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הנהיגה  מאופי  מושפעת  והיא  היות  לעיל,  מהמצוין  שונה  להיות  עשויה  בפועל  הדלק  צריכת  כי  יודגש 
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שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף 

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

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

www.fiatprofessional.co.ilג
ה

נ
ה

 
ר

פ
ס

F
I

A
T

 
D

U
C

A
T

O

 2/2019 

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

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

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

www.fiatprofessional.co.il

www.fiatprofessional.co.il     *8545DUCATO

D
U

C
AT

O



כת נסיעה טובה ובטוחהבבר

בע”מס               סמלת מוטור
.

לקוח יקר,

ך לראשונה.רכבך, לפני שאתה יוצא לדכתבנו את ספר נהג זה כדי לסייע לך להכיר את ר. Fiat Ducatoכב תך ברכותינו לרגל בחירבר

Fiatכבך, כדי לעזור לך להפיק את המקסימום מהמאפיינים הטכנולוגיים של ה�ריך זה תמצא מידע, עצות ואזהרות חשובות המתייחסות לנהיגה ברבמד

 Ducato.שלך 

ך נהיגהך זמן ולצורכב לאורבית את הרה מיטכבך במצב מעולה, ולתחזק בצורהוא כולל גם תיאור של מאפיינים מיוחדים ומידע חיוני על מנת לשמור את ר

בטוחה. מומלץ לך לקרוא בעיון את כל האזהרות והחיוויים, המסומנים בסמלים המשויכים להם, בסוף עמוד זה:

בטיחות אישית.

כב.טובת הר

בהביהגנת הס

פוס מידע טכני בע“מהפקה: ד

ה הרלוונטית המופיעה בסוף הפרק.ך סמלים אלה מופיעים בסופה של כל פסקה בליווי מספר. מספר זה מפנה את הקורא לאזהרה: בעת הצורהער

ת האחריותס בע“מ, את תעודכזי שירות של סמלת מוטורת האחריות תמצא את תיאור השירותים שמציעים ללקוחות מרבחובר

ה על תוקפה.ואת התנאים לשמיר

ס בע“מ.כזי השירות של סמלת מוטורכבך החדש וליהנות ממנו  ומהשירותים המוענקים במראנחנו סומכים ובטוחים שאמצעים אלה יעזרו לך להתחבר לר

, ומתייחס לכל הדגמים ומכיל את כל הציוד, כולל הציוד האופציונאלי, המותקן בבית החרושת. משום כך, ייתכן כיFiat Ducatoסאות ספר זה מתאר את כל גר

כבך.ברים מתייחס לציוד אשר אינו מותקן ברחלק מההס

כב שומר לעצמו את הזכות לשנות מפרטים ותכנונים בכל עת, ללא התראהפסה. יצרן הרריך תקפים בעת ההדהמידע, המפרטים והאיורים הנמצאים במד

כב שנמכרו בעבר.בצע שינויים זהים או דומים בכלי רבות כלשהי למראש, וללא מחויי



חובה לקרוא!חובה לקרוא!חובה לקרוא!חובה לקרוא!חובה לקרוא!
תדלוק

.  שימוש בסולר שאינו מתאים למפרט או בתערובות אחרות עשוי לגרוםEN590כבך רק בסולר בהתאם לתקן האירופאי תדלק את ר

ביטול אחריות יצרן, וגם לנזק למנוע.ל

התנעת המנוע
בוי והמתן לכיMARב; לחץ על דוושת המצמד מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה. לאחר מכן, סובב את המפתח ל� בלם החניה משולוודא ש

, ושחרר אותו מיד עם תחילת פעולת המנוע.AVV סובב את מפתח ההצתה ל�;ו�  הנוריות 

חניה מעל לחומרים דליקים
בשים, מחטי אורן או כלב, עלים יכבך מעל לעשכאשר המנוע פועל הממיר הקטליטי מגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד. אל תחנה את ר

חומר דליק אחר: זהירות סכנת שריפה!

בהביה על איכות הסשמיר
ה על איכותבים, המשתתפים בתהליך הפליטה, כדי להבטיח נהיגה תוך שמירכיה רצופה של הרת בקרכת המאפשרכב מצויד במערהר
בה.ביהס

אביזרים חשמליים
תרגה את המצבר), בקר במוסך שירות מורשה מטעם חברכב, אתה מחליט להוסיף אביזרים חשמליים (אשר מרוקנים בהדכישת הראם,  לאחר ר

כב מסוגל לעמודכת החשמל של הרבדוק האם מעררישות אנרגיות החשמל הכלליות ויך חישוב של ד טכנאי המוסך יערוך עבורס””סמלת מוטור
רש.בעומס הנד

תוכנית טיפולים בהתאם ללוח זמנים
בה ועל עלויותבית על תקינות אמצעי הבטיחות, על איכות הסכב חיוני להבטחת מצבו התקין בתנאי הפעלה נאותים, ושומרתחזוקה נכונה של הר

ב.הפעלה נמוכות למשך זמן ר

ספר הנהג כולל...
(בטיחות אישית(,  ת לסמלים ב מיוחדכבך ותחזוקתו. הקדש תשומת לבטיחות,  נהיגה נכונה ברמידע, עצות ואזהרות חשובות המתייחסות ל

כבך).(טובת ר בה), בי(הגנת איכות הס



פיאינדקס גר

ךבכר תא רכה

כשיריםמה חול תא רכה

תוחיטב

הגיהנו הענתה

םוריח הרקמב

הקוזחתו םיתוריש

םיינכט םיטרפמ

מולטימדיה

סקדניא
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פיאינדקס גר

פנסים ראשיים

229...................................................סוגי נורות¥

19...................................ה לנהיגה ביוםתאור¥

39...פנסי צד/או נמוך בפנסים הראשיים¥

39...................אור גבוה בפנסים הראשיים¥

232...........................................החלפת נורות¥

גלגלים

290........................................צמיגים וגלגלים¥

290.................................לחץ אוויר בצמיגים¥

246.............................................החלפת גלגל¥

Fix&Go...........250כה לתיקון צמיג ער¥

מראות חיצוניות

36.................................................................כוונון¥

36...............................................................קיפול¥

דלתות

19...................כזיתנעילה/ביטול נעילה מר¥

מיתמגבי השמשה הקד

44...........................................................הפעלה¥

269........................................החלפת להבים¥

מנוע

263......................................בדיקת מפלסים¥

282..........................................נתונים טכניים¥

מבט מהחזית ומהצד
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פנסים אחוריים

229...................................................סוגי נורות¥

232...........................................החלפת נורות¥

תא מטען

 19...........................................הפתיחה/סגיר¥

מבט מאחור ומהצד

פנס בלימה שלישי

229...................................................סוגי נורות¥

232...........................................החלפת נורות¥

חיישני חניה

178........................................................הפעלה¥
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)’ וצג 7 או 10 אינץUconnectכת סאות עם מערלוח מחוונים (גר

פתחי אוורור

46...........................................................הפעלה¥

ידית שמאלית

39...........................................ה חיצוניתתאור¥

לוח מחוונים

82..............................מאפייני לוח המחוונים¥

95...............................................הנוריות אזהר¥

ידית ימנית

44.................................................ניקוי שמשה¥

מיתא כפפות/כרית אוויר הנוסע הקד

69........................................התקנים פנימיים¥
150............מית של הנוסעכרית אוויר קד¥

תא כפפות

69........................................התקנים פנימיים¥

ת אקלים/חימוםכת בקרמער
47...............................................חימום ואוורור¥

 50................ת אקלים ידניתכת בקרמער¥

 53.....ת אקלים אוטומטיתכת בקרמער¥

בקרי לוח מכשירים
182...............................................חיישני חניה¥

 48.....................................חימום חלון אחורי¥

130.....................בה על נתיכת שמירמער¥

223................................ת חירוםפנסי אזהר¥

 19.............................................נעילת דלתות¥

120...........................ת אחיזהכת בקרמער¥

117..............................ת נסיעה במורדבקר¥

ידית ההילוכים
165........................................................הפעלה¥

גלגל ההגה
35................................................................כוונון¥

 150................................כרית אוויר של נהג¥
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)’ 5 אינץUconnectֳכת  סאות עם מערלוח מכשירים (גר

פתחי אוורור

46.................................................פתחי אוורור¥

ידית שמאלית

39...........................................ה חיצוניתתאור¥

לוח מחוונים

82.............................מאפייני לוח המחוונים¥

95...............................................הנוריות אזהר¥

ידית ימנית

44................................................ניקוי שמשה¥

מיתא כפפות וכרית אוויר של הנוסע הקד

69........................................התקנים פנימיים¥

150............מית של הנוסעכרית אוויר קד¥

תא כפפות

69........................................התקנים פנימיים¥

ת אקלים/חימוםכת בקרמער
47..............................................חימום ואוורור¥

 50................ת אקלים ידניתכת בקרמער¥

 53......ת אקלים אוטומטיתכת בקרמער¥

בקרי לוח מכשירים
182...............................................חיישני חניה¥

 48.....................................חימום חלון אחורי¥

130.....................בה על נתיכת שמירמער¥

223................................ת חירוםפנסי אזהר¥

 19.............................................נעילת דלתות¥

120...........................ת אחיזהכת בקרמער¥

117..............................ת נסיעה במורדבקר¥

ידית ההילוכים
165........................................................הפעלה¥

גלגל ההגה
35................................................................כוונון¥

 150................................כרית אוויר של נהג¥
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ידית פתיחה של מכסה מנוע

 67...........................................הפתיחה/סגיר¥

הלוח בקר

88.................................................הלחצני בקר¥

בוקיםמחזיק כוסות/פחיות/ בק

69..................................................................ציוד¥

דלתות

 19..................................נעילה/ביטול נעילה¥

ביםמוש

27.................................................................כוונון¥

27............................................ראוליב הידמוש¥

27......בים עם משענת יד מתכווננתמוש¥

27............................................ב מסתובבמוש¥

27...............................................................במוש¥

בלם חניה

160........................................................הפעלה¥

כבפנים הר
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היכרות מעמיקה עם רכבך מתחילה בעמוד זה.

הספר שאתה קורא הוא ספר פשוט והוא מסביר
בשפה קלה כיצד בנוי רכבך וכיצד הוא פועל.

לכן, אנו ממליצים לקרוא אותו בתוך הרכב כדי
להתאים את הכתוב למראה עיניך.

12........................................................................סמלים

12........................................כבשינויים/התאמות בר

12...................................כת הקודים של פיאטמער

13.....................................................................מפתחות

17..........................................................מתג ההתנעה

19................................................אזעקה אלקטרונית

20........................................................................דלתות

28.......................................................................ביםמוש

36....................................................................גלגל הגה

37............................................מראות לראייה לאחור

40.........................................................ה חיצוניתתאור

43...........................................................המנורות תקר

45...............................................................ניקוי חלונות

47...............................................................פתחי אוורור

48............................................................חימום ואוורור

49.................................................בקרי חימום ואוורור

51................................................ת אקלים ידניתבקר

54.....................................ת אקלים אוטומטיתבקר

59..............................................................מחמם נוסף

59...............................................מחמם עצמאי נוסף

ת אקלים אחוריתכת בקרבקרי מער

67...............................................להסעת נוסעים

68.....................................................חלונות חשמליים

68...............................................................מכסה מנוע

כבךהכר את ר
70..........................................................משענות ראש

70....................................................התקנות פנימיות

77........................................................................ףטכוגר

77..............ריווא הלתמ לש ימצע ןוזיאל תכרעמ

78..............................................גגון/מנשא מגלשיים

79..................................כבכש בעל הראביזרים שר

80...................................................בהביהגנה על הס
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טאיפ דוק תכרעמ

פעולה
בכל פעם שמעבירים את מתג ההתנעה למצב

MARת את זיהוי הקודרכת קוד פיאט משד, מער

בתה.ביטול ההשת ניהול מנוע, לת בקרליחיד

כת קודה של מערת הבקרהקוד נשלח רק אם יחיד

ר מהמפתח.פיאט זיהתה את הקוד המשוד

,STOPבכל פעם שמתג ההתנעה מסובב למצב 

כת קוד פיאט מנטרלת את התפקודים שלמער

כת ניהול מנוע.מער

תקציר

ערכת החשמלית להשבתת המנוע משפרת
את  ההגנה על הרכב מפני ניסיון גניבה.

ללא קשרהמערכת מופעלת באופן אוטומטי 

אם הדלתות נעולות או לא נעולות.

כל מפתח כולל שבב אלקטרוני המשדר אות
במהלך ניסיון ההתנעה, בעזרת אנטנה

המובנית במתג ההתנעה. אות זה הוא מעין
”סיסמה” המשתנה בכל התנעה, ויחידת

הבקרה משתמשת בה לזיהוי המפתח
ולאפשר התנעה.

תקלה

אם הקוד לא זוהה כראוי במהלך ההתנעה,  הסמל

ה יידלקו בלוח המחוונים יחדאו נורית אזהר 

ברים בנושאעם הודעה תואמת בצג (ראה הס

ה והודעות”)”נוריות אזהר

ה זה יש להעביר את מתג ההתנעה למצב במקר

STOP ולאחר מכן למצב MARאם הבעיה .

בייםנמשכת נסה להשתמש במפתחות הרזר

ברשותך. אם המנוע עדיין אינו מותנע,האחרים ש

תכז שירות מורשה מטעם חברצור קשר עם מר

סמלת בע”מ.

לכל מפתח קוד משלו שיש לשמורהאזהר

כת.  מומלץ לפנותה של המערת הבקרביחיד

כז שירות מורשה מטעם סמלת בע”מ כדילמר

לקודד מפתחות חדשים (עד 8).

נדלקת ה אם נורית האזהר

במהלך הנסיעה

ה נדלקים,או נורית האזהר אם הסמל ¥

כת מפעילה אבחוןבר שהמערמשמעות הד

ֳת מתח).עצמי (לדוגמה בשל יריד

 או הנורית ממשיכה לדלוק,אם הסמל ¥

כז שירות מורשה מטעםצור קשר עם מר

ת סמלת בע”מ.חבר

 1(

סמלים
כב מסוימים נושאים תוויות צבעוניותבי רכיר

שסמליהן מציינים אמצעי זהירות שיש להקפיד

עליהם תוך כדי שימוש. לוחית המסכמת סמלים

אלה נמצאת מתחת למכסה המנוע

חסר תרגום

תיקונים ושינויים

כבבר
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איור 8, איור 9 או איור 10   (A)הלהב המתכתי 

של המפתח

ניתן לקיפול ומפעיל את:

מתג ההתנעה.¥

מנעול הדלתות.¥

ה מכסה מיכל הדלק.פתיחה/סגיר¥

נעילת תא הכפפות.¥

חוקמפתח עם שלט ר

םילולע רכיבים האלקטרוניים במפתח 1)
כדיאם המפתח ייחבט בחוזקה.  ,קזניהל

בית של ההתקניםלהבטיח את יעילותם המר
 לחשוף אתהאלקטרוניים בתוך המפתח, אין

ה.המפתח לקרינת שמש  ישיר

 1

פתחותמה

חשוב

מפתח מכני
סאות/שווקים אם קיים)(בגר

איור 1 של המפתח הוא , (A)הלהב המתכתי 
בוע.ק

המפתח מפעיל את:
מתג ההתנעה.¥
מנעול הדלתות.¥
ה מכסה מיכל הדלק.פתיחה/סגיר¥
נעילת תא הכפפות¥
מתג ניתוק המצבר¥

1( 2( (3

כת כניסה והתנעהסאות עם מערגר

ללא מפתח
כת כניסה והתנעה ללאסאות עם מערבגר

כת מצוידית במפתח מכני.מפתח המער

בוע, איור 7. ק (A)למפתח להב מתכתי

המפתח מפעיל:

ה של מכסה מילוי הדלקפתיחה וסגיר¥

נעילה של תא הכפפות¥

מתג ניתוק המצבר¥

דגמים עם 3 לחצנים

איור 8 כדי לפתוח/לקפל את(B) לחץ על הלחצן 

להב המפתח

דגמים עם 2 לחצנים

 איור 10 כדי(B) איור 9 או (B)לחץ על הלחצן 

לפתוח/לקפל את להב המפתח.

מתג ניתוק המצבר.¥
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 בלוח המחווניםLEDנוריות החיווי 

כת אזעקה, עם נעילתכב עם מערבכלי ר

 למשך כשלוש שניות,(A)הדלתות תדלוק נורית 

תעה).לאחר מכן היא תהבהב (מצב הר

כאשר הדלתות נעולות, אם דלת אחת או יותר

אינן סגורות כראוי, נורית הלד ומחווני הכיוון

יתחילו להבהב בקצב מהיר

כת אזעקה, הנורית תהבהבכב עם מערבכלי ר

מהר יותר למשך כשלוש שניות כאשר התבצעה

כזית של הדלתות. הנורית תהבהבנעילה מר

לאט יותר כאשר האזעקה פעילה.

(אם קיים)

מפתח אלקטרוני)2

כת כניסה והתנעה ללאסאות עם מער(גר

מפתח)

כת כניסה והתנעה ללאסאות עם מערבגר

מפתח קיימים שני מפתחות אלקטרוניים איור

.12

ה של המפתח עשויה להיות שונה בהתאםהצור

כב.לר

הפעלה

ביטול נעילה של דלתות ושל דלתות תא מטען

(אם קיים): ה על לחצן לחיצה קצר

ביטול נעילה של דלתות תא המטען, מפעילה

ה הפנימית והבהוב כפול שלזמנית את התאור

פנסי האיתות (אם קיים)., אם התפקוד זמין,

לחץ פעם אחת על לחצן ביטול נעילה בשלט

בטל את הנעילה רק של דלת הנהגחוק כדי להר

ביטול נעילה של כלאו פעמיים תוך שנייה ל

הדלתות ותא המטען.

ה הנוכחית באמצעותרניתן לשנות את ההגד

, לשחרורUconnectכת תפריט התצוגה או מער

נעילה רק בדלת הנהג או בכל הדלתות בלחיצה

חוק.הראשונה על הלחצן בשלט הר

למידע נוסף עיין  בנושא ”תצוגה” בפרק ”הכר

את לוח המחוונים”.

בטל את נעילת הדלתות באמצעותניתן תמיד ל

בוב להב המפתח במנעול דלת הנהג.סי

נעילת דלתות ותא מטען

ה על לחצן לחץ לחיצה קצר

הבוי התאורנעילה של דלתות ותא המטען, כי

הפנימית הבהוב בודד של פנסי האיתות (אם

קיים).
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חוק, אחת הדלתות או יותרכב עם שלט רלכלי ר

פתוחות, הן לא יינעלו.

מצב זה מצוין בהבהוב מהיר של פנסי האיתות

(אם קיים). אך הדלתות יינעלו אם דלתות תא

המטען פתוחות.

כב עם מפתח אלקטרוני, אם פתוחה דלתבכלי ר

ה וזהאחת או יותר, הדלתות יינעלו בכל מקר

מצוין בהבהוב מהיר של פנסי איתות (אם קיים)

ע שהן נסגרו.הדלתות מוכנות לנעילה מהרג

נעילת הדלתות תתבטל שוב רק אם המפתח

נמצא בתוך תא הנוסעים.

פתיחת תא המטען

) פעם אחת לפתיחה של תאאיורלחץ על לחצן (

חוק (אם קיים)המטען מהשלט הר

פנסי האיתות יהבהבו פעמיים כדי לציין שתא

מטען נפתח.

החלפת הסוללה במפתח עם

חוקהשלט ר

1(

להחלפת הסוללה, פעל באופן הבא:

הכנס להב של מברג דק לנקודות¥

המסומנות בחיצים איור 13 והסר את

 איור 14.(A)המכסה האחורי 

 נגד(B)בוב המכסה בע לסיהשתמש במט¥

כיוון השעון והסר אותו.

 בסוללה בעלת(C)החלף את הסוללה ¥

ביות הנכונה.מפרט זהה והקפד על הקוט

(B)התקן מחדש את מכסה הסוללה ¥

בוב בכיוון שהשעון וסגור את החלקבסי

האחורי בלחיצתו בעדינות וודא שהוא סגור

ב.היט

החלפת סוללת המפתח

האלקטרוני

להחלפת הסוללה, פעל באופן הבא:

הוצא את להב המפתח מהמפתח¥

האלקטרוני (ראה את התיאור מטה)

הכנס קלות את החלק השטוח של המברג¥

 איור 15 של(A)כב לחריץ שסופק עם הר

המפתח לפתיחתו לשניים.

 איור 16 (סוג(B)הסר את הסוללה ¥

CR2032(
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הכנס סוללה חדשה כשאתה מוודא¥

ביות נכונה.שהקוט

התקן את שני החלקים של המפתח¥

האלקטרוני, ודא שהם נעולים כראוי.

הכנס מחדש את להב המפתח למפתח.¥

ב להתבצעה הליך החלפת הסוללה חייאזהר

בזהירות כדי לא לגרום נזק

הזמנה של מפתחות נוספים

חוקמפתח עם שלט ר

 מפתחות שלט8כת יכולה לזהות עד המער

חוקר

מפתח אלקטרוני

כדי להבטיח את התנעת המנוע ואת הפעולה

התקינה של המכונית השתמש רק במפתחות

כותאלקטרוניים שקודדו במיוחד עבור המער

כב.האלקטרוניות של הר

כב לא ניתןאם מפתח אלקטרוני מקודד לר

כב אחר.להשתמש בו לר

שכפול מפתחות

חוק או מפתחך במפתח שלט ראם יש צור

כז שירותאלקטרוני חדש, מומלץ לפנות למר

ס בע”מ.ת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

עליך להצטייד במסמכי זהות ובמסמכי הבעלות

אזהרה

חשוב

חשוב
כב.על הר

אין לבלוע את הסוללה. אם הסוללה) 1
נבלעת היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות תוך

שעתיים ולמוות. שמור על סוללות חדשות
ומשומשות מחוץ להישג ידם של ילדים. אם

בית הסוללות אינו נסגר כראוי, הפסק את
השימוש במפתח והרחק אותו מהישג ידם

של ילדים. אם אתה חושד שסוללה נבלעה או
חדרה לגוף, פנה לקבלת עזרה רפואית מיד.

מפתח החירום (אם קיים) חייב להיות מוכנס
למפתח האלקטרוני למנוע גישה קלהֳ

לסוללה.

 כשהרחקת המפתח(B) לחץ על לחצן ) 2
מגופך, בפרט מעיניך או מפריטים העלולים
להינזק (למשל פריטי לבוש). אסור להשאיר
את המפתח ללא השגחה, מפני שמישהו,

וילדים בפרט, עלולים ללחוץ בטעות על
הלחצן.

הרכיבים האלקטרוניים בתוך המפתח) 2
עלולים להינזק, אם המפתח נחשף למכות

חזקות. כדי לשמור על יעילות מרבית של
הרכיבים האלקטרוניים בתוך המפתח, אין

לחשוף אותו לאור שמש ישיר.

אל תניח את המפתחות ליד מטען) 3
אלחוטי.

 סוללות משומשות שלא מסולקות כהלכה)1
עשויות לפגוע באיכות הסביבה. יש להשליכם
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מתג ההתנעה
סאות עם מפתח מכניגר

ניתן לסובב את המפתח ל� 3 מצבים שונים איור

:17

¥STOPהמנוע כובה, ניתן להוציא את :

המפתח, ההגה נעול. חלק מהאביזרים

כת השמע, הנעילההחשמליים (מער

) ניתנים’כת האזעקה וכוכזית, מערהמר

להפעלה.

¥MARמצב נהיגה, כל האביזרים החשמליים :

פועלים.

¥AVV.התנעת המנוע :

כת בטיחותמתג ההתנעה מצויד במער

ת מפתחבת את החזראלקטרונית, המחיי

 אם והמנוע לא הותנע,STOPההתנעה למצב 

בצע ניסיון התנעה נוסף.לפני שניתן ל

3((5 (4 

סאות עם מפתח מכניגר

כתסאות עם מפתח אלקטרוני (מערגר

כניסה ללא מפתח)

להפעלת מתג ההתנעה איור 18 המפתח

ב להיות בתוך תא הנוסעיםהאלקטרוני חיי

מיים איור 19.בים הקדבאזור מוש

למתג ההתנעה קיימים המצבים האפשריים

הבאים:

STOP: קלח .לוענ הגהה ,יובכ עונמה

כת השמע, החשמליים (מערםירזיבאהמ

) ניתנים’כת האזעקה וכוכזית, מערהנעילה המר

להפעלה.

MARמצב נהיגה. כל ההתקנים החשמליים :

פעילים. מצב זה פעיל בלחיצה על לחצן

ההתנעה פעם אחת, מבלי ללחוץ על דוושת

בת הילוכים אוטומטית)סאות עם תיהבלמים (גר

בת הילוכיםסאות עם תיאו דוושת המצמד (גר

ידניות).

AVV.התנעת המנוע :

7((8 

, אםMAR כאשר לחצן ההתנעה במצב ה:הער

סאות עםכב נייח (גרעבורו 30 שניות כאשר הר

בורר ההילוכים במצבבת הילוכים ידניות) או שתי

Pבת הילוכיםסאות עם תי (חניה) (גר

אוטומטיות/כפולת מצמדים) והמנוע כבוי, לחצן

.STOPההתנעה יעבור אוטומטית למצב 

כב כאשר המנוע פעיל, ניתן לצאת מהרה:הער

ולקחת את המפתח האלקטרוני עמך המנוע

כב יציין שהמפתח לא נמצאימשיך לפעול. הר

ה.כב כאשר הדלת סגורבר

אם מתג ההתנעה אינו מכבה אתה: הער

כב, עיין בנושא ”תצוגה” בפרק ”הכר את לוחהר

כז שירות מורשההמחוונים”, וצור קשר עם מר

ם האפשרי. למידעס בהקדשל סמלת מוטור
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נעילת עמוד ההגה

נעילה

חוקסאות עם מפתח ללא שלט רגר

, שלוף אתSTOPר המפתח נמצא במצב כאש

המפתח וסובב את גלגל ההגה עד שהוא יינעל.

MAR אם מתג ההתנעה מסובב ממצב ה:אזהר

, לא ניתן לנעול את עמוד ההגהSTOPלמצב 

לפני שיוסר המפתח ממתג ההתנעה.

סאות עם מפתח אלקטרוני, גלגל ההגה ננעלגר

כאשר דלת הנהג נפתחת, ומתג ההתנעה במצב

STOP.3 קמ”ש � והמהירות היא מתחת ל

שחרור

סאות עם מפתח מכניגר

בוב המפתחסובב מעט את גלגל ההגה, תוך כדי סי

.MARלמצב במתג ההתנעה 

סאות עם מפתח אלקטרוני: נעילת עמודגר

ההגה מתבטלת כאשר מתג ההתנעה נלחץ

והמפתח האלקטרוני מזוהה.

סאות עם לשחרור חלק של המפתח בגרה:אזהר

בת הילוכים אוטומטית/כפולת מצמדים,תי

,Pמומלץ להעביר את בורר ההילוכים למצב 

שחרר את את דוושת הבלמים בבטחה ודומם את

המנוע.

בתסאות עם תיהוצאת המפתח המכני בגר

הילוכים אוטומטית

ניתן להוציא את מפתח ההתנעה רק כאשר

. אם המנוע כבוי ובוררPבורר הילוכים במצב 

, העבר את בוררPההילוכים לא במצב 

 תוך 5 שניות. לאחר מכן יהיהPההילוכים למצב 

ניתן להוציא את מפתח ההתנעה תוך 30

שניות. אם התנאים הבאים והזמנים לא

נשמרים, מתג ההתנעה יינעל אוטומטית.

MARת מפתח ההתנעה, סובב למצב להסר

 וחזור על התהליךSTOPולאחר מכן למצב 

שתואר לעיל.

9((10 

 אם מתג ההתנעה חובל (למשל במהלך3)
ניסיון לגניבת הרכב), דאג לבדוק אותו במרכז
שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע”מ,

בהקדם האפשרי.
בעת יציאה מהרכב הקפד להוציא את4)

המפתח ממתג ההתנעה, כדי למנוע הפעלה
בשוגג של הבקרים. הקפד להפעיל את בלם
החניה. אם הרכב חונה במעלה מדרון, שלב
להילוך ראשון ואם הוא חונה במורד מדרון, שלב
הילוך נסיעה לאחור. לעולם אין להשאיר ילדים

ללא השגחה ברכב.
אסור בהחלט להוציא את המפתח ממתג5)

ההתנעה כאשר הרכב נמצא  בתנועה. גלגל
ההגה יינעל באופן אוטומטי ברגע שתנסה
לסובב אותו. הנחיה זו ישימה גם לגרירת הרכב.

אזהרה

אסור בהחלט להתקין מערכות או לבצע6)
פעולות הכרוכות בשינויים במערכת ההיגוי או
בעמוד ההגה (לדוגמה התקנת התקן למניעת
גניבה), מכיוון שבעקבות זאת קיימת סכנת
פגיעה קשה בביצועים בבטיחות. כמו כן תוקף
רישיון הרכב עלול להתבטל כתוצאה מאי

תאימות הרכב לדרישות אישורי החוק.

ב תמיד את בלםכב של לפני היציאה מהר7)
בת הילוכיםסאות עם תיהחניה בגר

אוטומטית/כפולת מצמדים, העבר את בורר
 (חניה) ולחץ על לחצןPההילוכים למצב 
כב. בעת היציאה מהרSTOPההתנעה למצב 

נעל תמיד את כל הדלתות בלחיצה על
הלחצן בידית הדלת.

כת כניסה ללאסאות המצוידות במערבגר8) 
מפתח, אל תשאיר  את המפתח האלקטרוני

כב או קרוב לו או במקום נגישבתוך הר
.MARלילדים כאשר מתג ההתנעה במצב 

ילד עלול להפעיל בשוגג את החלונות
החשמליים, בקרים אחרים או אף להתניע

כב.את הר

 לאולם אל תשלוף את המפתח המכני9)
כב בתנועה. גלגל ההגה יינעלכאשר הר

הבובו. זה נכון גם למקראוטומטית תוך כדי סי
כבך נגרר.שר

בצע שינויים אסור באיסור מוחלט ל10)
כת ההיגוי ובעמודה במערלאחר המכיר

ההגה (לדוגמה התקנת של התקן נגד
בה), שעלולים לפגוע בביצועים לשלול אתגני

בעיותהאחריות, לגרום לנזק כבד, לגרום ל
רישותבטיחות חמורות וגם לגרום לחריגה מד

כב.הרישוי של הר
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כזית הופעלה באמצעות: אם הנעילה המרהאזהר
כתבוב של הלהב המתכתי של המפתח, מערסי

ך.רהאזעקה לא תיד

: האזעקה המקורית תואמת לתקנותהאזהר
ה באירופה.בורהתע

כת האזעקהביטול הפעולה של מער

לחץ על הלחצן ביטול נעילת דלת/תא המטען
כבאו בטל את נעילת הרחוק במפתח השלט הר

כת כניסה והתנעה ללא מפתח.באמצעות מער

הפעולות הבאות תבוצענה (בהתאם למדינה):

פנסי האיתות יהבהבו פעמיים.¥

צופר האזעקה ישמיע שני צלילים¥
(צפצופים) קצרים.

נעילת הדלתות תשוחרר.¥

כזית הופעלה באמצעות: אם הנעילה המרהאזהר

בוב של הלהב המתכתי של המפתח, הפעולהסי

כת האזעקה לא תבוטל.של מער

התרעה על ניסיון פריצה

ה של ניסיון פריצה תידלק בלוחבכל מקר

בלוח ה המחוונים נורית האזהר

סאות בליווי הודעה בצגהמחוונים, בכמה גר

ה”(ראה בנושא ”נוריות והודעות אזהר

ת לוח המחוונים”).בפרק ”הכר

כתריכת המערד
סגור את הדלתות ואת מכסה תא המנוע והעבר

, או הוצא אתSTOPאת מתג ההתנעה למצב 
חוק כלפיהמפתח. כוון את המפתח עם השלט הר

או נעלפה ממנו כב, לחץ על לחצן הנעילה והרהר

כת כניסה והתנעה ללאכב באמצעות מעראת הר

מפתח.

למעט בדגמים המיועדים למדינות מסוימות,
יישמע צליל (צפצוף) המציין כי הדלתות ננעלו.

כת בפועל, מבוצעתרכת האזעקה נדלפני שמער
בדיקה עצמית. אם מתגלה תקלה מושמע צליל

נוסף.

כתה זה בטל את הפעולה של מערבמקר
האזעקה, בלחיצה על הלחצן שחרור דלתות/
שחרור תא מטען. ודא שהדלתות, מכסה תא

רוך אתב ודהמנוע ודלתות תא המטען סגורות היט
כת האזעקה פעם נוספת בלחיצה על הלחצןמער

הנעילה.

ה או מכסה תאאם אחת הדלתות אינה סגור
ב, הם לא ייכללו בבדיקההמנוע אינו סגור היט

כת האזעקה.העצמית של מער

אם מושמע צליל נוסף למרות שהדלתות סגורות
ב, אירעה תקלהומכסה תא המנוע סגור היט

כז שירותכת האזעקה. מומלץ לפנות למרבמער
ס.ת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

אזעקה אלקטרונית
סאות/שווקים אם קיים)(לגר

חוק אשרבנוסף לכל התפקודים של השלט הר

כב אזעקה מקוריתפורטו לעיל, מותקנת בר

ת על ידי המקלט המותקן מתחת ללוחהמבוקר

בת הנתיכים.המכשירים סמוך לתי

הפעלה

האזעקה מופעלת במקרים הבאים:

פתיחה לא מורשית של דלת או מכסה¥

המנוע (הגנה היקפית).

כאשר מתג ההתנעה מופעל (מתג ההתנעה¥

).MAR-ONבמצב 

כבלי המצבר נותקו.¥

בהתאם למדינה הפעלה של האזעקה עשויה

26�לגרום להפעלת הצופר ופנסי האיתות (כ

שניות). הפעלת האזעקה ומספר המחזורים

תלויים בשוק.

בי של מחזורי הפעלה צלילי/חזותי.ישנו מספר מר

כת מגיעה למספר זה היא תחזורכאשר המער

למצב הרגיל.

ממת המנוע מובטח באמצעותה תפקוד הדאזהר

כת קוד פיאט אשר מופעל אוטומטית כאשרמער

מפתח ההתנעה מוסר ממתג ההתנעה.
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כת האזעקהניתוק מער

בועכת האזעקה באופן קכדי לנתק את מער

כב), נעלבתה ממושכת של הר(למשל לפני הש

בוב להב המתכת שלכב באמצעות סיאת הר

חוק במנעול הדלת.מפתח השלט הר

חוקאם סוללות מפתח השלט הרה אזהר

כת, כדי לנתקה של תקלה במערהתרוקנה במקר

כת האזעקה הכנס את להב המתכתאת מער

.MARלמתג ההתנעה וסובב אותו למצב 

דלתות

כזית/ביטולנעילת דלתות מר

נעילה

כבנעילת דלתות מחוץ לר
כאשר הדלתות סגורות, לחץ על הלחצן

חוק איור 20,שעל השלט ר 

איור 21, איור 22, איור 23 או הכנס את להב

 אל חור המנעול בצדו של הנהג,(A)המפתח 

וסובב אותו עם כיוון השעון. הדלתות ינעלו רק

בתנאי שכל הדלתות סגורות.

.(B)כדי לחלץ את להב המפתח לחץ על כפתור 

אם דלת אחת או יותר פתוחות, לאחר לחיצה על

 איור 24 שעל השלט, פנסי האיתות (A)הכפתור

ביטול נעילת דלתות מבחוץ
איור 20, איור 21 ה על הכפתור לחיצה קצר

) איור 22 (אם קיים),איוראו איור 23 או (

סה מבטלת את הנעילה שלבהתאם לגר

הת התקרמיות, מפעילה את תאורהדלתות הקד

מת לכך שפנסי האיתות יהבהבו.באופן זמני וגור

  איור 7 יהבהבו(A)והנורית על הכפתור 

במהירות, למשך כשלוש שניות. כאשר

 איור 24 כבוי.(A)הפונקציה פעילה כפתור 

ה על כפתורלחיצה כפולה מהיר

 בשלט  מפעילה את התקן

הנעילה המוחלטת (ראה נעילה מוחלטת).

דגמים עם 3 לחצנים

דגמים עם 2 לחצנים

(אם קיים)
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נעילה/ביטול נעילת הדלתות

כבמתוך הר
 איור 24  כדי לנעול את(A)לחץ על כפתור 

הדלתות, לחץ על הכפתור פעם נוספת כדי

לפתוח את הדלתות. פעולות הנעילה והפתיחה

מיות והאחוריות).פועלות על כל הדלתות (הקד

כאשר הדלתות נעולות, דולקת הנורית בכפתור

(A),וכאשר לוחצים על הכפתור פעם נוספת ,

ת הנעילה של כל הדלתות ונורית החיווימשתחרר

נכבית.

כאשר הדלתות אינן נעולות הנורית כבויה, לחיצה

נוספת על הכפתור נועלת את כל הדלתות.

ב.הדלתות ינעלו רק בתנאי שכולן סגורות היט

לאחר נעילת הדלתות באמצעות המפתח.

בוב המפתחחוק או בסיהמפתח, השלט הר

המכני במנעול הדלת,

לא ניתן לשחרר את הנעילה באמצעות כפתור

(A)בלוח המכשירים. באיור 24 ש

בת הילוכיםסאות עם תי עבור גר:האזהר

כזית כבר מופעלת,אוטומטית כשהנעילה מר

העבר את בורר ההילוכים ל

 והפעלה של ידית הפתיחה של אחתPמצב ֳ

מיות לנטרול הנעילהמשתי הדלתות הקד

כזית מופעלת כאשרכזית. אם הנעילה המרהמר

, הדלתות לאPבורר ההילוכים כבר במצב 

כזית כאשר נפתחת דלתישוחררו מנעילה מר

בתסות עם תיבאמצעות הידית. עבור גר

כזית כבר מופעלת,הילוכים ידנית כשהנעילה מר

ת הפעלה שלכאשר דוושת המצמד משוחרר

ידית הפתיחה של אחת משתי הדלתות

מיות. הדלתות לא ישוחררו מהנעילההקד

כזית אם ידית פתיחת הדלת מופעלת לפניהמר

ת. ניתן להשתמששדוושת המצמד משוחרר

ה האם רק הדלתותבחיררות לבלחצן הגד

כב ישוחרר כאשר הדלתמיות או כל הרהקד

ה שאין אספקת חשמלמית נפתחת. במקרהקד

) ניתן לנעול את’ף, מצבר מנותק וכו(נתיך נשר

הדלתות באופן ידני.

כשמהירות הנסיעה עולה מעל 20 קמ”ש, כל

כב ינעלו באופן אוטומטי, בתנאידלתות הר

רות.בנטי מתפריט ההגדשנבחר התפקוד הרל

בית/ כניסה ללאכניסה פסי

מפתח

(אם קיים)

4(

בית יכולה לזהות נוכחות שלהכניסה הפסי

כב.בת הדלתות של הרמפתח אלקטרוני בקר

ת נעילה/שחרור נעילה שלכת מאפשרהמער

הדלתות (או של דלת תא המטען) מבלי ללחוץ

במפתח האלקטרוני.על אחד הלחצנים ש

כת מזהה מפתח אלקטרוני תקףאם המער

כב, מחזיק המפתח יכול פשוט למשוךמחוץ לר

 איור 25 באחת משתי הדלתות(A)את הידית 

לנטרול האזעקה ולפתיחת הדלת.

) בדלתAאם התפקוד קיים, לחיצה על לחצן(

הנהג תשחרר את הנעילה של דלת הנהג או כל

הדלתות, או של כל הדלתות בהתאם למצב

כתר באמצעות תפריט התצוגה או מערשהוגד

UconnectTM.
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נעילה/שחרור נעילת הדלתות

לנעילת/שחרור נעילת הדלתות, פעל באופן

הבא:

ודא שהמפתח האלקטרוני נמצא ברשותך ואתה

בת ידית דלת הנהג או דלת הנוסע.נמצא בקר

 איור 23(A)לחץ על לחצן נעילה/שחרור נעילה 

על ידית הדלת: תנעל/תשחרר מנעילה את כל

הדלתות ותפעיל גם את האזעקה (אם קיימת).

נעילת’ לאחר לחיצה על הלחצן ה:אזהר

דלתות‘, עליך להמתין 2 שניות לפני שתוכל

לשחרר שוב את נעילת הדלתות באמצעות ידית

כב ננעל כהלכהבדוק אם הרהדלת. לכן ניתן ל

באמצעות משיכת ידית הדלת תוך 2 שניות

ע הנעילה. הדלתות לא ישוחררו מנעילהמרג

שוב.

כב ואת דלת תאניתן תמיד לנעול את דלתות הר

 שעלהמטען באמצעות לחיצה על הלחצן 

המפתח האלקטרוני או על הלוח הפנימי של

הדלת.

פתיחת חירום של דלת הנהג

אם המפתח האלקטרוני לא עובד (בגלל

שהסוללה ריקה), ניתן תמיד להשתמש בלהב

ה חירום של המפתח לנעילה אוהמתכת למקר

לשחרור הנעילה של דלת הנהג.

כדי להוציא את להב המפתח, פעל באופן הבא:

 איור 26 והסר את להב(A)השתמש בהתקן ¥

 במשיכתו החוצה.(B)המפתח 

הכנס את להב המתכת לתוך המנעול¥

בית/כניסה ללא מפתח כוללת מאפיין שלפסי

שחרור נעילת דלתות אוטומטית שפועל אם

.OFFמתג ההתנעה נמצא במצב 

כב פתוחה ולחצן   אם אחת מדלתות הר

 איור 25 באחת מידיות(A)”נעילת דלת” 

מיות נלחץ, או הלחצן בלוחהדלתות הקד

המכשירים איור 24, לאחר שכל הדלתות

בדוק נוכחות של מפתחותכב ינסגרות, הר

כב ומחוצה לו.אלקטרוניים בתוך הר

אם אחד מהמפתחות האלקטרוניים מזוהים

בתוך המכונית ולא מזוהה מפתח אלקטרוני

בית/כניסהכב,  תפקוד כניסה פסיפעיל מחוץ לר

ללא מפתח משחרר מנעילה אוטומטית את כל

הדלתות ומפעיל את פנסי האיתות.

אם לעומת זאת, אחד מהמפתחות

האלקטרוניים בתוך תא הנוסעים, לחיצה על

בדלת הנהג וסובב אותו לשחרור נעילתש

הדלת

ללהב המפתח אין כיוון הכנסה וניתןה: הער

להכניסו למנעול בכל הכיוון.

ת המפתחכדי למנוע השארה: אזהר

כב, תפקוד כניסההאלקטרוני בשוגג בתוך הר
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הערות

נעילת הדלתות תתבטל אם אחד מהתנאים

הבאים מתקיים:

כל הדלתות ננעלו באמצעות לחיצה על לחצן¥

 בלוח המכשירים.

כב ומחוץמפתח אלקטרוני תקף מזוהה בר¥

כב לא מזוהה מפתח נוסף.לר

המכונית לא תנעל את הדלתות אם אחד

מהמצבים הבאים קיים:

אם הדלתות ננעלו ידנית באמצעות לחצני¥

הנעילה (או להב המפתח, לדלת הנהג

בד)בל

כב מבחוץ.מפתח אלקטרוני זוהה קרוב לר

בית/כניסה ללא מפתחכאשר תפקוד כניסה פסי

כתמנוטרלת באמצעות תפריט בתצוגה או מער

UconnectTM.

ה בשוגגההתקנים שמספקים הגנה כנגד השאר

כב יישארו פעילים.של מפתח אלקטרוני בר

האזעקה תופעל מחדש

אם רק דלתות תא המטען משוחרותה: אזהר

מנעילה והמפתח זוהה בתוך תא המטען בעת

ת הדלתות, דלתות יישארו פתוחות ופנסיסגיר

האיתות יהבהבו פעמיים.

לפני נהיגה ודא שדלתות תאה: אזהר

.UconnectTMכת מער

נעילת מכנית של דלת הנוסע

ה חירוםבמקר

זהו התקן המאפשר לנעול מכנית את דלת

הנוסע בתא הנהג, כדי למנוע פתיחה שלה

מבחוץ, אם אין אספקת מתח (המצבר מנותק).

ניתן להפעיל את ההתקן איור 27 רק כאשר דלת

הנוסע פתוחה.

פעל באופן הבא:

 והזז אותו(A)הכנס את המפתח להתקן ¥

מעלה כמוצג באיור  לנעילת הדלת איור 27.

סגור את הדלת¥

בדוק שהדלת נעולה בניסיון לפתוח בהפעלת

ידית הדלת.

ביטול הנעילה, הפעל את ידית פתיחת הדלתל

בה, לחץהפנימית או אם אספקת המתח הוש

אם קיים) במפתח.( על לחצן 

גישה לתא המטען

בעת התקרובות לדלת ההזזה או לדלתות

האחוריות של דלת תא המטען שמפתח תקף

(A)ברשותך, לחץ על לחצן נעילה/ביטול נעילה 

איור 25 בידית.

ה אם קיימת אזעקה, היא תנוטרל זמניתהער

עבור תא המטען.

כתת דלתות תא המטען, מערלאחר סגיר

המטען נסגרות כראוי.

נעילת דלתות תא המטען

כב ניתנות לנעילהדלתות תא המטען של הר

 של המפתח האלקטרוניבאמצעות לחצן 

(A)בלחיצה על הלחצנים, או בלחיצה על לחצן 

בידית איור 25.

ה פתיחה של דלת תא המטען מנוטרלתהער

כב בתנועה.כאשר הר

אם דלתות תא המטען נסגרו כראוי הם יינעלו

אוטומטית בעת נהיגה כאשר המהירות מעל 20

קמ”ש יחד עם שאר הדלתות (מצב

Autocloseתפקוד זה ניתן לנטרול באמצעות .(

התפריט בלוח המחוונים.

כתהפעלה/נטרול של המער

כת כניסהניתן להפעיל/לנטרל את מער

ך תפריט אורבית/כניסה ללא מפתח דפסי
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ת תא המטעןפתיחה/סגיר

פעולת הנעילה מצוינת על ידי הנורית שעל

 איור 28.(D)הכפתור 

במקרים שלהלן הנורית נדלקת:

ךרת נעילה שמתבצעת דלאחר כל פקוד¥

 שעל לוח באיור 8, או כפתור Dכפתור 

המחוונים.

במפתח.בלחיצה על לחצני הנעילה ש¥

בית/כת כניסה פסיבעת שימוש במער¥

כניסה ללא מפתח

כאשר לוח המחוונים פעיל.¥

מיות.בעת פתיחת אחת הדלתות הקד¥

כאשר הדלת ננעלת במהירות 20 קמ”ש¥

(אם הופעל התפקוד מהתפריט).

הפעלת הנעילה המוחלטת

התקן הנעילה המוחלטת נועל באופן אוטומטי
את כל הדלתות, באמצעות שתי לחיצות קצרות

חוק,שעל המפתח עם השלט ר על הכפתור 

איור 23.

כת כניסהכב המצוידים במערעבור כלי ר
בית/כניסה ללא מפתח, הנעילה המוחלטתפסי

כב ננעל באמצעותמופעלת כל פעם שהר
הלחצן בידית החיצונית.

הפעלת הנעילה האוטומטית מצוינת על ידי
שלושה הבהובים של פנסי האיתות, והבהוב של

 איור 24, שעל לוח(A)הנורית על כפתור 
המכשירים.

ב,אם דלת אחת או יותר אינן סגורות היט
הנעילה האוטומטית לא תיכנס לפעולה, וכך

ך הדלת הפתוחהרכב דניתן יהיה להיכנס אל הר
ולא להישאר תקוע בתוך תא הנוסעים עם

ת הדלת.סגיר

הנעילה לא תפעל עם מתג ההתנעה במצב
MARהנעילה תופעל רק כאשר המפתח .

.STOPבמצב 

נטרול הנעילה המוחלטת
כת מנוטרלת באופן אוטומטי בכלהמער

הדלתות במקרים שלהלן:
כאשר המפתח המכני מסובב למצב¥

פתיחה בדלת הנהג.
באמצעות שחרור הנעילה של הדלתות על¥

חוק.ידי השלט ר
.MARבוב מפתח ההצתה למצב על ידי סי¥

המנעול מנוטרל כאשר אחת מדלתות תא

בות שחרור נעילת דלתהמטען נפתחת, או בעק

כזית), או בעת שחרור נעילת(תא מטען, או מר

חוק /ידית הדלת ובאמצעותדלת על ידי השלט ר

בית/כניסה ללא מפתח.כניסה פסי

נעילה מוחלטת
(אם קיים)

תקן בטיחות זה מונע הפעלה של הידיותה
הפנימיות

 באיור 24,(A)לחץ על לחצן נעילה/ביטול נעילה 
מונעת פתיחה של הדלתות מתוך תא הנוסעים

ה שלה של ניסיון פריצה (למשל במקרבמקר
ת חלון).בירש

התקן הנעילה המוחלטת מציע את ההגנה
הטובה ביותר הקיימת נגד פריצה. אנו ממליצים

כב חונה ואינולהפעיל אותו בכל פעם שהר
מאויש.
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דלת הזזה צדדית
12((13 

ם אתכדי לפתוח את דלת ההזזה הצדית  הר

 איור 29, והסט את הדלת לפתיחה.(A)ידית 

בדלת ההזזה הצדדית יש מעצור, שמונע ממנה

לנוע מעבר למסלולה בעת פתיחתה.

כדי לסגור את הדלת, הפעל את הידית החיצונית

(A)חף (או את הידית הפנימית המתאימה) וד

ה.את הדלת לסגיר

ב אל המתקןה, ודא שהדלת מעוגנת היטבכל מקר
שמחזיק אותה פתוחה לחלוטין.

ב את ההתקן הנראה באיור 30 רק אםניתן לשל
דלת ההזזה פתוחה:

מצב (1) � נעילת בטיחות מופעלת (דלת¥
נעולה)

מצב (2) � התקן אינו מופעל (ניתן לפתוח¥
את הדלת מבפנים).

ההתקן נשאר פעיל, אפילו אם הדלתות

חוק.משוחררות מנעילה באמצעות שלט ר

14(

דלת אחורית עם שתי כנפיים
15((16 

פתיחה ידנית של דלת הציר

הראשונה מבחוץ

סאות עם 3חוק (גרבשלט הר לחץ על לחצן 

סאות(גר לחצנים איור 20) או לחצן 

 איור 22) והפעל את,עם 2 לחצנים איור 21

 איור 32 בכיוון החץ.(A)הידית 

עילת בטיחות להגנה עלנ
ילדים

(אם קיימת)

ת זו מונעת את הפתיחה של דלתות ההזזהמער
הצדדיות מבפנים.

חלון החלקה צדדי
סאות/מדינות שקיים)(בגר

 זו לכיוון זו(B)לפתיחה לחץ על שתי הידיות 

והחלק את החלון.

בעת שחרור שתי הידיות, חלון ההחלקה יכול

להיעצר במיקום אמצעי.
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פתיחה ידנית של דלת הציר הראשונה

מבפנים
(אם קיימת)

 איור 33 בכיוון החץ.(B)משוך את ידית 

ה ידנית של דלת הציר הראשונהסגיר

מבחוץ
סובב את המפתח עם כיוון השעון, או לחץ על

חוק. סגורשעל המפתח עם השלט ר הכפתור 

תחילה את הדלת השמאלית ולאחר מכן את הדלת

הימנית.

פתיחה ידנית של דלת הציר

השנייה
איור 34 בכיוון החץ.(C) משוך את ידית 

כת קפיצים,דלתות הציר האחוריות מצוידות במער

בעת אותן בזווית של כ�אשר בעת פתיחתן מק

90°180. במצב הראשון ובמצב השני בזווית של °

270.°ובכמה דגמים הן ניתנות לפתיחה של 

 �(אם180°270 או ל� °לפתיחה של הדלתות ל

קיימת) בצע את הפעולות הבאות:

90,°פתח את הדלת למצב של ¥

חוף את הדלת בכוח כדי לאפשרהמשך לד¥

 �270 (אם180° או ל� °לה להיפתח ל

קיימת).

ריכה נפתחמשטח ד
(אם קיים)

בעת פתיחת הדלת הצדדית של תא הנוסעים או

ריכה עולה מהחלקשל תא המטען, משטח ד

התחתון של הרצפה, איור 36 כדי לאפשר עלייה

כבקלה לר

17((21 (20 (19 (18 

5(

ה חשמלית מבפניםסגיר

סגור את שתי דלתות הציר האחוריות (תחילה את

השמאלית ולאחר מכן את הימנית), ולחץ על

ה שלאיור 35, שנמצא על לוח הבקר(D) כפתור 
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ריכה אחורימשטח ד
סאות וואן שנועדו להובלת מטענים)(בגר

17((21 (20 (19 (18 

5(

(A)ריכה אחורי כב במשטח דניתן לאבזר את הר

ה מתאאיור 37, שנועד לסייע בעת עלייה ויריד

המטען האחורי.

ריכה אינו בשימוש, ניתןכאשר משטח הד

כב, כדי לא להאריךלהחליק אותו אל מתחת לר

כב.את ממדי הר

ריכה יש לשלוף ולהחזיר באופן ידניאת משטח הד

ה של הדלתות.בעת פתיחה וסגיר

ל הנוסעים ירדו מהרכב. במקרהשכ
שהסוללה של השלט רחוק התרוקנה, ניתן

לנטרל את הנעילה המוחלטת רק על ידי
הכנסת להב המפתח אל חור המנעול של

כל אחת מהדלתות, באופן שפורט קודם
לכן: במקרה כזה הנעילה המוחלטת

ממשיכה לפעול רק על הדלתות האחוריות.
 לפני שאתה משאיר את הרכב חונה12)

כאשר דלתות ההזזה שלו פתוחות, הקפד
לוודא שהבריח משולב.

הזזהה תותלד רשאכ בכרב עסית לא )13
.תוחותפ

 בעת הסעת ילדים, השתמש תמיד14)
בהתקן הנעילה.

 מערכת הקפיצים מעוצבת כך15)
שתאפשר נוחות מרבית. חבטות מקריות, או

משב חזק של רוח עלולים לשחרר את
הקפיצים ולסגור את הדלתות באופן

ספונטני.
 כאשר הדלתות פתוחות בזווית של16)
270 לא ניתן להפעיל אף אחת180° או °

ממערכות הנעילה. אל תפתח כך את
הדלתות כאשר הרכב חונה בשיפוע, או בעת

שנושבת רוח.
 אין לנהוג ברכב כאשר משטח הדריכה17)

פתוח.
 אל תשתמש במשטח הדריכה הנוסע18)

לצורך עליה או ירידה מתא המטען.
ודא שמשטח הדריכה מקובע היטב19)

למקומו באמצעות מערכת העיגון, לפני,
אחרי ובמהלך השימוש בו. סגירה או פתיחה

לא מלאות של המשטח עלולות לגרום
לתנועה לא נכונה של משטח הדריכה, ולסכן

אזהרה

את המשתמש ואת האנשים שסביבו.
 לפני יציאה לדרך לאחר חניה, או לפני20)

הזזת הרכב ממקומו בכל דרך, ודא שמשטח
הדריכה מאוחסן היטב במקומו. מאחר

ותנועת המשטח מקושרת לתנועת דלתות
ההזזה הצדדיות, נורית האזהרה בלוח

המחוונים תידלק במקרה שהמשטח לא
יוחזר למקומו כראוי. ממש כפי שיקרה

במקרה שהדלתות האחוריות לא תהיינה
סגורות היטב.

 גם לאחר שהוא מוחזר למקומו, משטח21)
הדריכה בולט מעט מהרכב, לכן במקרה

שהרכב מאובזר בחיישני חניה, טווח הפעולה

חשוב

שלהם יורד מעט.

 ההפעלה של מערכת הזיהוי תלויה4)
במספר גורמים, כגון, הפרעה של גלים

אלקטרומגנטיים ממקורות חיצוניים (כמו
טלפונים ניידים), בטעינת הסוללה של

המפתח האלקטרוני ובנוכחות של חפצי
מתכת בקרבת המפתח או הרכב. במקרים

אלו עדיין ניתן לשחרר את נעילת הדלתות
באמצעות להב המתכת של המפתח (עיין

בתיאור בעמודים הבאים)
 נוכחות משטח הדריכה עלולה להקטין5)

את זווית הגישה של הרמפה. לכן, במקרה
של רמפה תלולה מאד מומלץ לפעול

רגע שמערכת הנעילה המוחלטתמ 11)
נכנסת לפעולה, לא ניתן לפתוח את הדלתות

מתוך הרכב. לכן, לפני הפעלת המערכת, וודא
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ביםמוש
22(

6(

ב מההגהחק המושכוונון מר
ב לפניםחף את המוש איור 38 וד(A)ם את ידית הר

או לאחור: בתנוחת נהיגה זרועותיך צריכות להיות
מונחות בצידי ההגה.

23(

בכוונון גובה המוש

ב והזז כלפי מעלהב על המושש ב:להגבהת המוש

מי של איור 38 (לכוונון החלק הקד(B)את ידית 

 איור 38 (לכוונון החלק(C)ב), או את ידית המוש

ב), הסט את משקל גופךהאחורי של המוש

מי או אחורי) שאותו אתהב (קדמהחלק של המוש

מעונין להגביה.

ב והזז כלפי מעלהב על המוש שב:להנמכת המוש

ב) אומי של המוש (לכוונון החלק הקד(B)את ידית 

ב), (לכוונון החלק האחורי של המוש(C)את ידית 

בשוהעבר את משקל גופך  אל החלק של המו

מי או אחורי) שאותו אתה מעונין להנמיך.(קד

כוונון זווית משענת הגב

 איור 38.(D)כדי לכוונן, סובב את גלגלת 

24(

כוונון קשת הגב

 איור 39. (E)כדי לכוונן, סובב את גלגלת

מייםבים קדחימום מוש

(אם קיים)

מיים נשלט באמצעותבים הקדחימום המוש

 איור 40 הנמצא בחלק(E) פיזי ON/OFFלחצן 

ב.התחתון של הצד החיצוני של המוש

 לחץ על לחצןMARכאשר מתג ההתנעה במצב 

(E).להפעלה/הפסקה של התפקוד 

ב קפיציםמוש
כת קפיצים מכנית ובבולםב מצויד במערהמוש

ראולי אשר מספקים נוחות ובטיחותזעזועים היד

כת הקפיצים גם אתביות. בנוסף, בולמת מערמר

מות בעת נסיעה על כביש שאינוהתנודות הנגר

ישר.

חקבים” לכוונון מרברים בפרק ”מושראה הס

ב, כוונון משענתב מההגה, כוונון גובה המושהמוש

הגב, כוונון קשת הגב וכוונון משענת הזרוע.

כוונון תוספת המשקל
בוע את איור 41, כדי לק(A)סובב את כפתור 

ה הנחוצה בהתאם למשקל הגוף, בין 40רההגד

ק”ג ל� 130 ק”ג.

: כדי לשמור על טעינת המצבר, לא ניתןחשוב

להפעיל תפקוד זה כאשר המנוע כבוי.
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בים בעלי משענות זרועמוש

מתכווננות
ב הנהג משענת זרוע שאפשרניתן להתקין במוש

להרים אותה ולכוונן את גובהה.

  איור 42.(A)ם כך יש לסובב את גלגלת לש

תב מסתובב עם חגורמוש 

 (אם קיים)בטיחות

נקודותת בטיחות עם שלוש ב מצויד בחגורהמוש

עיגון איור 45, שתי משענות זרוע מתכווננות

בים בעלי משענות(לכוונון ראה בנושא ”מוש

זרוע מתכווננות”), ומשענות ראש שניתן לכוונן

את גובהן (לכוונון ראה בנושא ”משענות ראש”).

27(.

כוונון זווית משענת הגב
 איור 46. (A)השתמש בידית 

בים בעלי בסיסמוש

מסתובב
(אם קיים)

180. כדי°ב עד לזווית של ניתן לסובב את המוש

 איור(A)ב, השתמש בבקר לסובב את המוש

ב קדימה ורק אזבוב הזז את המוש43. לפני הסי

חק מההגה איור 44.כוונן את המר

25((26 
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כוונון גובה
 איור 46, על מנת(C) או בבקר (B)השתמש בבקר 

מי/אחורי בהתאמהלהגביה/להנמיך את חלקו הקד

ב.של המוש

בבוב המושסי

180 לצד°ב עד לזווית של ניתן לסובב את המוש

  �בע35 לכיוון הדלת. ניתן לק°הנגדי ובזווית של כ

180.°ב בתנוחת נהיגה או בזווית של  את המוש

  איור(D)ב השתמש בידית כדי לסובב את המוש

ב).47 (שנמצאת בצד ימין של המוש

ב קדימה ורק אז כוונןבוב הזז את המושלפני הסי

חק מההגה איור 44.את המר

CAPTAINב מוש
(אם קיים)

ב קפטן איור 48,כב יכול להיות מצויד במושהר

שיכול להכיל אפשרויות כוונון שונות בהתאם לדגם

)’ת בטיחות וכובוע, עם חגור(מסתובב או ק

בר על אפשרויות הכוונון השונות ראה בפסקההס

ת בטיחות”.ב מסתובב עם חגורמת ”מושהקוד

ירוחאה בשומב לפקתמ חטשמ
(אם קיים)

ב האחורי מצויד במשטח מתקפל, עליו ניתןהמוש

ת. כדי להשתמש במשטח משוך אתלהניח נייר

 איור 49 והורד את המשטח כלפי מטה.(A)לשונית 

על המשטח יש שני מחזיקי ספלים, שוליים,

ת.מוגבהים ותופסן לנייר

28(

29(
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בה מתחת למושמגיר
(אם קיימת)

 איור 54. ניתן(A)ה ב נמצאת מגירמתחת למוש

ת התפסים שעללהוציא אותה בקלות על ידי הסר

בסיס התמיכה.

השולחן אוכל עבוד
סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

ב מצויד  בשולחן מתקפל. לפתיחתהמוש

השולחן:

) איור A.50משוך את לשונית (¥

הנח את משענת היד בעת הפתיחה למצב¥

אופקי.

ףהשולחן כולל מחזיקי כוסות, תא אחסון ומד

שניתן לסובב אותו (3 מצבים בכל צד:

 איור 52)60ֳ,°, °40ֳ, °20ֳ

בוב השולחן לימין (צד הנוסע)סי

 איור 51.(A)לחץ על לחצן ¥

חוף את השולחן בכוח מסוים בכיוון החץד¥

איור 51.

השולחן יסתובב למצב הביניים הראשון איור¥

חוף עד שיגיע למצב השני52. המשך לד

ולאחר מכן למצב הסופי. קיים עצר עבור כל

מצב.

הך ללחוץ על לחצנים כלשהם לחזראין צור¥

חוף את השולחןמצב סגור. מספיק לד

לאזור המצוין בכיוון החץ איור 52 כדי

להתגבר על מצבי הביניים.

שטח תא המטען
(אם קיים)

בקש שטח מטעןסת הדגם, ניתן לבהתאם לגר

נוסף, איור 53 הממוקם מאחורי תא הנהג.
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בבסיס המושכיסויי פלסטיק ל
(אם קיים)

 איור 55, יש(A)מי  כדי לפתוח את הכיסוי הקד

 איור 55, שנמצאת בחלקו(B)לשחרר את ידית 

העליון של הכיסוי.

בובכך לאפשר גישה אל התא שמתחת למוש

ב”).ה מתחת למוש(ראה בנושא ”מגיר

על מנת שניתן יהיה לפתוח את הכיסוי לגישה

לתא שמתחת לכיסא בקלות, יש להזיז תחילה

ב לאחור עד הסוף.את המוש

מי ישכדי שניתן יהיה להסיר את הכיסוי הקד

לפתוח אותו כלפי מטה עד הסוף, ולהסיר אותו

מהווים שנמצאים בחלק התחתון, על ידי משיכה

כב.מי של הרלכיוון החלק הקד

PANORAMAסאות גר

ב הנוסעכוונון משענת הגב מוש

 איור 56.(A)סובב את כפתור  

בים השניהת המושגישה אל שור
בים השניה, הזזת המושכדי לאפשר גישה אל שור

תב הימני בשור איור 56 של המוש(B)את ידית 
חף אתך השמאלית דבים הראשונה, ובידהמוש

משענת הגב וקפל אותה קדימה.

בע אותוב למקומו הרגיל ולקכדי להחזיר את המוש
ך להזיז את הידית.ם, אין צורש

תמה שהוא ספסל אחד בשורב פנורבמוש
ב מקובעים.בים השניה שני צדי, המושהמוש

כזיב המרקיפול משענת הגב של המוש

בים שניה � שלישית)ת מוש(שור
 איור 56 וקפל את משענת הגבCם את ידית הר

קדימה.
בעל גבי החלק האחורי של משענת הגב של המוש

כזי מותקן משטח קשה, שנועד לשמשהמר
כמשענת זרוע וכשולחן עם מחזיקי ספלים.

כדי להחזיר את משענת הגב למקומה יש להיעזר
בידית.

כזיב המרכדי להנמיך את משענת הגב של המוש
ה השניה, הסר את משענת הראש, כך יהיהבשור

כזיב המרקל יותר לכוונן את משענת הגב של המוש
ה הראשונה.בשור

COMBIסאות גר
תנוחת כניסה קלה

 איור 57 והטה את משענת הגב(A)ם את ידית הר

קדימה.

תנוחת ”קיפול”

בצע את הפעולות שלהלן:יש ל

ב שנמצאהסר את משענת הראש מהמוש¥

בתנוחת כניסה קלה

 איור 58 (נמצאת (B)ם את ידיתביד ימין הר¥

 איור 57)(A)מתחת לידית 
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5 לאחור°הטה את משענת הגב בזווית של ¥

ביד שמאל קפל את משענת הגב קדימה.¥

30(

ת הספסלהסר

 איור 59.(B) ו� (A)הברג החוצה את הברגים ¥

הסר את כיסויי הפלסטיק של הספסל.¥

 והסר(D) ו� (C)הברג החוצה את הברגים ¥

את מכסה המחמם איור61.

נתק את המחבר איור 62.¥

, הטה את משענת הגב(A)ם את הידית הר¥

קדימה למצב כניסה קלה ומשוך את

משענת הגב איור 63.
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 (תנועה 2) הנמצא(B)משוך את הידית ¥

ב וקפל את משענתמתחת לכרית המוש

הגב איור 64.

 בכיוון השעון איור 65 לשחרור(C)סובב את ¥

החלק האחורי.

 נגד כיוון השעון לשחרור החלק(D)סובב את ¥

מי.הקד

ב אחורי נעמוש

בצע את הפעולותב יש לכדי לשחרר את המוש
שלהלן:

 איור 67,(A)בוע האחורית לחץ על ידית הקי¥
להקל על שחרור תפס הבטיחות שנמצאכדי

).1מתחתיה (תנועה 

).2 איור 67 (תנועה (B)משוך את ידית ¥

), כך שתגיע אל3 (תנועה (A)ם את ידית הר¥
  איור 68 (שנמצא בצד),(C)בוע מעל סמן הקי

בה בזמן ביצועכת יציכך תבטיח שהמער
הפעולה.

לאחר שחרור הבסיס ניתן להשתמש בשתי הידיים

ב לפנים או לאחור איור 69.כדי להניע את המוש

ב. יש לעשותכמו כן, ניתן כעת גם להסיר את המוש

ב נמצא במיקום בו התפסיםזאת כאשר המוש

חופשיים ביחס לפתחים במסילות, במצב כזה
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(שניתן להגיע אליו בקלות על ידי הנעת הבסיס

בקלות תוך כדי משיכתו) ניתן להסיר את המוש

בקלות איור 70.

תו, יש להתקינו מחדשב והסרלאחר החלקת המוש

בע אותו אל המסילות שעל הרצפה לפני נסיעה,ולק

בצע את הפעולות שלהלן:ם כך יש ללש

הנח את הבסיס על המסילות¥

בעת כלפי מטה איור 71,חף את הידית המקד¥

ך להפעיל כוח).כת תינעל (יש צורעד שהמער
בעה נוסעיםספסל לאר

)Van סאות תא צוות(גר

(אם קיים)

ב האחורי הוא ספסלסאות מסוימות, המושבגר

בעה נוסעים. בצדו של הספסל יש מחזיקלאר

 איור 72.(A)בוקים בק

ב באופן ידני, כדי לאפשרניתן לקפל את המוש

גישה אל תא אחסון איור 73.

בוע נעולה במצב בטוחכת הקימער ה:אזהר

רק כאשר תפס הבטיחות, שנמצא מתחת

לידית, נועל אותה במצב אופקי. אם אינך מצליח

ב נמצאלהביא אותה למצב זה, ודא שהמוש

בוע על המסילה (החלקבמיקום המדויק לקי

ב מילימטרים ספורים לפנים או לאחוראת המוש

עד שיתחבר כראוי). כאשר הבסיס מקובע

ב הראשון,במקומו, הוא חוזר למצב בו היה בשל

בילה בדיוק לרצפהבעת מקכלומר הידית המק

ב למקומו.ב מקובע היטומבטיחה שהמוש

180 לעבר°ב בזווית של ניתן לסובב את המוש

ב בעל בסיסבר בפרק ”מושהצד הנגדי, ראה הס

מסתובב”.
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 כל הכוונונים חייבים להתבצע רק כאשר22)
הרכב נייח.

 לאחר שמרפים מהידית יש לנסות להזיז23)
את המושב לפנים ולאחור, כדי לוודא כי הוא

נעול היטב במקומו. אם המושב אינו נעול
היטב, הוא עלול לנוע באופן פתאומי

והתוצאה עלולה להיות אובדן שליטה ברכב.

להשגת בטיחות מרבית, שמור על24) 
משענת גב מושבך זקופה. הישען לאחור

לתוכה. ודא שחגורת הבטיחות צמודה לחזך
וירכיך.

אדו תימדקה הרוגחה תריגח ינפל )52
ת היד במצב אנכי (ראה בנושאנעשמש

”חגורות בטיחות”.

לפני שחרור חגורות הבטיחות ויציאה26)
מהרכב, יש לוודא שמשענת הזרוע הקיצונית

(הקרובה לדלת) מורמת לחלוטין.

את כל הכוונונים יש לבצע כאשר הרכב27)
עומד במקום (ולא תוך כדי נסיעה). כאשר

מסובבים את המושב, יש לבדוק ולוודא שהוא
אינו מפריע לתפעול ידית בלם היד.

לפני התנעת הרכב, יש לוודא שהמושב28)
מקובע ונעול בתנוחת נהיגה.

בזמן נסיעה אין להניח על המשטח29)
חפצים כבדים. במקרה של בלימה פתאומית
או התנגשות הם עלולים להיזרק בתוך הרכב,

לפגוע בנוסעים ולגרום פציעות קשות.

כאשר הספסל בשורה השניה מקופל,30)אזהרה
אין להסיע נוסעים בשורה השלישית. אין

להניח חפצים מסוג כלשהו על משענת הגב
של ספסל השורה השניה כאשר היא

מקופלת. במקרה של התנגשות או בלימה
חדה, הם עלולים להיזרק על הנוסעים ברכב

ולגרום פציעות קשות. מידע נוסף ניתן למצוא
על גבי הלוחית המוצמדת לחלקו התחתון של

הספסל.

גלגל ההגה
ניתן לכוונן את גלגל ההגה גם לפנים�לאחור וגם

לגובה.
כדי לכוונן:

שחרר את הידית במשיכתה כלפי גלגל ההגה¥
),2איור 74 (מצב 

אזהרה

הבד שממנו עשויים ריפודי המושב6)
מתוכנן לעמוד בבלאי  הנובע מהשימוש
הרגיל ברכב. עם זאת, יש לנקוט אמצעי

זהירות אחדים. הימנע משפשוף ממושך ו/או
עודף בעזרת אביזרי ביגוד כגון אבזמי מתכת,

. אם באמצעות’ וכדVelcroזיזים, רצועות 
אביזרים אלה מופעל לחץ רב על אזור מסוים
בריפוד, אזור זה עשוי להיקרע וכך נגרם נזק

לריפוד.

כוונן את גלגל ההגה.¥

חיפתהלאחר מכן נעל את הידית על ידי ד¥

).1לפנים  (מצב 

 31((132 

את כוונון ההגה יש לבצע רק כאשר31)
הרכב עומד במקום והמנוע כבוי.

 לאחר מכירת הרכב, אסור בתכלית32)
האיסור לבצע כל פעולה הכרוכה בשינוי של
מערכת ההיגוי או של מוט ההיגוי (לדוגמא:

התקנת מערכת נגד גניבה). הדבר עלול
לפגוע קשות בביצועים ובבטיחות ולבטל את

האחריות, וכן לגרום לכך שהרכב לא יעמוד
בדרישות הנחוצות לאישורו.

אזהרה
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מראות לראייה לאחור

מראה פנימית
כוונון

 איור 75 לכוונון המראה(A)הפעל את ידית 

לשני מצבים שונים: רגיל או נגד סנוור.

מראה לראייה לאחור דיגיטלית ֿ

(אם קיימת)

 מספקתַָהמראה לראייה לאחור הדיגיטלית איור 

חב,  לא מופרע בחדות גבוהה שלה ראייה רשד

כב.ך מאחורי הררהד

להפעלה של המראה הדיגיטלית, לחץ קדימה

 הנמצאת על הבסיס(A)בוי את ידית הפעלה/כי

של המראה.

לחץ על הלחצן ליד הידית לגישה לאפשרויות

הבאות:

בהירות¥

זווית אנכית¥

תנועה אופקית (אם קיימת)¥

לחץ על הלחצנים השמאלי/הימני לגלילה

באפשרויות התפריט.

בעת שאינו בשימוש משוך את הידית לכיוונך

ה למראה רגילה.לחזר

מראה אחורית לא פועלת בעת נהיגה בתנאים

הבאים:

נהיגה בלילה ובתנאי ראות לקויה.¥

פל כבד,תנאי מזג אוויר קשים (לדוגמה ער¥

שלג)

אם קשה לראות את התצוגה, נקה את

ח בוץ או חומרהמצלמה איור 77. אם שלג, קר

זר אחר מכסה את עדשות המצלמה. נקה את

כה. אלבש אותה עם מטלית רהמצלמה במים וי

תכסה את עדשות המצלמה.

Aבויידית הפעלה/כי

:Bלחצן תפריט

:Cלחצן גלילה שמאלי

:Dלחצן גלילה  ימני

מראה אלקטרו�כרומית
(אם קיימת)

התקן נגד סנוור האוטומטי מותקן בכמה

סאות אשר משנה אוטומטית את תכונותגר

ת האור שלו כדי למנוע סנוור של הנהג איורהחזר

.78

בוילמראה האלקטרו�כרומית לחצן הפעלה/כי

�שמפעיל את תפקוד נוגד הסנוור האלקטרו

כרומי.
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מראות חיצוניות בדלתות
גת ראות טובה יותר, כוונן את המראותלהש

ביםכזות על הנתיהחיצוניות כך שהן ממור

הסמוכים עם חפיפה קלה על הנראה במראה

הפנימית.

מראות עם כוונון ידני

לכוונון המראות, הזז ידנית כל אחת משתי

המראות.

33((34 

תרב, המראה מוגדכאשר הילוך אחורי משול

אוטומטית לשימוש במהלך שעות יום.

קיפול המראות באופן ידני

ך מעבר במקומות צריםך (למשל לצורבשעת הצור

חיצה אוטומטית) ניתן לקפל אתאו במתקן לר

(1)תן ממצב המראות באופן ידני, על ידי העבר

 איור 80.(2)למצב 

מיה המראה מתקפלת כלפי החלק הקדאם במקר

(1)), יש להחזיר אותה למצב 3כב (מצב של הר
באופן ידני.

המראות החיצוניות מותקנות על ציר וניתן לקפלן

לפנים או לאחור.
מראות מתכווננות חשמלית

בצע רק כאשר מתגאת הכוונון החשמלי ניתן ל

 .MARההצתה נמצא במצב 

(B)כדי לכוונן את המראות, סובב את כפתור 

מראה(1) בעת המצבים: איור 79 אל אחד מאר

חבה זווית ר3) מראה ימנית, ((2)שמאלית, 

חבה ימנית. זווית ר(4)שמאלית, 

בובת, בסיבחרכעת, כדי לכוונן את המראה ש

 בכיוון החצים.(B)כפתור הזז את כפתור 

כדי למנוע נזק בהתאם לשלושה מצבים איור

:80

רגיל1

מקופל לאחור2

מקופל לפנים3

קיפול המראות באופן חשמלי
(אם קיים)

ך מעבר במקומות צריםך (למשל לצורבשעת הצור

חיצה אוטומטית) ניתן לקפל אתאו במתקן לר

המראות באופן חשמלי וגם באופן ידני, על ידי

איור 80. (2) למצב (1)תן ממצב העבר
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קיפול באופן חשמלי
הבצוע קיפול חשמלי של המראות, לחץ על נקודל

 איור 81. כדי(A) של הכפתור לקיפול המראות (2)

הלהחזיר את המראות למצב פתוח, לחץ על נקוד

 בכפתור לקיפול המראות.(1)

אם המראות קופלו באופן חשמלי, ישה: אזהר

להחזירן למצב פתוח באופן חשמלי: אין לנסות

להחזיר את המראות למצב נהיגה באופן ידני.

קיפול ידני

כדי לקפל את המראות באופן ידני, הזז אותן ממצב

ופן איור 80. אם המראות קופלו בא(2) למצב (1)

ידני, ניתן להחזירן למצב פתוח באופן ידני וגם באופן
חשמלי.

כדי להעביר את המראות למצב פתוח: האזהר

 בכפתור לקיפול(2) ה באופן חשמלי, לחץ על נקוד

, עד הישמע ”קליק”, לאחראיור 80 (A)המראות 

 בכפתור לקיפול(1)ה מכן לחץ שוב על נקוד

המראות.

קיפול כלפי החלק הקדמי של הרכב

מי שלניתן לקפל את המראות כלפי החלק הקד

 איור 80), או להחזירן(3) כב באופן ידני (מצב הר

 באופן ידני, אם הן התקפלו(2) למצב פתוח 

כב (למשלמי של הרה כלפי החלק הקדבמקר
כתוצאה מהתנגשות).

מי שלאם המראות התקפלו כלפי החלק הקד
כב באופן ידני או כתוצאה מהתנגשות, ניתןהר

להחזירן למצב פתוח באופן ידני וגם באופן חשמלי.
כדי להחזיר את המראות למצב פתוח באופן

בכפתור לקיפול (2) ה חשמלי, לחץ על נקוד

 איור 81 עד הישמע ”קליק”, לאחר(A)המראות 

 בכפתור.(1) ה מכן לחץ שוב על נקוד

אם המראות קופלו בטעות באופן ידני: האזהר
 איור 80, המראה זזה למצב ביניים.3) למצב (

במצב כזה סובב את המראה באופן ידני למצב
 בכפתור2)ה (, ולאחר מכן לחץ על נקוד1)(

 איור 81, עד הישמע ”קליק”,(A)לקיפול המראות 
. לאחר מכן2)כדי להחזיר את המראה למצב (

 בכפתור כדי להחזיר את1)ה (לחץ על נקוד
.1)המראה למצב (

ת אדיםה/הסרהפשר
(אם קיים)

במראות מותקנים נגדים שנכנסים לפעולה כאשר
מופעל חימום השמשה האחורית (על ידי לחיצה

.)על הכפתור 

פונקציה זו מוגבלת בזמן, ותכבה באופן: האזהר
אוטומטי לאחר מספר דקות.

מאחר והמראה החיצונית של הנהג33) 
מעוקלת, היא עלולה לשנות מעט את

תפיסת המרחק של התמונה המשתקפת
בה. בנוסף, על מנת להגדיל את שדה הראיה,

המשטח המשקף של החלק התחתון של
המראות החיצוניות מעוגל. כתוצאה מכך
התמונה המשתקפת קטנה, ונוצר רושם

שהפריט המשתקף נמצא רחוק יותר
מהמרחק האמיתי שלו.

 כלי רכב ועצמים אחרים נראים דרך34)
המראה החיצונית הקמורה קטנים יותר

ורחוקים יותר משהם במציאות. הסתמכות
יתר על סוג זה של המראות יכול לגרום

להתנגשויות עם רכבים אחרים או עצמים
אחרים, מומלץ להשתמש במראה הפנימית

כדי לאמוד את הגודל והמרחק של הרכב בעת
שימוש במראה החיצונית הקמורה.

 בעת נהיגה המראות צריכות להיות תמיד35)
במצב 1.

אזהרה
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ה חיצוניתתאור

םירקבה םיאצמנ איור 82 (A) תילאמשה תידיה לע
 הפנסים החיצוניים.תלעפהל

ניתן להדליק את הפנסים החיצוניים רק כאשר
.MARמפתח ההצתה מכוון למצב 

לוח המחוונים והבקרים השונים יידלקו כאשר

ה החיצונית דולקת.התאור

ה לנהיגה ביום מנוטרלת, לא יידלקואם התאור

.בעת למצב בוב הטבות סיפנסים בעק

האם קיים, כשמחווני הכיוון מופעלים התאור

לנהיגה ביום נכבית  אוטומטית.

ה לנהיגה ביום כבית זמנית כאשר מחווניהתאור

הכיוון מופעלים כאשר מחווני הכיוון מופסקים,

ה לנהיגה ביום מופעלת מחדשהתאור

כאשר המנוע מותנע בפעם הראשונהה:  הער

בת הילוכים (עבור תיPובורר ההילוכים במצב 

הבלם החניה מופעל, התאוראוטומטית) או כש

ה לנהיגהת כבויה. התאורלנהיגה ביום נשאר

ביום תידלק כאשר בלם החניה ישוחרר או בורר

.Pההילוכים יועבר ממצב 

מיים/אחורייםפל קדפנסי ער
סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

פלסאות: אחת עם פנסי ערישנם שתי גר

פלמיים ואחוריים ושנייה רק עם פנסי ערקד

פל כפוף לתקנותאחוריים.  השימוש בפנסי ער

בו אתה נוהג.ה ולחוק באזור שהתעבור

רישות החוק.הקפד לציית לד

פנסי פניה

תפקוד זה פעיל כאשר האור הנמוך בפנסים

הראשיים דולק והמהירות נמוכה מ�40 קמ”ש.

חבות או בהפעלת מחווני כיוון,בוב רבזוויות סי

מי)פל הקדה (הנמצאת בפנס הערתידלק נור

בוב שתגדיל את זווית הראותבהתאם לצד הסי

בלילה.

MARכאשר מפתח ההתנעה מסובב למצב 
ה, תאורה מסובבת למצב בעת הבחירוט

לנהיגה ביום מופעלת אוטומטית. הפנסים
ה הפנימית אינם מופעלים.האחרים והתאור

(DRL) ה לנהיגה ביוםתאור

36((37 

תפקוד אוטומטי
(חיישן אור)

(אם קיימת)

 אינפרא�אדום שפועל ביחד עםLEDזהו חיישן 

מית. הואם וממוקם על השמשה הקדחיישן הגש

המסוגל להבחין בשינויים בתנאי התאור

הרמת הרגישות שהוגדהחיצונית בהתאם לר

 (אםUconnectכת בתצוגת התפריט או במער

קיימת).

מת הרגישות גבוהה, חלשה יותרככל שר

רושה להדלקת הפנסיםה החיצונית הדהתאור

החיצוניים. להפעלה אוטומטית של הפנסים

הראשיים.

הפעלת תפקוד

.)בעת הידית השמאלית למצב (סובב את ט

 אפשר לכוון את התפקוד רק כאשרה:אזהר

.MARמתג ההתנעה במצב 

נטרול תפקוד

בעת הידיתכדי לנטרל את התפקוד סובב את ט

.)השמאלית למצב אחר למעט (

םיישארה םיסנפב ךומנ רוא
, סובב MARכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב 

איור 82. בעת למצב את הט

כאשר מפעילים את האור הנמוך בפנסים

ה לנהיגה ביום, ונדלקיםהראשיים, כבית תאור

פנסי הצד, האור הנמוך של הפנסים הראשיים
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פל אחוריפנס ער
פל אחורי נמצא על לוח המכשיריםמתג פנס ער

ה איור 83). נורית האזהר(A)מצד שמאל (מתג 

פל האחורי תידלק.במתג פנס הער

מיים/אחוריים,פל קדלהפעלה של פנסי ער

 איור 83 באופן הבא:(A)השתמש בלחצן 

מייםפל הקדלחיצה ראשונה: פנסי הער¥

ופנסי הצד דולקים אם האור הנמוך בפנסים

מייםפל הקדהראשיים כבויים. רק פנסי הער

דולקים אם האור הנמוך בפנסים הראשיים

נדלקת בלוח ה דולק ונורית האזהר

המחוונים.

פללחיצה שנייה: מפעילה את פנסי הער¥

בלוח ה האחוריים, נורית האזהר

המחוונים תידלק.

מיים/פל הקדלחיצה שלישית: פנסי הער¥

האחוריים ופנסי צד כבים אם האור הנמוך

פלבפנסים הראשיים נכבה רק פנסי הער

מיים כבים אם האור נמוך בפנסיםהקד

הראשיים דולק.

פל האחוריים כביםביעית: פנסי הערלחיצה ר¥

אם האור הנמוך בפנסים הראשיים דולק.

פנסי חניה
פנסים אלה ניתנים להפעלה רק כאשר ממשק

 או שהמפתחSTOPההצתה נמצא במצב 

  למצב ראשון Aבעת מוסר ממקומו הט

 �.ולאחר מכן ל

בלוח המחוונים תידלק. ה נורית האזהר

חזור על אותה פעולה, כדי לכבות אותם

יישמע צליל התרעה בעת שפנסי החניה

דולקים. צליל התרעה ייפסק מיד שתיפתח דלת

אור גבוה אוטומטי בפנסים

)AHBהראשיים (
כת שולטת על האור הגבוה בפנסיםהמער

בובת הראות קדימה בלילה בסיהראשיים להגבר

בקר האור הגבוה של באמצעות המצלמה

הדיגיטלית שמותקנת על המראה הפנימית.

הערות

בויבקר אור גבוה אוטומטי ניתן להפעלה ולכי¥

. למידע נוסףUconnectכת באמצעות מער

רות” בפרק ”מולטימדיה”.ראה ”הגד

מיים ופנסיכב עם פנסים ראשיים קדכלי ר¥

בורים, מכוסים בוץ או מוסתרים, יובילוצד ש

ב יותרכבך ידלקו לזמן רלכך שפנסי ר

כב).(כאשר אתה קרוב לר

תפקוד ”לווה אותי הביתה”

הפעלה

 אוSTOPכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב 

מוצא ממקומו, משוך את הידית כלפי ההגה,

בוי המנוע.והזז אותה תוך 2 דקות לאחר כי

מת לכך שהפנסיםכל הזזה של הידית, גור

ימשיכו לדלוק למשך 30 שניות נוספות, עד

בי של 210 שניות, אשר לאחריולפרק זמן מר

ך כ�7הפנסים יכבו באופן אוטומטי (בער

הבהובים).

נטרול
החזק את הידית משוכה כלפי ההגה  למשך מספר

שניות.

אור גבוה בפנסים הראשיים
חוף את ד,בעת  נמצאת במצב כאשר הט

בוע).הידית לפנים לכיוון לוח המכשירים (מצב ק

 תידלק בלוח המחוונים.נורית החיווי 

כדי להפסיק את האור הגבוה בפנסים הראשיים,

משוך שוב את הידית לכיוון גלגל ההגה (האור

הנמוך יידלק מחדש).
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כדי לכבות את ההפעלה האוטומטית סובב¥

.בעת למצב את הט

הבהוב בפנסים הראשיים
ה את הידית לכיוון גלגל ההגה (מצבמשוך בקצר

בעתעי) איור 84, ללא קשר למצב טראשון רג

תידלק בלוח ה ה. נורית האזהרהבחיר

המחוונים.
ת נוחותתאור

תתפקוד זה מאפשר להמשיך ולהפעיל את תאור

הצד והמספר במשך 30, 60 או 90 שניות לאחר

 כאשרSTOPשמתג ההתנעה מסובב למצב 

כב משוחרר מנעילה באמצעות מפתח אוהר

חוק.השלט הר

ניתן להפעיל ולשנות את זמן ההפעלה באמצעות

.UconnectTMכת תפריט התצוגה או מער

התפקוד מופסק אוטומטית לאחר שזמן

כב ננעלותההפעלה חלף, או כאשר דלתות בר

ת מתג ההתנעה ממצבשוב, או באמצעות העבר

STOP. מחווני כיוון
בוע איור 82:הסט את הידית למצב ק

כלפי מעלה: מחווני הכיוון הימניים מופעלים.¥

כלפי מטה: מחווני הכיוון השמאליים מופעלים.¥

 תהבהב בלוחנורית החיווי  

המחוונים. כמחווני האיתות כבים אוטומטית

כאשר גלגל ההגה מיושר או כאשר מופעלים

) או פנסיDRLהפנסים לנסיעה ביום (

החניה.

ב”תפקוד ”שינוי נתי

ב, אחוזאם ברצונך לאותת שאתה עומד לשנות נתי

את הידית השמאלית במצב זמני, למשך פחות

מחצי שניה. מחווני הכיוון בצד שנבחר יהבהבו חמש

פעמים, ולאחר מכן תופסק פעולתם באופן

אוטומטי.

יישור אלומות האור
יישור נכון של אלומת הפנסים הראשיים חיונית

ךרעבור נוחות הנהג ובטיחותו ולמשתמשי ד

אחרים. יש לוודא שהפנסים הראשיים מכוונים

כהלכה, כדי להבטיח ראות טובה לכל הנהגים.

בדיקה וכוונון נכון של אלומת הפנסים הראשייםל

כז שירות מורשהך מומלץ לפנות למרת הצורבמיד

ת סמלת בע”מ.מטעם חבר

כוונון הפנסים הראשיים
אצמנ התצהה חתפמ רשאכ לעפומ ןקתהה

 והאור הנמוך דולק.MAR בצמב

בות זאתכב מועמס נוטה מעט לאחור, ובעקר

עולות אלומות האור של הפנסים הראשיים.

ה זה חזור על כוונון אלומות האור.במקר

כוונון אלומות הפנסים
השעל לוח הבקר ו  אלחץ על כפתור 

איור 85.

על צג לוח המחוונים מוצג המיקום ביחס לכוונון

ר.המוגד

בדוק את כיוון אלומות הפנסים בכל: האזהר

כב.פעם שמשתנה משקל המטען המובל בר

או
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פלכוונון פנסי ער
(אם קיימים)

כז שירות מורשה מטעםמומלץ לפנות למר

בדיקה וכוונון של הפנסיםת סמלת בע”מ לחבר

הראשיים.

כוונון אלומות אור בחו”ל

בהאלומות האור הנמוך כווננו בהתאם למדינה ש

בהןכשה המכונית. כאשר אתה נוהג במדינות שנר

כיוון נהיגה שונה, כדי להימנע מסנוור נהגים הנוהגים

ך לכסות אזורים מסוימיםבכיוון ההפוך, יש צור

ביק, בהתאםת סרט דבפנסים הראשיים, בעזר

ה במדינה בה אתה נוהג.לתקנות התעבור

MOPARביק זה מתוך קטלוג כוש סרט דניתן לר

כז שירות מורשה מטעם סמלתשל פיאט ובמר

בע”מ.

פנסי תאורה לנהיגה ביום הם חלופה לאור36)
הנמוך בפנסים הראשיים, בעת נסיעה באור
יום. יש להדליק אותם במדינות בהן חלה חובה
להדליק פנסים בשעות היום, וניתן להדליק

אותם במדינות בהן לא חלה חובה זו.

 פנסי תאורה לנהיגה ביום אינם יכולים37)
להחליף את האור הנמוך בפנסים הראשיים,
בעת נסיעה בלילה או במנהרות. השימוש

אזהרה

בפנסי תאורה לנהיגה ביום נקבע על ידי תקנות
התעבורה במדינה בה אתה נוסע. ציית

להוראות החוק.

הה בתקרתאור

ת נוחותתאור
ת נוחות ממוקמות בין מגנימנורות תאור

השמש, על הקונסולה העליונה

ה בלחיצה על המתגניתן להפעיל על מנטר

התואם איור 86.

Aה (אם קיים)ת אווירתאור

Bמפת קריאה שמאלית

Cבוי /מצב שמאלכי

Dכזימצב מר

Eת קריאה ימניתמנור

Fהפעלה /מצב ימני

המנורות תקר

ה הפנימיתיש שלושה מצבי הפעלה של התאור

כזי, דולק/ מצב(כבוי/מצב שמאלי, מצב מר

) בתחתיתDימני) המופעלת באמצעות מתג (

הקונסולה:

) לחץ על המתג לעברDכזי (מהמצב המר¥

)Fה תדלוק) דולק/מצב ימני כדי שהתאור

בוע.ק

) לחץ על המתג לעברDכזי (מהמצב המר¥

)Cה) כבוי/מצב שמאלי כדי שהתאור

תישאר תמיד כבויה.

) כדיDכז (השאר את המתג במצב המר¥

שהמנורות יידלקו וייכבו כאשר הדלתות

נפתחות ונסגרות.

מפת קריאה

תהמתגים בצדדים השמאלי והימני של יחיד

ה מבקרים את מנורות הקריאה.ת התקרתאור

ה) להפעלת המנורEלחץ על המתג הימני (

בויה.הימנית. לחץ שוב לכי

ה) להפעלת המנורBלחץ על המתג השמאלי(

בויה.השמאלית. לחץ שוב לכי

כב ודא ששני המתגיםלפני היציאה מהרהאזהר

במצבם האמצעי. כאשר הדלתות נסגרות

המנורות כבות, למנוע את פריקת המצבר.
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ת תא בתקרLEDת תאור

המטען
ה של תא המטען איור 88.נמצאת בתקר

ה.) מדליק ומכבה את התאורAמתג (

הגנה על המצבר

כדי להאריך את חיי המצבר, כאשר המנוע

ה פותחת למשךמם ואחת הדלתות נשארמוד

ה הפנימית נכבית אוטומטית.15 דקות, התאור

ה תפקוד הגנה על המצבר ייפסק כאשרהער

.MARמתג התנעה מועבר למצב 

ה אחורית בתא המטעןתאור
ה זו נמצאת מעל הדלת האחורית. כדימנור

הלהדליק אותה, לחץ על הכיסוי בנקוד

ת באיור 87.המתואר

בוע.ה דולקת קת התקר תאור:מצב ¥

ה דולקת כאשרת התקר תאור:מצב ¥

מית, דלת הצד או דלת הזזההדלת הקד

הצדדית פתוחה פתוחה. היא נכבית

אוטומטית לאחר 30 שניות מאז שהדלתות

םנסגרו. ניתן להפעילה גם כאשר מזוהה אד

בתא המטען ולאחר מכן נכבית אוטומטית

בתנועה הסתיימהלאחר מספר שניות ש

(אם קיימת).

ה כבויה.: מנורות התקרOFFמצב ¥

תבכל אופן, אם המתג נותר במצב פעיל, תאור

ה כבית אוטומטית 15 דקות אחריהתקר

ממת המנוע.הד

לאחר 15 דקות לא יהיה ניתן להפעיל את

ה באמצעות המתגים או אםת התקרתאור

זוהתה תנועה.

ת צד בתא המטעןתאור
סאות/מדינות שקיים)(בגר

הכדי להדליק אותה, לחץ על הכיסוי בנקוד

ת באיור 89.המתואר

הה ניתנת להסרת תקרמנור
(אם קיימת)

בועה וכפנס נייד.ה קמשמשת כמנור

בתה איור 90,ת לתושה זו מחוברכאשר מנור

סוללת הפנס נטענת באופן אוטומטי.

כב עומד במקום ומפתח ההצתה מכווןכאשר הר

  או מוצא ממקומו, הפנס נטען לפרקSTOPלמצב 

בי של 15 דקות.זמן מר
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מיתמגב/רוחץ שמשה קד

הפעלה
38(

7( (8

 איור 91(A)ה בעת הבקרניתן לסובב את ט

למצבים הבאים:

מגב כבוי

בוע (איטי)ניגוב לסירוגין ק

ניגוב לסירוגין תלוי מהירות

ניקוי חלונות
הידית הימנית מפעילה את מגבי/שוטפי השמשה

מית.הקד

הם פועלים רק כאשר מפתח ההתנעה נמצא

.MARבמצב 

 LOבוע איטיניגוב ק

HIבוע מהירניגוב ק

ת אדיםהסר 

MISTתפקוד 

עי), כדי להפעילהזז את הידית למעלה (מצב רג

ניגוב בודד): הפעולה(  MISTאת תפקוד 

בו הידית נמצאת במצבמוגבלת לפרק הזמן ש

זה. לאחר השחרור תחזור הידית למצבה

מית יפסיק לפעול.המקורי ומגב השמשה הקד

ת משקעי אבק קטניםתפקוד זה שימושי בהסר

מית.או טל מהשמשה הקד

פעולה זו אינה מפעילה את מתזיה: אזהר

מית, לכן לא יותז נוזל שטיפתהשמשה הקד

שמשותה. כדי להתיז נוזל ניקוי על השמשה, יש

, איור 91 למצב (A)בעת  לסובב את ט

, זמן ההשהיההמגבים אינם  מופעלים. במצב 

בין ניגובים של המגב הוא 10 שניות, ללא קשר

זמן ההשהיה בין שני כב. במצב למהירות הר

כב: כאשרר בהתאם למהירות הרניגובים מוגד

ת, הזמן בין ניגובים מתקצר.המהירות גובר

מית, מגבי שהמשה הקדHI או LOבמצבים 

נעים באופן רצוף ללא הפסקה בין שני ניגובים.

תפקוד ”שטיפה חכמה”
משוך את הידית כלפי גלגל ההגה (מצב זמני),

מית.להפעלת מתזי השמשה הקד

בהחזקת הידית משוכה ליותר מחצי שניה, ניתן

להפעיל את השוטפים ואת המגבים בו זמנית

בתנועה אחת.

הניגוב מפסיק לפעול לאחר שלושה מחזורי ניגוב,

לאחר שחרור הידית.

בעת תועבר למצב (איור)לאחר מכן, אם הט

יסתיים מחזור השטיפה בניגוב אחד אחרון לאחר

הפסקה בת 6 שניות. אם המתג נמצא במצב

LO או HIתפקוד השטיפה החכמה אינו ,

מתבצע.

אם הידית הופעלה במשך פחות מחציה: אזהר

מית. אלשנייה, מופעל רק מתז השמשה הקד

30 �תפעיל את השטיפה החכמה במשך יותר מ

שניות. אל תפעיל  השטיפה החכמה כאשר

המיכל ריק.
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םחיישן גש
(אם קיים)

9( (10

החיישן מותקן מאחורי המראה הפנימית, צמוד

מית. החיישן מסוגל למדוד אתלשמשה הקד

בות זאת לשלוט על מצבם ובעקכמויות הגש

הניגוב האוטומטי בהתאם לכמות המים על

השמשה (עיין בנושא ”ניגוב אוטומטי”).

בוב של מתג ההתנעה למצבהחיישן יופעל בסי

MAR וינוטרל במצב STOP.

ההתקן יכול לזהות ולהתאים אוטומטית את

עצמו במצבים הבאים:

נוכחות של לכלוך על המשטח (לדוגמה¥

).’מלח, לכלוך וכו

מו ע”י להבינוכחות של סימני ניגוב שנגר¥

מגבים שחורים.

הבדל בין יום ללילה.¥

מיתהקפד על ניקיון השמשה הקדה: אזהר

באזור החיישן.

ניגוב אוטומטי

הפעלה

9( (10

ה שלניתן להפעיל את הניגוב האוטומטי בבחיר

כתך מעררם מתפריט התצוגה או דחיישן הגש

Uconnectבעת בוב הט סי(A) איור 91 למצב 

ם: כדי לכוונן את רגישות חיישן הגש,או 

, רגישות החיישן נמוכה יותר והמגביםבמצב 

יפעלו כאשר יש כמות מספקת של מים על

המגבים במצב מית, בעוד שהשמשה הקד

ם.ה של גשיפעלו גם אם מזוהה כמות זעיר

בהפעלה של הניגוב האוטומטי תצוין הניגוב

חש כאשר הרגישות שלבודד. אותו ניגוב יתר

בעת ממצב בוב הטהחיישן תוגבר באמצעות סי

.למצב 

תפקוד ”שטיפה חכמה” יפעיל מחזור שטיפה

רגיל ולאחר מכן יחזור לתפקוד ניגוב אוטומטי.

ם, ניתן לשנות אתאם יש תקלה בחיישן הגש

סאותרש. בכמה גרמצב המגבים בהתאם לנד

 בתצוגת לוח המחוונים.תצוין תקלה בסמל 

חיווי תקלה יישאר פעיל במהלך הפעולה של

החיישן או עד שהוא יאופס.

נטרול

ת, השארSTOPת מתג ההתנעה למצב העבר

כב כאשר הר,או  ) איור 91 במצב Aבעת (ט

).MARיותנע שוב (מתג ההתנעה במצב 

כת.לא מתבצע מחזור ניגוב כדי להגן על המער

נטרול זמני מונע הפעלה לא רצויה של המגבים

כב מופעל (כלומר כאשר השמשהכאשר ההר

מית נשטפת או כאשר המגבים קפאו עלהקד

השמשה)

ניתן להפעיל מחדש את מצב הניגוב האוטומטי

כים:רבאחת משלוש הד

הולאחר מכן בחזר בעת למצב בוב הטסי¥

. או למצב 

.על�ידי הזזת הידית מעלה למצב ¥

באמצעות נסיעה במהירות מעל 5 קמ”ש¥

םכאשר החיישן מזהה גש

כאשר המגבים מופעלים מחדש באמצעות אחת

מהפעולות שתוארו לעיל, ההפעלה מחדש

מצוינת באמצעות  ניגוב בודד של מגבי השמש

מית.מית, ללא קשר למצב השמשה הקדהקד

ביטול

ך תפריטרבטל את הניגוב האוטומטי דניתן ל

כתהתצוגה של לוח המחוונים או מער

Uconnectבעת (בוב הט או בסיA91 איור (

. או למצב שאינו  מצב 
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מתזי הפנסים הראשיים
(אם קיימים)

מימתזי הפנסים מותקנים בתוך הפגוש הקד

מיתומופעלים כאשר מופעל רוחץ השמשה קד

(והאור הנמוך דולק) בכל ניגוב חמישי.

: בדוק את תנאי ההפעלה הנכונים וניקיוןהאזהר

תי.גרנחירי התזה באופן ש

אסור להשתמש במגבי השמשה 7)
הקדמית להסרת שלג או קרח מהשמשה
הקדמית. בתנאים כאלה, המגבים עלולים

להיחשף לעומס חריג והגנת מנוע המגבים
תפסיק את פעולתם למספר שניות. אם

הפעולה אינה מתחדשת, גם לאחר סיבוב
המפתח והתנעת המנוע, צור קשר עם מרכז
שירות מורשה מטעם חברת סמלת מוטורס.

אל תפעיל את המגבים, אם הלהבים8) 
מורמים מהשמשה הקדמית

אזהרה

חשוב

מית, ודאאם יש לנקות את השמשה הקד38) 

שההתקן מנותק או שמתג ההתנעה במצב
STOP

פתחי אוורור
צדדיים ואמצעיים

מתכווננים
) אינם מתכווננים.Aפתח האוורור (

) איור 92 ו�Bהידיות המותקנות על התריסים (

)Cאיור 93 משמשים לכוונון זרימת האוויר (

ת פתחי האוורור, עם מהלך תנועה נוסףולסגיר

לשמאל.

Aבועים עבור חלונות צדפתחי אוורור ק

Bפתחי אוורור צדדיים מתכווננים

Cכזיים מתכוונניםפתחי אוורור מר

אל תפעיל את חיישן הגשם בעת רחיצת9) 
הרכב במתקן שטיפה אוטומטי.

 ודא שההתקן כבוי אם יש קרח על10)
השמשה הקדמית.
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חימום ואוורור

פתחי אוורור צדדיים מתכווננים �4. בועים �   פתחי אוורור צדדיים ק3.כזיים מתכווננים �   פתחי אוורור מר2.בוע � פתח אוורור עילי ק1. 

מייםבים הקדפתחי אוורור תחתונים למוש5. 
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בקרי חימום ואוורור

בקרים
ת האוויר � כפתורטמפרטורכוונון 

בב אוויר חם וקר)  (מערA מסתובב
אזור אדום = אוויר חם
אזור כחול = אוויר קר

Bהפעלה/כוונון המאוורר � כפתור 

0 = מאוורר כבוי

� 3 = עוצמת אוורור 2 � 1

בית= עוצמת אוורור מר 4 

Cבעת פיזור האוויר � ט

כזייםך פתחי האוורור המררהאוויר נפלט ד
והצדדיים.

לחימום הרגליים, והפצת אוויר מעט קר יותר
בלוח המחוונים, במזגך פתחי האוורור שרד

אוויר מתון.

ה בחוץ נמוכהלחימום, כאשר הטמפרטור
ב ככל שניתן לכיוון כפותמאד: הפצת אוויר ר

הרגליים.

ת השמשהלחימום כפות הרגליים והפשר
מית בו זמנית.הקד

מית.ה של השמשה הקדה מהירלהפשר

בוי של פעולת מחזור האווירהפעלה / כי
Dהפנימי � כפתור 

 האוויר בתוך מכוון למצב )D(כאשר כפתור 
ם שוב).כב ממוחזר (מוזרהר

 מחזור האוויר מכוון למצב )D(כאשר כפתור 

כב אוויר מן החוץ).ם אל הרכבוי (מוזר

אוורור תא הנוסעים
ב את תא הנוסעים, פעל באופןכדי לאוורר היט

הבא:

) לאזור הכחול.Aבעת (סובב את ט

בוב בקרהפסק את פעולת מחזור האוויר, בסי
)D למצב (.

.) למצב Cבעת (בוב טסי

) לעוצמה הרצויהBבקר (סובב את 

) לאזור האדום.Aבעת (סובב את ט¥

) למיקום הרצוי.Cבעת (סובב את ט¥

) לעוצמה הרצויהBסובב את בקר (¥

חימום מהיר של תא

הנוסעים
בצע אתלחימום מהיר של תא הנוסעים יש ל

הפעולות שלהלן:

) לאזור האדום.Aבעת (סובב את ט¥

בובלהפעיל את פעולת מחזור האוויר, ע“י סי¥
.) למצב Dבקר (

.) למצב Cבעת (בוב טסי¥

עוצמת אוורור( ) ל�B 4סובב את בקר (¥
בית)מר

לאחר מכן יש להשתמש בבקרים כדי לשמר את
)Dתנאי הנוחות הרצויים, ולסובב את בקר (

 כדי לעצור את פעולת מחזור האווירלמצב 
ברות אדים על החלונות.ולמנוע הצט

ה כאשר המנוע קר יש להמתין מספראזהר
כת יגיעדקות, על מנת שנוזל המער

בית לפעולה.מיטה הלטמפרטור

חימום תא הנוסעים
פעל באופן הבא:

ה של החלונותה מהירהפשר

מייםהקד
מית וחלונות צד)(שמשה קד

פעל באופן הבא:

) לאזור האדום.Aבעת (סובב את ט¥
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בובהפסק את פעולת מחזור האוויר, בסי¥ך

.) למצב Dבקר (

.) למצב Cבעת (בוב טסי¥

עוצמת אוורור( ) ל�B 4סובב את בקר (¥

בית)מר

ה תתבצע: על מנת שפעולת ההפשרהאזהר

כב מחמם נוסף (מתחתבמהירות, אם קיים בר

סאותמי או האחורי בגרב הקדלמוש

מה וקומבי), מומלץ לכבות אותו, על ידיפנור

) (נורית כבויה) שנמצא בלוחEבוב בקר (סי

ה איור 96.הבקר

ה הפעל את הבקרים כרגיל, כדיאחרי ההפשר

לשוב לתנאי אקלים נוחים

הנוסעים, בצע את הפעולות הבאות כדי למנוע

ברות אדים על החלון:הצט

) לאזור האדום.Aבעת (סובב את ט¥

בובהפסק את פעולת מחזור האוויר, בסי¥

.)) למצב (Dבקר (

 ושקול)) ל (Cבעת (סובב את ט¥

 אם לא)להעביר אותה למצב (

ברים אדים.מצט

) למהירות השנייה.Bסובב את בקר (¥

הפעלת מחזור האוויר

הפנימי

הפעלה
 מומלץ) איור 95 למצב Dסובב את בקר (

הלהפעיל את פעולת מחזור האוויר בעת עמיד

בפקקים או נסיעה במנהרות, כדי למנוע כניסת

כב. אין להשתמשאוויר מזוהם אל תוך הר

ביםבפעולה זו לזמן ארוך, במיוחד כאשר יוש

בר עלול לגרוםבים, הדכב נוסעים רבר

ברות אדים על גבי החלונות.להצט

ה מחזור האוויר הפנימי מקצר את הזמןאזהר

רש, בהתאםהנחוץ למצב (חימום או קירור) הנד

ת.לפעולה הנבחר

אין להשתמש בפעולת מחזור האוויר בימים

גשומים/קרים, היא עלולה להגביר באופן

ברות האדים בפנים עלמשמעותי את הצט

החלונות .

ת חלונותהפשר

ם ו/או הבדליםבתנאי לחות גבוהה ו/או גש

בין זו בתוך תאה חיצונית לניכרים בין טמפרטור

ם חלוןת אדה/הסרהפשר

אחורי ומראות חיצוניות
סאות/שווקים)(אם קיים עבור גר

) איור 97 להפעלת התפקוד.Aלחץ על מתג (

הנורית התפקוד תידלק כאשר התפקוד פועל.

תפקוד זה מוגבל בזמן ויכבה באופן אוטומטי

לאחר 10 דקות בכל עת לאחר ההפעלה

ת של התפקוד יופסקהראשונה. הפעלה חוזר

)Aלאחר 5 דקות. לחץ  לחץ שוב על מתג (

ם לכן.בוי התפקוד קודלכי

בקות על החלון האחוריביק מדאל תדהאזהר

מעל סלילי החימום, כדי למנוע נזק.
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ת האוויר � כפתורכוונון טמפרטור

בב אוויר חם וקר)  (מערAמסתובב 
אזור אדום = אוויר חם

אזור כחול = אוויר קר

B רותפכ  �ררוואמה ןונווכה/לעפה
0 = מאוורר כבוי

2�3 = עוצמת אוורור�1
בית= עוצמת אוורור מר 4  

Cבעת פיזור האוויר � ט
כזייםך פתחי האוורור המררהאוויר נפלט ד

והצדדיים.

לחימום הרגליים, והפצת אוויר מעט קר יותר
בלוח המחוונים, במזגך פתחי האוורור שרד

אוויר מתון.
ה בחוץ נמוכהלחימום, כאשר הטמפרטור

ב ככל שניתן לכיוון כפותמאד: הפצת אוויר ר
הרגליים.

ת השמשהלחימום כפות הרגליים והפשר
מית בו זמנית.הקד

מית.ה של השמשה הקדה מהירלהפשר

בוי של פעולת מחזור האווירהפעלה / כי
Dכב � כפתור בתוך הר

 להפעלת מחזורסובב את הבקר למצב 

האוויר הפנימי

 להפסקת מחזורסובב את הבקר למצב 

האוויר הפנימי

ת האקליםכת בקרבוי של מערהפעלה/כי
�E כפתור 

ת האקלים, לחץ עלכת בקרכדי להפעיל את מער
� דולק).LEDהכפתור (כפתור ה

ת האקלים,כת בקרכדי להפסיק את פעולת מער
� כבוי)LEDלחץ שוב על הכפתור (כפתור ה

אוורור תא הנוסעים
ב את תא הנוסעים, פעל באופןכדי לאוורר היט

הבא:

) לאזור הכחול.Aבעת (סובב את ט¥

בובהפסק את פעולת מחזור האוויר, בסי¥

.) למצב Dבקר (

.) למצב Cבעת (סובב את ט¥

) למהירות הרצויה.Bסובב את בקר (¥

םילקא תרקב תכרעמ
 בהפעלה ידנית�

(אם קיימת)

2(

בקרים

ת אקליםכת בקרמער

(קירור)
בצע אתלחימום מהיר של תא הנוסעים יש ל

הפעולות שלהלן:

) לאזור הכחול.Aבעת (סובב את ט¥

להפעלת פעולת מחזור האוויר, סובב את¥

.) למצב Dהבקר (

.) למצב Cבעת (סובב את ט¥

ת) כדי להפעיל את בקרEלחץ על מתג (¥

) תידלק.Fהאקלים הנורית במתג (

4) (עוצמת( ) ל� Bסובב את בקר (¥

בית)אוורור מר

כוונון קירור

בעת לימין כדי להגביר אתסובב את הט¥

ה.הטמפרטור

בובהפסק את פעולת מחזור האוויר, בסי¥

.) למצב Dבקר (

) כדי להפחית את עצמתBסובב בקר (¥

המאוורר

) נלחץ,Eחס ההמזגן (כאשר מתג מדה: אזהר

ה מהירות המאווררהתפקוד יופעל רק אם נבחר

הראשונה.
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חימום של תא הנוסעים
בצע את הפעולות הבאות:

 לאזור האדום.(A)בעת סובב את ט¥

 למיקום הרצוי.(C)בעת סובב את ט¥

 למהירות הרצויה.(B)סובב את בקר ¥

ה של החלונותה מהירהפשר

מיתמיים (שמשה קדהקד

וחלונות צד)
פעל באופן הבא:

 לאזור האדום.(A)בעת סובב את ט¥

4) (עוצמת(  ל�(B)סובב את בקר ¥

בית)אוורור מר

. למצב (C)בעת סובב את ט¥

בובהפסק את פעולת מחזור האוויר, בסי¥

. למצב (D)בקר 

תה/הסרעל מנת שפעולת ההפשרה: אזהר

כב מחמםאדים תתבצע במהירות, אם קיים בר

מי או האחוריב הקדנוסף (מתחת למוש

מה וקומבי), מומלץ לכבות אותו,סאות פנורבגר

 איור 99 (הנורית(E)על ידי לחיצה על מתג 

ה.נכבית) שנמצא בלוח הבקר

ה הפעל את הבקרים כרגיל, כדיאחרי ההפשר

לשוב לתנאי אקלים נוחים.

ת האקלים יעילה מאודכת בקרמערה: אזהר

בוש האוויר.פלות של החלונות. בייבמניעת התער

הפעל את הבקרים כמתואר לעיל ולחץ על מתג

(E)ת האקלים,כת בקר איור 98 להפעלת מער

הנורית בלחצן תידלק.

ת חלונותהפשר

ם ו/או הבדליםבתנאי לחות גבוהה ו/או גש

בין זו בתוך תאה חיצונית לניכרים בין טמפרטור

הנוסעים, בצע פעולות הבאות כדי למנוע

ברות אדים על החלונות:הצט

 לאזור האדום.(A)בעת סובב את ט¥

בובהפסק את פעולת מחזור האוויר, בסי¥

. למצב (D)בקר 

ושקול להעביר  ל (C)בעת סובב את ט¥

ברים אדים.אם לא מצט אותה למצב 

 למהירות השנייה.(B)סובב את בקר ¥

ת האקלים יעילה מאודכת בקר מערה:אזהר

פלות של החלונות. בנוכחות שלבמניעת התער

בשת את האווירלחות גבוהה מאחר והיא מיי

ם לתא הנוסעים.המוזר

חימום מהיר של תא

הנוסעים
בצע אתלחימום מהיר של תא הנוסעים יש ל

הפעולות שלהלן:

 לאזור האדום.(A)בעת סובב את ט¥

להפעלת פעולת מחזור האוויר, סובב את¥

.. למצב (D)הבקר 

. למצב (C)בעת סובב את ט¥

4) (עוצמת(  ל�(B)סובב את בקר ¥

בית).אוורור מר

לאחר מכן יש להשתמש בבקרים כדי לשמר את

(D)תנאי הנוחות הרצויים, ולסובב את בקר 

 כדי להפסיק את פעולת מחזור האווירלמצב 

ברות אדים על החלונות.ולמנוע הצט

כאשר המנוע קר יש להמתין מספרה: אזהר

הדקות, על מנת שהקרר יגיע לטמפרטור

בית לפעולה.המיט
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ה חלון אחורי ומראותהפשר

חיצוניות
סאות/שווקים)(אם קיים עבור גר

 איור 100 להפעלת התפקוד.(A)לחץ על מתג 

הנורית במתג תידלק.

תפקוד זה מוגבל בזמן ויכבה באופן אוטומטי

ת של התפקודלאחר 10 דקות. הפעלה חוזר

(A)תופסק לאחר 5 דקות. לחץ שוב על מתג 

ם לכן.בוי התפקוד קודלכי

בקות על החלון האחוריביק מדאל תדה: אזהר

מעל סלילי החימום, כדי למנוע נזק.

הפעלת מחזור האוויר

הפנימי
 מומלץ להפעיל) למצב Dסובב את בקר (

ה בפקקיםאת פעולת מחזור האוויר בעת עמיד

או נסיעה במנהרות, כדי למנוע כניסת אוויר

כב. אין להשתמש בפעולה זומזוהם אל תוך הר

כב נוסעיםבים ברלזמן ארוך, במיוחד כאשר יוש

ברות אדים על גביבר עלול לגרום להצטבים, הדר

החלונות.

מחזור האוויר הפנימי מקצר את הזמןה: אזהר

הנחוץ לחימום או לקירור, בהתאם לפעולה

ת.הנבחר

אין להשתמש בפעולת מחזור האוויר בימים

גשומים/קרים, היא עלולה להגביר באופן

ברות האדים בפנים עלמשמעותי את הצט

החלונות .

חשוב
 מערכת מיזוג האוויר משתמשת בקרר)2

R134aאו  R1234yfהתואם לתקנות איכות  
הסביבה במדינות שבהן הרכב משווק. בעת
טעינה יש להשתמש רק בגז המצוין על הלוחית
בתא המנוע. שימוש בקרר אחר פוגע ביעילות
המערכת ובתקינותה. השמן המשמש את
המדחס קשור לסוג הקרר שבשימוש, מומלץ
לפנות למרכז שירות מורשה של חברת סמלת

מוטורס.

כתתחזוקת מער
כת מיזוג האווירף יש להפעיל את מערבחור

לפחות אחת לחודש למשך 10 דקות. לפני

כז שירות מורשהכת במרהקיץ בדוק את המער

ס.ת סמלת מוטורמטעם חבר
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ת אקלים אוטומטיתכת בקרמער

Aה, ת הטמפרטור העלאת/הורדB ,תצוגה Cת/הנמכת עוצמת האוורור, הגבר Dת האקלים, כת בקרחס מערבוי מדכיE  ,מחזור האוויר  Fבוי  הפעלת/כי

בוי מצבהפעלת/כי  Lמית, ה של השמשה הקדה מהירלחצן הפשר  Iבי, בוי קירור מר לחצן הפעלה/כיHת אוורור נוסף,  בחיר Gת אקלים, כת בקרמער

הת הטמפרטור  העלאת/הורד Lפיזור אוויר, G ת האקלים,  כת בקראוטומטי של מער

ת אקליםמי של בקרי בקרלוח קד
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כתבקרים של צג מער
סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

כת מאפשרים הפעלה של תפקודים המתוארים בפרק זה.פיים במערהלחצנים הגר

לניקוי מערכת בקרת האקלים והצג השתמש במטלית רבה, נקייה, יבשה ואנטי�סטטית וודא שהם כבויים במהלך הניקוי. מוצרי ניקוי והברקה11) 
עלולים לגרום נזק לפני השטח של המערכת. אל תשתמש באלכוהול, דלק או נגזרות שלהם. ודא שמוצרי הניקוי אינן מכילים אלכוהול או תוצרים שלו,

אפילו בכמות קטנה.

אזהרה
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תיאור הבקרים

הת על טמפרטורת אקלים אוטומטית שומרבקר

נוחה בתא הנוסעים ומפצה על הפרשי

הכב. הטמפרטורה בין פנים לחוץ הרטמפרטור

.22oCבית היא האופטימלית לנוחות מר

המשתנים והתפקודים המבוקרים אוטומטית

הם:

ת האוויר מפתחי האוורור הצדדיםטמפרטור¥

מי.של הנהג הנוסע הקד

חלוקת האוויר מפתחי האוורור הצדדים של¥

מי.הנהג/הנוסע הקד

םעוצמת מאוורר (זרימה רציפה של זר¥

אוויר).

בוש אוויר)חס (למען קירור/ייהפעלת מד¥

מחזור אוויר¥

כל התפקודים האלה ניתנים לכוונון ידני

ת תפקוד אחד אוכת ובחירבהפעלת המער

רות שלהם.יותר ושינוי ההגד

ה ידנית תמיד תהיה בעלת עדיפותבחיר

ת עדה אוטומטית ונשמררגבוהה יותר מהגד

 נלחץ, למעט במקריםAUTOשלחצן 

בות של בטיחות.בת מסיכת מתערשהמער

הפעולות הבאות אינן מנטרלות את תפקוד

AUTO.

בוי מחזור אווירהפעלה/כי¥

בויחסהפעלה/כיבוי של המדהפעלה/כי¥

חס, בהתאמה לתנאי מזג האוויר.מד

תרה המוגדשינוי הטמפרטור¥

בוי חימום חלון אחוריהפעלה/כי¥

כמות האוויר הנכנס לתא הנוסעים אינה

כב. היא נשלטתמושפעת ממהירות הר

אלקטרונית באמצעות המאוורר.

ת אוטומטית תמיד,ת האוויר מבוקרטמפרטור

ר בתצוגהה המוגדך הטמפרטורבהתאם לער

חסכת כבויה או אם המד(למעט אם המער

חס לאבהם המדמכובה בתנאים מסוימים ש

פועל).

ת להגדיר או לכוונן ידנית את:כת מאפשרהמער

ת האווירטמפרטור¥

בעה מצביםמהירות המאוורר לש¥

חלוקת האוויר¥

חסהפעלת המד¥

הת אדים מהירה/הסרתפקוד הפשר¥

מחזור אוויר¥

חימום חלון אחורי¥

כתנטרול המער¥

מצב הפעלה

ת האקליםכת בקרניתן להפעיל את מער

כים:רבמספר ד

 וללחוץ על מתגAUTOמומלץ ללחוץ על לחצן 

(A)ביעת הטמפרטורות הרצויות איור 101 לק

כת פועלת באופן אוטומטיבמצב זה המער

ה, כמות האווירלחלוטין לכוונון הטמפרטור

כתוחלוקת האוויר הנכנס לתא הנוסעים. המער

ת אתגם מנהלת את מחזור האוויר ומאפשר

חס מיזוג האוויר.פעולת מד

במהלך הפעלה אוטומטית, אתה יכול לשנות

רות, להפעיל/להפסיקאת  הטמפרטורות המוגד

את חימום החלון האחורי, להפעיל/להפסיק את

חס ומחזור האוויר בכל עת באמצעותהמד

כת תשנהשימוש בלחצנים הרלוונטיים, המער

רישותרות להתאמה לדאוטומטית את ההגד

החדשות.

ת האקלים תמשיך לנהלכת בקרבאופן זה מער

אוטומטית את כל התפקודים למעט אלו ששונו

ידנית. מהירות המאוורר זהה לכל האזורים של

תא הנוסעים.

ת האווירכוונון טמפרטור

 איור 101:(A)לחץ על מתג 

הלחץ מטה להפחתת הטמפרטור

הלחץ מעלה: להעלאת הטמפרטור

 מעלה או(A)ת ונשנית על מתג בלחיצה חוזר

LOבית) ו�ת אוויר מר (טמפרטורHIמטה 

ת אוויר מינימלית) התפקודים(טמפרטור

מופעלים בהתאמה. להפסקת התפקודים כוון

ה מסוים.ך טמפרטורלער
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ת מצב חלוקת אווירבחיר

ניתן לכוונן ידנית לממצבי חלוקת האוויר הבאים

) איור 101 בלוחGבלחיצה על הלחצנים (

כתהמכשירים או בלחצנים בצג מער

UconnectTM:

כזייםאוויר יוצא מפתחי האוורור המר

והצדדיים בלוח המכשירים ומכוון לפלג גופו

העליון של הנוסע בעונה החמה.

ך פתחי האוורור באזור הרגלייםרם דאוויר זור

מי והאחורי. מצב חלוקה זה מחמם אתהקד

תא הנוסע במהירות ומספק תחושה מידית

של חמימות.

מיתם לכיוון השמשה הקדאוויר מוזר

מיתבית של השמשה הקדה מרהפשר

בחור בשילוב של מספר מצבים בלחיצה עלניתן ל

מספר הלחצנים ברצף.

, מיזוג האוויר מנהל אוטומטית אתAUTOבמצב 

זרימת האוויר מפתחי האוורור. ניתן לשנות ידנית

כתאת חלוקת האוויר, היא מוצגת על מסך מער

.Uconnectכת מיזוג האוויר במער

כוונון מהירות מאוורר

ה של מהירות) להפחתה/הגברCלחץ על מתג (

המאוורר:

לחיצה מטה: המהירות פוחתת¥

ת המהירותלחיצה מעלה: הגבר¥

כת מיזוג האווירהמהירות מוצגת על מסך מער

בחור עוצמת מאוורר. ניתן לUconnectכת במער

ספציפית בלחיצה על החיצים של הלחצן

המיועד:

בית: כל הקווים מוארים.עוצמת מאוורר מר¥

עוצמת מאוורר מינימלית: קו אחד מואר.¥

כדי לשוב להפעלה אוטומטית שלה: אזהר

ה ידנית, לחץ על לחצןעוצמת מאוורר אחרי בקר

AUTO.

AUTOלחצן 

ת אקלים מנהלתכת בקרבלחיצה על מער

אוטומטית את התפקודים הבאים:

כמות האוויר וחלוקת האוויר הנכנס לתא¥

הנוסעים.

חס מיזוג האווירמד¥

מחזור אוויר¥

מותרות הידניות הקודביטול ההגד¥

אם מבוצע שינוי ידני של חלוקת האוויר או של

ת האקלים לאכת בקרמהירות המאוורר, מער

תשלוט יותר על כל התפקודים אוטומטית. כדי

ה האוטומטית אחרי כוונון ידני אחדבקרלחזור ל

.AUTOאו יותר, לחץ על לחצן 

מחזור אוויר

בוי בלחיצה עלמחזור האוויר ניתן להפעלה/כי

) איור E101לחצן (

ת לחמם/לקררכת מחזור מאפשרמערה: אזהר

את תא הנוסעים מהר יותר. עם זאת, לא מומלץ

להפעיל תפקוד זה בימים קרים/גשומים, מכיוון

ברות אדים עלשהוא יגביר את הסיכוי להצט

ת אקליםכת בקרהחלונות, (בפרט אם מער

כבויה).

ה החיצונית נמוכה, מחזורכאשר הטמפרטור

האוויר עשוי להיות מופסק (אוויר נכנס מבחוץ)

פלות החלונות.כדי למנוע התער

בהפעלה אוטומטית מחזור האוויר בתא הנוסעים

כת בהתאם לתנאיבוקר אוטומטית ע”י המערי

ההפעלה בחוץ.

ת אקליםכת בקרחס מערמד

) איור 101 להפעלה/נטרול שלFלחץ על מתג (

חס.המד

חס נשמר גם לאחר שמתג ההתנעהבוי המדכי

.STOPהועבר למצב 

ה האוטומטית שללהפעלה מחדש של הבקר

AUTO) אן לחצן Fחס לחץ שוב על לחצן (המד

(L).101 איור 
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חס כבוי, אוויר אינו נכנסכאשר המדה: אזהר

ה נמוכה יותרלתא הנוסעים עם טמפרטור

ה מזאת, בתנאיה החיצונית. יתרמהטמפרטור

מזג אוויר מסוימים החלונות עלולים להתכסות

באדים מהר משום שהאוויר לא מיובש.

ה של חלוןת אדים/הפשרהסר

אחורי מחומם

ת) איור 103 להפעלה של הסרAלחץ על מתג (

ה של חלון אחורי מחומםאדים/הפשר

,AVVכאשר מתג ההתנעה מועבר למצב 

התפקוד מופסק אוטומטית לאחר 10 דקות

בפעם הראשונה שהוא מופעל, בהפעלות

הבאות הוא יופסק לאחר 5 דקות.

אם תפקוד זה קיים, לחיצה על לחצן 

ת אדים של המראותה/הסרמפעילה גם הפשר

החיצוניות וחימום פתחי האוורור (אם קיים)

בר על צדו הפנימי שלביק דאל תדה: אזהר

החלון האחורי על סלילי החימום, כדי למנוע נזק

אפשרי לסלילי החימום שלא יאפשר להם לפעול

כראוי.

בוי/הפעלה מחדש שלכי

ת האקליםכת בקרמער
ת האקליםכת בקרבוי מערכי

 איור OFF (D).101לחץ על הלחצן 

ת האקלים כבויה:כת בקרכאשר מער

מחזור אוויר פעיל, ומבודד את תא הנוסעים¥

מבחוץ.

חס כבויהמד¥

המאוורר כבוי¥

חימום החלון האחורי מופעל/כבוי¥

ת על הטמפרטורותת אקלים שומרכת בקרמער

כת כובתה ומפעילהרות לפני שהמערהמוגד

כת נלחץ.אותן כאשר לחצן כלשהו של המער

ת האקליםכת בקרהפעלת מער

ת האקלים במצבכת בקרלהפעלת מער

) איור AUTO).101אוטומטי לחלוטין לחצן 

בי) (קירור מרMAX A/Cמצב 

איור Max A/C (H) 101לחץ ושחרר את לחצן 

בי.להפעלת קירור מר

, ניתן לכוונן את מהירותMAX A/Cבמצב 

המאוורר בהתאם לרצוי. כאשר נבחרים מצב

MAXת מופעלת ומצב ה הנבחרראחרים ההגד

A/C.מופסק 

חימום
החימום מופעל אוטומטית בהתאם לתנאי

.AVVבה כאשר מתג ההתנעה במצב ביהס

כתתחזוקת מער

3(

ת האקליםכת בקרף יש להפעיל את מערבחור

פעם אחת בחודש לפחות למשך 10 דקות.

כז שירותכת במרלפני הקיץ בדוק את המער

ס.ת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר
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אזהרה

מערכת מיזוג האוויר משתמשת בקרר)3
R134aאו  R1234yf התואם לתקנות איכות 

הסביבה במדינות שבהן הרכב משווק. בעת
טעינה יש להשתמש רק בגז המצוין על הלוחית
בתא המנוע. שימוש בקרר אחר פוגע ביעילות
המערכת ובתקינותה. השמן המשמש את
המדחס קשור לסוג הקרר שבשימוש, מומלץ
לפנות למרכז שירות מורשה של חברת סמלת.

מחמם נוסף
סאות/שווקים)(אם קיים עבור גר

ב הנהג נמצאסאות מסוימות, מתחת למושבגר

מחמם נוסף. המאוורר של מחמם זה מופעל

ה איור 104. בלוח הבקר(E)באמצעות לחצן 

מחמם נוסף עצמאי
סאות/שווקים)(אם קיים עבור גר

כב שני מאוורריםרישה, יכולים להיות ברעל פי ד

עצמאיים שונים, אחד אוטומטי מלא והשני ניתן

לתכנות.

סה אוטומטיתגר
המחמם הנוסף נכנס לפעולה באופן אוטומטי,

הכאשר המנוע פועל ומתקיימים הטמפרטור

רש של נוזלכב והמצב הנדרשת  מחוץ לרהנד

בד.בוי מתבצע באופן אוטומטי בלהקירור. הכי
39(

ה בחוץבתקופות בהן הטמפרטורה: אזהר

נמוכה, כאשר המכשיר נכנס לפעולה, יש להקפיד

מתעל כך שמפלס הדלק יהיה תמיד מעל ר

רש סיועת המכשיר עלול להינעל ויידבה. אחרהרזר

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברשל מר

בע”מ.

סה ניתנת לתכנותגר
המחמם הנוסף פועל באופן עצמאי לגמרי ללא

קשר לפעולת המנוע, ומאפשר את הפעולות

שלהלן:

חימום תא הנוסעים כאשר המנוע כבוי.¥

ת החלונות.הפשר¥

חימום נוזל הקירור של המנוע ולאחר מכן¥

חימום המנוע עצמו לפני ההתנעה.

כבת מ:כת מורהמער

מבער דיזל לחימום המים, עם משתיק קול¥

לצינור הפליטה עבור הגזים הבוערים.

ת לצינורות המכלמשאבת מינון המחובר¥

ת דלק למבער.ך העברלצור

כת הקירורממיר חום המחובר לצינורות מער¥

של המנוע.

כת החימום/ת למערה המחוברת בקריחיד¥

תאוורור של תא הנוסעים, אשר מאפשר

הפעלה אוטומטית.

ך שליטה עלה אלקטרונית לצורת בקריחיד¥

המבער המובנה ולכוונונו.

קוצב זמן (טיימר) דיגיטלי איור 105, להפעלה¥

ידנית של המחמם, או לתכנות השעה בה הוא

נדלק.

ף) מחמם, שומרהמחמם הנוסף (במהלך החור

ה ומזרים את נוזל קירור המנועעל הטמפרטור

ר כדי להבטיח פעילות מנועלזמן מוגד

אופטימלית ותנאי תא הנוסעים בעת התנעת

המנוע.

המחמם יכול לפעול אוטומטית בעת תכנות

באמצעות טיימר דיגיטלי או ידנית בלחיצה על

לחצן ”חימום מידי”  בטיימר.
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המחמם מצויד במגביל חימום, שעוצרה: אזהר

ה של חימום יתר כתוצאהה במקראת הבעיר

מכמות בלתי מספקת של נוזל קירור/דליפה של

ה כזה, לאחר תיקון התקלהנוזל קירור. במקר

כת הקירור ו/או מילוי נוזל קירור, יש ללחוץבמער

ת התוכנית לפני הדלקת המחמם.על כפתור בחיר

תלאחר הפעלת המחמם, מתוכנת או ידני, יחיד

ה האלקטרונית מפעילה את משאבת נוזלהבקר

הקירור ומפעיל את המבער בהתאם להליכי

רים מראש.ה מוגדבקר

ת גםתפוקת משאבת הסחרור מבוקר

ה אלקטרונית כדי למזערת בקרבאמצעות יחיד

את זמן החימום הראשוני.

ה מפעילהת הבקרכת פועלת, יחידכאשר המער

את מאוורור מחמם התא נוסעים במהירות

השנייה.

ת אוטומטיתעוצמת החימום של הדוד מבוקר

ה האלקטרונית בהתאםת הבקרבאמצעות יחיד

ה של נוזל הקירור של המנוע.לטמפרטור

המחמם יכול להפסיק לפעול באופן פתאומי

ה לאחר ההפעלה או בגללבשל כשל בעיר

ה זהשהלהבה כבתה במהלך ההפעלה. במקר

בוי ונסה להפעיל מחדש אתבצע את הליך הכי

המחמם. אם הוא עדיין לא פועל צור קשר עם

ס.כז שירות מורשה של סמלת מוטורמר

כת החימוםהפעלה של מער

ת אקלים אוטומטית,כת בקראם קיימת מער

ת האווירת את טמפרטורה מבקרת הבקריחיד

וחלוקתו כאשר החימום מופעל במצב חניה. אם

ת אקלים ידניים, כדיכת בקרקיים מחמם/מער

בקרבית, בדוק שמת החימום המרלהשיג את ר

אוויר’ת חימום/אוורור במצב כוונון טמפרטור

חם‘.

ף את החימום המקדים של תאכדי לתעד

ר את בקר חלוקת האוויר למצבהנוסעים, הגד

.

בעמית, קת השמשה הקדלמתן עדיפות להפשר

.את בקר חלוקת האוויר למצב 

בע את בקרכדי להפעיל את שני התפקודים, ק

.חלוקת האוויר למצב 

הסקיר

 ומבנה תפריט:105ה איור לוח בקר

ם פריט תפריט(1) ש

(2) סמל תפריט

(3) טיימר מופעל

(4) שעון

ה עם מחוון מצב(5) לחצן הפעלה מהיר

ה(6) לחצן בקר

פריטי התפריט הבאים זמינים מהתפריט

רות.הראשי: טיימר, חימום והגד

סמלים

ת זמן)רתפריט טיימר (הגד

תפריט חימום

כון תכניתזמן עד

רות.תפריט הגד

תזמון הופעל

תיאור   לחצן
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לחצנים ובקרים

בקרים ותפקודים   לחצן

ה עם מחווןלחצן הפעלה מהיר

מצב

התפקוד חזר

Backיציאה מתפריט הנבחר באמצעות תפקוד 

מת התפריט הבאהרות נשמרות ורה). ההגד(חזר

מוצגת.

תפקוד נבחר
בוב מתגסי

ה (בקר/הבקר

לחצן)

האישור הפעולה שנבחר

המתג בקר

לחצן הפעלה

(בקר/לחצן)

נורית חיווי מצב

המצב של המחמם מצוין באמצעות הצבע של

ה.נורית חיווי של לחצן הפעלה מהיר

L        נורית    מצב E DL E DL E DL E DL E D

מחמם כבוי � לוח

ה פעילבקר

אדומה מהבהבת
גיאה � מצבש

חימום לא זמין

ה נכנס למצב שינה (התצוגהלוח הבקר

ה לא מופעלוהנוריות כבים) אם לוח הבקר

 שניות והמחמם כבוי.60במשך 

ביתצוגת מצב פסי

ה אחראם המחמם מופעל באמצעות לוח בקר

 אוTelestart (לדוגמה  Webastoשל 

ThermoCallה מופעל מחדש ממצב) לוח הבר

הסרק ומצב הפעלה נבחר באמצעות לוח הבקר

האחר מוצג בתצוגה. התצוגה תלויה במחמם

המחובר.

בועבנה קל

מצב תכנות מראש

של חימום � לוח

ה במצב סרקבקר
ירוקה מהבהבת

תצוגת מידע

הנתונים הבאים על המחמם המחובר ולוח

ה מוצגים בתצוגת ההפעלה:הבקר

הם לוח הבקרש¥

ם המחמם המחוברש¥

ה  המחוברסת תוכנה  של לוח הבקרגר¥

ה  המחוברה של לוח הבקרסת החומרגר¥

התפריט הראשי מוצג לאחר 1.5 שניות¥

מצב חימום

 (חימום) מהתפריטHeatingבחר בפריט ¥

הראשי.

ה. זמן ההפעלה יהבהבלחץ על לחצן הבקר¥

בתצוגה.

ת זמןרת הגדבחירה לסובב את לחצן הבקר¥

 (כעת).Nowהפעלה 

ביבחור ולהפעיל זמן הפעלה מרניתן ל

ה בכיוון השעון.בוב לחצן הבקרבסי

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥

ההבחיר

) ושעותMinuteבע בדקות (זמן ההפעלה נק

)Hour.(

Heatingזמן החימום מתחיל. פריט תפריט ¥

ר מראש מוצגים(חימום) והזמן שהוגד

ה נדלקתבתצוגה. נורית לחצן הפעלה מהיר

בירוק.

        מצב הפעלה   תצוגה

L        נורית    מצב E DL E DL E DL E DL E D

בוע  ירוקה ק מצב חימום

חימום

לחץ על לחצן הפעלה

לנטרול המצב ה מהיר

בי. המחמם נכבה.הפסי
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הפעלת המחמם באמצעות לחצן
ההפעלה מהיר

ה” להפעלתניתן להשתמש ב”הפעלה מהיר
.החימום באמצעות פשוט לחיצה על לחצן 

ניתן לשנות את מצב ההפעלה בהתאם לרצונך.

ה של מחמם מיםהפעלה מהיר

ה מתוכנת לחימום.לחצן הפעלה מהיר

.ה לחץ על לחצן הפעלה מהיר

 (חימום)Heatingהחימום מתחיל. פריט תפריט 
ר מראש מוצגים בתצוגה. נוריתוהזמן שהוגד

לחצן נדלקת בירוק.

ה במהלך הפעלתכוונון הטמפרטור
החימום.

המחמם  פועל.¥

תבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
ה הרצויה.הטמפרטור

ה תוך 5 שניות לאישורלחץ על לחצן הבקר¥
ה.הבחיר

מת החימום במהלך ההפעלהכוונון ר

הבחירמות ניתנות למחמם עם ר¥

המחמם פועל.¥

תה למעבר בין בחירלחץ על לחצן הבקר¥
מת החימום.ת רה ובחירטמפרטור

מתת רבחירלחץ על לחצן החץ ל¥
ה הרצויה.הטמפרטור

ה תוך 5 שניות לאישורלחץ על לחצן הבקר¥
ה.הבחיר

כוונון זמן נותר

אם רצוי, ניתן להגדיר זמן הפעלה ארוך יותר. לא
בצע שינויים נוספים לאחר זמן הפעלהניתן ל

כה אפשרית  רקמינימלי של 10 דקות. האר
בוי והפעלה מחדש.באמצעות כי

זמן נותר למחמם מים

המחמם  פועל.¥

ת זמןרת הגדבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
 (דקות).Minutesהפעלה 

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ה. החימום מופעל. פריט תפריטהבחיר

Heating(חימום) והזמן הנותר מוצג 
ה נדלקבתצוגה. נורית לחצן הפעלה מהיר

בירוק.

בויכי
המחמם  פועל.¥

ה. הנורית בלחצןלחץ על לחצן הפעלה מהיר¥
ה משתנה מירוקה (במצבהפעלה מהיר

בנה.חימום) לל

ת זמן מראש)רתכנות טיימר (הגד
בה רתפקוד זה זמין רק עם לוח בקר

MultiControlניתן להגדיר זמני הפעלה 7 ימים . 
מראש. המחמם מופעל אוטומטית בזמנים
ריםהמתוכנתים. ניתן לשמור עד 3 זמנים מוגד

רים מראש.מראש ליום ועד 21 זמנים מוגד
המספר של טיימרים פועלים זמינים עשויים

MultiControlלהשתנות בהתאם לסוג לוח 

ההמשמש וסוג השימוש (מכונית, משאית, סיר
בי של 21 טיימר פעילים כולים). מספר מר’וכו

להיות זמינים.

רות זמן הפעלהטיימר: הגד

ריםבוע מוגדשעה נוכחית ויום בש¥

חימום מופסק¥

 נבחר  מהתפריט הראשי.Timerפריט ¥

Updateה לחץ על לחצן הבקר¥
programmed timeכן זמן מתוכנת) (עד

ר עדיין טיימר)מוצג בתצוגה (אם לא הוגד

ה להוספת טיימר חדש.לחץ על לחצן הבקר¥

Day of theת בחירה לסובב את לחצן הבקר¥
weekבוע). (היום בש

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ההבחיר

Hourת בחירה לסובב את לחצן הבקר¥
(שעה) לשעת הפעלה.

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ה.הבחיר

ר) מוגדMinuteזמן התחלה עבור דקות (
 (שעה).Hourהתחלה עבור בזמן 

Hourת  בחירה לסובב את לחצן הבקר¥
(שעה) לשעת הפסקה

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥

ההבחיר

ר) מוגדMinuteזמן ההפסקה עבור דקות (¥

 (שעה).Hourכזמן התחלה עבור 
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רות מצב חימוםטיימר: הגד

כל המחממים:

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥

ה. הטיימר נשמר ומוצג בתצוגה (חיוויהבחיר

בד).ה עבור מחממי אוויר בלטמפרטור

לחץ על לחצן הפעלה/נטרול של הטיימר¥

Activate.כשיוצג בתצוגה 

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥

ר מראש פעילההפעלה. זמן הפעלה מוגד

בן.מסומן בפס ל

 מופיע בתפריט הראשי. לחצןTסמל ¥

ה יהבהב בירוק אם הטיימרההפעלה המהיר

פעיל עבור תפקוד החימום.

הפעלה, נטרול, כוונון או מחיקה של

הטיימר

ה, הטיימרים השמוריםלחץ על לחצן הבקר¥

רדרים לפי סיוצגו בתצוגה. הטיימרים מסוד

זמנים בהתאם ליום/שעה. הטיימר הפעיל

הבא מוצג בראשון (חיווי מהירות המאוורר

בד).מוצג עבור מחממי אוויר בל

ת הטיימר.בחירה לסובב את לחצן הבקר¥

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥

ההבחיר

ת אחתבחירה לסובב את לחצן הבקר¥

 )פועל,On, Off, Fit, Deleteמהאפשרויות( 

כבוי, מותאם, מחיקה.

ניקוי כל הטיימרים

סמל טיימר נבחר בתפריט הראשי.¥

ה. הטיימרים השמוריםלחץ על לחצן הבקר¥
מוצגים בתצוגה (חיווי מהירות המאוורר

בד).עבור מחממי אוויר בל

Clearסובב את הבקר נגד יכוון השעון  עד ¥
all.(נקה הכול) מוצג בתצוגה 

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
 יופיע בתצוגה.OKה. הבחיר

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ה. כל הטיימרים שתוכנתו נמחקו.הבחיר

התפריט הראשי מופיע בתצוגה.

בועת היום בשרהגד

רות) נבחר. (הגדSettingsפריט התפריט 

Day of theת בחירה לסובב את לחצן הבקר¥
weekבוע). (היום בש

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ההבחיר

Day of theת בחירה לסובב את לחצן הבקר¥
weekבוע)  הרצוי. (היום בש

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ההבחיר

ת זמןרהגד

רות) נבחר. (הגדSettingsפריט התפריט 

Timeת פריט בחירה לסובב את לחצן הבקר¥
(זמן).

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ההבחיר

ת השפהבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
הרצויה (לדוגמה 24/12 שעות).

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ה. הזמן מהבהב בתצוגה.הבחיר

Hourת  בחירה לסובב את לחצן הבקר¥
(שעה) לשעת הפסקה

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ה. ההדוקת מהבהבות.הבחיר

רות בדיוק כמו השעה.הדקות מוגד

רות שפההגד

רות) נבחר. (הגדSettingsפריט התפריט 

ת פריטבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
Language.(שפה) 

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ההבחיר

ת השפהבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
 איטלקית).Italianהרצויה (לדוגמה 

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ההבחיר

הה של הטמפרטורת המדידביעת יחידק

רות) נבחר. (הגדSettingsפריט התפריט 

ת פריטבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
 (יחידותTemperature unitתפריט 

ה).טמפרטור

ה.ת היחידבחירה ללחץ על לחצן הבקר¥

ה זו מיושמת ללא אישור.רהגד
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רות בהירותגדה

הבהירות של התצוגה מותאמת בהתאם לאות
כב והציוד המותקן.מהר

רות) נבחר. (הגדSettingsפריט התפריט 

ת פריטבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
 (בהירות).Brightnessתפריט 

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ההבחיר

מהת הרבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
הרצויה.

ת מהבהבת.מה הנבחרהר¥

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ההבחיר

בוי הצג התצוגהרות כיהגד

רות) נבחר. (הגדSettingsפריט התפריט 

ת פריטבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
Screen Timeout.(תזמון מסך) 

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ההבחיר

תרת הגדבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
 (אוטומטי).Autoרש הזמן הנד

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ההבחיר

התצוגה אינה מנוטרלת במהלך הפעלת
 (אוטומטי)Autoהחימום, אם אפשרות 

ה. הצג ייכבה לאחר 10 שניות כאשרנבחר
 (אוטומטי) אם המחמם אינוAutoמצב 
פעיל.

ת יום/לילהרות תאורהגד

ת יום ללילה שלבחור בין תאוראתה יכול ל
ה, (כבויה) נבחרOffהתצוגה. אם אפשרות 

ה הכלליות מופעלות ללא הבחנהרות התאורהגד
בין מצב יום ולילה.

רות) נבחר. (הגדSettingsפריט התפריט 

/Dayת פריט בחירה לסובב את לחצן הבקר¥
night.(יום לילה) 

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ההבחיר

ת מראש.ר (מופסק) מוגדOffה הבחיר¥

כיםת העררה להגדסובב את לחצן הבקר¥
עבור התחלת היום, סיום היום, בהירות

(יום), בהירות (לילה).

ה מראשהתצוגה מציגה את השעה שנבחר¥
עבור היום.

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ה.הבחיר

¥Time (זמן) עבור Start of dayהתחלת) 
היום) מהבהבת בתצוגה.

 (זמן)Timeת  בחירה לסובב את לחצן הבקר¥
 (התחלת היום) הרצוי.Start of Dayשל 

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
Start of (דקה) עבור Minuteה. זמן הבחיר

Day.(התחלת היום) מהבהב בתצוגה 

Minute (דקה) של Start of Dayהתחלת) 
Start of (שעה) של Hourר בתור היום) מוגד

Day(התחלת היום) 

Timeת  בחירה לסובב את לחצן הבקר¥
 (סיום היום) הרצוי.End of Day(שעה) של 

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
End of (דקה) עבור Minuteה. זמן הבחיר

day.(סיום היום) מהבהב בתצוגה 

 Minute  (דקה) שלEnd of day(סיום היום) 
End of day (שעה) של Hourר בתור מוגד

(סיום היום).

Dayמת הבהירות התצוגה מציגה את ר¥
(יום).

 חימוםDayת בחירה לסובב את לחצן הבקר¥
בוע)  הרצוי.(היום בש

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
מת בהירות הרצויה ללילהה לרהבחיר

NIGHT.

מתת רבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
. השפהNIGHTבהירות הרצויה ללילה 

הרצויה (לדוגמה בהירות) איטלקית.

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ה.הבחיר

 (יום לילה) מוצג בתצוגה,Day/nightסמל ¥
כים הנבחרים נשמרים.הער

כתקריאה למידע המער

סת התוכנהכת מכיל נתונים על גרמידע המער
ה וכן הייעוד של המחמםה של לוח הבקרוהחומר

רות) (הגדSettingsהמחובר. פריט התפריט 
נבחר.

ת פריטבחירה ל את לחצן הבקרסובב¥

System Informationכת). (מידע מער
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אישורה ללאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
ם המחמם מהבהב בתצוגה.ה. שהבחיר

םה למעבר בין שסובב את לחצן הבקר¥
ם לוחה (שהמחמם ומידע לוח הבקר

ה)סת תוכנה וחומרה, גרהבקר

גיאה שמורותהצגת הודעות ש

גיאה (קודים) הקשורות למחמם וכלהודעות ש
ה של תקלותבים המחוברים האחרים במקרכיהר

גיאה הנוכחיותנשמרים ומוצגים כאן. הודעות ש
גיאהגם מסומנות  !”. יש לאשר את הודעות ש

ה.מיד כאשר הן מופיעות בלחיצה על לחצן הבקר
התפריט הראשי יוצד שוב רק לאחר אישור.

רות) נבחר. (הגדSettingsפריט התפריט 

ת פריטבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
גיאה). (הודעת שError Messageתפריט 

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
גיאהה. הודעה (או הודעות) השהבחיר

 מופיע בתצוגה אם איןOKמופיעות בתצוגה. 
גיאהה של הודעות שגיאה. במקרהודעות ש

בובחוזרות, ניתן להציג את כל ההודעות בסי
הבקר.

ה לפריטה לחזרלחץ על לחצן הבקר¥
התפריט.

איפוס

ה הבסיסיותרות התצוראיפוס מחזיר את כל הגד
רות בסיסיות באמצעות טכנאי) למעט יום(הגד

בוע ושעה.בש

רות) נבחר. (הגדSettingsפריט התפריט 

ת פריטבחירה לסובב את לחצן הבקר¥
 (איפוס).Resetתפריט 

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
 יופיע בתצוגה.OKה. הבחיר

ה לאישורלאחר מכן לחץ על לחצן הבקר¥
בוצע אתחול.ה. יהבחיר

רות האישיות שלך יימחקו. התהליךההגד
הזה אינו תקף למפרע.

ניקוי
כה,ה רק אם מטלית ריש לנקות את לוח הבקר

בים. יש לשמור שלא תחדור לחותנטולת סי
ה. אין להשתמש במנקי חלונות,בית לוח הבקרל

סיסים, ממסים וחומריחומרי ניקוי ביתיים, תר
ניקוי על בסיס אלכוהול.

גיאההודעת ש
H או Fגיאה של המחמם מוצגות כ� הודעות ש

ויש להשתמש בתיאור המחמם התואם. הודעות
.Tה מוצגות עם האות גיאה של לוח הבקרש

גיאה מופיעה בתצוגההודעת ש

ה לאישור הודעתלחץ על לחצן הבקר¥
גיאה.הש

גיאה מאוחסנת בזיכרוןאם הודעת הש¥
גיאות.ש

גיאהאם לא התבצע אישור, הודעת הש¥
תוצג שוב (לדוגמה בעת התנעה מחדש

או יציאה ממצב המתנה).

גיאהקודי ש

גיאה בתצוגה צור קשראם מוצגת הודעת ש
שירות הלקוחות.

 עבודות תחזוקה ותיקון של המחממיםה:אזהר
בות להתבצע ע“י איש מקצוע מיומן ומוסמך.חיי

גיאה של לוחדוגמאות של הודעות ש
המחוונים

T84מתח נמוך (אספקת מתח חלשה). טען �
כת החשמל שלאת המצבר או בדוק את מער

כב.הר

Te4מצב תקלה נור �. צור קשר עםLEDחת  
כז שירות מורשה/שירות לקוחות.מר

 Tebש �ה של הפסקת מתחגיאת זמן. במקר
מעל ל�8 דקות: כוונן מחדש את התאריך ואת
השעה. אם אירעה תקלה ללא קטיעת המתח:

תכז שירות מורשה של חברצור קשר עם מר
סמלת בע”מ.

T12תקלת תקשור �. נבחר מחמםW-Busת  
גוי.ש

עקוב אחר הליך המתואר בהוראות ההתקנה .
כז שירות/שירות לקוחות (אםצור קשר עם מר

רש).נד

גריטה
ה יחד עם אשפהאין להשליך את לוח הבקר

ביתית בהתאם לתקנות המקומיות עבור

השלכה של פסולת אלקטרונית.
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סיוע ושירות לקוחות

עהאם יש לך שאלות טכניות או בעיה בנוג

להתקן?

תחזוקה
כזבוע במרבדוק את המחמם הנוסף באופן ק

ת סמלת בע”מ (ובתחילת כלשירות מטעם חבר
ף). כך תבטיח שהמחמם יפעל באופן בטוחחור

וחסכוני ויאריך ימים.

כת חימום נוספתמער

מה וקומבי)מאחור (פנור
(אם קיימת)

כת חימוםמה וקומבי יש מערסאות פנורבגר
רישה),כת חימום נוספת (על פי דכזית ומערמר

תה מעל שורשהבקרים שלה נמצאים על התקר
בים השנייה איור 106.המוש

כת תפעל, יש להדליק אותהכדי שהמער
ה.באמצעות כפתור איור 107 שעל לוח הבקר

בי (באזור למצב של קירור מר(D)סובב את כפתור 
ר יפלט מפתחית החדהכחול), אוויר בטמפרטור

האוורור בגומחות הרגליים האחוריות (מתחת
סתבים השנייה והשלישית בגרלשורות המוש

מה, ומהסורג שמעל קשת הצד של הגלגלפנור
סאות קומבי).השמאלי בגר

בי (באזור למצב של חימום מר(D)סובב את כפתור 
האדום), אוויר חם ייפלט מפתחי האוורור בגומחות

ביםהרגליים האחוריות (מתחת לשורות המוש
מה, ומהסורגסאות פנורהשנייה והשלישית בגר

סאותשמעל קשת הצד של הגלגל השמאלי בגר
קומבי), בתנאי שהמנוע הספיק להתחמם.

ת אקליםכת בקרמער

מה וקומבי)(פנורנוספת מאחור
(אם קיימת)

כת חימום/מיזוגמה וקומבי יש מערסאות פנורבגר

רישה),כת נוספת (על פי דכזית ומעראוויר מר

תה מעל שורשהבקרים שלה נמצאים על התקר

כת תפעלבים השניה, איור 106.  כדי שהמערהמוש

 שנמצא(E)יש להדליק אותה באמצעות כפתור 

ה, איור 109. המזגן יפעל רק בתנאיעל לוח הבקר

כזי פועל.שהמזגן המר

בימכוון למצב של קירור מר(D) כאשר כפתור ¥

(באזור הכחול), אוויר קר נפלט מפתחי האוורור

ה.בתקרש

בי למצב של חימום מר(D)כוונן את כפתור ¥

(באזור האדום), אוויר חם ייפלט מפתחי

האוורור בגומחות הרגליים האחוריות (מתחת

סאותבים השניה והשלישית בגרלשורות המוש

מה, ומהסורג שמעל קשת הצד שלפנור

סאות קומבי), בתנאיהגלגל השמאלי בגר

שהמנוע הספיק להתחמם.

כז, האוויר  מכוון למר(D)כאשר כפתור ¥

הבתקרם יתפצל בין פתחי האוורור שהמוזר

בגומחות הרגליים האחוריות,ופתחי האוורור ש

בטמפרטורות שונות.

חס של המזגן הראשי פועלכאשר המד: האזהר

), גם אם המאוורר של המזגןE(לחיצה על כפתור 

הנוסף מכוון למצב 0, הוא יופעל באופן אוטומטי

ח, שעלולעל עוצמה 1, כדי למנוע היווצרות קר

כת.בי המערכילגרום נזק לר
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אזהרה

המחמם שורף דלק ממש כמו המנוע, אם39)
כי בשיעור נמוך יותר. על מנת למנוע הרעלה
וחנק אסור בשום אופן, אפילו לא לפרקי זמן
קצרים,  להדליק את המחמם הנוסף במקומות
סגורים, כמו חניון או מוסך, שאין בהם מאווררים

להוצאת גזי פליטה.

תכת בקרבקרי מער

סתאקלים אחורית בגר

הסעת נוסעים

כת חימום נוספתמער

מהסאות פנורמאחור (בגר

וקומבי)
סאות/שווקים)(אם קיים בגר

כת חימוםמה וקומבי יש מערסאות פנורבגר

רישה),כת חימום נוספת (על פי דכזית ומערמר

תה מעל שורשהבקרים שלה נמצאים על התקר

בים השנייה, איור 108.המוש

כת תפעל, יש להפעיל אותהכדי שהמער

ה. בלוח הבקר(E)באמצעות לחצן 

בי (באזור למצב של קירור מר(D)סובב את בקר 

בה ייפלטבית הסהכחול), אוויר בטמפרטור

מפתחי האוורור בגומחות הרגליים האחוריות

בים השנייה והשלישית(מתחת לשורות המוש

מה, ומהסורג שמעל קשת הצד שלסת פנורבגר

סאות קומבי).הגלגל השמאלי בגר

בי למצב של חימום מר(D)סובב את בקר 

(באזור האדום), אוויר חם ייפלט מפתחי האוורור

(בגומחות הרגליים האחוריות מתחת לשורות

מה,סת פנורבים השנייה והשלישית בגרהמוש

ומהסורג שמעל קשת הצד של הגלגל השמאלי

סאות קומבי).בגר

ת אקליםכת בקרמער

סאותנוספת מאחור (בגר

מה וקומבי)פנור
סאות/שווקים)אם קיימת בגר(

כת חימום/מה וקומבי יש מערסאות פנורבגר
מה וקומבי) (על פימיזוג נוספת מאחור (פנור

הרישה), שהבקרים שלה נמצאים על התקרד
בים השנייה, איור 108. כדית המושמעל שור
כת תפעל יש להפעיל אותה באמצעותשהמער
ה. איור 109 שנמצא על לוח הבקר(E)כפתור 

כזי פועל.המזגן יפעל רק בתנאי שהמזגן המר

בי מכוון למצב של קירור מר(D)כאשר בקר ¥
(באזור הכחול), אוויר קר נפלט מפתחי

ה.האוורור בתקר

בי למצב של חימום מר(D)סובב את כפתור ¥
(באזור האדום), אוויר חם ייפלט מפתחי

האוורור בגומחות הרגליים האחוריות
בים השניה(מתחת לשורות המוש

מה, ומהסורגסאות פנורוהשלישית בגר
שמעל קשת הצד של הגלגל השמאלי

 בתנאי שהמנוע הספיקסאות קומבי),בגר

להתחמם.
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חלונות חשמליים
,MARכאשר מפתח ההתנעה מכוון למצב 

המתגים שעל משענת הזרוע בדלת הנהג איור

110 מפעילים את הפעולות שלהלן:

(A)מי.ת החלון השמאלי הקדפתיחת/סגיר

(B)מי.ת החלון הימני הקדפתיחת/סגיר

מכסה תא מנוע

פתיחה
בצע את הפעולותלפתיחת מכסה תא המנוע יש ל

שלהלן:

פתח את דלת הנהג, כדי שתוכל להגיע אל¥

הידית לשחרור מכסה תא המנוע.

משוך את הידית בכיוון החץ איור 111.¥

  איור 112, כפי שמוצג באיור.(A)ם את ידית הר¥

ם את מכסה תא המנוע ובאותו הזמן שחררהר¥

,(D)בתו  את מוט המכסה איור 113 מתוש

 של המוט אל תוך(C)כעת הכנס את קצה 

 איור 114.(E)שקע 

לפני פתיחת מכסה תא המנוע, יש לוודא: האזהר

מות.מית אינן מורשזרועות מגב השמשה הקד

אזהרה פעולה רצופה אוטומטית
ניתן לפתוח ולסגור את החלון של הנהג באופן

מי ניתן רק לפתיחהאוטומטי. חלון הנוסע הקד

באופן אוטומטי.

בצע פעולה אוטומטית רצופה של החלון,כדי ל

החזק את אחד הכפתורים לחוץ למשך יותר

תמחצי שנייה. החלון עוצר כשהוא מגיע לנקוד

הקצה, או כאשר לוחצים על הכפתור פעם

נוספת.

 כאשר מפתח ההצתה מכוון למצבה:אזהר

STOPאו מוצא ממקומו, ניתן להפעיל את 

החלונות החשמליים במשך כשלוש דקות,

ע שאחת הדלתות נפתחת לא ניתןומרג

להפעילם עוד.

מידלת הנוסע הקד

מי,על משענת הזרוע של דלת הנוסע הקד

מותקן מתג להפעלת החלון של דלת זו.

40(

שימוש לא כראוי בחלונות החשמליים40) 
עלול להיות מסוכן. לפני הפעלתם ובמהלכה

בדוק תמיד שאף נוסע לא חשוף לסכנת
פציעות מחלקים נעים או מחפצים

שנתפסים בהם או שנפגעים על ידם. בצאתך
מהרכב הוצא תמיד את המפתח ממתג

ההתנעה, כדי למנוע סכנת פציעות הנובעת
מהפעלה בשוגג של חלונות חשמליים.

 ממוקם באחד ממצבי הביניים,(D)אם בקר ¥
הבתקרהאוויר יתחלק בין פתחי האוורור ש

בגומחות הרגלייםופתחי האוורור ש
האחוריות, בטמפרטורות שונות.

חס של המזגן הראשי פועלכאשר המדה: אזהר
, גם אם המאוורר של המזגןE)(לחיצה על לחצן 

הנוסף מכוון למצב 0, הוא יופעל באופן אוטומטי
ח שעלולעל עוצמה 1, כדי למנוע היווצרות קר

כת.בי המערכילגרום נזק לר
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הסגיר

פעל באופן הבא:

אחוז את מכסה המנוע ביד אחת וביד¥

 איור(C)השנייה הוצא את מוט התמיכה 

 והחזר אותו לתפס שלו(E)בת 114 מהתוש

(D).113 איור 

הורד את מכסה תא המנוע עד לגובה של¥

ך מעל תא המנוע, והנח לו20 ס”מ בער

ליפול. נסה לפתוח אותו כדי לוודא שמכסה

ב ואינו מוחזק רק עלתא המנוע נסגר היט

ידי תפס הבטיחות. אם מכסה תא המנוע

ב, פתח אותו וחזור על הנוהללא נסגר היט

ואל תלחץ עליו.

 כדי למנוע פתיחה במהלך הנסיעה,:האזהר

ב.בדוק כי מכסה תא המנוע סגור ומאובטח היט

 היזהר שצעיפים, עניבות וחפצי ביגוד41)
רפויים אחרים לא ייגעו גם בשוגג בחלקים

נעים. הביגוד עלול להיתפס ולהימשך לחלק
ולגרום לפציעה קשה.

 מסיבות של בטיחות מכסה המנוע חייב42)
להיות סגור היטב לפני התחלת הנסיעה. לכן
ודא שמכסה המנוע סגור היטב ושהבריח
משולב. אם אתה מגלה שמכסה המנוע לא
סגור כראוי בעת נהיגה, עצור מיד את הרכב

וסגור את מכסה המנוע כראוי.

 מכסה המנוע עלול ליפול פתאום, אם מוט43)
התמיכה שלו לא מוצב נכונה.

 בצע פעולות אלה רק כאשר הרכב עומד.44)

 הרם את מכסה המנוע בשתי הידיים45)
לפני הרמתו ודא שזרועות המגבים נחות על

השמשה הקדמית, שהרכב נייח ושבלם
החניה משולב

אזהרה



70

ה
רכ

 
א

 ת
ר

כב
ך

סאות מסוימות ניתן לכוונן את גובה משענותבגר

הראש, והן ננעלות באופן אוטומטי במיקום הרצוי.

46(

משענות ראש

מיותמשענות ראש קד

כוונון
ם את משענת הראש עד: הרהגבהה¥

בות.בע במקום ויישמע צליל השתלשתתק

) איור A)115: לחץ על כפתור הנמכה¥

והנמך את משענת הראש.

מיות, לחץכדי להסיר את משענות הראש הקד

 איור 115,(B) ו� (A)בו זמנית על כפתורים 

ומשוך את משענת הראש כלפי מעלה.

אזהרה

את כל הכוונונים יש לבצע רק כאשר46)
הרכב עומד במקום והמנוע כבוי. את משענת

הראש יש לכוון כך שהראש ישען עליה ולא
הצוואר. רק במצב זה היא מסוגלת להגן

היטב על הראש. להגנה מיטבית של משענת
הראש, יש לכוונן את משענת הגב למצב של
ישיבה זקופה כאשר הראש נמצא קרוב ככל

שניתן אל משענת הראש.

אביזרים והתקנים

פנימיים

תא אחסון עילי �

בת קירורתי
סאות/שווקים)(אם קיים עבור גר

ם את הכיסוי המוצגכדי להשתמש בתא הר

בוק. כאשרבאיור 116. התא מצויד במחזיק בק

ת פתח,המזגן דולק התא מקורר/מחומם בעזר

ת האקליםכת בקרשמחובר למער

ה מתחת ללוחתאור

המכשירים
הבחלק התחתון של לוח המכשירים יש תאור

שדולקת במצבים הבאים:

 והמנועSTOPכאשר מתג ההתנעה במצב ¥

ה תמיד כבויה.כבוי התאור

 והאורMARכאשר מתג ההתנעה במצב ¥

בוע ללאה דולקת קהנמוך כבוי, התאור

אפשרות לכוון את העוצמה שלה.

 והאורMARכאשר מתג ההתנעה במצב ¥

ה דולקת וניתן לכוון אתהנמוך דולק, התאור

העוצמה שלה.

תא כפפות
) איורAלפתיחת תא הכפפות השתמש בידית (

.117
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תא כפפות עם מנעול
סאות/שווקים)(אם קיים עבור גר

סובב את המפתח עם כיוון השעון/נגד כיוון

השעון, כדי לנעול/לפתוח את המנעול איור 118.

לפתיחת תא הכפפות השתמש בידית.

 איור 120 נמצא בצד ימין של לוח(B)תא 

המכשירים, מעל תא הכפפות.
בוקים (0.5 ליטר/0.75 ליטר) איורפחיות/בק

כז לוח המכשירים במקום של תא121, במר

האחסון.

כיסי אחסון בדלת
בכל אחת מהדלתות יש כיסים לחפצים/.

מסמכים איור 122.

תא אחסון
סאות/שווקים)(אם קיים עבור גר

כז לוח השעונים.  איור 119 נמצא במר(A)תא 

מחזיק כוסות � פחיות �

בוקים בלוחמחזיק בק

המכשירים
סאות/שווקים)(אם קיים עבור גר

סאות יש שני מחזיקי ספלים/בחלק מהגר
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ב הנוסעתא מתחת למוש

מיהקד

כדי להשתמש בתא יש לפעול כך:

 איור 123 והסר אותו(A)פתח את כיסוי ¥

כפי שמתואר באיור.

 נגד כיוון השעון(B)סובב את ידית הנעילה ¥

והסר אותה כדי שניתן יהיה להסיר את

התא.

מחיצה אחורית
בועה, אוכב מחיצה אחורית קיתכן שיש בר

מחיצת זכוכית ניתנת להזזה.

כדי לפתוח/לסגור את מחיצת הזכוכית הניתנת

) איור A.124להזזה, השתמש בידית (

כת טעינה אלחוטית �מער

WCPMמשטח טעינה) 

אלחוטית)
(אם קיים)

כת הטעינה האלחוטית מופעלת אוטומטיתמער

כאשר טלפון נייד מונח על המחזיק בתא

) באיור 125 או בין מחזיקי הכוסותAהכפפות (

)Aבאיור 126, אם הטלפון הנייד תואם לתקן (

Qi.

NFCה: המטען האלחוטי מצויד באנטנת הער

 עשויApple Payולכן תפקוד ארנק אלקטרוני 

: אך זה לא יגרוםiPhoneלהיות מופעל בטלפוני 

ביצוע עסקה כספית או יפריע לטעינה.ל

בדגמים מסוימים קיים גריל מגן על חלון

המחיצה בתוך תא המטען.

אם הטלפון הנייד מוסר מהמשטח במהלך

הטעינה האלחוטית, הטעינה תיפסק מיד.

כבכת הטעינה האלחוטית פעילה כאשר הרמער

כב טעון דיו.במצב פעיל ומצבר הר

כת הטעינהת עם מערבאמצעות תקשור

האלחוטית והנחת הטלפון הנייד במחזיק הטלפון

הנייד.
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בעת שהטלפון הנייד נמצא על משטח הטעינה

כת הטעינה האלחוטית תספק מידעמער

:LEDבאמצעות נורית חיווי 

הטלפון שלך בטעינה” נורית כחולה : מוצגת¥

כאשר הטלפון הנייד ממוקם כראוי על

כתמשטח הטעינה האלחוטית והמער

פועלת באופן תקין.

”הטלפון טעון במלואו” נורית ירוקה : מוצג¥

כאשר הסתיימה טעינת הטלפון (אם המידע

ת)זמין לתקשור

נורית אדומה ”החפץ לא מאושר”: מוצג¥

כאשר הטלפון אינו תומך בטעינה אלחוטית

או שנמצא עליו חפץ אסור (לדוגמה מפתח

בע).כב, כרטיס אשראי או מטהר

כת” נורית אדומה: מופיעהגיאת מער”ש¥

כת הטעינהכאשר יש תקלה במער

האלחוטית.

כת אינה פעילה” נורית כבויה: אין”מער¥

עצמים על משטח הטעינה ו/או מתג

 ו/אוSTOPכב במצב ההתנעה של הר

הדלתות אינן סגורות כראוי והמנוע אינו פועל

,RFIDאל תניח כרטיס אלחוטי ה: אזהר

כרטיס אשראי או חפצים מתכתיים על משטח

הטעינה.

לא כל כיסויי הטלפונים הניידיםה: אזהר

מאפשרים טעינה כראוי של הטלפון. בדוק

שמתבצעת טעינה לאחר הנחת את הטלפון על

משטח הטעינה.

טלפונים ניידים תואמים שמוקמו עלה: אזהר

ת מתג ההתנעהמשטח הטעינה בעת העבר

ה בלוח תוצג הודעת אזהר,STOPלמצב 

המחוונים כדי למנוע ממך לשכוח את הטלפון.

USBשקעי 
סאות/שווקים)(אם קיים עבור גר

הם יכולים להימצא ב:

) איור 129, לשימושAכז לוח המכשירים (מר¥

להטענת מכשירים חיצוניים.

בור) איור 130 לחיBכזית, (בתעלה המר¥

בר חיצוניים (ראה הסUSBמכשירי 

בנספחים הייעודיים).

מיקום נכון של הטלפון הנייד

להתחלת ההפעלה הנכונה של הטעינה

האלחוטית ודא שהטלפון הנייד מונח כולו בתוך

התא איור 127 או בתשובת בין שני מחזיקים

הכוסות איור 128 כאשר התצוגה מופנה כלפי

המעלה וההתקן אינו מכסה את נורית האזהר

)A.(
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12Vשקע חשמלי 
סות/שווקים)(אם קיים בגר

ביםייתכן שקיים שקע חשמל לפני המוש

 איור 131).(A)האחוריים 

ההפעלה של שקע חשמל בתאה: אזהר

powerהמטען (אם קיים), ניתן להפעלה במצב 

on†Ignition onlyמתח רק שמתג ההתנעה) 

בוע (מתח קconstant battery powerפעיל) 

כזמהמצבר). למידע נוסף צור קשר עם מר

ת סמלת בע”מ.שירות מורשה במטעם חבר

47(

12( (14 (13 (15

המאפר
ה איורה היא מיכל פלסטיק ניתן להסרהמאפר

133, אפשר להניח אותו בתוך מחזיקי הכוסות/

כז לוח המכשירים.פחיות שנמצאים במר

ה כפח לניירות:אל תשתמש במאפרה: אזהר

סכנת שריפה.

220Vשקע חשמלי 
סות/שווקים)(אם קיים בגר

כז לוח המכשירים.שקע החשמל ממוקם במר

 איור 132(A)לשימוש בו פתח את מכסה 
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מגני שמש
הם ממוקמים משני הצדדים של המראה

הפנימית איור 134.

סאותהם ניתנים להזזה קדימה ולצד. בכל הגר

במגן השמש של הנוסע מותקנת מראת איפור.

סאות ניתן להשתמש במשטח זה כמתקןמהגר

ם כך יש להרים את חלקולהנחת ספר. לש

כזית, כפיהאחורי ולהניחו על הקונסולה המר

שמוצג באיור.

סות עם כרית אוויר כפולה בצד הנוסעבגר

בוע.מי, השולחן קהקד

ף מעל תא הנהגמד
סות/שווקים)(אם קיים בגר

 ונועד137ף נמצא מעל תא הנהג, איור המד

לאחסון חפצים קלים.

בי מותר:משקל מטען מר

�מרוכז: 10 ק”ג

�ף: 20 ק”גמפוזר על כל המד

 בשני הצדדים של מגן השמש שלה:אזהר

בר שחובהבקת תווית, בה מוסמי מודהנוסע הקד

בלנטרל את כרית האוויר, כאשר מתקינים מוש

בטיחות לילד הפונה לאחור. יש להקפיד ולציית

תמיד להוראות שעל מגן השמש (ראה בנושא

מית” בפרק ”בטיחות”).”כרית אוויר קד

בה/ מתקןמשטח כתי

להנחת ספר
סות/שווקים)(אם קיים בגר

כז לוח איור 135 נמצא במר(A)בה משטח כתי

כת השמע. בחלקהמכשירים, מעל מער

מחזיק טאבלט
סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

כז לוח המכשירים ונועדהמעמד נמצא במר

לעיגון של טאבלט.

השתמש בו באופן הבא, איור 136:

 כדי לפתוח את התקני(A) הנמך את הידית 

.(B)הנעילה 

.(B)בלאט בין התקני הנעילה מקם את הט

 כדי לוודא שההתקן נעול(A)ם את הידית הר

49(
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תא כפפות (עליון) בתא

הנהג
סות/שווקים)(אם קיים בגר

תא האחסון נמצא מעל מגני השמש, איור 138,

ונועד לאחסון מהיר של חפצים קלים (כגון

).’מסמכים, מפות וכד

תא אחסון פתוח
סות/שווקים)(אם קיים בגר

כזסאות קיים תא אחסון פתוח במרבכמה גר

לוח המכשירים איור 139.

משטח על הספסל
סות/שווקים)(אם קיים בגר

A)כדי להשתמש במשטח, משוך את לשונית (

איור 140 וקפל את המשטח כלפי מטה. על

המשטח יש שני מחזיקי ספלים, שוליים

ת.מוגבהים ותופסן לנייר

אזהרה

 למניעת פציעה חמורה או מוות: יש לחבר47)
לשקע 12 וולט רק ציוד המיועד לשימוש בשקע
זה. אל תיגע בשקע עם ידיים רטובות. סגור את
המכסה שהשקע אינו בשימוש ובעת נהיגה
ברכב. טיפול ושימוש לא נכון בשקע עלול לגרום

להתחשמלות ולתקלה.

 אל תשתמש במשטח הכתיבה במצב48)
מאונך, כאשר הרכב נמצא בתנועה.

 למניעת מצבים מסוכנים, אין להזיז את49)
מחזיק הטאבלט ולהשתמש במכשיר תוך

כדי נהיגה.

לעולם אל תניח חפצים העלולים להיות44) 
מסוכנים בתא פתוח על לוח המכשירים.
במקרה של תאונה הם עלולים להיזרק בתא

הנוסעים, לפגוע בנוסעים ולפצוע אותם.

חשוב

ציוד המחובר לשקעי החשמל של הרכב12) 
צורך חשמל ממצבר הרכב, אפילו כשאינו

בשימוש. התקנים אלו בסופו של דבר אם הם
יהיו מחוברים למשך זמן ארוך ירוקנו את

מצבר הרכב ויגרמו לקיצור אורך חיי השירות
שלו, ו/או ימנעו את התנעת המנוע.

ציוד הצורך מתח רב (כגון, מתקני קירור,13) 
) יקצרו את חיי’שואבי אבק, פנסים וכו

המצבר אפילו מהר יותר. השתמש בהם
בזהירות רבה ולא באופן קבוע.
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אחרי שימוש באבזרים הצורכים חשמל14) 
רב, או במשך זמן רב כשהרכב לא פועל

(והאביזרים מחוברים), יש לנסוע ברכב במשך
זמן מספיק לטעינת המצבר.

שקעי החשמל נועדו אך ורק כתקעים15) 
לאביזרי עזר. אל תכניס עצמים אחרים

בשקעי החשמל כיוון שהם עלולים לגרום נזק
לשקעים ולשריפה של הנתיך. שימוש לא

הולם בשקע חשמל יכול לגרום לנזק שאינו
מכוסה באחריות של רכב חדש.

ף �טכוגר

חקם מהירות ומררש
סאות/שווקים אם קיים)(לגר

חקם המהירות, המרהנחיות לגבי התקנת רש

והשימוש בו תוכל למצוא בספר ההוראות, שסופק

םעל ידי יצרן המכשיר. חובה להתקין את רש

כב שמשקלו (עם נגרר אוחק ברהמהירות והמר

בלעדיו) עולה על 3.5 טון.

הם שמבצע שינויים במכשיר המדיד: כל אדהאזהר

ת האותות, אשר משפיעים עלכת תמסוראו במער

ברב, במיוחד אם הדהרישומים של מכשיר המעק

ך הונאה, עלול להפר חוקים פליליים אונעשה לצור

מנהליים.

חקם מהירות ומרכב רש: אם מותקן ברהאזהר

כב חונה למשך יותר מחמישה ימים, מומלץוהר

לנתק את ההדק השלילי של המצבר, כדי שיישאר

טעון.

אזהרות
אין לנקות את המכשיר בחומרי ניקוי שוחקים או

ממסים. לניקוי חלקו החיצוני של המכשיר

השתמש במטלית לחה, או במוצרים המיועדים

לטיפול בחומרים סינטטיים.

חק מותקן ונאטם על ידים המהירות והמררש

אנשי מקצוע מורשים: אל תנסה להגיע אל

ךרהמכשיר, להזנה ואל ראשי הרישום בכל ד

םבדוק את רשכב לשהיא. באחריות בעל הר

דיר.חק באופן סהמהירות והמר

בצע את הבדיקה לפחות אחת לשנתיים, כדייש ל

לוודא שהוא תקין. וודא שתווית הנתונים מחודשת

לאחר כל בדיקה, ושהיא מכילה את הנתונים

רשים.הנד

כת לאיזון עצמימער

של מתלה האוויר

מידע כללי
כת פועלת רק על הגלגלים האחוריים.המער

כב,בות החלק האחורי של הרכת דואגת ליציהמער

בכל מטען נתון ומבטיחה נסיעה נוחה יותר. בנוסף,

כב כאשרת לכוונן את גובה הרכת מאפשרהמער

בעהה מתוך שהוא עומד במקום, על ידי בחיר

ה להקל  על הגישה אל התאמצבים שונים, במטר

האחורי.

כוונון גובה
רות מראש לגובהמות גובה מוגדבע רקיימות ש

” �” ועדride - 0ך ”ר”, דride -3מהקרקע: החל מ

”ride +3.”

כז לוח המחוונים,ב תכליתי שנמצא במרהצג הר

יכול להציג את מצב הנסיעה.

כוונון אוטומטי
כת מראה באופן אוטומטיכב בתנועה, המערכשהר

)ride setting - 0 (0כב נמצא במצב נהיגה שהר

ודואגת לשמרו.

במהלך הכוונון, מהבהבת הנורית שעל הכפתור

)(A או (B).איור 141  המתאימה לכיוון הכוונון ,
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כוונון לא זמין
ת הכפתור הנורית ממשיכה לדלוקאם לאחר בחיר

(למשך כחמש שניות) במקום להבהב, משמעות

באופן זמני לא ניתן לכוונן.בר היא שהד

בות לכך יכולות להיות:הסי

כמות אוויר בלתי מספקת: ניתן להפעיל את¥

התפקוד מחדש על ידי התנעת המנוע.

ת הסף לפעולה:כת הגיעה לטמפרטורהמער¥

המתן מספר שניות ואפשר לה להתקרר, לפני

שתלחץ שוב על הלחצנים.

תכב עמד במקום נשמרה בזמן שהרמה שנבחרהר

עד למהירות של כ� 20 קמ”ש. כאשר מהירות

כת תחזורהנסיעה עולה מעל 20 קמ”ש, המער

”.0מצב מה הרגילה ”באופן אוטומטי לר

כוונון ידני

16(

מת הגובה המבוקשת, כאשרניתן להגדיר את ר

כב עומד במקום והמנוע דולק או כבוי.הר

בצע מספר מוגבלכיוונון ידני עם מנוע כבוי, ניתן ל

של פעמים.

 למשך פחות משניה אחת,(A)לחיצה על כפתור 

מה הקרובה הבאה כלפיה  של הרבחירתוביל ל

 למשך יותר(A)מעלה. לחיצה ממושכת על כפתור 

מצבמה ”ה של רבחירמשניה אחת, תוביל ישירות ל

+3.”

 למשך פחות משניה אחת,(B)לחיצה על כפתור 

מה הקרובה הבאה כלפיה  של הרבחירתוביל ל

 למשך יותר(B)מטה. לחיצה ממושכת על כפתור 

מצבמה ”ה של רבחירמשניה אחת, תוביל ישירות ל

-3.”

� התואם(B) או (A) בלחצן LEDבעת כוונון, נורית ה

לכיוון התנועה תהבהב.

לפני כוונון ידני בדלתות פתוחות, וודא 16)
שהמרחב הפנוי מסביב לרכב מספיק לביצוע

פעולה מסוג זה.

אזהרה
עם בסיס גלגלים ארוך מצוידים בשמונהכב כלי ר

כבים עם בסיס גלגלים קצר ובינוניפינים, ר

כבים עם בסיס גלגליםמצוידים בשישה פינים. ר

ה פינים.ארוך מאוד מצוידים בעשר

51((52 

17( (18

יש להקפיד על מילוי ההוראותה”: אזהר

כת הגגון ולהתקינו באמצעות אישפו לערשצור

מקצוע מוסמך.

גגון/מנשא מגלשיים
, להתקנת גגון/מנשאH ו� H2סאות 1עבור גר

 בקצות הגג איור (A)מגלשיים השתמש בפינים 

.142
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אזהרה

אזהרה

 לאחר נסיעה של כמה קילומטרים51)
בודדים בדוק שבורגי הקיבוע של החיבורים

מהודקים היטב.

 חלק את המטען באופן שווה ובמהלך52)
הנהיגה שים לב לרוחות צד.

 הקפד לציית לתקנות הנוגעות לגובה17)
מרבי.

לעולם אל תחרוג מהמשקלים המרביים18) 
המאושרים (ראה ”נתונים טכניים”).

53(

התקנת התקנים חשמליים/

אלקטרוניים
על מכשירים חשמליים ואלקטרוניים שהותקנו

כישה לשאת את התווית הבאה איורלאחר ר

.143

ריםת להתקין משדת פיאט מאשרחבר

כזומקלטים, בתנאי שההתקנה מתבצעת במר

ת במפרטשירות ייעודי, בידי טכנאי מיומן ועומד

היצרן.

בהביהגנה על הס
האמצעים הבאים נועדו לצמצם שיעור פליטה

של מנוע דיזל:

ממיר קטליטי מחמצן¥

)EGRכת מחזור של גז פליטה (מער¥

סאות/) (אם קיים בגרDPFמסנן חלקיקים (¥

שווקים)

54(

כברשות הרישוי עשויה לא לאשר לרה: אזהר

כים אם הותקנו בו התקנים שמשניםרלנסוע בד

ביטול שלבר אף עלול לגרום לאת מאפייניו. הד

מוע לתקלות שנגרתוקף האחריות בכל הנוג

תבשל שינוי, בין אם במישרין או בעקיפין חבר

מה התקנתגרפיאט לא תהיה אחראית לנזק ש

ה ו/אוהאביזרים שסופקו או הומלצו בידי החבר

שלא הותקנו בהתאם להוראות שסופקו.

תנאים להתקנת התקן

מיתתשלום  על שמשה קד

ביתפלקטיר

סאות/שווקים אם קיים)(לגר

מיתכב מצויד בשמשה קדאם הר

בית, התקן את התקן התשלום באזורפלקטיר

.145 �הנכון המוצג באיורים 144 ו

כש בעלאביזרים שר

כבהר
כישה החלטת להתקין אביזריםאם לאחר הר

בועהחשמליים הדורשים אספקת חשמל ק

בות לווייניתכת למניעת גני(לדוגמה, רדיו, מער

כת) או אביזרים המפעילים עומס על מער’וכד

כז שירות מורשהאספקת החשמל, פנה למר

כזס בע”מ. עובדיו של מרמטעם סמלת מוטור

כבכת החשמל של הרבדקו את מערהשירות י

רש אובעו אם היא מסוגלת לעמוד בעומס הנדויק

כב מצבר חזק יותר.שיש להתקין בר
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אזהרה

אזהרה

היזהר בעת התקנת ספוילרים נוספים,53)
גלגלי סגסוגת או טבורי גלגל בלתי רגילים,

מכיוון שהם עלולים להפחית את אוורור
הבלמים ולפגוע ביעילותם בבלימה חדה

וחוזרת או בירידות ארוכות.

)DPFמסנן חלקיקי דיזל (
במסנן חלקיקי הדיזל הוא מסנן מכני המשול

כת הפליטה. הוא לוכד חלקיקי פחמןבמער

הקיימים בגזי הפליטה של מנועי דיזל

מסנן החלקיקים מותקן, כדי לסלק כמעט את

כל חלקיקי הפחמן בהתאם לתקנות החוק

הקיימות/עתידיות.

הת הבקרכב, יחידבמהלך השימוש הרגיל של הר

כת נתונים (זמןת ערכת ההינע מתעדשל מער

)’גות וכדנסיעה, סוג מסלול, טמפרטורות מוש

 במהלך הפעולה, מסנן החלקיקים54)
)DPFמתחמם מאוד. אין להחנות את הרכב (

על חומר דליק (עשב, עלים יבשים, מחטי
): סכנת שריפה.’אורן וכו

בת כמה חלקיקים נלכדו במסנןומחש

מכיוון שמסנן זה לוכד חלקיקים פיזית, יש לחדש

דירים באמצעות(לנקות) אותו בפרקי זמן ס

שריפת חלקיקי פחמן.

תהליך ההתחדשות מבוקר אוטומטית בידי

כת ההינע, בהתאםה של מערת הבקריחיד

כב.למצב המסנן ולתנאי השימוש של הר

במהלך ההתחדשות עלול לקרות: עלייה מתונה

במהירות המנוע, הפעלת המאוורר, עליה

מוגבלת באדים וטמפרטורות גבוהות בצינור

עיםהפליטה אלה לא תקלות; הם לא פוג

בה. אם ההודעהבימים נזק לסכב או גורבביצועי ר

ההייעודית מוצגת, עיין בנושא ”נוריות אזהר

והודעות”.
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הכר את לוח המכשירים

פרק זה מעניק לך את כל המידע שאתה צריך
לצורך הבנה ושימוש נכונים בלוח המחוונים.

EOBD....................................82כת מער
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EOBDכת מער

ב לפי תקן (אבחון ממוחשEOBDכת מער

כבבי הרכיאירופי) מבצעת אבחון רציף של ר

כת הפליטה.הקשורים למער

כמו כן, היא מפיקה התרעות לנהג באמצעות

בלוח המחוונים ה הדלקת נורית אזהר

סאות(וההודעה הרלוונטית תופיע  על הצג בגר

ביבים אלה לא במצב מיטכימסוימות), כאשר ר

ה והודעות”).(עיין בנושא ”נוריות אזהר

כת היא:ת המערמטר

כת.;ניטור יעילות המער¥

לציין אם עלה היקף פליטות בשל תקלה¥

כב.בר

ביםכיך בהחלפה של רלהתריע על הצור¥

פגומים.

כב כולל גם שקע אבחון שאליו ניתן לחבר ציודהר

תמתאים כדי לקרוא קודי תקלות שנשמרו ביחיד

ה בשילוב עםהבקר

מאפיינים מיוחדים שאובחנו בפעולת המנוע. גם

נציגי החוק יכולים להתחבר לשקע זה ולמשוך

נתונים.

כזב מרלאחר תיקון התקלות מחויה: אזהר

סת סמלת מוטורהשירות המורשה מטעם חבר

הת הצורבת ובמידבצע בדיקה ממוחשבע“מ, ל

בדוק כיגם נסיעת מבחן ממושכת, כדי ל

כת תקינה.המער
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דגמי עומס כבד עם צג 3.5 אינץ‘

.A � (מחוון מהירות) מד מהירות  .Bב�תכליתי�   צג ר.C בובי מנוע �מד סי.D       � מד מפלס הדלק. E מד מפלס נוזל הפחתת פליטות AdBlue

מאפייני לוח המחוונים

סה.פית בלוח המחוונים עשוי להשתנות בהתאם לגר התצוגה הגרה:אזהר
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דגמי עומס קל עם צג 3.5 אינץ‘

.A מד מהירות�  .Bב�תכליתי�   צג ר.C בובי מנוע �מד סי.D       � מד מפלס הדלק. Eת נוזל קירור מנוע מד מד טפרטור

סה.פית בלוח המחוונים עשוי להשתנות בהתאם לגר התצוגה הגרה:אזהר
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כב עם צג 7 אינץ‘דגמי ר

.Aבובי מנוע    מד סי.Bב�תכליתי�   מד מהירות עם צג ר.C מד מפלס הדלק

סה.פית בלוח המחוונים עשוי להשתנות בהתאם לגר התצוגה הגרה:אזהר
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מד סל”ד
בובי המנוע. מציג את מהירות סי(C)מחוון 

ה האלקטרונית שלת הבקר יחידה:אזהר

רגתיכת הזרקת הדלק מנתקת באופן הדמער

את זרימת הדלק, כאשר מהירות המנוע גבוהה

רגתיתה הדבות זאת מורגשת ירידמדי, ובעק

בכוח המנוע.

כאשר המנוע פועל במהירות סרק מד הסל”ד

רגתית או פתאומיתעשוי להציג עלייה הד

במהירות.

זוהי תופעה רגילה ואינה מציינת תקלה. היא

כתעשויה לקרות לדוגמה בעת הפעלה של מער

ת האקלים או אוורור. במקרים אלה עשויבקר

בובי המנוע כדי להגן עללהיות שינוי איטי בסי

טעינת המצבר.

ה במד נדלקת כאשר נשארו במיכלנורית האזהר

סאות עם מיכל של12�10 ליטרים של דלק (גרְ

סאות עם90�70 ליטרים) או 9 ליטרים (עבור גר

מיכל דלק 60 ליטרים).

אל תמשיך לנסוע אם מיכל הדלק שלה: אזהר

כבך כמעט ריק כדי למנוע נזק לממירר

הקטליטי.

 ונורית(E)אם המחוג מצביע ל� ה: אזהר

כת.ה תהבהב כדי לציין תקלה במערהאזהר

כז שירות מורשה מטעםה זה, פנה למרבמקר

כת.בדיקת המערס לת סמלת מוטורחבר

לא מומלץ להפעיל את המחמםה: אזהר

 כאשר מפלס הדלק במצבWebastoהנוסף של 

ה.עתוד

ת נוזל הקירור גבוהה מדי.כדי לציין שטמפרטור

כז שירותה זה דומם את המנוע ופנה למרבמקר

ס.ת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

 19(

מד מהירות
כב. מציג את מהירות הר(A)מחוון 

מד דלק
 מציג את כמות הדלק(D)המחוון הדיגיטלי 

ה במיכל הדלקשנותר

 (E)מיכל ריק �

(F)מיכל מלא (ראה את התיאור בפרק � 

כב” בפרק ”התנעה ונהיגה”)  ”תדלוק הר

ת נוזל קירורמחוון טמפרטור

מנוע
 איור 148 מציין את(E)המד הדיגיטלי 

ת נוזל קירור מנוע ותציג אזהרותטמפרטור

.50oCֳת נוזל קירור  מעל כאשר טמפרטור

כב, המחוון יציג מיקומיםבתנאי שימוש רגיל בר

כב.שונים על הסרגל בהתאם למצבי השימוש בר

(C)ת נוזל קירור מנוע נמוכה � טמפרטור

(H)ת נוזל קירור מנוע גבוהה � טמפרטור

ה של המד עלולה להידלק (והודעהנורית האזהר

סאות מסוימות),ב�תכליתי בגרתופיע בצג הר

מד מפלס נוזל הפחתת

®AdBLUEפליטות 

 איור 146 מציין את מפלס(E)המד הדיגיטלי 

. בשימוש רגיל®AdBLUEנוזל הפחתת פליטות 

כב, המחוון יציג את המיקום על הסרגלבר

כב.בהתאם למצבי השימוש בר

 (E)מיכל ריק �

(F)מיכל מלא (ראה את התיאור בפרק � 

כב” בפרק זה.  ”תדלוק הר

אזהרה

אם חיווי טמפרטורת נוזל הקירור מגיע19) 
לאזור האדום, דומם את המנוע מיד ופנה

למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת
מוטורס.
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תצוגה

תיאור
 שיכולה להציג מידע (B)כב מצויד בתצוגההר

שימוש לנהג בעת נהיגה.

 והמפתחSTOPכאשר מתג ההתנעה במצב 

לא במתג, התצוגה תידלק ותציג את הזמן ואת

חק הנסיעה הכולל בקילומטרים (אוקריאת מר

מיילים) למשך מספר שניות כאשר הדלת

ת.נפתחת/נסגר

ת הילוכיםמחוון העבר
) נותנתGSIת ההילוכים (כת מחוון העברמער

סאות עם צג 1513.5 עבור גרֲ איור (D)חיווי 

בלוח ש’ איור 152 בצג 7 אינץ(A) או ’אינץ

המחוונים כדי להמליץ לנהג על החלפת הילוך.

מוצג בתצוגה, ה מעלה כאשר סמל העבר

הההמלצה לנהג היא להעלות הילוך, וסמל העבר

ת הילוך.היא המלצה להורד מטה 

המחוון בלוח המחוונים נותר פעיל, עד שהנהג

בומעביר הילוך או שתנאי הנהיגה חוזרים למצב ש

ת הילוך אינה נחוצה לשיפור תצרוכת הדלק.העבר

ב והמלצת ההילוךסאות ההילוך המשולבכמה גר

. ( או מוצגים לצד סמל 

 עשויים להופיע או סמלי 

ת הילוכים ממליץ על העלאהכאשר מחוון העבר

סאותשל שני הילוכים מההילוך הנוכחי. בגר

בכת מציגה רק את ההילוך המשולאלה, המער

כאשר תנאי הנהיגה אינם דורשים החלפת הילוך

כדי לשפר את צריכת הדלק.

ב והמלצת החלפתהחיוויים של ההילוך המשול

הילוך נעלמים זמנית מהתצוגה במהלך החלפת

הילוך ומופיעים מחדש כאשר ההחלפה

הושלמה.

תת הילוכים מודיע לנהג מתי העברמחוון העבר

הילוך תאפשר הפחתה בצריכת הדלק.

בקרים בגלגל ההגה
הבקרים המוצגים באיור 153 מאפשרים לנהג

בחור את הפריטים בתפריט הראשי של הצגל

לתפעל אותם (עיין בנושא ”תפריט ראשי”).
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: לחץ על הלחצנים ושחרר אותם¥
כדי לגשת לתפריט הראשי ולגלול את

התפריט ואת תפריטי המשנה למעלה או
למטה

 : לחץ על הלחצנים ושחרר אותם¥
כדי לגשת לתצוגות מידע של תפריטי

המשנה או לפריט בתפריט הראשי

OKה שלבחירלחץ על לחצן זה לגישה/ל
תצוגות מידע או תפריטי המשנה של פריט
בתפריט הראשי. החזק את הלחצן למשך

שנייה לאיפוס של תפקודים נבחרים/
מוצגים

Bה/הודעותכב, הודעות אזהרמהירות הר

תקלה שונות

Cחק נסיעה כולל בקילומטרים (אומר

במיילים) וסמלי חיווי תקלות

D ת הילוכים (מחוון העברGSI(

’צג 7 אינץ
הצג איור 155 ואיור 156 מציג את המידע הבא:

Aכות עזר לנהיגהחיווים של מער

Bכות עזרב תפקודי: מהירות ומידע מערמד ר

לנהיגה

סת עומס קלגר

C ת הבטיחותחיווי מצב חגור

Dסמלים צהובים

Eת הילוכים (מחווני העברGSIאזור ניתן � � (

להתאמה

Fכות לסיוע בנהיגהמד מהירות וחיווי מער

Gסמלים אדומים

’צג 3.5 אינץ
הצג, איור 154, יציג את המידע הבא:

Aמצב יישור הפנסים הראשיים, מחוון הילוך

ה חיצונית, מצפן (אםב, טמפרטורמשול

קיים), תאריך

סת עומס כבדגר
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מסכי תצוגה
ך המסכים הראשיים ומסכיםרניתן לנווט ד

ייעודיים באמצעות הבקרים בצד שמאל של גלגל

ההגה:

ביים בהתאםתפריטים המוצגים אינדיקטיה
סאות ולשווקיםלגר

 GSI ת הילוכים)מחוון העבר

בת הילוכיםמסך זה זמין רק עבור תי
.AT9ידנית לא עבור 

Driver assist כות עזר לנהיגה) (מער

¥Adaptive Cruise Controlת (בקר
בית)פטישיוט אד

¥Lane Departure Warning ת(אזהר
ב)סטייה מנתי

¥Traffic Sign Recognition זיהוי) 
תמרורים)

¥ Intelligent Speed Assistמגביל)
מהירות חכם)

Vehicle infoכב) (נתוני ר

לחץ ושחרר את 

¥Tyre pressure(לחצי אוויר בצמיגים) 

¥Coolant tempת נוזל (טמפרטור
קירור)

¥Oil level(מפלס שמן) 

¥Oil Temperatureת שמן) (טמפרטור

¥Oil Life(החלפת שמן) 

¥Battery charge(טעינת מצבר) 

¥Suspension level(גובה מתלה) 

¥AdBlue (*)

¥ Service(תכנית שירות)

 Audio(שמע)

 Phone(טלפון)

 Navigation(ניווט)

Alerts(התראות) 

Settings רות) (הגד

¥Display (תצוגה) 

¥ Unitsה)(יחידות מיד

¥Date and Time (תאריך ושעה) 

¥Safety (בטיחות) 

¥Brakes (בלמים) 

¥Safety/Assistance (בטיחות וסיוע) 

¥Mirrors and windscreen wipers
מית)(מראות ומגבי שמשה קד

¥Lights ה) (תאור

¥Doors & Locks (דלתות ומנעולים) 

¥Idle preset ה מראש של סרק)ר (הגד

¥Engine switch off procedure הליך) 
ממת המנוע)הד

ה של מסכים מרובים, מציין אתבמקר
הקיום של מסכים בצג ימין ו/או שמאל

פיםלאלו המוצגים ניתן לגלול בין ד
.באמצעות החיצים 

מסך ראשי

 המשתמשבלחיצה ושחרור של 
בחור את התצוגה:יכול ל

ב תפקודי המציג אתמד מהירות ר¥
כבמהירות הר

או:

ב תפקודי המציג אתמד מהירות ר¥
כב ומחוון המלצה עלמהירות הר

החלפת הילוך

Home (*)(בית) 

¥ Speedometer (מד מהירות)

¥Speedometer + GSI מד מהירות) 

ת הילוכים)ומחוון העבר

¥Trip (נסיעה) 

לחץ ושחרר את ¥

¥Instant information (**)מידע) 
מהיר)

¥Trip A נסיעה) A(

¥Trip B נסיעה) B(

¥ Speedometer(**)(מד מהירות)

רשימת סמלים

ךרב הדמחש
ך” (איור 157) מאפשר להציגרב הדמסך ”מחש

עים למצב ההפעלה שלמספר משתנים הנוג
Trip Aכב. תפקוד זה כולל שני זיכרונות הר

בו נשמרים) שB (נסיעה Trip B) ו� A(נסיעה 
כב באופןהנתונים עבור נסיעות שלמות של הר

עצמאי זה מזה.

בדדגמי עומס קל בל*
בד בל’צג 3.5 אינץ**

  Oבד בל’צג 7 אינץ
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Trip Aלמעבר בין   לחץ על לחצן 
) ולהפך.B (נסיעה Trip B) ל� ”A(נסיעה 

המסך יכול לשמש להצגת הפריטים הבאים:

 Average consumption,(צריכה ממוצעת)
Distanceמר)  ,(חקAverage speedמהירות) 

 (זמן נסיעה).Travel timeממוצעת), 

/km/h (ק”מ/מייל) ו�km/miהמידות מוצגות ב�
mphרות התצוגה. (קמ”ש/מי”ש) בהתאם להגד

ניתן לאפס את שני נתוני הנסיעה: לחץ והחזק
OKאת לחצן 

לא ניתן לאפס את הצריכה הכוללתה: הער

¥ISA()מגביל מהירות חכם) 

כאשר מוצגות הודעות חדשות יותר ההודעות

הישנות יותר נמחקות

כות עזר לנהיגה ההודעותעבור כמה מער

הקופצות מסומנות בצהוב או אדום בתחתית

המסך בהתאם לסוג האזהרות.

כות עזר לנהיגה, עיין בפרקלמידע נוסף על מער

”התנעה ונהיגה”.

כבנתוני ר

המסך מציג את המידע הבא:

לחץ אוויר בצמיגים¥

¥Coolant tempת נוזל קירור) (טמפרטור

¥ Oil level)l(מפלס שמן

¥Oil Temperatureת שמן) (טמפרטור

¥Oil Life(החלפת שמן) 

¥Battery charge(טעינת מצבר) 

¥Suspension level(גובה מתלה) 

¥AdBlueבד)כב קל בלסאות ר (גר

¥Service (תכנית שירות) 

Tyreלמעבר בין מסך  לחץ על הלחצנים 

pressure (לחץ אוויר בצמיגים) למסך Service

(שירות).

מפלס שמן

סה)החיווי איור 160 או איור 161 (בהתאם לגר

פיקה  את מפלס השמן במנוע.מציג בגר

להצגת מפלס השמן העבר את מתג ההתנעה

. מפלס השמן יוצג בתצוגהMARלמצב 

כות עזר לנהיגהמער

)A) או (’) איור 158 (צג 3.5 אינץAאזור המסך (
) מציג הודעות וחיוויים’איור 159 (צג 7 אינץ

כות עזר לנהיגה.חזותיים של מער

¥CCת שיוט) (בקר

¥ACCבית)פטית שיוט אד (בקר

¥TSR /(זיהוי תמרורים) TSIנתוני זיהוי) 

תמרורים)
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באמצעות הידלקות של מחוון שישה פסים. שני

פסים נוספים מציין חוסר שמן או מילוי יתר.

רש,אם מפלס השמן מתחת למינימום הנד

בתצוגה תופיע הודעה ייעודית המציינת את

ך למלאמפלס שמן המנוע המינימלי ואת הצור

שמן.

לאחר מספר שניות, הסמל המציין את מפלס

השמן ייעלם וכמו כן:

ב, הזמן עדאם מועד השירות הבא מתקר¥

 נדלקלמועד השירות הבא מוצג והסמל 

בתצוגה.

כאשר מועד השירות חלף התראה ייעודית

תופיע בתצוגה.

מאוחר יותר, אם מועד החלפת הזמן¥

חק עד להחלפת השמן הבאהב, במרמתקר

יופיע התצוגה. כאשר חלף מועד השירות

תוצג התראה ייעודית בתצוגה.

Audio(שמע) 

(אם קיים)

המסך חוזר על מידע השמעת שמע המוצג

 (אם קיימת):Uconnectכת במער

¥FM/DAB radio

¥,Media USB (Bluetooth®)

¥Android Auto, Apple CarPlay, Baidu
Carlife

למידע נוסף עיין בפרק מולטימדיה

Phone (טלפון)

(אם קיים)

כתמסך זה חוזר על מידע המוצג במער

UconnectTMת עם טלפון משויך . בעת תקשור

המידע הבא מוצג:¥

מצב שיחה מצב טלפון מחוברים (מצב¥

טעינת הסוללה, קליטת רשת, הודעות

שיחה נכנסת/יוצאת).

¥Recent call list רשימת שיחות) 

ת את 10 הודעתכת שומרהמעראחרונות)

 (נקרא) אוreadהאחרונות המסומנות 

unreadבחור (לא נקרא). המשתמש יכול ל

את ההודעה הרצויה באמצעות בקרי גלגל

באמצעות ולפתוח אותה ההגה 

חוק למידע בשלט הרOKלחיצה על לחצן 

נוסף עיין בפרק מולטימדיה.

Navigation(ניווט) 

(אם קיים)

מסך זה חוזר על הוראות של תפקוד הניווט של

. התצוגה יכולה להיותUconnectTMכת מער

סמל או מפה.

למידע נוסף עיין בפרק מולטימדיה.

Alerts(התראות) 

המסך מציג הודעות שנשמרו והודעות קופצות

מות שהוצגו למשתמשקוד

Settingsכב)רות הר (שינוי הגד

מסך זה מאפשר להתאים אישית את התצוגות

כב.ואת ההתרעות בתצוגה ותפקודים שונים בר
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ף מפורטים להלן. התפריטיםבי טכוגרכיה רהער

כב.עשויים להיות שונים בהתאם לציוד בר

ךררות דניתן לשנות חלק מההגדה: הער

רות” בנושא ”מצב (עיין ”הגדUconnectכת מער

כב” בפרק ”מולטימדיה”).הר

רשימות התפריטים מיועדות להמחשה.ה: הער

רותתפריט זה מאפשר לך לשנות את ההגד

הבאות עבור:

¥Display(תצוגה) 

ביצוע ההתאמות הבאותבחר בפריט זה ל

(אם קיים):

£Languageת שפתר (שפה): הגד

התצוגה

£ Screen brightness:(בהירות התצוגה)

מותעד 8 ר

£Automatic Trip B resetאיפוס) 

B)אוטומטי של מד נסיעה 

£Phone Repeatה טלפון): הפעלה/ (חזר

הפסקה

£Navigation repeatה על ניווט): (חזר

הפעלה/נטרול (מפה וסמלים זמינים גם

)’7 אינץָסת עבור גר

¥Units ה) (יחידות מיד

בחור את יחדיתת הפריט ניתן ללאחר בחיר

ה שתשמש להצגת הנתונים:המיד

£ US/ metric ה”ב/מטרי) (אם קייםאר(

_ Metric/ Imperial  בריטניה/מטרי) (אם

)קיים

£ Customisable parameters כים(ער

חק,ניתנים להתאמה): מהירות, מר

ה.צריכת דלק, לחץ, טמפרטור

¥Date and Time (תאריך ושעה) 

ביצוע ההתאמות הבאותבחר בפריט זה ל

(אם קיים):

£Time setting רות שעה) (הגד

£Format setting 12רות תבנית):  (הגד

שעות/24 שעות

£ Date setting ת תאריך)ר(הגד

¥ Safety(בטיחות)

ביצוע ההתאמות הבאותבחר בפריט זה ל

(אם קיים):

£Passenger airbagכרית אוויר של) 

הנוסע): הפעלה/נטרול

£Seat Belt Reminderת חגורות (תזכור

בטיחות): פעילה/מופסקת

£Speed alarmת מהירות): (אזהר

הפעלה/נטרול

£Hill Start Assist warningת סייען (אזהר

זינוק בעלייה): פעילת/מופסקת

¥Brakes (בלמים) 

ביצוע ההתאמות הבאותבחר בפריט זה ל

(אם קיים):

£Brake service מצב שירות של) 

הבלמים)

£ Auto Park Brake:הפעלה/הפסקה)

של שילוב אוטומטי של בלם חניה

אוטומטי

¥Safety/Assistance (בטיחות וסיוע) 

ביצוע ההתאמות הבאותבחר בפריט זה ל

(אם קיים):

£Buzzer volume:(עוצמת צליל התרעה) 

מהמה בינונית, רמה נמוכה, רכבויה, ר

גבוהה

£Lane Sense warning ת סטייה (אזהר

תמת, ביניים, מאוחרב): מוקדמנתי

£ Lane Sense strengthת(עוצמת בקר

ב): נמוכה, בינונית, גבוההסטייה מנתי

£Intelligent Speed Assistסייען מהירות) 

חכם): אישור אוטומטי

£Traffic Sign Assist:(זיהוי תמרורים) 

הפעלה, הפסקה

£Traffic Sign Assist alertהתרעת זיהוי) 

תמרורים): כבויה, חזותית, חזותית ושמע

£New speed detectionזיהוי מהירות) 

חדשה): כבוי, חזותי, שמע

£Forward Collision Warningת (אזהר

בויהתנגשות מלפנים): הפעלה/כי

£Forward Collision Warning sensitivity

ת התנגשות מלפנים):(רגישות אזהר

חוק ביניים, ר,קרוב
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£) Warning Side Distanceחקת מראזהר

מהצד): הפעלה, נטרול

£Park Sense(סייען חניה): חזותי, חזותי 

ושמע

£Rear Park Sense volumeעוצמת קול 

חוקסייען חניה אחורי): קרוב, ביניים, ר

£Front Park Sense volumeעוצמת קול 

חוקמי): קרוב, ביניים, רסייען חניה קד

£Attention Assist warning כת מער

ת עייפות): הפעלה, נטרולבקר

£Blind Spot warningת שטחים אזהר

מתים):חזותי/ חזותי ושמע/ כבוי

£ Trailer length for Blind Spot Alert

ת שטחים מתים):ך גרור לאזהר(אור

ביאוטומטי, מר

¥Mirrors and windscreen wipers מראות 

מית)ומגבי שמשה קד

ביצוע ההתאמות הבאותבחר בפריט זה ל

(אם קיים):

£ Rain sensorם): הפעלה,(חיישן גש

ביטול

¥Lightsה) (תאור

ביצוע ההתאמות הבאותבחר בפריט זה ל

(אם קיים):

£Dipped beam sensitivity רגישות אור) 

1 עד 3נמוך): 

£ Courtesy lights ת נוחות):(תאור

 90 שניות, 60, 0,30

£ Automatic main beam אור גבוה)

אוטומטי): הפעלה, הפסקה

£Cornering lights ,(פנסי פנייה): הפעלה 

בויכי

¥Doors & Locks (דלתות ומנעולים) 

ביצוע ההתאמות הבאותבחר בפריט זה ל

(אם קיים):

£Automatic locking :(נעילה אוטומטית) 

הפעלה, הפסקה

£ Door unlock on exit פתיחת דלת)

אוטומטית ביציאה): הפעלה, הפסקה

£Flash dipped beam headlights when

closing הבהוב בפנסים הראשיים בעת) 

נעילה): הפעלה/הפסקה

£ Horn on door lock צופר בנעילת)

דלתות): הפעלה, הפסקה

£Passive Entry בית): (כניסה פסי

הפסקההפעלה,

¥Idle preset ה מראש של מהירותר הגד

סרק)

זה מאפשר את ביצוע הכוונונים הבאים

הר (הגדEngine Idle Presetלתפקוד 

מראש של מנוע בסרק) (אם קיים):

£Idle Preset activation הפעלה) 

ה מראש של סרק): הפעלה,רלהגד

הפסקה

£Idle speed selection ת מהירות בחיר

סרק): מ� 900 עד 2,200 סל”ד

¥Engine stopping procedure הליך 

ממת המנוע)הד

הממת המנוע  במקרבחר בפריט זה להד

כת כניסה והתנעה ללאשל תקלה במער

 בהתאם לתהליך,Enter N-Goמפתח 

המתואר בתצוגה.
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ה והודעותנוריות אזהר

                                                                                משמעותהנוריות אזהר

מפלס נוזל בלמים נמוך/בלם חניה מופעל
ה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר מספר שניות., נורית האזהרMAR-ONבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

מפלס נוזל בלמים נמוך

לגעמב תירשפאב דליפה ה נדלקת כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל יורד מתחת למפלס המינימום, עקנורית האזהר

.המילבה

ך, בדוק שהנורית כבית.ת הצורהוסף נוזל בלמים במיד

ץלמומ ,כב מידסאות מסוימות ביחד עם הודעה בצג), עצור את הרבעת נסיעה (בגרנדלקת  הרהזאה תירונ םא

.סרוטומ תלמס תרבח םעטמ השרומ תוריש זכרמל תונפל

בלם החניה מופעל
ב.ה נדלקת כאשר בלם החניה משולנורית האזהר

ה כבית.שחרר את בלם החניה, לאחר מכן בדוק שנורית האזהר

ס.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברלמר תונפל ץלמומ ,תקלוד ןיידע הרהזאה תירונ םא

ה בלוח המחווניםנוריות אזהר

,ה חיוויים אלה הם סמנים ומשמשים כאמצעי אזהרה או צליל התרעה ייעודיים.ה נדלקת בליווי (אם לוח המחוונים מאפשר) הודעת אזהרנורית האזהר
כה זה, אותו מומלץ לקרוא בעיון בכל המקרים. עיין תמיד במידע בפרק זה אםרוככאלה אין להתייחס אליהם כממצים ו/או כתחליף למידע הנכלל בספר הד

מופיע מחוון התקלה.

החיוויי תקלות בתצוגה מסווג לשתי הקטגוריות, תקלות חמורות ותקלות פחות חמורות. תקלות חמורות מצוינות באמצעות ”מחזור” אזהרה: אזהר

ה קצר יותר. בשני המקרים ניתן להפסיק את הצגת ההודעות. נורית אזהר”מחזור” מצוינות באמצעות ,ממושך החוזר על עצמו. תקלות פחות חמורות

בה לתקלה.ה בלוח המחוונים תוסיף לדלוק עד לפתרון הסיהאזהר

(אדומה)
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EBD תקלת

סאות/שווקים) נדלקות בו זמנית כאשר(כתומה) (אם קיים  בגר (כתומה) ו�  (אדומה),  ה אם נוריות האזהר

ה זה הגלגלים האחוריים עשויים להינעל בפתאומיותכת אינה זמינה. במקר או  שהמערEBDהמנוע פועל, ישנה תקלת 

בו בעת בלימה עזה. תוצג הודעה מוקדשת לנושא.כב עשוי לסטות מנתיוהר

כת.בדיקה מיידית של המערס, לת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם  חברנהג בזהירות ומומלץ לפנות למר

(אדומה)

 (אדומה)תקלה בכרית אוויר

ה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר מספר שניות., נורית האזהרMARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

כת כריות האוויר.ה זו דולקת ברציפות אם חלה תקלה במערנורית אזהר

סאות מסוימות על הצג תופיע הודעה ייעודית.בגר

55((56 

סאות/שווקים)(אם קיים  בגרת חגורות בטיחות תזכור

ה.ת הבטיחות של הנהג  לא חגורת וחגורה דולקת ברציפות כאשר המכונית עומדנורית האזהר

ה כראוי.ת הבטיחות של הנהג אינה חגורה אם המכונית מתחילה לנוע וחגורה תהבהב ויישמע צליל אזהרנורית האזהר

ס. ניתןסמלת מוטורתכז שירות מורשה מטעם חברת בטחות, מומלץ לפנות למרת חגורבוע של תזכורלנטרול ק

רות.כת בכל עת באמצעות תפריט הגדלהפעיל מחדש את המער (אדומה)

משמעותהנוריות אזהר

EBD תקלת

סאות/שווקים) נדלקות בו זמנית(כתומה) (אם קיים  בגר (כתומה) ו�  (אדומה),  ה אם נוריות האזהר

ה זה הגלגלים האחוריים עשוייםכת אינה זמינה. במקר או  שהמערEBDכאשר המנוע פועל, ישנה תקלת 

בו בעת בלימה עזה. תוצג הודעה מוקדשת לנושא.כב עשוי לסטות מנתילהינעל בפתאומיות והר

כת.בדיקה מיידית של המערס, לת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם  חברנהג בזהירות ומומלץ לפנות למר

(אדומה)

(כתומה)
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ה של נוזל קירור המנוע גבוהה מדיטמפרטור
הה נדלקת, אך עליה להיכבות לאחר מספר שניות. נורית האזהר נורית האזהרMARבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

ה.נדלקת כאשר המנוע התחמם יתר על המיד
ב�תכליתי מתכוונן.סאות עם צג רגבוהה מאוד של נוזל קירור מנוע זמינה רק בגר הרוטרפמט ןייצמה גצב למס :הרעה

.MINכב, הפסק את פעולת המנוע ובדוק אם מפלס נוזל הקירור נמצא מתחת לסימון במהלך נסיעה רגילה: עצור את הר
אם כן, המתן מספר דקות עד שהמנוע יתקרר, לאחר מכן פתח באיטיות ובזהירות את מכסה מיכל ההתפשטות והוסף נוזל

 על מיכל ההתפשטות עצמו. כמו כן, בדוק דליפות. אם נוריתMAX ו� MINקירור. בדוק את מפלס נוזל הקירור בין הסימונים 
ס.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברה תידלק שוב בהתנעה הבאה, מומלץ לפנות למרהאזהר

ה מוסיפה לדלוק, עצור אתת נהיגה מאומצת) האט ואם נורית האזהרכב בתנאים קשים (למשל, גרירכאשר משתמשים בר
המכונית. המתן 2 עד 3 דקות בעוד המנוע פועל ולחץ קלות על דוושת ההאצה כדי להגביר את קצב הזרימה של נוזל הקירור.

לאחר מכן דומם את המנוע.  בדוק אם מפלס נוזל הקירור נכון כמתואר לעיל.

כב פעל  בתנאי פעולה קשים, לפני שמפסיקים את פעולת המנוע יש להניח לו לפעול במשך מספר דקות אם הרה:אזהר
תוך לחיצה קלה על דוושת ההאצה.

משמעותהנוריות אזהר

(אדומה)

תקלה בהגה כוח
, אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.MARה נדלקת אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב נורית האזהר

סאות בליווי הודעה ייעודית על הצג בליווי צפצוף, הגה הכוח לא פעיל וישת דלוקה ובכמה גרה נשאראם נורית האזהר
ס.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברכב. מומלץ לפנות למרב יותר להיגוי הרלהפעיל כוח ר

ב יותר עלך להפעיל כוח רה לא כבית ומלווה בהודעה ייעודית בתצוגה, ייתכן כי היגוי כוח לא זמין וכי תצטראם נורית האזהר
ס בע”מת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברגלגל ההגה. אם זאת, ההיגוי עדיין פעיל. פנה למר

כת היגוי כוח לאסאות מסוימות, יחד עם הודעה ייעודית בצג) ייתכן כי מערה נדלקת בעת נהיגה (בגראם נורית האזהר
כז שירותב יותר. פנה למררש מאמץ רכב, כדי להפעיל את גלגל ההגה יידזמינה. אף על פי שניתן עדיין לתמרן את הר

ם האפשרי.ס בהקדת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

ה להידלקכת היגוי הכוח החשמלי עלולים לגרום לנורית האזהרמים שאינם חלק ממערבמקרים אחדים, גורה: אזהר
 שניות (העבר את מתג20כב בתנועה), כבה את המנוע למשך כב מיד (אם הרה זה עצור את הרבלוח המחוונים. במקר

כז שירותת דלוקה, פנה למרה נשאר ולאחר מכן התנע מחדש את המנוע. אם נורית האזהרSTOPההתנעה למצב 
ס.ת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

בצע פעולה זו, סובבה נדלקת, כדי לציין זאת. כדי ל .נורית האזהר12V יש לאתחל את ההגה לאחר ניתוק מצבר האזהר
ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברך כמאה מטרים. פנה למראת גלגל ההגה מצד אחד לשני או נהג בקו ישר לאור

ס בע”מ.מוטור

(אדומה)
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משמעותהנוריות אזהר

כת אזעקהת מעראזהר

סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

כת האזעקה הופעלה.ה מהבהבת כדי לציין שמערנורית האזהר

ידיים לא על גלגל ההגה

סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

ב.ה או הסמל מוצגים בתצוגה כאשר לא מזוהות ידי הנהג על גלגל ההגה במשך זמן רנוריות האזהר

EOBDכת הזרקה/ תתקלה במער
ה נדלקת, אך עליה להיכבות מיד לאחר התנעת, נורית האזהרMARבתנאים רגילים, כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב 

המנוע.

באמצעות מכשירים מיוחדים. ה בדוק את פעולתה של נורית האזהרת התנועה רשאית למשטר

הקפד לציית לתקנות התנועה הקיימות במדינה שאתה נוהג בה.

ידיים לא על גלגל ההגה

סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

ה או הסמל מוצגים בתצוגה כאשר לא מזוהות ידי הנהג על גלגל ההגה במשך מספר שניות.נוריות האזהר

כת ההזרקה לא תקינה. בפרט, אם נוריתה או הסמל ממשיכים לדלוק או נדלקת במהלך נהיגה, מעראם נורית האזהר
כת אספקת הדלק/הצתה העלולה לגרום לפליטותבוע מצביעה על תקלה במערה או הסמל דולקים באופן קהאזהר

כב ותצרוכת דלק גבוהה.ה בביצועים, קשיים בהפעלת הרחריגות, יריד

סאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.בגר

כת.ת במערת, אך עדיין נשמרה או הסמל כבים אם התקלה נפתרנורית האזהר

כב במהירות מתונה ללא מאמץ חריג של המנוע שלו.בתנאים אלה אפשר להמשיך לנהוג בר

ה שלו דולקת עלול לגרום נזק.כב כשנורית האזהרשימוש ממושך בר

ס.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברמומלץ לפנות למר

(אדומה)

(אדומה)

(כתומה)

(כתומה)

(כתומה)
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משמעותהנוריות אזהר

 (אוריאה)®AdBlueכת ההזרקה תקלה במער
סאות/שווקים) אם מולא נוזל שאינו מתאים למפרטים שצוינו אוה נדלקת בליווי הודעה ייעודית (אם קיים  בגרנורית האזהר

ה של תקלות (אוריאה) היא מעל 50%. כדי לציין מעל או מתחת ל� 50%  או במקר®AdBlueאם התצרוכת הממוצעת של 
.AdBlueכת האזעקה של  שעלולות להפריע לפעולה הנכונה של מער

ס.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברמומלץ לפנות למר

ה נוספת תופיע כאשר יגיע סף מסוים עד שלא יהיה ניתן יותר להתניע את המנוע.אם התקלה לא תוקנה, הודעת אזהר

ביעות בלוח המחוונים (אםכאשר נשארו 200 קילומטרים לפני שלא ניתן יהיה להתניע מחדש את המנוע, תוצג הודעה בק
ה.קיים) ויישמע צליל אזהר

ABSכת  תקלה במער

, אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.MARה נדלקת אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב נורית האזהר

כת.ה נדלקת, כדי לציין תקלה במערנורית האזהר

.ABSת על יעילותה ללא שינוי, אך ללא היתרונות של כת הבלימה שומרה זה מערבמקר

על הצג מופיעה ההודעה הייעודית.
ס.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברם האפשרי למרסע בזהירות ומומלץ לפנות בהקד

ת דלקעתוד

ה בלוח נדלקת, אך עליה להיכבות תוך כמה שניות. נורית האזהרMARבוב המפתח למצב לאחר סי

 (מיכל דלק בנפח 60’) או 9 ל’ך (מיכל דלק בנפח 75 ל לער’ה נדלקת כאשר במיכל הדלק נשארו 12�10 לנורית האזהר

תכז שירות מורשה מטעם חברה זה מומלץ לפנות למרכת. במקרה תהבהב, כדי לציין תקלה במער). נורית האזהר’ל

ס.סמלת מוטור

בו נמצא פתח מילוי הדלקסאות  משולש קטן בצד ימין מציין את הצד שבכמה גר

(כתומה)

(כתומה)

(כתומה)
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םת מצתי חימום קדתקלת אזהר

ם.כת מצתי חימום קדה נדלקת כאשר קיימת תקלה במערנורית האזהר

 הודעה מוקדשת לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה

ס.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברם האפשרי למרמומלץ לפנות בהקד

 (אוריאה)®AdBlueה למפלס נמוך של נוזל הפחתת גזי פליטה אזהר
(אם קיימת בדגמים/שווקים)

 (אוריאה) נמוך.®AdBlueנדלקת עם מפלס   (אוריאה) ®AdBlueה למפלס נמוך של נוזל הפחתת גזי פליטה נורית אזהר

 (אוריאה).AdBlueמלא את מיכל 

פל אחורייםפנסי ער
פל האחוריים מופעלים.ה דולקת כאשר פנסי הערנורית האזהר

כת אחיזה פלוסתקלה במער ESC - ASRכת מער

 הודעה ייעודית לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה

.ESCכת ה�בות של מערה המהבהבת במהלך נסיעה מציינת את ההתערנורית האזהר

ס.כז שירות מורשה מטעם סמלת מוטורת דלוקה, מומלץ לפנות למרה לא כבית או נשאראם במהלך הנסיעה נורית האזהר

םת מצתי חימום קדם / תקלת אזהרמצתי חימום קד
םת מצתי חימום קדאזהר

הם יגיעו לטמפרטורה לכבות כאשר מצתי חימום הקד, והיא אמורMARבוב מפתח ההצתה למצב ה נדלקת בסינורית האזהר
ם.ה של מצתי חימום קדבוי נורית האזהרבעה מראש. לאחר כישנק

ם חימום דולקת זמן קצר ביותר.ת מצתי קדה החיצונית גבוהה � נורית אזהר:  כאשר הטמפרטורחשוב (כתומה)

(כתומה)

(כתומה)

(כתומה)

(כתומה)
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סאות/שווקים) (אם קיימת לגרSTART&STOPכת הפעלה/נטרול של מער

סאות. מנוטרלת. הודעה ייעודית תופיעה בצג במספר גרStart&Stopכת ה או הסמל מופיעים בתצוגה אם מערנורית האזהר

 (סייען זינוק בעלייה)Hill Holderתקלה בתפקוד 

.Hill Holderבתפקוד  ה דולקת מציינת תקלה נורית אזהר

 הודעה ייעודית לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה

ם האפשרי.ס בהקדכז שירות מורשה מטעם סמלת מוטורמומלץ לפנות למר

כת אחיזה פלוס/ מערESC - ASRכת נטרול מער

סאות/כת אחיזה פלוס (אם קיים בגראו מפעיל את מער  ESC OFFה תידלק שהנהג לוחץ על מתג נורית האזהר

שווקים)

(כתומה)

(כתומה)

(כתומה)

ב (אם קיימת)ה על נתיכת שמירתקלה במער

ב. הודעה ייעודית תופיע בצג. פנהה על נתיכת שמירה של תקלה במערה או הסמל גם מופיעים בתצוגה במקרנורית האזהר

ם האפשרי.ס בע”מ בהקדת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברלמר

ב (אם קיימת)ה על נתיכת שמירמער

ה או הסמל דולקים בתצוגה באופן הבא:נורית האזהר

ב אפורים)ב (סימוני הנתיכת פועלת, אך אינה מצליחה לאתר את גבולות הנתיבנה): המערה דולקת ברציפות (לנורית האזהר

ת לחצות אותו.ב ועומדבת לסימון הנתיכב מתקרה דולקת ומהבהבת (כתומה): ברנורית האזהר

ב על ההגה אםכת תפעל ותגיבים. המערכת זיהתה את ההגבלות בשני הנתיה דולקת ברציפות (ירוקה): המערנורית האזהר

נחצו קווי הסימון בהיסח דעת.

(כתומה)

בנה / צהובה כתומה /(ל

ירוקה)
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TPMS

TPMSכשל של 

ה נדלקת ומהבהבת כ�75 שניות ואחריהן דולקת ברציפות, (ביחד עם הודעה ייעודית בצג), כדי לצייןנורית האזהר
כת מנוטרלת זמנית או שיש בה תקלה.שהמער

ס.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברם האפשרי למרמומלץ לפנות בהקד

לחץ אוויר נמוך

ך המומלץ ו/או שקיים אובדן לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר.ה נדלקת, כדי לציין שלחץ האוויר נמוך מהערנורית האזהר
בית.במצב זה לא ניתן להבטיח את חיי השירות הארוכים של הצמיג ואת תצרוכת דלק מיט

ך הנכון.ה זה מומלץ לתקן את לחץ האוויר בצמיג לערבמקר

כב. עצור את: אל תמשיך לנהוג אם צמיג אחד או כמה צמיגים ריקים מאוויר, מכיוון שהם עלולים לפגוע בשליטה ברהאזהר
ה ומתנועות היגוי פתאומיות.כב אך הימנע מבלימה חדהר

אור נמוך בפנסים ראשיים

ה זו נדלקת, כאשר מופעלים פנסי הצד או אור נמוך בפנסים הראשיים.נורית אזהר

ת בלמים מלאהכשל או הפעלה של בקר
סאות/שווקים)אם קיימת לגר(

כת מופעלת.ה דולקת (יחד עם הודעה בתצוגה) אם המערנורית האזהר

כת אינה זמינה.ה של חסימה, לכלוך או שמהערה והסמל  נדלקים (יחד עם הודעה תואמת), במקרנורית האזהר

ס.ת סמלת מוטורירות מורשה מטעם חברכז שמומלץ לפנות למר

(כתומה)

ת בלמים מלאהכת בקרנטרול ידני או הפעלה מחדש של מער
סאות/שווקים)(אם קיימת לגר

ס.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברמומלץ לפנות למר

כת מופסקת ידנית או זמנית עד שהיא מופעלת מחדש.בוע (יחד עם הודעה תואמת בצג) אם המערולקת קה דנורית האזהר

(כתומה)

(כתומה)

(ירוקה)
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(ירוקה)

(ירוקה)

(ירוקה)

עקוב אחריי הביתה

ה זו נדלקת (בשילוב עם הודעה בתצוגה), כאשר ההתקן נמצא בשימוש (ראה ”עקוב אחריי הביתה” בסעיףנורית אזהר

כבך”).בפרק ”הכר את רה חיצונית” ש”תאור

מחוון כיוון שמאלי

ב לחיצה על לחצן מהבהבי חירום ביחד עםבות הסטה של ידית מחווני הכיוון כלפי מטה, או עקה נדלקת בעקנורית האזהר

המחוון הימני.

מחוון כיוון ימני

ב לחיצה על לחצן מהבהבי חירום ביחדבות הסטה של ידית מחווני הכיוון כלפי מעלה, או עקה נדלקת בעקנורית האזהר

עם המחוון הימני.

(ירוקה)

(ירוקה)

מייםפל קדפנסי ער
מיים מופעלים.פל הקדה תידלק, כאשר פנסי הערנורית האזהר

ת שיוטבקר
סאות/שווקים)(אם קיימת לגר

תלאחר מספר שניות, אם בקר תובכיהל הילע לבא , MARבצמל בבוסמ התצהה חתפמ רשאכ תקלדנ הרהזאה תירונ

ת השיוט פעילהבקרה נדלקת בעת כש הודעה ייעודית לנושא. נורית האזהרבדגמים מסוימים מופיעההשיוט אינה פעילה. 

ת המהירות).רה בגלגל ההגה להגדה בגלגל ההגה להפעלה ולאחר מכן לחץ על  אחד מלחצני הבקר(לחץ על לחצן הבקר
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אור גבוה אוטומטי בפנסים הראשיים

ה נדלקת אוטומטית כאשר מופעל האור הגבוה בפנסים הראשיים.נורית האזהר

אור גבוה בפנסים הראשיים

ה נדלקת כאשר מופעל האור הגבוה בפנסים הראשיים.נורית האזהר

ת אחיזה פלוסכת בקרהפעלה מער
סאות/שווקים)(אם קיימת לגר

ת אחיזה פלוס.כת בקרה או הסמל מופיעים בתצוגה בעת הפעלה של מערנורית אזהר

אזהרה

 או אם היא נשארת דלוקה במהלך נסיעה (ביחד עם ההודעה על הצג),MAR לא נדלקת אחרי סיבוב מתג ההתנעה למצב הרה אם נורית האז55) 
ייתכן כי ישנה תקלה במערכת הריסון. במקרה זה, ייתכן כי כריות האוויר או המותחנים לא יופעלו בתאונה או, במקרים נדירים, יופעלו בטעות. לפני

שאתה ממשיך לנסוע, מומלץ לפנות מיד למרכז שירות מורשה מטעם סמלת מוטורס לבדיקת המערכת.

 בצג., או בהתאם לדגם בסמל המוצג קובע  מצוינת בהבהוב של נורית האזהרה תקלה בנורית האזהרה 56) 

 לא תציין תקלה במערכות כריות אוויר הריסון.במקרה זה, ייתכן כי נורית האזהרה 

לפני שאתה ממשיך לנסוע, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם סמלת מוטורס לבדיקת המערכת.

(ירוקה)

(ירוקה)

(כחולה)
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סמלים בתצוגה

אזהרה

, אם היא דולקת ולא כבית או מהבהבת במהלך נהיגה (בגרסאותMAR לא נדלקת לאחר סיבובו של מתג ההתנעה למצב אם נורית האזהרה 20) 

מסוימות ביחד עם הודעה בצג), מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת מוטורס.

משמעותסמל

כת כריות אווירתקלה במער

כז שירות מורשהם האפשרי למרכת כריות האוויר. פנה בהקדה של תקלה במערהסמל דולק בליווי הודעה בצג במקר

ם האפשרי.ס בהקדת סמלת מוטורמטעם חבר

לחץ שמן מנוע נמוך

הסמל מציין שלחץ שמן המנוע נמוך מדי.

אם הוא דולק זמנית או מהבהב (במשך כ�5 שניות), בדוק את מפלס השמן בהליך התואם (ראה תיאור בנושא
”בדיקת מפלסי נוזלים” בפרק ”טיפול ותחזוקה”.

ס.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברכת במרבדיקת המערבוע, פנה לאם הסמל דולק ק

כב לפני שתוקנה התקלה.בוע: אל תשתמש בראם הסמל דולק קה: אזהר

בדוק את מפלס השמן בתצוגה על ידי הפעלת התפקודה על כמות השמן במנוע: ניתן להידלקות הסמל לא מעיד
Oil levelכת  (מפלס שמן) במערConnect.

24(

תקלה באלטרנטור

כז שירות מורשהם האפשרי למראם הסמל נדלק כאשר המנוע פועל, סימן שיש תקלה באלטרנטור. פנה בהקד

ס.ת סמלת מוטורמטעם חבר

(אדום)

(אדום)

(אדום)
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בלת/תא מטען לא סגור היטד

ה כדי לציין שהדלת/ דלתהסמל דולק כאשר אחת או יותר מהדלתות או תא המטען אינן סגורים לחלוטין. יישמע צליל אזהר
כב בתנועה.תא המטען פתוחה והר

מית ימנית/שמאלית או דלת צדדית/אחוריתסאות, התצוגה מציגה התרעה ייעודית המציינת את שהדלת הקדבמספר גר
פתוחה.

כב בתנועה.נשמע צפצוף כאשר הדלתות פתוחות והר

ב.סגור את הדלת(ות) או תא המטען היט

במכסה המנוע לא סגור היט

ב.סאות/שווקים). סגור את מכסה המנוע היטב (אם קיים בגרהסמל נדלק כאשר מכסה המנוע לא סגור היט

בת הילוכים אוטומטיתתקלה בתי

בת הילוכים אוטומטיתבת ההילוכים האוטומטית או בתיהסמל נדלק יחד עם הודעה בתצוגה המציינת שקיימת תקלה בתי
ם האפשרי.ס בע”מ בהקדת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברכפולת מצמדים. פנה למר

25(

ת עייפותכת בקרהתרעת מער

מת הערנות של הנהג, באמצעות בדיקתכה של רכת לאחר הערת עייפות מופעלת.  המערכת בקרהסמל נדלק אם מער
כבת הרתופעות מסוימות, תציע לנהג לעצור להפסקה, בגלל שהמשך נהיגה הוא מסוכן. עצור למנוחה בעת נהיגה בעציר

באופן בטוח.

כת מתלים מתכוונניםתקלה במער

(אם קיימת)

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברכת המתלים המתכווננים. פנה למרה נדלק אם קיימת תקלה במערסמל אזהר
ס בע”ממוטור

(אדום)

(אדום)

(אדום)

(אדום)

(אדום)

חגורות בטיחות

ה כראוי.ת הבטיחות חגורהסמל הירוק נדלק כאשר חגור

ת הבטיחות כראוי לפני שתתחיל בנסיעה.ה כראוי. חגור או חגורת הבטיחות לא חגורהסמל האדום נדלק כאשר חגור (אדום/ירוק)
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(כתום)

(כתום)

(כתום)

(כתום)

(כתום)

(כתום)

ת עייפותכת בקרתקלה במער

ת עייפותכת בקרהסמל נדלק אם ארעה תקלה במער

ס בע”מ.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

תקלה בפנסי בלימה

הסמל נדלק אם ישנה תקלה בפנסי הבלימה.

פידות בלמים בלויותר

סאות תופיע הודעה ייעודית.מיות או האחוריות  בלויות. במספר גרפידות הבלמים הקדהסמל נדלק אם ר

ם האפשרי.פידות הבלמים בהקדהחלף את ר

כת כניסה ללא מפתחכשל של מער

סת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברכת כניסה ללא מפתח. פנה למרה של תקלה במערהסמל מופיע במקר
ם האפשרי.בע”מ בהקד

תקלה בחיישן לחץ שמן מנוע

כת מזהה תקלה בחיישן לחץ שמן מנוע.ביעות והודעה תואמת מופיעה על הצג אם המערהסמל דולק בק

םתקלה בחיישן גש

םס בע”מ בהקדת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברם. פנה למרה של תקלה בחיישן הגשהסמל מופיע במקר
האפשרי.

כת ניתוק דלקמער

כת לניתוק דלק הופעלה.הסמל נדלק אם המער

ה חירום”. אם עדיין לא ניתןכת לניתוק דלק” בפרק ”במקרכת לניתוק דלק עיין בנושא ”מערלהפעלה מחדש של המער
ס. בע”מ.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברלהחזיר את אספקת הדלק, פנה למר

כת ניתוק דלקתקלה במער

ס בע”מת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברכת לניתוק דלק. פנה למרה של תקלה במערהסמל מופיע במקר
ם האפשרי.בהקד

(כתום)

(כתום)
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(כתום)

(כתום)

(כתום)

(כתום)

(כתום)

(כתום)

(כתום)

ה חיצוניתתקלה בתאור
פל אחורי,), פנסי חניה, פנסי צד, מחווני כיוון, פנס ערDRLהסמל נדלק כדי לציין תקלה  בפנסים הבאים: פנסי נסיעה ביום (

ת לוחית רישוי.פנס נסיעה לאחור, תאור
בור חשמלי.ה שרופה, מנתיך שרוף או מנתק של חיהתקלה עשויה לנבוע מנור

ס בע”מ.כז שירות מורשה מטעם סמלת מוטורה, פנה למרה שרופה. אם הבעיה לא נפתרהחלף נור

תקלה בחיישן מפלס דלק

ס.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברהסמל נדלק אם ארעה תקלה בחיישן מפלס דלק. פנה למר

מסנן דלק (אם קיים)

םס בע”מ בהקדת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברה של תקלה במסנן הדלק. פנה למרהסמל מופיע במקר
האפשרי.

START&STOP כתתקלה במער

 והודעה ייעודיתStart&Stopכת הסמל נדלק כדי לציין תקלה במער

 / לחץ על דוושת המצמדSTART&STOPכת תקלה במער
ך ללוחץ על דוושת המצמד. הודעה ייעודית והתראות לנהג על הצורStart&Stopכת הסמל נדלק כדי לציין תקלה במער

תופיע בתצוגה.
ם האפשרי.ס בע”מ בהקדת סמלת מוטורה מטעם חברכז שירות מורשפנה למר

מים במסנן דיזל

2)1ביעות במהלך נהיגה (בליווי הודעה בצג), כדי לציין שישנם מים במסנן דיזל. ה או סמל דולקים בקנורית האזהר

ח על כבישסכנת קר

ך זה. או מתחת לער3oCה החיצונית נופלת ל� הסמל נדלק כאשר הטמפרטור

ה חיצונית, במקום הספרות יוצגו מקפים.אם ארעה תקלה בחיישן טמפרטורה: אזהר



108

ה
רכ

 
א

 ת
ול

 ח
ה

שיר
מכ

י
ם

משמעותסמל

(כתום)

(כתום)

(כתום)

(כתום / אדום)

(כתום)

(כתום / אדום)

כת קוד של פיאטתקלה במער

ס בע”מ.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברכת הקוד של פיאט. פנה למרהסמל נדלק כדי לציין תקלה במער

תקלה בחיישן האור

תכז שירות מורשה מטעם חברכת מזהה תקלה בחיישן האור. פנה למרהסמל נדלק והודעה מופיעה על הצג, אם המער

ם האפשרי.ס בע”מ בהקדסמלת מוטור

כת השמעתקלה במער

םס בע”מ בהקדת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברכת השמע. פנה למרהסמל נדלק כדי לציין תקלה במער

האפשרי.

כת סייען חניהתקלה במער

סת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברכת סייען חניה. פנה למרה של כשל זמני במערהסמל הצהוב נדלק במקר

ה לאחר ניקוי אזור חיישני החניה.בע”מ אם הבעיה לא נפתר

כת עשויה להיות בשל מתח מצבר נמוךכת סייען חניה. התקלה במערבועה במערה של תקלה קהסמל האדום נדלק במקר

ם האפשרי.ס בע”מ בהקדת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברכת החשמל. פנה למראו תקלות אחרות במער

)AEBת כת בלימת חירום אוטומטית (בקרתקלה במער

). פנהAEBת כת בלימת חירום אוטומטית (בקרהסמל הצהוב נדלק, (בליווי הודעה בצג), כדי לציין תקלה זמנית במער

ם האפשרי.ס בע”מ בהקדת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברלמר

). פנהAEBת כת בלימת חירום אוטומטית (בקרבועה במערהסמל האדום נדלק, (בליווי הודעה בצג), כדי לציין תקלה ק

ם האפשרי.ס בע”מ בהקדת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברלמר

)BSAכת ניטור שטחים מתים (תקלה במער

כב.סאות מסוימות בליווי הודעה בצג), כדי לציין תקלה ניטור שטחים מתים ברהסמל נדלק, (בגר

ם האפשרי.ס בע”מ בהקדת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר
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מועד שירות (תחזוקה)

בועים (עיין בנושא ”תחזוקה וטיפול”).כב במרווחים קתכנית התחזוקה כוללת תחזוקה של הר

ב מועד השירות הבא, יופיע הסמל על הצג ואחריו מספר קילומטרים/מיילים או ימים (אם קיים) שנותרו עדכאשר יתקר

. כ� 2000 ק”מ לפני השירות או, אם קיים, MAR30ת תופיע אוטומטית בעוד שמתג מועבר למצב מועד השירות. התזכור

יום לפני השירות.

MARבוב של מתג ההתנעה למצב היא אף מוצגת בכל סי

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברה. פנה למרה שנבחרת המידהתצוגה תהיה בקילומטרים או במיילים בהתאם ליחיד

בצע את טיפולי ”תכנית תחזוקה” ולאפס את ההודעה.ס בע”מ, היכן שניתן למוטור

דוושת המצמד

בת הילוכים ידנית.סאות עם תיהסמל נדלק כד לציין שיש ללחוץ על דוושת המצמד כדי להתניע את המנוע בגר

(כתום)

בן/ אפור)(ל

(כתום)

(כתום)

(כתום)

כת זיהוי תמרוריםתקלה במער

כת  זיהוי תמרורים.סאות מסוימות בליווי הודעה בצג, כדי לציין תקלה במערהסמל נדלק, בגר

ם האפשריס בע”מ בהקדת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

) (אם קיימת)ACCבית (פטית שיוט אדבקר

) הופעלה ופעילה.ACCבית (פטית שיוט אדבבקרבן נדלק כשהסמל הל

) הופעלה אך עדיין אינה פעילה.ACCבית (פטית שיוט אדבבקרהסמל האפור נדלק כש

) (אם קיימת)ACCבית (פטית שיוט אדתקלה בבקר

ס.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חבר). פנה למרACCבית (פטית שיוט אדהסמל נדלק כדי לציין תקלה בבקר
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בד) בלDPF (לוכד חלקיקים) בתהליך ניקוי (דגמי דיזל עם DPFמסנן 

 באמצעות תהליך ההתחדשות. הסמלDPFבוע, כדי להודיע לנהג שיש לסלק את החלקיקים הלכודים ב�הסמל דולק ק
ך כל תהליך ההתחדשות  ויידלק רק בעת שתנאי הנהיגה  מצריכים ליידע את הנהג.יישאר דולק לאור

כדי שהסמל ייכבהבהם יש להודיע על כך לנהג. , אלא רק בתנאי נהיגה שDPFהסמל לא נדלק בכל התחדשות של 
ביים להשלמתך כלל 15 דקות. התנאים המיטרכב עד שיסתיים תהליך ההתחדשות. התהליך לוקח בדהמשך לנהוג בר

גים בנהיגה במהירות של כ� 60 קמ”ש, במהירות מנוע מעל 2,000 סל”ד.התהליך ההתחדשות מוש

סאות מסוימות, תוצג הודעה תואמתכז שירות. בגרכב למרכאשר הסמל נדלק, הוא אינו מציין תקלה ולכן אין להביא את הר
ביחד עם סמל.

חק מעל 30 ק”מ או למשך של למעלה משעתייםחשוב אי ביצוע של ההליך המתאים בנסיעה למרה: אזהר
ה . אם נורית האזהרDPFכת  ולנזק למער,ה לאחר שהסמל נדלק, יכול לגרום להידלקות של נורית אזהר

 למצב  פעולה תקין.DPFכז שירות מורשה כדי להחזיר את דולקת, יש לפנות למר

תקלה באור גבוה אוטומטי בפנסים הראשיים

תכז שירות מורשה מטעם חברכת באור גבוה אוטומטי בפנסים הראשיים. פנה למרהסמל נדלק כדי לציין תקלה במער

ם האפשרי.ס בע”מ בהקדסמלת מוטור

רון (אם קיימת)ה במדת ירידבקר

בת.רון מתערה במדת ירידכת בקרהסמל מופיע כאשר מער

החלפת שמן מנוע (אם קיים)

סאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית). הסמל מוצג במחזורים של 3 דקות במרווחים של 5 שניות, עדסמל זה מופיע בצג (בגר
שמוחלף השמן. הסמל יוצג עד שתתוקן התקלה.

סאותלאחר ההופעה הראשונית, בכל התנעת המנוע ימשיך להידלק כמתואר למעלה עד שיוחלף השמן. בגרחשוב
מסוימות תופיע הודעה ייעודית.

כב, אלא מודיעה לנהג כי יש להחליף את שמן המנוע כתוצאהה מהבהבת אין זה מצביע על תקלה בראם נורית האזהר
תמהפעלה רגילה. התיישנותו של שמן המנוע מואצת באמצעות נסיעות קצרות שמונעות מהמנוע להגיע לטמפרטור

23) 2)2ס בע”מ. ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברם האפשרי למרההפעלה. פנה בהקד

(כתום)

(כתום)

(כתום)

(כתום)
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תקלה במגביל המהירות

.מ”עב סרוטומ תלמס תרבח םעטמ השרומ תוריש זכרמל ירשפאה םדקהב הנפ .תוריהמה ליבגמב הלקת ןייצל ידכ קלדנ למסה

)AUTOת רך גרור (הגדאור

ה של התצוגה.ר ”ניטור שטחים מתים” בתפריט הגדBlind Spotך תפקוד רר דך הגרור, שהוגדהסמל נדלק כדי להציג את אור
ך יכול להיות:האור

ה)ה שנבחרת המיד3 מטרים, 6 מטרים או 9 מטרים (בהתאם ליחיד

ביך גרור מראור

 ”ניטור שטחיםBlind Spotך תפקוד רר ד מטרים) של הגרור, שהוגד9בי (יותר מ�ך המרהסמל נדלק כדי לציין את האור
ה של התצוגה.רמתים” בתפריט הגד

ך גרור אוטומטיאור

הר ”ניטור שטחים מתים” בתפריט הגדBlind Spotך תפקוד רר דך הגרור האוטומטי, שהוגדהסמל נדלק כדי להציג את אור
ה זה.של התצוגה. סמל אזהר

מפסק ניתוק דלק של מחמם נוסף הופעל (אם קיים)

ה חירום” בנושאהסמל הזה נדלק  אם הופעל מפסק לניתוק אספקת דלק של המחמם הנוסף. עיין במידע בפרק ”במקר
”מפסק ניתוק דלק של מחמם נוסף”.

ת תקלה כללית (אם קיימת)אזהר
בות הבאות:ה נדלק בנסיהסמל אזהר

אם מופעל מתג ניתוק של אספקת דלק.¥
ה לנהיגה ביום,ת לוחית רישוי, פנסי צד, תאורפל אחוריים, פנסי איתות, פנסי בלימה, תאורה (פנסי ערתקלה בתאור¥

הפעלה אוטומטית של אור גבוה בפנסים ראשיים, פנסי איתות של גרור, פנסי צד של גרור). התקלות האפשריות
בור חשמלי.ה אחת או כמה נורות שרופות, נתיך שרוף או נתק בחיבפנסים: נור

ה עשויה לאה זה נורית האזהרה של תקלה כללית מהבהבת). במקרה של כרית אוויר (נורית אזהרתקלה בנורית האזהר¥
סכז שירות מורשה מטעם סמלת מוטורכת הריסון. לפני שאתה ממשיך לנסוע, פנה למרלהצביע על תקלות במער

כת.בדיקת המערבע”מ ל
כת שמע / תקלה בחיישני החניה המקרים אלה ניתן, פנהערבור הגרור / תקלה במם / תקלה בחיתקלה בחיישן גש¥

ס בע”מ לתיקון התקלה.ת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברלמר

(כתום)

(כתום)

(כתום)

(כתום)

(כתום)

(כתום)
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הפעלת סייען מהירות חכם (אם קיים)

כת סייען מהירות חכם.הסמל נדלק אם ארעה תקלה במער

ת שיוט אלקטרוניתבקר

ת השיוט האלקטרונית.הסמל נדלק אם ארעה תקלה בבקר

מגביל מהירות

כת מגביל המהירות.הסמל נדלק אם ארעה תקלה במער

START&STOP     נטרול ידני של הפעלת

ת.רכת, אם מוגדהודעה תופיע בצג בעת נטרול המער

START&STOPכת תקלה במער

ממת המנוע). התנעה מחדש של המנוע תכבה את נורית (הדStart&Stopכת  בות של מערה של התערהסמל יופיע במקר

ה.האזהר

כוונון פנסי ראשיים

באמצעות הלחצנים ) 0�4(מות בעת רר לארהסמל מציין את הגובה של אלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים, המוגד

.ו�

(כתום)

(ירוק)

(ירוק)

(ירוק)

(ירוק)

ת הילוך בודד (העלאת הילוך)מחוון העבר

הסמל מוצג כדי להציע שילוב להילוך גבוה יותר (העלאה).

כב.פיים ישתנו בהתאם לסוג הצג שמותקן ברה הסמלים הגרהער

בן)(ל

בן)(ל

או
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משמעותסמל

ת הילוך)ת הילוך בודד (הורדמחוון העבר

ה).הסמל מוצג כדי להציע שילוב להילוך נמוך יותר (הורד

כב.פיים ישתנו בהתאם לסוג הצג שמותקן ברה הסמלים הגרהער בן)(ל

או

בן)(ל

או
ת שני הילוכים (העלאה)מחוון העבר

הסמל מוצג כדי להציע שילוב שני הילוכים להילוך גבוה יותר (העלאה).

כב.פיים ישתנו בהתאם לסוג הצג שמותקן ברה הסמלים הגרהער

ה)ת שני הילוכים (הורדמחוון העבר

ה).הסמל מוצג כדי להציע שילוב שני הילוכים להילוך נמוך יותר (הורד

כב.פיים ישתנו בהתאם לסוג הצג שמותקן ברה הסמלים הגרהער

בן)(ל

או

רון (אם קיימת)ה במדת ירידבקר

System faiiedבוע יחד עם הודעה תואמת כת: הסמל דולק  באופן קהפעלת המער
activationכת נכשלה): (הפעלת המער

כות בטיחותכזית נדלקת ( עיין בנושא ”מערבקונסולה המר בלחצן שLEDנורית 
פעילות” בפרק ”בטיחות”).

חריגה ממגבלת מהירות

הסמל נדלק כאשר מתבצעת חריגה ממגבלת מהירות (120 קמ”ש לדוגמה)
ה)רך הפנימיים למהירות שהוגדכוני הערך תפריט התצוגה (עדרה דרשהוגד

ה מהתפריט.רבוע ואינו להגדבמספר מדינות, מגביל המהירות הוא ק

בן)(ל

בן / אדום)(ל

בן / אפור)(ל

מגביל מהירות

בן מוצג כדי לציין שמגביל המהירות מוכן. הסמל האפור מוצג כדי לצייןסמל ל
שמגביל המהירות מוכן.
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משמעות        סמל

ת גרורגריר

כב.הסמל נדלק כאשר מחובר גרור לר

ת גרורתקלה בגריר

םס בע”מ בהקדת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברכת הגרור. פנה למרהסמל נדלק כדי לציין תקלה במער

האפשרי.

ECO

בת הילוכים ידנית)סאות עם תיתפקוד מצב נהיגה (גר

 (חיסכון) מופעל.ECOההודעה מוצגת בתצוגה אם תפקוד 

בת הילוכים אוטומטית)סאות עם תיתפקוד מצב נהיגה (גר

 (כוח) מופעל.POWER (חיסכון) או ECOההודעה מוצגת בתצוגה אם תפקוד 

בן)(ל

בן)(ל

בן)(ל

או

בן)(ל
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חשוב

מים במעגל האספקה של מערכת הדלק עלולים לגרום נזק חמור למערכת ההזרקה ולשבש את פעולת המנוע. אם הסמל (איור) מוצג, פנה21) 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת מוטורס בע”מ בהקדם האפשרי כדי לנקז את המערכת. אם החיוויים הנ”ל נדלקים מיד אחרי תדלוק, ייתכן

כי מים חדרו למיכל הדלק: דומם את המנוע מיד ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת מוטורס בע”מ.

שמן מנוע שאיכותו ירודה יש להחליף בהקדם האפשרי אחרי שנדלקת נורית (איור), ולעולם אין לנסוע מעל 500 ק”מ אחרי שהיא נדלקה22) 
לראשונה. אי הקפדה על הנחיות אלה עלולה לגרום נזק חמור למנוע ולבטל את תוקף האחריות. זכור, שנורית האזהרה הדולקת לא מצביעה על מפלס

שמן מנוע נמוך. לכן, אם היא מהבהבת אתה לא חייב להוסיף שמן מנוע.

 מהבהבת, פנה למרכז שירות מורשה מטעם סמלת מוטורס בע”מ.אם נורית האזהרה 23) 

חשוב

 נדלק במהלך נהיגה, דומם את המנוע מיד ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת מוטורס.אם הסמל 24) 

נהיגה ברכב שבו דולק סמל זה עלולה לגרום נזק חמור לתיבת תיבת הילוכים ולתקלה. השמן אף עלול להתחמם יתר על המידה: מגע במנוע חם25) 
או ברכיבי פליטה בטמפרטורה עלול להצית שריפה.
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בטיחות
הפרק שאתה עומד לקרוא חשוב מאוד; מכיוון

שהוא מתאר את מערכות הבטיחות המותקנות
ברכבך ומספק לך את הוראות השימוש בהן.

כת למניעת (מערABSכת מער

118......................................................נעילת גלגלים)

בותת יצי (בקרESCכת מער

119...........................................................אלקטרונית)

122............ אחיזה פלוסTraction Plusכת מער

123......................................כות לסיוע בנהיגהמער

134...............................כת להגנה על נוסעיםמער

134.....................................................חגורות בטיחות

SBRכת מער

135.................................ת בטיחות)ת חגור(תזכור

137.......................................................ם מותחניםקד

139.........................................הסעת ילדים בבטחה

כת ריסון איזופיקסהכנה למער

143............................................................סליתבראוני

 �( SRS)כת ריסון משלימה מער

151...............................................................כרית אוויר
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כת למניעת נעילתמער

)ABSגלגלים (

כת הבלימה,כת זאת היא חלק ממערמער

ה למנוע נעילה או החלקה של הגלגליםתפקיד

אחד או יותר ללא קשר למצב הכביש או לעוצמת

כב גם במהלךהבלימה, ולהבטיח שליטה על הר

בלימת חירום.

כת נכנסת לפעולה אם בעת הבלימההמער

חשהגלגלים עומדים להינעל, מצב שעלול להתר

בעיקר במקרים של בלימת חירום או של אחיזה

חלשה, בהם נעילה שכיחה יותר.

כב בעתת על כיוון הר  שומרABSכת ה� מער

חק הבלימה.ת ככל שניתן את מרבלימה ומשפר

כב ואתת את השליטה ברכת משפרכמו כן, המער

בותו בעת בלימה בכביש בו האחיזה של הגלגליםיצי

הימניים שונה מזו של הגלגלים השמאליים, או בעת

בלימה בפניות.

EBDכת כת משלימה מעראת פעולת המער

(חלוקת כוח בלימה אלקטרונית), שמחלקת את

מיים לגלגליםפעולת הבלימה בין הגלגלים הקד

האחוריים.

ביתכת הבלימה מגיעה ליעילות מרמערה: אזהר

לאחר נסיעת הרצה של כ� 500 ק”מ, במהלך

תקופת ההרצה עדיף להימנע מבלימות חזקות,

חוזרות ונשנות וממושכות.

כתבות המערהתער

)ABSכת למניעת נעילת גלגלים (כאשר המער

ת קלותנכנסת לפעולה דוושת הבלימה רועד

כת רועשת יותר, זה סימן עבור הנהג  לשנותוהמער

את מהירות הנסיעה ולהתאימה למצב הכביש.

58((64 (63 (62 (61 (60 (59 

ת מומנט (בקרMSRכת מער

בלימת המנוע)
 ומונעת אתABSכת כת היא חלק ממערהמער

בותנעילת הגלגלים המניעים שעלולה לקרות בעק

תשחרור מהיר של דוושת ההאצה או לאחר הורד

הילוך פתאומית בתנאי אחיזה גרועה.

בתנאים אלה, בלימת המנוע עלולה לגרום

בודבותיה לאילהחלקת הגלגלים המניעים ובעק

כב.בות הריצי

ה אתבת ומחזירכת מתערבמצבים אלה, המער

כבבות הרהמומנט למנוע כדי לשמור על יצי

ולהגביר את בטיחותו.

 כאשר המערכת למניעת גלגלים נכנסת58)
לפעולה ואתה חש את הרעד בדוושת הבלימה,
החזק את הדוושה לחוצה ואל תיבהל. כך תוכל
לעצור במרחק הקצר ביותר האפשרי בהתאם

לתנאי הכביש.

 מתערבת, סימן שכמעטABS אם ה� 59)
הגעת לקצה גבול האחיזה שמאפשרים
הצמיגים והכביש: האט, כדי להבטיח שאתה

נוהג באופן שמתאים לאחיזה הקיימת.

  אינה יכולה לבטל אתABS מערכת ה�60)
חוקי הפיזיקה ולא יכולה להגביר את האחיזה

התלויה בתנאי הדרך.

 אינה יכולה למנוע תאונותABSמערכת ה�61) 
הנובעות מביצוע פניות במהירות מופרזת,
מנהיגה על דרכים בעלות אחיזה נמוכה או

מציפה.

אין לבדוק את יכולותיה של מערכת ה�62) 
ABSבאופן מסוכן או בלתי אחראי שעלול 

לפגוע בבטיחותך או בבטיחות אחרים.

 כדי להבטיח פעולה נכונה של מערכת ה�63)
ABS,על כל הצמיגים להיות מאותו סוג ויצרן ,

במצב מושלם ובמידות המתאימות למפרטים
הטכניים.

 פועלת גם כאשר הגלגלABS מערכת ה�64)
החלופי (אם קיים) נמצא בשימוש. זכור תמיד
שהגלגל החלופי קטן מהגלגל המקורי, ולכן

אחיזת הכביש שלו חלשה יותר.

אזהרה

 מנצלת את האחיזה הקיימתABS ה� 57)
במלואה, אך אין ביכולתה לשפר את האחיזה.
לכן, כשהכביש חלק יש לנהוג בזהירות רבה

ולא לקחת סיכונים מיותרים.
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ת (בקרESCכת מער

בות אלקטרונית)יצי

סאות/שווקים)(אם קיימת, בגר

ת את השליטה הכיוונית ואת  משפרESCכת מער

כב במצבים שונים.בות הריצי

כת מתקנת מצבים של היגוי יתר או של תתהמער

היגוי , על ידי חלוקת כוח הבלימה אל הגלגלים

המתאימים. בנוסף, היא מסוגלת להפחית את

המומנט שמספק המנוע, כדי לשמר את השליטה

כב.על הר

כב, כדיבר  משתמשת בחיישנים שESCכת מער

בוע על פי תנועות ההגה, מהו המסלול שהנהגלק

כב מבצעבצע ומשווה אותו למסלול שהרמבקש ל

בפועל. כאשר המסלול בפועל חורג מהמסלול

בת כדי לתקן את  מתערESCכת ה� הרצוי, מער

זווית ההיגוי .

ה מהזוויתכב פונה בזווית חדהיגוי יתר: כאשר הר

שמבצע ההגה.

כב פונה בזווית קהה מהזוויתתת היגוי: כאשר הר

שמבצע ההגה.

כות המשנה  כוללת את מער ESCכתמער

הבאות:

¥Hill Holder(סייען זינוק בעלייה) 

¥ ASRה אחיזה)(בקר

¥HBA)  ראולי)סייען בלימה היד

¥ERM כת למניעת התהפכות) (מער

¥HDC רון)ה במדת יריד (בקר

 65((67 (66 

כתבות המערהתער
בלוח ה מצוינת בהבהוב נורית האזהר

כב נמצאהמחוונים, כדי ליידע את הנהג כי הר

בתנאי ייצוב ואחיזה קריטיים.

כתהפעלת המער
 מופעלת באופן אוטומטי עם התנעתESCכת מער

המנוע, ולא ניתן להפסיק את פעולתה.

HILL HOLDER כתמער
.ESCכת כת זו היא חלק בלתי נפרד ממערמער

רון.כת מסייעת בתחילת נסיעה במעלה מדהמער

כת מופעלת באופן אוטומטי בתנאיםהמער

הבאים:

כב עומד בשיפוע הגדול  מ�ך: הררמעלה הד¥

5%, המנוע פועל. לוחצים על דוושת המצמד

בת ההילוכים במצב סרק אוודוושת הבלם, תי

בהילוך לנסיעה לפנים.

כב עומד בשיפוע הגדול מ�ך: הררמורד הד¥

5%, המנוע פועל, לוחצים על דוושת המצמד

ב הילוך לנסיעה לאחור.ודוושת הבלם, משול

ה שלת הבקרת יחידבתחילת הנסיעה שומר

 על לחץ בלימה בגלגלים, עדESCכת מער

שמגיעים למומנט שמתאים לנסיעה, או במשך

ת הרגלשתי שניות לכל היותר. כדי להקל על העבר

מדוושת  הבלם לדוושת ההאצה.

אם לא מתחילים בנסיעה בזמן זה, נפסקת פעולת

כת באופן אוטומטי ולחץ הבלימה משתחררהמער

רגתי. לאחר השחרור יישמע רעש אופייניבאופן הד

כב עומד להתחילשל שחרור בלמים, המציין כי הר

לנוע.

 אינה בלם חניה,HILL HOLDERכת  מערהאזהר

כב מבלי  להפעיללכן אסור בהחלט לעזוב את הר

ב הילוך.את בלם החניה, לדומם את המנוע ולשל

(למידע נוסף עיין בסעיף ”חניה” בפרק ”התנעה

ונהיגה”).

ת החלקה) (בקרASRכת מער

,ESCכת כת זו היא חלק בלתי נפרד ממערמער

בת באופן אוטומטי אם אחד הגלגליםהיא מתער

המניעים או שניהם מחליקים, או אם הם מאבדים

אחיזה על כביש רטוב (ציפה) או האצה על כבישים

חלקים, מושלגים או קפואים.

ך חלקה, מופעלות שתירבהתאם לעד כמה הד

ה שונות:שיטות בקר
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בהחלקה של שני הגלגלים המונעים, מפחיתה¥

 את הכוח המועבר מהמנוע.ASRכת  מער

בד, בולמתבהחלקה של גלגל מונע אחד בל¥

 באופן אוטומטי את הגלגלASRכת מער

המחליק.

68 (

 (סייען בלימהHBAכת מער

ראולי)היד

ה לשפר את יכולת הבלימה נועדHBAכת ה�מער

כב בעת בלימת חירום. היא מבחינה במצבשל הר

בלימת חירום באמצעות ניטור המהירות והכוח

HBAבות זאת המופעל על דוושת הבלם, ובעק

ת עוזרHBAמפעילה לחץ בלימה אופטימלי. 

חק הבלימה ולכן היא משלימהלהפחית את מר

.ABSכת ה�את מער

בי בעת לחיצה מעניקה סיוע מרHBAכת ה�מער

ה מאוד על דוושת הבלמים. כמו כן, כדי להפיקמהיר

כת, יש ללחוץ ברציפות עלב מהמעראת המיר

דוושת הבלמים ולהימנע מ”פמפומים”.

אל תפחית לחץ על דוושת הבלמים עד שייעלם

בלימה.ך להצור

ה של מנוטרלת בעת שחרורHBAכת ה�מער

דוושת הבלמים.

  במהלך נסיעה,ASRכת אם הנהג מכבה את מער

היא תופעל שוב באופן אוטומטי בפעם הבאה

שהמנוע יותנע.

 עשוי להועיל בעת נסיעה עלASRכת בוי מערכי

כבישים מכוסים בשלג עם שרשראות שלג.

למעשה במצבים אלו, החלקה של הגלגלים

ת את האחיזה.המניעים בתחילת נסיעה משפר

כת (מערERMכת מער

אלקטרונית למניעת התהפכות)
בת אחר נטיית הגלגלים להתרומםכת עוקהמער

מהקרקע, במיוחד בכבישים משובשים, כאשר

בוב מהיר שלהנהג מבצע תמרונים חדים, כמו סי

ההגה כדי לעקוף מכשול.

בת בפעולתכת מתערבמקרים כאלו המער

ה להקטין את הסיכוןהבלמים וכוח המנוע, במטר

שהגלגלים יתרוממו מעל הקרקע.

במקרים שההתהפכות נובעת מנהיגה בשיפוע

כביםתלול, או מהתנגשות בעצמים או בר

אחרים, לא ניתן למנוע את הנטייה להתהפכות.

 73(

הת ירידבקרכת למער

)HDCרון (במד
ת ייצוב (בקרESCכת כת זו היא חלק ממערמער

כב ישמור עלה לדאוג שהראלקטרוני), ותפקיד

ה. היא עושהבועה בעת נסיעה בירידמהירות ק

זאת באמצעות הפעלה אוטונומית של הבלמים,

באופנים שונים בו זמנית.  כך היא מבטיחה את

ת נהיגה בטוחה לחלוטין,כב ומאפשרבות הריצי

במיוחד במצבים של אחיזת כביש חלשה ו/או

רון תלול.נסיעה במד

ASRכת בוי מערהפעלת / כי

 מופעלת באופן אוטומטי עם כל ASRכת מער

התנעה של המנוע.

ASRכת במהלך הנסיעה ניתן לכבות את המער

איורESC OFF    (A)על ידי לחיצה על הכפתור 

162, ולהדליקה מחדש בלחיצה נוספת על אותו

כפתור.

69 (

בתכת מתערסאות כאשר המערבחלק מהגר

מופיעה הודעה על הצג.

ASR כת כבויה הנורית על הכפתורכאשר המער

OFFסאות מופיעה הודעה  דולקת, בחלק מהגר

על הצג.

 70((72 (71 
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 אתתונשל הלוכי הניא �ESCה תכרעמ)65
חוקי הפיזיקה או להגביר את האחיזה התלויה

בתנאי הדרך.
 אינה יכולה למנועESCמערכת ה�)66

תאונות הנובעות מביצוע פניות במהירות
מופרזת, מנהיגה על דרכים בעלות אחיזה

נמוכה או מציפה.
אין לבדוק את יכולותיה של מערכת ה�)67

ESCבאופן מסוכן או בלתי אחראי שעלול 
לפגוע בבטיחותך או בבטיחות אחרים.

 (בקרת ייצובESC כדי שמערכות )68
 (בקרת אחיזה) יפעלו כראוי,ASRאלקטרוני) ו� 

כשתגיע למהירות הרצויה, שחרר את דוושות

ההאצה והבלימה לחלוטין (הנורית על הכפתור

מהבהבת). כשתרצה להגביר/להפחית את

המהירות, לחץ שוב על דוושת ההאצה/בלימה.

כת בהילוך סרקאל תפעיל את המערה: אזהר

(ניוטרל).

 כדי למנוע השהיה של המנוע, חשובה:אזהר

ה.רב הילוך המתאים למהירות שהוגדלשל

כת פעילה, פנסי הבלימה נדלקיםכאשר המער

באופן אוטומטי.

  פעילה, הנהג יכול להחזירHDCכת כאשר מער

כב באמצעות לחיצהלעצמו את השליטה על הר

על דוושות הבלימה וההאצה.

בות לחיצהכת אינה נכנסת לפעולה בעקאם המער

ה.על הכפתור, יתכן שהבלם התחמם יתר על המיד

ה כזה המתן מספר דקות לפני שתפעילבמקר

אותה שוב.

כת פועלת רק בנסיעה במהירותהמערה: אזהר

מתחת ל� 25 קמ”ש.

כת אינהבמהירות מעל 25 קמ”ש המערה: אזהר

ת מוכנה לפעולה (הנוריתפועלת, אך היא נשאר

ה שהמהירותעל הכפתור ממשיכה לדלוק) במקר

תרד שוב מתחת ל� 25 קמ”ש. אם המהירות עולה

 נכבית באופןHDCכת מעל 40 קמ”ש, מער

כתמוחלט (הנורית על הכפתור נכבית), והמער

מפסיקה את פעולתה האוטונומית על הבלמים.

כדי להפעילה מחדש, לחץ שוב על הכפתור הייעודי

ת מתחת ל� 25 קמ”ש.כאשר המהירות יורד

26(

כת יש להגיע למהירותכדי להפעיל את המער

נמוכה מ� 25 קמ”ש, וללחוץ על הכפתור הייעודי

(A) איור 163. נורית ה� LEDעל הכפתור נדלקת 

ועל הצג מופיעה ההודעה תואמת.

אזהרה

כל ארבעת הצמיגים צריכים להיות מאותו סוג
ושל אותו יצרן. הם חייבים להיות במצב מעולה,
ומעל לכל, עליהם להיות במידה המומלצת

ומהסוג המומלץ.

 למרות היתרונות שמעניקות מערכות)69
ESCו�       ASR.אסור לקחת סיכונים מיותרים ,

יש להתאים את סגנון הנהיגה לתנאי הדרך,
לראות ולעומס התנועה. הנהג הוא האחראי

הבלעדי לבטיחות הנסיעה.

 (סייען בלימה הידראולי)HBA מערכת )70
אינה מסוגלת להגדיל את רמת האחיזה מעבר
לגבולות חוקי הפיזיקה, הקפד לנהוג תמיד

בזהירות בהתאם למצב הכביש.

 (סייען  בלימה הידראולי)HBA מערכת )71
איננה מסוגלת למנוע תאונות, ובכלל זה
תאונות שנגרמות כתוצאה מנסיעה במהירות
מופרזת בעיקול, מנהיגה בכבישים שהאחיזה

בהם חלשה, או בציפה.

 נועדה לסייע לנהג, שחייבHBA מערכת )72
להיות תמיד מרוכז בנהיגה. האחריות מוטלת
תמיד על הנהג. אסור בשום אופן לבחון את

  באופן בלתי זהיר אוHBAפעולת מערכת 
מסוכן, שעלול לסכן את בטיחותם של הנהג,
של הנוסעים ברכב ושל אנשים אחרים על

הכביש.

אסור בשום אופן לבחון את ביצועיו של73)  
 (מערכת אלקטרוניתERMרכב  עם מערכת 

להקטנת הסיכון להתהפכות) באופן בלתי זהיר
או מסוכן, שעלול לסכן את בטיחותם של הנהג,
של הנוסעים ברכב ושל אנשים אחרים על

הכביש.
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שימוש ממושך במערכת עלול לגרום)26
להתחממות יתר של הבלמים. במקרה
שהבלמים מתחממים יתר על המידה כאשר

 (בקרת ירידה במדרון) פועלת,HDCמערכת 
היא תפסיק לפעול באופן הדרגתי, לאחר
שתודיע על כך לנהג (הנורית על הכפתור
תכבה). ניתן יהיה להפעיל אותה מחדש רק
לאחר שהבלמים יתקררו במידה מספקת.
המרחק שניתן לעבור תלוי בטמפרטורת
הבלמים ולכן בשיפוע, במטען ובמהירות

הנסיעה.

כת פועלת במהירות נסיעה מתחת ל� 50המערחשוב

קמ”ש, והיא מופעלת באופן ידני על ידי לחיצה

 שעל לוח המכשירים איור 164.(A)על כפתור 

כשמהירות הנסיעה עולה מעל 50 קמ”ש,

כת מפסיקה לפעול באופן אוטומטיהמער

כת(הנורית על הכפתור ממשיכה לדלוק). המער

ת מתחת ל�ת לפעולה כאשר המהירות יורדחוזר

30 קמ”ש.

74((75 

ת אחיזה), (בקרASRכת ת פעולת מערעציר¥

על מנת לנצל את מומנט המנוע במלואו.

השפעת הנעילה הדיפרנציאלית על הסרן¥

כת הבלימה, על מנת לשפרך מעררמי, דהקד

ה.את כוח האחיזה על קרקע לא ישר

, נוריתTraction Plusכת ה של תקלה במערבמקר

בלוח המחוונים דולקת ברציפות. ה האזהר

בעת נסיעה על כבישים מכוסים שלג עם

כתשרשראות שלג, ייתכן שיועיל להפעיל את מער

Traction Plus ובכך לעצור את פעולת ASR

ת אחיזה). למעשה, בתנאים כאלו, החלקה(בקר

של הגלגלים המניעים בהתחלת הנסיעה

ת להשיג כוח אחיזה טוב יותר.מאפשר

 יעילה רק עלTraction Plus      מערכת74)
משטחי דרך ששטח הפנים שלהם אינו אחיד,

ו/או שונה בשני הגלגלים המניעים.

 החזק את דוושת ההאצה לחוצה עד הסוף,75)
עד שיסתיים תמרון התחלת הנסיעה. כך תעביר
את כל מומנט ההנעה אל הגלגל שאחיזתו

טובה יותר.

Traction Plusכת מער

(אחיזה פלוס)
סאות/שווקים)(אם קיימת, בגר

ה לסייע לנהג להתחיל בנסיעה,כת זו נועדמער

בכבישים ששטח הפנים שלהם אינו אחיד (שלג/

) ולכן’ח/אספלט, בוץ/אספלט וכואספלט, קר

ת חלוקה  נכונההאחיזה בהם חלשה. היא מאפשר

ה שאחדשל כוח ההנעה על סרן המנוע, במקר

משני הגלגלים המניעים מחליק.

כת בולמת את הגלגל שאחיזתו חלשה (אוהמער

ה את כחמחליק יותר מהאחרים), ובכך מעביר

ההנעה אל הגלגל שאחיזתו בקרקע טובה יותר.

Traction Plus     כתהפעלת מער

כת מנוטרלת. כדי להפעילה,בעת ההתנעה המער

  איור 164, הנורית על הכפתור(A)לחץ על כפתור 

נדלקת.

 תיכנס לפעולה,Traction Plusכת כדי שמער

צריכים להתקיים התנאים שלהלן:

אזהרה
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כות לסיועמער

בנהיגה
כות הסיוע לנהיגהכב עשוי לכלול את מערהר

הבאות:

¥ BSA(סייען שטחים מתים עם זיהוי גרור)

ת עייפותכת בקרמער¥

¥TPMSת לחץ אוויר בצמיגים)כת בקר (מער

¥ AEBC(בלימת חירום אוטומטית)

בת נתיבקר¥

ת בעמודיםכות הנ”ל מתוארהפעלת המער

הבאים

 (סייען שטחיםBSAכת מער

מתים עם זיהוי גרור)
 (סייען שטחים מתיםBSAכת כב מצויד מערהר

כתעם זיהוי גרור)  לניטור שטחים מתים. המער

משתמשת בשני חיישני רדאר שנמצאים על

הפגוש האחורי (אחד בכל צד) איור 165 כדי

לזהות (מכוניות, משאיות, אופנועים וכולי)

הנכנסים לשטחים המתים בחלק האחורי של

כב, בעת נהיגה בכביש או נסיעה לאחורהר

).RCP(תפקוד התרעת תנועה חוצה 

ה את הנהג באמצעות הדלקתכת מזהירהמער

ה שעל המראה החיצונית בצדנורית האזהר

ה. עם התנעתהרלוונטי, יחד עם צליל אזהר

המנוע הנורית נדלקת כדי להודיע לנהג

כת פעילה.שהמער

חיישנים

מיהחיישנים מופעלים כאשר כל הילוך קד

ך,גבוהה מ�10 קמ”ש לערב במהירות שמשול

ב.או אם הילוך הנסיעה לאחור משול

כב עומדהחיישנים מנוטרלים זמנית כאשר הר

 (חניה) (דגמים עםPובורר ההילוכים במצב 

כב עומדבת הילוכים אוטומטית) או כאשר הרתי

בת הילוכיםב (דגמים עם תיובלם החניה משול

ידנית).

כתאם לא מחוברים גוררים, אזור הזיהוי המער

כבב משני הצדדים של הרמכסה הוא כנתי

ך 3 מטרים)(בער

כבכזית של הרה המראזור זה מתחיל מהקור

כב. מטרים לכיוון האחורי של הר6ונמשך כ�

ת אתכת מנטרכאשר החיישנים פעילים, המער

ה את הנהגכב ומזהיראזורי הזיהוי בשני צדי הר

כבים באזורים אלו.מפני נוכחות של ר

ת את אזורי הזיהויכת מנטרבעת הנסיעה המער

כב, החלקמשלושה כיוונים שונים (צד הר

ךבדוק אם יש צורמי) כדי להאחורי והחלק הקד

בהתרעה

אזהרות

כת לא מתריעה על נוכחות של עצםהמער¥

בוע (מחסומי בטיחות, עמודים, קירותק

כתבות מסוימות, המערוכדומה). אולם בנסי

עשויה להתחיל לפעול אם היא מזהה

כת.עצמים אלו. זו אינה תקלה במער

כביםה את הנהג מפני רכת לא מזהירהמער¥

בים הסמוכים בכיוון הנגדי.שנוסעים בנתי

כת, על אזורלפעולה תקינה של המער¥

הפגוש הצדדיים האחורי איור 165 היכן

חשנמצאים החיישנים להיות נקי משלג, קר

ע עםבר עליו כתוצאה ממגולכלוך שהצט

הכביש.
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אל תכסה את אזור הפגוש צדדיים האחורי¥

איור 165 היכן שנמצאים החיישנים

בקות, מנשא אופניים(לדוגמה, במד

וכדומה)

ראייה לאחור

כב שנכנסים לאזור הזיהויכת מזהה כלי רהמער

כבך איור 166,האחורי ומשני הצדדים של ר

כבך הוא עד 50 קמ”ש.שהפרש מהירותם מר

ביצוע עקיפות

כב אחר איור 167 (אם הפרשבעת עקיפה של ר

ההמהירות פחות מ�25 קמ”ש), נורית האזהר

במראה החיצונית בצד התואם תידלק

כאשר ההפרש בין מהירות הנסיעה שלך

כב הנעקף גבוה מ� 25למהירות הנסיעה של הר

ה אינה נדלקת.קמ”ש, נורית האזהר

 (זיהוי עצמיםRCPתפקוד 

בנסיעה לאחור)

כת זו מסייעת לנהג בעת ביצוע תמרונימער

נסיעה לאחור.

כת מזהה  עצמים הנעים לכיוון החלקהמער

כב במהירות של לפחות 5האחורי של הר

קמ”ש, ועד למהירות של 60 קמ”ש, כמו

בנסיעה בחניונים איור 168.

אות קולי וחזותי מודיע לנהג על הפעלת

כת.המער

אם מזוהים החיישנים מכוסים על ידיה: אזהר

כת ללאכב אחרים, המערעצמים או כלי ר

תתריע בפני הנהג.

BSAאופן פעולת 

כת בהפעלתניתן להפעיל/ לנטרל את המער

כתך מעררתפריט תצוגת לוח המחוונים או ד

UconnectTMת (למידע נוסף ראה בחובר

פת).המצור

כת, לחץ עללהפעלה/הפסקת פעולה של המער

 בלוח המכשירים לגישה לתפריטMODEלחצן 

Setupרותה) גלול ברשימת ההגדר (הגד

. בחר או באמצעות המתגים 

Blind Spotרות (ניטור שטחים מתים). ההגד

הבאות זמינות:

¥OFF(כבוי) 

¥Display(תצוגה) 

¥ SOUND & DISPLAY(צליל ותצוגה)

 של ניטור שטחים מתיםVisualמצב 

 מציגה אות חזותיBSAכאשר מצב זה מופעל 

בו התגלה העצם.במראה הרלוונטית בצד ש

כת מפיקה פעיל, המערRCPאך כאשר תפקוד 

אזהרות חזותיות וצליליות,
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ה מושמע,כאשר עצם מזוהה. כאשר צליל אזהר

כת השמע מונמכת.עוצמת הקול של מער

כת ניטורמצב צליל ותצוגה של מער

שטחים מתים

 מציגה אות חזותיBSAכאשר מצב זה מופעל 

בו התגלה העצם.במראה הרלוונטית בצד ש

בו התגלה המכשול,אם מופעל מחוון כיוון בצד ש

ה.יישמע גם צליל אזהר

כת השמע תונמך.עוצמת הקול של מער

במהלך הפעלה של התרעת תנועה חוצה

כת תפיק חיווי קוליים וחזותיים אםמאחור, המער

הנוכחות של עצם מזוהה. כאשר נשמע צליל

ה עוצמת הקול של הרדיו מונמכת.אזהר

כת ניטור שטחים מתיםנטרול מער

 עבורOFFכת מבוטלת (כאשר פעולת המער

ניטור שטחים מתים מוצג בלוח המחוונים), גם

 לא יספקו התרעהRCP או BSAכות מער

חזותית או קולית.

 תשמור את מצב ההפעלה שהיהBSAכת מער

מם: בכל פעם שהמנועפעיל כאשר המנוע הוד

מותנע, מצב ההפעלה שנשמר בזיכרון המצב

הרצוי לכן יופעל מחדש.

 76(

זיהוי גרור

כת מזהה את הנוכחות  של גרור ואתהמער

ת ניטור שטחים מתיםבה את אזהרחיכו ומראור

ך הגרור.מעבר לאור

כת מזהה את הנוכחות של גרורלאחר שהמער

והמהירות היא מעל 10 קמ”ש, תוצג הודעה

לנהג.

אם מזוהה גרור תפקוד התרעת תנועה חוצה

מאחור מנוטרל.

ך הגרור עבור תפקודניתן להגדיר ממצב זיהוי אור

Blind Spotך תפריט ר (שטחים מתים) דSetup

ה).ר(הגד

ך הגרור יוצגות מצב זיהוי אוררבהתאם להגד

הסמלים הבאים:

)Maxבית (ה המרראשר ההגדכ¥

ביך המרר לאורה מוגדת. אזור האזהרנבחר

הצפוי (מעל 9 מטרים).

ה אוטומטיתרכאשר הגד ¥

)Autoכת תציג סמלה. המער) נבחר

).’, 9 מ’, 6 מ’ך המזוהה (3 מבהתאם לאור

ך לנסוע לפחותה זה ייתכן שיהיה צורבמקר

כתבוב של 90 מעלות כדי לאפשר למערבסי

ך זוההך הגרור. כאשר האורלזהות את אור

ך שנמדד יוצג יוצגהסמל התואם לאור

ה.ה שנבחרת המידבהתאם ליחיד

כת תציגאם הגרור ארוך יותר מ�9 מטרים המער

ך המקסימלי והודעה תואמת.את סמל האור

כב עומד למשך למעלה מ�120 שניות,אם הר

המעכת תזהה את הגרור שוב:

אם לא מזוהה עוד גרור, הסמל המציין את¥

ך  של הגרור ייעלם.הנוכחות והאור

 (אוטומטי),Autoר למצב כאשר הוא מוגד¥

ם (בטווחך זהה לקודאם הגרור מזוהה, באור

ך לאטעות של מטר אחד), סמל האור

ישתנה.

, אם הגרורAutoר למצב כאשר הוא מוגד¥

ךם, סמל האורך שונה מהקודמזוהה, באור

כן.יעוד

 המערכת היא מערכת עזר לנהיגה אך76)
היא לא מזהירה את הנהג מפני כלי רכב

קרובים שנמצאים מחוץ לאזורי הזיהוי. על
הנהג לשים לב תמיד לנעשה בכביש, לתנאי

הדרך ושלוט בכיוון התנועה של הרכב.

אזהרה
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ת עייפותכת בקרמער
(אם קיימת)

כת עזר לנהיגה שמזהה האם הנהגזוהי מער

עייף.

 האדום מוצג בלוח המחוונים בליוויהסמל 

הודעה תואמת המציעה לנהג לעצור להפסקה

ה.ויישמע צליל אזהר

כתבל את ההצעה של המעראם הנהג מק¥

 בצדOKועוצר להפסקה, בלחיצה על לחצן 

שמאל של גלגל ההגה, ההודעה תיעלם

 יוצג באזור בלוח המחוונים עדוהסמל 

מם.הפעם הבאה שהמנוע יותנע/יוד

כתה של המעראם הנהג מתעלם מהאזהר¥

ואינו עוצר, ההודעה תמשיך להיות מוצגת

OKבתצוגת לוח המחוונים עד שיילחץ לחצן 
בנמצא במתגים בצד שמאל של גלגל

 ימישך להיות מוצג באזורההגה. הסמל 

בלוח המחוונים.

כת,ה  של תקלה במערבמקרחשוב: 

 מופיע בתצוגת לוח המחווניםהסמל 

יחד עם הודעה תואמת.

הפעלה/נטרול

כתניתן להפעיל/לנטרל את המער

כתרות) של מער (הגדSettingsך תפריט רד

Uconnectכב”רות” בנושא ”מצב הר (עיין ”הגד

בפרק ”מולטימדיה”) או בשימוש בלוח

רות” בנושא ”תצוגה”המכשירים (עיין ”הגד

בפרק ”הכר את לוח המחוונים”

כתבות המערהתער

כזבת אם המצלמה במרכת מתערהמער

מית איור 169 מזהה שהנהג עייףהשמשה הקד

על בסיס של שינויים במסלול בנסיעה

בות לשוליים.והתקר

T.P.M.Sכת מער
כת לניטור לחץ אוויר(מער

בצמיגים)

סאות/שווקים)(אם קיימת, בגר

77((85 (84 (83 (82 (81 (80 (79 (78 

תיאור
)TPMSכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים (המער

ה את הנהג, כאשר לחץ האוויר בצמיגיםמזהיר

נמוך מידי, ביחס ללחץ הניפוח הקר המומלץ.

כב יכולים לגרוםה מחוץ לרשינויים בטמפרטור

הלשינויים בלחץ האוויר בצמיגים. כלומר, יריד

ת לחץ האוויר בצמיגים.ה תתבטא בירידבטמפרטור

יש להקפיד על כך שלחץ האוויר בצמיגים יהיה

תמיד הלחץ המומלץ בניפוח קר. לחץ בניפוח קר,

כב חנההוא לחץ האוויר בצמיגים לאחר שהר

חק שאינו עולהלפחות שלוש שעות, או נסע מר

על 1.6 ק”מ, לאחר חניה בת שלוש שעות לפחות.

אסור שלחץ האוויר בניפוח קר יחרוג מלחץ הניפוח

פס בצדו של הצמיג.בי, המודהמר

כב: זהו מצבלחץ האוויר עולה גם בעת הנסיעה בר

מלי ואינו מצריך כוונון.נור

  ממשיכה להתריע על לחץ אווירTPMSכת מער

הנמוך בצמיגים, עד שהמצב מטופל. האזהר

מהמת הלחץ מגיעה לרממשיכה להופיע, עד שר

המומלצת בניפוח קר או מעליה. כאשר נורית

 על לחץ אוויר נמוך דולקת באופן ה האזהר

מהרציף, יש להתאים את לחץ האוויר כך שיגיע לר

כון האוטומטי שלהמומלצת בניפוח קר. לאחר העד

ך בנסיעהכת, הנורית נכבית. יתכן שיהיה צורהמער

בת כ� 20 דקות, במהירות גבוהה מ� 20 קמ”ש,

בל את המידע. תצליח לקTPMSכת כדי שמער
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ההער

תגר  אינה מחליפה את שTPMSכת מער¥

הטיפולים הרגילה ואינה מודיעה על ליקוי

בצמיג.

 כמד לחץTPMSכת לכן, אין להשתמש במער¥

אוויר, בעת כוונון לחץ האוויר בצמיגים.

נסיעה על צמיגים שלחץ האוויר בהם אינו גבוה¥

מת להתחממות מופרזת שלמספיק, גור

הצמיגים ועלולה לגרום להם נזק או פגם.  לחץ

אוויר נמוך מידי מוריד את יעילות ניצול הדלק,

ומגדיל את שחיקת סוליית הצמיג ועלול אף

כב בנסיעה ובבלימה.לפגוע בביצועי הר

  אינה מחליפה תחזוקהTPMSכת מער¥

נאותה של הצמיגים. באחריותו של הנהג לוודא

ת מד לחץשלחץ האוויר בצמיגים נכון, בעזר

המתאים. יש לעשות זאת גם כאשר היריד

ת לחץמת לנורית אזהרבלחץ האוויר אינה גור

אוויר בצמיגים להידלק.

הה את הנהג בכל מקר  מזהירTPMSכת מער¥

של לחץ אוויר בלתי מספיק בצמיגים,  כאשר

הוא יורד מתחת לגבול לחץ האוויר הנמוך מידי

ה נמוכהבה שהיא, כולל טמפרטורמכל סי

מלית בלחץ האוויר.ה נורויריד

ה בעונות השונות משפיעשינויי הטמפרטור¥

על לחץ האוויר.

ת את לחץ האוויר בצמיגים מודדTPMSכת מער

ת מכשור אלחוטי בעל חיישניםבאופן מתמיד, בעזר

אלקטרוניים, המותקנים על חישוקי הגלגלים.

החיישנים המותקנים על כל אחד מהגלגלים כחלק

מקנה השסתום, מעבירים נתונים שונים אודות

ב את הלחץ.הצמיגים אל המקלט, על מנת לחש

ה על לחץ אוויר תקין בכלה והשמיר הבקרה:אזהר

בעת הצמיגים,  חשובות במיוחד.אר

כתאזהרות לחץ אוויר נמוך של המער

לניטור לחץ אוויר בצמיגים

ה שאחד הצמיגים או יותר אינו מנופחבמקר

כת מודיעה על כך לנהג על ידימספיק, המער

בלוח המחוונים (בליווי ה הדלקת נורית האזהר

ה ואות קולי).הודעת אזהר

ם האפשרי, בדוקכב בהקדבמצב כזה, עצור את הר

מהאת לחץ האוויר בכל אחד מהצמיגים ונפח לר

כן באופןכת תתעדהמומלצת בניפוח קר. המער

אוטומטי ולאחר מכן הנורית תכבה. יתכן שיהיה

ך בנסיעה בת כ� 20 דקות, במהירות גבוההצור

בל תצליח לקTPMSכת מ� 20 קמ”ש, כדי שמער

את המידע.

TPMSכת תקלות בפעולת מער

הכת מצוינת באמצעות נורית האזהרתקלה במער

, אשר תחילה מהבהבת למשך 75 שניות,
בר עלולולאחר מכן ממשיכה לדלוק באופן רציף. הד

חש בכל אחד מהמצבים שלהלן:להתר

מת בשל מכשירים אלקטרונייםהפרעה שנגר¥

רים דומיםרים תדאו מכשיר רדיו, שמשד

.TPMSכת רים של חיישני מערלתד

בשים אתבקת סרטים צבועים, אשר משהד¥

אותות גלי הרדיו.

ח על הגלגלים, או על קשתותשלג או קר¥

הגלגלים.

שימוש בשרשראות שלג.¥

שימוש בגלגלים או בצמיגים שאינם מצוידים¥

.TPMSבחיישני 

תבקרהגלגל החלופי אינו מצויד בחיישנים ל¥

ת אתכת אינה מבקרלחץ אוויר. לכן, המער

לחץ האוויר בו.

אם הגלגל החלופי מחליף צמיג שלחץ האוויר¥

בו נמוך מהגבול הנמוך ביותר, ישמע אות קולי

תידלק במחזור ההתנעה ה ונורית האזהר

הבא.

כאשר הצמיג המקורי יתוקן או יוחלף, ויותקן¥

כתכב במקום הגלגל החלופי, מערשוב בר

TPMSכן באופן אוטומטי ונורית  תתעד

ה תכבה. זאת בתנאי שלחץ האוויר בכלהאזהר

בעת הצמיגים אינו מתחת לגבול הנמוךאר

ך בנסיעה בת כ� 20ביותר. יתכן שיהיה צור

דקות, במהירות גבוהה מ� 20 קמ”ש, כדי

בל את המידע. תצליח לקTPMSכת שמער
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 נועדה לשימוש אופטימליTPMS מערכת 77)
בגלגלים ובצמיגים המקוריים של הרכב.  לחץ
האוויר ואזהרות המערכת הוגדרו ביחס למידת
הצמיגים המתוקנים ברכב. שימוש בציוד
במידה אחרת, או מסוג שונה עלול לגרום
לשיבושים בפעולת המערכת או נזק לחיישנים.
גלגלים חלופיים לא מקוריים עלולים לגרום נזק
לחיישנים. אל תשתמש בחומר איטום לצמיגים
או במשקולות איזון ברכב המצויד במערכת

TPMS.הם עלולים לגרום נזק לחיישנים , 

 כאשר המערכת מודיעה על ירידה בלחץ78)
האוויר באחד הצמיגים, מומלץ לבדוק את כל

ארבעת הצמיגים.

 אינה משחררת את הנהגTPMS מערכת 70)
מהחובה לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים מידי
חודש. בשום אופן אין להתייחס אל המערכת

כתחליף למערכת תחזוקה או בטיחות.

 את לחץ האוויר יש לבדוק כאשר הצמיגים80)
קרים. אם, מסיבה כלשהי, יתעורר צורך לבדוק
את לחץ האוויר כשהצמיגים חמים, אל תפחית
את לחץ האוויר, אפילו  אם הוא גבוה
מהמומלץ, אלא חזור על הבדיקה כשהצמיגים

יתקררו.

אינה מסוגלת להודיע עלTPMS  מערכת 81)
נפילה פתאומית בלחץ האוויר בצמיג, (למשל
כאשר צמיג מתפוצץ). במקרה כזה, עצור את
המכונית בזהירות, והימנע מתמרונים חדים של

ההגה.

 המערכת רק מתריעה על כך שלחץ האוויר82)
בצמיגים נמוך מדי, היא אינה מסוגלת לנפח

אותם.

 לחץ אוויר בלתי מספיק בצמיג מגדיל את83)
צריכת הדלק, מקצר את חיי סוליית הצמיג

ועלול לפגוע ברמת הבטיחות.

 לאחר בדיקה או התאמה של לחץ האוויר84)
בצמיגים, הקפד לסגור את השסתום
באמצעות הפקק. כך תמנע חדירה של לחות
או לכלוך אל קנה השסתום, אשר עלולים לגרום

נזק לחיישנים.

 הערכה לתיקון צמיג המסופקת עם הרכב85)
.TPMS(אם מסופקת), מתאימה לחיישני 

שימוש בחומר איטום שונה מזה שבערכה
המקורית, עלול להזיק לפעולתם. במקרה של
שימוש בחומר איטום שונה מהחומר המקורי,

 במרכזTPMSמומלץ לבדוק את פעולת חיישני 
שירות מוסמך מטעם חברת סמלת בע”מ.

כת בלימת חירוםמער

)AEBת אוטומטית (בקר
(אם קיימת)

87 86 ((90 (89 (88 

27 ((31 (30 (29 (28 

כתה של תאונה אפשרית, המערבמקר

בת באמצעות בלימה אוטומטית שלמתער

כב כדי למנוע את ההתנגשות או להפחית אתהר

עוצמתה.

כת נותנת אזהרות חזותיות וצליליותהמער

באמצעות הודעות ייעודיות בתצוגת לוח

המחוונים.

בה של האזהרות היא לאפשר לנהג להגיהמטר

מיד, כדי למנוע או להפחית את התוצאות של

תאונה אפשרית

כתבמצבים של סכנת התנגשות, אם המער

בות של הנהג, היא בולמתמזהה אי�התער

כב ולהקל עלאוטומטית כדי להאט את הר

מית אפשרית (בלימההתוצאות של תאונה קד

אוטומטית).

כת סיוע לנהיגה העושה שימוש במצלמהזו מער

מית איור 170,כז השמשה הקדהממוקמת במר

ה של זיהויב במקרכת מסוגלת להתערהמער

כב, אופניים והולכי רגל.ר
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ב על ידי לחיצה על דוושת הבלםאם הנהג מתער

כת עשויהאך הלחיצה אינה מספקת, המער

כתב כדי למנוע את תגובתה של מערלהתער

כב (סיועהבלימה, וכך להפחית את מהירות הר

ב אםכת לא תתערב הבלימה). המערנוסף בשל

כת מזהה שהואכב והמערהנהג שולט על הר

מודע למצב ולסכנת ההתנגשות.

כב מצויד בתפקוד ”זחילה” ולכן ניתן להתניעהר

האותה מחדש לאחר מספר שניות של עציר

בת הילוכים אוטומטית.כב עם תיבכלי ר

ה המנועכב לעציראם הבלימה מביאה את הר

בת הילוכיםעשוי להיות להיכבות במכוניות עם תי

ידנית.

כב עצר, הבלמים עשוייםלאחר שהרה: אזהר

להינעל למשך כשתי שניות מטעמי בטיחות. ודא

כב נע מעטשאתה לוחץ על דוושת הבלם אם ר

קדימה.

הפעלה/נטרול

בלימת חירום אוטומטית ניתנת לנטרול

Uconnecכת (ולהפעלה מחדש) באמצעות מער

רות”עיין ”הגד

כב” בפרק ”מולטימדיה”) אובנושא ”מצב הר

בשימוש

רות” בנושא ”תצוגה”בלוח המכשירים (עיין ”הגד

בפרק ”הכר את לוח המחוונים”).

כת גם כאשר מתגבטל את הפעלת המערניתן ל

.MARההתנעה נמצא במצב 

ה לשני מצבי הפעלה:רכת ניתנת להגדהמער

¥System activeכת פעילה: בנוסף המער

לאזהרות חזותיות וצליליות, תבצע, בלימה

ב הבלימה כאשראוטומטית וסיוע נוסף בשל

הנהג אינו בולם חזק מספיק ויש סכנה של

תאונה חזיתית.

¥System deactivatedכתאינה המער

פעילה: אינה מספקת אזהרות חזותיות או

צליליות ולא תבצע בלימה מוגבלת, בלימה

ב הבלימה.אוטומטית וסיוע נוסף בשל

כת לא תספק כל חיווי על סיכוןהמער

לתאונה.

חיוויים חזותיים יציגו את הכיוון שלה: אזהר

כב, הולכי רגל או רוכביזיהוי העצם (כלי ר

אופניים).

הפעלה/הפסקת פעולה

ת בלימת חירום אוטומטית הופעלה כראוי,בקר

היא תהיה פעילה בכל פעם שהמנוע יותנע

ך לוח המחוונים אורכת מופסקת דפעולת המער

.Uconnectכת תפריט מער

כת לא תזהיר אתלאחר ביטול הפעלה, המער

כב שנוסעהנהג מפני התנגשות אפשרית בר

כת.ה במערה שנבחררמלפנים, ללא תלות בהגד

כת לא יישמר בזיכרוןמצב ההפעלה של המער

כת נוטרלהמם. אם המערכאשר המנוע מוד

כאשר מתג ההתנעה כבוי, היא תהיה פעילה

כב יותנע מחדש.כאשר הר

לאחר הפסקת פעולה, ניתן להפעיל מחדש את

או     UconnectTMכת ך מעררכת  דהמער

מהתפריט בלוח המחוונים.

התפקוד אינו פעיל במהירות מעל 5 קמ”ש.

כת פעילה רק אם:המער

היא הופעלה כראוי.¥

ך לוח המחוונים אורהיא לא הופסקה ד¥

.Uconnectכת תפריט מער

.MARמתג ההתנעה נמצא במצב ¥

כב היא  מעל 5 קמ”ש.מהירות הר¥

כתשינוי רגישות המער

כתך מעררכת דניתן לשנות את רגישות המער

Uconnectאו תפריט לוח המחוונים באמצעות 

ה באחת משלוש האפשרויות הבאות:בחיר

Near ,(קרוב) Med (ביניים) או Farחוק). ראה (ר

תיאור בפרק ”מולטימדיה” כיצד לשנות את

Medת המחדל היא ת ברירררות. הגדההגד

ה את הנהגכת מזהירה זו המערר(ביניים), בהגד

כב שנוסעמפני התנגשות אפשרית עם הר

חק בינוני,כב נמצא במרמלפנים כאשר אותו ר

בין שני המצבים האחרים.
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ת לנהג זמן תגובה ארוך יותרה זו מאפשררהגד

תר (קרוב) אבל קצר יותר מהגדNearת רמהגד

Farה של סיכון לתאונה.חוק), במקר (ר

כת, המערNearת הרגישות למצב רבהגד

ה את הנהג מפני התנגשות אפשרית עםמזהיר

כב קרוב.כב שנוסע מלפנים כאשר אותו רהר

כתחוק), המער (רFarת הרגישות רבהגד

ה את הנהג מפני התנגשות אפשרית עםמזהיר

כב נמצאכב שנוסע מלפנים כאשר אותו רהר

ב יותר, וכך נותנת לנהג את האפשרותחק רבמר

תה זו מאפשרררגה. הגדלהאט בעדינות ובהד

בי למניעת תאונהלנהג את זמן התגובה המר

אפשרית.

ת בזיכרוןכת נשמרת הרגישות של המעררהגד

בוי המנוע.בעת כי

ת תפקוד לא פעילה זמניתאזהר

ה נדלקת והודעה ייעודית מוצגת,אם נורית אזהר

קיים מצב המנטרל זמנית את ההפעלה של

בות העיקריות האפשריות לנטרולכת. הסיהמער

פל, סנוורם כבד, ערהזמני הן תנאי מזג אוויר (גש

)’מהשמש וכו

כתלמרות שעדיין ניתן לנהוג באופן רגיל, המער

עשויה לא לפעול זמנית.

בעת כאשר התנאים המגבילים אינם קיימים

ה. אםדירכת תחזור לפעולה מלאה וסעוד, המער

כז שירותהתקלה אינה נעלמת, פנה למר

ס.מורשה מטעם סמלת מוטור

כת בגללה של נטרול מעראזהר

חסימה

כתאם מופיעה ההודעה הייעודית, ייתכן שהמער

בהנוטרלה בשל תנאי הפעלה מסוימים. הסי

האפשרית לנטרול המצלמה היא חסימת

המצלמה. אם קיימת חסימה, נקה את אזור

 וודא170מית כפי שמוצג באיור השמשה הקד

שההודעה הייעודית נעלמה. למרות שעדיין ניתן

כת לא תפעל.לנהוג באופן רגיל, המער

בעת כאשר התנאים המגבילים אינם קיימים

ה. אםדירכת תחזור לפעולה מלאה וסעוד, המער

כז שירותהתקלה אינה נעלמת, פנה למר

ס.מורשה מטעם סמלת מוטור

כתהודעת תקלה במער

כת נכבית ומופיעה הודעה ייעודיתאם המער

כת.בתצוגה, יש תקלה במער

ה כזה הנסיעה עדיין אפשרית, אך מומלץבמקר

כז שירות מורשה מטעם סמלתלפנות למר

ם האפשרי.ס בהקדמוטור

נהיגה בתנאים מיוחדים

נהיגה בתנאים מסוימים, כגון:

נסיעה קרוב לעיקול¥

כזכב קטנים ו/או שלא נוסעים במרכלי ר¥

בהנתי

ביםכב אחרים מחליפים נתיכלי ר¥

כבךה לרכב שנוסעים בזווית ישרכלי ר¥

בות לא צפויהת או התערתיתכן תגובה מאוחר

כת על הנהג להקפיד על זהירות,של המער

כב ולנהוג בבטחה.להישאר בשליטה על הר

כבים במיוחד, הנהגך מוררבתנאי דה: אזהר

ךרכת באופן ידני דבטל את פעולת המעריכול ל

 או לוח המחוונים.UconnectTMכת מער

נסיעה קרוב לעיקול

כתחב, המערבעת כניסה או יציאה מעיקול ר

כב מלפניך, אף שאינו נוסעעשויה לזהות ר

כתב איור 171 במקרים אלו המערבאותו הנתי

ב.עשויה להתער
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כזכב קטנים ו/או שלא נוסעים במרכלי ר

בהנתי

כב לפניךכת אינה יכולה לזהות כלי רהמער

ה הראייה של המצלמה ולכן עשויהשמחוץ לשד

כבים קטנים כגוןב לנוכחות של רלא להגי

אופנועים, איור 172.

זיהוי הולך רגל/רוכב אופניים

בעת נהיגה, כאשר יש סכנה של התנגשות עם

כת תציג אתהולך רגל או רוכב אופניים. המער

ה התואמת המציינת את הכיווןהודעת האזהר

רוש להפעיל אתשל המכשול המזוהה ואם ד

הבלמים.

ביםכב אחרים המחליפים נתיכלי ר

כבב במקרים של כלי רכת עשויה להתערהמער

בבים, נכנסים לנתיאחרים שמחליפים נתי

הנהיגה שלך ונמצאים בטווח הזיהוי של חיישן

הרדאר איור 173

אזהרות

ה למנוע התנגשויות ואיןכת לא נועדהמער

ביכולתה לזהות מראש תנאים אפשריים

ה זושעלולים להוביל לתאונה. התעלמות מאזהר

עלולה להוביל לפציעות רציניות או קטלניות.

חשכבים, עלולות להתרה של מצבים מורבמקר

אזהרות או בלימה לא צפויות.

המערכת היא רק אמצעי עזר, על הנהג86) 
לשים לב תמיד לנעשה בכביש, לתנאי הדרך

ולמסלול הנסיעה של הרכב. האחריות
מוטלת תמיד על הנהג, שצריך להתייחס

לתנאי התנועה כדי לנהוג בבטחה. על הנהג
לשמור תמיד על מרחק בטוח מהרכב שנוסע

לפניו.

 לעולם אין לבחון את יכולותיה של87)
מערכת בלימת חירום אוטומטית באופן חסר

אחריות ומסוכן שיסכן את בטיחותך ואת
בטיחותם של משתמשי הדרך אחרים.

 אם הנהג לוחץ על דוושת הבלם עד88)
סופה או אם הוא מבצע תמרון היגוי מהיר
בעת שהמערכת פועלת, תפקוד הבלימה

האוטומטית עלול להיפסק (כדי לאפשר
תמרון אפשרי להתחמקות ממכשול, למשל).

 המערכת מתערבת במקרה של כלי89)
רכב, הולכי רגל, ורוכבי אופניים שנוסעים

באותו הנתיב. בעלי חיים ועצמים אחרים (כגון
כיסאות גלגלים) אינם נלקחים בחשבון.

 אם הרכב על מסוע גלילים למטרות90)
טיפולי תחזוקה, או אם הוא נוסע בתוך מתקן

רחיצה אוטומטי כאשר יש מכשול לפניו
(רכב אחר, קיר או מכשול אחר, לדוגמה),

המערכת עשויה לזהות זאת ולהתחיל לפעול.
כת.המערלכן במקרה זה יש לנטרל את 

אזהרה
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 בתנאי מזג אוויר מסוימים כגון, שקיעה27)
או זריחה, ערפל כבד, ברד או שלג, ייתכן

שהמערכת תפעל באופן מוגבל או לא תפעל
כלל

 תיתכן התערבות לא צפויה או מאוחרת28)
של המערכת כאשר כלי רכב אחרים נושאים

מטענים גדולים מדי לממדיהם, ובולטים
מהצדדים, מלמעלה, או מהחלק האחורי של

אותו הרכב.

 תיתכן השפעה לרעה על פעולת29)
המערכת במקרה של ביצוע שינויים ברכב,

כמו שינוי מראה החלק הקדמי, החלפת
צמיגים, או העמסת מטען רב מהרגיל הרכב.

 תיקונים שבוצעו לא כראוי באזור שבו30)
מותקנת המצלמה עלולים לפגוע  בשדה

הראייה שלה ולהפחית את ביצועיה (לדוגמה
שימוש במילוי או דבקים להסרת שריטות).

פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמלת מוטורס בע”מ לביצוע פעולות אלה.

 אל תטפל או תבצע תיקונים במצלמה,31)
בשמשה הקדמית במקרה של בעיה בחיישן,

פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמלת מוטורס בע”מ.

בה על נתיכת שמירמערחשוב

תיאור
ב משתמשת במצלמהה על נתיכת שמירמער

מית, כדי לזהות אתשנמצאת על השמשה הקד
כב בתוכם.ב את מיקום הרב ולחשגבולות הנתי

ה עלכת מסייעת בשמירבאמצעות הזיהוי, המער
ב.כב בתוך הנתיהר

כב חוצה את אחד מסימוניכאשר מזוהה שהר
ב ללא פעולה של הנהג (מחוון כיוון כבוי)הנתי
ה פיזיתב מספקת אזהרה על נתיכת שמירמער

באמצעות הפעלת כוח (רעד) על גלגל ההגה
ב, כדי לייעץב לסימן הנתיכב מתקרכאשר הר

ב.כב בתוך הנתילנהג לפעול כדי להשאיר את הר

כת על גלגלהכוח שמפעילה המערה: אזהר
ההגה מספיק כדי שהנהג יחוש בו, אבל הוא
תמיד מוגבל, כך שתמיד ניתן להתגבר עליו

בקלות והנהג יכול לסובב את גלגל ההגה
רש בכל עת.בהתאם לנד

ב ללאכב ממשיך לסטות מעבר לקו הנתיאם הר

(או ה בות מצד הנהג, נורית האזהרהתער

ב�תכליתית ניתנת לכוונון)הסמל בתצוגה ר
תוצג בלוח המחוונים כדי לגרום לנהג להחזיר את

ב.כב לגבולות הנתיהר

כתבוי של המערהפעלה/כי
כת פעילה.כב מותנע המערכאשר הר

כת לחץ עלכדי להפסיק את פעולת המער
) איור A174לחצן,(

סאות, הודעה ייעודית המציינת אתבכמה גר
הנטרול תוצג בתצוגה.

תנאי הפעלה

כת פעילה אם מתקיימיםלאחר הפעלתה, המער

התנאים הבאים:

הנהג מחזיק את ההגה לפחות ביד אחת.¥

כב בין 60 קמ”ש ל�180 קמ”ש.מהירות ר¥

ב תחום לפחות מצד אחדהנתי¥

קיימים תנאי ראות טובים¥

חביםהכביש ישר או בעל עיקולים ר¥

ב) אינו מופעל באותומחוון כיוון (סטייה מנתי¥

כב.ב של הרכיוון של הסטייה מנתי

כת אינה מפעילה כוח היגוי עלהמערה: אזהר

כת הבטיחותגלגל ההגה בכל פעם שמער

כת, מערABS, ASR, ESCמופעלת (בלמים, 

)’ת התנגשות מלפנים פלוס וכואזהר
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סמלים והודעות בתצוגה

ה את הנהג כאשרב מזהירת סטייה מנתיבקר

ב בהצגת סמלים והודעותכב סוטה מהנתיהר

בתצוגת לוח המחוונים.

סאות עם תצוגה אנלוגיתגר

ב אינםכת הופעלה וגבולות הנתיכאשר המער

בן.בוע בליוצג ק מזוהים, הסמל 

ב�תכליתיתסאות עם תצוגה רגר

כת פעילה וגבולותניתנת לכוונון כאשר המער

ב אפורים וסמל ייעודיב לא זוהו, סימוני הנתיהנתי

מוצג בחלק העליון באזור ייעודי בחלק העליון של

התצוגה.

ב אחדב עם זיהוי סימון נתייציאה מנתי

כת פעילה ורק, לדוגמה סימוןכאשר המער

כב מוצג באזורב השמאלי זוהה, סמל הרהנתי

כת מוכנה לתת אזהרותהייעודי בתצוגה. המער

ה של יציאה לא מכוונת (מחווןחזותיות במקר

ב השמאלי.כיוון לא מופעל) מגבול הנתי

ב לסימוןכב מתקרכת מזהה שהרכאשר המער

ב, הקו השמאלי בתצוגה הופך לצהוב וסמלהנתי

כב בתצוגה הופך לצהוב.הר

ב לגבולכב התקרכת מזהה שהרכאשר המער

ב ועומד לחצות אותו, הקו השמאלי בתצוגהנתי

(צהוב) מהבהב וסמל המכונית בתצוגה משנה

צבע לצהוב.

כת פועלת באותו אופן רק כתמונתהמער

ה של יציאה מהקו הימני שרקמראה, במקר

ב הימני זוהה.גבול הנתי

ב זוהוב � שני סימוני הנתיסטייה מנתי

ב יוצגוכת פעילה, שני סימוני הנתיכאשר המער

ב זוהוגבולות הנתיבן בתצוגה כדי לציין שבצבע ל

ב מזוהים, סמל המכוניתכאשר שני גבולות הנתי

כתהמופיע בתצוגה משתנה לירוק והמער

מוכנה בהתאם לתנאים השונים המזוהים,

ב של הנהגכת מפנה את תשומת הלהמער

באמצעות שינוי תצוגת הקווים המסמלים את

כת יכולה לשנותבים בתצוגה. בייחוד המערהנתי

בן לצהוב וההפך) ולגרוםאת הצבעים שלה (מל

כת משנה אתלהם להבהב. באותו אופן המער

כב התצוגה.צבע סמל הר

כתרות המערשינוי הגד

ךרכת ניתנות לשינוי דרות של המערההגד

 (ראה תיאור בנספחUconnectכת מער

ף).המצור

כתת פעולה מוגבלת של המעראזהר

 32((33 

אם מופיעה ההודעה הייעודית, ייתכן שקיימים

כת.תנאים מסוימים מגבילים את פעולת המער

תנאים אלו הם לדוגמה חסימה של המצלמה על

ידי עצם או תקלה

אם קיימת חסימה, נקה את אזור השמשה

מית לפני המראה הפנימית ובדוקהקד

שההודעה נעלמה.

כתלמרות שעדיין ניתן לנהוג באופן רגיל, המער

עשויה לא לפעול זמנית.

כאשר התנאים המגבילים אינם קיימים עוד,

כת תחזור לפעולה מלאההמער

כז שירותאם התקלה אינה נעלמת, פנה למר

ס בע”מ.ת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

זיהוי אי אחיזה בהגה

כת מזהה שהנהג אינו אוחז בגלגלאם המער

כת בטיחותבות של מערההגה במהלך התער

כת תפיק אזהרות חזותיות וקוליותפעילה, המער

ת, במשך 15 שניות כדיבעוצמה הולכת וגובר

לעודד את הנהג לאחוז בגלגל ההגה. אם הנהג

אינו אוחז את גלגל ההגה בידיו בפרק זמן זה,

כת תתנתק ותפיק עוד אזהרות במשך 5המער

שניות.
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חגורות בטיחות

השימוש בחגורות בטיחות
ת הבטיחות כדי שפלג הגוףיש לחגור את חגור

ב.העליון יהיה זקוף וצמוד למשענת הגב של המוש

כדי לחגור את חגורות הבטיחות עליך להכניס את

  עד(B) איור 175 לתוך האבזם (A)הלשונית 

שנשמעת נקישת הנעילה.

ת הבטיחות נתקעת בעת הוצאתה, הנחאם חגור

לה להיגלל מעט לאחור ולאחר מכן משוך אותה

שוב ללא ניעור.

אזהרה

תקציר

כות להגנה עלמער

נוסעים

כב כוללה ביותר של הרציוד הבטיחות האזהר

כות הבאות:את המער

חגורות בטיחות:¥

SBRת חגורות בטיחות) (תזכור

משענות ראש¥

בי בטיחות לילדיםמוש¥

מיות וצדדיותכריות אוויר קד¥

הקפד לקרוא בעיון את העמודים הבאים.

בות מכרעתכת ההגנה חשילשימוש נכון במער

בית לנהגמת הבטיחות המרביכולת לספק את ר

ולנוסעים.

כוונון משענות הראש מתואר בנושא ”משענות

כבך”.ראש” בפרק ”הכר את ר

ל המושבים ברכב מצוידים בחגורות בטיחותכ
בעלת שלוש נקודות עיגון ומנגנון גלילה. מנגנון
הגלילה נועל את חגורת הבטיחות במהלך
בלימה חדה או האטה חזקה בשל פגיעה. היא
מאפשרת לרצועת החגורה להחליק בחופשיות
ובהתאמה לגוף הנוסע. בתאונה תינעל חגורת
הבטיחות כדי להפחית את השפעת
ההתנגשות בתא הנוסעים ואת סכנת
ההיזרקות מהרכב. באחריות הנהג לאכוף את
החוק המקומי התקף הנוגע לשימוש בחגורות

 חגורהבטיחות (ולדאוג שנוסעיו אוכפים אותו).

תמיד את חגורות הבטיחות לפני תחילת

הנסיעה.

כתהודעת תקלה במער

כת נכבית ומופיעה הודעה ייעודיתאם המער

כת.בתצוגה, המשמעות שיש תקלה במער

ה כזה הנסיעה עדיין אפשרית, אך מומלץבמקר

כז שירות מורשה מטעם סמלתלפנות למר

ם האפשרי.ס בהקדמוטור

בתנאי מזג אוויר מסוימים כגון: גשם או32) 
ערפל כבד, ברד או שלג, הצטברות של קרח

על השמשה הקדמית ייתכן שהמצלמה
תעבוד באופן מוגבל או לא תעבוד כלל.

פעולת המצלמה עלולה להיפגע גם33) 
בגלל אבק, אדים, לכלוך או קרח על

השמשה, תנאי התנועה (לדוגמה, כלי רכב
שאינו מיושרים עם רכבך, נוסעים בכיוון הנגדי

או חוצים את הנתיב שלך, עיקולים צרים),
תנאי הכביש ותנאי הנהיגה (דרכים לא

סלולות, לדוגמה). ודא שהשמשה הקדמית
נקייה תמיד. השתמש בחומרי ניקוי מיוחדים

ובמטליות נקיות, כדי למנוע שריטות. ייתכן
גם שהמצלמה תעבוד באופן מוגבל או לא

תעבוד כלל בתנאי נהיגה, תנועה וכביש
מסוימים.

חשוב
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SBRכת מער
ת חגורות בטיחות)(תזכור

בת בטיחות עם מותחן במושחגור

האמצעי
תבי מצויד בחגורמי הדו�מושהספסל הקד

ב) בעלת 3 נקודות עיגוןבטיחות (מותחן במוש

ב האמצעי, איור 177.עבור המוש

כזת במרה מכווננת נכון, הרצועה עובראם החגור

הכתף של הנוסע (בין הצוואר לקצה הכתף).
אזהרה

  בעת(C) לעולם אל תלחץ על לחצן 91)
נסיעה.

 יש לכוונן את גובה חגורת הבטיחות רק92)
כאשר הרכב נייח.

 לאחר הכוונון בדוק שהסמן שאליו93)
מחוברת הטבעת נעול במיקום שנקבע
מראש. שחרר את האחיזה ודחוף אותו

לפנים, כדי לאפשר למנגנון להינעל אם לא
שוחררה האחיזה באחד המצבים.

בוע של צפצוף מומלץ לפנותלנטרול קה: הער

ת סמלת בע”מ.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

ב�תכליתי, ניתן להפעיל אתכבך מצויד בצג ראם ר

רות.  (עיין בנושאך תפריט ההגדר שוב דSBRה�

”תצוגה” בפרק ”הכר את לוח המחוונים”).

ה, ואחוז  איור 175 לשחרור החגור(C)לחץ על לחצן 

אותה בזמן שהיא נגללת לאחור כדי למנוע פיתולים.

מנגנון הנעילה עשוי להינעל כאשר המכונית חונה

רון תלול, תופעה זו היא רגילה בהחלט.על מד

ה, אם היאבנוסף, נועל מנגנון הגלילה את החגור

ה של בלימה פתאומית, התנגשויותנמשכת במקר

או נהיגה בעיקולים במהירות גבוהה.

כוונון גובה
(אם קיים)

ם או, איור 176, והר(A)לכוונון השתמש בלחצן 

.(B)הורד את הידית 

 92((93 

ת הבטיחות לפיכוונן תמיד את הגובה של חגור

מידות הנוסע. כך ניתן להפחית את סכנת

הפציעות בתאונה באופן ניכר.

 91(
ה  את הנוסעים מזהירSBRכת ה�מער

מיים והאחוריים (אם קיים)בים הקדבמוש

כתשחגורות הבטיחות שלהם לא חגורות. המער

מציינת שחגורות בטיחות לא נחגרו באמצעות

ה בלוח המחווניםאזהרות חזותיות (נוריות אזהר

ה (ראה את הפסקאותוסמלים בצג) וצליל אזהר

הבאות).
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ת של חגורותפעולת נורית תזכור

מיתבטיחות קד

,MARכאשר מתג ההתנעה מסובב למצב 

 איור 178 (צג 3.5)A( ,ה נדלקת נורית האזהר

) לכמה שניות,’) או איור 179 (צג 7 אינץ’אינץ

מיות חגורות אובין אם חגורות הבטיחות הקד

לא.

כב נע במהירות של פחות מ� 20כאשר הר

מי (אם ישנו)קמ”ש, אם הנהג או הנוסע הקד

אינם חוגרים את חגורות הבטיחות שלהם, נורית

בוע.תידלק באופן ק ה האזהר

כב מעל 20 קמ”ש והנהג אומיד שמהירות הר

המי אינם חגורים, יישמע צליל אזהרהנוסע הקד

תהבהב במשך 105 שניות. ה ונורית האזהר

ה זה הוא יישארלאחר שהופעל מחזור אזהר

פעיל כל עוד המכונית נעה במהירות שמעל 8

ב או עדקמ”ש או עד שהילוך אחורי ישול

ת הבטיחות תיחגר.שחגור

ב בעת מחזורכאשר הילוך אחורי משול

ההאזהרות, ינוטרל האות הקולי ונורית האזהר

ביעות.דלוק בקת

ת מתחת ל� 8 קמ”ש אוכב יורדאם מהירות הר

ה,ב במהלך מחזור האזהראם הילוך אחורי משול

ה תדלוקהאות הקולי ייפסק ונורית האזהר

ביעות.בק

בה ולא משולאם לא חלף זמן מחזור האזהר

עה יחודש ברגהילוך אחורי, מחזור האזהר

כב תעבור שוב את 20 קמ”ש.שמהירות הר

ת בטיחותת חגורפעולת נוריות תזכור

בים האחורייםלמוש

) או’הסמלים מוצגים באיור 180 (צג 3.5 אינץ

) בהתאם לחגורות’איור 181 (צג 7 אינץ

ב האחורי, וממשיכים לדלוקהבטיחות במוש

ע השינוי האחרון שללמשך כ�65 שניות מרג

ת הבטיחות.מצב חגור

 שמופיעים בתצוגה מצביעים על:)A(הסמלים 

כז,בים שמאל, מר מוש:שלושה סמלים ¥

ימין

בים שמאלי, אמצעי מוש:בע סמלים אר¥

שמאלי, אמצעי ימין, ימני (דגמי משא)

הבי השורעבור מוש שלושה סמלים ¥

האמצעית: שמאל, אמצע, ימין ושלושה

ה השלישית:בי השורעבור מוש סמלים 

שמאל, אמצע, ימין.
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סמלים בצג 3.5 אינץ

יוצג. ת הסמל ת בטיחות נחגראם חגור

כב נוסע במהירות נמוכה מ� 20כאשר הר

ביםת בטיחות באחד המוש קמ”ש, אם חגור

ממשיך לדלוק ת, הסמל האחוריים משוחרר

ביעות למשך 65 שניותבק

אם המכונית נוסעת במהירות מעל 20 קמ”ש

ה,ת הבטיחות אינה חגורלא בהילוך אחורי וחגור

יהבהב במשך ה והסמל יישמע צליל אזהר

ה ייפסק35 שניות. לאחר מכן צליל האזהר

ה.ביעות עד סוף מחזור האזהרוהסמל דולק בק

התואם יוצג ת הסמל ה נחגראם החגור¥

בירוק.

התואם ה הסמל ה אינה חגוראם החגור¥

יוצג באדום.

כב נוסע במהירות נמוכה מ� 20כאשר הר

ביםת בטיחות באחד המושקמ”ש, אם חגור

ממשיך לדלוק ת, הסמל האחוריים משוחרר

ביעות למשך 65 שניות.בק

אם המכונית נוסעת במהירות מעל 20 קמ”ש

ה,ת הבטיחות אינה חגורלא בהילוך אחורי וחגור

יהבהב במשך ה והסמל יישמע צליל אזהר

ה ייפסק35 שניות. לאחר מכן צליל האזהר

ה.ביעות עד סוף מחזור האזהרוהסמל דולק בק

יותר מכך, הסמלים גם יידלקו למשך 30 שניות

בכל פעם שהדלתות האחוריות פתוחות.

אזהרות

תבים האחוריים ולשורע למושבכל הנוג

ת (תזכורSBRכת בים השלישית, מערהמוש

ת בטיחות) תציין רק אם חגורות הבטיחותחגור

אינן חגורות או חגורות אך לא תציין נוכחות של

נוסעים.

ביםת המושבים האחוריים ושורעבור המוש

השלישית, הסמלים יוצגו למשל מספר שניות

 ללאMARלאחר שמתג ההתנעה הועבר למצב 

קשר למצב של חגורות הבטיחות (גם אם

חגורות הבטיחות חגורות כולן)

הה/סמלים יידלקו כאשר חגורכל נוריות האזהר

אחת לפחות תשוחרר או תיחגר.

סמלים בצג 7 אינץ

הסמלים מוצגים בהתאם לחגורות הבטיחות

ב האחורי, וממשיכים לדלוק למשך כ�65במוש

שניות משינוי מצב חגורות הבטיחות האחרון:

מותחנים
כדי להגביר את ההגנה שמעניקות חגורות

ם מותחנים.כבך קדהבטיחות, מותקנים בר

התקנים אלה גוללים את חגורות הבטיחות לאחור

לכמה סנטימטרים בעת התנגשות חזיתית או

ם המותחנים מותחים אתצדדית. באופן זה קד

ת הבטיחות ומהדקים אותה על גוף הנוסעחגור

לפני שמתחילות פעולות הריסון.

תניתן לדעת שהמותחנים הופעלו כאשר חגור

הבטיחות נגללת אל מנגנון הגלילה שלה.

ם המותחנים עשויהבמהלך הפעלתם של קד

להיפלט כמות קטנה של עשן. עשן זה אינו מזיק

בריאות ואינו מצביע על סכנת שריפה.ל

ם המותחן אינו דורש תחזוקה או שימון. שינוייםקד

בותעים ביעילותו. אם בעקבמצבו המקורי פוג

ע) נפג’ה וכדבע (כגון שיטפון, סעראסונות ט

ההתקן ממים או בוץ, יש להחליפו.

תכז שירות מורשה מטעם חברמומלץ לפנות למר

סמלת בע”מ.

 84(

 34(
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תחזוקה של חגורות בטיחות
כדי לשמור על יעילות החגורות פעל באופן הבא:

ה ולאת בטיחות ישרהשתמש תמיד בחגור¥

מפותלת. ודא שהחגורות יכולות לנוע חופשי

ללא מפריע.

ת הבטיחות באופןבדוק את הפעולה של חגור¥

ת הבטיחות לאבזם ומשוךהבא: חבר את חגור

בחוזקה.

רגתהחלף את החגורות לאחר תאונה בד¥

ה מסוימת, אפילו אם אין נזק נראה לעין.חומר

ה אם הופעלוהחלף תמיד את החגור

מותחנים.

עותאזהרות כלליות הנוג

לשימוש בחגורות הבטיחות
בות לחגור חגורות בטיחות, מכיווןנשים הרות חיי

שהחגורות מפחיתות משמעותית את סכנת

הפציעות עבורן ועבור עובריהן.

בות להעביר את רצועת החיק שלנשים הרות חיי

ת הבטיחות נמוך ככל האפשר על האגן,חגור

ם, עלבטן, איור 182. ככל שההריון מתקדמתחת ל

ב ואת גלגל ההגה באופןהנהגת לכוונן את המוש

כב במלואו (נגישות קלהשיאפשר לה לשלוט בר

לדוושות ולגלגל ההגה).

בי בין הבטן לגלגל ההגה.יש לשמור על מרווח מר

ת הבטיחות תהיה מפותלת. על רצועתאסור שחגור

ך החזה באלכסון. עלרהכתף לעבור מעל הכתף וד

רצועת החיק לעבור על האגן, איור 183, ולא על

מגבילי כוח
כדי להגדיל את בטיחות הנוסעים, כוללים מנגנוני

ב מדיהגלילה מגבילי כוח, המונעים הפעלת כוח ר

על החזה והכתפיים של הנוסע במהלך פעולת

ת הבטיחות בהתנגשות חזיתית.הריסון של חגור

התקן זה נמצא בכל הדגמים למעט בדגם עם

ב ללא כרית אוויר.ספסל מוש

םכדי ליהנות ממלוא ההגנה של קדה: אזהר

ת הבטיחות על חזךהמותחנים, הדק את חגור

כיים.ועל אגן היר

בטן הנוסעת. לעולם אל תשתמשי באביזרים

ת הבטיחותחיקים את חגור) המר’(תפסים, וכד

מהגוף.

 86((88 (87 

םת לשימוש בידי אדת בטיחות אחת מיועדחגור

כי נוסע אחראחד. לעולם אל תסיע ילד ישוב על בר

ת הבטיחות, איור 184. ככלל,וחגור באותה חגור

ת הבטיחות שלו.בר בין הנוסע לחגוראל תכניס ד
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המותחנים נועדו לשימוש חד פעמי.94)
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם

חברת סמלת בע”מ כדי להחליפם.

 להגנה מרבית של חגורות הבטיחות שמור95)
על משענת הגב זקופה, הישען עליה היטב ודא
כי החגורה צמודה היטב לאזור החזה והאגן.
חגור תמיד את חגורות הבטיחות! נסיעה ללא
חגורות בטיחות מגבירה את סכנת הפציעות

החמורות או אפילו קטלניות בתאונה.

אסור בהחלט לפרק את הרכיבים של96)
חגורות הבטיחות או המותחנים  או לטפל בהם.
כל טיפול חייב להתבצע בידי אנשי מקצוע
מוסמכים ומיומנים. מומלץ לפנות למרכז

שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע”מ.

 אם מופעל לחץ רב על חגורת הבטיחות,97)
לדוגמה לאחר תאונה, יש להחליפה במלואה
ביחד עם כל החיבורים, בורגי קיבוע והמותחנים.
למעשה, גם אין נזק הנראה לעין, ייתכן כי היא

איבדה את האלסטיות שלה.

אזהרה

פעולות אשר גרמו חבטות, רעידות או 34)

במשךC° 100  חימום מקומי (למעלה מ�

למעלה מ� 6 שעות) מסביב למותחנים,

עלולות לגרום להם נזק או להפעילם. מומלץ

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת

סמלת בע”מ, לקבלת סיוע.

חשוב

הסעת ילדים בבטחה
בתבית בתאונה, על כל הנוסעים לשלהגנה מר

כות ריסון רלוונטיות,ולהשתמש כראוי במער

בות תינוקות וילדים!לר

זוהי הנחיית חובה בכל מדינות האיחוד האירופי

.EC/2003/20בהתאם לתקן 

גילם עד 12 שנים, וש’גובהם עד 1.50 מילדים ש

בב בטיחות מתאים במושבת במושבים לשחיי

בהאחורי. סטטיסטיקת תאונות מוכיחה שהמוש

האחורי בטוח יותר לילדים.

ם מבוגר, ראשו של הילד גדול וכבדבהשוואה לאד

יותר ביחס לשאר הגוף, ומבנה השרירים והשלד

שלו עדיין לא מפותח. לפיכך, יש להשתמש

בד חגורותכות ריסון נכונות אחרות מלבמער

בטיחות, כדי להפחית את סכנת הפציעות בעת

ה או תמרון פתע.תאונה, בלימה חד

בת באופן בטוח ונוח.בים לשילדים חיי

ב הבטיחות הפונהמומלץ להסיע את הילד במוש

לאחור במשך תקופה ארוכה ככל האפשר (עד

גיל 4�3 שנים לפחות) וכל עוד מאפייניו של

ב מרשים זאת, מכיוון שזהו המצב הבטוחהמוש

בעת תאונה.

בחור לפי משקלוכת הריסון הנכונה יש לאת מער

כותוגודלו של הילד. קיימים כמה סוגים של מער

כב באמצעותריסון לילדים, שניתן להתקינם בר

חגורות הבטיחות או באמצעות עיגוני איזופיקס.

כת הריסון המתאימהבחור את מערמומלץ ל

ת הוראותביותר לילד. לכן, מומלץ לעיין בחובר

כת הריסון, כדיהתפעול המסופקת עם מער

ך.לוודא שהיא נכונה לילד

בי הבטיחותבאירופה מאפייניהם של מוש

המחלק אותם לחמש ECE-R44רים בתקן דמוס

בוצות משקל:ק

ב כיאל תאפשר למנגנוני הגלילה להירט¥

הפעלתם התקינה מובטחת רק אם הם

בשים.י

החלף חגורות בטיחות בלויות או חתוכות.¥

בוצת משקלבוצה                    ק   ק

ג”עד 10 קבוצה 0ק

ג”עד 13 קבוצה 0+ק

ג”18�9 קבוצה 1ק

ג”25�15 קבוצה 2ק

ג”36�22 קבוצה 3ק
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בוצות 0 ו� 0+ק
 חובה להסיע תינוקות במשקל של עד 13 ק”ג

כות ריסון הפונות לאחור, התומכות בראש,במער

כך שלא יפעלו עומסים כבדים על הצוואר

ה של האטה פתאומית.במקר

תהעריסה מוחזקת במקומה באמצעות חגור

כב, כפי שמוצג , באיורב הרהבטיחות של מוש

תום לעריסה באמצעות185, ואילו התינוק ר

חגורות העריסה עצמה.

 99(   (101  (100  (104  (103 (102 (105

בוצות חופפות אתכפי שניתן לראות חלק מהק

כת ריסון ליותרכוש מערגיל הילד וניתן לר

בוצת גיל אחת.מק

בים לציין את נתוני האישורכל התקני הריסון חיי

בועהת, על לוחית זיהוי קכולל אישור הביקור

ה.שאסור להסיר

ביםגובהם עולה על 1.5 מטר, נחשילדים ש

כות ריסון ויכולים לחגור אתכמבוגרים מבחינת מער

חגורות הבטיחות באופן רגיל.

Lineaccessori MOPARכות ריסון מציעה מער

בוצות הגיל.לכל ק

כות ריסון אלה מאחרמומלץ להשתמש במער

כב פיאט.ושהן תוכננו במיוחד עבור כלי ר

 98(

בוצה 2ק
ילדים שמשקלם 15 עד 25 ק“ג יכולים לחגור את

כב, איור 187.בי הרחגורות הבטיחות של מוש

ב הוא למקם את הילד במצב מתאיםתפקיד המוש

ת הבטיחות, כך שהרצועה העליונהביחס לחגור

ת הבטיחות על חזה הילד ולא כנגד צווארו,של חגור

בטנו.כיו ולא לה לירבעוד שהרצועה התחתונה צמוד

101(  (104  (103 (102

בוצה 1ק
ניתן להסיע ילדים שמשקלם מ� 9 ק”ג עד 18

כות ריסון הפונות לפנים, איור 186.ק”ג במער

  100( (101    (104  (103 (102 (105

בוצה 3ק
כותעבור ילדים במשקל 22 עד 36 ק”ג, יש מער

ריסון יעודיות אשר מאפשרות לחגור נכון את

ת הבטיחות.חגור

באיור 188, ממחיש התקנה נכונה של מוש

ב האחורי.בטיחות על המוש

100( (101   (104  (103 (102 (105
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כאשר גובה הילד עולה על 1.5 מטר, הוא יכול

ת בטיחות כמו מבוגר.לחגור חגור

אזהרה

רוחאל הנופה דליל ןוסיר תכרעמ ןיקתת לא)98
על מושב הנוסע הקדמי, אם כרית האוויר של
המושב פעילה. התנפחות של כרית האוויר
בתאונה עלולה לגרום פציעות קטלניות לילד
ללא תלות בחומרת ההתנגשות. מומלץ תמיד
להתקין את מערכת הריסון לילד על המושב
האחורי, מכיוון שהוא מוגן יותר בעת תאונה.
אם עליך להתקין את מערכת הריסון הפונה
לאחור על המושב הקדמי, יש לנטרל את כריות
האוויר של הנוסע הקדמי (כרית קדמית וכרית
צד, המגנה על פלג גופו העליון ועל האגן של
הנוסע, אם קיימת) בעזרת תפריט ההגדרות.

 הייעודית בלחצןLEDחשוב לבדוק שנורית ה�

  דולקת בלוח המחוונים, כדי לוודא שכרית

האוויר מנוטרלת. כמו כן, יש להרחיק את מושב
הנוסע הקדמי ככל הניתן, כדי למנוע מגע בין

מערכת הריסון ללוח המכשירים.

 במגן השמש ישנה תווית הנושאת סמלים99)
שמזכירים למשתמש שחובה לנטרל את כרית
האוויר במושב זה, אם ברצונו להתקין בו מושב

בטיחות הפונה לאחור.

הקפד תמיד לפעול לפי ההוראות המופיעות
בתווית שעל מגן השמש של הנוסע הקדמי

) �SRS(עיין בנושא ”מערכת ריסון נוספת (
כרית אוויר”).

 אל תזיז את המושב הקדמי או האחורי100)
אם יושב בו ילד או אם מותקן בו מושב בטיחות

לילד.

 התקנה שגויה של מושב הבטיחות עלולה101)
לפגוע בהגנה שהוא מעניק, במקרה של תאונה
מושב הבטיחות לילד עלול להתנתק והילד עלול

להיפצע באופן קטלני.

כאשר אתה מתקין מושב בטיחות לילדים או
סלקל, הקפד לפעול לפי הוראות היצרן של

המושב.

 אם אינך משתמש במושב הבטיחות,102)
אבטח אותו באמצעות חגורת הבטיחות או
באמצעות עיגוני האיזופיקס, או הוצא אותו

מהרכב.

אל תשאיר מושב בטיחות לא מאובטח בתא
הנוסעים, במקרה של בלימת פתע או תאונה,

הוא עלול לגרום לפציעות לנוסעים.

 הקפד תמיד שהרצועה האלכסונית של103)
חגורת הבטיחות לא תעבור מתחת לזרועות
או מאחורי גבו של הילד. במקרה של תאונה
חגורת הבטיחות לא תוכל לרסן את הילד וקיים

סיכון לפציעה קטלנית.

לכן, הילד חייב להיות חגור כהלכה בחגורת
הבטיחות.

 התרשימים נועדו להמחשה לצורכי104)
הרכבה בלבד. התקן את מערכת הריסון לילד

לפי הוראות היצרן המסופקות עם המושב.

מערכות ריסון מסוימות מקבוצת משקל105) 
0 ו� 1 מצוידות באביזרי חיבור אחוריים להתקנה
באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב ובחגורת
בטיחות פנימית לאבטחת הילד. בשל משקלן
הן עלולות להיות מסוכנות אם מותקנות לא
נכון (אם הונחה כרית בין מערכת הריסון לבין
המושב, לדוגמה). הקפד למלא אחר הוראות

ההתקנה.
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ה ראשונה ושנייהבים אחורים בשור                                   מושתא נוסעיםבוצת משקלבוצה            ק       ק

        ב אחורימושב אחורימושב אחד או כפולמוש
כזיב מרמוש ימני צידישמאלי צידי(1 או 2 נוסעים) (*)

כרית אוויר מנוטרלתכרית אוויר פעילה

XUUUUעד 13 ק”גבוצה 0, 0+ק

9XU(a)UUU עד 18 ק”גבוצה 1ק

15U(a)U(a)UUU עד 25 ק”גבוצה 2ק

22U(a)U(a)UUU עד 36 ק”גבוצה 3ק

כות ריסון לילדיםבים להתקנה של מערתאימות המוש

בלה מתייחסתבלה הבאה (הטכות ריסון לילדים המופיעים בטבים ניתן להתקין מער המנחה באילו מוש EC/2000/3כב עומד בתקן האירופאי החדשהר

Panorama): ו� Van, Combiסאות לגר

מי, אם כרית האוויר שלו פעילה. נטרל את כרית האוויר שלב הנוסע הקדב בטיחות הפונה לאחור במוש לעולם אל תתקין מושחשוב:(*)  �

) � כרית אוויר”).SRSכת ריסון נוספת (ב בטיחות הפונה לאחור (עיין בנושא ”מערמי כדי להתקין מושהנוסע הקד

X� בוצת משקל זו.ב אינו מתאים להסעת ילדים בקהמוש

 Uסלי, בהתאם לתקנה אירופית ברב בטיחות לילד מסוג אונימתאים למוש�ECE-R44בוצת המשקל המפורטת. עבור ק

)aכי.חק האורב להיות ממוקם לא קדימה יותר ממחצית המרב חייב בטיחות לילדים הפונה לפנים, המוש) מוש

 אינו מתאים להתקנה של משוב בטיחות לילדים.Crew Cab Vanסת בים בגרב 4 מושב ספסל ומוש מושחשוב:
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כת ריסוןהכנה למער

סליתבראיזופיקס אוני
כב מצוידים בעיגוניבים האחוריים של הרהמוש

ה, פשוטה ובטוחה שלאיזופיקס להתקנה מהיר

כת האיזופיקסב הבטיחות לילד. מערמוש

ב הבטיחות מסוגת לך להתקין את מושמאפשר

איזופיקס ללא שימוש בחגורות הבטיחות של

כב.כב, אלא באמצעות שלושה עיגונים ברהר

ביבי בטיחות רגילים ניתן להתקין לצד מושמוש

כב.בים אחרים בראיזופיקס, במוש

ב בטיחות מסוג איזופיקס, חברכדי להתקין מוש

 איור 189, שנמצאים(A)אותו לשני עיגוני מתכת, 

ב האחורי במפגש שלה עםמאחורי כרית המוש

משענת הגב. לאחר מכן חבר את הוו העליון של

, איור 190,(B)ב הבטיחות אל העיגון הייעודי מוש

שנמצא מאחורי משענת הגב.

סליברב בטיחות אוניאיור 192מציג דוגמה למוש

אזהרהבוצת משקל 1.מסוג איזופיקס עבור ק ב בטיחותמותר להשתמש במושה:אזהר

ECE R44סלי מסוג איזופיקס העומד בתקן בראוני

סאות או גרR44/03סלי” (בר”איזופיקס אוני

בד (ראה איורכב זה בלרגות), הנבחן ואושר לרמשוד

.(191

 איור 192 נועד להמחשה למטרותה:אזהר

ב הבטיחות בהתאםבד. התקן את מושכבה בלהר

ב.להוראות היצרן שמסופקות עם המוש

 התקן את מושב הבטיחות ברכב רק106)
כאשר הוא נייח. המושב מותקן נכון בתושבת
שלו כאשר אתה שומע נקישת נעילה. הקפד
לפעול לפי הוראות ההתקנה, הפירוק והמיקום

של יצרן מושב הבטיחות.

 פיאט ממליצה להתקין את מושב הבטי�107)
חות בהתאם להוראות היצרן שמסופקות עם

המושב.
106((109 (108 (107 
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 אל תשתמש באותו עיגון תחתון, כדי108)
להתקין כמה מושבי בטיחות.

 אם מושב בטיחות איזופיקס אוניברסלי109)
לא מחובר לכל שלושת העיגונים, הוא לא יגן
על הילד כהלכה, במקרה של תאונה הוא עלול

להיפצע באופן קשה או קטלני.
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בה אחורימקום ישיבה אחורימקום ישיבוצות גודלקב  כיוון מושבוצת משקלק

ה ראשונהאיזופיקס שורה ראשונהאיזופיקס שוראיזופיקסהבטיחות

(PANORAMA)(COMBI)

FXXפונה לאחורסל�קל (עריסה)

GXXפונה לאחור

EILILפונה לאחורג”� עד 10 קבוצה 0 ק

EILILפונה לאחור

DILILפונה לאחורג”� עד 13 קבוצה 0+ ק

CILILפונה לאחור

DILILפונה לאחור

CILILפונה לאחור

BIUFIUFפונה לפניםג” � 9 עד 18 קבוצה 1ק

B1IUFIUFפונה לפנים

AIUFIUFפונה לפנים

X=בוצת משקל או גודל זו.כת ריסון לילדים בקמיקום של איזופיקס לא מתאים להתקנה של מער

IL= כב זה.סלי” ומאושר לסוג רברכב”, ”מוגבל” או ”חצי אוניכות ריסון איזופיקס מקטגוריה ”מותאם לרמתאים להתקנה של מער

IUF=בוצת משקל זו.ת לשימוש עברו קסלית הפונה לפנים ומאושרברכת ריסון איזופיקס אונימתאים למער

כת ריסון לילדים. אינם מתאימים למערCrew Cab Vanסת בים של גרב בן 4 מושב הספסל ומושמושה: אזהר

בי איזופיקס לריסון ילדיםבה במכונית להתקנת מושתאימות מקומות הישי
ECE 16.סלי בהתאם לתקנות האיחוד האירופי ברכות ריסון מסוג איזופיקס אוניבלה להלן , מפורטות אפשרויות ההתקנה השונות של מערבט

כב זהבי בטיחות ייחודיים עם עיגוני איזופיקס, אשר ניתן להשתמש בהם רק אם נבדקו להתאמה לרבוצות המשקל האחרות מכוסות על ידי מושקה: הער

ב הבטיחות).פה למושכבים תואמים שצור(ראה רשימת ר
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i-Size בי בטיחות מסוגמוש
בי בטיחות אלה, שנבנו ואושרו בהתאםמוש

, מבטיחים תנאיi-Size (ECE R129)לתקן 

כב:בטיחות טובים יותר להסעת ילדים בר

עד לגיל 15 חודשים יש להסיע את הילד¥

ב בטיחות הפונה לאחור.במוש

הת במקרב הבטיחות מוגברההגנה של מוש¥

של התנגשות צדית.

כת איזופיקס כדימומלץ להשתמש במער¥

בלמנוע התקנה לא נכונה של מוש

הבטיחות.

ב הבטיחות, שאינוה במושיעילות הבחיר¥

מותאם יותר למשקל אלא לגובה הילד,

ת.גובר

ביבי הבטיחות למושהתאימות בין מוש¥

ב הבטיחותכב היא טובה יותר: מושהר

i-Sizeהוא סוג של ”איזופיקס�על”, כלומר 

ניתן להתאימם גם בסוגים מאושרים של

, וגם בסוגים מאושרים שלi-Sizeבי מוש

). ECE R44בי איזופיקס (תקןמוש

בי הבטיחות לילדים הם מסוג אם מושה:אזהר

, הסמל באיור 193 יופיע עלi- Sizeמאושר  

בורי איזופיקס.בים ליד חיהמוש

ף הבאבלה המוצגת בדראה את הטה: אזהר

ביכבך מאושר להתקנה של מושבדיקה האם רל

.i-Sizeבטיחות מסוג 
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.ECE 129 על פי תקן iSizeבי בטיחות לילדים מסוג בי המכונית להתקנת מושבלה שלהלן מוצגת התאמת מושבט

ISO/R2XXX

ISO/F2XXX

X=ב בטיחות לילדים מסוג ב זה אינו מתאים להתקנת מושמושUniversal -i-Size.

. בדוק את התאימותi-Sizeבי בטיחות מסוג . למרות זאת, ייתכן שניתן להתקין מושi-Sizeבי בטיחות לילדים מסוג כב זה אינו מתאים להתקנת מוש רה:אזהר

ב הבטיחות לילד באתר האינטרנט של היצרן.כב למוששל הר

כב ברiSizeב בטיחות     מיקום מוש                                                                       

ב אחורימושב אחורימושב נוסעמושהתקן

 אמצעיצדדימיקד

iSizeב בטיחות מוש
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כת הריסוןהתקנה של מערכת הריסוןסוג של מערכת הריסון לילד           מערבוצת משקלק

בוצה 0+ק

ה עד 13 ק”גמליד

מגובה 40 ס”מ עד

80 ס”מ

 החדש שלךDUCATOכב ה�  לרFIAT PROFESSONALכת ריסון לילד המומלצת על ידי מער
תכבך באמצעות חגורבי בטיחות לילדים שאפשר להתקין בר מכיל מגוון שלם של מושLineaccessori MOPARבהם הוא זמין, קטלוג של בשווקים ש

בטיחות בעלת שלוש נקודות עיגון או באמצעות עיגוני איזופיקס.

ב.ב הבטיחות בהתאם להוראות היצרן שמסופקות עם המושמומלץ להתקין את מושה: אזהר

 110((113 (112 (111 

BeSafe iZi Modular i-Size Base

71808566קוד הזמנה של פיאט: 

BeSafe iZi Go Modular

71808564קוד הזמנה של פיאט: 

i-Sizeי/סלברב בטיחות מסוג אונימוש

יש להתקינו בכיוון הנגדי לכיוון הנסיעה

י/בד או בסיסבאמצעות חגורות הבטיחות בל

i-Sizeכוש אותו בנפרד) לעיגוני ייעודי (ניתן לר

כבך.איזופיקס של ר

בים האחוריים הצדדיים.יש להתקין אותו במוש

++
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כת הריסוןהתקנה של מערכת הריסון              סוג של מערכת הריסון לילד        מערבוצת משקלק

בוצה +1/0ק
משקל  9 ק”ג עד 18

ק”ג

גובה של 67 ס”מ עד

105 ס”מ

בוצה 2ק
משקל 25�15 ק”ג

גובה 95 ס”מ עד 135

ס”מ

BeSafe iZi Modular i-Size
71808565קוד הזמנה של פיאט: 

BeSafe iZi Modular i-Size Base
71808566קוד הזמנה של פיאט: 

בד באמצעותיש להתקין אותו בכיוון הנסיעה בל

ת הבטיחות בעלת שלוש נקודות עיגוןחגור

כב, אם קיימים.בד ועיגוני האיזופיקס של הרבל

כב באמצעותב ברפיאט ממליצה על התקנת המוש

עיגוני איזופיקס.

בים האחוריים הצדדיים.יש להתקין אותו במוש

 שחובה להתקינוi-Sizeבי בטיחות מסוג מוש

 (ניתןiZi Modular i-Sizeכב יחד עם בסיס בר

כוש אותו בנפרד). ניתן להתקינו פונה לפניםלר

באו לאחור (עיין בהוראות התקנה של מוש

הבטיחות).

בים האחוריים הצדדיים.יש להתקין אותו במוש

Britax Romer Kidfix XP     במוש

++
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כת הריסוןהתקנה של מערכת הריסוןסוג של מערכת הריסון לילד        מערבוצת משקלק

 התקן את מושב הילד כאשר הרכב נייח. מושב הילד מעוגן נכון לסגרים, כאשר אתה שומע את נקישת הנעילה.  מלא אחר ההוראות110)
להתקנה, להסרה ומיקום, שחייבות להיות מצורפות לסוג זה של למערכת הריסון.

 חברת פיאט ממליצה להתקין את מערכת הריסון לילד לפי הוראות היצרן שמסופקות עם המערכת.111)

 אל תשתמש באותו עיגון תחתון, כדי להתקין כמה מושבי בטיחות.112)

 אם מושב בטיחות איזופיקס אוניברסלי לא מחובר לכל שלושת העיגונים, הוא לא יגן על הילד כהלכה.113)

בוצה 3ק
משקל 36�22 ק”ג

גובה 136 ס”מ עד

150 ס”מ

Britax Romer Kidfix XP     במוש

אזהרה

בד באמצעותיש להתקין אותו בכיוון הנסיעה בל

ת הבטיחות בעלת שלוש נקודות עיגוןחגור

כב, אם קיימים.בד ועיגוני האיזופיקס של הרבל

כב באמצעותב ברפיאט ממליצה על התקנת המוש

עיגוני איזופיקס.

בים האחוריים הצדדיים.יש להתקין אותו במוש
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המילשמ ןוסיר תכרעמ

)SRSכרית אוויר � (

כבך מצויד בכריות האוויר הבאות:ר

מית של הנהגכרית אוויר קד¥

מימית של הנוסע הקדכרית אוויר קד¥

מיכריות אוויר צדדיות עבור הנהג והנוסע הקד¥

להגנה על אזור האגן, החזה והכתפיים.

ם של הנוסעיםכריות אוויר וילון להגנה על ראש¥

ביםבים במושמיים ושל נוסעים היושהקד

האחוריים הצדדיים.

AIRBAGכב מסומן במילה מיקום הכריות בר

כז גלגל ההגה, בלוחשניתן לראותה במר

ה לאזורהמכשירים, בדיפון הצדדי או בתווית שצמוד

הפתיחה של כרית האוויר.

המלצות עיקריות להסעה בטוחה

של ילדים

114(

ב הבטיחותהמיקום המומלץ להתקנת מוש¥
ב האחורי, מכיוון שזה המקוםלילד הוא במוש

כב בעת תאונה.המוגן בר

ב בטיחות הפונה לאחורהסע ילדים במוש¥
תקופה ארוכה ככל  האפשר, עד גיל 4�3 אם

ניתן.

מי מנוטרלת,אם כרית האוויר של הנוסע הקד¥

ה בדוק תמיד שדולקת נורית האזהר

הייעודית בלוח המכשירים, כדי לוודא שהכרית
אכן מנוטרלת.

בהקפד לפעול לפי ההוראות הנלוות למוש¥
כבת ההוראות ברהבטיחות. שמור את חובר

ביחד עם המסמכים האחרים וספר נהג זה.
ב בטיחות משומש ללאאל תתקין מוש

הוראות.

ב בטיחות אחד ניתן להסיע ילד אחדבמוש¥
בב שני ילדים במושבד. לעולם אל תושיבל

בטיחות אחד.

בדוק תמיד שחגורות הבטיחות לא עוברות על¥
צווארו של הילד.

בה היטת הבטיחות חגורבדוק תמיד שחגור¥
באמצעות משיכתה.

ב נכון ולאבמהלך הנסיעה, ודא שהילד יוש¥
ת הבטיחות שלו.משחרר את חגור

לעולם אל תרשה לילד להניח את רצועת¥
הכתף מתחת לזרוע או מאחורי גבו.

כיים שלך, אפילולעולם אל תסיע ילדים על הבר¥
כים. איש לא יצליח להחזיק ילדתינוקות ר

בתאונה.

ב בתאונה, החלף אתכב היה מעוראם הר¥
ב חדש. בנוסף ובהתאםב הבטיחות במושמוש

ב בטיחות מותקן, החלף אתלסוג של מוש
ת הבטיחותעיגוני איזופיקס או חגור

ב הבטיחות.באמצעותה היה מחובר מושש

ב בטיחות לילד הפונהבכל התקנה של מוש¥
בים האחוריים הצדדיים, ללא קשרלפנים במוש

בוצת המשקל, יש להסיר את משענתלק
משענות הראשב התואם. הראש של המוש

כב אםב הרבות להיות מתוקנות במושחיי

במשתמש בו נוסע מבוגר או ילד היוש

כת בטיחות ללא משענת גב.במער

אזהרה

מיותכריות אוויר קד
מי, תוכננומיות לנהג/לנוסע הקדכריות האוויר הקד

ה של התנגשות חזיתיתלהגן על הנוסעים במקר

בעוצמה בינונית עד גבוהה, בהצבת כרית בין הנוסע

אל תתקין מושב בטיחות הפונה לאחור114) 
מסוג סל קל במושב הקדמי אם כרית האוויר

של הנוסע הקדמי היא פעילה. פתיחה של
כרית האוויר בתאונה תגרום לילד פציעות

חמורות וקטלניות ללא תלות בעוצמת
הפגיעה. מומלץ תמיד להסיע ילדים במושב

בטיחות מתאים המותקן במושב האחורי,
מכיוון שזה המיקום המוגן ביותר בעת תאונה.

אם בהיעדר ברירה אחרת עליך להתקין את
מושב הבטיחות הפונה לאחור במושב

הקדמי, יש לנטרל את כרית האוויר הקדמית
והצדדית של הנוסע הקדמי דרך תפריט

ההגדרה. חשוב לוודא את הנטרול בבדיקה

 בלחצן בלוח הייעודית LEDשנורית ה�

המכשירים. הזז את מושב הנוסע לאחור ככל
האפשר, כדי למנוע מגע בין מושב הבטיחות

ללוח המכשירים.
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מיות של הנהג והנוסע נועדו וכוילוכריות האוויר הקד

מיים שחוגרים חגורותבים הקדלהגן הנוסעים במוש

בטיחות.

בי שלהן כריות האווירבמצב הניפוח המר

בין גלגל ההגהממלאות כמעט את כל החלל ש

לנהג ובין לוח המכשירים לנוסע.

כריות האוויר לא נפתחות בהתנגשויות חזיתיות

בהן די בפעולת הריסון של חגורותקלות (ש

הבטיחות).

בין גלגל ההגה או לוח המכשירים.ל

לכן אם אין הן מופעלות בסוגים אחרים של

התנגשויות (התנגשויות צד, אחוריות או

כת.התהפכויות וכו‘). זה לא מעיד על תקלת מער

ה אלקטרונית מפעילה את כרית האווירת בקריחיד

בהתנגשויות חזיתיות.

מיות מתנפחות מיד לפניכריות האוויר הקד

בכיהנוסעים ומשמשות לחיץ בין גוף הנוסע לר

שעלול לפצוע אותו. כרית האוויר מתרוקנת מיד

לאחר מכן.

מיות, לא נועדו להחליף אתכריות האוויר הקד

חגורות הבטיחות אלא להשלימן, ולכן יש לחגור

רש בחוק באירופהתמיד את חגורות הבטיחות כנד

וברוב המדינות שאינן אירופיות.

תה של התנגשות, נוסע שאינו חגור בחגורבמקר

ע עם כריתבוא במגבטיחות עלול להיזרק לפנים ול

אוויר לפני שהיא התנפחה במלואה. ההגנה

ה כזה.שמעניקה הכרית, מופחתת במקר

כריות האוויר עלולות לא להתנפח במצבים הבאים:

בהתנגשויות חזיתיות בעצמים גמישים שאינם¥

מים לעיוותים בחזית המכונית (לדוגמהגור

ע במעקה בטיחותמי פוגכאשר הפגוש הקד

וכד‘).

כב אחרים או מחסומיה מתחת לכלי רבחדיר¥

בטיחות (לדוגמה משאיות או מעקה בטחון).

במקרים שצוינו לעיל, אין כריות האוויר יכולות

לספק הגנה נוספת לזו של חגורות הבטיחות,

ת. אי הפעלתןולכן הפעלתן תהיה מיותר

במקרים כאלה אינה סימן לתקלה.

 115(

ב.חובה תמיד לחגור חגורות מוש

בהתנגשות חזיתית הן מחזיקות את נוסעים

בתנוחה נכונה.

מית של הנוסעכרית האוויר הקד

מיהקד
סאות/בשווקים)(אם קיימת בגר

זוהי כרית הנפתחת מיד שמאוחסנת בתא מיוחד

בלוח המכשירים, איור 195: נפחה של כרית

הנוסע גדול מזה של כרית הנהג.

}3{

}4{

מית של הנהגכרית אוויר קד

כוללת כרית אוויר שמתנפחת מיד, מותקנת בתא

מיוחד בגלגל ההגה איור 194.
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מית ואת: כדי לנטרל את כרית האוויר הקדהאזהר

כרית הצד (אם קיימת) של הנוסע, עיין בנושא

ת לוח המחוונים”. נורית ה�”תצוגה” בפרק ”הכר

LEDבות הנטרול. בלחצן נדלקת בעק

, איור 197, בלוח התואמת לסמל LEDנורית ה�

כתהמכשירים מציגה את מצב ההפעלה של מער

 כבויה,LEDכריות האוויר בצד הנוסע. אם נורית ה�

כריות האוויר בצד הנוסע פעילות.

מיתלאחר הפעלה מחדש של כרית האוויר הקד

וכרית הצד של הנוסע (אם קיימת), תיכבה נורית

ה.האזהר

אם ההצתה מופעלת/מופסקת שוב תוך פחות מ�

ה  כבויה. במקר5LED שניות, תישאר נורית ה�

,LEDבדוק את תקינותה של נורית ה�זה, כדי ל

כבה את ההצתה, המתן 5 שניות והפעל אותה

שוב.

במהלך 8 השניות הראשונות לא מוצג מצב

ההפעלה של כריות האוויר, אלא מתבצעת בדיקת

כת.תקינותה של המער

 מתבצעת אףLEDבדיקתה של נורית ה�

בהן לא ניתן לנטרל את כריות האוויר.סאות שבגר

 נדלקת למשך פחות משנייהLEDלכן נורית ה�

, ולאחר מכן MARבוב המפתח למצבאחת בעת סי

כבית שוב.

ה עשויה להידלק בעוצמה שונהנורית האזהר

כב. העוצמה עשויה אףבהתאם לתנאי הר

להשתנות במהלך אותו מחזור הפעלת מתג

ההתנעה.

מיכרית אוויר של נוסע קד

כות ריסון לילדיםומער

  110(

ב בטיחות הפונהלהתקין מושלעולם אסור 

מי המוגן בכרית אווירב הנוסע הקדלאחור במוש

בהתנגשות כרית האווירפעילה, מכיוון ש

המתנפחת עלולה לגרום פציעות קטלניות לילד.

),MARבות התנעת המנוע (מפתח במצב בעק

 נדלקת לכ� 8 שניות, אם עברוLEDנורית ה�

ע ההתנעה. אם לא, מומלץלפחות 5 שניות מרג

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברלפנות למר

בע”מ.

אסור בהחלט להצמיד מדבקות ופריטים115)
אחרים על גלגל ההגה, ובאזור לוח המכשירים
שבו מותקנת כרית האוויר של הנוסע הקדמי.
אסור להניח חפצים (דוגמת טלפון סלולרי) על
לוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי, משום
שפריטים אלה עלולים להפריע להתנפחות
נכונה של כרית האוויר ולגרום פציעות לנוסעים.

אזהרה בתוויתלמלא אחר ההוראות שתמיד הקפד 

בקת על מגן השמש, איור 196.המוד

מיתנטרול ידני של כרית אוויר קד

מיושל כרית צד של הנוסע הקד
(אם קיימת)

כתת יש להסיע ילד במערר חלופה אחראם בהיעד

ב הנוסעהריסון הפונה לאחור שהותקנה על מוש

מי, יש לנטרל תחילה את כרית האווירהקד

מית ואת כרית הצד (אם קיימת) של הנוסעהקד

מי.הקד
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סכנת  פציעות חמורות וסכנת מוות.

ב בטיחות לילד הפונה לאחור, אם כרית אוויר של הנוסע אסור להתקין מוש

מי פעילה. קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות לילד. הקד

הכות ריסון לילדים: אזהרמי ומערכרית אוויר של הנוסע הקד
 אם כרית אוויר קדמית בצד הנוסע116)

פעילה, אל תתקין מערכת ריסון הפונה לאחור
על המושב הקדמי. פתיחתה של כרית האוויר
בתאונה עשויה לגרום פציעות קטלניות לילד,
ללא תלות בחומרת הפגיעה. לכן, תמיד נטרל
את כרית האוויר של הנוסע כאשר אתה מתקין
מערכת ריסון לילד הפונה לאחור על המושב
הקדמי. כמו כן, יש להרחיק את המושב ככל
הניתן, כדי למנוע מגע בין מערכת הריסון ללוח
המכשירים. הפעל שוב את כריות האוויר בצד
הנוסע מיד לאחר שהסרת את מערכת הריסון

מהמושב הקדמי.
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כריות וילון להגנה על ראש

הנוסע
(אם קיימת)

כבת משתי כריות וילון, הימניתכת מורהמער

והשמאלית, שמאוחסנות בדיפון הגג הצדדי

ומכוסות בגימור מיוחד, איור 200.

כריות וילון נועדו להגן על ראש הנוסע בהתנגשות

צדדית הודות לשטח ניפוח גדול.

במהלך התנגשות צדדית תספקה: אזהר

ב בתנוחהכת את מלוא הגנתה, אם אתה יושהמער

ת ניפוח נכון של כריות האווירנכונה המאפשר

הצדדיות.

מיות ו/או הצדדיות כריות האוויר הקדה:אזהר

כב ספג פגיעות חזקותעשויות להיפתח, אם הר

ב בתאונה, לדוגמה,בגחון או אם הגחון היה מעור

רגות, שפותמהלומות חזקות, נסיעה על מד

כה או מכשולים נמוכים, נפילה לתוך בורותרמד

גדולים או שקעים על פני הכביש.

בעת התנפחותן של כריות האווירה: אזהר

ת אבקה בכמות קטנה. האבקה אינהמשתחרר

ה מזו, פני השטחמזיקה ואינה סימן לשריפה. יתר

כב עשויים להתכסותשל הכרית ופנים הר

בת זאת עלול להופיע גירוי בעורבמשקעים: בעק

בוןובעיניים. שטוף את האזורים הנגועים במים וס

עדין.

כריות אוויר צד
  117((124 (123 (122 (121 (120 (119 (118 

(130 (129 (128 (127 (126 (125

מיות (אםכת כריות אוויר צד קדכב מצויד במערהר

קיימות) להגנה על חזיהם של הנהג ושל הנוסע

ם שלוכריות וילון (אם קיימות) להגנה על ראש

בים מלפנים ומאחור.נוסעים היוש

כריות אוויר צד (אם קיימות) מגנות על נוסעים בעת

התנגשות צד בעצמה בינונית�גבוהה באמצעות

בי הדיפון הצדדיכיבין רהצבת כרית בין הנוסעים ל

כב. אי הפעלה של כריות אוויר בסוגישל הר

התנגשות אחרים (התנגשות חזיתית, אחורית או

כת.ה על תקלה במערהתהפכות) לא מעיד

ה אלקטרונית מפעילה את כריות האווירת בקריחיד

בעת התנגשות צדדית. הכריות מתנפחות מיד

כב העשוייםבי הרכיבין רבין גוף הנוסע לבחלל ש

לפצוע נוסעים. הכריות מאבדות את האוויר מיד

לאחר מכן. כריות אוויר צד (אם קיימות)  הן לא

תחליף לחגורות בטיחות אלא אמצעי הגנה

תן היא חובההמשלים את החגורות, שחגיר

במדינות אירופאיות ולא אירופאיות כאחד.

מיות להגנה עלכריות צד קד

החזה
(אם קיימת)

כריות האוויר הממוקמות במשענות הגב של

בים, איור 199,הן כריות המתנפחות מידיתהמוש

שנועדו להגן על חזה הנוסע במהלך התנגשות

ה בינונית�גבוהה.צדדית בחומר
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או מותחני הקדם עלולים לא לפעול במקרה
של התנגשות ובמספר מקרים בודדים, הם
עלולים לפעול בטעות. אל תמשיך לנהוג,
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמלת בע”מ, ודאג לבדוק את המערכת

באופן מיידי.

אל תכסה את משענות הגב של  120)
המושבים הקדמיים בכיסויים נוספים, שלא

תואמים לכריות אוויר צד.

אל תחזיק חפצים בחיקך במהלך נסיעה121) 
או לפני חזך ואל תחזיק דבר בין שפתיך כגון

. במקרה של התנגשות’מקטרות, עפרונות וכו
אתה עלול להיפצע באופןוהפעלת כריות האוויר, 

חמור.

כרית אוויר צריכה להתנפח ללא הפרעה 122)
במקרה של פתיחה, לכן מומלץ כשאתה נוהג
אל תטה את גופך לפנים, אלא השען את גבך
וכתפיך על משענת הגב של המושב. כוונן את
המיקום של המושב כך שתוכל להגיע ולהפעיל
את גלגל ההגה בנוחות כשזרועותיך כפופות
מעט ואתה רחוק ככל האפשר מגלגל ההגה.
ישיבה קרוב מדי לגלגל ההגה כאשר כרית

האוויר נפתחת עלולה לגרום לפציעה קשה.

 כריות האוויר עלולות להתנפח גם ברכב123)
 והמנועMARנייח, אם המפתח משולב במצב 

אינו פועל, כאשר מתנגשת בה מכונית נעה.
לכן, לעולם אל תושיב ילדים במושב בטיחות
הפונה לאחור במושב הקדמי, גם כשהמכונית
עומדת. הפעלת כרית האוויר בעקבות
התנגשות עלולה לגרום פציעות קטלניות לילד.

אם במהלך תאונה הופעלה אחתה: אזהר

כז שירותכבך למרכות הבטיחות, הבא את רממער

ת סמלת. בע”מ להחלפתמורשה מטעם חבר

כת.בדיקת המערההתקן שהופעל ול

תיקונים או החלפת חלקים של כריות האוויר יש

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברבצע במרל

בע”מ.

כת כריות האווירכב נטרל את מערלפני גריטת הר

ת סמלת בע”מ.כז שירות מורשה מטעם חברבמר

כב, על הבעלים החדשיםאם מתחלפים בעלי הר

כת כריות האוויר,ללמוד כיצד להשתמש במער

בל את ספר הנהג.לדעת את כל האזהרות ולק

מיותם מותחנים, כריות אוויר קדקדה: אזהר

וכריות צד מופעלות באופן שונה בהתאם לסוג

ההתנגשות. אם אחד ההתקנים לא מופעל, אין

כת.בר מסמן תקלה במערהד

אזהרה

 אל תשעין את ראשך, זרועותיך או117)
מרפקיך על הדלת, על החלון או על אזור
הפתיחה של כרית הווילון, כדי למנוע פציעות

במהלך פתיחתן של כריות האוויר.

  לעולם אל תוציא את ראשך, את118)
זרועותיך או את מרפקיך מהחלון.

 נוריתMARאם בסיבוב המפתח למצב 119)

 אינה נדלקת או אם היא מוסיפההאזהרה 

לדלוק בעת הנסיעה, עלולה להיות תקלה
במערכות הבטיחות. במקרה זה כריות האוויר

אם אתה מסיע את הילד במושב הנוסע הקדמי
במערכת ריסון לילד הפונה לאחור, יש לנטרל
את כריות הנוסע הקדמית להזיז את מושב
הנוסע הקדמי לאחור ככל האפשר כדי למנוע
מגע של מערכת הריסון לילד עם לוח
המכשירים. יש להפעיל מחדש את כריות
האוויר, מיד לאחר שאתה מסיר את מערכת
הריסון לילד ממושב הנוסע הקדמי. זכור כי אם

, אף אחתSTOPהמפתח מסובב למצב 
ממערכות הבטיחות (כריות אוויר או מותחני
קדם) לא תפעל במקרה של תאונה. אי הפעלה
של מערכות אלה אינו מצביע על תקלה

במערכת.

 אם רכבך נגנב או שנעשה ניסיון לגנוב124)
את הרכב או לגרום לו נזק או במקרה של
הצפות, דאג לבדוק את מערכת כריות האוויר
במרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת

בע”מ.

, MARבסיבוב מפתח ההתנעה למצב125) 

משך הזמן שהיא( נדלקת נורית האזהרה 

נשארת דולקת עשוי להשתנות בהתאם
לשוק), לבדיקת שהנורית בלחצן פועלת כראוי.

אל תשטוף את המושבים במים או126) 
בקיטור. שטוף ידנית או בתחנה לניקוי מושבים

אוטמטית.

סף ההפעלה של כריות האוויר גבוה127)
יותר משל מותחני הקדם. בתאונות שנמצאות
בטווח שבין שני ספי ההפעלה, רק מותני הקדם

מופעלים.
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 אל תתלה חפצים קשיחים על ווי128)
תליית מעילים או על ידיות אחיזה.

כריות האוויר אינן תחליף לחגורות129)
הבטיחות, אלא מגבירות את יעילותן. מאחר

וכריות האוויר הקדמיות אינן מתנפחות
בהתנגשויות חזיתיות במהירות נמוכה,

בהתנגשויות צד, התנגשויות אחוריות או
התהפכויות, הנוסעים מוגנים רק באמצעות

חגורות הבטיחות שיש תמיד לחגור אותן.

בגרסאות מסוימות, אם ישנה תקלה130) 

המותקנת בלוח(  LEDבנורית 

המכשירים), תידלק נורית האזהרה 

בלוח המחוונים וינוטרלו כריות אוויר של
הנוסע הקדמי.

בגרסאות מסוימות, אם ישנה תקלה בנורית

 LED,(מותקנת בלוח המכשירים 

  בלוח המחוונים.תידלק נורית האזהרה 
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התנעת המנוע

כב מותקן התקן אלקטרוני לנעילת מנוע: אםבר

כת הקוד שלהמנוע אינו מתניע, ראה סעיף ”מער

כבך“.פיאט“ בפרק ”הכר את ר

ב, אתכב כוונן את המושלפני התנעת הר

המראה הפנימית, את המראות החיצוניות והדק

ת הבטיחות.ב את חגורהיט

38(

כב עםאופן ההתנעה עבור ר

בת ההילוכים אוטומטיתתי

  85(

אם דוושת האצה ודוושת הבלמיםה: אזהר

כת תעניקנלחצות בשוגג בו זמנית, המער

בה יותר. במצב זה המנועבות רבלימה חשיל

יעבור למצב מוגבל והביצועים (מומנט המנוע

ה למצב הרגיל,כב) יוגבלו. להחזרומהירות הר

לחץ על דוושת האצה מבלי לדומם ולהפעיל

מחדש את המנוע.

131(

 36((37 

כב עםאופן ההתנעה עבור ר

בת הילוכים ידניתתי
פעל באופן הבא:

ב את בלם החניה.של¥

העבר את ידית ההילוכים להילוך סרק.¥

: נוריתMARסובב את מתג ההתנעה למצב ¥

יידלקו בלוח ו�  ה האזהר

המחוונים.

ו�  ה  המתן עד שנוריות האזהר¥

ייכבו. ככל שהמנוע חם יותר, הן ייכבו מהיר

יותר.

לחץ על דוושת המצמד במלואה, מבלי¥

עת בדוושת ההאצה.לג

 מידAVVהעבר את מתג ההתנעה למצב ¥

נכבית. המתנה ה שנורית האזהר

בזת את הליך החימום שלארוכה מדי מבז

המצתים.

שחרר את המפתח מיד עם התנעת המנוע.

כבהתחלת נסיעה בר
Pב מצב כב, כאשר משוללהתחלת נסיעה בר

לחץ על דוושת הבלמים והזז את בורר ההילוכים

 (או “מצב ידני“) לנסיעה קדימהDלהילוך הרצוי 

 לנסיעה לאחור.Rאו 

ב יוצג בלוח המחוונים. כאשרההילוך המשול

כב יתחיל לנסועת, הרדוושת הבלם משוחרר

ה, מיד שמתחילה תנועהקדימה או אחור

ך ללחוץ על דוושת(אפקט “זחילה“). אין צור

ה זה.ההאצה במקר

ב בפועלאי התאמה בין ההילוך המשולה: אזהר

(המוצג בלוח המחוונים) והמיקום של בורר

ההילוכים, תצוין בהבהוב אות התואמת למיקום

בת ההילוכיםת תישל בורר ההילוכים במסגר

ה). מצב זה אינו מציין(ביחד עם צליל אזהר

בצעכת לתקלה, אלא פשוט בקשה של המער

שוב את פעולה.

כאשר בלם החניה ודוושת הבלםחשוב: 

משוחררים, המנוע פועל במהירות סרק וידית

 או נהיגה רציפה, ישD, Rההילוכים במצבים 

להיזהר במיוחד, משום שהמכונית עלולה לנוע

גם ללא לחיצה על דוושת ההאצה.

ניתן להתניע את המנוע, רק כאשר בורר

 (סרק), כךN (חניה) או Pההילוכים במצב 

P או Nכת במצב בעת ההתנעה המערש

בו הגלגלים(האחרון הוא למעשה הילוך סרק ש

נעולים באופן מכני).
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 מסוכן להפעיל מנוע במקומות סגורים.131)

המנוע צורך חמצן ופולט דו�תחמוצת פחמן,

חד�תחמוצת פחמן וגזים רעילים נוספים.

אזהרה

ההילוכים תועבר אוטומטית להילוך סרק.

 זכור כי מגבר הבלם והיגוי הכוח לא40)
פעילים, אם המנוע לא מותנע, ולכן עליך

להפעיל כוח רב על דוושת הבלמים ועל גלגל
ההגה.

לעולם אל תתניע את המנוע בדחיפה,41) 
בגרירה או בנסיעה בירידה. אחרת, הדלק

עלול לזרום לממיר הקטליטי ולגרום לו נזק
בלתי הפיך.

חשוב

 ללחיצה מהירה על דוושת ההאצה לפני35)
הדממת המנוע אין שום תפקיד משמעותי:
היא מבזבזת דלק ומזיקה במיוחד למנועים

בעלי מגדש טורבו.

מומלץ לא להפעיל את הרכב בביצועים36) 
מרביים (כגון האצה חריגה, נהיגה למרחקים

ארוכים במהירות גבוהה, בלימה חדה במיוחד
) בתקופת השימוש הראשונית.’וכד

 כאשר המנוע כבוי, אל תשאיר את37)
, כדי למנוע את פריקתMARהמפתח במצב 

המצבר בגלל צרכני חשמל פעילים.

 במקרים מסוימים, לאחר הדממת38)
המנוע המאוורר עשוי להתחיל לפעול למשך

120 שניות לכל היותר.

אם המנוע אינו מתניע כאשר ההילוך39)
משולב, יישמע צליל התרעה על המצב
האפשרי המסוכן בשל העובדה שתיבת

כבחניית הר

132(

42(

בתו פעל באופן הבא:כב ועזיבעת חניית הר

ב להילוך ראשון אםרון שלב הילוך (במדשל¥

המכונית פונה למעלה הגבעה, ולהילוך אחורי

אם היא פונה למורד הגבעה), והשאר את

הגלגלים מופנים.

דומם את המנוע והפעל את בלם החניה.¥

הסר תמיד את מפתח ההתנעה.¥

רון תלול, מומלץאם המכונית חונה על מד

דים או באבנים.בנוסף לחסום את הגלגלים בס

בת ההילוכים: לעולם אל תשאיר את תיהאזהר

בת הילוכיםסאות עם תיבהילוך סרק (או בגר

).Pת בורר ההילוכים למצב אוטומטית לפני העבר

כבנסיעה בר

ניתן לנצל את מצב זה ולהשתמש בדוושת

ך ביצוע תמרוני חניה במקוםבד לצורהבלם בל

צפוף מאד ובשטח מישורי.

 39(

חימום מנוע מיד לאחר

התנעתו
פעל באופן הבא:

סע לאט כאשר המנוע במהירות בינונית. אל¥

תאיץ בפתאומיות.

ביצועים מלאים בתחילתאל תנסה להגיע ל¥

ה שלנסיעה. המתן עד שתעלה הטמפרטור

נוזל קירור של המנוע.

 40((41 

כשל בהתנעת המנוע
התנעת המנוע באמצעות מפתח אלקטרוני

כת כניסה והתנעה ללא מפתח) כאשר(מער

הסוללה שלו ריקה או כמעט ריקה

בה ללחיצה עלכת ההתנעה אינה מגיאם מער

הלחצן המתאים במפתח האלקטרוני, ייתכן

שהסוללה כמעט ריקה או מרוקנת לחלוטין. לכן,

כת לא מזהה את נוכחותו של מפתחהמער

כב ומציגה הודעה ייעודית.אלקטרוני בתוך הר

ע בקצה המעוגל של המפתחה זה, גבמקר

האלקטרוני (הצד המנוגד ללהב המפתח) בלחצן

ההתנעה ולחץ על הלחצן באמצעות המפתח

האלקטרוני. מתג ההתנעה יהפוך פעיל וניתן

להתניע את המנוע.

ממת המנועהד
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אזהרות כלליות

ב, שמורכב עומד וההילוך משולכאשר הר¥

תמיד על דוושת הבלם לחוצה עד שתתחיל

בנסיעה, אז שחרר את דוושת הבלם והאץ

במתינות.

באה , כדי להבטיח את הפעולה שלאחת ל

רואלית ובייחוד המשאבה.כת ההידהמער

רגה אבלרון, האץ בהדלהתחלת נסיעה במד¥

מיד לאחר שחרור בלם החניה או דוושת

הבלם, כדי לאפשר למנוע לצבור מהירות

רגה ולנסוע בשיפועים תלולים יותרבהד

ב יותר לגלגלים.ולספק כוח ר

ב הילוך שניבשיפועים שמעל 5% אין לשל¥

כב עומד.כאשר הר

בת הילוכיםדגמים בעלי תי

ידנית
פעל באופן הבא:

ב הילוך ראשון, אםרון שלב הילוך (במדשל¥

ב הילוך אחורי, אםכב חונה בעליה, או שלהר

ה) וסובב את הגלגלים.חונה בירידהוא

דומם את המנוע והפעל את בלם חניה.¥

רון תלול, מומלץ בנוסף לחסוםכב חונה על מדאם הר

דים או באבנים.את הגלגלים בס

אל תשאיר את מפתח ההתנעה במנעול ההתנעה,

כבבצאתך מהרכדי למנוע את פריקת המצבר. 

תמיד הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.

בת הילוכיםדגמים בעלי תי

אוטומטית
בת הילוכים אוטומטית, המשךדגמים בעלי תי

ללחוץ על דוושת הבלמים, הפעל את בלם

 (חניה),Pב את בורר הילוכים במצב החניה ושל

 תופיע בתצוגה לאחר מכן ניתןPהמתן שהאות 

לשחרר את דוושת הבלמים.

בלם חניה (יד)
ידית בלם הידלהפעלת בלם חניה (יד): 

בב הנהג. כדי לשלממוקמת בצד שמאל של מוש

את בלם היד, משוך את ידית בלם היד בחוזקה

כב לא ינוע.מעלה, ודא שהר

ב באופן: ודא כי בלם החניה משולהאזהר

כב לא יוכל לזוז, בעיקר בירידות אושמבטיח שהר

כב עמוס במלואו.כאשר הר

ה ומהלך בלם אם זה אינו המקרה:אזהר

כז שירותהחניה ארוך מיד, מומלץ לפנות למר

ת סמלת בע“מ, לכוונון בלםמורשה של חבר

החניה.

ב ומתג ההתנעה במצבכאשר בלם החניה משול

MARתידלק בלוח ה , נורית האזהר

המחוונים.

במהלך עצירות ארוכות כאשר המנוע פועל,¥

בת ההילוכים להילוךמומלץ להעביר את תי

).Nסרק (

ה על המצב התקין של המצמד, אללשמיר¥

כבה על הרתלחץ על דוושת ההאצה לשמיר

ה בעלייה), המצמדבמקומו (למשל בעציר

עלול להינזק מחימום יתר.

השתמש במקום זאת בדוושת הבלם¥

והשתמש בדוושת ההאצה כאשר ברצונך

להתחיל לנסוע.

השתמש רק בהילוך שני כאשר נחוצה

בה יותר בעת התחלת נסיעה עלשליטה ר

משטחים בעלי אחיזה נמוכה.

בב עליך לשל) משולRאם ההילוך האחורי (¥

להילוך ראשון או להפך, בצע זאת רק

ה מוחלטת ודוושת הבלםכב בעצירשהר

לחוצה.

בר לא מומלץ, כאשר אתהעל אף שהד¥

בות לא צפויות, אתהנוסע במורד מסי

בתכב לנוע קדימה כאשר תימאפשר לר

), כאשר אתNההילוכים בהילוך סרק (

ב את ההילוךכת תשלב הילוך, המערמשל

ת מומנט ההנעההטוב ביותר להעבר

כב.בי לגלגלים בהתאם למהירות הרהמיט

ב הילוך ראשון אחוריך ניתן לשלבעת הצור¥

)R) או סרק (N,כאשר המנוע כבוי (

 ודוושת הבלם לחוצה.MARהמפתח במצב 

ה זה העברות הילוך צריכות להתבצעבמקר

במרווחים של 5 דקות בין החלפת הילוך
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לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא 132)
השגחה. בעוזבך את הרכב תמיד הוצא את

המפתח ממתג ההצתה וקח אותו עמך.

אזהרה

אזהרה

אם רכבך מצויד במתלי אוויר מתכווננים,42)
ודא תמיד שיש די מקום מעל הגג ומסביב לרכב
בעת החנייתו. הרכב עלול להתרומם (או לרדת)
אוטומטית בהתאם לשינויים בעומס

ובטמפרטורה.

ם מעט את ידית, הרלשחרור בלם חניה (היד):

  והורד את הידית. בדוק שנורית (A)לחץ על הלחצן

בלוח המחוונים כבתה. ה האזהר

לחץ על דוושת הבלמים תוך כדי ביצוע פעולה זו,

כב יישאר נייח.כדי שהר

כבב את בלם החניה רק כאשר הרשלה: אזהר

ראולית. אםכת ההידנייח או אם חל כשל במער

נעשה שימוש חריג בבלם החניה במהלך נסיעה,

מומלץ להשיג אחיזה בינונית כדי לא לנעול את

ב.בותיה לסטות מהנתיהקצה האחורי ובעק

 שהמנועSTOPהעבר את מתג ההתנעה למצב 

פועל במהירות סרק.

בלם חניה חשמלי
(EPB)

(אם קיים)

(EPB) כב מצויד בבלם חניה חשמליהר

ביים, זאת לעומתשמבטיח שימוש וביצועים מיט

בלם חניה ידני.

בלם החניה החשמלי מכיל מתג שנמצא בחלק

התחתון של לוח המכשירים בצד הנהג איור

202, ומנוע עם קליפר עבור הגלגלים האחוריים

ה אלקטרונית.ת בקרויחיד

ב תמיד את בלם החניה החשמלי שלה: אזהר

כבלפני צאתך מהר

ב,בנוסף לחניה עם בלם חניה משולה: אזהר

מיים, חסום את הגלגליםסובב את הגלגלים הקד

כב חונהה או באבנים (כאשר הרדי עצירבס

ב תמיד הילוך (ראשון בעלייה והילוךבשיפוע), של

ה).אחורי ביריד

בת הילוכים אוטומטית/סאות עם תיבגר

אוטומטית כפולת מצמדים, העבר את בורר

 (חניה).Pההילוכים למצב 

אם יש תקלה במצבר, יש להחליף אותוחשוב: 

על מנת שיהיה ניתן לשחרר את נעילת בלם

החניה.
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ב את בלם החניה החשמלי באחתניתן לשל

כים:רמשתי ד

במשיכת המתג בחלק התחתון שלידנית ¥

לוח המכשירים בצד הנהג.

Auto” או “Safe Hold, במצב “אוטומטית¥

Park Brake.”

שילוב ידני של בלם החניה

133((135 (134 

משוך את המתג בחלק התחתון של לוח

ב ידנית את בלםהמכשירים בצד הנהג כדי לשל

כב נייח.החניה החשמלי כשהר

בעת שילוב בלם החניה החשמלי ייתכן שיישמע

כב.רעש מהחלק האחורי של הר

ייתכן שתורגש תזוזה קלה של דוושת הבלם

בעת שילוב בלם החניה החשמלי, כשדוושת

הבלם נלחצת.

ה של תקלה בבלםאם  נורית האזהרה: אזהר

החניה דולקת, תפקודים מסוימים של בלם

ה זה,החניה החשמלי יהיו לא פעילים. במקר

הנהג אחראי על הפעלת הבלם ועל החניית

כב בתנאים בטוחים לחלוטין.הר

ב אתך לשלבות מיוחדות, יהיה צוראם, בנסי

כב בתנועה, החזק את המתגהבלם כאשר הר

ךכזית ומשוך כל עוד יש צורבקונסולה המרש

בפעולת הבלימה.

עשויה להידלק כאשר ה נורית האזהר

ראולית לא פעילה באופן זמני.כת ההידהמער

ת על ידיה זה הבלימה תהיה מבוקרבמקר

המנועים.

פנסי הבלימה יידלקו אף הם אוטומטית ובאופן

בלימה רגילה בעת השימושזהה ל

כב נע,להפסקת פעולת הבלימה כאשר הר

שחרר את המתג בחלק התחתון של לוח

המכשירים בצד הנהג.

כב נבלם עד שהמהירותאם בביצוע הליך זה הר

היא מתחת ל�3 קמ“ש והמתג ממשיך להיות

מוחזק בלם החניה יתנתק באופן סופי.

ב, אוכב עם בלם חניה משולנסיעה ברה: אזהר

שימוש בבלם במשך מספר פעמים להאטת

כתכב, עלולים לגרום נזק חמור למערהר

הבלימה.

ניתוק ידני של בלם החניה

 כדיMARב להיות במצב מתג ההתנעה חיי

לשחרר ידנית את בלם החניה. כמו כן עליך

ללחוץ על דוושת הבלמים, ולאחר מכן לחץ על

המתג בחלק התחתון של לוח המכשירים בצד

הנהג.

ייתכן שיישמע רעש מכיוון החלק האחורי של

כב, ותורגש תזוזה קלה של דוושת הבלםהר

בעת הניתוק.

בטל שילוב אוטומטי של הבלם באמצעותניתן ל

ת בוררלחיצה על המתג ובו�זמנית העבר

בתכבים עם תי (חניה) ברPההילוכים ממצב 

הילוכים אוטומטית/אוטומטית כפולת מצמדים,

כבים (רSTOPת מתג ההתנעה למצב או העבר

בת הילוכים ידנית).עם תי

בת הילוכיםסאות עם תיבגרה: אזהר

אוטומטית/אוטומטית כפולת מצמדים לעולם אל

 (חניה) במקום בלם החניהPתשתמש  במצב 

ב תמיד את בלם החניה החשמליהחשמלי. של

כב כדי למנוע פציעה ותנועהבעת החניית הר

כב.בלתי צפויה של הר

בת הילוכים ידנית, אםסאות עם תיבגרה: אזהר

דוושת המצמד נלחצת עד הסוף ולאחר מכן

ת כאשר דוושת ההאצה נלחצת, בלםמשוחרר

החניה החשמלי ישוחרר אוטומטית.
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מצבי הפעלה של בלם חניה

חשמלי

בלם החניה החשמלי כולל את מצבי ההפעלה

הבאים:

מצב זה מופעלמצב הפעלה דינמי: ¥

במשיכה ממושכת של המתג בעת הנסיעה.

 מופעל בעתצב שילוב וניתוק סטטיים:מ¥

כב נייח, במשיכת המתג בחלקשהר

התחתון של לוח המכשירים בצד הנהג.

לניתוק הבלם, לחץ על המתג ועל דוושת

הבלם בו�זמנית.

 (אם קיים): בלםשחרור בהתחלת נסיעה¥

החניה החשמלי ישתחרר אוטומטית כאשר

מזוהה כוונה של הנהג לנסוע קדימה או

בת הילוכיםסאות עם תיה בגראחור

אוטומטית/אוטומטית כפולת מצמדים, כמו

בת להיותת הבטיחות של הנהג חייכן חגור

ה כראוי.חגור

כב נמוכה אם מהירות הרהחזקה בטוחה:¥

בת ההילוכים אוטומטית/מ� 3 קמ“ש ותי

Pאוטומטית כפולת מצמדים אינה במצב 

(חניה) מזוהה כוונה של נהג לעזוב את

בכב, בלם החניה החשמלי ישולהר

כב במצב בטוח.ת הראוטומטית להחזר

כב אם המהירות של הרבלם חניה אוטומטי:¥

נמוכה מ�3 קמ“ש, בלם החניה החשמלי

ב אוטומטית כאשר בורר ההילוכיםישול

בתסאות עם תי (חניה) (גרPמועבר למצב 

הילוכים אוטומטית/אוטומטית כפולת

מצמדים), או כאשר מתג ההתנעה במצב

STOPבת הילוכים ידנית).סאות עם תי (גר

נדלקת הנורית במתג הנמצא במתגים בצד

הנהג בחלק התחתון של לוח המכשירים

בלוח המחוונים, ה יחד עם נורית אזהר

ב ובולם אתכאשר בלם החניה משול

הגלגלים.

SAFE HOLD

זהו תפקוד בטיחותי אשר מפעיל את בלם

החניה החשמלי באופן עצמאי, במקרים של

כב:מצב מסוכן לר

 קמ“ש;ֱכב נמוכה מ�מהירות הר

סאות עם (חניה) (גרPבורר ההילוכים במצב 

בת הילוכים אוטומטית/אוטומטית כפולתתי

מצמדים).

הת הבטיחות של הנהג לא חגורחגור¥

הדלת בצד הנהג פתוחה¥

לא התבצעה לחיצה על דוושת הבלמים או¥

בתכב עם תידוושת האצה או בכלי ר

הילוכים ידנית, דוושת המצמד אינה לחוצה.

ב אוטומטית כדיבלם החניה החשמלי משול

כב.למנוע את תנועת הר

 באופן זמניSafe Holdניתן לנטרל את תפקוד 

באמצעות לחיצה על המתג בחלק התחתון של

לוח המכשירים בצד הנהג ועל דוושת הבלם בו�

כב נייח והדלת בצד הנהגזמנית, כאשר הר

פתוחה.

לאחר נטרולו, יהיה ניתן להפעיל שוב את

כב תגיע ל� 20התפקוד כאשר מהירות הר

קמ“ש, או כאשר מתג ההתנעה הועבר למצב

STOPואז שוב ל� MAR.

אם חנית בשיפוע, יש לסובב את133) 
הגלגלים הקדמיים כלפי המדרכה (בעת חניה
בירידה), או בכיוון הנגדי אם החנית את הרכב

בעליה, מומלץ גם לחסום את גלגלי הרכב
בסדי עצירה או אבנים.

לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה134) 
ברכב, בנוסף בעזבך את הרכב קח תמיד את

המפתחות עמך.

יש לשלב תמיד את בלם החניה135) 
החשמלי לפני היציאה מהרכב.

אזהרה
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בת ההילוכים ידניתתי
ב הילוכים לחץ על דוושת המצמד עד סוףכדי לשל

מהלכה והעבר את ידית ההילוכים לאחד מהמצבים

רושים (התרשים מופיע על ראש ידיתהד

 כמתואר באיור 203). (A)ההילוכים

ב הילוך שישי (אם קיים), העבר את ידיתכדי לשל

ב הילוךההילוכים ימינה עד הסוף, כדי לא לשל

ביעי בטעות.ר

ה מהילוך שישי לחמישי.הפעולה דומה להעבר

ב להילוך אחורי אך ורק: יש לשלהאזהר

כב במצב נייח. כשהמנוע פועל, כדי למנועכשהר

חריקות ונזק לגלגלי השיניים יש להמתין לפחות

שתי שניות, תוך לחיצה על דוושת המצמד עד

בים להילוך אחורי.סוף מהלכה, לפני שמשל

ת הילוכיםה לסייע בהעברדוושת המצמד נועד

ךרבד. אסור להשעין את הרגל או להניח אותה דבל

בע על דוושת המצמד בזמן הנסיעה, אפילו לאק

הת הבקרלפרק זמן קצר. אם קיימת, עשויה יחיד

של דוושת המצמד לפרש את הנחת הרגל על

דוושת המצמד כתקלה.

136(

 43((44 

לחץ על דוושת המצמד באופן מלא, כדי136)
להעביר הילוכים באופן נכון. לכן, אסור שיהיו
חפצים על הרצפה מתחת לדוושות; ודא
ששטיחי הגומי (אם קיימים) ממוקמים כהלכה

ולא מפריעים למהלך הדוושות.

 הנח את ידך על ידית ההילוכים רק בעת43)
העברת הילוכים. אסור להשעין את היד או

להניח אותה על ידית ההילוכים בזמן נסיעה
(גם למשך מספר שניות), כיוון שהכוח
המופעל עלול לגרום לבלאי מוקדם של
הרכיבים הפנימיים של תיבת ההילוכים

ולתקלה בתפקודה.

 אל תניח עצמים (לדוגמה צמידים,44)
תיקים ו/או ארנקים) ליד ידית ההילוכים

אזהרה

אזהרה

בת הילוכיםתי

אוטומטית
סות/שווקים)(אם קיים בגר

בת 9 הילוכיםסאות מצוידות בתיכמה גר

הת אלקטרונית שמעביראוטומטית מבוקר

הילוכים אוטומטית בהתאם למצב השימוש

כב, שיוט הכבישכב (מהירות הרהנוכחי של הר

ומצב דוושת ההאצה).

בת אתבת ההילוכים היא חדשנית שמשלתי

בת הילוכים עם תיStart&Stopכת מער

אוטומטית רגילה עם ממיר מומנט מובנה.

ה ידנית אפשרית ב”מצב ידני”.העבר

תצוגה
’ב תכליתי 3.5 אינץסאות עם צג רגר

החיוויים הבאים המוצגים באיור 204 מופיעים

בתצוגה:

,P, R, Nההילוך הנבחר במצב אוטומטי: ¥

D1, D2, D3, D4, D5, D6(

ב עם חיווי מספר. ההילוך המשולבמצב ידני:¥
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’ב תכליתי 7 אינץסאות עם צג רגר

החיוויים הבאים המוצגים באיור 205 מופיעים

בתצוגה:

, באמצעותבבמצב ידני: הילוך משול¥

) איור A.205חיווי מספרי (

,P, R, Nההילוך הנבחר במצב אוטומטי: ¥

D1, D2, D3, D4, D5, D6) (B.205 איור (

בורר ההילוכים

137(   (142 (141 (140 (139 (138   45(

בת הילוכים אוטומטית קיימים המצביםבתי

) איור A:206הבאים (

Pחניה�

Rנסיעה לאחור�

Nאזור סרק�

Dת הילוכים אוטומטית)נהיגה (העבר�

AutoStickה להילוך גבוה יותר או (�): (+) העבר

תבחירה להילוך נמוך יותר במצב ידני. להעבר

Dמצב ידני, העבר את בורר ההילוכים ממצב 

ה (+) (הילוך גבוה(נהיגה) לעבר מצבי העבר

יותר) או (�) (הילוך נמוך יותר). מצבים הם אלו

עיים: בורר ההילוכים יחזור תמיד למצבהם רג

האמצעי.

בורר ההילוכים יש לחצן שיש ללחוץ עליו כדיל

.R או Pלהעביר את הבורר למצב 

מצבי בורר ההילוכים
)Pחניה (

 46(

.Pבת ההילוכים ננעלת מכנית במיקום תי

ניתן להוציא את המפתח ממתג התנעה רק

.Pכאשר בורר ההילוכים במצב 

D ל�Pיש להעביר את בורר ההילוכים ממצב 

כב נייח והמנוע במהירות סרק.כאשר הר

, לחץ על דוושתMARכאשר מתג התנעה במצב 

תהבלם ולחץ על לחצן על בורר ההילוכים להעבר

 למצב אחר.Pבורר ההילוכים ממצב 

אזהרות:

 כאשרPלעולם אל תנסה להעביר למצב ¥

כב בתנועה.הר

כב, הפעל את בלם החניהלפני היציאה מהר¥

החשמלי והעבר את בורר ההילוכים למצב

זה.
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, הפעל אתPלפני הזזת בורר הילוכים למצב ¥

ת יהיה קשה להעביר אתבלם החניה, אחר

.Pבורר הילוכים למצב 

ה, ישבעת התנעה מחדש לאחר עציר¥

 לפניPלהעביר את בורר ההילוכים למצב 

שחרור בלם החניה החשמלי.

:Pב מצב בדיקה שמשולל

העבר את בורר ההילוכים עד הסוף קדימה¥

עד לקצה טווח התנועה.

 דולקת בלוח המחוונים.Pודא שהאות ¥

בוררת, ודא שכאשר דוושת הבלם משוחרר¥

 (חניה).Pההילוכים אינו נע ממצב 

)Rהילוך אחורי (

7 4(

לא ניתן להתניע את המנוע כאשר בורר

.Rההילוכים במצב 

 באופן חופשי,D או N ל�Rניתן להעביר ממצב 

בת לחיצה על מחייP או Rה למצב בעוד שהעבר

הלחצן בבורר ההילוכים כשהמנוע במצב סרק.

)Nהילוך סרק (

בת הילוכים ידנית. ניתןזהה להילוך סרק בתי

להתניע את המנוע כאשר בורר ההילוכים במצב

N או) Pה של עצירות ממושכות.) במקר

 במשךNבורר ההילוכים היה במצב לאחר ש

מספר שניות, יש ללחוץ על דוושת הבלמים, כדי

 אוD למצב Nלהעביר את בורר ההילוכים ממצב 

Rמומלץ לא להאיץ ולוודא שמהירות המנוע .

בה במהירות סרק.יצי

מי אוטומטי) � הילוך קדDנהיגה (

זה מיקום בורר הילוכים במצב נסיעה הרגיל.

 באופן חופשי, אךN למצב Dניתן להעביר ממצב 

 יש ללחות על בוררP או Rֳ ל�Dכדי להעביר מ�

ההילוכים.

כאשר המנוע כבוי ומתג ההתנעהה: אזהר

R, אם בורר ההילוכים יועבר למצב MARבמצב 

ב הילוך., לא ישולN ממצב Dאו 

)—מצב ידני (+/ 

בתב, תי לצד למצב יציDת הבורר ממצב העבר

ההילוכים תפעל במצב ידני.

עי (+ או �) מחליפהת הבורר למצב רגהעבר

הילוכים.

בות להתבצעכל הזזות של הבורר חייה: אזהר

בד.כב נייח והמנוע במצב סרק בלכאשר הר

מצב נהיגה אוטומטי
ת מצב נהיגה אוטומטי העבר את בוררבחירל

.Dההילוכים למצב 

הת הבקרהיחס הטוב ביותר נבחר ע”י יחיד

בהתאם למהירות, עומס על המנוע (מצב דוושת

ההאצה) והשיפוע של הכביש.

 ממצב נהיגה ידני בכלDבחור מצב אפשר ל

תנאי הנהיגה.

תפקוד קיק דאון

גת המהירות כאשר דוושת ההאצה לחוצהלהש

בת ההילוכיםה של תיכת הבקרבמלואה, מער

ה הילוך (תפקוד קיק�דאון).מוריד

בעת נהיגה בכבישים עם תנאי אחיזהה: אזהר

) הימנע מהפעלת’ח וכונמוכים (שלג, קר

תפקוד�דאון.

המלצה להחלפת הילוכים

בת ההילוכים במצב אוטומטי (בוררכאשר תי

ת הילוכים), כאשר העברDההילוכים במצב 

ת הילוכים בגלגלרשת באמצעות ידיות העברנד

ת ל”מצבכת עוברההגה (אם קיימות), המער

ב מוצג במשך) וההילוך המשולAutostickידני” (

5 שניות. לאחר מכן, אם הידיות אינן מופעלות

) שיוצגDכת תחזור למצב אוטומטי (עוד, המער

בתצוגה.

�AUTOSTICK מצב נהיגה ידני 

ה של החלפות הילוכים מרובות (כאשרבמקר

רונות, ברוחכב נוסע עם מטען כבד, במדהר

ת גרור כבד), מומלץנגדית חזקה או בעת גיר

ה ידנית)  (העברAutoStickלהשתמש במצב 

ה ולהישארות בהילוך נמוך יותר.בחירל
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במצבים אלה, שימוש בהילוך נמוך יותר ישפר

בת ההילוכים,כב ויאריך את חיי תיאת ביצועי הר

ת ההילוכים ומניעת התחממותיגביל את העבר

 למצב ידני ללא קשרDיתר. ניתן להעביר ממצב 

כב.למהירות הר

הפעלה

, להפעלת מצבDכאשר בורר ההילוכים במצב 

ידני, הזז את בורר ההילוכים לשמאל (היכן

ב יופיעשמסומן � ו + על הלוח). ההילוך המשול

בתצוגה.

העבר את בורר הילוכים קדימה לכיוון סימון � או

ת הילוכיםה לכיוון סימון + להעבראחור

ביטול

כדי לצאת ממצב נהיגה ידני, החזר את ידית

.Dההילוכים למצב נהיגה 

התנעת מנוע
ניתן להתניע את המנוע, רק כאשר בורר

 (סרק), בעתN (חניה) או Pההילוכים במצב 

 (האחרון הואP או Nכת במצב ההתנעה המער

בו הגלגלים נעולים באופןלמעשה הילוך סרק ש

מכני).

כבנסיעה בר
 לחץ על דוושת הבלמים Pכב, ממצבלהזזת הר

 או ידני לתנועה קדימהDלהזזת הבורר (למצב 

 לנסיעה לאחור). ההילוך הנבחר יוצגRאו 

כבבתצוגה. כאשר דוושת הבלמים תשוחרר, הר

ה מיד שהתמרוןיתחיל לנוע קדימה או אחור

בוצע (אפקט זחילה). אין ללחוץ על דוושת

ה זה.האצה במקר

ב בפועלאי התאמה בין ההילוך המשולה: אזהר

(המופיע בתצוגה) והמיקום של בורר ההילוכים,

תצוין בהבהוב אות התואמת למיקום של בורר

בת ההילוכים (ביחד עםת תיההילוכים במסגר

ה). מצב זה אינו מציין תקלה, אלאצליל אזהר

בצע שוב אתכת לפשוט בקשה של המער

פעולה.

כאשר בלם החניה ודוושת הבלםה: אזהר

משוחררים, המנוע פועל במהירות סרק וידית

 או ידני, יש להיזהרD, Rההילוכים במצבים 

כב עלול לנוע גם ללא לחיצהבמיוחד, משום שהר

על דוושת ההאצה. ניתן לנצל את מצב זה

ך תמרוניבד לצורולהשתמש בדוושת הבלם בל

חניה במקום צפוף מאד ובשטח מישורי.

מניעת תנועת בורר

ההילוכים
כת זו מונעת ממך להזיז את ידית ההילוכיםמער

, אם דוושת הבלם לא נלחצהPממצב חניה 

לפני כן.

Pבד כדי להזיז את ידית ההילוכים למצב אחר מל

, ודא שמתגR ל�Nה ממצב או כדי להעביר

 (מנוע פועל או דומם)MARההתנעה במצב 

וכשדוושת הבלם לחוצה.

 אם ישנן תקלות או מצברPהבורר יישאר במצב 

בת הילוכים אוטומטית”ריק. עיין בנושא ”תי

ה חירום”, כדי ללמוד כיצד לשחררבפרק ”במקר

את ידית ההילוכים באופן ידני.

, אם הבוררMARכאשר מתג ההתנעה במצב 

 למשך יותר מ�2 שניות, יהיהNנשאר במצב 

ב להילוךך ללחוץ על דוושת הבלמים כדי לשלצור

)R או Dתוצג הודעה על לוח המחוונים כדי (

להזכיר לך ללחוץ על הבלם כדי להחליף הילוכים.

ממת המנועהד
Pבורר ההילוכים יהיה מצב כת דורשת שהמער

לפני הוצאת המפתח ממתג ההתנעה. מומלץ

 לפניPלהעביר את בורר ההילוכים למצב 

ממת המנוע והוצאת המפתחהד

כב ריק והמפתח נמצא בתוך מתגאם מצבר הר

ההתנעה, יהיה המפתח נעול במקומו. כדי

להוציא את המפתח, עיין בנושא ”שחרור הבורר

בת ההילוכים האוטומטית מנעילה” בפרקשל תי

ה חירום”.”במקר
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 בעת תקלה זמנית מומלץ לפנותה:אזהר

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברלמר

ם האפשרי.ס בע”מ בהקדמוטור

אזהרות

בתאי ציות להוראות הבאות עלול לגרום נזק לתי

ההילוכים:

כב (חניה) רק כאשר הרPהעבר למצב ¥

ה.בעציר

 (הילוך אחורי) או העבר ממצבRבחר במצב ¥

Rה והמנועכב בעציר להילוך אחר כאשר הר

במהירות סרק.

R (חניה), Pאל תעביר הילוכים בין מצב ¥

 (נהיגה)D (סרק) או N(הילוך אחורי), 

כאשר המנוע אינו פועל במהירות סרק. לפני

ה להילוך כלשהו לחץ על דוושתהעבר

הבלמים.

המשך ללחוץ על דוושת הבלמים בעת¥

 (חניה).Pבורר ההילוכים אינו במצב ש

תנועה בלתי צפויה של המכונית יכולה¥

בה.בילפצוע את הנוסעים או האנשים בס

כב הפעל תמיד את בלםלפני יציאה מהר

החניה החשמלי, העבר את בורר הילוכים

 (חניה), דומם את המנוע והוצא אתPלמצב 

סאות עםהמפתח ממתג ההתנעה (לגר

מפתח מכני). כאשר מתג ההתנעה במצב

STOPבתת), תי (הוצאת המפתח מותר

 (חניה) כדי למנועPההילוכים נעולה במצב 

כב.תזוזה לא מכוונת של הר

כב הוצא את המפתחבעת היציאה מהר¥

המכני (אם קיים) ממתג ההתנעה  וסגור

את כל הדלתות. אל תשאיר ילדים ללא

כב.גחה ברהש

בת ההילוכים למיקום שונהת תיהעבר¥

 (סרק) ובמהירותN (חניה) או Pממצב 

גבוהה יותר ממהירות סרק היא מסוכנת.

אם דוושת הבלמים לא לחוצה במלואה,

ב הילוך רקכב עלול להאיץ במהירות. שלהר

כאשר המנוע במהירות סרק תוך לחיצה

מלאה של דוושת הבלמים.

בת ההילוכים מתחממת מעלאם תי¥

הת הבקרלמגבלות ההפעלה הרגילה, יחיד

רדבת ההילוכים עשויה לשנות את סשל תי

החלפת ההילוכים ולהפחית את מומנט

הנסיעה.

בת ההילוכים מתחממת יתר עלאם תי¥

בתה, סמל חימום יתר של נוזל תיהמיד

הילוכים יופיע בתצוגה.

בת ההילוכים עלולה לפעולה זה תיבמקר

באופן לא תקין עד שתתקרר.

בעת שימוש בטמפרטורות נמוכות מאוד,¥

בת ההילוכים עשויה להשתנותפעולת תי

בתת המנוע ותיבהתאם לטמפרטור

כב. אין לנסועההילוכים וכן מהירות הר

בת ההילוכיםבהילוכים גבוהים עד ששמן תי

חם דיו. תפקוד זה מאיץ את מהירות המנוע

בת ההילוכים.ואת התחממות תי

בתתפקוד חירום של תי

הילוכים
(אם קיים)

בת ההילוכים מבוקר אלקטרונית לזיהוימצב תי

מצבים לא תקינים

בת ההילוכים,אם זוהה מצב שעלול להזיק לתי

מתחילה פעולת תפקוד החירום.

ת בהילוך 4 ללאבת ההילוכים נשארבמצב זה תי

קשר להילוך שנבחר.

 עדיין פעילים, הסמל N ו� P, Rמיקומים 

עשוי להידלק התצוגה.

בת ההילוכים, מומלץ לפנותאם יש תקלה בתי

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברלמר

ס בע”ממוטור

תקלה זמנית

בת ההילוכים יכולהאם ארעה תקלה זמנית, תי

ה בכל הילוכי נסיעה לפניםרדלשוב ולפעולה כס

באופן הבא:

כב.עצור את הר¥

.Pהעבר את הבורר למצב ¥

.STOPסובב את מתג ההתנעה למצב ¥

המתן כ� 10 שניות והתנע שוב את המנוע.¥

ב להילוך הרצוי. אם הבעיה אינה קיימתשל¥

בת ההילוכים תחזור למצב הפעלהיותר, תי

רגיל.
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בת ההילוכים תהיההפעלה מלאה של תי

בת ההילוכיםת תיאפשרית מיד שטמפרטור

ר מראש.ך שמוגדמגיע לער

 (חניה)P לעולם אל תשתמש  במצב137) 
במקום בלם החניה החשמלי. שלב תמיד את
בלם החניה החשמלי בעת החניית הרכב כדי

למנוע פציעה או נזק מתנועה בלתי צפויה
של הרכב.

 לא משולב, הרכבPאם מצב החניה 138) 
עלול לנוע ולפצוע אנשים. לפני שאתה יוצא
מהרכב ודא שבורר ההילוכים משולב במצב

P.ושבלם החניה החשמלי מופעל 

Nאל תעביר את ידית ההילוכים למצב 139) 
ואל תדומם את המנוע בנהיגה בירידה. נהיגה

כזאת מסוכנת ומפחיתה את היכולת להגיב
לשינוי בתנאי התנועה או בתנאי השטח.

אתה מסתכן באובדן שליטה ברכב וגרימת
תאונה.

Pלפני העברת בורר ההילוכים למצב 140) 
 ולחץMARהעבר את מתג ההתנעה, למצב 

על דוושת הבלמים, אחרת עלול להיגרם נזק
לבורר ההילוכים.

שלב הילוך נסיעה לאחור רק כאשר141) 
הרכב נייח, המנוע במהירות סרק ודוושת

ההאצה אינה לחוצה במלואה.

לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה142) 
ברכב, בנוסף בעזבך את הרכב קח תמיד את

המפתחות עמך.

תפקוד מצב נהיגה
סאות/שווקים אם קיים)(לגר

בת ההילוכים האוטומטית,תפקוד זה יחד עם תי

ה לשלושה מצבי נהיגה (”תגובתרניתן להגד

ך:רכי הנהג ותנאי הדכב”) שונים בהתאם לצורר

Normal ,(רגיל) Power (כוח) או Eco.(חסכוני) 

) איור A207המצב הנבחר בלחיצה על לחצן (

בלוח המכשירים.

)Aהמצב הנבחר מוצג בתצוגת לוח המחוונים (

איור 208.

אזהרה
חשוב

אם הרכב נמצא בשיפוע, שלב תמיד45) 
את בלם החניה לפני העברת בורר ההילוכים

.Pלמצב 

כאשר הרכב נמצא בשיפוע, הקפד46) 
להפעיל את בלם החניה החשמלי לפני

.Pהעברת בורר ההילוכים למצב 

שלב הילוך נסיעה לאחור רק כאשר47) 
הרכב נייח, המנוע במהירות סרק ודוושת

ההאצה אינה לחוצה במלואה.
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Start&Stopכת מער

תקציר

 מדומם את המנועStart&Stopהתקן 
אוטומטית  כאשר הרכב נייח  ומתניע את
המנוע שוב כאשר הנהג מעוניין להמשיך לנסוע.
פעולה זו מעלה את יעילות הרכב מכיוון שהיא
מפחיתה את תצרוכת הדלק ואת הפליטה של

גזים מזהמים ושל רעשים.

מצב הפעלה
ממת המנוע:הד

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית

בתכב נייח, המנוע דומם כאשר תיבעוד שהר

ההילוכים במצב סרק ודוושת המצמד

ת.משוחרר

ניתן לדומם את המנוע אוטומטית אחריה:הער

ך, כדישהגיע למהירות שמעל 7 קמ”ש לער

ממות חוזרות בנהיגה בקצב ההליכה.למנוע הד

ממת המנוע מצוינת באמצעות בסמל הד

בתצוגה

דגמים עם תיבת ההילוכים אוטומטית

כב נייח ודוושת הבלם לחוצה המנועבעת שהר

בת בכל מצב אחדמדומם, אם ידית ההילוכים משול

).Rבד (מל

בת הילוכים אוטומטית):סאות עם תי(בגרה הער

ממת המנוע מנוטרלתרון הדכב עומד במדאם הר

יפעל (פועל Hill Holderכדי שסייען זינוק בעלייה 

רק כאשר המנוע פועל).

ה נדלקת בלוח המחוונים, כדי לצייןנורית האזהר

שהמנוע כבה.

לאחר התנעה אוטומטית, כדיה: הער

ב שוב יש לנסוע תתערStop & Startכת שמער

סאותכב (במהירות גבוהה מ�0.5 קמ”ש לגרבר

בת הילוכים אוטומטית או 7 קמ”שעם תי

בת הילוכים ידנית).סאות עם תילגר

ה נדלקת בלוח המחוונים, כדי לצייןנורית האזהר

שהמנוע כבה.

התנעה מחדש של המנוע

בת הילוכים ידניתדגמים עם  תי

לחץ על דוושת המצמד, כדי להתניע שוב את

המנוע.

בת ההילוכים אוטומטיתדגמים עם תי

המנוע יותנע אוטומטית לאחר שחרור של דוושת

 כבה בתצוגה.הבלם. הסמל  

 (נהיגה)Dאם ידית ההילוכים במצב אוטומטי 

אפשר להתניע שוב את המנוע באמצעות

 (הילוךRתה של ידית ההילוכים למצב העבר

 (סרק). כאשר דוושת הבלמיםNאחורי) או 

,AutoStickלחוצה, אם בורר ההילוכים במצב 

ניתן להתניע את המנוע בהזזת.

כתתפקוד מצב נהיגה באמצעות המער

בת ההילוכיםכב, פועל על תיהאלקטרונית בר

ומתממשק עם לוח המחוונים. שילוב של מצב

נהיגה הרצוי מצוין בתצוגת לוח המחוונים.

ר אוטומטית כאשר (רגיל) מוגדNormalמצב 

המנוע מותנע.

חיווי תקלות
ה של תקלה בתפקוד או בבורר, שינוי מצבבמקר

Normalה זה מצב מנוטרל אוטומטית. במקר

(רגיל) נבחר אוטומטית.
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 (הילוך אחורי)Rבורר הילוכים למצב ”+”, ”�”. 
 (סרק).Nאו 

מם אוטומטית בעוד שדוושתכאשר המנוע הוד
הבלם הייתה לחוצה, אפשר לשחרר את דוושת

הבלם ולשמור על המנוע במצב דומם באמצעות
.Pה של ידית ההילוכים למצב חניה ה מהירהעבר

להתנעה מחדש של המנוע העבר בורר הילוכים
.Pמחוץ למצב 

הפעלה ונטרול ידניים של

כתהמער
כת, לחץ עללהפעלה/נטרול ידניים של המער

) איור 209 בלוח המכשירים.Aלחצן (

Start&Stopכת הפעלת מער

כתהודעה תופיע בתצוגה בעת הפעלת מער
Start&Stop.

Start&Stopכת נטרול מער

כתהודעה תופיע בצג בעת נטרול מער
Start&Stop.

מצבים בהם לא ידומם

המנוע
כת פעילה מטעמי נוחות, הגבלתכאשר המער

פליטות ובטיחות לא ידומם המנוע בתנאים

הבאים:

המנוע עדיין קר¥

טמפרטורות חיצוניות נמוכות במיוחד, אם¥

החיווי הרלוונטי מופיע.

המצבר לא טעון דיו.¥

מסנן חלקיקי דיזל מתחדש (מנוע דיזל¥

בד).בל

ה.דלת הנהג לא סגור¥

ה.ת הבטיחות של הנהג לא חגורחגור¥

ב (לדוגמה, בעת חנייתהילוך אחורי משול¥

כב).הר

ת אקלים אוטומטיתבעת הפעלה של בקר¥

גה, אם לא הושMAX-DEFאו של תפקוד 

מית מתאימה.מת נוחות תרר

בתקופת השימוש הראשוני, כדי לאתחל את¥

כת.המער

) פעילהHDCרון (ת נסיעה במדאם בקר¥

8 4(

תנאי הפעלה מחדש
מטעמי נוחות, הגבלת פליטות מזיקות ובטיחות,

כת התנעה יכולה להתחיל לפעול אוטומטיתמער

בות הנהג, בתנאים הבאים:ללא התער

המצבר לא טעון דיו.¥

כת בלימהמת ואקום נמוכה במערר¥

(לדוגמה, בלחיצות חוזרות על דוושת

הבלמים).

כב בתנועה (בנהיגה בשיפועים, לדוגמה).הר¥

כת עצור וסעממת המנוע באמצעות מערהד¥

למשך למעלה מ� 3 דקות

ת אקלים אוטומטית תפעל, כדיבקר¥

מית אומת הנוחות התרלהתאים את ר

.MAX-DEFלהפעיל תפקוד 

ב, ניתן להתניע אתבעת שהילוך משול

המנוע אוטומטית בלחיצה על דוושת

המצמד עד סוף מהלכה.

ממות מנוע לא רצויות,ה של הדבמקרה: הער

בות שחרור מהיר של דוושתלדוגמה, בעק

כתב, ומערהמצמד כאשר הילוך משול

Start&Stopמופעלת, ניתן להתניע שוב את 

המנוע בלחיצה מלאה על דוושת המצמד או

.Nת ידית ההילוכים למצב סרק בהעבר

דוושת המצמד לא נלחצה לאחר 3ה: הער

ממת המנוע, ניתן להתניע את המנועדקות מהד

מחדש רק באמצעות המפתח.
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אזהרה

אזהרה

 יש לצאת תמיד מהרכב לאחר הוצאת143)
 במתגSTOPהמפתח או סיבוב המפתח למצב 

ההתנעה. בעת התדלוק ודא שהמנוע מכובה
.STOPושהמפתח במצב 

 אם יש להחליף את המצבר, מומלץ144)
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת

L6סמלת בע“מ. יש לבחור מצבר מסוג זהה (
105Ah/850Aובעל מאפיינים זהים (.

אם הרכב מצויד במערכת בקרת אקלים) 48
ידנית, אם תעדיף לשמור על אקלים נוח בתוך
הרכב, נטרל מערכת עצור וסע, כדי להפעיל

את בקרת האקלים באופן רציף.

תפקוד חסכון באנרגיה
סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

אם לאחר ההתנעה האוטומטית של המנוע

מחדש הנהג לא ביצע שום פעולה במשך כ� 3

 את המנועStart&Stopכת דקות, תדומם מער

ה זה ניתןלחלוטין, כדי למנוע צריכת דלק. במקר

להתניע את המנוע רק באמצעות המפתח.

על כל פנים, ניתן להפעיל את המנועה: הער

כתממה באמצעות נטרול של מערללא הד

Start&Stop.

הפעלה חריגה
כת עצור וסע, היאאם ישנן תקלות במער

תנוטרל.

בל התראה על התקלה באמצעותהנהג יק

 בליווי הודעה בתצוגה.הידלקות הסמל 

כז שירות מורשה מטעםה זה פנה למרבמקר

ס בע”מ.סמלת מוטור

כב לתקופהאחסנת הר

ממושכת
כב לא פעיל, יש להקפיד לנתק אתאם הר

אספקת המתח של המצבר.

בצע את הניתוק באמצעות ניתוק המחבריש ל

(A) איור 210 (לחיצה על לחצן (B)) מחיישן (C(

ב השליליהמנטר את מצב המצבר, על הקוט

)Dשל המצבר. אין לנתק את חיישן זה (

ב למעט אם המצבר מוחלף.מהקוט

בוב מתג ההתנעה למצבלאחר סיה: אזהר

STOPהמתן לפחות דקה אחת לפני ניתוק ,

אספקת המתח החשמלי לסוללה.

143 ((144 

תפקודי בטיחות
דוממה את Start&Stopכת אם אחרי שמער

ת הבטיחות שלו אוהמנוע שחרר הנהג את חגור

פתח את דלת הנהג או אם נפתחה דלת הנוסע,

ניתן להתניע את המנוע מחדש רק באמצעות

המפתח.

בל התרעה על כך באמצעות צפצוף,הנהג מק

מהבהבת בלוח המחוונים ה נורית האזהר

והודעה מופיעה על הצד, אם קיימת.
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מגביל מהירות
(אם קיים)

ECOתפקוד 

סאות/שווקים אם קיים)(לגר

 איורECO (A)להפעלת התפקוד לחץ על לחצן 

211. סמל והודעה ייעודית יופיעו בתצוגת לוח

המחוונים כאשר התפקוד הופעל.

כב יותנע שובת, כך שהרת התפקוד נשמררהגד

רות שהיו פעילותכת תשמור את ההגדהמער

 שוב כדיECOמם. לחץ על לחצן  שהמנוע הוד

רות הנהיגהה להגדלהפסיק את התפקוד וחזר

כתה של תקלה בתפקוד, המערהרגילות במקר

 ותחזיר אתECOתפסיק אוטומטית את תפקוד 

רות הנהיגה הרגילות.הגד

פעולת ההתקן מצוינת באמצעות הצגת סמל

LIMבתצוגה יחד עם המהירות האחרונה 

ה.רשהוגד

ם לכן,בית הופעלה קודפטית שיוט אדאם בקר

 איור 212, יש ללחוץ פעמיים(A)לחיצה על לחצן 

על לחצן. הלחיצה הראשונה תפסיק את

ם לכן, והשנייה תפעיל אתהתפקוד שהופעל קוד

מגביל המהירות.

כוונון מגבלת מהירות
ניתן לכוונן את מגביל המהירות מבלי להפעיל

אותו.

ת מהירות גבוהה יותר מהמוצגת לחץלשמיר

. בכל לחיצה על הלחצן+SETה על לחצן בקצר

המהירות עולה בכ�1 קמ”ש, אם הלחצן מוחזק

לחוץ, המהירות עולה ב�10 קמ”ש.

ת מהירות נמוכה יותר מהמוצגת לחץ עללשמיר

. בכל לחיצה על הלחצן המהירות-SETלחצן 

פוחתת בכ�1 קמ”ש, אם הלחצן מוחזק לחוץ,

המהירות פוחתת ב�10 קמ”ש.

הפעלה/נטרול מגביל

המהירות
.-SET או +SETהפעלה: לחץ על הלחצן 

ההפעלה של ההתקן מצוינת באמצעות סמל

LIM.בתצוגה 

הפעלת התפקוד
 בגלגל(A)להפעלת התפקוד לחץ על לחצן 

ההגה איור 212.

תיאור
באמצעות סייען זה מהירות הנסיעה תוגבל

רו על ידי הנהג.למהירויות שיוגד

כבבית ניתן להגדיר כאשר הראת המהירות המר

עומד במקום וגם תוך כדי נסיעה. המהירות הנמוכה

ביותר שניתן להגדיר היא 30 קמ“ש.

תכאשר הסייען פעיל, מהירות הנסיעה תלויה במיד

כבהלחץ המופעל על דוושת ההאצה, עד שהר

בית שתוכנתה. (עיין ”כוונוןמגיע למהירות המר

מגביל מהירות”).
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ת שיוטבקר

אלקטרונית

ת אלקטרונית,כת עזר לנהיגה המבוקרזוהי מער

בועה,כב לנוע במהירות רצויה קת לרהמאפשר

ך ללחוץ על דוושת האצה. ההתקןללא צור

מאפשר לנהג לנהוג במהירות גבוהה מ� 30

בשים  עםקמ“ש, בכבישים ארוכים, ישרים וי

שינויים מעטים (לדוגמא כבישים מהירים)

ת מראש, מבלי ללחוץ על דוושתרבמהירות מוגד

ההאצה.

לכן, לא מומלץ להשתמש בכלי זה בכבישים

ת השיוטבינעירוניים עמוסים. אל תשתמש בבקר

בנסיעה בתוך העיר.

ת השיוט האלקטרונית נמצאים עלמתגי בקר

גבי הצד הימני של גלגל ההגה.

ת השיוטכדי להבטיח הפעלה נכונה, בקר

האלקטרונית מתוכננת לחדול לפעול אם יותר

מתפקוד אחד פעיל בו זמנית.

כתה הזה ניתן להפעיל מחדש את המערבמקר

תרוהגד או  באמצעות לחיצה על לחצן 

כב.את המהירות הרצויה של הר

הפעלת התפקוד
ת השיוט לחץ על לחצןכת בקרלהפעלת מער

)Aסה.) איור 213 או איור 214, בהתאם לגר

145 ((147 (146 

או כת מסומנת על ידי הסמל הפעלת המער

סאות מסוימות על ידיבלוח המחוונים ובגר 

הודעה בתצוגה.

סאות עם מגביל מהירות, אם ההתקןבגר

 או מופעל, יש ללחוץ פעמיים על לחצן  

ת שיוט (בגלל שהלחיצהכדי להפעיל את בקר

הראשונה מבטלת את מגביל המהירות והלחיצה

ת השיוט). בעת נסיעההשנייה מפעילה את בקר

ת השיוט מופעלת, יתכןבקרה בזמן שביריד

כב תעלה מעט מעל למהירותשמהירות הר

ת.רהמוגד

. המהירותCANCנטרול התפקוד: לחץ על לחצן 

ה מסומנת כמבוטלת והתצוגהרהאחרונה שהוגד

ה.הופכת אפור

ת של התפקוד: לחץ על לחצןלהפעלה חוזר

RESה תחזורר. המהירות האחרונה שהוגד

לשימוש.

החריגה מהמהירות שנשמר
בלחיצה מלאה על דוושת ההאצה, ניתן לעבור

ה גם עם התפקוד פעילראת המהירות שהוגד

ה של עקיפה).(למשל במקר

כת מנוטרלת עד שהמהירות תרד מתחתהמער

ה, לאחר מכן היא תופעל שוברלמהירות שהוגד

באופן אוטומטי

כתנטרול המער
כת לחץ על לחצןכדי להפסיק את פעולת המער

(A).212 איור 

ביתפטית שיוט אדה הפעלה של בקראזהר

תפסיק את פעולת התפקוד.

נטרול אוטומטי של ההתקן

ה של תקלתהתפקוד מנוטרל אוטומטית במקר

 בצבע אפור מופיע בלוחLIMכת והסמל מער

כז שרות מורשהה זה פנה למרהמחוונים. במקר

ס בע”מ.של סמלת מוטור
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)Rכת לא תפעל במצב נסיעה לאחור (המער

).Nבמצב סרק (

כתמסוכן למדי להשאיר את המערה: אזהר

במצב פעיל כאשר היא לא בשימוש. קיים סיכון

של הפעלה בהיסח הדעת ובשל כך אובדן

כב בשל מהירות מופרזת לא צפויה.שליטה בר

ביעת המהירות הרצויהק
פעל באופן הבא:

כת (ראה את ההוראותהפעל את המער¥

מות).הקוד

כב הגיע למהירות המבוקשת, לחץכאשר הר¥

 )ושחררSET(או � SETעל לחצן  +

ת השיוט. כאשרלהתחלת הפעלת בקר

כבתשחרר את דוושת ההאצה, ישמור הר

ה.על המהירות שנבחר

רושה (לדוגמה בעקיפה), ניתן להאיץאם ד

ע”י לחיצה על דוושת האצה. כאשר יפסק

כב יחזורהשימוש בדוושת האצה, הר

ם לכן. בעתה קודרלמהירות השיוט שהוגד

ת השיוט בפעולה,ה כאשר בקרנסיעה ביריד

כב עלולה לעלות מעט מעלמהירות הר

ם לכן.ה קודרהמהירות שהוגד

 (או עלSETלפני לחיצה על  לחצן +ה: אזהר

�SETךרבועה בדכב לנסוע במהירות ק) על הר

מישורית.

ת/הפחתת מהירותהגבר
ת מהירותהגבר

ת השיוט האלקטרוניתכת בקרכאשר מער

כב על ידימופעלת, ניתן להגביר את מהירות הר

. המשך לחיצה על הלחצןSETלחיצה על +

כב עד לשחרור הלחצןתגביר את מהירות הר

כת.ת המעררוהמהירות החדשה תישמר בהגד

ת המהירותר תשתנה הגדSET בכל לחיצה על +

כת.של המער

הפחתת מהירות

כאשר התפקוד פעיל, אפשר להפחית את

.SETהמהירות בלחיצה על הלחצן �

ת תפחתרכאשר הלחצן לחוץ, המהירות המוגד

עד לשחרור הלחצן, ולאחר מכן המהירות

החדשה תישמר

ת המהירותר תשתנה הגדSETבכל לחיצה על� 

כת.של המער

),SET (או �SETבעת לחיצה על +ה: אזהר

המהירות משתנה בהתאם ליחידות המהירות

רכת (מטרי או אימפריאלי) הגדרות במערהמוגד

ת תפריט לוח המחוונים או בהתאם לדגםבעזר

רות” (ראה ”הגדUconnectת תפריט בעזר

כב” בפרק ”מולטימדיה”).בנושא ”מצב ר

בכבישים משופעים תלולים, ייתכןה: אזהר

כת לא תוכל לשמור על המהירותשהמער

כב עשויה לעלות. לכן,בעה, מהירות הרשנק

ת השיוט בתנאיםעדיף להפסיק את פעולת בקר

כת מסוגלת לשמור את המהירותאלה. המער

ה גם בעליות וגם בירידות.רהמאוחסנת בהגד

שינוי קל במהירות הנסיעה בכבישים משופעים

מלי לחלוטין.הוא נור

הה למהירות השמורחזר
RES, לחץ על הלחצן Dב מצב כאשר משול

ה.ושחרר אותו, כדי לחזור למהירות שנשמר

כתנטרול המער
 או לחיצה על דוושתCANCלחיצה על לחצן 

תכב מאט מנטרלת את בקרהבלם כאשר הר

ההשיוט מבלי למחוק את המהירות השמור

ת השיוט אם בלם חניהניתן גם לנטרל את בקר

כת בלימה) מופעל או אם מערEPBחשמלי (

) אוESCכת בת (למשל מערת מתעראחר

במצבים מסוימים אחרים.

ה תימחקבמקרים הבאים המהירות שנשמר

מהזיכרון:

בוי המנוע.או כי או  לחיצה על לחצן ¥

ת השיוטכת בקראם ישנה תקלה במער¥

האלקטרונית.
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אזהרה

כתנטרול המער
ת השיוט תנוטרל בעת לחיצה עלכת בקרמער

ת מתג ההתנעה למצב העבר או  לחצן 

STOP.

בעת נהיגה כאשר המערכת בפעולה, 145)
לעולם אל תעביר את בורר ההילוכים למצב

N .(סרק)

במקרה של תקלת או כשל במערכת, 146)
פנה לקבלת עזרה ממרכז שרות מורשה של

סמלת מוטורס בע”מ.

בקרת השיוט האלקטרונית עלולה 147)
להיות מסוכנת אם המערכת אינה מסוגלת

לשמור מהירות קבועה. בתנאים מסוימים
עלולה המהירות לחרוג מזו המוגדרת, דבר

שעלול לגרום לסכנה ואיבוד שליטה ואף
לתאונה. אל תעשה שימוש במערכת בתנאי

נהיגה כגון: עומסי תנועה, רוחות חזקות,
קרח, שלג או כבישים חלקים.

ה מראש שלרהגד

מהירות סרק של

המנוע

סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

ה מראש של מהירות סרק של המנוע היארהגד

מאפיין שמאפשר לך להגדיר ידנית את מהירות

ך תפריט ייעודי בלוח המחוונים (תפריטרהסרק ד

Idle Preset/שניתן להשתמש בו כדי להפעיל (

Idle Presetלנטרל את התפקוד (תפריט 

Activationת מהירות סרק).ר (הפעלת הגד

ה של:ך כלל במקררהתפקוד משמש בד

).PTOבור מעביר כוח (חי

חימום של המנוע ו/או תא הנוסעים.

ת מהירות סרק שלרהפעלה/נטרול של הגד

המנוע

ה הנמצאיםבאמצעות שימוש בלחצני הבקר

בחלק השמאלי של גלגל ההגה, ניתן להיכנס

 (הפעלתIdle Preset Activationלתפריט 

ת מהירות סרק) להפעלה/נטרול שלרהגד

רות מהירות סרק.הגד

התפריט מאפשר להפעיל/לנטרל את התפקוד

ת האפשרויות הבאות.באמצעות בחיר

¥ON(פעיל) 

¥OFF(מופסק) 

ה באמצעותרהנהג יכול לשנות את ההגד

ת (בחירIdle speed selectionהתפריט הייעודי (

מהירות סרק)).

ת מהירות סרק שלר להגדONת האפשרות בחיר

ם.ה קודה שנשמררהמנוע להגד

ת מהירות סרק שלרניתן להפעיל את הגד

המנוע אם התנאים הבאים מתקיימים:

בלם החניה מופעל.¥

כב עםת (בכלי רדוושת המצמד משוחרר¥

בת הילוכים ידנית).תי

ת.דוושת הבלם משוחרר¥

ת לפחותדוושת המצמד נלחצת ומשוחרר¥

פעם אחת במהלך הפעלת מפתח ההתנעה

בת הילוכים ידנית).כב עם תי(בכלי ר

בתכב עם תי (בכלי רPבורר ההילוכים במצב ¥

הילוכים אוטומטית).

הודעה ייעודית המציינת את אי הזמינות תופיע

בתצוגת לוח המחוונים. אם אתה מנסה להפעיל

ONה של אפשרות את המאפיין (בבחיר

בתפריט) כאשר לא כל התנאים הרשומים לעיל

התמלאו.

OFFה האפשרות מאפיין זה ניתן לנטרול בבחיר

 (הפעלתIdle  Preset Activationבתפריט 

ת מהירות סרק).רהגד

הודעה תופיע בתצוגת לוח המחוונים כאשר

הנהג נטרל את התפקוד.
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כת סיוע לחניהמער

ParkSense
(אם קיים)

148(

 49((51 (50 

דגמים עם 4 חיישנים
החיישנים מזהירים את הנהג על נוכחות של

ה ואם קיים, גם בחיווייםמכשולים בצלילי אזהר

חזותיים בתצוגת לוח המחוונים.

חיישני החניה מותקנים בפגוש האחורי איור 215.

ם להתריע בפני הנהג בצלילים מקוטעיםתפקיד

כב.על הימצאות מכשולים מאחורי הר

ת צליליםאזהר
בים הילוך אחור, מופעלים באופןאם משל

ה מקוטעים.אוטומטי צלילי אזהר

תכיפות הצלילים:

כב למכשול הולךחק בין הרת ככל שהמרגובר¥

וקטן.

כבחק בין הרע שהמרצליל רצוף מושמע ברג¥

בין המכשול קטן מ� 30 ס“מ. השמעתל

חקהצליל מופסקת מיד כאשר המר

מהמכשול גדל.

השמעה של הצליל הרצוף נמשכת אם¥

כב למכשול נותר ללא שינוי.חק בין הרהמר

אם המכשול מתגלה על ידי החיישנים

הצדדיים, נפסקת השמעת הצלילים לאחר 3

שניות, כדי למנוע התרעות מיותרות בביצוע

של תמרוני חניה בין קירות.

אם קיימים מספר מכשולים, יצוין הקרוב ביותר.

ה בתצוגהאזהר

 מוצגות®ParkSenseכת האזהרות של מער

בתצוגת לוח המחוונים רק אם אפשרות

Acoustic warning and displayצלילים ותצוגת) 

ה.רות) נבחר (הגדSettingsה) מתפריט אזהר

הרהגדלה/הפחתה של הגד
מראש של מהירות סרק של

המנוע
ת מהירות הסרקרניתן להיכנס לתפריט להגד

)Idle speed selectionהרצויה של המנוע (
ה בחלק השמאלי שלבאמצעות לחצני הבקר

גלגל ההגה.

פריט תפריט זה מאפשר לך להגדיר את מהירות
ה:המנוע המינימלית באמצעות לחצני הבקר

מינימום: 900 סל”ד¥
מקסימום: 2,200 סל”ד¥
הגדלה/הפחתה: 50 סל”ד¥

וכחיתהירות המנוע הנת את מכת שומרהמער

ך החדש.כער

הגבלת מהירות
(אם קיים)

כב מצויד בתפקוד הגבלת מהירותהר
בעתשהמשתמש יכול להגדיר לאחד מאר

בועים: 90, 100, 110, 130 קמ”שכים הקהער

כזכדי להפעיל/לנטרל תפקוד זה, פנה למר
סת סמלת מוטורשירות מורשה מטעם חבר

בע”מ.

בקהביק מדבות הפעלת התפקוד יש להדבעק
מית המציינת את גבולעל השמשה הקד
המהירות העליון.

מד המהירות עשוי להראות מהירותחשוב:
כזה במררבפועל הוגדבית גבוהה יותר מזו שמר

קנות התקפות.שירות מורשה, בהתאם לת
כתהפעלה/נטרול המער

בכת מנוטרלת אוטומטית כאשר משולהמער

הילוך אחורי
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כב” בפרקרות” מנושא ”מצב הר(ראה ”הגד

כתה, המער”מולטימדיה”). בנוסף לצליל אזהר

תציין את הנוכחות של מכשול באזור האחורי

בהצגת  באחד האזורים האפשריים,

חקו ולמיקומו של העצם ביחסבהתאם למר

כב.לר

אם מזוהים בו�זמנית מספר מכשולים בצדדים,

בו הםהתצוגה תציג את כולם ללא קשר לאזור ש

נמצאים.

חק המכשול ובמיקומו.הצבע בצג תלוי במר

פעולות עם גרור

פעולתו של חיישן החניה מנוטרלת אוטומטית

בור של תקע הגרור עם השקע של וובות החיבעק

ה.גריר

החיישנים מחדשים את פעולתם אוטומטית בעת

הוצאת תקע הגרור.

דגמים עם 16/14 חיישנים
מי איור 216חיישני החניה מותקנים בפגוש הקד

ובפגוש האחורי איור 217 ובצדדים איור 218,

כבבת הרומשמשים לזיהוי מכשולים בקר

כת עשויה לא לכסות את כל השטח של(המער

כב וכמה אותות יוצגו באיחורהצדדים של הר

קל).

בוילחצן הפעלה/כי

כת לחץ על לחצןכדי להפסיק את פעולת המער

(A).219 איור 

כת מפעילה ללא פעילהשינוי מצב המער

וההפך, ילווה תמיד בהודעה תואמת בתצוגת לוח

המחוונים.

כת מופעלתהנורית בלחצן נכבית כאשר המער

כת מופסקתע”י הנהג. הנורית דולקת אם המער

ע”י הנהג, בגלל תקלה או מנוטרלת זמנית.

כת, הנוריתאם הלחצן נלחץ כשיש תקלה במער

מהבהבת למשך כ�5 שניות, ולאחר מכן

כתביעות. לאחר שמערממשיכה לדלוק בק

ParkSense®תתנתק היא תישאר במצב זה ,

עד ההפעלה הבאה שלה, גם אם מתג ההתנעה

.MAR ושוב ל�STOP ל�MARמועבר ממצב 

החיישנים מזהירים את הנהג על נוכחות של

ה ואם קיים, גם בחיווייםמכשולים בצלילי אזהר

חזותיים בתצוגת לוח המחוונים.
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כתהפעלה/נטרול של המער

הפעלה

האזהרות החזותיות והצליליות מופעלת

אוטומטית במצבים הבאים:

בתסאות עם תימי (גרכאשר נבחר  הילוך קד¥

בתסאות עם תי (גרDהילוכים ידנית) או 

בת הילוכיםהילוכים אוטומטית/תי

אוטומטית כפולת מצמדים) ומזוהה מכשול

או

בתסאות עם תיכאשר נבחר הילוך אחורי (גר¥

בתסאות עם תי (גרRהילוכים ידנית) או 

הילוכים אוטומטית) או

 (הילוךNבת הילוכים ידנית בהילוך כאשר תי¥

בת ההילוכים האוטומטית במצבסרק) או תי

Nכב נע ומזוהה מכשול. (הילוך סרק), הר

נטרול

האזהרות החזותיות והצליליות מנוטרלות¥

אוטומטית במצבים הבאים:

ב הילוך שאינו הילוך אחורי במהירותמשול¥

שמעל 18 קמ”ש או

נסיעה לאחור במהירות מעל 11 קמ”ש¥

ב.שהילוך אחורי משול

או

בת הילוכיםכב עומד וידית הילוכים בתיהר¥

בורר ההילוכיםידנית בהילוך סרק או ש

 (סרק).N (חניה) או Pבמצב 

הצליל אזהר

כאשר החיישנים מזהים מכשול במסלול הנסיעה

ה כאשר תדירותכב, יישמע צליל אזהרשל הר

חק מהמכשולת ככל שהמרההשמעה גובר

חק הואמתקצר והופך לצליל רציף כאשר המר

פחות מ�30 ס”מ.

ה מופסק במצבים הבאים:צליל האזהר

אם החיישנים זיהו כמה מכשולים בו זמנית,¥

מלפנים מהצד או מאחור (לדוגמה: תמרון

לצד קירות).

בת ההילוכים אינהכב עומד כאשר תיאם הר¥

בהילוך אחורי.

כב.כאשר מכשול מזוהה במסלול הר¥

אם החיישנים זיהו כמה מכשולים בו זמנית,¥

ה יישמעלפניף בצד או מאחור, צליל האזהר

כב.עבור המכשול הקרוב ביותר למסלול הר

ה בתצוגהאזהר

ת צד מוצגיםכת אזהרהחיוויים עבור  מער

בתצוגת לוח המחוונים רק אם הפריט התואם

Acoustic warning and displayצלילים ותצוגת) 

רות) (הגדSettingsה) נבחר בתפריט אזהר

רות” בנושא (עיין ”הגדUconnectTMכת במער

כב” בפרק ”מולטימדיה”).”מצב הר

כת מציינת מכשול באמצעות הצגת קשתהמער

אחת באחד האזורים האפשריים, בהתאם

כבחקו ולמיקומו ביחס לרלמר

ב למכשול באזורי הכיסויככל שאתה מתקר

מלפנים מהצד או מאחור, התצוגה תציג קשת

אחת באזור התואם. הצבע משתנה בהתאם

כבחקו ולמיקומו ביחס לרלמר

אם מזוהים בו�זמנית מספר מכשולים בצדדים,

מי הצדדיהתצוגה תציג את כולם באזור הקד

בו הם זוהו.והאחורי, ללא קשר לאזור ש
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הפעלה עם גרור

פעולת החיישנים האחורית מנוטרלת אוטומטית

הכאשר כבל הגרור מחובר לשקע בהתקן הגריר

מיים ימשיכוכב, בעוד שהחיישנים הקדשל הר

לפעול ויוכלו לספק התרעות חזותיות וקוליות.

) בלוח המכשיריםAה זה הנורית בלחצן (במקר

 תישאר דולקת. החיישנים  האחוריים219איור 

מופעלים שוב אוטומטית כאשר כבל הגרור

מנותק מהשקע.

חיווי תקלות

חיווי תקלות בחיישני חניה, אם קיים, יופיע

באמצעות סמל בלוח המחוונים בליווי הודעה

ה והודעות”בתצוגה (עיין בתיאור ”נוריות אזהר

בפרק ”הכר את לוח המחוונים).

הודעות בתצוגה

כת מזהה תקלה הודעה תואמת תוצגאם המער

בתצוגה למשך 5 שניות.

אם בתצוגה מופיעות הודעות הדורשות ניקוי של

מיים או האחוריים, ודאהחיישנים הקד

שהמשטח החיצוני והצד התחתון של הפגוש

)’ח וכונקיים מלכלוך (לדוגמה שלג, בוץ, קר

לאחר ביצוע בדיקה זו, העבר את מתג ההתנעה

, לאחר מכן סובב את מתגSTOPלמצב 

 ובדוק האם ההודעותMARההתנעה למצב 

נעלמו.

אם ההודעות עדיין מוצגות, פנה למוסך מורשה

ס בע”מת סמלת מוטורמטעם חבר

אזהרות כלליות
התנאים הבאים עשויים להשפיע על ביצועי

כת החניה:מער

ה ברגישות החיישן ובביצועיתיתכן יריד¥

ח, שלג, בוץ, צבעכת החניה בגלל קרמער

וכדומה על פני החיישן.

החיישן עלול לזהות מכשול שלא קיים (רעש¥

הד) בשל רעשים מכניים, לדוגמה בעת

ם, רוחות חזקות.כב, גששטיפת הר

האותות ששולח החיישן עלולים להשתנות¥

כות על�קוליות (כגוןבה למערבגלל הקר

כות בלמים פנאומטיות של משאיות אומער

חות פנאומטיות).מקד

כת החניה אף מושפעיםביצועיה של מער¥

ממיקום החיישנים, לדוגמה, בשל שינויים

כב (שנבעו מבלאי של בולמיבגובה הר

הזעזועים, מתלים) או בגלל החלפת צמיגים,

כב או כוונונים מיוחדיםהעמסת יתר על הר

כב.שדורשים להנמיך את הר

ה ללא גרור שמחובר אליו ועלולוו גריר¥

להפריע לפעולתם התקינה של החיישנים,

,®ParkSenseכת לפני שימוש במער

ה ואת ההתקןמומלץ להסיר את וו הגריר

כב כאשר אינו משמש עודהמחובר מהר

ה. אי ציות להנחיות אלה עלול לגרוםלגריר

כבים או למכשולים מאחרלפציעות ולנזק לר

הה רצוף תפוח הגרירכשנשמעת צליל אזר

כבר נמצא במקום שקרוב יותר למכשול

מאשר הפגוש האחורי. אם ברצונך להשאיר

ה מותקן מבלי לגרור גרור,את וו הגריר

כז שירות מורשה שלמומלץ לפנות למר

כתכון מערס בע”מ לעדת סמלת מוטורחבר

ParkSense®כזיים בגלל שהחיישנים המר

ה כמכשול.עשויים לזהות את וו הגריר

בקות על החיישנים, לכןנוכחות של מד¥

בקות על החיישנים.הקפד שלא יובדקו מד

בת להיותרגה האחורית (אם קיימת) חייהמד¥

גויים שלמקופלת כדי למנוע אותות ש

.®ParkSenseכת מער

פתיחה של דלת הנהג, דלת הנוסע, דלת¥

כתמו למערהצד ודלתות תא המטען יגר

זיהוי צד להיות מנוטרלת.

חיווי הצד מתחיל בדופן הצד ואינו לוקח¥

בון את המראות החיצוניות.בחש
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יים להיות חניה ותמרונים אחרים עשו148)
מסוכנים, לכן הנהג אחראי תמיד לבטיחות.

בעת ביצועי פעולות אלה ודא תמיד שאין
אנשים אחרים (במיוחד ילדים) או בעלי חיים

במסלול התנועה של רכבך. חיישני החנייה
הם אמצעי עזר, אך חשוב שהנהג היה מרוכז

בעת בתמרונים מסוכנים, אפילו אם הם
מתבצעים במהירות נמוכה.

אזהרה

חשוב

 החיישנים חייבים להיות נקיים מבוץ,49)
לכלוך, שלג וקרח, כדי שהמערכת תפעל

כהלכה. במהלך הניקוי יש להקפיד לא לשרוט
או לגרום נזק לחיישנים, הימנע משימוש

במטליות יבשות ומחוספסות. יש לנקות את
החיישנים במים נקיים וסבון לרכב, לפי

הצורך. אם אתה משתמש בציוד ניקוי מיוחד
כגון מכשיר ניקוי בלחץ גבוה או מכשיר

קיטור, נקה את החיישנים מהר מאוד והחזק
את פיית הצינור במרחק של מעל 10 ס”מ.

 פעולות בפגוש באזור שמותקנים בו50)
החיישנים דאג לבצע במרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמלת מוטורס בע”מ בלבד.
פעולות בפגוש שלא בוצעו כהלכה עלולות

לסכן את הפעלתם של חיישני החניה.

 צביעת הפגושים או תיקוני צבע באזור51)
החיישנים יש לבצע רק במרכז שירות מורשה

מטעם חברת סמלת מוטורס בע”מ. צביעה

לא נכונה עלולה להפריע לפעולתם של
חיישני החניה.

כת סיוע לחניהמער

פעילה
ACTIVE PARKSENSE

(אם קיימת)

כת מסייעת לנהג למצוא מקום חניה פנויהמער

כב ומנהלת את ההיגוי באופןבהתאם לרוחב הר

אוטומטי במהלך התמרון.

כת גם מסייעת לנהג ביציאה מחניה.המער

חיישנים

מיים, אחורייםכת משתמשת בחיישנים קדהמער

מי איור 220וצדדיים הנמצאים בפגושים הקד

כב איור 222.האחורי איור 221 ובצדדים של הר

הפעלה/ביטול הפעלה
איור (A)כת לחץ לחצן כדי להפעיל את המער

ביצוע223 בתצוגת לוח המחוונים יוצגו הוראות ל

התמרון.



184

ה
נת

ע
 ה

ו נ
יה

ג
ה

בוע. הנורית דולקת קכת פעילה:מער

 הנורית כבויה.כת כבויה:המער

ה של תקלה נדלקות גם במקרLEDנוריות ה 

Activeכת סיוע לחניה פעילה במער

ParkSense®כת חניה אוטומטית). אם (מער

כת, הנוריתהלחצן נלחץ כאשר יש תקלה במער

תהבהב במשך 5 שניות ולאחר מכן תיכבה.

השימוש בגלגלים בגודל שונה מאלוה:  אזהר

כישתו, עשויהכב בעת רשהיו מותקנים בר

כת.להשפיע על הפעולה התקינה של המער

כתאופן הפעולה של המער

51((52 

כת משתמשבעת חיפוש מקום חניה, המער

בחיישני הצד, שמופעלים אוטומטית כאשר

כב נע במהירות שמתחת ל�המנוע מותנע והר

כת מסייעת30 קמ”ש. במהלך התמרון, המער

לנהג במתן מידע מחיישני חניה שמספקים

בות למכשולחק בעת התקרמידע נוסף על המר

כב.שנמצא לפני ומאחורי הר

  מופעל ע”י®Active ParkSenseאם תפקוד 

 ,®ParkSenseהנהג לאחר הפסקת תפקוד 

החיישנים מופעלים פעם אחת ויישארו במצב זה

רק  במהלך תמרון החניה.

תיאור ההפעלה של סיוע

ביל ובניצבלחניה במק
הפעלה

לחץ על לחצן בלוח המכשירים: לאחר

כת מפעילה את מצב חיפוש.שהופעלה, המער

כת מזהה מקומות חניה גם שהיאכיוון שהמער

אינה מופעלת, ניתן להפעילה מיד לאחר מעבר

כתכב. המערקרוב למקום חניה המתאים לר

תודיע לנהג בתצוגת לוח המחוונים, על הפעולות

בצע להשלמת התמרון כראוי.שעליו ל

ת סוג החניהבחיר

ב, הסוגבמהלך החיפוש ועד שהילוך אחורי משול

ה:בחירף של חניה ניתן להמועד

תנעה ונהיגה

¥Parallelכב מחפש מקום חניה הנמצא הר

ביל לכיוון התנועה.במק

¥Perpendicularכב מחפש מקום חניה הר

הנמצא בניצב לכיוון התנועה.

ת צד החיפושבחיר

ה של צד החיפוש וביצוע התמרון הנכון,בחירל

פעל באופן הבא:

 בחר את הצד להפעלה של חיפוש מקום¥

ת ידיתחניה ותמרון בצד הנוסע בהעבר

כזי (לא פעיל) אומחווני הכיוון למיקום המר

חוף כלפי מעלה.ד

 בחר את הצד להפעלה של חיפוש מקום¥

חיפת ידית מחווניחניה ותמרון בצד הנהג בד

הכיוון בכיוון מטה.

חיפוש מקום חניה

149((150 

כת מחפשת באופןבאמצעות חיישני הצד המער

רצוף מקום חניה פנוי, המתאים למידות של

כב.הר

בכב צריך להמשיך לנסוע בנתיבעת חיפוש הר

הנסיעה שלו במהירות שמתחת ל�30 קמ”ש

כביםחק של 50 ס”מ עד 1.5 מטר מרבמר

חונים.

ב כמתאים אם הוא ארוך במטרחק חניה נחשמר

כב עצמו.אחד מהר
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כב אסורבעת חיפוש, מהירות הרה: אזהר

כב מגיעשתעלה מעל 30 קמ”ש. כאשר הר

 קמ”ש הנהג יתבקש להאט.25למהירות של 

כב נע במהירות מעל 30 קמ”ש,אם הר

ה זה ניתן להפעילכת מנוטרלת (במקרהמער

כת בלחיצה על הלחצן לוחמחדש את המער

מכשירים).

תמרון

כבבמהלך תמרון, ניתן לשלוט על תנועת הר

בהפעלת דוושות ההאצה, הבלם והמצמד

בת הילוכים ידנית) או דוושותסאות עם תי(גר

בת הילוכיםסאות עם תיההאצה והבלם (גר

אוטומטית). לאחר  שמקום החניה נמצא,

ע בגלגלב להילוך אחורי, אל תיגתתבקש לשל

כתההגה והשתמש בדוושות, כאשר המער

מבצעת את ההיגוי באופן אוטומטי כדי להחנות

כב במקום החניה הנבחר.את הר

בלמידע המתקֳבמהלך התמרון ניתן להיעזר ב

מחיישני החניה (בעת נסיעה לאחור לא מומלץ

ה מהחיישניםבו צליל האזהרלהגיע לאזור ש

בנשמע רצוף), אבל מומלץ תמיד להביט היט

כב.ב הרבילאזור שס

כב במהלך התמרון ולהישארניתן לעצור את הר

נייח, וההילוך האחורי יכול להיות מנוטרל זמנית

(לדוגמה כדי לאפשר להולך רגל לעבור באזור

התמרון)

תמרון חניה יופסק במקרים אלה:

 קמ”ש.7כב היא  מעל מהירות הר¥

ההגה  (באופן מכוון או לא מכוון) הוזז¥

(באחיזה בו או מניעת תנועה שלו).

ך לא ישר או מכשולים לפנירמשטח ד¥

כבהגלגלים המשפיעים על תנועת הר

ב המתוכנן.ומונעים ממנו לנסוע בנתי

 דקות אם3 התמרון יופסק לאחר ה:אזהר

החניה לא הושלמה.

סיום התמרון

151(

התמרון החצי אוטומטי מסתיים כאשר מוצגת

בתצוגת לוח המחוונים הודעה על סיום התמרון

בל מחדש את השליטהבסיום התמרון, הנהג מק

ב להשלים אתרוש, חייכב ואם דהמלאה בר

החניה באופן ידני.

תיאור ההפעלה של יציאה

מחניה
(אם קיימת)

הפעלה

ב להיות נייח במקום החניה כדי שיהיהכב חייהר

ניתן להפעיל כראוי את תפקוד ”יציאה ממקום

חניה” בלחיצה על הלחצן בלוח המכשירים.

ת צד היציאהבחיר

ביצוע התמרון, פעל באופן הבא:ל

בחר ביצוע תמרון בצד הנוסע בהזזת ידית¥

מחווני הכיוון כלפי מעלה.

ת ידית מחווניבחר תמרון בצד הנהג בהעבר¥

הכיוון כלפי מטה.

התמרון מתבטל אם הצד הנבחר לא פנוי.

כת תודיע לנהג בתצוגת לוח המחוונים עלהמער

בוצע תמרון היציאה מהחניהבו יהצד ש

תמרון

עת בגלגלב הילוך אחורי, לא לגרש לשלהנהג ייד

כתההגה ולהפעיל את הדוושות, בעת שמער

כב ממקוםההיגוי פועלת אוטומטית להוצאת הר

החניה.
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כב בהפעלתעל הנהג לשלוט על תנועת בר

סאות עםדוושות ההאצה, הבלם והמצמד (גר

בת הילוכים ידנית) או דוושות ההאצה והבלםתי

בת הילוכים אוטומטית)סאות עם תי(גר

בים לזהות עצם מלפניםחיישני החניה חיי

בי של כ� 150 ס”מחק מר(הנמצא במר

חקמי) ועצם מאחור (הנמצא במרמהפגוש הקד

בי של כ� 150 ס”מ מהפגוש האחורי) וצדמר

כתהיציאה נבחר פנוי כדי לאפשר תמרון. המער

ך הכללי שלבצע תמרון אם האורלא תוכל ל

כבך הרמי+אחורי) כולל אורמקום החניה (קד

הוא פחות מכמטר אחד. במצב זה התמרון לא

יתבצע והודעה תואמת תופיע בתצוגה

אזהרות כלליות
חשה פגיעה אשר משנה את מיקוםאם התר¥

בר יכול להשפיע מאד עלהחיישנים, הד

כת.הפעלת המער

ביים לאחרביצועיים מיטכת מגיעה להמער¥

כב נסע 50 ק”מ (”כיול עצמי” שלשהר

כת).המער

חאם החיישנים מלוכלכים מכוסים בשלג, קר¥

כת עלולה לאאו בוץ או נצבעו מחדש, המער

לפעול באופן תקין. חשוב מאוד שהחיישנים

יהיו תמיד נקיים

כת תפעל כהלכה. במהלךכדי שהמער

הניקוי יש להקפיד לא לשרוט או לגרום נזק

בשותלחיישנים, הימנע משימוש במטליות י

ומחוספסות. יש לנקות את החיישנים במים

ך. אם אתהכב, לפי הצורבון לרנקיים וס

משתמש בציוד ניקוי מיוחד כגון מכשיר ניקוי

בלחץ גבוה או מכשיר קיטור, נקה את

החיישנים מהר מאוד והחזק את פיית

חק של מעל 10 ס”מ.הצינור במר

כות בלמיםמקורות על קוליים (כגון מער¥

חותפנאומטיות של משאיות או מקד

בת החיישנים עלוליםפנאומטיות) בקר

להשפיע לרעה על תפקוד החיישן.

החיישנים עלולים לזהות מכשול שלא קיים¥

(רעש הד) בשל רעשים מכניים, לדוגמה

ם, רוחות חזקות,כב, גשבעת שטיפת בר

ברד

ייתכן שהחיישנים לא יזהו מכשולים בעלי¥

ה מסוימת או  שעשויים מחומר מסויםצור

(מוטות צרים מאד, מוטות נגררים, לוחות,

רשתות, שיחים, עמודי חניה, אבני שפה,

ב תמיד). בדוק היט’כבים וכופחי אשפה, ר

בו אכן תואמים לאזורכב ונתיוודא שהר

כת.החניה שזיהתה המער

גלגלים או צמיגים (אחד או יותר) בגודל שונה¥

כישתו,כב בעת רמאלו שהיו מותקנים בר

עשויים להשפיע על הפעולה התקינה של

כת.המער

אם מחובר גרור (שמחובר לשקע כראוי)¥

כת תנוטרל אוטומטית.המער

 (חיפושSearch in progressבמצב ¥

כת עשויה לא לזהות כראוימתבצע), המער

ביצוע התמרוןמקום חניה המתאים ל

בת צומת, כניסה לחניה,(לדוגמה בקר

).’ב הנסיעה וכוכים החוצות את נתירד

ה שתמרון החניה מתבצע בכביש עלבמקר¥

כת יהיו ירודיםביצועי המעררון, ייתכן שמד

ושהיא תנוטרל.

אם מתבצע תמרון חניה בין שתי מכוניות¥

כתכה, ייתכן שהמעררהחונות לצד המד

כה.רכב לעלות על המדתגרום לר

בובים צרים לא ניתניםחלק מהתמרונים בסי¥

ביצוע.ל

ב שהתנאים לא השתנו בעת ביצועבדוק היט¥

תמרון החניה (לדוגמה אם יש אנשים ו/או

כביםבבמקום החניה, רהיה מוכן להתער

הב במהירות במקר). והתער’נוסעים וכו

ך.הצור

ב למכוניות הבאות מהכיווןבעת חניה, שים ל¥

הנגדי.

ה.ציית תמיד לחוקי ולתקנות התעבור¥
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כת תפעל כראוילא בטוח שהמערה: אזהר

כאשר מותקנות שרשראות שלג או צמיגים

קומפקטים.

תפקוד זה רק מודיע לנהג על מקוםה: אזהר

ביל או בניצב)החניה האחרון המתאים (במק

שזוהה על ידי חיישני החניה.

חלק מההודעות המוצגות מלוותה: אזהר

ה.בצלילי אזהר

כתרש לציית להוראות המערהנהג נדה: אזהר

בצע את תמרון החניה הנכון.ול

בעת סיוע בביצוע חניה התמרון עלולה: אזהר

חב לסיים אותו.להיפסק כאשר אין די מר

הנהג אחראי תמיד על תמרוני חניה או149) 
פעולות מסוכנות אחרות. תוך כדי ביצוע

תמרונים אלה, ודא תמיד שאזור החניה ריק
מאנשים (במיוחד ילדים) או בעלי חיים.

החיפוש של מקום חניה ותמרוני150) 
החניה חייבים להיות מבוצעים בהתאם

לחוקים ולתקנות התעבורה.

אם ברצונך להפסיק את סיבוב גלגל151) 
ההגה בעת תמרון מומלץ לעשות זאת

באחיזתו בחישוק החיצוני בחוזקה. אל תשים
את ידיך בתוך גלגל ההגה או תחזיק בזרועות.

מצלמה אחורית
(מצלמת נסיעה

)®ParkView     לאחור
(אם קיימת)

אזהרה

חשוב

הפעולה  של המערכת מבוססת על52) 
רכיבים שונים: חיישני חניה קדמיים ואחוריים,

חיישני צד, מערכת ההיגוי, גלגלים, מערכת
הבלימה ולוח המחוונים.תקלה באחד

מהרכיבים האלה עלולה לפגוע בהפעלה של
המערכת.

צביעת הפגושים או תיקוני צבע באזור53) 
החיישנים מומלץ לבצע במרכז שירות

מורשה מטעם חברת סמלת מוטורס בע”מ.
צביעה לא נכונה עלולה להפריע לפעולתם

של חיישני החניה.

כתהפעלה/נטרול של המער

ב הילוך נסיעה לאחור, יציג הצגבכל פעם שישול

 את האזורUconnectTMכת איור 225 של מער

כב, כפי שנקלט במצלמה.מאחורי הר

חיישני החניה החנייה הם אמצעי עזר, אך הנהג

כז בתמרונים מסוכנים, אפילו אם הםב להתרחיי

מתבצעים במהירות נמוכה.

תיאור
ֳ (15  54(

המצלמה האחורית איור 224 נמצאת מעל

לדלתות האחוריות של תא המטען.
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 האחריות על חניה ועל תמרונים אחרים152)
חלה תמיד ובכל מקרה על הנהג. בעת ביצוע
תמרונים אלו, הקפד לוודא שלא נמצאים
אנשים (במיוחד ילדים) ובעלי חיים בכיוון
הנסיעה. המצלמה היא כלי עזר שנועד לסייע
לנהג, אך במהלך ביצוע תמרונים מסוכנים
הנהג חייב להיות מרוכז בנהיגה, גם אם הם
מבוצעים במהירות נמוכה. שמור תמיד על
מהירות נמוכה, כדי שתוכל לבלום במהירות

במקרה של היתקלות במכשול.

אזהרה

חשוב

כדי שהמצלמה תפעל כראוי, חשוב מאד54)
שהיא תהיה תמיד נקיה מבוץ, מלכלוך, משלג
או מקרח. כאשר אתה מנקה את המצלמה,
היזהר לא לשרוט אותה. הימנע משימוש
במטלית יבשה, מחוספסת או קשיחה. יש
לשטוף את המצלמה במים נקיים, בתוספת
שמפו לרכב במקרה הצורך. בתחנות רחיצה
שעושות שימוש באדים או בסילוני מים בלחץ
גבוה, נקה את המצלמה במהירות, והקפד
שפיית הצינור תהיה במרחק של יותר מעשרה
סנטימטרים מהחיישנים. אין להדביק מדבקות

על המצלמה.

סמלים והודעות על הצג

התמונות המוצגות בתצוגה יחד עם הודעת

ה.אזהר

 (השהייתCamera delayכאשר אפשרות 

מצלמה) מופעלת, בעת שילוב להילוך אחורי,

התמונה מהמצלמה תמשיך להיות מוצגת עד

ל�10 שניות לאחר שההילוך מועבר מהילוך

כב היא מעל 13אחורי, אלא אם מהירות הר

קמ”ש או:

 (סרק).Nבת הילוכים במצב בורר תי¥

.STOPמתג ההתנעה במצב ¥

כאשר בורר ההילוכים מועבר מהילוך אחורי,

ביטול התצוגה של תמונת המצלמה יופיעלחצן ל

 יחד עם תמונות שלUconnectTMכת בצג מער

Cameraת רכב, אם הגדהאזור מאחורי הר

delayכתך  מערר (השהיית מצלמה) מופעלת ד

UconnectTM.

התמונה המוצגת עשויה להיראות קצתה: הער

מעוותת.

חיוויים בתצוגה

, ניתןUconnectכת רות מערך הגדראם הופעלו ד

להציג קווי הנחיה בתצוגה. על התמונה תופיע

רשת קווים פעילה, כדי להמחיש את רוחבו של

כב ואת מסלול הנסיעה לאחור הצפוי בהתאםהר

למצב גלגל ההגה.

כב, כדיכז הרכזי מקווקו עליון מציין את מרקו מר

להקל על תמרוני חניה או על יישור התקן

ה. האזורים המוצגים בצבעים שוניםהגריר

כב.חק מהפגוש האחורי של הרמציינים את המר

חק עבור כלבלה שלהלן מוצגים טווחי המרבט

אזור איור 225.

0 � 30 ס”מ)1אדום (

30 ס”מ � 1 מטר)2צהוב (

1 מטר או יותר)3ירוק  (

חק משוער לפימר

אזור האחורי של

כבר
אזור
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הודעות בתצוגה
אם דלתות תא המטען פתוחות, המצלמה לא

כב. הודעהתזהה מכשול בחלק האחורי של הר

ה תואמת תופיע בתצוגה.אזהר

ה זה, סגור את דלתות תא המטעןבמקר

חוף אותן עד שתישמעבאמצעות הידית, וד

נקישת הנעילה (עיין בנושא ”דלתות” בפרק

כבך”).”הכר את ר

כת זיהוי תמרוריםמער
כת סיוע) היא מערTSRכת זיהוי תמרורים (מער

ה את הנהג מרוב תמרורי הגבלתלנהיגה המזהיר

המהירות.

היא יכולה לזהות תמרורי הגבלת מהירות לא

פלם, שלג וערמותנית ואלו התקפים בתנאי גש

(מוצג רק כשהם תקפים)

אם זמין, מגבלת המהירות של סוגי מגבלות

ךרמהירות אלה משקפות את תנאי הד

התואמים, הם תמיד מוצגים בחלק העליון של

התצוגה.

מגבלות מהירות בקטגוריות אחרות (לדוגמה

) ואיסור עקיפה’הגבלות זמן, שלטי יציאה וכו

מוצגים רק במסך סיוע לנהג בלוח המחוונים

(למידע נוסף עיין ”תצוגה” בפרק ”הכר את לוח

המחוונים”).

פל או שלגם, ערמגבלות מסוג גשה: הער

חש,מוצגות רק אם המצבים צפויים להתר

ה שלמית (במקרכלומר אם מגבי השמשה הקד

פל) או מגביה של ערפל (במקרם), פנסי הערגש

הה נמוכה (במקרמית בטמפרטורהשמשה הקד

של שלג) מופעלים.

כת זיהוי תמרורים מופעלת אוטומטית בעתמער

כב.התנעת הר

רות) של (הגדSettingsבאמצעות תפריט 

 המשתמש יכול:Uconnectכת מער

כת באמצעותלנטרל את פעולת המער¥

ת סימון האישור מפריט התפריטהסר

הרלוונטי.

בחור את סוג ההתרעה בעת שזוהה מעברל¥

של מגבלת מהירות (כבויה, חזותית, חזותית

וקולית) (למידע נוסף עיין בנושא

”UconnectTM.(”בפרק ”מולטימדיה ”

ת השיוטאם מגביל המהירות או בקר

בית פעילים, מגבלת המהירות הישימהפטיהאד

פל) תהיהם/שלג/ער(ללא תנאי או בתנאי גש

 ולהיותRESזמינה לאחר לחיצה על לחצן 

ת כמהירות למגביל המהירות החכם אורמוגד

בית החכמהפטית השיוט האדכת בקרלמער

.

הזיהוי של תמרור מגבלת מהירות תקפה תלוי

ך, המיקום שלרבה בתנאי הדה רבמיד

מים נוספים אחרים.התמרורים, תנאי הראות וגור

 אינה יכולה להתריע על מגבלתTSRכת מער

מהירות תקפה במקרים הבאים:

אם מזוהה תמרור קצה קטע מגבלת¥

כת הניווט (אם קיימת)המהירות ואם מער

אינה יכולה לספק מגבלת מהירות לקטע

 יופיע בתצוגה.הכביש הסמל 

כת או אי זמינותה של תקלה במערבמקר¥

 מופיע בתצוגה.הסמל 

כת עשויה להציגבכמה מקרים, המערה: הער

כת הניווט (אםבעת שמער את הסמל 

בת מחדש את המסלול.קיימת) מחש

 ללא ניווטUconnectTMכת עם מער

 משתמשת במצלמה הנמצאTSRכת מער

מית איור 226 כדי להתריעכז השמשה הקדבמר

לנהג על מגבלת המהירות האחרונה שזיהתה

המצלמה.
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כת לא יכולהכת ניווט המערללא מערה: הער

לספק מידע על:

ה שלמגבלות משתמעות (לדוגמה במקר¥

מגבלת מהירות כללית בכביש מהיר).

כת יכולה להציג אתבמקרים אלה המער

התמרור האחרון שזוהה (לדוגמה מגבלת

מהירות בכניסה למחלף).

ךרבאופן כללי, המגבלה התקפה עבור הד¥

היכן שתמרור מגבלת מהירות לא נראה

בעבר ולא זוהה

חק מסוים, סמלילאחר נסיעה של מר

מגבלת המהירות הופכים אפורים כדי לציין

כת אינה מזהה אותם כתקפים.שהמער

TSRלאחר זיהוי של תמרור חדש סמל 

יהפוך שוב לצבעוני.

כת לאכת ניווט, המערר של מערבהעדה: אזהר

ה של המדינהת המדידתוכל לזהות את יחיד

ך המספרי שרשוםבה אתה נוסע, רק הערש

ך. מגבלת המהירות שתוצערבתמרור שזוהה בד

ת השיוטבקר) ולISAלמגביל המהירות החכם (

) (אם פעילים)IACCבית החכמה (פטיהאד

ה שהגדירת המידתהיה תואמת ליחיד

המשתמש בתצוגת לוח המחוונים. לכן כדי

 תסייענה באופן יעילIACC ו�ISAכות שמער

ת מגבלת המהירות על הנהג להגדיר אתבשמיר

ה התואמת למדינה בה אתה נוהג.ת המידיחיד

 עם ניווטUconnectTMכת עם מער

ב תשלTSRכת כאשר קיים תפקוד ניווט, מער

את הזיהוי מהמצלמה עם המידע שמספקת

כת הניווט. לכן היא יכולה לספק מגבלותמער

ה של מגבלתמשתמעות (לדוגמה במקר

מהירות כללית בכביש מהיר) ולהוסיף למפות

את המגבלות שזוהו מהתמרורים רק באמצעות

המצלמה.

כת מידע עלה למערכית הניווט מעבירמער

בה אתה נוסעה התקפה במדינה שהמדיד

הת המדידך להתאמה ליחידוממיר את הער

שהגדיר המשתמש. באופן זה, מגבלת המהירות

שמציע מגביל המהירות החכם או המהירות

בית חכמה מציעהת שיוט אפדטיכת בקרשמער

הת המדידתהיה תמיד נכונה, ללא קשר ליחיד

בחר המשתמש.ש

ה של תמרוריםכת יכולה להציג את הצורהמער

בהה הנוכחית של המדינה שהתואמים לצור

אתה נוהג.

באמצעות שימוש במידע הנמצא בתפקוד

ךרכת יכולה לזהות כביש מהיר, דהניווט המער

עירונית, לא עירונית ולהשתמש במגבלות

המהירות המצויות בתפקוד הניווט להצגה של

מגבלות מהירות המדויקות ביותר. בנוסף

ך אתכת מזהה פניות ומספקת בעת הצורהמער

המגבלה מתפקוד הניווט במקום זאת שמזהה

המצלמה.
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סייען מהירות חכם
כת ”מגביל מהירות חכם” ניתנת לשימושמער

כת ”מגביל מהירות”להגבלת מהירות במער

כתלמהירות שזוהתה בתמרורים באמצעות מער

”זיהוי תמרורים” המוצגת לנהג בתצוגת לוח

הרהמחוונים. המהירות המינימלית הניתנת להגד

היא 30 קמ”ש.

כת ”מגביל מהירות חכם” פעילה אםמער

כות הבאות פעילות:המער

מגביל מהירות (ראה את הנושא בפרק זה)¥

כת זיהוי תמרורים (ראה את הנושאמער¥

בפרק זה)

כת ”מגביל מהירות חכם” מזההכאשר מער

תמרור מהירות חדש,

הוא יציע את מגבלת המהירות החדשה

ת ובהתרעות ייעודיותלנהג בהודעה מיוחד

תלוי האם המהירות בתמרור גבוהה או

הנמוכה יותר מהמהירות הנוכחית ששמור

כת מזהה מגבלותבמגביל המהירות. המער

מהירות לא מותנות ובמגבלות מהירות

פל.ם, שלג או ערשתקפות בתנאי גש

RESאתה יכול לאשר באמצעות לחצן 

שמגבלת המהירות שווה לתמרור המוצע.

כתכאשר מגבלת המהירות שזיהתה מער

כת זיהוי תמרוריםזיהוי תמרורים מער

בלה כמגבלת מהירות חדשה,התק

ההפעלה של מגביל המהירות החכם

 בתצוגהLIMמצוינת באמצעות הסמל 

ת ירוקה.והתמרור הרלוונטי מוקף במסגר

כתנטרול מער
כת מנוטרלת באופן אוטומטי במצביםהמער

הבאים:

כת זיהוי תמרורים מנוטרלת.כאשר מער¥

כאשר מגביל המהירות מנוטרל.¥

כת זיהוי תמרורים מציגה מגבלתכאשר מער¥

מהירות חדשה שהנהג לא אישר.

כת זיהוי תמרורים מציגה סיוםכאשר מער¥

מגבלת המהירות.

כת זיהוי תמרורים אינה יכולהכאשר מער¥

להציג מגבלת מהירות כלשהי

החריגה מהמהירות שנשמר
בלחיצה מלאה על דוושת ההאצה, ניתן לעבור

ה גם לסייען מהירות חכםראת המהירות שהוגד

ה של עקיפה).כת פעילה (למשל במקרשהמער

כת מנוטרלת עד שהמהירות תרד מתחתהמער

ה, לאחר מכן היא תופעל שוברלמהירות שהוגד

באופן אוטומטי.

ת שיוטבקר

)))))ACC(((((בית פטיאד

(אם קיימת)

153( (156 (155 (154  (159 (158 (157

55( (56 (57 (58 (59 (60 (61

תיאור
) היא תפקודACCבית (פטית השיוט האדבקר

תב בין תפקודי בקרשמסייע לנהיגה, ומשל

כבחק מהרהשיוט לתפקוד ששומר על המר

שנוסע מלפנים.

כב במהירותת לשמור את הרכת מאפשרהמער

ך ללחוץ על דוושת האצה.הרצויה ללא צור

חקת גם לשמור על המרכת מאפשרהמער

כב שמלפנים.בע ע”י הנהג מהרשנק

) משתמשתACCבית (פטית השיוט האדבקר

מיבחיישן רדאר, שנמצא מאחורי הפגוש הקד

כז השמשהאיור 227, ובמצלמה שנמצאת במר

מית איור 228, כדי לזהות את נוכחותו שלהקד

כב הנוסע מלפנים.ר
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התפקוד מגביר את נוחות הנהיגה בעת נהיגה

בכביש מהיר או מחוץ לעיר כאשר התנועה דלה.

לכן השימוש בתפקוד אינו מומלץ בכבישים

עמוסים או בעיר.

אזהרות

כב שנוסע מלפנים,אם החיישן אינו מזהה אף ר

בועה.ת קרהתפקוד ישמור על מהירות מוגד

כב שנוסע מלפנים, התפקודאם החיישן מזהה ר

ב אוטומטית באמצעות בלימה (או האצה)מתער

קלה, על מנת לא לחרוג מהמהירות המקורית

רחק שהוגדכב שומר על המרה. כך, הררשהוגד

מראש, בעוד שהוא מנסה להתאים את מהירותו

כב שנוסע מלפנים.לר

מומלץ לכבות את התפקוד במקרים הבאים:

ם כבד, שלג, תנועהפל, גשבעת נהיגה בער¥

כבים (בכבישיםה ובמצבי נהיגה מורכבד

מהירים בהם מתבצעות עבודות, לדוגמה).

כיםרבת עיקול (דבעת נסיעה בקר¥

ח, שלג,מתפתלות), על כבישים מכוסים קר

כבישים חלקים או עם עליות וירידות תלולות.

ב פנייה או על כביש חלק.בעת מעבר לנתי¥

ת גרור.בעת גריר¥

בות לא מאפשרות נהיגה בטוחהכאשר הנסי¥

בועה.ובמהירות ק

בית פעיל,פטית שיוט אדכאשר מצב בקר¥

כבים (ההודעהחק מספיק בין הריישמר מר

Adaptive Cruise Controlתופיע בתצוגת 

לוח המחוונים). לשינוי מצב ההפעלה ,

השתמש בלחצן בגלגל ההגה (ראה תיאור

בעמודים הבאים).

כתהפעלה/נטרול של מער

ביתפטית שיוט אדבקר

הפעלה

כת , לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המער

איור 229

כת פעילה ומוכנה לפעולה, תופיעכאשר המער

הודעה בלוח המחוונים המציינת את ה”מוכנות”

כת וסמל ייעודי יוצג באיור 230.של המער

כת במצבמסוכן להשאיר את המערה: אזהר

פעיל כאשר היא לא בשימוש. קיים סיכון של

הפעלה בהיסח הדעת ובשל כך אובדן שליטה

כב בשל מהירות מופרזת לא צפויה.בר
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נטרול

כת פעילה, ניתן לנטרלה בלחיצהכאשר המער

. בתצוגה תופיע הודעהושחרור של לחצן 

ייעודית.

ת המהירות הרצויהרהגד
ניתן להגדיר את התפקוד ממהירות מינימלית

בית של 130של 30 קמ”ש, עד למהירות מר

קמ”ש.

בית שניתן להגדיר עשויה להיותהמהירות המר

בעו במדינותמוגבלת ע”י הגבלות מהירות שנק

בעו ע”י צימסוימות או הגבלות מהירות שנק

כב.הר

כב מגיע למהירות הרצויה, לחץ ושחררכאשר הר

ת המהירותר להגד-SET או +SETאת לחצן 

ה תופיע עלרלמהירות הנוכחית. המהירות שהוגד

הצג. הורד את רגלך מדוושת האצה.

ללחץ על דוושת האצה בכדי להגביר את

ה. כאשררהמהירות מעבר למהירות שהוגד

דוושת האצה לחוצה:

תכת בקרפיקה בתצוגה תגרום למערהגר¥

בית להבהב אם אין מכוניתפטישיוט אד

מלפנים. אם מזוהה מכונית מלפנים,

פיקה של המכונית שזוהתה תוצגגר

ותהבהב.

חק ביןכת לא תוכל לשלוט על המרהמער¥

ה זהכב הנוסע מלפנים. המקרכבך לרר

בע רק על ידי מצב דוושתהמהירות תיק

ההאצה.

עכת תחזור לפעולה רגילה ברגהמער¥

שתשוחרר דוושת ההאצה

כת:לא ניתן להגדיר את המער

בעת לחיצה על דוושת הבלם.¥

ה.אם הבלמים התחממו יתר על המיד¥

ב.כאשר בלם החניה משול¥

 (חניה) אוPכאשר בורר ההילוכים  במצבים ¥

R (הילוך אחורי), או Nסאות עם (סרק) (גר

בת הילוכים אוטומטיתבת הילוכים עם תיתי

או אוטומטית כפולת מצמדים).

 (הילוךRכאשר ידית ההילוכים  במצב ¥

אחורי), הילוך סרק או הילוך 1 (הילוך ראשון

בת הילוכים ידנית).סאות עם תיב) (גרמשול

סאות עםכאשר דוושת המצמד לחוצה (גר¥

בת הילוכים ידנית).תי

ביכאשר מהירות המנוע מעל לסף המר¥

סאותבת הילוכים ידנית וגרסאות עם תי(גר

בת הילוכיםבת הילוכים אוטומטית/תיעם תי

אוטומטית עם מצמד כפול) או מתחת לסף

בת הילוכיםסאות עם תיהמינימלי (רק גר

ידנית).

כב לא נמצאת בטווחכאשר מהירות הר¥

ה.רהמהירויות האפשריות להגד

, או כלABS (או ESCכת כאשר מער¥

ת) פועלת אובות אחרת יציכת בקרמער

הופעלה לאחרונה.

 כבויה.ESCכת כאשר מער¥

כתבמהלך בלימה אוטומטית באמצעות מער¥

ת התנגשות פלוס (אם קיימת).אזהר

כאשר מגביל המהירות פעיל.¥

כת.ה של תקלה במערבמקר¥

כאשר המנוע דומם¥

ה של חסימה של חיישן הרדאר:במקר¥

ה זה נקה את אזור החיישן המוצגבמקר

ה במטלית נקייה ואלבאיור 227. נקר

תשתמש בממסים או חומרים שוחקים.

כת, התנאיםת מעררה של הגדבמקר

ביטול או לנטרול שלמים גם לשתוארו גור

כת בזמנים שעשויים להשתנותהמער

בהתאם לתנאים.

כב יגיעכת לא תנוטרל כאשר הר המערה:אזהר

הרלמהירויות הגבוהות מאלו הניתנות  להגד

(למהירות של 130 קמ”ש) באמצעות לחיצה על

כתדוושת ההאצה. בתנאים אלו, ייתכן שהמער

לא תפעל כהלכה, לכן מומלץ לנטרלה.
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ת מהירותהגבר

לאחר הפעלת התפקוד, ניתן להגביר את

.SETהמהירות על ידי לחיצה על לחצן +

 פעם אחת: תגביר את+SETלחץ על לחצן ¥

תהמהירות ב�1 קמ“ש. כל לחיצה בודד

נוספת על הלחצן תגביר את המהירות ב�1

קמ“ש.

: המהירותSETלחץ והחזק את לחצן +¥

ת תגדל במרווחים של 10 קמ“ש,רהמוגד

תרעד שהלחצן משוחרר. המהירות המוגד

ת מוצגת בתצוגה.המוגבר

הפחתת מהירות

ת השיוט האלקטרונית, ניתןלאחר הפעלת בקר

להפחית את המהירות על ידי לחיצה על לחצן

SET-.

 פעם אחת:-SETלחץ על לחצן ¥
תפחית את המהירות ב�1 קמ“ש. כל

ת נוספת על הלחצן תפחית אתלחיצה בודד

המהירות ב�1 קמ“ש.

 המהירות:-SETלחץ והחזק  את לחצן ¥

ת תפחת במרווחים של 10 קמ“ש,רהמוגד

עד עד שהלחצן משוחרר. המהירות

ת המופחתת מוצגת בתצוגה.רהמוגד

אזהרות:

כב יכולבהמשך לחיצה על דוושת ההאצה, הר

ת.רלהמשיך להאיץ מעבר למהירות המוגד

)-SET (או SETה זה, לחץ על לחצן +במקר

כב.ת המהירות למהירות הנוכחית של הררלהגד

 כדי להפחיתSETכאשר אתה לוחץ על לחצן �

בתכת הבלימה מתעראת המהירות, מער

אוטומטית אם בלם המנוע לא מאט מספיק את

ת.רכב למהירות המוגדהר

ת בעלייהרת על המהירות המוגדכת שומרהמער

ה בשיפוע. עם זאת, שינויים קלים הינםוביריד

רגילים לחלוטין, במיוחד בשיפועים קלים.

בבת הילוכים ידנית, ניתן לשללדגמים עם תי

הילוכים במהלך הפעולה של התפקוד כדי

לאפשר שילוב הילוכים להתאמה למהירות

ת התפקוד. התפקודרת הגדת ולשמיררהמוגד

יתבטל כאשר תלחץ ותחזיק את דוושת המצמד

באו את ידית ההילוכים בהילוך סרק למשך זמן ר

רש.יותר מהנד

בת הילוכיםב להילוכים נמוכים בתיניתן לשל

בת הילוכים כפולת מצמדים)אוטומטית (או תי

בעת נהיגה במורד או בעת האצה. זוהי פעולה

ת.רה על המהירות המוגדרגילה לשמיר

בזמן הנסיעה, אם הבלמים מתחממים יתר על

כת תיכבה.ה, המערהמיד

שינוי המהירות
ת מגבלת מהירותרכת יכולה לשמש להגדהמער

הזהה לזו המצוינת בתמרור הגבלת מהירות

כת מידע תמרורים“ (עייןשזוהה באמצעות “מער

בנושא בפרק זה).

כת (מידע תמרורים), המער-ה רה הגדאם נבחר

תציע מגבלת מהירות חדשה שתוצג בהודעה

תרבלוח המחוונים, הנהג יכול לאשר את הגד

המהירות המוצעת בתמרורים באמצעות לחצן

RES.

שינוי המהירות

האצה בעת עקיפה
כתכב אחר וכאשר המערבנסיעה מאחורי ר

פועלת, היא מספקת האצה נוספת כדי להקל

על ביצוע עקיפות במהירות גבוהה מהמהירות

ת. בנוסף, היא מדליקה את פנס האיתותרהמוגד

השמאלי.

כת מזהה אוטומטית את כיוון הנסיעההמער

כב עובר מנסיעה בצד שמאל לנסיעהכאשר הר

בצד ימין.
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הה למהירות השמורחזר
כת בוטלה אך לא נוטרלה, ואםכאשר המער

 והסר-ם לכן, לחץ על לחצן ה מהירות קודרהוגד

את רגלך מדוושת ההאצה על מנת לחדש את

ה.המהירות השמור

ר בהתאם למהירות האחרונהכת תוגדהמער

ה בזיכרוןהשמור

ה,רלפני שתחזור למהירות האחרונה שהוגד

ךב לזו של הערכב להתקראפשר למהירות הר

 ושחרר אותו.-ר, ולאחר מכן לחץ על לחצן המוגד

ה רק אםה יש להשתמש בתפקוד חזראזהר

ך הנוכחיים מאפשרים זאת.רתנאי התנועה והד

ה למהירות נמוכה או גבוהה מדי עבור תנאיחזר

ך הנוכחיים עלולה לגרום להאצהרהתנועה והד

ה על אמצעיכב. אי הקפדאו להאטה של הר

זהירות אלו עלולה לגרום לתאונות קטלניות

ולפציעות חמורות.
כב שנוסע מלפנים הינם ביחסחקים מהרהמר

כב.למהירות הר

כב שנוסע מלפנים נשארמרווח הזמן ביחס לר

חק קצר �בוע, ונע בין שנייה אחת (למרק

חקה של פס אחד), ל� 2 שניות (למררהגד

ה של 4 פסים).רבי � הגדמיר

ר מוצג באמצעות סמל ייעודי (אוחק המוגדהמר

 סיוע לנהג)-באזור 

ה בעת ההפעלה הראשונית היא 4 פסיםרההגד

חק החדשבית) והנהג יכול לשנותה, מר(מר

כת כובתה והפעלהיישמר גם לאחר שהמער

מחדש.

חקלהפחתת המר

לחץ ושחרר את הלחצן ולאחר מכן שחררו כדי

.ר חק המוגדלהפחית את המר

ר פוחת בקו אחד (קצר יותר) בכלחק המוגדהמר

לחיצה של הלחצן.

כבך, המהירותכב לפני ראם לא נוסעים כלי ר

חקכב נמצא במרת תישמר. אם הררהמוגד

כב שנוסע מלפנים, לחיצההקצר ביותר מהר

חק הארוךנוספת על הלחצן תגדיר את המר

בכב מלפנים באותו נתיביותר.אם מזוהה ר

הנוסע במהירות נמוכה, יוצג סמל בתצוגה (אם

קיים). התפקוד יתאים אוטומטית את המהירות

ת.רחק ללא קשר למהירות המוגדת המרלשמיר

ר עד:חק שהוגדכב שומר על המרהר

כב מלפנים מאיץ למהירות הגבוהה מזושהר¥

ת.רהמוגד

ב או יוצא מטווחכב מלפנים  עובר נתישהר¥

ת שיוטכת בקרהזיהוי של חיישן מער

בית.פטיאד

בית נוטרלה/בוטלה.פטית השיוט האדבקרש¥ חק ביןת המררהגד

המכוניות
כב שנוסעכבך לרחק בין רניתן להגדיר את המר

חקחק קצר), 2 פסים (מרלפניך ל� 1 פס (מר

חקחק ארוך) ו� 4 פסים (מרבינוני), 3 פסים (מר

בי), איור 231.מיר
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כתבית שמבצעת המערהבלימה המרה: אזהר

בלום בכלרש להיא מוגבלת, ייתכן שהנהג ייד

ך.המקרים, אם יש צור

מת הבלימהכת מזהה שראם המערה: אזהר

ר,חק המוגדה על המראינה מספקת לשמיר

 (בלום!) או!BRAKE תופיע בתצוגה ההודעה

ת, שתזהיר את הנהג מפניהודעה ייעודית אחר

כב שנוסע מלפנים ותלווה גםבות לרהתקר

בלום מיד, כדיה זה מומלץ לה. במקרבצליל אזהר

כב שמלפנים.חק בטוח מהרלשמור על מר

הנהג אחראי להבטיח שאין הולכי רגלה: אזהר

כב. איכב אחרים במסלול נסיעתו של הראו כלי ר

ציות לאזהרות אלו עלול לגרום לתאונות קטלניות

ולפציעות.

חק בטוחהנהג אחראי לשמור על מרה: אזהר

ה על חוקיכב שנוסע מלפנים, תוך שמירמהר

ה במדינה בה הוא נוהג.התעבור

חקיםכת מבוטלת (המהירות והמרפעולת המער

שמורים בזיכרון) כאשר:

 נלחץ.CANCELלחצן ¥

ביעתחלים התנאים שמתוארים בפסקה “ק¥

המהירות הרצויה“.

ת מתחת לסף המינימוםכב יורדמהירות הר¥

ר (למשל נוכחות של מכוניות אטיות).שהוגד

חשים כאשר המכוניתאם מצבים אלו מתר

כתמאטה ביחס למכונית שמלפנים, המער

רוש גם לאחריכולה להמשיך בהאטה, אם ד

ת המהירותשהיא בוטלה או נוטרלה במסגר

כת.ת המינימלית של המעררהמוגד

ת פעולה מוגבלת שלאזהר

ה. אםדירכת תחזור לפעולה מלאה וסהמער

כז שירותהתקלה אינה נעלמת, פנה למר

ס.מורשה מטעם סמלת מוטור

הפסקת פעולה
תרכת מופסקת והמהירות המוגדפעולת המער

מבוטלת, אם:

בית.פטית השיוט האדנלחץ בבקר לחצן ¥

לחצן מגביל המהירות נלחץ.¥

.STOPמתג ההתנעה במצב ¥

כתהמער
אם מופיעה ההודעה הייעודית בתצוגה, ייתכן

שקיימים תנאים מסוימים מגבילים את פעולת

בות האפשריות היא הפרעהכת. הסיהמער

לפעולת אחד החיישנים או עצם החוסם את

המצלמה.

ה של חסימת חיישן הרדאר, נקה אתבמקר

החיישן באזור המוצג באיור 226.

נקה במטלית נקייה ואל תשתמש בממסים או

חומרים שוחקים.

בעת שהתנאים המגבילים אינם קיימים עוד,

אמצעי זהירות במהלך

נהיגה
כת עלולה לא לעבוד כראוי בתנאי נהיגההמער

כבמסוימים (ראה בהמשך): על הנהג לשלוט בר

בכל זמן.

ת גרורבעת גריר

ת גרור.כת אינו מומלץ בעת גרירהשימוש במער

כב לא מיושרהר

כב שנוסע באותוכת עלולה לא לזהות רהמער

כבב, או רכז הנתיב, אך אינו נמצא במרהנתי

ב שלך. במקריםב צדדי שנכנס לתוך הנתימנתי

כבחק מספיק מכלי ראלו, ייתכן שלא יישמר מר

שנוסעים מלפנים.

בו עלול להיכנסכז נתיכב שלא נוסע במרר

בלום או להאיץכבך לבך, ולגרום לרולצאת מנתי

באופן בלתי צפוי.

היגוי ועיקולים

כתבעת נסיעה בעיקולים איור 232, המער

ת עלולה להגביל את המהירות ואתרהמוגד

כב, גם אםבות הרההאצה כדי להבטיח את יצי

כב שנוסעים מלפנים.לא זוהו כלי ר
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כת מאפסת אתבעת יציאה מעיקול, המער

ם לכן.ה קודרהמהירות שהוגד

ה זה, ייתכן שלא יהיה ניתן לשמור עלבמקר

בים: מומלץכב שמחליף נתיחק מספיק מהרמר

ב ולהיות מוכן תמיד ללחוץ על הבלמיםלשים ל

ך.בעת הצור

כב נייחיםעצמים וכלי ר

כת לא יכולה לזהות את נוכחותם שלהמער

כת לאכב נייחים. לדוגמה, המערעצמים וכלי ר

ב,כב שנוסע מלפנים מחליף נתיתפעל אם הר

בכב שלפניו נייח. הקדש תמיד תשומת לוהר

ת והיה מוכן תמיד ללחוץ על הבלמים בעתמיוחד

ך.הצור

כב שנעים בכיוון ההפוך אועצמים וכלי ר

ב נסיעתךשחוצים את נתי

כת לא יכולה לזהות את נוכחותם שלהמער

כב שנוסעים בכיוון ההפוך אועצמים או כלי ר

ב כךב נסיעתך איור 235, ועקשחוצים את נתי

לא תפעל.

כתבעיקולים צרים, ביצועי המערה:  אזהר

ה זה מומלץעלולים להיות מוגבלים. במקר

כת.לנטרל את המער

כת בשיפועיםשימוש במער

בעת נסיעה בכבישים בעלי שיפועים משתנים,

כבכת עלולה לא לזהות את הנוכחות של רהמער

כת עלוליםב. ביצועי המערשנוסע באותו הנתי

כב,להיות מוגבלים בהתאם למהירות, למטען הר

לתנאי התנועה ולתלילות השיפועים.

בהחלפת נתי

כבכת עלולה לא לזהות את הנוכחות של רהמער

בך איור 233.אחר עד שהוא נכנס במלואו לנתי

כב קטניםכלי ר

כב צרים (כגון אופניים ואופנועים איור 234),כלי ר

ב, או שנכנסיםבת שולי הנתישנוסעים בקר

כתכה, לא מזוהים על ידי המעררב מהמדלנתי

בעד שהם נמצאים במלואם הנתי

חק מספקת מכלית מרבמקרים אלו, ייתכן שמיד

כב שנוסעים מלפנים לא תישמר.ר
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 נהג בזהירות המרבית והיה מוכן תמיד153)
ללחוץ על הבלמים

המערכת היא רק אמצעי עזר, על154) 
הנהג לשים לב תמיד לנעשה בכביש, לתנאי
הדרך ולמסלול הנסיעה של הרכב. האחריות

מוטלת תמיד על הנהג, שצריך להתייחס
לתנאי התנועה כדי לנהוג בבטחה. על הנהג

לשמור תמיד על מרחק בטוח מהרכב שנוסע
לפניו.

המערכת לא מופעלת כאשר קיימים155) 
הולכי רגל, כלי רכב שנוסעים בכיוון ההפוך או

שחוצים את נתיבך ועצמים נייחים (רכב
ממתין או תקול, לדוגמה).

השימוש במערכת אינו יכול להתחשב156) 
בתנאי דרך, תנועה ומזג אוויר ובתנאים של

ראות לקויה (לדוגמה, ערפל).

המערכת לא מזהה תמיד במלואם157) 
מצבי נהיגה מורכבים, שיכולים לגרום לזיהוי

בתנאי מזג אוויר מסוימים כגון גשם או55) 
ערפל כבד, ברד או שלג ייתכן שהמערכת

תפעל באופן מוגבל או לא תפעל כלל.

אין לכסות את חלק הפגוש שלפני56) 
החיישן במדבקות, בפנסי עזר או בכל עצם

אחר.

פעולת המערכת עלולה להיפגע במקרה57) 
של ביצוע שינויים ברכב, כמו שינוי מראה

החלק הקדמי, החלפת צמיגים, או העמסת
מטען רב מהמטען התקני של הרכב.

טיפולים לא נכונים בחלקו הקדמי של58) 
הרכב (כגון בפגוש, בשלדה), עלולים לשנות
את מיקומו של חיישן הרדאר ולהשפיע על
פעולתו. פנה למרכז שירות מורשה מטעם

חברת סמלת מוטורס בע“מ.

אל תטפל או תבצע שינויים מכל סוג59) 
בחיישן הרדאר או במצלמה שעל השמשה

לא נכון או לא קיים של המרחק הבטוח
שנשמר.

המערכת לא יכולה להפעיל כוח בלימה158) 
מירבי: הרכב לא יעצור עצירה מוחלטת.

הרדאר כולל מערכת הפשרה. מסיבה159) 
זו, הוא עשוי להגיע לטמפרטורות גבוהות
במצבים מסוימים. אם אתה צריך לטפל
באזור הקרוב לחיישן, המתן לפחות 30

שניות מהדממת המנוע.

הקדמית. פנה למרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמלת מוטורס בע“מ

אל תשתמש במתזי לחץ גבוה כדי60) 
לנקות את החלק התחתון של הפגוש,

ובייחוד לא את המחבר החשמלי של
המערכת  ואל תשתמש בממסים או חומרים

שוחקים.

היזהר במהלך ביצוע תיקונים וצביעות61) 
באזור שמסביב לחיישן, במקרה של

התנגשות קדמית, החיישן עלול להפסיק
לפעול אוטומטית, ותוצג הודעת אזהרה שיש
לתקן את החיישן. גם אם לא מופיעה הודעת

אזהרה, נתק את המערכת אם אתה חושב
שמיקום

החיישן השתנה (עקב התנגשות במהירות
נמוכה במהלך תמרוני חניה, למשל).

במקרים אלו, פנה למרכז שירות מורשה של
חברת סמלת מוטורס בע“מ ליישור

.ולהחלפת החיישן

כת עזר לנהיגהמער
ב ובלימהעם מעק

ת שיוטבקראוטונומית � 
Stop&Goם בית עפטיאד

(אם קיימת)

160((165 (164 (163 (162 (161 

 62((64 (63  (65 (66  (678(6

חשובאזהרה
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תיאור
היא Stop&Go בית עםפטית השיוט האדבקר

ב בין תפקודיתפקוד שמסייע לנהיגה, ומשל
חקת השיוט לתפקוד ששומר על המרבקר
כב שנוסע מלפנים.מהר

כב במהירותת לשמור את הרכת מאפשרהמער
ך ללחוץ על דוושת האצה.הרצויה ללא צור

חקת גם לשמור על המרכת מאפשרהמער
כב שמלפנים.בע ע“י הנהג מהרשנק

כת משתמשת בחיישן רדאר, שנמצאהמער
מי ובמצלמה שנמצאתמאחורי הפגוש הקד

מית איור 236, כדי לזהותכז השמשה הקדבמר
כב הנוסע מלפנים.את נוכחותו של ר

אזהרות
כב שנוסע מלפנים,אם החיישן אינו מזהה אף ר

בועה.ת קרהתפקוד ישמור על מהירות מוגד

כב שנוסע מלפנים, התפקודאם החיישן מזהה ר
ב אוטומטית באמצעות בלימה (או האצה)מתער

קלה, על מנת לא לחרוג מהמהירות המקורית

רחק שהוגדכב שומר על המרה. כך, הררשהוגד
כבמראש, בעודו מנסה להתאים את מהירותו לר

שנוסע מלפנים.

מומלץ לכבות את התפקוד במקרים הבאים:

ם כבד, שלג.פל, גשנהיגה בער¥

כיםרבת עיקול (דבעת נסיעה בקר¥
ח, שלג,מתפתלות), על כבישים מכוסים קר

כבישים חלקים או עם עליות וירידות תלולות.

ב פנייה או על כביש חלק.בעת מעבר לנתי¥

ת גרור.בעת גריר¥

בות לא מאפשרות נהיגהבטוחהכאשר הנסי¥

בועה.ובמהירות ק

הפעלה/נטרול
הפעלה

)Aכת , לחץ על הלחצן (כדי להפעיל את המער

איור 237

כת פעילה ומוכנה לפעולה, תופיעכאשר המער

הודעה בלוח המחוונים המציינת את ה“מוכנות“

) איור A.238כת ויוצג סמל ייעודי (של המער

כת במצבמסוכן להשאיר את המערה: אזהר

פעיל כאשר היא לא בשימוש. קיים סיכון של

הפעלה בהיסח הדעת ובשל כך אובדן שליטה

כב בשל מהירות מופרזת לא צפויה.בר

נטרול

כאשר התפקוד פעיל, ניתן לנטרלו בלחיצה

) איור A237ושחרור של לחצן (

ביעת המהירות הרצויהק
ניתן להגדיר רק למהירות מעל 0 קמ“ש ומתחת

ל�130 קמ“ש.

כב מגיע למהירות הרצויה, לחץ ושחררכאשר הר

ת המהירותר להגד-SET או +SETאת לחצן 

ה תופיע עלרלמהירות הנוכחית. המהירות שהוגד

צג. הורד את רגלך מדוושת האצה. לחץ על

דוושת האצה בכדי להגביר את המהירות מעבר

ה. כאשר דוושת האצה לחוצה:רלמהירות שהוגד
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הודעה ייעודית תופיע בצג למספר שניות.¥

חק ביןכת לא יכולה לשלוט על המרהמער¥

ה זהכב הנוסע מלפנים. במקרכבך לרר

בע רק על ידי מצב דוושתהמהירות תיק

ההאצה.

עכת תחזור לפעילה רגילה ברגהמער¥

שתשוחרר דוושת ההאצה

כת:לא ניתן להגדיר את המער

בעת לחיצה על דוושת הבלמים.¥

ה.הבלמים התחממו יתר על המיד¥

ב.כאשר בלם החניה החשמלי משול¥

 (הילוך אחורי) אוR (חניה), Pב כאשר משול¥

N.(סרק) 

כאשר סל“ד המנוע עבר את הסף העליון¥

שלו.

, או כלABS (או ESCכת כאשר מער¥

ת) פועלת אובות אחרת יציכת בקרמער

הופעלה לאחרונה.

כת בלימת חירום אוטומטיתכאשר מער¥

) (אם קיימת) בולמתAEBת (בקר

אוטומטית.

כאשר מגביל מהירות פעיל: לחץ על לחצן¥

)Aאיור 237, לנטרול מגביל המהירות. לחץ (

כת למצבת המערר) שוב להגדAעל לחצן (

“מוכנות“.

כת.ה של תקלה במערבמקר¥

כאשר המנוע דומם¥

רון תלול.על מד¥

כאשר חיישן הרדאר חסום.¥

ה זה, נקה את החיישן במטלית נקייהבמקר¥

ואל תשתמש בממסים או חומרים שוחקים.

כת, התנאיםת מעררה של הגדבמקר

ביטול או לנטרול שלמים גם לשתוארו גור

כת בזמנים שעשויים להשתנותהמער

בהתאם לתנאים.

כב יגיעכת לא תנוטרל כאשר הרהמערה: אזהר

הרלמהירויות הגבוהות מאלו הניתנות  להגד

באמצעות לחיצה על דוושת ההאצה. בתנאים

כת לא תפעל כהלכה, לכןאלו, ייתכן שהמער

מומלץ לנטרלה.

ת/הפחתת מהירותהגבר
כת, ניתןת השיוט מערלאחר הפעלת בקר

להפחית את המהירות על ידי לחיצה על לחצן

SET+ ו� SET-.

 פעם:-SET ו� +SETלחץ את לחצן ¥

אחת: תגביר או תפחית את המהירות ב�1

ת נוספת על הלחצןקמ“ש. כל לחיצה בודד

תגביר או תפחית את המהירות ב�1 קמ“ש.

 לחוץ:-SET או +SETהחזק את לחצן ¥
ה תגדל או תפחתרהמהירות שהוגד

בים של 10 קמ“ש עד שהלחצן ישוחרר.בשל

ת או המופחתתת המוגבררהמהירות המוגד

מוצגת בתצוגה.

אזהרות

כבבהמשך לחיצה על דוושת ההאצה, הר¥

יכול להמשיך להאיץ מעבר למהירות

+SETה זה, לחץ על לחצן ת. במקררהמוגד

ת המהירות למהירותר) להגד-SET(או 

כב.הנוכחית של הר

 כדי-SETכאשר אתה לוחץ על לחצן ¥

כת הבלימהלהפחית את המהירות, מער

בת אוטומטית אם בלם המנוע לאמתער

ת.רכב למהירות המוגדמאט מספיק את הר

תרת על המהירות המוגדכת שומרהמער¥

ה בשיפוע. עם זאת, שינוייםבעלייה וביריד

קלים הינם רגילים לחלוטין, במיוחד

בשיפועים קלים.

בזמן הנסיעה, אם הבלמים מתחממים יתר¥

כת תיכבה.ה, המערעל המיד

שינוי מהירות מתמרור

ת שיוטכת בקר(מער

בית חכמה)פטיאד
ת מגבלת מהירותרכת יכולה לשמש להגדהמער

הזהה לזו המצוינת בתמרור הגבלת מהירות

כת מידע תמרורים“ (עייןשזוהה באמצעות “מער

בחלקים הרלוונטים בפרק זה)

כת זיהוי תמרורים“ תציע את מגבלת”מער

המהירות החדשה שתוצג בליווי הודעה.
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ת המהירות המוצעתרהנהג יכול לאשר את הגד

.RESבתמרורים באמצעות לחצן 

ה והתחלתעה לעצירהג

נסיעה
ה כאשרכב לעצירכת יכולה להביא את הרהמער

ה.כב מלפנים מאט עד לעצירהר

כב עצרכת תתחיל מחדש בנסיעה אם הרהמער

כב מלפנים מתחיל לנסוע לאחר שתי שניות.והר

כב מלפנים מתחיל לנסוע לאחר למעלהאם הר

 (חידוש),RESמשתי שניות, יש ללחוץ על לחצן 

או ללחוץ על דוושת האצה להפעלה מחדש של

תכת שומרכת והתחלת נסיעה. אם המערהמער

ה במשך 3 דקות בלם החניהכב בעצירעל הר

כת תנוטרל.החשמלי יופעל והמער

כבךכת מחזיקה את רה: כאשר המערהער

כתה, בלם החניה החשמלי יופעל והמערבעציר

תה, אם חגורתנוטרל במהירות הקרובה לעציר

ה או שדלת הנהגהבטיחות של הנהג שוחרר

נפתחה.

ב תמיד לוודא שאין הולכי רגל,ה הנהג חייאזהר

כב כאשרכבים או עצמים אחרים לפני הרר

כת מופעלת מחדש. אי ציות לאזהרותהמער

עלול לגרום לתאונות קטלניות ולפציעות חמורות.

האצה בעת עקיפה
כתכב אחר וכאשר המערבנסיעה מאחורי ר

פועלת, היא מספקת האצה נוספת כדי להקל

על ביצוע עקיפות במהירות גבוהה מהמהירות

ת. בנוסף, היא מדליקה את פנס האיתותרהמוגד

כת מזהה אוטומטית אתה המערהשמאלי. הער

כב עובר מנסיעה בצדכיוון הנסיעה כאשר הר

שמאל לנסיעה בצד ימין.

הה למהירות השמורחזר
כת בוטלה אך לא נוטרלה, ואםכאשר המער

RESם לכן, לחץ על לחצן ה מהירות קודרהוגד

והסר את רגלך מדוושת ההאצה על מנת לחדש

ה.את המהירות השמור

ר בהתאם למהירות האחרונהכת תוגדהמער

ה בזיכרוןהשמור

ה,רלפני שתחזור למהירות האחרונה שהוגד

ךב לזו של הערכב להתקראפשר למהירות הר

 ושחררRESר, ולאחר מכן לחץ על לחצן המוגד

אותו.

ה רק אםה יש להשתמש בתפקוד חזראזהר

ך הנוכחיים מאפשרים זאת.רתנאי התנועה והד

ה למהירות נמוכה או גבוהה מדי עבור תנאיחזר

ך הנוכחיים עלולה לגרום להאצהרהתנועה והד

ה על אמצעיכב. אי הקפדאו להאטה של הר

זהירות אלו עלולה לגרום לתאונות קטלניות

ולפציעות חמורות.

כביםחק בין הרת המררהגד
כב שנוסעכבך לרחק בין רניתן להגדיר את המר

חקחק קצר), שני קווים (מרלפניך לקו אחד (מר

בי) איור 239.בינוני), שלושה קווים (מר

כב שנוסע מלפנים הינם ביחסחקים מהרהמר

כב שנוסעכב מרווח הזמן ביחס לרלמהירות הר

בוע, ונע בין שנייה אחתמלפנים נשאר ק

ה של קו אחד), ל� 2רחקים קצרים � הגד(למר

ה של 4 קווים).רביים � הגדחקים מרשניות (למר
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)Aר מוצג באמצעות סמל ייעודי (חק המוגדהמר

 (סיוע לנהג))Drive Assistאיור 240 (או באזור 

בית) בהפעלהה היא 4 קווים (מררההגד

כת. לאחר שהנהג הגדירהראשונה של המער

חק, הוא יישמר בזיכרון גם לאחר נטרולאת המר

כת.והפעלה מחדש של המער

ת.רחק ללא קשר למהירות המוגדת המרלשמיר

חשר עד שיתרחק המוגדכב ישמור על המרהר

אחד מהמקרים הבאים:

כב שנוסע מלפנים יאיץ למהירותהר¥

ת.רהגבוהה מזו המוגד

ב או יוצאכב שנוסע מלפנים עובר נתיהר¥

ת שיוטכת בקרמטווח הזיהוי של חיישן מער

בית.פטיאד

ר משתנהחק המוגדהמר¥

בית מנוטרלת/פטית שיוט אדכת בקרמער¥

מבוטלת

כתבית שמבצעת המערהבלימה המרה: אזהר

בלום בכל המקרים, אםהיא מוגבלת. על הנהג ל

ך.יש צור

מת הבלימהכת מזהה שראם המערה: אזהר

ר, היאחק המוגדה על המראינה מספקת לשמיר

כב שנוסעבות לרתזהיר את הנהג מפני התקר

ה המלווה גםמלפנים בהצגת הודעת אזהר

בלום מיד, כדיה זה מומלץ לה. במקרבצליל אזהר

כב שמלפנים.חק בטוח מהרלשמור על מר

הנהג אחראי להבטיח שאין הולכי רגלה: אזהר

כב. איכב אחרים במסלול נסיעתו של הראו כלי ר

ציות לאזהרות אלו עלול לגרום לתאונות קטלניות

ולפציעות.

חק בטוחהנהג אחראי לשמור על מרה: אזהר

ה על חוקיכב שנוסע מלפנים, תוך שמירמהר

ה במדינה בה הוא נוהג.התעבור

חקלהפחתת המר

לחץ ושחרר את הלחצן ולאחר מכן שחררו כדי

) איור B.237ר (חק המוגדלהפחית את המר

ר פוחת בקו אחד (קצר יותר) בכלחק המוגדהמר

לחיצה של הלחצן.

כבך, המהירותכב לפני ראם לא נוסעים כלי ר

חקכב נמצא במרת תישמר. אם הררהמוגד

כב שנוסע מלפנים, לחיצההקצר ביותר מהר

חק הארוךנוספת על הלחצן תגדיר את המר

בכב מלפנים באותו נתיביותר. אם מזוהה ר

הנוסע במהירות נמוכה, יוצג סמל בתצוגה (אם

קיים). התפקוד יתאים אוטומטית את המהירות

הפסקת פעולה
תרכת מופסקת והמהירות המוגדפעולת המער

מבוטלת, אם:

ת השיוט) נלחץ בבקרAאיור 237 לחצן (¥

בית.פטיהאד

לחצן מגביל המהירות נלחץ.¥

.STOPמתג ההתנעה במצב ¥

כת מבוטלת (המהירותפעולת המער¥

חקים שמורים בזיכרון).והמר

  נלחץ.CANCELלחצן ¥

ביעתאם חלים התנאים שמתוארים בפסקה “ק

המהירות הרצויה“.

חשים כאשר המכוניתאם מצבים אלו מתר

כתמאטה ביחס למכונית שמלפנים, המער

רוש גם לאחריכולה להמשיך בהאטה, אם ד

ת המהירותשהיא בוטלה או נוטרלה במסגר

כת.ת המינימלית של המעררהמוגד
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תמרון בסיכון נמוך
אם אתה מוריד את ידיך מגלגל ההגה, תחל

ה לאחור שתגרום להפעלת אזהרותספיר

כתחזותיות וצליליות (עיין תיאור בנושא “מער

ב ובלימה אוטונומית �עזר לנהיגה עם מעק

כת תפעילסייען נסיעה בפקקים“). בנוסף המער

את תמרון בסיכון נמוך כדי להגביר את הבטיחות

עם אחיזה בגלגל ההגה.

בית תבלום מעטפטית השיוט האדכות בקרמער

23 שניות לאחר שהידיים לא אוחזות בגלגל

ההגה כדי להזהיר ולעודד אותך לאחוז שוב בגלגל

ההגה.

אם הנהג לא אוחז מחדש בהגה לאחר 3 שניות

כת תבלום שוב קלות. לאחר מכןנוספות, המער

כת תבלום אוטומטית כדי להביא אתהמער

ה אם עדיין אינך אוחז את גלגלכב לעצירהר

ההגה.

כתת חירום יפעלו מיד כאשר המערפנסי אזהר

כבמפעילה את הבלימה האוטומטית. כאשר הר

כת תבטל את נעילת הדלתותבמצב נייח, המער

(אם היו נעולות) ותמשיך להפעיל את פנסי

ת חירום .אזהר

כב במהלך תמרוןאם הנהג חוזר לשלוט בר

בסיכון נמוך, באחיזה בגלגל ההגה או בלחיצה על

כת תחזור לפעולה רגילהדוושת ההאצה, המער

ומצב תמרון בסיכון נמוך יתבטל.

ת פעולה מוגבלת שלאזהר

כתהמער
אם מופיעה ההודעה הייעודית בתצוגה, ייתכן

שקיימים תנאים מסוימים מגבילים את פעולת

בות האפשריות הן עצם החוסםכת. הסיהמער

את המצלמה או תקלה.

ה של סנוור המצלמה (ע“י שמש זוויתבמקר

מית)המתן עד שתנאינמוכה מול השמשה הקד

כת לפעולהאור והסנוור יופסקו ויאפשרו למער

כרגיל.

אם קיימת חסימה, נקה את אזור השמשה

 וודא שההודעה236מית כפי שמוצג איור הקד

הייעודית נעלמה.

כאשר התנאים המגבילים אינם קיימים עוד,

ה. אםדירכת תחזור לפעולה מלאה וסהמער

כז שירותהתקלה אינה נעלמת, פנה למר

ס.מורשה מטעם סמלת מוטור

אמצעי זהירות במהלך

נהיגה
כת עלולה לא לעבוד כראוי בתנאי נהיגההמער

כבמסוימים (ראה בהמשך): על הנהג לשלוט בר

בכל זמן.

כב לא מיושרהר

כב שנוסע באותוכת עלולה לא לזהות רמער

כבב, או רכז הנתיב, אך אינו נמצא במרהנתי

ב שלך. במקריםב צדדי שנכנס לתוך הנתימנתי

כבחק מספיק מכלי ראלו, ייתכן שלא יישמר מר

שנוסעים מלפנים.

בו עלול להיכנסכז נתיכב שלא נוסע במרהר

בלום או להאיץכבך לבך, ולגרום לרולצאת מנתי

באופן בלתי צפוי.

היגוי ועיקולים

כתבעת נסיעה בעיקולים איור 241, המער

ת עלולה להגביל את המהירות ואתרהמוגד

כב, גם אםבות הרההאצה כדי להבטיח את יצי

כב שנוסעים מלפניםלא זוהו כלי ר

כת מאפסת אתבעת יציאה מעיקול, המער

ם לכן.ה קודרהמהירות שהוגד
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כתבעיקולים צרים, ביצועי המערה: אזהר

ה זה מומלץעלולים להיות מוגבלים. במקר

כת.לנטרל את המער

כת בשיפועיםשימוש במער

בעת נסיעה בכבישים בעלי שיפועים משתנים,

כבכת עלולה לא לזהות את הנוכחות של רהמער

כת עשוייםב. ביצועי המערשנוסע באותו הנתי

כב,להיות מוגבלים בהתאם למהירות, למטען הר

לתנאי התנועה ולתלילות השיפועים.

בהחלפת נתי

כבכת עלולה לא לזהות את הנוכחות של רהמער

בך איור 242.אחר עד שהוא נכנס במלואו לנתי

ה זה, ייתכן שלא יהיה ניתן לשמור עלבמקר

בים:כב שמחליף נתיחק מספיק מהרמר

בה בכל עת ומוכנותב רמומלצת תשומת ל

ך.גבוהה ללחיצה על דוושת הבלם בעת הצור

כב קטניםכלי ר

כב צרים (כגון אופניים ואופנועים איור 243),כלי ר

ב, או שנכנסיםבת שולי הנתישנוסעים בקר

כתכה, לא מזוהים על ידי המעררב מהמדלנתי

ב.עד שהם נמצאים במלואם בנתי

כבחק מספיק מכלי רבמקרים אלו, ייתכן שמר

שנוסעים מלפנים לא יישמר.

כב נייחיםעצמים וכלי ר

כת לא יכולה לזהות את נוכחותם שלהמער

כב נוסעכב נייחים, אם הרעצמים וכלי ר

כתבמהירות שמעל 60 קמ“ש. לדוגמה, המער

כב שנוסע מלפנים מחליףלא תפעל אם הר

כב שלפניו נעצר. הקדש תמיד תשומתב, והרנתי

ת והיה מוכן תמיד ללחוץ על הבלמיםב מיוחדל

ך.בעת הצור

כב שנעים בכיווןעצמים וכלי ר

בההפוך או שחוצים את נתי

נסיעתך

כת לא יכולה לזהות את נוכחותם שלהמער

כב שנוסעים בכיוון ההפוך אועצמים או כלי ר

ב כךב נסיעתך איור 244, ועקשחוצים את נתי

לא תפעל.
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נקוט בזהירות המרבית והיה מוכן160) 
תמיד ללחוץ על הבלמים בעת הצורך.

המערכת היא רק אמצעי עזר, על161) 
הנהג לשים לב תמיד לנעשה בכביש, לתנאי
הדרך ולמסלול הנסיעה של הרכב. האחריות

מוטלת תמיד על הנהג, שצריך להתייחס
לתנאי התנועה כדי לנהוג בבטחה. על הנהג

לשמור תמיד על מרחק בטוח מהרכב שנוסע
לפניו.

המערכת לא מופעלת כאשר קיימים162) 
הולכי רגל, כלי רכב שנוסעים בכיוון ההפוך או

שחוצים את נתיבך ועצמים נייחים (רכב
ממתין או תקול ).

השימוש במערכת אינו יכול להתחשב163) 
בתנאי דרך, תנועה ומזג אוויר ובתנאים של

ראות לקויה (לדוגמה, ערפל)

המערכת לא מזהה תמיד במלואם164) 
מצבי נהיגה מורכבים, שיכולים לגרום לזיהוי

לא נכון או לא קיים של המרחק הבטוח
שנשמר.

המערכת עשויה להביא את הרכב165) 
לעצירה, אבל הנהג חייב תמיד להיות מוכן

לבלום בעת הצורך.

גשם שוטף, ברד, שמש נמוכה בשמיים,
החזר אור למצלמה, ערפל סמיך, שלג כבד.

אין לכסות את אזור המצלמה בשמשה63) 
קדמית במדבקות או בכל עצם אחר.

המערכת עשויה לא לפעול כראוי64) 
במקרה של ביצוע שינויים ברכב, כמו שינוי
מראה החלק הקדמי, החלפת צמיגים, או

העמסת מטען רב מהרגיל הרכב.

תיקונים שבוצעו לא כראוי באזור שבו65) 
מותקנת המצלמה עלולים לפגוע  בשדה

הראייה שלה ולהפחית את ביצועיה (לדוגמה
שימוש במילוי או דבקים להסרת שריטות).

פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמלת מוטורס בע“מ לביצוע פעולות אלה.

אל תטפל או תבצע תיקונים במצלמה,66) 
בשמשה הקדמית במקרה של בעיה בחיישן,

פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמלת מוטורס בע“מ.

אל תשתמש במתזי לחץ גבוה כדי67) 
לנקות את החלק התחתון של הפגוש,

ובייחוד לא את המחבר החשמלי של
המערכת  ואל תשתמש בממסים או חומרים

שוחקים.

היזהר במהלך ביצוע תיקונים וצביעות68) 
באזור שמסביב לחיישן, במקרה של

התנגשות קדמית, החיישן עלול להפסיק
לפעול אוטומטית, ותוצג הודעת אזהרה שיש
לתקן את החיישן. גם אם לא מופיעה הודעת
אזהרה, נתק את המערכת אם אתה חושב

שמיקום החיישן השתנה (עקב התנגשות
במהירות נמוכה במהלך תמרוני חניה,

למשל). במקרים אלו, פנה למרכז שירות
מורשה של חברת סמלת מוטורס בע“מ

ליישור ולהחלפת החיישן.

כת עזר לנהיגהמער

ב ובלימהעם מעק

� סייען נסיעהאוטונומית 

בפקקים

(אם קיימת)

ת שיוטבת תפקודי בקרכת משלהמער

ב כדי לשלוט על כיווןכוז בנתיבית ומרפטיאד

כב כדי לשמור אותו קרוב ככלהנסיעה של הר

ב ולשלוט על מהירותו.כז הנתיהאפשר למר

(173 (172 (171 (170 (169 (168 (167 (166

(174

כים.רכת עזר לנהיגה שפועלת בכל סוגי דזו מער

מיתבלת מידע מהמצלמה הקדכת מקהמער

כזכב נוסע במרומהרדאר כדי לשמור שהר

בה שסימון נתיבועה. במקרב במהירות קהנתי

כת עזר לנהיגהחסר או בלתי ניתן לזיהוי, מער

כב סמוכים אועשויה להשתמש בנתונים מכלי ר

חש בעומסימלפנים. תופעה זו עשויה להתר

כב מלפנים ו/או עצמיםתנועה, כאשר הר

אזהרה

חשוב

המערכת עשויה לפעול באופן מוגבל או62) 
לא לפעול כלל בתנאי מזג אוויר מסוימים:



206

ה
נת

ע
 ה

ו נ
יה

ג
ה

ב.כב מסתירים את סימוני הנתיבת הרביבס

כת משתמשת בטוריה זה המערבמקר

ת מסלולרהמכוניות בתנועה להגד

כת יכולה להשתמשהנסיעה.לחלופין המער

ת לה לעקובבאסטרטגיית “נעילה“, שמאפשר

כב מלפנים.אוטומטית אחרי הר

הפעלה
כת פועלת רק אם הנהג אוחז בידיו אתהמער

גלגל ההגה.

כת מזהה שהנהג אינו אוחז בגלגלאם המער

ך לאחוז שוב בגלגלההגה, היא תתריע בצור

ההגה (ראה בעמודים הבאים).

כת ייתכן שייקחו מספר שניות למערה:אזהר

עזר לנהיגה לפעול כאשר כל התנאים

מתקיימים. במהלך זמן זה יופיע חיווי אפור בלוח

כת תפעל אוטומטית כאשר כלהמחוונים והמער

בות של הנהג.התנאים יתמלאו, ללא התער

כתבים להתקיים כדי שמערהתנאים הבאים חיי

עזר לנהיגה תפעל:

כת עזר לנהיגה בלחיצהיש להפעיל את מער¥

) איור 245 בגלגל ההגה.Aעל לחצן (

בת) חייACCבית (פטית השיוט האדבקר¥

להיות פעילה.

כב בין 0 ל�150 קמ“ש.מהירות הר¥

המצלמה והרדאר פועלים באופן תקין.¥

ב להיות בין 2.7 מטרים ל�ב חיירוחב הנתי¥

מטרים.4.2

מחווני הכיוון לא פועלים.¥

כת.ה להפעלת המעראין תקלה הקשור¥

הפעלה/נטרול
) איורAכת, לחץ על הלחצן (להפעלת המער

245 בגלגל ההגה.

כת לחץ שוב על הלחצןלנטרול המער

תנאי הפסקת פעולה

כת מופסקת זמנית במצביםפעולת המער

הבאים:

ACCכת נטרול או הפסקה זמנית של מער¥

בית).פטית שיוט אד(ראה תפקוד בקר

אם ישנם עיקולים חדים.¥

אחד משני הקווים קטוע או מחוק.¥

ת אתהשמש נמוכה בשמיים ומסנוור¥

מית.המצלמה בשמשה הקד

אם הופעל פנס איתות ימני או שמאלי.¥

בים במכוון ללא הפעלתאם הנהג משנה נתי¥

איתות בצד התואם.

ב אוכאשר אין תנועה באזור ואין סימוני נתי¥

הם אינם ניתנים לזיהוי.

כת לא פועלת באופן תקין.אם המער¥

בית.כב מעל למגבלה המראם מהירות הר¥

אם האצה צדדית גבוהה.¥

פלם כבד, שלד, ערראות לקויה (בשל גש¥

).’וכו

נטרול אוטומטי

כת מנוטרלת אם אתה המוריד את ידיךהמער

מגלגל ההגה למשך 45 שניות.

כת עזר לנהיגה מופסקתכאשר מערה: אזהר

פים הרלוונטיים ישנו צבע לאפור.החיווים הגר

 אחיזה של הידיים בגלגל ההגה מזוההה:אזהר

בולי המותקן בו.באמצעות חיישן קי

כתכאשר תנאי הפסקת פעולה מסתיימים, מער

ךעזר לנהיגה תחזור לפעול מבלי שיהיה צור

להפעילה מחדש.
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חיוויים בתצוגה
בוע באזור המיועדכת מוצג באופן קמצב המער

לכך בתצוגת לוח המחוונים.

.כת מופיע על ידי צבע הסימן מצב המער

ת אזהרותרדאם ידי הנהג אינן על גלגל ההגה, ס

יופיעו על לוח המחוונים להתריע בפני הנהג

שעליו לשוב ולאחוז את ההגה, וגם יישמעו

אזהרות קוליות.

כת עזר הנהיגה,לאחר פרק זמן מסוים, מער

ב לאחוזתפסיק את פעולתה אם הנהג לא ש

בהגה.

כת אינה מזהה אחיזה של ההגהכאשר המער

למשך מספר שניות, היא תזהיר את הנהג

כז לוח המחווניםת תצוגה ייעודית במרבעזר

(ראה תיאור בעמודים הבאים).

כתמצב המער

כת פעילהמער

כת מוצגהמצב הפעיל והמדויק של המער

באמצעות המסך הבא בתצוגת לוח המחוונים

 (סיועDrive Assistanceאיור 246 בתפריט 

לנהג).

כתכאשר הידיים מוסרות מגלגל ההגה, המער

אינה מפסיקה מידית את פעולתה באופן

אוטומטי, אלה רק לאחר מספר שניות בהן יוצג

מידע ייעודי על מסך התצוגה כדי להזהיר את

ב את הידיים לגלגל ההגה (ראה אתהנהג להשי

התיאור  הבא).

כת פעילה (הידיים לאמער

אוחזות בהגה במשך זמן קצר)

ת הידיים מגלגל ההגה, מסךמיד שמורגשת הסר

זה איור 247 מופיע בתצוגת לוח המחוונים.

ת פעילה.כת עדיין נשארה זה המערבמקר

אם הנהג לא חזר לאחוז את ההגה בידיו תוך

מספר שניות, מסך זה יוצג איור 248 יופיע

בתצוגת לוח המחוונים.

כת פעילה (הידיים לאמער

ב)אוחזות בהגה במשך זמן ר

אם הנהג עדיין לא חזר לאחוז את ההגה בידיו,

מסך זה יוצג איור 249 יופיע בתצוגת לוח

המחוונים.

247
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אזהרה

ה צלילית כדי להתריעה זה תושמע אזהרבמקר
ך אתה זה. אם לא תשוב לאחוז בידלנהג. במקר

בויגלגל ההגה בתוך פרק זמן נוסף, הודעת כי
ת גלגלכת תופיע בלוח המחוונים. בקרהמער

ב זה כבויה.ההגה תהיה בשל

כתכת עזר לנהיגה פעילה, מערכאשר מער
ב (אם קיימת) תופסק זמנית. כאשרת נתיבקר
תכת בקרכת עזר לנהיגה אינה פעילה, מערמער
ם לכן,ב (אם קיימת), אם הופעלו קודנתי

כתתישארנה זמינות. למידע נוסף על מער
כות סיוע לנהיגה“ב ראה “מערב נתית נתיבקר

בפרק “בטיחות“.

כתפעולה מוגבלת של המער

כת עזר הנהיגה עלולה לפעול באופן מוגבלמער

או בתפקוד מופחת כאשר אחד מהתנאים

הבאים מתקיימים:

התנאים העיקריים מתוארים להלן:

ב אינם ברורים או שהראותסימוני הנתי¥

).’פל וכום כבד, שלג, ערלקויה (לדוגמה: גש

המצלמה ניזוקה, מכוסה או חסומה¥

).’ח, שלג וכו(לדוגמה בוץ, קר

בעת נהיגה בעליות או בכבישים בעלי¥

בובים צרים.סי

ה.ליד שערי כבישי אגר¥

הך מהיררכאשר הכניסה או היציאה לד¥

חבה יותר מ 6 מטרים.ר

אם המצלמה חשופה לסנוור (החזר אור או¥

ה).קרן שמש ישיר

מצבים בלתי צפויים רבים עלולים166) 
להתעורר ולהשפיע על ביצועי מערכת העזר

לנהיגה. על הנהג להיות מוכן תמיד לפעול
באופן מידי ולקחת שליטה על הרכב במקום

מערכת העזר לנהיגה.

אם הרכב מגיע לעיקול חד במיוחד167) 
יחסית למהירות הנסיעה, מערכת העזר

לנהיגה מופסקת.
על הנהג להיות מוכן באופן מידי ולקחת

שליטה על הרכב בכל רגע נתון. כדי להימנע
ממצבים כגון אלו חשוב שמהירות הרכב

שהוגדרה לא תעלה על המהירות המותרת
בדרך.

מערכת העזר לנהיגה עושה שימוש168) 
בחיישנים המזהים אחיזת הידיים את ההגה:

על הנהג לשמור את ידיו על ההגה במשך כל
זמן הנהיגה, אם הידיים מוסרות מגלגל ההגה

לזמן מה המערכת יוצאת מכלל פעולה.

בעת שימוש במערכת עזר לנהיגה169) 
אחוז את גלגל ההגה ושים לב לתנאי הדרך

ולתנועה בסביבה.
על הנהג תמיד להיות מוכן להחזיר את

השליטה על הרכב. אי ציות להוראות אלו
עלול לגרום לפציעות חמורות ואף קטלניות.

מערכת עזר לנהיגה היא רק אמצעי170) 
עזר, על הנהג לשים לב תמיד לנעשה

בכביש, לתנאי הדרך ולמסלול הנסיעה של
הרכב. האחריות מוטלת תמיד על הנהג,

שצריך להתייחס לתנאי התנועה כדי לנהוג
בבטחה. על הנהג לשמור תמיד על מרחק

בטוח מהרכב שנוסע לפניו.

אם יש צורך להחליף את השמשה171) 
עקב שריטות, סדקים או שברים, פנה אך
ורק למרכז שירות מורשה מטעם חברת

סמלת מוטורס בע“מ.
אל תחליף את השמשה לבדך, קיימת סכנת

תקלה! מומלץ להחליף את השמשה אם
היא ניזוקה באזור המצלמה.

נהיגה ברכב בתנאים עירוניים עלולה172) 
לשנות באופן משמעותי את רגישות

המערכת, בשל חוסר או מספר מוגבל של
שלטים אנכיים או אופקיים ותנאי דרך

משתנים.

אל תשים חפצים על גלגל ההגה (כגון173) 
כיסוי הגה מכל סוג או חומר) אשר עלולים

להפריע לתפקוד התקין של חיישני זיהוי
אחיזת הידיים בגלגל ההגה

גורמים ותנאים חיצוניים עשויים174) 
להשפיע על הפעולה התקינה של מערכת
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חיסכון בדלק
להלן עצות שימושיות לחסכון בדלק להפחתת

 ושל מזהמים אחריםCO2פליטות מזיקות של 

-(ניטראטים, פחמימנים לא שרופים, 

(חלקיקים) וכדומה).

מידע כללי
מים העיקריים המשפיעים על צריכת הדלק,הגור

מפורטים להלן.

כבתחזוקת הר

בצע בדיקות וטיפולי תחזוקה בהתאם ל“תכנית

תית“.גרהטיפולים הש

צמיגים

בדוק את לחצי צמיגים בצמיגים לפחות אחת

לחודש: אם לחצי האוויר נמוכים מדי, צריכת

ת ההתנגדות לגלגול.הדלק תעלה בשל הגבר

מטען לא נחוץ

כב (במיוחדאל תוביל מטענים כבדים: משקל הר

בות עלבנסיעה בעיר) וחלוקתו משפיעים ר

כב.בות הרתצרוכת דלק ועל יצי

עזר לנהיגה: נזק או חסימות מבוץ, קרח,
חר היוצר פגושים שניזוקו, ציוד א’שלג וכו

הפרעות אלקטרומגנטיות.

גגון/מנשא מגלשיים

הסר גגון או מנשא מגלשיים מהגג כאשר אינו

בשימוש.

אביזרים אלה מפחיתים את האווירודינמיות של

כב ומגבירים את צריכת הדלק. בעת הובלתהר

פריטים גדולים במיוחד, השתמש בגרור אם ניתן.

התקנים חשמליים

השתמש בהתקנים חשמליים רק במשך הזמן

כב, הפנסיםרש. חימום החלון האחורי של הרהנד

מית/אחוריהנוספים, מגבי השמשה הקד

בה,ומאוורר החימום דורשים כמות אנרגיה ר

ומעלים את צריכת הדלק (ב� 25% בנסיעה

עירונית).

ת אקליםכת בקרמער

מיזוג אוויר מעלה את תצרוכת דלק (ב� 20%

תה החיצונית מאפשרבממוצע). אם הטמפרטור

זאת נסה להפעיל רק את האוורור.

ה אווירודינמיתבקרהתקנים ל

שימוש בספוילרים לא מאשורים עלול להגדיל

את הגרר ולהגביר את צריכת הדלק.

סגנון נהיגה
מים העיקריים המשפיעים על צריכת הדלק,הגור

מפורטים להלן:

התנעה

אל תחמם את המנוע בסל“ד גבוה או נמוך

כב נייח. פעולה זו מחממת את המנועכאשר הר

לאט יותר, לפיכך מעלה את תצרוכת דלק

בים.כיפליטת מזהמים ובלאי מכני של ר

מומלץ לדומם מיד ולהימנע ממהירויות גבוהות:

באופן זה המנוע יתחמם מהר יותר

חיותפעולות לא הכר

מזורים אוה ברהימנע מהאצת המנוע בעת עציר

בוי המנוע.לפני כי

פעולה זו כוללת גז ביניים היא לחלוטין לא נחוצה

ה את צריכת הדלקרניות ומגבירבמכוניות מוד

והזיהום.

ת ההילוכיםבחיר

ך והתנועהרב להילוך גבוה מיד שתנאי הדשל

מאפשרים זאת. שימוש בהילוך נמוך להאצה

ה מגביר את צריכת הדלק.מהיר

באותו אופן שימוש לא מתאים בהילוכים גבוהים

יותר מגביר את צריכת הדלק, פליטת מזהמים

ובלאי המנוע.

ביתמהירות מר

ת עם העלייהה ניכרת במידצריכת דלק גובר

במהירות.

בועה, הימנע מבלימותשמור על מהירות ק

והאצות לא נחוצות שיש להם השפעה על

צריכת הדלק ופליטות מזהמים.
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תקציר

דומם את המנוע לפני תדלוק.

כבתדלוק הר

).EN590כב (מפרט השתמש רק בסולר לכלי ר

הפעלה בטמפרטורות נמוכות
ה החיצונית נמוכה מאוד, הסולראם הטמפרטור

עיםפין שפוגמסמיך מכיוון שנוצרים קרישי פר

כת אספקת הדלק.במער

כדי למנוע תקלות, קיימים סוגים שונים של דלק

המופצים בהתאם לעונת השנה: דלק קיץ, דלק

ף ודלק ארקטי (אזורים קרים/הרים). אםחור

כבך בסולר שאינו מתאיםאתה מתדלק את ר

ה הקיימת, מומלץ להוסיףלטמפרטור

PETRONAS DURANCE DIESEL ARTתוסף

ביחס המופיע על מיכל המוצר. שפוך את

התוסף למיכל הדלק לפני התדלוק.

בעת שימוש או חניה לפרק זמן ממושך  או החנייתו

באזורים הרריים או קרים, מומלץ לתדלק בסולר

ה זה, אף מומלץ לשמור על המיכלמקומי. במקר

מלא מעל 50%.

 69(

מכסה מיכל דלק
 איור 250(A)בעת תדלוק פתח את דלתית 

כב ופתח את המכסההנמצאת בצד שמאל של הר

(B)בוב נגד כיוון השעון. (אם קיים) איור 250,  בסי

הכנס את מפתח ההתנעה במנעול המכסה.

סובב את המפתח נגד כיוון השעון והסר את

המכסה באחיזה במפתח. אל תוציא את המפתח

ממנעול המכסה במהלך התדלוק.

בעת התדלוק הנח את מכסה המיכל בתוך התקן

 איור 250.(A)בדלתית, כפי שמוצג ב�  הביטחון ש

האיטום עשוי להעלות מעט את לחץ האוויר במיכל

הדלק. צליל נשיפה קצר בעת שחרור מכסה המיכל

הוא תופעה רגילה לגמרי.

ה של אובדן המכסה או נזק למכסה, ודאבמקר

כב.שהמכסה החלופי תואם לר

האצה

ת את צריכתה ניכרהאצות חזקות מגבירות בצור

הדלק ופליטות מזהמים: האצה צריכה להיות

רגתית.הד

בול מיכל דלקקי
כדי להבטיח שאתה ממלא את המיכל לגמרי, מלא

חפעמיים לאחר צליל הקליק הראשון של אקד

התדלוק.

כתמה זו יכול לגרום לתקלה במערמילוי מעל ר

הדלק. ההתנעה קר

נסיעות קצרות והתנעות קרות תכופות לא

הת העבודמאפשרות למנוע להגיע לטמפרטור

- בית. כתוצאה מכך יגברו צריכת הדלק (מהמיט
15%+ עד 30%+ בנסיעה עירונית) ופליטת

המזהמים.

ךרתנאי תנועה וד

מות גבוהות של צריכת דלק קשורות לנסיעותר

בהם נעשהה, לדוגמה, בפקקים שבתנועה כבד

שימוש מרובה בהילוכים נמוכים או בערים שיש

בים.מזורים רבהן ר

כים משובשות אףרכים הרריות מתפתלות ודרד

הן מעלות את צריכת הדלק.

עצירות בתנועה

במהלך המתנות ארוכות (למשל המתנה

כבת) דומם את המנוע.במחסום ר
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הדק את מכסה מיכל הדלק עד שתישמע את

נקישת הנעילה.

הצליל הזה משמעותו שמכסה מיכל הדלק סגור

ב.היט

אם קיים, סובב את המפתח בכיוון השעון עד

ך להפעיל כוח נוסף על המפתחה, אין צורלעציר

להשלמת הידוק של המכסה.

רק כאשר המפתח הודק כראוי יהיה ניתן להוציא

את מפתח ההתנעה ממנעול המכסה.

לאחר כל תדלוק, ודא שמכסה מיכל הדלק סגור

ב.היט

ח התדלוק “קופץ“ אוכאשר אקדה: אזהר

מפסיק את הזרימה, המיכל מלא כמעט לגמרי

בצע שתי לחיצות לאחר ההפסקהואתה יכול ל

האוטומטית.

175((176  

מילוי נוזל הפחתת גזי

 (אוריאה)®AdBlueפליטה 
תנאים מקדימים

 AdBlue®(אוריאה) קופא בטמפרטורות מתחת

בכב עומד במשך זמן ר, אם הר11°C-ל� 

בטמפרטורות אלה, עלול להיות קושי במילוי.

כב במוסך ו/אובה זו, מומלץ להחנות את הרמסי

®AdBlueבה מחוממת, ולהמתין שה� ביבס

(אוריאה) יחזור למצב נוזלי לפני המילוי.

פעל באופן הבא:

ה.כב על קרקע ישרהחנה את הר¥

MARתו למצב דומם את המנוע בהעבר¥

 איור 250(A)פתח את דלתית מיכל הדלק ¥

ולאחר מכן הברג החוצה והסר את המכסה

(C) (צבע כחול) מפתח מילוי AdBlue®.

מילוי באמצעות פייה

 (אוריאה).®AdBlueניתן למלא אצל כל ספק 

פעל באופן הבא:

 (אוריאה) בפתח®AdBlueהכנס את פיית ¥

ה הראשונההמילוי, החל למלא ועצור בסגיר

®AdBlueת שמיכל ה מלמד(הסגיר

(אוריאה) מלא)

אל תמשיך במילוי מעבר לכך והסר את¥

הפייה למניעת שפיכה.

מילוי ממיכלים

פעל באופן הבא:

בדוק את תאריך התפוגה.¥

קרא את העצה לשימוש בתווית לפני¥

®AdBlueבוק למיכל שפיכת תוכן הבק

(אוריאה);

אם משתמשים לתדלוק בהתקנים שלא¥

ניתן להבריגם (לדוגמה מיכלים), לאחר

שהחיווי מוצג בתצוגת לוח המחוונים, (עיין

ה והודעות“, מלא אתבנושא “נורית אזהר

 (אוריאה) בלא יותר מ�AdBlue®10מיכל 

ליטרים.

אם אתה משתמש במיכלים המתברגים¥

לפתח המילוי, המיכל מלא כאשר נפסקת

 (אוריאה) מהמיכל.®AdBlueהזרימה של 

אל תמשיך למלא.

פעולות לאחר מילוי

פעל באופן הבא:

 איור 250 על פתח(C)התקן את המכסה  ¥

בוב בכיוון (אוריאה) בסי®AdBlueמילוי 

השעון עד שהוא מתברג לגמרי;

 (איןMARהעבר את מתג ההתנעה למצב ¥

ך להתניע את המנוע);צור

המתן שהחיווי בלוח המחוונים יכבה לפני¥

כב. החיווי עשוי להישאר למשךהזזת הר

מספר שניות עד לכחצי דקה. אם המנוע

כב הוזז, החיווי יישאר דולק לזמןמותנע והר

ע בפעולת המנוע;ב יותר. זה לא יפגר
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בי:אל תמלא מעבר למפלס המר¥
®AdBlueבר יכול לגרום לנזק למיכל.הד

ה שמתחת ל �(אוריאה) קופא הטמפרטור

-11°C כת תוכננה לפעול. למרות שהמער

ת הקיפאון של אוריאה, מומלץמתחת לנקוד

בילא למלא את המיכל מעבר למפלס המר

כת תינזק.בגלל שאם האוריאה יקפא, המער

מלא אחר ההוראות בנושא “מילוי מילוי נוזל

 (אוריאה)“®AdBlueהפחתת גזי פליטה 

בפרק זה.

 (אוריאה) נשפך על משטחים®AdBlueאם ¥

צבועים או אלומיניום, נקה מיד את האזור

במים והשתמש בחומר סופג לאיסוף הנוזל

שנשפך על הקרקע.

אל תנסה להתניע את המנוע אם בטעות¥

בר יכול  במיכל הסולר, הד®AdBlueהוסף 

כזלגרום לנזק חמור למנוע, צור קשר עם מר

סת סמלת מוטורשירות מורשה מטעם חבר

בע“מ.

®AdBlueאל תוסיף תוספים או נוזלים ל ¥

(אוריאה), כיוון שהם עלולים לגרום נזק

כת.למער

  (אוריאה) לא®AdBlueהשימוש בנוזל  ¥

ה עלול לגרום להופעתתואם או באיכות ירוד

אזהרות בתצוגת לוח המחוונים (ראה

ה והודעות“)”נוריות אזהר

 (אוריאה) למיכל®AdBlueלעולם אל תעביר ¥

הם.אחר, הוא עלול להזד

כתם למערהאחריות לא תחול על נזק שייגר¥

הפליטה כתוצאה משימוש בתוספי סולר/מי

ת מים לסולר או אי מילוי שלברז או חדיר

ההוראות.

 (אוריאה), עיין בנושא®AdBlueאם אזל נוזל ¥

ה והודעות“ להמשך השימוש“נוריות אזהר

כב.הרגיל בר

 (אוריאה)®AdBlueאחסון 

AdBlue®ב מאוד עםב למוצר יצי (אוריאה) נחש

ף ארוכים.חיי מד

מ�נמוכות כאשר הוא מאוחסן בטמפרטורות 

32 °Cף של לפחות שנה אחת., יש לו חיי מד

מלא אחר ההוראות שעל תווית המיכל.

 (אוריאה) בטמפרטורות®AdBlue     מילוי

נמוכות

אופקל ליחתמ )האירוא( ®AdBlue �ש רחאמ

דיוצמ בכרה, 11°C- � כ לש תורוטרפמטב

תרשפאמה ,האירוא םומיחל תיטמוטוא תכרעמב

� לש תורוטרפמטב תכרעמה לש ןיקת דוקפת

-11°C הטמו.

בכב עומד ללא שימוש במשך זמן ראם הר

AdBlue® ,-11°C בטמפרטורות מתחת ל� 

(אוריאה) במיכל עלול לקפוא.

 (אוריאה) מולא מעבר למפלס®AdBlueאם 

ם נזק, לכן מומלץ לא לחרוגבי, עלול להיגרהמר

בי של המיכל.מהמפלס המר

ביהקפד במיוחד לא לעבור את המפלס המר

בעת מילוי ממיכלים ניידים.

 (אוריאה) כאשר המיכל®AdBlueאם מולא ¥

היה ריק, עיין בנושא “תדלוק“ והמתן 2

דקות לפני התנעת המנוע.

 (אוריאה) נשפך מצוואר®AdBlueאם ה: אזהר

ב את האזור והמשך למלא.המילוי, נקה היט

אם הנוזל מתגבש, הסר אותו עם ספוג ומים חמים.

אחסון דלק� סולר

178(

בעת אחסון של כמויות גדולות של דלק, חיוני

לנקוט בהליכי אחסון נאותים. דלק מזוהם במים

מהווה מצע להתפתחות חיידקים.

פש“ שיכולחיידקים אלה יוצרים שכבה של “ר

כת הסינון ולצינורות הדלק. נקז מיםלהגיע למער

דיר את מסנןכת הדלק והחלף באופן סממער

הדלק.

כאשר אזל הסולר במנוע, אוויר ייכנסה: אזהר

כת הדלק.למער
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אזהרה

 אל תקרב להבות חשופות או סיגריות175)
דולקות אל צוואר המילוי של מיכל הדלק: קיימת
סכנת שריפות. הרחק את פניך מצוואר המילוי
של מיכל הדלק, כדי לא לנשום אדים רעילים.

כדי למנוע שפיכה של דלק ומילוי מעבר 176)

בי, הימנע ממילוי לאחר שהמילוילמפלס המר

נעצר.

כל מילוי דלק במיכלי דלק נישאים 177)

הנמצאים על הרצפה עלול לגרום לשריפה.

סכנת כוויות. הנח תמיד מיכלי דלק ניידים על

הקרקע בעת מילוי. הימנע משימוש במיכל לא

מה לגרוםנקי: דלק שזוהם עם מים או אד

כת אספקת הדלק.ה למנוע ומערלתקלה חמור

תחזוקה הולמת של מסנן הדלק, של המנוע

ושל מיכל הדלק היא חיונית.

כת הדלק שנמצאתאל תפתח את מער 178)

בלחץ גבוה כאשר המנוע פועל. הפעולה של

ת לחץ דלק גבוה, סילון של דלקהמנוע יוצר

בלחץ גבוה יכול לגרום לפציעה קשה או

קטלנית.

דלק � סמלי תאימות דלק

כןפיים למידע לצרגר

EN16942בהתאם לתקן 
הסמלים המוצגים להלן נועדו לסייע לזיהוי סוג

כבך.הדלק הנכון עבור ר

לפני שאתה מתדלק, בדוק את הסמלים בתוך

דלתית פתח מילוי הדלק (אם קיימים) והשווה

אותם לסמלים על משאבת הדלק (אם קיימים).

סמלי למנועי דיזל

B7:::::בי של 7% (סולר עם ריכוז מרV/V של (FAME

(מתיל אסטרים של חומצות שומן) לפי תקן

EN590.

אזהרה

 השתמש רק בסולר המיועד לכלי רכב69)
. EN590בהתאם למפרטי התקן האירופי 

שימוש במוצרים או בתערובות אחרות עלול
לגורם נזק בלתי הפיך למנוע, ובעקבותיו

®AdBlueתוסף 

כת(אוריאה) למער

פליטה דיזל
®AdBlueכת הזרקה של כב מצויד במערהר

), כדיSCRבי ((אוריאה) וממיר קטליטי סלקטי

לעמוד בתקני הפליטה.

רישותכות אלה מבטיחות תאימות לדשתי מער

כות פליטה של מנוע דיזל, ובה בעתמער

מבטיחות חיסכון בצריכת דלק, ניהול מומנט

וכוח משופרים.

כת, עיין בנושא  “נוריתת המערלהודעות ואזהר

ה והודעות“ בפרק “הכר את לוח מחוונים“.אזהר

AdBlue®ב למוצר בטוח בעל (אוריאה) נחש

ף ארוכים.ך חיי מדאור

כאשר הוא מאוחסן בטמפרטורות שתחת ל�

32°Cף של לפחות שנה אחת., יש לו חיי מד

 (אוריאה), עיין®AdBlueלמידע נוסף על נוזל 

בנושא “נוזלים וחומרי סיכה“ בפרק “מאפיינים

טכניים“.

לבטל את תוקף האחריות. אם מילאת במיכל
דלק מסוג אחר בטעות, אל תתניע את

המנוע.  רוקן את מיכל הדלק. אם המנוע
פועל, אפילו לזמן מוגבל מאוד, חובה עליך לא

רק לרוקן את המיכל אלא יש לרוקן גם את
מעגל אספקת הדלק.
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חשוב

ת גרורגריר

הערות חשובות
ה תקניב להיות מצויד בהתקן גרירכב חייהר

ת גרור או לקרוואן.כת חשמל מתאימה לגרירובמער

בת להתבצע על ידי אנשי מקצועההתקנה חיי

מיומנים שיסופקו גם את אישורי הכשירות לתנועה

כים.רבד

רשהתקן מראות עזר מיוחדות ו/או נוספות כנד

בחוק.

כב לטפס במעלהת גרור מקשה על הרזכור כי גריר

חקי הבלימה ומאריכהרון תלול, מגדילה את מרמד

את זמני העקיפה, בהתאם למשקל הכולל של

הגרור.

ב הילוך נמוך במקוםבנסיעה במורד יש לשל

להשתמש כל הזמן בבלמים.

ה מפחיתהמשקל שהגרור מפעיל על וו הגריר

כב.באותו שיעור את כושר הנשיאה של הר

ביכדי להיות בטוח שאינך חורג מהמשקל המר

ה (כמצוין במסמכי הרישוי) עליךהמותר לגריר

כבבון את המשקל הכולל של הרלקחת בחש

בעומס מלא, כולל האביזרים והמטען.

תבית המותראל תחרוג ממהירות הנסיעה המר

ה אין לחרוגת גרור. בשום מקרבחוק בעת גריר

בית של 100 קמ“ש.ממהירות מר

כת חימוםכב עשויה להיות מותקנת מערבר
 (אוריאה) בעת התנעת®AdBlueאוטומטית של 

כת לפעול כראויהמנוע, כדי לאפשר למער
 .11°C-בטמפרטורות נמוכות מ� 

  (אוריאה) קופא®AdBlueנוזל ה: אזהר
 .11°C-בטמפרטורות נמוכות מ�

עצות העמסה
ברשותך תוכננהסה של פיאט דוקאטו שהגר

ביים מסוימים (ראהה על סמך משקלים מרואושר
בלת המשקלים בפרק “נתונים טכניים“):את ט

משקל עצמי, כושר העמסה, משקל כולל, משקל
בי על סרן אחורי,מי, משקל מרבי על סרן קדמר

משקל גרור.

בי המותר על מהדקי העומס המרה:אזהר
בי על לוחהרצפה הוא 500 ק“ג. העומס המר

הצד הוא 150 ק“ג.

סאות בעלות פתחים ימנייםעבור גרה: אזהר
ב את ידית השחרורושמאליים, מומלץ להצי

במצב סגור לפני הנמכת הצדדים.

 179((1481  (180  

 70(

בנוסף על שני אמצעי זהירות אלה, אמצעים
פשוטים עשויים להעלות את בטיחות הנהיגה, את

כב:ך חיי השירות של הרהנוחות ואת אור

חלק את המטען באופן שווה על המשטח,¥
כז את המטען במקום אחד,ך לראך אם יש צור

מקם אותו באמצע בין שני הסרנים;

 שינוי נתיבים ובלימות פתע עלולים לגורם179)
לתזוזת המטען ובעקבות זאת לסכן את הנהג
ואת הנוסעים. לפני תחילת הנסיעה אבטח
היטב את המטען בעזרת הווים המתאימים
ברצפה ובאמצעות כבלי פלדה, חבלים או
שרשראות חזקות דיים להחזיק את המטען

במקומו.

 אם הרכב עוצר בשיפוע תלול מאוד או180)
על שיפוע צדדי, לאחר פתיחת הדלת האחורית
או דלת הצד פריטים עלולים להיזרק מתוך

הרכב.

 אם ברצונך להחזיק ברכב מיכל דלק181)
נוסף, הקפד על תקנות החוק הנוגעות בדבר
והשתמש במיכל שעומד בתקן ושמאובטח
ללולאות עיגון. על כל פנים, אתה מגביר סכנת

שריפה במהלך תאונה.

יש להקפיד על כל אחת מהנקודות האלה70)

,לעולםואין לחרוג מהן בשום פנים ואופן. 

מהמשקלים המרביים המותריםאסור לחרוג 

כבזכור שההתנהגות הדינמית של הר¥
מושפעת מהמשקל המועבר, בפרט, גדל

ה במיוחד במהירויותחק העצירמר
גבוהות.

אזהרה

על הסרנים בעת ארגון המטען ברכב (בפרט
אם הרכב מצויד בדיפון צד מיוחד).
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מומלץ להתקין מייצב על יצול הגרור.

כב המצוידים בחיישני חניה ייתכן כי יוצגובכלי ר

ה,התראות על תקלות לאחר התקנת וו הגריר

ה, תפוחמכיוון שחלקים מסוימים כגון (מוט גריר

ה) עשויים להימצא בטווח הזיהוי של חיישןגריר

ה זה יש להתאים את טווח הזיהוי אוהחניה. במקר

לנטרל את חיישני החניה.

 182((183 

ההתקנת וו גריר
הדאג שאנשי צוות מיומנים יחברו את התקן הגריר

ב שסיפק יצרןבהתאם למידע נוסף ו/או משול

ההתקן.

כנייםה לעמוד בתקנים העדעל התקן הגריר

 94/20/EC.ובנספחיהם 

ה להתאים למשקלסאות על התקן הגרירבכל הגר

כב יכול לגרור.שהר

רטיבור חשמלי: השתמש בתקע סטנדחי

ת להתקןת המחוברבת מיוחדשממוקם על תוש

ת מיוחד עבור בקרECUכב ה, ויש להתקין ברהגריר

ה חיצונית של גרור. כמו כן, השתמש בתקעתאור

12V DC בעל 7 או 13 פינים (תקנים CUNA/UNI

כב ו/או של). פעל לפי הוראות יצרן הרISO/DINו� 

ה.יצרן התקן הגריר

בלבים לקבלם חשמלי (או כננת חשמלית) חיי

אספקה ישירות מהמצבר באמצעות כבל בעל

חב של 2.5 ממ“ר לפחות.חתך ר

יש להשתמש בבלמים חשמליים אוה: אזהר

בהתקנים אחרים כאשר המנוע פועל. בנוסף

למסופי החשמל או הסתעפויות החשמל ניתן

כב אל כבלכת החשמל של הרלחבר את מער

ההאספקה עבור בלם חשמלי ואל כבל תאור

בוריםפנימית, אך לא מעל 15 ואט. עבור החי

ה מראש עם כבלרה שהוגדת בקרהשתמש ביחיד

מצבר בעל חתך של 2.5 ממ“ר לפחות.

כב.ך הרה של הגרור מוסיף לאור וו הגרירה:אזהר

סה זואם הוא הותקן על בסיס גלגלים ארוך, בגר

ת, יש חריגהבד. אחרה נשלף בלניתן להתקין וו גריר

.’כב העומד על 6 מבי של הרך המרמהאור

אם לא מחובר גרור, יש להסיר את הוו מבסיס

כב המותר.ך הרבור, מכיוון שאסור לחרוג מאורהחי

ה אף אם ברצונך לא להסיר את וו הגרירה:אזהר

כז שירותעל פי שאינך גורר גרור, מומלץ לפנות למר

ס בע“מ, כדית סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

כת חיוניים, מכיוון שחיישני החניהכוני מערבצע עדל

ה כמכשול.מזהם את וו הגריר

תרשים התקנה עבור דגמי ואן,

איור 251
ה יש להדק בנקודות המסומנותאת מבנה וו הגריר

 ו� M10x1.254  באמצעות 6 ברגים øבסמל  

.M12ברגים 

בים להיות בעובי 5 מ“מלוחות הגב הפנימיים חיי

ה: 100/בי על יצול הגריר עומס מרלפחות.

בלת משקלים בהתאם למטען (ראה ט120 ק“ג

בפרק “נתונים טכניים“).

 184(

ה יש לקצר את הפגושים,כדי להתקין את וו הגריר

כת ההתקנה של הספק.כפי שמתואר בער

תרשים התקנה עבור תא הנהג

ה, איורסת שלדסת משאית וגרגר

251

סת משאיתה נוסף המיוחד לתא הנהג גרוו גריר

ה מוצג באיור 252.סת שלדוגר

 יש להתקין בנקודות המצוינותøאת המבנה 

  ו�4 ברגים מסוגM10x1.25ת 6 ברגים מסוג בעזר

M12.

בי על יצול הגרור: 120/100 ק“געומס מר
בלת המשקליםבהתאם למשקל (ראה את ט

בפרק ”נתונים טכניים“).
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  המותקנת ברכבך אינהABSמערכת ה�182) 
שולטת על מערכת הבלימה של הגרור. נקוט

משנה זהירות בנסיעה בדרכים חלקות.

 אסור בהחלט לבצע שינויים במערכת183) 
הבלימה של הרכב, כדי לשלוט בבלמי הגרור.
מערכת הבלמים של הגרור חייבת להיות
עצמאית לגמרי מהמערכת ההידראולית של

הרכב.

 לאחר התקנה יש לאטום את חוריהם184) 
של בורגי הקיבוע, כדי למנוע את החדירה של

גז הפליטה.

אזהרה
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ההנחיות לשימוש בוו גריר

ה מתפרקבעל תפוח גריר
71 ִ72 (ִ73 (ִ74 (ֵ75 (ֵ76 ((ֵ

ה בעללפני תחילת הנסיעה, בדוק שוו הגריר

ה מתפרק באופן הבא:תפוח גריר

ב להיות מיושרהסימן הירוק על הגלגלת חיי¥

בור של וובת החיעם הסימן הירוק על תוש

ה.הגריר

הה על וו הגרירהגלגלת נמצאת במצב עציר¥

(ללא חריץ).

מנעול נעול ומפתח מוסר. לא ניתן להסיר¥

את הגלגלת.

בה מחובר היטה בעל תפוח גרירוו גריר¥

בת.לצינור התוש

בדוק באמצעות ניעור ביד.

יש לחזור על תהליך ההתקנה אם לא מולאו

רישות.כל 4 הד

רישות, איןאפילו אם לא מולאה רק אחת הד

ה, מכיוון שקיימת סכנתלהשתמש בוו הגריר

ה זה. מומלץ לפנות ליצרןתאונות במקר

בור.החי

ה ניתןה בעל תפוח הגריראת מוט הגריר

להתקין ולהסיר ידנית ללא שימוש בכלים

מיוחדים.

ה או באמצעיםלעולם אל תשתמש בכלי עבוד

אחרים, מכיוון שהם עשויים לגרום נזק למנגנון.

כבלעולם אל תבטל נעילה, אם גרור מחובר לר

או אם הותקן עליו מנשא.

כב לא מחובר גרור או מנשא, יש להסיראם לר

הה ולהתקין את פקק הסגיראת מוט הגריר

בתוך הצינור הקשיח. בפרט אם לוחית הרישוי או

ב.הפנסים אינם נראים היט

ה מתפרקה בעל תפוח גרירמוט גריר

איור �253 �254 255

הה בעל תפוח גריר(1) ראש התקנה (2) וו גריר

(3) כדורי נעילה (4) ידית שחרור (5) גלגלת (6)

מכסה (7) מפתח (8) סימן אדום (גלגלת)

ה)(9) סימן ירוק (גלגלת) (10) סימן ירוק (וו גריר

ה(11) סמל (בקר שחרור) (12) פקק סגיר

בור (14) אין רווחים בין 2 ל�5(13) פין חי

(15) רווח של 5 מ“מ

הה בעל תפוח גרירהתקנת וו גריר

1. הוצא את הפקק מראש ההתקנה.

ך כלל במצב משוחרר בתארה נמצא, בדוו הגריר

המטען.

גלגלת התנופה מרוחקתניתן לראות זאת, כיוון ש

ך (ראה איור)חק של 5 מ“מ לערה במרמוו הגריר

ובאמצעות הסימון האדום של הגלגלת שמכוון

ה.ישירות לסימן הירוק של וו הגריר

מצב נעול, נהיגה

מצב משוחרר, מוסר
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 רק היצרן מורשה לפרק את מוט הגרירה71)
הנשלף ולתקן אותו.

 את הלוח המסופק יש להתקין בנקודה72)
גלויה בתוך הרכב, בסמוך לצינור ההתקנה או

בתוך תא המטען.

באופן סדיר הסר משקעי לכלוך ממוט73)
הגרירה ומצינור ההתקנה, כדי לוודא
שהמערכת פועלת כהלכה. יש לבצע טיפול של
רכיבי המנגנון במרווחי זמן סדירים. יש לטפל

במנעול בגרפיט בלבד.

אזהרה

 מדי פעם שמן את החיבורים, את74)
המשטחים המחליקים ואת הכדורים בכמות

קטנה של גריז ללא שרף או בשמן. שימוש
בחומרי סיכה אף מגן מפני שיתוך.

 אם רחיצת הרכב מתבצעת באמצעות75)
מכשיר לניקוי בלחץ גבוה, הסר את מוט

הגרירה לפני כן והתקן את הפקק המתאים.
אין לנקות את מוט הגרירה במכשיר ניקוי

בלחץ גבוה.

ביחד עם מוט הגרירה הנשלף מסופקים76) 
שני מפתחות. רשום את מספר המפתח

להזמנות עתידיות ושמור אותו בנפרד
מהמפתח.

ה בתנאיםב כי ניתן להתקין את וו הגרירשים ל

בד.אלה בל

בה אינו משול אם מנגנון הנעילה של וו הגריר

לפני ההתקנה או בכל זמן אחר ונמצא במצב

הנעילה, יש למתוח אותו. מצב הנעילה מסומן

כאשר הסימן הירוק של הגלגלת מיושר עם

ה וכאשר הגלגלתהסימן הירוק של וו גריר

ה, בעיקרה על מוט הגרירנמצאת במצב העציר

ללא חריץ (ראה איור) .

מנגנון הנעילה מתוח מראש באופן הבא: כאשר

המפתח מוכנס והמנעול פתוח, שלוף את

הגלגלת בכיוון החץ וסובב בכיוון החץ עד

בצע מתיחה. ידית השחרורה, כדי ללעציר

בת ומנגנון הנעילה נותר במצב מתוח,משול

ת. להתקנה ישאפילו אם הגלגלת משוחרר

בור לצינורה עם פין החילהכניס את וו הגריר

בותחוף למעלה. בעקבת. הכנס מלמטה ודהתוש

זאת המנגנון ננעל אוטומטית.

חק את ידיך מהגלגלת המסתובבת תוך כדיהר

תהליך הנעילה.

ה עם פיןלהתקנה יש להכניס את וו הגריר2.

בת. הכנס מלמטהבור לצינור התושהחי

חוף למעלה.  המנגנון יינעל אוטומטית.וד

חק את ידיך מהגלגלת המסתובבת תוךהר

כדי תהליך הנעילה.

סגור את המנעול והסר תמיד את המפתח.3.

לא ניתן להסיר את המפתח אם המנעול

משוחרר. סגור את מכסה המגן של המנעול.

הת וו הגרירהסר

הסר את מכסה המגן מהמנעול והצמד1.

אותו לתפס המפתח.  פתח את המנעול עם

המפתח.

ה, הסר אתב את מוט הגרירהחזק היט2.

הגלגלת בכיוון החץ וסובב אותה בכיוון החץ

ה, כלומר הבא אותו למצב שליפה.עד לעציר

ה מצינוראחר מכן, הסר את וו הגריר

בת. ניתן לשחרר את הגלגלתהתוש

ת אוטומטית במצב משוחרר.שנעצר

ה בתא המטען, כדי שלא3. אחסן את וו הגריר

יתלכלך או יינזק בגלל חפצים מובלים

אחרים.

הכנס את הפקק המתאים לתוך צינור4.

ההתקנה.
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כבאחסנת הר

לתקופה ממושכת

כב לא יהיה בשימוש במשך זמן העולהם הרא

על חודש ימים, יש להקפיד על אמצעי הזהירות

הבאים:

בש ואם ניתןה, יכב במקום מקורהחנה את הר¥

ב;גם מאוורר היט

ב הילוך;של¥

ב;בלם החניה אינו משולבדוק ש¥

:Start&Stopכת סאות עם מערעבור גר£

ב להיות מבוצע באמצעותהתהליך חיי

) (מחיישןB) (לחיצה על לחצן (Aמחבר (

)Cת את תנאי המצבר, על) מנטר

) של המצבר איורDב השלילי (הקוט

.256

:Start&Stopכת סאות ללא מערעבור גר£

ב המצבר.נתק את ההדק השלילי מקוט

כב מצויד בתפקוד ניתוק המצבראם הר

(מנתק), ראה את התיאור  בנושא

.”תפקוד ניתוק המצבר”

נקה את החלקים הצבועים והגן עליהם¥

בשעוות ווקס מגינה;

נקה את חלקי המתכת המבריקים והגן¥

עליהם באמצעות חומרים יעודיים מיוחדים

זמינים;

פזר אבקת טלק על חלקי הגומי בשמשה¥

מית, בחלון האחורי ובלהבי המגביםהקד

ם את המגבים מעל לזכוכית;והר

פתח מעט את החלונות;¥

כב ביריעת בד או מעטהכסה את הר¥

פלסטיק מחורר. אל תשתמש ביריעות

פלסטיק אטומות, מכיוון שהן לא מאפשרות

כבכב הרת על מרברללחות המצט

להתאדות;

נפח את הצמיגים בלחץ של 0.5 בר מעל¥

לחץ האוויר הרגיל לפי המפרט, ובדוק אותו

במרווחי זמן תקופתיים.

כת הקירור של המנוע.אל תנקז את מער¥

כת אזעקה,כב מצויד במעראם הרה: אזהר

חוק.ת השלט הרכב בעזרכבה את אזעקת הר

לאחר שסובבת את המפתח למצבה: אזהר

STOPת את דלת הנהג,  במתג ההתנעה וסגר

המתן לפחות דקה לפני ניתוק אספקת החשמל

בור אספקת החשמל למצבר,מהמצבר. בעת חי

 במתגSTOPודא שהמפתח נמצא במצב 

ה.ההתנעה ושדלת הנהג סגור

תפקוד ניתוק המצבר

(מנתק)
סאות/שווקים)(אם קיים בגר

מנתק המצבר נמצא בחלק התחתון של לוח

המכשירים מתחת לעמוד ההגה. לגישה למנתק,

פתח את המכסה המגן עליו איור 257. תפקוד

ניתוק המצבר מופעל באמצעות הזזתו ממצב

)A) למצב (Bאיור 258, באמצעות מפתח (

ההתנעה.

המצבר יתנתק, באמצעות ניתוק של כבל

הארקה כ�7 דקות לאחר מכן.
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ההשהיה של 7 דקות חיונית:

כב ולנעול אתכדי לאפשר לנהג לצאת מהר¥

חוק.הדלתות באמצעות השלט הר

כת אזעקה,כב מצויד במער אם הרזהירות:

חובה לסגור את הדלתות באמצעות

חוק. נעילההמפתח המכני ולא השלט הר

כתחוק תפעיל את המערעם השלט הר

האזעקה ובסיום 7 הדקות כאשר המצבר

כת האזעקה תזהה זאתמנותק, ומער

כניסיון פריצה.

כב נותקו.כות החשמל של הרודא שכל מער¥

כבכאשר המצבר מנותק, פתיחת הר

אפשרית רק באמצעות מפתח מכני בדלת

הנהג.

בור מחדש של המצבר הכנס אתלחי

) איורAהמפתח למנתק והזז אותו למיקום (

ה זו הוא יותנע כרגיל.בנקוד258 וש

ך להגדיראם המצבר נותק יתכן שיהיה צור

מחדש מספר התקנים חשמליים (לדוגמה

).’שעון, תאריך וכו
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ה חירוםבמקר

יש לך תקר בצמיג או נורה שרופה?

לפעמים בעיה כזו יכולה להפריע לנסיעה שלנו.

הסברים על מקרי חירום עשויים לעזור לך להתמודד
עם מצב קריטי באופן עצמאי ורגוע.

במקרה חירום מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה
מטעם סמלת מוטורס בע”מ.

פרטים על כך תוכל למצוא בחוברת האחריות.
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ת חירוםפנסי אזהר

) איורAמדליקים אותם על ידי לחיצה על מתג (

) איור 260 ללא קשר למצב מתג259A או (

ההתנעה.

ת חירום  פועלים, נוריותכאשר פנסי אזהר

בוידולקות בלוח המחוונים. לכי ו�  ה אזהר

) איורAת חירום יש ללחוץ על מתג (פנסי אזהר

 פעם נוספת.259

בלימת חירום
סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

ת חירוםה של בלימת חירום, פנסי אזהרבמקר

מהבהבים באופן אוטומטי, כך גם נוריות החיווי

 � בלוח המחוונים. תפקוד זה מופסק ו

באופן אוטומטי, כאשר משתנה אופי הבלימה.

תפקוד זה מותאם לתקנות התקפות

הרלוונטיות.

ת חירום מוכתב שימוש ב פנסי אזהרה:אזהר

ה של המדינה שאתה נוהג בה.בידי חוקי התעבור

רישות החוק.הקפד למלא את ד

שיחת סיוע
סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

כב מגיע עם תפקודי שיחת סיוע, המתוכננתהר

ASSIST.כב ה של תקלות ברלספק סיוע במקר

Uconnectכת ך מעררהתפקודים מנוהלים ד

Box.

  (סיוע) פעיל כאשר:ASSISTתפקוד 

סאות/בשווקים)אוטומטית (אם קיים בגר¥ 

כת הדלק,כת הבלימה, מערלאחר תקלות במער

.’מנוע וכו

 (איור 261),ASSISTידנית, בלחיצה על לחצן ¥ 

ת התפריטה או בבחירת התקרהנמצא ליד מנור

 (אם קיים UconnectTMכת המתאים במער

סאות/בשווקים):בגר

  (סיוע) פעיל כאשר:ASSISTתפקוד 

.MAR מתג ההתנעה במצב¥ 
כת וצג מערSTOPמתג ההתנעה במצב ¥ 

UconnectTM .דלוק 

(אם קייםASSIST לאחר הפעלה של תפקוד 

סאות/שווקים) אוטומטי או ידנית בלחיצה עלבגר

 ישלח אתASSISTהלחצן התואם, תפקוד 

כב למוקד התפעול ויזום שיחתהמיקום של הר

קולית עם המוקדן.

 אינו פועל, התקלהASSISTאם תפקוד ה הער

ה, הבאבר קורכת תצוין בתצוגה. אם הדבמער

כז שירות מורשה מטעםכב לתיקון במראת הר

ם האפשרי.ס בע“מ בהקדסמלת מוטור

הפעולה התקינה של שירותי סיועה הער

ASSISTמובטחת רק אם יש כיסוי טוב של רשת 

סלולרית.

סיוע

261
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 עשוי להיות זמין בדקהASSISTתפקוד ה אזהר

כבהראשונה לאחר התנעת הר

פרטיות:

כב הוא תמיד של הרGPSפי המיקום הגיאוגר

ך תפריטר. ביטולו דASSISTפעיל עבור תפקוד 

Settingsכת רות) של מער (הגדUconnectTM

יגרום לשירותים אחרים להיות לא זמינים

רות“ של(לפרטים נוספים עיין בנושא ”הגד

). UconnectTMכת מער

כתהסמל      מעל לתצוגת מערה אזהר

UconnectTM  מציין שתפקוד Geolocationפעיל 

)ONפי פעיל, מתבצע). כאשר המיקום הגאוגר

כב כדי לאפשר הפעלה שלב על מיקום הרמעק

תפקודים הדורשים זאת. כאשר המיקום

כב מנוטר רקפי נוטרל, מיקום הרהגאוגר

כות הניווט, הבטיחות, ביטוחבאמצעות מער

כת סיוע לנהיגה (אם קיימות). עיין בנושאומער

 לנטרול UconnectTMכת רות“ של מער“הגד

התפקוד.

שיחת סיוע ידנית
סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

ת הנמצא ליד מנורASSISTלחץ על לחצן 

מית איור 261 ו/או במסך שלה הקדהתקר

סאות/שווקים אם (לגר UconnectTMכת מער

קיים) לקריאה לאחד או לכמה מהשירותים

הבאים:

תך תתבצע תקשורה הצור במקרשירותי דרך:שירותי דרך:שירותי דרך:שירותי דרך:שירותי דרך:¥ 

כב והמיקוםבל את סוג הרך שתקרלשירותי ד

ך.רישירות. עשויים לחול חיובים עבור שירותי ד

סאות/שווקים אם קיים): (לגרשירות ללקוחשירות ללקוחשירות ללקוחשירות ללקוחשירות ללקוח¥ 

כב.שירות לקוחות לתמיכה בפתרון תקלות בר

�ה תידלק בתקרASSIST בלחצן LEDנורית ה

בור למפעיל שירותי סיוע ותיכבהבירוק בעת חי

ת תסתיים.כאשר התקשור

אם לחצן שיחת סיוע נלחץ בטעות, ניתןה הער

בטל את השיחה בלחיצה נוספת על הלחצן אול

כתבלחיצה על לחצן הביטול בצג מער

UconnectTM ת, הנתוניםת תקשור. מיד כשנוצר

רים אוטומטית, בהתאם לאישורהבאים משוד

הלקוח:

כב ביצע שיחת סיוע.חיווי שנוסע בר¥ 

כבדגם הר¥ 

 האחרונים ביותר.GPSנתוני מיקום ¥ 

ת הסיועבקרכב שסוג התקלה שאירעה בר¥ 

ASSISTבות בקשת ה אוטומטית בעקרשיד

ה של שיחה אוטומטית � אם קיימת)(במקר

כבכת השמע של הרך מעררהשיחה תבוצע ד

כדי לספק מידע נוסף על בקשת הסיוע.

בצע שיחה קולית, אוכת אינה יכולה לאם המער

אם הקו מתנתק בשל כיסוי לא מספיק, שירות

ASSISTינסה להתקשר שוב למוקד מספר 

מסוים של פעמים.

אם אין לך מינוי לשירותים קשורים אוה אזהר

 פג או שהיא אינהMy Assistantתוקף חבילת 

כישה שיחת הסיוע לא תהיה פעילה.זמינה לר

.Fiatלמידע נוסף, פנה לאתר הרשמי של 

אם שירות שיחת הסיוע אינו מזההה אזהר

תקלה, תידלק נורית לד אדומה בקונסולה

כתה והודעה תואמת תוצג בצג מערבתקר

UconnectTM כז שירות. מומלץ לפנות למר

םס בע“מ בהקדמורשה של סמלת מוטור

האפשרי.

  פעילה ונעשה ניסיון(HELP)אם שיחת חירום 

 היא לא תופעל.ASSISTלהפעיל שיחת סיוע 

התניות כלליות
נתונים אישיים ופרטיותנתונים אישיים ופרטיותנתונים אישיים ופרטיותנתונים אישיים ופרטיותנתונים אישיים ופרטיות

ת ומשתמש אוספת, מעבד FCAת חבר¥ 

רישותכב בהתאם לדבנתונים הפרטניים של הר

החוק. ניתן למצוא מידע נוסף בתנאים הכלליים

של השירות ועל מדיניות הגנת מידע באתר

הרשמי של פיאט.
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הלקוח הוא האחראי הבלעדי לשימוש¥ 

כב, גם ע“י  אנשים אחרים, ועליובשירותים בר

כב והנוסעים עללהודיע לכל המשתמשים בר

כת.השירותים והתפקודים ומגבלות המער

דרישות מקדימות להפעלהדרישות מקדימות להפעלהדרישות מקדימות להפעלהדרישות מקדימות להפעלהדרישות מקדימות להפעלה

 עליך UconnectTMכדי להשתמש בשירותי ¥ 

ם בפורטל ייעודי שניתן להגיע אליולהירש

בוןמהאתר הרשמי של פיאט, כדי להיכנס לחש

ולהפעיל את ההתקנים ברשותך.

  אינם זמינים בכל UconnectTMשירותי ¥ 

השווקים וכפופים למגבלות בהתאם לסוג

UconnectTM כת למיקום ולזמן השימוש מער

בשירותים.

, כולל UconnectTMהפעלה מלאה של שירותי ¥ 

), כפופהASSISTך (רשיחת סיוע לשירותי ד

לכיסוי של הרשת הסלולרית ויכולת קליטת

GPSבלעדיהם, לא מובטחת פעןלה תקינה של ,

השירותים. ייתכן שלא יהיה כיסוי של רשת

ת במקומות דוגמת מנהרות, מוסכים,תקשור

ב קומתיים והרים.חניונים ר

ההשירותים עשויים לא להיות זמינים במקר¥ 

של עומס ברשת הסלולרית או בעיות הקשורות

כב (לדוגמה: טעינת מצברבמקור המתח של הר

נמוכה).

בעת שימוש בשירותים, על הלקוחות לשמור¥ 

על סודיות הסיסמאות שלהם לשימוש אישי ולא

לחלוק אותן עם אנשים אחרים.

שיחת חירום
סאות/בשווקים)(אם קיים בגר

כב מגיע עם תפקודי שיחת סיוע המתוכננתהר

). הם מנוהליםHELPה חירום (לספק סיוע במקר

.Uconnect Boxכת ך מעררד

 (חירום) פעיל:HELPתפקוד 

ה של התנגשות חזקהאוטומטית במקר¥ 

ת ע“י ההתקן באמצעות החיישניםהמתועד

כב.המותקנים בר

 הנמצאHELPידנית, בלחיצה על לחצן ¥ 

ה איור 262 (אם קייםת התקרבקונסולת מנור

סאות/שווקים אם קיים) או באמצעותבגר

. UconnectTMכת תפריט ייעודי במער

אם שיחת חירום מופעלת, השיחהאם שיחת חירום מופעלת, השיחהאם שיחת חירום מופעלת, השיחהאם שיחת חירום מופעלת, השיחהאם שיחת חירום מופעלת, השיחהה אזהר

מנותבת אוטומטית למרכז שירות פרטי שלמנותבת אוטומטית למרכז שירות פרטי שלמנותבת אוטומטית למרכז שירות פרטי שלמנותבת אוטומטית למרכז שירות פרטי שלמנותבת אוטומטית למרכז שירות פרטי של

FCAאנו מצהירים בזאת שבכל מקום שנזכרת. אנו מצהירים בזאת שבכל מקום שנזכרת. אנו מצהירים בזאת שבכל מקום שנזכרת. אנו מצהירים בזאת שבכל מקום שנזכרת. אנו מצהירים בזאת שבכל מקום שנזכרת .

) בטקסט זה, יש לראותה) בטקסט זה, יש לראותה) בטקסט זה, יש לראותה) בטקסט זה, יש לראותה) בטקסט זה, יש לראותהHELPשיחת חירום (שיחת חירום (שיחת חירום (שיחת חירום (שיחת חירום (

כמנוהלת באמצעות נותני שירות פרטיים. שיחתכמנוהלת באמצעות נותני שירות פרטיים. שיחתכמנוהלת באמצעות נותני שירות פרטיים. שיחתכמנוהלת באמצעות נותני שירות פרטיים. שיחתכמנוהלת באמצעות נותני שירות פרטיים. שיחת

 לשיחות חירום לשיחות חירום לשיחות חירום לשיחות חירום לשיחות חירוםe-callחירום אינה אינה מערכת  חירום אינה אינה מערכת  חירום אינה אינה מערכת  חירום אינה אינה מערכת  חירום אינה אינה מערכת  

הנדרשת על פי חוקי האיחוד האירופי עבור כליהנדרשת על פי חוקי האיחוד האירופי עבור כליהנדרשת על פי חוקי האיחוד האירופי עבור כליהנדרשת על פי חוקי האיחוד האירופי עבור כליהנדרשת על פי חוקי האיחוד האירופי עבור כלי

רכב חדשים.רכב חדשים.רכב חדשים.רכב חדשים.רכב חדשים.

, עיין בתנאיHELPאם יש תאריך סיום לשירות 

.My Uconnectכניים ביותר באתר  השירות העד

 מופעל כאשר:HELPתפקוד 

.MARמתג ההתנעה במצב ¥ 

כת וצג מערSTOPמתג ההתנעה במצב ¥ 

UconnectTM .דלוק 

סאות/שווקים אם (לגרHELPלאחר שתפקוד 

קיים) מופעל אוטומטית או ידנית, לחיצה על

הלחצן התואם תשלח את נתוני המיקום למוקד

תפעול ותיזום שיחה עם המוקדן.

262
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 אינו פועל, התקלהHELPאם תפקוד ה הער

ה, מומלץבר קורכת תצוין בתצוגה. אם הדבמער

כז שירות מורשהכב לתיקון במרלהביא את הר

ם האפשרי.ס בע“מ בהקדשל סמלת מוטור

הפעולה התקינה של שירותי שיחתה הער

) מובטחת רק אם יש כיסוי טובHELPחירום (

של רשת סלולרית.

 עשוי לא להיות זמיןHELPתפקוד ה אזהר

כבבדקה הראשונה לאחר התנעת הר

כב הוא תמידפי של הרפרטיות: המיקום הגיאוגר

ך תפריטר. ביטולו דHELPפעיל עבור תפקוד 

Settingsרות) יגרום לשירותים אחרים (הגד

להיות בלתי זמינים (לפרטים נוספים עיין בנושא

). UconnectTMכת רות“ של מער”הגד

כתהסמל      מעל לתצוגת מערה אזהר

UconnectTM פי מציין שתפקוד המיקום הגיאוגר

פי פעיל,). כאשר המיקום הגאוגרONפעיל (

כב כדי לאפשרב על מיקום הרמתבצע מעק

הפעלה של תפקודים הדורשים זאת. כאשר

כב מנוטרפי מנוטרל, מיקום הרהמיקום הגאוגר

כות בטיחות,כות הניווט, מעררק באמצעות מער

ביטוח וסיוע בנהיגה, (אם קיימות).

רות“ שללנטרול התפקוד, עיין בפרק “הגד

. UconnectTMכת מער

שיחת חירום ידנית
סות/שווקים)(אם קיים בגר

 הנמצאHELPך, לחץ על לחצן בעת הצור

מית איור 262ה הקדת התקרבקונסולת מנור

כתסאות/שווקים אם קיים) או בצג במער(לגר

UconnectTM .

 תהפוך ירוקה כאשרHELPהנורית בלחצן 

 ותיכבהHELPהשיחה מתבצעת עם מוקד 

כאשר השיחה מסתיימת.

 נלחץ בטעות, ניתןHELPאם לחצן ה הער

בטל אתללחוץ עליו שוב תוך 10 שניות כדי ל

כתהפעלתו או ללחוץ על לחצן הביטול בצג מער

UconnectTM .

ת, הנתונים הבאיםת תקשורמיד כשנוצר

רים אוטומטית למוקד התפעול, בהתאםמשוד

לאישור הלקוח:

כב ביצע שיחת חירום.חיווי שנוסע בר¥ 

כבדגם הר¥ 

כב. האחרונים ביותר של הרGPSנתוני מיקום ¥ 

ךרבר עם המוקדן, שוחח איתו דאם אתה יכול לד

כב כדי לספק מידע נוסףכת השמע של הרמער

ה.על בקשת העזר

בצע שיחה קולית, אוכת אינה יכולה לאם המער

אם הקו מתנתק בשל כיסוי לא מספיק, שירות

HELP5 ינסה להתקשר למוקד שוב במשך 

רש ליצור קשר חוזרדקות. אם מוקד התפעול נד

בל שיחהכת מסוגלת לקכב, המערעם הר

נכנסת והיא תענה אוטומטית.

כאשר תוקף השירותים פג, לא תוכלה אזהר

כת תזהירלהתקשר למוקד התפעול והמער

אותך שהשירות אינו זמין.

אם שירות שיחת חירום מזהה תקלה,ה אזהר

היא תצוין:

ב ההתנעה.במהלך של¥ 

הבהידלקות נורית לד אדומה בקונסולה בתקר¥ 

כתוהופעת הודעה תואמת בצג מער

UconnectTM כאשר מזוהה תקלה. מומלץ 

כז שירות מורשה מטעם סמלתלפנות למר

ם האפשרי.ס בע“מ בהקדמוטור

ה של סכנה (שריפה, עשן אובמקרה אזהר

תך מסוכנים) אל תמתין ליציררתנאים או מצבי ד

קשר קולי עם מפעיל שיחת חירום, אלא צא

כב מיד ועבור למקום בטוח, אם התנאיםמהר

מאפשרים זאת.
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אל תמקם אנטנות רשת אלחוטית,ה אזהר

כת חשמליות לא מקוריותמכשירי קשר ומער

כדי למנוע הפרעה. הפרעה כזו עלולה למנוע את

ביצוע שיחת חירום.

כתגיאת המערהתעלמות מאזהרות שה אזהר

 אדומה) יכולה לגרום שלא יהיהLED(נורית 

ך.ה הצור במקרHELPבצע שיחת אפשר ל

 פעילהHELPכת שיחת חירום גם אם מער

FCAת מים שמעבר לשליטת חברלחלוטין, גור
כת שיחתעלולים למנוע או להפסיק את מער

מים אלו יכולים להיווצר כתוצאה מכךחירום. גור

כב אינה תקינה, נזקכת החשמל של הרשמער

 שנוצר במהלך תאונה, עומסHELPכת למער

באותות לוויין או שהם אינם זמינים, עומס על

הרשת, תנאי מזג אוויר קשים, בניינים, מבנים,

.’הפרעות, מנהרות וכו

התניות כלליות
נתונים אישיים ופרטיותנתונים אישיים ופרטיותנתונים אישיים ופרטיותנתונים אישיים ופרטיותנתונים אישיים ופרטיות

ת ומשתמש אוספת, מעבד FCAת חבר¥ 

רישותכב בהתאם לדבנתונים הפרטניים של הר

החוק. ניתן למצוא מידע נוסף בתנאים הכלליים

של השירות ועל מדיניות הגנת מידע באתר

הרשמי של פיאט.

הלקוח הוא האחראי הבלעדי לשימוש¥ 

כב, גם ע“י  אנשים אחרים, ועליובשירותים בר

כב והנוסעים עללהודיע לכל המשתמשים בר

כת.השירותים והתפקודים ועל מגבלות המער

) מופעל (אם) מופעל (אם) מופעל (אם) מופעל (אם) מופעל (אםHELPאם שירות שיחת חירום (אם שירות שיחת חירום (אם שירות שיחת חירום (אם שירות שיחת חירום (אם שירות שיחת חירום (¥ 

קיים בגרסאות/שווקים), השיחה מנותבתקיים בגרסאות/שווקים), השיחה מנותבתקיים בגרסאות/שווקים), השיחה מנותבתקיים בגרסאות/שווקים), השיחה מנותבתקיים בגרסאות/שווקים), השיחה מנותבת

אוטומטית למרכז שירות פרטי. אנו מצהיריםאוטומטית למרכז שירות פרטי. אנו מצהיריםאוטומטית למרכז שירות פרטי. אנו מצהיריםאוטומטית למרכז שירות פרטי. אנו מצהיריםאוטומטית למרכז שירות פרטי. אנו מצהירים

בזאת שבכל מקום שנזכרת שיחת חירוםבזאת שבכל מקום שנזכרת שיחת חירוםבזאת שבכל מקום שנזכרת שיחת חירוםבזאת שבכל מקום שנזכרת שיחת חירוםבזאת שבכל מקום שנזכרת שיחת חירום

)))))HELPבטקסט זה, יש לראותה כמנוהלת) בטקסט זה, יש לראותה כמנוהלת) בטקסט זה, יש לראותה כמנוהלת) בטקסט זה, יש לראותה כמנוהלת) בטקסט זה, יש לראותה כמנוהלת (

באמצעות נותני שירות פרטיים.באמצעות נותני שירות פרטיים.באמצעות נותני שירות פרטיים.באמצעות נותני שירות פרטיים.באמצעות נותני שירות פרטיים.

דרישות מקדימות להפעלהדרישות מקדימות להפעלהדרישות מקדימות להפעלהדרישות מקדימות להפעלהדרישות מקדימות להפעלה

 אתה UconnectTMכדי להשתמש בשירותי ¥ 

ם בפורטל ייעודי שניתן להגיע אליוצריך להירש

מהאתר הרשמי של פיאט, להפעיל את

ההתקנים ברשותך ולהתחבר.

  אינם זמינים בכל UconnectTMשירותי ¥ 

השווקים וכפופים למגבלות בהתאם לסוג

, למיקום ולזמן השימוש UconnectTMכת מער

בשירותים.

, כולל UconnectTMתפקוד מלא של שירותי ¥ 

), תלוי בכיסוי של הרשתHELPשיחת חירום (

, אם הם אינםGPSהסלולרית יכולת קליטת 

זמינים, פעולה תקינה של השירותים אינה

מובטחת. ייתכן שלא יהיה כיסוי של הרשת

בהסלולרית דוגמת מנהרות, מוסכים, חניונים ר

קומתיים והרים.

ההשירותים עשויים להיות לא זמינים במקר¥ 

של עומס ברשת הסלולרית או בעיות הקשורות

כב (לדוגמה: טעינתבמקור המתח של הר

מצברנמוכה).

בעת שימוש בשירותים, על הלקוחות לשמור¥ 

על סודיות הסיסמאות שלהם לשימוש אישי ולא

לחלוק אותן עם אנשים אחרים.
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בנורות הלוגן יש לאחוז רק בחלק המתכתי77)
שלהן. נגיעה בחלק השקוף של הנורה
באצבעותיך, עלולה להפחית את עוצמת האור
היוצא ואף לקצר את אורך החיים של הנורה
עצמה. במקרה של מגע מקרי, נגב את הנורה
במטלית ספוגה באלכוהול והנח לנורה

להתייבש.

שינויים או תיקונים במערכת החשמל185)
אשר אינם מתבצעים נכון, או אינם מביאים
בחשבון את מפרטי המערכת, עלולים לגרום

לתקלות שתגרומנה לסכנת שריפות.

נורות הלוגן מכילות גז נתון בלחץ, העלול186)
להתפוצץ אם הנורה תישבר.

. אין12Vלעולם אל תנתק את מצבר 187)
. פנה תמיד למרכז שירות12Vלטפל במצבר 

מורשה מטעם חברת סמלת מוטורס בע”מ.

חשוב

אזהרה ההחלפת נור

הנחיות כלליות

 185((187  (186 

 77(

אם פנס לא עובד בדוק את הנתיך שלו¥

ה. כדי לדעת את מיקוםלפני החלפת נור

הנתיכים עיין בפסקה ”החלפת נתיך”

בפרק זה.

עים.ה במגה, בדוק חלודלפני החלפת נור¥

החלף נורות שרופות רק בחדשות מאותו סוג¥

והספק.

ה בפנס ראשי תמיד בדוקלאחר החלפת נור¥

את יישור וכיוון אלומת האור.

 לפעמים החלק הפנימי של פנס ראשי:האזהר

פל במקצת: זה איננו מעיד על תקלה אלאמעור

מטורות נמוכות ולחותבעי, הנובע מטפרעל מצב ט

באוויר. התופעה תיעלם מיד לאחר הפעלת הפנס.

נוכחות של טיפות מים בתוך הפנסים הראשיים

כז שירותת מים. מומלץ לפנות למרפירושה חדיר

ס בע”מ.ת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

כתסוללת מער
Uconnect Box

 כוללת סוללה עצמאיתUconnect Boxכת מער

ת ביצוע של מספר שירותים מקושריםהמאפשר

כב מנותק.גם אם מצבר הר

ךה את המשתמש שיש צורכת מזהירהמער

להחליף את הסוללה באמצעות הודעה ייעודית

סאות/ (אם קיימת) בגרUconnectכת בצג מער

שווקים) ובאמצעות הודעה ביישום בטלפון הנייד

סאות/שווקים).(אם קיים בגר

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

ס בע”ממוטור

אי החלפה של הסוללה וכתוצאה מכךה: הער

כת יכוליםהתעלמות מאזהרות של המער

להשפיע או על פעולת השירות או למנוע את

השירות כלל.

ללא קשר למצב הטעינה, יש להחליףה: הער

כז שירות מורשהאת הסוללה כל 5 שנים במר

ס בע”מ.ת סמלת מוטורמטעם חבר
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סוגי נורות

כב מותקנות נורות מהסוגים הבאים:בר   

ה וסובבה, לחץ את הנורת הנור) להסרB (סוג נורות עם פיני נעילה (ביונט):

אותה נגד כיוון השעון.

עים לחילוצן.) שחרר אותן מהמגC (סוג נורות גליליות: 

ה ממקומה.) שחרר את תפס ההידוק ושחרר את הנורD (סוג נורות הלוגן: 

ה ממקומה.) שחרר את תפס ההידוקה ושחרר את הנורE (סוג נורות הלוגן: 

ה.) מותקנות בלחיצה, משוך להסרA (סוג בד:נורות העשויות מזכוכית בל
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ך להתייחסותערהספקסוגנורות

אור גבוה בפנסים הראשיים
H755WD

FULL LED--

אור נמוך בפנסים הראשיים
H755WD

FULL LED--

מיים/נהיגת יוםפנסי צד קד
W21/5W - LED(*)21\5W

LED(*)----

-H1155Wמיים(**)פל קדפנסי ער

מייםפנסי איתות קד
WY21W21WB

LED(*)--

W16WF(***) / WY5W(****)16W(***) / 5W(****)Aפנסי איתות צדדיים

PY21IW21WBפנסי איתות אחוריים

W5W5WAפנסי צד

P21/5W21/5WBפנסי צד אחוריים

P21W21WBפנסי צד אחוריים/פנסי בלימה

W5W5WBפנס בלימה שלישי

W16W16WBפנסי נסיעה לאחור

W16W16WBפל אחוריפנס ער

C5W5WAת לוחית רישויתאור
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ך להתייחסותערהספקסוגנורות

12V10W10WCמית (עם הזזת עדשה)ה קדת תקרתאור

12V10W10WCה אחוריתת תקרתאור

אם קיים(*)

(**)     אם קיים

   (***) XL ודגמיTempo Libertoכב פנאי) (ר

(****) כל שאר הדגמים
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החלפת נורות חיצוניות
סוגי הנורות והספקים רלוונטיים מופיעים בנושא

ה”.”החלפת נור

מייםמכלולי פנסים קד
מיים כוללים נורות עבורנסים הקדמכלולי הפ

) (אם לאDRLפנסי צד, פנסים לנסיעה ביום (
) , פנסי אור נמוך, פנסי אורLEDקיימים פנסי 

גבוה ופנסי איתות.

ת הפנס הראשי פנהלהחלפה הנורות והסר
סכז שירות מורשה מטעם סמלת מוטורלמר

בע”מ.

כדי להוציא את הפנס הראשי, פעל באופן הבא:

פתח את מכסה המנוע כפי שמתואר בנושא¥
כבך”;”מכסה מנוע” בפרק ”הכר את ר

, איור 263,(A)נתק את המחבר החשמלי ¥
מהפנס;

, איור 264, המחברים(B)שחרר את הברגים ¥
כב, שחרר את בית הפנסאת הפנסים למר

בת שלו בתחתית (כפי שמוצג באיורמהתוש
264), הסר את הפנס והנח אותו על משטח

ה;עבוד

בי הפעולה המתוארים להלןבצע את  של¥
ה;להחלפת הנור

בעה התקן את הפנס וקלאחר החלפת הנור¥
, איור 264;(B)ת ברגים אותו בעזר

רות בפנס באופן הבא, איור 265:הנורות מסוד

Aפנסי איתות

Bאור נמוך בפנסים הראשיים

Cאור גבוה בפנסים הראשיים

Dפנסים לנהיגה ביום

E פנסי צד/פנסים לנהיגה ביום עם נורותLED

�)D(כחלופה ל

ה עבור האור הגבוה בפנסיםכדי להחליף נור

, איור 266.(C)הראשיים, הסר מכסה גומי 

ה עבור האור הנמוך בפנסיםכדי להחליף נור

, איור 266.(B)הראשיים, הסר מכסה גומי 

ה בפנסי איתות ובפנסי צד/פנסכדי להחליף נור

), הסר את מכסהLEDלנהיגה ביום (ללא נורות 

, איור 266.(A)הגומי 

לאחר ההחלפה, התקן נכון את מכסה הגומי ודא

שהוא נעול במקומו.

, איור 263,(A)חבר את המחבר החשמלי ¥
לפנס.
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פנסי צד/פנסים לנהיגת יום

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף נור

 איור 266;(A)הסר את כיסוי המגן ¥

, איור 267 נגד(B)ה סובב את מחזיק הנור¥

כיוון השעון.

ה המותקנת בלחיצה והחלףהוצא  את הנור¥

אותה;

בובה המותקנת בלחיצה וסיהוצא את הנור¥

נגד כיוון השעון (מסוג ביונט);

, נגד כיוון השעון.(B)ה התקן את מחזיק הנור¥

ודא שהיא ננעלת במקומה כהלכה.

 איור 266.(A)התקן את כיסוי המגן ¥
ה, פעל באופן הבא:כדי להחליף את הנור

 איור 266;(C)הסר את כיסוי המגן ¥

, איור 268(B)ה שחרר את מחזיק הנור¥

מהמחזיקים בצד והוצא אותו.

נתק את המחבר החשמלי;¥

ה החדשה. ודא שקו המתארהתקן את הנור¥

של החלק המתכתי מיושר עם חריצי

העקומה של הפנס הראשי תוך כדי שילובו

בתפסי הצד.

חבר מחדש את המחבר החשמלי;¥

 איור 266.(A)התקן את כיסוי המגן ¥

אור נמוך פנסים ראשיים

עם נורות להט

אור גבוה פנסים ראשיים

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף נור

 איור 266;(B)הסר את כיסוי המגן ¥

, איור 269(A)ה שחרר את מחזיק הנור¥

 בצד והוצא אותו.(B)מהמחזיקים 

נתק את המחבר החשמלי;¥

ה החדשה. ודא שקוהתקן את הנור¥

המתאר של החלק המתכתי מיושר עם

חריצי העקומה של הפנס הראשי תוך

כדי שילובו בתפסי הצד.

חבר את המחבר החשמלי;¥

 איור 266;(B)התקן את כיסוי המגן ¥

פנסי איתות
ה פעל באופן הבא:כדי להחליף נור

 איור 266;(A)הסר את כיסוי המגן ¥
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 איור 270 נגד (B)ה סובב את בית הנור¥

כיוון השעון.

ה במשיכתה והחלף אותה.הוצא את הנור¥

ה המותקנת בלחיצההוצא את הנור¥

בוב נגד כיוון השעון (מסוג ביונט);וסי

, עם כיוון (B)ה התקן את מחזיק הנור¥

השעון. ודא שהוא ננעל במקומו כהלכה.

 איור 266.(A)התקן את כיסוי המגן ¥

פלפנסי ער
(אם קיים)

מיים,פל קדה בפנסי ערכדי להחליף את הנור

פעל באופן הבא:

סובב את הגלגל פנימה במלואו;¥

), והסר אתAהברג החוצה את הברגים (¥

 איור 272;(B)הלוח 

פנסי צד
ה פעל באופן הבא איורכדי להחליף את הנור

:271

הזז ידנית את המראה כדי לאפשר גישה¥

;(A)בוע לשני ברגי קי

שנית מברג פיליפס הברג החוצה אתבעזר¥

הת מחזיק הנורהברגים והוצא את יחיד

בת בשחרור הזיזים.מהתוש

בוב בסי (B) ה והתקן מחדש החלף נור¥

נגד כיוון השעון.

, איור 273, ונתק את(C)כוונן את התפס ¥

;(D)בור החשמלי החי

 והסר אותה;(E)ה סובב את בית הנור¥

ה והחלף אותה;שחרר את הנור¥

ה חדשה ופעל בזהירות לפיהתקן נור¥

רות באופן הבא, איור 274:הנורות מסוד

Aפנסי בלימה/פנסי צד

Bפנסי צד

Cפנסי איתות

Dפנסי נסיעה לאחור

Eפל אחורייםפנסי ער

ה פעל באופן הבא איור 275, איורלהחלפת הנור

מכלולי הפנסים האחוריים

LEDסאות עם פנסי גר
סאות/שווקים אם קיים) להחלפת נורות(לגר

תכז שירות מורשה מטעם חבראלה פנה למר

ס בע”מ.סמלת מוטור
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פתח את מכסה תא המטען האחורי;¥

 מהכיסוי(A)שחרר את 7 ברגי ההידוק ¥

הפלסטי;

;(B)שחרר את 2 ברגי ההידוק ¥

בורה החוצה ונתק את החישלוף את היחיד¥

החשמלי.

ת המברג בעזר(C)שחרר את הברגים ¥

ה.המסופק והסר את בית הנור

(F) ,(E) ,(D)ה המוחלפת הוצא את הנור¥

בוב נגד כיווןחיפה עדינה וסיבאמצעות ד

השעון (נעילת ביונט) ולאחר מכן החלף

 באמצעות(H) ,(G)ה אותה. הסר את הנור

משיכתה החוצה.

ה למקום והדק אתהחזר את בית הנור¥

.(C)הברגים 

בור החשמלי, מקם נכון אתחבר את החי¥

כב ולאחר מכן הדק אתכב הרה במרהיחיד

.(B)בוע בורגי הקי

התקן את מכסה הפלסטיק והדק אותו¥
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אותה בחדשה.

ת לוחית רישויתאור
פעל באופן הבא:ה כדי להחליף את הנור

ה המסומנת בחץ, והסר אתלחץ בנקוד¥
, 280.(A)העדשה; באיור 

עי הצד.ה ממגע”י שחרור ה החלף את הנור¥

שחרר את 4 הברגים

פתח את מכסה תא המטען האחורי; איור¥

277 והחלף את הנורות:

Iפל אחוריה של פנס ערנור

Lה של פנס נסיעה לאחורנור

Mה של פנס צדנור

Nה של פנס בלימהנור

Oה של פנס צדנור

.(A)בוע באמצעות 7 בורגי הקי ה שלסת שלדסת משאית וגרעבור גר

תא הנהג:

פנס בלימה שלישי
ה פעל באופן הבא:כדי להחליף את הנור

בוע  איורהברג החוצה את שני בורגי הקי¥

;278

הוצא את המכלול;¥

, איור 279, יחד והסר(B)לחץ את הלשוניות ¥

ה;את בית הנור

ה המותקנת בלחיצה והחלףהוצא את הנור¥

פנסי צד
(אם קיים)

כב ארוך במיוחד:עבור ר¥

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף את הנור

, איור(C)בוע שחרר את שני בורגי הקי£
281, והסר את מכלול הפנס.

(D)ה בוב את בית הנורסובב 1/4 סי£
הנמצא בחלקו האחורי של מכלול הפנס

והסר אותו.

ה המותקנת בלחיצההוצא את הנור£
והחלף אותה בחדשה.
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עים;ה החדשה תפוסה נכון במגודא שהנור

התקן מחדש את העדשה.¥

החלפת נורות פנימיות

סוגי נורות ושיעור המתח מצוינים בסעיף ”החלפת

ה”.נור

מיה קדפנס תקר

ה בעלי משטחעבור תאי נוסעים ושלד

פעל באופן הבא:

(D)ה בוב את בית הנורסובב 1/4 סי£

הנמצא בחלקו האחורי של מכלול הפנס

והסר אותו.

ה המותקנת בלחיצההוצא את הנור£

והחלף אותה בחדשה.

כדי להחליף נורית פעל באופן הבא:

ה אחוריתת תקרתאור
להחלפת נורות פעל באופן הבא:

 איור 283(D)ה הוצא את פנס התקר¥
ה המוצגת על ידי החץ.בהפעלת לחץ בנקוד

, איור 284.(E)פתח את כיסוי המגן ¥

ה, איור 284 בשחרור(F)ה החלף את הנור¥
ה החדשהעי הצד, ודא שהנורממג

עי הצד האלה;מוקמה באופן נכון בין מג

 איור 284, והתקן(E)סגור את כיסוי המגן ¥
 איור 283(D)ה ת התקרמחדש את מנור

בת שלה, ודא שהיא נעולה במקומה.בתוש
באמצעות כלי קטן, הסר את החלק השקוף¥

) איור A.282ה (ת התקרשל מנור

ך) איור 282 לעברBה (משוך את הנור¥

והחלף אותה.

תמקם מחדש את העדשות של מנור¥

) כדי לוודא שהיא נעולהAה (התקר

במקומה.

 בתאLEDה ת תקרמנור
המטען

סאות/שווקים)(אם קיים בגר

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר
מיתה קדת תקרס בע”מ להחלפת מנורמוטור
LED.
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החלפת נתיך

מידע כללי
 188( (190 (189 (191 (192

 78(

כתנתיכים משמשים כאמצעי הגנה במער

פים) בגללהחשמל. הם מופעלים (כלומר נשר

כת או בגלל הפעלה לא נכונה.תקלות במער

ב חשמלי כלשהו מפסיק לפעול, ישכיכאשר ר

(A)ף. תיל הנתיך בדוק אם הנתיך שלו לא נשרל

ף החלףב להיות שלם. אם הנתיך נשראיור 285 חיי

ך אמפרי (בצבעאותו בנתיך זהה בעל אותו ער

זהה).

(B)נתיך תקין 

(C)נתיך שרוף 

כז שירות מורשהלהחלפת נתיכים , פנה למר

ס בע”מ.מטעם סמלת מוטור

מיקום נתיכים
בות נתיכים הנמצאותנתיכים נמצאים בשלוש תי

בלוח המכשירים, בתא המנוע ובצד ימין בתא

הנוסעים.

בת נתיכים בלוח המכשיריםתי

בת הנתיכים בלוח המכשיריםעל מנת לגשת לתי

, איור 287(A)  איור 286, שחרר את הברגים 

והסר את המכסה.
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בת נתיכים בתא המנוע �תי

ת חיווט אופציונליתיחיד

בת הנתיכים, איור 289� איורכדי לגשת אל תי

290� איור  291, הסר את מכסה המגן, איור

.288

שתחוש בהתנגדות (אל תהדק יתר על

ה);המיד

שחרר את הבורג בזהירות;¥

כאשר ראש הבורג יוצא מפתחו במלואו,¥

בת הנתיכים נפתחת;תי

הסר את המכסה.¥

כדי להתקין את המכסה, פעל באופן הבא:

בה באופן נכון;הצמד את המכסה אל התי¥

הדק את הבורג המחזיק במלואו באמצעות¥

מברג פיליפס;

סובב את הבורג לאט בכיוון השעון עד¥

שתחוש התנגדות (אל תהדק יתר על

ה);המיד

שחרר את הבורג בזהירות;¥

בת הנתיכיםכאשר הבורג מוברג במלואו, תי¥

ה כהלכה.סגור

בת נתיכים בתא המנועתי

פעל באופן הבא:

הדק במלואו את הבורג המחזיק באמצעות¥

מברג פיליפס שסופק;

סובב לאט את הבורג נגד כיוון השעון עד¥

ה חוטיתיחיד

(2.2 120 כ”ס / 140 כ”ס / 160 כ”ס / 180

 �)ֳ®AdBlue עם H3-Powerכ”ס 
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בת נתיכים אופציונלית בעמודתי

אמצעי ימני
(אם קיימת)

בת נתיכים זו, איור 292, הסר אתכדי לגשת לתי

מכסה המגן, איור 293.

ת חיווט אופציונליתיחיד

 אסור להחליף נתיך בנתיך בעל ערך188)

אם נתיך.  סכנת שריפה.אמפרי גבוה יותר

)MEGA-FUSE, MIDI-FUSE (הגנה כללי

כז שירות מורשהף , יש ליצור קשר עם מרנשר

סמלת מוטורס בע”מ.ת מטעם חבר

 לפני החלפת הנתיך השרוף, שלוף את189)
המפתח ממתג ההתנעה והפסק את פעולתם

של כל צרכני החשמל.

ך להחליף אותו נתיך שוב, פנהיש צוראם  190)

מרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלתל
מוטורס בע”מ

 מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה191)
מטעם חברת סמלת מוטורס בע”מ, אם נשרף
נתיך כללי של מערכת בטיחות (כריות אוויר,
בלמים), מערכת המנוע (מנוע, תיבת הילוכים)

או של מערכת ההיגוי.

 להחלפת נתיכים , פנה למרכז שירות192)
מורשה מטעם סמלת מוטורס בע”מ.

אסור בהחלט להחליף נתיך שרוף בשום78)
מוליך חלופי אחר.

אזהרה

חשוב
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אמפר    נתיךהתקן מוגן

בת נתיכים בלוח המכשיריםתי

F315ה פנימיתממסר של תאור

F337.5 (+מצבר)Start&Stopכת סאות עם מערחיישן ניטור של מצבר  עבור גר

F347.5בוס (חירום)ה פנימית של מיניתאור

Webastoה של ניתוק מצבר, קוצב זמןת בקרף, יחידת אקלים, אזעקה, טכוגררדיו, בקר

(+סוללה) S&S (TBMכת שמע (ם להתקנת מערכת. מייצב זר(+מצבר), מער
F3615

F377.5כזי (+מפתח)ה מרמי, לוח בקרלוח המחוונים, רדאר קד

F3820נעילת דלתות (+ מצבר)

F4320מית (+ מפתח)מגב שמשה קד

F4720חלון חשמלי בצד הנהג

F4820מיחלון חשמלי בצד הנוסע הקד

ם,ה, חיישן גשת ניתוק המצבר, וו גרירכת שמע לא מקורית, בקרי גלגל הגה, יחידמער

F495כת לניטור שטחים מתים, מתלים עם איזון עצמי (מפתח+)), לוח עזר, מערS&Sם (מייצב זר

בת הילוכיםבת הילוכים אוטומטית, בורר תית תית בקרת חיישני חניה, יחידת בקריחיד

F515מית, מראה פנימית דיגיטלית,ה חלונות חשמליים, מצלמה קדאוטומטית, לוח בקר

תכת בקרכזי וצדדי, מחבר יישור פנסים ראשיים, מערף, מטען אלחוטי, לוח מרטכוגר

) (מפתח+)TPMSלחץ אוויר בצמיגים (

F537.5לוח מחוונים (+ מצבר)

-F94לא בשימוש
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אמפרנתיךהתקן מוגן  

 H3-Power120 2.2     סאות עם גר HP - 140 HP - 160 HP - 180 HP - AdBlue®

(A)תי :�ת חיווט אופציונלית 2: יחיד(C)ת חיווט אופציונלית 1 (*) �: יחיד(B)בת נתיכים בתא המנוע 

F0640/60מאוורר לקירור מנוע הפועל במהירות גבוהה (+ מצבר)

F0740/50מאוורר לקירור מנוע הפועל במהירות נמוכה (+ מצבר)

F0840מאוורר תא הנוסעים (+ מפתח)

F0915שקע חשמלי אחורי (+ מצבר)

F1015צופר

F1415שקע חשמלי (+ מצבר)

F1515מצית סיגריות (+ מצבר)

F197.5כת מיזוג אווירחס של מערמד
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F2030מיתמגב השמשה הקד

F247.5ת עזר עבור הזזה וקיפול מראה (+ מפתח)לוח בקר

F3015ת מראותהפשר

WebastoF6130ה ת בקריחיד

WebastoF6220מאוורר תא נוסעים עם 

F6320השקע וו גריר

F6515ת גרורת בקריחיד

F6615ת גרורת בקריחיד

F6720השקע וו גריר

ריקF91ריק

ריקF92ריק

220VF9425ממיר 

SCR UREA(חיישני אוריאה) F9515

SCR UREA(חיישני אוריאה) F9620

F9715בת הילוכים אוטומטיתה של תית בקריחיד

F985בת הילוכים אוטומטיתבורר תי

אמפרנתיך  התקן מוגן
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MBUSF5415)סעפת יניקה / מאוורר (

F5515ביםחימום מוש

F5615שקע חשמלי לנוסעים מאחור

F5710במחמם נוסף מתחת למוש

F5815חימום חלון אחורי שמאלי

אמפרנתיך  התקן מוגן
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F5915חימום חלון אחורי ימני

-F60לא זמין

-F61לא זמין

-F62לא זמין

F6310ת מחמם נוסף לנוסעבקר

-F64במחמם נוסף מתחת למוש

F6530מאוורר מחמם נוסף לנוסע

אמפרנתיך  התקן מוגן
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החלפת גלגל

הנחיות כלליות

החלפת גלגל ושימוש נכון במגבה ובגלגל החלופי

בים אמצעי זהירות המפורטים(אם קיים), מחיי

להלן.

 193((197 (196 (195 (194 

הותהערות אזהר

משקל המגבה הוא 4.5 ק”ג;¥

רש שום כוונון;למגבה לא נד¥

בר ישלא ניתן לתקן את המגבה. אם הוא נש¥

להחליפו במקורי חדש;

בד ידית ההגבההאין לחבר למגבה שום כלי מל¥

שלו.

 198(

להחלפת גלגל פעל באופן הבא:

כב במקום שאין בו סכנהעצור את הר¥

בו תוכל להחליף את הגלגלמהתנועה וש

ה ומצוקה.בביטחה. הקרקע צריכה להיות ישר

הפסק את פעולת המנוע והפעל את בלם¥

החניה;

ב הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור;של¥

בש את אפודכב ללפני שאתה יוצא מהר¥
הבטיחות הזוהר (חובה בהתאם לחוק

במדינות מסוימות)

כב חונה בשל תקלה בהתקניםסמן שהר¥
רשים על ידי החוק בארץ בה אתה נוהגהנד

תת אזהרה, תאור(לדוגמה משולש אזהר
).’חירום וכו

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

כלשהו.

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

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

 Gראשי מברג

סאותבת הכלים לא מסופקת (עבור גראם תי¥

אבזור מסוימות), ייתכן כי הכלים מאוחסנים

בתיק כלים.

סאות עם חישוקי סגסוגת, הסר אתעבור גר¥

צלחת הגלגל המותקנת בלחיצה.

הוצא את מאריך מפתח הברגים, את מוט¥

בת הכלים.המפתח ואת המפתח מתי

בובכב את הכלי נכון ובאמצעותו שחרר בסיהר¥

.הפלחהל דעוימה לגלגב עוביקה יגרוב תא דחא

סובב את האום כדי להאריך את המגבה מעט.¥

ת ההגבהה הקרובהמקם את המגבה בנקוד¥

לגלגל המיועד להחלפה. נקודות ההגבהה

סאות בעלות בסיסמוצגות באיור 296. בגר

רגה מתקפלת, ישלגלים קצר בעלות מדג
ת ההגבה המוצגתלמקם את המגבה בנקוד

 �), כדי לא45°באיור 298 בעודו מיושר (ב
רגה.להפריע למד

 Aהוו גריר

Bמוט למפתח ברגים

 Cמפתח ברגים

 Dמגבה

 Eמאריך מפתח
ברגים

Fידית מברג

כה כוללת כלים הבאים:ערה
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בים שאתה עומדהזהר את כל העוברים והש¥
כבחק מהרכב. עליהם להתרלהרים את הר

עת בו עד שיעמוד שוב על הקרקע.ולא לג

סאות המצוידות במתלי אווירעבור גר¥
כב באמצעותמת הרמתכווננים, לפני הר

, איור(B) ו� (A)המגבה, לחץ על הלחצנים 
299, בו�זמנית במשך 5 שניות לפחות.

כבמת הרמצב ההפעלה המיועד להר
� בלחצנים דולקות.LEDמופעל: נוריות ה

 ו�(A)כדי לצאת ממצב זה, לחץ על הלחצן 
(B) זמנית במשך 5 שניות נוספות, שתי� בו

�כת תהיה פעילה ייכבו והמערLEDנוריות ה
במלואה. המצב מנוטרל אוטומטית כאשר

כב עולה על 5 קמ”ש.מהירות הר

199 (

כבם את הרהר¥

כב:מת הרלאחר הר

, איור(A)סאות, סובב את בורג בכל הגר¥
ך ביתרבת הגלגל החלופי ד300, של תוש

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

.300

סובב את הכלי נגד כיוון השעון, איור 301,¥
ה את הגלגל החלופי.כדי לאפשר הורד

תהמשך לסובב נגד כיוון השעון עד לנקוד¥
בוב אושתצוין בתחושת קושי של הסיה עציר

בנקישה של מנגנון השילוב הקיים בהתקן.

200 ((201 

בת של הגלגללאחר יישור של כבל התוש¥

כב.החלופי, הסר את הגלגל החלופי מהר

, איור 302(D)שחרר את כפתור התפס ¥

ושחרר את הגלגל באמצעות שחרור התומך

(E).
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כבים שחרר אתת הכלים המורבעזר¥
הברגים, איור 303 במלואם, והסר את

הגלגל.

התקן את הגלגל החלופי תוך יישור של¥
.(H), איור 304, עם הפינים (G)החורים 

בעת התקנת הגלגל ודא ששטחי התמיכה
של הגלגל נקיים מלכלוך שעלול לגרום

לשחרור הברגים.

הברג את 5 בורגי ההידוק.¥

הדק את הברגים הנמצאים באלכסון זה¥
ר המצוין באיור 304.דלזה, לפי הס

ת הגלגל, כדיהשתמש במפתח הסר¥
כב, והסר את המגבה.להנמיך את הר

כב, איור 301, עםהצמד את הכלי המור¥
, איור 300, אל הבורג(B)המאריך התואם  

(A)300 מה של הגלגל של התקן ההר,, איור
החלופי וסובב אותו בכיוון השעון, כדי להרים

ה את הגלגל החלופי עד שהוא נתמךחזר

כב בעלי חישוקי סגסוגת פעל באופן הבא:בכלי ר

בצע את החלפת הגלגל לפי הפעולות¥
ב ההעמסה שלהמתוארות למעלה עד לשל
מה של הגלגלהצמיג הנקור על התקן ההר

החלופי.

כה מתיק הכלים הנמצאהוצא את הער¥
בתא הכפפות.

בת אחת, שלושה ברגיםכה כוללת תושהער¥
המיוחדים ומפתח משושה (אלן) אחד, במיד

.10

בו נמצאכבך שגש לחלקו האחורי של ר¥
הגלגל החלופי.

ת את הכבל המחזיק את התקןודא שיישר¥
מה של הגלגל החלופי; קח את הפעמוןההר

בת העגולה, איורומקם אותו בתוך התוש
.306

בסוף הפעולה:

, איור(E)בור את הגלגל המוסר חבר אל החי¥
.(D)302, והדק את הכפתור 

, איור(D)בת מתחת לרצפה במלואו בתוש
.301

 202(
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הדק את הכפתור על הבורג, כדי לאבטח¥
בת, איור 307.את התוש

, איור 301 מופיע בחלון ההתקן.(D)בור החי

בדוק שהגלגל המוחלף מותקן נכון מתחת¥
ת במצמדמה מצוידכת ההרלרצפה (מער

להגבלת סוף המהלך). מיקום לא נכון עלול
להוות סכנה בטיחותית.

בת הכלים.ה לתיק/תיהחזר את כלי ההסר¥

בתבת הכלים לתוך התושהחזר את תיק/תי¥
ב הנוסע.שלה מתחת למוש

203((204 

בת בצדו הפנימי של חישוקהנח את התוש¥
הסגסוגת, איור 308.

השתמש במפתח המשושה (אלן) כדי¥
להדק את שלושת הברגים המיוחדים על

בת, איור 309, לנעילת החישוק.אומי התוש

כב, איור 301, עםהצמד את הכלי המור¥
, איור 300, אל הבורג(B)המאריך התואם 

(A)300 מה של הגלגל של התקן ההר,, איור
החלופי וסובב אותו בכיוון השעון, כדי להרים
את הגלגל החלופי עד שהוא נתמך במלואו

בת מתחת לרצפה. בדוק שסימןבתוש

אזהרה

 השתמש בתאורת החירום שלך,193)
 כדי להראות שרכבך’במשולש האזהרה וכד

נייח, בהתאם לחוקי התעבורה הקיימים.

על הנוסעים לצאת מהרכב, בפרט, אם הוא
מוביל משקל כבד, ולהמתין להחלפת הגלגל

הרחק מהתנועה. הפעל את בלם החניה. אם
החלפת הגלגל מתבצעת על מדרון או בדרך

לא סלולה, חסום את הגלגלים בחפץ מתאים
כלשהו.

 הגלגל החלופי המסופק (אם קיים)194)
הוא ספציפי לרכבך. לכן, אין להשתמש בו

בדגמים אחרים. אל תשתמש בגלגלים
חלופיים של דגמים אחרים ברכבך. בורגי

הגלגל מותאמים לרכבך בלבד, ואין
להשתמש בהם בדגמים אחרים או

להשתמש בברגים מדגמים אחרים ברכבך.
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תקן את הגלגל והתקן אותו בהקדם195) 
האפשרי. אל תשמן את הברגת הברגים לפני
ההתקנה, אחרת הברגים עלולים להשתחרר.

 השתמש במגבה להחלפת הגלגל ברכב196)
שעמו הוא סופק או בכלי רכב מאותו דגם.
לעולם אל תשתמש במגבה למטרות אחרות
כגון הרמת דגמים אחרים. מיקום לא נכון של
מגבה עלול לגרום לרכב המורם ליפול. אל
תשתמש במגבה, כדי להרים משקלים גבוהים

מאלה המצוינים על התווית.

 לעולם אל תחבל בשסתום הניפוח. לעולם197)
אל תכניס כלים בין חישוק לצמיג. בדוק לחץ
אוויר בצמיגים ובצמיג החלופי באופן סדיר. ערכי
הלחץ המומלצים מצוינים בפרק ”מפרטים

טכניים”.

 אין להשתמש בכלים אחרים מלבד הידית198)
המסופקת עם התקן ההרמה של הגלגל

החלופי. יש להפעילה באופן ידני בלבד.

 בגרסאות המצוידות במתלה אוויר199)
מתכוונן, לעולם אל תכניס את הראש או את
הידיים לבית הגלגל: הרכב עלול להתרומם או
לרדת פתאום בעקבות שינויים אפשריים

בעומס או בטמפרטורה.

  יש להפעיל את ההתקן באופן ידני בלבד200)
ללא שימוש בכלים אחרים מלבד הארכובה

המסופקת.

 החלקים הנעים של המגבה (בורג201)
וחיבורים) עלולים לגרום פציעות: אל תיגע בהם.
אם באת במגע עם חומר סיכה, נקה אותו

ביסודיות.

 בסוף הרמה/נעילה של הגלגל החלופי202)
ולאחר שבדקת שהגלגל מותקן נכון מתחת
לרצפה (לשונית צהובה בתוך חלון ההתקן),
הוצא את מפתח הברגים (היזהר לא לסובב
אותו בכיוון הנכון) כפי שמוצג באיור 305, כדי
להקל על הוצאת המפתח עצמו וכדי למנוע
שחרור של התקן החיבור ולאפשר החיבור

הבטוח של הגלגל.

 אם הגלגל החלופי מוזז, בדוק שהוא203)
מותקן נכון בתוך התושבת שלו מתחת לרצפה.
אם הוא לא מותקן נכון, בטיחות הרכב עלולה

להיפגע.

 התקן ההרמה של הגלגל החלופי מצויד204)
במצמד בטיחות הנועד להגנתו. ניתן להפעיל
אותו אם מופעל עומס חריג על בורג המנגנון.

כת תיקון צמיגער
Fix & Go מהיר 
(אם קיימת)

בה”, נמצאת בתיFix & Goכת התיקון המהיר ”ער

כהמי של תא הנוסעים. הערת, בחלק הקדמיוחד

כוללת איור 310:

205( (207 (206 79( (80 4(

) הכולל חומר איטום עםAמיכל אחד (¥

), צינור מילוי אווירEצינורית מילוי שקופה (

/Max h) עם הכיתוב Dבקה () ומדCשחור (

kmבקה בקמ”ש) להדְֻבית  80 (מהירות מר

במקום נראה לעין (לדוגמה לוח המכשירים)

לאחר תיקון הצמיג.

).H) הכולל מחבר חשמלי (Fחס (מד¥

זוג כפפות מגן הנמצא בתא מיכל חומר¥

האיטום.
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הליך התיקון

פעל באופן הבא:

חק מהמנוע במקוםכב הרעצור את הר¥

בו ניתן להחליף את הגלגל בבטחה.בטוח ש

דומם את המנוע, הפעל את בלם החניה¥

ב להילוך ראשון או אחורי.ושל

בש אפוד זוהר (אםכב, ללפני היציאה מהר¥

ה דורשות זאת), צייתתקנות התעבור

בה אתה נוהג.ה במדינה שלהוראות התעבור

) לשקעAהכנס את מכל חומר האיטום (¥

) ולחץ אותו בחוזקהFחס (התואם במד

כלפי מטה עד שתשתמע את נקישת

בקת הגבלת המהירותהנעילה. הסר את מד

)Dבק אותה במקום נראה לעין.) והד

) ולחץ אותוFחס (לשקע התואם במד¥

בחוזקה כלפי מטה עד שתשתמע את

בקת הגבלתנקישת הנעילה. הסר את מד

בק אותה במקום נראה) והדDהמהירות (

לעין.

עטה את כפפות המגן.¥

הסר את המכסה משסתום הצמיג וחבר¥

את הצינורית השקופה של מיכל חומר

) לשסתום. ודא שמתגEהאיטום (

) במצב כבויON/OFFבוי (ההפעלה/ הכי

)OFF.(

) איור H311חבר את המחבר החשמלי (¥

כב והתנע את המנוע. של הר12Vלשקע 

חס בלחיצה על מתגהפעל את המד¥

). איור ON.310בוי(מצב ההפעלה/הכי

כאשר הלחץ המתואר בנושא ”גלגלים”

בקתבפרק ”נתונים טכניים” הרשום במד

לחצי אוויר בצמיגים נראה במד לחץ האוויר

)Bחס בלחיצה על), הפסק את פעלת המד

בוי שוב.מתג ההפעלה/הכי

חס בלחיצה  עלנתק את המיכל מהמד¥

) איור את המיכל כלפיGלחצן השחרור (

מעלה

) איור 310 מציג לחץBאם מד לחץ האוויר (

 �, 15 דקות לאחרpsi 43.5 בר/ 3הנמוך מ

חס, נתק אתחס, כבה  את המדהפעלת המד

) משסתום הצמיגEצינורית חומר האיטום (

חס.) מהמדAוהסר את המיכל (

הזז את המכונית כ� 10 מטרים כדי לפזר את

חומר האיטום.

כב בבטחה הפעל את בלם החניהעצור את הר

) איורCוחבר מחדש את צינור הניפוח השחור (

רש. אם גם כעת לחץ310 כדי לנפח ללחץ הנד

האוויר נמוך יותר מ� 3 בר לאחר 15 דקות של

הפעלה, אל תמשיך בנסיעה. מומלץ לפנות

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברלמר

חק של 8 ק”מס בע”מ. לאחר נהיגה למרמוטור

ך, עצור במקום בטוח ומתאים והפעל אתלער

חס ונפח באמצעותבלם החניה. הוצא את המד

).Cצינור הניפוח השחור (

 � תקןpsi 43.5 בר/ 3אם הלחץ המוצג גבוה  מ

כז שירותאת לחץ האוויר וסע בזהירות למר

ס בע”מת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

הקרוב.

הליך ניפוח ללחץ אוויר תקין
פעל באופן הבא:

כב במקום בטוח, כמתוארעצור את הר¥

לעיל, והפעל את בלם החניה.

הוצא את צינור הניפוח השחור והברג אותו¥

באופן הדוק לשסתום הצמיג. מלא אחר

ההוראות להלן.

החלפת מיכל חומר איטום
פעל באופן הבא:

כות,השתמש רק במיכלים מקוריים עבור ער¥

כז שירות מורשהכוש במראשר ניתן לר

ס בע”מ.ת סמלת מוטורמטעם חבר
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 חומר האיטום יעיל בטמפרטורות79)
50�  ל� 40OCחיצוניות שבין OCלחומר .+

האיטום יש תאריך תפוגה ויש להחליפו מדי
פעם. ניתן לתקן צמיגים עם נזק עד קוטר

של 6 מ”מ בסוליה. הראה את האריזה ואת
התווית למתקן הצמיגים שיטפל בצמיג
שתיקנת באמצעות ערכת תיקון צמיג.

חובה לציית לחוקים ולתקנות המקומיות205) 
בכל הקשור לתיקון תקר בצמיג.

:אין לנסוע מעל ל�  80חשוב: 206) 
קמ”ש. הימנע מהאצות ובלימות פתאומיות.

הערכה לתיקון צמיג מתקנת את הצמיג
באופן זמני בלבד, לכן יש לפנות למומחה
לבדיקת הצמיג ולתקנו בהקדם האפשרי.

לפני השימוש בערכת התיקון, ודא שהנזק
לצמיג אינו חמור ושהחישוק במצב טוב,

אחרת, אל תשתמש בערכה ופנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת סמלת מוטורס

בע”מ. אל תוציא גופים זרים מהצמיג. אל
תפעיל את המדחס במשך יותר מ� 20 דקות

רצופות � סכנת התחממות יתר.
 המידע החיוני הנדרש בהתאם לתקנות207) 

החוק תקפות מצוין על גבי אריזת הערכה
. קרא את התווית בעיוןFix&Goלתיקון צמיג 

לפני השימוש. הימנע משימוש לקוי. השימוש
בערכה מותר למבוגרים בלבד ואסור לילדים.

אזהרה

חשוב

אזהרה

 יש לסלק נכון את המיכל ואת נוזל האיטום4)
שבו. השלך בהתאם להוראות החוק והתקנות

הישימות.

התנעה בחירום
 בלוח המחוונים נדלקת ה אם נורית האזהר

כז שירות מורשהברציפות, התקשר מיד למר

ס בע”מ.ת סמלת מוטורמטעם חבר

התנעה באמצעות כבלי עזר
ה שהמצבר התרוקן, ניתן להתניע את המנועבמקר

בולת אובאמצעות מצבר עזר, בעל אותה קי

בולת מעט גבוהה יותר מהמצבר שהתרוקן.בקי

תכז שירות מורשה מטעם חברהתקשר מיד למר

סמלת בע”מ.

 208(

כב פעל באופן הבא:להתנעת הר

 312 כדי לגשת(A)ם את מכסה המצבר הר¥

ב החיובי;לקוט

ב)בים החיוביים (+ סמוך לקוטחבר את הקט¥

של שני המצברים, באמצעות כבל עזר

להתנעה;

בטוקל ינשה רזעה לבכ לש דחא הצק רבח¥

של המצבר המסייע, ואת הקצה )�( ילילשה

ת הארקה איור 313;השני לנקוד

התנע את המנוע;¥

לאחר התנעת המנוע � הסר את הכבלים¥

בור.ר החידר הפוך לסדבס

 בדוק לחץ אוויר במד לחץ האוויר80)
כשהמדחס כבוי, כדי לקבל קריאה מדויקת

יותר.
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תהליך זה חייב להתבצע בידי צוות 208)
מקצועי כי פעולות לא נכונות עשויות לגרום
להתחשמלות. כמו כן, נוזל המצבר הוא חומר
רעיל ומשתך: הימנע ממגע עם עיניים ועור.
הרחק להבות חשופות וסיגריות דולקות

מהמצבר ואל תיצור ניצוצות.

אזהרה

טעינה מחדש של

המצבר

: תהליך טעינת המצבר הוא לידיעתךהאזהר

כזבצע פעולה זה, מומלץ לפנות למרבד. כדי לבל

סת סמלת מוטורשירות מורשה מטעם חבר

בע”מ.

ת מתג ההתנעה למצב: אחרי העברהאזהר

STOPת דלת הנהג המתן כדקה לפחות וסגיר

לפני שאתה מנתק את אספקת החשמל

מהמצבר ומחבר אותה מחדש. כאשר אתה

מחבר שוב את הכבלים למצבר ודא שמתג

ה. ושדלת הנהג סגורSTOPההתנעה במצב 

בת להיות איטית בשיעור: טעינה חייהאזהר

אמפר נמוך ולהימשך כ� 24 שעות. טעינה

ממושכת עלולה להזיק למצבר.

כת: יש לחבר נכונה את כבלי מערהאזהר

החשמל אל המצבר, כלומר, הכבל החיובי (+)

בב החיובי והכבל השלילי (�) לקוטמתחבר לקוט

בי המצבר מסומנים בסמל (+)השלילי. קוט

בדוקובסמל (�) על גבי מכסה המצבר. יש ל

בי המצבר לא חלודים ושהכבלים מחובריםשקוט

ב.אליהם היט

כב באמצעותאם ברצונך להטעין את מצבר הר

מטען מצברים מהיר, נתק את כבלי המצבר לפני

הטעינה. אל תשתמש במטען מצברים מהיר כדי

כתכב ללא מערכלי ר
Stop/Start

כדי לטעון את המצבר, פעל באופן הבא:

ב המצבר השלילי.נתק את הכבל מקוט¥

בי המצבר תוךחבר את כבלי המטען לקוט¥

בים הנכונים.ה על הקטהקפד

הפעל את המטען.¥

בתום הטעינה כבה את המטען לפני שאתה¥

מנתק אותו מהמצבר.

ב המצבר השלילי.חבר מחדש את קוט¥

כתכב עם מערכלי ר
Stop/Start

כדי לטעון את המצבר, פעל באופן הבא:

 (בלחיצה על הלחצן (A)נתק את המחבר¥

(B)  מהחיישן ((C) מת המבקר את ר

ב השלילי (�)בקוטהטעינה של המצבר, ש

(D) .של המצבר  

בחבר את הכבל החיובי של המטען לקוט¥

 ואת הכבל השלילי (E)החיובי של המצבר 

(F) ב החיישן, כפי שמוצג באיור 314. לקוט

הפעל את המטען.¥

בתום הטעינה כבה את המטען.¥

אם לאחר מספר ניסיונות התנעה המנוע אינו

כז שירותמותנע, אל תתעקש. התקשר למר

ת סמלת בע”מ.מורשה מטעם חבר

בים: אל תחבר ישירות את שני הקטהאזהר

השליליים של שני המצברים: ניצוצות יכולים

להצית גז המשתחרר מהמצבר. אם המצבר

ע בין חלקיםכב אחר, מנע מגהמסייע הוא בר

כבים.מתכתיים של שני הר

חיפההתנעה בד
ה אוחיפה, בגרירלעולם אל תתניע את המנוע בד

בנסיעה המורד. פעולה זו יכולה לגרום לזרימת

הדלק לתוך הממיר הקטליטי ולגרום לו נזק בלתי

הפיך.

לספק את מתח ההתנעה.

 209( (210
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אזהרה

מתג ניתוק אספקת

דלק
כב מצויד במתג בטיחות שנכנס לפעולההר

ה של התנגשות, הוא מפסיק את אספקתבמקר

הדלק וכתוצאה מכך מכבה את המנוע.

ענמיה נוזל מצבר הוא חומר רעיל ומשתך. 209)
ר צריכהבצמה תניעט .רוע םעו םייניע םע עגממ

להתבצע במקום מאוורר. הרחק מהמצבר אש
גלויה ואל תשתמש בחפצים שעלולים ליצור

ניצוצות: קיימת סכנת פיצוץ ושריפה.

 אל תנסה לטעון מצבר קפוא. יש ראשית210)
להפשירו, כדי למנוע סכנת פיצוץ. אם המצבר
קפא � יש לבדוק אותו תחילה ע”י אדם מקצועי
ומיומן כדי לודא שהרכיבים הפנימיים לא ניזוקו
ושמארז המצבר לא נסדק, דבר שעלול לגרום

לדליפה של חומצה רעילה ומאכלת.

211((212 

הפעלת מתג ניתוק הדלק מחדש

כדי להפעיל מחדש את מתג ניתוק הדלק, לחץ
 איור 315.(A)על כפתור 

אם לאחר התנגשות אתה מריח ריח של211) 

דלק, או מבחין בדליפה ממערכת הדלק, אל

.הפירשל הנכס תמייק ,שדחמ גתמה תא ליעפת

אזהרה

 לפני הפעלה מחדש של מתג ניתוק212)

הדלק, בדוק בקפידה שאין דליפת דלק ושלא

נגרם נזק למכשירים חשמליים ברכב (למשל

הפנסים הראשיים).

בוראחרי שניתקת את המטען, חבר את החי¥

(A)  לחיישן (C) .314 כפי שמוצג באיור 

כת ניתוקמער

אספקת דלק
בות פגיעה בתאונהכת מופעלת בעקהמער

מת:הגור

ממתבותיו להדלניתוק אספקת הדלק ובעק¥
תהמנוע. נעילת הדלתות משתחרר

אוטומטית.

כב הפנימית נדלקת, נטרולת הרתאור¥
ת האקליםכת בקראוורור של מער

בוי מהבהביהדלקת מהבהבי החירום (לכי¥
החירום, בצע את הליך ה”האיפוס” המתואר

להלן).

כתבות של המערסאות ההתערבכמה גר
מצוינת בהודעה המוצגת בתצוגה. באותו אופן

ה את הנהג אםהודעה ייעודית בתצוגה מזהיר
כת עשויה לא לפעול.המער

ב שאין דליפות דלק, לדוגמה,בדוק היטה: אזהר
כב או ליד מיכל הדלק.מתא המנוע, מתחת לר

אחרי התנגשות, סובב את מתג ההתנעה למצב
STOP.כדי למנוע את פריקת המצבר ,
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ף אנכית לחורהכנס את המברג המצור¥

השחרור.

בפינה הימנית האחורית של בורר ההילוכים (איור
317) ולחץ על ידית השחרור והלחצן על ראש

הבורר בו זמנית:

הליך האיפוס לאחר תאונה קלה, פשוט סובב

 ולאחר מכן הפעל.STOPאת המפתח למצב 

ה,ה, עליך לקרוא לעזרה של תאונה חמורבמקר

כב.כיוון שלא ניתן להתניע את הר

שחרור בורר הילוכים

בת הילוכיםבתי

אוטומטית
אם ארעה תקלה פעל באופן הבא, כדי להעביר

:Pאת ידית ההילוכים למצב חניה 

דומם את המנוע.¥

ב את בלם החניה.של¥

ה המצוינת בחץ, איורעבוד בעדינות מהנקוד¥

םת  כיסוי בורר ההילוכים והר316 להסר

כלפי מעלה.

לחץ על דוושת הבלם במלואה והחזק אותה¥

במצב זה.

.Nב את ידית ההילוכים בהילוך סרק של¥

התקן את מכסה בורר ההילוכים.¥

התנע את המנוע¥

הוצאת מפתח ההתנעה
במצב חירום

בת הילוכים אוטומטית)סאות עם תי(גר

81(

אפשר להוציא את המפתח ממתג ההתנעה
חוק), רקסאות עם מפתח ללא שלט ר(עבור גר

.Pאם ידית ההילוכים במצב חניה 

כב ריק והמפתח נמצא בתוך מתגאם מצבר הר
ההתנעה, המפתח יהיה נעול במקומו.

בים הבאים להוצאת ידנית שלבצע את השל¥
המפתח:

ב הילוךכב במקום בטוח, שלעצור את הר¥
והפעל את בלם החניה.

) איור (318) (הנמצאAבאמצעות מפתח (¥
כב), פתח אתבתיק יחד עם מסמכי הר

) איור 319 של  הכיסויBבורגי ההתקנה (
התחתון.

) של עמודCהסר את הכיסוי התחתון (¥
ההגה באמצעות איור 319 ושחרורו מתוך

בת שלו.התוש

), איור 320, כלפי מטהDמשוך את לשונית (¥

ביד אחת וביד השנייה החלק את המפתח

ה.החוצה להסר
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בת הכלים מתחתמית נמצאת בתיבעת הקדהט

כתב הנוסע. בדגמים המצוידים בערלמוש

Fix&Goבת הכלים זמינה ללא גלגל חלופי, תי

ת (אם קיימת).רק בהזמנה מיוחד

מית  שלה הקדבעת הגרירבת הכלים, טר תיבהיעד

כב ביחדכב נמצאת בתיק המסמכים של הרהר

עם ספר הנהג.

כבת הרגריר
213((221 (220 (219 (218 (217 (216 (215 (214 

בור לווה לחיבעות גרירכב מגיע עם שתי טהר

ה.גריר

לאחר שהוצאת את המפתח התקן את¥

) איור 319, ודא שהואCהכיסוי התחתון (

ב. הדק בחוזקה את בורגי ההתקנהנעול היט

)B.(

 מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה80)
מטעם חברת סמלת מוטורס בע”מ לביצוע

ההתקנה מחדש. אם ברצונך לבצע זאת
בעצמך יש לשים לב במיוחד להשתלבות

רעש בשל התקנה שגויה של הכיסוי התחתון
עם הכיסוי העליון. תפסי החיבור. אחרת,

אתה עלול לשמוע רעש בשל התקנה שגויה
של הכיסוי התחתון עם הכיסוי העליון.

חשוב
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 הברג את טבעת הגרירה ובדוק שהיא213)
מוברגת עד סוף מהלכה.

 לפני גרירה, הפסק את נעילת עמוד214)
ההגה (ראה נושא ”מתג התנעה” בפרק ”הכר

את רכבך”).

 זכור שמגבר הבלם והיגוי הכוח החשמלי215)
אינם זמינים במהלך גרירה. לכן, יש להפעיל
כוח רב יותר, כדי לתפעל את דוושת הבלמים

ואת גלגל ההגה.

אל תשתמש בכבלים גמישים לגרירת216) 
רכב והימנע מטלטולים. במהלך גרירה ודא
שהחיבורים המהודקים לא גורמים נזק לרכיבים

סמוכים.

במהלך הגרירה, הקפד על חוקי217) 
התעבורה הנוגעים להתקן הגרירה ולהתנהגות

בכביש.

אל תתניע את המנוע במהלך גרירת218) 
הרכב.
גרירה חייבת להתבצע בדרכים/רחובות219)

בלבד. אין להשתמש בהתקן לחילוץ רכב שירד
מהכביש.

 אין לגרור רכב, כדי להתגבר על מכשולים220)
גדולים בדרך (כגון מצבורי שלג או חומר

שהתפזר על פני הדרך).

 גרירה מתבצעת אם שני כלי הרכב221)
(הגורר והנגרר) מיושרים ככל הניתן. גרירה
באמצעות גרר אף היא חייבת להתבצע לאחר

יישור של שני כלי הרכב.

כדי להשתמש בו פעל באופן הבא:

 והסר אותו, כפי שמצוין(A)פתח את הכיסוי ¥

באיור 321;

, איור 321, נגד כיוון(B)סובב כפתור הנעילה ¥

בה, איורהשעון והסר אותו, כדי להוציא את התי

322;

בה והכנסהוצא את המברג המסופק מהתי¥

ה המוצגת באיור 324 , כדי להריםאותו בנקוד

;(C)את המכסה 

בה והברג מהתי(D)ה הוצא את לולאת הגריר¥

אותה בתוך פין ההברגה, איור 324. הלולאה

ה, איור 325, נמצאת בנקוד(B)האחורית 

המוצגת באיור.

בת ההילוכיםדגמים עם תי

אוטומטית

, AT9בת הילוכים אוטומטית כב עם תיבכלי ר

ה.ה אסורהגריר
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טיפול ותחזוקה

תחזוקה נכונה מאפשרת לשמור על ביצועי
הרכב לאורך זמן, בנוסף על עלויות שימוש
נמוכות ועל יעילותן של מערכות הבטיחות.

פרק זה מסביר כיצד ניתן לעשות זאת.
ראולית,ה אלקטרו�הידכת בקרעם מער

שמנוהלת באופן אלקטרוני.
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טיפולים תקופתיים
כב חיונית להבטחתתחזוקה נכונה של הר

בות.תקינותו ומצבו  למשך שנים ר

ת בדיקותרת פיאט תכננה סידה זו, חברלמטר

בצע ו/או במרווחי זמןופעולות תחזוקה שיש ל

בועים, כמתואר בתוכנית הטיפוליםחק קלמר

התקופתיים.

בביצוע פעולות תחזוקה וכן בטיפולים

בים אוכיך בהחלפת רתיים, לעיתים יש צורגרהש

בצע בהסכמהבתיקונים נוספים. את אלה יש ל

מפורשת של הלקוח.

בצע פעולות שונות המתוארותלעתים ראוי ל

בתכנית הטיפולים בתדירות גבוהה יותר, בייחוד:

ביצוע בדיקות נוספות המפורטות בהמשך¥

כב.בית של הרכדי להבטיח פעולה מיט

ה של שימוש בתנאים קשיםבמקר¥

ת(העיקריים מתוארים להלן, לדוגמה גריר

גרור).

: מועדי הטיפול בהתאם לתוכניתהאזהר

תית מפורטים על ידי היצרן. איגרהטיפולים הש

ביטולתיים עלול לגרום לגרביצוע הטיפולים הש

עה של חשש בנוגתוקף האחריות. במקר

כב אנו ממליצים לךלפעולה התקינה של הר

כז שירות מורשה שלך מטעם סמלתלפנות למר

ס בע“מ, לפני המתנה למועד  הטיפולמוטור

התקופתי.

תיותגרבדיקות ש
כל 1,000 ק”מ או לפני נסיעה ארוכה, בדוק והוסף

ך:ת הצוראת הפריטים הבאים במיד

מפלס נוזל קירור המנוע¥

מפלס נוזל בלמים¥

¥AdBlue®(אוריאה) תוסף פליטות למנועי 

סאות/שווקים אם קיים)דיזל (עבור גר

מית.מפלס נוזל לשטיפת השמשה הקד¥

מצב הצמיגים ולחץ האוויר.¥

ה (פנסים ראשיים, מחווני כיוון,פעולת התאור¥

מהבהבי חירום וכדומה).

פעולת המגבים/המתזים של השמשה¥

מית, המצב ובלאי להבי המגבים שלהקד

מית והחלון האחורי.השמשה הקד

בדוק את מפלס שמן מנוע כל 3,000 ק”מ והוסף

ך.ת הצורבמיד

בובי סרק לעתיםכאשר המנוע פועל בסי¥

חקים ארוכיםתכופות או בנהיגה למר

ב אי הפעלה  לפרקובמהירות נמוכה, או עק

זמן ארוך.

בצע את הבדיקות הבאות לעתים קרובות יותריש ל

בע בתוכנית הטיפולים:מהנק

פידות בלמי הדיסק ואתבדוק את המצב  של ר¥

ת שחיקתן.מיד

בדוק את ניקיון המנעול של מכסה תא מנוע¥

ודלת תא המטען. בדוק את ניקיון וסיכת

הידיות.

בדוק חזותית את המצב הכללי של המנוע,¥

בת ההילוכים, הצינורות הקשיחיםתי

והגמישים (פליטה, דלק, בלמים), חלקי גומי

(שרוולי מגן, שרוולים, תותבים וכדומה).

בדוק את טעינת המצבר ומפלס הנוזל שלו¥

(אלקטרוליט).

בדוק חזותית את המצב של רצועות ההנעה¥

השונות.

ך את שמן המנוע ואתת צורבדוק והחלף במיד¥

מסנן השמן.

ך החלף את מסנן האוויר.ת הצורבדוק ובמיד¥

ב מסנן של תא הנוסעים והחלףבדוק קר¥

ך.ת הצורבמיד

ה:אזהר
תנאי שירות קשים

כב באחד מהתנאיםבים להשתמש בראם מר

הבאים:

ת גרור או קרוואן.גריר¥

כים מאובקות.רבד¥

חקים קצרים (פחותבנסיעות חוזרות למר¥

ה החיצוניתמ� 8�7 ק”מ), בטמפרטור

נמוכה מאפס מעלות.
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12345שנים

£££££ך.ה הצורבדוק את טעינת המצבר וטען אותו במקר

בדוק מצב/בלאי צמיגים ותקן לחץ אוויר, אם צריך. בדוק מצב

£££££כה לתיקון צמיג (אם קיימת)טעינה/תאריך תפוגה של הער

ת תא המטען,ה (פנסים ראשיים, פנסי איתות, מהבהבי חירום, תאורבדוק את פעולת התאור

)’ה בלוח המחוונים וכדה בתא הכפפות, נוריות אזהרה בתא הנוסעים, מנורתאור
£££££

£££££ךה הצורמית וכוונן את המתזים במקרבדוק את פעולת המגבים/המתזים של השמשה הקד

£££££מית/חלון אחורי (אם קיים)בדוק את מיקומו/בלאי של להב המגב של השמשה הקד

£££££בורים נקיים ומשומניםבדוק שמנעול מכסה המנוע ותא המטען נקי ושחי

כב חיצוני, הגנת גחון, צינורות קשיחים וגמישים (צינורבצע בדיקה חזותית של:  מר

£££££)’פליטה, צינור אספקת דלק וצינור בלמים), חלקי גומי (שרוולים, שרוולי הינע, תותבים וכד

מיים; בדוק את פעולתומיות ושל בלמי דיסק קדפידות בלמים קדבדוק מצב ושחיקה של ר
£££££ פידות.של מחוון בלאי הר

פידות בלמים אחוריות ושל בלמי דיסק אחוריים; בדוק את פעולתובדוק מצב ושחיקה של ר
£££££

פידות. (אם קיים)של מחוון בלאי הר

תוכנית טיפולים תקופתיים
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12345שנים

בדוק מפלסי נוזלים בתא המנוע, והוסף
 

£££££ך (1)ה הצורבמקר

££בצע בדיקה חזותית של חגורות ההינע של האביזרים

££בדוק את מצבה של רצועת תזמון

£££££ךה הצורבדוק את מהלכו של בלם החניה וכוונן במקר

£££££בדוק פליטות ו/או פליטות עשן.

ת המנוע/דלק (באמצעות שקע אבחון) בדוק את פעולתה שלכת בקרבדוק פעולתה של מער

כת ניהול מנוע/דלק והתיישנות שמן מנוע (האחרון אם קיים)מער
£££££

£££££.S.S.Dבדוק ניקיון מסילות ההנחיה הנמוכות של דלתות ההזזה הצדדיות בדגמים עם 

£££££החלף מסנן דלק

(6)החלף חגור(ו)ת אביזרים

(6)ת תזמוןהחלף חגור

£££££ב מסנן אוויר (2), (3)החלק קר

(4)החלף שמן מנוע ומסנן שמן מנוע

(5)החלף נוזל בלמים

£££££החלף מסנן תא נוסעים

(7) (אם קיים)TBMהחלף סוללת  
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כת.כב זה ולאחר בדיקה של שלמות המער(1) השתמש תמיד רק בנוזלים הרשומים בספר ר

כב מצויד במסנן אוויר המיועד לאזורים מאובקים: בדוק ונקה מסנן כל 20,000 ק”מ, החלף מסנן כל 30,000 ק”מ, או שנה, או בכל פעם(2) אם הר

שמופיע חיווי מסנן אוויר חסום.

כב נוסע בעיקר באזורים מאובקים, יש להחליף מסנן זה כל 24,000 ק”מ., אם הר(AT9)בת הילוכים אוטומטית כב עם תיעבור כלי ר(3) 

ה לאה או הודעה בלוח שעונים ובכל מקרכב והוא מסומן על ידי נורית אזהר(4) המרווח בפועל להחלפת השמן ומסנן שמן המנוע תלוי בתנאי השימוש בר

יעלה על 12 חודשים או 30,000 ק“מ.

(5) יש להחליף את נוזל הבלמים כל שנתיים, ללא תלות בנסועה.

כים לארת נגרר, דכב בתנאים קשים (גרירם מבין השניים. אם נעשה שימוש בר(6) יש להחליף את החגורות כל 4 שנים או כל  120,000 ק”מ המוקד

ת נמוכות או גבוהות מאוד, נהיגה עירונית, פעולת מנוע בסרק), לתקופות ממושכות � יש להחליףסלולות, תנאי מזג אוויר קשים במיוחד � בטמפרטור

.םהקודאת החגורות כל 3 שנים או 60,000 ק”מ, 

ת טלמטיקה) באמצעות הודעה בתצוגה התואמת, ויש להחליפה כל 5 שנים ללא קשר (יחידTBMרשת החלפה של סוללת כת מציינת מתי נד(7) המער

חק הנסיעה.למר

 ומסנן שמן כל 240,000 ק”מ.AT9בת הילוכים אוטומטית החלף שמן תיה: הער
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A.  עונמ ןמש יוליממכסה �  B. המנוערוריקה לזונ לכימ  � C. תימדקה השמשלניקוי ה לזונ � D. םימלב לזונ

 222((223 

 82(

בדיקת מפלסי נוזלים
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אזהרה

לעולם אל תעשן אם אתה מבצע פעולות בתא המנוע שעלול להכיל גזים או אדים דליקים. קיימת סכנת שריפה. 222) 

כאשר המנוע חם � היזהר כאשר אתה עובד בתוך תא המנוע, כדי להימנע מכוויות. זכור שכאשר המנוע חם, המאוורר עלול להתחיל לפעול וקיימת223)
סכנת פציעה. צעיפים, עניבות ושאר חלקי ביגוד רפויים, עלולים להילכד בחלקים הנעים.

חשוב

בעת מילוי נוזלים, היזהר לא לערבב בין הסוגים השונים: הנוזלים לא תואמים אחד לשני ועלולים לגרום נזק חמור לרכב.82) 
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שמן מנוע

 83(

בדוק אתלפני נסיעות ארוכות מומלץ לה: אזהר

מפלס השמן. ניתן לראות את מפלס שמן המנוע

בלוח המחוונים בכל פעם שהמנוע מותנע.

בדוק בתצוגה שהמחוון הוא בין המפלס הנמוך

ביותר לגבוה ביותר

אם מחוון מפלס השמן מגיע לסימן התחתון

ך פתח המילוי.רבמד, הוסף שמן ד

insufficient engine oil וההודעה )אם סמל (

level,(מפלס שמן מנוע נמוך) מופיע בתצוגה 

הוסף 0.2 ליטר של שמן מנוע בכל פעם ובדוק

מת המינימום.שוב עד שהמפלס מגיע לפחות לר

הקפד לא למלא יותר מדי שמן מנועה: אזהר

ף שמן מנוע עשוי לגרום נזקבעת המילוי. עוד

בדיקה. לעולם אל תמלאכבך ללמנוע. הבא את ר

בדוק את. מומלץ לMAXשמן מנוע מעל  סימן 

בים בתצוגת לוח המחוונים.מפלס השמן בשל

כון חיווי מפלס שמן בתצוגהעד

ך בהוספת נוזל, יש לוודא שתצוגתאם יש צור

מפלס השמן נכונה. פעל באופן הבא:

ה, השארכב חונה על קרקע ישרכאשר הר¥

את המנוע פועל עד שהוא חם (ראה במד

ת שמן) ודומם את המנוע.טמפרטור

 דקות, העבר את מתג6המתן לפחות ¥

 מבלי להתניע אתONההתנעה למצב 

המנוע והמתן מספר שניות.

הליך לקריאה של מפלס סמן המנוע כאשר

המנוע פועל במהירות סרק.

פעל באופן הבא:

ה, השארכב חונה על קרקע ישרכאשר הר¥

את המנוע פועל עד שהוא חם (ראה במד

ת שמן) ודומם את המנוע.טמפרטור

אפשר למנוע לפעול במהירות סרק והמתן¥

לפחות דקה לקריאה נכונה.

אם המפלס המוצג אינו תקין, לאחרה: אזהר

כז שירות מורשהב הנ“ל, פנה למרביצוע השל

ס בע“מ.ת סמלת מוטורשל חבר

תצרוכת שמן מנוע

ךבית של המנוע היא בערתצרוכת השמן המר

ם ל� 1000 ק”מ.400 גר

כב חדש, המנוע זקוק להרצה וצריכתכאשר הר

בה, רק לאחר 5,000ב כיציהשמן יכולה להיחש

עד 6,000 הקילומטרים הראשונים.

נוזל קירור המנוע
224(

 84(

בדוק כאשראת מיפלס נוזל קירור המנוע צריך ל

MINהמנוע קר. המפלס צריך להיות בין הסימונים 

 שעל מיכל נוזל הקירור.MAXו� 

אם המיפלס נמוך, פעל באופן הבא:

כדי לגשת לצוואר המילוי של המיכל, הסר את¥

, איור 327, באמצעות(A)כיסוי הפלסטיק 

.(B)בוב של בורגי הנעילה סי

 איור 326,(B)הוסף באיטיות בצינור מילוי  ¥

תערובת של 50% מים מזוקקים ו� 50%

PARAFLUUPבוצת , של קPETRONAS

LUBRICANTSעד שהמיפלס יגיע ל� ,

MAX.

 ומיםPARAFLUUPתערובת 50�50 של  

מזוקקים, מעניקה הגנה נגד קפיאה עד

.35°C-ל�

כב בתנאים אקלימייםכאשר משתמשים בר

קשים במיוחד, אנו ממליצים להשתמש

 עם PARAFLUUP40%בתערובת של 60% של 

מים מזוקקים.
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 איור 326 ובדוק כי הנוזל (D) את המכסההוצא
בית.מת המפלס המרנמצא בר

.MAXאסור שמפלס הנוזל במיכל יחרוג מסימון 

בלת נוזליםהשתמש בנוזל כפי שמתואר ב� ”ט
וסיכה בפרק ”נתונים טכניים”.

נקה בזהירות את מכסה המיכל ואתה: הער
בו.ביהשטח מס

כאשר אתה פותח את המכסה, הקפד מאוד
שלא נכנס לכלוך למיכל.

להוספת נוזל השתמש תמיד במשפך עם מסנן
מובנה (רשת הסינון צפופה יותר או שווה ל�

0.12 מ”מ).

נוזל הבלמים הוא היגרוסקופי (סופחה: אזהר
בה זו, אם נעשה שימוש במכוניתלחות). מסי

בתנאי לחות גבוהה מאוד, יש להחליף את נוזל
בה יותר מאשר מצויןהבלמים בתכיפות ר

”בתוכנית הטיפולים”.

ל לניקוי השמשהנוז
מית/החלון האחוריהקד
225((226 

להוספת נוזל:

נוזל בלמים
228((229 

85(

ה של טמפרטורות מתחת ל�ף. במקרמים בחור
-20°C השתמש בנוזל ,PETRONAS

PETRONAS DURANCE SC35.לא מדולל 

ה המכסה, פעל באופן הבא:לסגיר

חוף את המשפך הטלסקופי פנימה עדד¥

לנעילתו.

סגור את המכסה.¥

227(

אזהרה

ערכת הקירור נתונה בלחץ. במידת מ)224
הצורך החלף את המכסה במכסה מקורי אחר
כדי לא לפגוע בפעולת המערכת. אל תסיר את
המכסה בעוד שהמנוע חם. קיימת סכנת כוויות.

, איור 326, באמצעות משיכהCהסר מכסה ¥

של התפס החוצה;

משוך את פתח הצינור למעלה, כדי להוציא¥

את המשפך הטלסקופי, איור 328 .

 לפני פתיחת המכסה, בדוק שהואה:אזהר

מכוון נכון (כפי שמוצג באיור 328), כדי שלא

בים מכנייםכים לו נזק ושלא יפריע לרייגר

סמוכים. אם הוא לא מכוון נכון, סובב אותו עד

שיגיע למצב הנכון.

להוספת נוזל, פעל באופן הבא:

PETRONAS השתמש בתערובת של מים ו�  
DURANCE SC35,30% :בריכוזים הבאים 

PETRONAS DURANCE SC35ו� 70% מים 
בקיץ.

50% PETRONAS DURANCE SC3550% ו� 
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שמן מנוע משומש ומסנני שמן מכילים83)
חומרים מזיקים לסביבה. מומלץ להחליף

שמן מנוע ומסנן שמן במרכז שירות מורשה
מטעם סמלת מוטורס בע”מ.

במערכת הקירור של המנוע נעשה84)
. יש PARAFLU UPשימוש בנוגד קיפאון

להוסיף למערכת הקירור נוזל מאותו הסוג.
  לביןPARAFLU UPאסור לערבב בין נוזל 

נוזלים מסוגים אחרים. אם עורבבו נוזלים
בטעות, אסור להתניע את המנוע, יש לפנות

למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת

חשוב

 אל תתחיל בנסיעה אם מיכל נוזל225)
השטיפה של השמשה הקדמית ריק. נוזל

השטיפה חיוני לשיפור הראות בזמן נהיגה.
 ישנם תוספים מסחריים לנוזל לניקוי226)

שמשות העלול להיות דליק. בתא המנוע
נמצאים חלקים חמים העלולים להצית

אותם.
 אל תשחרר את המכסה של המאריך227)

לפני שליפת המערכת באמצעות הטבעת.
 נוזל הבלמים הוא חומר רעיל ומשתך228)

מאוד. במקרה של מגע יש לרחוץ במים וסבון
עדין.  לאחר מכן שטוף את המקום ביסודיות.

במקרה של בליעה, יש לפנות מיד לקבלת
טיפול רפואי.

 על המיכל מציין אם נוזלהסמל  229)
שימושהבלמים הוא מסוג סינתטי או מינרלי. 
בנוזלים מינרליים יגרום נזק בלתי הפיך

לאטמי הגומי של מערכת הבלימה.

נן אוויר/מס
מסנן אבקנים

כז שירותלהחלפת מסנן אוויר מומלץ לפנות למר

ס בע”מ.מורשה מטעם סמלת מוטור

מוטורס בע”מ.

מנע מגע בין נוזל בלמים, שהוא חומר 85)
משתך מאוד, לבין חלקים צבועים. אם הוא

בא במגע עמם, שטוף את האזור במים מיד.

כיםרמסנן אוויר � ד
מאובקות

(אם קיים)

בד בדגמים עםכים מאובקות, מלרמסנן אוויר לד

בת הילוכים אוטומטית, מצויד במחוון חסימתתי

 איור 329.(A)המסנן 

בדוק את הקריאות של חיישן החסימה במרווחים

בועים (עיין בנושא ”לוח טיפולים” בפרקק

”טיפול ותחזוקה”).

ם כדי לנקות את המסנן השתמש בזרה:אזהר

אוויר ולא במים או בחומרי ניקוי נוזליים.

סאות המיועדותמכיוון שהמסנן ייחודי לגר

ר, המחווןכאשר הקריאה מגיעה למצב המוגד

(B).איור 330 הופך אדום, גם אם המנוע כבוי 

ב המסנן כמולאיפוס המחוון, נקה/החלף את קר

סאות הרגילות ואפס את המחוון בלחיצה עלבגר

 איור 330.(C)הלחצן 
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מצבר

המצבר מסוג “תחזוקה מוגבלת“: בתנאי שימוש

ך להוסיף מים מזוקקיםרגילים אין צור

בצע בדיקות תקינותלאלקטרוליט. עם זאת, יש ל

כז שירות מורשה מטעםתקופתיות שלו במר

ס בע“מ או ע“י מומחה כדית סמלת מוטורחבר

לוודא את פעולתו התקינה.

מתהמצבר ממוקם בתא הנוסעים, בקד

הדוושות. כדי לגשת למצבר, הוצא את כיסוי

המגן.

 230((231  

החלפת המצבר
רש, החלף את המצבר במצבר מקורי,כאשר נד

בעל אותו מפרט.

אם מתקינים מצבר בעל מפרט אחר, מירווחי

הזמן בין הטיפולים המצויינים ”בתוכנית

הטיפולים” בפרק זה, לא יהיו תקפים יותר.

לכן, התייחס להוראות המסופקות על ידי יצרן

המצבר.

 232((233  

 86((87 

כת חייעצות מעשיות להאר
השירות של המצבר שלך

ייח תא ךיראת ךכבו רבצמה תא ןקורלמ ענמיה

:תואבה תודוקנל בל םיש .ולש תורישה

כב הקפד לסגורכאשר אתה מחנה את הר¥

ב את הדלתות, את דלת תא המטעןהיט

ואת מכסה המנוע, כדי שהמנורות

הפנימיות לא ימשיכו לדלוק.

לכמ .ותיובכ תויהל ותבייח הרקתהמנורות ¥

תיטמוטוא תכרעמב דיוצמ בכרה םוקמ

;תימינפה הרואתה יוביכל

תכרעמ :המגודל( םירזיבא ריאשת לא¥

ךשמל םילעפומ )’וכו םוריח יבהבהמ ,עמש

וניא בכרה עונמ רשאכ ,םיכורא ןמז יקרפ

;לעופ

תכרעמב יהשלכ הלועפ עוציב ינפל¥

לש ילילשה לבכה תא קתנ � למשחה

:רבצמה

:Start&Stopכת סאות עם מערעבור גר£

ב להיות מבוצע באמצעותהתהליך חיי

 (מחיישן(B) (לחיצה על לחצן (A)מחבר 

(C)ת את תנאי המצבר, על מנטר

 של המצבר איור(D)ב השלילי הקוט

.314

:Start&Stopכת סאות ללא מערעבור גר£

ב המצבר.נתק את ההדק השלילי מקוט

כב מצויד בתפקוד ניתוק המצבראם הר

(מנתק), ראה את התיאור  בנושא

“תפקוד ניתוק המצבר“.

םיקדוהמ דימת תויהל םיבייח רבצמה יבטק¥

.םלשומ ןפואב

STOPבוב המפתח למצב  לאחר סיה:אזהר

ת דלת הנהג, המתן כדקה לפחות לפניוסגיר

בורניתוק אספקת חשמל מהמצבר. בעת חי

האספקה אל המצבר, וודא שהמפתח נמצא

 במתג ההתנעה ושדלת הנהגSTOPבמצב 

ה.סגור

תוחפ לש חתמ בצמב רמשנה רבצמ ה:אזהר

קזניי ,אוהש ןמז קרפ לכל %05 �מ

בול וביכולתקיב הדיריל ליבותש ”תורפגתה”ב

.ההתנעה

תאיפק לש  ןוכיסאת ה ליבגהל לולע רבדה 

םג תורקל לולעש המ( טילורטקלאה

).10°C- לש הרוטרפמטב

ןמז קרפ ךשמל תבשומעתיד להיות  בכרה םא

כב למשך זמן”אי שימוש בר ףיעסב ןייע ,ךורא

. ””התנעה ונהיגה קרפב ”ממושך

כישה, ברצונך להתקין אביזריאם, לאחר הר

בועהחשמל הדורשים אספקת חשמל ק

) או אביזרים העשויים להעמיס על’(אזעקה וכד

כז שירותכת החשמל, מומלץ לפנות למרמער

ס בע”מ.ת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

כזי שירות שלאנשי מקצוע העובדים במר

ה בשמחה ימליצו על האביזריםהחבר

המתאימים מתוך קטלוג האביזרים של פיאט,

בדקויעריכו את צריכת החשמל הכללית וי

כת החשמל הנוכחית מסוגלת לעמודשמער

כז שירותלאזורים מאובקים, מומלץ לפנות למר

ס בע”מ כדית סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

להחליף את המסנן.
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מגבי השמשה
מיתהקד

להבי המגבים

נקה תקופתית, את חלקי הגומי במוצר מתאים:

TUTELA PROFESSIONAL SC35החומר 

מומלץ.

אם להבי הגומי מעוותים או בלויים, יש להחליפם.

ה, יש להחליפם כפעם בשנה.בכל מקר

כמה רעיונות פשוטים יכולים להפחית נזק אפשרי

ללהבים:

ת מתחת ל�ה יורדכאשר הטמפרטור¥

0 °Cודא שהקור לא הקפיא את הגומי שעל ,

ך,ת הצורח במידהזכוכית. הפשר את הקר

בשימוש במוצר נגד קפיאה.

הסר את השלג מהזכוכית: בנוסף להגנה על¥

הלהבים, אתה מונע מאמצים מיותרים ממנוע

המגבים וחימום יתר.

מית עלאל תפעיל את מגבי השמשה הקד¥

בשה.זכוכית י

מצברים מכילים חומרים העלולים לגרום 5)
נזק חמור לסביבה. מומלץ לפנות למרכז

שירות מורשה מטעם חברת סמלת מוטורס
בע”מ, להחלפת המצבר תוך הקפדה על

איכות הסביבה.

חשוב

אזהרה

חשוב

הנוזל במצבר הוא רעיל ומשתך. מנע230) 
מגע עם  עור ועיניים. ש לטעון את המצבר
במקום מאוורר היטב, הרחק להבה גלויה
ומקורות לניצוצות מהמצבר. סכנת פיצוץ

ושריפה.

שימוש במצבר שמפלס הנוזל שלו231)
נמוך מאוד, גורם לנזק בלתי הפיך ועלול אף

לגרום לפיצוץ המצבר.

 לפני ביצוע פעולות במערכת החשמל,232)
נתק את כבל המצבר השלילי, לאחר

STOPשסובבת את המפתח למצב 
והמתנת דקה אחת לפחות.

התקנה לא נכונה של רכיבים חשמליים 86)
ואלקטרוניים, עלולה לגרום נזק חמור לרכב.

להתקנה של אביזרים (מערכות אזעקה,
טלפון סלולרי וכדומה), מומלץ לפנות למרכז
שירות מורשה מטעם חברת סמלת מוטורס
בע”מ. במרכז השירות המורשה יציעו לך את
האביזרים המתאימים ביותר, ובמידת הצורך

אף יתקינו מצבר בעל קיבול גבוה יותר.

 אם הרכב לא יהיה בשימוש במשך פרק87)
זמן ממושך בטמפרטורה נמוכה מאוד, הסר
את המצבר והנח אותו במקום חם כדי שלא

יקפא.

רג אותה למצבררש או שיש לשדבעומס הנד

חזק יותר.

כים חשמלמכיוון שחלק מהמכשירים האלה צור

מים לפריקה איטיתאם המנוע מכובה, הם גור

של המצבר.

כב חונהף והרכבך מותקן טכוגראם בר ה:אזהר

ך,במשך תקופה ממושכת של 5 ימים לער

מומלץ לנתק את כבל המצבר השלילי, כדי

למנוע את פריקתו.

כבך מצויד בתפקוד ניתוק המצבר (מנתק),אם ר

ראה את תיאור התהליך בנושא ”בקרים” בפרק

”לוח מכשירים ובקרים”.

 הרכב תמיד משקפי מגן מתאימים233)
בעבודה על המצבר או בקרבתו.

החלפת הלהבים המגב השמשה

מיתהקד

 234(

88(
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פעל באופן הבא:

 איורAם את זרוע המגב, לחץ על לשונית הר¥
בור ונתק את הלהב331 של קפיץ החי

מהזרוע.

בתהתקן להב חדש, בהכנסתו בתוש¥
בת בזרוע. וודא שהלהב ננעל היטהמיוחד
במקומו.

מית עלהנמך את זרוע מגב השמשה הקד¥
מית.השמשה הקד

נחירי התזה
מית (שוטפים) איור 332השמשה הקד

אם סילון הנוזל אינו מותז, בדוק תחילה האם יש
נוזל במיכל.

לאחר מכן בדוק אם חרירי הנחירים אינם חסומים.
ך באמצעות סיכה.ת הצורנקה אותם במיד

יש לכוון את זווית המתזים באמצעות מברג קטן
בעל ראש ישר.

יש לכוון את המתזים לשליש מגובה השמשה
(מקצה העליון של השמשה).

אזהרה

חשוב

נהיגה עם להבי מגבים פגומים234)
מסוכנת ביותר, מפני שהראות בתנאי מזג

אוויר גרועים נפגעת.

מתזי הפנסים הראשיים

בדוק שמתזי הפנסים הראשיים מופעלים נכון

דירים.ושהם נקיים במרווחי זמן ס

מתזי הפנסים הראשיים מופעלים אוטומטית עם

מית כאשרהפעלתם של מתזי השמשה הקד

דולק האור הנמוך בפנסים הראשיים.

אל תפעיל את מגבי השמשה הקדמית,88)
בעוד שלהבי המגבים מורמים מעל השמשה

הקדמית.

כבמת הרהר
כזכב, מומלץ לפנות למראם יש להרים את הר

ס בע”מ,ת סמלת מוטורשירות מורשה מטעם חבר

מפה או מגבה מוסך.המצויד בר

כב רק באמצעות מיקום זרועותם את הרהר

המגבה או במגבה המוסך כמוצג באיור 333.
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גלגלים וצמיגים
בועיים ולפני יציאה לנסיעה ארוכה, בדוקמדי ש

את לחץ האוויר בצמיגים בכל הגלגלים. בדוק את

לחץ האוויר כאשר הצמיגים קרים.

 עליה בלחצי האוויר היא תופעה רגילה כאשר

כב נמצא בשימוש. למידע על לחצי אווירהר

נכונים ראה נושא ”גלגלים”, בפרק ”מפרטים

טכניים”.

בלאי לא אחיד שלם ללחץ אוויר לא תקין גור

הצמיגים, איור 334:

¥A.לחץ תקין: בלאי צמיגים אחיד

¥B.לחץ נמוך: קצוות הצמיג נשחקים יותר

¥Cכז הצמיג נשחק יותר.לחץ גבוה: מר

החלף את הצמיגים כאשר הסוליה נשחקה

ה,ועומק החריצים מגיע ל� 1.6 מ”מ. בכל מקר

פעל לפי חוקי המדינה שאתה נמצא בה.

 235((238 (237 (236 

אזהרות
נע ככל שניתן מבלימות עזות ומתחילותהימ¥

. היה זהיר’נסיעה בחריקת צמיגים וכו
כה, אלרהימנע מהתנגשות עם שפות מד

תעלה על בורות או על מכשולים. נהיגה
כים משובשותרלמשך פרקי זמן ארוכים בד

עלולה לגרום נזקים לצמיגים;

בדוק תקופתית את הצמיגים כדי לוודא¥
פנות, התנפחויות בלתישאין חתכים בד

רגילות או בלאי גדול של הצמיגים. אם אחד
או יותר מהפגמים האלה מתגלה, מומלץ

תכז שירות מורשה מטעם חברלפנות למר
ס בע”מ;סמלת מוטור

כב בעתהימנע מהעמסת יתר של הר¥
הנסיעה: עומס יתר עלול לגרום נזק חמור

לגלגלים ולצמיגים;

כאשר אירע נקר לצמיג � עצור מיד ותקן¥
אותו כדי למנוע נזק לצמיג, לחישוק,

כת ההיגוי;כת המתלים ולמערלמער

צמיגים ”מזדקנים” גם כאשר לא נעשה¥
דקים בגומי הסוליה הםב. סבהם שימוש ר

ה, אםסימנים של ”הזדקנות”. בכל מקר
כב יותר מ� 6 שנים,הצמיגים מותקנים בר

בדוק אותם על ידי מומחים, כדי להחליטיש ל
האם ניתן עדיין להמשיך להשתמש בהם.

בדוק גם את הגלגל החלופי;זכור ל

ה של החלפת צמיגים � התקן תמידבמקר¥
כישת צמיגיםצמיגים חדשים, הימנע מר

ממקור לא ידוע;

אם הוחלף צמיג החלף גם את שסתום¥
הניפוח;

כדי לאפשר בלאי שווה של הצמיגים¥
מיים והאחוריים, מומלץ להחליף אתהקד

מיקום הצמיגים בכל 15�10 אלף ק”מ, תוך
ת הצמיגים באותו צד שלה על העברהקפד

בובכב, כדי לשמור על כיוון הסיהר

 בעת החלפת צמיג, בדוק שחיישן שלה:אזהר

לגל הישן) מועבר מהגTPMSת לחץ אוויר (בקר

ביחד עם השסתום.

זכור, כי אחיזת הדרך של רכבך תלויה235) 

אף בלחץ אוויר נכון בצמיגים.

אם לחץ האוויר נמוך מדי, הצמיג עשוי 236 

להתחמם יתר על המידה ולהיגרם לו נזק

חמור.

הימנע מלהעביר צמיגים מצד ימין 237)

של הרכב לצד שמאל ולהיפך.

אסור לצבוע מחדש חישוקי סגסוגת 238)

. המאפייניםC° 150בטמפרטורה גבוהה מ� 

המכניים של הגלגלים עלולים להיפגע.

אזהרה
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המהירות המרבית של צמיגי שלג 239)
” היא 160 קמ”ש, בעודQמסומנת באות ”

שמהירות 190 קמ”ש מותרת בצמיגים
”, מהירות 210 קמ”שTהמסומנים באות ”

”. עםHמותרת לצמיגים המסומנים באות ”
זאת ציית למגבלות המהירות הנהוגות בדרכים

מהירות.

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברבמר

ס. בע“מ ישמחו לספק לך מידע נוסף עלמוטור

רישות הלקוח.סוגי הצמיגים המתאימים לד

הביצועים של צמיגים אלה מופחתים באופן

משמעותי, כאשר עומק הסוליה הוא פחות

ה זה החלף אותם.מ� 4 מ”מ. במקר

בשל מאפייניהם של צמיגי שלג, בתנאי שימוש

כים מהירות,ררגילים או בנסיעות ארוכות בד

ביצועיהם של צמיגים אלה נמוכים מביצועים של

רטיים. לפיכך, יש להגביל אתצמיגים סטנד

תהשימוש בצמיגים אלה בהתאם להצהר

התאימות שלהם.

אם אתה משתמש בצמיגי שלג ה:אזהר

כבבית נמוכה מזו של הרבעלי מהירות מר

הבקה בשדבק מד הד,ת ב� 5%)(מוגבר

הראייה של הנהג שתציין את מהירות

ת עבור צמיגי השלג (לפיבית המותרהמר

).ECתקנות 

בים להיות זהיםבעת הצמיגים חייכל אר

(מותג ותבנית סוליה) כדי להבטיח בטיחות

בה יותר בבלימה וביכולת נהיגה. זכורר

בוב שלשאסור לשנות את כיוון הסי

הצמיגים.

 239(

אזהרה צמיגי שלג

שרשראות שלג
ב לעמודהשימוש בשרשראות שלג חיי

בתקנות החוק המקומיות.

את שרשראות השלג מותר להתקין רק על

מיים (הגלגלים המניעים).צמיגי הגלגלים הקד

השתמש בשרשראות שלג שאושרו על ידי

ת פיאט. בדוק את מתיחות השרשראותחבר

לאחר נהיגה של מטרים בודדים מתחילת

הנסיעה.

 89(

חשוב

 האט לאחר התקנת שרשראות שלג;89)
לעולם אל תחרוג מהמגבלה של 50 קמ”ש.

הימנע מנהיגה מעל מהמורות, מדרגות או
מדרכות ואל תנהג במשך זמן רב בדרכים שלא
מכוסות בשלג, כדי לא להזיק לרכבך ולפני

הדרך.

כבך,אם התקנת שרשראות שלג בר ה:אזהר

בה, כדיהשתמש בדוושת ההאצה בזהירות ר

למנוע או להגביל ככל האפשר את החלקת

הגלגלים המניעים. אם גלגלים מניעים

ברמחליקים, שרשראות השלג עשויות להיש

ביו המכניים שלכיכב או לרולגרום נזק למר

כב.הר

כבך מותקנים צמיגים מסוגאם בר ה:אזהר

225/75 R16השתמש בשרשראות שלג בעובי ,

כיםרבי של 16 מ”מ. בנסיעה על דמר

מושלגות לאחר התקנה של שרשראות שלג,

, למעשה בתנאיםASRמומלץ להפסיק את 

אלה, גלגלים מניעים מחליקים בתחילת

הנסיעה מעניקים לך אחיזה טובה יותר.
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כבמר

הגנה מהשפעות אטמוס�

פריות
בות הבאות:בות העיקריות לשיתוך הן הסיהסי

זיהום אטמוספרי;¥

אוויר מלוח ולח (אזורי חוף הים או אקלים¥
חם ולח);

בתיים עונתיים.ביתנאים ס¥

כמו כן, אין להמעיט בפעולת החיכוך של האבק

והחול באוויר הנישאים ברוח, וכן של בוץ וחצץ

הניתזים ממכוניות.

ה השתמשהכבך מפני חלודכדי להגן על צבע בר

מותת פיאט בטכנולוגיות הייצור המתקדחבר

בות:שלה לר

כות בצבע בעל שיעורצביעת מוצרים ומער¥

ה ולחיכוך.התנגדות גבוה לחלוד

ה מגלוונת (או בטיפולשימוש בלוחות פלד¥

ה.מקדים) בעלי התנגדות גבוהה  לחלוד

התזת גחון, תא המנוע, חלקים פנימיים¥

בבתי גלגלים וחלקים אחרים בחומר הגנה

ה.חזקה מפני חלוד

התזת חלקי פלסטיק מגנים באזוריהם¥

החשופים יותר: מתחת לדלת, כנף פנימית,

.’קצוות וכד

בויבות סגורות, כדי שלא ייווצר עיפתח תי¥

וכיסי לחות בפנים

כבעצות לשימור המר
צבע

90((91 

כבב להמלצות הבאות עבור שטיפת הרשים ל

כב:במתקן אוטומטי לשטיפת ר

ם לה נזק;הסר את האנטנה מהגג שלא ייגר¥

על המתקן האוטומטי להשתמש במים עם¥

בון;תוספת של תמיסת ס

שטוף  ביסודיות כדי למנוע סימני שארית¥

כב או חלקים גלויים פחות.בון על המרס

בש חלקים שאינם גלויים, כגון מסגרות דלתות,י

מכסה המנוע והפנס הראשי בזהירות,  מכיוון

בר בקלות.ם המים עלולים להצטשש

כב בחוץ לזמן מה לאחרמומלץ להחנות את הר

חיצה, כדי לאפשר למים להתאדות.הר

בכב אחרי שעמד זמן ראל תשטוף את הר

בשמש או אם מכסה המנוע חם השטיפה

עלולה לפגוע בברק של הצבע.

חלקי פלסטיק חיצוניים יש לנקות כמו שאר

כבךכב. אם ניתן, אל תחנה את רחלקי הר

ף שמשתחרר מסוגי עציםמתחת לעצים: שר

היית הצבע ומגביר את הסיכוים לדמסוימים גור

ה.להיווצרות חלוד

יש לשטוף מיד וביסודיות לשלשתה: אזהר

ציפורים, מכיוון שהיא מכילה חומצה חזקה

כבכב ולגחון הראחריות למר
בותכבך מכוסה באחריות מפני חירור בעקר

כב או במבנה.ב מקורי במרכיה של כל רחלוד

ת האחריותלתנאי האחריות הכלליים, עיין בחובר

הצבע לא נועד רק למטרות אסתטיות, אלא גם

להגנה על לוחות המתכת שמתחתיו.

יש לתקן מיד שריטות ושפשופים כדי למנוע

ה. השתמש רק במוצרים מקורייםהיווצרות חלוד

ביצוע תיקוני צבע (ראה ”לוח זיהוי צבעיל

בפרק ”נתונים טכניים”).כב”, שמר

חוץבת לרתחזוקה רגילה של שכבת הצבע מחיי

חיצה תלויה בתנאיכב: תדירות הראת הר

כב.בה בה משתמשים ברביהס

כב לעתים תכופותחוץ את הרלדוגמה: יש לר

יותר אם משתמשים בו באזורים בעלי זיהום אוויר

כים שמפזרים עליהן מלח.רגבוה, או בד

כב, פעל באופן הבא:לשטיפה נכונה של הר

כב בשימוש בסילון מיםשטוף את המר¥

בלחץ נמוך;

בון קלה, שטוף עםנגב בספוג עם תמיסת ס¥

ספוג לעתים קרובות;

בש בסילון אוויר אוב במים וישטוף היט¥

במטלית מעור צבי.
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חלונות

השתמש במוצרי ניקוי מיוחדים לחלונות.

השתמש גם במטליות נקיות למנוע שריטות

בזכוכית ונזק לשקיפותה.

 את החלק הפנימי של החלון האחוריה:אזהר

יש לנגב בעדינות עם מטלית, בכיוון תילי

החימום, כדי למנוע נזק להתקן החימום.

פנסים ראשיים

לעולם אל תשתמש בחומרים ה:אזהר

ארומטיים (לדוגמה: בנזין) או חומרים קטוניים

(לדוגמה: אצטון) לניקוי עדשות הפנסים

הראשיים.

6(

שטיפת תא מנוע

 92(

אם תא המנוע נשטף (בלחץ נמוך, לדוגמה

באזורים מאובקים מאוד), בצע זאת כאשר

. היזהרSTOPהמנוע קר ומתג ההתנעה במצב 

הם המים על התקני בקרלא לכוון את זר

אלקטרוניים או מנועי המגבים. בצע פעולות אלה

במוסך מוסמך. אחרי השטיפה ודא שלא ניזוקו

או הוסרו פריטי הגנה שונים (כגון מגני גומי

ומכסים).

חשוב

חשוב

םימייק  תוינוכמ תפיטש ינקתמ המכב91)
תובבוס תושרבמב וא םינשוימ םיבהל
עבצל קזנ םורגל תולולעה ,עורג בצמב
עבצל קינעהל םילולעה םיווק תורצוויהלו

.םיהכ םיעבצל טרפב ,לפרועמ/ההוד הארמ
עבצה ינפ תא תולק שטל ,הרוק הז םא
.םימיאתמ םירצומב

אל תשתמש במתזי לחץ גבוה כדי92)
לנקות תא המנוע. יש לנקוט בצעדי זהירות

מתאימים להגנה על החלקים והמחברים, כי
הלחץ שמייצרים מכשירים אלה הוא כל כך

גבוה שהגנה נגד חדירת מים אינה מובטחת.

חומרי ניקוי גורמים לזיהום של מקורות 6)

המים. יש לשטוף את הרכב במקום הערוך

לקלוט ולטהר את המים ששימשו לרחיצת

המכונית.

אין להשתמש בחומרים שוחקים ו/או90) 
חומרי ליטוש לניקוי הרכב. יש לשטוף מיד
וביסודיות לשלשת ציפורים, מכיוון שהיא

מכילה חומצה חזקה במיוחד. אל תחנה (אם
אפשר) את הרכב מתחת לעצים. הסר שרף

צמחים מיד, מכיוון שקשה מאוד להסיר שרף
יבש ותצטרך להשתמש בחומרים שוחקים ו/

או בחומרי הברקה הפוגעים במראה של
הצבע. אל תשתמש בנוזל שטיפה לא מדולל

לניקוי שמשה קדמית, אלא דלל אותו ב�
50% מים. השתמש בנוזל שטיפת שמשות

לא מדולל רק אם דרוש בגלל טמפרטורות
חיצוניות. אין להשתמש בכימיקלים/חומצות

להפשרת החלונות/השמשה כיוון שהם
עלולים להזיק לצבע.
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בדוק מדי פעם שלא נלכדו מים מתחת

ב טפטוף מים מנעליים, מטריותלשטיחים (עק

ת לוחות) המים עלולים לגרום להחלד’וכו

המתכת.

 240((241 

בים וריפודיםניקוי מוש
כה או בשואבת אבק השתמש במברשת רלהסר

אבק, מברשת לחה מנקה טוב יותר אריגי

קטיפה.

בים בספוג לח בתמיסת מיםשפשף את המוש

ובחומר ניקוי עדין.

חלקי פלסטיק פנימיים
תי של חלקי הפלסטיק הפנימיים �לניקוי שיגר

כה ספוגה בתמיסה עדינההשתמש במטלית ר

בון. הסר גריז וכתמים קשיםשל מים וס

באמצעות תמיסה ייעודית, המתוכננת לשמר

את החזות והצבע של חלקי הפלסטיק.

לעולם אל תשתמש בספירט או בבנזין ה:אזהר

לניקוי לוח המחוונים.

כבפנים הר

אזהרה

אסור לנקות את פנים הרכב240)
.’בחומרים דליקים, דוגמת בנזין, אלכוהול וכו

החשמל הסטטי שנוצר במהלך הניקוי עלול
לגרום להתלקחות שריפה.

גלגל ההגה/תפוח ידית

ההילוכים/בלם יד עם כיסוי

בעיעור ט
(אם קיים)

בים האלה מנקים רק באמצעותכיאת הר

בון. לעולם אלתמיסה עדינה של מים וס

תשתמש בספירט או במוצרים המבוססים על

אלכוהול.

קרא בעיון את תווית המוצר לפני השימוש

כב. ודאבמוצרים מיוחדים לניקוי פנים הר

שהמוצר לא מכיל כוהלים או חומרים על בסיס

אלכוהול.

מית במוצריםאם בעת הניקוי השמשה הקד

מיוחדים, מטפטף חומר הניקוי על ריפוד העור

של גלגל ההגה/ידית ההילוכים/בלם החניה, נגב

בון ומיםאותו מיד ושטוף את האזור בתמיסת ס

עדינה.

 היזהר בעת שימוש במנעול עמודה:אזהר

ההגה, כדי למנוע שריטות בריפוד העור של גלגל

ההגה.

אסור בהחלט  להשאיר פחיות241)
תרסיסים במכונית: סכנת פיצוץ. אסור

לחשוף פחיות תרסיסים לטמפרטורה גבוהה
כאשר המכונית חונה תחת קרני. C° 50מ� 

שמש ישירות, הטמפרטורה בתוך המכונית
גבוהה בהרבה מטמפרטורה זו.

צינורות גומי
ע לתחזוקה של צינורות הגומי שלבכל הנוג

כת אספקת הדלק,כת הבלמים ושל מערמער

הקפד לפעול לפי “תכנית הטיפולים

התקופתיים“ המפורטת בפרק זה.

ר נוזלים ממושךאוזון, טמפרטורות גבוהות והיעד

דקותכת עלולים לגרום להקשחה ולהיסבמער

בדוק אותםהצינורות ואף לדליפות, לכן יש ל

ביסודיות.
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מידע זיהוי

כב. פרטי המידעבי זיהוי הרכימומלץ להתייחס למר

המופיעים בלוחיות ומיקומן מוצגים להלן:

VINלוחית זיהוי ¥

ה.מספר שלד¥

כב.לוחית זיהוי של צבע המר¥

מספר המנוע.¥

(VIN) כבלוחית זיהוי ר

Dהמספר שלד

Eבי בעומס מלאמשקל מר

Fבי מותר בעומס מלא עם גרורמשקל מר

 Gמיבי מותר על הסרן הקדמשקל מר

Hבי מותר על הסרן האחורימשקל מר

Iסוג מנוע

Lכבסת המרקוד גיר

Mקוד חלקי חילוף

N(למנועי דיזל) מדד עשן

הלוחית מספר השילד
מילוחית אלה ממוקמות: אחת בצד הנוסע הקד

ת בחלק איור 336,  והאחרAעל קשת הגלגל 

מית איור 337.התחתון של השמשה הקד

הלוחית כוללת את נתוני הזיהוי שלהלן:

כב;דגם הר¥

ה.מספר הסידורי של השילד¥

מיהלוחית מותקנת בתא המנוע בחלק הקד

ומכילה נתונים הבאים, איור 335:

Aם היצרןש

Bמספר ואישור סוג

Cכבקוד זיהוי של סוג הר

כבלוחית זיהוי צבע של המר
מת תא המנוע איור 338,לוחית זו מותקנת בקד

וכוללת את הנתונים הבאים:

A.יצרן הצבע

Bם הצבע.ש

Cקוד הצבע של פיאט

Dת ותיקונים.קוד צביעה חוזר
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מספר המנוע
רים וכוללבע על בלוק הצילינדמספר המנוע מוט

את סוג המנוע ואת מספר הייצור הסידורי שלו.
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כבסאות מרקודי מנוע � גר

-קוד מנועכב  דגם הר

 2.2 ,120 HP   ע H3-Power עםAdBlue®46349131

  2.2 ,140 HP   ע H3-PowerעםAdBlue®46349131

  2.2 ,160 HP  ע H3-Power עםAdBlue®46348913

  2.2 ,180 HP  ע H3-Power עםAdBlue®46348913
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לדוגמה:

250 A M M F A DX

דגם250

Aמשקלים

Mמנוע

Mבת הילוכים/ סרניםתי

Fכבמר

Aבסיס גלגלים

DXסהגר

GVWמשקל כולל 
קל

 2800 Sק”ג קצר 

 ק”ג קצר  3000 0

 ק”ג קצר  3000 1

 ק”ג ארוך 23000

 ק”ג ארוך פלוס  3000 3

 3000  Mק”ג בינוני / ארוך

 3000  Nה מתגלגלתק”ג שלד

 ק”ג קצר4  3300 

 ק”ג בינוני5  3300

 ק”ג ארוך6  3300

 ק”ג ארוך פלוס7  3300

ה מתגלגלת ק”ג שלד8  3300

3300  Kבינוני ארוך 

R

 ק”ג קצר3650 ק”ג/ 9  3500

3500  A /ק”ג בינוני3650 ק”ג 

3500  B  ק”ג ארוך3650 ק”ג 

3500  C/ ק”ג ארוך פלוס 3650 ק”ג 

3650 / 3500  Dה מתגלגלת ק”ג שלד

3500  L / ק”ג בינוני/ארוך3650 ק”ג 

3500  T / ק”ג 3650 ק”ג XXLארוך מאוד 

כבד

 ק”ג קצר9  3500

3500  Aק”ג בינוני 

3500  Bק”ג ארוך 

3500  Cק”ג ארוך פלוס 

3500  Dה מתגלגלת ק”ג שלד

3500  Lק”ג בינוני/ארוך 

3500  T ק”ג XXLארוך מרוד 

4000  E/ק”ג קצר  4400 ק”ג/  4250 ק”ג 

4000  F  /ק”ג בינוני  4400 ק”ג/  4250ק”ג 

4000  G/ק”ג ארוך  4400 ק”ג/  4250 ק”ג 

4000  H/ק”ג ארוך  4400 ק”ג/  4250 ק”ג 

פלוס

4000  J/ה ק”ג שלד  4400 ק”ג/  4250 ק”ג

מתגלגלת

4000  P/ק”ג בינוני  4400 ק”ג/  4250 ק”ג 

ארוך

4000  Q/ק”ג ארוך   4400 ק”ג/  4250 ק”ג H3

4000  U/ק”ג   4400 ק”ג/  4250 ק”ג XXL

ארוך

מנוע
  103 kW F1A 2.2 K 140 כ”סVGT EURO

4 C637

 103 kW F1A 2.2 L 140 כ”סVGT EURO

5 C637

 88 kW  2.2 M 120 כ”סVGT SCR EURO

6 D FINAL C637

103 kW 2.2 N 140 כ”ס VGT SCR EURO
 6 D FINAL C637

103 kW 2.2  P 140 כ”ס VGT SCR EURO
6 D FINAL 948TE

117 kW  2.2 Q 160 כ”ס VGT SCR EURO
6 D FINAL C546

117 kW 2.2 R 160 כ”ס VGT SCR EURO
6 D FINAL 948TE

130 kW 2.2 S 180 כ”ס VGT SCR EURO

6 D FINAL C546

130 kW 2.2 T 180 כ”ס VGT SCR EURO
6 D FINAL 948TE

כבסת המרקוד גר
כב הבא והמפתח הם דוגמהסת המרקוד גר

כב:סאות המרשלפיה ניתן לפרש את כל קודי גיר
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103 kW 2.2 U 140 כ”ס VGT SCR EURO
 VI E C637

103 kW 2.2  V 140 כ”ס VGT SCR EURO
 VI E 948TE

117 kW 2.2  W 160 כ”ס VGT SCR EURO
VI E C546

117 kW 2.2  X 160 כ”ס VGT SCR EURO VI
E 948TE

130 kW 2.2  Y 180 כ”ס VGT SCR EURO VI
E C546

130 kW 2.2  Z 180 כ”ס VGT SCR EURO VI
E 948TE

בת הילוכיםתי

  Nבת הילוכים ידניתתי

AT9בת הילוכים אוטומטית תי

בסיס גלגלים
E = (S ,9 ,4 ,0    קצר (

1 , 5 , A , F  (M)=בינוני 

M , K , L , P  ((ML)=בינוני�ארוך 

2, 6, B, G  (L)=ארוך 

3, 7, C, H  (XL)=ארוך 

N , 8 , D , Jה ללא תא נהג= שלד

T, U  (XXL)=ארוך מאוד 

כבמר
כב פנאי) גג נמוךה תא נהג (רשלד1

כב פנאי)ה ללא תא נהג (רשלד2

כב פנאי) גג בינוניואן סגור (ר3

כב פנאי) גג גבוהואן סגור (ר4

כב פנאי) גג נמוךת (רה תא נהג מיוחדשלד5

כב פנאי)ת (רה ללא תא נהג  מיוחדשלד6

תא נהג ארגז סגור ארוך פלוס7

כב פנאי) גג נמוךואן סגור (ר8

תא נהג ארגז סגור גג נמוך9

Aואן סגור גג גבוה

Bואן חלונות גג גבוה

Cה תא נהג גג נמוךשלד

Dה תא נהג כפול גג נמוךשלד

Eכב פנאי) גג נמוךואן חלונות (ר

Fכב פנאי) גג בינוניואן חלונות (ר

Gואן סגור גג בינוני

Hואן חלונות גג בינוני

Iקומבי מודולרי גג בינוני

Jקומבי גג בינוני

Kקומבי גג נמוך

Lואן סגור גג נמוך

Mבוס גג בינונימיני

Nקומבי מודולרי גג בינוני

Pמי גג נמוךפנור

Qמי גג בינוניפנור

Rגג בינוני295בוס (בסיס מיני (

Tקומבי גג בינוני
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46349131463491314634891346348913קוד המנוע

דיזלדיזלדיזלדיזלמחזור פעולה

4 בטור4 בטור4 בטור 4 בטורםרים וסידורמספר הצילינד

x 9983.8 x 9983.8 x 9983.8 x 99 83.8 (מ”מ) הלועפ ךלהמו רדניליצה חדק

2184218421842184נפח המנוע (סמ”ק)

1: 1157: 1157: 1157: 157חיסהיחס ד

88103118132) (קוו”ט)ECבי (הספק מר

120140160180)  (כ”ס)EECבי (הספק מר

3,5003,5003,5003,500בוב (סל”ד)במהירות סי

320350380380בת הילוכים ידנית)          (תי)EECבי (מומנט מר

)N.m(                         תי)(320380400450בת הילוכים אוטומטית

1,4001,4001,5001,500

בה ידנית/אוטו‘)בה ידנית/אוטו‘)          (תי          (תיבה ידנית/אוטו‘)(תי

)EN 590כב ממונעים (מפרט                        סולר לכלי רדלק

מנוע

  2.2 ,180 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

                         מידע
  2.2 ,160 HP

H3-Power
®AdBlueעם 

  2.2 ,140 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

  2.2 ,120 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

בוב (סל”ד)במהירות סי
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כת דלקמער

                         סעפת יניקהסאות                         גר

ה                        מסילה משותפת הזרקה ישירדיזל

שינויים או תיקונים במערכת הדלק המבוצעים שלא כראוי או ללא התחשבות במפרטים הטכניים של המערכת, עלולים לגרום לתקלות) 242
ובעקבותיהם לסכנת שריפה.

אזהרה
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בת הילוכיםתי

הנעהמצמדבת הילוכיםתיסאות                         גר

®AdBlue עם 2.2H3-Power 120 כ”ס 

®AdBlue עם 2.2H3-Power 140 כ”ס 

®AdBlue עם 2.2H3-Power 160 כ”ס 

®AdBlue עם 2.2H3-Power 180 כ”ס 

בת הילוכים ידניתֿתי
מייםשישה הילוכים קד

והילוך אחורי עם סנכרון

מייםלשילוב הילוכים קד

דוושה עם כוונון עצמי

ללא הילוך סרק

מיתקד

בת הילוכיםתי

AT9אוטומטית 

®AdBlue עם 2.2H3-Power 140 כ”ס 

®AdBlue עם 2.2H3-Power 160 כ”ס 

®AdBlue עם 2.2H3-Power 180 כ”ס 

מייםתשעה הילוכים קד

והילוך אחורי עם סנכרון

מייםלהילוכים קד

ולהילוך אחורי
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מתלים

                         אחורימי                         קד

כייםסון נפרדים                                                                                                  סרן צינורי קשיח, קפיצי עלים אורמתלי מקפיר

בדוק בקפדנות את קפיצי העלים וודא שלא יבואו במגע עם חומצה.) 93

חשוב

93(
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בלמים

ֿ                         
בלם חניהבלמי שירות אחורייםמייםבלמי שירות קד

בר על דיסקי הבלמים ולפגוע ביעילות הבלימה בהפעלה הראשונה של הבלמיםח ומלח המותז על הכבישים עלולים להצטמים, קרה: אזהר

נשלט ע”י ידית ופועל על הבלמיםדיסקדיסקים מאוורריםסאות עם בלם חניה מכניגר

האחוריים

חשמלידיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםסאות עם בלם חניה חשמליגר

)EPB(
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כת היגוימער

כות (מ‘)                                                        סוגרבוב, בין מד                                                  קוטר סיסאות גר

11.06 בסיס גלגלים קצר

12.46 בסיס גלגלים בינוני

13.54בסיס גלגלים בינוני�ארוך

14.28בסיס גלגלים ארוך

15.3בסיס גלגלים ארוך�פלוס

בבת ופס משונן עם היגוי כוחמנגנון ס

חשמלי.
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גלגלים
חישוקים וצמיגים

ה כבושה או מסגסוגת קלה.חישוקים מפלד

צמיגים רדיאלים  ללא פנימית (טיובלס). כל

הצמיגים המאושרים לשימוש מופיעים ברשיון

כב.הר

ה בין הנתונים בספרה של סתיר במקרה:אזהר

כב, המפרט הקובעהוראות התפעול ורשיון הר

כב.הוא זה המופיע ברשיון הר

כדי להבטיח נהיגה בטוחה התקן צמיגים מאותו

יצרן ומאותו סוג על כל הגלגלים.

 אל תשתמש באבובים ובצמיגים ללאה:אזֿהר

פנימית (טיובלס).

גלגל חלופי קומפקטי
ה כבושה. צמיג ללא פנימית.גלגל פלד

גיאומטריית הגלגלים
ת ביןמיים הנמדדהתכנסות הגלגלים הקד

החישוקים:

 �1 מ”מ.1± 

כב במצב תקין.כים מתייחסים לרהער

פנותחק במ”מ בין ד המרSרוחב נומינלי (215

הצמיג)

) באחוזיםH/Sיחס גובה רוחב (70

Rצמיג רדיאלי

ים ’קוטר הצמיג באינצ15

בולת מטען)שיעור העמסה (קי109

Sביתדירוג מהירות נסיעה מר

ביתמהירות נסיעה מר
Qקמ”ש 160עד 

R קמ”ש 170עד 

S קמ”ש 180עד 

T קמ”ש 190עד 

סימוני הצמיג ומשמעותם
דוגמה:

215/70  R 15 109S.(339 ראה איור) 

U קמ”ש 200עד 

H קמ”ש 210עד 

V קמ”ש 240עד 

ביתמהירות נסיעה מר

לצמיגי שלג
QM+S      קמ”ש 160עד 

TM+S קמ”ש 190 עד 

HM+S      קמ”ש 210עד 

בולת מטען)ך עומס (קיער

 ק”ג335 = 70

 ק”ג345 = 71

 ק”ג355 = 72

 ק”ג365 = 73

 ק”ג375 = 74

 ק”ג387 = 75

 ק”ג400 = 76

 ק”ג412 = 77ָ

 ק”ג425 = 78

 ק”ג437 = 79

 ק”ג450 = 80

 ק”ג462 = 81

 ק”ג475 = 82

 ק”ג487 = 83

 ק”ג500 = 84

 ק”ג515 = 85

 ק”ג530 = 86

 ק”ג545 = 87

 ק”ג560 = 88

 ק”ג580 = 89

 ק”ג600= 90 

 ק”ג615= 91 

 ק”ג630= 92 

 ק”ג650= 93 

 ק”ג670= 94 

 ק”ג690 = 95
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 ק”ג710 = 96

 ק”ג730 = 97

 ק”ג750 = 98

 ק”ג775 = 99

 ק”ג800 = 100

 ק”ג825 = 101

 ק”ג850 = 102

 ק”ג875 = 103

 ק”ג900 = 104

 ק”ג925 =  105

 ק”ג950 = 106

 ק”ג975 = 107

 ק”ג1000 = 108

 ק”ג1030 = 109

 ק”ג1060 = 110

 ק”ג1090 = 111

 ק”ג1120 = 112

 ק”ג1150 = 113

 ק”ג1180 = 114

 ק”ג1215  = 115

 ק”ג1260  = 116

 ק”ג1285  = 117

 ק”ג1320  = 118

 ק”ג1360  = 119

צמיגים מגיני חישוק

243(

 אל תתקין צלחות גלגל אם הותקנו243)
צלחות משולבות (עם קפיצים) לחישוקי

פלדה על צמיגים שאינם מקוריים עם מגן
חישוק איור 340, שימוש בצמיגים ובצלחות

לא נכונים עלול לגרום לאיבוד פתאומי של
לחץ אוויר.

אזהרה
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3000

3300

3500

3000-

3300-

3600 /3500-

3300

3500

3300-

3650 /3500-

3500

4250 /4000

3500-

4250 /4000-

4400-

-

כבחישוקים וצמיגים המותקנים בר

       
סאות                              גר

צמיגיםכושר
חישוק ך עומס ומהירות)(גודל/ערההעמסה

בת הילוכים ידניתסאות עם תיעבור גר

  225/70 R15C
(112/110 S)

215/70 R15 C
 (109/107 S)

  225/70 R15C
(112/110 R) M+S

6 Jx15-68

LIGHT  15 אינץ’

215/70 R15 CP
 (109/107 Q)

LIGHT  16 אינץ’

כב פנאי קלר

’15 אינץ

215/70 R15 C
 (116/114R)

225/75 R16 C
 (116/114R)

כב פנאי קלר

’1 אינץ6ַ

225/75 R16 CP
 (116/114 Q)

6 Jx16-68
  225/75 R16C

(116/114 R) M+S

6 Jx16-68

215/75 R16 C
 (116/114R)

MAXI
215/75 R16C
 (116/114 R)

PTT 4250למעט 

  225/75 R16C
(116/114 R)

  225/75 R16C
(116/114 R) M+S

MAXI225/75כב פנאי ר R16 CP
 (116/114 Q)
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3000
-

3300

3500

3300 /3500/-

3650

3500

4250 /4000

כבחישוקים וצמיגים המותקנים בר

       
סאות                              גר

צמיגיםכושר
חישוק ך עומס ומהירות)(גודל/ערההעמסה

בת הילוכים אוטומטיתסאות עם תיעבור גר

  225/70 R15C
(112/110 S)

215/70 R15 C
 (109/107 S)

  225/70 R15C
(112/110 R) M+S

6 Jx15-68

LIGHT  15 אינץ’

215/70 R15 CP
 (109/107 Q)

LIGHT  16 אינץ’

כב פנאי קלר

’15 אינץ

215/70 R15 C
 (116/114R)

225/75 R16 C
 (116/114R)

כב פנאי קלר

’1 אינץ6ַ

225/75 R16 CP
 (116/114 Q)

6 Jx16-68   225/75 R16C
(116/114 R) M+S

6 Jx16-68

215/75 R16 C
 (116/114R)

MAXI
215/75 R16C
 (116/114 R)

PTT 4250למעט 

  225/75 R16C
(116/114 R)

  225/75 R16C
(116/114 R) M+S

MAXI225/75כב פנאי ר R16 CP
 (116/114 Q)

3500-

4250 /4000-

4400-

, הקפד על נסיעה במהירויות המצוינות’ עבור גלגלי 16 אינץR ו ’ עבור 15 אינץSבית הנמוך מ�כב מר עם קוד מהירות רM+Sף  אם משתמשים בגלגלי חור
ביתבלה: מהירות נסיעה מרבט

ה.כבי פנאי, השתמש תמיד בשסתומי ניפוח מפלד על רCמה כב. אם אתה משתמשים בצמיגים בר השתמש רק בצמיגים המצוינים ברישיון הרה:אזהר
כבי תיור.בעת החלפה מומלץ להשתמש תמיד בצמיגים לר

3000
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(בר)לחץ אוויר בצמיג קר 

אחורימיקדשימושכב   צמיגים מותקנים בר

215/70 R15 C
3000 PTT(*) עם צמיגים בסיסיים, למעט PANORAMA4.04.0

3300 GVW(*) 3500 PTT(*) / 4.14.5עם צמיגים בסיסיים

215/70 R15 CPANORAMA 4.14.5 עם צמיגים בסיסיים

225/70 R15 C
3000 PTT(*) עם צמיגים גדולים יותר, למעט PANORAMA4.04.0

3300 GVW(*) 3500 GVW(*) / 4.14.5עם צמיגים גדולים יותר

225/70 R15 C4.14.5ף ולכל העונותצמיגי חור

225/70 R15 CPANORAMA 4.14.5 עם צמיגים גדולים יותר

215/70 R15 CP כבים עם צמיגי רCamping5.05.5

215/75 R16 C 4.55.0לכל הדגמים/חישוקים

225/75 R16 C 4.55.0ף ולכל העונותלכל הדגמים/חישוקים למעט צמיגי חור

225/75 R16 C4.54.8ףצמיגי חור

225/75 R16 C4.55.0צמיגים לכל העונות

225/75 R16C CP עבור צמיגיCamping5.55.5

225/75 R16C CPMaxi  משקל 4400 (*), עבור צמיגי Camping(אם קיים) 5.55.5

כב כולל(*) משקל ר

ך הנקוב. עם זאת, בדוק את הלחץ שוב כאשר הצמיגים קרים.ך עשוי להיות גבוה בעוד 1.0+ בר מהערכאשר הצמיגים חמים הער
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מידות

PANORAMA / COMBIסאות גר

רטיים.כב המצויד בצמיגים סטנדהמידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לר

כב ללא מטען.הגובה נמדד בר
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 PANORAMA / COMBI

CH1MH2LH2

A948948948

B300034504035

C101510151015 - 1380(*)

D496354135998 - 6363(*)

E225425242524

F181018101810

G205020502050

I179017901790

ביםבוס, 16+ 1 מוש(*)  דגם מיני

המידות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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VANסאות גר

רטיים.כב המצויד בצמיגים סטנדהמידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לר

כב ללא מטען.הגובה נמדד בר
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 VAN

CH1 - CH2MH1 - MH2LH2 -LH3XLH2 - XLH3

A948948948948

B3000345040354035

C1015101510151380

D4963541359986363

E2254 - 25242254 - 2524(*)2524 - 2764(**)2524 - 2764

F1810181018101810

G2050205020502050

I1790179017901790

MAXI 2269 -2539סה  (*) גר

MAXI 2539 - 2774סה (**) גר

המידות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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סאות משאיתגר

רטיים.כב המצויד בצמיגים סטנדהמידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לר

כב ללא מטען.הגובה נמדד בר
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שלדת תא נהגשלדת תא נהגשלדת תא נהגשלדת תא נהגשלדת תא נהג                                                                                                                                                                 

CH1MH1LH1XLH1CH1MH1-LH1XLH1XXLH1

MLH1

A948948948948948948948948948

B300034504035403530003450-403540354300
3800

C134513451345171096096096013251590

D529357436328669349085358-594363086573
5708

E2798324838334198-----

F242424242424242422542254225422542519

G181018101810181018101810181018101810

H17901790179017901790-1790-1790-1790-1790-
19801980198019801980

L210021002100210020502050205020502050

מרכב משאיתמרכב משאיתמרכב משאיתמרכב משאיתמרכב משאית 

המידות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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SPECIALתא נהג תא נהג תא נהג תא נהג תא נהג                                                                                                                                                                  

CH1MH1LH1XLH1XXLH1CH1MH1-LH1XLH1XXLH1

MLH1MLH1

A925925925925925948948948948948

B30003450-40354035430030003450-403540354300
38003800

C8608608601225149088088088012451510

D47855235-58206125639048285278-586362286493
55855628

E----------

F-----22542254225422542254

G1810181018101810181018101810181018101810

H1790-1790-1790-1790-1790-1790-1790-1790-1790-1790-
1980198019801980198019801980198019801980

L2050205020502050205020502050205020502050

COWLשלדת שלדת שלדת שלדת שלדת  

המידות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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CH1MH1-MH2LH1XLH1XXLH1

A925925925925925

B30003450 - 3800403540354300

C88088088012451510

D48055255 - 5605584062056470

G18101810181018101810

H1790 - 19801790 - 19801790 - 19801790 - 19801790 - 1980

L20502050205020502050

SPECIAL                         שלדת                          שלדת                          שלדת                          שלדת                          שלדת  
COWL

המידות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.



303

סאות תא צוותגר

רטיים.כב המצויד בצמיגים סטנדהמידות מבוטאות במ”מ ומתייחסות לר

כב ללא מטען.הגובה נמדד בר
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תא צוותתא צוותתא צוותתא צוותתא צוות 

MH1LH1XLH1

A948948948

B345040354035

C134012451695

D579862286678

E242424242424

F181018101810

G210021002100

I179017901790

המידות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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ביצועים

כב.ש שניתן להשיגה לאחר שימוש ראשוני בר”בית בקממהירות מר

H1148156163162170(*)161גג נמוך 
161(**)

H2143153159158165(*)161גג בינוני 
161(**)

H3138149154153161156גג גבוה 

TRAILER TRUCK

/ CAB CHASSIS
CHASSIS
COWLS /

   PLATFORMS

(למעט דגם

כב פנאי)ר

H1148156163162170(*)161גג נמוך     
161(**)

   VAN

(למעט דגם

כב פנאי)ר

סאותגר    

 Heavy Light

  CAB

 CHASSIS /
CHASSIS

COWLSדגם) 

כב פנאי)ר

H1148152152152גג נמוך 

  2.2 ,180 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

  2.2 ,160 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

  2.2 ,140 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

  2.2 ,120 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

 Heavy Light Heavy(**) LightLight(*)

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר
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VAN

כב פנאי)(דגם ר

H1148152152152גג נמוך 

H2146152152152גג בינוני 

H3141149152152גג גבוה 

סאותגר    

 Heavy Light

  2.2 ,180 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

  2.2 ,160 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

  2.2 ,140 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

  2.2 ,120 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

 Heavy Light Heavy(**) LightLight(*)

’סאות עם גלגלים 15 אינץ(*) גר

’סאות עם גלגלים 16 אינץ(**) גר
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H1155162 (R15)169 (R15)161גג נמוך 
161 (R16)161 (R16)

H2152158164 (R15)161גג בינוני 

H3148153160גג גבוה 

TRAILER TRUCK

/ CAB CHASSIS
CHASSIS
COWLS /

   PLATFORMS

(למעט דגם

כב פנאי)ר

H1155162 (R15)169 (R15)161גג נמוך     
161 (R16)161 (R16)

   VAN

(למעט דגם

כב פנאי)ר

סאותגר    

 Heavy

  CAB

 CHASSIS /
CHASSIS

COWLSדגם) 

כב פנאי)ר

H1152152152גג נמוך 

  2.2 ,180 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

  2.2 ,160 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

  2.2 ,140 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

 Heavy Light Heavy(**) LightLight(*)

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

161 (R16)
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VAN

כב פנאי)(דגם ר

H1152152152גג נמוך 

H2152152152גג בינוני 

H3148152152גג גבוה 

סאותגר    

 Heavy

  2.2 ,180 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

  2.2 ,160 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

  2.2 ,140 HP
H3-Power

®AdBlueעם 

 Heavy Light Heavy(**) LightLight(*)

כב.רישות הרישוי של הר מוגבלים למהירות של 90 קמ”ש בהתאם לדNכבים ”בקטגוריה 2רה: הער

כב.רישות הרישוי של הר מוגבלים למהירות של 100 קמ”ש בהתאם לדM2כבים בקטגוריה  רה:הער

’כב פנאי עם גלגלי 15 אינץכבים שלמים/לא שלמים, לא לדגם רמגביל מהירות מאושר לשימוש עד 171 קמ”ש לר

’כב פנאי עם גלגלי 16 אינץכבים שלמים/לא שלמים, לא לדגם ר(*) מגביל מהירות מאושר לשימוש עד 161 קמ”ש לר

’כב פנאי עם גלגלי 15 אינץ(**) מגביל מהירות מאושר לשימוש עד 152 קמ”ש לדגמיר
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משקלים ועומסים

כבך, ראה אתכדי לזהות משקלים ועומסים לר

ת בנושאהלוחית המוצגת באיור 345 ומתואר

)” או עיין במסמכי הרישויVINכב (”מספר זיהוי הר

סה (אםהמציגים את המשקל המאושר לגר

קיימים).

(E)כב בעומס מלאבי מותר של רמשקל מר

)GVW.(

(F)כב בעומסבי מותר מותר עבור רמשקל מר

) וגרור.GVWמלא (

ה או שיש מקף, משמעותך בשדאם אין ער

ה.כב אינו מיועד לגרירבר שהרההד

(G)מי)בי מותר על סרן ראשון (קד משקל מר

(H)בי מותר על סרן שני (אחורי) משקל מר

ה עם גרור עם בלמים, קחלחישוב משקל גריר

 המוצגיםF ו� Eכם את ההפרש בין הער

בלוחית.

לדוגמה:

F � 6.000 ק”ג = E3,500 ק”ג גרור עם= 

בלמים = 2,500 ק”ג

על תעבור את המשקלים המצויניםחשוב: 

ה ולגרור.לגריר

כב.ה של הרכי הגרירציית לערחשוב: 

ה לכלבלאות הבאות מציגות את משקלי גרירהט

סת מנוע.גר



310

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

2000750100

2500750100

2500750100

2500750100

2500750100

2500750100

3000(*)750120(*)

3000750100

2500750100

2250750100

3000(*)750120(*)

3000750100

2500750100

2250750100

2100750100

 A מנועמנועמנועמנועמנוע C (GVW)גרסאות גרסאות גרסאות גרסאות גרסאות   B

(ק”ג) המשקלי גריר
מקרא

 Aה משקלי גריר

  Bגרור ללא בלמים

Cה משקל על וו גריר

3000 / 3300 / 3500 /
3650

H3-Power 120 כ”ס 2.2

®AdBlueעם 

LIGHT(קל) 3500 / 3300 / 3000 /
3510

(TL)3650  כב פנאי ר

3000 / 3300 / 3500 /
3510 / 3650

2800

H3-Power 140 כ”ס 2.2

®AdBlueעם 

®AdBlue  עם H3-Power 160 כ”ס 2.2

®AdBlue  עם H3-Power 180 כ”ס 2.2

3510

3995 / 4005 / 4400

3500

3510

3500

4250

3995 / 4005

4250

 4400

MAXI(כבד) 

H3-Power 140 כ”ס 2.2

®AdBlueעם 

H3-Power 160 כ”ס 2.2

®AdBlueעם 
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3000(*)750120(*)

3000750100

2500750100

2250750100

2100750100

 A מנועמנועמנועמנועמנוע C (GVW)גרסאות גרסאות גרסאות גרסאות גרסאות   B

3500

3510

3995 / 4005

4250

 4400

MAXI(כבד) 

ה = 100 ק“ג)(*)  עבור עומס מיוחד 2500 ק“ג (משקל גריר

)oמתלים משופרים  (

כב.ב להיות במשקל הכולל המותר לרה חייה: העומס הסטטי האנכי על וו הגרירכב עם וו גרירעבור כלי רה: הער

 MAXה) = 6500 ק”ג.בי + משקל גריר (משקל כולל מר

בלהת הטכבים הבאים אינם נכללים במסגרה: הרהער
מקרא

 Aה משקלי גריר

 Bגרור ללא בלמים 

Cה משקל על וו גריר

 GVW גרסת מרכבגרסת מרכבגרסת מרכבגרסת מרכבגרסת מרכב C מנועמנועמנועמנועמנוע

בוס בסיסבוס / מינימיני

 A

�4300 / 4250 / 4005הכלהכל

H3-Power 180 כ”ס 2.2

®AdBlueעם 

��

B

H3-Power 140 כ”ס 2.2

®AdBlueעם 

H3-Power 180 כ”ס 2.2

®AdBlueעם 

Heavy(כבד) 

Heavy(כבד) 

 4250 / 4300 2200-2250750�

4250 / 4300750�  2200-2250
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בה 12 ליטר)מיכל דלק של 75 ליטר לכל הדגמים (רזר(*)

בה 9 ליטר)כב פנאי מיכל דלק של 60 ליטר (רזרבדגם ר(**)

תדלוק

אזהרה

דלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכה

מקורייםמקורייםמקורייםמקורייםמקוריים
הכמויות בליטריםהכמויות בליטריםהכמויות בליטריםהכמויות בליטריםהכמויות בליטרים

(**)75(*)90מיכל דלק (בליטרים)

12 / 1210:(בליטרים) ה שלכולל עתוד

Urea/ank1919

(אוריאה) (אם קיים)

בול משוער)(קי

AdBlue®     (מים � תוסף אוריאה)

 ו�DIN 70 070לפי תקן 

 ISO 22241-1

244((245 

ISO 22241-1. ו� DIN 70 070 (אוריאה) התואמות לתקנים  ®AdBlueרק עבור גרסאות עם 244) 

נוזלים אחרים יכולים לגרום נזק למנוע ואינם מותרים יותר בחוק.

 היצרניות והמפיצים אחראים לתאימות של המוצרים שלהם. הקפד על אמצעי הזהירות בעת אחסון ושימוש, כדי לשמור על האיכות הראשונית.245)

(אוריאה) שלא בהתאם לתקנות. ®AdBlue יצרן הרכב אינו מכיר באחריותו במקרה של תקלות או נזק שנגרמו לרכב בשל שימוש ב�

-H3  �120 �140 �160 180 כ”ס   �120 �140 �160 180 כ”ס   �120 �140 �160 180 כ”ס   �120 �140 �160 180 כ”ס   �120 �140 �160 180 כ”ס 2.2
Power          עםעםעםעםעם     AdBlue®

רכב פנאירכב פנאירכב פנאירכב פנאירכב פנאירשתרשתרשתרשתרשת

מנוע דיזל

EN590לפי מפרט 
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(**)10כת קירור מנוע:מער

5.4עוקת המנוע (בליטרים):

6.1עוקת המנוע ומסנן השמן (בליטרים):

C637(TUTELA MTF 900בת הילוכים (לתי 2.2בת ההילוכים/דיפרנציאל (בליטרים):בית תי

M40(TUTELA TRANSMISSION GEARTECHבת הילוכים (לתי 2.9בת ההילוכים/דיפרנציאל (בליטרים):בית תי

6.0TUTELA TRANSMISSION AS8 (ליטרים:AT9בת הילוכים אוטומטית בית תי

ראוליתכת בלמים הידמער
 

0.6(בק”ג): ABSעם 

ראוליתכת בלמים הידמער
 

ASR/ESCעם 
TUTELA TOP 4/S

(בק”ג):
0.62

5.5תימדק השמשלניקוי  לזונ לכימ
תערובת של מים ונוזל

PETRONAS DURANCE SC 35

תערובת של 50%  מים מזוקקים ו�

PARAFLUUP (***)50% נוזל 

SELENIA WR FORWARD 0W-30

בים 900 סמ”קבים 600 סמ”ק  +1 ליטרים � מחמם מתחת למוש+1/4 ליטרים � מחמם מתחת למוש :Webasto(**) עם 

: +1.75 ליטריםWebastoבים + 1.25 ליטרים � מחמם מתחת למוש : +Webastoבים + 1.5 ליטרים � מחמם מתחת למוש +

 ו� 40% מים מזוקקיםPARAFLUUPכבך מופעל בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד, מומלץ להשתמש בתערובת של 60% (***) אם ר

דלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכהדלקים מומלצים וחומרי סיכה

מקורייםמקורייםמקורייםמקורייםמקוריים
-H3  �120 �140 �160 180 כ”ס   �120 �140 �160 180 כ”ס   �120 �140 �160 180 כ”ס   �120 �140 �160 180 כ”ס   �120 �140 �160 180 כ”ס 2.2הכמויות בליטריםהכמויות בליטריםהכמויות בליטריםהכמויות בליטריםהכמויות בליטרים

Power          עםעםעםעםעם     AdBlue®
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נוזלים וחומרי סיכה

מוצרים מומלצים ומפרטיהם

            שימוש                               פריט                              מפרטים
מרווחי טיפול                        נוזלים וחומרי

שונים                                                                                                                                 סיכה מקוריים

ה זה לא מובטחת פעילותה חירום אם חומרי סיכה בעלי מפרט מומלץ לא זמינים, ניתן להשתמש בחומרי סיכה התואמים למפרטים שצוינו. במקרבמקר

מנוע אופטימלית.

בוע בחומרי סיכה מומלצים מבטיח תצרוכת דלקרישות של תוכנית הטיפולים. שימוש קה כדי לעמוד בדכבך מצויד בשמן מנוע שפותח ונבדק בקפידר

ופליטת מזהמים נמוכה. חומרי סיכה איכותיים חיוניים להפעלת המנוע ולחיי השירות הארוכים שלו.

SELENIA WRלפי תוכנית

הטיפוליםSAE 0W-30 ACEA C29.55535-DS1FORWARD 0W-30נועי דיזל  שמן למ

F842.F13מפרט טכני 

94(
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שימוש                                          פריט                              מפרטים
                        נוזלים וחומרי

                                                                                                                               סיכה מקוריים                   
מועדי החלפה

בת הילוכים ידניתתי
(M40)ודיפרנציאל 

TUTELA MTF 900
.F006.B21מפרט טכני 

בת הילוכים ידניתתי
(CB37)ודיפרנציאל 

רגתיב דשמן סינתטי ר
 SAE  75W-70 API-GL4+

9.55550-MZ14

9.55550-MZ3
רגתיב דשמן סינתטי ר

 SAE  75W-85

TUTELA
 TRANSMISSION

GEARTECHלפי מפרט 
.F704.C08טכני 

TUTELA ALL STAR לפי 
.F702.GO7מפרט טכני 

TUTELA STAR 700 לפי 
.F701.CO7מפרט טכני 

מפרקי ציריות בצד הגלגל

מפרקי ציריות בצד
הדיפרנציאל.

שמנים ומשחות סיכה
כת הנעהלמער

בדנוםמשחת סיכה מולי
ה בטמפרטורותדיסולפיד, עמיד

תוגימצ תגרד ,תוהובג
NLGI  2� 1

-שמן סינתטי

9.55580-GRAS II

9.55580-GRAS II
משחת סיכה למפרקי ציריות

רגתם חיכוך נמוך, דבעלת מקד
  NLGI 1 �0 צמיגות

955550-AV5

TUTELA TRANSMISSION
AS8

F139.I11לפי מפרט טכני 

בת הילוכיםשמן לתי

AT9אוטומטית 

TUTELA TOP 4/Sלפי מפרט 
.F005.F15טכני  נוזל בלמים

נוזל בלמים ומצמד
ראוליהיד

כות בלמיםנוזל סינטטי למער
רישות:ומצמד העולה על ד

FMVSS 116 DOT 4
ֳִֵֶ ISO 4925 ,SAE J1704

MS.90039
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שימוש                                          פריט                              מפרטים
                        נוזלים וחומרי

                                                                                                                               סיכה מקוריים                   
מועדי החלפה

-

PARAFLU UP לפי מפרט טכני 
F101-M01.

השתמש בתערובת של  50% מים
.35°C-עד 

אסור להשתמש בתערובות עם
כים שונים, (*)ער

תכשיר הגנה עבור
המצנן (רדיאטור)

תוסף לסולר כנגד קפיאה,תוסף דלק דיזל

הגנה למנועי דיזל.

MS.90032או או או או או  9.55523 

תכשיר הגנה אדום נגד קפיאה

מבוסס על מונואתילן גליקול

בנוסחה אורגנית, העומד

,CUNA NC 956-16במפרטים 

ASTM D 3306.

PETRONAS DURANCE
DIESEL ART

.F601.L06לפי מפרט טכני 

בב עם סולר  25ניתן לער
סמ”ק לכל 10 ליטר סולר

DIN 70 070

ISO 22241-1ו� 
 (אוריאה)AdBlueתוסף 

כת פליטה דיזללמער

AdBlue®תערובות מים ו�

(אוריאה)
AdBlue® (UREA)לשימוש  למילוי מיכל

AdBlue®(אוריאה) בכלי 

כב עם ממיר קטליטיר

).SCRבי (סלקטי

לשימוש במצב מדולל או בלתי
כות שטיפה שלמדולל במער

מית/חלון אחורי.השמשה הקד

נוזל שטיפה לשמשה
מיתקד

PETRONAS DURANCE
 SC 35

.F001.D16לפי מפרט טכני 
MS.90043

תערובת של מים, כוהל וחומרים

CUNA NCפעילי שטח. מפרט 

956-II.

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

חשוב

ת האחריות.השימוש במוצרים בעלי מפרטים שונים מאלו שצוינו לעיל יכול לגרום לנזק למנוע שאינו מכוסה במסגר94) 
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CO2תצרוכת דלק ופליטות 

כב שווק .בה הרה שנידמב תופקתה תוטרופמ תוארוה ידי�לע ועבקנש יושיר ינחבמ יפ�לע ודדמנ ןלהלש הלבטב םיטרופמה קלדהתצרוכת  יכרע

ת האקלים, המטעןכת בקרמת הגימור/ציוד/אביזרים, שימוש במערכב, רך, מצב התנועה, תנאי מזג האוויר, סגנון הנהיגה, מצבו הכללי של הררסוג הד

ה.כב, יכולים להוביל לצריכת דלק שונה מזו שנמדדכב, שימוש בגגון ומצבים אחרים שעלולים לפגוע באווירודינמיקה או בכוח ההתנגדות של הרברש

כים רגילים יותר לאחר 3,000 הקילומטרים הראשונים של נהיגה.צריכת הדלק תתייצב לער

כבך.כבך, ראה את הנתונים באישור התאימות ואת המסמכים שסופקו עם רכי צריכת הדלק ופליטות פחמן דו חמצני עבור רלמידע על ער
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כבהנחיות לגריטת ר
ת את תהליכי הייצור שלה ומפתחת מוצרים ידידותייםת בהבטחתה: היא משפרבה, והיא עומדבית פיאט לשמור על איכות הסבה חברב התחיילפני זמן ר

EC/53/2000רישות העולות מהתקנה האירופית בתיות ובהתאם לדביבלים את השירות הטוב בהתאם לתקנות סבה. כדי לוודא שלקוחותיה מקבילס
כביהם בסוף חיי השירות שלהם ללא עלות. התקנה האירופית קובעתמנות להחזיר את רת פיאט מציעה ללקוחותיה הזדכב, חברעת לגריטת רהנוג

כב.כו המסחרי של הרכב האחרון לשלם שום הוצאות הנובעות מערב בעל הרכב, לא יחויה של הרבמעמד המסירש

כז איסוף וגריטהכב נוסף או למרכוש רכז שירות מורשה שלנו אם ברצונך לרכב לגריטה בסוף חיי השירות שלו ללא עלות, פנה למרכדי למסור את הר

כב בסוף חיי השירות שלהם תוךמת השירות הגבוהה באיסוף, טיפול ומחזור של כלי רה בשל רכזים אלה נבחרו בקפידס. מרת סמלת מוטורמטעם חבר

בה.ביה על איכות הסשמיר

תס בע”מ או התקשר למספר הטלפון המופיע בחוברת סמלת מוטורכז שירות מורשה מטעם חברכזי איסוף וגריטה מומלץ לפנות למרלמידע נוסף על מר

השירות או כנס לאתרים של מותגי פיאט.
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צמיג נקור
ראה עמוד Fix&Go250כת תיקול צמיג השתמש בער

ראה עמוד 246החלף את הצמיג

ראה עמוד 292נפח ללחץ האוויר הנכוןחסר אוויר בצמיג

ההחלף את הנורה אינה פועלתה הפנימית בתקרהמנור
כז שירותראה עמוד 237 או מומלץ לפנות למר

ס בע”מת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

כז שירותראה עמוד 232 או מומלץ לפנות למרההחלף את הנורה חיצונית (פנס ראש אור גבוה או אור נמוך)נור

ס בע”מת סמלת מוטורמורשה מטעם חבראינה דולקת

חוקהחלף את סוללת השלט הרחוק אינו פועלהשלט הר
כז שירותראה עמוד 12 או מומלץ לפנות למר

ס בע”מת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

חלון חשמלי לא פועל
בדוק את הנתיך הרלוונטי

כז שירותראה עמוד 238 או מומלץ לפנות למר

ס בע”מת סמלת מוטור מורשה מטעם חבר

ת החלוןבדיקת מנוע העלאת / הורדדאג ל
כז שירות מורשה מטעם מומלץ לפנות למר

ס בע”מת סמלת מוטורחבר

ראה עמוד 209בדוק אם יש מספיק דלק במיכל, תדלק אם צריךהמנוע אינו מתניע או נכבה בעת נהיגה

ראה עמוד 312ף או תוסף תואםהשתמש בסולר לחור

כב לא נוסע, חמםה של רבמקר
הסולר קפוא

�את אזור מסנן הדלק ומעגלי כניסה/יציאה,

אם ניתן.

כות לא מקוריותהתקנה לא נכונה של מער
כז שירות מורשה מומלץ לפנות למרהקפד למלא את ההוראות בספר

ס בע”מ.ת סמלת מוטורמטעם חברכבכב, כדי למנוע השפעה על הפעלת הרהר

מה לעשות אם..

פתרון אפשריתקלה
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פתרון אפשריתקלה

כב חונה ונעילת  ההגהגלגל ההגה תקוע בר
כב חונה שההגה מופנה עד הקצה,אם הר

פעילה
�יש לסובב את גגלל ההגה בכיוון הנגדי עד לקצה

.MARת המפתח למצב התנועה, תוך העבר

מת הטעינה.המצבר עשוי להיות ריק, בדוק את ר

רוש בצע התנעה בכבלי עזר.אם ד
ראה עמוד 252

ב שחרור מהיר עשוי להיות מנותק,קוט

�ב השלילי של המצבר.בור הנכון בקוטבדוק את החיהמנוע אינו מתניע, המתנע אינו מסתובב

ף או לא תקין.נתיך ההגנה של המצבר נשר
כז שירותראה עמוד 238 או פנה למר

.AVVהימנע מהתנעה בכוח בהזזת המפתח למצב 
ס בע”מת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר

אל תחבר עומסים חיצוניים למצבר.

המנוע אינו מתניע לאחר תאונה
ייתכן שאספקת הדלק נותקה בידי מתג ניתוק

אספקת דלק. בדוק את הליך ההפעלה מחדש.
ראה עמוד 254
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322...............................עצות, בקרים ומידע כללי

UconnectTM.......................................324כת מער

RADIO UconnectTM..............342 כת מער

שירותים מקושרים

Uconnect...............................351שירותי  

354.................................................אישור סוג רשמי

מולטימדיה

פרק זה מתאר את התפקודים העיקריים של

 שאפשר  UconnectTM,כות בידור ומידע מער

כב.להתקין בר
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עצות, בקרים ומידע

כללי

 246((247 

ךרבטיחות בד
כת לפניהכר את תפקודיה השונים של המער

תחילת הנהיגה.

כת לפניקרא בעיון את הוראות ההפעלה של המער

תחילת הנסיעה.

תנאי קליטה
תנאי הקליטה משתנים כל הזמן במהלך נסיעה.

ייתכנו הפרעות בקליטה באזורים הרריים, ליד

חוק ממקורבניינים או גשרים, במיוחד אם אתה ר

השידור.

  יתכן כי תוגבר עוצמת הקול בעת קליטהה:אזהר

של דיווחי תנועה ושל חדשות.

טיפול ותחזוקה
 95((97  

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים, כדי לוודא

כת תקינה:שהמער

ע עם חפצים מחודדיםבוא במגאסור שהצג י¥

או קשיחים שעלולים לגרום נזק לפני השטח

בשה ואנטי�כה, ישלו. השתמש במטלית ר

סטטית לניקוי הצג ללא לחיצות.

לעולם אל תשתמש באלכוהול, דלקים¥

ונגזרותיהם, כדי לנקות את עדשת הצג, ודא

 כבויה בעת הניקוי.UconnectTMכת שמער

כת: הוא עלול לגרוםת נוזל למערמנע חדיר¥

לה נזק בלתי ניתן לתיקון.

התקני מולטימדיה

 נגני מולטימדיה מסוימים לא תואמיםה:אזהר

UconnectTMֳכת למער

)USBהשתמש רק בהתקנים (לדוגמה זיכרון 

כב. התקנים ממקורות לאממקורות בטוחים בר

ידועים יכולים להכיל תוכנה נגועה בווירוסים,

ה אלכב יגבירו את הסיכוי לחדירשאם יותקנו בר

כות האלקטרוניות והחשמל.מער

בההגנה מפני גני
בה אשרכת הגנה מפני גנית במערכת מצוידהמער

הת הבקרמבוססת על חילוף המידע עם יחיד

כב.כב) ברב רהאלקטרונית (מחש

בית ומונעת אתכת מבטיחה בטיחות מרהמער

ת הקוד הסודי לאחר שנותקה אספקתהקלד

החשמל.

כת מתחילהכאשר תוצאת הבדיקה חיובית, המער

לפעול. לעומת זאת, אם הקודים המושווים אינם

בה האלקטרונית (מחשת הבקרזהים או אם יחיד

כת מבקשת מהמשתמשכב) מוחלפת, המערהר

להזין את הקוד הסודי באופן שמתואר בפסקה

הבאה.

הזנת הקוד הסודי

רש להזין את הקוד,כת מופעלת ונדכאשר המער

Please enter Anti Theftתופיע על הצג ההודעה 

Codeבה), ואחריה יוצג (הזן קוד הגנה מפני גני

לוח מקשים להזנת הקוד הסודי.

כב מ� 4 ספרות מ� 0 עד 9.הקוד הסודי מור

ה הראשונה של הקוד, לחץכדי להזין את הספר

על המקש המתאים.

כתביעית, המערה הראחרי שהזנת את הספר

תתחיל לפעול.

כת את ההודעהגוי, תציג המעראם הוזן קוד ש

Incorrect Codeגוי), כדי להודיע למשתמש (קוד ש

שעליו להזין את הקוד הנכון.

אחרי 3 ניסיונות של הזנת הקוד הנכון, תוצג

.Incorrect Code. Radio lockedההודעה 

Wait for 30 minutesגוי. רדיו נעול. המתן. (קוד ש

30 דקות). אחרי שתיעלם ההודעה אפשר לנסות

שוב להזין את הקוד.

כון הרדיורד

כת.ת את הבעלות על המערה זו מאשרתעוד

כת, מספר סידוריכון הרדיו מפורטים דגם המעררבד

וקוד סודי.

כז שירותכון הרדיו אבד, מומלץ לפנות למרראם ד

ס בע“מ. ישת סמלת מוטורמורשה מטעם חבר
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ה מזהה ובמסמך הבעלות עללהצטייד בתעוד

המכונית.

כון הרדיו במקום בטוח,רהחזק את ד ה: אזהר

כך שתוכל למסור את המידע לרשויות הרלוונטיות

כת.אם תיגנב המער

אזהרות
בדוק ולתקןכת, יש לאם ישנה תקלה במער

תכז שירות מורשה מטעם חבראותה רק במר

ס בע”מ.סמלת מוטור

ה נמוכה במיוחד, ייתכן כי בהירותאם הטמפרטור

ביתמתה המיטהצג לא תגיע מיד לר

הכב נעצר לזמן מה והטמפרטוראם הר

כת עשויה לעבורהחיצונית גבוהה מאוד, המער

מית” ולהפסיק לפעול עדלמצב ”הגנה תר

מותה בתא הנוסעים לרשתרד הטמפרטור

בירות.ס

ך וכאשר בטוחהסתכל על הצג רק בעת הצור

לעשות זאת. אם עליך להסתכל על הצג במשך

כב בצד כדי שדעתך לאב, עצור את הרזמן ר

תוסח מהנהיגה.

כת מיד אם חלה בההפסק להשתמש במער

כת. מומלץם נזק למערת, עלול להיגרתקלה. אחר

ת סמלתכז שירות מורשה מטעם חברלפנות למר

ם האפשרי, כדי לתקן אתס בע“מ בהקדמוטור

התקלה.

אזהרה

פעל לפי כללי הבטיחות המופיעים246)
מטה: אחרת, קיימת סכנת פציעות חמורות

לנוסעים או סכנת נזק למערכת.

אם עוצמת הקול גבוהה מדי, זהו מצב247)
מסוכן. כוונן את עוצמת הקול לרמה

שתאפשר לך לשמוע רעשי רקע (כגון
).’צופרים, ניידות מד“א, רכבי משטרה וכד

חשוב

נקה את הלוח הקדמי ואת הצג רק95)  
במטלית רכה, נקיה, יבשה ואנטי�סטטית.

מוצרי ניקוי והברקה עלולים לגרום נזק לפני
השטח של המערכת. לעולם אל תשתמש

באלכוהול, דלקים או נגזרותיהם.

אל תשתמש בצג כבסיס לקיבוע96) 
התקנים להחזקת מערכוות ניווט או טלפונים

חכמים שמותקנים בכריות שאיבה או
מדבקות.

אל תשתמש בצג כבסיס תמיכה עם97) 
כריות שאיבה או מדבקות למערכות ניווט
חיצוניות, או טלפונים חכמים או התקנים

חיצוניים.
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UconnectTMכת מער

UconnectTM 10”
(אם קיים)(אם קיים)(אם קיים)(אם קיים)(אם קיים)
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UconnectTM 7”
(אם קיים)(אם קיים)(אם קיים)(אם קיים)(אם קיים)
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(A) פים בתצוגהלחצנים גר

Home - .לחץ על לחצן.מציג את המסך הראשי

ת מקורותבחירכניסה למצב מדיה ל

Media -לחץ על לחצן.השמעה זמינים, רצועות בתיקייה

רות שמע.וגישה להגד

ת אקלים (זרימת אוויר,כת בקררות מערהגד

Comfort - (אם קיימת) לחץ על לחצן.ביםה פנימית) וחימום מושת טמפרטוררהגד

(אם קיים).

Phone -.לחץ על לחצן.גישה למצב טלפון

Vehicle -לחץ על הלחצן.כב ותפקודים נוספים.רות רגישה להגד

 Nav -(אם קיים)לחץ על לחצן.כת הניווט.הפעלת מער

APP -.לחץ על לחצן.גישה לרשימת היישומים הזמינים

פעולהתפקודיםפילחצן גר                        

ה שלו למיקום הרצוי.ר של הלחצנים באמצעות החזקה של הסמל וגרירדאתה יכול לשנות את הס

התאמה אישית פעילה רק כאשר המכונית חונה. אם נעשה ניסיון להתאמה אישית כאשר המכונית בתנועה או חידוש  נהיגה מבלי שההליךה: הער

ה בתצוגה והפעולה תסתיים.הסתיים, תוצג הודעת אזהר
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מצבתפקודיםאזור                        

ת מצבשור

Bה לתפקודים: פרופילים (*),גישה מהירה ניתנת להתאמהת לחצני גישה מהירשור

לחץ על הלחצן.ה חיצונית, זיהוי קולי (*)הודעות, טמפרטור

Cהצגה של הזמן הנוכחי / גישה לרשימתלוח זמנים /התאמה אישית של יישומים

לחץ על הלחצן.היישומים להתאמה אישית של הסרגל(**)

Dהצגת הודעות, נגינת רצועות שמע,אזור הודעות

�כוונון תחנת רדיו, עוצמת קול ועיון בהודעות.

אם קיים(*)

קיים’סאות/שווקים (**) לגר
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בקרים בגלגל הגה
כת.ת המערכת מותקנים בגלגל ההגה, כדי להקל על בקרהבקרים המפעילים את התפקודים העיקריים של המער

בוב)הפעלה (לחיצה/סילחצן                       

בלת שיחה נכנסתק¥

בלת שיחה נכנסת שנייה והשהיית שיחה פעילהק¥

כת זיהוי קולי לתפקוד הטלפוןהפעלה של מער¥

)Android Auto או CarPlayך רכת זיהוי קולי (אם קיים או דהפעלה של מער¥

ה קולית חדשההפרעה להודעה קולית כדי לתת פקוד¥

כת זיהוי קוליהפרעה של מער¥

חיית שיחה נכנסתד¥

סיום שיחה פעילה¥

ה בתצוגת לוח המחוונים של שיחות/הודעות טקסט אחרונותה (מצב טלפון): בחירלחיצה קצר¥

(רק אם חיפוש שיחה פעיל)

רשימת בקרים בגלגל הגה
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פועלהלחצנים                       

בקרים מאחורי גלגל ההגה

 (בצדו השמאלי של גלגל ההגה)Aלחצן 

.USBת רצועה הבאה בהתקן ה: חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירלחיצה קצר¥לחצן עליון

.USBה לפנים של רצועת התקן רים גבוהים עד לשחרור / הרצה מהירלחיצה ארוכה: סריקת תד¥

לחצן אמצעי
Bluetooth ו� AM, FM, DAB, USBבכל לחיצה יתבצע מעבר בין מקורות 

בד.בחור במקורות הזמינים בלאפשר ל

לחצן תחתון
.USBת רצועה הבאה בהתקן ה: חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירלחיצה קצר¥

.USBרים גבוהים עד לשחרור / הרצה לפנים של רצועת התקן לחיצה ארוכה: סריקת תד¥

 (בצדו הימני של גלגל ההגה)Bלחצן 

ה של עוצמת קולהגבר

רגה 1ת העוצמה בדה: הגברלחיצה קצר¥לחצן עליון

ה של עוצמת קולה מהירלחיצה ארוכה: הגבר¥

הפעלה/השתקת קול (השתק/עצור)לחצן אמצעי

הפחתה של עוצמת קול

רגה 1ה: הפחתת העוצמה בדלחיצה קצר¥לחצן תחתון

ה של עוצמת קוללחיצה ארוכה: הפחתה מהיר¥
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) איור 349 נמצא בלוח המכשיריםAלחצן/בקר (

ומשמש באופן הבא:

ה/הפחתת עוצמת קולבוב הבקר: הגברסי¥

UconnectTMבוי ה: הפעלה/כילחיצה קצר¥

לחיצה ארוכה: הפעלה/הפסקה תפקוד¥

”השתקה”.

עתפקוד מסך מג
ע כדיכת משתמשת בתפקוד מסך מגהמער

להפעיל תפקודים שונים, בלחיצה על הסמלים

פיים המוצגים.הגר

 או סמן אתOKה לחץ על לאישור הבחיר

רותה. אישור של מספר תפקודים או הגדהבחיר

מלווה בצליל ייחודי.

םה למסך הקודלחזרכז לוח מכשיריםבקרים במר

 אוYES או Cancel או OK או Xלחץ על לחצן 

במקום כלשהו מחוץ להודעה הקופצת בהתאם

כת הפעיל, או פשוט בחרה למסך המערבחירל

ה למסך הבית או מיקוםסמל רצוי בתצוגה. לחזר

.HOMEפי הבית לחץ על הלחצן הגר

ע ניתן לשימוש לגישה ולצפייהמסך המג

ברשימות הזמינות של רצועות המוזיקה, מספרי

.’רות וכוטלפון, הגד

ע לגלילה ברשימותהזז את אצבעך במסך המג

ביצוע בחירות. החזק את אצבעך מטה והזזול

למעלה להצגת פריטי הרשימה בתחתית

הרשימה, והזז מטה לגלילה להצגת פריטי

הרשימה בראש הרשימה. החזק את אצבעך

במסך והזז את אצבעך ימינה כדי לראות את

הרשומות הנמצאות בצד שמאל, הזז את

אצבעך שמאלה כדי לראות את הרשומות

הנמצאות בצד ימין.

פים. לחץאותה פעולה משמשת למעבר בין ד

תבחירה או הלחצן הנבחר לבאצבעך על השד

ה או ביצוע הפעולה המשויכת ללחצן.שד

הלחצני גישה מהיר
ניתן להגדיר עד 2 לחצני גישה (3) איור 346

ת המצב.בשור

לחץ על הלחצן מתחת לשעה (4) איור 346

לפתיחת תפריט עם רשימה של אפליקציות

זמינות. לחץ על היישום הרצוי וגרור אותו ליישום

ת המצב.ברצונך להחליפו בשורש

התאמה אישית אפשרית רק כאשרה: הער

כב חונה. אם נעשה ניסיון להתאמה אישיתהר

כאשר המכונית בתנועה או חידוש הנהיגה מבלי

ה בתצוגהשההליך הסתיים, תוצג הודעת אזהר

והפעולה תסתיים.

מצב מדיה
פי להאזנה ולניהול שללחץ על הלחצן הגר

תהמוזיקה שלך, צפייה ברשימות הזמינות ובחיר

רות שמע הרצויות.הגד

 ייתכן כי יישומים הקיימים בהתקניםה:אזהר

כתהניידים לא תואמים למער

אחרי שנבחר מצב מדיה, יוצג המידע הבא בצג:

פים שונים שלה של דבחירחלק עליון: 

,Sources, Playback, Browseהתפקודים 

Audio settingsרותה, הגד (מקורות, נגינה, סקיר

שמע).
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ל שלושת המקורות תצוגה שצד שמאל:
ת מקור בחרבחירפים על המשתמש. להמועד

All sources(כל המקורות) ולאחר מכן בחר 
מקור להצגה. המקור יוצג באדום.

הצגה של מידע על הרצועהכזי: חלק מר
ת נגינה:המושמעת ולחצני בקר

¥ :Bluetooth®  עבור מקור שמעBluetooth®,
פותח רשימת התקנים.

¥ :Browse  עבור מקור שמעUSB/
Bluetooth®´מאפשר חיפוש תוכן בהתקן ,

שלך.

¥Tracks  עבור מקור שמע :USB/
Bluetooth®ת רצועה ממקור, מאפשר בחיר

שמע.

מת/הבאה אות רצועה הקוד בחיר:¥
מת/הבאהתחנה הקוד

: נגינה אקראית של רצועות מההתקן.¥

: כאשר הרצועה האחרונה מסיימת,¥
הנגינה מתחדשת אוטומטית לרצועה

הראשונה ברשימת השמעה.

ת נגינה של הרצועה.: עציר¥

ת תחנת רדיו.ף בחירכוונון: גישה לד ¥

ה לתחנות הרדיו גישה מהירחלק תחתון:

פותהמועד

ת רצועהבחיר

 (רצועות) מאפשר לפתוח חלוןTracksתפקוד 

עם רשימה של הרצועות המנוגנות.

היכולים לשמש לסקיר ו�  פיים לחצנים גר

בומיםשל רשימת אמנים, סוגי מוזיקה ואל

®Bluetooth או USBך רבהתקן המחובר ד

בהתאם למידע המוקלט על הרצועות עצמן.

 מאפשרABCבתוך כל רשימה הלחצן 

למשתמש לדלג לאות הרצויה ברשימה.

Appleֳהלחצן לא זמין עבור התקני ה:הער

מסוימים

 ניתן לשימוש במדינותDABתפקוד ה:הער

בהן טכנולוגיית שידור דיגיטלי זמינה. ההתקןש

 נלחץ במדינהDABר כלשהו אם לחצן יכוונן לתד

שאינה תומכת בשירות זה.

COMFORTמצב 
(אם קיים)

בחור:מהמסך ניתן ל

מית,רות זרימת האוויר: שמשה קדהגד¥

מיתפנים, פנים ורגליים, רגליים ושמשה קד

ה פנימיתרות טמפרטורהגד¥

ה של החלון האחורי הפשר¥

)A/Cת אקלים (כת בקרהפעלה של מער¥

ת אקלים בקירורכת בקרהפעלה של מער¥

)MAX A/Cמקסימלי (

®Bluetoothמקור 

®Bluetoothמצב זה מופעל בשיוך של התקן 

UconnectTM.כת ות מוזיקה למערהמכיל רצוע

®Bluetoothשיוך התקן שמע 

 (לדוגמה טלפון נייד)Bluetoothשיוך התקן שמע 

 (מנהלDevice Managerך תפקוד רמבוצע ד

כדי לשייך התקן (טלפון), Phoneף התקנים) בד

, פעל באופן הבא:®Bluetoothשמע 

 בהתקן; ®Bluetoothהפעל את תפקוד ה� ¥

Device Managerגש לתפקוד ¥

;Bluetooth® Mediaבחר מקור ¥

 (הוסף התקן).Add Deviceלחץ על לחצן ¥

 זמני שישPINיוצג חלון קופץ עם מספר ¥

להכניס בהתקן.

.Bluetooth בהתקן שמע Uconnectחפש 

כאשר תתבקש על ידי התקן השמע, הזן¥

כת או המוצג בצג המערPINאת קוד ה�

אשר בהתקן את הקוד המוצג.

אם תהליך השיוך הושלם בהצלחה, יוצג¥

 לשאלה האם לשייך אתYesמסך. ענה 

ף כמועד®Bluetoothהתקן השמע 

בל עדיפות על פני שאר(ההתקן יק

,Noת ההתקנים המשויכים אחריו). אם בחר
בור. ההתקןר החידבע לפי סהעדיפות תיק

בל את העדיפות הגבוהה.האחרון שחובר יק

אם לא רשום אף התקן, תוכל לגשת ל�¥

Manager Device(מנהל התקנים) ישירות 

 (טלפון).Phoneמתפקוד 
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ניתן לשייך עד 20 התקנים.ה: הער

ה של ניסיון לשיוך התקן עשרים ואחד חלוןבמקר

בר אינו אפשרי. הסר התקןקופץ יתריע שהד

משויך כדי לשייך התקן חדש.

כת השמע עשויה להחליף רצועהמערה: הער

רותם ההתקן בהגדבאמצעות שינוי ש

Bluetoothשל הטלפון (אם קיים), אם ההתקן 

בור באמצעות לאחר חיUSBמחובר באמצעות 
®Bluetooth.

כון תוכנת הטלפון, כדי להבטיח הפעלהלאחר עד

תקינה מומלץ להסיר את הטלפון מרשימת

ההתקנים המחוברים לרדיו,

מת וגם למחוקכת הקודלמחוק את שיוך המער

בצע בטלפון ול®Bluetoothמרשימת התקני 

שיוך מחדש.

 בין®Bluetoothבור ה� אם אבד חיה:אזהר

ת ההפעלהכת, עיין בחוברהטלפון הנייד למער

של הטלפון הנייד.

: הראשון נמצא בלוחUSBישנם שני שקעי 

בד,המכשירים לטעינת התקנים חיצוניים בל

השני בחלק התחתון שלל לוח המכשירים

 ולטעינתUconnectכת ת נתונים למערלהעבר

התקנים חיצוניים.

 מחובר לשקע בלוחUSBכאשר התקן 

כת השמע פועלת, תתחילהמכשירים ומער

 (נגינהAutoPlayנגינה של הרצועות בהתקן אם 

)Audio) בתפריט ONר לפעיל (אוטומטית) מוגד

רשמע). אם תפקוד  (נגינה אוטומטית) מוגד

) תתבצע רק טעינה.OFFללא פעיל (

USBמקור 

מצב טלפון
הפעלת מצב טלפון

 בתצוגה, כדי להפעילPHONEלחץ על לחצן 

מצב זה.

כדי לראות את הרשימה של הטלפוניםה:הער

הניידים ושל התפקודים, בקר באתר

www.driveuconnect.eu websiteבחר את

ף הרצוי באמצעות הפס בחלק העליון שלהד

התצוגה כדי:

לחיוג מספר טלפון באמצעות לוח המקשים

פי המופיע בצג.הגר

כבלוח המקשים פעיל רק כאשר הרה:הער

חונה. אם נעשה ניסיון להשתמש בלוח המקשים

כב בתנועה או כשהנהיגה חודשהכאשר הר

המבלי שההליך הסתיים, תוצג הודעת אזהר

בתצוגה והפעולה תסתיים.

השתמש בלחצנים בצג, כדי:

להציג את אנשי הקשר השמורים בספר¥

הטלפונים של הטלפון הנייד ולהתקשר

אליהם;

ת לוח המקשיםלחייג מספר טלפון (בעזר¥

פי המופיע בצג);הגר

להציג את אנשי הקשר המופיעים¥

בהיסטוריית השיחות ולהתקשר אליהם;

כתך מעררר דהשמע של טלפון הנייד משוד

כת משתיקהכב: המערהשמע של הר

UconnectTMכת אוטומטית את השמע של מער

כאשר תפקוד הטלפון מופעל.

שיוך טלפון נייד
כב נייח ועומדבצע פעולה זו בעוד שהר ה:אזהר

במקום בטוח. תפקוד זה מנוטרל בעת נהיגה.

תהליך השיוך עבור טלפון נייד מתואר להלן. עיין

”®Bluetoothבנושא ”שיוך התקן השמעה 

בפרק זה.

Double telephoneתפקוד תפקוד תפקוד תפקוד תפקוד 

בורת חי מאפשר UconnectTMכת מער

Bluetooth®בו זמנית לשני טלפונים. רק אחד 

מטלפונים המחוברים יכול לנגן קובצי מולטימדיה

.®Bluetoothך רד
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 (טלפוןdouble telephoneה: תפקוד אזהר

כפול) לא זמין בעת שימוש בטלפון במצב

CarPlay או Android auto.

ביצוע שיחה

הפעולות המתוארות להלן זמינות רק אם הטלפון

הנייד תומך בהן.

כדי לדעת אילו תפקודים זמינים. עיין בהוראות

ההפעלה של הטלפון הנייד“.

¥Keypad (לוח מקשים) 

¥ Recent (אחרונים)

¥Favourites פים) (מועד

¥Contacts(אנשי קשר) 

פיםמועד

אתה יכול להוסיף מספר או איש קשר (אם הוא

פיםברשימת אנשי הקשר) לרשימת מועד

במהלך שיחה בלחיצה על הכוכב לצד המספר/

פים גםאיש הקשר. ניתן לנהל את המועד

מאפשרויות התפריט.

אם הטלפון הנייד שלך לא תומך בתפקוד זה,

פי של ”הודעות טקסט“. יהיה מנוטרלהסמל הגר

(אפור).

בל מסרון בצג, יופע מסך המכיל אתכאשר מתק

 (קרא),Readה: בחירהאפשרויות הבאות ל

Show ,(הראה) Call ,(התקשר) Ignore

(התעלם).

 (הודעות), כדיMessagesלחץ על הלחצן  

בלו בטלפון הנייד שלךלגשת למסרונים שהתק

(הרשימה מציגה 60 מסרונים לכל היותר).

Do Not Disturbתפקוד תפקוד תפקוד תפקוד תפקוד 

אם הטלפון המחובר תומך בכך בלחיצה על

 (אל תפריע)Do not disturbפי הלחצן הגר

בל הודעות על שיחות נכנסותהמשתמש לא יק

או הודעות טקסט. המשתמש יכול לענות

ת מחדל או בהודעה מותאמתבהודעת בריר

רות.באמצעות ההגד

אפשרויות הודעות טקסט

(אם קיימת)

רות מראש נשמרות בזיכרוןהודעות מוגד

כת וניתנות לשליחה למענה להודעההמער

בלה או להודעה חדשהשהתק

¥) Yes (כן

¥No(לא) 

¥Okay

¥ I can‘t talk right nowבר כעת)לא יכול לד

¥Call me (התקשר אלי) 

¥ I‘ll call you later(אטלפן אליך מאוחר יותר)

¥I‘m on my way  )ך)ראני בד

¥Thanks ה) (תוד

¥ I‘ll be late (אני מאחר)

¥Stuck in traffic(תקוע בפקק) 

¥Start without me(התחילו בלעדי) 

¥Where are you?(איפה אתה) 

¥Are you there yet?ם) (אתה כבר ש

¥I need directions(אני צריך הנחיות) 

בכמה טלפונים, להפעלה של הקראהה: הער

של הודעות  טקסט, אפשרות התרעה של

ת.בת להיות מאופשרהודעות טקסט בטלפון חיי

בוריך כלל זמינה בתפריט חיראפשרות זו בד

Bluetoothכת עבור ההתקן המשויך למער

Uconnectת את התפקוד. לאחר שאפשר

כתבטלפון הנייד, יש לנתקו ולחברו מחדש למער

Uconnectה תהפוך פעילה.ר כדי שההגד

בכמה טלפונים עשויים לא להתחשה: אזהר

ת הודעות טקסט בעתרות אישור העברבהגד

Uconnectכת בור  עם מערחי

,Uconnectך ר נשלחת דSMSאם הודעת 

ב בתשלום נוסף,המשתמש עשוי להיות מחוי

SMSת ה, בשל בקשת אישור להעברללא אזהר

בעיות מעין אלושנשלחה באמצעות הטלפון. ל

פנה לספק שירותי הרשת הסלולרית שלך.

)SMS (יםקורא מסרונ

בלוכת יכולה להקריא מסרונים שהתקהמער

בטלפון הנייד.

כדי להשתמש בתפקוד זה, על הטלפון הנייד

ךרלתמוך בתפקוד החלפת מסרונים ד

Bluetooth®.
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¥I‘m lostבוד). (הלכתי לאי

¥ See you later (נתראה מאוחר יותר)

¥I will be  5 (10, 15, 20, 25, 30, 45, 60)(*)

minutes late.  אגיע תוך) X(דקות 

¥See you in 5 (10, 15, 20, 25, 30, 45, 60)

(*) minutes.  נתראה בעוד) X(דקות 

ת(*) השתמש רק במספרים הרשומים, אחר

כת עשויה לא לקלוט נכון אתהמער

כתבלת הודעה,המערההודעה. כאשר מתק

ה של אותה הודעה.ת גם העברמאפשר

לפרטים על כיצד לשלוח הודעותה: הער

באמצעות פקודות קוליות, ראה את

הפסקה הרלוונטית.

Android Auto בתפריט  יופיע במקום סמל

הראשי.

Uconnectכת התאריך והזמן בצג מערה: הער

בים להיות תואמים לזמן ולתאריך בפועל, גםחיי

Settingsלאחר ניתוק המצבר. כוון אותו בתפריט 

. כל אי התאמהUconnectכת רות) של מער(הגד

בין ההשעה והתאריך בצג והזמן ושעה בפעול

/Apple CarPlayעולה לגרום לתקלה בהפעלת 

Android Auto.

Apple CarPlay     ת יישוםרהגד

Apple CarPlay תואם ל�iPhone 5או לדגמים 

 אוiOS 7.1כת הפעלה מים יותר עם מערמתקד

סאות מאוחרותגר

, הפעל אתApple CarPlayלפני השימוש ב�

Siriרות“ < “כללי“ < “ מ“ההגדSiriבטלפון ”

החכם

Android Autoת יישום רהגד

Androidלפני השימוש עליך להוריד את יישום 

Autoלטלפון שלך מ Google Play Store

)Lollipopרואיד 5.0 (היישום זה מותאם לאנד

סה 10 ומעלהסאות מאוחרות יותר. החל מגרוגר

ב משולAndroid Autoרואיד, יישום של אנד

ךכת ההפעלה של הטלפון החכם ואין צורבמער

להורידו.

הרבצע הליך הגדך לבור הראשוני, תצטרבחי

שיופיע בטלפון.

כב נייחבצע את ההליך הזה רק כשהרניתן ל

Android Auto, יישום USBבור לשקע לאחר החי

ביל באמצעותבור מקבצע חיי

מצב אלחוטי

 ו�Apple CarPlayאתה יכול להשתמש ב� 

Android Autoך לחבר במצב אלחוטי מבלי צור

USBאת הטלפון שלך לשקע 

להתאמה אישית של מצב זה, בצע את

. אם הפעולהBluetoothההוראות לשיוך התקן 

הושלמה בהצלחה וההתקן המחובר תומך

בלבמצב אלחוטי,אישור על ההפעלה יתק

בהודעה המוצגת בטלפון שלך ובתצוגת

Uconnectבורים הבאים, המצב האלחוטי. בחי

Bluetoothיהיה זמין באופן אוטומטי. אם שיוך 

ך לחזור על הליך השיוך מתפריטבוטל, יהיה צור

Device Manager.(מנהל התקנים) 

פעולה

ה, היישום יופעל אוטומטיתרלאחר הליך ההגד

 כאשר הטלפון החכםUconnectכת במער

כב. של הרUSBמחובר לשקע 

Apple CarPlayכדי להתחבר ל� :Apple

CarPlay לחיצה( בגלגל ההגה  לחץ על לחצן

 בתצוגהHomeפי ארוכה) או לחץ על לחצן הגר

.Apple CarPlayשל 

 Apple CarPlay ו� ו� ו� ו� ו�Android Auto

(אם קיימת)

  מאפשריםAndroid A ו� Apple CarPlayיישומי 

כב באופןלך להשתמש בטלפון החכם שלך בר

בטוח ופשוט. על מנת להפעיל אותם עליך פשוט

,USBלחבר טלפון מתאים באמצעות שקע 

כתותכני הטלפון יופיעו אוטומטית בתצוגת מער

Uconnect.

בדוק את תאימות הטלפון החכם שלך,כדי ל

בקר באתרי

https//wwwandroidcom/intl/it_it/auto/  אוhttp/

/wwwapplecom/it/ios/carplayאם הטלפון /

כב באמצעות שקעהחכם מחובר באופן נכון לר

USB הסמל של ,Apple CarPlayאו של 
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Android Autoכדי להתחבר ל� Android Auto

לחיצה ארוכה)( בגלגל ההגה לחץ על לחצן 

 בתצוגהMicrophoneפי או לחץ על לחצן הגר

 (אם קיים)Android Autoשל 

Navigationניווט) (

(אם קיים)

, או כאשר מחוברNavכת כבר במצב אם המער

Uconnectכת כב עם ניווט פעיל, מערהתקן לר

ה ביןת בחירמציגה הודעה קופצת המאפשר

כת או ניווט באמצעות ההתקן.הניווט של המער

ה בכל עת בכניסהניתן לשנות את הבחיר

ת יעד חדש.רכת הניווט והגדלמער

Apple ו� Android Auto     יציאה מיישומי
CarPlay

 אוApple CarPlayכדי להפסיק את הפעלת 

 , עליך לנתק את הטלפוןAndroid Autoשל

כב או באמצעות של הרUSBהחכם משקע ה�

 (מנהל התקנים).Device Managerתפריט 

פקודות קוליות
ת פקודות קוליות בשפותה לא ניתן לתהער

כת לא תומכתשהמער

כדי להשתמש בפקודות הקוליות, לחץ על לחצן

 או או הלחצן הירוק “הפעלה קולית“ 

ה הרצויהבגלגל ההגה ואמור את הפקוד לחצן 

ם. לחלופין ניתן להפעיל את התפקודבקול ר
Hey Uconnect או Hey Fiatת באמצעות אמיר

ם לכן את תפקוד(אם המשתמש אפשר קוד
זה).

הרשימה של הפקודות הזמינות מוצגות בתצוגה
לפי חלוקה לקטגוריות

Suggestion(הצעה) 

מוצגת רשימה של הפקודות הקוליות שהיו
ב ביותר.בשימוש הר

Phone(טלפון) 

¥Call <contact name>ם איש (התקשר >ש
קשר<)

¥ Call < (התקשר אל) >מספר בית)

¥Write message (כתוב הודעה) 

¥Call back (החזר שיחה) 

¥ Show recent calls(הצג שיחות אחרונות)

¥ Show outgoing calls(הצג שיחות יוצאות)

¥ Show missed callsהצג שיחות שלא)
נענו)

¥Show received calls(הצג שיחות נכנסות) 

Text(טקסט) 

¥Send a message to <contact> mobile /
work / שלח הודעה ל>איש קשר< נייד) 
ה)עבוד

Media(מדיה) 

¥ I want to listen to musicאני רוצה להאזין)
למוזיקה)

¥ Play <track> by <artist>>נגן >רצועה)
ע“י >אמן<)

¥ Let me hear some <genre>בוא נשמע)
קצת >ז'אנר<)

¥ Show my playlistsהצג את רשימות)
ההשמעה שלי)

¥Play album... בום...) (נגן אל

¥Play artist... (...נגן אמן) 

¥Play genre... (...נגן ז'אנר) 

¥Play playlist... (...נגן רשימת השמעה) 

Radio(רדיו) 

¥I want to listen to musicאני רוצה להאזין) 
למוזיקה)

¥ Play <track> by <artist> >נגן >רצועה)
ע“י >אמן<)

¥Let me hear some <genre>בוא נשמע)
קצת >;<)

¥ Show my playlists הצג את רשימות)
ההשמעה שלי)

¥I want to listen to Radiאני רוצה להאזין) 
לרדיו)
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NAVIGATION (ניווט)

 ((אם קיים)

 להצגה של מפת הניווט בצגNavלחץ על לחצן 

אתה יכול להשתמש בתצוגת מפה באותו אופן

פסת. אתה יכולשאתה משתמש במפה מוד

לנוע במפה באמצעות מחוות והתמקדות

באמצעות לחצני שינוי גודל התצוגה.

ה שלואתה יכול למצוא יעד באמצעות בחיר

 (בית)Homeת יעד שמור, לדוגמה במפה, בחיר

ה) או חיפוש של כתובת (עבודWorkאו 

 (חיפוש) בתפריטSearchבאמצעות לחצן 

ת מסלול יתוכנן מסלול ויוצג במסךלאחר בחיר

Map view(תצוגת מפה). סרגל המסלול יוצג 

בצד ימין של התצוגה ומספק חיווים נוספים של

חשים במסלול, לדוגמה תאונותאירועים המתר

או מצלמות מהירות. כמו כן זמינים גם זמן

חק הנותר ליעד.עה והמרההג

אתה יכול להציג את המסלול בתמונה תלת

 (תצוגהGuidance viewממדית באמצעות 

הנחיות)

ניתן לכוונן את עוצמת הקול שלה: הער

כת הניווט רק במהלך הניווט כאשרמער

כת משמיעה הנחיות.המער

ת מותרבכמה מדינות, השימוש במקלדה: הער

כב נייח. אם נעשה ניסיון להכנסתרק כאשר הר

טקסט (לדוגמה כתובת) כאשר המכונית

בתנועה או שהנהיגה חודשה מבלי שההליך

ה בתצוגה והפעולההסתיים, תוצג הודעת אזהר

תסתיים

אנו ממליצים על שימוש בפקודות קוליות בעת

נהיגה

תפריט ניווט ראשי

כדי לפתוח את התפריט לחץ על לחצן התפריט

 (תצוגת מפה) או ב�Map view בהראשי 

Guidance view(תצוגת הנחיות) 

הלחצנים הבאים זמינים בתפריט הראשי:

Recent :(אחרונים) בחר בלחצן זה

כדי להציג את רשימת היעדים

האחרונים.

Search (חיפוש): בחר בלחצן זה 

תלחיפוש כתובת, מקום או נקוד

עניין ותכנן

Drive Home :(סע הביתה) 

בחר בלחצן זה לניווט למיקום

Addר כביתך. אם מוצג הלחצן המוגד

Home(הוסף בית): בחר בלחצן זה 

ת מיקום ביתך.רלהגד

Drive to work ה): (סע לעבוד

בחר בלחצן זה לניווט למיקום

ה. אם מוצגר כמקום העבודהמוגד

ה): (הוסף עבודAdd Workהלחצן 

ת מיקוםרבחר בלחצן זה להגד

ה.העבוד

Favouritesפים): בחר בלחצן (מועד

זה כדי להציג את המקומות

פים השמוריםהמועד

Trips (נסיעות): בחר בלחצן זה 

להצגת הנסיעות

Maps:(מפות) 

בחר בלחצן זה להצגת רשימת

המפות המותקנות. המפות

כנות אוטומטית.מתעד

 Settings רות): בחר בלחצן זה(הגד

רות.כדי לפתוח את תפריט הגד

רות), ניתן (הגדSettingsבתפריט 

לשנות את הפריטים המוצגים

בתצוגת הניווט.

כתלחצני המער

הלחצנים הבאים זמינים במסכים שונים של

כת הניווט:מער
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ה של יעד באמצעותלאחר בחיר

ה במפה או שימושהקשה על נקוד

בתפקוד חיפוש, בחר בלחצן זה.

כת הניווט תמצא את המסלולמער

ביםהטוב ביותר ואם זמין שני נתי

בחור מסלולחלופיים. אתה יכול ל

ה אוחלופי כדי להימנע מכבישי אגר

עומסי תנועה לדוגמה.

השתמש בלחצן זה כדי להחליט האם

להציג את התוצאות על המפה או

ברשימה.

השתמש בלחצן זה לכניסה לתפריט

Options Route(אפשרויות מסלול) 

כאשר מסלול פעיל ניתן לשנות את

המסלול ממסך זה.

ם.ה למסך הקודבחר בלחצן זה לחזר

ה למסך תצוגתבחר בלחצן זה לחזר

מפה.

כון מפהעד

דיר כדיכת הניווט באופן סכן את מעריש לעד
להבטיח תפקוד אופטימלי.

כונים מאתרניתן להוריד את העד
maps.mopar.euכת ולהתקינם ישירות במער

UConnect.

כוני מפה זמינים בשלוש השנים הראשונותעד
עם אפשרות של חידוש נוסף: מידע נוסף זמין

maps.mopar.euבאתר  

כז שירותכת הניווט במרכן גם את מערניתן לעד
ס בע“מת סמלת מוטורמורשה במטעם חבר

כז השירות עשוי לגבות תשלום עבורה מרהער
כון.העד

פקודות קוליות

ה הכתבה קולית של כתובת נתמכת רקהער
בה אתה נמצא ובתנאי ששפתבמדינה ש

כת תואמת את השפה המקומית. לדוגמההמער
אם המכונית נמצאת באיטליה ניתן יהיה להכניס

ת ל�רכת מוגדכתובת באיטלקית רק אם המער
Italian.

אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר לחיצה
 בגלגל ההגה:על לחצן 

¥ Find “POI“ת עניין“)(מצא “נקוד

¥Go to “address“(“סע ל“כתובת) 

¥Go to “city name“ centerםכז “ש (סע למר
העיר“)

¥Drive towards a town centerסע אל) 
כז העיר)מר

¥Navigate home(נווט הביתה) 

¥ Go via homeך הבית)ר(סע ד

¥ Clear route(מחק מסלול)

¥ Recent Destinations(יעדים אחרונים)

¥ Stop at a recent destinationעצור ביעד)
האחרון)

¥2D view (תצוגה דו�ממדית) 

¥3D view (תצוגה תלת�ממדית) 

כוונון עוצמת קול

כת הניווטניתן לכוונן את עוצמת הקול של מער
יות.כת משמיעה הנחרק כאשר המער

כבמצב הר
) לגישהVehicleפי (יצה על הסמל הגרלח
Settings(בקרות) ו�  Controls פים:לד

רות).(הגד

בדיקות

 (בקרות) כוללת לדוגמה:Controlsלשונית 
בוי המסך, מראה אלקטרו�כרומיתהפעלת/כי

ומצלמה אחורית.

רותהגד

רות זמינות כאשר מתג ההתנעה במצבההגד
MARכים בלחיצהררות בשתי ד. ניתן להגיע להגד

ת המצב, אורות) בשור (הגדSettingsעל לחצן 
ף הראשי שלמהחלק הימני העליון של הד

בו אתה נמצא.התפקוד ש

פריטי התפריט המוצגים עשוייםה:הער

סה.להשתנות בהתאם לגר

3Dבחר בלחצן זה למעבר בין תצוגה 

direction up,(תלת ממדית מעלה) 

D direction up2(דו ממדי מעלה) ו� 

2D north up.(דו ממדי כיוון צפון) 

בחור הוראותבחר בלחצן זה כדי ל

בד או ללא קול.קוליות, אזהרות בל
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כב מהתפקודים הבאים:התפריט מור

¥My Profile(הפרופיל שלי) 

¥LANGUAG(שפה) 

¥Display(תצוגה) 

¥Unitsה) (יחידות מיד

¥Safety and Driving Assistanceבטיחות) 
וסיוע לנהיגה)

¥Date and Time(תאריך ושעה) 

¥ Phone/Bluetooth/טלפון)Bluetooth(

¥Camera(מצלמה) 

¥Mirrors and windscreen wipersמראות) 
מית)ומגבי שמשה קד

¥Lightsה) (תאור

¥Brakes(אם קיים) (בלמים) 

¥Doors & Locks(דלתות ומנעולים) 

¥Vehicle switch off options/OFF status
ממה)כב/מצב הדממת הר(אפשרויות הד

¥Audio Settingsרות שמע) (שמע/הגד

¥Radio Setupרות רדיו) (הגד

¥Geolocationפי) (מיקום גאוגר

¥Software updateכוני תוכנה) (עד

¥System informatioכת) (נתוני מער

¥Reset(איפוס) 

פיםמועד

פים) (מועדFavouritesתפריט משנה 
פיסאות/שווקים היכן שקיים) מכיל את ד(בגר

Electrical functions(תפקודים חשמליים) 
Performance.(ביצועים) 

פים. ההודעהפים מועדפים כולל 6 דתפריט מועד
פיםבי של דעת למספר המרתודיע לך כאשר הג

ף נוסף.אם אתה מנסה להוסיף ד

פים,ה של יישום מרשימת מועדלהוספה ולהסר
ה בכוכב המוצג לצד סמלבחר או בטל בחיר

Recentפי היישום ברשימה המוצגת בד
All (קטגוריות) ו�Categories(אחרונים), 

(הכול). חלון קופץ ישאל אותך אם אתה רוצה
פים או לא.לשמור את היישום ברשימת מועד

בטל את הפעולה בלחיצה על לחצןניתן ל
Cancel או X.

אחרונים

 (אחרונים) מכיל אתRecentתפריט משנה 
היישומים שהורדו או היו בשימוש לאחרונה.

רדתוצג למשתמש רשימה של יישומים בס
כרונולוגי.

 (אחרונים),Recentבתפריטי משנה 
Categories(קטגוריות) ו� All(הכול) תוצג 

בקשה ללחוץ על כוכב ליד סמל היישום להוספה
פים.של היישום לרשימת יישומים מועד

קטגוריות אחרות

 (קטגוריותOther categoriesתפריט המשנה 
אחרות) מכיל רשימה של קטגוריות הממיינות

רדאת היישומים. הפריטים הבאים מוצגים בס
(נוחות) (אםComfort (מדיה), Mediaהזה: 

Telephone (ניווט) (אם קיים), Navקיים), 
כת) ועוד. (מערSystemכב),  (רVehicle(טלפון), 

ר אלפביתי.דהיישומים בכל קטגוריה מוצגים בס

הכול

  (הכול) מציג את כל היישומיםAllתפריט משנה 
רדהזמינים ומאפשר למשתמש לחפש אותם בס

.A ל�Z או מ�Z ל�Aאלפביתי מ�

יישומים
פיף הראשי אתה יכול לצפות בסיכום של דבד

)Widgets (המכונים Uconnectכת מער

מהרשימה של היישומים הזמינים. להוספת

 בצג ובחר ביישום הרצוייישום לחץ על לחצן 

מהרשימה.

כמה יישומים ניתנים להתאמה אישית בלחיצה

ם. זה יפתח מסך התאמהליד הש על לחצן 

אישית.

ף תלוימספר היישומים הניתנים להתקנה  בכל ד

פים יחד (עד לכמותבגודלם. ניתן להוסיף כמה ד

פים) בלחיצה על לחצן + בצג.בית של 5 דמר

ף והחלקע בדע לרגפים, פשוט גלמעבר בין הד

באמצעך ימינה או שמאלה.

Deleteפים באמצעות תפקוד ניתן למחוק ד

pageר אותם באמצעותדף) או לס (מחק ד

פים מחדש). (ארגון דReorder pagesתפקוד 

התאמה אישית פעילה רק כאשרה: הער

המכונית חונה. אם נעשה ניסיון להתאמה

יישומים

פי של היישומים תציג אתלחיצה על הסמל הגר

פים), (מועדFavouritesתפריטי המשנה 

Recent (אחרונים) Other categories

 (הכול).All(קטגוריות אחרות) ו�
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אישית כאשר המכונית בתנועה או חידוש  נהיגה

המבלי שההליך הסתיים, תוצג הודעת אזהר

בתצוגה והפעולה תסתיים.

הזזת יישומים

בחר את היישום הרצוי ולאחר מכן:

 החזק את היישום הרצוי למשךהזזת היישום:

מספר דקות ולאחר מכן הזז אותו לצד ימין או

שמאל של הצג.

 לחץ על סמל שינוי גודלשינוי גודל היישום:

היישום לשוני הגודל שלו

הצג תוכן יישום: בחר ביישום הרצוי ולאחר מכן

גלול אנכית. בעת סידור מחדש של יישומים (ניתן

לראות את התצוגה המקדימה שלהם), ניתן

יהיה לראות את התוכן שלהם.

פרופילים
(אם קיים)

באמצעות כניסה לממשק פרופילים אתה יכול

בצע התאמות אישיות.ליצור תמונה אישית ול

 (כל הפרופילים) מציג את כלAll profilesת בחיר

 פרופילים5הפרופילים הקיימים  ניתן לשמור עד 

שונים.  ניתן למחוק את הפרופיל כולו באמצעות

 (מחק מידעDelete personal dataתפקוד “

רות). (הגדSettingsאישי) בתפריט 

 (צורCreate profileת הפרופיל שלך בחר ליציר

תך, בחר אחתם לפי בחירפרופיל) והקלד ש

בוב שמות ושמור את מיקום המושמתמונות הד

ךרב בדאתה יוש

בחור אף פרופיל ולשמור עלאתה יכול לא ל

Valetרות ברירות מחדל בלחיצה על מצב בגד

Allף (שירותי חניה) באמצעות הלחצן בד

profiles.(כל הפרופילים) 

כתכון המערעד
חוקכון מר ניתנת לעדUconnectכת מער

.Over The Airכון תוכנה באמצעות עד

ה האיורים בספר נהג זה נועדו להמחשההער

בד. לכן, ייתכן כי פרטים מסוימים המוצגיםבל

סה/למדינה.להלן יהיו שונים בהתאם לגר

Wi-Fiבור כון באמצעות חיבמקום עדה: הער

 ישתמשוOver The Airכונים אלחוטי. עד

כב ללא חיוב נוסף מצדבחבילת הנתונים של הר

הלקוח.

כתבל הודעה בחלון קופץ ממערהלקוח יק

Uconnectכון תוכנה חדש או אם זמינים עד

.Uconnectכת מאפיינים חדשים עבור  מער

Uconnectכת המצלמה האחורית, מערה: הער

כות עזר לנהיגה אחרות אינן זמינות בעתומער

כבכון כאשר הרבצע את העדכון. מומלץ לעד

נייח.

כון מידיעד

כן כעת) איור (עדUpdate Nowלחץ על לחצן 

כון מידי כאשר החלון הקופץ מוצג350 לעד

במסך.

כון מתוזמןעד

Update Nowכון חובה, לחץ על ה של עדבמקר

כון (עדSchedule updateכן כעת) או (עד

כון מתוזמןמתוזמן) באיור 350. אפשרות עד

כון אחר. לחץ עליאשפר לך להגדיר זמן עד

 במסך כדי להגדיר את הזמןהחצים 

הרצוי.
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כון המתוזמן ניתנתאפשרות העדה: הער

לשימוש 20 פעמים. אחרי הפעם העשרים

כב מותנע.כון יהיה חובה ויוצג כאשר הרהעד

כון חובה אתה יכול ללחוץ רק עלה של עדבמקר

כון. בהודעה הקופצת להתחלת העדOKלחצן 

כוןכת תציג את אחוזי העדכון המערבמהלך העד

כוןואת הזמן שנותר לסיום איור 351. כאשר העד

 תופעל מחדשUconnectTMכת יושלם מער

אוטומטית.

 חיצוניתWi-Fi     כון מרשת עד

 זמין, יוצג חלון במסךWi-Fiך רכון דכאשר עד

כן מיד או המועד מאוחר יותר.המציע לעד

Uconnectכת המצלמה האחורית, מערה: הער

כות עזר לנהיגה אחרות אינן זמינות בעתומער

כבכון כאשר הרבצע את העדכון. מומלץ לעד

נייח.

כן את לעדUconnectכת כדי לאפשר למער

התוכנה:

רות) במסך. (הגדSettingsבחר “¥

רות. ברשימת הגדWi-Fiבחר ¥

 הנכונה מאלוWi-Fiבחר את רשת ¥

המוצגות.

חוק מדי רWi-Fiאם נתב הרשת ה הער

כב, הוא לא יוצג ברשימה.מהר

אם תתבקש הכנס את סיסמת הגישה ולחץ על

OK.

כוני תוכנה:כדי לאפשר עד

Enable software download overבחר ¥

Wi-Fiה באמצעות  (הורדWi-Fiבמסך (

.Wi-Fiרות הגד

כון תוכנה זמין, יופיע חלון קופץכאשר עד¥

 כדי להודיע לךUconnectכת במסך מער

כון חדש זמין. כאשר תתבקששעד

Yes בחר Wi-Fiת באמצעות רשת להתחבר

(כן).

כון, יוצג חלון קופץ שני המציגבמהלך העד¥

כון כאשראת הזמן המשוער ואת אחוזי העד

.OKכון מסתיים, לחץ על העד

כון מידיעד

כאשר חלון קופץ מוצג במסך, לחץ על לחצן

Update Nowכון מידי.כן כעת) לעד (עד

כון מתוזמןעד

ת זמןרכון מתוזמן להגדהשתמש באפשרות עד

במסך כון מאוחר. לחץ על החצים עד

ת הזמן הרצוי.רלהגד

כון המתוזמן ניתנתאפשרות העדה: הער

כון. אחרי הפעםלשימוש 20 פעמים לעד

כבכון יהיה חובה ויוצג כאשר הרהעשרים העד

כון חובה אתה יכול ללחוץה של עדמותנע. במקר

 בהודעה הקופצת להתחלתOKרק על לחצן 

כון.העד
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כוןכת תציג את אחוזי העדכון המערבמהלך העד

כוןואת הזמן שנותר לסיום איור 351. כאשר העד

 תופעל מחדשUconnectכת יושלם מער

אוטומטית.

כוןגיאות עדש

כון, הוא ייפסקגיאות במהלך העדחשו שאם התר

An error hasוההודעות הבאות יוצגו במסך: 
occurred The system will revert to the

previous software versionגיאה. (אירעה ש

מת).סה הקודכת תחזור לגרהמער

Update failed An error occurred during the
update procedure Please contact your

dealer Error code:

XXXX  כון.כון נכשל. אירעה תקלה במהלך עדעד

גיאה:כז שירות. קוד שצור קשר עם מר

XXXX)תכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

ס בע“מ.סמלת מוטור
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UconnectTMרדיו 

מיבקרים בלוח קד
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מירשימת בקרי לוח קד

                          פעולהתפקודיםלחצן         

RADIOת מקור:בחיר AM, FM, DAB (אם קיים)הלחיצה קצר

MEDIAת מקור:בחיר USB  שמעBluetoothהלחיצה קצר

הלחיצה קצר)MUTEהפעלה/ השתקת קול (

הלחיצה קצרכתהפעלה של המער

VOLלחיצה ארוכהכתבוי של המערכי

בוב בקר שמאלה/ימינהסיכוונון עוצמת קול

הלחיצה קצרה של השמעה (נגינה) / הפסקההפעלה/עציר

1ה* בחר תחנת רדיו המאוחסנת בתחנה שמורמקור רדיו:

הפעלה/הפסקה לש נגינה אקראית של רצועות בהתקן.מקור מדיה: 
הלחיצה קצר

הלחיצה קצר1ה*ה של התחנה המושמעת כתחנה שמור שמירמקור רדיו:

2ה*  בחר תחנת רדיו המאוחסנת בתחנה שמורמקור רדיו:

מת בוחר את הרצועה הבאה/הקודהפעלה מדיה:
הלחיצה קצר

2ה*ה של התחנה המושמעת כתחנה שמור שמירמקור רדיו:

הה אחורהרצה מהירמקורות מדיה:

-USBשקע 

3ה* בחר תחנת רדיו המאוחסנת בתחנה שמורמקור רדיו:

מתבוחר את הרצועה הבאה/הקודמקור מדיה: 
הלחיצה קצר

3ה*ת תחנת רדיו בתחנה שמור שמירמקור רדיו:

 הפעלת תפקוד חיפוש מהירמקור מדיה:
הלחיצה קצר
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4ה מקור רדיו: בחר תחנת רדיו המאוחסנת בתחנה שמור
הלחיצה קצרUSBת של רצועות בהתקן מקור מדיה: הפעלה/הפסקה של השמעה חוזר

לחיצה ארוכה4ה ה של התחנה המושמעת כתחנה שמורמקור רדיו: שמיר

הלחיצה קצררותגישה לתפריט ההגד

אישור האפשרות המוצגת

הלחיצה קצרפתיחת רשימה (מצב רדיו או מדיה)

גלילה ברשימה או כוונון תחנת רדיו

הצגת רשימת תחנות (מצב רדיו)

בוב בקר שמאלה/ימינהסיגלילה בתוכן המקורות (מצב מדיה)

החלפת רצועה במקור מדיה

החלפת תחנה (מצב רדיו)

הלחיצה קצרםה למסך קודה/חזריציאה מבחיר

בלה של שיחה נכנסתת מצב טלפון וקבחיר¥  

הלחיצה קצרבלת שיחה נכנסת שנייה והשעיית שיחה פעילהק¥  

חיית שיחה נכנסתד¥  

הלחיצה קצר  סיום שיחה פעיל¥

                          פעולהתפקודיםלחצן         

BROWSE
ENTER

PHONE
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בקרים בגלגל הגה
כת.ת המערכת מותקנים בגלגל ההגה, כדי להקל על בקרהבקרים המפעילים את התפקודים העיקריים של המער

איור 147

בוב)הפעלה (לחיצה/סילחצן                       

בלת שיחה נכנסתק¥

בלת שיחה נכנסת שנייה והשהיית שיחה פעילהק¥

 (אם קיים) או סייען קוליSiriהפעלה של תפקוד זיהוי קולי ¥

), עבורSiriה קולית (תקף עבור ה: הפסקה של הודעה קולית כדי לתת פקודלחיצה קצר¥

Googleסגור את ההפעלה הקולית :

ה זמנית של זיהוי קולילחיצה ארוכה: עציר¥

חיית שיחה נכנסתד¥

סיום שיחה פעילה¥

רשימת בקרים בגלגל הגה
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בקרים מאחורי גלגל הגה

     פעולהלחצנים                       

 (בצדו השמאלי של גלגל ההגה)Aלחצן 

רותה הבאה (בהתאם להגדה: חיפוש תחנת הרדיו הבאה / תחנת הרדיו השמורלחיצה קצר¥

ת הרצועה הבאה (מקור מדיה).לחצני חיפוש בגלגל ההגה) (מקור רדיו), בחירלחצן עליון

ה לפנים של רצועת התקןרים גבוהים עד לשחרור / הרצה מהירלחיצה ארוכה: סריקת תד¥

USB.

.AM, FM, DAB, USBך המקורות  רבכל לחיצה הוא עבור דלחצן אמצעי

בחרורק המקורות הזמינים יי

מת (בהתאםה הקודמת / תחנת הרדיו השמורה: חיפוש תחנת הרדיו הקודלחיצה קצר¥לחצן תחתון

מת (מקור מדיה).ת הרצועה הקודרות לחצני חיפוש בגלגל ההגה) )מקור רדיו), בחירלהגד

.USBה לאחור של רצועת רים נמוכים עד לשחרור / הרצה מהירלחיצה ארוכה, סריקת תד¥

 (בצדו הימני של גלגל ההגה)Bלחצן 

ה של עוצמת קולהגברלחצן עליון

רגה אחתת העוצמה בדה: הגברלחיצה קצר¥

ה של עוצמת קולה מהירלחיצה ארוכה: הגבר¥

הפעלה/הפסקה של תפקוד השתקה.לחצן אמצעי

הפחתה של עוצמת קול

רגה אחתה: הפחתת העוצמה בדלחיצה קצר¥לחצן תחתון

ה של עוצמת קוללחיצה ארוכה: הפחתה מהיר¥
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הפעלה/הפסקת פעולה של

כתהמער

VOLה על בקר כת מופעלת בלחיצה קצרהמער

מי.ה הקדבלוח הבקר

VOLה על בקר כת כבית בלחיצה קצרהמער

מי.ה הקדבלוח הבקר

בחלק התחתון מוצג מידע נוסף (אם זמין) על

תחנת הרדיו שאתה מאזין לה.

FMרשימת תחנות 

, כדי להציגBROWSE/ENTERלחץ על הבקר 

 הזמינות.FMאת הרשימה המלאה של תחנות 

ת תחנות בזיכרוןשמיר

תחנות הרדיו השמורות זמינות בכל מצבי

בחור אותןכת ואפשר לההפעלה של המער

בלחיצה על אחד מלחצני הזיכרון 4�3�2�1 בלוח

מי.הקד

ברצונךכת מתנגנת תחנת רדיו שאם במער

לשמור, החזק את לחצן הזיכרון הרצוי לחוץ.

ת תחנת רדיובחיר

לחיפוש תחנת רדיו הרצויה פעל באופן הבא:

 לכניסהBROWSE/ENTERלחץ על בקר ¥

לתפריט רדיו.

 (הצגShow Available Stationsבחר ¥

תחנות זמינות);

  בכיווןBROWSE ENTERסובב את בקר ¥

השעון או נגד השעון

 לאישורBROWSE ENTERלחץ על לחצן ¥

DABת קטגוריית רדיו בחיר

 הפעל את תפריטDABת קטגוריות רדיו בחירל

Browseה). (סקיר

 ולאחר מכן בחר אחתDABעבור תפקוד 

מהאפשרויות הבאות:

¥Preset.מציגה רשימה של תחנות שמורות :

¥Available Stationsמציגה רשימה של :

 זמינות.DABתחנות 

¥Genresת קטגוריה: חיפוש קטגוריה בבחיר

ת מסוגי מוזיקה שונים הזמינים.בבחיר

ה אלפביתית של תחנת רדיובחיר

, אתה יכולABC Jumpבאמצעות תפקוד 

FMת לקפוץ לתחנת רדיו בהתאם לאות הנבחר

סאות/שווקים אם קיים) הראשונה (לגרDABאו 

ת.באות הנבחר

מתחיפוש תחנת רדיו הבאה/קוד

Preset בבקרי גלגל ההגה (אם Aלחץ על לחצן 

Searchה( נבחר )חיפוש תחנה שמור

רות): כאשר הלחצנים ישוחררו, תחנתבהגד

מת תוצג.ה או הקודהרדיו השמור

חיפוש מהיר של תחנת רדיו

מתהבאה/קוד

 בבקרי גלגל ההגה (אםAלחץ על לחצן 

Frequency Searchר) נבחר (חיפוש תד

ביצוע החיפוש המהיר: כאשררות) לבהגד

הלחצנים ישוחררו, תחנת הרדיו הראשונה

שתימצא תושמע.

ת מצב רדיובחיר

מי, כדי להפעיל בלוח הקדRADIOלחץ על לחצן 

רים הפעילמצב זה. בתצוגה יופיע תחום התד

)AM ,FM  או-DAB סאות/שווקים היכןבגר

שקיים).

ריםת תחום תדבחיר

 בלוחRADIOה על לחצן לחץ לחיצה קצר

ר הרצוי.בחור את התדמי כדי להקד

מידע בתצוגה

ה תחנת הרדיו הרצויה, יוצג המידעאחרי שנבחר

הבא בצג:

רים שנבחר כעתבחלק העליון מוצג תחום התד

)AM, FM או DABסאות/שווקים שקיים) � בגר

רם (אם זמין) התדכזי מוצג השבחלק המר

ומספר התחנה (ברשימת תחנות הרדיו

השמורות) של תחנת הרדיו המושמעת.

בחלק התחתון יוצג מידע נוסף (אם זמין) על

תחנת הרדיו שאתה מאזין לה.
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מצב מדיה
הודעות ייעודיות יופיעו בתצוגה אם לא מחובר

כת או אם התקן המדיההתקן מדיה למער
המחובר אינו מזוהה.

שמע מהתקן המחובר באמצעותה: הער
Bluetooth®) לא יפעל במצבי רדיו AM, FMאו 

DAB רק במצב מדיה ,(Bluetooth®.
Repeatת) (נגינה חוזר

 להפעלת התפקודים.לחץ על הלחצן 

התפקודים הבאים זמינים:

¥ :Repeat allת של כל הרצועותנגינה חוזר

¥ :Repeat oneתה על רצועה בודדחזר

¥ :Repeat offביטול התפקוד

USBמצב 

 לשקעUSB, חבר התקן USBלהפעלת מצב 

USBמי. התצוגה תציג את הרצועה בלוח הקד

הראשונה הזמינה לנגינה.

 לפתיחתBROWSE/ENTERלחץ על בקר  

האפשרויות הבאות:

¥ All tracks(כל הרצועות)

¥Artists(אמנים) 

¥Albumsבומים) (אל

¥Genres(ז‘אנרים) 

¥Playlists(רשימות השמעה) 

¥Podcasts(פודקאסטים) (זמין רק להתקני 

Apple(

¥Audiobooks(ספרי שמע) (זמין רק 

)Appleלהתקני 

¥Folders(תיקיות) 

בחור, כדי לBROWSE ENTERסובב את הבקר 
את האפשרות הרצויה ולחץ עליו, כדי לאשר את

ה.הבחיר

מי, לשקע בלוח הקדUSBהכנס התקן ה: הער
 (הפעלה אוטומטית) פעיל, כלAutoplayתפקוד 

הבצים בכל התיקיות ינוגנו אוטומטית. אזהרהק
, אנו ממליציםUSBלאחר שימוש בשקע טעינה 

כב ולאלהסיר תמיד את הכבל מהשקע בר
מההתקן, כבלים שיישארו תלויים או מחוברים

 ו/או במצב שקעלא כראוי עשויים לפגוע בטעינה

USB.

מצב טלפון
הפעלת מצב טלפוןהפעלת מצב טלפוןהפעלת מצב טלפוןהפעלת מצב טלפוןהפעלת מצב טלפון

להפעלת מצב טלפון, יש לרשום את הטלפון
.®Bluetoothכת באמצעות במער

האפשרויות הבאות מופיעות בתצוגה:

¥ :Browse צפייה ברשימהContactsאנשי) 
 (שיחות אחרונות) ולוחRecent Callsקשר),

כת.פי בתצוגת מערמקשים גר

¥ :Settingsרותמשמש לגישה לתפריט הגד
בור ורישוםהקשור למצב הטלפון, כולל חי

טלפון חדש.

בחור, כדי לBROWSE ENTERסובב את הבקר 
את האפשרות הרצויה ולחץ עליו, כדי לאשר את

ה.הבחיר

מת)קודֻהחלפת רצועה (הבאה/
כדי לנגן את הרצועה הבאה סובב את הבקר

BROWSE/ENTER בכיוון השעון או סובב את
נגד כיוון השעון, כדי BROWSE/ENTERהבקר 

לחזור לתחילת הרצועה הנוכחית או לתחילתה
מת, אם הרצועה הנוכחיתשל הרצועה הקוד

מתנגנת פחות מ� 3 שניות.

/BROWSE הפעלה באמצעות בקרה: הער
ENTER  אינה נתמכת בהתקניApple

.USBהמחוברים באמצעות 

לנגינת הרצועה ה על לחצן לחיצה קצר
הבאה.

לנגינת הרצועה ה על לחצן לחיצה קצר
מת.הקוד

ה קדימההרצה מהיר

הלהרצה מהיר לחיצה ארוכה על לחצן 

קדימה של השיר הנבחר.

ה להרצה מהיר,לחיצה ארוכה על הלחצן 

לאחור של השיר הנבחר.

נגינה אקראית

מי לנגינהה הקדבלוח הבקר לחץ על לחצן 

רד בס®Bluetooth או USBשל רצועות מהתקן 

אקראי.

שיוך טלפון נייד

תהליך השיוך עבור טלפון נייד מתואר להלן. עיין
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תמיד בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

רות בטלפון.היכנס לתפריט ההגד¥

תבחיר לBROWSE/ENTERסובב את בקר ¥

 (שיוך טלפוןPair new phoneאפשרות 

חדש): מסך ייעודי יופיע בתצוגה.

תרות באמצעות בחירניתן להיכנס לתפריט הגד

Settingsרות) בתפריט  (הגדPhone(טלפון), או 

Phone בתפריט הראשי OKבלחיצה על לחצן 

(טלפון) (כאשר אין טלפון נייד מחובר) הליך שיוך

Pair new phoneיתחיל אם מהירות המכונית 

ר.בי המוגדמתחת לסף המר

כב היא מעל לסף, ההודעהאם מהירות הר
Function not available while vehicle is

movingכב זז) (התפקוד לא זמין כאשר הר

תופיע בתצוגה.

Pairאם ניתן להתחיל את הליך השיוך כאשר 

new phone(שייך טלפון חדש) נבחר יופיע מסך 

 אקראיות יופיע בתצוגה.PINקופץ ו�4 ספרות 

 בעל PIN4כב נבחר, ואם מספר ם הרכאשר ש

ספרות הוכנס נכונה בהתקן, הודעה קופצת

תופיע בתצוגה להתחלת ההליך.

מסך אישור בן 6 ספרות מחליף אוטומטית את

רש אישור של הנהג בהתקןם ונדהקוד

כת אושר גם במערPINכת. כאשר ה� ובמער

ובהתקן המשויך, הליך השיוך יתחיל. אם הליך

םהשיוך הסתיים בהצלחה, ההתקן החדש נרש

ומחובר במצב שמע ובמצב הטלפון.

תוצג הודעה לנהג האם להוריד את ספר

הטלפונים או לא.

 או תפקוד סייען קולי,Siriאם התקן מחובר כולל 

כת.הסמל התואם יפיע בתצוגת המער

בור עבורר החידבעת על פי ספה נקהעדה: הער

פים. הטלפוןרים כמועדטלפונים ניידים שלא מוגד

בל את העדיפות הראשונההראשון שמחובר יק

ויוצג ראשון ברשימת ההתקנים.

®Bluetoothשיוך התקן שמע 

ך לחצןרבוצע דהליך השיוך של התקן שמע י

PHONE  תמי ובחירה הקדבלוח הבקר

Settingsרות). התצוגה תמיד מידע (אם (הגד

קיים) על ההתקן המחובר שהשיוך הסתיים

בהצלחה.

®Bluetoothשיוך של טלפון נייד באמצעות 

ת אוטומטית לטלפון המזווגכת מתחברהמער

הנייד בעל העדיפות הגבוה ביותר

בחור בטלפון הנייד או התקן שמעכדי ל

Bluetooth®ֳ:מסוים פעל באופן הבא 

רות בטלפון.היכנס לתפריט ההגד¥

 ובחרBROWSE/ENTERסובב את בקר  ¥

 (התחבר).Connectבאפשרות 

 לאישורBROWSE/ENTERלחץ על לחצן  ¥

ה מסך ייעודי יופיע בצג.הבחיר

 של טלפון נייד®Bluetoothביטול שיוך 

כדי לנתק טלפון נייד מסוים או התקן

Bluetooth®:פעל באופן הבא ,

רות בטלפון.היכנס לתפריט ההגד¥

 ובחרBROWSE ENTERסובב את בקר ¥

 (מחק).Deleteבאפשרות 

 לאישורBROWSE/ENTERלחץ על לחצן ¥

ה מסך ייעודי יופיע בצג.הבחיר

ביצוע שיחה

בצע שיחה באמצעות:ניתן ל

ת איש קשר בספר הטלפונים ולאחרבחיר¥

/BROWSE. לחץ על בקר  OKת מכן בחיר

ENTER.להתחלת השיחה 

באמצעות חיוג מספר באמצעות לוח¥

ה באפשרותפי בתצוגה ובחירהמקשים הגר

Call.(התקשר) 

אפשר לחייג מספר טלפון באמצעות¥

כתהטלפון הנייד ולהמשיך להשתמש במער

(אולם עליך תמיד להיות מרוכז בנהיגה

ושדעתך לא תוסח).

בעת חיוג מספר טלפון באמצעות לוח

המקשים של הטלפון הנייד, השיחה

כב.כת השמע של הרך מעררנשמעת ד
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מענה לשיחת טלפון

למענה לשיחת טלפון נכנסת, לחץ על לחצן

PHONE  מי או לחצן ה הקדבלוח הבקר

בבקרי גלגל ההגה.

סיום שיחה

הבלוח הבקר לסיום שיחה, לחץ על לחצן 

מי או בבקרי גלגל ההגה.הקד

Siri Eyes Free

מים או מתקדiPhone 4S(זמין רק עבור דגמי 

 תואמות)iOSכות יותר ומער

 מאפשר שימשו בקולך לשליחה שלSiriתפקוד 

הודעות טקסט, נגינת תוכן של התקן, ביצוע

בורבה לדי מבינה ומגיSiriשיחת טלפון ועוד. 

בקשות.ב לבעי ומגיט

:Siriפעל באופן הבא להפעלה באמצעות 

כת למערSiriחבר את ההתקן תומך ¥

UconnectTM.

 בגלגל ההגה.לחץ ושחרר את לחצן ¥

כתלאחר שתשמע צפצוף כפול המער

 כדי לתת אתSiriמוכנה וניתן להשתמש ב�

הפקודות הרצויות.

סייען קולי

רואיד)(זמין רק לטלפונים ניידים תומכי אנד

תפקוד הסייען הקולי ניתן לשימוש לשליחה של
הודעות טקסט, נגינת תוכן של התקן, ביצוע

בשיחת טלפון ועוד. הסייען הקולי מבין ומגי
בקשות.ב לבעי ומגיבור טלדי

פעל באופן הבא להפעלה באמצעות סייען קולי:

כתחבר את ההתקן תומך סייען קולי למער¥
UconnectTM.

לחיצה( בגלגל הגה לחץ על לחצן ¥

ארוכה). כאשר יישמעו שני צפצופים
כת מוכנה לשימוש וניתןרצופים, המער

לתקשר איתה באמצעות הסייען הקולי כדי
לתת את הפקודות הרצויות.

רותהגד
מיה הקדבלוח הבקר לחץ על לחצן 

רות, התפריט גולל אתלהצגת תפריט הגד
הפריטים הבאים:

¥Audio(שמע) 

¥Systemכת) (מער

¥Radio (רדיו) 

¥Rear View Camera(מצלמה אחורית) 

שמע

אפשר לכוונן את התפקודים הבאים בתפריט
Audio:(שמע) 

¥Bass(צלילים נמוכים) 

¥Medium(בינוני) 

¥Treble(צלילים גבוהים) 

¥Balance(איזון) 

¥Fadeמוקלים (דעיכה( (זמין רק לר
האחוריים)

¥Loudnessת קול) (אם קיים) (הגבר

¥ Speed-dependant volumeעוצמת קול)
תלוית מהירות)

¥ Volume limits at startupהגבלת עוצמת)
קול בהתנעה)

כתמער

אפשר לכוונן את התפקודים הבאים בתפריט
System:

¥Auto-On(מופעל אוטומטית) 

¥Radio Off Delayבוי רדיו) (השהיית כי

¥AutoPlay(ניגון אוטומטי) 

¥Restore Defaultת מחדל) (שחזור בריר

¥Clear Personal Dataמחיקת נתונים) 
אישיים)

¥Steering Wheel Seek Buttonsלחצני) 
חיפוש בגלגל הגהה)

מצלמת נסיעה לאחור
PARKVIEW

כב עשוי להיות מצויד במצלמת נסיעה לאחורהר
ParkViewהמציגה תמונה של האזור מאחורי ,

כת.המערכב בצג הר

תמונות מהמצלמה יוצגו במצבים הבאים:

ב.הילוך אחורי משול¥

דלת תא המטען פתוחה.¥

כאשר המצלמה הופעלה ידנית באמצעות¥

      תפריט המצלמה.



351

שירותים מקושרים �

UCONNECT שירותי

248(

(אם קיימים)

 משפרים אתUconnectשירותים מקושרים של 

בורו לרשת.כב באמצעות חיחווית המשתמש בר

הבלת עזרהשירותים (אם קיימים) מאפשרים ק

בל מידע עלך או בחירום, לקה הצורה במקרמהיר

חוק ושיפורכבך, מיקומו, שליטה בו מרמצב ר

כוניםחוויית הניווט (אם קיימת) באמצעות עד

בזמן אמת.

ך יישוםר זמינה דUconnectTMגישה לשירותי 

ייעודי של פיאט לטלפונים חכמים, שעון חכם,

כבך. של רUconnectכת אתר אינטרנט או מער

הזמינות של השירותים דורשת הסכם שירותי

UconnectTM.

 In-Vehicle Activationהוא מאפיין לכניסה

להליך הפעלה של השירותים המקושרים ישירות

כת המולטימדיה באמצעות הכנסתממער

בל מידע נוסף על שירותיכתובת דוא“ל. ניתן לק

Uconnect,הישימות, הזמינות, התאימות � 

ך האתר הרשמי של פיאט.רחבילות ומפרטים ד

התניות כלליות

נתונים אישיים ופרטיות

¥FCAת ומשתמש בנתונים אוספת, מעבד

רישותכב בהתאם לדהפרטניים של הר

החוק. ניתן למצוא מידע נוסף בתנאים

הכלליים של השירות ועל מדיניות הגנת

מידע באתר הרשמי של פיאט.

בדי לשימושהלקוח הוא האחראי הבל¥

כב, גם ע“י  אנשים אחרים,בשירותים בר

כבועליו להודיע לכל המשתמשים בר

והנוסעים על השירותים והתפקודים

כת.ומגבלות המער

אם שיחת חירום, מופעלת השיחה¥

כז שירות פרטימנותבת אוטומטית למר

בכל. אנו מצהירים בזאת שFCAשל 

)HELPת שיחת חירום (מקום שנזכר

בטקסט זה יש לראותה כמנוהלת

באמצעות נותני שירות פרטיים.

רישות מקדימות להפעלהד

 אתהUconnectכדי להשתמש בשירותי ¥

ם בפורטל ייעודי שניתן להגיעצריך להירש

אליו מהאתר הרשמי של פיאט, להפעיל את

ההתקנים ברשותך ולהתחבר אליהם.

  אינם זמינים בכלUconnectשירותי ¥

השווקים וכפופים למגבלות בהתאם לסוג

, למיקום ולזמןUconnectTMכת מער

השימוש בשירותים.

 ,כוללUconnectהפעלה מלאה של שירותי ¥

),ASSISTך (רשיחת חירום וסיוע לשירותי ד

כפופה לכיסוי של הרשת הסלולרית ויכולת

 ,אם הם אינם זמינים פעולהGPSקליטת 

תקינה של השירותים אינה מובטחת. כיסוי

עשוי לא להיות זמין במקומות כגון מנהרות,

ב קומתיים והרים.מוסכים, חניונים ר

ההשירותים עשויים להיות לא זמינים במקר¥

של עומס ברשת הסלולרית או בעיות

הקשורות במקור מתח של המכונית

(לדוגמה: טעינת סוללה נמוכה).

שירותים

Uconnectכת ה התאריך והזמן בצג מערהער

בים להיות תואמים לזמן ולתאריך בפועל, גםחיי

Settingsלאחר ניתוק המצבר. כוון אותו בתפריט 

. כל איUconnectTMכת רות) של מער(הגד

התאמה בין השעה והתאריך בצג והזמן ושעה

בפועל עלול לגרום לתקלה בהפעלת השירותים

המקושרים.

כמה מהשירותים הרשומים להלןה: אזהר

כב לא הותנעעשויים לא להיות זמינים אם הר

מעל 20 ימים. התנע את המנוע להפעלת

השירותים.

כב ולמדינה, שירותים שוניםבהתאם לציוד בר

עשויים להיות זמינים במשך זמן מסוים. למידע

ף האישי שלך באתרכבך, גש לדנוסף על ר

הרשמי של פיאט. כמה מהחבילות הזמינות

ללקוח הן:
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¥My Assistant      :(אם קיים)שירות לקוחות

ושירות התרעת בטיחות (אם קיימים)

הכוללים:

£Help and ASSIST emergency call

ה(שיחת חירום וסיוע) (עיין בפרק “במקר

חירום“)

£ Vehicle Health Reportדוח מצב)

כב, הודעהכב): מידע על המצב של הרהר

ך בטיפולי שירות אפשרייםללקוח על צור

ך יישום פיאט ודוא“ל.רד

שירות זה מסופק בתנאי שהלקוח סיפק
ם לכן כתובת דואר תקפה לשירותקוד

ס בע“מת סמלת מוטורלקוחות של חבר

£ In-Vehicle Notificationsהתרעות)
בל הודעות ו/אוכב): אפשרות לקבר

בלת שירותיםהתרעות הקשורות לק
ת על ביצוע של שירות ו/אווהודעות תזכור

.Uconnectכת ריקולים בצג מער

ניתן לצור קשר עם שירות לקוחות של
ס בע“מ למידע נוסףת סמלת מוטורחבר
בלותע להודעות המתקבנוג

¥ :My Carכב.שירות ניטור מצב הר

הודעה בהתקן הנייד מיישום פיאט לנייד על
כב.תקלות בפעולת הר

¥ :My Remoteניתן להשתמש בשירות
ה,חוק (הפעלה של תאורלניהול פעולות מר

נעילה/ביטול נעילה של דלתות, מציאת
ך סייעןר) מיישום פיאט לנייד וד’כב וכוהר

קולי תואם. הוא גם מאפשר להגדיר אזהרות

נהיגה עם התרעות, לדוגמה כאשר אתה
חורג מאזור או מזמן.

¥:My Navigation כפוף לזמינות בהתאם)
סה/ לשוק): ישרות ניווט מקושר עםלגר

מידע בזמן אמת על מזג האוויר, התנועה
ומצלמות מהירות. השירות גם כולל את

 (שלח וסע) לשליחתSend & Goתפקוד 
כבכת הניווט של הריעד יישום פיאט למער

 להמשך הניווטLast Mile Navigationו�
מהטלפון החכם אם החלק האחרון של

כב. שירותכת הרך מעררך אינו זמין דרהד
Over-The-Air Map Updateכון מפה עד

סה האחרונה שלמאפשר שימוש בגר
ך להזדקק לתזמון ידני.המפות מבלי צור

¥My Wi-Fi(אם קיים): שירות אופציונלי של 
כבה חמה אלחוטית לאינטרנט מהרנקוד

 (טלפוניםWi-Fiבור לכל התקן עם חי
בים ניידים)חכמים, טאבלטים, מחש

) התפקוד3G - 4G(טכנולוגיות נתמכות:
כב. פרטית ברWI- FIת גישה נותן נקוד

התפקוד זמין רק כאשר מתג ההתנעה
 באו כאשר המנוע פועל כדיMARבמצב 

בור של עד שמונה התקנים בולאפשר חי
בור ישיר בין ההתקנים.זמנית, אבל לא חי

ה חמההאיכות של השירות המוצע ע“י נקוד
, תלויה בכיסוי של ספקWi-Fiאלחוטית 

הרשת הסלולרית.

משתמשים עם חבילת נתונים פעילה עם
 יכולים גם להשתמשWI- FIת שירות נקוד

כת המולטימדיה המובנהבסייען קולי ממער
ביצוע פעולות, כגון בדיקת מזגכב לבר

תהאוויר או חדשות, נגינת מוזיקה, תקשור

חוק עלכת הניווט ושליטה מרעם מער
התקנים חכמים בביתך.

ה החמה והסיסמהם של הנקוד השה:הער
ניתנים לשינוי רק כאשר מתג ההתנעה

.MARבמצב 

¥ :My Alertשירות אופציונלי עם יישום
ה של חשד לניסיוןוהודעות אינטרנט במקר

בה.ה גניבה וסיוע במקרגני

¥ :My Fleet Managerכבחבילה לניהול ציי ר
כב מסחרי קל באופן יעיל ומאובטח.של ר

Uconnectב את שירותי חיניתן להר
כישה של שירותים אופציונלייםבאמצעות ר

רש מינוי.שלהם נד

ם לשירותים באופןהלקוח יכול להירש
עצמאי מרשימה של שירותים הזמינים

ף הפרטי באתר הרשמיכב, ישירות מהדלר
.Fiat Professionalשל 



353

אזהרה פינטרול של מצב מיקום גאוגר

(אם קיים)

פי באופוניתן לנטרל את מצב מיקום גאוגר

 (למידע מפורטUconnectTMכת ך מעררפשוט ד

)UconnectTMכת רות של מערראה תפריט הגד

פי ממנוטרל כמהכאשר מצב מיקום גאוגר

מהשירותים של היישומים ברשת סלולרית

כב לא יהיוובאינטרנט המשתמשים במיקום הר

זמינים.

כתמעל לתצוגת מער הסמל ה: אזהר

UconnectTMפי מציין שתפקוד מיקום גאוגר

פי פעיל,). כאשר המיקום הגאוגרONפעיל (

כב כדי לאפשרב על מיקום הרמתבצע מעק

הפעלה של תפקודים הדורשים זאת. כאשר

כב מנוטרפי נוטרל, מיקום הרהמיקום הגאוגר

כות הניווט, הבטיחות, ביטוחרק באמצעות מער

כת סיוע לנהיגה אם קיימות). לנטרולומער

כתרות“ של מערהתפקוד עיין בפרק “הגד
Uconnect

כתכון המערעד
כת ויישומי מערUconnectTMתוכנות שירותי 

UconnectTMחוק כדי לספקכנות מר מתעד

סאות תוכנה חדשות יותר הכוללותללקוח  גר

חבות שלמאפיינים חדשים או שיפורים /הר

תכונות שכבר קיימות.

FCAכונים מתבצעים לפי שיקול דעתה של העד

כת יתנהלו באופן אוטומטי,כוני מערכמה עד

Uconnectכת אחרים יציגו הודעה  ללקוח במער

חות אתכון או לדויאפשרו ללקוח לאשר את העד

כון.העד

 אםUconnectTMכת בל הודעה ממערהלקוח יק

כון אינו זמיןעד

בלת מידע נוסף על שירותים, מאפיינים,לק

כונים כלשהם, עיין תמידמפרטים וזמינות של עד

בתוכן הנמצא באתר הרשמי של פיאט

UCONNECTנטרול שירותי 
SERVICES

בו קיימים שירותיכבך שאם אתה מוכר את ר

Uconnectפעילים, אתה האחראי לניתוק 

ף באתר הרשמיהפרופיל שלך מהשירותים בד

ת קשר עם שירות הלקוחות אושל פיאט, ביציר

תכז שירות מורשה מטעם חברבפנייה למר

ס בע“מ.סמלת מוטור

בעלים החדש על כלאתה גם אחראי להודיע ל

בון שירותישירות שעדיין בתוקף ומקושר לחש

Uconnect.

מלא תמיד אחר חוקים ותקנות248) 
התעבורה במדינה שבה אתה נוהג, והתרכז

במתרחש בדרך. סע תמיד בזהירות שידיך
אוחזות בגלגל ההגה. השתמש בתפקודי

 רק כאשר בטוח UconnectTMמערכת 
לעשות זאת. הלקוח הוא האחראי לכל

הסיכונים הנובעים משימוש בתפקודים
וביישומים של הרכב. אי ציות לאזהרות אלו
עלולה לגרום לתאונות קטלניות ולפציעות.
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אישור סוג רשמי

התקני רדיו

 תואמת לתקנת האיחודUconnectכת מער

ולתקנות  UA.RED.TR ,2014/53/E האירופי 

15/11/2019פתי מתאריך החוק הצר

למידע נוסף על אישורים ורישומי קוד פתוח

כב השתמש בקישורבי הרכיהזמינים עבור ר

/http://aftersalesfiatcom/elumהבא: 

)RFרי רדיו (התקנים בתד

בים להיות) חייRFרי רדיו (כל התקנים בתד

בהם הםתואמים לתקנות במדינות ש

למידע נוסף היכנס לאתר

 www.mopar.eu/ownerאו 

 http://aftersalesfiatcom/elum
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ב מכיוון שתיכננו, עיצבנו ובנינו אותו: אנו באמת מכירים כל פריט ופריט בו.כבך היטאנו מכירים את ר

כנו ושמציעים שירות איכותי ומקצועי.רעובדים טכנאים שהדס בע“מ ת סמלת מוטורכזי שירות מורשים מטעם חברבמר

ך ויציעו לך פעולות שירות רגילות, בדיקות תקופתיותס בע“מ תמיד זמינים עבורת סמלת מוטורכזי השירות המורשים מטעם חברמר

והמלצות מעשיות של המומחים שלנו.

כב חדשמו לך לקנות רגרכבך, על נוחותו ועל ביצועיו: תכונות ש אתה שומר על אמינותו של רחלקי החילוף המקורייםבאמצעות 

מלכתחילה.

;FIATבקש להחליף חלקים נחוצים בחלקי חילוף מקוריים של 

בות שלנו למחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות.מומלץ להשתמש בהם בשל ההתחיי

כבך.בה עבור רת פיאט עיצ מכיוון שהם היחידים שחברחלקי החילוף המקורייםבות הנ“ל סמוך על מכל הסי

כת בלימה מערבטיחות:

ת אקליםכת בקר תחזוקה של מסנני חלקיקים, מערבה:ביס

מית מתלה ומגבי שמשה קדנוחות:

מזרקי מצתים ומצבריםביצועים: 

מקטלוג האביזרים של פיאט, חישוקי גלגליםגגונים: 

בות טכניות ואחרות לשנות אתב נסיבואן רשאים בכל זמן ומעת לעת עקת פיאט והיבד. חברהמידע הנכלל בספר זה הינו בעל אופי כללי בל
כב.כל אחד מן הפריטים או המפרטים של הר

בלת מידע נוסף אפשר לפנות לאגף הטכני.לק

בחור חלקי חילוף מקורייםמדוע ל
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חוברת אחריות

07/2020

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

www.subaru.co.il 6263
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התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת.
5 שנות אחריות בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב. ט.ל.ח.
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הנהיגה  מאופי  מושפעת  והיא  היות  לעיל,  מהמצוין  שונה  להיות  עשויה  בפועל  הדלק  צריכת  כי  יודגש 
והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה 
שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף 

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

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