעל את תפקוד האחסון, ובחר 

הרכב שגרמו לנורית אזהרה להידלק. את מצב ההעברה: USB או ענן. 
ניתן לראות את מצב הרכב באתר  הערות

www.DriveUconnect.eu או דרך היישום  אם התקן ה-USB מלא, הודעת האזהרה 
. TMUconnect  LIVE מופיע בצג הרדיו.

לחץ על הלחצן 
את תפריט ההגדרות.

פריטי התפריט המוצגים עשויים  הער ה
להשתנות בהתאם לגרסה.

התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:
תצוגה   4

יחידות מידה   4
פקודות קוליות   4

שעון ותאריך   4
תאורה )אם קיים(   4

דלתות ומנעולים   4
אפשרויות כיבוי רכב   4

שמע   4
Bluetooth®/טלפון   4

SiriusXM קונפיגורציית   4
)אם קיים(  

הגדרות רדיו   4
רו וס תאי פ הגד  4 

מחיקת נתונים אישיים   4
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עדכון המפה הזן את מספר הבית ולאחר מכן הקש    4  Uconnect 5" ניווט )עבור 
ניתן לעדכן מפה בשתי דרכים: על Done )בוצע(. Radio Nav LIVE בלבד(
העדכון האחרון של המפה:   4  Show location preview אם האפשרות   4

אם מפה חדשה זמינה עבור המערכת  )הראה את היעד( פעילה בתפריט  
שלך תוך 90 יום מתחילת השימוש,  ההגדרות המתקדמות, מיקומך מוצג  תכנון מסלול

באפשרותך להוריד אותה פעם אחת  על המפה. הקש על Select )בחר( כדי  למען בטיחות וכדי להפחית הסחות  חשוב 
בחינם. להמשיך או על Back כדי להזין כתובת  דעת בנהיגה, עליך תמיד לתכנן מסלול לפני 

עדכון מפה: באפשרותך לרכוש גרסה    4 אחרת.  תחילת הנהיגה.
חדשה של המפה המותקנת במערכת  כאשר המסלול החדש מוצג, הקש על    4 כדי לתכנן מסלול, פעל באופן הבא:

שלך. .Done הקש על המסך כדי לפתח את התפריט    4
למידע נוסף על המסלול, הקש על  Main )ראשי(. 

Details )פרטים(. הקש על Go to )גש אל(.   4USB הכנת התקן
כדי לשנות את המשלול, לדוגמה, אם  הקש על Address )כתובת(. באפשרותך   כדי לעדכן את המפה, השתמש בהתקן 4  

אתה רוצה לעבור במקום מסוים או  USB שעומד בדרישות הבאות:לשנות את המדינה או את האזור 
 Change כדי לבחור יעד חדש, הקש על עדיף שההתקין יהיה ריק.בלחיצה על הדגל, לפני בחירת עיר.   4

route )שנה מסלול(. הזן את שם העיר או את המיקוד. ערים  על נפח הזיכרון להיות 8GB לפחות.4     4
הנחיות קוליות וחזותיות על הצג מלוות  פורמט ה-USB הנדרש - מערכת   ששמן זהה מוצגות ברשימה תוך כדי    4

אותך לעבר יעדך. קבצים FAT-32.ההקלדה.  
  4 הזן את שם הרחוב. תוך כדי ההקלדה  אסור שיהיה נעול ויש לאפשר שמירת  4  

קבצים בו.תוצג רשימת הרחובות בעלי שמות   
דומים.

כאשר אתה רואה את הרחוב הנכון   
ברשימה, הקש על השם כדי לבור את 

היעד.
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אחרי שהחשבון נוצר אתה נשאל אם  TomTom HOME התקנת מומלץ להשתמש בהתקן USB ולא  הער ה
 TMUconnect ברצונך לחבר את מערכת ה- כדי להתקין TomTom HOME וליצור חשבון  במכשירים כגון טלפונים ניידים או נגני מדיה. 
לחשבונך. התקן ה-USB המוכן מייצג את  MyTomTom, פעל באופן הבא: כדי להכין התקן USB, פעל באופן הבא:

. TMUconnect מערכת ה- הורד את היישום TomTom HOME והתקן    4 בחר Navigation updates בתפריט      4
בחר Connect device )חבר התקן(      4 אותו במחשב שלך. במחשב גש לעמוד  ההגדרות.  

ולאחר מכן, close )סגור(.   Download בחר .tomtom.com/getstarted  USB אתה נשאל האם ברצונך להכין התקן
כעת ניתן להוריד את המפה החדשה   )TomTom HOME הורד( TomTom HOME להורדת עדכונים.

.USB-להתקן ה ופעל לפי ההוראות שסופקו. . ר esח Yב   4
חבר את התקן ה-USB שהכנת    4 .USB-הכנס את התקן ה   4

הורד מפהלמחשב. TomTom HOME מתחיל לפעול  אם המערכת ממשיכה לבקש ממך  הערה 
ניתן לעדכן את המפה בשתי שיטות:אוטומטית. להכניס את התקן ה-USB, בדוק שההתקן 

  4 בחר Enter )כנס( בפינה הימנית  עדכון מפה אחרון: אם מפה חדשה 4   עומד בדרישות המצוינות למעלה ונסה שוב.
.TomTom HOME זמינה עבור המערכת שלך תוך 90 יום העליונה של המערכת מתחילה להכין את התקן 

בחר Create account והזן את הפרטים  מתחילת השימוש, באפשרותך להוריד 4   .USB-ה
 .MyTomTom אותה פעם אחת בחינם.הנדרשים ליצירת חשבון כאשר הוא מוכן, תופיע ההודעה הבאה.

  4 עדכון מפה: באפשרותך לרכוש גרסה חשבון MyTomTom נחוץ לקבלת עדכוני  הסר את התקן ה-USB וחבר אותו למחשב.
חדשה של המפה המותקנת במערכת מפות. כעת ניתן להוריד את המפה החדשה 

שלך. .USB-להתקן ה

כדי לבדוק זמינות או לרכוש מפה, הכן 
התקן USB והתקן TomTom HOME במחשב 

שלך.
חבר את התקן ה-USB למחשב.
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אם העדכון הופסק, בצע שוב את שדרוג  התקנת המפה הורדת מפה
המערכת. אחרי הורדת מפה להתקן ה-USB שלך,  אם עדכון מפה זמין, הוא כלול ברשימת 

אחרי השלמת העדכון, תופיע ההודעה  ניתן להתקין אותה במערכת. העדכונים הזמינים.
הבאה. יש לבצע את עדכון המפה בעוד  חשוב  אם המפה המעודכנת כבר  הער ה

הקש על Close )סגור(.   4 שמנוע הרכב פועל, והוא עשוי להימשך יותר  מותקנת במערכת, העדכון לא מוצע.
המפה החדשה זמינה כעת במערכת. מ- 30 דקות. בחר את המפה שברצונך להוריד ולאחר 

אל תנתק את התקן ה-  USBמכן, בחר Update and install )עדכן והתקן(. חשו ב
איתור תקלות במהלך התקנת המפה, אחרת תופסק  המפה ירדה והועתקה להתקן ה-USB שלך.

במהלך העדכון עלולות לקרות הבעיות  ההתקנה. בחר Done )בוצע( כאשר התהליך מסתיים.
הבאות: הכנס את התקן ה-USB המכיל את    4  USB-אל תנתק את התקן ה הער ה

המפה בהתקן ה-USB לא תקפה.    4  . TMUconnect המפה החדשה למערכת  מהמחשב במהלך הורדת המפה 
במקרה זה, הורד שוב את המפה  המערכת מזהה מפה חדשה בהתקן  והעתקתה.

 TomTom באמצעות USB-להתקן ה .USB-ה כעת ניתן להתקין את המפה במערכת.
.HOME בחר Start )התחל(.   4

ייתכן כי תצטרך להכין שוב את התקן  אל תוציא את ההתקן. 
.USB-ה לפני עדכון המפה המערכת מציינת 

גרסת המפה בהתקן ה-USB זהה    4 שהתהליך עשוי להימשך כמה דקות. בחר 
למפה הקיימת במערכת שהיא הגרסה  .OK

הקודמת שלה. במקרה זה, הורד שוב 
אל תוציא את התקן ה-USB ואל  הער ה

את המפה להתקן ה-USB באמצעות 
תנתק את אספקת החשמל למערכת, 

TomTom HOME. ייתכן כי תצטרך להכין 
לפני השלמת העדכון.  לא ניתן להשתמש 

.USB-שוב את התקן ה
במערכת לפני השלמת העדכון.



77

פקודות קוליות
הערה לשפות שהמערכת לא תומכת 
בהן, לא ניתן לתת פקודות קוליות. כדי 
להשתמש בפקודות הקוליות, לחץ על 

הלחצן  בגלגל ההגה )לחצן Voice )קול(( 
ואמור את הפקודה הרצויה בקול רם.

כללי
אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר 

לחיצה על לחצן   בגלגל ההגה:
Help )עזרה(   4

Cancel )בטל(   4
Repeat )חזור(   4
פקודות קוליות   4

טלפון
אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר 
  בגלגל ההגה ואמירה 

Incoming calls )שיחות נכנסות(   4
Phonebook )ספר טלפונים(   4

Search )חיפוש(   4
Show SMS )הצג מסרון(   4

רדיו
אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר 

  בגלגל ההגה:

לחיצה על לחצן 
Go to telephone )עבור לטלפון(:   4

Call )התקשר(   4
Dial )חייג(   4

Redial )חיוג חוזר(   4
Call back )החזר שיחה(   4

Last calls )שיחות אחרונות(   4
Outgoing calls )שיחות יוצאות(   4

Missed calls )שיחות שלא נענו(   4

לחיצה על לחצן 
)XXX FM התכוונן אל( Tune to XXX FM   4
)XXX AM התכוונן אל( Tune to XXX AM   4

Tune to Radio XXX )התכוונן אל    4 
)XXX רדיו  

Tune to DAB channel )התכוונן אל     4
)DAB ערוץ  

מדיה
אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר 

  בגלגל ההגה:

ניווט
 Uconnect 5” Radio Nav LIVE עבור(

בלבד(
אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר 

  בגלגל ההגה:

לחיצה על לחצן 
Play song... )נגן שיר...(   4
Play album )נגן אלבום(   4

Play artist )נגן אמן(   4
Play genre )נגן סוגה(   4

Play playlist )נגן רשימת ניגון(   4
Play podcast )נגן פודקסט(   4

Play audiobook )נגן ספר שמע(   4
Select the source )בחר מקור(   4

תצוגה    4

לחיצה על לחצן 
Drive Home )נהג הביתה(   4
2D view )מבט דו-ממדי(   4

3D view )מבט תלת-ממדי(   4
Clear route )מחק מסלול(   4

Add Favourite )הוסף למועדפים(   4
Repeat instruction )חזור על הנחיה(   4
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חגורות בטיחות  מערכת להגנה 
ומותחנים על נוסעים

ציוד הבטיחות החשוב ביותר מורכב  12(
מהמערכות הבאות:
חגורות בטיחות   4

SBR )תזכורת חגורות בטיחות(   4
משענות ראש   4

מושבי בטיחות לילדים   4
כריות אוויר קדמיות וצדדיות   4

קרא בעיון רב את המידע הכלול בעמודים 
הבאים. לשימוש נכון במערכת ההגנה 

חשיבות מכרעת ביכולת לספק את רמת 
הבטיחות המרבית לנהג ולנסועיו.

כוונון מעשנות הראש מתואר בנושא 
"משענות ראש" בפרק "הכרת מכוניתך".

 )22 

אם חגורת הבטיחות נתקעת במהלך 
ההוצאה, אפשר לה להיגלל לאחור מעט 

ומשוך אותה שוב ללא ניעור.
לחץ על לחצן C, איור 60, כדי לשחרר את 

החגורה.
החזק את החגורה כאשר היא חוזרת 

למכלול, כדי שלא תתפתל. הודות למנגנון 
הגלילה שלה, חגורת הבטיחות מתכוונת  חגורות בטיחות

אוטומטית לגוף הנוסע החוגר אותה  שימוש בחגורות הבטיחות
ומאפשרת חופש תנועה. באחריות הנהג לאכוף את החוק המקומי 

התקף הנוגע לשימוש בחגורות הבטיחות 
)ולדאוג שנוסעיו אוכפים אותו(.

חגור תמיד את חגורות הבטיחות לפני 
תחילת הנסיעה.

כדי לחגור נכון את חגורת הבטיחות יש 
לשבת זקוף ולהישען על משענת הגב.

כדי לחגור את החגורה, החזק את הלשונית 
A, איור 60, והכנס אותה לתוך האבזם B עד 

להישמע נקישת נעילה.

בטיחות

איור 60
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המנגנון עלול 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.

המושבים האחוריים מצוידים בחגורות 
בטיחות רפויה בעלת שלוש נקודות עיגון 

ומנגנון החזרה.

חגור את חגורות הבטיחות כפי  הער ה
.60a שמוצג באיור

נורית תזכורת של חגורות  SBR מערכת
בטיחות )אם קיימת(

המערכת מתריעה בפני הנהג והנוסע  מערכת ה-SBR מזכירה לנוסעים במושבים 

הקדמי שחגורות הבטיחות שלהם לא  הקדמיים והאחוריים )אם קיימת( שחגורות 

חגורות באופן הבא: הבטיחות שלהם לא חגורות.

המערכת מסמלת אילו חגורות בטיחות לא  נדלקת וצליל אזהרה 
נחגרו באמצעות אזהרות חזותיות )נוריות 
אזהרה בלוח המחוונים וסמלי בצג( ואות 

קולי )ראה את הפסקאות הבאות(.

פנה למרכז שירות מורשה מטעם  הערה 
חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ, כדי לנטרל את 

ההתרעה הקולית לצמיתות. ניתן להפעיל 
מחדש את ההתרעות הקוליות באמצעות 

תפריט הקביעות.

כאשר אתה מחזיר את משענת  חשו ב
הגב למקומה, ודא שחגורת הבטיחות 

מוצבת כך שהיא מוכנה לשימוש.

נורית אזהרה    4
רציף נשמע במשך 6 השניות 

הראשונות.
נורית אזהרה  מהבהבת וצליל אזהרה    4

מקוטע נשמע במשך 96 השניות 
הבאות.

מותחנים
הרכב מצויד במותחני חגורות הבטיחות 
הקדמיים שמפחיתים את מידת הרפיון 

של חגורות הבטיחות בהתנגשות חזיתית 
חמורה. הם מבטיחים הידוק מושלם של 

חגורות הבטיחות לגופי הנוסעים לפני 
שמתחילה פעולת הריסון. 

מנגנוני הגלילה ננעלים, כדי לציין שהמותחן 
התערב. רכב זה אף מצויד במותחן שני  60a איור

באזור kick plate(. הפעלתו מסומנת 
באמצעות התקצרות של כבל המתכת.

ייתכן כי הפעלת המותחן תלווה בהיווצרות 
עשן, שאינו מזיק ולא מצביע על סכנת 

שריפה.
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אזהרות כלליות חשובות אין צורך לתחזק את המותחן או לשמן 
אותו: כל שינוי במצבו המקורי יפגע 

הנוגעות לשימוש בחגורות  ביעילותו.
הבטיחות אם בשל אסונות טבע )שיטפון, סופה וכד'( 

באחריות הנהג לאכוף את החוק המקומי  נפגע ההתקן ממים ומבוץ, יש להחליפו.
התקף הנוגע לשימוש בחגורות הבטיחות  כדי ליהנות מרמת ההגנה המרבית  חשוב 

)ולדאוג שנוסעיו אוכפים אותו(. של המותחן, יש להדק את חגורת הבטיחות 
חגור תמיד את חגורות הבטיחות לפני  על החזה ועל האגן.

תחילת הנסיעה.
נשים הרות חייבות לחגור חגורות בטיחות,  מכיוון שהחגורות מפחיתות משמעותית את מגבילי עומס

סכנת הפציעות עבורן ועבור עובריהן.כדי להגביר את בטיחות הנוסעים, מנגנוני 
נשים הרות חייבות להעביר את רצועת הגלילה של חגורות הבטיחות מצוידים 

החיק של חגורת הבטיחות נמוך ככל במגביל עומס המבקר את הכוח המופעל 
האפשר על האגן, מתחת לבטן )ראה איור על החזה ועל כתפיים במהלך פעולת הריסון 

61(. ככל שההריון מתקדם, על הנהגת של חגורת הבטיחות בהתנגשות חזיתית.
לכוונן את המושב ואת גלגל ההגה באופן 

שיאפשר לשלוט ברכב במלואו )נגישות 
קלה לדוושת ולגלגל ההגה(.

יש לשמור על מרווח מרבי בין הבטן לגלגל 
ההגה.

אסור שהחגורה תהיה מפותלת.
על רצועת הכתף לעבור מעל הכתף ודרך 

החזה באלכסון. על החלק התחתון של 
החגורה לעבור על האגן ולא על הבטן. 

לעולם אל תשתמש באביזרים )תפסים, 
צבתים וכד'( המרחיקים את חגורת 

הבטיחות מהגוף ראה איור 62.

איור 61

איור 62
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חגורת בטיחות אחת מיועד לשימוש  חשוב 
בידי אדם אחד. לעולם על תסיע ילד ישוב 
על ברכי נוסע אחר וחגור באותה חגורת 

הבטיחות. ככלל, אל תכניס דבר בין הנוסע 
לחגורת הבטיחות שלו, איור 63.

מערכת להגנה תחזוקה של חגורות 
הבטיחות

על ילדים כדי לתחזק את חגורות הבטיחות בתנאים 
מיטביים, הקפד על האזהרות הבאות:מיטביים, הקפד על האזהרות הבאות:

השתמש תמיד בחגורת הבטיחות    4
הסעת ילדים בבטחה מתוחה היטב ולא מפותלת; ודא שהיא 

נעה בחופשיות וללא הפרעות.

החלף את חגורת הבטיחות אחרי  12(   4
תאונה בדרגת חומרה מסוימת, אפילו 
אם סימני נזק לא גלויים. החלף תמיד 

את חגורת הבטיחות אם הופעלו 
המותחנים.

דאג שמנגנוני הגלילה לא יירטבו: הם    4
פועלים כהלכה רק אם הם יבשים.

החלף את חגורת הבטיחות אם יש    4
עליה סימני בלאי או חתכים.

 )24 ,23 
להגנה מרבית בתאונה על כל הנוסעים 
לשבת ולהשתמש נכון במערכות ריסון 

רלוונטיות, לרבות תינוקות וילדים.
זוהי הנחיית חובה בכל מדינות האיחוד 

האירופי בהתאם לתקן  
ילדים שגובהם עד 1.50 מ' ושגילם עד 12 

שנים חייבים לשבת במושב בטיחות מתאים 
במושב האחורי.

סטטיסטיקת תאונות מוכיחה שהמושב 
האחורי בטוח יותר לילדים.

בהשוואה לאדם מבוגר, ראשו של הילד 
גדול וכבד יותר ביחס לשאר הגוף, ומבנה 
השרירים והשלד שלו עדיין לא מפותחים.

EC    E2003/20/    

איור 63
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באירופה מאפייניהם של מושבי הבטיחות  התקנה של מושב בטיחות לפיכך, יש להשתמש במערכות ריסון 
מוסדרים בתקן ECE-R44 המחלק אותם  אחרות מלבד חגורות בטיחות, כדי להפחית 

באמצעות חגורות בטיחות לחמש קבוצות משקל: את סכנת הפציעות בעת תאונה, בלימה 
מושבי הבטיחות האוניברסליים מותקנים  משקל עד 10 ק"ג חדה או תמרון פתע. ילדים חייבים לשבת  קבוצה 0 

באמצעות חגורות הבטיחות העומדים בתקן  משקל עד 13 ק"ג קבוצה +0  באופן בטוח ונוח. מומלץ להסיע את הילד 
ECE R44 ומחולקים לקבוצות משקל שונות. משקל 9-18 ק"ג במושב הבטיחות הפונה לאחור במשך  קבוצה 1 

האיורים להמחשה ולהנחיות הרכבה  חשו ב משקל 25-15 ק"ג תקופה ארוכה ככל האפשר )עד גיל 4-3  קבוצה 2 
בלבד. התקן את מושב הבטיחות בהתאם  משקל 36-22 ק"ג שנים לפחות( וכל עוד מאפייניו של המושב  קבוצה 3 

להוראות היצרן שמסופקות עם המושב. מרשים זאת, מכיוון שזהו המצב הבטוח 
מומלץ להחליף את מושב הבטיחות  חשוב  כל מושבי הבטיחות חייבים להכיל תעודות  בעת תאונה.
ואת חגורת הבטיחות שבאמצעותה הותקן  תאימות ביחד עם תו בקרה על תווית  בחירת המושב המתאים תלויה במשקל 

אחרי תאונה בדרגת חומרה מסוימת. המחוברת באופן קבוע למושב, ואין להסירה. הילד. ישנם סוגים שונים של מושבי בטיחות, 
קטלוג האביזרים של פיאט כולל מושבי  לכן, מומלץ לבחור סוג המתאים ביותר לילד.

בטיחות עבור כל קבוצת משקל. קבוצע 0 ו- +0מומלץ תמיד לבחור את מושב הבטיחות 
יש להסיע תינוקות שמשקלם עד 13 ק"ג  מומלץ להשתמש במושבים אלה מכיוון  הנכון עבור הילד. לשם כך, עיין בספר 

במושב במושב בטיחות מערסל הפונה  שהם עוצבו ונבחנו במיוחד עבור רכבי פיאט. ההוראות של מושב הבטיחות, כדי לוודא 

לאחור התומך בראשו של התינוק ואינו  שהוא נכון לילדך.

מפעיל לחץ על צווארו בהאטה חדה.
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מושב הבטיחות/סל-קל מאובטח במקום 
באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב, 

והילד מרוסן בחגורות הבטיחות של המושב.

קבוצה 1
ילדים שמשקלם מ- 9 עד 18 ק"ג רשאים 

לנסוע במושב הפונה לפנים.

קבוצה 2
ילדים במשקל 15 עד 25 ק"ג יכולים 

להשתמש ישירות בחגורות הבטיחות של 
הרכב.

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.

קבוצה 3
ילדים שמשקלם מ- 22 עד 36 ק"ג יכולים 

להשתמש במושבי הגבהה זמינים, כדי 
למקום נכון את חגורת הבטיחות.

איור 67 מציג מיקום נכון עבור הילד במושב 
האחורי.

ילדים שגובהם עולה על 1.50 מ' יכולים 
לחגור חגורת בטיחות כרגיל כמו המבוגרים.

איור 64

איור 67
איור 66

איור 65
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תאימות מושב הנוסע לתקנות הנוגעות לשימוש במושב 
בטיחות מסוג אוניברסלי

פיאט 500 עומד בתקן האירופי החדש 2000/3EC המתאר את אפשרויות ההתקנה של 
מושבי בטיחות לילדים במושבי הרכב לפי הטבלה הבאה:מושבי בטיחות לילדים במושבי הרכב לפי הטבלה הבאה:

התקנת מושב 
בטיחות מסוג 

מושב אחורי 24(  מושב נוסע קדמי טווח משקל קבוצה

U U עד 13 ק"ג קבוצה 0, +0

U U 9-18 ק"ג קבוצה 1

U U 15-25 ק"ג קבוצה 2

U U 22-36 ק"ג קבוצה 3

   ECE-R44 מתאים למושב בטיחות לילד מסוג אוניברסלי בהתאם לתקנה אירופית = U
עבור קבוצת המשקל המפורטת.  

איזופיקס 
הרכב מצויד בעיגוני איזופיקס, תקן אירופי 

חדש שהופך התקנה של מושב בטיחות 
למהירה, פשוטה ובטוחה.

מערכת האיזופיקס מאפשרת להתקין את 
מושב הבטיחות מסוג איזופיקס ללא שימוש 

בחגורות הבטיחות של רכב, אלא ישירות 
לשלושה עיגונים של הרכב.

במקומות שונים ברכב ניתן להתקין הן 
מושב איזופיקס הן מושב בטיחות רגיל.
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כדי להתקין מושב בטיחות מסוג איזופיקס,  חבר את שני העיגונים המתכתיים A, איור ב
68, הנמצאים בין כרית המושב האחורי  ייט

למשענת הגב שלו. לאחר מכן, הסר את  המדף האחורי, קשור את הרצועה העליונה ח ו

)המסופקת עם מושב הבטיחות( לעיגון  ת

המיוחד B, איור 69, שנמצא מאחורי 
משענת הגב  למטה. 

דוגמה למושב בטיחות אוניברסלי מסוג 
איזופיקס לקבוצת משקל 1 מוצג באיור 70.

האיורים הינם להמחשה ולהנחיות  חשוב 
הרכבה בלבד.

התקן את מושב הבטיחות בהתאם 
להוראות היצרן שמסופקות עם המושב.

מותר להשתמש במושב בטיחות  הער ה
אוניברסלי מסוג איזופיקס העומד בתקן 

ECE R44 "איזופיקס אוניברסלי" )R44/03 או 
גרסאות משודרגות(.

קבוצות המשקל האחרות מכוסות במושב 
בטיחות איזופיקס ספציפי שעוצב, נבנחן 
ואושר לרכב זה בלבד )ראה את רשימת 

המכוניות המסופקת עם מושב הבטיחות(.

מושבי בטיחות אוניברסלי  מסוג איזופיקס 
Duo Plus ומושב מיוחד מסוג G 0/1 זמינים 

בקטלוג האביזרים של פיאט.

לפרטי התקנה/שימוש נוספים עיין בחוברת  איור 68

ההתקנה המצורפת למושב הבטיחות.

איור 70

איור 69
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תאימות מושב הנוסע לתקנות הנוגעות לשימוש במושב בטיחות מסוג אוניברסלי 
)פיאט 500(

הטבלה שלהלן מציגה את אפשרויות ההתקנה השונות עבור מושב בטיחות לילדים עם בסיס איזופיקס, במושבים המצוידים בעיגוני 
.ECE 16 איזופיקס בהתאם לתקן אירופי

צדדי אחורי מיקום איזופיקס כיוונו של מושב בטיחות טווח משקל

X E פונה לאחור קבוצה 0: עד 10 ק"ג

X E פונה לאחור קבוצה +0: עד 13 ק"ג

X D פונה לאחור

X C פונה לאחור

X D פונה לאחור קבוצה 1 מ- 9 עד 18 ק"ג

X C פונה לאחור

IUF B פונה לפנים

IUF B1 פונה לפנים

)*(IUF A פונה לפנים

מיקום איזופיקס אינו מתאים למושב בטיחות איזופיקס בקבוצת משקל ו/או גודל זו.   :X 
מתאים למושב בטיחות אוניברסלי מסוג איזופיקס הפונה לפנים שמאושר לשימוש בקבוצת משקל זו.    :IUF

עבור גרסאות פיאט 500, מיקום איזופיקס זה אינו מתאים למושב בטיחות איזופיקס בקבוצת משקל ו/או גודל זו.   :)*(
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במושב בטיחות ניתן להושיב ילד אחד    4 מערכות ריסון המלצות עיקריות להסעה בטוחה  בלבד. לעולם אל תשתמש בו כדי להסיע  של ילדים
שני ילדים. התקן את מושב הבטיחות לילד במושב    4 - )SRS( נוספות

בדוק תמיד שחגורות הבטיחות לא  כרית בטיחות4   עוברות על צווארו של הילד.
האחורי, מכיוון שהוא המקום המוגן 

ברכב בעת תאונה.ברכב בעת תאונה.
בדוק תמיד שחגורת הבטיחותנ חגורה    4 הסע ילדים במושב בטיחות הפונה    4

)25 היטב באמצעות משיכתה.  לאחור תקופה רוכה כלכ האפשר, עד 
במהלך הנסיעה ודא שהילד יושב נכון    4 גיל 3-4 אם ניתן.
ולא משחרר את חגורת הבטיחות שלו. אם כרית האוויר של הנוסע הקדמי    4

לעולם אל תרשה לילד להניח את    4 מנוטרלת, בדוק תמיד שדולקת נורית 
רצועת הכתף מתחת לזרוע או מאחורי  האזהרה הייעודית בלוח המכשירים כדי 

גבו. לוודא שהכרית אכן מנוטרלת.
לעולם אל תסיע ילדים על הברכיים    4 אם בכוונתך להתקין מושב בטיחות    4
שלך, אפילו תינוקות רכים. איש לא  לילד במושבים האחוריים, מומלץ למקם 

יצליח להחזיק ילד בתאונה. אותו רחוק מהמושבים הקדמיים ככל 
אם הרכב היה מעורב בתאונה, החלף    4 האפשר.

את מושב הבטיחות במושב חדש. הקפד לפעול לפי ההוראות הנלוות    4
למושב הבטיחות. שמור את חוברת 
ההוראות ברכב ביחד עם המסמכים 

האחרים וספר נהג זה. אל תתקין מושב 
בטיחות משומש ללא הוראות.

ייתכן כי רכבך מצויד בכריות האוויר הבאות:
כרית אוויר קדמית של נהג   4

כרית אוויר קדמית של נוסע   4
כרית אוויר לברכי נהג   4

כריות אוויר של נהג ושל נוסע להגנה    4
על אזור האגן, החזה והכתפיים )כריות 

צדדיות(
כריות אוויר צדדיות להגנה על ראשם של    4

נוסעים קדמיים ושל נוסעים היושבים 
במושבים אחוריים קיצוניים )כרית וילון(.
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נפחן של כריות האוויר במצב התנפחות  כריות אוויר קדמיות אינן מחליפות את  כריות אוויר קדמיות
השיא שלהן ממלא כמעט את כל החלל בין  ההגנה שמספקות חגורות בטיחות אלא  כריות האוויר הקדמיות עבור מושב הנהג/
גלגל ההגה לנהג, בין העמוד התחתון לברכי  משלימות אותה. מומלץ לחגור את חגורות  הנוסע )אם קיים( נועדו להגן על הנוסעים 

הנוסע ובין לוח המכשירים לנוסע. הבטיחות בכל עת כמפורט בחוק של  במושבים הקדמיים בתאונה חזיתית 
כריות האוויר לא נפתחות בהתנגשויות  מדינות באירופה ומחוצה לה. בעוצמה בינונית-גבוהה באמצעות הצבת 

חזיתיות קלות )שבהן די בפעולת הריסון של  בעקבות פגיעה ברכב נוסעים לא חגורים  הכרית בין הנוסע לגלגל ההגה או ללוח 
חגורות הבטיחות(. ייזרקו לפנים ועלולים לבוא במגע עם כרית  המכשירים.

יש תמיד לחגור חגורות בטיחות. בהתנגשות  האוויר המתנפחת. במקרה זה כרית האוויר  לפיכך, אם כריות האוויר הקדמיות לא 
חזיתית הן מחזיקות את הנוסעים בתנוחה  לא תבצע את פעולת ההגנה הייעודית  נפתחות בסוגים אחרים של תאונות 

נכונה. שלה. )התנגשויות צד, פגיעות אחוריות, 
כריות האוויר הקדמיות נועדו וכוילו להגן  התהפכות וכד'(, אין זה סימן לתקלה 

על הנוסעים במושבים הקדמיים שחוגרים  במערכת.
חגורות בטיחות. יחידת בקרה אלקטרונית תנפח את הכרית 

בעת התנגשות חזיתית.

הכרית תתנפח מיד בחלל שבין גוף הנוסע 
לבין מבני הרכב העלולים לפצוע אותו. היא 

תתרוקן מהאוויר מיד לאחר מכן.
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כרית אוויר קדמית של נהג ב

)A - איור 71( זוהי כרית שנפתחת מידית ושמאוחסנת ייט
בתא מיוחד במרכז של גלגל ההגה. וח

ת

כרית אוויר קדמית של נהג
)B - איור 72(

זוהי כרית אוויר שנפתחת מידית 
ושמאוחסנת בתא אחסון מיוחד בלוח 

המכשירים: נפחה של כרית הנוסע גדול 
מזה של כרית הנהג.

כרית אוויר קדמית של נוסע 
ומושב בטיחות לילדים

)25 
הקפד תמיד למלא אחר ההוראות שבתווית 
המודבקת לשני צדדיו של מגן השמש )איור 

.)72a

איור 71

איור 72

72a איור
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כרית אוויר של נוסע קדמי: אזהרה
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כרית אוויר לברכי נהג
)אם קיימת( )C - איור 73(

זוהי כרית אוויר המתנפחת מידית 
והמאוחסנת בתא מיוחד מתחת לעמוד 

ההגה בגובה ברכי הנהג; היא נועדה לספק 
הגנה נוספת בהתנגשות חזיתית.

נטרול של כריות אוויר של נוסע 
קדמי: כרית קדמית וכרית צדדית

)אם קיימות(
אם יש להסיע ילד במושב הקדמי במושב 

בטיחות הפונה לאחור, נטרל את כרית 
האוויר הקדמית ואת הכרית הצדדית של 

הנוסע )אם קיימת(.

 במרכזו של לוח 

כדי לנטרל ידנית את כרית האוויר  חשו ב
הקדמית והצדדית )אם קיימת( של 

הנוסע, עיין בנושא "תצוגה" בפרק "הכרת 
מכוניתך".

נורית האזהרה 
המכשירים תדלוק באופן קבוע עד 

להפעלתן מחדש של כריות האוויר של 
הנוסע )אם ניתן(.

איור 73
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כריות אוויר צדדיות
)25  

כריות אוויר צדדיות
)אם קיימות( )כריות צדדיות - כריות וילון( 

המערכת מורכבת משתי כריוות אוויר 
המתנפחות מידית ומאוחסנות במשענות  כדי להגביר הגנה על נוסעים בהתנגשות 

הגב של המושבים הקדמיים, איור 74.  צד, הרכב מצויד בכריות אוויר צדדיות )אם 
הן מגנות על האגן, החזה והכתפיים של  קיימות( וכריות וילון )אם קיימות(.

הנוסעים בהתנגשות צדדית ברמת חומרה 
בינונית/גבוהה.כריות אוויר צדדיות מגנות על נוסעים 

בהתנגשויות צד בעוצמה בינונית-גבוהה 
באמצעות הצבת הכרית בין הנוסע לחלקי 

המבנה הפנימיים של הרכב.

אי הפעלה של כריות אוויר צדדיות בסוגים 
אחרי םשל התנגשויות )חזיתיות, אחוריות, 

התהפכויות( אינה מסמלת תקלה.

כריות וילון
)אם קיימות(

המערכת מ ורכבת משתי כריות וילון 
המאוחסנות מאחורי במכסה הצדדי של 
הגג, איור 75, ומכוסים בדיפון מיוחד. הן 

נועדו להגן על ראשם של הנוסעים הקדמיים 
בהתנגשויות צד הודות לשטח ההתנפחות 

הרחב של הכרית.

איור 75 איור 74
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לפני גריטת הרכב הבא אותו למרכז שירות  מידע חשוב ב

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ  בהתנגשות צד תספק המערכת את ההגנה  לנטרול המערכת.ט המיטבית באמצעות פתיחה נכונה של י

למותחנים, כריות אוויר קדמיו וכריות צדדיות  כרית וילון, אם הנוסע יושב בתנוחה נכונה  וח

גורמי התנפחות שונים המבוססים על סוג  במושב.  ההתנגשות. אם אחת המערכת האלה לא ת כריות האוויר הקדמיות ו/או הצדדיות 
מופעלת, אין זה סימן לתקלה בה. עלולות להיפתח, אם הרכב נחשף לחבטות 

חזקות או תאונות באזור הגחון, לדוגמה, 
זעזועים חזקים ממדרגות, שפות מדרכה 

או מכשולים, נפילה לתוך בורות גדולים או 
ירידה מהכביש.

כמות קטנה של אבק תשתחרר בפעת 
פתיחת כריות האוויר.

האבקה לא מזיקה ולא מסמלת התפרצות 
שריפה. יתרה מזו, ייתכן כי יכוסו פני השטח 

של כרית שנפתחה ופנים הרכב בשאריות 
האבק.

אבק זה עלול לגרום גירוי בעור ובעיניים.

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 של כריות האוויר, התיקונים 
וההחלפות יש לבצע במרכז שירות מורשה 

מטען חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.
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התנעת המנוע
איור  76  26(  13(

גרסאות דיזל
שלב את בלם החניה. 		4

שלב את בורר ההילוכים במצב סרק. 		4

MAR- סובב את מתג ההתנעה למצב 		4
ON והמתן לכיבוי נוריות האזהרה או 

. גרסאות בנזין )למעט מנוע 
TwinAi r 0.9 105 כ"ס(

שלב את בלם החניה. 			4
שלב את בורר ההילוכים במצב סרק. 			4

לחץ על דוושת הבלמים עד הסוף, מבלי   		4
לגעת בדוושת ההאצה.   

  AVV סובב את מתג ההתנעה למצב 		4
ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע מותנע.   

מנוע TwinAir 0.9 105 כ"ס
שלב את בלם החניה. 		4

שלב את בורר ההילוכים במצב סרק או  		4
לחץ על דוושת המצמד עד הסוף, אם 

משולב הילוך אחר.

 AVV סובב את מתג ההתנעה למצב 		4
 ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע מותנע.

 / 

Dualogi c
גרסאות עם תיבת הילוכים 

Dualogi c
המערכת מאפשרת להתניע את המנוע 

בהילוך ובמצב סרק )N(. עם זאת, יש ללחוץ 
תחילה על דוושת הבלמים, אם מצב סרק 
לא משולב. לפיכך, מומלץ לשלב את מצב 

 הסרק לפני התנעת המנוע.הסמלים 
לחץ על דוושת המצמד. 		4

 AVV סובב את מתג ההתנעה למצב 		4
 ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע מותנע.

ג רסאות גפ"מ
המנוע תמיד מותנע בבנזין, ללא תלות 

במצב שנבחר לפני כן. לכן, יש לדאוג תמיד 
 שיהיה דלק במיכל.

איור 76

התנעה ונהיגה
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 בלם חניה  27(
ידית בלם החניה, איור 77, ממוקמת בין 

 המושבים הקדמיים.
משוך את בלם החניה למעלה, כדי לשמור 

 את הרכב במצב נייח.
כדי לשחרר את בלם החניה, הרם את 

הידית מעט תוך לחיצה על לחצן השחרור 
A, איור 77. הורד את הידית תוך לחיצה על 

לחצן השחרור. 

שימוש בתיבת 
ההילוכים

)14  )28  

כדי לשלב את ההילוכים, לחץ על דוושת 
המצמד עד סוף מהלכה והזז את ידית 

ההילוכים למצב הרצוי )תרשים ההילוכים 
מופיע על ידית ההילוכים, איור 78(.

ניתן לשלב הילוך אחורי רק אחרי 
נייח. בעוד שהמנוע פועל, לחץ ע

חשוב 
שהרכב נייח. בעוד שהמנוע פועל, לחץ על שהרכ

דוושת המצמד והמתן כשתי שניות לפחות 
לפני שאתה משלב את ההילוך האחורי, כדי 

 לא לגרום נזק להילוכים ולמערכת הנעה.
כדי לעבור ממצב סרק להילוך האחורי, הרם 

, איור 78, שמתחת לידית  Aאת הטבעת 
 והזז את הידית ימינה ואחורה.

יש להשתמש בדוושת המצמד רק  חשו ב
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.

עבור רכב המצויד בתיבה בת 6 הילוכים, כדי 
לשלב את ההילוך השישי הצמד את הידית 

לימין, כדי לא לשלב את ההילוך הרביעי 
בטעות. יש לנהוג כך אף במעבר מההילוך 

 השישי להילוך החמישי.

איור 77
איור 78
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שימוש בתיבת 
  DUALOGIC הילוכים

 )14 

)אם קיימת(

מצבי הפעלה
ישנם שני מצבי הפעלה של תיבת הילוכים:

ידני: הנהג מחליט מתי להחליף הילוך. 		4

אוטומטי: המערכת מחליטה מתי  		4
להחליף הילוך.

מצב ידני
לחץ על דוושת הבלם והתנע את  		4

המנוע.
דחוף את הידית A, איור 79, של תיבת  		4

ההילוכים כלפי )+(, כדי לשלב את 
ההילוך הראשון )אם היא יוצאת ממצב 

N או R, מקם את הידית במיקום 
אמצעי( או כלפי R, כדי לשלב את 

ההילוך האחורי.
שחרר את דוושת הבלם ולחץ על  		4

דוושת ההאצה. 
במהלך נהיגה דחוף את הידית A כלפי  		4

)+( כדי להעלות הילוך אחד או כלפי )-( 
כדי להוריד הילוך אחד.

ECO ת פקוד
ECO-המשפר את תפעול תיבת תפקוד ה ECO-תפקוד ה

 ההילוכים, מופעל במצב אוטומטי בלבד.
תפקוד זה מופעל בלחיצה על לחצן E, איור 

79, הנמצא ליד ידית ההילוכים )בגרסאות 
8V 1.2 ( או בלחיצה על לחצן ECO, איור 

 0.9 TwinAir 80, בלוח המכשירים )בגרסאות
5 8 כ"ס(

כאשר תפקוד ה-ECO פעיל, יראה הצג את 
 .ECO-ו AUTO ההילוך הנוכחי ואת המילים

המערכת תבחר את ההילוך המתאים 
למהירות הרכב, למהירות המנוע ולעוצמת  מצב אוטומטי

הלחיצה על דוושת ההאצה, במטרה להגביל  לחץ על דוושת הבלם והתנע את    4
המנוע. את צריכת הדלק.

דחוף את ידית ההילוכים כלפי A/M, כדי    4
לשלב מצב אוטומטי או כלפי R, כדי 

לשלב הילוך אחורי.
שחרר את דוושת הבלם ולחץ על    4

דוושת ההאצה.

איור 79

איור 80



98

SPORT ה תפקוד

בגרסאות אלה באפשרות הנהג להשתמש ת )גרסאות 16V 1.4 - אם קיימות( נ

בתפקוד SPORT המספק הגדרות נהיגה  ספורטיביות באמצעות התערבות בהחלפות ע הילוך, ביחידת בקרת המנוע ובהיגוי. כדי ה להפעיל תפקוד זה, לחץ על לחצן SPORT, ו  נ

איור 81, בלוח המכשירים. גיה
ה

ידיות להעברת הילוכים 
 בגלגל הגה

 )אם קיימות( איור 82
ניתן לנהל את תיבת ההילוכים באופן רציף 

באמצעות הידיות בגלגל ההגה.
כדי להשתמש בידיות אלה, על ידית  		4
ההילוכים A, איור 79, להיות במצב 

 הביניים בין + לבין -.

כדי להעלות הילוך: משוך את הידית 
 הימנית + כלפי גלגל ההגה.

כדי להוריד הילוך: משוך את הידית 
השמאלית - כלפי גלגל ההגה.

איור 82

הורדת הילוך )או העלאתו(  הער ה
מתאפשרת רק במהירות מנוע )סיבובי 

 סל"ד( מתאימה.

לשימוש הנכון במערכת, מומלץ  הערה 
להשתמש ברגל ימין להפעלת יחידת 

 הדוושות. 

איור 81
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התנעה באמצעות 
כבלי עזר

)13   )26  

אם המצבר ריק, ניתן להתניע את המנוע 
בעזרת מצבר עזר בעל הספק זהה למצבר 

 הריק או מעט גבוה ממנו.

אחרי סיבוב מתג ההתנעה למצב  חשוב 
STOP וסגירת דלת הנהג המתן כדקה 

לפחות לפני שאתה מנתק את אספקת 
 החשמל מהמצבר ומחבר אותה מחדש.

במקרה חירום
במקרה חירום מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ. היכנס לאתר www.fiat.co.il כדי למצוא את 

 מרכז השירות המורשה הקרוב אליך.

 פעל באופן הבא:
הפעל את בלם החניה בשני כלי הרכב 

ושלב את ידית ההילוכים במצב סרק. חבר 
את הקטבים החיוביים, איור 83, )סימן + 

ליד הקוטב( שני המצברים באמצעות כבל 
 מתאים.

קצה אחד של הכבל השני חבר לקוטב 
השלילי )-( של המצבר המסייע ואת קצהו 

 ליד המנוע או 

אל תחבר ישירות את הקטבים  חשוב 
השליליים של שני המצברים: ניצוצות 

שנוצרים עלולים להצית את הגז הנפיץ 
 העלול להשתחרר מהמצבר.

אם מצבר העזר מותקן ברכב, מנע מגע בין 
 חלקי המתכת של שני כלי הרכב.

Start&Stop ב גרסות עם מערכת
בהתנעת חירום לעולם אל תחבר את 

השני לנקודת ההארקה 
הקוטב השלילי )-( של המצבר המסייע 

ליד תיבת ההילוכים של רכבך. התנע את 
אל הקוטב השלילי )-( של מצבר הרכב, 

המנוע. אחרי שהותנע המנוע, הסר את 
אלא לנקודה ההארקה של המנוע/תיבת 

הכבלים בסדר הפוך לחיבורם. אם לא ניתן 
 ההילוכים.

להתניע את המנוע לאחר מספר ניסיונות, 
הפסק לנסות ופנה למרכז שירות מורשה 

 מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

איור 83
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התנעה מאולצת
 )13

החלפת גלגל 
)32  

לעולם אל תתניע את המנוע בדחיפה, 
 בגרירה  או בנהיגה בירידה.

פעולות אלה עלולות לגרום לזרימת הדלק 
לתוך הממיר הקטליטי ולגרום לו נזק בלתי 

 הפיך.

חשו בזכור שמגבר הבלם ומערכת היגוי 
הכוח החשמלית )אם קיימת( לא פעילים 
אם המנוע דומם. לכן, יש להפעיל כוח רב 

יותר כדי ללחוץ על דוושת הבלם או כדי 
 לסובב את גלגל ההגה.

דומם את המנוע והפעל את בלם  		4
החניה.

שלב הילוך ראשון או הילוך אחורי. 		4
הרם את השטיח בתא המטען ושחרר  		4
את התקן הנעילה המרכזי A, איור 84.  מגבה

הוצא את ערכת הכלים והנח אותה ליד  		4  נא שים לב כי:
הגלגל המיועד להחלפה. המגבה שוקל 1.76 ק"ג. 		4	

.C הוצא את הגלגל החלופי הקומפקטי 			4 אין צורך לכוונן את המגבה. 			4

כלי רכב עם מכסה גלגל: השתמש  לא ניתן לתקן את המגבה; אם חלה בו   		4

במברג של ערכת הכלים במקום  תקלה יש להחליפו במגבה מקורי אחר.   
המיועד בקצה הקיצוני והפעל את הכוח  לא ניתן לחבר למגבה כלי אחר מלבד   		4

הדרוש. ידית הסיבוב שלו.  
עבור רכב שמצויד בגלגל סגסוגת: הסר  		4

את צלחת הגלגל המותקנת בלחיצה 
באמצעות המברג. הרמת הרכב במגבה 

שחרר את בורגי הקיבוע של הגלגל  		4 והחלפת גלגל  
המוחלף בסיבוב אחד בעזרת מפתח  כדי החליף גלגל, פעל באופן הבא:

הברגים. עצור את הרכב במקום בטוח  		4
פתח חלקית את המגבה באמצעות  		4 למשתמשי דרך אחרים ולהחלפה 

 בטוחה של גלגל. הידית.
על הקרקע להיות ישרה ודחוסה.



101

התקן את המגבה סמוך לגלגל  		4
, איור 86-85,  המוחלף, ליד הסימן 

שעל המרכב.
אם הרכב מצויד בלוחות צד יש להטות  		4

אותם, איור 87, כדי להכניס את המגבה 
מתחת לרכב.

ודא שהמגבה מוצב נכונה )ראה איור  		4
.)88

הזהר אנשים מסביב שבכוונתך להרים  		4
 את הרכב במגבה.

עליהם להתרחק ולא לגעת ברכב עד 
שלא יעמוד על הקרקע.

איור 87 איור 85

איור 86
איור 88 איור 84
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כדי להפעיל את המגבה התקן את  התקנת הגלגל  		4
  32( 39(הידית והרם את הרכב כך שיתרומם 

הגלגל כמה סנטימטרים מעל הקרקע. 
בעודך מסובב את ידית המגבה, ודא 

שהיא נעה בחופשיות ושידך לא נשרטת 
במגע עם הקרקע. החלקים הנעים של 
המגבה )ברגים וחיבורים( עלולים לגרום 
פציעות: אל תיגע בהם. אם נשפך עליך 

עם חומר סיכה, נקה אותו ביסודיות.
ודא שפני המגע בין הגלגל החלופי  		4

הקומפקטי נקיים, כדי שהברגים לא 
ישתחררו.

התקן את הגלגל החלופי תוך יישור  		4
הפין עם אחד החורים בגלגל.

הדק את ארבעת הברגים, סובב את  		4
ידית המגבה כדי להנמיך את הרכב 

והסר את המגבה.

הדק את הברגים עד סוף מהלכם    		4
הנמצאים באלכסון אחד מול השני.   

ח ישוקי סגסוגת
התקן את הגלגל והדק את הברגים    		4

באמצעות המפתח המסופק.   
הנמך את הרכב והסר את המגבה. 			4 חישוקי פלדה

באמצעות מפתח הברגים הדק את    		4
ודא שפני המגע בין הגלגל הסטנדרטי  		4

הברגים במלואם.   
לצלחת הגלגל נקיים, כדי שהברגים לא 

התקן את צלחת הגלגל המותקנת    		4
ישתחררו.

בלחיצה וודא שהפתח הייחוס שלה     
התקן את הגלגל הסטנדרטי באמצעות  		4

מיושר עם סיכת הייחוס בצלחת.   
הכנסת 4 הברגים לתוך החורים 

אם הצלחת לא מותקנת נכונה,  חשו ב והידוקם.
היא עלולה להתנתק במהלך נסיעה. הכנס את צלחת הגלגל המותקנת  		4

בלחיצה כך, שהפתח הייעודי מיושר עם 
שסתום הניפוח. 

הנמך את הרכב והסר את המגבה. 		4
באמצעות מפתח הברגים הדק את    		4

הברגים במלואם.   
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ערכת חירום 
לתיקון צמיגים 

)18   )33   FIX&G O
)אם קיימת(

ערכת החירום לתיקון צמיג Fix&Go, איור 
89, מאוחסנת בתא המטען מתחת לשטיח. 

המברג והתקן הגרירה נמצאים ליד הערכה.

ערכת Fix&Go מכילה:

Fix&Go
הכנות לתיקון הצמיג בערכת 

Fix&Go בקבוק חומר איטום A שמצויד בצינור  		4

עצור את הרכב הרחק מהתנועה  		4 C המופרד ממדחס B מילוי

במקום בטוח שבו ניתן להחליף את  מדחס C מצויד במד לחץ אוויר שמיועד  		4

הגלגל בבטחה. להתקנה של הבקבוק A, כבל עם שקע 

דומם את המנוע והפעל את בלם  		4 חשמלי D וצינור לתיקון לחץ אוויר )זהה 

החניה. לזה שבתוך המרכב(.

שלב הילוך ראשון או הילוך אחורי. 			4 מדבקה מתחת לבקבוק חומר האיטום  		4
A ובה ההודעה "max. 80 km/h" )מהירות 

מרבית 80 קמ"ש(, ישי להתקין אותה 
Fix&Go הוראות הפעלה של 

בשדה הראיה של הנהג )לדוגמה על 
הערכה מסוגלת לתקן נקב שקוטרו 4 מ" 

לוח המכשירים( לאחר תיקון הצמיג.
 מלכל היותר.

חוברת הוראות ההפעלה המסבירה  		4
הקפד למסור את העלון )המצורף לערכה( 

כיצד להשתמש בערכה באופן מהיר 
לצוות הטכני שיטפל בצמיג המתוקן 

ונכון.
 באמצעות ערכת החירום.

כפפות מגן 4	
נוזל האיטום של ערכת החירום לתיקון 

מתאמים לניפוח חלקים שונים. 4		
הצמיג יעיל בטמפרטורות שבין 20°C- לבין 

.+50° C
 לחומר איטום תאריך תפוגה.

איור 89
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 )34  

במזג אוויר קר או לח או אחרי גשם  חשו ב
כבד או רחיצת רכב, העדשות של הפנסים 

הראשיים או של הפנסים האחוריים עלולים 
להתכסות באדים ו/או עלולות להיווצר 

טיפות עיבוי על צדן הפנימי. זוהי תופעה 
טבעית שמקורה בהבדלי טמפרטורות 

ולחות בין צדה החיצוני של הזכוכית לבין   הוראות כלליות
צדה הפנימי.  לפני החלפת נורה בדוק שהמגעים לא   		4

התחמצנו. היא לא מסמנת תקלה ולא מפריעה   
נורות שרופות יש להחליף בנורות     להפעלתם הרגילה של הפנסים.4		

חדשות מאותו סוג והספק. האדים נעלמים מהר אחרי הפעלת הפנס,   
בדוק תמיד שהפנסים הראשיים     ממרכז העדשה לקצוותיה.4		

מיושרים אחרי החלפת נורה.   
אם פנס לא פועל, בדוק שהנתיך שלו   		4

תקין לפני החלפת נורה. מיקומי     
הנתיכים מצוינים בנושא "אם נתיך     

נשרף" בפרק זה.   
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סוגי נורות

הספק סוג נורות

55W H7 אור גבוה בפנסים ראשיים

55W H7 אור נמוך בפנסים ראשיים

35W D1S נורות פריקת קסנון עבור אור נמוך בפנסים ראשיים

5W/21W W21W/LL פנסי חניה קדמיים/פנסים לנהיגה ביום

21W PY24W/WY21W פנסי איתות קדמיים

24W PY24W פנסי איתות קדמיים )נורות קסנון(

5W W5W פנסי איתות צדדיים

21W PY21W פנסי איתות אחוריים

10W P21/5W פנסי צד אחוריים/פנסי בלימה

21W W16W פנס נסיעה לאחור/ערפל אחורי

5W C5W מנורת תקרה

5W W5W תאורת תא מטען

5W C5W תאורת לוחית רישוי

55W H3 פנסי ערפל

5W W5W פנס בלימה שלישי
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מכלולי פנסים קדמיים
מכלולי הפנסים הקדמיים כוללים נורות 

עבור פנסי חניה, פנסי אור נמוך, פנסי אור 
גבוה ופנסי איתות.

גישה לנורות בפנסי איתות 
)POP גרסת(

פתח את מכסה המנוע ומתוך תא המנוע 
הסר את מכסה הגומי A, איור 90.

גישה לנורות בפנסי האור הגבוה 
)POP גרסת(

הסר את פקק הגומי B, איור 90.

גישה לנורות בפנסי איתות 
)POP למעט גרסת(

פתח את מכסה המנוע ומתוך המנוע 
.90 , איור  aהחדש הסר את מכסה הגומי  A

גישה לנורות האור הנמוך בפנסים 
)POP הראשיים )למעט גרסת

פתח את מכסה המנוע ומתוך תא המנוע 
.90a איור ,B הסר את מכסה הגומי

גישה לנורות של התאורה לנהיגה 
ביום )DRL( ושל האור הגבוה 

בפנסים הראשיים
סובב את הגלגלים עד הסוף ופתח דלת מגן 

C, איור 91, )בבית הגלגל בגובה הפנסים( 
.D והסר את מכסה הגומי

איור 91

90a איור

איור 90
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אור נמוך בפנסים ראשיים
כדי החליף את הנורה, פעל באופן הבא:

הסר את מכסה הגומי כמתואר למעלה. 4	

לחץ על המהדק A, איור 92, והוצא את   4	
בית הנורה.  

אור נמוך בפנסים ראשיים
)POP למעט גרסאות(

כדי החליף את הנורה, פעל באופן הבא:

הסר את מכסה הגומי כמתואר למעלה. 4	
  ,A נתק את חיבור החשמל האמצעי 4	
איור 92a ושחרר את תפס בית הנורה.  

הוצא את הנורה והחלף אותה. 4	
חבר את הנורה בבית הנורה וחבר שוב   4	

את החיבור.  
התקן את מכסה הפלסטיק באמצעות   4	

סיבוב בכיוון השעון.  

הסר את הנורה המותקנת בלחיצה    	4
והחלף אותה.

החזר את בית הנורה למקומו ונעל אותו  		4
באופן נכון.

התקן את מכסה הגומי. 4	

אור גבוה בפנסים הראשיים
כדי החליף את הנורה, פעל באופן הבא:

הסר את מכסה הגומי כמתואר למעלה. 	4

שחרר את שני התפסים המחזיקים את   4	
הנורה A, איור 93.

הוצא את הנורה והחלף אותה. 		4

התקן את הנורה החדשה בעוד  		4
שהמיתאר של החלק המתכתי מיושר 

עם השקעים ברפלקטור, ולאחר מכן 
חבר את התפסים המחזיקים את 

הנורה. 

התקן את מכסה הגומי. 		4

נורות פריקת גז )קסנון(
)אם קיי מות(  

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

איור 92

92a איור

איור 93



108

ב
מ

רק
ה

י
 

ווריח
ם

פנסי איתות פנסי חניה / תאורה לנהיגה 
)POP קדמיים )גרסאות ביום

כדי החליף את הנורה, פעל באופן הבא: כדי החליף את הנורה, פעל באופן הבא:
הסר את מכסה הגומי כמתואר למעלה. הסר את מכסה הגומי כמתואר למעלה. 4  4

, נגד   9, איור 4 A סובב את בית הנורה סובב את בית הנורה B, איור 93, נגד   4 4 
כיוון השעון והסר אותו. כיוון השעון והסר אותו.   

הסר את הנורה המותקנת בלחיצה    הסר את הנורה המותקנת בלחיצה    4 4 
והחלף אותה. והחלף אותה.   

סובב את בית הנורה A בכיוון השעון    סובב את בית הנורה B בכיוון השעון    4 4 
ונעל אותו כהלכה. ונעל אותו כהלכה.   

התקן את מכסה הגומי. התקן את מכסה הגומי. 4  4

)POP אחוריים )למעט גרסאות
כדי החליף את הנורה, פעל באופן הבא:

הסר את מכסה הגומי כמתואר למעלה.  4

סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון   4 
והסר אותו.  

החלף את מכלול הנורה-בית נורה. 4 

 ,A החזר את בית הנורה לתושבת שלו 4 

איור 94, בסיבובו בכיוון השעון ונעל אותו    
כהלכה.  

94a איור

התקן את מכסה הפלסטיק באמצעות    4
סיבוב נגד כיוון השעון.איור 94  



109

צדדיים

יש לפעול בזהירות רבה ולנקוט  חשו ב
את כל אמצעי הזהירות, כדי לא לגרום נזק 
לבצע ולמרכב )השתמש בכרטיס פלסטיק 

קשיח ועבה דיו(.

כדי החליף את הנורה, פעל באופן הבא:

בעזרת הכרטיס הוצא את עדשת    	4
הפנס: הפעל כוח מקדמת הפנס אל   

חלקו האחורי )1 - איור 95(.  

הכנס את הכרטיס בחלקו האחורי    4	
ופעל בכיוון הנגדי )2 - איור 95( והסר    

את היחידה.  

סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון,   	4
הוצא את הנורה בתפס והחלף אותה.  

התקן את בית הנורה בתוך העדשה    	4
והחזר את את היחידה למקום. ודא     
שתפסי ההידוק משמיעים נקישת     

נעילה.   

פנסי ערפל
)אם קיימים(

להחלפת נורות פנה למרכז שירות מורשה 
מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ.

מכלולי פנסים אחוריים
כדי החליף נורה, פעל באופן הבא:

פתח את דלת תא המטען. 	4
שחרר את שני הברגים A, איור 96,  4	

והוצא את מכלול הפנס מבלי לסובב 
אותו.

הוצא את בית הנורה מהתושבת שלה  4	
 ,B באמצעות שחרורו מלשוניות הנעילה

הוצא את הנורות בדחיפה עדינה   
ובסיבון נגד כיוון השעון.

הנורות מסודרות באופן הבא, איור 97:

C: פנסי חניה/בלימה
D: פנסי איתות

איור 96

איור 95

איור 97
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פנס נסיעה לאחור/ערפל 
אחורי

כדי החליף את הנורה, פעל באופן הבא:

מתוך הפגוש לחץ על הלשונית A, איור  			4
98, והסר את המכסה המותקן    

בלחיצה.  

נתק את המחבר החשמלי A, איור 99. 		4

סובב את בית הנורה B, איור 99, נגד   		4
כיוון השעון והסר את היחידה.  

הוצא את הנורה והחלף אותה. 		4

החזר את היחידה B של הנורה/בית    		4
הנורה למקומה וסובב אותה בכיוון     

השעון.  
.A חבר מחדש את המחבר החשמלי 		4

התקן את המכסה ובדוק שהוא נעול 			4
כהלכה.  

פנס בלימה שלישי
כדי החליף נורה, פעל באופן הבא:

הסר את שני מכסה המגן ושחרר את  		4
שני בורגי ההידוק A, איור 100.

הסר את המכלול. 		4
נתקן את המחבר החשמלי B, איור  		4

.101
לחץ על ההתקן המחזיק C ופתח את   		4

בית הנורה. 
הסר את הנורה המותקנת בלחיצה    		4

והחלף אותה.

איור 100 איור 99

איור 98

איור 101

סגור את בית הנורה וודא שההתקן    		4
המחזיק נעול כהלכה.  

הברג את שני הברגים והתקן את מכסי   		4
המגן.  
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תאורת לוחית רישוי
כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:כדי החליף את הנורות, פעל ב

הפעל לחץ על הנורה המסומנת בחץ  4	
איור 102, והסר את העדשה.

החלף את הנורה באמצעות שחרורה  	4
מהמגעים הצדדיים.

התקן את הנורה החדשה וודא שהיא  	4
תפוסה היטב בין שני המגעים.

החזר את העדשה למקומה. 4	

החלפת נתיכים
)19   )35 

נתיכים בלוח הנתיכים
כדי לגשת לנתיכים עליך להסיר את 

המכסה A  איור 103.

תיבת הנתיכים, איור 104, נמצאת באזור 
התחתון בסמוך לדוושות.

הנתיך 5A עבור הסרת אדים מהמראות 
החיצוניות נמצא באזור שקע האבחון, 

כמצוין באיור 105.

איור 104

איור 103 איור 102

איור 105
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תיבת נתיכים בתא המנוע שיעור אמפר תיאור נתיך
יחידת הבקרה נמצאת בצדו הימני של תא  אור נמוך בפנס ראשי שמאלי ואספקת חשמל ליחידת בקרה 

*5 F13.המנוע ביישור פנסים ראשיים
כדי לגשת לנתיכים, פעל באופן הבא: EOBD ,שקע אבחון, רדיו, בקרת אקלים 15 F36

לחץ על הבורג A, איור 106, במלואו. 	4 מתג פנסי בלימה, צומת לוח מחוונים 5 F37

נעילה מרכזית 15 F38

משאבה של מערכת שטיפה של שמשה קדמית/חלון אחורי 15 F43

חלון חשמלי בצד הנהג 20 F47

חלון חשמלי בצד הנוסע 20 F48

חיישני חניה, בקרת תאורת רקע, מראות חשמליות 5 F49

בקרת אקלים, פנסי בלימה, מצמד, גג שמש, מראות 
7.5 F51

חשמליות

צומת תא נוסעים 5 F53

* אם קיים
איור 106

בו זמנית סובב לאט את הבורג נגד כיוון   4	
השעון עד שתרגיש התנגדות )אל   

תהדק יתר על המידה(.

	שחרר לאט את הבורג. 4	

פתיחה מסתיימת כאשר אתה רואה   4	
שראש הבורג במלואו יצא מהתושבת  

שלו.

הסר מכסה B בהחלקתו למעלה על   	4
המסילות הצדדיות, כפי שמוצג באיור.

אחרי החלפת הנתיך התקן את    	4
המכסה וודא שהוא סגור היטב.
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גרסאות גפ"מ
רכיביה של מערכת הגפ"מ מוגנים בנתיכים 

מיוחדים.

להחלפת נתיכים פנה למרכז שירות מורשה 
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

המספר המזהה של כל רכיב חשמלי 
 A המתאים לכל נתיך מצוין על גב המכסה

)ראה איור 107(.

 
איור 107

שיעור אמפר תיאור נתיך
שמע 20 F02

מאוורר של מערכת בקרת אקלים 30 F08
מתז פנסים ראשיים 30 F09

צופרים 10 F10
אור גבוה בפנסים ראשיים 15 F14
מנוע של גג שמש חשמלי 20 F15

Dualogic אספקת חשמל )מפתח( של תיבת הילוכים 7.5 F16
חימום חלון אחורי 30 F20

פנסי ערפל 15 F30
Dualogic יחידת בקרה של תיבת הילוכים 10 F84

שקע חשמלי קדמי )עם מצית סיגריות או בלעדיו( 15 F85
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טעינת מצבר
)36 

חבר את כבלי המטען לקוטבי המצבר   	4
תוך הקפדה על הקטבים הנכונים.

הפעל את המטען. 4	
בתום הטעינה כבה את המטען לפני  4	  

שאתה מנתק אותו מהמצבר. תהליך טעינת המצבר הוא לידיעתך  חשו ב
חבר מחדש את קוטב המצבר השלילי. 4	 בלבד. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה 

Start&Stop גרסאות עם מערכת מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ לביצוע פעולה 

)אם קיימת( זו.

טען את המצבר באופן הבא: אחרי סיבוב מתג ההתנעה למצב  חשוב 
, איור 108,  ת המח  ק  Aנ בר א ת 		4 STOP וסגירת דלת הנהג המתן כדקה 

 C מהחיישן )B בלחיצה על הלחצן( לפחות לפני שאתה מנתק את אספקת 
המבקר את רמת הטעינה של מצבר,  החשמל מהמצבר ומחבר אותה מחדש.

שבקוטב השלילי D של המצבר. טעינה חייבת להיות איטית בשיעור אמפר 
נמוך ולהימשך כ- 24 שעות. טעינה 

ממושכת עלולה להזיק למצבר.

Start&Stop גרסאות ללא
מערכת )אם קיימת(

טען את המצבר באופן הבא:

נתק את הכבל מקוטב המצבר השלילי. 4	

חבר את הכבל החיובי של המטען  	4
לקוטב החיובי של המצבר A, איור 109, 

.D ואת הכבל השלילי לקוטב החיישן
הפעל את המטען. בתום הטעינה כבה  4	

את המטען.
אחרי שניתקת את המטען, חבר את  	4
החיבור A לחיישן C כפי שמוצג באיור 

.108

איור 109

איור 108
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גרירת הרכב
)36 

חיבור טבעת הגרירה
טבעת הגרירה המסופקת ברכב מאוחסנת טבעת הגרירה המסופקת ברכ

בתיבת הכלים, מתחת לשטיח בתא 
המטען.  

פעל באופן הבא:

4	שחרר את המכסה הקדמי A, איור 110,   גרסאות עם תיבת הילוכים 
או את המכסה האחורי, איור 111.  Dualogic

4	הוצא את טבעת הגרירה B מערכת    ודא שתיבת ההילוכים נמצאת במצב סרק 
הכלים. N )בדוק שהרכב נע בדחיפה( והמשך  

4	הדק היטב את הטבעת על פין הברגה. באותה דרך כבגרירת רכב רגיל עם תיבת 
הילוכים ידנית.

אם לא ניתן לשלב את מצב הסרק, אל 
תגרור את הרכב ופנה למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

111 - אחורי

110 - קדמי
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אזהרות טיפולי שירות תקופתיים מבוצעים בכל  טיפולי תחזוקה
מועדי הטיפולים בתוכנית הטיפולים נקבעו  מרכזי השירות המורשים מטעם חברת  תחזוקה נכונה של המכונית חיונית 

על ידי היצרן. ס.מ.ל.ת. בע“מ במרווחי זמן/נסועה קבועים. להבטחת השמירה על תקינותה, ומצבה 
אי ביצוע טיפולי תחזוקה גורר ביטול  אם במהלך הטיפולים עלה הצורך לבצע  הטוב למשך שנים רבות.

אחריות. תיקונים או החלפת חלקים בנוסף על  לשם כך קבעה חברת פיאט סדרת בדיקות 
מומלץ להודיע למרכז שירות מורשה מטעם הטיפול העיקרי, ניתן לבצע אותם באישור  וטיפולים שיש לבצע בהתאם למרחק 
חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ על כל חריגות תפעול מפורש מבעל הרכב בלבד. אם רכבך גורר  שהרכב נסע )נסועה( ובדגמים מסוימים, 

קטנות ולא להמתין למועד השירות הבא.גרור לעתים קרובות, יש לקצר את פרק  גם בפרקי זמן קבועים, בהתאם למפורט 
הזמן בין מועדי התחזוקה. בתוכנית הטיפולים.

בלי קשר לאמור לעיל, חשוב להקפיד 
על ביצוע ההנחיות המפורטות בתוכנית 

הטיפולים )לדוגמה, בדיקה תקופתית של 
מפלסי הנוזלים, לחץ אוויר בצמיגים וכו’(.

תחזוקה וטיפול
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תכנית טיפולים   38(   21( 

גרסאות בנזין/גפ"מ
יש לבצע את הבדיקות הכלולות בתכנית התחזוקה באופן מחזורי לאחר 120,000 ק“מ או 8 שנים, החל מהמרווח הראשון. יש להקפיד על 

המרווחים הנקובים. 

 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 ק"מ באלפים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

בדוק את מצב/בלאי הצמיגים ותקן לחץ אוויר אם צריך. בדוק את 
# # # # # # # # # # תאריךהתפוגה של הערכה לתיקון צמיגים Fix&Go Automatic )אם 

קיימת(  

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 נוזלים והחלף, אם צריך )בלמים/מצמד הידראולי, שטיפת 
# # # # # # # # # #

שמשה קדמית, מצבר, קירור מנוע וכד'(

# # # # # # # # # # בדוק פליטות/עשן

השתמש בשקע אבחון כדי לבדוק את ההפעלה של מערכת ניהול 
# # # # # # # # # #

המנוע/אספקה, פליטות ואיכות שמן מנוע )אם קיים(

בדוק חזותית: צבע חיצוני, הגנת גחון, צינורות קשיחים וגמישים 
# # # # # )פליטה, מערכת דלק, בלמים(, חלקי גומי )שרוולים, גלי הינע, 

תותבים וכד'(

# # # # # בדוק בלאי של מגבים/מתזים וכוונן מתזים

# # # # # בדוק הפעלה של מגבים/מתזים וכוונן מתזים, אם צריך

בדוק שמנעול מכסה המנוע ומנעול תא המטען נקיים, וכן, בדוק 
# # # # #

שהקישורים נקיים ומשומנים.
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 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 ק"מ באלפים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

בדוק הפעלה של גג רך במהלך סגירה ופתיחה; בדוק איטום 
# # # # # # # # # #

ושימון של מסילות הגג )רק גרסאות קבריולט(

# # # # # בדוק מהלך של בלם חניה ותקן, אם צריך

ב דוק מהלך של דוושת מצמד ותקן אם צריך )גרסאות 
# # # # #

0.9TwinAir 65 כ"ס(

בדוק חזותית את מצבן ואת מידת שחיקתן של רפידות בלמי 
# # # # # # # # # # הדיסק הקדמיים/האחוריים )אם קיימות( ואת פעולתו של מחוון 

בלאי הרפידות 

# # # # # # # # # # בדוק חזותית מצב/בלאי של בלמי התוף האחוריים

# בדוק חזותית את חגורת ההינע של האביזרים

בדוק את מתיחתה של רצועת הינע של אביזרים )בגרסאות ללא 
# #

מותחן אוטומטי בלבד( ותקן לפי הצורך

בדוק חזותית את רצועת התזמון המשוננת )למעט גרסאות 0.9 
#

) TwinAir

# # )8V 1.2 בדוק מרווח שסתומים ותקן )מנועי

# # # # # בדוק מפלס שמן בתיבת הילוכים אוטומטית )1( והוסף אם צריך

בדוק חזותית מצב של: צינורות גפ"מ וחיבורים, קיבוע של מיכל 
# # # # #

גפ"מ )גרסאות גפ"מ בלבד(

בדוק הפעלה ורכיבים של מערכת דלק באמצעות שקע אבחון 
# # # # #

)גרסאות גפ"מ בלבד(

)1( בדיקות שיש לבצע כל שנה אם הרכב מופעל באקלים קשה במיוחד )מדינות קרות(.
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 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 ק"מ באלפים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

# # # # # החלף שמן מנוע ומסנן שמן )2(

# # החלף מצתים )מנוע TwinAir 0.9 65 כ"ס( )3(

# # # # # )3( )16V 1.4 - 8V 1.2 - 85 כ"ס TwinAir 0.9( החלף מצתים

החלף חגור)ו(ת הינע של אביזרים                                                                                               )4(

)4(                                                               )16V 1.4 -8 וV 1.2 החלף רצועת תזמון משוננת )מנועי

# # # # # החלק קרב מסנן אוויר )5(

# # # # # החלף את נוזל הבלמים

# החלף מסנן בתוך וסת הלחץ )גרסאות גפ"מ בלבד(

# # # # # החלף מסנן נייר )גפ"מ במצב צבירה גז( )גרסאות גפ"מ בלבד(

# 5 # 5 # 5 # 5 # 5 החלף מסנן אוויר בתא הנוסעים )5(

)2( אם הרכב משמש בעיקר לנסיעות עירוניות או אם הנסועה השנתית נמוכה מ- 10,000 ק"מ, יש להחליף את שמן המנוע ואת מסנן 
השמן מדי שנה.

)3( בגרסאות TwinAir 0.9 כדי להבטיח הפעלה נכונה ולמנוע נזקים חמורים למנוע חיוני להקפיד על: שימוש במצתים מאותו דגם וסוג 
שאושרו במיוחד לשימוש במנועים אלה )עיין בנושא "מנוע" בפרק "נתונים טכניים"(; מועדי ההחלפה של המצתים המפורטים בתוכנית 

התחזוקה; מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ להחלפת המצתים.

)4( באזורים לא מאובקים: הנסועה המרבית המומלצת היא 120,000 ק“מ. ללא קשר לנסועה, יש להחליף את הרצועה כל 6 שנים. 
באזורים מאובקים ו/או בתנאי הפעלה קשים )אקלים קר, נסיעות עירוניות, הפעלות ארוכות במהירות סרק(: הנוסעה המרבית המומלצת 

היא 60,000 ק“מ. יש להחליף את הרצועה כד 4 שנים.

)5( אם הרכב נוסע בעיקר באזורים מאובקים, יש להחליף מסנן זה כל 15,000  ק“מ.     

5	פעולות מומלצות 

# פעולות חובה
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גרסאות דיזל
יש לבצע את הבדיקות הכלולות בתכנית התחזוקה באופן מחזורי לאחר 120,000 ק“מ או 6 שנים, החל מהמרווח הראשון. יש להקפיד על 

המרווחים הנקובים.

 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 ק"מ באלפים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

בדוק את מצב/בלאי הצמיגים ותקן לחץ אוויר אם צריך. בדוק את 
# # # # # # # # # #

בדוק את מצב/בלאי הצמיגים ותקן לחץ אוויר אם צריך. בדוק את 
תאריךהתפוגה של הערכה לתיקון צמיגים Fix&Go Automatic )אם 

קיימת(

בדוק את מערכת התאורה )פנסים ראשיים, פנסי איתות, תאורת 
# # # # # # # # # # מצוקה, תאורת תא מטען, תאורת תא נוסעים, תאורת תא 

כפפות, נוריות אזהרה בלוח מחוונים וכדומה(

בדוק נוזלים והחלף, אם צריך )בלמים/מצמד הידראולי, שטיפת 
# # # # # # # # # #

שמשה קדמית, מצבר, קירור מנוע וכדומה(

# # # # # # # # # # בדוק פליטות/עשן

השתמש בשקע אבחון כדי לבדוק את ההפעלה של מערכת ניהול 
# # # # # # # # # #

המנוע/אספקה, פליטות ואיכות שמן מנוע )אם קיים(

בדוק חזותית: צבע חיצוני, הגנת גחון, צינורות קשיחים וגמישים 
# # # # # )פליטה, מערכת דלק, בלמים(, חלקי גומי )שרוולים, גלי הינע, 

תותבים וכדומה(

# # # # # בדוק מצב/בלאי של להב מגב של שמשה קדמית

# # # # # בדוק הפעלה של מגבים/מתזים וכוונן מתזים, אם צריך

בדוק שמנעול מכסה המנוע ומנעול תא המטען נקיים, וכן, בדוק 
# # # # #

שהקישורים נקיים ומשומנים
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 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 ק"מ באלפים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

בדוק הפעלה של גג רך במהלך סגירה ופתיחה; בדוק איטום 
# # # # # # # # # #

ושימון של מסילות הגג )רק גרסאות קבריולט(

# # # # # בדוק מהלך של בלם חניה ותקן, אם צריך

בדוק חזותית את מצבן ואת מידת שחיקתן של רפידות בלמי 
# # # # # # # # # # הדיסק הקדמיים/האחוריים )אם קיימות( ואת פעולתו של מחוון 

בלאי הרפידות

בדוק חזותית את מצבן ואת מידת שחיקתן של רפידות בלמי 
# # # # # # # # # #

הדיסק האחוריים

בדוק את מתיחתה של רצועת הינע של אביזרים )בגרסאות ללא 
# #

מותחן אוטומטי בלבד( ותקן לפי הצורך

# בדוק חזותית את חגורת ההינע של האביזרים

החלף שמן מנוע ומסנן שמן                                                                                                       )1(

החלף חגורת הינע של אביזרים                                                                                                   )2(

)1( המועד ופרק הזמן להחלפת שמן המנוע ומסנן שמן המנוע תלויים בתנאי השימוש ברכב. כשמגיע מועד ההחלפה, נדלקת נורית 
האזהרה בלוח המחוונים או מופיעה בו הודעה.  על כל פנים, יש לבצע החלפה אחת לשנתיים לפחות.

אם הרכב משמש בעיקר לנסיעות עירוניות, החלף את שמן המנוע ואת מסנן שמן המנוע מדי שנה.

)2( באזורים לא מאובקים: הנסועה המרבית המומלצת היא 120,000 ק“מ. ללא קשר לנסועה, יש להחליף את הרצועה כל 6 שנים. 
באזורים מאובקים ו/או בתנאי הפעלה קשים )אקלים קר, נסיעות עירוניות, הפעלות ארוכות במהירות סרק(: הנסועה המרבית המומלצת 

היא 60,000 ק“מ. יש להחליף את הרצועה כל 4 שנים.
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 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 ק"מ באלפים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

# # # החלף מסנן דלק )3(

# # # # # החלק קרב מסנן אוויר )4(

# # # # # החלף את נוזל הבלמים

# 5 # 5 # 5 # 5 # 5 החלף מסנן אוויר בתא הנוסעים )4(

)3( אם הרכב מונע בדלק שאיכותו נמוכה מהתקן האירופאי הרלבנטי, יש להחליף מסנן זה מדי 20,000 ק“מ.
)4( אם הרכב מופעל באזורים מרובי אבק, יש להחליף סנן זה מדי 20,000 ק“מ.

5 פעולות מומלצות
# פעולות חובה
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בדיקות 
תקופתיות

)4  )22   )38 

בדוק טעינת מצבר ומפלס נוזל המבצר 4  
)אלקטרוליט()אלקטרוליט( הפעלת הרכב 

בדוק חזותית את חגורות הינע העזר   4
בדוק שמן מנוע ומסנן שמנן והחלף,    4 בתנאים קשים

אם צריך.  
בדוק מסנן אבקנים והחלף לפי הצורך   4 אם הרכב מופעל באחד מהתנאים 

בדוק קרב מסנן אוויר והחלף, אם צריך.   4 התובעניים שלהלן בעיקר: כל 1,000 ק"מ או לפני נסיעות ארוכות 
גרירת גרור או קרוואן בדוק פריטים הבאים ותקן, אם צריך: 4

4  בדרכים מאובקות מפלס של נוזל קירור מנוע 		4
נסיעות חוזרות קצרות )קצרות מ- 8-7  	 4	 מפלס נוזל בלמים 		4

ק"מ( בטמפרטורות מתחת ל- 0 
מפלס של נוזל שטיפה של שמשה    		4

מעלות.
קדמית  

הפעלה מרובה במהירות סרק או נהיגה    4
מצב צמיגים ולחץ אוויר בצמיגים ארוכה במהירות נמוכה או תקופות אי 4		

הפעלה ארוכות מערכת תאורה )פנסים ראשיים, פנסי   		4

בצע את הבדיקות הבאות לעתים קרובות  איתות, תאורת מצוקה וכד'(  

יותר מהמפורט בתוכנית הטיפולים. הפעלה של מגבים/מתזים של שמשה   		4

בדוק מצב ובלאי של רפידות בלמים    4 קדמית ומיקום/בלאי של להבי מגבים    

קדמיים. של שמשה קדמית/חלון אחורי  

בדוק שמנעול מכסה המנוע ומנעול תא    4 כל 3,000 ק"מ בדוק והוסף אם צריך: שמן 
המטען נקיים, וכן, בדוק שהקישורים  מנוע.

נקיים ומשומנים.  PETRONAS מומלץ להשתמש במוצרי
בדוק חזותית מצב של: מנוע, תיבת    4 LUBRICANTS שנועדו ונוצרו במיוחד לרכבי 
הילוכים, ממסרה, צינורות קשיחים  פיאט )ראה את טבלת היקובלים בפרק 

וגמישים )פליטה, מערכת דלק,  "נתונים טכניים"(.
בלמים(, חלקי גומי )שרוולים, גלי הינע, 

תותבים וכד'(.
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תאי מנוע
)4  )22   )38  

 0.9 TwinAir מנוע

60 כ"ס*, 65 כ"ס
A. נוזל קירור מנוע

B. מכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע
C. נוזל בלמים

D. מצבר
E. מדיד שמן מנוע

F. נוזל שטיפה של שמשה קדמית
* אם קיים

 0.9 TwinAir מנוע

80 כ"ס*, 85 כ"ס - 105 כ"ס
A. נוזל קירור מנוע

B. מכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע
C. נוזל בלמים

D. מצבר
E. מדיד שמן מנוע

F. נוזל שטיפה של שמשה קדמית
* אם קיים

איור 112

איור 113
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מנועי 8V 1.2 69 כ"ס
A. נוזל קירור מנוע

B. מכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע
C. נוזל בלמים

D. מצבר
E. מדיד שמן מנוע

F. נוזל שטיפה של שמשה קדמית

מנועי 16V 1.4 100 כ"ס*
A. נוזל קירור מנוע

B. מכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע
C. נוזל בלמים

D. מצבר
E. מדיד שמן מנוע

F. נוזל שטיפה של שמשה קדמית

* אם קיים

איור 114

איור 115
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1.3  MULTIJET מנועי

75 כ"ס
A.  נוזל קירור מנוע

B. מכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע
C. נוזל בלמים

D. מצבר
E. מדיד שמן מנוע

F. נוזל שטיפה של שמשה קדמית

1.3  MULTIJET מנועי

95 כ"ס
A. נוזל קירור מנוע

B. מכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע
C. נוזל בלמים

D. מצבר
E. מדיד שמן מנוע

F. נוזל שטיפה של שמשה קדמית

איור 116

איור 117
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בדיקת מפלסים
 

שמן מנוע
)4  )26 ,)22   )38 

  )23 ,)22  

 

בדוק את מפלס שמן המנוע כחמש דקות 
אחרי הדממת המנוע בעוד שהרכב חונה 

על מישור.

 MIN על מפלס השמן להיות בין סימון
לסימון MAX על המדיד.

הערה
בגרסאות TwinAir 0.9 60 כ"ס*, 65 כ"ס, 

80 כ"ס*, 85 כ"ס ו- 105 כ"ס המדיד 
משולב במכסה המיכל.

הטווח בין הסימונים מסמל כ- 1 ל' של  		4
שמן.

 MIN-אם מפלס השמן קרוב לסימון ה 		4
או מתחתיו, הוסף שמן דרך המסנן עד 

.MAX-לסימון ב

אסור שמפלס שמן המנוע יעלה מעל  		4
.MAX סימון

תצרוכת השמן המרבית היא 400 גר'  		4
על כל 1,000 ק"מ לערך.

* אם קיים

נוזל קירור   38( 
יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור במנוע 

MAX שעל המיכל.
קר. על המפלס להיות בין סימון MIN לסימון 

MAX שעל המיכל.
תערובת של PARAFLUUP ושל מים 

מזוקקים ביחס 50:50 מעניק הגנה עד 
  .-35°C -ל

אם הרכב מופעל בעיקר תנאי אקלים 
קשים, מומלץ להשתמד בתערובת של 
PARAFLUUP 60% ו- 40% מים מזוקקים.PARAFLUUP 60% ו- 40% מים מזוקק

נוזל שטיפה של שמשה 
 קדמית/חלון אחורי

)22   )38 

)22  

השתמש בתערובת של מים ושל נוזל   
  TUTELA PROFESSIONAL SC35

בריכוזים הבאים:

 TUTELA PROFESSIONAL SC35 30% 		4
ו- 70% מים בקיץ.

 TUTELA PROFESSIONAL SC35 50% 		4
ו- 50% מים בחורף.

נוזל בלמים  38( 
אסור שמפלס הנוזל במיכל יעלה מעל סימון 

.MAX

נוזל בלמים סופח לחות. לכן, אם  חשו ב
הרכ מופעל בעיקר באזורים שאחוזי הלחות 
בהם גבוהים, יש להחליף את הנוזל לעתים 
קרובות יותר מהמפורט בתכנית התחזוקה.

מצבר
)4  )24   )38 )19  

ברכבך מותקן מצבר שתחזוקתו מועטה: 
אין צורך להוסיף מים מזוקקים לאלקטרוליט 

בתנאי שימוש רגילים.

בדיקת הטעינה ומפלס 
האלקטרוליט

יש להפקיד בידי צוות מקצועי ביצוע פעולות 
המתוארות בספר נהג זה.

פעולות הוספה חייבות להתבצע במרכז 
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ 

בידי טכנאים מקצועיים.
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פעל באופן הבא: נתק את החיבור A, איור 
  C מהחיישן )B 118, )בלחיצה על הלחצן

החלפת המצבר
אם צריך, החלף את המצבר במצבר מקורי אם צריך, החלף את המ

שאחראי לניטור מצב הטעינה של המצבר  חדש במפרט זהה.
.D ושמותקן בקוטב המצבר השלילי

אם התקנת מצבר במפרט אחר, מרווחי 
לעולם אין לנתק חיישן זה מהמצבר למעט  השירות הנקובים בתכנית התחזוקה לא 

בעת החלפת המצבר. תקפים.
אחרי סיבוב מתג ההתנעה למצב  אזהרה  הקפד לפעול לפי הוראות התחזוקה של 

STOP וסגירת דלת הנהג המתן כדקה  יצרן המצבר.
לפחות לפני שאתה מנתק את אספקת 
החשמל מהמצבר ומחבר אותה מחדש.

אי הפעלת רכב )כלי 
רכב המצוידים במערכת 

)START&STOP
אם הרכב לא פעיל )או בעת החלפת 

המצבר(, יש להקפיד ולנתק את מערכת 
החשמל של המצבר.

גלגלים וצמיגים
)39 

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 
:119

A לחץ רגיל: בלאי סוליה מאוזן.
B לחץ נמוך: בלאי מוגבר בקצות הסוליה.
C לחץ גבוה: בלאי מוגבר במרכז הסוליה.

יש להחליף את הצמיג, כאשר עובי הסוליה 
קטן מ- 1.6 מ"מ. על כל פנים, אכוף את 

החוקים הקיימים במדינה שאתה נמצא בה.

איור 118
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אם צמיג מוחלף, החלף גם את שסתום  		4
הניפוח. הימנע מבלימות עזות, התחלות נסיעה  		4

אזהרות
הימנ 		4

כדי שיהיה בלאי מאוזן בצמיגים  		4 מהירות חורכות צמיגים וחבטות עזות 
הקדמיים והאחוריים, מומלץ לבצע סבב  של דפנות הצמיגים במדרכה, מבורות 
כל 10-15 אלף ק"מ, אך להתקין אותם  וממכשולים אחרים, אם אפשר.  נסיעה 
באותו צד הרכב, כדי לא להפוך את כיוון  ארוכה בכביש משובש עלולה לגרום נזק 

הסיבוב. לצמיגים.

הימנע מנסיעה אם צמיגים מנופחים  		4 בדוק באופן סדיר שאין חתכים בדפנות,  		4
חלקית או ריקים מאוויר, מכיוון שמצב  התנפחות חריגה או בלאי חריג. פנה 
זה פוגע בבטיחות ועלול להיגרם בלתי  למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

הפיך לצמיג. ס.מ.ל.ת. בע"מ, אם צריך.

הימנע מהעמסת יתר של הרכב  		4
בנסיעה: אחרת, עלול להיגרם נזק חמור 

לגלגלים ולצמיגים.

אם צמיג נקור, עצור מיד והחלף אותו,  		4
כדי למנוע נזק לצמיג, לחישוק, למתלים 

ולמערכת ההיגוי.

צמיגים מזדקנים אפילו בשימוש מועט.  		4
סדקים בסוליה ובדפנות הם סימן 

להזדקנות.

4	דאג לבדיקה מקצועית של הצמיגים, אם 
גילם עולה על 6 שנים. אל תשכח לבדוק 

בעיון את הגלגל החלופי.

אם עליך להחליף צמיגים, התקן תמיד  		4
צמיגים חדשים והימנע מרכישת צמיגים 

ממקור לא ידוע.

מגבי שמשה 
קדמית/מגב חלון 

אחורי  40(

החלף את הלהבים, אם קצה הגומי מעוות 
או בלוי.

בכל מקרה, מומלץ להחליפם פעם בשנה.

החלפת להבי המגבים של 
השמשה הקדמית

פעל באופן הבא:

הרם את זרוע המגב והזז את הלהב כך  		4
שתיווצר זווית של 90 מעלות עם הזרוע.

לחץ על הלחצן A, איור 120, והוצא את  		4
.B מהזרוע C הלהב

הכנס את הלהב החדש ובדוק שהוא  		4
נעול במקום.

איור 119

איור 120
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החלפת הלהב במגב החלון 
האחורי

פעל באופן הבא:

הרם מכסה A, איור 121, והרם את  		4
 B הזרוע מהרכב תוך שחרור האום

המחבר אותו לפין הסיבוב.

הצב נכונה את הזרוע החדש והדק את  		4
האום במלואו.

הנמך את המכסה. 	4

מתזי השמשה הקדמית
אם הזרם לא יוצא, בדוק תחילה שיש 

נוזל שטיפה במיכל המערכת )עיין בנושא 
"בדיקת נוזלים" בפרק זה(.

לאחר מכן, בדוק שהמתזים לא חסומים. 
השתמש במחט כדי לפתוח את החסימה, 

אם צריך.

ניתן לכוון את המתזים באמצעות כוונון 
הזווית של נחיריהם.

יש לכוון את המתזים אל שליש הגובה 
מהקצה העליון של השמשה הקדמית, איור 

.122

בגרסאות עם גג שמש ודא שהגג  חשו ב
סגור לפני הפעלת המתזים הקדמיים.

מתזי חלון אחורי
מתזי החלון האחורי מקובעים.

מחזיק המתז נמצא מעל החלון האחורי, 
איור 123(.

איור 123

איור 121

איור 122
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גרסאות עם מדבקות
גרסאות עם מדבקות או חלקים עטופים/גרסאות עם מדבקות או חל

תחזוקת צבע מט
גרסאות אלה צבועות בצבע מט בלעדי גרסאות אלה צבועות ב

מעוטרים יש לשטוף ידנית בלבד. הדורש תחזוקת שימור מיוחדת. פעל לפי 

לא מומלץ להשתמש בממיסים, שעוות,  ההוראות הבאות:

מלבינים או במוצרים דומים בטיפוח הרכב,  הימנע מרחיצת רכב במברשות/גלגלות  		4 עצות לשימור הצבע
מכיוון שהם עלולים לגרום נזק ו/או ניתוק  במתקנים אוטומטיים.

חלקי של חומרי ההדבקה.צבע רחץ את הרכב באופן ידני בלבד בחומרי  		4
לכן, אם תשתמש בשיטות רחיצה או ניקוי לצבע הרכב לא רק תפקיד אסתטי, אלא  ניקוי ניטרליים ויבש אותו במטלית לחה 

אלה, יבוטל תוקף האחריו.הוא מגן על לוחות המתכת שמתחתיו.  מעור צבי.
תחזוקת צבע רגילה כוללת את רחיצת 

מומלץ להשתמש במוצרים לא  אין להשתמש בחומרים קשיחים ו/או   הער ה4		 הרכב: תדירות הרחיצה תלויה בתנאי 
חזקים לניקוי הרכב. חומרי הברקה לניקוי הרכב.

ההפעלה ובסביבת ההפעלה של הרכב.
יש לשטוף מיד וביסודיות לשלשת  חשוב  אם נוצרו כתמים )טבעות מים( 4		 חשוב  לדוגמה, באזורים מזוהמים מאוד או לאחר 

על המדבקות, הסר לשטיפה חוזרת ויבש ציפורים, מכיוון שהיא מכילה חומצה  נסיעה בדרכים שפוזר עליהם מלח, מומלץ 
במטלית רכה.חזקה במיוחד. לרחוץ את הרכב לעתים קרובות יותר.

אל תחנה )אם אפשר( את הרכב  		4
מתחת לעצים. הסר שרף צמחים מיד, יש לשטוף מיד וביסודיות לשלשת  חשו ב

מכיוון שקשה מאוד להסיר שרף יבש ציפורים, מכיוון שהחומצה שהיא מכילה 
ותצטרך להשתמש בחומרים קשיחים ו/חזקה במיוחד.

או בחומרי הברקה הפוגעים בצבע מט.

אל תשתמש בנוזל שטיפה לניקוי  		4
שמשה קדמית לא מדולל, אלא דלל 

אותו ב- 50% מים. 

גרסאות מסוימות מצוידות בקישוטים 
בלעדיים במכסי המראות החיצוניות - 

אל תשתמש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה 
או בטמפרטורה גבוהה כדי לשטוף את 

המראות.
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נתונים טכניים
משקל מרבי מותר עבור רכב עמוס נתוני זיהוי    F

במלואו וגרור
משקל מרבי מותר על סרן ראשון    G

)קדמי(
משקל מרבי מותר על סרן שני )אחורי(   H VIN לוחית

סוג מנוע   I הלוחית נמצאת בפינה שמאלית אחורית 

קוד גרסת מרכז   L של רצפת תא המטען וכוללת את נתוני 

קוד חלקי חילוף   M הזיהוי הבאים )איור 124(:

רמת תכולת עשן )עבור מנוע דיזל(.   N מספר אישור דגם   B
קוד זיהוי של דגם הרכב   C

מספר שלדה   D
משקל מרבי מותר עבור רכב עמוס    E

במלואו

לוחית זיהוי של צבע מרכב
ניתן למצוא אותה בצדה החיצוני )משמאל( ניתן למצוא אותה בצדה החיצוני )משמא

של דלת תא המטען והיא כוללת את 
הנתונים הבאים )איור 125(:

יצרן הצבע   A
שם הצבע   B

קוד הצבע של פיאט   C
קוד צבע של צביעה חוזרת ותיקונים.   D

איור 125 איור 124
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לוחית סימון שלדהנ
הלוחית נמצאת בפינה ימנית אחורית של  ת

רצפת תא המטען וכוללת את נתוני הזיהוי  הבאים )איור 126(:ינונ י
דגם הרכבם 		4  

מספר שלדה 		4 ייינכט
ם

מספר מנוע
מספר מנוע מוטבע על בלוק הצילינדרים 

וכולל את דגם השלדה ואת מספרה סידורי.

איור 126
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מנוע 
TwinAir 09  105 כ"ס TwinAir 09  85 כ"ס TwinAir 09  65 כ"ס מידע כללי

199B6000 312A2000 312A4000 קוד מנוע

בנזין בנזין בנזין מחזור פעולה

2 בטור 2 בטור 2 בטור מספר ומערך צילינדרים

80.5X86.0 80.5X86.0 83.5X88 קדח ומהלך בוכנה )מ"מ(

875 875 964 נפח מנוע )סמ"ק(

10±02:1 10±02:1 11,1:1 יחס דחיסה

72)**( 77)*( 62.5 48 )EC) )kW) הספק מרבי

98)**( 105)*( 85 65 )EC) )HP) הספק מרבי

5500)**( 5500)*( 5500 6250 במהירות מנוע )סל"ד(

120)**( 145)*( 145 88 )EC) )Nm) מומנט מרבי

12,2)**( 14,8)*( 14,8 8,9 )EC) )kgm) מומנט מרבי

1750)**( 2000)*( 1900 3500 במהירות מנוע )סל"ד(

NGK ILKR9G8 NGK LKR9EI-8 NGK LKR7DI-12 מצתים

)228 EN בנזין נטול עופרת 95 רון )לפי מפרט )228 EN בנזין נטול עופרת 95 רון )לפי מפרט דלק

 SPORT מצב )*(
NORMAL מצב )*(
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יינות

 ם
כט

ייני
ם

י
ם

TwinAir 09  80 כ"ס )*( TwinAir 09  60 כ"ס )*( מידע כללי

312A5000 312A6000 קוד מנוע

בנזין בנזין מחזור פעולה

2 בטור 2 בטור מספר ומערך צילינדרים

80.5X88 83.5X88 קדח ומהלך בוכנה )מ"מ(

875 964 נפח מנוע )סמ"ק(

10±02:1 11,1:1 יחס דחיסה

59 44 )EC) )kW) הספק מרבי

80 60 )EC) )HP) הספק מרבי

5500 6250 במהירות מנוע )סל"ד(

145 88 )EC) )Nm) מומנט מרבי

14,8 8,9 )EC) )kgm) מומנט מרבי

1900 3500 במהירות מנוע )סל"ד(

NGK PLKR9C8 או NGK LKR9CI-8 NGK T20182U מצתים

)228 EN בנזין נטול עופרת 95 רון )לפי מפרט )228 EN בנזין נטול עופרת 95 רון )לפי מפרט דלק

)*( אם קיים.
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16V  1.4 100 כ"ס )*( 8V  1.2 69 כ"ס LPG 8  1.2 69 כ"סV מידע כללי

169A3000 169A2000 169A4000 קוד מנוע

בנזין בנזין בנזין מחזור פעולה

4 בטור 4 בטור 4 בטור מספר ומערך צילינדרים

72X84 70.8X78.86 70.8X78.86 קדח ומהלך בוכנה )מ"מ(

1368 1242 1242 נפח מנוע )סמ"ק(

10.8:1 11.1:1 11.1:1 יחס דחיסה

73.5 51 51 )EC) )kW) הספק מרבי

100 69 69 )EC) )HP) הספק מרבי

6000 5500 5500 במהירות מנוע )סל"ד(

131 102 102 )EC) )Nm) מומנט מרבי

13.4 10.4 10.4 )EC) )kgm) מומנט מרבי

4250 3000 3000 במהירות מנוע )סל"ד(

NGK ZKR7A-10 מצתיםNGK DCPR7EN-10 NGK ZKR7AI-8Champion RA8MCX4

ב נזין נטול עופרת 95 רון ב נזין נטול עופרת 95 רון LPGדלק
)228 EN לפי מפרט( )228 EN לפי מפרט(

)*( אם קיים.
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16V Multijet 1.3  95 כ"ס מידע כללי 16V Multijet 1.3  75 כ"ס

199B1000 169A1000 קוד מנוע

דיזל דיזל מחזור פעולה

4 בטור 4 בטור מספר ומערך צילינדרים

69.6X82 69.6X82 קדח ומהלך בוכנה )מ"מ(

1248 1248 נפח מנוע )סמ"ק(

16.8:1 17.6:1 יחס דחיסה

70 55 )EC) )kW) הספק מרבי

95 75 )EC) )HP) הספק מרבי

4000 4000 במהירות מנוע )סל"ד(

200 145 )EC) )Nm) מומנט מרבי

20.4 14.8 )EC) )kgm) מומנט מרבי

1500 1500 במהירות מנוע )סל"ד(

)EN590 דיזל )מפרט )EN590 דיזל )מפרט דלק

)*( אם קיים.
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מידות
המידות מבוטאות במ"מ, איור 127, ומתייחסות לרכב המצויד בצמיגים המקוריים שלו. הגובה מתייחס למכונית ללא מטען.

I G F E D C B A גרסאות

1407 1413 	#1488 TwinAir 0.9   60 כ"ס* - 65 כ"ס
5

1627 551 2300 720 35711048  51414  
1407 141 3 	1488	# TwinAir 0.9   80 כ"ס* - 85 כ"ס - 105 כ"ס

5
1627

5
551 2300 720 35711048 1414  

1488	#1407 1627 1413 551 2300 720 3571 8V 1.2   69 כ"ס
1413 1488	# 16V1407 1.4   100 כ"ס* 1627

	5
551 2300 720 35711414

1488	#1407 1627 1413 551 2300 720 3571 Multijet 1.3   75 כ"ס - 95 כ"ס
 

ייתכנו הבדלים בגודל בהתאם למידות החישוקים.  # 

R16 195/45 בצמיגים 5 

אם קיים   *
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ננ
ינות

 ם
ייינכט

ם

גלגלים  30(,32(,39(,42(  15(

חישוקים וצמיגים
אם ישנה סתירה בין הנתונים בספר הנהג לבין רשיון הרכב, המפרט הקובע הוא זה המופיע ברשיון הרכב. הקפד על המידות  אזהר ה

המפורטות כדי להבטיח את בטיחות הרכב בתנועה. התקן צמיגים מאותו יצרן ומאותו סוג על כלהגלגלים.

אל תשתמש באבובים בצמיגים נטולי אבובים. אזהר ה

גיאומטריית גלגלים
0.5 ± 1 מ"מ                   הערכים מתייחסים למכונית במצב כשיר לנהיגה. התכנסות הגלגלים הקדמיים הנמדדת     

גלגל חלופי קומפקטי # גרסאות
צמיגי שלג צמיגים חישוקים

צמיג חישוק

175/65R14 82Q )M+S(   175/65R14 82T 51/2JX14H2-ET35 TwinAir 0.9   60 כ"ס #
135X80 R14 84M 4.00BX14 ET43 185/55R15 82Q )M+S( 	0185/55R15 82T 	5 6JX15H2-ET35

195/45R16 84Q )M+S( 	0195/45R16 84T 	56JX16H2-ET35

135X80 R14 84M 4.00BX14 ET43 175/65R14 82Q )M+S( 175/65R14 82T 51/2JX14H2-ET35 TwinAir 0.9   65 כ"ס 
135X80 R14 84P 4.00BX14 ET43 185/55R15 82Q )M+S( 	0185/55R15 82T 	56JX15H2-ET35 )*(TwinAir135X80 R14 84P 0.9   80 כ"ס # 4.00BX14 ET43

135X80 B14 84M)**( 4.00BX14 ET43 195/45R16 84Q )M+S( 	0195/45R16 84T 	561/2JX16H2-ET35 TwinAir 0.9   85 כ"ס
135X80 R14 84P 4.00BX14 ET43 185/55R15 82Q )M+S( 	0185/55R15 82H 	56JX15H2-ET35 TwinAir 0.9   105 כ"ס
135X80 B14 80P 4.00BX14 ET43
135X80 B14 84M 4.00BX14 ET43 195/45R16 84Q )M+S( 	0195/45R16 84H 	561/2JX16H2-ET35

אם קיים    #
חישוק סגסוגת  		5

לא ניתן להתקין שרשראות 0	

)*( עבור מנוע TwinAir 0.9 80 כ"ס בלבד
)**( למעט מנוע TwinAir 0.9 80 כ"ס
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גלגל חלופי קומפקטי # גרסאות
צמיגי שלג צמיגים חישוקים

צמיג חישוק

175/65R14 82Q )M+S(   175/65R14 82T 51/2JX14H2-ET35 8V 135X80 R14 84P 1.2   69 כ"ס 4.00BX14 ET43
135X80 R14 84M 4.00BX14 ET43 185/55R15 82Q )M+S( 	0185/55R15 82T 	5 61/2JX15H2-ET35
135X80 B14 84M 4.00BX14 ET43 195/45R16 84Q )M+S( 	0195/45R16 84T 	561/2JX16H2-ET35

#185/55R15 82Q )M+S( 	0185/55R15 82H 	 	56JX15H2-ET35 16V 1.4   100 כ"ס 
135X80 R14 84P 4.00BX14 ET43
135X80 R14 84M 4.00BX14 ET43 185/55R15 82Q )M+S( 	0185/55R15 82H 6JX15H2-ET40
135X80 B14 84M 4.00BX14 ET43

195/45R15 82Q )M+S( 	0195/45R16 84T 561/2JX16H2-ET35

175/65R16 84Q )M+S( 175/65R14 82H 	 51/2JX14H2-ET35  1.3 16V Multijet
135X80 R14 84P 4.00BX14 ET43

75135X80 R14 84M כ"ס 4.00BX14 ET43 185/55R15 82Q )M+S( 	0185/55R15 82H 	561/2JX15H2-ET35
135X80 B14 84M 4.00BX14 ET43

195/55R16 84Q )M+S( 	0195/45R16 84H 	561/2JX16H2-ET35

175/65R14 82Q )M+S( 175/65R14 82T  	51/2JX14H2-ET35	  1.3 16V Multijet
135X80 R14 84P 4.00BX14 ET43 95135X80 R14 84M כ"ס 4.00BX14 ET43 185/55R15 82Q )M+S( 	0185/55R15 82T 	56JX15H2-ET35
135X80 B14 84M 4.00BX14 ET43

195/45R16 84Q )M+S 	0195/45R16 84T 561/2JX16H2-ET35

אם קיים  	#

חישוק סגסוגת 		5

לא ניתן להתקין שרשראות 		0
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ננ
ינות

 ם
ייינכט

ם

לחץ אוויר בצמיגים  33(, 39(
הוסף 0.3+ בר למפרט לחץ הניפוח כאשר הצמיגים עדיין חמים. בדוק מחדש את לחצי האוויר בצמיגים קרים.

גלגל חלופי  עומס מלא )בר( עומס בינוני )בר(
צמיגים

קומפקטי )בר( # אחורי קדמי אחורי קדמי

2.2 2.2 5/  2.3	0 2.0 2.0 5/  2.2	0 175/65R14 82T
2.2 2.3 2.0 2.2 175/65R14 82H
2.2 2.3 2.2 2.3 175/65R14 82T )*(
2.3 2.3 2.1 2.2 185/55R15 82T

2.8
2.3 2.3 2.1 2.2 185/55R15 82H
2.3 2.4 2.1 2.2 195/45R16 84T
2.3 2.4 2.2 2.4 195/45R16 84T )*(
2.3 2.4 2.1 2.2 195/45R16 84H

אם קיים  	#

     1.28V עבור גרסאות 		5

MultiJet 1.3 -ו TwinAir 60 HP, 65 HP, 80 HP, 85 HP 0.9 עבור גרסאות 		0

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית  )*( 

שרשראות שלג  15(
יש להשתמש בשרשראות שלג בהתאם לתקנות החוק המקומי במדינה שאתה נוהג בה. ניתן להתקין שרשראות שלג בצמיגי הגלגלים 

הקדמיים )גלגלים מניעים( בלבד. בדוק את מתיחתן של שרשראות השלג אחרי נסיעה בת כמה מטרים.

לא ניתן להתקין שרשראות שלג על הגלגל החלופי הקומפקטי. אם צמיג קדמי נקור, החלף את הגלגל האחורי בגלגל חלופי  חשוב 
קומפקטי ואת הגלגל האחורי שהסרת התקן על הסרן הקדמי. באופן זה על הסרן הקדמי מותקנים שני גלגלים מניעים רגילים וניתן להתקין 

שרשראות שלג.
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צמיגי שלג  30( 
השתמש בצמיגי שלג במידה זהה לזו של הצמיגים הרגילים של הרכב.

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.

ביצועיהם של צמיגים אלה נמוכים באופן ניכר אם עומק הסוליה שלהם קטן מ- 4 מ"מ.

במקרה זה החלף אותם.

בשל מאפייניהם של צמיגי שלג, בתנאי שימוש רגילים או בנסיעות ארוכות בדרכים מהירות, ביצועיהם של צמיגים אלה נמוכים מביצועים של 
צמיגים סטנדרטיים.

לפיכך, יש להגביל את השימוש בצמיגים אלה בהתאם להצהרת תאימות שלהם.

אם אתה משתמש בצמיגי שלג שהמהירות המרבית שלהם נמוכה מזו של הרכב )בתוספת 5%(, בשדה הראיה של הנהג הצב  חשוב 
תזכורת ובה המהירות המרבית של צמיגי השלג )לפי תקן אירופי(.

היגוי
סוג קוטר סיבוב )מ'( גרסאות

9.3 TwinAir 0.9   60 כ"ס*
9.3 TwinAir 0.9   80-85 כ"ס*
9.3 TwinAir 0.9   105 כ"ס

מנגנון סבבת ופס משונן עם היגוי כוח  9.3 8V 1.2   69 כ"ס
חשמלי

10.8 16V 1.4   100 כ"ס*
9.3 Multijet 1.3 16V   75 כ"ס
10.8 Multijet 1.3 8V  95 כ"ס

* אם קיים
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ת
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ם

ביצועים
מהירות מרבית בקמ"ש שניתן להשיגה לאחר שימוש ראשוני ברכב.

קמ"ש גרסאות

157 )בהילוך רביעי( TwinAir 0.9   60 כ"ס*

159 )בהילוך רביעי( TwinAir 0.9   65 כ"ס

171 TwinAir 0.9   80 כ"ס*

173 TwinAir 0.9   85 כ"ס

188 TwinAir 0.9   105 כ"ס

160 8V 1.2   69 כ"ס

160 LPG 8 1.2   69 כ"סV

182 16V 1.4   100 כ"ס*

165 Multijet 1.3 16V  75 כ"ס

180 Multijet 1.3 16V  95 כ"ס

* אם קיים
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משקלים   13( 14(
  0.9 TwinAir   0.9 TwinAir   0.9 TwinAir

8V 1.2   69 כ"ס
105 כ"ס* 80 - 85 כ"ס* 60 - 65 כ"ס* משקלים )ק"ג(

משקל רכב ללא מטען 
)עם כל הנוזלים, מיכל 

	0940/930 	0865/900 980 940 	0970/980 	0940/930 905 865 דלק מלא ב- 90%, 
ללא ציוד אופציונלי( 

)ק“ג(:

משקל מטען כולל 
415 	0480/450 415 440 415 440 445 475

נהג: #

משקל מטען מרבי 
מותר 5 

770 770 830 830 830 830 770 770
סרן קדמי:

640 640 640 640 640 640 640 640
סרן אחורי:

	01320/1395 	01345/1355 1395 1380 	01385/1395 	01380/1370 1350 1340
כולל:

משקלי גרור 
800 800 800 800 800 800 800 800 גרור עם בלמים: 
400 400 400 400 400 400 400 400 גרור ללא בלמים:

משקל מרבי על היצול 
60 60 60 60 60 60 60 60

)גרור עם בלמים(:

אם מותקן ציוד מיוחד )גג שמש, התקן גרירה וכדומה(, משקל הרכב עולה ללא מטען וקטן משקל המטען שניתן להעמיס בה. #	

אין לחרוג מהמשקלים המותרים.  הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו. 		5

Dualogic גרסאות 		0

אם קיים * 
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 69  1.2 8V  75  Multijet 1.3 16V
Multijet 1.3 16V  95 כ"ס* 16V 1.4   100 כ"ס*

LPG כ"ס כ"ס משקלים )ק"ג(

משקל רכב ללא מטען 
)עם כל הנוזלים, מיכל 

865 1020 980 1020 980 	0970/980 	0930/940 דלק מלא ב- 90%, 
ללא ציוד אופציונלי( 

)ק“ג(:

משקל מטען כולל 
480 415 440 415 440 415 440

נהג: #

משקל מטען מרבי 
מותר 5 

770 830 830 830 830 830 830
סרן קדמי:

640 640 640 640 640 640 640
סרן אחורי:

1345 1435 1420 1420 1420 	01385/1395 	01370/1380
כולל:

משקלי גרור 
- 800 800 800 800 800 800 גרור עם בלמים: 
- 400 400 400 400 400 400 גרור ללא בלמים:

משקל מרבי על היצול 
60 60 60 60 60 60 60

)גרור עם בלמים(:

אם מותקן ציוד מיוחד )גג שמש, התקן גרירה וכדומה(, עולה משקל הרכב ללא מטען וקטן משקל המטען שניתן להעמיס בה. 	#

אין לחרוג מהמשקלים המותרים.  הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו. 		5

Dualogic גרסאות 		0

אם קיים  *
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קיבולים   21(, 38(   11(, 22(  4( 
  0.9 TwinAir   0.9 TwinAir

 100   1.4 16V  69   1.2 8V
דלקים וחומרי סיכה מומלצים  105-85-80  65 - 60 גרסאות בנזין

כ"ס* כ"ס
כ"ס* כ"ס*

דלק נטול עופרת 95 אוקטן לפחות  35 35 35 35 מיכל דלק )ל'(:
)228 EN מפרט( 5 5 5 5 כולל עתודה )ל'(:

תערובת של מים מזוקקים ו-  מערכת קירור מנוע )ל'(:
4.4 5.2/4.85 5.3 5.2

PARAFLU UP ביחס שווה 50:50 )**(
SELENIA K P.E	0 2.75		0 2.5		0 2.8	# 2.8	# שמן מנוע )ל'(:

SELENIA DIGITEK PE	# 2.90		0 2.8		0 3.2	# 3.2	# שמן מנוע ומסנן )ל'(:

TUTELA GEAR FORCE תיבת הילוכים/תיבת 
1.65 1.65 1.65 1.65

הדיפרנציאל )ל'(:

TUTELA CAR CS SPEED שמן מיוחד  מערכת הפעלה 
ATF DEXRON III עם תוסף מסוג הידראולית של תיבת 

0.7/0.95 0.7/0.59 0.7/0.59 -
 Dualogic הילוכים

)ל'/ק"ג(:

TUTELA TOP 4 מערכת בלמים 
0.55 0.55 0.55 0.55

הידראולית  )ק"ג(:

 TUTELA -תערובת של מים ו מיכל נוזל שטיפה של 
PROFESSIONAL SC35 2.5 2.5 2.5 2.5 שמשה קדמית וחלון 

אחורי )ל'(:

אם קיים   *

כאשר רכבך מופעל בתנאים קשים מאוד, מומלץ להשתמש בתערובת של PARAFLUUP 60% ו- 40% מים מזוקקים.   **

גרסאות גפ"מ 		5
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גרסאות גפ"מ

קיבול תדלוק מרבי )כולל עתודה(: 30.5 ל' גפ"מ

הערך כבר התחשב במגבלת מילוי המיכל של 80% ואת הנוזל השיורי הדרוש להפעלה והוא ערך המילוי המרבי המותר. 

בנוסף, אחרי תהליכי תדלוק שונים ערך זה עשוי להשתנות בשל הבדלים בלחצי אוויר במשאבה, מאפייני אספקה נעילה שונים 
במשאבות, מיכל דלק לא ריק לגמרי.

 

 75  Multijet 1.3 16V
דלקים וחומרי סיכה מומלצים Multijet 1.3 16V  95 כ"ס* גרסאות דיזל

כ"ס*

דלק נטול עופרת 95 אוקטן לפחות  35 35 מיכל דלק )ל'(:

)228 EN מפרט( 5 5 כולל עתודה )ל'(:

תערובת של מים מזוקקים ו-  מערכת קירור מנוע )ל'(:
6.3 6.3

PARAFLU UP ביחס שווה 50:50 5

		2.8 2.8 שמן מנוע )ל'(:
SELENIA K P.E

3.0 3.0 שמן מנוע ומסנן )ל'(:

TUTELA GEAR FORCE 1.55 ק"ג תיבת הילוכים/תיבת הדיפרנציאל )ל'(: 1.65 ליטר

TUTELA CAR CS SPEED שמן מיוחד  מערכת הפעלה הידראולית של תיבת 
0.55 0.55

ATF DEXRON III עם תוסף מסוג הילוכים Dualogic )ק"ג(:

אם הרכב מופעל בעיקר תנאי אקלים קשים, מומלץ להשתמד בתערובת של PARAFLUUP 60% ו- 40% מים מזוקקים. 		5
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נוזלים וחומרי סיכה  38(    22(  4( 
רכבך מצויד בשמן מנוע שפותח ונוסה בקפידה כדי לעמוד בדרישות של תוכנית טיפולי שירות. שימוש מתמשך במוצרי סיכה המפורטים 

מבטיח עמידה במפרטי תצרוכת הדלק ופליטות המזהמים. איכות חומרי הסיכה חיונית לפעולת המנוע ולאורך חייו.

מפרטי מוצרים
מרווחי החלפה נוזלים וחומרי סיכה  מפרט מאפיינים שימוש

מקוריים

בהתאם לתכנית   SELENIA K P.E 9.55535-S2 SAE 5W-4 0 שמנים למנוע בנזין
הטיפולים F603.C07 מפרט טכני ACEA C3/API SN

בהתאם לתכנית   SELENIA DIGITEK P.E S1-9.55535 או SAE 0W-3 0 שמנים למנוע בנזין 
הטיפולים F020.B12 מפרט טכני MS.90048 ACEA C2/API SN )גרסאות TwinAir בלבד(

בהתאם לתכנית   SELENIA WR P.E 9.55535-S1 SAE 5W-3 0 שמנים למנוע דיזל
הטיפולים F510.D07 מפרט טכני ACEA C2

בהתאם לתכנית  SELENIA MULTIPOWER 9.55535-T2 SAE 5W-40 שמנים למנוע בנזין/גפ"מ
הטיפולים  GAS 5W-40 ACEA C3/API SN

F922.E09 מפרט טכני

יחסי שימוש בנוזל קירור:  # PARAFLUUP 9.55523 או  הגנה ונוגד קיפאון,  חומר הגנה למקרנים
50% מים מזוקקים ו-  F101.M01 מס‘ מפרט טכני MS.90032 נוסחה אורגנית

5 PARAFLUUP 50% CUNA NC 956-16, 
 ASTM D 3306

אם במקרי חירום מוצרים מקוריים אינם זמינים, מותר להשתמש בחומרי סיכה שביצועיהם עומדים לפחות בדרישות תקן ACEA. במקרה זה 
לא מובטחים ביצועי מנוע אופטימליים.

במנועי TwinAir 0.9 השתמש בחומרי סיכה מפורטים בדירוג SAE נקוב.

חשוב אל תשתמש בנוזלים במפרטים שונים להוספה או לערבוב עם חומרים אחרים. #	

כאשר רכבך מופעל בתנאים קשים מאוד, מומלץ להשתמש בתערובת של PARAFLUUP 60% ו- 40% מים מזוקקים. 		5
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מרווחי החלפה נוזלים וחומרי סיכה  מפרט מאפיינים
שימוש

מקוריים
תיבת הילוכים ידנית   TUTELA TRANSMISSION MZ6-9.55550 או SAE 75API GL4

ודיפרנציאל  GEARFORCE MS.90030-M1 ש מן סינטטי בדירוג
F002.F10 מס‘ מפרט טכני

מערכת הפעלה הידראולית   TUTELA CS SPEED SA1-9.55550 או ATF DEXRON III סוג שמן
Dualogic של תיבת הילוכים F005.F98 מס‘ מפרט טכני MS.90030-H1

שמן עבור מפעיל אלקטרו-  TUTELA CS SPEED SA1-9.55550 או נוזל מיוחד למפעילים 
הידראולי F005.F98 מס‘ מפרט טכני MS.90030-H1 אלקטרו-הידראוליים

מפרקי CV בצד הגלגל  TUTELA ALL STAR 9.55580-GRAS II גריז מוליבדנום דיסולפיד,  שמנים וסיכה עבור 
F702.G07 מס‘ מפרט טכני לשימוש בטמפרטורות  מערכת הנעה

1-2.N.L.G.I גבוהות. סמיכות
מפרקי מהירות קבוע בצד   TUTELA STAR 700 9.55580-GRAS II גריז למפרקי מהירות קבועה 

דיפרנציאל )למעט גרסאות  F701.C07 מס‘ מפרט טכני עם מקדם חיכוך נמוך 
16V 1.4 100כ"ס( N.L.G.I. 0-1 סמיכות

מפרקי מהירות קבוע בצד   TUTELA STAR 325 9.55580-GRAS II גריז סינתטי מפוליאוראה 
דיפרנציאל )גרסאות 1.4  F301.D03 מס‘ מפרט טכני עמיד לטמפרטורות גבוהות. 

)HP 100 16V N.L.G.I. 2 סמיכות
בקרת בלמים ומצמד   TUTELA TOP 4 9.55597 או נוזל סינתטי למערכת בלימה 

הידראולית F001.A93 מס‘ מפרט טכני MS.90039 ומצמד מפרטים מיושנים 
נוזל סינתטי F.M.V.S.S. מס'  נוזל בלמים

 DOT 4, ISO 4925 SAE 116
J1704

יש לערבב עם סולר 25   TUTELA DIESEL ART - תוספים לנוגד קיפאון דיזל 
תוספי דיזל

סמ"ק ל- 10 ליטרים F601.L06 מס‘ מפרט טכני המגן על מנועי דיזל
לשימוש מדולל או בלתי   TUTELA PROFESSIONAL 9.55522 או  תערובת של אלכוהול ומים 

מדולל במערכות שטיפת   SC35 MS.90043  CUNA NC וגורם ציפה נוזל שטיפה של שמשה 
השמשה הקדמית והחלון  F201.D02 מס' מפרט טכני II-956 קדמית/חלון אחורי

האחורי
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CO2 תצרוכת דלק - פליטות
ערכי תצרוכת הדלק הניתנים בטבלה שלהלן נקבעו על בסיס מבחנים התואמים את ההנחיות הספציפיות של האיחוד האירופי.

פליטות CO2 בהתאם להנחיית האיחוד האירופי התקפה
 CO2 פליטות נסיעה משולבת  נסיעה בין-עירונית  נסיעה עירונית  גרסאות

)גר'/ק"מ( ל'/100 ק"מ ל'/100 ק"מ ל'/100 ק"מ
88 3.8 3.4 4.6 TwinAir 0.9  60 כ"ס עצור וסע*

	#96 / 95 	#4.2 / 4.1 	#3.6 / 3.5 	#5.2 / 5.1 TwinAir 0.9  65 כ"ס
88 3.8 3.4 4.5 TwinAir 0.9  80 כ"ס עצור וסע*
88 3.8 3.4 4.4 TwinAir 0.9  80 כ"ס דואלוג`יק
90 4.0 3.6 4.7 TwinAir 0.9  85 כ"ס
88 3.9 3.6 4.4 TwinAir 0.9  85 כ"ס דואלוג`יק
99 4.2 3.5 5.5 TwinAir 0.9  105 כ"ס

115 5.0 4.3 6.3 8V 1.2  69 כ"ס
110 4.7 	#4.3 / 4.2 	#5.5 / 5.6 8V 1.2  69 כ"ס עצור וסע
111 4.9 4.2 6.1 8V 1.2  69 כ"ס דואלוג`יק
105 4.6 4.1 5.5 8V 1.2  69 כ"ס דואלוג`יק עצור וסע

117)**( / 104)***( 5.0)**( / 6.5)***( 4.3)**( / 5.5)***( 8V 1.2  69 כ"ס גפ"מ )***(8.1 / )**(6.3
140 6.1 5.1 7.7 16V 1.4  100 כ"ס*
135 5.8 5.0 7.2 16V 1.4  100 כ"ס עצור וסע*
135 5.8 5.0 7.1 16V 1.4  100 כ"ס דואלוג`יק*
130 5.6 5.0 6.7 16V 1.4  100 כ"ס דואלוג`יק עצור וסע*
110 4.2 3.6 5.3 Multijet 1.3 16V 75 כ"ס
95 3.6 3.0 4.6 Multijet  1.3 16V 95 כ"ס עצור וסע

#* אם קיים                       גרסאות 500C                        )**( מונעים בבנזין                   )***( מונעים בגפ"מ

ערכי תצרוכת הדלק בטבלה מתייחסים לגרסת AUTO-CO עבור רכב 8V Dualogic 1.2 ולגרסת AUTO עבור רכב 16V Dualogic 1.4. ערכי 
הפליטה הנתונים בטבלה מתייחסים לנסיעה משולבת.
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הנחיות לגריטת רכב
לפני זמן רב התחייבה חברת פיאט לשמור על איכות הסביבה, והיא עומדת בהבטחתה: היא משפרת את תהליכי הייצור שלה ומפתחת 

מוצרים ידידותיים לסביבה. כדי לוודא שלקוחותיה מקבלים את השירות הטוב בהתאם לתקנות סביבתיות ובהתאם לדרישות העולות מתקן 
אירופאי EC/53/2000 הנוגעת בגריטת רכב, חברת פיאט מציעה ללקוחותיה הזדמנות להחזיר את רכביהם בסוף חיי השירות שלהם ללא 

עלות. התקן האירופאי קובעת שבמעמד המסירה של הרכב, לא יחויב בעל הרכב האחרון לשלם שום הוצאות הנובעות מערכו המסחרי של 
הרכב.

כדי למסור את הרכב לגריטה בסוף חיי השירות שללו ללא עלות, פנה למרכז שירות מורשה שלנו אם ברצונך לרכוש רכב נוסף או למרכז 
איסוף וגריטה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ. מרכזים אלה נבחרו בקפידה בשל רמת השירות הגבוהה באיסוף, טיפול ומחזור של כלי רכב 

בסוף חיי השירות שלהם תוך שמירה על איכות הסביבה.

למידע נוסף על מרכזי איסוף וגריטה פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ או התקשר למספר הטלפון המופיע בחוברת 
השירות או כנס לאתר של פיאט.



מידע חשוב והמלצות
מומלץ לקרוא את המידע הבא בעיון.מומלץ לקרוא את המידע הבא בעיון.

 www.fiat.co.il במקרה חירום מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ. באפשרותך אף להיכנס לאתר
ולחפש בו את מרכז השירות המורשה הקרוב אליך.

1( המפתחות
לחץ על לחצן B, איור 9, רק אם המפתח רחוק מגופך, במיוחד 

מעיניך, ומחפצים העלולים להינזק )בגדיך, לדגמה(.
אל תשאיר את המפתח ללא השגחה, כדי למנוע לחיצות 

מקריות על הלחצנים בידי ילד, לדוגמה.
2( מתג התנעה

לעולם אל תוציא את המפתח במהלך נהיגה.#	
גלגל ההגה יינעל אוטומטית תוך כדי סיבובו. הנחיה זו נוגעץ אף 

בכלי רכב נגררים.
אסור בהחלט לבצע פעולות לאחר רכישה הכרוכות בשינויים #	

במערכת ההיגוי או בעמוד ההגה )דוגמת מערכת למניעת 
גניבה(.  שינויים אלה עלולים לפגוע בביצועים ובבטיחות, לבטל 

את תוקף האחריות, לגרום בעיות בטיחות וחריגה מדרישות 
הרישוי של הרכב.

אם חובל מתג ההתנעה )ניסיון גניבה(, דאג לבדיקתו במרכז #	
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ לפני נהיגה.

הסר תמיד את המפתח בצאתך מהרכב, כדי למנוע מזרים #	
להפעיל את בקריו.

הקפד להפעיל את שלם החניה.

בטיחות אישית

אם הרכב חונה בעליה שלב הילוך ראשון, ואם הוא חונה בירידה 
שלב הילוך אחורי. לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב.

3( כוונונים
כוונון מושבים, משענות ראש, גלגל הגה או מראות יש לבצע 

ברכב נייח בלבד שמנועו דומם.
4( מושבים

אם במושב מותקנת כרית אוויר, מסוכן להשתמש בכיסוי #	
מושבים שלא מופיע בקטלוג האביזרים של פיאט. 

אחרי ששחררת את ידית הכוונון תמיד בדוק שהמושב נעול #	
במקומו באמצעות הזזתו לפנים ולאחור.

אם המושב לא נעול במקומו, הוא עלול להחליק פתאום ולגרום 
לנהג לאבד שליטה ברכב.

5( משענות ראש
יש לבצע כוונון ברכב נייח בלבד שמנועו דומם. יש לכוונן את #	

משענות הראש כך שיתמכו בעורף שלך ולא בצווארך. רק במצב 
זה הן מספקות את ההגנה הייעודית שלהן.

כדי לנצל עד תום את הגנתן של משענות הראש, כוון את #	
משענת הגב למצב זקוף וקרב את ראשך אל משענת הראש ככל 

הניתן.
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)המשך(

)המשך(

את כרית האוויר, אם הותקן מושב בטיחות לילדים במושב הנוסע  6( מראות
הקדמי. מכיוון שהמראות החיצוניות קמורות, הן עשויות לשנות מעט את 

הקפד תמיד לפעול לפי ההוראות שבתווית. תפיסת המרחק. במהלך נהיגה על המראות החיצוניות להיות 
10( גג שמש - גג רך חשמלי חלונות חשמליים במצב פתוח תמיד.

בצאתך מהרכב הסר תמיד את המפתח ממתג ההתנעה,  )DRL( תאורה לנהיגה ביום )7
כדי למנוע סכנת פציעות לנוסעים בגלל הפעלה מקרית של  התאורה לנהיגה ביום היא חלופה לאור הנמוך בפנסים הראשיים #	

ההתקנים הבאים: שימוש לקוי עלול להיות מסוכן. בנהיגה בשעות היום במדינות שבהן חובה להדליק אור ביום. מותר 
לפני הפעלתן ובמהלכה בדוק תמיד שאף נוסע לא חשוף לסכנת  להדליק אותה במדינות שבהן אין חובה להדליק אור בשעות היום.

פציעות מחלקים נעים או מחפצים שנתפסים בידיהם ונגררים. תאורה לנהיגה ביום לא יכולה להחליף את האור הנמוך בפנסים #	
11( גג רך הראשיים בנהיגה בלילה או במנהרות.

הרחק ידיים מהידית העליונה בעת פתיחת הגג או בסגירתו או #	 השימוש בתאורת DRL חייב לעמוד בחוקי התעבורה במדינה #	
כאשר הגג נעצר במצב ביניים )לא פתוח ולא סגור(. מצב זה עלול  שאתה נוהג בה. הקפד לאכוף את החוקים.

לגרום נזק לגג או לפצוע נוסעים. 8( מערכת ניתוק דלק
הרחק ילדים מהאזור שבו הגג הרך פנתח או נסגר.#	 אם אחרי פגיעה אתה מריח דלק או מבחין בדליפות דלק, אל 

12( דלתות תפעיל שוב את המערכת. קיימת סכנת שריפה.
לפני שאתה פותח דלת, ודא שבטוח לעשות זאת. פתח את  9( התקנים פנימיים

הדלתות רק כאשר הרכב נייח. מצית הסיגריות מתחמם לטמפרטורות גבוהות. תפעל אותו #	
13( תא מטען בזהירות ואל תרשה לילדים להשתמש בו. קיימת סכנת שריפה או 

לעולם אל תחרוג מהעומס המרבי המותר בתא המטען, עיין #	 כוויות. ודא תמיד שמצית הסיגריות כבוי.
בפרק "מפרטים טכניים". כמו כן, הקפד לאבטח נכון כל חפץ  לשקע )מצית סיגריות( ניתן לחבר אביזרים בעלי הספק מרבי #	

שאתה מכניס לתא המטען, כדי שלא ייזרק לפנים במהלך בלימת  .)15A שיעור אמפשר מרבי( W 180 עד
פתע ולא יפגע בנוסעים. שמור על תא הכפפות סגור בנהיגה: קיימת סכנת פציעות #	

אל תנהג אם תא המטען פתוח: גזי פליטה עלולים לחדור לתוך #	 לנסועים בתאונה. 
תא הנוסעים. משני צדדיו של מגן השמש מודבקת תווית המזכירה כי יש לנטרל 
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הגיעה לקיצה: עליך להאט ולהתאים את המהירות לתנאי  אם אתה נוסע באזור דל בתחנות תדלוק וברצונך להחזיק מיכל #	
האחיזה הזמינים. דלק נוסף ברכב, עשה זאת בהתאם לחוק והשתמש במיכל 

כדי ליהנות מיעילותה המלאה של מערכת הבלימה, יש לעבור #	 מאושר ובטוח בלבד.
את תקופת ההרצה של כ- 500 ק"מ. בתקופה זו מומלץ להימנע  במקרה זה, אתה מגביר את סכנת השריפות בעת תאונה.#	

מבלימה חדה, חוזרת וממושכת. כאשר אתה פותח את דלת תא המטען, היזהר לא לפגוע 
מערכות ABS, ESC ו-ASR אינן מסוגלות לבטל את חוקי #	 בחפציים שהותקנו בגגון.

הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך הקיימת לפי תנאי הדרך. ודא שמשענות הגב מאובטחות משני הצדדים, כדי למנוע מהן #	
מערכות ABS, ESC, ASR ו-HBA לא מסוגלות למנוע תאונות #	 לנוע לפנים במהלך בלימת פתע ולפגוע בנושאים.

לרבות אלה הנובעות ממהירות מופרזת בפניות, מנהיגה בתנאי  14( גגון/מנשא מגלשיים
אחיזה חלשה או מציפה.

הקפד למלא אחר החוקים הנוגעים למרווח מרבי.#	
לעולם אין לבחון את יכולותיהן של מערכות הבטיחות הבאות: #	

עולם אל תחרוג מהמשקלים המרביים המותרים )רא פרק #	ל
ABS, ESC, ASR ו-HBA, באופן רשלני ומסוכן שיסכן את בטיחותל  "מפרטים טכניים"(.

ואת בטיחותם של משתמשי הדרך האחרים. 
חלק את המטען באופן מאוזן והתחשב בכך שרכבך מגיב #	

כאשר מגבל בלימה מכני מתערב, ייתכן כי המערכת תשמיע #	 בקלות לרוחות הצד.
רעשים. בדוק שבורגי הגגון הדוקים לאחר כמה קילומטרים.

זוהי תופעה רגילה. על כל פנים, במהלך בלימה לחץ בחוזקה על #	
לפני תחילת נהיגה שקורות הגגון הותקנו כהלכה.#	

דוושת הבלם.
ESC מערכת - ABS 15( מערכת

 נדלקת בלוח המחוונים )בליווי 
מערכת ה-ABS מנצלת את אחיזת הדרך הקיימת, אך לא #	

מסוגלת לשפר אותה.  לכן, עליך לנהוג במשנה זהירות בדרכים 
חלקות ולא ליטול סיכונים מיותרים.

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.
אם ABS מתערב, סימן שדרגת האחיזה בין הצמיג לפני הכביש #	

אם רק נורית האזהרה #	
הודעה בצג הרב-תכליתי, אם קיים(, עצור את הרכב מיד ופנה 
למרכז השירות המורשה הקרוב אליך. נוזל שדולף מהמערכת 

ההידראולית יסכן את הפעלתה של מערכת הבלימה, בין אם זו 
.ABS מערכת סטנדרטית בין אם זו מערכת עם

אסור שהמערכות ESC ו-ASR יעודדו את הנהג ליטול סיכונים #	
מיותרים.
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היזהר בעבודה בתא המנוע אם המנוע חם, כדי לא להיכוות. אל #	 התאם תמיד את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך, הראות 
תניח את ידיך סמוך למאוורר המנוע, מכיוון שהוא עלול להתחיל  והתנועה. הנהג הוא האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.

לפעול לאחר הוצאת המפתח. המתן עד שיתקרר המנוע. אם הגלגל החלופי הקומפקטי )אם קיים( מותקן, ימשיכו #	
שים לב לצעיפים, עניבות ופריטי לבוש משוחררים אחרים. #	 מערכות ABS, ASR ו-ESC לפעול.

הם עלולים להיתפס בחלקים הנעים ולהיגרר פנימה - אנשים  זכור תמיד שמכיוון שהגלגל החלופי הקומפקטי קטן יותר #	
הלובשים פריטים מעין אלה נתונים בסכנה חמורה. מהגלגל המקורי, רמת האחיזה שלו נמוכה יותר.

מטעמי בטיחות יש תמיד לסגור את מכסה המנוע היטב לפני #	 להפעלה תקינה של מערכת ABS, ESC ו-ASR על הצמיגים #	
תחילת הנהיגה. ודא שמכסה המנוע סגור לחלוטין ונעול. בכל הגלגלים להיות מאותו יצרן וסוג, במצב מצוין ובאותו גודל.

אם במהלך נהיגה אתה שם לב שמכסה המנוע לא סגור #	 סייען זינוק בעליה הוא לא בלם חניה, לכן אל תעזוב את הרכב #	
לחלוטין, עצור מיד וסגור נכון את מכסה המנוע. מבלי שהפעלת את בלם החניה, דוממת את המנוע ושילבת הילוך 

הרם את מכסה המנוע בשתי הידיים. לפני הרמתו ודא שזרועות #	 ראשון. ודא שמקום החניה בטוח.
המגבים נחים על השמשה הקדמית, שהרכב נייח ושבלם החניה  בשיפועים קטנים )עד 8%( אם הרכב עמוס במטען או אם #	

משולב.  מחובר אליו גרור, ייתכן כי לא יופעל סייען הזינוק בעליה, והרכב 
17( בקרים  ינוע מעט לאחור. קיימת סכנת התנגשות מוגברת ברכב או בחפץ 

אסור בהחלט לבצע פעולות לאחר רכישה הכרוכות בשינויים #	 אחר. הנהג הוא האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.
במערכת ההיגוי או בעמוד ההגה )דוגמת מערכת למניעת גניבה(.  מערכת ה-HBA אינה מסוגלת לשפר את אחיזת הדרף מעבר #	
שינויים אלה עלולים לפגוע בביצועים ובבטיחות, לבטל את תוקף  למגבלות שקבעו חוקי הפיזיקה: תמיד נהג בזהירות בהתאם 

האחריות, לגרום בעיות בטיחות וחריגה מדרישות הרישוי של  לתנאי הדרך הקיימים.
הרכב. מערכת ה-HBA היא כלי עזר בידי הנהג שחייב להתרכז בנהיגה #	

לפני ביצוע טיפוחי שירות, דומם את המנוע והוצא את המפתח #	 בלבד. האחריות תמיד מוטלת על הנהג.
ממתג ההתנעה כדי לנעול את עמוד ההגה. נוהל זה חשוב  16( מכסה מנוע

במיוחד, אם גלגלי הרכב לא נוגעים בקרקע. אם לא ניתן לעשות  לפני שאתה פתוח את מכסה המנוע ודא שמגבי השמשה #	
זאת )לדוגמה, אם יש להשאיר את המפתח במצב MAR או  הקדמית לא מורמים, אלא מונחים על השמשה.
להמשיך ולהפעיל את המנוע(, הסר את התניך הראשי של 

מיקום לא נכון של מוט התמיכה עלול לגרום למכסה המנוע #	
מערכת היגוי הכוח החשמלי. ליפול פתאום. בצע פעולות אלה ברכב הנייח בלבד.
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20( אביזרים שרכש בעל הרכב 18( חיישני חניה
היזהר בעת התקנת ספוילרים נוספים, גלגלי סגסוגת או טבורי  הנהג תמיד אחראי לתמרוני החניה. תוך כדי ביצוי תמרונים אלה, 

גלגל בלתי רגילים, מכיוון שהם עלולים להפחית את אוורור  ודא תמיד שאזור החניה ריק מאנשים )במיוחד ילדים( או בעלי 
הבלמים ולפגוע ביעילותם בבלימה חדה וחוזרת או בירידות  חיים.

ארוכות. חיישני החנייה נועדו לסייע לנהג להתרכז רק בתמרונים מסוכנים, 
ודא ששום דבר לא מפריע למהלך הדוושה )שטיחונים וכד'(. אפילו אם הם מתבצעים במהירות נמוכה.

21( תדלוק רכב START&STOP 19( מערכת
הרחק להבות חשופות או סיגריות דולקות מצוואר המילוי של #	 כדי להחליף את המצבר, פנה תמיד למרכז שירות מורשה #	

מיכל הדלק: קיימת סכנת שריפות. אל תתקרב לפתח המילוי של  מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ. על המצבר החלופי להיות מהסוג 
מיכל הדלק, כדי לא לנשום את אדי הדלק המזיקים. הזהה )HEAV YDUTY( ובעל אותם מאפיינים.

בהפעלה רגילה הממיר הקטליטי מגיע לטמפרטורות גבוהות. #	 לפני שאתה פותח את מכסה המנוע, ודא שהמנוע דומם #	
לפיכך, אל תחנה את הרכב על חומרים דליקים )דשא, עלים  ושמתג ההתנעה במצב STOP. נא פעל לפי ההוראות הבאות 

יבשים, מחטי אורן וכד'(: קיימת סכנת שריפות. שכלולות בלוחית שעל הקורה הקדמית. מומלץ להוציא את 
אל תשתמש בטלפון נייד ליד משאבת דלק: קיימת סכנת #	 המפתח, אם ישנם אנשים אחרים ברכב.

שריפה. יש תמיד לפנות את הרכב אחרי הוצאת המפתח ממתג ההתנעה 
22( חגורות בטיחות - מותחנים .OFF או סיבובו למצב

אל תלחץ על לחצן השחרור של חגורת הבטיחות במהלך #	 .STOP בעת תדלוק, ודא שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה במצב
הנסיעה. כלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים Dualogic: בעת הדממת מנוע 

זכור שבתאונה הנוסעים הלא חגורים במושבים האחוריים #	 אוטומטית בשיפוע, יש להתניע את המנוע באמצעות הזזת הידית 
חשופים לסכנות חמורות ומסכנים את הנוסעים במושבים  כלפי + או - ללא שחרור של דוושת הבלם.

הקדמיים. 	# Hill ובתפקוד Dualogic בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים
מותחני החגורות מופעלים פעם אחת בלבד. פנה למרכז שירות #	 Holder: המנוע לא מודמם אוטומטית בעצירה בירידה, כדי לאפשר 

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ, כדי להחליפם לאחר  את הפעלת התפקוד Hill Holder שפועל רק כאשר המנוע פעיל.
ההפעלה. אם תעדיף לשמור על אקלים נוח בתוך הרכב, נטרל מערכת #	

Start&Stop, כדי להפעיל את בקרת האקלים באופן רציף.

)המשך(
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האפשר, כדי שמושב הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח המכשירים. להגנה מרבית הצב את משענת הגב במצב זקוף, הישען עליה #	
משני צדדיו של מגן השמש מודבקת תווית המזכירה כי יש #	 והדק את חגורת הבטיחות על חזך ועל האגן שלך. חגור תמיד את 

לנטרל את כרית האוויר, אם הותקןבמושב הנוסע הקדמי מושב  חגורת הבטיחות הן במושב הקדמי והן באחורי.
בטיחות לילדים הפונה לאחור. אם אתה לא חגור במהלך הנסיעה, גוברת סכנת פציעות חמורות 

הקפד לפעול לפי ההוראות המופיעות בתווית שעל מגן השמש  וקטלניות בתאונה.
של הנוסע הקדמי )עיין בנושא "כרית אוויר קדמית"(. לעולם אל תפרק את חגורות הבטיחות או את המותחנים ואל #	

אל תזיז את המושב הקדמי או האחורי, אם יושב בו ילד או אם #	 תחבל ברכיביהם. כל התערבות ברכיבים אלה חייבת להתבצע בידי 
מותקן בו מושב בטיחות לילד. אנשי מקצוע מוסמכים. פנה תמיד למרכז שירות מורשה מטעם 

24( התקנה של מושב בטיחות איזופיקס חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.
התקן את מושב הבטיחות לפי ההוראות המצורפות אליו.#	#	 אם הופעל עומס רב על חגורת הבטיחות בתאונה, לדוגמה, 

החלף אותה ואת חיבוריה, את ברגיה ואת המותחן שלה. אפילו 
מושבי בטיחות עם בסיס איזופיקס זמינים להתקנה בטוחה #	

במושב ללא שימוש בחגורות הבטיחות של הרכב. לפרטים נוספים אם אינך מבחין בשום נזק, ייתכן כי היא איבדה את הגמישות 
על מושב בטיחות מסוג זה ראה נושא "התקנה של מושב בטיחות שלה.

לילד מסוג איזופיקס" בפרק "בטיחות". 23( הסעת ילדים בטוחה
אם מושב בטיחות איזופיקס אוניברסלי לא מחובר לכל שלושת #	כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי פעילה,  אל  סכנה חמורה: 

העיגונים, הוא לא יגן על הילד כהלכה. בהתנגשות הילד עלול  תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור במושב הקדמי.
להיפצע באופן חמור או קטלני. פתיחה של כרית האוויר בתאונה תגרום לילד פציעות חמורות 

התקן את מושב הבטיחות ברכב רק כאשר הוא נייח. המושב #	 וקטלניות ללא תלות בעוצמת הפגיעה.
מותקן נכון בתושבת שלו כאשר אתה שומע נקישת נעילה. הקפד  מומלץ תמד להסיע ילדים במושב בטיחות מתאים המותקן 

לפעול תמיד לפי ההנחיות להרכב, פירוק ומיקום שמחובתו של  במושב האחורי, מכיוון שבו יהיה הילד מוגן היטב בעת תאונה.
יצרן המושב לספק. אם עליך להיסע ילד במושב בטיחות הפונה לאחור שמותקן #	

אם בהיעדר ברירה אחרת עליך להתקין את מושב הבטיחות #	 במושב הקדמי, חובה לנטרל את כרית האוויר של הנוסע. ודא 
הפונה לאחור במושב הקדמי, יש לנטרל את כרית האוויר הקדמית  שהכרית אכן מנוטרלת - בדוק שדולקת נורית האזהרה הייעודית 

והצדדית של הנוסע הקדמי דרך תפריט התצוגה הראשי. אם  בלוח המכשירים )עיין בנושא "כרית אוויר קדמית של נוסע" בפרק 
נורית האזהרה "כריות אוויר קדמיות"(. יש להזיז את מושב הנוסע לאחור ככל  נדלקה במרכז לוח המכשירים, כריות האוויר 
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חמורות לנוסעים. מנוטרלות. הזז את מושב הנוסע לאחור ככל האפשר, כדי להמנוע 
סכנה חמורה:#	 כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי פעילה, אל  מגע בין מושב הבטיחות ללוח המכשירים. 

תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור במושב הקדמי. התקנה שגויה של מושב הבטיחות עלול לפגוע בהגנה שהוא #	
פתיחה של כרית האוויר בתאונה תגרום לילד פציעות חמורות  מעניק. בתאונה מושב הבטיחות עלול להשתחרר, והילד עלול 

וקטלניות ללא תלות בעוצמת הפגיעה. מומלץ תמד להסיע ילדים  להיפצע או להיהרג. כאשר אתה מתקין מושב בטיחות לילדים או 
במושב בטיחות מתאים המותקן במושב האחורי, מכיוון שבו יהיה  סלקל, הקפד לפעול לפי הוראות היצרן של המושב.

הילד מוגן היטב בעת תאונה. אם אינך לא משתמש במושב הבטיחות, אבטח אותו באמצעות #	
כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי פעילה, אל תתקין מושב #	 חגורת הבטיחות או באמצעות עיגוני האיזופיקס או הוצא אותו 

בטיחות לילדים הפונה לאחור במושב הקדמי. פתיחה של כרית  מהרכב.
האוויר בתאונה תגרום לילד פציעות חמורות וקטלניות ללא תלות  אל תשאיר אותו לא מאובטח בתא הנוסעים. באופן זה, בבלימת #	

בעוצמת הפגיעה. פתע או תאונה, המושב לא יפצע את הנוסעים.
אל תשעין את הראש, את הידיים או את המרפקים על הדלת, #	 אחרי שהתקנת מושב בטיחות אל תזיז את מושב הרכב: הסר את 

החלונות ועל אזור האחסון של כרית אוויר וילון, כדי למנוע פציעות  מושב הבטיחות לילד לפני ביצוע כוונון.
אפשריות במהלך התנפחות. לעולם אל תוציא את הראש, את  ודא תמיד שרצועת החזה של חגורת הבטיחות לא עוברת #	

הזרועות או את המרפקים מחוץ לחלון. מתחת לזרוע הילד או מאחורי גבו. בתאונה חגורת הבטיחות לא 
תגן על הילד. קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות. לכן, הילד  לא נדלקת אחרי סיבובו של מתג 

חייב להיות חגור כהלכה בחגורת הבטיחות.
אל תשתמש באותו עיגון תחתון, כדי להתקין כמה מושבי #	

בטיחות.
25( כרית אוויר

אל תדביק מדבקות או חפצים אחרים על גלגל ההגה, על לוח #	
המכשירים באזור תא האחסון של כרית האוויר הקדמית, בקצוות 

התקרה 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 

)המשך(

אם נורית האזהרה #	
ההתנעה למצב MAR או אם היא דולקת במהלך נסיעה, ייתכן 

כי ישנה תקלה במערכת הבטיחות. במקרה זה, כריות האוויר או 
המותחנים עלולים לא להיפתח בהתנגשות או תיתכן הפעלה 

מקרית שלהם, לעתים רחוקות יותר. 
פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ לבדיקת #	

המערכת.
אל תכסה את המושבים הקדמיים שמאחסנים כריות אוויר #	

צדדיות.
אל תחזיק חפצים על הברכיים, לפני החזה או בין השפתיים 
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)מקטרת, עפרון וכד'(: 
הם עלולים לגרום פציעות חמורות אם כרית האוויר מתנפחת.

בנהיגה תמיד תחזיק את ידיך על גלגל ההגה, כדי לא להפריע #	
להתנפחותה של כרית האוויר.  אל תתכוף לפנים במהלך נהיגה. 

הצב את משענת הגב במצב זקוף ותישען עליה.
אם הרכב נגנב או אם היה ניסיון לגנוב אותו, אם הוא הושחת או #	

הוצף, בדוק את כריות האוויר במרכז שירות מורשה מטעם חברת 
ס.מ.ל.ת. בע"מ.

כריות אוויר עשויות להתנפח אם רכב אחר מתנגש ברכבך, אם #	
מתג ההתנעה במצב MAR אפילו אם המנוע לא פעיל והחרכב 

נייח.
לפיכך, אפילו אםהרכב נייח כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי 

פעילה, אל תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור במושב 
הקדמי.

פתיחה של כרית האוויר בהתנגשות עלולה לגרום פציעות 
קטלניות לילד. לכן, נטרל תמיד את כרית האוויר של הנוסע, אם 

בכוונתך להתקין מושב בטיחות הפונה לאחור במושב הקדמי.
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.

כמו כן, עליך לזכור שאם המפתח מסובב למצב STOP, לא 
יופעלו מערכות הבטיחות )כריות אוויר או מותחנים( בהתנגשות. 

במקרים אלה אי הפעלה של כריות אוויר לא מציינות תקלה 
במערכת.

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה #	
נדלקת ומהבהבת כמה שניות כדי להזכירך שכרית האוויר של 

הנוסע תתנפח בתאונה שאחריה הנורית חייבת להיכבות.
אל תרחץ את המושבים במים או בקיטור )ידנית או במתקנים #	

אוטומטיים לרחיצת כלי רכב(.
כרית האוויר הקדמית נועדה להיפתח בהתנגשות חמורה #	

יותר מזו שנועדה להפעיל את המותחנים. אם ארעה התנגשות 
בחומרת ביניים, יופעלו מותחני חגורות הבטיחות בלבד.

אל תתקין חפצים קשיחים על ווים או על ידיות אחיזה.#	
כרית האוויר לא מחליפה את חגורות הבטיחות אךא משפרת #	

את יעילותן.
יתרה מזו, מכיוון שכריות האוויר הקדמיות לא מתנפחות 

בהתנגשויות חזיתיות במהירות נמוכה, בפגיעות צד, התנגשויות 
אחוריות או התהפכויות, הנוסעים מוגנים בחגורת הבטיחות של 

המושב בלבד, שעליהם לחגור בכל עת.
26( התנעת המנוע

מסוכן להפעיל את המנוע בחללים סגורים. המנוע צורך חחמצן #	
ומשחרר פחמן דו-חמצני, פחמן חד-חמצני וגזים רעילים אחרים.

זכור שמגבר בלמים והיגוי כוח לא זמינים אם המנוע לא מותנע, #	
לכן יש להפעיל כוחל רב יותר על דוושת הבלם ועל גלגל ההגה.

בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים Dualogic, אם המנוע #	
מותנע מבלי שהילוך משולב, יישמע צליל אזהרה כדי להודיע לנהג 

שקיימת סכנה שילוב אוטומטי של מצב סרק
ביצוע של פעולה זו יש להפקיד בידי צוות מיומן, מכיוון שטעויות #	

בהפעלה עלולות לגרום לפריקה חשמלית בעוצמה גבוהה. יתרה 
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29( גרירת גרור מזאת, נוזל המצבר הוא חומר רעיל ומשתך: מנע מגע עם העור 
ABSמערכת ה- של הרכב לא תבקר את מערכת הבלימה #	 והעיניים. הרחק מהמצבר להבות חשופות וסיגריות דולקות ואל 

של הגרור. לכן, עליך לנהוג במשנה זהירות, אם אתה גורר גרור  תיצור ניצוצות.
בדרכים חלקות. הסר חפצים מתכתיים )טבעות, שעונים, צמידים וכד'( שעלולים #	

לעולם אל תבצע שינויים במערכת הבלימה של הרכב, כדי #	 ליצור מגע חשמלי מקרי ולגרום פציעות חמורות.
לבקר את בלמי הגרור. מערכת הבלימה של הגרור חייבת להיות  אל תנסה לטעון מצבר קפוא: יש להפשירו תחילה, אחרת הוא 

עצמאית לחלוטין מהמערכת ההידראולית של הרכב. עלול להתפוצץ.
30( צמיגי שלג אם מצבר היה קפוא, יש לבדוק אותו במרכז שירות כדי לוודא #	

המהירות המרבית המותרת לצמיגי שלג המסומנים שרכיביו הפנימיים לא ניזוקו ושתיבתו לא ניזוקה. קיימת סכנת 
באות  Q היא 160 קמ"ש, באותT Q - 190 קמ"ש, באותH - H Tדליפה של חומצה רעילה ומשתכת.

210 קמ"ש. עם זאת, יש לאכוף את מגבלות המהירות בדרכים  27( בלם חניה
מהירות הקבועות בחוק. על הרכב להיות נייח לאחר כמה נקישות הידית. אם הוא לא #	

31( נוריות אזהרה והודעות נייח, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ 
לכוונון הבלם. במהלך נסיעה )בגרסאות 

לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב. בעוזבך את הרכב, #	
הוצא תמיד את המפתח ממתג ההתנעה וקח אותו עמך.

אם חנית בשיפוע, יש לסובב את הגלגלים הקדמיים כלפי #	
המדרכה )חניה בירידה( או בכיוון הנגדי אם החנית את הרכב 

בעליה.  חסום את הגלגלים בסד עצירה או באבן, אם הרכב עומד 
בשיפוע תלול.

28( שימוש בתיבת ההילוכים הידנית
לחץ על דוושת המצמד במלואה, כדי לשלב את ההילוך נכון. 

לכן חשוב שהאזור מתחת לדוושות יהיה פנוי לחלוטין. ודא 
שהשטיחונים צמודים לרצפה ולא מפריעים לדוושות.

)המשך(

אם נורית האזהרה נדלקת #	 
מסוימות ביחד עם הודעה בצג(, עצור את הרכב מיד ופנה למרכז 

שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.
אם נורית האזהרה #	 לא נדלקת אחרי סיבובו של מתג 

ההתנעה למצב MAR או אם היא דולקת במהלך נסיעה, ייתכן 
כי ישנה תקלה במערכת הבטיחות. במקרה זה, כריות האוויר או 

המותחנים עלולים לא להיפתח בהתנגשות או תיתכן הפעלה 
מקרית שלהם, לעתים רחוקות יותר. פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ לבדיקת המערכת.
, יידלק הסמל  בצג,  אם ישנה תקלה בנורית אזהרה #	
. לפני שאתה  בהתאם לגרסה, או תהבהב נורית אזהרה 

ממשיך לנסוע, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ 
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לבדיקת המערכת.
נורית האזהרה  #	 המהבהבת מסמלת תקלות אפשריות 

בנורית אזהרה  . במקרה זה, ייתכן כי נורית האזהרה   לא 
תצביע על תקלה במערכות הריסון. פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ לבדיקת המערכת.
אם נורית האזהרה  #	 נדלקת במהלך נסיעה )בגרסאות 

מסוימות ביחד עם הודעה בצג(, עצור את הרכב מיד ופנה למרכז 
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

(, יש להחליף  אם נורית האזהרה #	  נדלקת )אם קיימת 
את שמן המנוע הישןבהקדם האפשרי, ב- 500 ק"מ הראשונים 

מאז הידלקות הראשונה של הנורית. אי הקפדה על הנחיות 
אלה עלולה לגרום נזק חמור למנוע ולבטל את תוקף האחריות. 

הפעלתה של נורית אזהרה זו לא תלויה בכמות השמן במנוע. לכן, 
לעולם אל תוסיף שמן כאשר נורית האזהרה מתחילה להבהב(.

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, מומלץ תמיד להמתין שתיכבה הנורית לפני הדממת המנוע 

בהתאם להוראות שלעיל.  אל תשלים את תהליך ההתחדשות של 
ה-DPF אחרי שהרכב עצר.

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 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.

אם המערכת מאותתת שחלה ירידב בלחץ בצמיג מסוים, #	
מומלץ לבדוק את לחץ האוויר בכל ארבעת הצמיגים. מערכת 
iTPMS אינה פותרת את הנהג מבדיקת הלחץ החודשית, היא 

אפילו לא נחשבת לחלופה לתחזוקה או למערכת בטיחות. לחץ 
אוויר יש לבדוק בצמיגים קרים. אם מכל סיבה שהיא עליך לבדוק 
את לחץ האוויר בצמיגים חמים, אל תפחית את לחץ האוויר אם 
הוא גבוה מהערך המומלץ אלא חזור על הבדיקה בצמיגים קרים.

מערכת ה-iTPMS לא מסוגלת לסמל ירידת לחץ פתאומית #	
)לדוגמה, התפוצצות צמיג(. במקרה זה, עצור את הרכב בבלימה 

הדרגתית והימנע מתנועות היגוי חדות. המערכת מזהירה רק 
מפני לחץ אוויר נמוך בצמיג: היא לא מסוגלת לנפח אותו. לחץ 

אוויר נמוך מדי מעלה תצרוכת דלק, מאיץ את שחיקת הצמיגים 
ועלול להפריע לנהיגה בטוחה.

32( החלפת גלגל 
הגלגל החלופי הקופמקטי )אם קיים( נועד לשימוש ברכבך #	

בלבד: אין להתקין אותן בדגמים אחרים או להשתמש בגלגלים 
קומפקטיים של דגמים אחרים ברכבך.

יש להשתמש בגלגל החלופי הקומפקטי במקרה חירום בלבד. 
לעולם אל תאריך את השימוש בו מעבר לנדרש ואל תחרוג 

ממהירות של 80 קמ"ש. או האייקון 
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אין להשתמש בו למטרות אחרות כגון הרמת מכוניות מדגמים  לגלגל החלופי הקומפקטי מוצמדת תווית כתומה המסכמת את #	
אחרים. לעולם אל תשתמש במגבה, כדי לבצע תיקונים מתחת  האזהרות העיקריות הנוגעות למגבלות השימוש בגלגל. אין להסיר 

לרכב. הרכב עלול ליפול מהמגבה בגלל מיקומו שגוי. את התווית או לכסות אותה. התווית מכילה את הטקסט הבא 
אל תשתמש במגבה, כדי להרים מטענים גבוהים מאלה הנקובים  בארבע שפות: אזהרה! לשימוש זמני בלבד! עד 80 קמ"ש! החלף 

בתווית. בגלגל סטנדרטי בהקדם האפשרי. לעולם אל תכסה תווית זו. 
לא ניתן להתקין שרשראות שלג על הגלגל החלופי הקומפקטי.#	לעולם אל תתקין צלחת גלגל על גלגל חלופי קומפקטי.

לכן, אם גלגל קדמי )מניע( נקור אם תחליף את סוג הגלגלים )חישוקי סגסוגת במקום חישוקי #	
ויש להתקין שרשראות שלג, התקן גלגל אחורי במקום הקדמי פלדה ולהיפך(, יהיה עליך להחליף את כל בורגי ההידוק בברגים 

ואת הגלגל החלופי הקומפקטי התקן במקום הגלגל האחורי. כך אחרים במידה מתאימה. 
על הסרן הקדמי מותקנים שני גלגלים מניעים סטנדרטיים ואפשר השתמש בתאורת מצוקה, במשולש אזהרה וכד', כדי להראות #	

להתקין עליהם שרשראות שלג במקרה חירום.שרכבך נייח. על הנוסעים לצאת מהרכב, בפרט אם הוא מוביל 
מטען כבד, ולהמתין הרחק מהתנועה עד שתושלם ההחלפה. 

אם צלחת הגלגל לא הותקנה נכון, היא עלולה להתנתק #	
בנסיעה.בשיפועים או דרכים משובשות השתמש בסדים או בחפצים 

דומים, כדי לחסום את גלגלי הרכב.
לעולם אל תחבל בשסתום הניפוח.

ייתכן כי ישתנו מאפייני הנהיגה ברכב בעקבות התקנה של גלגל #	
לעולם אל תכניס כלים משום סוג שהוא בין חישוק לצמיג. בדוק  חלופי קומפקטי. הימנע מהאצות ומבלימות חזקות, מפעולות 

באופן סדיר את לחץ האוויר בצמיגים ובגלגל חלופי קומפקטי ותקן  היגוי חדות ומפניות מהירות.
לערכים המומלצים המוזכרים בפרק "נתונים טכניים".

אורך חיי השירות של צמיג חלופי קומפקטי הם כ- 3000 ק"מ, 
FIX&GO 33( ערכת חירום לתיקון צמיגים ואחריהם יש להחליף אותו בגלגל חדש מאותו סוג.

מסור את חוברת הערכה לטכנאי מרכז שירות שיטפל בצמיג #	 עלולם אל תתקין צמיג סטנדרטי על חישוק של גלגל קומפקטי. 
שתיקנת. תקן את הצמיג והחלף אותו בהקדם האפשרי. אין להשתמש 

לא ניתן לתקן תקר בדופן הצמיג.#	 בשני גלגלים קומפקטיים או יותר בו זמנית.
אל תנסה להשתמש בערכת חירום, אם הצמיג ניזוק בגלל תת- אל תגרז את הברגים לפני התקנתם, אחרת הם עלולים 

לחץ. להשתחרר פתאום.
אם נגרם נזק לחישוק )עיוותים שגרמו לדליפת אוויר(, ייתכן #	 יש להשתמש במגבה לשם החלפת גלגלים ברכב שבו הוא #	

מסופק או בכלי רכב מדגם זהה.

)המשך(
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האחיזה הנכונה כי הנזק חמור מדי. פנה למרכז שירות מורשה  כי לא ניתן לתקן את הגלגל. אל תוציא גופים זרים )ברגים או 
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ. מסמרים( מהצמיג.

אם נמדד לחץ של 1.5 בר לפחות, תקן אותו ללחץ הנכון )בעוד  אל תפעיל את המדחס במשך למעלה מ- 20 דקות רצופות. #	
שהמנוע פעיל ובלם החניה משולב(, המשך לנהוג במשנה זהירות  קיימת סכנת התחממות יתר.

למרכז השירות המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. הקרוב. בצמיגים שתוקנו בעזרת ערכת תיקון יש להשתמש באופן זמני 
הודע למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ כי #	 בלבד, מכיוון שהתיקון הוא זמני.

הצמיג תוקן בערכת תיקון. מסור את חוברת הערכה לטכנאי  הצילינדר מכיל אתיל גליקול. הוא מכיל לאטקס העלול לגרום #	
מרכז שירות שיטפל בצמיג שתיקנת. לתגובה אלרגית. אין לבלוע אותו. גורם גירוי בעיניים. עלול לגרום 

34( החלפת נורה לרגישות בשאיפה או במגע.
שינויים או תיקונים במערכת החשמל שלא בוצעו נכון או שלא #	 הימנע ממגע עם עיניים, עור או בגדים. אם באת במגע עם 

התחשבו במפרטה הטכני, עלולים להוביל לשריפות. החומר, שטוף אותו מיד בכמות רבה של מים. אם נבלע אל 
נורות הלוגן מכילות גז שנתון בלחץ; אם נורות אלה נשברות, #	 תעורר הקאות. שטוף את פיך, שתה הרבה מים ופנה מיד לקבל 

רסיסי הזכוכית עלולים להתפזר. טיפול רפואי.
בשל מתח חשמל גבוה, יש להחליף נורות פריקת גז )קסנון( #	 הרחק מהישג ידם של ילדים. לאנשים עם אסטמה אסור 

במרכז שירות מלבד. קיימת סכנת מוות! פנה למרכז שירות  להשתמש במוצר. אל תשאףאת האדים במהלך החדרה ושאיבה.
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ. פנה מיד לרופא, אם הבחנת בתגובה אלרגית. אחסן את הבקבוק 

35( החלפת נתיכים בתא אחסון מיוחד, הרחק ממקורות חום. לחומר איטום תאריך 
אם הנתיך המוחלף נשרף שוב, פנה למרכז שירות מורשה #	 תפוגה.

מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ.#	 לבש את כפפות המגן שסופקו בערכת החירום לתיקון צמיגים.
לעולם אל תחליף נתיך שרוף בחוט מתכת או בחומר אחר.#	 הדבק את התווית בדשה הראייה של הנהג כתזכורת לכך שצמיג 

תוקן בערכת התיקון. נהג בזהירות, במיוחד בעיקולים. אל תחרוג 
לעולם אל תחליף נתיך בנתיך בעל שיעור אמפר גבוה יותר.  #	

קיימת סכנת שריפות.ממהירות של 80 קמ"ש.
הימנע מהאצות ובלימות פתאומיות.#	

אם נתיך כללי )נתיך MEGA, נתיך MIDI, נתיך MAXI( מתערב, #	
אל תנסה לבצע תיקון ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת אם לחץ האוויר ירד מתחת ל- 1.5 בר, אל תמשיך בנסיעה: #	 ערכת החירום לתיקון הצמיג Fix&Go אינה יכולה להבטיח את 
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אל תשתמש בכבלים לגרירת רכב. אל בצע תנועות חטופות.#	 ס.מ.ל.ת. בע"מ.
במהלך גרירה ודא שהתקן הגרור לא גורם נזק לחלקים שהוא #	 לפני הכנסת נתיך ודא שהמפתח לא בתוך מתג ההתנעה וששאר 

נוגע בהם. הצרכנים כבויים ו/או מנותקים.
הקפד לאכוף את תקנות הגרירה של חוקי התעבורה בעת #	 אם נשרף נתיך כללי של מערכות הבטיחות )מערכת כריות אוויר, #	

גרירת גרור, הנוגעים להתקן גרירה ולהתנהגות בדרך. מערכת בלימה(, מערכות הנעה )מנוע, תיבת הילוכים( או מערכת 
אל תתניע את המנוע בעוד שהרכב נגרר.#	 היגוי, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

וו הגרירה )קדמי/אחורי( יש להשתמש לסיוע בדרך בלבד.#	 36( טעינת מצבר
אתה רשאי לגרור את הרכב למרחקים קצרים בלבד באמעות #	 נוזל מצבר הוא חומר רעיל ומשתך מאוד.

התקן מתאים ובהתאם לחוקי התעבורה )שימוש במוט קשיח(,  הימנע ממגע עם עיניים ועם עור. יש לטעון את המצבר בחלל 
להזיז את הרכב על כביש כהכנה לגרירה או להובלה על גבי  מאוורר היטב והרחק ממקורות אש או מחפצים העלולים ליצור 

משאית גרר. ניצוצות, כדי למנוע פיצוץ או שריפה. 
אסור להשתמש בוו גרירה כדי לגרור רכבים אל השטח או בדרך  אל תנסה לטעון מצבר קפוא: יש להפשירו תחילה, אחרת הוא #	
שיש בה מכשולים ו/או לפעולות גרירה המשתמשות בחבלים או  עלול להתפוצץ.
באמצעים בלתי קשיחים אחרים. בהתאם לתנאים אלה, בגרירה  אם מצבר היה קפוא, יש לבדוק אותו במרכז שירות כדי לוודא 
יהיו מעורבים שני כלי רכב )רכב גורר ורכב נגרר( המיושרים בקו  שרכיביו הפנימיים לא ניזוקו ושתיבתו לא ניזוקה. קיימת סכנת 

אחד ככל האפשר. דליפה של חומצה רעילה ומשתכת.
38( שירות - בדיקת מפלסי נוזלים 37( גרירת הרכב

לעולם אל תעשן תוך כדי עבודה בתא המנוע: גז ואדים דליקים #	 לפני הידוק הטבעת נקה היטב את הברגת התושבת. ודא #	
עלולים להיפלט ממנו. קיימת סכנת שריפה! שהטבעת הדוקה במלואה לפני גרירת הרכב.

כאשר המנוע חם עבוד בזהירות בתא המנוע, כדי להימנע #	 לפני תחילת גרירה, סובב את מתג ההתנעה למצב MAR ולמצב #	
מכוויות. STOP, מבלי להוציא את המפתח. אם המפתח מוסר, עמוד ההגה 

זכור שאם המנוע חם ייתכן כי מניפת המקרן פעילה. קיימת  ננעל אוטומטית ולא מאפשר לשלוט בגלגלים.
סכנת פציעות. צעיפים, עניבות וביגוד משוחרר אחר עלול להיתפס  בעת גרירה זכור שללא מגבר בלם וללא היגוי כוח חשמלי עליך #	

בחלקים הנעים. להשקיע מאמצים רבים יותר להפעלת הדוושה וגלגל ההגה.
מערכת הקירור מופעלת בלחץ.#	

)המשך(
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39( גלגלים וצמיגים אם צריך, החלף את המכסה במכסה מקורי אחר בלבד, אחרת 
זכור כי אחיזת הדרך של רכבך תלויה אף בלחץ אוויר נכון #	 הפעלת המערכת עלולה להיפגע.

בצמיגים. אל תסיר את מכסה המיכל כאשר המנוע חם: אתה עלול להיכוות.
אם לחץ האוויר נמוך מדי, הצמיג עלול להתחמם יתר על המידה #	 אל תתחיל לנסוע אם מיכל נוזל השטיפה ריק: מערכת השטיפה #	

ולהינזק באופן חמור בעקבות זאת. של השמשה הקדמית חיונית לשיפור הראות.
אל תחליף בין הצמיגים השמאליים לצמיגים הימניים ברכב #	 נוזלי שטיפה מסוימים דליקים. בתא המנוע ישנם חלקים חמים 

ולהיפך. העלולים להצית בו שריפה.
לעולם אל תחשוף חישוקי סגסוגת לתיקוני צבע הכרוכים #	 נוזל בלמים הוא חומר רעיל ומשתך מאוד. לאחר מגע מקרי רחץ #	

.150°C בשימוש בטמפרטורות מעל מיד את החלקים הנגועים במים ובסבון עדין ושטוף ביסודיות לאחר 
התכונות המכניות של הגלגלים עלולות להיפגע. מכן.
40( מגבי שמשה קדמית - מגב חלון אחורי פנה מיד לקבלת טיפול רפואי אם נבלע הנוזל.

להבי מגבים בלויים מציבים סכנה חמורה בשל ראות ירודה במזג #	  על המיכל מסמל נוזל בלמים סינתטי, שנועד להבדילו 
אוויר גרוע.

אם יש לנקות את החלון, ודא שההתקן מנותק או שמתג #	
. STOPההתנעה במצב 

41( פנים הרכב
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.
אל תאחסן תרסיסים ברכב: הם עלולים להתפוצץ. אין לחשוף #	

תרסיסים לטמפרטורות מעל 50°C. כאשר הרכב חשוף לאור 
שמש, הטמפרטורה הפנימית עולה בשיעור גבוה מערך זה.

הסמל #	
מנוזל מינרלי.

שימוש בנוזל מינרלי יגרום נזק בלתי הפיך לאוטמי גומי של 
מערכת הבלמים.

נוזל מצבר הוא חומר רעיל ומשתך.#	
הימנע ממגע עם עיניים ועם עור.

הרחק מהמצבר להבות חשופות או מקורות אפשריים לניצוצות: 
קיימת סכנת התפוצצות או שריפה.

הפעלת המצבר שמפלס הנוזל שלו נמוך מאוד תגרום נזק בלתי #	
הפיך למצבר ועלולה לגרום להתפוצצות.

אם הרכב עתיד להיכנס לתקופת אחסון ארוכה בטמפרטורה #	
נמוכה מאוד, הסר את המצבר והנח אותו במקום חם כדי שלא 

יקפא.
הרכב תמיד משקפי מגן בעבודה על המצבר או בקרבתו.
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45( מערכת הגנה על הסביבה 42( מפרטים טכניים - אספקת דלק
הממיר הקטליטי ומסנן החלקיקים )DPF( מגיעים לטמפרטורות #	 שינויים או תיקונים במערכת אספקת הדלק שלא בוצעו נכון או 

גבוהות מאוד במהלך ההפעלה. שלא התחשבו במפרטה הטכני, עלולים לגרום תקלות העלולות 
לכן, אל תחנה את הרכב על חומרים דליקים )כגון דשא, עלים  להוביל לשריפות.

יבשים, מחטי אורנים וכד'(, כדי למנוע סכנת שריפה. 43( מפרטים טכניים - צמיגים עם מגן חישוק
46( מולטימדיה אל תתקין צלחות גלגל אם הותקנו צלחות משולבות )עם 

פעל לפי כללי הבטיחות הנתונים: אחרת, קיימת סכנת פציעות #	 קפיצים( לחישוקי פלדה, ולאחר מכירה צויד במגן חישוק. שימוש 
חמורות לנוסעים או סכנת נזק למערכת. בצמיגים ובצלחות לא נכונים עלול לגרום לאיבוד פתאומי של לחץ 

אם עוצמת הקול גבוהה מדי, זהו מצב מסוכן.#	 אוויר.

כוונן את עוצמת הקול לרמה שתאפשר לך לשמוע רעשי רקע  44( גפ"מ
)כגון צופרים, ניידות מד"א, רכבי משטרה וכד'(. יש לציין כי במדינות מסוימות )לרבות איטליה(ישנן תקנות חוק #	

, מטרתו לא להחליף את ספר הנהג. אם ברשותך יישום #	 my:Carהמגבילות כניסה לחניונים לכלי רכב המונעים בגפ"מ שצפיפותו 
אל תבצע פעולות אחרות תוך כדי התקנה והמתן להשלמתה, גבוהה מזו של אוויר.

כדי לא להפריע להפעלה תקינה של הרדיו. אל תעבור בין שני מצבי ההנעה )בנזין/גפ"מ( במהלך התנעת #	
המנוע.

מערכת אספקת הגפ"מ מצוידת בתפקוד "צריכה" המקושרת #	
לנורית ה-LED של מפלס גפ"מ במתג. תפקוד זה מופעל רק 

לאחר שזוהה שינוי עקבי במפלס דלק. 
לכן מומלץ למלא את הגפ"ם בפעם הראשונה כדי לקבל קריאה 

מדויקת יותר של המפלס.
אם אתה מריח ריח של גז, עבור מהנעה בגפ"מ להנעה בבנזין #	

והבא את הרכב מיד למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 
בע"מ לבדיקה ולשלילת תקלות אפשריות.
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הקדמית. CODE 1( מפתחות וכרטיס
5( גג שמש הרכיבים האלקטרוניים בתוך המפתח עלולים להינזק, אם #	

השתמש בגג השמש במצב "ספוילר" בלבד, אם הותקן גג #	 המפתח נחשף למכות חזקות. כדי לשמור על יעילות מרבית 
הרכב. של הרכיבים האלקטרוניים בתוך המפתח, אין לחשוף אותו לאור 

אל תפתח את גג המשמ אם הוא מכוסה בשלג א בקרח: אתה #	 שמש ישיר.
עלול לגרום לו נזק. יש למסור את כל המפתחות ואת כרטיס ה-CODE לבעל הרכב #	

היזהר לא לפגוע בחפצים המונחים בגגון בעת פתיחתה של #	 החדש במעמד מכירה.
דלת תא המטען. 2( מושבים

6( גג רך ריפוד הבד של המושבים עוצב כדי לעמוד בבלאי ארוך-טווח #	
לעולם אל תפתח את הגג הרך אם הוא מכוסה בשלג או בקרח, #	 הנובע מהשימוש הרגיל ברכב. עם זאת, יש לנקוט אמצעי זהירות 

כדי למנוע נזק. מסוימים. הימנע משפשוף ממושך ו/או חזק כנגד אביזרי ביגוד 
כגון אבזמי מתכת, צמדנים שעלולים לגרום קרעים באריג ונזק 

אל תניח חפצים על המדף האחורי, כדי לא לגרום להם נזק #	
במהלך סגירתו של הגג הרך.לריפוד לאחר הפעלת לחץ רב באזור קטן.

לא ניתן לאבטח מטענים על גג הרכב.לפני הטיה של משענת הגב, הסר חפצים מכרית המושב.#	
3( מערכת בקרת אקלים

יש לשטוף מיד וביסודיות לשלשת ציפורים ושרף עצים, מכיוון #	
שהם מכילים חומצה חזקה במיוחד. הימנע משימוש בנוזל קירור R12 שלא מתאים לרכיבי מערכת 

בקרת האקלים.
לעולם אל תשתמש במערכת רחיצה בלחץ גבוה.#	
	#

אם אתה משתשמ בקיטור או במתזי סילון, שמור על מרחק 4( מגבי שמשה קדמית וחלון אחורי
גדול דיו בין מכשירים אלה לבין הרכב ואל תעפילם בטמפרטורה #	 אל תשתמש במגבי השמשה הקדמית או במגב החלון האחורי, 

.60°C מעל כדי להסיר שכבות של שלג או קרח מהשמשה. במצב זה המגבים 
מרחק קצר מדי מהרכב או לחץ רחיצה גבוה מדי עלולים לגרום חשופים לעומס חריג, ומתג ניתוק המנוע המפסיק הפעלה לכמה 

נזק לגג הרך או דליפות.שניות, עלול להתערב.
אם המגבים לא שבים לפעול, פנה למרכז שירות מורשה מטעם 

אם אתה רוחץ את רכבך בזרם סילון, כוון אותו הרחק מקצוות #	
האריג וממסגרת החלון האחורי, כדי לנמוע חדירת מים.ס.מ.ל.ת. בע"מ.

אל תפעיל את המגבים, אם הלהבים מורמים מהשמשה #	
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9( דלתות לעולם אל תשתמש באלכוהול, בנזין, כימיקלים, מלבינים, מסירי #	
ודא שהמפתח נמצא ברשותך אחרי שנעלת את הדלתות או את  כתמים, שעווה, ממיסים ומוצרי "שטוף והברק".

דלת תא המטען, כדי למנוע את נעילתו בתוך הרכב. שטוף את הסבון מיד, כדי למנוע כתמים וסימנים. חזור על #	
אם מפתח ננעל בתוך הרכב, ניתן להשיגו רק באמצעות המפתח  הפעולה, אם צריך.

השני. שטוף מיד וחזור על הפעולה, אם צריך.#	

10( מולטימדיה אם ברצונך להפוך את הגג הרך לעמיד במים, הקפד לפעול לפי 
ההוראות שעל אריזת מוצר האיטום שבחר ת, כדי להסיג תוצאות 

נקה את הלוח הקדמי ואת הצג במטלית רכה, נקיה, יבשה #	
ואנטי-סטטית. מוצרי ניקוי והברקה עלולים לגרום נזק לפני אופטימליות.

השטח של המערכת. לעולם אל תשתמש באלכוהול, דלקים או #	 יש לנקות את אטמי הגומי בגג הרך במים בלבד. אם ראית 
נגזרותיהם. שדיפון זה יבש או דביק, השתמש באבקת טאלק או במוצרים 

	#
אל תשתמש בצג כבסיס לקיבוע התקנים להחזקת מערכוות מיוחדים לטיפול בגימור גומי )תרסיס סיליקון(.

ניווט או טלפונים חכמים שמותקנים בכריות שאיבה או מדבקות. 7( גגון/מנשא מגלשיים

11( תדלוק רכב דיזל שימוש בקורות לרוחב על קורות לאורך מונע את הגישה לגג 
יש לתדלק כלי רכב שמצוידים במנוע דיזל בדלק סולר העומד השמש, מכיוון שפתיחתו מפריעה לקורות. לכן, אל תפעיל את גג 

בתקן אירופי EN 590 בלבד. שימוש במוצרים או בתערובות השמש אן התקנת קורות לרוחב.
אחרות עלול לגורם נזק בלתי הפיך למנוע, ובעקבותיו לבטל את  EOBD 8( מערכת
תוקף האחריות. אם מילאת במיכל דלק מסוג אחר בטעות, אל   לא נדלקת אחרי שמתג ההתנעה מסובב 

תתנע את המנוע. רוקן את המיכל. אם יופעל המנוע ולו לזמן קצר 
מאוד, עליך לנקז את לא רק את מיכל הדלק אלא כם את שאר 

החלקים של מערכת אספקת הדלק.

12( חגורות בטיחות - מותחנים
 100°C פעולות הכרוכות בנקישות, רעידות או חימום מקומי )מעל

במשך 6 שעות לכל היותר( בסביבת המותחן עלולות לגרום נזק 
למותחן או להפעיל אותו. פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

ס.מ.ל.ת. בע"מ, כדי לטפל בחלקים אלה.
)המשך(

אם נורית האזהרה 
למצב MAR או נדלקת/מהבהבת בליווי הודעה בצג )אם קיימת( 

במהלך נסיעה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 
בע"מ בהקדם האפשרי.

משטרת התנועה רשאית לבדוק את פעולתה של נורית האזהרה 
 באמצעות מכשירים מיוחדים.

הקפד לאכוף את תקנות התנועה הקיימות במדינה שאתה נוהג 
בה.
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DUALOGIC-14( שימוש בתיבת ההילוכים: ידנית ו 13( התנעה והדממה של מנוע
אל תחזיק את ידך על ידית ההילוכים במהלך נסיעה, מכיוון #	 בתקופת נהיגה ראשונית מומלץ לא להגיע לביצועים מרביים #	

שהכוח שידך מפעילה, קל ככל שיהיה, עלול להוביל לבלאי מוקדם  )כגון האצות מרובות, נסיעות ארוכות במהירות מרבית, בלימה 
של רכיביה הפנימיים של תיבת ההילוכים. חדה וכד'(.

אם יש תקלה בתיבת ההילוכים, פנה למרכז שירות מורשה #	 	# ,MAR כאשר המנוע דומם אל תשאיר את מתג ההתנעה במבצ
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי כדי לתקן את  כדי שצרכני חשמל פועלים לא ירוקנו את המצבר.

התקלה.  תהבהב במשך 60 שניות אחרי התנעה או 
אל תניח את ידיך על ידית ההילוכים אלא לשם החלפת הילוך או 

.AUTO/MANUAL לשינוי מצב הפעלה
שימוש שגוי בידיות גלגל ההגה )דחיפתן כלפי לוח מכשירים( עלול 

לשבור אותן.
כדי לשמור על יעילות המצמד, אל תשתמש בדוושת ההאצה #	

כדי להחזיק את הרכב במקום )לדוגמה: בשיפוע(.
המצמד עלול להתחמם יתר על המידה ולהינזק. השתמש בדוושת 

הבלם והשתמש בדוושת ההאצה רק כשתחליט להתחיל ולנסוע.
אם ההודעה לא נעלמת מהצג, פנה למרכז שירות מורשה #	

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

15( שרשראות שלג
אל תעלה את מהירותך אחרי שהתקנת שרשראות שלג; לעולם #	

אל תחרוג מהמגבלה של 50 קמ"ש.
כאשר שרשראות השלג מותקנות, השתמש בדוושת ההאצה #	

בזהירות רבה, כדי למנוע מהגלגלים המניעים להסתחרר, ככל 
האפשר, או להגביל את הסחרור. אחרת, השרשראות עלולות 

להישבר ובכך לגרום נזק למרכב הרכב או לרכיבים מכניים.

נורית האזהרה #	
במהלך ניסיון התנעה ממושך, כדי לציין שיש 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 בהקדם האפשרי.
לעולם אל תתניע את המנוע בדחיפה, בגרירה  או בנהיגה #	

בירידה. פעולות אלה עלולות לגרום לזרימת הדלק לתוך הממיר 
הקטליטי ולגרום לו נזק בלתי הפיך.

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.
אל תחבר את הכבל לקוטב השלילי )-( של המצבר הריק. #	

הניצתוץ שיווצר עלול לגרום להתפוצצות המצבר ולנזק חמור 
כתוצאה מכך. השתמש בנקודת ההארקה המפורטת.
אל תשתמש בשום חלק אחר שמכיל מתכת חשופה.

להתפרצות מהירה של דוושת ההאצה לפני הדממת המנוע #	
אין שום מטרה מעשית: היא מבזבזת דלק ומזיקה מאוד למגדשי 

טורבו.
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את הנורה במטלית ספוגה באלכוהול והנח אותה להתייבש. הימנע מנהיגה על מהמורות, מדרגות ומדרכות ומנסיעה #	
מומלץ להחליף את הנורות במרכז שירות מורשה מטעם חברת #	 ממושכת בדרכים שלא מכוסות בשלג, כדי למנוע נזק לרכב 

ס.מ.ל.ת. בע"מ. ולכביש.
הפעלה נכונה של הפנסים החיצוניים וכיוונם חיוניים לנהיגה #	 16( שקע חשמלי

בטוחה. אחרת, אתה עלול לקבל קנס. לשקע ניתן לחבר אביזרים בעלי הספק מרבי עד W 180 )שיעור 
יש לפעול בזהירות רבה ולנקוט את כל אמצעי הזהירות, כדי לא  אמפשר מרבי 15A( בלבד.

לגרום נזק לצבע ולמרכב )השתמש בכרטיס פלסטיק קשיח ועבה  17( מסנן דיזל
דיו(.

מים במעגל האספקה עלולים לגרום נזק חמור למערכת ההזרקה 
אם יש לשטוף את תא המנוע היזהר שסילון המים לא יפגע #	  

ישירות בתיבת הנתיכים של תא המנוע.

20( הרמת הרכב
יש לנקוט משנה זהירות בהצבת מנוף או מגבה בגרסאות 

המצוידות בחצאיות צד.

21( תכנית טיפולים

גרסאות בנזין: אם הרכב נוסע בעיקר בעיר או אם נסועתו #	
השנתית קטנה מ- 10,000 ק"מ, יש להחליף את שמן המנוע 

ואת מסנן השמן מדי 12 חודשים.

גרסאות דיזל: אם הרכב נוסע בעיקר בעיר, יש להחליף את #	
שמן המנוע ואת מסנן השמן מדי 12 חודשים.

22( תחזוקה:  בדיקת מפלסים 
אם ברצונך להוסיף נוזלים, היזהר לא לערבב בין הסוגים השונים: #	

הנוזלים לא תואמים אחד לשני ועלולים לגרום נזק חמור לרכב.
אל תוסיף שמן שמפרטו אחר מזה הנמצא בתוך המנוע.#	

)המשך(

ולשבש את פעולת המנוע. אם נורית האזהרה  או הסמל 
נדלקים בצג הצבעוני, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי לניקוז 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.

FIX&GO 18( החלפת גלגל - ערכה לתיקון צמיג
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם #	

האפשרי, כדי לודא שבורגי הקיבוע של הגלגלים הודקו נכון.
אם גוף זר אחראי לנקר, אפשר להשתמש בערכה לתיקון #	

צמיגים אם הנזק נגרם לסוליה או לשוליה, וקוטר הנקר לא עולה 
על 4 מ"מ. 

19( נורות ונתיכים
#	 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 
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בתחנות רחיצה המשתמשות בקיטור או במתזי לחץ גבוה נקה #	
את החיישנים מהר ובמרחק של 10 ס"מ לפחות בין המתזים 

לחיישנים. 
פעולות בפגוש באזור שמותקנים בו החיישנים דאג לבצע במרכז 

שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בלבד. פעולות בפגוש 
שלא בוצעו כהלכה עלולות לסכן את הפעלתם של חיישני החניה.

26( שמן מנוע ישן
כדי למנוע נזק למנוע, מומלץ להחליך את שמן המנוע כאשר 

נורית האזהרה האדומה  נדלקת )או כאשר נורית האזהרה 
 נדלקת, אם קיימת(. פנה למרכז שירות מורשה 

שימוש במוצרים במפרטים שונים מהמפורטים לעיל עלול לגרום 
נזק למנוע שלא יכוסה באחריות הרכב.

מנע מגע בין נוזל בלמים, שהוא חומר משתך מאוד, לבין חלקים #	
צבועים במהלך בדיקת מפלס.

אחרת, שטוף את האזור במים מיד.
UPPARAFLU  )23

 . UPPARAFLU מערכת קירור המנוע משתמשת בנוגד קיפאון 
השתמש בנוזל הקירור שכבר נמצא במערכת הקירור.

UP.עם שום נוזל אחר PARAFLU לא ניתן לערבב את 
הצהובה  מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.במקרה זה, אל תתניע את המנוע ופנה למרכז שירות מורשה  מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

27( צבע מרכב 24( החלפת מצבר
הימנע מרחיצת רכב במברשות/גלגלות במתקנים אוטומטיים. #	 רחץ את הרכב באופן ידני בלבד בחומרי ניקוי ניטרליים ויבש אותו הרכבה לא נכונה של אביזרי חשמל או התקנים אלקטרוניים  במטלית לחה מעור צבי. אין להשתמש בחומרים קשיחים ו/או עלולה לגרום נזק חמור לרכבך. פנה למרכז שירות מורשה מטעם  חומרי הברקה לניקוי הרכב.חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ אם ברצונך להתקין אביזרים )אזעקה,  מכשיר קשר וכד'(: צוות הטכנאים יציע לך את המכשירים 
יש לשטוף מיד וביסודיות לשלשת ציפורים, מכיוון שהיא מכילה #	 המתאימים וימליץ על מצבר חזק יותר, אם יש להתקינו.

חומצה חזקה במיוחד.
25( חיישני חניה

אל תחנה )אם אפשר( את הרכב מתחת לעצים. הסר שרף #	
צמחים מיד, מכיוון שקשה מאוד להסיר שרף יבש ותצטרך החיישנים חייבים להיות נקיים מבוץ, לכלוך, שלג וקרח, כדי #	

להשתמש בחומרים קשיחים ו/או בחומרי הברקה הפוגעים שהמערכת תפעל כהלכה. היזהר לא לשרוט את החיישנים ולא 
במקרה המאט של הצבע.לגרום להם נזק במהלך הניקוי. הימנע משימוש במטליות יבשות, 

	#
לא מומלץ לשטוף את הרכב במתז מים בלחץ גבוה. אם אתה מחוספסות וקשות. יש לנקות את החיישנים במים נקיים וסבון 

משתמש במתז בלחץ גבוה, שמור על מרחק מינימלי של 40 לרכב, לפי הצורך.
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שח 30.5 ל' )כולל עתודה(. אם המפלס מעל 30ץ5 ל' )כולל  ס"מ, ועל המים להיות בטמפרטורת החדר.
עתודה(, פנה מיד למרכז שירות מורשה מטען חברת ס.מ.ל.ת.  28( חלונות

בע"מ. אל תשתמש בנוזל שטיפה לא מדולל לניקוי השמשה הקדמית 
בתנאי שימוש מיוחדים: והחלון האחורי, אלא דלל אותו ב- 50% מים.

התנעה והפעלה בטמפרטורה חיצונית נמוכה.#	
29( גפ"מ

גפ"מ עם תכולת פרופאן נמוכה: המערכת עשויה לעבור זמנית #	
להנעה בבנזין ללא שום הודעה.הרכב מצויד במערכת הזרקת גפ"מ במצב צבירה גז שנועדה #	

במיוחד למטרה זו: לכן, אסור בהחלט לשנות את התצורה של 
במקרה של: המערכת או של רכיביה. השימוש ברכיבים או בחומרים אחרים 

מפלס גפ"מ נמוך במיכל עלול לגרום תקלות וירידה ברמת הבטיחות.לכן, אם ישנן בעיות, 
דרישה לביצועים גבוהים )לדוגמה, בעקיפה, כאשר הרכב עמוס  פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

במלואו, מדרונים תלולים(: המערכת עשויה לעבור אוטוטמית  	#.100°C 20°-- לביןC המערכת פועלת בטמפרטורות בין
להנעה בבנזין, כדי לספק את ביצועי המנוע הדרושים. במקרה 

כדי למנוע נזק לרכיבי מערכת הגפ"מ בגרירה או בהרמת הרכב, #	
זה, כדי לסמן את המעבר תידלק נורית ה-LED הכתומה )בנזין(  פעל לפי ההוראות  שבנושא "גרירת הרכב" בספר נהג זה.
ותיכבה נורית ה-LED הירוקה )גפ"מ(. בתום התנאים המיוחדים 

הללו, תחזור המערכת אוטומטית להנעה בגפ"מ; נורית ה-LED אם בכוונתך לצבוע את הרכב בתנור, יש להסיר את מיכל #	
הכתומה )בנזין( תיבה ונורית ה-LED הירוקה )גפ"מ( תידלק(.הגפ"מ מהרכב ולהתקין לאחר מכן במרכז שירות מורשה מטעם 

חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.
כדי שיתבצע המעבר האוטומטי המוזכר לעיל, ודא שמיכל הדלק 

מלא דיו.אף על פי שלמערכת הגפ"מ תכונות בטיחות רבות, מומלץ #	
לפעול באופן הבא, אם הרכב לא פעיל במשך תקופה ארוכה או 

לפיכך, יש לדאוג שבמיכל הדלק תמיד יהיה דלק, כדי להגן על #	 אם יש להזיז אותו במצב חירום או בתאונה:
משאבת הבנזין ולהבטיח מעבר בין הנעה בגפ"מ לבין הנעה 

בבנזין.שחרר את התקני ההידוק A והסר את המכסה B. סגור את מגוף 
הגפ"מ באמצעות סיבוב האום C בכיוון השעון.

אסור בהחלט להוסיף תוספים לגפ"מ.#	
באופן שוטף )מדי שישה חודשים לפחות( מומלץ חרוקן את #	

מיכל הגפ"מ ובתדלוק הראשון לבדוק שאין חריגה מהקיבו המרבי 
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5( תחזוקה - צבע מרכב 1( מפתחות - שלט רחוק
חומרי ניוקי מזהמים את הסביבה. רחץ את רכבך באזורים  יש לסלק את הסוללות המשומשות כפי שמפורט בחוק, במיכלים 

המצוידים בציוד לאיסוף וטיפול במים מלוכלכים שמתקבלים  מיוחדים או הבא אותם למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
לאחר הרחיצה. ס.מ.ל.ת. בע"מ שתסלר אותן עבורך.

2( מערכת בקרת אקלים
המערכת משתמשת בקרר R134a שלא מזהם את הסביבה אם 

הוא מתחיל לדלוף.
אסור בהחלט להשתמש בקרר R12 שלא תואם את מפרטי 

המערכת.

FIX&GO 3( ערכת חירום לתיקון צמיגים
החלף את הבקבוק, אם פג תוקפו של חומר האיטום. סלק 

כהלכה את הבקבוק ואת חומר האיטום. סלק את נוזל האיטום 
ואת הבקבוק בהתאם לתקנות החוק במדינתך.

4( שירות - בדיקת מפלסי נוזלים
שמן מנוע ומסנן שמן משומשים מכילים חומרים מזיקים #	

לסביבה. כדי להחליף את השמן ואת המסננים פנה למרכז שירות 
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

שמן תיבת הילוכים משומש מכיל חומרים שמזיקים לסביבה. #	
מומלץ להחליף את השמן במרכז שירות מורשה מטען חברת 

ס.מ.ל.ת. בע"מ, שבו יסולק השמן באופן ידידותי לסביבה ובהתאם 
לתקנות החוק.

מצברים מכילים חומרים מסוכנים מאוד לסביבה. מומלץ לפנות #	
למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ, כדי להחליף 

מצבר.
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נוריות אזהרה והודעות  .1
מידע חשוב

נוריות אזהרה מלוות בהודעה מיוחדת ו/או בצליל התרעה, אם מוגדר. חיוויים אלה נועדו להתריע ולהזהיר את הנהג, וככאלה לא ניתן  חשוב 
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 בחיווי.

חיוויי תקלה המוצגים מחולקים לשני סוגים: חמורים ופחות חמורים. תקלות חמורות מצוינות באמצעות “מחזור“ אזהרה ממושך החוזר על  חשוב 
עצמו.

, כדי להפסיק את מחזור האזהרה בשני המקרים.   MENU תקלות חמורות פחות מצוינות באמצעות “מחזור“ אזהרה קצר יותר. לחץ על לחצן
נורית האזהרה בלוח המחוונים תישאר דלוקה עד שתתוקן התקלה.

משמעותהנורית אזהרה

מפלס נוזל בלמים נמוך - בלם חניה משולב
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

מפלס נוזל בלמים נמוך
נורית האזהרה נדלקת כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל יורד מתחת לקו המינימום, כנראה בשל דליפה במעגל. 

בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.

בלם חניה משולב
נורית האזהרה נדלקת כאשר בלם החניה משולב.

אם הרכב נע, תישמע אף אזהרה קולית בגרסאות מסוימות.

חשוב אם נורית האזהרה נדלקת במהלך נסיעה, בדוק שבלם החניה לא משולב.

כשל של כריות אוויר
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

נורית האזהרה נשארת דלוקה, אם קיימת תקלה במערכת כריות האוויר.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.
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טמפרטורת נוזל קירור גבוהה מדי
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

נורית האזהרה או סמל בצג נדלקים כאשר המנוע התחמם יתר על המידה. בגרסאות מסוימות הנורית מלווה בהודעה 
ייעודית בצג.

 .MIN 4   בנהיגה רגילה: עצור את הרכב, דומם את המנוע ובדוק שמפלס המים במיכל לא ירד מתחת לסימון
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. אם נורית האזהרה נדלקת שוב בהתנעה הבאה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם 

חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.
4   אם הרכב מופעל בתנאים קשים )כלומר, גרירת גרור בעליה או בעומס מלא(: האט ואם הנורית לא כבית, 

עצור את הרכב. עצור לשתיים או שלוש דקות בעוד שהמנוע פועל ומואץ מעט, כדי להגביר את קצב הזרימה של נוזל 
הקירור. לאחר מכן, דומם את המנוע. בדוק שמפלס נוזל הקירור תקין כמתואר למעלה.

חשוב בכבישים תובעניים, מומלץ לא לדומם את המנוע ולהאיץ מעט במשך כמה דקות לפני הדממתו.
בגרסאות מסוימות תופיע הודעה ייעודית.

DUALDRIVE תקלה במערכת היגוי כוח חשמלית
נורית האזהרה נדלקת אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב MAR, אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

אם נורית האזהרה לא כבית ומלווה בהודעה ייעודית בצג, בגרסאות מסוימות, ייתכן כי היגוי כוח לא זמין וכי תצטרך 
להפעיל כוח רב יותר על גלגל ההגה. עם זאת, ניתן להגות ברכב.

במקרה זה פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ.
אם נורית האזהרה נדלקת בעת נהיגה )בגרסאות מסוימות, יחד עם הודעה ייעודית בצג( ייתכן כי מערכת היגוי הכוח 

לא זמינה. אף על פי שניתן עדיין לתמרן את הרכב, כדי להפעיל את גלגל ההגה יידרש מאמץ רב יותר. פנה למרכז 
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי.

חשוב במקרים אחדים, גורמים שאינם חלק ממערכת היגוי הכוח החשמלי עלולים לגרום לנורית האזהרה להידלק 
בלוח המחוונים. במקרה זה, עצור מיד את רכב )אם הוא בתנועה(, דומם את המנוע ל- 20 שניות ולאחר מכן התנע 

את המנוע שוב.  אם נורית האזהרה נשארת דלוקה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ. 

חשוב אחרי ניתוק המצבר יש לאתחל את מערכת ההיגוי.  נורית האזהרה נדלקת, כדי לציין זאת. כדי לבצע פעולה זו, 
סובב את גלגל ההגה מקצהו אחד לשני או נהג בקו ישר לאורך כ- 100 מטרים.
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טעינת מצבר חלשה
נורית האזהרה נדלקת כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, אך עליה להיכבות מיד לאחר התנעת המנוע )ייתכן 

שהיא תיכבה בהשהיה קצרה אם המנוע פועל במהירות סרק(.
אם נורית האזהרה או הסמל בצג )ביחד עם הודעה ייעודית בגרסאות מסוימות( מוסיפים לדלוק, פנה למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

דלתות/מכסה מנוע/דלת תא המטען פתוחים )גרסאות עם צג רב-תכליתי(
נורית האזהרה )בגרסאות מסוימות ביחד עם הודעה ייעודית( נדלקת כאשר דלת אחת או כמה דלתות או דלת תא 

המטען או מכסה המנוע אינם סגורים כהלכה.
כאשר הדלתות פתוחות והמכונית בתנועה, יישמע אות קולי.

לחץ שמן נמוך / שמן מנוע משומש
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה )אם קיימת( נדלקת, אך עליה להיכבות מיד לאחר התנעת 

המנוע.
הערה אם המחוון קיים, הוא נדלק בצבע כתום.

לחץ שמן מנוע נמוך
נורית האזהרה או הסמל נדלקים ולא כבים יחד עם הודעה בתצוגה )אם קיימת(, כאשר המערכת מזהה כי לחץ שמן 

המנוע נמוך מדי.

שמן מנוע ישן
נורית האזהרה נדלקת והודעה מוצגת )אם קיימת(.

נורית האזהרה עשויה להבהב באופן הבא, בהתאם לגרסה:
4   מחזורים של 3 דקות עם מרווחים שבהם נורית האזהרה תיכבה ל- 5 שניות , עד שיוחלף השמן.

לאחר החיווי הראשון, לאחר כל התנעת מנוע תמשיך נורית האזהרה להבהב כמתואר למעלה, עד שיוחלף השמן.  
הודעה ייעודית תופיע בצג )אם קיים( בנוסף על נורית האזהרה. אם נורית אזהרה זו נדלקת, אין מדובר בתקלה אלא 

זוהי הודעה לנהג שיש להחליף את השמן בעקבות שימוש רגיל ברכב.
התיישנות של שמן מנוע מואצת בשל:

4   נסיעות עירוניות בעיקר, שבמהלכן התחדשות ה-DPF חלה לעתים תכופות יותר.
4   שימוש ברכב לנסיעות קצרות שבהן המנוע לא מספיק להתחמם לטמפרטורת ההפעלה הרגילה שלו.

4   הפרעות חוזרות לתהליך ההתחדשות המסומנות באמצעות נורית אזהרת ה-DPF הנדלקת.
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דלתות/מכסה מנוע/דלת תא המטען פתוחים )גרסאות עם צג צבעוני(
הסמלים מופיעים בצג ביחד עם הודעה ייעודית, כאשר דלת אחת או כמה דלתות או דלת תא המטען או מכסה 

המנוע )אם קיים( אינם סגורים כהלכה.
כאשר הדלתות פתוחות והמכונית בתנועה, יישמע אות קולי.

גרסאות 
עם צג רב 

תכליתי
תקלה בתיבת הילוכים DUALOGIC )אם קיימת(

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה מתחילה להבהב, והודעה ייעודית מופיעה בצג ונשמע צליל אזהרה כדי לציין כי קיימת תקלה בתיבת 

הילוכים.

גרסאות עם 
צג צבעוני

חגורות בטיחות לא חגורות
נורית האזהרה תדלוק בקביעות בעוד שהרכב נייח וחגורת הבטיחות של הנהג או של הנוסע הקדמי )אם המושב 

תפוס( לא חגורה.
נורית האזהרה תהבהב ויישמע צליל אזהרה, אם הרכב נוסע וחגורת הבטיחות לא חגורה כהלכה.

לנטרול קבוע של צליל אזהרה של תזכורת חגורת הבטיחות )SBR(, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 
בע"מ. ניתן להפעיל את המערכת מחדש באמצעות תפריט הקביעות.

תקלת EDB )צג רב-תכליתי(
אם נוריות האזהרה נדלקות בו זמנית בעוד שהמנוע פועל, קיימת תקלה במערכת ה-EBD או שהמערכת לא זמינה. 

במקרה זה, הגלגלים האחוריים עלולים להינעל פתאום והרכב עלול לסטות במהלך בלימה חדה.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.

נהג במשנה זהירות למרכז השירות המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ לבדיקת המערכת.
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תקלת EDB )צג צבעוני(
אם נוריות האזהרה נדלקות בו זמנית בעוד שהמנוע פועל, ישנה תקלה במערכת ה-EBD או המערכת לא זמינה. 

במקרה זה, הגלגלים האחוריים עלולים להינעל פתאום והרכב עלול לסטות במהלך בלימה חדה.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.

נהג במשנה זהירות למרכז השירות המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ לבדיקת המערכת.

חריגה ממגבלת המהירות )צג צבעוני - אם קיים(
הסמל מופיע בצג בליווי הודעה ייעודית ונשמע צפצוף התרעה, כאשר הרכב חורג ממגבלת המהירות שהוגדרה 

בתפריט הקביעות )לדוגמה, 120 קמ"ש(.

כרית אוויר קדמית/צדדית של הנוסע הקדמי מנוטרלת
נורית אזהרה זו מציינת את מצב ההפעלה של כרית האוויר של הנוסע הקדמי. אם נורית האזהרה כבויה, כרית האוויר 
מוכנה לפעולה. כדי לנטרל אותה, היכנס לתפריט הקביעות )במקרה זה תידלק נורית האזהרה(. כאשר המנוע מותנע 

)מתג ההתנעה במצב MAR(, תידלק נורית ה-LED ל- 8 שניות לערך, אם חלפו 5 שניות לפחות מכיבויה.  אחרת, 
פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע"מ.

אם המנוע נכבה/נדלק שוב תוך פחות מ- 5 שניות, ייתכן כי לא תידלק נורית האזהרה.
במקרה זה, כדי לבדוק שנורית האזהרה תקינה, דומם את המנוע, המתן 5 שניות לפחות והפעל אותו שוב.

נורית האזהרה עשויה להידלק ברמות עצמה שונות בהתאם למצב הרכב.
העצמה עשויה להשתנות באותו מחזור ההפעלה של ההצתה. 

ABS תקלת מערכת
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

נורית האזהרה נדלקת בליווי הודעה בגרסאות מסוימות, כאשר המערכת בלתי יעילה או לא זמינה.  במקרה זה 
מערכת הבלימה שומרת על יעילתה ללא שינוי, אך ללא היתרונות של ABS. נהג בזהירות ופנה למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

מערכת ASR מנוטרלת )צג צבעוני(
הסמל נדלק בצג הצבעוני בליווי הודעה ייעודית, כאשר מערכת ה-ASR מנוטרלת בלחיצה על הלחצן ASR-OFF בלוח 

המכשירים.  נורית ה-LED בלחצן תידלק בו זמנית. 
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נטרול מערכת Start&Stop )אם קיימת(
נורית האזהרה או סמל שנדלקים מציינים שמערכת ה-Start&Stop מנוטרלת; בגרסאות מסוימות תופיע גם בצג 

הודעה ייעודית.

מערכת Start&Stop )אם קיימת( פעילה
נורית האזהרה דולקת בקביעות, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג, שמציינות את הפעלתה של המערכת.

תקלה במערכת Start&Stop )אם קיימת( )גרסאות עם צג צבעוני(
הסמל נדלק, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג, כדי לציין תקלה במערכת Start&Stop. פנה למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי.

EOBD/תקלה במערכת הזרקה
בתנאים רגילים, נורית האזהרה נדלקת בעקבות סיבוב מתג ההתנעה למצב MAR, אך עליה להיכבות מיד לאחר 

התנעת המנוע.
אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק או נדלקת במהלך נהיגה, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג, מערכת 

ההזרקה לא תקינה. בפרט, נורית האזהרה שדולקת בקביעות מצביעה על תקלה במערכת האספקה/ההצתה 
העלולה לגרום פליטות חריגות, ירידה בביצועים, קשיים בהפעלת הרכב ותצרוכת דלק גבוהה.

בתנאים אלה מומלץ לנהוג במהירות מתונה ולא להפעיל עומס חריג על המנוע.
שימוש ממושך ברכב שנורית האזהרה שלו דולקת עלול לגרום נזק. פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 

בע"מ בהקדם האפשרי. 

מנוע בנזין בלבד
אם נורית האזהרה מהבהבת, ייתכן כי נגרם נזק לממיר קטליטי.

אם נורית האזהרה מתחילה להבהב, יש לשחרר את דוושת ההאצה כדי להפחית את מהירות המנוע, עד שתפסיק 
הנורית להבהב. המשך לנהוג במהירות מתונה, נסה להימנע מתנאי נהיגה שעלולים לגרום הבהוב נוסף ופנה למרכז 

שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי.
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גרסאות 
עם צג רב 

תכליתי

מסנן חלקיקים DPF מתנקה )דגמי דיזל עם DPF בלבד(
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

נורית האזהרה או הסמל דולקים בקביעות, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית, כדי להודיע לנהג שעל מערכת 
ה-DPF לשרוף מזהמים )חלקיקים( בתהליך ההתחדשות.

נורית האזהרה אינה נדלקת בתהליך ההתחדשות, אלא אם תנאי הנהיגה מחייבים הודעה לנהג.
כדי לכבות את נורית האזהרה, יש להמשיך לנהוג ברכב עד שיושלם תהליך ההתחדשות. 

המשך הזמן הממוצע של תהליך ההתחדשות הוא 15 דקות.
התנאים הטובים להשלמת התהליך ההתחדשות מושגים בנהיגה במהירות נסיעה של כ- 60 קמ“ש, במהירות גבוהה  גרסאות עם 

מ- 2,000 סל“ד. כאשר נורית אזהרה זו נדלקת, היא לא מציינת תקלה ואין להביא את הרכב למרכז שירות. בגרסאות צג צבעוני
מסוימות, תוצג הודעה ייעודית ביחד עם נורית האזהרה. 

עתודת דלק - טווח נסיעה מוגבל
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

נורית האזהרה או הסמל נדלקים כאשר נותרו כ- 5 ליטרים דלק במיכל.
המשולש בצד ימין של הסמל מציין באיזה צד של הרכב נמצא מכסה מילוי הדלק.

חשוב אם נורית האזהרה מהבהבת או הסמל דולק בקביעות, בהתאם לגרסה, קיימת תקלה במערכת.  במקרה זה, 
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ לבדיקת המערכת.

חימום/תקלה של מצתי להט )דגמי דיזל(
חימום קדם של מצתים

נורית אזהרה זו תידלק כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR )אם קיים(. היא תיכבה מיד אחרי שהמצתים מגיעים 
לטמפרטורה שהוגדרה עבורם. ניתן להתניע את המנוע מיד אחרי שהנורית כבית.

חשוב בטמפרטורות חיצוניות מתונות או גבוהות נורית האזהרה עשויה להידלק לזמן קצר מאוד.
כשל בחימום הקדם של המצתים

נורית האזהרה תהבהב, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית, כדי לציין תקלה במערכת חימום הקדם של מצתי 
הלהט. 

במקרה זה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי, כדי לתקן את התקלה.
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מים במסנן דיזל )צג רב-תכליתי( )גרסאות דיזל(
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

נורית האזהרה דולקת בקביעות, כדי לציין שיש מים במסנן הדיזל.
בגרסאות מסוימות, לחילופין, תידלק נורית האזהרה  ותופיע הודעה ייעודית בצג.

מים במסנן דיזל )צג צבעוני( )גרסאות דיזל(
הסמל נדלק אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב MAR, אך עליו להיכבות לאחר כמה שניות.

הסמל ימשיך לדלוק בקביעות במהלך נהיגה, כדי לציין שיש מים במסנן הדיזל.
בגרסאות מסוימות, לחילופין, תידלק נורית האזהרה  ותופיע הודעה ייעודית בצג.

תקלה במערכת CODE של פיאט
בעוד שמתג ההתנעה במצב MAR, יידלקו הנורית או הסמל בקביעות, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית, כדי 

לציין תקלה אפשרית במערכת CODE של פיאט.
אם נורית האזהרה או הסמל מהבהבים בעוד שהמנוע פועל, הרכב לא מוגן בשולל ההתנעה של המנוע.

במקרה זה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי.

פנסי ערפל אחוריים
נורית האזהרה נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים נדלקים.

חיווי תקלה כללית
נורית האזהרה נדלקת בנסיבות הבאות. במקרים אלה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ 

בהקדם האפשרי, כדי לתקן את התקלה.

תקלה בחיישן של שמן מנוע
נורית האזהרה נדלקת כאשר חיישן הלחץ של שמן המנוע שגוי.

התערבות/תקלה של מערכת ניתוק דלק
נורית האזהרה נדלקת, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג, כדי לציין הפעלה/תקלה של מערכת לניתוק 

דלק.

תקלה בפנסים החיצוניים
נורית האזהרה נדלקת כאשר זוהתה תקלה של הפנסים החיצוניים.
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תקלה בחיישן החניה
נורית האזהרה נדלקת בליווי הודעה ייעודית, כאשר זוהתה תקלה של בחיישן החניה. 

כשל של מערכת Start&Stop )צג רב-תכליתי(
כשל המערכת מצוין באמצעות נורת אזהרה נדלקת. בלוח מהחוונים תופיע הודעה ייעודית.

כשל של נורית אזהרה של כרית אוויר )אם קיימת(
נורית האזהרה  נדלקת ומהבהבת, כדי לציין כשל של נורית האזהרה.

גרסאות 
עם צג רב 

תכליתי

מערכת ESC )אם קיימת(
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

ESC הפעלת מערכת
.ESC-נורית האזהרה המהבהבת במהלך הנהיגה מצביעה על התערבותה של מערכת ה

ESC תקלה של מערכת
אם נורית האזהרה לא כבית או ממשיכה לדלוק ביחד עם נורית ה-LED בלחצן ASR במהלך נסיעה.

על הצג תופיע הודעה ייעודית.
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ. גרסאות עם 

צג צבעוני
Hill Holder כשל של מערכת

.Hill Holder נורית האזהרה נדלקת, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג, כדי לציין תקלה במערכת
במקרה זה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי.

בלאי של רפידת בלמים
נורית האזהרה נדלקת, ביחד עם הודעה בצג בגרסאות מסוימות, אם רפידות הבלמים הקדמיות או האחוריות )אם 

קיימות( בלויות.
במקרה זה, החלף את הרפידות בהקדם האפשרי.

קרח בכביש
סמל זה מופיע בצג )בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית( כאשר הטמפרטורה החיצונית 3°C או נמוכה מזו.
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חלף מועד השירות )לוח תחזוקה(
כאשר יתקרב מועד השירות הבא, יופיע הסמל בצג ואחריו מספר הקילומטרים או המיילים שנותרו עד מועד השירות 

הבא.
הוא יופיע אוטומטית בעוד שמתג ההתנעה במצב MAR-ON כ- 2000 ק"מ )או שווה ערך במיילים( לפני השירות או, 

אם ניתן, 30 יום לפני השירות. הוא אף יוצג לאחר כל התנעת מנוע או כל 200 ק"מ )במדינות יצוא מסוימות(. 
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ שבו יבוצעו טיפולי התחזוקה ותאופס ההודעה.

מערכת ניתוק דלק )צג צבעוני(
הצג הצבעוני יראה את הסמל והודעה ייעודית, אם תתערב המערכת לניתוק דלק.

לפרטים על תהליך הפעל מחדש של המערכת לניתוק דלק עיין בנושא "מערכת לניתוק דלק" בפרק "מערכת לניתוק 
דלק".

כשל של מערכת ניתוק דלק )צג צבעוני(
הצג הצבעוני יראה את הסמל והודעה ייעודית, אם קיימת תקלה במערכת לניתוק דלק. פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ. 

תקלה בפנסים החיצוניים )צג צבעוני(
בצג יופיעו סמל והודעה ייעודית, אם זוהתה תקלה באחד הפנסים הבאים: תאורה לנהיגה ביום )DRL(, פנסי צד, פנסי 

איתות, פנס ערפל אחורי, תאורת לוחית רישוי.
התקלה עשויה לנבוע מנורה שרופה, מנתיך שרוף או משיבוש בחיבור חשמלי.

מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

כשל של פנסי בלימה )צג צבעוני(
בצג הצבעוני יופיע הסמל בליווי הודעה ייעודית, אם ישנה תקלה בפנסי הבלימה.

התקלה עשויה לנבוע מנורה שרופה, מנתיך שרוף או משיבוש בחיבור חשמלי.
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.
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תקלה במערכת HILL HOLDER )אם קיימת( )צג צבעוני(
בצג יופיע הסמל בליווי הודעה ייעודית, אם קיימת תקלה במערכת Hill Holder. במקרה זה, פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי.

תקלה בחיישני החניה )צג צבעוני - אם קיים(
בצג הצבעוני יופיע הסמל בליווי הודעה ייעודית, אם קיימת תקלה בחיישני החניה. פנה למרכז שירות מורשה מטעם 

חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

מערכת iTPMS )אם קיימת(
לחץ אוויר נמוך בצמיגים

נורית האזהרה דולקת בקביעות, כדי לציין שלחץ האוויר בצמיג אחד או בכמה צמיגים נמוך מהערך המומלץ או כדי 
לציין איבוד לחץ איטי. 

באופן זה iTPMS מתריעה בפני הנהג שצמיג אחד או כמה צמיגים עלולים להיות ריקים מאוויר או אף נקורים. במקרה 
זה מומלץ לתקן את לחץ האוויר בצמיג לערך הנכון. 

אחרי שתנאי ההפעלה של הרכב חוזרים לסדרם, בצע את תהליך האיפוס של המערכת. 

חשוב אל תמשיך לנהוג אם צמיג אחד או כמה צמיגים ריקים מאוויר, כיוון שהם עלולים לשבש את השליטה ברכב. 
עצור את הרכב אך הימנע מבלימה חדה ומתנועות היגוי פתאומיות.

כשל iTPMS / נטרול iTPMS זמני
נורית האזהרה מהבהבת במשך כ- 75 שניות ונשארת דלוקה )ביחד עם הודעה ייעודית בצג(, כדי לציין שהמערכת 

מנוטרלת זמנית או שיש בה תקלה. 
המערכת שבה לפעול כסדרה כאשר תנאי ההפעלה מאפשרים זאת. אם אין זה המקרה, בצע את האיפוס לאחר 

שחזור של תנאי ההפעלה הרגילים.
אם התקלה נותרה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בהקדם האפשרי. 

פנסי צד ואור נמוך בפנסים ראשיים - לווה אותי הביתה 
פנסי צד ואור נמוך בפנסים ראשיים

נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלקים פנסי הצד או האור הנמוך בפנסים הראשיים.
לווה אותי הביתה

נורית האזהרה נדלקת בליווי הודעה בגרסאות מסוימות, כאשר ההתקן "לווה אותי הביתה" פעיל.
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פנסי ערפל
נורית האזהרה נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים נדלקים.

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.

אור גבוה בפנסים הראשיים
נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלק האור הגבוה בפנסים הראשיים.

DUALDRIVE הפעלה של מערכת היגוי כוח חשמלית
חיווי CITY מופיע בצג כאשר מופעלת מערכת היגוי הכוח החשמלי בלחיצה על הלחצן CITY בלוח המכשירים. החיווי  CITY

ייכבה בלחיצה חוזרת על הלחצן.

הפעלת תפקוד ספורט
חיווי SPORT מופיע בצג כאשר תפקוד ספורט מופעל בלחיצה על הלחצן הרלוונטי בלוח המכשירים. החיווי ייכבה  SPORT

בלחיצה חוזרת על הלחצן.
.SPORT בגרסאות מסוימות יוצג מסך ייעודי במקום חיווי

ECO הפעלת תפקוד
חיווי ECO מופיע בצג כאשר תפקוד ה-ECO מופעל בלחיצה על הלחצן הרלוונטי בלוח המכשירים. החיווי ייכבה  ECO

בלחיצה חוזרת על הלחצן.
.ECO בגרסאות מסוימות יוצג מסך ייעודי במקום חיווי

בגרסאות המצוידות בתיבת הילוכים Dualogic ניתן להציג את ההודעות הבאות:
 Automatic mode - )מצב ידני לא זמין( Manual mode not available - )הפחת בהחלפת הילוכים( Reduce gear changes

 DUALOGIC לחץ( Press the brake pedal - )חימום יתר של המצמד( Clutch overheating - )מצב אוטומטי לא זמין( not available  GEARBOX
על דוושת הבלם( - delayed starting )השהיית התנעה( - Gear not available )הילוך לא זמין( MESSAGES

Manoeuvre not allowed )תמרון אסור( - Press the brake pedal and repeat the manoeuvre )לחץ על דוושת הבלם 
וחזור על התמרון( - Bringing the gear lever to N neutral )הורדת רמת הילוך ל- N סרק(.
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לחצי אוויר בצמיגים  .2
הוסף 0.3+ בר למפרט לחץ הניפוח כאשר הצמיגים עדיין חמים. בדוק מחדש את לחצי האוויר בצמיגים קרים.

גלגל חלופי  עומס מלא )בר( עומס בינוני )בר(
צמיגים

קומפקטי )בר( # אחורי קדמי אחורי קדמי

2.2 2.2 5/  2.3 0 2.0 2.0 5/  2.2 0 175/65R14 82T
2.2 2.3 2.0 2.2 175/65R14 82H
2.2 2.3 2.2 2.3 175/65R14 82T )*(
2.3 2.3 2.1 2.2 185/55R15 82T

2.8
2.3 2.3 2.1 2.2 185/55R15 82H
2.3 2.4 2.1 2.2 195/45R16 84T
2.3 2.4 2.2 2.4 195/45R16 84T )*(
2.3 2.4 2.1 2.2 195/45R16 84H

אם קיי ם  #

     1.28V עבור גרסאות   5

MultiJet 1.3 -ו TwinAir 60 HP, 65 HP, 80 HP, 85 HP 0.9 עבור גרסאות   0

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית  )*( 
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החלפת גלגל או שימוש בערכת תיקון  .3
הקיצוני והפעל את הכוח הדרוש.  32(

עבור רכב שמצויד בגלגל סגסוגת: הסר    4
את צלחת הגלגל המותקנת בלחיצה   מגבה

באמצעות המברג. נ א שים לב כי:
שחרר את בורגי הקיבוע של הגלגל    4 המגבה שוקל 1.76 ק"ג.    4

המוחלף בסיבוב אחד בעזרת מפתח  אין צורך לכוונן את המגבה.    4
הברגים. לא ניתן לתקן את המגבה; אם חלה בו     4

פתח חלקית את המגבה באמצעות    4 תקלה יש להחליפו במגבה מקורי אחר.   
הידית. לא ניתן לחבר למגבה כלי אחר מלבד     4

התקן את המגבה סמוך לגלגל המוחלף,    4 ידית הסיבוב שלו.  
, איור 86-85, שעל המרכב.

הרמת הרכב במגבה והחלפת 
גלגל  

כדי החליף גלגל, פעל באופן הבא:
עצור את הרכב במקום בטוח למשתמשי    4

 דרך אחרים ולהחלפה בטוחה של גלגל.
על הקרקע להיות ישרה ודחוסה.

דומם את המנוע והפעל את בלם החניה.   4
שלב הילוך ראשון או הילוך אחורי.   4

הרם את השטיח בתא המטען ושחרר את    4
התקן הנעילה המרכזי A, איור 84.

הוצא את ערכת הכלים והנח אותה ליד    4
הגלגל המיועד להחלפה.

.C הוצא את הגלגל החלופי הקומפקטי    4
כלי רכב עם מכסה גלגל: השתמש במברג 

של ערכת הכלים במקום המיועד בקצה 

ליד הסימן 
אם הרכב מצויד בלוחות צד יש להטות    4

אותם, איור 87, כדי להכניס את המגבה 
מתחת לרכב.

ודא שהמגבה מוצב נכונה )ראה איור 88(.   4
הזהר אנשים מסביב שבכוונתך להרים את    4

 הרכב במגבה.
עליהם להתרחק ולא לגעת ברכב עד שלא 

יעמוד על הקרקע.
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הקרקע. החלקים הנעים של המגבה 
)ברגים וחיבורים( עלולים לגרום פציעות: 
אל תיגע בהם. אם נשפך עליך עם חומר 

סיכה, נקה אותו ביסודיות.
ודא שפני המגע בין הגלגל החלופי    4

הקומפקטי נקיים, כדי שהברגים לא 
ישתחררו.

התקן את הגלגל החלופי תוך יישור הפין    4
עם אחד החורים בגלגל.

הדק את ארבעת הברגים, סובב את ידית    4
המגבה כדי להנמיך את הרכב והסר את 

המגבה.

הדק את הברגים עד סוף מהלכם      4
הנמצאים באלכסון אחד מול השני.   

ה תקנת הגלגל 
)39 )32  

כדי להפעיל את המגבה התקן את הידית    4
והרם את הרכב כך שיתרומם הגלגל 

כמה סנטימטרים מעל הקרקע. בעודך 
מסובב את ידית המגבה, ודא שהיא נעה 
בחופשיות ושידך לא נשרטת במגע עם 

באמצעות מפתח הברגים הדק את      4
הברגים במלואם.   

ח ישוקי סגסוגת
התקן את הגלגל והדק את הברגים      4

באמצעות המפתח המסופק.   
הנמך את הרכב והסר את המגבה.    4

באמצעות מפתח הברגים הדק את      4
הברגים במלואם.   

התקן את צלחת הגלגל המותקנת      4
בלחיצה וודא שהפתח הייחוס שלה     

מיושר עם סיכת הייחוס בצלחת.   

אם הצלחת לא מותקנת נכונה, היא  חשו ב
עלולה להתנתק במהלך נסיעה.

חישוקי פלדה
ודא שפני המגע בין הגלגל הסטנדרטי    4

לצלחת הגלגל נקיים, כדי שהברגים לא 
ישתחררו.

התקן את הגלגל הסטנדרטי באמצעות    4
הכנסת 4 הברגים לתוך החורים והידוקם.

הכנס את צלחת הגלגל המותקנת    4
בלחיצה כך, שהפתח הייעודי מיושר עם 

שסתום הניפוח. 
הנמך את הרכב והסר את המגבה.   4
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ערכת חירום 
לתיקון צמיגים 

)18   )33   FIX&GO 
)אם קיימת(

ערכת החירום לתיקון צמיג Fix&Go, איור 
89, מאוחסנת בתא המטען מתחת לשטיח. 

המברג והתקן הגרירה נמצאים ליד הערכה.

 הוראות הפעלה של Fix&Goערכת Fix&Go מכילה:
הערכה מסוגלת לתקן נקב שקוטרו 4 מ" הערכה מסוגלת לתקן נקב שקוט בקבוק חומר איטום A שמצויד בצינור    4

מילוי B המופרד ממדחס C מלכל היותר.

הקפד למסור את העלון )המצורף לערכה(  מדחס C מצויד במד לחץ אוויר שמיועד    4

לצוות הטכני שיטפל בצמיג המתוקן  להתקנה של הבקבוק A, כבל עם שקע 

חשמלי D וצינור לתיקון לחץ אוויר )זהה  באמצעות ערכת החירום.

נוזל האיטום של ערכת החירום לתיקון הצמיג  לזה שבתוך המרכב(.

.+50°C 20°- לביןC י עיל בטמפרטורות שבין  A מדבקה מתחת לבקבוק חומר האיטום   4

ובה ההודעה »max. 80 km/h« )מהירות  לחומר איטום תאריך תפוגה.
מרבית 80 קמ"ש(, ישי להתקין אותה 

בשדה הראיה של הנהג )לדוגמה על לוח 
המכשירים( לאחר תיקון הצמיג.

חוברת הוראות ההפעלה המסבירה כיצד    4
להשתמש בערכה באופן מהיר ונכון.

כפפות מגן  4
מתאמים לניפוח חלקים שונים.  4 

Fix&Go הכנות לתיקון הצמיג בערכת
עצור את הרכב הרחק מהתנועה במקום    4

בטוח שבו ניתן להחליף את הגלגל 
בבטחה.

דומם את המנוע והפעל את בלם החניה.   4
שלב הילוך ראשון או הילוך אחורי.   4 
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140(  המגבה נועד להחלפת גלגל, 
במקרה של נקר או נזק לצמיג במכונית 

עמה הוא סופק, או במכונית אחרת 
מאותו הדגם - בלבד. אין להשתמש 

בו להגבהת מכוניות או עצמים אחרים. 
לעולם אין להשתמש בו לצורך ביצוע 
טיפולים או תיקונים מתחת למכונית. 

לעולם אל תיכנס מתחת למכונית 
המוגבהת באמצעות מגבה. במקרה 

שיש צורך לעבוד מתחת למכונית, פנה 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

ס.מ.ל.ת בע"מ. הצבת המגבה במקום 
שאינו מתאים לכך, עלולה לגרום לנפילת 
המכונית, הצב את המגבה רק במקומות 
המסומנים. אל תשתמש במגבה להרמת 

מטען שמשקלו כבד מהמשקל המצוין על 
תווית המגבה.

141( לא ניתן להתקין על הגלגל החלופי 
הקומפקטי שרשראות שלג. במקרה של 
נקר בגלגל )הנעה( קדמי בזמן שיש צורך 
בשרשראות שלג, התקן על הסרן הקדמי 

אחד מהגלגלים האחוריים )הרגילים(, 
ואת הגלגל החלופי הקומפקטי התקן על 

הסרן האחורי. כך, עם שני גלגלי הנעה 
רגילים על הסרן הקדמי, ניתן להשתמש 

בשרשראות שלג )הנחיה זו נכונה גם 
.)4X4 לדגמי

142( לעולם אין לטפל בשסתום הניפוח. 
לעולם אל תכניס כלים כלשהם בין החישוק 

והצמיג. בדוק באופן קבוע את לחץ האוויר 
בצמיגים ובגלגל החלופי הקומפקטי, וודא 
שהוא מתאים לערכים המפורטים בפרק 

"נתונים טכניים".
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שמן מנוע תחזוקה שוטפת בסיסית . 4
)4 

מושבת לתקופה ארוכה. בדיקות תקופתיות
יש לבצע את הבדיקות שלהלן במועדים  לאחר כל 1,000 ק"מ, או לפני נסיעות 

תכופים יותר מאלו הנקובים בתכנית  ארוכות, יש לבדוק את המדדים שלהלן ובמידת 
הטיפולים התקופתיים: הצורך להוסיף ולמלא.

בדוק את מצבן ומידת שחיקתן של  מפלס נוזל קירור המנוע 1  1
רפידות בלם הדיסק הקדמי. מפלס נוזל הבלמים  1

וודא שהמנעולים של מכסה תא המנוע  מפלס נוזל שטיפת השמשה הקדמית 1  1
ושל דלת תא המטען נקיים ושהחיבורים נקיים  לחץ האוויר בצמיגים ומצב הצמיגים 1 

ומשומנים היטב. תקינות פעולת מערכת התאורה )פנסים 
בדוק את מראה המנוע, תיבת ההילוכים,  ראשיים, מאותתי פניה, מאותתי חירום וכולי.( 1
הצינורות הקשיחים והגמישים )פליטה, דלק,  תקינות פעולת המגבים והמתזים  1 
בלמים( רכיבי גומי )מגנים, שרוולים, תותבים  ומיקומם ומידת שחיקתם של להבי המגבים.

וכולי(. לאחר כל 3,000 ק"מ יש לבדוק את מפלס 
בדוק את טעינת המצבר ואת מפלס  שמן המנוע ובמידת הצורך להוסיף שמן. 1

הנוזל )אלקטרוליטי(. שימוש במכונית בתנאים קשים
בדוק את מצב רצועת הינע העזר.  1 אם המכונית משמשת בעיקר לצרכים 

בדוק ובמידת הצורך החלף את שמן  ובתנאים שלהלן: 1
המנוע ואת מסנן השמן. גרירת גרור או קרוואן  1

בדוק ובמידת הצורך החלף את סנן   1 נסיעה בכבישים מרובי אבק  1
האבקנים. נסיעות קצרות רבות )פחות מ 8-7 ק"מ(  1 

בדוק ובמידת הצורך החלף את מסנן  כאשר הטמפרטורה מחוץ למכונית מתחת  1
האוויר. לאפס.

לעתים קרובות המנוע פועל בהילוך סרק,  1 
נוסע נסיעות ארוכות במהירות נמוכה, או 

 )26 ,)22   )38  

בדוק את מפלס שמן המנוע כחמש דקות 
אחרי הדממת המנוע בעוד שהרכב חונה על 

מישור.

על מפלס השמן להיות בין סימון MIN לסימון 
MAX על המדיד.

הערה
בגרסאות TwinAir 0.9 60 כ"ס*, 65 כ"ס, 80 

כ"ס*, 85 כ"ס ו- 105 כ"ס המדיד משולב 
במכסה המיכל.

הטווח בין הסימונים מסמל כ- 1 ליטר של    4
שמן.

 MIN-אם מפלס השמן קרוב לסימון ה   4
או מתחתיו, הוסף שמן דרך המסנן עד 

.MAX-לסימון ב

אסור שמפלס שמן המנוע יעלה מעל    4
.MAX סימון

תצרוכת השמן המרבית היא 400 גר< על    4
כל 1,000 ק"מ לערך.

* אם קיים

נוזל קירור   38(   22(, 23(  
יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור במנוע קר. 

 MAX לסימון MIN על המפלס להיות בין סימון
שעל המיכל.

תערובת של PARAFLUUP ושל מים מזוקקים 
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  .-35°C -ביחס 50:50 מעניק הגנה עד ל

אם הרכב מופעל בעיקר תנאי אקלים 
קשים, מומלץ להשתמד בתערובת של 60% 

PARAFLUUP ו- 40% מים מזוקקים.

נוזל שטיפה של שמשה 
 קדמית/חלון אחורי

)22   )38 

השתמש בתערובת של מים ושל נוזל   
  TUTELA PROFESSIONAL SC35

בריכוזים הבאים:

 TUTELA PROFESSIONAL SC35 30%   4
ו- 70% מים בקיץ.

 TUTELA PROFESSIONAL SC35 50%   4
ו- 50% מים בחורף.

)22   )38 

מצבר
)4 

נוזל בלמים 
אסור שמפלס הנוזל במיכל יעלה מעל סימון 

.MAX

נוזל בלמים סופח לחות. לכן, אם הרכ  חשוב 
מופעל בעיקר באזורים שאחוזי הלחות בהם 

גבוהים, יש להחליף את הנוזל לעתים קרובות 
יותר מהמפורט בתכנית התחזוקה.

 )24   )38 )19 

אי הפעלת רכב )כלי 
רכב המצוידים במערכת 

 
)START&STOP

אם הרכב לא פעיל )או בעת החלפת המצבר(,  ברכבך מותקן מצבר שתחזוקתו מועטה: 
יש להקפיד ולנתק את מערכת החשמל של  אין צורך להוסיף מים מזוקקים לאלקטרוליט 

המצבר. בתנאי שימוש רגילים.

פעל באופן הבא: נתק את החיבור A, איור  118, )בלחיצה על הלחצן B( מהחיישן C  בדיקת הטעינה ומפלס 
שאחראי לניטור מצב הטעינה של המצבר  האלקטרוליט

.D ושמותקן בקוטב המצבר השלילי יש להפקיד בידי צוות מקצועי ביצוע פעולות 
לעולם אין לנתק חיישן זה מהמצבר למעט  המתוארות בספר נהג זה.

בעת החלפת המצבר. פעולות הוספה חייבות להתבצע במרכז שירות 

אחרי סיבוב מתג ההתנעה למצב  אזהרה מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ בידי 
STOPטכנאים מקצועיים. וסגירת דלת הנהג המתן כדקה לפחות 

לפני שאתה מנתק את אספקת החשמל 
מהמצבר ומחבר אותה מחדש.

החלפת המצבר
אם צריך, החלף את המצבר במצבר מקורי 

חדש במפרט זהה.

אם התקנת מצבר במפרט אחר, מרווחי 
השירות הנקובים בתכנית התחזוקה לא 

תקפים.

הקפד לפעול לפי הוראות התחזוקה של יצרן 
המצבר.
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גלגלים וצמיגים
)39 

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:    4
בדוק את לחץ האוויר בכל גלגל, כולל בגלגל 

אחרת, עלול להיגרם נזק חמור לגלגלים 
החלופי הקומפקטי, כל שבועיים בערך ולפני 

ולצמיגים.
נסיעות ארוכות. יש לבצע בדיקה בצמיגים 

אם צמיג נקור, עצור מיד והחלף אותו,    4 קרים.
כדי למנוע נזק לצמיג, לחישוק, למתלים 

עליית הלחץ בעקבות השימוש היא תופעה 
ולמערכת ההיגוי.

רגילה. לחצי האוויר הנכונים בצמיגים נתונים 
צמיגים מזדקנים אפילו בשימוש מועט.    4 בנושא "גלגלים" בפרק "נתונים טכניים".

סדקים בסוליה ובדפנות הם סימן 
לחץ לא נכון גורם לבלאי צמיגים חריג, איור 

להזדקנות.
:119

4 דאג לבדיקה מקצועית של הצמיגים, אם 
A לחץ רגיל: בלאי סוליה מאוזן.

גילם עולה על 6 שנים. אל תשכח לבדוק 
בעיון את הגלגל החלופי.B לחץ נמוך: בלאי מוגבר בקצות הסוליה.
אם עליך להחליף צמיגים, התקן תמיד C לחץ גבוה: בלאי מוגבר במרכז הסוליה.   4

צמיגים חדשים והימנע מרכישת צמיגים  יש להחליף את הצמיג, כאשר עובי הסוליה 

ממקור לא ידוע. קטן מ- 1.6 מ"מ. על כל פנים, אכוף את 
אם צמיג מוחלף, החלף גם את שסתום החוקים הקיימים במדינה שאתה נמצא בה.   4

הניפוח.

כדי שיהיה בלאי מאוזן בצמיגים הקדמיים    4 אזהרות
והאחוריים, מומלץ לבצע סבב כל 10-15  הימנע מבלימות עזות, התחלות נסיעה    4

אלף ק"מ, אך להתקין אותם באותו צד  מהירות חורכות צמיגים וחבטות עזות 
הרכב, כדי לא להפוך את כיוון הסיבוב. של דפנות הצמיגים במדרכה, מבורות 
הימנע מנסיעה אם צמיגים מנופחים    4 וממכשולים אחרים, אם אפשר.  נסיעה 

חלקית או ריקים מאוויר, מכיוון שמצב זה  ארוכה בכביש משובש עלולה לגרום נזק 
פוגע בבטיחות ועלול להיגרם בלתי הפיך  לצמיגים.

לצמיג. בדוק באופן סדיר שאין חתכים בדפנות,    4

מגבי שמשה קדמית/מגב חלון 

 אחורי 40(

החלף את הלהבים, אם קצה הגומי מעוות או 
בלוי.

בכל מקרה, מומלץ להחליפם פעם בשנה.

החלפת להבי המגבים של 
השמשה הקדמית

פעל באופן הבא:

הרם את זרוע המגב והזז את הלהב כך    4
שתיווצר זווית של 90 מעלות עם הזרוע.

, איור 120, והוצא את  לחץ על הלחצן    4A
.B מהזרוע C הלהב

הכנס את הלהב החדש ובדוק שהוא נעול    4
במקום.
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החלפת הלהב במגב החלון 
האחורי

פעל באופן הבא:

הרם מכסה A, איור 121, והרם את הזרוע    4
מהרכב תוך שחרור האום B המחבר אותו 

לפין הסיבוב.

הצב נכונה את הזרוע החדש והדק את    4
האום במלואו.

הנמך את המכסה.  4

מתזי השמשה הקדמית
אם הזרם לא יוצא, בדוק תחילה שיש נוזל 

שטיפה במיכל המערכת )עיין בנושא "בדיקת 
נוזלים" בפרק זה(.

לאחר מכן, בדוק שהמתזים לא חסומים. 
השתמש במחט כדי לפתוח את החסימה, אם 

צריך.

ניתן לכוון את המתזים באמצעות כוונון הזווית 
של נחיריהם.

יש לכוון את המתזים אל שליש הגובה 
מהקצה העליון של השמשה הקדמית, איור 

.122

בגרסאות עם גג שמש ודא שהגג סגור  חשוב 
לפני הפעלת המתזים הקדמיים.

מתזי חלון אחורי
מתזי החלון האחורי מקובעים.

מחזיק המתז נמצא מעל החלון האחורי, איור 
.)123
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תדלוק הרכב

 )29  )21 

גרסאות בנזין ודיזל איור 49
פתיחה של מכסה מיכל דלק

;A פתח מכסה   4
סובב את המפתח נגד כיוון השעון במנעול    4

;B ושחרר את הפקק
במלהך התדלוק מקם את הפקק כפי    4

שמוצג באיור.

השתמש בבנזין נטול עופרת בדירוג אוקטן 
מנוע בנזין
השתמש בבנ

.)EN228 95 )מפרטRON מינימלי

מנוע דיזל
.)EN590 השתמש בסול לכלי רכב )מפרט

גרסאות גפ"מ
פתח מילוי גפ"מפתח מילוי גפ"מ

פתח המילוי של גפ"מ נמצא לצד פתח המילוי 
של מיכל הדלק.

הוא מצויד ב"שסתום בדיקה" בגוף צוואר 
המילוי.

  4
על מילוי הגפ"מ.

תן מתאם מיוחד לאיש מקצוע המופקד  
על מילוי הגפ"מ.  

לפני תדלוק בגפ"מ על איש המקצוע  חשוב 
לוודא שהמתאם הותקן היטב בפתח המילוי. 

במדינות שונות ישנם מתאמים שונים  חשוב  
לאקדחי תדלוק.

המתאם C, איור 51, המסופק ברכב במקרים 
מיוחדים, נועד במיוחד למדינה שבה נמכר 

הרכב.

כדי לגשת לפתח המילוי פתח את מכסה מילוי 
.B איור 50 ופתח פקק ,A הדלק

הקפד על אמצעי הבטיחות הבאים במהלך 
התדלוק:

דומם את המנוע.   4
שלב את בלם החניה.   4

.STOP סובב את מתג ההתנעה למצב   4
אל תעשן.   4

דלק ותדלוק  .5

אם אתה נמצא במדינה אחרת, ברר מהו סוג 
המתאם הדרוש.

השתמש בגפ"מ לכלי רכב ממונעים  חשו ב
בלבד.

טפל בזהירות במתאם גפ"מ כדי שלא  חשו ב
ייגרם לו נזק.
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גרסה עם מערכת גפ"מ

 )29  )44 
אותו במצב חירום או בתאונה:

שחרר את אמצעי ההתקנה A, איור      4
;B 52, ולאחר מכן, הסר את המכסה  

הקדמה
גרסת הגפ"מ כולל שתי מערכת לאספקת 

דלק: אחת לאספקת בנזין והשנייה עבור 
גפ"מ.

בדומה למערכת הבנזין, מערכת הגפ"מ היא 
מערכת מתוזמנת, רציפה רב-נקודתית עם 

מזרקים מיוחדים.

בטיחות פסיבית/בטיחות 
אקטיבית

בטיחות פסיבית
מפרטי הבטיחות הפסיבית של הרכב זהים 
לאלה של גרסאות אחרות. בפרט, אמצעי 

החיבור של המיכל )שנמצאים בחלל האחסון 
של הגלגל החלופי( עוצבו בהתאם לתקני 

הבטיחות של פיאט עבור מבחני ריסוק.

בטיחות אקטיבית
מפרטי הבטיחות האקטיבית של הרכב זהים 

לאלה של גרסאות אחרות.
אף על פי שלמערכת הגפ"מ תכונות בטיחות 

רבות, מומלץ לפעול באופן הבא, אם הרכב לא 
פעיל במשך תקופה ארוכה או אם יש להזיז 

סגור את ברז הגפ"מ באמצעות סיבוב     4
האום הבולט C, איור 53, בכיוון השעון;  
החזר את המכסה למקומו והדק שוב     4

את אמצעי ההתקנה.   

מיכל גפ"מ
הרכב מצויד במיכל )נתון בלחץ( A, איור 54, 

לאיסוף גפ"מ במצב צבירה נוזלי. הוא בנוי 
בצורת טבעת ונמצא בתא הגלגל החלופי ומוגן 

כהלכה.

אישור למיכל גפ"מ
מיכל הגפ"מ מאושר בהתאם לתקנות 

הקיימות.
באיטליה אורך חיי השירות של המיכל הוא 
10 שנים החל מתאריך הרישום של הרכב. 

אם הרכב נרשם במדינה אחרת, חיי השירות 
של מיגל הגפ"מ ונוהלי בדיקה/מבחנים שלו 

תלויים בתקנות הקיימות במדינת הרישום.
על כל פנים, בסוף חיי השירות של המיכל 
שנקבעו במדינת הרישום פנה ליבואן, כדי 

להחליף את המיכל.
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MAR, כל נוריות ה-LED יישארו דלוקות במשך  נתוני הזיהוי של המיכל מודפסים על המיכל, 
4 שניות לערך )תפקוד בדיקה(. מתחת ליחידה רבת-שסתומים:

ההתנעה תמיד משתמשת בבנזין, והמשך  מדינה שבה ניתן האישור ומספרו של     4
הפעלת הרכב תלוי במצבו של מתג A, איור  האישור;  

:55 סוג הגז המיועד לשימוש )גפ"מ(;   4
שם היצרן של המיכל;   4

לחץ אוויר במיכל )30 בר(;   4
אחוז מילוי מרבי )80%(;   4

מידות מיכל;   4
קיבול מיכל בליטרים;   4

תאריך ייצור מיכל )חודש/שנה(;   4
מספר סידורי של מיכל.   4

בחירה בבנזין/גפ"מ )גז(
מתג הבחירה )בנזין/גפ"מ( נמצא בתעלה 

המרכזית, איור 55, וכולל:
A מתג בנזין/גפ"מ    4

B מחוון כמות גפ"מ. 5 נוריות LED, ארבע  4 
ירוקות ואחת כתומה המציינת עתודה. 

הנורית הכתומה נדלקת רק כאשר נורית 
ירוקה אחת דלוקה.

C מחוון הפעלה בבנזין: נורית LED כתומה    4
ליד מתג A. תפקוד זה מבוקר ישירות בידי 

יחידת בקרת הגפ"מ.
D מחוון הפעלה בגפ"מ: נורית LED ירוקה    4

.A ליד המתג
תפקוד זה מבוקר ישירות בידי יחידת   

בקרת הגפ"מ.

אם מתג ההתנעה מסובב למצב  חשו ב

תג Aמ לחוץ בצד ימין )מסומן בסמל    4
(, מציין הנעה בבנזין ונורית LED כתומה 

רלוונטית נדלקת.
מתג A לחוץ בצד שמאל )מסומן בסמל    4

 LED D מציין הנעה בגפ"מ, נורית )G
רלוונטית נדלקת בירוק.

הירוקה D המציינת הנעה בגפ"מ כבית. 
לאחר תדלוק בגפ"מ, לאחר התנעה רגילה 

בבנזין, אספקת הדלק חוזרת אוטומטית 
לגפ"מ: נורית ה-LED הכתומה C בצד המתג 

כבית ונורית ה-LED הירוקה D המסמנת 
הנעה בגפ"מ נדלקת. 

אם ברצונך להניע את הרכב בבנזין, לחץ על 
.A צדו הימני של המתג

נורית ה-LED הכתומה C ליד המתג תידלק, 
כדי לציין את המעבר )מערכת אספקת 

הגפ"מ נוטרלה לחלוטין(.

ניתן להפעיל שוב את מערכת אספקת הגפ"מ 
בלחיצה על על מתג A; נורית ה-LED הירודה 

D הצמוגה למתג תידלק כדי לציין את המעבר.

בנוסף, אם התנעת הרכב מתבצעת 
בטמפרטורה חיצונית נמוכה מ- 10°C-לערך, 
המעבר מהנעה בבנזין להנעה בגפ"מ נמשך 
זמן רב יותר, כדי לאפשר לווסת הלחץ/יחידת 

ההפחתה להתחמם. 

חשוב אם המעבר מתבצע במהלך האצה או 
תחילת נהיגה, תיתכן ירידה קצרה בכוח.

חמש נוריות LED B )כתומה אחת וארבע 
ירוקות( בחלקו העליון של המתג מציגות את 

כמות הגפ"מ במיכל.
מעבר להנעה בבנזין מתרחשת אוטומטית, 

 LED-אם כמות הגפ"מ קטנה: נורית ה
 LED-בצד המתג נדלקת ונורית ה C הכתומה
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הוראות      . 6
למקרה חירום   

ערכת חירום
)אם קיימת(

ערכת החירום נמצאת בתא המטען ומכילה 
מטפה לכיבוי אש ותיק עזרה ראשונה.

            אזהרה
27(  בעת פתיחת דלת תא המטען 

היזהר לא לחבוט בחפצים שנמצאים על 
מדף האחסון.

         אזהרה

מאותתי חירום

שליטה
כדי להפעיל/לכבות את מאותתי החירום לחץ כדי להפע

על הכפתור איור 107.
כאשר מאותתי החירום פועלים, נוריות החיווי 

 מהבהבות.

  
12( בתא המטען ניתן להוביל מטען 

שמשקלו הכולל אינו עולה על 70 ק"ג. יש 
לפזר את המטען על פני שטח התא.

 ו- 

חשוב הפעל את מאותתי החירום בהתאם 
להוראות חוקי התנועה במדינה בה אתה נוהג.

בלימת חירום
במקרה של בלימת חירום, מאותתי החירום 

מופעלים באופן אוטומטי,
 ובמקביל על לוח המחוונים נדלקות הנוריות  

 ו-  .

מערכת ניתוק אספקת הדלק

כאשר בלימת החירום מופסקת מאותתי 
החירום כבים באופן אוטומטי.

תיאור
מערכת זו מתערבת במקרה של התנגשות 

הגורמת:
הפרעה באספקת הדלק אשר בעקבותיה  1 

המנוע כבה.
שחרור אוטומטי של נעילת הדלתות.  1

הידלקות המנורות בתוך המכונית.  1
כיבוי המאוורר של מערכת בקרת   1

האקלים.
הדלקת מאותתי החירום )לכיבוי מאותתי   1

החירום, לחץ על הכפתור בלוח המכשירים(.
בחלק מהדגמים, מוצגת על הצג הודעה 

כאשר המערכת מתערבת וגם במקרה של 
תקלה בפעולת המערכת.

חשוב הקפד לבדוק ביסודיות אם קיימת 
דליפת דלק, למשל בתא המנוע, מתחת 

למכונית או באזור הסמוך למכל הדלק. לאחר 
התנגשות, העבר את מנגנון ההצתה למצב 

STOP כדי למנוע ריקון המצבר.
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גרירת הרכב

Dualogic גרסאות עם תיבת הילוכים
 N ודא שתיבת ההילוכים נמצאת במצב סרק

)בדוק שהרכב נע בדחיפה( והמשך באותה 
דרך כבגרירת רכב רגיל עם תיבת הילוכים 

ידנית.

אם לא ניתן לשלב את מצב הסרק, אל תגרור 
את הרכב ופנה למרכז שירות מורשה מטעם 

חברת ס.מ.ל.ת. בע"מ.

חיבור טבעת הגרירה
טבעת הגרירה המסופקת ברכב מאוחסנת 

בתיבת הכלים, מתחת לשטיח בתא המטען.

פעל באופן הבא:

4 שחרר את המכסה הקדמי A, איור 110,  
או את המכסה האחורי, איור 111.  

4 הוצא את טבעת הגרירה B מערכת   
הכלים.  

4 הדק היטב את הטבעת על פין הברגה.
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عثا ا�رحث ا�ثاخر ق غحضض بثغض لصراءة ضااب السائص الضاطض الثي به تسطغمات الاحشغض ا�فخطه 
وتتثغرات اقطان قجاسمال ختغح بالسغارة.

 غةإ صراءة ضااب السائص الضاطض لطاسرف سطى ضض اظزمئ السغارة وتحشغطعا بحضض ختغح.
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طسطعطات عاطئ
طعط سظثطا تدغأ احارة الاتثغر غش لعتئ اقحارات, تزعر سطى الطعته اغدا احاره طسغظه و /او تسمع احاره ضعئغئ اذا وجثت. عثه اقحارات  

طعجعده لاطفئ اظائاه السائص وتتثره لعضع طسظغ, عغ ق تحمض ضض ا�سطعطات الدرورغئ, وق تحضض بثغض لطمسطعطات ا�عجعدة غش ضاغإ 
السائص, الثي غظخح صراءته سطى جمغع التاقت. 

عام جثا طآحرات خطض او سطض ا�سروضه تظصسط ا� ظعسظغ: خط�ه واصض خطعرة. اقسطال الثط�ة غحار الغعا بعاجطئ تتثغر طسامر اضبر 
وطاضرر. 

اسطال اصض خطعرة غحار الغعا بعاجطئ تتثغر اضبر صخرا. اضشط سطى زر MENU       غمضظ اغصاف احارة الاتثغر بظعسغعا. 
ضعء الاتثغر غسامر با�ضاءة تاى غاط اخقح السطض.  

1. اضعاء تتثغر واسقم

طسظاهضعء تتثغر
ق غعجث جائض شراطض ضاغش - شراطض العصعف الضعربائغئ تسمض

سظثطا غثار طفااح الاحشغض لعضع MAR, ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ.
طساعى جائض الفراطض طظثفخ 

ضعء الاتثغر غدغأ سظثطا غضعن طساعى جائض الفراطض غش الثجان طظثفخ تتئ ا�ساعى اقدظى, غمضظ ان غضعن 
بسئإ تسرب. غش ظماذج طسغظه سطى الطعته تزعر رجاله خاخه.

شراطض العصعف ا�طعل تسمض.
ضعء الاتثغر غدغأ سظثطا تسمض شراطض العصعف ا�طعل.

اذا تترضئ السغاره, غسمع تتثغر خعتغ غش ظماذج طسغظه.
طعط اذا اضاء ضعء الاتثغر خقل السفر, اشتص اذا ضاظئ شراطض العصعف ا�طعَّل طثطةه.

خطض غش ظزام العجائث الععائغه
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض غش وضع MAR, ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ.

ضعء الاتثغر غئصى طداء, اذا ضان خطض غش ظزام العجائث الععائغه.
غش ظماذج طسغظه تزعر سطى الحاحه رجالئ خاخه.

. اضعاء تتثغر واسقم1
طسطعطات عاطئ

طعط سظثطا تدغأ احارة الاتثغر غش لعتئ اقحارات, تزعر سطى الطعته اغدا احاره طسغظه و /او تسمع احاره ضعئغئ اذا وجثت. عثه اقحارات  
طعجعده لاطفئ اظائاه السائص وتتثره لعضع طسظغ, عغ ق تحمض ضض ا�سطعطات الدرورغئ, وق تحضض بثغض لطمسطعطات ا�عجعدة غش ضاغإ 

السائص, الثي غظخح صراءته سطى جمغع التاقت. 
عام جثا طآحرات خطض او سطض ا�سروضه تظصسط ا� ظعسظغ: خط�ه واصض خطعرة. اقسطال الثط�ة غحار الغعا بعاجطئ تتثغر طسامر اضبر 

وطاضرر. 
اسطال اصض خطعرة غحار الغعا بعاجطئ تتثغر اضبر صخرا. اضشط سطى زر MENU       غمضظ اغصاف احارة الاتثغر بظعسغعا. 

ضعء الاتثغر غسامر با�ضاءة تاى غاط اخقح السطض.  
طسظاه ضعء تتثغر

ق غعجث جائض شراطض ضاغش - شراطض العصعف الضعربائغئ تسمض
سظثطا غثار طفااح الاحشغض لعضع MAR, ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ.

طساعى جائض الفراطض طظثفخ 
ضعء الاتثغر غدغأ سظثطا غضعن طساعى جائض الفراطض غش الثجان طظثفخ تتئ ا�ساعى اقدظى, غمضظ ان غضعن 

بسئإ تسرب. غش ظماذج طسغظه سطى الطعته تزعر رجاله خاخه.
شراطض العصعف ا�طعل تسمض.

ضعء الاتثغر غدغأ سظثطا تسمض شراطض العصعف ا�طعل.
اذا تترضئ السغاره, غسمع تتثغر خعتغ غش ظماذج طسغظه.

َّطعط اذا اضاء ضعء الاتثغر خقل السفر, اشتص اذا ضاظئ شراطض العصعف ا�طعل طثطةه.

خطض غش ظزام العجائث الععائغه
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض غش وضع MAR, ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ.

ضعء الاتثغر غئصى طداء, اذا ضان خطض غش ظزام العجائث الععائغه.
غش ظماذج طسغظه تزعر سطى الحاحه رجالئ خاخه.
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درجئ ترارة جائض ت�غث ا�ترك طرتفسه اضبر طظ القزم 
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع MAR, ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ. ضعء الاتثغر او اقحاره سطى 

لعتئ اقحارات غدغء سظثطا غضعن ا�ترك جاخظ اضبر طظ القزم. غش ظماذج طسغظه الدعء غراشص برجاله خاخه سطى الطعته.
    سظث السفر السادي: اوصش السغارة, اذفأ ا�ترك, تأضث ان طساعى السائض غش الثجان لغج تتئ احارة MIN. اذا ضان ا�ساعى 

طظثفخ اضبر طظ القزم, اظازر تاى غ�د ا�ترك, اشاح بئطء وبتثر الشطاء, اطق الثجان بسائض الا�غث, واشتص ان ا�ساعى 
طعجعد بظغ اقحارتظغ MIN (الثظغا) و- MAX (الصخعى) ا�عجعدة سطى الثجان.  باقضاشه, اشتص اذا ضان عظالك أي سقطات تسرب. اذا 

أضاءت اقحاره طره اخرى بسث تحشغض ا�ترك تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض.
    سظث السفر غش ظروف خسئه (سطى جئغض ا�بال سظث جر سربه خسعدا بمظتثر, او اذا ضاظئ السغارة طتمطه ضب�ا): ابطأ, اذا اجامر 

الدعء باقظاره, اوصش ألسغارة. ابصغ ا�ترك غسمض بثون ان تساشر, �ثة دصغصاظغ او بقث دصائص واضشط بخعره خفغفئ سطى دواجئ 
السرسئ, ضغ تمضظ جرغان اشدض لسائض الا�غث, اقن اذفأ ا�ترك. اشتص طساعى جائض الا�غث ضما عع طئظغ اسقه. 

طعط سظث السفر غش ظروف خسئه, غظخح ب�ك ا�ترك غسمض واضشط بخعره خفغفئ سطى دواجئ السرسئ لسثة دصائص, صئض اذفاء 
ا�ترك. 

DUALDRIVE خطض غش الاعجغه ا�سجز ضعربائغا
ضعء تتثغر غدغء غش ضض طره غظاصض بعا ظزام الاحشغض لعضع MAR, ولضظعا طظ ا�فروض ان تطفأ بسث سثة بعاظغ. غش تالئ 

اجامرار ظععر أفحارة الدعئغئ وظععر رجاله خاخه سطى الطعته, بئسخ الظماذج, عثه احاره ان ظزام الاعجغه ا�سجز ضعربائغا ق 
غسمض وجاتااج ا� صعه اض� لاترغك سةطئ الصغاده. طع ذلك, طمضظ تترغك السغاره.  غش عثه التاله تعجه ا� طرضج خثطات طرخص 

طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض.
ضعء الاتثغر غدغء أبظاء الصغادة (بظماذج طسغظه, طع رجاله خاخه سطى الطعته) صث غضعن ظزام الاعجغه ا�سجز ضعربائغا ق غسمض. سطى 

الرغط طظ أظك ق غجال تترغك السغارة طمضظا, وجاتااج ا� صعه اض� لاترغك سةطئ الصغاده. تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض 
س.م.ل.ت.  م.ض. غش اجرع وصئ طمضظ.

طعط غش تاقت طسغظه, سعاطض الاغ لغسئ ججءا طظ ظزام الاعجغه ا�سجز ضعربائغا غمضظ ان تآدي ا� اضاءة ضعء الاتثغر غش لعتئ 
اقحارات. غش عثه التاله, اوصش السغاره شعرا (اذا ضاظئ طاترضه), اذفأ ا�ترك ل- ٢٠ باظغه وبسث ذلك اسث تحشغطه. اذا بصغ ضعء 

الاتثغر طداء, تعجه �رضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض.
طعط بسث شخض الئطارغه غةإ تعغؤئ ظزام الاعجغه. ضعء الاتثغر غدغء, لطاظئغه بثلك. لطصغام بعثه السمطغه, دوِّر سةطئ الصغاده طظ 

الطرف اقول ا� الطرف اقخر او جاشر بثط طساصغط �ساشئ ١٠٠ ط�.
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لعتئ اقحارات غدغء سظثطا غضعن ا�ترك جاخظ اضبر طظ القزم. غش ظماذج طسغظه الدعء غراشص برجاله خاخه سطى الطعته.
    سظث السفر السادي: اوصش السغارة, اذفأ ا�ترك, تأضث ان طساعى السائض غش الثجان لغج تتئ احارة MIN. اذا ضان ا�ساعى 

طظثفخ اضبر طظ القزم, اظازر تاى غ�د ا�ترك, اشاح بئطء وبتثر الشطاء, اطق الثجان بسائض الا�غث, واشتص ان ا�ساعى 
طعجعد بظغ اقحارتظغ MIN (الثظغا) و- MAX (الصخعى) ا�عجعدة سطى الثجان.  باقضاشه, اشتص اذا ضان عظالك أي سقطات تسرب. اذا 

أضاءت اقحاره طره اخرى بسث تحشغض ا�ترك تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض.
    سظث السفر غش ظروف خسئه (سطى جئغض ا�بال سظث جر سربه خسعدا بمظتثر, او اذا ضاظئ السغارة طتمطه ضب�ا): ابطأ, اذا اجامر 

الدعء باقظاره, اوصش ألسغارة. ابصغ ا�ترك غسمض بثون ان تساشر, �ثة دصغصاظغ او بقث دصائص واضشط بخعره خفغفئ سطى دواجئ 
السرسئ, ضغ تمضظ جرغان اشدض لسائض الا�غث, اقن اذفأ ا�ترك. اشتص طساعى جائض الا�غث ضما عع طئظغ اسقه. 

طعط سظث السفر غش ظروف خسئه, غظخح ب�ك ا�ترك غسمض واضشط بخعره خفغفئ سطى دواجئ السرسئ لسثة دصائص, صئض اذفاء 
ا�ترك. 

DUALDRIVE خطض غش الاعجغه ا�سجز ضعربائغا
MAR ولضظعا طظ ا�فروض ان تطفأ بسث سثة بعاظغ. غش تالئ , ضعء تتثغر غدغء غش ضض طره غظاصض بعا ظزام الاحشغض لعضع 

اجامرار ظععر أفحارة الدعئغئ وظععر رجاله خاخه سطى الطعته, بئسخ الظماذج, عثه احاره ان ظزام الاعجغه ا�سجز ضعربائغا ق 
غسمض وجاتااج ا� صعه اض� لاترغك سةطئ الصغاده. طع ذلك, طمضظ تترغك السغاره.  غش عثه التاله تعجه ا� طرضج خثطات طرخص 

طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض.
ضعء الاتثغر غدغء أبظاء الصغادة (بظماذج طسغظه, طع رجاله خاخه سطى الطعته) صث غضعن ظزام الاعجغه ا�سجز ضعربائغا ق غسمض. سطى 

الرغط طظ أظك ق غجال تترغك السغارة طمضظا, وجاتااج ا� صعه اض� لاترغك سةطئ الصغاده. تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض 
س.م.ل.ت.  م.ض. غش اجرع وصئ طمضظ.

طعط غش تاقت طسغظه, سعاطض الاغ لغسئ ججءا طظ ظزام الاعجغه ا�سجز ضعربائغا غمضظ ان تآدي ا� اضاءة ضعء الاتثغر غش لعتئ 
اقحارات. غش عثه التاله, اوصش السغاره شعرا (اذا ضاظئ طاترضه), اذفأ ا�ترك ل- ٢٠ باظغه وبسث ذلك اسث تحشغطه. اذا بصغ ضعء 

الاتثغر طداء, تعجه �رضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض.
ِّبسث شخض الئطارغه غةإ تعغؤئ ظزام الاعجغه. ضعء الاتثغر غدغء, لطاظئغه بثلك. لطصغام بعثه السمطغه, دور سةطئ الصغاده طظ  طعط 

الطرف اقول ا� الطرف اقخر او جاشر بثط طساصغط �ساشئ ١٠٠ ط�.
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حتظ بطارغه ضسغش
ضعء تتثغر غدغء غش ضض طره غظاصض بعا ظزام الاحشغض لعضع MAR, ولضظعا طظ ا�فروض ان تطفأ شعرا بسث تحشغض ا�ترك (غمضظ 

ان تطفأ بسث ش�ه صخ�ه اذا ضان ا�ترك غسمض بشغار تغادي).
اذا ضعء الاتثغر او اقحاره غش الطعته (طع رجاله خاخه غش ظماذج طسغظه) تسامر باقضاءه, تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض 

س.م.ل.ت. م.ض.
ابعاب/غطاء ا�ترك/باب خظثوق التمعله طفاعته (ظماذج طع لعته طاسثدة اقغراض)

ضعء الاتثغر (غش ظماذج طسغظه بالاجاطظ طع رجاله خاخه) غدغء سظثطا غضعن باب واتث او سثة ابعاب او باب خظثوق التمعله او غطاء 
خظثوق ا�ترك غ� طصفطه ضما غةإ.

سظثطا تضعن اقبعاب طفاعته والسغاره تاترك, تسمع احاره خعتغه.

ضشط زغئ ا�ترك طظثفخ/ زغئ طترك صثغط
ضعء تتثغر غدغء (اذا ضاظئ طعجعده) غش ضض طره غظاصض بعا ظزام الاحشغض لعضع MAR, ولضظعا طظ ا�فروض ان تطفأ شعرا بسث 

تحشغض ا�ترك.
طقتزه غش تالئ وجعد ا�آحر شاظه غدغء بالطعن ال�تصالغ.

ضشط زغئ ا�ترك طظثفخ
ضعء الاتثغر او اقحاره  غدغء بالطعته غش ظفج العصئ غزعر اسقم بثلك سطى الطعته (اذا ضاظئ طعجعده), سظثطا غضحش الظزام أن 

ضشط الجغئ غش ا�ترك طظثفخ اضبر طظ القزم..
زغئ طترك صثغط

ضعء الاتثغر او اقحاره  غدغء وتزعر رجاله (اذا وجثت) 
ضعء الاتثغر غمضظ ان غعطخ بالطرغصه الاالغه تسإ الظمعذج:

    دورات طظ 3 دصائص طع تعصش شغه الدعء غطفأ ل- 5 بعاظغ , تاى غاش� الجغئ. 
بسث ا�آحر افول, بضض طره غاط تحشغض ا�ترك غزعر ضعء تتثغر وغسامر بالعطغخ ضما ذضر جابصا, تاى غاش� الجغئ. رجاله خاخه 

تزعر سطى الطعته (اذا وجثت) باقضاشه لدعء الاتثغر. اذا اضاء ضعء الاتثغر عثا, ق غعجث خطض واظما عغ رجاله لطسائص سظث 
اقجاسمال السادي لطسغاره.

تطش جرغع لجغئ ا�ترك بسئإ:
    جفرغات داخض ا�ثغظه سطى اقغطإ, خقلعط تةثد ال- DPF تتخض سطى ش�ات طاصاربه اضبر.

    اجاسمال السغاره لسفرغات صخ�ه ق غخض بعا ا�ترك لثرجئ ترارة تحشغطه السادغه.
    تحعغحات طاضرره لسمطغئ الاةثد الاغ غحار الغعا بعاجطئ ضعء تتثغر ال- DPF الاغ تدغء.









حتظ بطارغه ضسغش
ضعء تتثغر غدغء غش ضض طره غظاصض بعا ظزام الاحشغض لعضع MAR, ولضظعا طظ ا�فروض ان تطفأ شعرا بسث تحشغض ا�ترك (غمضظ 

ان تطفأ بسث ش�ه صخ�ه اذا ضان ا�ترك غسمض بشغار تغادي).
اذا ضعء الاتثغر او اقحاره غش الطعته (طع رجاله خاخه غش ظماذج طسغظه) تسامر باقضاءه, تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض 

س.م.ل.ت. م.ض.
ابعاب/غطاء ا�ترك/باب خظثوق التمعله طفاعته (ظماذج طع لعته طاسثدة اقغراض)

ضعء الاتثغر (غش ظماذج طسغظه بالاجاطظ طع رجاله خاخه) غدغء سظثطا غضعن باب واتث او سثة ابعاب او باب خظثوق التمعله او غطاء 
خظثوق ا�ترك غ� طصفطه ضما غةإ.

سظثطا تضعن اقبعاب طفاعته والسغاره تاترك, تسمع احاره خعتغه.

ضشط زغئ ا�ترك طظثفخ/ زغئ طترك صثغط
MAR ولضظعا طظ ا�فروض ان تطفأ شعرا بسث , ضعء تتثغر غدغء (اذا ضاظئ طعجعده) غش ضض طره غظاصض بعا ظزام الاحشغض لعضع 

تحشغض ا�ترك.
طقتزه غش تالئ وجعد ا�آحر شاظه غدغء بالطعن ال�تصالغ.

ضشط زغئ ا�ترك طظثفخ
ضعء الاتثغر او اقحاره  غدغء بالطعته غش ظفج العصئ غزعر اسقم بثلك سطى الطعته (اذا ضاظئ طعجعده), سظثطا غضحش الظزام أن 

ضشط الجغئ غش ا�ترك طظثفخ اضبر طظ القزم..
زغئ طترك صثغط

ضعء الاتثغر او اقحاره  غدغء وتزعر رجاله (اذا وجثت) 
ضعء الاتثغر غمضظ ان غعطخ بالطرغصه الاالغه تسإ الظمعذج:

    دورات طظ 3 دصائص طع تعصش شغه الدعء غطفأ ل- 5 بعاظغ , تاى غاش� الجغئ. 
بسث ا�آحر افول, بضض طره غاط تحشغض ا�ترك غزعر ضعء تتثغر وغسامر بالعطغخ ضما ذضر جابصا, تاى غاش� الجغئ. رجاله خاخه 

تزعر سطى الطعته (اذا وجثت) باقضاشه لدعء الاتثغر. اذا اضاء ضعء الاتثغر عثا, ق غعجث خطض واظما عغ رجاله لطسائص سظث 
اقجاسمال السادي لطسغاره.

تطش جرغع لجغئ ا�ترك بسئإ:
    جفرغات داخض ا�ثغظه سطى اقغطإ, خقلعط تةثد ال- DPF تتخض سطى ش�ات طاصاربه اضبر.

    اجاسمال السغاره لسفرغات صخ�ه ق غخض بعا ا�ترك لثرجئ ترارة تحشغطه السادغه.
    تحعغحات طاضرره لسمطغئ الاةثد الاغ غحار الغعا بعاجطئ ضعء تتثغر ال- DPF الاغ تدغء.
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ابعاب/غطاء ا�ترك/باب خظثوق ا�ترك طفاعته (ظماذج طع لعته ططعظه)
اقحارات تزعر سطى الطعته طع احسار خاص, سظثطا غضعن باب واتث او سثة ابعاب او باب خظثوق ا�ترك او غطاء ا�ترك (اذا وجث) 

غ� طصفطه ضما غةإ.
سظثطا غضعن الئاب طفاعح والسغاره طاترضه, تسمع احاره خعتغه. 

خطض غش ظاصض الترضه DUALOGIC (سطئئ ال�وس) (اذا وجثت)
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع MAR, ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ. 

ضعء الاتثغر غئثا بالعطغخ, وغزعر احسار خاص سطى الطعته وغسمع خعت تتثغر لقحاره اظه غعجث خطض غش ظاصض الترضه.

تجام اقطان غ� طربعط
ضعء الاتثغر طداء باجامرار, سظثطا تضعن السغارة طاعصفئ وتجام اقطان لطسائص و/ او ا�ساشر اقطاطغ غ� طربعط (وا�صسث 

طحشعل). سظثطا تضعن السغارة طاترضئ وتجام اقطان لطسائص و/ او ا�ساشر اقطاطغ غ� طربعط ضما غةإ (وا�صسث طحشعل), ضعء 
الاتثغر غعطخ وتسمع احاره خعتغه. �غصاف دائط لسمض خعت الاتثغر الثي غثضر بتجام اقطان (SBR), تعجه ا� طرضج خثطات 

طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. م.ض. غمضظ اسادة تحشغض الظزام طظ جثغث بعاجطئ قئتئ الثغارات.

خطض EBD (الطعته طاسثدة اقغراض).
سظثطا غدغأ ضعء الاتثغر غش ظفج العصئ, سظثطا غسمض ا�ترك, عثا غسظغ اظه غعجث خطض غش ظزام EBD او ان الظزام غ� طاعشر. غش 

عثه التاله, سظث الفرططئ الصعغئ, السةقت الثطفغه غمضظ ان تصفض بحضض طفاجأ, والسغارة تظترف سظ طسارعا. 
بئسخ الظماذج غزعر احسار خاص سطى الطعته.

جاشر بتثر حثغث ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. الصرغإ طظ اجض شتص الظزام.

ظماذج طع 
لعته  ططعظه

ظماذج طع لعته 
طاسثدة اقغراض

ابعاب/غطاء ا�ترك/باب خظثوق ا�ترك طفاعته (ظماذج طع لعته ططعظه)
اقحارات تزعر سطى الطعته طع احسار خاص, سظثطا غضعن باب واتث او سثة ابعاب او باب خظثوق ا�ترك او غطاء ا�ترك (اذا وجث) 

غ� طصفطه ضما غةإ.
سظثطا غضعن الئاب طفاعح والسغاره طاترضه, تسمع احاره خعتغه. 

خطض غش ظاصض الترضه DUALOGIC (سطئئ ال�وس) (اذا وجثت) سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع MAR, ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ. ظماذج طع لعته  ضعء الاتثغر غئثا بالعطغخ, وغزعر احسار خاص سطى الطعته وغسمع خعت تتثغر لقحاره اظه غعجث خطض غش ظاصض الترضه.طاسثدة اقغراض

ظماذج طع 
لعته  ططعظه

تجام اقطان غ� طربعط
ضعء الاتثغر طداء باجامرار, سظثطا تضعن السغارة طاعصفئ وتجام اقطان لطسائص و/ او ا�ساشر اقطاطغ غ� طربعط (وا�صسث 

طحشعل). سظثطا تضعن السغارة طاترضئ وتجام اقطان لطسائص و/ او ا�ساشر اقطاطغ غ� طربعط ضما غةإ (وا�صسث طحشعل), ضعء 
SBR تعجه ا� طرضج خثطات ,( الاتثغر غعطخ وتسمع احاره خعتغه. �غصاف دائط لسمض خعت الاتثغر الثي غثضر بتجام اقطان (

طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. م.ض. غمضظ اسادة تحشغض الظزام طظ جثغث بعاجطئ قئتئ الثغارات.

خطض EBD (الطعته طاسثدة اقغراض).
سظثطا غدغأ ضعء الاتثغر غش ظفج العصئ, سظثطا غسمض ا�ترك, عثا غسظغ اظه غعجث خطض غش ظزام EBD او ان الظزام غ� طاعشر. غش 

عثه التاله, سظث الفرططئ الصعغئ, السةقت الثطفغه غمضظ ان تصفض بحضض طفاجأ, والسغارة تظترف سظ طسارعا. 
بئسخ الظماذج غزعر احسار خاص سطى الطعته.

جاشر بتثر حثغث ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. الصرغإ طظ اجض شتص الظزام.
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خطض EBD (لعته ططعظه).
سظثطا غدغأ ضعء الاتثغر غش ظفج العصئ, سظثطا غسمض ا�ترك, عثا غسظغ اظه غعجث خطض غش ظزام EBD او ان الظزام غ� طاعشر. غش 

عثه التاله, سظث الفرططئ الصعغئ, السةقت الثطفغه غمضظ ان تصفض بحضض طفاجأ, والسغارة تظترف سظ طسارعا. 
بئسخ الظماذج غزعر احسار خاص سطى الطعته.

جاشر بتثر حثغث ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. الصرغإ طظ اجض شتص الظزام.
تةاوز تثود السرسه (لعته ططعظه- اذا وجثت)

اقحاره تزعر غش الطعته بمراشصئ احسار خاص وغسمع تتثغر خعتغ, سظثطا تاةاوز السغاره تثود السرسه الاغ تثدت غش قئتئ 
الاسرغفات (طبق, 120 ضط/س). 

وجاده ععائغه اطاطغه/جاظئغه لطمساشر اقطاطغ طعصفه.
ضعء الاتثغر عثا غح� ا� وضع تحشغض العجادة الععائغه لطسائص اقطاطغ. اذا ضان ضعء الاتثغر ططفأ, العجادة الععائغه جاعجه 

لطسمض. �غصاف سمطعا, ادخض ا� قئتئ الاسرغفات (غش عثه التاله غدغء ضعء تتثغر). سظثطا غحشض ا�ترك (طفااح الاحشغض غش وضع 
MAR), غدغء ضعء ال- LED    الاتثغر ل- 8 بعاظغ تصرغئا, اذا اظصدئ 5 بعاظغ سطى اقصض طظ تحشغطعا, واق, تعته ا� طرضج 

خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض.
 اذا اظطفأ ا�ترك او بثا بالسمض طره اخرى خقل اصض طظ 5 بعاظغ, غمضظ ان ق غدغء ضعء الاتثغر. غش عثه التاله, لفتص 

خقتغئ ضعء الاتثغر, اذفأ ا�ترك, اظازر ٥ بعاظغ سطى اقصض وحشطه طره اخرى. اضعاء الاتثغر غمضظ ان تدغء بثرجات وصعى 
طثاطفه تسإ وضع السغاره. الصعه غمضظ ان تاش� غش ظفج دورة تحشغض اقحسال. 

خطض غش ظزام ABS (ظزام طظع اصفال السةقت)
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع MAR, ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ ضعء الاتثغر غدغء غش ظفج 
العصئ طع ظععر احسار غش ظماذج طسغظه, سظثطا غضعن الظزام غ� شسال او غ� طاعشر. غش عثه التاله ظزام الفراطض غتاشر سطى ظةاساه, 

ولضظ بثون ظزام ABS. جاشر بتثر وتعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. غش اصرب شرخه طمضظه.

تط اغصاف سمض ظزام ASR (لعته ططعظه)
اقحاره تزعر غش الطعته ا�طعظه بمراشصئ احسار خاص, سظثطا غضعن ظزام ASR طعصش سظ السمض بالدشط سطى زر ASR-OFF غش لعتئ 

اقجعجه. ضعء ال- LED غش الجر غدغء غش ظفج العصئ.

خطض EBD (لعته ططعظه).
سظثطا غدغأ ضعء الاتثغر غش ظفج العصئ, سظثطا غسمض ا�ترك, عثا غسظغ اظه غعجث خطض غش ظزام EBD او ان الظزام غ� طاعشر. غش 

عثه التاله, سظث الفرططئ الصعغئ, السةقت الثطفغه غمضظ ان تصفض بحضض طفاجأ, والسغارة تظترف سظ طسارعا. 
بئسخ الظماذج غزعر احسار خاص سطى الطعته.

جاشر بتثر حثغث ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. الصرغإ طظ اجض شتص الظزام.
تةاوز تثود السرسه (لعته ططعظه- اذا وجثت)

اقحاره تزعر غش الطعته بمراشصئ احسار خاص وغسمع تتثغر خعتغ, سظثطا تاةاوز السغاره تثود السرسه الاغ تثدت غش قئتئ 
الاسرغفات (طبق, 120 ضط/س). 

وجاده ععائغه اطاطغه/جاظئغه لطمساشر اقطاطغ طعصفه.
ضعء الاتثغر عثا غح� ا� وضع تحشغض العجادة الععائغه لطسائص اقطاطغ. اذا ضان ضعء الاتثغر ططفأ, العجادة الععائغه جاعجه 

لطسمض. �غصاف سمطعا, ادخض ا� قئتئ الاسرغفات (غش عثه التاله غدغء ضعء تتثغر). سظثطا غحشض ا�ترك (طفااح الاحشغض غش وضع 
5 LED    الاتثغر ل-  بعاظغ تصرغئا, اذا اظصدئ  بعاظغ سطى اقصض طظ تحشغطعا, واق, تعته ا� طرضج 8 MAR -غدغء ضعء ال ,(

خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض.
 اذا اظطفأ ا�ترك او بثا بالسمض طره اخرى خقل اصض طظ 5 بعاظغ, غمضظ ان ق غدغء ضعء الاتثغر. غش عثه التاله, لفتص 

خقتغئ ضعء الاتثغر, اذفأ ا�ترك, اظازر ٥ بعاظغ سطى اقصض وحشطه طره اخرى. اضعاء الاتثغر غمضظ ان تدغء بثرجات وصعى 
طثاطفه تسإ وضع السغاره. الصعه غمضظ ان تاش� غش ظفج دورة تحشغض اقحسال. 

خطض غش ظزام ABS (ظزام طظع اصفال السةقت)
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع MAR, ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ ضعء الاتثغر غدغء غش ظفج 
العصئ طع ظععر احسار غش ظماذج طسغظه, سظثطا غضعن الظزام غ� شسال او غ� طاعشر. غش عثه التاله ظزام الفراطض غتاشر سطى ظةاساه, 

ولضظ بثون ظزام ABS. جاشر بتثر وتعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. غش اصرب شرخه طمضظه.

تط اغصاف سمض ظزام ASR (لعته ططعظه)
اقحاره تزعر غش الطعته ا�طعظه بمراشصئ احسار خاص, سظثطا غضعن ظزام ASR طعصش سظ السمض بالدشط سطى زر ASR-OFF غش لعتئ 

اقجعجه. ضعء ال- LED غش الجر غدغء غش ظفج العصئ.
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تسطغض ظزام START&STOP(اذا وجث)
ضعء الاتثغر او اقحاره الطثان غدغؤان غح�ان ا� اظه تط اغصاف سمض ظزام Start&Stop, غش ظماذج طسغظه تزعر سطى الطعته احسار 

خاص.
ظزام START&STOP غسمض (اذا وجث)

ضعء الاتثغر غدغء بحضض طسامر, غش ظماذج طسغظه بمراشصئ احسار خاص غش الطعته غح� ا� تحشغض الظزام. 

خطض غش ظزام Start&Stop (اذا وجث) (ظماذج طع لعته ططعظه)
اقحاره تدغأ, غش ظماذج طسغظه بمراشصئ احسار خاص غش الطعته لقحاره ا� خطض غش ظزام  Start&Stop . تعجه ا� طرضج خثطات 

طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض غش اصرب شرخه طمضظه. 

 EOBDخطض غش ظزام التصظ
غش الزروف السادغه, سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع MAR, ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ شعرا بسث اذفاء ا�ترك.

اذا اجامر ضعء الاتثغر غش اقضاءه او اضاء ابظاء السفر, غش ظماذج طسغظه بمراشصئ احسار خاص غش الطعته, ظزام التصظ غ� خالح. 
خاخئ, ضعء الاتثغر الثي غدغء بحضض بابئ غح� ا� خطض غش ظزام الاجوغث/اقحسال الاغ غمضظ ان تسئإ اظئساث غ� سادي, 

اظثفاض غش اقداء خسعبات غش تحشغض السغاره واجاعقك وصعد طرتفع. 
غش عثه الزروف غظخح بالسفر بسرسه طظثفده وسثم تحشغض ضشط غ� سادي سطى ا�ترك.

اجاسمال السغاره الاغ اضاء شغعا ضعء الاتثغر لف�ه ذعغطه غمضظ ان غسئإ ضرر. تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض 
س.م.ل.ت.  م.ض غش اصرب شرخه طمضظه. 

طترك بظجغظ شصط
اذا اوطخ ضعء الاتثغر, غمضظ اظه تثث ضرر لطمتعل الضاالغاغ.

اذا بثا ضعء الاتثغر بالعطغخ, غةإ تترغر دواجئ الاسارع لاثفغش جرسئ ا�ترك, تاى غاعصش الدعء سظ العطغخ. اجامر 
بالسفر بسرسه طساثلئ, تاول اقطاظاع طظ ظروف السفر الاغ غمضظ ان تسئإ وطغخ اضاغش وتعجه ا� طرضج خثطات طرخص 

طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض غش اصرب شرخه طمضظه. 

تسطغض ظزام START&STOP(اذا وجث)
ضعء الاتثغر او اقحاره الطثان غدغؤان غح�ان ا� اظه تط اغصاف سمض ظزام Start&Stop, غش ظماذج طسغظه تزعر سطى الطعته احسار 

خاص.
ظزام START&STOP غسمض (اذا وجث)

ضعء الاتثغر غدغء بحضض طسامر, غش ظماذج طسغظه بمراشصئ احسار خاص غش الطعته غح� ا� تحشغض الظزام. 

خطض غش ظزام Start&Stop (اذا وجث) (ظماذج طع لعته ططعظه)
اقحاره تدغأ, غش ظماذج طسغظه بمراشصئ احسار خاص غش الطعته لقحاره ا� خطض غش ظزام  Start&Stop . تعجه ا� طرضج خثطات 

طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض غش اصرب شرخه طمضظه. 

 EOBDخطض غش ظزام التصظ
MAR.ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ شعرا بسث اذفاء ا�ترك , غش الزروف السادغه, سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع 

اذا اجامر ضعء الاتثغر غش اقضاءه او اضاء ابظاء السفر, غش ظماذج طسغظه بمراشصئ احسار خاص غش الطعته, ظزام التصظ غ� خالح. 
خاخئ, ضعء الاتثغر الثي غدغء بحضض بابئ غح� ا� خطض غش ظزام الاجوغث/اقحسال الاغ غمضظ ان تسئإ اظئساث غ� سادي, 

اظثفاض غش اقداء خسعبات غش تحشغض السغاره واجاعقك وصعد طرتفع. 
غش عثه الزروف غظخح بالسفر بسرسه طظثفده وسثم تحشغض ضشط غ� سادي سطى ا�ترك.

اجاسمال السغاره الاغ اضاء شغعا ضعء الاتثغر لف�ه ذعغطه غمضظ ان غسئإ ضرر. تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض 
س.م.ل.ت.  م.ض غش اصرب شرخه طمضظه. 

طترك بظجغظ شصط
اذا اوطخ ضعء الاتثغر, غمضظ اظه تثث ضرر لطمتعل الضاالغاغ.

اذا بثا ضعء الاتثغر بالعطغخ, غةإ تترغر دواجئ الاسارع لاثفغش جرسئ ا�ترك, تاى غاعصش الدعء سظ العطغخ. اجامر 
بالسفر بسرسه طساثلئ, تاول اقطاظاع طظ ظروف السفر الاغ غمضظ ان تسئإ وطغخ اضاغش وتعجه ا� طرضج خثطات طرخص 

طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض غش اصرب شرخه طمضظه. 
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طرحح تئغئات DPF غاظزش (ظماذج دغجل طع DPF شصط)
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع MAR, ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ. 

اذا اجامر ضعء الاتثغر او اقحاره  غش اقضاءه بحضض بابئ, غش ظماذج طسغظه بمراشصئ احسار خاص غش الطعته, لقحاره لطسائص اظه 
سطى ظزام DPF ترق ططعبات (تئغئات) بسمطغئ الاةثد. 

ضعء الاتثغر ق غدغء خقل سمطغئ الاةثد, اق اذا ضاظئ ظروف السفر تتاط اسقم السائص. 
�ذفاء ضعء الاتثغر, غةإ اقجامرار غش السفر تاى اظاعاء سمطغئ الاةثد.

طسثل ذعل ش�ة سمطغئ الاةثد عع 15 دصغصه. 
الزروف الةغثه �تمام سمطغئ الاةثد غمضظ التخعل سطغعا بالسفر بسرسه 60 ضط, بسرسه سالغه طظ 2000 دوره غش الثصغصئ. سظثطا 

غدغء ضعء الاتثغر عثا, شإظه ق غح� ا� خطض وق تاجه �تدار السغاره ا� طرضج خثطه. غش ظماذج طسغظه, غزعر احسار خاص طع 
ضعء الاتثغر.

اتاغاذغ العصعد – طساشئ السفر طتثودة
ضعء الاتثغر غدغء سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع MAR, ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ. 

ضعء الاتثغر او ا�حارة غدغء سظثطا غئصى 5 ل� وصعد غش الثجان تصرغئا.
ا�بطث غش الةاظإ اقغمظ لقحاره غح� ا� أي جعه طظ السغاره طعجعد غطاء تسئؤئ العصعد.

طعط اذا ضان ضعء الاتثغر غعطخ او اقحاره طداءة بحضض بابئ, تسإ الظمعذج, غعجث خطض غش الظزام. غش عثه التاله, تعجه ا� 
طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض غش اصرب شرخه طمضظه. 

تسثظغ/خطض غش حمسات الاععب (ظماذج دغجل)
تسثظغ طسئص لطحمسات

 تدغء عثه اقحاره سظثطا غظصض ظزام اقحسال ا� وضع MAR( إذا وجث), وتطفأ سظثطا تخض حمسات اقحسال ا� درجئ تراره تثدت 
لعط. غمضظ تحشغض ا�ترك سظث اظطفاء احارة الاتثغر.

طعط سظثطا تضعن درجئ الترارة خارج السغارة لطغفه أو سالغه, ضعء الاتثغر غدغأ لف�ه زطظغه صخ�ه جثا.
خطض غش الاسثظغ صئض اقحسال غش حمسات الاععب (ظماذج دغجل)

سظثطا تعطخ احارة الاتثغر, غش ظماذج طسغظه طع احسار خاص, عثا غح� ا� وجعد خطض غش ظزام الاسثظغ ا�سئص غش حمسات الاععب. 
غش عثه التاله تعجه بأصرب شرخه طمضظه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. قخقح الثطض. 

ظماذج طع لعته 
طاسثدة اقغراض

ظماذج طع 
لعته  ططعظه

طرحح تئغئات DPF غاظزش (ظماذج دغجل طع DPF شصط)
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع MAR, ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ. 

اذا اجامر ضعء الاتثغر او اقحاره  غش اقضاءه بحضض بابئ, غش ظماذج طسغظه بمراشصئ احسار خاص غش الطعته, لقحاره لطسائص اظه 
سطى ظزام DPF ترق ططعبات (تئغئات) بسمطغئ الاةثد. ظماذج طع لعته 
ضعء الاتثغر ق غدغء خقل سمطغئ الاةثد, اق اذا ضاظئ ظروف السفر تتاط اسقم السائص. طاسثدة اقغراض

�ذفاء ضعء الاتثغر, غةإ اقجامرار غش السفر تاى اظاعاء سمطغئ الاةثد.
طسثل ذعل ش�ة سمطغئ الاةثد عع 15 دصغصه. 

الزروف الةغثه �تمام سمطغئ الاةثد غمضظ التخعل سطغعا بالسفر بسرسه 60 ضط, بسرسه سالغه طظ 2000 دوره غش الثصغصئ. سظثطا  غدغء ضعء الاتثغر عثا, شإظه ق غح� ا� خطض وق تاجه �تدار السغاره ا� طرضج خثطه. غش ظماذج طسغظه, غزعر احسار خاص طع ظماذج طع  ضعء الاتثغر.لعته  ططعظه
اتاغاذغ العصعد – طساشئ السفر طتثودة

MAR .ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ , ضعء الاتثغر غدغء سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع 
ضعء الاتثغر او ا�حارة غدغء سظثطا غئصى 5 ل� وصعد غش الثجان تصرغئا.

ا�بطث غش الةاظإ اقغمظ لقحاره غح� ا� أي جعه طظ السغاره طعجعد غطاء تسئؤئ العصعد.
طعط اذا ضان ضعء الاتثغر غعطخ او اقحاره طداءة بحضض بابئ, تسإ الظمعذج, غعجث خطض غش الظزام. غش عثه التاله, تعجه ا� 

طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض غش اصرب شرخه طمضظه. 

تسثظغ/خطض غش حمسات الاععب (ظماذج دغجل)
تسثظغ طسئص لطحمسات

MAR ( إذا وجث), وتطفأ سظثطا تخض حمسات اقحسال ا� درجئ تراره تثدت  تدغء عثه اقحاره سظثطا غظصض ظزام اقحسال ا� وضع 
لعط. غمضظ تحشغض ا�ترك سظث اظطفاء احارة الاتثغر.

طعط سظثطا تضعن درجئ الترارة خارج السغارة لطغفه أو سالغه, ضعء الاتثغر غدغأ لف�ه زطظغه صخ�ه جثا.
خطض غش الاسثظغ صئض اقحسال غش حمسات الاععب (ظماذج دغجل)

سظثطا تعطخ احارة الاتثغر, غش ظماذج طسغظه طع احسار خاص, عثا غح� ا� وجعد خطض غش ظزام الاسثظغ ا�سئص غش حمسات الاععب. 
غش عثه التاله تعجه بأصرب شرخه طمضظه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. قخقح الثطض. 
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طاء غش طخفغ الثغجل (لعته طاسثدة اقغراض) (ظماذج دغجل)
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع, MAR ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ. 

اقحاره تدغأ بحضض دائط, لقحارة ا� وجعد طاء غش طخفغ الثغجل. 
غش ظماذج طسغظه, بثق سظ ذلك, غدغء ضعء الاتثغر      وغزعر احسار خاص غش الطعته.

طاء غش طخفغ الثغجل (لعته ططعظه) (ظماذج دغجل)
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع, MAR ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ. 

اقحاره تدغأ بحضض دائط, لقحارة ا� وجعد طاء غش طخفغ الثغجل. 
غش ظماذج طسغظه, بثق سظ ذلك, غدغء ضعء الاتثغر      وغزعر احسار خاص غش الطعته.

خطض غش ظزام CODE لفغات
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع, MAR ضعء الاتثغر غدغء بحضض دائط, غش ظماذج طسغظه غراشصه احسار خاص, لقحاره ا� خطض 

طمضظ غش ظزام CODE لفغات. 
اذا ضان ضعء الاتثغر او اقحاره غعطدان سظثطا غسمض ا�ترك, السغاره غ� طتمغه بظزام طسطض الاحشغض لطمترك. غش عثه التاله, 

تعجه بأصرب شرخه طمضظه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. 
اضعاء الدئاب الثطفغه

ضعء الاتثغر غدغء سظثطا تدغء طخابغح الدئاب اقطاطغه.

احارة خطض سام
ضعء الاتثغر غدغء غش التاقت ألاالغه. غش عثه التاقت, تعجه �رضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. غش اصرب 

شرخه طمضظه �خقح الثطض.
خطض غش ظزام زغئ ا�ترك

ضعء الاتثغر غدغء سظثطا غضعن طساحسر ضشط زغئ ا�ترك خاذأ.
تثخض/خطض غش ظزام اغصاف العصعد

ضعء الاتثغر غدغء, غش ظماذج طسغظه بمراشصئ احسار خاص, لقحاره ا� تحشغض/خطض غش ظزام اغصاف العصعد.
خطض غش ا�خابغح الثارجغئ

ضعء الاتثغر غدغء سظث اضاحاف خطض غش ا�خابغح الثارجغئ.

طاء غش طخفغ الثغجل (لعته طاسثدة اقغراض) (ظماذج دغجل)
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع, MAR ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ. 

اقحاره تدغأ بحضض دائط, لقحارة ا� وجعد طاء غش طخفغ الثغجل. 
غش ظماذج طسغظه, بثق سظ ذلك, غدغء ضعء الاتثغر      وغزعر احسار خاص غش الطعته.

طاء غش طخفغ الثغجل (لعته ططعظه) (ظماذج دغجل)
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع, MAR ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ. 

اقحاره تدغأ بحضض دائط, لقحارة ا� وجعد طاء غش طخفغ الثغجل. 
غش ظماذج طسغظه, بثق سظ ذلك, غدغء ضعء الاتثغر      وغزعر احسار خاص غش الطعته.

خطض غش ظزام CODE لفغات
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع, MAR ضعء الاتثغر غدغء بحضض دائط, غش ظماذج طسغظه غراشصه احسار خاص, لقحاره ا� خطض 

طمضظ غش ظزام CODE لفغات. 
اذا ضان ضعء الاتثغر او اقحاره غعطدان سظثطا غسمض ا�ترك, السغاره غ� طتمغه بظزام طسطض الاحشغض لطمترك. غش عثه التاله, 

تعجه بأصرب شرخه طمضظه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. 
اضعاء الدئاب الثطفغه

ضعء الاتثغر غدغء سظثطا تدغء طخابغح الدئاب اقطاطغه.

احارة خطض سام
ضعء الاتثغر غدغء غش التاقت ألاالغه. غش عثه التاقت, تعجه �رضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. غش اصرب 

شرخه طمضظه �خقح الثطض.
خطض غش ظزام زغئ ا�ترك

ضعء الاتثغر غدغء سظثطا غضعن طساحسر ضشط زغئ ا�ترك خاذأ.
تثخض/خطض غش ظزام اغصاف العصعد

ضعء الاتثغر غدغء, غش ظماذج طسغظه بمراشصئ احسار خاص, لقحاره ا� تحشغض/خطض غش ظزام اغصاف العصعد.
خطض غش ا�خابغح الثارجغئ

ضعء الاتثغر غدغء سظث اضاحاف خطض غش ا�خابغح الثارجغئ.
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خطض غش ظزام العصعف ا�طعَّل
ضعء الاتثغر غدغء بمراشصئ احسار خاص, سظث اضاحاف خطض غش طساحسر العصعف ا�طعَّل.

شحض لظزام  Start&Stop (لعته طاسثدة اقغراض).
شحض الظزام غحار الغه بإضاءة ضعء تتثغر. غش لعتئ اقحارات غزعر احسار خاص.

شحض ضعء تتثغر لطعجاده الععائغه (اذا وجثت)
ضعء الاتثغر    غدغء وغعطخ, لقحاره لفحض ضعء الاتثغر.

ظزام ESC (اذا وجث)
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع, MAR ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ. 

ESC تحشغض ظزام
.ESC ضعء الاتثغر غعطخ خقل السفر غح� ا� تثخض ظزام

ESC خطض غش ظزام
اذا لط غطفأ ضعء الاتثغر, او تسامر غش ا�ضاءة بالاجاطظ طع احارة LED غش زر ASR خقل السفر. سطى الحاحه غزعر 

احسار خاص.  
تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. 

Hill Holder شحض لظزام
.Hill Holder ضعء الاتثغر غدغء, غش ظماذج طسغظه طع احسار خاص غش الطعته, لطثقلئ سطى وجعد خطض غش ظزام

غش عثه التاله, تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. م. ض. غش اصرب شرخه طمضظه.

تآضض وجادات الفراطض
ضعء الاتثغر غدغء بمراشصئ احسار خاص غش ظماذج طسغظه, اذا ضاظئ وجادات الفراطض اقطاطغه او الثطفغه (اذا وجثت) بالغه.

غش عثه التاله, غ�ِّ العجادات غش اصرب شرخه طمضظه.  

جطغث سطى الحارع
عثه اقحاره تزعر غش الطعته (بمراشصئ احسار خاص غش ظماذج طسغظه) سظثطا تضعن درجئ التراره الثارجغئ 3 درجات طؤعغئ او اصض. 

ظماذج طع لعته 
طاسثدة اقغراض

ظماذج طع 
لعته  
ططعظه

ََّّخطض غش ظزام العصعف ا�طعل
َّضعء الاتثغر غدغء بمراشصئ احسار خاص, سظث اضاحاف خطض غش طساحسر العصعف ا�طعل.

شحض لظزام  Start&Stop (لعته طاسثدة اقغراض).
شحض الظزام غحار الغه بإضاءة ضعء تتثغر. غش لعتئ اقحارات غزعر احسار خاص.

شحض ضعء تتثغر لطعجاده الععائغه (اذا وجثت)
ضعء الاتثغر    غدغء وغعطخ, لقحاره لفحض ضعء الاتثغر.

ظزام ESC (اذا وجث)
سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع, MAR ضعء الاتثغر غدغء ولضظ سطغه ان غطفأ بسث سثة بعاظغ. 

ESC تحشغض ظزام
.ESC ضعء الاتثغر غعطخ خقل السفر غح� ا� تثخض ظزام ظماذج طع لعته 

ESC خطض غش ظزام طاسثدة اقغراض
اذا لط غطفأ ضعء الاتثغر, او تسامر غش ا�ضاءة بالاجاطظ طع احارة LED غش زر ASR خقل السفر. سطى الحاحه غزعر 

احسار خاص.  
تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. 

Hill Holder شحض لظزام ظماذج طع 
.Hill Holder ضعء الاتثغر غدغء, غش ظماذج طسغظه طع احسار خاص غش الطعته, لطثقلئ سطى وجعد خطض غش ظزام لعته  

غش عثه التاله, تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. م. ض. غش اصرب شرخه طمضظه. ططعظه

تآضض وجادات الفراطض
ضعء الاتثغر غدغء بمراشصئ احسار خاص غش ظماذج طسغظه, اذا ضاظئ وجادات الفراطض اقطاطغه او الثطفغه (اذا وجثت) بالغه.

ِِّّغش عثه التاله, غ� العجادات غش اصرب شرخه طمضظه.  

جطغث سطى الحارع
عثه اقحاره تزعر غش الطعته (بمراشصئ احسار خاص غش ظماذج طسغظه) سظثطا تضعن درجئ التراره الثارجغئ 3 درجات طؤعغئ او اصض. 
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اظصدى وصئ الخغاظه(قئتئ الخغاظه)
سظث اص�اب طعسث الخغاظه الصادم, تزعر اقحاره غش الطعته وبسثعا سثد الضغطعط�ات او اقطغال ا�ائصغئ تاى طعسث الخغاظه الصادم.

عغ تزعر بحضض اوتعطاتغضغ سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع MAR-ON 2000 ضط تصرغئا (او طا غسادله بافطغال) صئض الخغاظه 
الاالغه, او اذا اطضظ,30 غعم صئض الخغاظئ عغ تزعر اغدا بسث ضض تحشغض لطمترك او ضض 200 ضط (غش دول تخثغر طسغظه).

تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. م.ض. عظاك غصعطعن بالخغاظه وغدئط اقحسار.

ظزام اغصاف العصعد (لعته ططعظه)
الطعته ا�طعظه غزعر اقحاره واقحسار الثاص, اذا تثخض ظزام اغصاف العصعد.

لافاخغض سظ اسادة تحشغض ظزام اغصاف العصعد تخفح طعضعع ”ظزام اغصاف العصعد“ غش شخض ”ظزام اغصاف العصعد“.

شحض غش ظزام اغصاف العصعد (لعته ططعظه)
الطعته ا�طعظه غزعر ا�حارة واقحسار الثاص, اذا ضان خطض غش ظزام اغصاف العصعد. تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض 

س.م.ل.ت. م.ض
خطض غش ا�خابغح الثارجغه (لعته ططعظه)

 ,(DRL) غش الطعته غزعر احاره واحسار خاص, اذا تط الاسرف سطى خطض غش اتث ا�خابغح الاالغه: ضعء لطسفر خقل الظعار
طخابغح الةعاظإ, طخابغح الاعجه, طخئاح ضئاب خطفغ, ضعء لعتئ ال�خغص.

الثطض غمضظ ان غظةط سظ ضعء طتروق, طظ شاغض طتروق او طظ تحعغح غش وخطه ضعربائغه.
غظخح بالاعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. م.ض.

شحض غش طخابغح الفراطض (لعته ططعظه)
غش الطعته تزعر احاره واحسار خاص, اذا تط الاسرف سطى خطض غش طخابغح الفرططه.

الثطض غمضظ ان غظةط سظ ضعء طتروق, طظ شاغض طتروق او طظ تحعغح غش وخطه ضعربائغه.
غظخح بالاعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. م.ض.

اظصدى وصئ الخغاظه(قئتئ الخغاظه)
سظث اص�اب طعسث الخغاظه الصادم, تزعر اقحاره غش الطعته وبسثعا سثد الضغطعط�ات او اقطغال ا�ائصغئ تاى طعسث الخغاظه الصادم.

عغ تزعر بحضض اوتعطاتغضغ سظثطا غضعن طفااح الاحشغض بعضع MAR-ON 2000 ضط تصرغئا (او طا غسادله بافطغال) صئض الخغاظه 
الاالغه, او اذا اطضظ,30 غعم صئض الخغاظئ عغ تزعر اغدا بسث ضض تحشغض لطمترك او ضض 200 ضط (غش دول تخثغر طسغظه).

تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. م.ض. عظاك غصعطعن بالخغاظه وغدئط اقحسار.

ظزام اغصاف العصعد (لعته ططعظه)
الطعته ا�طعظه غزعر اقحاره واقحسار الثاص, اذا تثخض ظزام اغصاف العصعد.

لافاخغض سظ اسادة تحشغض ظزام اغصاف العصعد تخفح طعضعع ”ظزام اغصاف العصعد“ غش شخض ”ظزام اغصاف العصعد“.

شحض غش ظزام اغصاف العصعد (لعته ططعظه)
الطعته ا�طعظه غزعر ا�حارة واقحسار الثاص, اذا ضان خطض غش ظزام اغصاف العصعد. تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض 

س.م.ل.ت. م.ض
خطض غش ا�خابغح الثارجغه (لعته ططعظه)

 ,(DRL) غش الطعته غزعر احاره واحسار خاص, اذا تط الاسرف سطى خطض غش اتث ا�خابغح الاالغه: ضعء لطسفر خقل الظعار
طخابغح الةعاظإ, طخابغح الاعجه, طخئاح ضئاب خطفغ, ضعء لعتئ ال�خغص.

الثطض غمضظ ان غظةط سظ ضعء طتروق, طظ شاغض طتروق او طظ تحعغح غش وخطه ضعربائغه.
غظخح بالاعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. م.ض.

شحض غش طخابغح الفراطض (لعته ططعظه)
غش الطعته تزعر احاره واحسار خاص, اذا تط الاسرف سطى خطض غش طخابغح الفرططه.

الثطض غمضظ ان غظةط سظ ضعء طتروق, طظ شاغض طتروق او طظ تحعغح غش وخطه ضعربائغه.
غظخح بالاعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. م.ض.
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خطض غش ظزام HILL HOLDER (اذا وجثت) (لعته ططعظه)
غش الطعته تزعر احاره واحسار خاص, اذا تط الاسرف سطى خطض غش ظزام HILL HOLDER . غش عثه التاله, تعجه ا� طرضج 

خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. م.ض.
خطض غش طساحسرات العصعف (لعته ططعظه – اذا وجثت)

غش الطعته تزعر احاره واحسار خاص, اذا تط الاسرف سطى خطض غش طساحسرات العصعف. تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض 
س.م.ل.ت. م.ض.

خطض غش ظزام iTPMS (اذا وجث)
ضشط ععاء طظثفخ غش اقذارات

ضعء الاتثغر غدغء بحضض دائط, لقحاره ان ضشط الععاء غش اذار واتث او بسثة اذارات طظثفخ سظ الصغمه ا�تثده او لقحاره ا� 
اظثفاض بطغء غش الدشط.

بعثه الطرغصه غتثر ظزام ITPMS السائص ان اذار واتث او سثة اذارات غمضظ ان شارغه طظ الععاء او تاى طبصعبه. غش عثه التاله 
غظخح باختغح ضشط الععاء غش اقذارات لطصغمئ الختغته.

بسث ان ظروف تحشغض السغارة سادت لطئغساعا, صط  إسادة ضئط سمض الظزام
طعط ق تسامر بالسفر اذا ضان اذار واتث او سثة اذارات شارغه طظ الععاء, قظعا طمضظ ان تحعش الاتضط بالسغاره. اوصش السغاره 

ولضظ تةظإ الفرططه التاده وطظ ترضات تعجغه شةائغه.
شحض ITPMS  /اغصاف سمض ITPMS بحضض طآصئ 

ضعء الاتثغر غعطخ �ثة ٧٥ باظغه تصرغئا وغئصى طدغء (بمراشصئ احسار خاص غش الطعته), لقحاره بان الظزام طسطض بحضض طآصئ 
او غعجث به خطض.

الظزام غسعد ا� السمض بحضض سادي سظثطا تسمح ظروف الاحشغض ذلك. اذا لط غضظ ذلك عع التال, صط بسمطغئ الدئط بسث اجاسادة 
ظروف الاحشغض السادغه.

اذا بصغ الثطض, تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. غش اصرب شرخه طمضظه.

طخابغح الةعاظإ وضعء طظثفخ غش ا�خابغح الرئغسغه – راشصظغ ا� الئغئ
طخابغح الةعاظإ وضعء طظثفخ غش ا�خابغح الرئغسغه.

ضعء الاتثغر غدغء سظثطا تدغء طخابغح الةعاظإ او الدعء ا�ظثفخ غش ا�خابغح الرئغسغه.
راشصظغ ا� الئغئ

ضعء الاتثغر غدغء بالاجاطظ طع احسار غش ظماذج طسغظه, سظثطا غضعن جعاز ”راشصظغ ا� الئغئ“ غسمض.

خطض غش ظزام HILL HOLDER (اذا وجثت) (لعته ططعظه)
غش الطعته تزعر احاره واحسار خاص, اذا تط الاسرف سطى خطض غش ظزام HILL HOLDER . غش عثه التاله, تعجه ا� طرضج 

خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت. م.ض.
خطض غش طساحسرات العصعف (لعته ططعظه – اذا وجثت)

غش الطعته تزعر احاره واحسار خاص, اذا تط الاسرف سطى خطض غش طساحسرات العصعف. تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض 
س.م.ل.ت. م.ض.

خطض غش ظزام iTPMS (اذا وجث)
ضشط ععاء طظثفخ غش اقذارات

ضعء الاتثغر غدغء بحضض دائط, لقحاره ان ضشط الععاء غش اذار واتث او بسثة اذارات طظثفخ سظ الصغمه ا�تثده او لقحاره ا� 
اظثفاض بطغء غش الدشط.

بعثه الطرغصه غتثر ظزام ITPMS السائص ان اذار واتث او سثة اذارات غمضظ ان شارغه طظ الععاء او تاى طبصعبه. غش عثه التاله 
غظخح باختغح ضشط الععاء غش اقذارات لطصغمئ الختغته.

بسث ان ظروف تحشغض السغارة سادت لطئغساعا, صط  إسادة ضئط سمض الظزام
طعط ق تسامر بالسفر اذا ضان اذار واتث او سثة اذارات شارغه طظ الععاء, قظعا طمضظ ان تحعش الاتضط بالسغاره. اوصش السغاره 

ولضظ تةظإ الفرططه التاده وطظ ترضات تعجغه شةائغه.
شحض ITPMS  /اغصاف سمض ITPMS بحضض طآصئ 

ضعء الاتثغر غعطخ �ثة ٧٥ باظغه تصرغئا وغئصى طدغء (بمراشصئ احسار خاص غش الطعته), لقحاره بان الظزام طسطض بحضض طآصئ 
او غعجث به خطض.

الظزام غسعد ا� السمض بحضض سادي سظثطا تسمح ظروف الاحشغض ذلك. اذا لط غضظ ذلك عع التال, صط بسمطغئ الدئط بسث اجاسادة 
ظروف الاحشغض السادغه.

اذا بصغ الثطض, تعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. غش اصرب شرخه طمضظه.

طخابغح الةعاظإ وضعء طظثفخ غش ا�خابغح الرئغسغه – راشصظغ ا� الئغئ
طخابغح الةعاظإ وضعء طظثفخ غش ا�خابغح الرئغسغه.

ضعء الاتثغر غدغء سظثطا تدغء طخابغح الةعاظإ او الدعء ا�ظثفخ غش ا�خابغح الرئغسغه.
راشصظغ ا� الئغئ

ضعء الاتثغر غدغء بالاجاطظ طع احسار غش ظماذج طسغظه, سظثطا غضعن جعاز ”راشصظغ ا� الئغئ“ غسمض.
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CITY

SPORT

ECO

 DUALOGIC
 GEARBOX
MESSAGES

 

طخابغح الدئاب
ضعء الاتثغر غدغء سظثطا تدغء طخابغح الدئاب اقطاطغه.

احارة الاعجه ا� الغسار
ضعء الاتثغر غدغء سظثطا تترك غث الاتضط ا� اجفض. عغ تدغء اغدا طع احارة الاعجه ا� الغمظغ سظث تحشغض ضعء الطعارئ.

احارة الاعجه ا� الغمظغ
ضعء الاتثغر غدغء سظثطا تترك غث الاتضط ا� اسطى. عغ تدغء اغدا طع احارة الاعجه ا� الغسار سظث تحشغض ضعء الطعارئ.

ضعء سالغ غش ا�خابغح الرئغسغه
ضعء الاتثغر غدغء سظثطا غدغء الدعء السالغ غش ا�خابغح الرئغسغه. 

DUALDRIVE تحشغض ظزام الاعجغه ا�سجز ضعربائغا
احارة CITY تزعر غش الطعته سظث تحشغض ظزام الاعجغه ا�سجز ضعربائغا بالدشط سطى الجر CITY غش اقجعجه. اقحاره تطفأ 

بالدشط سطى الجر طره اخرى. 
تحشغض وظغفئ الرغاضه

احارة SPORT تزعر سظثطا تحشض وظغفئ الرغاضه بالدشط سطى الجر ا�قئط غش لعتئ اقحارات. 
اقحاره تطفأ بالدشط سطى الجر طره اخرى.

 .SPORT  غش ظماذج طسغظه تزعر لعته خاخه بثل احارة
ECO تحشغض وظغفئ

احارة  ECO تزعر سظثطا تحشض وظغفئ ال- ECO بالدشط سطى الجر ا�قئط غش لعتئ اقحارات. اقحاره تطفأ بالدشط 
سطى الجر طره اخرى.

.ECO غش ظماذج طسغظه تزعر لعته خاخه بثل احارة
غش ظماذج ا�جوده بظاصض ترضه Dualogic غمضظ ان تزعر اقحسارات الاالغه:

 Automatic mode -(وضع غثوي غ� طاعشر) Manual mode not available – (اظثفاض بظصض الشغارات) Reduce gear changes

not available (وضع اوتعطاتغضغ غ� طاعشر)- Clutch overheating (تسثظغ زائث لطصابخ) – Press the brake pedal (اضشط 

 Manoeuvre not allowed - (غغار غ� طاعشر) Gear not available – (تأجغض الاحشغض) delayed starting -(سطى دواجئ الفراطض
 Bringing – (اضشط سطى دواجئ الفراطض واسث ا�ظاوره) Press the brake pedal and repeat the manoeuvre – (ا�ظاوره طمظعسه)

the gear lever to N neutral (خفخ درجئ الشغار ا� N طتاغث).

طخابغح الدئاب
ضعء الاتثغر غدغء سظثطا تدغء طخابغح الدئاب اقطاطغه.

احارة الاعجه ا� الغسار
ضعء الاتثغر غدغء سظثطا تترك غث الاتضط ا� اجفض. عغ تدغء اغدا طع احارة الاعجه ا� الغمظغ سظث تحشغض ضعء الطعارئ.

احارة الاعجه ا� الغمظغ
ضعء الاتثغر غدغء سظثطا تترك غث الاتضط ا� اسطى. عغ تدغء اغدا طع احارة الاعجه ا� الغسار سظث تحشغض ضعء الطعارئ.

ضعء سالغ غش ا�خابغح الرئغسغه
ضعء الاتثغر غدغء سظثطا غدغء الدعء السالغ غش ا�خابغح الرئغسغه. 

DUALDRIVE تحشغض ظزام الاعجغه ا�سجز ضعربائغا
احارة CITY تزعر غش الطعته سظث تحشغض ظزام الاعجغه ا�سجز ضعربائغا بالدشط سطى الجر CITY غش اقجعجه. اقحاره تطفأ  CITY

بالدشط سطى الجر طره اخرى. 
تحشغض وظغفئ الرغاضه

احارة SPORT تزعر سظثطا تحشض وظغفئ الرغاضه بالدشط سطى الجر ا�قئط غش لعتئ اقحارات. 
SPORT.اقحاره تطفأ بالدشط سطى الجر طره اخرى

 .SPORT  غش ظماذج طسغظه تزعر لعته خاخه بثل احارة
ECO تحشغض وظغفئ

احارة  ECO تزعر سظثطا تحشض وظغفئ ال- ECO بالدشط سطى الجر ا�قئط غش لعتئ اقحارات. اقحاره تطفأ بالدشط 
ECO.سطى الجر طره اخرى

.ECO غش ظماذج طسغظه تزعر لعته خاخه بثل احارة
غش ظماذج ا�جوده بظاصض ترضه Dualogic غمضظ ان تزعر اقحسارات الاالغه:

  Automatic mode -(وضع غثوي غ� طاعشر) Manual mode not available – (اظثفاض بظصض الشغارات) Reduce gear changes
 DUALOGIC اضشط) Press the brake pedal – (تسثظغ زائث لطصابخ) Clutch overheating -(وضع اوتعطاتغضغ غ� طاعشر) not available
 GEARBOX Manoeuvre not allowed - (غغار غ� طاعشر) Gear not available – (تأجغض الاحشغض) delayed starting -(سطى دواجئ الفراطض MESSAGES

 Bringing – (اضشط سطى دواجئ الفراطض واسث ا�ظاوره) Press the brake pedal and repeat the manoeuvre – (ا�ظاوره طمظعسه)
the gear lever to N neutral (خفخ درجئ الشغار ا� N طتاغث).
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65/175R82 14T2.0 /  2.2 02.02.2 /  2.3 02.2

2.8

65/175R82 14H2.22.02.32.2

65/175R82 14T (*)2.32.22.32.2

55/185R82 15T2.22.12.32.3

55/185R82 15H2.22.12.32.3

45/195R84 16T2.22.12.42.3

45/195R84 16T (*)2.42.22.42.3

45/195R84 16H2.22.12.42.3

اضش +0,3 بار لقئتئ ضشط الظفت اذا ضاظئ اقذارات طا زالئ جاخظه. اشتص طظ جثغث ضشط الععاء غش اذارات بارده.

2. ضشط الععاء غش اقذارات

اذارات
سةض بثغض تمعلئ ضاططئ (بار)تمعلئ طاعجطه (بار)

طخشر (بار) خطفغاطاطغخطفغاطاطغ

• اذا وجث  
   لظماذج 1,28 شعلط

 Multijet 1,3 -و TwinAir 60 HP ,65 HP ,80 HP ,85 HP 0,9 لظماذج   
 (*) ظماذج طع ظاصض ترضه غثوي

14

•
//

  
 

..   ضضششطط  االلععععااءء  غشغش  ااققذذااررااتت22
ااضضشش  ++33,,00  بباارر  للققئئتتئئ  ضضششطط  االلظظففتت  ااذذاا  ضضااظظئئ  ااققذذااررااتت  ططاا  ززااللئئ  ججااخخظظهه..  ااششتتصص  ططظظ  ججثثغغثث  ضضششطط  االلععععااءء  غشغش  ااذذااررااتت  ببااررددهه..

سسةةضض  ببثثغغضض   تتممععللئئ  ضضااططططئئ  ((بباارر)) تتممععللئئ  ططااععججططهه  ((بباارر))
ططخخششرر  ((بباارر))ااذذااررااتت خخططففغغ •ااططااططغغ خخططففغغ ااططااططغغ

22..22 22..22      22..33  00 22..00 22..00      22..22  00 6655//117755RR8822  1144TT

22..22 22..33 22..00 22..22 6655//117755RR8822  1144HH

22..22 22..33 22..22 22..33 6655//117755RR8822  1144TT  ((**))

22..33 22..33 22..11 22..22 5555//118855RR8822  1155TT
22..88

22..33 22..33 22..11 22..22 5555//118855RR8822  1155HH

22..33 22..44 22..11 22..22 4455//119955RR8844  1166TT

22..33 22..44 22..22 22..44 4455//119955RR8844  1166TT  ((**))

22..33 22..44 22..11 22..22 4455//119955RR8844  1166HH

••  ااذذاا  ووججثث    
  للظظممااذذجج  2288,,11  ششععللطط

  MMuullttiijjeett  11,,33  --وو  TTwwiinnAAiirr  6600  HHPP  ,,6655  HHPP  ,,8800  HHPP  ,,8855  HHPP  00,,99  للظظممااذذجج    
  ((**))  ظظممااذذجج  ططعع  ظظااصصضض  تتررضضهه  غغثثوويي

1144
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(32      
الراشسه

غرجى اقظائاه: 
   وزن الراشسه عع 1,76 ضشط.

   ق غعجث تاجه لاعجغه الراشسه.
   ق غمضظ تخطغح الراشسه, اذا تثث خطض غةإ  

    تئثغطعا براشسه اخرى اخطغه.
   غمظع ترضغإ أي حغء سطى الراشسه غ� طصئخ 

    الرشع الثوار الثاص به.

رشع السغاره بالراشسه وتشغ� سةض
لاشغ� سةض, اسمض ضما غطغ:

   اوصش السغارة غش طضان وبحضض ق غحضض خطر سطى  
    ترضئ ا�رور بالحارع وسطغك. طظ ا�فدض ان تضعن 

    اقرض طساعغه, وطساصره. 
   اذفأ ا�ترك, حشض احارات الطعارئ وشراطض 

    العصعف.
   ادطب غغار اول او خطفغ.

   ارشع الئساط غش خظثوق التمعله وترر اداة اقصفال  
    ا�رضجغه A, رجط 84.

   اخرج ذصط اقدوات وضسعا بةاظإ السةض ا�سث 
    لطاشغ�.

   اخرج السةض الئثغض ا�خشر C. جغارات طع غطاء 
    سةض: اجاسمض طفك ذصط اقدوات غش ا�ضان ا�سث غش 

    الطرف وحشض الصعه طظ جثغث.

   جغاره طجوده بسةض جئغضه طسثظغه: ازل غطاء 
    السةض ا�رضئه بالدشط بعاجطئ ا�فك.

   ترر بثورة واتثة براغغ تبئغئ السةض ا�ُسائثل 
    بعاجطئ طفااح ال�اغغ.

   اشاح بحضض ججئغ الراشسه با�صئخ.
    بئِّئ الراشسه بصرب السةض ا�راد تشغ�ه, صرب 
    اقحاره    . رجط 85-86, الاغ سطى عغضض 

    السغاره.
    اذا ضاظئ السغاره طجوده بالعاح جاظئغه غةإ  

    إطالاعط, رجط 87, �دخال الراشسه تتئ السغاره.
   تأضث ان الراشسه طعضعسه بحضض ختغح (اظزر  

    رجط 88).
   تثر ا�عجعدغظ تعل السغارة اظك تظعي رشع 

    السغارة.
    سطغعط اقباساد سظعا وسثم �سعا صئض اظجالعا.

3. تشغ� السةض او اجاسمال ذصط الاخطغح




















 











. تشغ� السةض او اجاسمال ذصط الاخطغح3
   جغاره طجوده بسةض جئغضه طسثظغه: ازل غطاء       32)

الراشسه    السةض ا�رضئه بالدشط بعاجطئ ا�فك.
ُ   ترر بثورة واتثة براغغ تبئغئ السةض ا�سائثل غرجى اقظائاه:  1,76    .وزن الراشسه عع  ضشط.    بعاجطئ طفااح ال�اغغ

   ق غعجث تاجه لاعجغه الراشسه.   اشاح بحضض ججئغ الراشسه با�صئخ.
     بئئ الراشسه بصرب السةض ا�راد تشغ�ه, صرب ِّق غمضظ تخطغح الراشسه, اذا تثث خطض غةإ    ِّ

    تئثغطعا براشسه اخرى اخطغه.    اقحاره    . رجط 85-86, الاغ سطى عغضض 
   غمظع ترضغإ أي حغء سطى الراشسه غ� طصئخ     السغاره.

    الرشع الثوار الثاص به.    اذا ضاظئ السغاره طجوده بالعاح جاظئغه غةإ  
    إطالاعط, رجط 87, �دخال الراشسه تتئ السغاره.

رشع السغاره بالراشسه وتشغ� سةض   تأضث ان الراشسه طعضعسه بحضض ختغح (اظزر  
لاشغ� سةض, اسمض ضما غطغ:    رجط 88).

   اوصش السغارة غش طضان وبحضض ق غحضض خطر سطى     تثر ا�عجعدغظ تعل السغارة اظك تظعي رشع 
    ترضئ ا�رور بالحارع وسطغك. طظ ا�فدض ان تضعن     السغارة.

    اقرض طساعغه, وطساصره.     سطغعط اقباساد سظعا وسثم �سعا صئض اظجالعا.
   اذفأ ا�ترك, حشض احارات الطعارئ وشراطض 

    العصعف.
   ادطب غغار اول او خطفغ.

   ارشع الئساط غش خظثوق التمعله وترر اداة اقصفال  
    ا�رضجغه A, رجط 84.

   اخرج ذصط اقدوات وضسعا بةاظإ السةض ا�سث 
    لطاشغ�.

   اخرج السةض الئثغض ا�خشر C. جغارات طع غطاء 
    سةض: اجاسمض طفك ذصط اقدوات غش ا�ضان ا�سث غش 

15     الطرف وحشض الصعه طظ جثغث.
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لاحشغض الراشسه رضإ الثراع وارشع السغاره 
تاى غرتفع السةض سثة جظاغم�ات سظ 

اقرض. خقل تثوغر ذراع الراشسه, تاضث اظعا 
تاترك بترغه وان غثك ق تثثش بمقطسئ 

اقرض.  

ترضغإ السةض
(39  (32     

اذار شعقذي

حث ال�اغغ بحضض ضاطض بعاجطئ طفااح ال�اغغ.

رضإ السةض وحث ال�اغغ بعاجطئ ا�فااح ا�جوَّد.
اخفخ السغاره وازل الراشسه.

حث ال�اغغ بحضض ضاطض بعاجطئ طفااح ال�اغغ.
رضإ ختظ السةض ا�رضإ بالدشط تاضث ان شاتئ 
طقئماعا تاماحى طع طحئك ا�قئمه غش الختظ.

طعط اذا لط غرضإ الختظ بحضض ختغح, غمضظ ان 
تظفخض خقل السفر.




























تأضث ان اجطح الاقطج بظغ السةض اقتاغاذغ 
ا�خشر ظزغفه, ضغ ق تاترر ال�اغغ.

رضإ السةض اقتاغاذغ خقل طقئمه ا�سمار طع اتث 
البصعب غش السةض.

حث ال�اغغ اقربسه, دوِّر ذراع الراشسه قظجال السغاره 
وازل الراشسه.

حث ال�اغغ تاى ظعاغئ طسارعط ا�عجعدون بحضض 
صطري العاتث طصابض اقخر.

اقججاء ا�اترضه طظ الراشسه (براغغ وتعخغقت) غمضظ 
ان تسئإ اخابات, ق تطمسعط. اذا اظسضإ سطغك طادة 

تحتغط, ظزفعا جغثا.

تأضث ان اجطح الاقطج بظغ السةض السادي وغطاء 
السةض ظزغفه, ضغ ق تاترر ال�اغغ. 

رضِّإ السةض السادي بعاجطئ ادخال ال�اغغ اقربسه 
ا� داخض البصعب وحثعط.

ادخض ختظ السةض بالدشط, بحضض تضعن شغه 
الفاته طقئمئ لخمام الظفت. 
اخفخ السغاره وازل الراشسه.

اذار السئغضه ا�سثظغه

اقججاء ا�اترضه طظ الراشسه (براغغ وتعخغقت) غمضظ 
حث ال�اغغ بحضض ضاطض بعاجطئ طفااح ال�اغغ. ان تسئإ اخابات, ق تطمسعط. اذا اظسضإ سطغك طادة 

اذار السئغضه ا�سثظغه تحتغط, ظزفعا جغثا.
.رضإ السةض وحث ال�اغغ بعاجطئ ا�فااح ا�جودَّ تأضث ان اجطح الاقطج بظغ السةض اقتاغاذغ 

اخفخ السغاره وازل الراشسه. ا�خشر ظزغفه, ضغ ق تاترر ال�اغغ.
حث ال�اغغ بحضض ضاطض بعاجطئ طفااح ال�اغغ. رضإ السةض اقتاغاذغ خقل طقئمه ا�سمار طع اتث  

رضإ ختظ السةض ا�رضإ بالدشط تاضث ان شاتئ  البصعب غش السةض.
.طقئماعا تاماحى طع طحئك ا�قئمه غش الختظ ِّحث ال�اغغ اقربسه, دور ذراع الراشسه قظجال السغاره 

طعط اذا لط غرضإ الختظ بحضض ختغح, غمضظ ان  وازل الراشسه.
تظفخض خقل السفر. حث ال�اغغ تاى ظعاغئ طسارعط ا�عجعدون بحضض  

صطري العاتث طصابض اقخر.

ترضغإ السةض
(39  (32     

اذار شعقذي

تأضث ان اجطح الاقطج بظغ السةض السادي وغطاء  
السةض ظزغفه, ضغ ق تاترر ال�اغغ. 

رِّضإ السةض السادي بعاجطئ ادخال ال�اغغ اقربسه  
ا� داخض البصعب وحثعط.

ادخض ختظ السةض بالدشط, بحضض تضعن شغه  
الفاته طقئمئ لخمام الظفت.  لاحشغض الراشسه رضإ الثراع وارشع السغاره  
اخفخ السغاره وازل الراشسه.  تاى غرتفع السةض سثة جظاغم�ات سظ 

اقرض. خقل تثوغر ذراع الراشسه, تاضث اظعا 
تاترك بترغه وان غثك ق تثثش بمقطسئ 

اقرض.  

16



17

صظغظئ طاده طاظسه لطاسرب A ا�جوده بأظئعب تسئؤه 
.C ا�فخعل سظ الداغط B

الداغط C طجود بمصغاس ضشط ععاء الثي طسث 
D  ضابض طع صابج ضعربائغ ,A ل�ضغإ صظغظه

واظئعب لاخطغح ضشط الععاء (طمابض لطثي داخض 
العغضض).

قخصه تتئ صظغظئ طادة طظع الاسرب A وبعا 
اقسقن « max 80 km/h« (السرسه الصخعى 80 
ضط/س),  غةإ الخاصعا غش طةال الرؤغئ لطسائص 

(سطى جئغض ا�بال سطى لعتئ اقجعجه) بسث تخطغح 
اقذار.

ضاغإ تسطغمات الاحشغض الاغ تحرح ضغفغئ 
اجاسمال الطصط بحضض جرغع وختغح.

صفازات واصغه.
وخقت طقئمه لظفت اججاء طثاطفه.

اوصش السغاره بسغثا سظ ترضئ الس� غش طضان 
آطظ الثي به غمضظ تشغ� اقذار بأطان.

اذفأ ا�ترك وحشض شراطض العصعف.
ادطب غغار اول او غغار خطفغ.

Fix&Go -تسطغمات تحشغض ل
غمضظ لططصط اخقح بصإ بصطر 4 طط سطى اصخى 

تصثغر.
تاشر سطى تسطغط الظحره (ا�رشصه بالطصط) لططاصط 

الفظغ الثي جغسالب السةض ا�خطح بعاجطئ ذصط 
الطعارئ.

جائض طظع الاسرب الثاص بطصط الطعارئ لاخطغح 
اذار شسال غش درجات تراره -20 وبظغ + 50. لسائض طظع 

الاسرب تارغت طظع الخقتغئ. 

ذصط الطعارئ لاخطغح 
اقذارات

 (18       (33      FIX&GO

(اذا وجثت)
ذصط الطعارئ لاخطغح اذار Fix&Go, رجط 

89, طثجظه غش خظثوق ا�ترك تتئ الئساط. 

ا�فك واداة الةر طعجعده بةاظإ الطصط.

ذصط Fix&Go تتاعي:

Fix&Go تتد�ات �خقح اقذار بطصط

















Fix&Go تسطغمات تحشغض ل- ذصط Fix&Go تتاعي: ذصط الطعارئ لاخطغح 
A  4 طط سطى اصخى صظغظئ طاده طاظسه لطاسرب A ا�جوده بأظئعب تسئؤه 
.C ا�فخعل سظ الداغط B

غمضظ لططصط اخقح بصإ بصطر 
تصثغر.تصثغر. اقذارات

الداغط C طجود بمصغاس ضشط ععاء الثي طسث   تاشر سطى تسطغط الظحره (ا�رشصه بالطصط) لططاصط
D A  ضابض طع صابج ضعربائغ , ل�ضغإ صظغظه   (18       (33      FIX&GO الفظغ الثي جغسالب السةض ا�خطح بعاجطئ ذصط

الطعارئ.واظئعب لاخطغح ضشط الععاء (طمابض لطثي داخض 
العغضض). جائض طظع الاسرب الثاص بطصط الطعارئ لاخطغح (اذا وجثت)

A50  20- قخصه تتئ صظغظئ طادة طظع الاسرب A وبعا  . لسائض طظع ذصط الطعارئ لاخطغح اذار Fix&Go, رجط  وبظغ + اذار شسال غش درجات تراره 
اقسقن « max 80 km/h« (السرسه الصخعى 80  الاسرب تارغت طظع الخقتغئ. 89, طثجظه غش خظثوق ا�ترك تتئ الئساط. 
ضط/س),  غةإ الخاصعا غش طةال الرؤغئ لطسائص  ا�فك واداة الةر طعجعده بةاظإ الطصط.

(سطى جئغض ا�بال سطى لعتئ اقجعجه) بسث تخطغح 
اقذار.

ضاغإ تسطغمات الاحشغض الاغ تحرح ضغفغئ  
اجاسمال الطصط بحضض جرغع وختغح.

.صفازات واصغه
وخقت طقئمه لظفت اججاء طثاطفه. 

Fix&Go تتد�ات �خقح اقذار بطصط
اوصش السغاره بسغثا سظ ترضئ الس� غش طضان  

آطظ الثي به غمضظ تشغ� اقذار بأطان.
.اذفأ ا�ترك وحشض شراطض العصعف

ادطب غغار اول او غغار خطفغ. 
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140) الراشسه طسثه لاشغ� سةض, غش تالئ بصإ او 

ضرر قذار السغاره الاغ زوِّد طسعا, او بسغاره 
اخرى طظ ظفج الظمعذج – شصط. غمظع 
اجاسمالعا لرشع جغارات او اجسام اخرى.

غمظع طظسا باتا اجاسمالعا لطصغام بالخغاظه او 
تخطغتات تتئ السغاره. ق تثخض ابثا تتئ 
جغاره طرشعسه بعاجطئ الراشسه.  اذا ضان تاجه 
لطسمض تتئ السغاره, تعجه ا� طرضج خثطات 

طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. وضع 
الراشسه غش طضان غ� طقئط لثلك, غمضظ ان 

غاسئإ بسصعط السغاره, ضع الراشسه شصط غش 
اقطاضظ ا�حار الغعا. ق تساسمض الراشسه لرشع 

تمعله ابصض طظ العزن ا�ثون سطى قخصئ 
الراشسه.

141) ق غمضظ ترضغإ جقجض بطب سطى السةض 

اقتاغاذغ ا�خشر. غش تالئ بصإ غش سةض (الثشع) 
اطاطغ سظثطا غضعن تاجه بسقجض بطب, رضإ 

سطى ا�تعر اقطاطغ اتثى السةقت الثطفغه 
(السادغه), والسةض اقتاغاذغ ا�خشر رضئه سطى 

ا�تعر الثطفغ. عضثا, طع سةطغ دشع سادغظغ 
سطى ا�تعر اقطاطغ, غمضظ اجاسمال جقجض 

البطب (عثه الاسطغمات ختغته اغدا لظماذج 
الثشع الرباسغ).

142) ق تسالب ابثا خمام الظفت. ق تثخض ابثا أي 

ادوات بظغ السةض ا�سثظغ واقذار ا�طاذغ. اشتص 
بحضض دائط ضشط الععاء غش اقذارات وغش السةض 

اقتاغاذغ, تأضث اظه طقئط لطصغط ا�فخطئ غش شخض 
”طسطغات تصظغه“.

) ق تسالب ابثا خمام الظفت. ق تثخض ابثا أي 142 140) الراشسه طسثه لاشغ� سةض, غش تالئ بصإ او 
ادوات بظغ السةض ا�سثظغ واقذار ا�طاذغ. اشتص  بحضض دائط ضشط الععاء غش اقذارات وغش السةض ِّضرر قذار السغاره الاغ زود طسعا, او بسغاره  اخرى طظ ظفج الظمعذج – شصط. غمظع 
اقتاغاذغ, تأضث اظه طقئط لطصغط ا�فخطئ غش شخض  اجاسمالعا لرشع جغارات او اجسام اخرى.

”طسطغات تصظغه“. غمظع طظسا باتا اجاسمالعا لطصغام بالخغاظه او 
تخطغتات تتئ السغاره. ق تثخض ابثا تتئ 
جغاره طرشعسه بعاجطئ الراشسه.  اذا ضان تاجه 
لطسمض تتئ السغاره, تعجه ا� طرضج خثطات 

طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. وضع 
الراشسه غش طضان غ� طقئط لثلك, غمضظ ان 

غاسئإ بسصعط السغاره, ضع الراشسه شصط غش 
اقطاضظ ا�حار الغعا. ق تساسمض الراشسه لرشع 

تمعله ابصض طظ العزن ا�ثون سطى قخصئ 
الراشسه.

) ق غمضظ ترضغإ جقجض بطب سطى السةض 141
اقتاغاذغ ا�خشر. غش تالئ بصإ غش سةض (الثشع) 
اطاطغ سظثطا غضعن تاجه بسقجض بطب, رضإ 

سطى ا�تعر اقطاطغ اتثى السةقت الثطفغه 
(السادغه), والسةض اقتاغاذغ ا�خشر رضئه سطى 

ا�تعر الثطفغ. عضثا, طع سةطغ دشع سادغظغ 
سطى ا�تعر اقطاطغ, غمضظ اجاسمال جقجض 

البطب (عثه الاسطغمات ختغته اغدا لظماذج 
الثشع الرباسغ).
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شتعخات دورغه
بسث السفر 1000 ضط, او صئض جفرات ذعغطه, غةإ 
شتص ا�آحرات اقتغه وسظث التاجه غةإ الجغادة 

والاسئؤئ.
   طساعي جطح جائض ت�غث ا�ترك

   طساعي جائض الفراطض
   طساعى جائض حطش الججاج اقطاطغ

   ضشط الععاء غش اقذارات ووضع اقذارات. خقتغئ  
سمض ظزام أ�ضاءه (طخابغح رئغسغه, احارات الاعجه, 

احارات الطعارئ والت.)
   خقتغئ سمض ا�اجتات والرحاحات وطضاظعط 

وطثى تآضض حفرات ا�اجتات. بسث 3000 ضط غةإ 
شتص طساعى زغئ ا�ترك وبتسإ التاجه زغادة 

الجغئ. 
اجاسمال السغارة غش ظروف خسئه

اذا ضاظئ السغارة تساسمض سطى اقخص وبالزروف 
الاالغه:

   جر طصطعرة او طسضظ جاعج
   ألسفر غش حعارع ضب�ة الشئار

   جفرغات صخ�ه ضب�ه (اصض طظ 7-8 ضط) سظثطا 
تضعن درجئ الترارة خارج السغارة تتئ الخفر.

   غش بسخ اقتغان ا�ترك غسمض غش غغار طتاغث, 
غساشر جفرغات ذعغطه بسرسه طظثفده, او طسطض 

غةإ سمض الفتعخات الاالغه غش طعاسغث طاصاربه اضبر 
طظ الاغ دوظئ غش برظاطب الخغاظئ الثورغئ

   اشتص وضع وطثى تآضض وجادات اصراص الفراطض 
اقطاطغه. 

   تأضث ان اصفال اغطغئ خظثوق ا�ترك وباب خظثوق 
التمعلئ ظزغفئ وان العخقت ظزغفئ وطجغاه جغثاً.

<-ضض ا�ترك, سطئئ ال�وس, اقظابغإ الخطئه والطغظئ 
(السادم, وصعد, شراطض) اججاء ططاذغه ( دروع, اغطغه, 

الت).
   اشتص حتظ الئطارغئ وطساعى السائض 

(الض�ولغاغ). 
   اشتص وضع تجام الثشع ا�ساسث.

   اشتص وبتسإ التاجه غ�ِّ زغئ ا�ترك وطخفغ 
الجغئ.

ل طخفغ الشئار.    اشتص وبتسإ التاجه بثِّ
ل طخفغ الععاء.    اشتص وبتسإ التاجه بثِّ

زغئ ا�ترك
4      ( 26  ,( 22     ( 38      

اشتص طساعى الجغئ تصرغئا بسث خمج دصائص طظ اذفاء 
ا�ترك, سظثطا تضعن السغارة طاعصفئ سطى ارض طساعغه. 
تأضث ان طساعى الجغئ طعجعد بظغ اقحاره MIN (اقدظى) 

واقحاره MAX (اقصخى) سطى ا�صغاس.
طقتزه

غش ظماذج TwinAir 0,9 60 تخان*, 65 تخان,80 تخان, 
85 تخان, 105 تخان سخا الصغاس طثطةه بشطاء 

الثجان.
   ا�ةال بظغ اقحارتظغ غح� ا� 1 ل� زغئ.

   اذا ضان طساعى الجغئ صرغإ طظ اقحاره  MIN او 
    تتاعا, اضش زغئ سظ ذرغص ا�خفغ  تاى غخض 

 .MAX -ا�ساعى ا� احاره ال    
.  MAX غمظع ان غسطع طساعى الجغئ شعق اقحاره   

   اجاعقك الجغئ اقصخى عع 400 غط لضض 1000 ضط 
   تصرغئا.

اذا وجث
جائض ت�غث ا�ترك      38 )      22) ,23)

غةإ شتص طساعى جائض الا�غث سظثطا غضعن ا�ترك 
بارد. سطى ا�ساعى ان غضعن بظغ اقحاره 

MIN واقحاره MAX الاغ سطى الثجان.

خطغط طظ PARAFLUUP وطغاه طصطره

4. الخغاظئ الروتغظغه أفجاجغه








































. الخغاظئ الروتغظغه أفجاجغه4
زغئ ا�ترك

غةإ سمض الفتعخات الاالغه غش طعاسغث طاصاربه اضبر  شتعخات دورغه
طظ الاغ دوظئ غش برظاطب الخغاظئ الثورغئ      38 )     22 ),  26 )      4 بسث السفر 1000 ضط, او صئض جفرات ذعغطه, غةإ 

اشتص طساعى الجغئ تصرغئا بسث خمج دصائص طظ اذفاء     اشتص وضع وطثى تآضض وجادات اصراص الفراطض    شتص ا�آحرات اقتغه وسظث التاجه غةإ الجغادة 
ا�ترك, سظثطا تضعن السغارة طاعصفئ سطى ارض طساعغه.  اقطاطغه. والاسئؤئ.
تأضث ان طساعى الجغئ طعجعد بظغ اقحاره MIN (اقدظى)      تأضث ان اصفال اغطغئ خظثوق ا�ترك وباب خظثوق   طساعي جطح جائض ت�غث ا�ترك

واقحاره MAX (اقصخى) سطى ا�صغاس. التمعلئ ظزغفئ وان العخقت ظزغفئ وطجغاه جغثاً.   طساعي جائض الفراطض   
طقتزه <-ضض ا�ترك, سطئئ ال�وس, اقظابغإ الخطئه والطغظئ  غش ظماذج TwinAir 0,9 60 تخان*, 65 تخان,80 تخان,      طساعى جائض حطش الججاج اقطاطغ (السادم, وصعد, شراطض) اججاء ططاذغه ( دروع, اغطغه, 

 105 85     تخان سخا الصغاس طثطةه بشطاء    ضشط الععاء غش اقذارات ووضع اقذارات. خقتغئ الت). تخان,  الثجان.سمض ظزام أ�ضاءه (طخابغح رئغسغه, احارات الاعجه, 
(الض�ولغاغ).    ا�ةال بظغ اقحارتظغ غح� ا� 1 ل� زغئ.احارات الطعارئ والت.)   اشتص حتظ الئطارغئ وطساعى السائض     اذا ضان طساعى الجغئ صرغإ طظ اقحاره  MIN او     خقتغئ سمض ا�اجتات والرحاحات وطضاظعط 

  .اشتص وضع تجام الثشع ا�ساسث    تتاعا, اضش زغئ سظ ذرغص ا�خفغ  تاى غخض وطثى تآضض حفرات ا�اجتات. بسث 3000 ضط غةإ    
    شتص طساعى زغئ ا�ترك وبتسإ التاجه زغادة

MAX . ِّ� زغئ ا�ترك وطخفغ ِّاشتص وبتسإ التاجه غ�ِّ    ا�ساعى ا� احاره ال- 
اذا ضاظئ السغارة تساسمض سطى اقخص وبالزروف    اجاعقك الجغئ اقصخى عع 400 غط لضض 1000 ضط ّ   اشتص وبتسإ التاجه بِثل طخفغ الشئار.اجاسمال السغارة غش ظروف خسئه   غمظع ان غسطع طساعى الجغئ شعق اقحاره MAX  .الجغئ.الجغئ. 

الاالغه:   تصرغئا.ّ   اشتص وبتسإ التاجه بِثل طخفغ الععاء.
اذا وجث  جر طصطعرة او طسضظ جاعج   

جائض ت�غث ا�ترك      38 )      22) ,23)  ألسفر غش حعارع ضب�ة الشئار   
غةإ شتص طساعى جائض الا�غث سظثطا غضعن ا�ترك  بارد. سطى ا�ساعى ان غضعن بظغ اقحاره     جفرغات صخ�ه ضب�ه (اصض طظ 7-8 ضط) سظثطا  MIN واقحاره MAX الاغ سطى الثجان.تضعن درجئ الترارة خارج السغارة تتئ الخفر.

PARAFLUUP    ,خطغط طظ  وطغاه طصطره   غش بسخ اقتغان ا�ترك غسمض غش غغار طتاغث
غساشر جفرغات ذعغطه بسرسه طظثفده, او طسطض 
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بظسئئ 50:50 غسطغ تماغه تاى – 35 درجه طؤعغه. اذا 
ضاظئ السغاره تساسمض سطى اقغطإ غش ظروف جعغه 

 PARAFLUUP %60 صاجغه, غظخح اجاسمال خطغط طظ
و % 40 طغاه طصطره.

جائض غسض الججاج اقطاطغ
(22       (38      

اجاسمض خطغط طظ ا�اء وجائض
TUTELA PROFESSIONAL SC35

بال�ضغج الاالغ:
TUTELA PROFESSIONAL SC35  % 30    

    و70% طغاه غش الخغش.
TUTELA PROFESSIONAL SC35 %50    

    و50% طغاه غش الحااء.

جائض الفراطض         38 )        22)
غمظع ان غخض طساعى السائض غش الثجان شعق احارة 

 .MAX

طعط جائض الفراطض غماص رذعبئ طظ الةع. لثلك 
سظثطا غضعن اقجاسمال اقجاجغ لطسغارة لطسفر غش 

طظاذص بعا درجئ رذعبئ سالغه, غةإ تشغ� جائض 
الفراطض غش طعاسث طاصاربه اضبر طظ ا�عاسغث ا�ثوَّظه غش 

برظاطب الخغاظئ الثورغئ. 

الئطارغئ

  ( 4       ( 34       ( 38  (19     

غش جغارتك طرضإ بطارغه ذات خغاظه صطغطه.
ق تاجه لاسئؤه طغاه طصطره غش الئطارغئ غش ظروف 

اقجاسمال السادغه.

شتص الحتظ وطساعى السائض
غةإ ا�تاشزه سطى تظفغث اقسمال ا�ثرجه غش عثا الضااب 

سطى غث ذاصط طعظغ.
سمطغات اقضاشه غةإ اجرائعا غش طرضج خثطات طرخص 

طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. سطى غث شظغظغ طعظغظغ.

تشغ� الئطارغئ
سظث التاجه, غّ� الئطارغئ بغطارغه اخطغه اخرى طع 

طسطغات طمابطه. 
اذا رضئئ بطارغه طع طعاخفات اخرى, ش�ات الخغاظه 

ا�تثده غش برظاطب الخغاظه غ� جارغئ ا�فسعل.
تاشر سطى السمض تسإ تسطغمات الخغاظه �خظع 

الئطارغه. 

سثم تحشغض السغاره (جغارات طةعجه 
(START&STOP بظزام

اذا ضاظئ السغاره طاعصفه سظ السمض (او سظث تئثغض 
الئطارغه), غةإ ا�تاشزه سطى شخض ظزام الضعرباء 

لطئطارغه.
اسمض ضما غطغ: اشخض الاعخغطه A, رجط 118, 

(بالدشط سطى الجر B) طظ ا�ساحسر C ا�سآول سظ 
رخث وضع حتظ الئطارغه وا�رضإ غش صطإ الئطارغه 

.D السطئغ
ق تفخض ابثا عثا ا�ساحسر سظ الئطارغه اق سظث 

تشغ�عا.
تتثغر بسث تثوغر زر الاحشغض لعضع STOP واغقق 

باب السائص اظازر دصغصه سطى اقصض صئض ان تفخض 





سثم تحشغض السغاره (جغارات طةعجه 35 الئطارغئ بظسئئ 50:50 غسطغ تماغه تاى –  درجه طؤعغه. اذا 
START&STOP )ضاظئ السغاره تساسمض سطى اقغطإ غش ظروف جعغه  بظزام 

  ( 4       ( 34       ( 38  (19      PARAFLUUP %60 او سظث تئثغض صاجغه, غظخح اجاسمال خطغط طظ) اذا ضاظئ السغاره طاعصفه سظ السمض
الئطارغه), غةإ ا�تاشزه سطى شخض ظزام الضعرباء و % 40 طغاه طصطره.

لطئطارغه. غش جغارتك طرضإ بطارغه ذات خغاظه صطغطه.
ق تاجه لاسئؤه طغاه طصطره غش الئطارغئ غش ظروف  اسمض ضما غطغ: اشخض الاعخغطه A, رجط 118, جائض غسض الججاج اقطاطغ اقجاسمال السادغه. (بالدشط سطى الجر B) طظ ا�ساحسر C ا�سآول سظ       38)       22)

رخث وضع حتظ الئطارغه وا�رضإ غش صطإ الئطارغه اجاسمض خطغط طظ ا�اء وجائض
TUTELA PROFESSIONAL SC35

D .شتص الحتظ وطساعى السائض السطئغ 
غةإ ا�تاشزه سطى تظفغث اقسمال ا�ثرجه غش عثا الضااب  ق تفخض ابثا عثا ا�ساحسر سظ الئطارغه اق سظث بال�ضغج الاالغ:

سطى غث ذاصط طعظغ. TUTELA PROFESSIONAL SC35  % 30    .تشغ�عا
سمطغات اقضاشه غةإ اجرائعا غش طرضج خثطات طرخص %70     و طغاه غش الخغش.

تتثغر بسث تثوغر زر الاحشغض لعضع STOP واغقق  طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض. سطى غث شظغظغ طعظغظغ. TUTELA PROFESSIONAL SC35 %50     باب السائص اظازر دصغصه سطى اقصض صئض ان تفخض     و50% طغاه غش الحااء.
تشغ� الئطارغئ

ّّسظث التاجه, غ� الئطارغئ بغطارغه اخطغه اخرى طع 38 )        22) جائض الفراطض         
طسطغات طمابطه.  غمظع ان غخض طساعى السائض غش الثجان شعق احارة 

اذا رضئئ بطارغه طع طعاخفات اخرى, ش�ات الخغاظه   .MAX
ا�تثده غش برظاطب الخغاظه غ� جارغئ ا�فسعل. طعط جائض الفراطض غماص رذعبئ طظ الةع. لثلك 

تاشر سطى السمض تسإ تسطغمات الخغاظه �خظع  سظثطا غضعن اقجاسمال اقجاجغ لطسغارة لطسفر غش 
الئطارغه.  طظاذص بعا درجئ رذعبئ سالغه, غةإ تشغ� جائض 

َّالفراطض غش طعاسث طاصاربه اضبر طظ ا�عاسغث ا�ثوظه غش 
برظاطب الخغاظئ الثورغئ. 

20



21

سةقت واذارات
(39      

اشتص ضشط الععاء غش ضض سةض, بما غش ذلك 
السةض اقتاغاذغ ا�خشر, ضض أجئعسظغ وصئض 

الرتقت الطعغطئ, غةإ الصغام بالفتص غش 
سةقت بارده.

ارتفاع الدشط بسئإ اقجاسمال عغ ظاعره سادغه. 
ضشط الععاء الختغح غش اقذارات طسطاة غش طعضعع 
”سةقت“ غش شخض ”طسطغات تصظغه“. ضشط غ� 

ختغح غسئإ تآضض غ� سادي لطسةقت, رجط 
:119

A ضشط سادي: تآضض طاعازن لطمثاس.
B ضشط طظثفخ: تآضض زائث غش اذراف ا�ثاس.

C ضشط سالغ: تآضض زائث غش طرضج ا�ثاس.
غةإ تشغ� اقذار سظثطا غضعن جمك ا�ثاس اصض 
طظ 1,6 طط. سطى جمغع اقتعال, اطابض لطصعاظظغ 

ا�عجعده غش الثوله الاغ تاعاجث بعا.

تتثغرات 
    اطاظع سظ الفرططه الصعغه, بثء الصغاده بحضض 
    جرغع وارتطام جعاظإ السةض بالرخغش, طظ 

    اقبار وطظ السصئات اقخرى, اذا اطضظ. جفر 
    ذعغض غش ذرغص ططغؤه بالتفر غمضظ ان تسئإ 

    ضرر لقذارات.
   اشتص دائما اذا ضان حصعق غش الةعاظإ,

اظافاخ  او تآضض غ� سادي. تعجه ا� طرضج خثطات 
طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض., اذا اصادئ 

التاجه.
اطاظع سظ التمعله الجائثه لطسغاره سظث السفر: 

واق, غمضظ ان غتثث ضرر ضئ� لطسةقت 
ولقذارات.

ه, �ظع ضرر  اذا ضان اذار طبصعب, تعصش شعرا وغ�ِّ
لقذار, لطسةض ا�سثظغ, لظزام الاسطغص ولظزام 

الاعجغه.
اقذارات تحغت تاى سظث اقجاسمال الصطغض. 

حصعق غش ا�ثاس والةعاظإ عغ دلغض سطى 
الصثم.

اعاط بفتص طعظغ لطسةقت, اذا ضان جغطعط 
اضبر طظ 6 جظعات. ق تظسى ان تفتص بامسظ 

السةض اقتاغاذغ.
اذا ضان سطغك تئثغض اذارات, رضإ دائما سةقت 
جثغثه واطاظع سظ حراء سةقت طظ طخثر غ� 

طسروف.
اذا تش�َّ السةض, غ�ِّ خمام الظفت اغدا.

ضغ غضعن تآضض طاعازن غش السةقت افطاطغئ 
والثطفغئ, غظخح بسمض تئثغض بغظعا طره ضض ١٠-١٥ 
الش ضط, ولضظ غةإ ترضغئعط غش ظفج الةعه 

طظ السغاره, ضغ ق غصطإ اتةاه الثوران.
اطاظع سظ السفر بإذارات طظفعخه بحضض ججئغ 
او خالغه طظ الععاء, قن عثا العضع غدر بافطان 

وغمضظ ان غتثث ضرر غ� صابض لقخقح 
لقذار.

طاجتات الججاج اقطاطغ /طاجتات 
الحئاك الثطفغ      40) 

غ� الحفرات, اذا ضان ذرف ا�طاط طاحعه او 
طااضض.

سطى ضض التاقت, غظخح باشغ�عا طره غش السظه.
تشغ� حفرات طاجتات الججاج 

اقطاطغ
اسمض طا غطغ:  

   ارشع ذراع ا�اجته وترك الحفره بحضض تظاب 
    سظه زاوغه 90 درجه طع الثراع.

   اضشط سطى الجر A رجط 120, واخرج الحفره 
.B طظ الثراع C     

   ادخض الحفره الةثغثه واشتص اظه طصفض غش 
    طضاظه.



























اظافاخ  او تآضض غ� سادي. تعجه ا� طرضج خثطات  سةقت واذارات
طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  م.ض., اذا اصادئ  (39      

التاجه. اشتص ضشط الععاء غش ضض سةض, بما غش ذلك 
اطاظع سظ التمعله الجائثه لطسغاره سظث السفر:   السةض اقتاغاذغ ا�خشر, ضض أجئعسظغ وصئض 

واق, غمضظ ان غتثث ضرر ضئ� لطسةقت  الرتقت الطعغطئ, غةإ الصغام بالفتص غش 
ولقذارات. سةقت بارده.

اذا ضان اذار طبصعب, تعصش شعرا وغ�ه, �ظع ضرر  ِِّّ ارتفاع الدشط بسئإ اقجاسمال عغ ظاعره سادغه. 
لقذار, لطسةض ا�سثظغ, لظزام الاسطغص ولظزام  ضشط الععاء الختغح غش اقذارات طسطاة غش طعضعع 

الاعجغه. ”سةقت“ غش شخض ”طسطغات تصظغه“. ضشط غ� 
اقذارات تحغت تاى سظث اقجاسمال الصطغض.   ختغح غسئإ تآضض غ� سادي لطسةقت, رجط 

طاجتات الججاج اقطاطغ /طاجتات  حصعق غش ا�ثاس والةعاظإ عغ دلغض سطى  :119

الحئاك الثطفغ      40)  الصثم. A ضشط سادي: تآضض طاعازن لطمثاس.
اعاط بفتص طعظغ لطسةقت, اذا ضان جغطعط   B ضشط طظثفخ: تآضض زائث غش اذراف ا�ثاس.

اضبر طظ 6 جظعات. ق تظسى ان تفتص بامسظ  C ضشط سالغ: تآضض زائث غش طرضج ا�ثاس.
غ� الحفرات, اذا ضان ذرف ا�طاط طاحعه او السةض اقتاغاذغ. غةإ تشغ� اقذار سظثطا غضعن جمك ا�ثاس اصض 

اذا ضان سطغك تئثغض اذارات, رضإ دائما سةقت  .طااضض طظ 1,6 طط. سطى جمغع اقتعال, اطابض لطصعاظظغ 
سطى ضض التاقت, غظخح باشغ�عا طره غش السظه.جثغثه واطاظع سظ حراء سةقت طظ طخثر غ�  ا�عجعده غش الثوله الاغ تاعاجث بعا.

تشغ� حفرات طاجتات الججاج طسروف. ِّ َّ اقطاطغتتثغرات  ِّ َّ
 ضغ غضعن تآضض طاعازن غش السةقت افطاطغئ

طسروف.
.ِّاذا تش� السةض, غ� خمام الظفت اغدا َّ
 اسمض طا غطغ:      اطاظع سظ الفرططه الصعغه, بثء الصغاده بحضض  والثطفغئ, غظخح بسمض تئثغض بغظعا طره ضض ١٠-١٥      جرغع وارتطام جعاظإ السةض بالرخغش, طظ 

الش ضط, ولضظ غةإ ترضغئعط غش ظفج الةعه    ارشع ذراع ا�اجته وترك الحفره بحضض تظاب      اقبار وطظ السصئات اقخرى, اذا اطضظ. جفر 
طظ السغاره, ضغ ق غصطإ اتةاه الثوران.    سظه زاوغه 90 درجه طع الثراع.     ذعغض غش ذرغص ططغؤه بالتفر غمضظ ان تسئإ 

 رجط 120, واخرج الحفره A اضشط سطى الجر    اطاظع سظ السفر بإذارات طظفعخه بحضض ججئغ     ضرر لقذارات.
.B طظ الثراع C      او خالغه طظ الععاء, قن عثا العضع غدر بافطان    اشتص دائما اذا ضان حصعق غش الةعاظإ,

   ادخض الحفره الةثغثه واشتص اظه طصفض غش وغمضظ ان غتثث ضرر غ� صابض لقخقح 
    طضاظه.لقذار.
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تشغ� الحفره غش طاجتئ الحئاك 
الثطفغ

اسمض بالحضض الاالغ:
   ارشع غطاء A, رجط 121, وارشع الثراع سظ  

    السغاره خقل تترغر ال�غغ B الثي غعخطه 
    دبعس الاثوغر.

   ضع بحضض ختغح الثراع الةثغثه وحث 
    ال�غغ بحضض ضاطض.

   اخفخ الشطاء.

رحاحات الحئاك الثطفغ
رحاحات الحئاك الثطفغ باباه.

طاجك الرحاحه طعجعد شعق الحئاك الثطفغ, 
رجط 123).

رحاحات الججاج اقطاطغ
اذا لط غثرج تغار ا�اء, اشتص اوق اذا ضان 

عظالك جائض غسض غش خجان الظزام (تخفح 
طعضعع ”شتص السعائض“ غش عثا الفخض).

بسث ذلك, اشتص ان الرحاحات غ� طسثوده. 
اجاسمض ابره لفاح اقظسثاد, اذا اصادئ التاجه.
غمضظ تعجغه الرحاحات بعاجطئ تعجغه زاوغئ 

شاتاعط.
غةإ تعجغه الرحاحات لبطث اقرتفاع طظ 

الطرف اقطاطغ اقسطى لطججاج اقطاطغ, رجط 
.122

طعط غش ظماذج طع جصش حمسغ تاضث ان 
السصش طصفض صئض تحشغض الرحاحات اقطاطغه.







رحاحات الحئاك الثطفغ رحاحات الججاج اقطاطغ تشغ� الحفره غش طاجتئ الحئاك 
رحاحات الحئاك الثطفغ باباه. اذا لط غثرج تغار ا�اء, اشتص اوق اذا ضان  الثطفغ

طاجك الرحاحه طعجعد شعق الحئاك الثطفغ,  عظالك جائض غسض غش خجان الظزام (تخفح  اسمض بالحضض الاالغ:
رجط 123). طعضعع ”شتص السعائض“ غش عثا الفخض).

121 A   وارشع الثراع سظ , , رجط     ارشع غطاء 
بسث ذلك, اشتص ان الرحاحات غ� طسثوده.      السغاره خقل تترغر ال�غغ B الثي غعخطه 

اجاسمض ابره لفاح اقظسثاد, اذا اصادئ التاجه.     دبعس الاثوغر.
غمضظ تعجغه الرحاحات بعاجطئ تعجغه زاوغئ 

شاتاعط.   ضع بحضض ختغح الثراع الةثغثه وحث 
غةإ تعجغه الرحاحات لبطث اقرتفاع طظ     ال�غغ بحضض ضاطض.

    الطرف اقطاطغ اقسطى لطججاج اقطاطغ, رجط اخفخ الشطاء.
.122

طعط غش ظماذج طع جصش حمسغ تاضث ان 
السصش طصفض صئض تحشغض الرحاحات اقطاطغه.
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طترضات بظجغظ
الاجود شصط بئظجغظ خالغ طظ الرخاص     

 .(EN228 طسغار) اوضاان سطى اقصض RON95

طترضات دغجل
اجاسمض جعقر طثخص لطمرضئات ا�لغئ 

 .(EN590 طسغار)
ظماذج الشاز

شاتئ تسئؤئ الشاز
شاتئ تسئؤئ الشاز طعجعده بةاظإ شاتئ تسئؤئ 

خجان العصعد.
طجوده بخمام شتص بةسط سظص الاسئؤه.

الاجود بالعصعد
(29           (21       

ظماذج بظجغظ ودغجل رجط 49
شاح غطاء خجان العصعد

,A اشاح غطاء   
   دوَّر ا�فااح سضج اتةاه الساسه غش الصفض وترر 

.B الشطاء    
   خقل الاجود بالعصعد ضع الشطاء ضما عع طئظغ 

    غش الرجط.

   اسطغ وخطئ طقئمه خاخه لطمعظغ ا�سآول 
   سظ تسئؤئ الشاز.

طعط صئض الاجود بالشاز سطى الحثص ا�عظغ 
الااضث ان العخطئ ا�قئمه طرضئه بحضض جغث غش 

شاتئ الاسئؤه.
طعط غش دول طثاطفه غعجث وخقت طقئمه 

طثاطفه لثرذعم الاسئؤه.
وخطئ ا�قئمه C, رجط 51, الثي غجود طع 

السغاره غش تاقت خاخه, طسث خخغخا لثوله بعا 
بغسئ السغاره.

اذا ضظئ غش دوله اخرى, اجافسر طا عع ظعع 
وخطئ ا�قئمئ ا�ططعبه.

طعط اجاسمض غاز خاص با�رضئات شصط.
طعط تساطض بتثر طع وخطئ ا�قئمه لطشاز ضغ ق 

تسئإ لعا الدرر.

لطعخعل ا� شاتئ الاسئؤه اشاح غطاء تسئؤئ العصعد 
.B رجط 50 واشاح غطاء ,A

تاشر سطى وجائض اقطان الاالغه ابظاء الاجود 
بالعصعد:

   اذفأ ا�ترك.
   حشض شراطض العصعف.

.STOP دوَّر طفااح الاحشغض لعضع   
   ق تثخظ.

5. العصعد والاجود بالعصعد

















طترضات بظجغظ   اسطغ وخطئ طقئمه خاخه لطمعظغ ا�سآول  . العصعد والاجود بالعصعد5
الاجود شصط بئظجغظ خالغ طظ الرخاص        سظ تسئؤئ الشاز.

EN228 RON95 .( طعط صئض الاجود بالشاز سطى الحثص ا�عظغ  اوضاان سطى اقصض (طسغار  الااضث ان العخطئ ا�قئمه طرضئه بحضض جغث غش طترضات دغجل شاتئ الاسئؤه.اجاسمض جعقر طثخص لطمرضئات ا�لغئ  الاجود بالعصعد
EN590 .( (طسغار 

طعط غش دول طثاطفه غعجث وخقت طقئمه  طثاطفه لثرذعم الاسئؤه.ظماذج الشاز       21)           29)
51 C الثي غجود طع , , رجط  وخطئ ا�قئمه  شاتئ تسئؤئ الشاز

السغاره غش تاقت خاخه, طسث خخغخا لثوله بعا  شاتئ تسئؤئ الشاز طعجعده بةاظإ شاتئ تسئؤئ 
ظماذج بظجغظ ودغجل رجط 49

بغسئ السغاره. خجان العصعد. طجوده بخمام شتص بةسط سظص الاسئؤه.شاح غطاء خجان العصعد
,A اشاح غطاء   

   دوََّّور ا�فااح سضج اتةاه الساسه غش الصفض وترر  َّ
.B الشطاء    

   خقل الاجود بالعصعد ضع الشطاء ضما عع طئظغ 
    غش الرجط.

اذا ضظئ غش دوله اخرى, اجافسر طا عع ظعع 
وخطئ ا�قئمئ ا�ططعبه.لطعخعل ا� شاتئ الاسئؤه اشاح غطاء تسئؤئ العصعد 

B 50 A. طعط اجاسمض غاز خاص با�رضئات شصط., رجط  واشاح غطاء  تاشر سطى وجائض اقطان الاالغه ابظاء الاجود 
طعط تساطض بتثر طع وخطئ ا�قئمه لطشاز ضغ ق  بالعصعد:

تسئإ لعا الدرر.    اذفأ ا�ترك.
   حشض شراطض العصعف.

.STOP دور طفااح الاحشغض لعضع   ََّّ
   ق تثخظ.
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(29       (44          

طصثطه
ظمعذج الشاز غتاعي سطى ظزاطظغ لاجوغث العصعد: اقو� 

لاجوغث الئظجغظ والباظغه لطشاز.
ضما غش ظزام الئظجغظ, ظزام الشاز عع ظزام طتثد زطظغا, 

طاعاخض غش سثة ظصاط طع ظزام تصظ خاص.
افطان السطئغ/اقطان الظحط

اقطان السطئغ
تفاخغض اقطان السطئغ لطسغاره طمابطه لطمعجعد غش 

ظماذج اخرى. خاخئ, وجائض وخض الثجان (ا�عجعده غش 
شراغ الاثجغظ لطسةض اقتاغاذغ) خممئ تسإ 

طاططئات طعاخفات اقطان لفغات بما غقئط اطاتاظات 
الاتطغط.

اقطان الظحط
وجائض اقطان الظحطه لطسغاره طمابطه لطمعجعد غش ظماذج 

اخرى.
طع ان لظزام الشاز خخائص اطان سثغثه, غظخح السمض 

بالحضض الاالغ, اذا ضاظئ السغاره طاعصفه سظ السمض 
لف�ه ذعغطه او اذا ضان تاجه لاترغضعا غش تالئ الطعارئ.

او تالئ تادث:
   ترر اداة ال�ضغإ A, رجط 52, وبسث ذلك, ازل 

,B الشطاء   

اغطص تظفغئ الشاز بعاجطئ تثوغر ال�غغ 
الزاعر C, رجط 53, باتةاه الساسه, 

اسث الشطاء ا� طضاظه وحث طره اخرى اداة 
ال�ضغإ.

خجان الشاز
السغاره طجوده بثجان (طعجعد بدشط) A, رجط 

54, لةمع الشاز بعضع جائض. عع طئظغ سطى 

حضض تطصه وطعجعد غش خظثوق السةض 
اقتاغاذغ وطتمغ ضما غةإ.

تخرغح لثجان الشاز
خجان العصعد طرخص تسإ الصعاظظغ ا�عجعده.

غش اغطالغا ذعل ش�ة الثثطه لطثجان عغ 10
جظعات اباثاء طظ تارغت تسةغض السغاره.

اذا جةطئ السغاره غش دوله اخرى, ش�ة خثطئ 
الثجان ولعائح الفتص /اطاتاظاته تاسطص 

بصعاظظغ الثوله الاغ جةطئ بعا.
سطى جمغع التاقت, غش ظعاغئ ش�ة خثطئ الثجان 

الاغ تثدت غش دول الاسةغض تعجه ا� 
ا�ساعرد, لاشغ� الثجان.

5. العصعد والاجود بالعصعد






. العصعد والاجود بالعصعد5
خجان الشاز او تالئ تادث:

السغاره طجوده بثجان (طعجعد بدشط) A, رجط  52 A  وبسث ذلك, ازل , , رجط     ترر اداة ال�ضغإ 
,B لةمع الشاز بعضع جائض. عع طئظغ سطى 54,    الشطاء 

حضض تطصه وطعجعد غش خظثوق السةض 
اقتاغاذغ وطتمغ ضما غةإ. (29       (44          

طصثطه
ظمعذج الشاز غتاعي سطى ظزاطظغ لاجوغث العصعد: اقو� 

لاجوغث الئظجغظ والباظغه لطشاز.
ضما غش ظزام الئظجغظ, ظزام الشاز عع ظزام طتثد زطظغا, 

طاعاخض غش سثة ظصاط طع ظزام تصظ خاص.
اغطص تظفغئ الشاز بعاجطئ تثوغر ال�غغ   افطان السطئغ/اقطان الظحط

الزاعر C, رجط 53, باتةاه الساسه,  اقطان السطئغ
اسث الشطاء ا� طضاظه وحث طره اخرى اداة  تخرغح لثجان الشاز تفاخغض اقطان السطئغ لطسغاره طمابطه لطمعجعد غش 

ال�ضغإ. خجان العصعد طرخص تسإ الصعاظظغ ا�عجعده.ظماذج اخرى. خاخئ, وجائض وخض الثجان (ا�عجعده غش 
غش اغطالغا ذعل ش�ة الثثطه لطثجان عغشراغ الاثجغظ لطسةض اقتاغاذغ) خممئ تسإ  10

جظعات اباثاء طظ تارغت تسةغض السغاره.طاططئات طعاخفات اقطان لفغات بما غقئط اطاتاظات 
اذا جةطئ السغاره غش دوله اخرى, ش�ة خثطئ الاتطغط.

الثجان ولعائح الفتص /اطاتاظاته تاسطص اقطان الظحط
بصعاظظغ الثوله الاغ جةطئ بعا.وجائض اقطان الظحطه لطسغاره طمابطه لطمعجعد غش ظماذج 

سطى جمغع التاقت, غش ظعاغئ ش�ة خثطئ الثجان اخرى.
الاغ تثدت غش دول الاسةغض تعجه ا� طع ان لظزام الشاز خخائص اطان سثغثه, غظخح السمض 

ا�ساعرد, لاشغ� الثجان.بالحضض الاالغ, اذا ضاظئ السغاره طاعصفه سظ السمض 
لف�ه ذعغطه او اذا ضان تاجه لاترغضعا غش تالئ الطعارئ.
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تفاخغض الاسرغش لطثجان ططئعسه سطى الثجان, تتئ 
العتثه ا�اسثدة الخماطات:

   الثوله الاغ اسطغ شغعا ال�خغص ورصط ال�خغص.
   ظعع الشاز ا�سث لقجاسمال (الشاز السائض).

   اجط طظاب الثجان.
   ضشط الععاء غش الثجان (30 بار).
   ظسئئ الاسئؤه الصخعى (%80).

   طصاغغج الثجان.
   جسئ الثجان ل�ات.

   تارغت خظاسئ الثجان (حعر/جظه).
   الرصط الاسطسطغ لطثجان.

اخاغغار بظجغظ/غاز جائض (غاز)
زر اقخاغار (بظجغظ/غاز ) طعجعد غش الصظاه ا�رضجغه, رجط 

55, وغحمض:

    A زر بظجغظ/غاز
     B طآحر ضمغئ الشاز. ٥ اضعاء LED , اربسه خدراء 
     وواتثه برتصالغه الاغ تح� ا� اقتاغاذغ. الدعء 

     ال�تصالغ غدغأ شصط سظثطا غضعن ضعء اخدر واتث 
     طدغأ. 

    C  طآحر الاحشغض بالئظجغظ: ضعء LED برتصالغ     
     بةاظإ زر A. عثه العذغفه طراصئه طئاحرة سطى غث 

     وتثة طراصئئ الشاز.
    D طآحر تحشغض الشاز: ضعء LED اخدر بةاظإ 
     زر A. عثه العظغفه طراصئه طئاحرة سطى غث وتثة  

     طراصئئ الشاز.
طعط اذا ضان طفااح الاحشغض بعضع

MAR, ضض اضعاء ال- LED تئصى طدائه لف�ة 4 

بعاظغ تصرغئا (وظغفئ الفتص).
الاحشغض غساسمض دائما الئظجغظ, وتضمطئ 

تحشغض السغاره غاسطص بعضع طفااح A, رجط 
 :55

   طفااح A طدشعط غش الةاظإ اقغمظ (غحار 
    الغه باحارة     ), غح� ا� الاحشغض بالئظجغظ 

    وضعء LED برتصالغ غدغء.
   طفااح A طدشعط لةعئ الغسار (غحار الغه 

    باقحاره G) غح� ا� الاحشغض بالشاز, ضعء    
    LED D غدغء باقخدر.

خمج اضعاء LED B(برتصالغه واتثه واربع 
خدراء) غش صسمه السطعي لطمفااح تح� ا� 

ضمغئ الشاز غش الثجان.
اظاصال لطاحشغض بالئظجغظ تتثث بحضض 

اوتعطاتغضغ, اذا ضاظئ ضمغئ الشاز خش�ه: ضعء 
ال- LED ال�تصالغ C بةاظإ ا�فااح غدغء 

LED -وضعء ال

اقخدر D غح� ا� اذفاء الاحشغض بالشاز.
بسث الاجود بالشاز, بسث تحشغض سادي بالئظجغظ, 

تجوغث العصعد غسعد بحضض اوتعطاتغضغ لطشاز: ضعء 
ال- LED ال�تصالغ C بةاظإ ا�فااح تطفأ 

وضعء ال- LED اقخدر D الثي غح� ا� 
الاحشغض بالشاز غدغء. 

اذا اردت تحشغض السغاره بالئظجغظ, اضشط سطى 
 .A الةاظإ اقغمظ لطمفااح

ضعء ال- LED  ال�تصالغ C بةاظإ ا�فااح 
غدغء, لقحاره ا� اقظاصال (ظزام تجوغث الشاز 

اوصفئ تماطا).
غمضظ اسادة تحشغض ظزام تجوغث الشاز بالدشط 

سطى طفااح A, وضعء ال- LED اقخدر D الثي 
غح� ا� الاحشغض بالشاز غدغء لقحاره ا� 

اقظاصال.
باقضاشه, اذا تط تحشغض السغاره غش درجئ تراره 

خارجغه طظثفده اصض طظ -10 درجه طؤعغه 
تصرغئا, اقظاصال طظ الاحشغض بالئظجغظ ا� 

الاحشغض بالشاز غسامر ش�ه اذعل, لامضظغ طظزط 
الدشط/وتثة الاثفغخ لطاسثظغ.

طعط اذا تط اقظاصال خقل الاسارع او بثاغئ 
السفر, غمضظ ان غتثث اظثفاض بسغط بالصعه.

 






























4 LED MARD.اقخدر  غح� ا� اذفاء الاحشغض بالشاز , ضض اضعاء ال-  تئصى طدائه لف�ة   تفاخغض الاسرغش لطثجان ططئعسه سطى الثجان, تتئ 
بسث الاجود بالشاز, بسث تحشغض سادي بالئظجغظ,  بعاظغ تصرغئا (وظغفئ الفتص). العتثه ا�اسثدة الخماطات:

تجوغث العصعد غسعد بحضض اوتعطاتغضغ لطشاز: ضعء  الاحشغض غساسمض دائما الئظجغظ, وتضمطئ     الثوله الاغ اسطغ شغعا ال�خغص ورصط ال�خغص.
C LED A رجط ,C ال-  ال�تصالغ  بةاظإ ا�فااح تطفأ تحشغض السغاره غاسطص بعضع طفااح     ظعع الشاز ا�سث لقجاسمال (الشاز السائض).

وضعء ال- LED اقخدر D الثي غح� ا� 55  :
الاحشغض بالشاز غدغء.    اجط طظاب الثجان.    طفااح A طدشعط غش الةاظإ اقغمظ (غحار 

اذا اردت تحشغض السغاره بالئظجغظ, اضشط سطى 30     الغه باحارة     ), غح� ا� الاحشغض بالئظجغظ    ضشط الععاء غش الثجان ( بار).
 .A الةاظإ اقغمظ لطمفااح    ظسئئ الاسئؤه الصخعى (80%).    وضعء LED برتصالغ غدغء.

ضعء ال- LED  ال�تصالغ C بةاظإ ا�فااح     طصاغغج الثجان.   طفااح A طدشعط لةعئ الغسار (غحار الغه 
غدغء, لقحاره ا� اقظاصال (ظزام تجوغث الشاز  اوصفئ تماطا).   جسئ الثجان ل�ات.    باقحاره G) غح� ا� الاحشغض بالشاز, ضعء     غمضظ اسادة تحشغض ظزام تجوغث الشاز بالدشط    تارغت خظاسئ الثجان (حعر/جظه).    LED D غدغء باقخدر.

    الثي D اقخدر LED -وضعء ال ,A سطى طفااح الرصط الاسطسطغ لطثجان.
غح� ا� الاحشغض بالشاز غدغء لقحاره ا�  اخاغغار بظجغظ/غاز جائض (غاز)

اقظاصال. زر اقخاغار (بظجغظ/غاز ) طعجعد غش الصظاه ا�رضجغه, رجط 
باقضاشه, اذا تط تحشغض السغاره غش درجئ تراره  55, وغحمض:

خارجغه طظثفده اصض طظ - درجه طؤعغه 10   A   زر بظجغظ/غاز
تصرغئا, اقظاصال طظ الاحشغض بالئظجغظ ا�    B    طآحر ضمغئ الشاز. ٥ اضعاء LED , اربسه خدراء 

الاحشغض بالشاز غسامر ش�ه اذعل, لامضظغ طظزط       وواتثه برتصالغه الاغ تح� ا� اقتاغاذغ. الدعء 
الدشط/وتثة الاثفغخ لطاسثظغ.      ال�تصالغ غدغأ شصط سظثطا غضعن ضعء اخدر واتث 

طعط اذا تط اقظاصال خقل الاسارع او بثاغئ 
LED B (برتصالغه واتثه واربع      طدغأ.  السفر, غمضظ ان غتثث اظثفاض بسغط بالصعه.خمج اضعاء  خدراء) غش صسمه السطعي لطمفااح تح� ا� LED برتصالغ        C    طآحر الاحشغض بالئظجغظ: ضعء 
ضمغئ الشاز غش الثجان.      بةاظإ زر A. عثه العذغفه طراصئه طئاحرة سطى غث 

اظاصال لطاحشغض بالئظجغظ تتثث بحضض        وتثة طراصئئ الشاز.
اوتعطاتغضغ, اذا ضاظئ ضمغئ الشاز خش�ه: ضعء    D   طآحر تحشغض الشاز: ضعء LED اخدر بةاظإ 

ال- LED ال�تصالغ C بةاظإ ا�فااح غدغء       زر A. عثه العظغفه طراصئه طئاحرة سطى غث وتثة  
LED -وضعء ال      طراصئئ الشاز.

طعط اذا ضان طفااح الاحشغض بعضع
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ذصط الطعارئ
(اذا وجث)

ذصط الطعارئ طعجعد غش خظثوق التمعلئ 
وغتاعي سطى ططفأة ترغص وتصغئئ اجساف 

اولغ.

تتثغر

تتثغر

 6. تسطغمات لتالئ
الطعارئ

27) سظث شاح باب خظثوق التمعلئ اتثر طظ 

ضرب اقغراض ا�عجعدة سطى رف الاثجغظ.

12) غش خظثوق التمعلئ غمضظ ظصض تمعلئ ق 

غجغث وزظعا الضطغ سظ 70 ضشط. غةإ تعزغع 
التمض سطى ضض طسطح الخظثوق.

طآحرات الطعارئ
السغطره

لاحشغض او اذفاء احارات الطعارئ اضشط سطى 
الجر رجط 107. 

سظثطا تسمض احارات الطعارئ, اضعاء 
اقحارات                    تعطخ. 

طعط حشض احارات الطعارئ بتسإ تسطغمات 
صعاظظغ الس� غش الثوله الاغ تصعد بعا. 

شرططئ الطعارئ
غش تالئ شرططئ ذعارئ, احارات الطعارئ تسمض 

بحضض اوتعطاتغضغ,
وبظفج العصئ سطى لعتئ اقحارات تدغأ  

اقضعاء             .
سظثطا غاط الاعصش سظ الضئح غش تاقت 

الطعارئ احارات الطعارئ تاعصش بحضض 
اوتعطاتغضغ. 

ظزام صطع إطثادات العصعد

وخش
عثا الظزام غاثخض غش تالئ اخطثام الاغ 

تسئإ:
   تحعغح غش تجوغث العصعد غش اسصابه غطفأ 

ا�ترك. 
   تترغر أوتعطاتغضغ �صفال اقبعاب.

   اضاءة اقضعاء داخض السغارة.
   اذفاء طروتئ ظزام تتضط الزروف 

الةعغئ.
   تحشغض احارات الطعارئ ( �ذفاء احارات 
الطعارئ, اضشط سطى الجر غش لعتئ اقجعجه). 

غش صسط طظ الظماذج, غزعر سطى الحاحه 
اسقم سظثطا غاثخض الظزام وسظث تثوث خطض 

غش سمض الظزام.
طعط تاشر سطى الصغام بفتص دصغص لعجعد 
تسرب وصعد, طبق غش خظثوق ا�ترك, تتئ 
السغارة او غش ا�ظطصه ا�تاذغه لثجان العصعد, 
بسث اخطثام, اظصض ظزام اقحسال ا� وضع  

STOP �ظع تفرغس الئطارغئ.











. تسطغمات لتالئ6 ظزام صطع إطثادات العصعد  طآحرات الطعارئ
السغطره الطعارئ

لاحشغض او اذفاء احارات الطعارئ اضشط سطى 
وخش الجر رجط 107.  ذصط الطعارئ

عثا الظزام غاثخض غش تالئ اخطثام الاغ  سظثطا تسمض احارات الطعارئ, اضعاء  (اذا وجث)
تسئإ: اقحارات                    تعطخ.  ذصط الطعارئ طعجعد غش خظثوق التمعلئ 

وغتاعي سطى ططفأة ترغص وتصغئئ اجساف    تحعغح غش تجوغث العصعد غش اسصابه غطفأ 
ا�ترك.  اولغ.

   تترغر أوتعطاتغضغ �صفال اقبعاب.
تتثغر   اضاءة اقضعاء داخض السغارة.

   اذفاء طروتئ ظزام تتضط الزروف 
الةعغئ.27) سظث شاح باب خظثوق التمعلئ اتثر طظ 

   تحشغض احارات الطعارئ ( �ذفاء احارات ضرب اقغراض ا�عجعدة سطى رف الاثجغظ.
الطعارئ, اضشط سطى الجر غش لعتئ اقجعجه). 

غش صسط طظ الظماذج, غزعر سطى الحاحه  طعط حشض احارات الطعارئ بتسإ تسطغمات 
اسقم سظثطا غاثخض الظزام وسظث تثوث خطض  صعاظظغ الس� غش الثوله الاغ تصعد بعا. 

غش سمض الظزام. شرططئ الطعارئ تتثغر
طعط تاشر سطى الصغام بفتص دصغص لعجعد غش تالئ شرططئ ذعارئ, احارات الطعارئ تسمض  تسرب وصعد, طبق غش خظثوق ا�ترك, تتئ بحضض اوتعطاتغضغ,12) غش خظثوق التمعلئ غمضظ ظصض تمعلئ ق  السغارة او غش ا�ظطصه ا�تاذغه لثجان العصعد, وبظفج العصئ سطى لعتئ اقحارات تدغأ  غجغث وزظعا الضطغ سظ 70 ضشط. غةإ تعزغع  بسث اخطثام, اظصض ظزام اقحسال ا� وضع  اقضعاء             .التمض سطى ضض طسطح الخظثوق. STOP �ظع تفرغس الئطارغئ.سظثطا غاط الاعصش سظ الضئح غش تاقت  الطعارئ احارات الطعارئ تاعصش بحضض 

اوتعطاتغضغ. 
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جر السغارة
Dualogic ظماذج طع سطئئ غغارات

تاضث ان ظاصض الترضه طعجعد غش وضع تغادي N (تاضث ان 
السغاره تاترك بالثشع) واجامر بظفج الطرغص ضما غش جر 

جغاره سادغه طع ظاصض ترضه غثوي.
اذا لط غضظ باقطضان دطب وضع تغادي, ق تةر السغاره 
وتعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  

م.ض 
     

تعخغض تطصئ الةر
تطصئ الةر الاغ تجود طع السغارة طعجعده غش خظثوق 

اقدوات ا�عجعد غش بخظثوق التمعلئ.
اسمض سطى الظتع الاالغ:

   ترر الشطاء اقطاطغ A رجط 110, او الشطاء الثطفغ, 
    رجط 111.

   اخرج تطصئ الةر B طظ ذصط اقدوات.
   حث جغثا تطصئ الةر سطى ال�غغ.





جر السغارة
Dualogic ظماذج طع سطئئ غغارات

تاضث ان ظاصض الترضه طعجعد غش وضع تغادي N (تاضث ان 
السغاره تاترك بالثشع) واجامر بظفج الطرغص ضما غش جر 

جغاره سادغه طع ظاصض ترضه غثوي.
اذا لط غضظ باقطضان دطب وضع تغادي, ق تةر السغاره 
وتعجه ا� طرضج خثطات طرخص طظ صئض س.م.ل.ت.  

م.ض 
     

تعخغض تطصئ الةر
تطصئ الةر الاغ تجود طع السغارة طعجعده غش خظثوق 

اقدوات ا�عجعد غش بخظثوق التمعلئ.
اسمض سطى الظتع الاالغ:

   ترر الشطاء اقطاطغ A رجط 110, او الشطاء الثطفغ, 
    رجط 111.

   اخرج تطصئ الةر B طظ ذصط اقدوات.
   حث جغثا تطصئ الةر سطى ال�غغ.
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500

רמת האבזור הבטיחותי

רמת  רמת 
בטיחות  בטיחות 

נמוכה גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם
0 FIAT 500 1.2 MTA POP 264
0 FIAT 500 1.2 MTA POP STAR SKY 265
0 FIAT 500C 1.2 MTA CABRIO POPSTAR 263

 FIAT 500 פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית

 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

ההוויי  ההווללככיי  ררגגללי   זז
ההוויי  אאוופפננייייםם  וואאוופפננוועעייםםי   זז
ההוויי  תתממררוורריי  תתננוועעההי   זז

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
צריכת דלק משולבת 
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת זיהום אוויר

FIAT 500 1.2 MTA POP611 דרגה
FIAT 500 1.2 MTA POP STAR SKY611 דרגה

FIAT 500C 1.2 MTA CABRIO POPSTAR6.311 דרגה

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי
* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן  

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.
EURO 6 DG

2021
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מנתוני המעבדה להלן, היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. היצרן והחברה שומרים לעצמם את 

הזכות לתקן או לשנות את הנתונים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. תמונות להמחשה בלבד. טל"ח.

500

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
264FIAT 500 1.2 MTA POP0
265FIAT 500 1.2 MTA POP STAR SKY0
263FIAT 500C 1.2 MTA CABRIO POPSTAR0

 FIAT 500 פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית

 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים ואופנועים

 זיהוי תמרורי תנועה

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק משולבת 
דרגת זיהום אוויר דגם

בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגה 11 6 FIAT 500 1.2 MTA POP
דרגה 11 6 FIAT 500 1.2 TAR SKYMTA POP S
דרגה 11 6.3 FIAT 500C 1.2 MTA CABRIO POPSTAR

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי
* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן  

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.
EURO 6 DG

2021
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מנתוני המעבדה להלן, היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. היצרן והחברה שומרים לעצמם את 

הזכות לתקן או לשנות את הנתונים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. תמונות להמחשה בלבד. טל"ח.

500

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
264FIAT 500 1.2 MTA POP0
265FIAT 500 1.2 MTA POP STAR SKY0
263FIAT 500C 1.2 MTA CABRIO POPSTAR0

 FIAT 500 פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית

 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים ואופנועים

 זיהוי תמרורי תנועה

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
צריכת דלק משולבת 
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת זיהום אוויר

FIAT 500 1.2 MTA POP611 דרגה
FIAT 500 1.2 MTA POP STAR SKY611 דרגה

FIAT 500C 1.2 MTA CABRIO POPSTAR6.311 דרגה

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מרבי
* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן  

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.
EURO 6 DG

2021
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מנתוני המעבדה להלן, היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. היצרן והחברה שומרים לעצמם את 

הזכות לתקן או לשנות את הנתונים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. תמונות להמחשה בלבד. טל"ח.

500

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
264FIAT 500 1.2 MTA POP0
265FIAT 500 1.2 MTA POP STAR SKY0
263FIAT 500C 1.2 MTA CABRIO POPSTAR0

 FIAT 500 פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית

 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים ואופנועים

 זיהוי תמרורי תנועה

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
צריכת דלק משולבת 
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת זיהום אוויר

FIAT 500 1.2 MTA POP611 דרגה
FIAT 500 1.2 MTA POP STAR SKY611 דרגה

FIAT 500C 1.2 MTA CABRIO POPSTAR6.311 דרגה

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי
* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן 

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.
EURO 6 DG 

2021
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מנתוני המעבדה להלן, היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. היצרן והחברה שומרים לעצמם את 

הזכות לתקן או לשנות את הנתונים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. תמונות להמחשה בלבד. טל"ח.



500

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
264FIAT 500 1.2 MTA POP0
265FIAT 500 1.2 MTA POP STAR SKY0
263FIAT 500C 1.2 MTA CABRIO POPSTAR0

 FIAT 500 פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית

 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים ואופנועים

 זיהוי תמרורי תנועה

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
צריכת דלק משולבת 
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת זיהום אוויר

FIAT 500 1.2 MTA POP611 דרגה
FIAT 500 1.2 MTA POP STAR SKY611 דרגה

FIAT 500C 1.2 MTA CABRIO POPSTAR6.311 דרגה

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי
* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן  

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.
EURO 6 DG

2021
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قد يختلف استهالك الوقود الفعيل عن بيانات املخترب أدناه، حيث يتأثر بطبيعة القيادة، استخدام السيارة، ظروف الطريق، الطقس وعوامل أخرى. يحتفظ املصنع والرشكة بالحق يف تصحيح أو 
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تحذير بحالة االرهاق او قلة الرتكيز
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التحكم يف االنحراف عن املسلك
رصد املسافة األمامية
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نظام للرتكيب االختياري
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 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
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