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רמת
בטיחות
נמוכה
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פר נהג

יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה
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 בכל עת ללא התראה מראש
או מחויבות כלשהי להחיל שינויים זהים או דומים ברכבים שכבר נמכרו .בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה
של הרכב .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

מדד זיהום אוויר*
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 1זיהום מזערי

STELVIO 2.0 200HP

עירוני

10

בינעירוני

7

15

זיהום מירבי 9 10 11 12 13 14 15

STELVIO 2.0 280HP

עירוני

9.8

בינעירוני

6.5

15

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009
01/2020

פר נהג

לקוח יקר,
ברצוננו לברך אותך ולהודות לך על בחירתך באלפא רומאו סטלביו.
יצרנו ספר נהג זה ,כדי לעזור לך להכיר את כל מאפייני הרכב ולהשתמש בו באופן הטוב ביותר .רכב זה מיועד לשימוש יומיומי ,כמו גם
לשימושים ספציפיים .מומלץ להקדיש זמן להיכרות עם המאפיינים הדינמיים של רכבך .בספר תמצא מידע ,עצות ואזהרות חשובות על
שימוש ברכבך וכיצד להגיע לביצועים הטובים ,על סמך המאפיינים הטכניים של האלפא רומאו שלך.
מומלץ לקרוא את הספר עד סופו לפני נסיעתך הראשונה ,כדי להכיר את הבקרים ,ומעל הכל ,את הבלמים ,מערכת ההיגוי ואת תיבת
ההילוכים .בו זמנית ,באפשרותך ללמוד את התנהגות הרכב בדרכים שונות.
ספר זה אף מתאר מאפיינים מיוחדים ועצות ,וכן מידע חיוני לנהיגה בטוחה ,לטיפול ולתחזוקה של אלפא רומאו שלך לאורך זמן.
לאחר קריאתו מומלץ לשמור את הספר בתוך הרכב ,כדי שיהיה נגיש בעת הצורך ,וכדי שיישאר בתוך הרכב אם יימכר.
בחוברת האחריות המצורפת תמצא תיאור השירותים שהחברה מציעה ללקוחותיה ,את תעודת האחריות ואת התנאים לשמירה על
תוקפה.
ספר נהג זה מתאר את כל גרסאותיו של אלפא רומאו .יצרן הרכב שומר לעצמו את הזכות לשנות מפרטים ותכנונים בכל עת ללא התראה
מראש או מחויבות כלשהי להחיל שינויים זהים או דומים במכוניות שכבר נמכרו .כמו כן המדריך מתייחס לכל הדגמים ומכיל את כל הציוד,
כולל ציוד אופציונלי המותקן במפעל .משום כך ,יתכן כי חלק מההסברים מתייחסים לציוד אשר אינו מותקן במכוניתך.
אנו בטוחים שהספרות ומרכזי השירות שלנו יעזרו לך ליהנות מרכבך החדש ,ומהשירות שמספקת חברת סמלת בע"מ במרכזי השירות
שלה.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,
סמלת ,היבואנית הרשמית של רכבי אלפא רומאו,
פיאט ,אבארט ,ג'יפ ,קרייזלר ,ראם ,איווקו וסובארו
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מידע חשוב
תדלוק

אל תשתמש בדלק המכיל מתנול או אתנול  .E85שימוש בתערובות אלה עלול לגרומ תקלות בהתנעה ובנהיגה ,ונזק לרכיבימ חיוניימ במערכת אפקת הדלק.
למידע נופ אודות השימוש בדלק הנכונ ,עיינ בנושא "תדלוק הרכב" ב"פרק התנעה ונהיגה".

התנעת המנוע

ודא שבלמ החניה החשמלי משולב ,ושבורר ההילוכימ משולב לחניה  Pאו להילוכ רק  ,Nלחצ על דוושת הבלמ ,ולאחר מכנ לחצ על מתג ההתנעה.

חניה על חומרימ דליקימ

הממיר הקטליטי מגיע לטמפרטורות גבוהות במהלכ הפעלתו .אל תחנה את רכבכ על דשא ,עלימ יבשימ ,מחטי אורנימ או חומרימ דליקימ אחרימ:
קיימת כנת שריפות.

שמירה על איכות הביבה

הרכב מצויד במערכת המאפשרת בקרה רצופה של הרכיבימ המשתתפימ בתהליכ הפליטה ,כדי לשמור על איכות הביבה.

אביזרי חשמל

אמ תחליט להויפ אביזרי חשמל לאחר הרכישה )למרות הכנה של פריקת מצבר הדרגתית( ,פנה למרכז שירות מורשה מטעמ מל"ת בע"מ .טכנאי המרכז
יכולימ לחשב את העומ החשמלי הכולל ,ולבדוק שרכבכ יכול לעמוד בעומ הנדרש.

טיפולי תחזוקה

תחזוקה נכונה של המכונית חיונית לשמירה על ביצועי הרכב ,על הבטיחות ,באופנ ידידותי לביבה המאפשר עלויות הפעלה נמוכות לאורכ זמנ רב.

שימוש בפר הנהג
הוראות הפעלה

בכל פעמ שניתנות הוראות כיוונ )ימינה/שמאלה או לפנימ/לאחור( הנוגעות לרכב ,הנ מיועדות לנהג .אמ ההנחיה נוגעת לנועימ אחרימ,
יצוינ הדבר בפירוש במקומ מתאימ בטקט.
האיורימ בפר נהג זה נועדו להמחשה בלבד :לכנ ,ייתכנ כי פרטימ מוימימ באיור אינמ מתאימימ לידורמ ברכב בפועל .כמו כנ ,פר נהג
זה מתאר כלי רכב בעלי גלגל הגה בצד שמאל .לפיככ ,ייתכנ כי באיור ,מיקומ ומבנה של בקרימ מוימימ בכלי רכב שגלגל ההגה בהמ
נמצא בצד ימינ ,לא יהיה כהשתקפות המראה.
כדי לזהות את הפרק המכיל את המידע הדרוש ,באפשרותכ לעיינ באינדק המופיע בופ פר הנהג.
ניתנ לזהות פרקימ במהירות באמצעות לשוניות גרפיות ייעודיות בצדו של כל עמוד אי זוגי .בעמודימ הבאימ נמצא תוכנ העניינימ ,שיעזור לכ
להכיר את הפרק ואת המלימ הרלוונטיימ בלשוניות .כמו כנ ,שמו של הפרק מופיע בצדו של כל עמוד זוגי.

התרעות ואזהרות

במהלכ הקריאה של הפר תמצא דרה של אזהרות שנועדו למנוע פעולות העלולות להזיק לרכבכ.
כמו כנ ,כלולימ בפר אמצעי זהירות שנועדו למנוע שימוש שגוי ברכיביו של הרכב ,שעלול לגרומ תאונות או פציעות.
לפיככ ,יש להקפיד ולמלא אחר ההנחיות בכל האזהרות ובאמצעי הזהירות.
אזהרות ואמצעי זהירות מומנימ בטקט באופנ הבא:
בטיחות אישית
טובת רכבכ
הגנה על הביבה

הערה

מלימ אלה מופיעימ ליד הכותרת או בופ השורה ומלווימ במפר .מפר זה מקביל לאזהרה בופ הנושא הרלוונטי.

מלימ

רכיבימ מוימימ של הרכב נושאימ תוויות צבעוניות שמליהנ מציינימ אמצעי זהירות ,שיש להקפיד עליהמ תוכ כדי שימוש .קרא את
התיאור הקצר שמופיע ליד כל מל .הקפד תמיד על כל האזהרות שמצוינות בפר.

קרא את פר הנהג

אל תיגע בידיכ

תיתכנ הפעלה
אוטומטית גמ עמ מנוע
כבוי

הגנ על עיניכ

אל תפתח את
המכה בעוד
שהמנוע חמ

אל תפתח:
גז בלחצ גבוה

הרחק ילדימ

אל תתקרב ללהבות

4

כנת פיצוצ

חלקימ נעימ הרחק
חלקי גופ ובגדימ

חומר משתכ

כנת מתח גבוה

שינויימ ברכב
חשוב כל שינוי ברכב עלול לפגוע בבטיחותו ובשליטה בו בכביש .בעקבות זאת ,הרכב עלול לגרומ תאונה שבה ייפצעו הנועימ בפציעות
קטלניות.
חשוב השימוש בהתקנימ האלו בתוכ הרכב )ללא אנטנה חיצונית( עלול לגרומ לתקלה במערכות החשמליות ,לפגוע בבטיחות הרכב,
ולכנ את בריאות הנועימ בו.
חשוב טלפונימ ומחשבימ ניידימ ,טלפונימ חכמימ וטאבלטימ ,עלולימ לפגוע בביצוע של מערכת ההתנעה ללא מפתח ,אמ המ קרובימ
למפתח האלקטרוני.
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הכרת מכוניתכ
הכר את לוח המחוונימ
בטיחות
התנעה ונהיגה
במקרה חירומ
שירותימ ותחזוקה
נתונימ טכניימ
מולטימדיה
אינדק
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היכרות מעמיקה עמ רכבכ מתחילה בעמוד זה.
הפר שאתה קורא מביר בפשטות ובשפה קלה כיצד הוא בנוי וכיצד
הוא פועל .לכנ ,אנו ממליצימ לכ לקרוא אותו תוכ כדי ישיבה נוחה ברכב,
כדי שתראה במו עיניכ את הרכיבימ המתוארימ.

הכרת מכוניתכ

לוח המחוונימ

 .1מתג תאורה  .2פתחי אוורור  .3ידית שמאלית  .4בקרי גלגל ההגה  .5לוח המחוונימ  .6גלגל ההגה  .7ידית ימנית  .8מערכת .Connect
 .9מערכת בקרת אקלימ אוטומטית מפוצלת לשני אזורימ ) .10 (dual-zoneתא הכפפות  .11כרית אוויר בצד הנוע הקדמי
 .12ידית שחרור של מכה מנוע
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המפתחות
מפתח אלקטרוני
(1
(1

הרכב מצויד במפתח אלקטרוני )בצירופ
מפתח משוכפל( עמ תפקוד התנעה ללא
מפתח )איור .(3

את הדלקת התאורה הפנימית ותפעיל
את ההבהוב בפני האיתות )אמ מופעל
באמצעות מערכת .(Connect
פעמיימ ,כדי
לחצ מהר על הלחצנ
לפתוח את תא המטענ מרחוק .פני
האיתות יהבהבו פעמיימ ,כדי לציינ שתא
המטענ נפתח.

תפקוד פתיחה/גירה אוטומטית
של החלונות
)אמ קיימ(
לחיצה ממושכת על הלחצנ
כל החלונות.
לחיצה ממושכת על הלחצנ
כל החלונות.

חשוב
 (1סוללות משומשות שאינן
מסולקות כהלכה ,פוגעות באיכות
הסביבה .יש לסלק את הסוללות
המשומשות כפי שמפורט בחוק,
במיכלים מיוחדים ,או להביא אותם
למרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמל"ת בע"מ שתסלק אותן עבורך.

תפתח את
תגור את

בקשה לקבלת מפתחות נופימ

2

לחיצה קצרה על לחצנ תבטל נעילה
של דלתות ודלת תא המטענ ,תתזמנ
את הדלקת התאורה הפנימית ותפעיל
את ההבהוב בפני האיתות )אמ מופעל
באמצעות מערכת .(Connect
אפשר תמיד לבטל את נעילת הדלתות
באמצעות הכנת להב המפתח לתוכ
המנעול בדלת הנהג.
תבטל נעילה
לחיצה קצרה על לחצנ
של דלתות ודלת תא המטענ ,תתזמנ

אמ יש דרישה למפתח שלט רחוק או
למפתח אלקטרוני חדש ,פנה למרכז
שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת
בע"מ .עליכ להצטייד בתעודה מזהה
ובממכי הבעלות.

חשוב
 (1הרכיבים האלקטרוניים בתוך
המפתח עלולים להינזק ,אם
המפתח נחשף למכות חזקות.
כדי לשמור על יעילות מרבית
של הרכיבים האלקטרוניים בתוך
המפתח ,אין לחשוף אותו לאור
שמש ישיר.
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הכרת מכוניתכ

מתג ההתנעה
הפעלה
(5 (4 (3 (2 (1

הפעלת מתג ההתנעה )איור  (3אפשרית
כאשר המפתח האלקטרוני נמצא בתא
הנוע.

3

למתג ההתנעה קיימימ המצבימ
האפשריימ הבאימ:
❒  :STOPמנוע מכובה ,גלגל הגה נעול.
ניתנ עדיינ להפעיל התקני חשמל מוימימ
)מערכת נעילת דלתות מרכזית ,אזעקה
וכד'(.
❒ ) ONלחיצה על הלחצנ בלבד( :כל
ההתקנימ החשמליימ זמינימ .מצב זה מופעל
באמצעות לחיצה על לחצנ ההתנעה פעמ
אחת ,מבלי ללחוצ על דוושת הבלמ/המצמד.
12

❒  :AVVהתנעת המנוע .מצב זה מופעל
באמצעות לחיצה על לחצנ ההתנעה פעמ
אחת ,יחד עמ לחיצה על דוושת הבלמ/
המצמד.
הערה אמ עברו  30דקות כשמתג
ההתנעה במצב  ,ONובורר ההילוכימ
משולב להילוכ חניה  Pוהמנוע כבוי ,מתג
ההתנעה יעבור אוטומטית למצב .STOP
הערה ניתנ להתרחק מהרכב בעוד
המנוע מותנע ,בעודכ נושא את המפתח
האלקטרוני עמכ .המנוע ימשיכ לפעול.
הרכב יאותת על ככ שהמפתח לא נמצא
כאשר הדלת גורה.
למידע נופ על נוהלי התנעה של המנוע,
עיינ בנושא "התנעת המנוע" בפרק
"התנעה ונהיגה".
חשוב אמ המצבר נותק ,אל תתניע
את המנוע מיד לאחר חיבור מחדש של
המצבר ,אלא לחצ על מתג ההתנעה
מבלי ללחוצ על הדוושות ,להפעלת לוח
המחוונימ ולאחר מכנ התנע את המנוע.
המל בלוח המחוונימ יישאר דולק ,כדי
לציינ שיש לשחרר את ההגה .לשמ ככ ,ובב
את גלגל ההגה מצד אחד לצד השני וחזרה
למיקומ המרכזי תוכ  30שניות מרגע
התנעת המנוע .אמ נורית אזהרה אדומה
כלשהי נדלקת בלוח המחוונימ ונשארת
דולקת ,דוממ את המנוע ,המתנ לפחות
 5דקות ,וחזור על הליכ ההתנעה שתואר
לעיל.

התנעה עמ וללת מפתח מרוקנת

אמ הוללה של מפתח השלט הרחוק
ריקה ,פעל באופנ הבא להפעלת הרכב:

❒ הרמ את משענת היד הקדמית
❒ הנח את המפתח על השקע שנמצא
בתחתית התא.

נעילת הגה

)אמ קיימת(

הפעלה
נעילת ההגה מופעלת כאשר דלת הנהג
נפתחת ,ומתג ההתנעה נמצא במצב
.STOP

הפקת פעולה

פעולתה של נעילת ההגה מופקת ,כאשר
מתג ההתנעה לחוצ והמפתח האלקטרוני
זוהה.

אזהרה
 (1הסר תמיד את המפתח בצאתך
מהרכב ,כדי למנוע מזרים להפעיל את
בקריו .הקפד להפעיל את בלם החניה
החשמלי .לעולם אל תשאיר ילדים ללא
השגחה ברכב.
 (2אסור בהחלט לבצע שינויים במערכת
ההיגוי או בגלגל ההגה לאחר רכישה
)לדוגמה ,התקנה של אמצעים נגד גניבה(,
העלולים לפגוע בביצועים ובבטיחות ,לגרום
לביטול האחריות ,ולהסתכם באי יכולתו של
הרכב לעמוד בדרישות הדגם.

 (3לפני צאתך מהרכב ,הקפד לשלב את
בלם החניה .בדגמים עם תיבת הילוכים
אוטומטית ,יש לשלב להילוך חניה  ,Pללחוץ
על מתג ההתנעה למעבר למצב ,STOP
ולנעול את כל הדלתות באמצעות לחיצה
על הלחצן שעל הידית.
 (4בדגמים המצוידים במערכת ההתנעה
ללא מפתח ,אין להשאיר את המפתח
האלקטרוני בתוך או בקרבת הרכב ,או
להניח אותו במקום נגיש לילדים .אין
להשאיר את הרכב עם מתג ההתנעה
במצב  .ONילד עלול להפעיל בשוגג את
החלונות החשמליים ,בקרים אחרים ,או
להתניע את הרכב.
 (5אם חיבלו במתג ההתנעה )ניסיון גניבה(,
דאג לבדיקתו במרכז שירות מורשה מטעם
סמל"ת בע"מ לפני נהיגה.

שולל ההתנעה של המנוע
מערכת שולל ההתנעה של הרכב מונעת
שימוש לא מורשה ברכב באמצעות מניעת
התנעה של המנוע.
אינ צורכ להפעיל/לנטרל את המערכת:
הפעלתה אוטומטית ,ואינה קשורה למצב
הנעילה של הדלתות .כאשר מתג ההתנעה
נמצא במצב  ,ONמערכת שולל ההתנעה
של המנוע מזהה את הקוד שמשדר
המפתח .כאשר הקוד מזוהה כקוד תקפ,
המערכת מאפשרת להתניע את המנוע.
לאחר שמתג ההתנעה מועבר שוב למצב
 ,STOPמערכת שולל ההתנעה מנטרלת
את יחידת בקרת המנוע ,ובככ מונעת
את התנעתו .למידע על נוהלי התנעה
נכונימ ,עיינ בנושא "התנעת המנוע" בפרק
"התנעה ונהיגה".

הפעלה חריגה
אמ במהלכ ההתנעה קוד המפתח אינו
בלוח
מזוהה נכונה ,מוצג המל
המחוונימ )עיינ בהוראות בנושא "נוריות
אזהרה והודעות" בפרק "הכר את לוח
המחוונימ"( .במצב זה ייכבה המנוע כעבור
 2שניות .העבר את מתג ההתנעה למצב
 STOPולאחר מכנ למצב  .ONאמ לא ניתנ
להתניע ,נה להשתמש במפתח השני
שופק .אמ למרות הכול לא הצלחת
להתניע את המנוע ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ.
מופיע במהלכ נהיגה,
אמ המל
המערכת מבצעת אבחונ עצמי )לדוגמה,
בגלל נפילת מתח( .אמ המל לא נעלמ,
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ מל"ת
בע"מ.
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אזעקה
)אמ קיימת(
הפעלה של האזעקה מפעילה אות אזהרה
קולי ואת פני האיתות.
חשוב מערכת האזעקה מתאימה עצמה
לדרישות של מגוונ מדינות.

הפעלת האזעקה

לאחר שהדלתות ,מכה תא המנוע ותא
המטענ גורימ ,ומתג ההתנעה מועבר
למצב  ,STOPכוונ את המפתח האלקטרוני
לכיוונ הרכב ,ולחצ על לחצנ שחרור הנעילה
.
מלבד בדגמימ מוימימ ,המערכת מפיקה
צליל אזהרה קולי וחזותי ,ומאפשרת את
נעילת הדלתות.
עמ הפעלת האזעקה ,פני האזהרה
על הלוחות של ידיות הדלתות הקדמיות
יהבהבו ,כמתואר באיור .4

כיבוי האזעקה

לחצ על לחצנ .
חשוב האזעקה לא תיכבה כאשר הפתיחה
המרכזית מופעלת באמצעות להב המתכת
של המפתח.

נטרול האזעקה

לנטרול מלא של האזעקה )לדוגמה,
במהלכ תקופה ממושכת כשהרכב נייח(,
גור את הדלתות ,באמצעות יבוב להב
המתכת של מפתח השלט הרחוק בתוכ
מנעול הדלת.

דלתות
נעילה/ביטול נעילה של דלתות
מבפנימ
נעילה/שחרור נעילה מרכזית

אמ כל הדלתות גורות היטב ,הנ יינעלו
אוטומטית ,לאחר שמהירות הרכב תעלה
מעל כ 20 -קמ"ש )תפקוד 'גירה
אוטומטית' פעיל(.
לנעילת הדלתות ,לחצ על הלחצנ
שבדיפונ לוח הדלת בצד הנהג )איור  ,(6או
בדלת בצד הנוע.
לחצ על לחצנ לשחרור הנעילה של
הדלתות.

5

4
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נעילה/שחרור מנעילה של
הדלתות מבחוצ
נעילת דלתות מבחוצ

שעל המפתח כאשר

לחצ על הלחצנ
הדלתות גורות.
ניתנ לנעול את הדלתות כאשר כולנ גורות
ומכה תא המטענ פתוח .כאשר הלחצנ
שעל המפתח נלחצ ,כל המנעולימ
נגרימ ,כולל המנעול של דלת תא המטענ
הפתוחה .היא תינעל לאחר גירתה.
(2

שחרור נעילת דלתות מבחוצ
לחצ על הלחצנ

של כל הדלתות ,בהתאמ למצב שהוגדר
באמצעות מערכת .Connect

נעילת דלתות

לנעילת הדלתות ,פעל באופנ הבא:
❒ ודא שהמפתח האלקטרוני נמצא
ברשותכ ושאתה נמצא בקרבת ידית דלת
הנהג או דלת הנוע.
❒ לחצ על לחצנ 'נעילת דלתות' בידית
באיור  :6כל הדלתות ודלת תא המטענ
יינעלו .נעילת הדלתות תפעיל גמ את
האזעקה )אמ קיימת(.

שעל המפתח.

כניה פיבית
)אמ קיימת(

הלוח הפנימי של הדלת.

פתיחת חירומ של דלת הנהג

אמ המפתח האלקטרוני לא עובד,
לדוגמה ,משומ שהוללה ריקה או שמצבר
הרכב מרוקנ ,ניתנ תמיד להשתמש בלהב
המתכת למקרה חירומ של המפתח,
לנעילה או לשחרור מנעילה של דלת הנהג.
כדי להוציאו ,פעל באופנ הבא:
❒ לחצ על הנקודות שמצוינות באיור ,7
והר את המכה על ידי משיכתו למטה.
❒ הר את להב המפתח מהתושבת שלו
)איור .(8
❒ הכנ את להב המתכת לתוכ המנעול
שבדלת הנהג וובב אותו לשחרור נעילת
הדלת.

(3

מערכת הכניה הפיבית יכולה לזהות
נוכחות של מפתח אלקטרוני בקרבת
הדלתות או תא המטענ.
המערכת מאפשרת נעילה/שחרור מנעילה
של הדלתות )או של דלת תא המטענ(
מבלי ללחוצ על אחד הלחצנימ שבמפתח
האלקטרוני.
המפתח מזוהה רק לאחר שהמערכת
מזהה מגע של יד על אחת מידיות הדלתות
הקדמיות .אמ המפתח המזוהה תקפ,
תשוחרר הנעילה של הדלתות ושל דלת
תא המטענ )הרכיבימ נפתחימ בהתאמ
להגדרות שבמערכת .(Connect
אמ התפקוד קיימ ,אחיזה בידית של דלת
הנהג תשחרר את הנעילה של הדלת ,או

6

חשוב לאחר לחיצה על הלחצנ 'נעילת
דלתות' ,עליכ להמתינ  2שניות לפני
שתוכל לשחרר שוב את נעילת הדלתות
באמצעות ידית הדלת .לכנ ,ניתנ לבדוק אמ
הרכב ננעל כהלכה באמצעות משיכת ידית
הדלת תוכ  2שניות מרגע הנעילה .נעילת
הדלתות לא תשוחרר שוב.
ניתנ תמיד לנעול את הדלתות ואת דלת
תא המטענ באמצעות לחיצה על הלחצנ
שעל המפתח האלקטרוני ,או על

7

15

הכרת מכוניתכ

ככ ניתנ למנוע את פתיחת הדלתות מתוכ
תא הנוע ,ולהקשות על נייונות פריצה
)לדוגמה ,ע"י שבירת חלונ( .מומלצ להפעיל
את ההתקנ ,בכל פעמ שאתה מחנה את
הרכב.

אפשר לשלב התקנ זה )איור  ,(10רק
כאשר הדלתות פתוחות.

הפעלת ההתקנ

8

אל תלחצ על לחצנ הנעילה/שחרור מנעילה
)איור  (7בעודכ דוחפ את הידית.

להפעלת ההתקנ על כל הדלתות ,יש
שעל המפתח ,שתי
ללחוצ על הלחצנ
לחיצות מהירות.
פני האיתות מהבהבימ  3פעמימ ,כדי
להודיע שההתקנ פעיל.
אמ דלת אחת או יותר לא נגרו כהלכה,
ההתקנ לא יופעל ,ועל ידי ככ תימנע
הילכדות של אדמ בתוכ תא הנוע ,לאחר
כניתו לרכב דרכ הדלת וגירתה.

נטרול ההתקנ

פעולת ההתקנ מנוטרלת אוטומטית:
❒ כאשר שוחררה נעילת הדלתות )לחיצה
על הלחצנ
שעל המפתח עמ השלט
הרחוק(.
❒ כאשר מתג ההתנעה מעובר למצב .ON

9

נעילה חשמלית
)אמ קיימת(
(6

התקנ בטיחות זה מונע את ההפעלה של
ידיות הדלת הפנימית ושל לחצנ הנעילה/
שחרור מנעילה של הדלת.
16
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 :התקנ מופעל )דלת נעולה(.
❒ מצב
 :התקנ אינו מופעל )ניתנ
❒ מצב
לפתוח את הדלת מבפנימ(.
ההתקנ נשאר פעיל ,אפילו אמ הדלתות
משוחררות מנעילה באמצעות שלט רחוק.
חשוב אי אפשר לפתוח את הדלתות
האחוריות מבפנימ ,לאחר שהופעלה נעילת
בטיחות להגנת ילדימ.

שחרור נעילת הדלתות
כשהמצבר מרוקנ

נעילת בטיחות להגנה על ילדימ

פעל באופנ הבא לשחרור נעילת הדלתות
אמ המצבר מרוקנ.

מערכת זו מונעת את פתיחתנ של הדלתות
האחוריות מבפנימ.

פעל באופנ הבא:

(8 (7

דלתות אחוריות ודלת הנוע הקדמי

❒ הכנ את להב המתכת של המפתח
האלקטרוני לתוכ התושבת של התקנ
שחרור הנעילה )איור .(11

אזהרה

11

❒ ובב את המפתח עמ כיוונ השעונ,
לפתיחת המנעולימ של הדלתות הימניות,
או נגד כיוונ השעונ ,לפתיחת המנעולימ של
הדלתות השמאליות.
❒ הוצא את המפתח מחור המנעול .פעל
באופנ הבא ,ליישור התקנ נעילת הדלת )רק
לאחר שהמצבר נטענ(.
במפתח
❒ לחצ על הלחצנ
האלקטרוני.
שעל הדלת.
❒ לחצ על הלחצנ
❒ פתח באמצעות הכנת להב המפתח
לתוכ מנעול דלת הנהג.
❒ הפעל את הידית הפנימית של הדלת.
חשוב בדלתות האחוריות ,אמ התקנ נעילת
הבטיחות להגנת ילדימ הופעל ,ובוצע תהליכ
הנעילה שתואר ,הפעלת הידית הפנימית
לא תפתח את הדלת ,אלא תיישר את
התקנ שחרור הנעילה .יש להשתמש בידית
החיצונית לפתיחת הדלת .לחצני הנעילה/
שחרור הנעילה המרכזית של הדלת לא
ינוטרלו ,כאשר נעילת החירומ מופעלת.

 (6לאחר שהופעלה מערכת הנעילה
החשמלית ,לא ניתן לפתוח את הדלתות
מבפנים .לכן ,לפני צאתך מהרכב ,ודא שאף
אחד לא נשאר בפנים.
 (7לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה
בתוך הרכב ויתרה מכך ,אל תשאיר רכב
לא נעול במקום נגיש לילדים .הילדים
עלולים להיפצע באופן חמור או קטלני .כמו
כן ,ודא שילדים לא מפעילים במקרה את
בלם החניה החשמלי ,את דוושת הבלם או
את ידית בורר ההילוכים.
 (8הפעל תמיד את נעילת הבטיחות כאשר
אתה מסיע ילדים .לאחר שהפעלת את
נעילת הבטיחות לילדים בשתי הדלתות
האחוריות ,נסה לפתוח את הדלתות
מבפנים ,כדי לבדוק שהיא אכן משולבת.

 (3הפעלת מערכת הזיהוי תלויה בכמה
גורמים ,כמו לדוגמה ,בהתערבות של גלים
אלקטרומגטיים 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(.

חשוב
 (2ודא שהמפתח נמצא ברשותך לאחר
שנעלת את הדלתות או את דלת תא
המטען ,כדי למנוע את נעילתו בתוך הרכב.
אם המפתח ננעל בתוך הרכב ,אפשר
לחלצו רק בעזרת המפתח השני שסופק
ברכב.
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מושבימ
מושבימ קדמיימ עמ כוונונ ידני
(9
(4

כוונונ מרחק
הרמ ידית ) ,1איור  ,(14ודחופ את המושב
לפנימ או לאחור.
(10

כוונונ זווית של משענת גב
משוכ ידית ) 3איור  (14והזז את משענת
הגב ביחד עמ פלג גופכ העליונ )הפעל את
הידית עד שתגיע למצב הרצוי ,ושחרר
אותה(.

מושבימ קדמיימ עמ כוונונ
חשמלי
(5

הלחצנימ לכוונונ חשמלי נמצאימ בצד
החיצוני של המושב וקרוב לרצפה.
ניתנ להשתמש בלחצנימ לכוונונ הגובה,
להזזת המושב קדימה ואחורה ,ולכוונונ
הזווית של משענת הגב.

13

כוונונ גובה
השתמש בחלק האחורי של המתג ) 1איור
 ,(13לכוונונ הגובה ו/או הזווית של כרית
המושב.

כוונונ מרחק

דחופ מתג  ,1קדימה או אחורה ,להזזת
המושב לכיוונ הרצוי.

כוונונ זווית של משענת הגב

דחופ מתג  2קדימה או אחורה ,להזזת
המושב לכיוונ הרצוי.

כוונונ חשמלי של תמיכת גב תחתונ
12

חשוב כווננ את המושב בעודכ יושב בו )צד
הנהג או צד הנוע(.

כוונונ גובה

הזז ידית  2למעלה או למטה )איור  ,(12כדי
לכווננ את המושב לגובה הרצוי.
חשוב כווננ את המושב בעודכ יושב בו )צד
הנהג או צד הנוע(.
18

השתמש בידית  ,3להנעת אזור התמיכה
של הגב התחתונ ,להשגת הנוחות המרבית
במהלכ הנהיגה.

❒ קדמי :מנפח את הצד העליונ של הכרית.
❒ אחורי :מנפח את הצד התחתונ של
הכרית.
חשוב הכוונונ החשמלי מותר רק כאשר
מתג ההתנעה מועבר למצב  ,ONולמשכ
כ 60-שניות לאחר העברתו למצב
 .STOPניתנ גמ לכווננ את המושב למשכ
כ 60-שניות לאחר פתיחה/גירה של
הדלת ,נעילה/שחרור מנעילה של הרכב,
או הפעלת תאורת הנוחות המרכזית
הקדמית.

כוונונ הטיית המושב

)אמ קיימ(
ניתנ לכווננ את זווית המושב לארבעה
כיוונימ שונימ .הרמ או דחופ את החלק
הקדמי של בקר  ,1להזזת החלק הקדמי
של המושב לכל כיוונ .שחרר בקר  ,1כאשר
המושב הגיע למיקומו הרצוי.

כוונונ רוחב של משענת גב

)אמ קיימ(
לחצ על לחצנימ  4כדי לשלוט על הרוחב
של משענת הגב באמצעות התאמה של
הריפוד הרוחבי.

14

15

באפשרותכ לבחור מבינ  3רמות חימומ:

שמירה של כוונונ מושב הנהג,
בזיכרונ.
מתגימ ) 5איור  (14מאפשרימ שמירה
ואחזור של שלושה מצבימ שונימ של
מושב הנהג .תפקוד השמירה והאחזור
אפשרי ,כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב
 ,ONולמשכ  3דקות לאחר פתיחת דלת
צד הנהג או עד לגירת הדלת .תפקוד
זה זמינ גמ כאשר מתג ההתנעה נמצא
במצב  .STOPלשמירת המושב בזיכרונ,כווננ
אותו בעזרת הבקרימ השונימ ,ולאחר מכנ
לחצ לחיצה של  1.5שניות על הלחצנ ,בו
תרצה לשמור את המצב .לאחזור מצב
המושב ,יש ללחוצ לחיצה קצרה על הלחצנ
המתאימ.

חימומ חשמלי של מושבימ
קדמיימ

)אמ קיימ(
בעת שמתג ההתנעה במצב  ,ONלחצ על
בלוח המכשירימ.
הלחצנימ

LED

❒ חימומ מינימלי :נדלקת נורית
כתומה אחת על הלחצנימ
❒ חימומ ממוצע :נדלקות  2נוריות LED
כתומות על הלחצנימ
❒ חימומ מקימלי :נדלקות  3נוריות LED
כתומות על הלחצנימ
לחצ על הלחצנימ למשכ כמה שניות כדי
להפעיל את תפקוד החימומ המקימלי.
לאחר שבחרת רמת חימומ ,עליכ להמתינ
מפר דקות ,עד שאוויר חמ יתחיל לזרומ
אל תוכ התא.
חשוב כדי לחוכ את טעינת המצבר ,לא
ניתנ להפעיל תפקוד זה ,כאשר המנוע כבוי.

מושבימ אחוריימ
(11

המושבימ האחוריימ מאפשרימ:
❒ הושבה של עד שלושה נועימ.
19
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את המשענות לאחור ,עד להישמע צליל
נעילתנ לתופני החיבור.
(12

אזהרה
16

17

הגדלה חלקית של תא המטענ
) 1/3או (2/3
(6

הגדלת הצד הימני של תא המטענ
מאפשרת לכ להיע שני נועימ בחלקו
השמאלי של המושב האחורי ,ואילו הגדלת
צדו השמאלי מאפשרת להיע נוע אחד
בלבד.
פעל באופנ הבא:
❒ הנמכ לגמרי את משענות הראש
האחוריות.
❒ חגור את חגורת הבטיחות ,באופנ בו
אינ הפרעה לתנועת המושב האחורי בעת
הטייתו.
❒ הפעל את ידית ) 1איור ) (17בתוכ תא
המטענ( כדי להטות את החלק השמאלי,
או את הידית המנוע הזהה ,כדי להטות את
החלק הימני של משענת הגב .המשענת
תנוע קדימה אוטומטית .בעת הצורכ ,תמוכ
בתנועת ההטיה של המשענת בעזרת ידיכ.
20

ניתנ גמ לנתק חלקימ מהמושב האחו
רי מצדו הפנימי של תא המטענ באמצ
עות אחת משתי הידיות הנמצאות מתחת
למושב האחורי )איור  .(18כל ידית מקפלת
חלק ממשענת הגב באותו צד.

18

החזרת משענות הגב למקומנ
משוכ את חגורות הבטיחות באופנ
נכונ ,ודא שאיננ מתובבות או נלכדות
מאחורי המשענות .לאחר מכנ ,דחופ

 (9את כל הכוונונים יש לבצע ברכב נייח.
 (10לאחר ששחררת את ידית הכוונון,
תמיד בדוק שהמושב נעול במקומו
באמצעות הזזתו לפנים ולאחור .אם המושב
לא נעול במקומו ,הוא עלול להחליק פתאום
ולגרום לנהג לאבד שליטה ברכב.
 (11ודא תמיד שכל הנוסעים ישובים
וחגורים בחגורות הבטיחות.
 (12ודא שמשענות הגב מאובטחות משני
הצדדים ,כדי למנוע מהן לנוע לפנים במהלך
בלימת פתע ולפגוע בנוסעים.

חשוב
 (4ריפוד הבד של המושבים עוצב כדי
לעמוד בבלאי ארוך-טווח הנובע מהשימוש
הרגיל ברכב .עם זאת ,יש לנקוט אמצעי
זהירות מסוימים .הימנע משפשוף ממושך
ו/או חזק כנגד אביזרי ביגוד כגון אבזמי
מתכת ,צמדנים ,שעלולים לגרום קרעים
באריג ונזק לריפוד ,לאחר הפעלת לחץ רב
באזור קטן.
 (5אין להניח חפצים מכל סוג מתחת
למושבים ,המתכווננים באופן חשמלי.
חפצים מתחת למושבים עלולים להפריע
לתנועתם ואף לגרום נזק לבקרים.
 (6לפני הטיה של משענת הגב ,הסר
חפצים מכרית המושב.

משענות ראש
התאמות

ניתנ לשנות ולהתאימ את הגובה של
משענות הראש .להתאמת הגובה פעל
באופנ הבא:
הגבהה :הרמ את כרית המשענת ,עד
שהיא ננעלת בצליל נקישה.
הנמכה :לחצ על לחצנ ) 1איור  (19עבור
המשענות במושב הקדמי ,או על לחצנ 1
)איור  ,(20עבור המשענות במושבימ
האחוריימ הצדדיימ והנמכ את משענת
הראש.
(31

❒ לחצ על לחצנ  1להרמת משענות
הראש ולאחר מכנ על התקנ ) ,2איור (19
)משענות ראש קדמיות( או  1ו) 2 -איור
) (20משענות ראש אחוריות( להרתנ.

20

אזהרה

19

 (13יש לכוונן את משענות הראש כך,
שיישען עליהן ראשו של הנוסע ולא
צווארו .רק במקרה זה משענות הראש
מספקות הגנה נאותה .יש להתקין כהלכה
כל משענת ראש מוסרת ,כדי להגן על
הנוסעים בהתנגשות :פעל לפי ההוראות
למעלה.

חשוב כדי לפק לנהג ראות מרבית ,יש
להנמיכ את משענות הראש שלא בשימוש
למצב מנוחה :מצב הנמכה מרבית.

הרה של משענות הראש

להרת המשענות ,פעל באופנ הבא:
❒ הרמ את כריות הראש ,עד לגובהנ המירבי.

21

הכרת מכוניתכ

גלגל הגה
(15 (14

כוונונ

ניתנ לכווננ את גובהו של גלגל ההגה ואת
מרחקו מהנהג.

חימומ חשמלי של גלגל ההגה

)אמ קיימ(
כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב ,ON
)איור  (22בלוח הבקרה
לחצ על הלחצנ
של מיזוג האוויר.

22
הLED-

כאשר התפקוד מופעל ,נורית
בלחצנ נדלקת.
חשוב הפעלת תפקוד זה כשהמנוע כבוי,
עלולה לרוקנ את המצבר.

21

כדי לכווננ את מיקומו ,הורד את הידית ,1
)איור  (21למצב  .Aכעת באפשרותכ לכווננ
את גלגל ההגה למצב הנוח ביותר ,ולאחר
מכנ לנעול אותו במצב זה ,באמצעות
הרמת הידית  1בחזרה למצב .B
22

אזהרה
 (14יש לבצע כוונון ברכב נייח בלבד,
שמנועו דומם.
 (15אסור בהחלט לבצע שינויים במערכת
ההיגוי או בגלגל ההגה לאחר רכישה,
)לדוגמה ,התקנה של אמצעים נגד גניבה(,
העלולים לפגוע בביצועים ובבטיחות ,לגרום
לביטול האחריות ולהסתכם באי יכולתו של
הרכב לעמוד בדרישות הדגם.

מראות

❒ התקנ במצב  :Bנבחרה המראה הימנית.
לכוונונ המראה שנבחרה ,השתמש בהתקנ
 1בכל ארבעת הכיוונימ.
חשוב לאחר יומ הכוונונ ,ובב התקנ 1
למצב  Dכדי למנוע תנועות פתאומיות.

מראה פנימית

הפעל את הידית ,איור  ,23כדי לכווננ את
המראה לשני מצבימ :רגיל ומונע נוור.

קיפול ידני

לקיפול המראות יש להעבירנ ממצב פתוח
למצב גור )איור .(26
24

כאשר הילוכ אחורי משולב ,המראה מוגדרת
אוטומטית לשימוש במהלכ שעות היומ.

מראות חיצוניות
כוונונ חשמלי

23

במראה מותקנ התקנ בטיחות שמשחרר
אותה בהתנגשות חזקה עמ הנוע.

ניתנ לכווננ את המראות כאשר מתג
ההתנעה במצב .ON
בחר במראה הרצויה באמצעות התקנ 1
)איור .(25
26

מראה פנימית אלקטרו-כרומית

)אמ קיימת(
המראה האלקטרו-כרומית יכולה לשנות
אוטומטית את פעולת ההשתקפות שלה,
כדי למנוע את נוור הנהג ,איור .24
למראה האלקטרו-כרומית לחצנ הפעלה/
כיבוי שמפעיל את תפקוד נוגד הנוור
האלקטרו-כרומי.

קיפול חשמלי

25
(16

❒ התקנ במצב  :Aנבחרה המראה
השמאלית.

)אמ קיימ(
כאשר התקנ  1נמצא במצב  ,Dהעבר אותו
למצב ) Cאיור  .(25ובב שוב את התקנ 1
למצב  ,Cכדי להחזיר את המראות למצב
נהיגה.
אמ במהלכ קיפול המראות ,בורר  1יובב
שוב )ממצב פתוח לגור ,ולהיפכ( ,כיוונ
התנועה של המראות יתהפכ.
23
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הפעלה אוטומטית
הפעלה מבחוצ של מערכת נעילת הדלתות
המרכזית ,תקפל אוטומטית את המראות.
הנ יחזרו למצב נהיגה ,כאשר מתג
ההתנעה יהיה במצב .ON
אמ המראות קופלו פנימה באמצעות
התקנ  ,1ניתנ להחזירנ למצב נהיגה רק
באמצעות השימוש באותו ההתקנ.
חשוב אינ לקפל את המראות בעת
הנהיגה ,ויש להשאירנ פתוחות.

תאורה חיצונית
מתג התאורה

מתגי תאורה )איור  (27שנמצאימ בצד
השמאלי של לוח המכשירימ ,שולטימ
בפעולת הפנימ הראשיימ ,הצדדיימ,
בתאורה לנהיגה ביומ ,באור הנמוכ
של הפנימ הראשיימ ובפני הערפל
הקדמיימ והאחוריימ.

מראות חיצוניות
אלקטרו-כרומיות

)אמ קיימות(
גמ מראות חיצוניות אלקטרו-כרומיות,
כמו המראות הפנימיות ,זמינות בדגמימ
מוימימ ,והנ משנות אוטומטית את
מאפייניהנ ,ככ שלא ינוורו את הנהג .לחצנ
ההפעלה/השבתה של תפקוד נוגד הנוור
של המראות האלקטרו-כרומיות ,זהה בכל
מראות הראייה לאחור.

אזהרה
 (16מכיוון שהמראות החיצוניות
קמורות ,הן עשויות לשנות מעט את
תפיסת המרחק.

24

תפקוד אוטומטי )חיישנ אור(
זהו חיישנ  LEDאינפרא-אדומ שפועל
בשילוב עמ חיישנ הגשמ וממוקמ על
השמשה הקדמית .הוא מוגל להבחינ
בשינויימ בתנאי התאורה החיצונית,
בהתאמ לרמת הרגישות שהוגדרה
במערכת .Connect
ככל שרמת הרגישות גבוהה ,ככ נדרשת
עוצמת תאורה חיצונית חלשה יותר
להדלקת הפנימ החיצוניימ.

הפעלת התפקוד

ובב את מתג התאורה למצב .
חשוב אפשר להפעיל את התפקוד רק
כאשר מתג ההתנעה במצב .ON

נטרול תפקוד

כדי לנטרל את התפקוד ,ובב את מתג
התאורה למצב אחר שאינו .

אור נמוכ בפנימ ראשיימ

27

ניתנ להפעיל את התאורה החיצונית ,רק
כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב ,ON
מלבד פני החניה .למידע נופ ,עיינ
בנושא "פני חניה" שבפרק זה.
לוח המחוונימ והבקרימ השונימ שבלוח
המכשירימ יידלקו ,בעת הפעלת התאורה
החיצונית.

ובב את מתג התאורה ל K-כדי להדליק
את פני הצד ,את הנוריות שבלוח המחוונימ
ואת האור הנמוכ בפנימ הראשיימ.
נורית האזהרה
נדלקת בלוח המחוונימ.
תאורה לנהיגה ביומ )(DRL

ופנימ צדדיימ/אחוריימ
)אמ קיימימ(
(18 (17

כאשר מתג ההתנעה במצב  ONומתג
 ,התאורה
התאורה מובב למצב
לנהיגה ביומ נדלקת אוטומטית ,בעוד
שהפנימ האחרימ והתאורה הפנימית
נותרימ כבויימ.

אמ האפשרות קיימת ,כאשר פני האיתות
מופעלימ ,פני  DRLהתואמימ יעומעמו
)בפני בי-קנונ  ,35Wתאורת נהיגה ביומ
תיכבה( ,עד שפני האיתות יפיקו לפעול.
אמ האפשרות קיימת ,ניתנ להפעיל/לנטרל
את התאורה לנהיגה ביומ דרכ מערכת
 ,Connectבאמצעות בחירה בתפקודימ
הבאימ ברצפ ,בתפריט הראשיSettings :
)הגדרות() Lights ,תאורה( ,וDaytime-
) Lightsתאורה לנהיגה ביומ(.
חשוב :במדינות בהנ אינ צורכ להשתמש
בתאורה לנהיגה ביומ ,פנימ אלו יתפקדו
כפנימ צדדיימ שנדלקימ וכבימ יחד עמ
הפנימ הראשיימ.

פני ערפל קדמיימ

)אמ קיימימ(
מתג פנ הערפל משולב עמ מתג
התאורה.
לחצ על הלחצנ  , Gכדי להדליק את פני
הערפל יחד עמ הפנימ הצדדיימ ועמ
האור הנמוכ בפנימ הראשיימ.
כדי לכבות את פני הערפל ,לחצ שוב על
הלחצנ  Gאו ובב את המתג למצב
פני הערפל נדלקימ יחד עמ האור הנמוכ
בפנימ הראשיימ ,או עמ התאורה לנהיגה
ביומ )שפועלת כפנימ צדדיימ( .המ גמ
נדלקימ יחד עמ האור הגבוה בפנימ
הראשיימ ,אכ לא כאשר האור הגבוה
מהבהב.

.

אמ פני הערפל לא כבימ לפני כיבוי
המנוע ,המ יידלקו שוב ברגע התנעת
המנוע.

פני פנייה

)אמ קיימימ(
פני הערפל מתפקדימ גמ כפני פנייה.
תפקוד זה מאפשר הארה טובה יותר של
הכביש או הפינה ,באמצעות הדלקת פנ
הערפל המתאימ.
ניתנ לנטרל את תפקוד פני הפנייה
דרכ מערכת  ,Connectבאמצעות בחירה
בתפקודימ הבאימ ברצפ ,בתפריט הראשי:
) Settingsהגדרות() Lights ,תאורה(,
ו) Cornering Lights-פני פנייה(.

פנ ערפל אחורי

מתג פנ הערפל האחורי משולב עמ מתג
התאורה.
לחצ על הלחצנ  , Fכדי להדליק/לכבות
את הפנ.
פנ הערפל האחורי נדלק רק כאשר האור
הנמוכ בפנימ הראשיימ או פני הערפל
נדלקימ .ניתנ לכבות את הפנ באמצעות
לחיצה חוזרת על הלחצנ  Fאו באמצעות
כיבוי האור הנמוכ.
אמ המנוע דוממ בעוד פני הערפל
דולקימ ,בפעמ הבאה שהמנוע יותנע
הפנימ יהיו כבויימ.

פני חניה

מפר רגעימ לאחר כיבוי המנוע ,פני
החניה נדלקימ ,אמ מתג התאורה ובב
ולאחר מכנ למצב .
תחילה למצב
כל הפנימ הצדדיימ נדלקימ .כדי להשאיר
פנימ דולקימ רק בצד אחד של הרכב
)ימני/שמאלי( ,עליכ לובב את בקר פני
האיתות לצד ,בו תרצה שהפנימ יישארו
דולקימ.
נדלקת בלוח המחוונימ.
נורית האזהרה
חשוב העברת מתג ההתנעה למצב ON
יכבה את פני החניה ,שהיו דולקימ בצד
אחד בלבד.

קוצב זמנ לפנימ הראשיימ

התפקוד "לווה אותי הביתה" מעכב את
כיבוי הפנימ הראשיימ ,לאחר שהרכב
הגיע לעצירה.
ניתנ להפעיל את התפקוד דרכ מערכת
 ,Connectבאמצעות בחירה בתפקודימ
הבאימ ברצפ בתפריט הראשיSettings :
)הגדרות() Lights ,תאורה( וFollow me-
)לווה אותי הביתה( .הפנימ הצדדיימ
והאור הנמוכ בפנימ הראשיימ נשארימ
דולקימ למשכ פרק זמנ ,שניתנ להגדירו
ל 60 ,30-ו 90-שניות.

הפעלת התפקוד

כאשר הפנימ דולקימ ,העבר את מתג
ההתנעה למצב  :STOPהתפקוד מתחיל
לפעול ,ברגע שמתג התאורה מובב
.
למצב
25
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חשוב להפעלת תפקוד זה ,יש לנטרל את
הפנימ כ 2-דקות לאחר שמתג ההתנעה
עבר למצב .STOP

בפעמ הראשונה שהאור הגבוה מופעל
)באמצעות דחיפת הידית השמאלית(.
אמ האור הגבוה בפנימ הראשיימ דולק,
המל הכחול/נורית האזהרה )איור( יידלק/
תידלק בלוח המחוונימ.

נטרול התפקוד

תפקוד זה מנוטרל על ידי הפעלת הפנימ,
הפנימ הצדדיימ ,או על ידי העברת מתג
ההתנעה למצב .ON
תפקוד ) AFSמערכת תאורה

קדמית מותאמת(

)אמ קיימ(
מערכת זו משולבת עמ פני קנונ )(35W
והיא מכוונת את האור הגבוה בכיוונ אופקי
ובכיוונ אנכי ,ומתאימה אותו באופנ רציפ
ואוטומטי לתנאי הנהיגה בעיקולימ/פניות.
המערכת מכוונת את הפנימ ,כדי שיאירו
את הכביש באופנ הטוב ביותר ,בהתאמ
למהירות הרכב ,לזווית הפניה/העיקול
ולמהירות ההיגוי.

אור גבוה בפנימ הראשיימ

להפעלת האור הגבוה הקבוע בפנימ
הראשיימ ,דחופ את הידית השמאלית
לכיוונ לוח המחוונימ )איור  .(28יש לובב
את מתג התאורה למצב  AUTOאו למצב
 .Fבעוד שהאור הגבוה בפנימ הראשיימ
דולק ,בו זמנית יידלק/תידלק מל/נורית
האזהרה  Fבלוח המחוונימ.

26
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כיבוי האור הגבוה מתבצע באמצעות
דחיפה נופת של הידית השמאלית לפנימ.
מל/נורית האזהרה  Fכבה/כבית בלוח
המחוונימ.

הבהוב הפנימ הראשיימ

הפעלת הבהוב האור הגבוה בפנימ
הראשיימ מתבצעת ,באמצעות משיכת
הידית השמאלית לכיוונ גלגל ההגה .במהלכ
הפעלת הידית ,הפנימ נותרימ דולקימ.

אור גבוה אוטומטי בפנימ
הראשיימ

)אמ קיימ(
על מנת למנוע נוור של משתמשי כביש
אחרימ ,הפנימ מנוטרלימ אוטומטית
כאשר הרכב מתקרב לרכבימ שנועימ
בכיוונ הנגדי ,או במהלכ ניעה מאחורי רכב
שנוע באותו הכיוונ .ניתנ להפעיל תפקוד
זה באמצעות מערכת  ,Connectויבוב
מתג התאורה למצב .AUTO
או
התפקוד מופעל )נורית האזהרה
נדלק/ת בלוח המחוונימ(
המל

הזז את הידית השמאלית )איור  (28עד ופ
מהלכה )מצב לא יציב(:
❒ למעלה :פנ האיתות הימני מופעל,
נורית האזהרהֵ מהבהבת בלוח
המחוונימ.
❒ למטה :פנ האיתות השמאלי מופעל,
נורית האזהרה ֲמהבהבת בלוח
המחוונימ.
פני האיתות כבימ אוטומטית עמ יישור
גלגל ההגה.

תפקוד החלפת נתיב

כדי לאותת על החלפת נתיב ,הזז את
הידית ,עד שתגיע לעצר הראשונ )כמחצית
התנועה(.
פנ האיתות בצד הנבחר יהבהב חמש
פעמימ ,וייכבה אוטומטית.

כוונונ ליישור של הפנימ
הראשיימ

התקנ יישור של פנימ ראשיימ

)אמ קיימ(
התקנ זה אינו זמינ בכל דגמי הרכב
המצויידימ בפני קנונ )גרת פנימ
ראשיימ  35Wמוג בי-קנונ( ,מכיוונ שהמ
דורשימ מערכת אוטומטית ליישור פנימ
ראשיימ.

ההתקנ פועל רק כאשר מתג ההתנעה
במצב .ON

האור של לוח המחוונימ ושל הבקרימ.
ובב את הטבעת למטה כדי להפחית את
בהירות האור .הבקר פועל לפי פעימות ,ככ
שכל פעולה גורמת לרמת התאורה לגבור/
לפחות ,עד ל 7-פעימות.
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לכוונונ ההתקנ ,ובב את טבעת הבקרה
)איור .(29
❒ מצב  :0נוע אחד או שני נועימ
במושבימ הקדמיימ.
❒ מצב  :1ארבעה או חמישה נועימ.
❒ מצב  4 :2או  5נועימ  +מטענ בתא
המטענ.
❒ מצב  :3נהג  +מטענ מרבי מותר
המאוחנ רק בתא המטענ.
חשוב בדוק את יישור הפנימ הראשיימ
לאחר כל שינוי בעומ הרכב.

כוונונ הבהירות של לוח המחוונימ
ושל הבקרימ

בעת שפנימ ראשיימ או פנימ צדדיימ
דולקימ ,ובב את טבעת הבקרה כלפי
מעלה )איור  ,(30כדי להגדיל את בהירות
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תאורה פנימית
מנורת תקרה קדמית
❒ מתג ) 1איור  (31מפעיל/מכבה נורית .8
❒ מתג  2משמש להפעלה/כיבוי של
תאורת התקרה במושב האחורי.
❒ מתג  3מפעיל/מכבה את כל תאורת
התקרה )קדמית ואחורית( בתא הנועימ.
❒ מתג  4מפעיל או מנטרל את תאורת
התקרה  7 ,6ו ,8-ומפעיל/מכבה את
התאורה ,בהתאמ לפתיחה/גירה של
הדלתות .נורות נדלקות/כבות באופנ
פרוגריבי.
❒ מתג  5מפעיל/מכבה נורית .6

אזהרה
 (17התאורה לנהיגה ביום היא חלופה
לאור הנמוך בפנסים הראשיים ,בנהיגה
בשעות היום ,במדינות שבהן חובה להדליק
אור ביום .מותר להדליק אותה במדינות,
שבהן אין חובה להדליק אור בשעות היום.
 (18תאורה לנהיגה ביום אינה יכולה
להחליף את האור הנמוך בפנסים הראשיים
בנהיגה בלילה או במנהרות .השימוש
בתאורת  DRLחייב לעמוד בחוקי התעבורה
במדינה שאתה נוהג בה .הקפד לאכוף את
החוקים.

31

תזמונ הפעלה של תאורת התקרה
בדגמימ מויימימ ניתנ לתזמנ  2מצבי
הפעלה ,העוזרימ להיכנ לרכב או לצאת
ממנו באזורימ ללא תאורה נאותה:
27
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מגבי השמשה הקדמית

תפקוד "שטיפה חכמה"
משוכ את הידית כלפי גלגל ההגה )מצב
בלתי יציב( ,כדי להפעיל את מתזי השמשה
הקדמית.
החזק את הידית במצב זה כדי להפעיל את
מתזי השמשה הקדמית יחד עמ המגבימ
בתנועה אחת ,עד שהידית משוחררת.

מגבימ/מתזימ של השמשה
הקדמית
(8 (7

ההתקנ פועל ,רק כאשר מתג התנעה
במצב .ON
אפשר לובב את טבעת הבקרה )איור (32
למצבימ הבאימ:
מגב כבוי.
יבוב טבעת הבקרה למצב הראשונ,
מפעיל את רמת הרגישות הראשונה
של חיישנ הגשמ.
יבוב טבעת הבקרה למצב השני,
מפעיל את רמת הרגישות השניה של
חיישנ הגשמ.
יבוב טבעת הבקרה למצב השלישי,
מפעיל את רמת המהירות הרציפה
הראשונה של מגבי השמשה הקדמית
במצב ידני.
יבוב טבעת הבקרה למצב הרביעי,
מפעיל את רמת המהירות הרציפה,
השניה ,של מגבי השמשה הקדמית
במצב ידני.

28

32

הזז את הידית למעלה )מצב בלתי יציב(,
כדי להפעיל את תפקוד ) MISTהפשרת
אדימ( :הפעולה מוגבלת לפרק הזמנ
שבו הידית נמצאת במצב זה .לאחר
שחרור ,תחזור הידית למצבה המקורי
ומגב השמשה הקדמית יפיק לפעול
אוטומטית .תפקוד זה שימושי בהרת
משקעי אבק קטנימ ,או טל מהשמשה
הקדמית.
חשוב תפקוד זה לא מפעיל את מתז
השמשה הקדמית ,לכנ ,לא יותז נוזל
השטיפה על השמשה .כדי להתיז את
נוזל השטיפה על השמשה ,יש להשתמש
בתפקוד השטיפה.
או
כאשר טבעת הבקרה במצב
 ,מהירות הניגוב של המגבימ תותאמ
אוטומטית למהירות הרכב.

מגב/מתז של החלונ האחורי

שילוב להילוכ אחורי כאשר מגבי השמשה
הקדמית פעילימ ,יפעיל מחזור ניגוב אחד
של המגב האחורי .העברת הידית )איור
) (32קיימימ רק מצבימ בלתי יציבימ בלבד(
תפעיל באופנ הבא:
לעבר לוח המחוונימ  -שולטת על שטיפת
החלונ האחורי )לחיצה קצרה מפעילה
מחזור שטיפה ,החזקת הידית מפעילה
שטיפה רצופה עד שהידית משוחררת(
כלפי מטה  -מפעילה/מפיקה פעולה
רציפה של מגב החלונ האחורי .כאשר
מגבי השמשה הקדמית כבר פועלימ,
פעולת המגב האחורי תונכרנ עמ המגבימ
הקדמיימ.

חיישנ הגשמ

החיישנ מותקנ מאחורי המראה הפנימית,
ובא במגע עמ השמשה הקדמית .החיישנ
מוגל למדוד את כמויות הגשמ ,ובעקבות
זאת לנהל את מצב הניגוב האוטומטי
בהתאמ לכמות המימ על השמשה.

הפעלה/הפקת פעולה:
(10 (9

יבוב טבעת הבקרה) ,איור  ,(32למצב
מפעיל את חיישנ הגשמ.
או
הפעלת החיישנ מצויינת באמצעות פעולת
המגב )הפקודה התקבלה(.
לנטרול המערכת ,השתמש בטבעת
הבקרה )איור  (32או העבר את מתג
ההתנעה למצב  .STOPאמ מתג ההתנעה
נמצא במצב  STOPוטבעת הבקרה )איור
 ,בפעמ
או
 (32נמצאת במצב
הבאה שיותנע הרכב )מתג ההתנעה
במצב  (ONלא יתחיל מחזור ניגוב ,אפילו
במקרה של גשמ.

חשוב
 (7אל תשתמש במגבי השמשה הקדמית,
כדי להסיר שכבות של שלג או קרח
מהשמשה .במצב זה ,המגבים חשופים
לעומס חריג ,ומתג ניתוק המנוע המפסיק
הפעלה לכמה שניות ,עלול להתערב .אם
הפעלתם לא התחדשה לאחר מכן ,אפילו
לאחר התנעת המנוע מחדש ,פנה למרכז
שירות מורשה מטען חברת סמל"ת בע"מ.
 (8אל תפעיל את המגבים ,אם הלהבים
מורמים.
 (9אל תפעיל את חיישן הגשם ,בעת
רחיצת הרכב במתקן רחיצה אוטומטי.
 (10ודא שההתקן כבוי ,אם יש קרח על
השמשה הקדמית.

(19

אזהרה
 (19ודא שההתקן כבוי כאשר יש צורך
לנקות את השמשה.
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בקרת אקלימ
מערכת בקרת אקלימ אוטומטית ,מפוצלת לשני אזורימ

)(Dual Zone

(2

בקרימ

 .1חוגה לכוונונ טמפרטורה בצד הנהג  .2לחצנ הפעלה של תפקוד  AUTOבצד הנהג )הפעלה אוטומטית(  .3לחצני חלוקת אוויר בצד
הנהג  .4לחצנ הפעלה של תפקוד ) MAX-DEFהפשרה מהירה/הרת אדימ(  .5חוגה לכוונונ עוצמת המאוורר  .6לחצנ הפעלה/כיבוי של
חימומ חלונ אחורי  .7לחצני חלוקת אוויר בצד הנוע  .8לחצנ הפעלה של תפקוד  AUTOבצד הנוע )הפעלה אוטומטית(  .9חוגה לכוונונ
טמפרטורה בצד הנוע  .10לחצנ הפעלת תפקוד  SYNCעבור נהג/נוע )התאמה של הטמפרטורות(  .11לחצנ הפעלת חימומ מושב בצד
הנוע )אמ קיימ ,עיינ בפרק "מושבימ"(  .12לחצנ הפעלה/כיבוי של מדח בקרת האקלימ  .13לחצנ הפעלה של חימומ גלגל ההגה )אמ
קיימ ,עיינ בפרק על גלגל ההגה(  .14לחצנ הפעלת חימומ מושב בצד הנהג )אמ קיימ ,עיינ בפרק "מושבימ"(  .15לחצנ הפעלה/הפקה
של מחזור אוויר פנימי והפעלה אוטומטית.
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אוויר זורמ אל השמשה הקדמית ואל
החלונות הקדמיימ ,כדי להפשירמ.
אוויר יוצא מפתחי האוורור המרכזיימ
והצדדיימ של לוח המכשירימ ומכוונ
לפלג גופו העליונ של הנוע )בעונה
החמה(.
אוויר זורמ אל אזור הרגליימ הקדמי
והאחורי .מצב חלוקה זה מחממ את
תא הנוע במהירות ,ומפק תחושה
מידית של חמימות.
אוויר זורמ מפתחי האוורור באזור
הרגליימ )אוויר חמ יותר( ומפתחי
אוורור מרכזיימ וצדדיימ בלוח
המכשירימ )אוויר קר יותר( .מצב
חלוקה זה שימושי מאוד בימי אביב
ותיו חמימימ.

אוויר זורמ מפתחי ההפשרה של
השמשה הקדמית ומפתחי האוורור
הצדדיימ והמרכזיימ בלוח המכשירימ.
מצב חלוקה זה מאפשר זרימת אוויר
לשמשה הקדמית ,בעת חשיפה לקרני
שמש חזקות.
אוויר זורמ מפתחי האוורור באזור
הרגליימ ומפתחי ההפשרה המכוונימ אל
השמשה הקדמית/החלונות הקדמיימ.
מצב חלוקה זה מחממ את תא הנועימ
בצורה יעילה יותר ,ומונע התכות
החלונות באדימ.
אוויר זורמ לכל פתחי האוורור ברכב.
במצב  ,AUTOמיזוג האוויר מנהל אוטומטית
את זרימת האוויר מפתחי האוורור .במצב
ידני ,המלימ הרלוונטיימ נדלקימ בתצוגה
של מערכת  Connectומעידימ על אופנ
חלוקת האוויר.

❒ מערכת בקרת האקלימ מופעלת במצב
 LOלקירור מרבי.
❒ מערכת בקרת האקלימ מופעלת במצב
 HIלחימומ מרבי.
❒ מערכת בקרת האקלימ מופעלת במצב
.MAX-DEF
כאשר תפקוד  Start & Stop Evoפועל
)מהירות רכב  0קמ"ש( ,פוחתת עוצמתו
של זרמ האוויר ככל האפשר ,כדי לשמור
על תנאימ נוחימ בתא הנועימ לפרק זמנ
ארוכ יותר.

חשוב
 (2המערכת משתמשת בקרר R1234yf
שאינו מזהם את הסביבה אם הוא מתחיל
לדלוף .אסור בהחלט להשתמש בקררים
 R12ו R134a-שאינם תואמים את מפרטי
המערכת.

תפקוד START & STOP EVO

מערכת בקרת האקלימ האוטומטית מנהלת
את מערכת ) Start & Stop Evoמנוע דוממ
במהירות  0קמ"ש( ,כדי לדאוג לאקלימ נוח
בתוכ הרכב.
בפרט ,מערכת בקרת האקלימ מנטרלת את
תפקוד  ,Start & Stop Evoאמ:
❒ מערכת בקרת האקלימ במצב AUTO
)נורית  LEDבלחצנ דולקת( ותנאי האקלימ
בתוכ הרכב לא נוחימ כלל.

31

הכרת מכוניתכ

לחצנימ לגירה ולפתיחה
של חלונות

❒  :2פתיחה/גירה של חלונ קדמי ימני.
פעולה אוטומטית רציפה במהלכ פתיחה/
גירה של החלונ ,והפעלת מערכת הגנה
בעת גירה.

חלונות חשמליימ

❒  :3פתיחה/גירה של חלונ אחורי ימני.
פעולה אוטומטית רציפה במהלכ פתיחה/
גירה של החלונ ,והפעלת מערכת הגנה
בעת גירה.

(20

החלונות החשמליימ פועלימ כאשר מתג
ההתנעה במצב  ,ONולמשכ כ 3-דקות
לאחר העברת המתג למצב  .STOPפעולה
זו מושבתת ,כאשר נפתחת אחת הדלתות
הקדמיות.

לחצני חלונות בדלת הנהג

הלחצנימ נמצאימ בדיפונ דלת הנהג .ניתנ
לבקר את החלונות דרכ לוח הבקרה בדלת
הנהג) ,איור .(34

❒  :4אפשרות הפעלה/נטרול של בקרי
חלונות חשמליימ בדלתות אחוריות;
❒  :5פתיחה/גירה של חלונ אחורי שמאלי.
פעולה אוטומטית רציפה במהלכ פתיחה/
גירה של החלונ ,והפעלת מערכת הגנה
בעת גירה.

פתיחת חלונ
לחצ על הלחצנימ כדי לפתוח את החלונ
הרצוי.
לחיצה קלה על הלחצנימ מפעילה את
החלונ בשלבימ ,ואילו לחיצה נופת
מפעילה פעולה אוטומטית רציפה.
לחיצה שנייה על הלחצנ תעצור את תנועת
החלונ במצב הרצוי.

34

❒  :1פתיחה/גירה של חלונ קדמי שמאלי.
פעולה אוטומטית רציפה במהלכ פתיחה/
גירה של החלונ ,והפעלת מערכת הגנה
בעת גירה.
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גירת חלונ
הרמ את הלחצנימ כדי לגור את החלונ
הרצוי.
גירת החלונות מתבצעת באופנ זהה
לפתיחת החלונות ,הקדמיימ והאחוריימ.

מערכת הגנה בעת גירה

מערכת בטיחות זו מזהה מכשולימ במהלכ
תנועת גירת החלונ .אמ המערכת מזהה
מכשול ,פעולתה מופקת ומופעלת בכיוונ
הנגדי.
מערכת ההגנה בעת גירה מופעלת ,גמ
במהלכ הפעלה ידנית וגמ במהלכ הפעלה
אוטומטית של החלונות.

אתחול חלונות חשמליימ

אמ יש הפרעה באפקת החשמל ,יש
לאתחל את הפעולה האוטומטית של
החלונות החשמליימ.
את תהליכ האתחול המתואר יש לבצע עמ
דלתות גורות ,ובכל דלת:
❒ יש לגור לחלוטינ את החלונ באמצעות
פעולה ידנית.
❒ לאחר שהחלונ הגיע לופ מהלכו ,יש
להחזיק את הלחצנ ל 3-שניות נופות,
לפחות.

אזהרה
 (20שימוש לא תקין בחלונות החשמליים
עלול להיות מסוכן .לפני ובמהלך הפעלתם,
בדוק תמיד שאף נוסע אינו חשוף לסכנת
פציעות מחלקים נעים או מחפצים
שנתפסים בידיהם ונגררים.

גג שמש חשמלי

גירה

)אמ קיימ(
(21

גג השמש מורכב משני לוחות זכוכית:
הקדמי נייד והלוח האחורי מקובע .לגג
השמש מותקנימ שני וילונות שמש שניתנ
להזיז אותמ אוטומטית .ניתנ להפעיל את גג
השמש ,רק כאשר מתג ההתנעה במצב
.AVV

פתיחה

לחצ על לחצנ ) 1איור  (35שליד המל
לפתיחה מלאה של גג השמש.
(11

ניתנ להפיק את הפעולה האוטומטית
בכל שלב ,באמצעות לחיצה נופת על
לחצנ .1

:

ממצב של פתיחה מוחלטת ,לחצ על לחצנ
 :גג השמש ייגר גירה
 1שליד המל
מוחלטת.
ניתנ להפיק את הפעולה האוטומטית
בכל שלב ,באמצעות לחיצה נופת על
לחצנ .1

פתיחה להטיה

לפתיחת הגג למצב הטיה ,לחצ לחיצה
קצרה על לחצנ ) 2איור .(35
ניתנ להפעיל פתיחה להטיה זו ,ללא
תלות במצב גג השמש .לחיצה על הלחצנ
לפתיחה ממצב שבו גג השמש גור,
מפעילה אוטומטית את תנועת ההטיה.
אמ גג השמש כבר פתוח ,יש להחזיק את
הלחצנ ,עד שהגג מגיע למצב של פתיחה
להטיה.
לחיצה נופת על לחצנ  2במהלכ התנועה
האוטומטית של גג השמש ,תפיק את
הפעולה.

תנועת וילונות שמש

35

וילונות השמש מופעלימ חשמלית .לחצ על
שבלחצנ ) 3איור  :(35לפתיחת
המל
וילונות השמש.
שבלחצנ  :3לגירת
לחצ על המל
וילונות השמש.
ניתנ להפיק את הפעולה האוטומטית
בכל שלב באמצעות לחיצה נופת על
לחצנ .3
33
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מערכת הגנה בעת גירה

לגג השמש מערכת הגנה בעת גירה,
שמזהה מכשול בנתיב תנועת הגירה:
במקרה כזה ,המערכת מתערבת וגג
השמש נע מיד בכיוונ פתיחה.

נוהל אתחול

יש לאתחל את פעולת גג השמש במקרה
של תקלה בהפעלתו.
פעל באופנ הבא:
 ,כדי
❒ לחצ על לחצנ  1שליד המל
לגור את גג השמש לחלוטינ.
❒ העבר את מתג ההתנעה למצב ,STOP
והמתנ  10שניות לפחות.
❒ העבר את מתג ההתנעה למצב .AVV
❒ החזק את לחצנ  1לחוצ למשכ כ10-
שניות לפחות ,עד להישמע צליל העצירה
של מנוע גג השמש.
❒ לאחר  5שניות ,לחצ על לחצנ  :1גג
השמש יבצע מחזור פתיחה וגירה מלאימ
)מעיד על תהליכ אתחול תקינ( .אמ אינ זה
המקרה ,יש לבצע את תהליכ האתחול
מחדש.

34

אזהרה
 (21הסר תמיד את המפתח בצאתך
מהרכב ,כדי להימנע מסכנה לנוסעים
שנשארו ברכב עקב הפעלה בלתי מכוונת
של גג השמש .קיימת סכנה בשימוש לא
נכון בגג השמש .לפני ובמהלך הפעלתו,
בדוק תמיד שאף נוסע אינו חשוף לסכנת
פציעות מגג השמש ,או מחפצים שנתפסים
או נפגעים ממנו.

מכה המנוע
פתיחה
(23 (22

פעל באופנ הבא:
❒ משוכ את ידית השחרור בתוכ תא
הנועימ )איור :(36

חשוב
 (11אין לפתוח את גג השמש ,אם מותקן
עליו מנשא או גגון .אל תפתח את גג
השמש אם הוא מכוסה בשלג או בקרח:
אתה עלול לגרום לו נזק.
36

❒ צא מהרכב ועמוד מול הורג.
❒ הרמ מעט את מכה תא המנוע ,מימינ
לשמאל ,לפי החצ שמצביע על התופנימ
המשחררימ )איור .(37

חשוב בדוק תמיד שמכה המנוע גור
היטב ,כדי למנוע את פתיחתו במהלכ
נהיגה .מכה תא המנוע מצויד במערכת
נעילה כפולה בשני צדדיו .ביומ הפעולה,
ודא שהמכה אכנ גור בשני הצדדימ.

אזהרה
37

❒ הרמ לחלוטינ את מכה המנוע :בולמי
זעזועימ מבוימ על גז ,מחזיקימ את
המכה פתוח.
אל תחבל בבולמ הזעזועימ ,ותמוכ במכה
המנוע במהלכ הרמתו.

גירה

(24 (22

לגירה ,הנמכ את מכה המנוע למרחק
של כ" 40 -מ מעל תא המנוע ,ותנ לו
ליפול .נה לפתוח את מכה המנוע ,כדי
לוודא שהוא גור היטב ,ולא רק נתפ
בהתקנ הנעילה שלו .אמ מכה המנוע
אינו גור לחלוטינ ,אל תנה ללחוצ עליו
לגירה ,אלא פתח ,וחזור על הליכ הגירה.

 (22בצע פעולות אלה ברכב נייח בלבד.
 (23הרם את מכסה המנוע בשתי הידיים.
לפני הרמתו ,ודא שזרועות המגבים נחים
על השמשה הקדמית ,שהרכב נייח ,ושבלם
החניה משולב.
 (24מטעמי בטיחות ,יש תמיד לסגור את
מכסה המנוע היטב לפני תחילת הנהיגה.
לכן ,ודא שמכסה המנוע סגור לחלוטין
ונעול .אם במהלך נהיגה ,גילית שמכסה
המנוע אינו סגור היטב ,עצור מיד את
הרכב ,וסגור את מכסה המנוע כהלכה.

תא מטענ
דלת תא המטענ מופעלת חשמלית ,לכנ
שימ לב במיוחד לפני הפעלתה.
פתיחה וגירה בטוחה של דלת תא המטענ
מובטחת באמצעות מערכת הגנה ,שיכולה
לעצור את התנועה אוטומטית כאשר קיימ
מכשול בעת פתיחה או גירה.
כאשר הרכב בתנועה ,שחרור מנעילה או
תנועה של דלת תא המטענ מנוטרל.
כדי למנוע בעיות במקומות נמוכימ ניתנ
להגדיר את הגובה שבה הפתיחה תיעצר.

הגדרה של גובה הפתיחה של
דלת תא המטען

כדי להגדיר את גובה הפתיחה של דלת תא
המטענ ,פעל באופנ הבא:
❒ פתח את דלת תא המטענ.
❒ הזז אותה ידנית למיקומ שאותו תרצה
לשמור.
❒ לחצ על אחד מלחצני הגירה  2או 3
)איור  (43למשכ לפחות  5שניות )פני
האיתות יהבהבו שלוש פעמימ כאשר
ההגדרה נשמרה בהצלחה(.
דלת תא המטענ הוגדרה כעת לפתיחה
למיקומ שנקבע.
ניתנ לבחור בתפקוד זה במערכת Connect
)איור ) (38אמ קיימת(.
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❒ ובב את הבקר לבחירת אחת מארבעת
המיקומימ המוגדרימ מראש ולחצ
להפעלת המיקומ הנבחר )איור .(40

41

38

הגדרת גובה פתיחת דלת תא המטען
לגובה מוגדר מראש )אם קיים(

להגדרת גובה פתיחת דלת תא המטענ
לאחר מארבעת המצבימ ,בצע את
הפעולות הבאות:
❒ במערכת  ,Connectלחצ על לחצנ
 MENUלהפעלת התפריט הראשי ובחירת
התפקודימ הבאימ לפי הדרSettings :
)הגדרות() Locks & Doors ,דלתות
ומנעולימ( ,ו) tailgate Electric-דלת תא
מטענ חשמלית( .בחר והפעל אותמ ביבוב
הבקר)איור  (39ולחיצה עליו.

פתיחה מבפנימ

40

פתיחה

פתיחה מבחוצ

במצב לא נעול ,ניתנ לפתוח את דלת תא
המטענ מבחוצ באמצעות לחצנ הפתיחה
החשמלית )איור  (41שנמצא בינ מנורות
תאורת לוחית הרישוי למשכ שנייה,
עד להישמע צליל שחרור הנעילה ,או
באמצעות שתי לחיצות מהירות על הלחצנ
שבשלט הרחוק.

כאשר דלת תא המטענ נעולה ,ניתנ לפתוח
אותה מתוכ הרכב בהרמת לחצנ ) 1איור
 (41בלחצנימ שבדלת הנהג.
חשוב אתה יכול לעצור את תנועת דלת
תא המטענ באמצעות לחיצה חוזרת על
אותו לחצנ.

42

39
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גירה מבחוצ

ניתנ לגור את דלת תא המטענ בלחיצה על:
❒ לחצנ ) 2איור  (43בדיפונ הפנימי של דלת
תא המטענ.
❒ לחצנ  3בדיפונ הפנימי של דלת תא
המטענ )כל הדלתות ,כולל דלת תא המטענ
יינעלו(.
❒ שתי לחיצות מהירות על לחצנ
בשלט הרחוק.
❒ הלחצנ )איור  (41בדלת תא המטענ ,בינ
מנורות תאורת לוחית רישוי.
חשוב ניתנ לעצור את תנועת תא המטענ
בלחיצה על כל אחד מלחצני הגירה.

פתיחה וגירה אוטומטית
של דלת תא מטענ חשמלית
במצב "ללא ידיימ"
)אמ קיימ(
(25

הפעלת המערכת במצב "ללא ידיימ":
❒ אמ הדלתות נעולות והמערכת מזהה
את המפתח בקרבת דלת תא המטענ.
❒ אמ הדלתות משוחררות מנעילה
והמערכת מזהה את המפתח בקרבת דלת
תא המטענ.
❒ גש לצידו האחורי של הרכב ,עמוד
במרכז ,במרחק של " 50מ מדלת תא
המטענ ,הזז את רגלכ מתחת לפגוש
בתנועה המדמה בעיטה .לאחר ביצוע
התנועה ,הוצא את רגלכ מתחת לפגוש.
להפעלת התנועה ,שני החיישנימ חייבימ
לזהות את רגלכ )איור .(44

43

גירה מבפנימ

לחצ על לחצנ ) 1איור  (42בלחצני דלת
הנהג והחזק אותו מטה ,עד שהפעולה
מושלמת.
חשוב ניתנ לעצור את תנועת תא המטענ
בלחיצה על כל אחד מלחצני הגירה.

44

אמ היא גורה ,דלת תא המטענ
החשמלית/הפעלה "ללא ידיימ":
❒ תשוחרר מנעילה ותיפתח במלואה.
❒ תנועה נופת של הרגל תהפוכ את
הגיוונ ותגור את דלת תא המטענ לגמרי,
אמ לא תעצור אותה שוב.
אמ היא פתוחה ,בתנועה של הרגל דלת
תא המטענ החשמלית/הפעלה "ללא
ידיימ":
❒ תיגר לגמרי.
❒ תנועה נופת של הרגל לפני שהיא
נגרת תעצור את תנועתה.
❒ אמ תנועת דלת תא המטענ נעצרה,
תנועה נופת של הרגל תהפוכ את כיוונ
התנועה ותפתח אותה לגמרי.
חשוב לשמירה על טעינת המצבר ,הימנע
מביצוע הפעולה שוב ושוב כאשר המנוע
כבוי.
אתה יכול להפעיל/לנטרל את תפקוד
פתיחה/גירה אוטומטית של דלת תא
המטענ במצב "ללא ידיימ" במערכת
 Connectבלחיצה על לחצנ  MENUלבחירת
התפריט הראשי ,ובחירת התפקודימ
הבאימ לפי הדר) Settings :הגדרות(,
) Doors & Locksדלתות ומנעולימ(,
ו) Automatic tailgate opening-פתיחה
אוטומטית של דלת תא המטענ( .בחר
והפעל אותמ ביבוב הבקר ולחיצה עליו.
37
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אתחול מכה תא המטענ

חשוב אמ המצבר מנותק או אמ נשרפ
הנתיכ ,יש לאתחל את מנגנונ הפתיחה/
הגירה של מכה תא המטענ באופנ הבא:
❒ גור את כל הדלתות ואת מכה תא
המטענ.
❒ לחצ על הלחצנ
❒ לחצ על הלחצנ

בשלט הרחוק;
בשלט הרחוק;

אזהרה
 (25לפני הרמת הרגל מהקרקע ,ודא
שאתה עומד במקום יציב .אל תיגע בחלק
כלשהו של הרכב .קיימת סכנה של פציעה
מנגיעה בחלקים ,למשל ממערכת הפליטה
החמה מאוד.

38
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לוח הבקרה ומחווני הדרכ40 ....................................................
תצוגה42 ..........................................................................................
נוריות אזהרה והודעות48 ..........................................................

פרק זה מעניק לכ את כל המידע הדרוש כדי להבינ ולהשתמש נכונ בלוח
המחוונימ.

הכר את לוח המחוונימ

לוח הבקרה ומחווני מחשב הדרכ
תצוגת  3.5 TFTאינצ'ימ

 .1מד יבוב המנוע  .2מד דיגיטלי של טמפרטורת שמנ המנוע עמ נורית אזהרה של חימומ יתר  .3תצוגת  .4 TFTמד דיגיטלי של מפל
הדלק )המשולש בצדו השמאלי של המל מציינ באיזה צד של הרכב נמצא מכה מילוי הדלק(  .5מד מהירות

40

דגמימ עמ תצוגת  7 TFTאינצ'ימ

 1מד יבוב המנוע  .2מד דיגיטלי של טמפרטורת שמנ המנוע עמ נורית אזהרה של חימומ יתר  .3תצוגת  .4 TFTמד דיגיטלי של מפל
הדלק )המשולש בצדו השמאלי של המל מציינ באיזה צד של הרכב נמצא מכה מילוי הדלק(  .5מד מהירות
מלבד גודל הצג של לוח המחוונימ ,ייתכנו הבדלימ בהתאמ לדגמ ,או למדינת השיווק של הרכב.

41
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צג
תיאור

כלי הרכב עשוי להיות מצויד בתצוגת  TFTשל  3.5אינצ'ימ או של  7אינצ'ימ.
תצוגת  TFTמשתנה
במהלכ פעולה ,התצוגה מחולקת לכמה חלקימ שמציגימ נתונימ על הנהיגה ,אזהרות והודעות על תקלה .באיור  47ניתנ לראות את
התצוגה ,על חלקיה השונימ.

47

42

 1מידע על תיבת הילוכימ

תיבת הילוכים אוטומטית
מוצג המידע הבא בנוגע להפעלת תיבת
ההילוכימ:
❒ הילוכ משולב ) .(D ,N ,R ,P ,Mבהילוכ ,D
בעת העברת הילוכימ באמצעות ידית גלגל
ההגה )אמ קיימת( ,או באופנ ידני ),(M
התצוגה תראה את ההילוכ המשולב גמ
באמצעות מפר .בהילוכ  ,Mהתצוגה גמ
תראה ,מתי יש צורכ להעביר הילוכ אחד
)חצ אחד מורה על הילוכ אחד( ,או שני
הילוכימ )שני חיצימ( למעלה ולמטה.

 2מערכות למניעת התנגשות
קדמית וצדדית ,בקרת שיוט

מוצגת ההפעלה של המצבימ הבאימ:
❒ התראה על אי שמירת מרחק מהרכב
הנוע מלפנימ )(Forward Collision Warning
❒ התראה על טייה מהנתיב
)(Lane Departure Warning
❒ בקרת שיוט ) (CCאו בקרת שיוט פעילה
)) (ACCאמ קיימת(.
למידע נופ ,עיינ בפקאות הרלוונטיות.

 3נורית אזהרה להגבלת מהירות

מציגה מידע על תפקוד הגבלת המהירות.
למידע נופ ,עיינ בפקאות הרלוונטיות.

 4אזור ראשי משתנה

האזור האישי יכול להציג את המכימ
הבאימ:
❒ מכ הבית
❒ ) Trip Aניעה (A
❒ )Trip Bניעה ) (Bניתנ להפעיל/לכבות
הפעלה במערכת (Connect

❒ ביצועימ
ניתנ לבחור במכימ ,באמצעות לחיצה על
המתג שמוצג באיור .48

❒ טמפרטורה חיצונית )מוצג בתצוגת
 3.5 FTאינצ'ימ רק אמ מצב החיוג החוזר
של תפקוד הטלפונ לא הופעל קודמ לכנ(.
❒ מהירות הניעה הנוכחית )מוצג אמ
מצב הפעולה החוזרת של תפקודי הטלפונ
והנחיות הניווט לא הופעל קודמ לכנ(.
❒ טווח )מוצג בתצוגת  3.5 FTאינצ'ימ,
רק אמ מצב הפעולה החוזרת של תפקודי
הרדיו והמדיה ,לא הופעל קודמ לכנ(.
תצוגת  3.5 TFTאינצ'ימ

48

המכימ עשויימ להיראות שונימ בהתאמ
למצב הנהיגה שנבחר )דינמי ,רגיל ,יעילות
מתקדמת( ,דרכ מערכת .Alfa DNATM
ניתנ לחזור על הנחיות ניווט ,ומידע על
שיחות ,במערכת התצוגה של Connect
וגמ באזור תצוגה זה .ניתנ להגדיר תפקודימ
אלה במערכת .Connect
מסך הבית
המאפיינימ שמוצגימ המ עבור המצבימ:
דינמי ,רגיל ,יעילות מתקדמת:
❒ זמנ )איור  49או איור ) (50מוצג בתצוגת
 3.5 FTאינצ'ימ ,רק אמ מצב החיוג החוזר
של תפקוד הטלפונ ,איור  ,51לא הופעל
קודמ לכנ(.

49

43

הכר את לוח המחוונימ

תצוגת  7 TFTאינצ'ימ

בעזרת ניעה  Aו , B-ניתנ להציג את
הערכימ של:
❒ המרחק שנע הרכב
❒ תצרוכת הדלק הממוצעת
❒ המהירות הממוצעת
❒ הניעה הפעילה
❒ מד תצרוכת הדלק )בתצוגת 7 TFT
אינצ'ימ בלבד(
תצוגת  3.5 TFTאינצ'ימ

50

תצוגת  7 TFTאינצ'ימ

53

להגדרה מחדש של הערכימ ,לחצ על
הלחצנ שעל הידית הימנית )איור .(54

51

 Trip Aו) B -ניעה  Aו(B-
ניתנ להשתמש ב"מחשב הניעה" ,כדי
להציג את המדדימ של מצב ההפעלה של
הרכב .תצוגה זו אפשרית בכל מצבי הנהיגה
)דינמי ,רגיל ,יעילות מתקדמת( ,ועמ מתג
התנעה במצב  .ONתפקוד זה מאופיינ על
ידי שתי רשומות נפרדות ,ניעה  Aוניעה B
)את הניעה השנייה ניתנ לנטרל במערכת
 .(Connectברשומות אלו נשמרות בנפרד כל
ה"משימות" של הרכב )הניעות(.
44

52
54

ביצועימ
המאפיינימ שמוצגימ ,שונימ בתפקודמ
מהמצב הפעיל ,וניתנ לבחור במצבימ דרכ
המערכת  . Alfa DNATMהמצבימ בהמ ניתנ
לבחור המ:
❒ ) Normalרגיל(

תצוגת  3.5 TFTאינצ'ימ

תצוגת  3.5 TFTאינצ'ימ

55

57

המל העגול )בתצוגת  7 TFTאינצ'ימ( ,נדלק
בהדרגה ,בהתאמ לתצרוכת נמוכה יותר.
❒ ) Dynemicדינמי(

תצוגת  3.5 TFTאינצ'ימ

תצוגת  7 TFTאינצ'ימ
59

תצוגת  7 TFTאינצ'ימ

56

תצוגת  7 TFTאינצ'ימ
ניתנ לראות על המכ כמה מהמאפיינימ
שקשורימ ליעילות של גנונ הנהיגה
הנבחר ,וקירה של התצרוכת בהתאמ
לככ.
) Advanced Efficiencyיעילות מתקדמת(

58

שלושת המלימ המרכזיימ על המכ
מעידימ על היעילות של גנונ הנהיגה
הנבחר ,לפי מאפייני ההאצה ,ההאטה
והחלפות ההילוכימ ,וקירה של התצרוכת
בהתאמ לככ.
המד שמתחת למלימ מראה תצרוכת
נוכחית ,והקו הירוק מייצג את האזור
המיטבי.

60

המאפיינימ שמוצגימ נוגעימ ליציבות
הרכב .התצוגה הגרפית מציגה את עקומת
התאוצה האורכית והרוחבית )כוח ,(G
שמשתמשת בתאוצת הכובד כיחידת יח.
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מוצגימ גמ נקודות השיא של התאוצה
הרוחבית.

 5מצפנ

מאפיינימ שהמשתמש יכול
להגדיר

המצפנ מציג את המיקומ שמצביע על
הנקודה הקרדינלית.

 6מד הנועה

מציג את הנועה של הרכב.

 7נוריות אזהרה המציינות תקלה
אזור בו מוצגות תקלות .המלימ הבאימ
עשויימ להופיע אחד אחרי השני:
❒ מלי קריטיות נמוכה )צבע צהוב(
❒ מלי קריטיות גבוהה )צבע אדומ(

 8טווח )בתצוגת  7 TFTאינצ'ימ
בלבד(

הטווח מצביע על כמות הק"מ שנותרו
לניעה ,לפני שמיכל הדלק מתרוקנ.

 9נוריות אזהרה )בתצוגת 7 TFT
אינצ'ימ בלבד(

מוצגות נוריות האזהרה ,הנוגעות למצב
הפעיל של:
❒ אור נמוכ בפנימ הראשיימ
❒ אור גבוה בפנימ הראשיימ
❒ אור נמוכ אוטומטי בפנימ הראשיימ
❒ אור גבוה אוטומטי בפנימ הראשיימ

46

62

) Units & Languageיחידות ושפה(
61

דרת תפקודימ שניתנ לתכנת באמצעות
מערכת  .Connectפקה זו מתארת רק
את ההגדרות הבייות ,כגונ:
❒ ) Units & Languageיחידות ושפה(
❒ ) Time and Dateתאריכ ושעה(
❒ ) Control panelלוח בקרה(
לכניה לרשימה עמ פריטימ אלו ,פעל
באופנ הבא :הפעל את התפריט הראשי,
באמצעות לחיצה על הלחצנ ) MENUאיור
 (62ובחר בתפקוד ) Settingsהגדרות(,
באמצעות יבוב ולחיצה על החוגה.
ובב את הבקר היבובי ,כדי לבחור
באפשרות הרצויה ,ולחצ עליה להפעלה.

63

ניתנ להתאימ את ההגדרות הבאות ,כאשר
מצב זה נבחר )איור :(63
❒ ) Measure unitsיחידות מידה(:
באפשרותכ לבחור בינ מערכות מידה
מטריות ,אימפריאליות או מותאמות.
המערכת האחרונה מאפשרת לכ להגדיר
את יחידת המידה לכל גודל בנפרד.
❒ ) Languageשפה( :באפשרותכ לבחור
בשפת התצוגה.

❒ ) Restore Settingsשחזור הגדרות(:
באפשרותכ למחוק את ההגדרות הקיימות,
ולשחזר את הגדרות המפעל.
להגדרת התפקודימ השונימ ,ובב ולחצ
על החוגה כדי לבחור ולאשר את הבחירה.
) Time and Dateתאריכ ושעה(

❒ ) Restore Settingsשחזר הגדרות(:
באפשרותכ למחוק את ההגדרות הקיימות
ולשחזר את הגדרות המפעל.
להגדרת התפקודימ השונימ ,ובב
אתהבקר היבובי ולחצ עליו כדי לבחור
ולאשר את הבחירה.

❒ ) Audio repeatפעולה חוזרת של שמע(:
באפשרותכ להפעיל/לבטל הפעלה של
הפעולה החוזרת של מכי תפקוד השמע
)רדיו ומדיה( ,גמ על תצוגת לוח המחוונימ.
❒ ) Nav repeatפעולה חוזרת של ניווט(:
באפשרותכ להפעיל/לבטל הפעלה של
הפעולה החוזרת של מכי הניווט ,גמ על
תצוגת לוח המחוונימ.
❒ ) Restore Settingsשחזר הגדרות(:
באפשרותכ למחוק את ההגדרות הקיימות
ולשחזר את הגדרות המפעל.
להגדרת התפקודימ השונימ ,ובב את
הבקר היבובי ולחצ עליו ,כדי לבחור
ולאשר את הבחירה.

64

ניתנ להתאימ את ההגדרות הבאות ,כאשר
מצב זה נבחר )איור :(64
❒ נכרונ עמ שעונ  :GPSמפעיל/מבטל
פעולת הנכרונ של השעונ דרכ ה .GPS-אמ
התפקוד מנוטרל ,אפשרויות הגדרת השעה
) (Set Timeוהגדרת התאריכ )(Set Date
זמינות.
❒ ) Set Timeהגדר שעה( :באפשרותכ
להגדיר ידנית את השעה.
❒ ) Time Formatתבנית שעה( :באפשרותכ
לבחור בינ תבנית שעונ של  12שעות
לתבנית שעונ של  24שעות.
❒ ) Set Dateהגדר תאריכ( :באפשרותכ
להגדיר ידנית את התאריכ.

65
Control panel

)לוח בקרה(

ניתנ להתאימ את ההגדרות הבאות ,כאשר
מצב זה נבחר )איור :(65
❒ ) Warning buzzer volumeעוצמת צפצופ
אזהרה( :באפשרותכ להגדיר את עוצמת
השמע של צפצופ האזהרה ,ב 7-רמות
שונות.
❒ ) Trip Bניעה  :(Bבאפשרותכ להפעיל/
לבטל הפעלה של התפקוד.
❒ ) Phone repeatפעולה חוזרת של
טלפונ( :באפשרותכ להפעיל/לבטל הפעלה
של הפעולה החוזרת של מכי תפקוד
הטלפונ ,גמ על תצוגת לוח המחוונימ.
47
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נוריות אזהרה והודעות
חשוב נורית האזהרה נדלקת ביחד עמ
הודעה ייעודית ו/או אות קולי .חיוויימ אלה
נועדו להתריע ולהזהיר את הנהג ,וככאלה
אינמ משמשימ חלופה למידע הכלול בפר
הנהג ,שאותו מומלצ לקרוא בעיונ רב ,על
כל פנימ .עיינ תמיד במידע בפרק זה ,אמ
חלה תקלה בחיווי.
חשוב חיוויי התקלה המוצגימ ,מחולקימ
לשני וגימ :חמורימ ופחות חמורימ.
תקלות חמורות מומנות באמצעות
מחזור התרעות חוזר וארוכ .תקלות
חמורות פחות ,מומנות באמצעות מחזור
התרעות קצר יותר .באפשרותכ לעצור
את מחזור ההתרעות בשני המקרימ,
באמצעות לחיצה על הלחצנ שממוקמ
על ידית מגבי השמשה הקדמית .נורית
האזהרה בלוח המחוונימ תישאר דלוקה,
עד שתתוקנ התקלה.
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נוריות אזהרה בלוח מחוונימ

ניתנ להתאימ מפר הודעות מפורטות ו/או אות קולי ,למפר נוריות אזהרה ומלימ.

נוריות אזהרה אדומות
נוריות
אזהרה

פירוש הנוריות

מפל נוזל בלמימ נמוכ/בלמ חניה משולב

נורית האזהרה נדלקת לאחר שמתג ההתנעה מועבר למצב  ,ONאכ עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
מפל נוזל בלמימ נמוכ
נורית האזהרה נדלקת ,כאשר מפל נוזל הבלמימ במיכל יורד מתחת לקו המינימומ ,כנראה בשל דליפה במעגל החשמלי.
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ ,לבדיקת המערכת בהקדמ האפשרי.
בלמ חניה משולב
נורית האזהרה נדלקת ,כאשר בלמ החניה משולב.
שחרר את בלמ החניה וודא שכבתה נורית האזהרה.
אמ נורית האזהרה )איור( נשארת דלוקה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעמ מל"ת בע"מ.
חשוב אמ הרכב חונה בשיפוע של יותר מ 30%-ו/או טמפרטורת הבלמ גבוהה מ ,350°C-כאשר בלמ החניה משולב ,נורית
האזהרה תהבהב כדי להצביע על מצב של כנה.

כשל EBD

)אדומה( ו) n -כתומה( נדלקות בו זמנית בעוד שהמנוע פועל ,ישנה תקלה במערכת ה EBD-או
אמ נוריות האזהרה
שהמערכת אינה זמינה .במקרה זה ,הגלגלימ האחוריימ עלולימ להינעל פתאומ ,והרכב עלול לטות במהלכ בלימה חדה.
נהג במשנה זהירות למרכז השירות המורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ הקרוב ,לבדיקה המידית של המערכת.
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נוריות
אזהרה

פירוש הנוריות

כשל של כריות אוויר

נורית האזהרה נדלקת לאחר שמתג ההתנעה מועבר למצב  ,ONאכ עליה להיכבות לאחר כמה שניות .נורית האזהרה נשארת
(26
דלוקה ,אמ קיימת תקלה במערכת כריות האוויר.

חגורות בטיחות לא חגורות במושבימ הקדמיימ

נורית האזהרה תדלוק בקביעות ,בעוד שהרכב נייח וחגורת הבטיחות של הנהג או של הנוע הקדמי היושב במושב איננ חגורות.
נורית האזהרה תהבהב ויישמע צפצופ ,אמ הרכב נוע וחגורת הבטיחות של הנהג או של הנוע הקדמי היושב במושב איננ
חגורות כהלכה .חגור את חגורות הבטיחות הקדמיות או בדוק את מצב חגירתנ.
באמצעות מערכת  Connectניתנ להפעיל/לנטרל את זמזמ מערכת ) SBAתזכורת חגורות בטיחות( .כדי להפעיל את התפקוד,
בחר בפריטימ הבאימ ברצפ בתפריט הראשי) Settings :הגדרות() Safety ,בטיחות( ,ו) Seat belt reminder-תזכורת חגורת
הבטיחות(.

טמפרטורה גבוהה מדי של שמנ המנוע

נורית האזהרה נדלקת ,אמ טמפרטורת שמנ המנוע גבוהה מדי.
אמ הבעיה נמשכת ,פנה למרכז שירות מורשה מטעמ מל"ת בע"מ.

(12

אזהרה
 (26הידלקות הסמל  Åשבלוח המחוונים מעידה על התקלה בנורית האזהרה  . Åבמקרה זה ,ייתכן כי נורית האזהרה לא תצביע על תקלה
במערכות הריסון .לפני שאתה ממשיך לנסוע ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם סמל"ת בע"מ לבדיקת המערכת.
 (27אם נורית האזהרה  Åלא נדלקת לאחר העברת מתג ההתנעה למצב  ONאו שהיא נשארת דלוקה במהלך נסיעה )ביחד עם ההודעה על
הצג( ,תיתכן תקלה במערכות הריסון .במקרה זה ,ייתכן כי כריות האוויר או המותחנים לא יופעלו בתאונה או ,במקרים נדירים ,יופעלו בטעות.
לפני שאתה ממשיך לנסוע ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם סמל"ת בע"מ לבדיקת המערכת.

חשוב
 (12אם הסמל נדלק במהלך הנסיעה ,עצור ודומם את המנוע מיד.
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נוריות אזהרה צהובות
נוריות
אזהרה

פירוש הנוריות
כשל של ABS
נורית האזהרה נדלקת לאחר שמתג ההתנעה מועבר למצב  ,ONאכ עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה נדלקת ,כדי לציינ תקלה ב .ABS-במקרה זה מערכת הבלימה שומרת על יעילתה ללא שינוי ,אכ ללא היתרונות
של  .ABSנהג בזהירות ,ופנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ.

תקלה

בTPMS-

נורית האזהרה נדלקת ,כאשר זוהתה תקלה במערכת  .TPMSאמ הותקנ גלגל אחד או יותר ללא חיישנימ ,תופיע הודעת אזהרה
בתצוגה ,עד שהתנאימ הראשוניימ יתוקנו.
אל תמשיכ לנהוג אמ צמיג אחד או כמה צמיגימ ריקימ מאוויר ,מכיוונ שהמ עלולימ לשבש את השליטה ברכב .עצור את הרכב אכ
הימנע מבלימה חדה ומתנועות היגוי פתאומיות .מלא את הצמיגימ באוויר במידת הלחצ הרצויה ,באמצעות ערכת החירומ לתיקונ
צמיג )עיינ בנושא "תיקונ גלגל" בפרק "במקרה חירומ"( .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ.
לחצ אוויר נמוכ בצמיגימ
נורית האזהרה נדלקת ,כדי לציינ שלחצ האוויר בצמיגימ נמוכ מהערכ המומלצ ,ו/או שחל איבוד לחצ איטי .בניבות אלה ,אינ
ערובה לחיי שירות ארוכימ של צמיגימ ולתצרוכת דלק נמוכה.
בכל מצב שבו מוצגת ההודעה ") "See manualראה פר נהג( ,חובה לעיינ בנושא "גלגלימ וחישוקימ" בפרק "נתונימ טכניימ" ,
ולהקפיד לפעול לפי ההנחיות שמופיעות בנושא זה.
מערכת ESC

כאשר מתג ההתנעה במצב  ,ONנורית האזהרה נדלקת ,אכ עליה להיכבות מיד לאחר התנעת המנוע.
התערבות של מערכת  :ESCהתערבות המערכת מצוינת באמצעות נורית אזהרה מהבהבת :היא מציינת שתנאי היציבות
והאחיזה של הרכב במצב קריטי.
כשל של מערכת  ESCאמ נורית האזהרה לא כבית או ממשיכה לדלוק בעוד שהמנוע פועל ,זוהתה תקלה במערכת .ESC
במקרימ אלו ,פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי.
תקלה במערכת ייענ זינוק בעלייה :הידלקות נורית האזהרה מעידה על תקלה במערכת ייענ זינוק בעלייה .במקרימ אלו פנה
למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי.
נטרול חלקי/מלא של מערכות בטיחות פעילות )אמ קיימות(
כאשר מתג ההתנעה במצב  ,ONנורית האזהרה נדלקת ,אכ עליה להיכבות מיד לאחר התנעת המנוע .נורית האזהרה נדלקת,
כדי לציינ שחלק ממערכות בטיחות פעילות מוימות ,מנוטרלות באופנ מלא/חלקי.
לפרטימ נופימ ,עיינ בנושא "מערכות בטיחות פעילות" בפרק "בטיחות" .כאשר המערכות מופעלות שוב ,כבית נורית האזהרה.
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נוריות
אזהרה

פירוש הנוריות

עתודת דלק  /טווח ניעה מוגבל

נורית האזהרה )או המל בצג( נדלקת ,כאשר נותרו כ 9-ל' של דלק במיכל ,בדגמימ עמ מנוע בנזינ.

תקלה במערכת

(28

הזרקהEOBD/

בתנאימ רגילימ ,כאשר מתג ההתנעה במצב  ,ONנורית האזהרה נדלקת ,אכ עליה להיכבות מיד לאחר התנעת המנוע.
משטרת התנועה רשאית לבדוק את פעולתה של נורית האזהרה באמצעות מכשירימ מיוחדימ .הקפד לאכופ את תקנות התנועה
(13
הקיימות ,במדינה שאתה נוהג בה.

כשל של מערכת ההזרקה

אמ נורית האזהרה ממשיכה לדלוק ,או אמ היא נדלקת במהלכ הנהיגה ,מערכת ההזרקה אינה פועלת כראוי .נורית אזהרה הדולקת
ברציפות ,מצביעה על תקלה במערכת האפקה/התנעה ,ועלולה לגרומ לפליטות מזהמימ גבוהות ,לאיבוד ביצועימ ,לשליטה ירודה
ברכב ולתצרוכת דלק גבוהה.
נורית האזהרה כבית ,אמ התקלה נפתרת ,אכ האזהרה עדיינ נשמרת במערכת.
בתנאימ אלה אפשר להמשיכ לנהוג ברכב במהירות מתונה מבלי לדרוש מאמצ חריג מהמנוע ,ולנהוג במהירות גבוהה .שימוש ממושכ
ברכב בעת שנורית האזהרה שלו דולקת ,עלול לגרומ נזק .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי.

ממיר קטליטי ניזוק

נורית האזהרה המהבהבת מצביעה על נזק אפשרי בממיר הקטליטי.
שחרר את דוושת ההאצה כדי להפחית את מהירות המנוע ,עד שתפיק להבהב נורית האזהרה .המשכ את הניעה במהירות
מתונה ,נה להימנע לנהיגה בתנאימ העלולימ לגרומ להבהוב נופ ,ופנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ ,בהקדמ
האפשרי.

אזהרה
 (28אם נורית האזהרה )או הסמל בצג( מהבהבת במהלך הנהיגה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ.

חשוב
 (13אם נורית האזהרה )איור( אינה נדלקת בעקבות העברת מתג ההתנעה למצב  ,ONאו אם היא דולקת בקביעות או מהבהבת במהלך נהיגה
)בדגמים מסוימים ביחד עם הודעה בצג( ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ ,בהקדם.
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נוריות
אזהרה

פירוש הנוריות
מערכת התרעה על אי שמירת מרחק מהרכב הנוע מלפנימ )) (FCWאמ קיימת(
נורית אזהרה זו מתריעה בפני הנהג ,שתפקוד ההתרעה על אי שמירת מרחק אינו פעיל.

פנ ערפל אחורי

נורית האזהרה נדלקת כאשר פנ הערפל האחורי נדלק.

נוריות אזהרה ירוקות
נוריות
אזהרה

פירוש הנוריות

פני צד ואור נמוכ בפנימ ראשיימ

נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלקימ פני הצד או האור הנמוכ בפנימ הראשיימ.
תפקוד "לווה אותי הביתה" מופעל
תפקוד זה מאפשר להמשיכ ולהפעיל את הפנימ הראשיימ במשכ  60, ,30או  90שניות ,לאחר שמתג ההתנעה הועבר למצב .STOP

פני ערפל

נורית האזהרה נדלקת ,כאשר פני הערפל הקדמיימ נדלקימ.

מחוונ איתות שמאלי

נורית האזהרה נדלקת ,כאשר ידית הבקרה של האיתות מוזזת למטה .היא אפ נדלקת ביחד עמ מחוונ האיתות הימני ,כאשר
מופעלת תאורת המצוקה.

מחוונ איתות ימני

נורית האזהרה נדלקת ,כאשר ידית הבקרה של האיתות מוזזת למעלה .היא אפ נדלקת ביחד עמ מחוונ האיתות השמאלי ,כאשר
מופעלת תאורת המצוקה.
אור גבוה אוטומטי בפנימ ראשיימ )בתצוגת  3.5 TFTאינצ'ימ(
נורית האזהרה נדלקת ,כאשר נדלק האור הגבוה בפנימ הראשיימ.
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נוריות אזהרה כחולות
נוריות
אזהרה

פירוש הנוריות
אור גבוה אוטומטי בפנימ ראשיימ )בתצוגת  3.5 TFTאינצ'ימ(
נורית האזהרה נדלקת ,כאשר נדלק האור הגבוה בפנימ הראשיימ.
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מלימ בצג

מלימ אדומימ
פירוש המלימ

מל

לחצ שמנ מנוע נמוכ

המל נדלק וממשיכ לדלוק ברציפות ,כאשר המערכת מזהה לחצ נמוכ מדי של שמנ המנוע.
אל תשתמש ברכב לפני שתוקנה התקלה .הידלקות המל לא מעידה על כמות השמנ במנוע :ניתנ לבדוק את מפל השמנ בתצוגה,
(14
על ידי הפעלת התפקוד "מפל שמנ" במערכת  .Connectבדגמ  ,Quadrifoglioניתנ לבדוק את מפל השמנ גמ ידנית.

כשל של אלטרנטור

אמ המל נדלק כאשר המנוע פועל ,ימנ שיש תקלה באלטרנטור .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ
האפשרי.

תקלה בהיגוי כוח

אמ המל לא כבה ,היגוי כוח אינו זמינ ועליכ להפעיל כוח רב יותר על גלגל ההגה .אולמ ,ניתנ לשלוט בהגה.
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי.
כשל של מומנט היגוי )ALFA™ (AST
הידלקות המל מעידה על תקלה במערכת תיקונ ההיגוי האוטומטי .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ מל"ת בע"מ ,לבדיקת
המערכת.

חשוב
 (14אם הסמל

נדלק במהלך נהיגה ,דומם את המנוע מיד ,ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ.
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פירוש המלימ

מל
טמפרטורת נוזל קירור גבוהה מדי

המל נדלק כאשר המנוע התחממ יתר על המידה.
בנהיגה רגילה :עצור את הרכב ,דוממ את המנוע ,ובדוק שמפל המימ במיכל לא ירד מתחת לימונ  .MINבמקרה זה ,הנח למנוע
להתקרר ולאחר מכנ ,פתח את המכה לאט ובזהירות ,הופ נוזל קירור ,ובדוק שמפל הנוזל נמצא בינ הימונ  MINלימונ MAX
שעל המיכל .כמו כנ ,בדוק חזותית שאינ דליפות .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ מל"ת בע"מ ,אמ המל נדלק שוב עמ התנעת
המנוע .אמ הרכב מופעל בתנאימ קשימ )כלומר ,נהיגה בתנאי ביצועימ גבוהימ( :האט ואמ הנורית לא כבית ,עצור את הרכב .עצור
לשתיימ או שלוש דקות בעוד שהמנוע פועל ומואצ מעט ,כדי להגביר את קצב הזרימה של נוזל קירור .לאחר מכנ ,דוממ את המנוע.
בדוק שמפל נוזל הקירור תקינ כמתואר למעלה.
חשוב בכבישימ תובעניימ ,מומלצ לא לדוממ את המנוע ,ולהאיצ מעט במשכ מפר דקות לפני הדממתו.

דלת פתוחה

המל נדלק כאשר דלת אחת או כמה דלתות איננ גורות היטב .כאשר הדלתות פתוחות והמכונית בתנועה ,יישמע אות קולי.
גור היטב את הדלתות.

מכה המנוע אינו גור היטב

המל נדלק ,כאשר מכה המנוע לא גור היטב .יחד עמ המל ,מופיעה תמונה בתצוגה של הרכב עמ מכה מנוע פתוח.
נשמע צפצופ כאשר מכה המנוע פתוח והרכב בניעה.
גור היטב את מכה המנוע.

מכה תא המטענ אינו גור היטב

המל נדלק כאשר מכה תא המטענ לא גור היטב .יחד עמ המל ,מופיעה תמונה בתצוגה של הרכב עמ מכה תא מטענ פתוח.
נשמע צפצופ כאשר מכה תא המטענ פתוח והרכב בניעה.
גור היטב את המכה.
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מל

כשל של תיבת הילוכימ אוטומטית

המל נדלק בשילוב צפצופ אזהרה ,כדי להודיע על תקלה בתיבת ההילוכימ האוטומטית .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת
(15
מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי.

מפל שמנ מנוע נמוכ

המל נדלק בשילוב ההודעה הייעודית בתצוגה ,כדי להודיע על מפל שמנ מנוע נמוכ.

מפל שמנ מנוע גבוה מדי

המל נדלק בשילוב ההודעה הייעודית בתצוגה כדי להודיע על מפל שמנ מנוע גבוה מדי.
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי ,להשבת המפל התקינ .עד אז ע במהירות שלא תעלה
על  3000ל"ד.

טמפרטורת דיקי בלמימ

המל נדלק כאשר טמפרטורת דיקי הבלמימ גבוהה מדי .אפשר למערכת הבלימה להתקרר באמצעות הפחתת המהירות.

ממגבלת

המהירות )אמ קיימת(

המל נדלק ,כאשר יש חריגה ממגבלת המהירות של  120קמ"ש.

חשוב
 (15נהיגה גבוהה ברכב שבו דולק סמל זה ,עלולה לגרום נזק חמור לתיבת ההילוכים ולתקלה כללית .השמן אף עלול להתחמם יתר על המידה :מגע במנוע חם
או ברכיבי פליטה בטמפרטורה עלול להצית שריפה.
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מל

כשל של מערכת שולל ההתנעה של המנוע/נייונ פריצה

כשל של מערכת שולל ההתנעה של המנוע
המל נדלק כדי לציינ כי ישנה תקלה במערכת שולל ההתנעה של המנוע.
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי.
נייונ פריצה
המל נדלק כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב  ,ONכדי להודיע על נייונ פריצה אפשרי שזוהה על ידי מערכת האזעקה.
מפתח אלקטרוני לא זוהה
המל נדלק כאשר המנוע פועל ,והמפתח האלקטרוני לא מזוהה על ידי המערכת.
כשל של מערכת אזעקה
מל זה נדלק ,כדי להודיע על כשל של מערכת אזעקה.

מערכת ניתוק דלק

המל נדלק כאשר ישנה מעורבות של המערכת לניתוק דלק.
להפעלה חוזרת של המערכת לניתוק דלק עיינ בנושא "מערכת לניתוק דלק :בפרק "במקרה חירומ" .אמ למרות הכול לא הצלחת
למלא את אפקת הדלק ,פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ.

שמנ מנוע התיישנ

)אמ קיימ(
המל מוצג לזמנ מוגבל בלבד.

חשוב לאחר שהמל נדלק לראשונה ,בכל התנעה של המנוע המל ימשיכ להידלק כמתואר למעלה עד שיוחלפ השמנ.
אמ נורית האזהרה או המל מהבהבימ המ אינמ מצביעימ על תקלה ברכב אלא רק מדווחימ שיש להחליפ את השמנ בעקבות
השימוש הרגיל ברכב .התיישנותו של שמנ המנוע מואצת ע"י ניעות קצרות ,שמונעות מהמנוע להגיע לטמפרטורת ההפעלה.
(16
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ ,בהקדמ האפשרי.

חשוב
 (16שמן מנוע שהתיישן יש להחליף בהקדם האפשרי אחרי שנדלק הסמל ,ולעולם אין לנסוע מעל  500ק"מ לאחר שהוא נדלק לראשונה .אי הקפדה על הנחיות
אלה ,עלולה לגרום נזק חמור למנוע ולבטל את תוקף האחריות .זכור שנורית האזהרה הדולקת אינה מצביעה על מפלס שמן מנוע נמוך .לכן ,אם היא מהבהבת,
אתה לא חייב להוסיף שמן מנוע.
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מל

חימומ קדמ של מצתי להט )דגמי דיזל(
נורית אזהרה זו נדלקת לאחר העברת מתג ההתנעה למצב  ,ONותיכבה בהגיעמ של מצתי הלהט לטמפרטורה שהוגדרה מראש.
ניתנ להתניע את המנוע מיד לאחר שהנורית כבית.
חשוב בתנאי טמפרטורה מתונה או גבוהה ,נדלקת נורית האזהרה לזמנ קצר בלבד.
כשל של חימומ קדמ של מצתי להט )דגמי דיזל(
נורית האזהרה תהבהב כדי לציינ תקלה במערכת חימומ הקדמ של מצתי להט .במקרימ אלו פנה למרכז שירות מורשה מטעמ
חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי.

כשל של חיישנ לחצ שמנ מנוע

המל נדלק  ,אמ ארעה תקלה בחיישנ מפל שמנ המנוע .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי.

כשל של חיישנ מפל שמנ מנוע

המל נדלק אמ ארעה תקלה בחיישנ מפל שמנ המנוע.
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי.

כשל של מערכת התרעה על אי שמירת מרחק מהרכב הנוע

מלפנימ )(FCW

המל נדלק אמ ישנה תקלה במערכת ההתרעה על אי שמירת מרחק .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ
בהקדמ האפשרי.

כשל של

מערכת START & STOP EVO

מל זה נדלק כדי להודיע על כשל של מערכת .START & STOP EVO
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי ,כדי לתקנ את התקלה.

כשל של חיישנ גשמ

המל נדלק אמ ישנה תקלה במגבימ האוטומטיימ של השמשה הקדמית .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ
בהקדמ האפשרי.

כשל של חיישנ אור

המל נדלק אמ ישנה תקלה במערכת האוטומטית ליישור אור נמוכ בפנימ הראשיימ .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת
מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי.

כשל של מערכת לניטור שטחימ מתימ

המל נדלק ,אמ ארעה תקלה במערכת לניטור שטחימ מתימ .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ
האפשרי.

כשל של חיישנ מפל דלק

המל נדלק במקרה של תקלה בחיישנ מפל הדלק .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ ,הבהקדמ האפשרי.
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מל

כשל של פנימ חיצוניימ

המל נדלק כדי לציינ תקלה בפנימ הבאימ :פנימ לניעה ביומ ) ,(DRLפני חניה ,פני איתות גרור )אמ קיימימ( ,פני גרור )אמ
קיימימ( ,פני צד ,פני איתות ,פנ ערפל אחורי ,פנ ניעה לאחור ,פני בלימה ,תאורת לוחית רישוי.
התקלה עשויה לנבוע מנורה שרופה ,מנתיכ שרופ ,או משיבוש בחיבור חשמלי.
החלפ את הנורה או את הנתיכ הרלוונטיימ .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ.

כשל של מערכת התנעה ללא מפתח

המל נדלק ,אמ ארעה תקלה במערכת ההתנעה ללא מפתח .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ
האפשרי.

כשל של מערכת ניתוק דלק

המל נדלק ,אמ ארעה תקלה במערכת לניתוק הדלק .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ ,בהקדמ האפשרי.

כשל של מערכת התרעה על טייה

מהנתיב )(LDW

המל נדלק ,אמ ארעה תקלה במערכת ההתרעה על טייה מהנתיב .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ
בהקדמ האפשרי.
כשל של אור גבוה אוטומטי בפנימ ראשיימ )אמ קיימימ(
המל נדלק ,אמ ארעה תקלה באור הגבוה האוטומטי בפנימ הראשיימ .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ
בהקדמ האפשרי ,כדי לתקנ את התקלה.
מימ במננ דיזל )דגמי דיזל(
נורית האזהרה דולקת בקביעות ,כדי לציינ שיש מימ במננ הדיזל.

(17

חשוב
 (17מימ במעגל האפקה של מערכת הדלק עלולימ לגרומ נזק חמור למערכת ההזרקה ,ולשבש את פעולת המנוע .אמ המל )איור( מוצג ,פנה
אלה נדלקימ מיד אחרי תדלוק ,ייתכנ כי
למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי ,כדי לנקז את המערכת .אמ חיוויימ
מימ חדרו למיכל הדלק :דוממ את המנוע מיד ,ופנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ.
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מננ ) DPFלוכד חלקיקימ( בתהליכ ניקוי )דגמי דיזל עמ  DPFבלבד(
נורית האזהרה נדלקת לאחר שמתג ההתנעה מועבר למצב  ,ONאכ עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה או המל דולקימ בקביעות ,כדי להודיע לנהג שיש ללק את החלקיקימ הלכודימ ב DPF-באמצעות תהליכ
ההתחדשות.
נורית האזהרה לא נדלקת בכל התחדשות של  ,DPFאלא רק בתנאי נהיגה שבהמ יש להודיע על ככ לנהג .כדי שהמל ייכבה ,המשכ
לנהוג ברכב ,עד שיתיימ תהליכ ההתחדשות .ההמשכ הממוצע של תהליכ ההתחדשות הוא  15דקות .התנאימ הטובימ להשלמת
תהליכ ההתחדשות מושגימ בנהיגה במהירות כ 60 -קמ”ש ,במהירות מנוע מעל  2,000ל”ד.
כאשר נורית אזהרה זו נדלקת ,היא אינה מציינת תקלה ואינ להביא את הרכב למרכז שירות.

חימומ יתר של נוזל תיבת הילוכימ אוטומטית

המל נדלק ,אמ תיבת ההילוכימ התחממה יתר על המידה ,בעקבות שימוש תובעני במיוחד .במקרה זה ,מוגבלימ ביצועי המנוע.
המתנ עמ מנוע דוממ או בהילוכ רק ,עד שהמל נעלמ.

כשל של יחידת בקרה תאורה של הגרור

המל נדלק כדי לציינ תקלה ביחידה הבקרה אשר שולטת על תאורת הגרור.
בדוק שתאורת הגרור מחוברת כראוי באמצעות השקע .אמ התקלה חוזרת בפעמ הבאה שאתה מתניע את המנוע ,פנה למרכז
מורשה מטעמ חברת .מ.ל.ת בע"מ בהקדמ האפשרי לבדיקת המערכת.

כשל של מערכת שמע

המל נדלק כדי להודיע על תקלה במערכת השמע.
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי ,כדי לתקנ את התקלה.

כשל של מערכת הגבלת מהירות

במהלכ הניעה ,המל נדלק ,כדי להודיע על תקלה במערכת הגבלת המהירות .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת
בע"מ בהקדמ האפשרי ,כדי לתקנ את התקלה.
מפל של נוזל קירור המנוע נמוכ מדי )אמ קיימ(
המל נדלק ,כדי להודיע על מפל נמוכ מדי של נוזל קירור המנוע .במקרה כזה ,הופ נוזל קירור ,כפי שמתואר בפרק "שירותימ
ותחזוקה".

מכה מיכל דלק

)אמ קיימ(
המל נדלק ,אמ מכה מיכל הדלק פתוח או לא גור כראוי .הדק את המכה.
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כשל של בלמ חניה חשמלי

המל נדלק וההודעה הייעודית מופיעה בתצוגה אמ יש תקלה במערכת בלמ החניה החשמלי.
התקלה עלולה לעצור את הרכב לחלוטינ או באופנ חלקי ,מכיוונ שבלמ החניה יכול להמשיכ לפעול ,גמ אמ לא שולב אוטומטית או
ידנית באמצעות הבקרימ הרלוונטיימ .בניבות אלו ,באפשרותכ לנתק את בלמ החניה לפי הליכ ניתוק החירומ שמתואר בפרק
"במקרה חירומ".
אמ הניעה אפשרית )ובלמ החניה אינו משולב( ,נהג למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ ,ובעת ביצוע פעולות/
(29
תמרונימ ,זכור שבלמ החניה החשמלי אינו פעיל.

אזהרה
 (29אם קיימת תקלה ,הגלגלים האחוריים עלולים להינעל ,והרכב עלול להסתחרר במהלך בלימה חדה.

חיווי על תקלה כללית

המל מפק מידע ומודיע על תקלות.
ההודעות הנלוות מתארות את התקלה.

כשל של הנעת 4

גלגלימ )(4WD

מל זה נדלק ,כדי להודיע על כשל של מערכת הנעת  4גלגלימ.
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי ,כדי לתקנ את התקלה.
כשל של מערכת ) AFSתאורה קדמית מותאמת(
מל זה מופיע ,כדי להודיע על תקלה במערכת האוטומטית לכוונונ הפנימ .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ מל"ת בע"מ
לבדיקת המערכת.

כשל של מערכת בקרת נהיגה דינמית

הידלקות המל מעידה על תקלה במערכת בקרת הנהיגה הדינמית.
כיול מתלימ רכ )אמ קיימ(
המל נדלק ,כאשר הגדרת המתלה הנוחה ביותר מופעלת.
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פירוש המלימ

מל

כשל של בולמי

זעזועימ )בקרת ירידות (ADC

)אמ קיימימ(
במהלכ הניעה ,נורית האזהרה נדלקת ,כדי להודיע על תקלה במערכת המתלימ .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ מל"ת בע"מ,
לבדיקת המערכת.

כשל פתיחה/גירה של דלת תא מטענ חשמלית

המל נדלק כדי לציינ תקלה במערכת פתיחה/גירה של דלת תא המטענ .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ
בהקדמ האפשרי ,כדי לתקנ את התקלה.

כשל חשמלי של וו הגרירה

המל נדלק כדי לציינ תקלה במערכת הפתיחה/קיפול החשמלית של וו הגרירה .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת
בע"מ בהקדמ האפשרי ,כדי לתקנ את התקלה.

מפל נוזל שטיפה של שמשה קדמית

המל מופיע למפר שניות כדי לציינ שמפל נוזל השטיפה של השמשה הקדמית ושל הפנימ הראשיימ נמוכ )או לא קיימ( .הופ
נוזל :לשמ ככ עיינ בנושא "בדיקת מפל" בפרק "שירותימ ותחזוקה" .השתמש תמיד בנוזל ,בעל המאפיינימ המפורטימ בנושא
"נוזלימ וחומרי יכה" שבפרק "נתונימ טכניימ".

כשל של מערכת בקרת שיוט פעילה

במהלכ הניעה ,נורית האזהרה נדלקת ,כדי להודיע על תקלה במערכת בקרת השיוט הפעילה .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ
מל"ת בע"מ ,לבדיקת המערכת.

בלאי של רפידות בלמימ

המל נדלק ,כאשר יש חריגה ממגבלת הבלאי של רפידות הבלמימ.
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי.
חשוב השתמש תמיד בחלקי חילופ מקוריימ ,מכיוונ שמערכת הבלימה המשולבת ) (IBSיכולה לזהות חריגות.

כשל של מערכת חיישני חניה

המל נדלק במקרה של כשל של המערכת או אמ היא לא זמינה.
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ מל"ת בע"מ לבדיקת המערכת.

כנת קרח בכביש

המל נדלק כאשר הטמפרטורה החיצונית נופלת ל 3°C -או מתחת לערכ זה.

כשל של מגבי השמשה הקדמית

המל מודיע על תקלה במגבי השמשה הקדמית .פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת .בע"מ.
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הכר את לוח המחוונימ

מלימ ירוקימ
פירוש המלימ

מל
אור נמוכ בפנימ ראשיימ )צג  7 TFTאינצ'ימ(
המל נדלק כאשר נדלק האור הנמוכ בפנימ הראשיימ.

אור גבוה אוטומטי בפנימ ראשיימ )צג  7 TFTאינצ'ימ(

המל נדלק כאשר נדלק האור הגבוה האוטומטי בפנימ הראשיימ.

הפעלת

מערכת START & STOP EVO

המל נדלק במקרה של התערבות מערכת ) START & STOP EVOעצירת המנוע(.
המל כבה בהתנעה מחדש של המנוע )עיינ בנושא " "START & STOP EVOשבפרק "התנעה ונהיגה" ,עבור מצבי התנעה מחדש
של המנוע(.

מערכת בקרת שיוט

המל נדלק כאשר מערכת בקרת השיוט מופעלת.

מערכת בקרת שיוט פעילה

המל נדלק כאשר מערכת בקרת השיוט הפעילה מופעלת.

בקרת ירידה במדרונ

)(HDC

המל נדלק בעת התערבות של מערכת .HDC

מלימ כחולימ
פירוש המלימ

מל

אור גבוה אוטומטי בפנימ ראשיימ )בתצוגת  7 TFTאינצ'ימ(
המל נדלק כאשר נדלק האור הגבוה האוטומטי בפנימ הראשיימ.
אור גבוה בפנימ ראשיימ )בתצוגת  7 TFTאינצ'ימ(
המל נדלק כאשר נדלק האור הגבוה בפנימ הראשיימ.
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בטיחות

מערכות בטיחות אקטיביות
ייתכנ שהרכב מצויד בהתקנימ פעילימ
לבטיחות מהוגימ הבאימ:
❒ ) ABSמערכת למניעת נעילת גלגלימ(
❒ ) DTCבקרת משיכה(
❒ ) ESCבקרת יציבות אלקטרונית(
❒ ) TCבקרת אחיזה(
❒ ) PBAייענ בלימת חירומ(
❒ ) HSAייענ זינוק בעלייה(
❒ ) ASTמומנט היגוי ™(Alfa
❒ ) HDCבקרת ניעה במדרונ(
הפעלת המערכת הנ"ל מתוארת בעמודימ
הבאימ.
) ABSמערכת למניעת נעילת גלגלימ(
מערכת זו היא חלק בלתי נפרד ממערכת
הבלימה .היא מונעת נעילה וחרור של
גלגל אחד או של כמה גלגלימ על פני
כביש ,ללא קשר לעוצמת הבלימה .בככ
 ABSמוודאת שניתנ לשלוט ברכב במצב
בלימת חירומ ,ולשפר את מרחק העצירה.
המערכת מתערבת במהלכ בלימה כאשר
הגלגלימ עומדימ להינעל ,בדרכ כלל,
בבלימת חירומ או בתנאי אחיזת כביש
גרועה ,מצבימ שבמ הנעילה עלולה להיות
תכופה.
המערכת משפרת גמ את האחיזה
והיציבות של הרכב ,בעת בלימה על
משטחימ עמ אחיזה לא שווה של הגלגלימ
הימניימ והשמאליימ ,ובעת ביצוע פניות.
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מערכת ה) EBD-חלוקת כוח בלימה
אלקטרונית( משלימה את הABS-
ומאפשרת לחלק את כוח הבלימה בינ
הגלגלימ הקדמימ לאחוריימ.

התערבות המערכת

מערכת  ABSמצוידת גמ בתפקוד "בלימה
על חוט" ) .(IBSעמ מערכת זו ,הפקודה
הניתנת על ידי לחיצה על דוושת הבלמ,
לא מועברת באופנ הידראולי אלא באופנ
חשמלי .לכנ ,הפעימה הקלה שמורגשת על
הדוושה במערכת הרגילה לא קיימת יותר.
(35(34(32(31(30

מערכת ) DTCבקרת משיכה(

)אמ קיימת(
גראות מוימות של רכב זה מצוידות
במערכת הנעת  4גלגלימ ) (AWDעמ
הפעלה/ביטול הפעלה אוטומטית,
שמציעה מצב נהיגה מיטבי בוגימ
רבימ של תנאי נהיגה וכבישימ .המערכת
מפחיתה את כנת ההחלקה של הצמיגימ,
באמצעות חלוקה אוטומטית מחדש של
המומנט בינ הגלגלימ הקדמיימ והאחוריימ,
במידת הצורכ .כדי להגדיל את החיכונ
בדלק ,הרכב שמצויד במערכת  AWDעובר
אוטומטית למצב ) RWDהנעה אחורית(,
כאשר אינ כנת החלקה עקב תנאי הדרכ
והביבה.

אמ תנאי הביבה והדרכ דורשימ אחיזה
טובה יותר ,הרכב עובר אוטומטית למצב
.AWD
(36

ניתנ לראות את מצב הנהיגה ) AWDאו
 (RWDבתצוגת לוח המחוונימ.
חשוב אמ המל שמעיד על תקלה
במערכת ,נדלק לאחר התנעת המנוע או
במהלכ הנהיגה ,ימנ שמערכת  AWDאינה
פועלת כראוי .אמ הודעת האזהרה מופיעה
לעתימ קרובות ,מומלצ לבצע פעולות.
תחזוקה.
(37

מערכת ) ESCבקרת יציבות
אלקטרונית(
מערכת ה ESC-משפרת את הבקרה ואת
היציבות הכיוונית במצבי נהיגה שונימ.
המערכת מתקנת את תת-ההיגוי ואת
היגוי היתר של הרכב באמצעות חלוקת
כוח הבלימה לגלגלימ הרלוונטיימ .אפשר
להפחית את המומנט שמעביר המנוע ,כדי
לשמור על השליטה ברכב.
מערכת  ESCמשתמשת בחיישנימ
שמותקנימ ברכב ,כדי לקבוע את המלול
שהנהג רוצה לבחור ומשווה אותו למלול
היעיל של הרכב .כאשר המלול האמיתי
וטה מהמלול הרצוי ,מערכת ESC
מתערבת ,כדי לתת מענה למצב תת-
ההיגוי או היגוי היתר.

❒ היגוי יתר :כאשר המכונית מתובבת
יותר מהנדרש ,בהתאמ לזווית של גלגל
ההגה.
❒ תת-היגוי :כאשר המכונית מתובבת
פחות מהנדרש ,בהתאמ לזווית של גלגל
ההגה.

התערבות המערכת
התערבותה של המערכת מומנת באמצעות
הבהוב של נורית האזהרה של מערכת ESC
בלוח המחוונימ .היא מודיעה לנהג שהרכב
נמצא בתנאי יציבות ואחיזה קריטיימ.
(42 (41 (40 (39 (38

מערכת ) TCבקרת אחיזה(

המערכת מופעלת אוטומטית על גלגל
מניע אחד או על כמה גלגלימ מניעימ
בתנאי החלקה ,איבוד אחיזה בדרכימ
חלקות )ציפה( והאצה בדרכימ חלקות,
מושלגות או מכוות בקרח וכד' .בהתאמ
לתנאי ההחלקה ,מופעלות שתי מערכות
בקרה שונות:
❒ אם שני הגלגלים המניעים
מחליקים ,תתערב המערכת ותפחית את
הכוח ,שמפק המנוע.
❒ אם גלגל מניע אחד בלבד
מחליק ,מופעל תפקוד הBLD-
)דיפרנציאל מוגבל בבלמ( שבולמ
אוטומטית את הגלגל המחליק )הוא
מחקה התנהגות של דיפרנציאל שנועל
את עצמו( .פעולה זו תגביר את חלוקת
המומנט ,שתעבור לגלגל שאינו מחליק.

התערבות המערכת
התערבותה של המערכת מומנת
באמצעות הבהוב של נורית האזהרה של
מערכת  ESCבלוח המחוונימ .היא מודיעה
לנהג שהרכב נמצא בתנאי יציבות ואחיזה
קריטיימ.
(47 (46 (45 (44 (43

מערכת ) PBAייענ בלימת
חירומ(

מערכת ה PBA-נועדה לשפר את כושר
הבלימה של הרכב במצב חירומ.
המערכת מזהה בלימת חירומ ,באמצעות
בקרת המהירות והכוח שהופעל על דוושת
הבלמ ,ובעקבות זאת מפעילה את לחצ
הבלימה המיטבי .המערכת יכולה להפחית
את מרחק הבלימה :לכנ מערכת PBA
משלימה את מערכת .ABS
היוע המרבי של  PBAמתקבל בלחיצה
מהירה מאוד על דוושת הבלמ .בנופ,
כדי לנצל את מלוא תפקוד המערכת ,יש
ללחוצ ברציפות על דוושת הבלמ במהלכ
הבלימה ,ולהימנע מלחיצות ביניימ .אל
תפחית לחצ על דוושת הבלמ ,עד שכבר
אינ צורכ בבלימה.
מערכת ה PBA-מנוטרלת ,לאחר שחרור
של דוושת הבלמ.

מערכת ) HSAייענ זינוק בעלייה(
הESC-

היא חלק בלתי נפרד ממערכת
ועוזרת להתחיל לנוע במדרונ ,באמצעות
הפעלה אוטומטית במקרימ הבאימ:
❒ בעליה :הרכב נייח בדרכ שהשיפוע שלה
גדול מ ,5% -המנוע פועל ,דוושת הבלמימ
לחוצה וידית ההילוכימ משולבת במצב
רק או בכל הילוכ )מלבד הילוכ אחורי(.
❒ בירידה :הרכב נייח בדרכ שהשיפוע שלה
גדול מ ,5% -המנוע פועל ,דוושת הבלמימ
לחוצה והילוכ אחורי משולב.
בתחילת ניעה ,יחידת הבקרה של מערכת
ה ESC-ממשיכה להפעיל את לחצ הבלימה
על הגלגלימ ,עד להשגת המומנט הדרוש
להתחיל לנוע או במשכ  2שניות ,לכל
היותר ,ובככ היא מאפשרת לכ להעביר רגל
ימינ מדוושת הבלמ לדוושת ההאצה.
בתומ שתי השניות ,אמ לא התחלת לנוע,
המערכת מנוטרלת אוטומטית ומשחררת
בהדרגה את לחצ הבלימה .בשלב השחרור
אפשר לשמוע רעש טיפוי של שחרור
בלמ מכני ,שמציינ כי המכונית תתחיל
לנוע מיד.
(52 (51

(50 (49 (48
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מערכת AST
)מומנט היגוי של ™(Alfa
(53

תפקוד  ASTמשתמש בשילוב של מערכת
 ESCעמ היגוי הכוח ,כדי להגדיל את רמת
הבטיחות של הרכב.
במצבימ קריטיימ )לדוגמה בלימה על
קרקע בעלת מאפייני אחיזה שונימ(,
מערכת  ESCשולטת בהיגוי ,ובאמצעות
תפקוד  ASTמויפה מומנט לגלגל ההגה,
וככ תורמת לביצוע תמרונ נכונ יותר של
הנהג.
הבלמימ וההיגוי שפועלימ בהתאמה
מגבירימ את תחושת הבטיחות והשליטה
על הרכב.
) HDCמערכת בקרת ניעה

הערכת כוללת שלושה מצבימ:
❒ כבוי :המערכת מנוטרלת.
❒ מופעלת :המערכת מופעלת ומכנה
להתערב כאשר מצב הפעלה יתרחש.
❒ פעילה :המערכת שולטת באופנ פעיל
על מהירות הרכב.

הפעלת המערכת

כדי להפעיל את המערכת לחצ על לחצנ,
איור .66

פעולת המערכת

68

לאחר שהמערכת הופעלה ,מערכת
תתערב אוטומטית אמ הרכב נוע במורד
בשיפוע הגדול מ.10% -
ניתנ לשנות את המהירות שנקבעה עבור
מערכת  HDCבאמצעות לחצנ ) SETאיור
) (68בתחומ בינ  6קמ״ש ל 25 -קמ״ש(.
לאחר שהגעת למהירות הרצויה ,שחר
את לחצנ  SETומערכת  HDCתשמור על
המהירות שהוגדרה.
ניתנ גמ להפחית את המהירות שהוגדרה,
בלחיצה על דוושת הבלמ .המערכת תוגדר
למהירות הנוכחית ,כאשר דוושת הבלמ
תשוחרר.
HDC

במורד(

)אמ קיימת(
בכלי רכב המצוידימ במערכת זו ,תפקוד זה
הוא חלק ,המשולב במערכת  ESCומיועד
לשמירה על הרכב במהירות ניעה קבועה
בירידה ,בהפעלה עצמאית בדרכימ שונות
של הבלמימ.
באופנ זה ,יציבות הרכב והניעה הבטוחה
מובטחות ,במיוחד בתנאי אחיזה נמוכה
וירידות תלולות.
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המערכת תהיה מוכנה לפעולה אמ
המצבימ הבאימ יתקיימו:
❒ מהירות הרכב נמוכה מ 35 -קמ״ש
פעולת המערכת מצוינת באמצעות מל
לבנ בתצוגה )איור  (67שנדלק קבוע.

❒ הלחצנ באיור  66נלחצ.
❒ מערכת בקרת שיוט /בקרת שיוט
פעילה מופעלת.
❒ המהירות היא מעל  60קמ״ש.
נטרול המערכת מוצג באמצעות כיבוי
בתצוגה.
המל
(54
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אמ מהירות הרכב היא מעל  10קמ״ש,
אבל נשארת מתחת ל 60 -קמ״ש ,ודוושת
ההאצה משוחררת מיד לאחר שהמכונית
מתקרבת למהירות המוגדרת ,מערכת
 HDCתבלומ כדי להביא את הרכב למהירות
המוגדרת.
הנהג יכול לבטל את התערבות מערכת
 HDCבכל עת ,באמצעות לחיצה על דוושת
האצה.

נטרול מערכת

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

❒ הרכב נוע במורד עמ שיפוע הנמוכ מ-
 10%או על שטח מישורי ,או בעלייה.
❒ מצב ) Pחניה( משולב.

נטרול המערכת

המערכת תהיה מנוטרלת אמ אחד
מהמצבימ הבאימ מתרחש:

אזהרה
 (30כדי ליהנות מיעילותה המלאה של
מערכת הבלימה ,יש לעבור את תקופת
ההרצה של כ 500 -ק"מ .בתקופה זו
מומלץ להימנע מבלימה חדה ,חוזרת
וממושכת.
 (31אם מערכת  ABSמתערבת ,אחיזת
הצמיגים הגיעה לגבולה כמעט .עליך להאט
למהירות שמתאימה לאחיזת הדרך הזמינה.
 (32מערכת  ABSאינה מסוגלת לבטל את
חוקי הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך
הקיימת לפי תנאי הדרך.
 (33מערכת  ABSלא מסוגלת למנוע
תאונות ,לרבות אלה הנובעות ממהירות
מופרזת בפניות ,מנהיגה בתנאי אחיזה
חלשה או מציפה.
 (34לעולם אין לבחון את יכולותיה של
מערכת  ABSבאופן רשלני ומסוכן ,שיסכן
את בטיחותך ואת בטיחותם של משתמשי
הדרך האחרים.
 (35להפעלה תקינה של  ,ABSעל כל
הצמיגים בכל הגלגלים להיות מאותו דגם
וסוג ,במצב מושלם וחשוב מכל ,מהסוג,
הדגם והמידה המפורטים.
 (36במקרה של החלקת צמיג על הכביש,
ייתכן עיכוב במעבר הנהיגה למצב .AWD

 (37אם מופיע הסמל שמעיד על כשל
במערכת  ,DTCעל הנהג לשים לב לתגובה
השונה בנהיגה ,ולהוריד את המהירות
בהתאם .הסמל )איור( מזהיר את הנהג לא
לנסוע באזורים שדורשים הנעת  4גלגלים,
או בכבישים מכוסים שלג.
 (38מערכת  ESCאינה מסוגלת לבטל את
חוקי הפיזיקה ,או לשפר את אחיזת הדרך
הקיימת לפי תנאי הדרך.
 (39מערכת  ESCלא מסוגלת למנוע
תאונות ,לרבות אלה הנובעות ממהירות
מופרזת בפניות ,מנהיגה בתנאי אחיזה
חלשה או מציפה.
 (40לעולם אין לבחון את יכולותיה של
 ESCבאופן רשלני ומסוכן ,שיסכן את
בטיחותך ואת בטיחותם של משתמשי
הדרך האחרים.
 (41להפעלה תקינה של  ,ESCעל כל
הצמיגים בכל הגלגלים להיות מאותו דגם
וסוג ,במצב מושלם וחשוב מכל ,מהסוג,
הדגם ומידה המפורטים.
 (42אסור שתכונותיה של מערכת ESC
יעודדו את הנהג ליטול סיכונים מיותרים
ובלתי אחראיים .התאם תמיד את סגנון
הנהיגה שלך לתנאי הדרך ,הראות והתנועה.
הנהג הוא האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.
 (43להפעלה תקינה של מערכת  ,TCעל
כל הצמיגים בכל הגלגלים להיות מאותו
דגם וסוג ,במצב מושלם וחשוב מכל,
מהסוג ,הדגם והמידה המפורטים.
 (44אסור שתכונותיה של מערכת TC
יעודדו את הנהג ליטול סיכונים מיותרים
ובלתי אחראיים .התאם תמיד את סגנון
הנהיגה שלך לתנאי הדרך ,הראות והתנועה.
הנהג הוא האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.
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) 45מערכת  TCאינה מסוגלת לבטל את
חוקי הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך
הקיימת לפי תנאי הדרך.
) 46מערכת  TCלא מסוגלת למנוע תאונות,
לרבות אלה הנובעות ממהירות מופרזת
בפניות ,מנהיגה בתנאי אחיזה חלשה או
מציפה.
) 47לעולם אין לבחון את יכולותיה של
מערכת  TCבאופן רשלני ומסוכן ,שיסכן
את בטיחותך ואת בטיחותם של משתמשי
הדרך האחרים.
) 48מערכת  PBAאינה מסוגלת לבטל את
חוקי הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך
הקיימת לפי תנאי הדרך.
) 49מערכת  PBAלא מסוגלת למנוע
תאונות ,לרבות אלה הנובעות ממהירות
מופרזת בפניות ,מנהיגה בתנאי אחיזה
חלשה או מציפה.
) 50לעולם אין לבחון את יכולותיה של
מערכת  PBAבאופן חסר אחריות ורשלני,
שיסכן את בטיחותם של הנהג ,של
הנוסעים ברכב ושל משתמשי דרך אחרים.
) 51סייען זינוק בעלייה הוא לא בלם חניה.
לכן ,לעולם אל תעזוב את הרכב ,מבלי
לשלב תחילה את בלם החניה ,לדומם את
המנוע ולשלב להילוך ראשון .רק לאחר
פעולות אלה ,הרכב חונה בתנאים בטוחים
)למידע נוסף עיין בנושא "חניה" בפרק
"התנעה ונהיגה"(.
) 52בשיפועים קטנים )עד  (8%אם הרכב
עמוס במטען או אם מחובר אליו גרור,
ייתכן כי לא יופעל סייען הזינוק בעלייה,
והרכב ינוע מעט לאחור .קיימת סכנת
התנגשות מוגברת ברכב או בחפץ אחר.
הנהג הוא האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.
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) 53מערכת  ASTמסייעת לנהיגה ואינה
משחררת את הנהג מאחריותו לנהיגה
ברכב.
) 54לעולם אין לבחון את ביצועי הרכב
המצויד ב HDC-באופן לא זהיר או רשלני
שמסכן את בטיחותם של הנהג ושל אנשים
אחרים.

מערכות ליוע בנהיגה
הרכב עשוי לכלול את מערכות היוע
הבאות:
❒ ) BSMניטור שטחימ מתימ(
❒ ) FCWהתרעה על אי שמירת מרחק
מהרכב הנוע מלפנימ(
❒ ) TPMSמערכת בקרת לחצ אוויר
בצמיגימ(
הפעלת המערכות הנ"ל מתוארת בעמודימ
הבאימ.
מערכת ) BSMניטור שטחימ מתימ(
מערכת  BSMמשתמשת בשני חיישני
רדאר שנמצאימ על הפגוש האחורי
)אחד בכל צד ,ראה איור  ,(69כדי להבחינ
בנוכחות של רכבימ )משאיות ,אופנועימ
וכדומה( בשטחימ המתימ האחוריימ של
רכבכ.
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המערכת מזהירה את הנהג לגבי הימצות
רכבימ באזור הגיהוי באמצאות הדלקת
נורית האזהרה שעל המראה החיצונית בצד
הרלוונטי )איור .(69

70

עמ התנעת המנוע ,הנורית נדלקת ,כדי
להודיע לנהג שהמערכת פעילה.

חיישנימ
(55

החיישנימ מופעלימ ,כאשר כל הילוכ קדמי
משולב במהירות שגבוהה מכ 10-קמ"ש,
או אמ הילוכ הניעה לאחור משולב.
החיישנימ מנוטרלימ זמנית ,כאשר הרכב
נייח ומצב החניה  Pפעיל.
אזור הזיהוי של המערכת כולל את הנתיב
שמכל צד של הרכב )כ 3-מ'(.

כ6-

אזור זו מתחיל ממראת הצד ונמשכ
מ' לכיוונ האחורי של הרכב.
כאשר החיישנימ פעילימ ,המערכת מנטרת
את אזורי הזיהוי בשני צדי הרכב ,ומזהירה
את הנהג מפני נוכחות של רכבימ באזורימ
אלו.
בעת הניעה ,המערכת מנטרת את אזורי
הזיהוי משלושה כיוונימ שונימ )צד הרכב,
החלק האחורי והחלק הקדמי( ,כדי לבדוק
אמ יש צורכ בהתרעת הנהג .המערכת
יכולה לזהות נוכחות של רכב באחד
משלושה אזורימ אלו.
חשוב המערכת לא מודיעה על נוכחות
של עצמ קבוע )מחומי זהירות ,עמודימ,
קירות וכדומה( .אולמ בניבות מוימות,
המערכת עשויה להתחיל לפעול ,אמ היא
מזהה עצמימ אלו .אינ זה מצביע על תקלה
במערכת.
חשוב המערכת לא מזהירה את הנהג
מפני רכבימ שנועימ בנתיבימ המוכימ
בכיוונ הנגדי.

הקפד לא לכות את אזור הפגוש האחורי,
היכנ שנמצאימ החיישנימ )לדוגמה,
במדבקות ,מנשא אופניימ וכדומה(.
אמ ,לאחר רכישת הרכב ,ברצונכ להתקינ
את וו הגרירה ,עליכ לנטרל את המערכת
באמצעות מערכת  .Connectניתנ להפעיל
את התפקוד ,באמצעות בחירה בפריטימ
הבאימ ברצפ בתפריט הראשיSettings :
)הגדרות() Safety ,בטיחות( וBlind Spot-
) Alertהתרעה על עצמימ בשטחימ מתימ(.

ראייה לאחור

המערכת מזהה כלי רכב שנכנימ לאזור
הזיהוי האחורי משני הצדדימ של רכבכ,
שהפרש מהירותמ מרכבכ הוא עד 50
קמ"ש.

ביצוע עקיפות

בביצוע עקיפה איטית )ההפרש במהירות
הוא עד  25קמ"ש( ,וכאשר הרכב נשאר
בשטח המת למשכ כ 1.5-שניות,
נורית האזהרה שעל המראה החיצונית
המתאימה ,נדלקת.

הערות חשובות
אמ גרור חובר לרכב ,המערכת מנוטרלת
באופנ אוטומטי.
לפעילות תקינה של המערכת ,על אזור
הפגוש האחורי )היכנ שנמצאימ החיישנימ(
להיות נקי משלג ,קרח ולכלוכ שהצטבר
עליו כתוצאה ממגע עמ הכביש.
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אמ הפרש המהירויות בינ שני כלי הרכב
הוא גדול יותר מ 25-קמ"ש ,נורית האזהרה
לא תידלק.
מערכת ) RCPזיהוי עצמימ בניעה

לאחור(

מערכת זו מייעת לנהג בעת ביצוע תמרוני
ניעה לאחור ,במקרימ של ראות נמוכה.
מערכת  RCPמנטרת את אזורי הזיהוי
האחוריימ משני צדי הרכב ,ומזהה עצמימ
שנעימ לכיוונ צדי הרכב במהירות מינימלית
של בינ  1קמ"ש ועד  3קמ"ש ,ובמהירות
מקימלית של  35קמ"ש )המהירויות
הרגילות באזורי חניה( .אות קולי וחזותי
מודיע לנהג על הפעלת המערכת.
חשוב אמ החיישנימ מכוימ על ידי עצמימ
או כלי רכב אחרימ ,המערכת לא תתריע
בפני הנהג.

אמ הנהג יישאר באותו הנתיב ,האזהרה
תהיה קבועה.

ביטול הפעלה של תפקוד ההתרעה
על עצמימ בשטחימ מתימ

כאשר פעולת המערכת מבוטלת )התרעה
על עצמימ בשטחימ מתימ במצב ,(OFF
גמ מערכות  BSMאו  RCPלא יפקו
התרעה קולית.
מערכת  BSMתשמור בזיכרונ את מצב
ההפעלה ,הפועל כאשר המנוע דוממ.
לאחר כל התנעה של המנוע ,ייעשה
שימוש במצב ההפעלה שנשמר בזיכרונ
קודמ לכנ.

מערכת התרעה על אי שמירת
מרחק מהרכב הנוע מלפנימ
)(FCW
(59(58(57(56(55

מצב הפעלה

ניתנ להפעיל/לבטל הפעלה של המערכת
דרכ מערכת  .Connectניתנ להפעיל את
התפקוד באמצעות בחירה בפריטימ
הבאימ ברצפ בתפריט הראשיSettings :
)הגדרות() Safety ,בטיחות( וBlind Spot-
) Alertהתרעה על עצמימ בשטחימ מתימ(

(26 (25 (24 (23 (22 (21 (20 (19 (18

מערכת יוע זו מורכבת מרדאר שנמצא
מאחורי הפגוש הקדמי )איור ,(71

התרעה על עצמימ בשטחימ מתימ,
מצב ) Visualאזהרה חזותית(

כאשר המערכת מופעלת ,תישלח אזהרה
חזותית למראה שעל הדלת ,בצד בו זוהה העצמ.
האזהרה החזותית תהבהב ,אמ הנהג
יפעיל את פני האיתות ,ובככ תודיע על
מעבר נתיבימ.
72
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וממצלמה שנמצאת באזור המרכזי של
השמשה הקדמית )איור .(72
במקרה של תאונה אפשרית ,המערכת
מתערבת ,באמצעות בלימה אוטומטית
של הרכב ,כדי למנוע את ההתנגשות או
להפחית את עוצמתה.
המערכת נותנת אותות חזותיימ וקוליימ
באמצעות הודעות ייעודיות ,בתצוגת לוח
המחוונימ.
המערכת עשויה לבלומ מעט ,כדי להזהיר
את הנהג אמ זוהתה האפשרות של
התנגשות קדמית )בלימה מוגבלת(.
המטרה של אותות ובלימה מוגבלת היא
לאפשר לנהג להגיב מיד ,כדי למנוע
או להפחית את התוצאות של תאונה
אפשרית.

אמ הנהג מתערב על ידי לחיצה על
דוושת הבלמ אכ הלחיצה אינה מפקת,
המערכת עשויה להתערב ,כדי למנוע
את תגובתה של מערכת הבלימה ,ובככ
להפחית את מהירות הרכב )יוע נופ
בשלב הבלימה( .המערכת תתערב
אוטומטית במקרה של כנת התנגשות,
או פגיעה בהולכ רגל החוצה את הכביש
)במהירות נמוכה מ 50-קמ"ש(.
חשוב מיבות בטיחותיות ,לאחר עצירת
הרכב ,קליפרי הבלמ עלולימ להישאר
חומימ למשכ כ 2-שניות .ודא שאתה לוחצ
על דוושת הבלמ ,אמ רכב נע מעט קדימה.

הפעלה/כיבוי הפעלה

ניתנ לבטל את ההפעלה של מערכת
ההתרעה על אי שמירת מרחק מרכב
שנוע מלפנימ )ולאחר מכנ להפעילה
מחדש( דרכ מערכת  .Connectניתנ
להפעיל את התפקוד באמצעות בחירה
בפריטימ הבאימ ברצפ ,בתפריט הראשי:
) Settingsהגדרות() Safety ,בטיחות(,
) Forward Collision Warningהתרעה על אי
שמירת מרחק מהרכב שנוע מלפנימ(
ו) Status-מצב(.
ניתנ לבטל את הפעלת המערכת ,גמ
כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב .ON
חשוב ניתנ לשנות את מצב המערכת ,רק
כאשר הרכב נייח.

הפעלה/הפקת פעולה:

מערכת ההתרעה על אי שמירת מרחק
מופעלת יחד עמ התנעת המנוע ,ללא
תלות בתצוגה שבמערכת .Connect

לאחר ביטול הפעלה ,המערכת לא תזהיר
את הנהג מפני התנגשות אפשרית ברכב
שנוע מלפנימ ,ללא תלות בהגדרה
שנבחרה במערכת .Connect
חשוב יחד עמ התנעת המנוע ,המערכת
מופעלת ,ללא תלות במצב בו הייתה בכיבוי
האחרונ.
התפקוד אינו פעיל במהירות נמוכה מ7-
קמ"ש ,או גבוהה מ 200-קמ"ש.
התפקוד פועל:
❒ יחד עמ התנעת המנוע
❒ במצב  ONבמערכת Connect
❒ כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב ON
❒ כאשר מהירות הרכב נעה בינ  7ל200-
קמ"ש.
❒ כאשר חגורות הבטיחות במושבימ
הקדמיימ חגורות

התאמת רגישות המערכת

ניתנ לשנות את רגישות המערכת דרכ
תפריט מערכת  ,Connectבאמצעות בחירה
באחת מהאפשרויות הבאות) Near :קרוב(,
) Medבינוני() Far ,רחוק( .עיינ בתיאור על
הבחירה ,באפשרויות השונות במערכת
.Connect
האפשרות המוגדרת-מראש היא .Med
בהגדרה זו המערכת מזהירה את הנהג
מפני התנגשות אפשרית עמ הרכב שנוע
מלפנימ ,כאשר אותו רכב נמצא במרחק
בינוני ,לא רחוק ולא קרוב.

בהגדרת הרגישות  ,Farהמערכת מזהירה
את הנהג מפני התנגשות אפשרית עמ
הרכב שנוע מלפנימ ,כאשר אותו רכב
נמצא במרחק רב יותר ,ובככ ניתנת לנהג
את האפשרות להאט בעדינות ובהדרגה.
הגדרה זו מאפשרת לנהג את זמנ התגובה
המרבי למניעת תאונה אפשרית.
בהגדרת הרגישות  ,Nearהמערכת מזהירה
את הנהג מפני התנגשות אפשרית עמ
הרכב שנוע מלפנימ כאשר אותו רכב
קרוב .הגדרה זו מציעה זמנ תגובה קצר
יותר בהשוואה להגדרות  MedוFar-
במקרה של התנגשות אפשרית ,אכ
מאפשרת נהיגה דינמית יותר של הרכב.
הגדרת הרגישות של המערכת נשמרת
בזיכרונ בעת כיבוי המנוע.

אזהרת פעולה מוגבלת של המערכת

אמ מופיעה ההודעה הייעודית ,ייתכנ
שתנאימ מוימימ מגבילימ את מערכת
ההפעלה .תנאימ אלו המ לדוגמה חימה
של המצלמה על ידי עצמ או תקלה
במערכת.
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אמ קיימת הפרעה ,נקה את אזור השמשה
הקדמית ,כפי שמוצג באיור .72
כאשר התנאימ המגבילימ אינמ קיימימ
עוד ,המערכת תחזור לפעולה מלאה
ודירה .אמ התקלה נמשכת ,פנה למרכז
שירות מורשה מטעמ מל"ת בע"מ.

אזהרת כשל של המערכת

אמ המערכת כבית ומופיעה הודעה ייעודית
בתצוגה ,קיימת תקלה במערכת.
במקרה כזה הניעה עדיינ אפשרית ,אכ
מומלצ לפנות למרכז שירות מורשה מטעמ
מל"ת בע"מ בהקדמ האפשרי.

חיווי רדאר אינו זמינ

אמ ,עקב תנאימ מוימימ ,הרדאר לא יכול
לזהות מכשולימ כראוי ,המערכת כבית
ומופיעה הודעה ייעודית בתצוגה .תנאימ
אלו המ ראות לקויה ,לדוגמה בשל שלג או
גשמ כבד.
המערכת עלולה להפיק לפעול באופנ
זמני גמ בעקבות הפרעות כגונ בוצ,
לכלוכ או קרח על הפגוש .במקרימ אלו,
תופיע הודעה ייעודית בתצוגה ותבוטל
פעולת המערכת .ההודעה עלולה להופיע
גמ במצבימ של החזרת אור )לדוגמה,
במנהרות עמ אריחימ מחזירי אור ,קרח
או שלג( .כאשר התנאימ המגבילימ אינמ
קיימימ עוד ,המערכת תחזור לפעולה
מלאה ודירה.
במקרימ מוימימ ,הודעה ייעודית זו תוצג,
כאשר הרדאר אינו מזהה כלי רכב או
עצמימ בטווח ראייתו.
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אמ תנאי השטח אינמ היבה האמיתית
להופעת ההודעה ,ודא שהחיישנ נקי
כהלכה .ייתכנ שיש צורכ לנקות או להיר
מכשולימ באזור שמוצג באיור .71
אמ ההודעה מופיעה לעתימ קרובות ,גמ
בהיעדר תנאימ מגבילימ כגונ שלג ,גשמ,
בוצ או הפרעות אחרות ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעמ מל"ת בע"מ ,לבדיקת
יישור החיישנ.
בהיעדר הפרעות נראות לעינ ,ייתכנ שיש
צורכ לנקות את משטח הרדאר על ידי
הרה של המכה .פנה למוכ מורשה
לביצוע פעולה זו.
חשוב מומלצ לא להתקינ התקנימ,
אביזרימ או חיבורימ אוירודינמיימ לפני
החיישנ ,או לכותו ,מכיוונ שתפקוד
המערכת עלול להיפגע כתוצאה מככ.

התרעה על אי שמירת מרחק
בשילוב בלימה פעילה

)אמ קיימת(
אמ נבחר תפקוד זה ,הבלמימ מופעלימ
להפחתת מהירות הרכב ,במקרה של
התנגשות קדמית אפשרית.
התפקוד מויפ לחצ בלימה ,במקרה
שלחיצת הנהג על דוושת הבלמ אינה
מפקת למניעת התנגשות חזיתית.
תפקוד זה פעיל במהירות מעל  -7קמ"ש.

נהיגה בתנאימ מיוחדימ

נהיגה בתנאימ מוימימ ,כגונ:
❒ ניעה קרוב לעיקול.
❒ הרכב שמלפנימ יוצא מכיכר תנועה.
❒ כלי רכב קטנימ ו/או וטימ ממרכז
הנתיב.
❒ כלי רכב אחרימ מחליפימ נתיבימ.
❒ כלי רכב שנועימ בזווית ישרה לרכב.
תיתכנ תגובה מאוחרת או התערבות לא
צפויה של המערכת .על הנהג להקפיד על
זהירות ,להישאר בשליטה על הרכב ולנהוג
בבטחה.
חשוב בתנאי דרכ מורכבימ במיוחד ,הנהג
יכול לבטל את פעולת המערכת באופנ ידני,
דרכ מערכת .Connect

ניעה קרוב לעיקול

כלי רכב קטנימ ו/או וטימ ממרכז הנתיב

כלי רכב שנועימ בזווית ישרה לרכב

בעת כניה או יציאה מעיקול רחב,
המערכת עשויה לזהות רכב מלפניכ,
אכ שאינו נוע באותו הנתיב )איור .(73
במקרימ אלו ,המערכת עשויה להתערב.

המערכת אינה יכולה לזהות כלי רכב
שנועימ לפניכ אכ נמצאימ מחוצ
לטווח של חיישנ הרדאר .ייתכנ שהמערכת
לא תגיב לכלי רכב קטנימ ,כגונ אופניימ או
אופנועימ )איור .(75

המערכת יכולה להגיב זמנית לרכב שנוע
בזווית ישרה לרכב ,ועובר בטווח הזיהוי של
חיישנ הרדאר )איור .(77
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הרכב שמלפנימ יוצא מכיכר תנועה
בכיכר תנועה ,המערכת עשוייה להתערב,
אמ היא מזהה רכב מלפנימ היוצא מכיכר
התנועה )איור .(74

75

החלפת נתיבימ על ידי כלי רכב אחרימ
המערכת עשויה להתערב במקרימ בהמ
כלי רכב אחרימ שמחליפימ נתיבימ,
נכנימ לנתיב הנהיגה שלכ ,ונמצאימ
בטווח הזיהוי של חיישנ הרדאר )איור .(76
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הערות חשובות
❒ המערכת לא נועדה למנוע התנגשויות
ואינ ביכולתה לזהות מראש תנאימ
אפשריימ שעלולימ להוביל לתאונה.
התעלמות מאזהרה זו עלולה להוביל
לפציעות רציניות או קטלניות.
❒ המערכת עשויה להתחיל לפעול ,תוכ
הערכה של מלול הרכב ,בעקבות נוכחות
של עצמימ מתכתיימ שאינמ כלי רכב אחרימ.
לדוגמה ,מעקות בטיחות ,תמרורי דרכ,
מחומימ בכניה לחניונימ ,שערימ לגביית
אגרה ,צמתימ ,שערימ ,פי רכבת ,עצמימ
שנמצאימ באתרי בנייה ,או שנמצאימ גבוה
מעל הרכב )לדוגמה ,גשר( .באותו האופנ,
המערכת עשויה להתחיל לפעול בתוכ
חניונימ רבי קומות או מנהרות ,או עקב
נוור מהכביש.
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הפעלות אפשריות אלו הנ תוצאה של
תרחישי נהיגה אמיתיימ שהמערכת מזהה,
ואינ להתייח אליהנ כאל תקלות.
❒ המערכת נועדה לשימוש בכביש בלבד.
אמ הרכב נע על פני מילה ,יש לבטל את
פעולת המערכת ,כדי למנוע אזהרות לא
רצויות .ביטול פעולה אוטומטי מצוינ על ידי
הידלקות של נורית/מל האזהרה הייעודי
בלוח המחוונימ )עיינ בהנחיות בנושא
"נוריות אזהרה והודעות" ,בפרק "הכר את
לוח המחוונימ"(.

) TPMSמערכת בקרת לחצ אוויר
בצמיגימ(
(66(65(63(62(61(60
(27

הרכב מצויד במערכת בקרת לחצ אוויר
בצמיגימ ) (TPMSשמיידעת את הנהג על
לחצ אוויר נמוכ בצמיגימ ,לפי מידת הלחצ
של הצמיג הקר ,וזאת לפי הפירוט המצוינ
בפרק "נתונימ טכניימ".
המערכת מכילה חיישנ של משדר תדרי
רדיו המותקנ על כל אחד מהגלגלימ
)בחישוק הפנימי של הצמיג( ,ששולח
מידע על מידת לחצ האוויר של כל צמיג,
ליחידת הבקרה )איור .(78
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לחצ האוויר משתנה ,בהתאמ
לטמפרטורה ,ועומד על  0.07בר )(psi 1
בטמפרטורה של  .6.5°Cמשמע ,ירידה
בטמפרטורה החיצונית מקבילה לירידה
בלחצ האוויר בצמיגימ .מלא תמיד את
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הצמיג באוויר בעודו קר .מידת לחצ האוויר
בצמיג מוגדרת לאחר  3שעות בעת
שהרכב נייח ,או ניעה שלא עולה על 1.6
ק"מ ,לאחר  3שעות.
אור שמידת לחצ האוויר בצמיג תחרוג
ממידת הלחצ המרבית שמצוינת בצד
הצמיג .לפרטימ נופימ ,עיינ בהנחיות
תחת הנושא "חישוקימ וצמיגימ" בפרק
"נתונימ טכניימ".
מידת לחצ האוויר עולה בעת הנהיגה.
מצב זה רגיל ואינו מצביע על צורכ בניפוח
הצמיג.
מערכת  TPMSמודיעה לנהג על לחצ אוויר
נמוכ בצמיגימ ,אמ מיבה מוימת הלחצ
מתחת לגבול ,לרבות ההשפעות של
טמפרטורה נמוכה ואיבוד לחצ אוויר רגיל
של הצמיג.
 TPMSתפיק להודיע על לחצ אוויר
נמוכ ,כאשר הלחצ יהיה זהה או גבוה
יותר ממידת הלחצ הרצויה בצמיגימ
קרימ .לפיככ ,אמ לחצ האוויר נמוכ )נורית
נדלקת בלוח המחוונימ(,
האזהרה
הופ אוויר לצמיגימ ,עד שיגיעו לערכ הרצוי
לצמיגימ קרימ.
המערכת מתעדכנת אוטומטית ונורית
כבית בכל פעמ שהמערכת
האזהרה
מקבלת את לחצי האוויר המעודכנימ .כדי
שמידע זה יתקבל במערכת  ,TPMSיש
לנוע במהירות גבוהה יותר מכ 25-קמ"ש,
ולמשכ  20דקות.

דוגמה להפעלה
אמ מידת הלחצ הרצויה בצמיגימ קרימ
)כאשר הרכב נייח למשכ  3שעות לפחות(
היא  2.3בר ) ,(psi 33.4הטמפרטורה
החיצונית היא  20°Cולחצ האוויר שזוהה
הוא  1.95בר ) ,(psi 28.3ירידה של -7°C
תגרומ לירידה במידת לחצ האוויר ,עד
לכ 1.65-בר ) .(psi 23.9מידת לחצ זו נמוכה
מפיק כדי להפעיל את נורית האזהרה
.
התחממות הצמיגימ בעקבות נהיגה,
עלולה להגביר את מידת הלחצ עד לכ1.95-
בר ) ,(psi 28.3אכ נורית האזהרה
תמשיכ לדלוק .במצב זה ,נורית האזהרה
תיכבה רק לאחר מילוי אוויר בצמיגימ ,עד
לערכ הנקוב לצמיגימ קרימ.
חשוב  TPMSמותאמת לצמיגימ ולגלגלימ
המקוריימ .הלחצימ הנקובימ ופ האזהרה
של  TPMSמבוימ על ממדי הצמיגימ
שהותקנו ברכב .שימוש בגלגלימ חלופיימ
שלא מאותו וג ,גודל ודגמ של הגלגלימ
המקוריימ ,עלול לפגוע בפעילות התקינה
של המערכת ולגרומ נזק לחיישנימ .גלגלימ
שהותקנו לאחר רכישה ,עלולימ לגרומ נזק
לחיישנימ.
שימוש בחומר איטומ לצמיגימ לאחר
רכישה ,עלול לגרומ נזק לחיישנ של מערכת
 .TPMSאמ נעשה שימוש בחומר איטומ
לצמיגימ לאחר רכישה ,מומלצ לפנות
למרכז שירות מורשה של חברת מל"ת
בע"מ ,לבדיקת החיישנימ .לאחר בדיקה
והתאמת לחצ האוויר בצמיג ,תמיד יש

להתקינ מחדש את מכה השתומ ,כדי
למנוע כניה של לחות ולכלוכ ,מכיוונ שאלו
עלולימ לגרומ נזק לחיישנ מערכת .TPMS

חיווי על לחצ אוויר נמוכ בצמיגימ
אמ זוהה לחצ אוויר נמוכ בצמיג אחד או
נדלקת בלוח
יותר ,נורית האזהרה
המחוונימ ,ובתצוגה מופיעה הודעה
ייעודית .המערכת תציג בנופ על המכ
את הצמיג/ימ עמ מידת לחצ אוויר נמוכה.
בנופ ,יישמע אות קולי.
במקרה זה ,עצור את הרכב ,בדוק את
מידת הלחצ בכל צמיג ,והופ אוויר בעת
הצורכ ,עד לערכ הרצוי לצמיגימ קרימ,
שמפורט בתצוגה או בתפריט של מערכת
.TPMS

ניתוק זמני של מערכת TPMS

הודעה על בדיקת מערכת TPMS
אמ ישנה תקלה במערכת ,נורית האזהרה
תהבהב למשכ כ 75-שניות ,ולאחר
מכנ תאיר באופנ קבוע .בנופ ,יישמע אות
קולי.
אמ לא ניתנ לבצע זיהוי ,בתצוגה תופיע
הודעה ייעודית וימני מקפימ ""- -
במקומ ערכי הלחצימ.
אמ מתג ההתנעה מועבר למצב  STOPואז
חזרה למצב  ,ONובתצוגה שוב מופיעימ
שני החיוויימ ,ימנ שהתקלה עדיינ קיימת.
נורית האזהרה )איור( כבית כשהתקלה
נעלמת ,וערכ הלחצ מוצג שוב בינ
המקפימ.

תקלה במערכת יכולה להיגרמ במקרימ
הבאימ:
❒ רעשימ חזקימ של גלי רדיו שעלולימ
להפריע לפעולה התקינה של .TPMS
במקרה כזה תופיע הודעה ייעודית
בתצוגה .ההודעה תיעלמ אוטומטית ,ברגע
שההשפעה של גלי הרדיו על המערכת
תפיק.
❒ התקנה לאחר רכישה של רטימ
צבעוניימ על החלונות ,שעלולימ להפריע
לגלי הרדיו של .TPMS
❒ הצטברות שכבות שלג או קרח על
הגלגלימ או על קשתות הגלגלימ.
❒ שימוש בשרשראות שלג.
❒ שימוש במכלולי חישוק/צמיג ללא
חיישנימ עבור .TPMS
לאחר תיקונ הצמיג בחומר האיטומ המקורי
הכלול בערכת  ,TireKitיש להחזיר את
הצמיג למצב הקודמ ,כדי שנורית האזהרה
)איור( תיכבה במהלכ נהיגה רגילה.
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נטרול מערכת TPMS
ניתנ לנטרל את פעולת מערכת , TPMS
באמצעות החלפת הגלגלימ שמצוידימ
ב TPMS-בגלגלימ אחרימ שאינמ מצוידימ
בה )לדוגמה ,בעת החלפת מכלולי גלגל
בחורפ( ,זאת ,במידה שהדבר מתאפשר
במדינה בה בוצעה הרכישה .יש לנוע
לאחר מכנ במשכ  20דקות ,לכל הפחות,
במהירות גבוהה מכ 25-קמ"ש.
מערכת  TPMSתפיק אזהרה קולית ,נורית
האזהרה )איור( תהבהב למשכ כ75-
שניות ולאחר מכנ תאיר באופנ קבוע ,ולוח
המחוונימ יציג את ההודעה ""TPMS check
)בדיקת  (TPMSעמ מקפימ ) ,(- -במקומ
את ערכי הלחצימ.
לאחר ההתנעה הבאה TPMS ,לא תפיק
אזהרה קולית וההודעה הייעודית לא תופיע
בתצוגה ,אכ עדיינ יוצגו המקפימ במקומ
ערכ הלחצ.
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 (55מערכת  TPMSמסייעת לנהיגה ,אך
היא לא מזהירה את הנהג מפני כלי רכב
קרובים שנמצאים מחוץ לאזורי הזיהוי.
על הנהג לשים לב תמיד לנעשה בכביש,
לתנאי הדרך ולמסלול הנסיעה של הרכב.
 (56המערכת מסייעת לנהיגה אך על
הנהג לשים לב תמיד לכביש במהלך נהיגה.
האחריות מוטלת תמיד על הנהג ,שצריך
להתייחס לתנאי התנועה כדי לנהוג בבטחה.
על הנהג לשמור תמיד על מרחק בטוח
מהרכב שנוסע לפניו.
 (57אם הנהג לוחץ על דוושת הבלם עד
סופה ,או אם הוא מבצע תמרון היגוי מהיר,
בעת שהמערכת פועלת ,תפקוד הבלימה
האוטומטית עלול להיעצר )כדי לאפשר
תמרון אפשרי להתחמקות ממכשול,
למשל(.
 (58המערכת מתערבת במקרה של
כלי רכב שנוסעים באותו הנתיב .היא לא
מתייחסת לאנשים ,בעלי חיים ,או חפצים
אחרים ,כגון כסאות גלגלים.
 (59אם הרכב מורם על מסילה למטרות
טיפולי תחזוקה ,או אם הוא נוסע בתוך
מתקן רחיצה אוטומטי ,כאשר ישנו מכשול
לפניו )רכב אחר ,קיר או מכשול אחר,
לדוגמה( ,המערכת עשויה לזהות זאת
ולהתחיל לפעול .במקרה כזה ,יש לנטרל
את המערכת מיד ,באמצעות ההגדרות
שבמערכת .Connect

 (60נוכחות מערכת  TPMSלא מבטלת
את הצורך בבדיקות רגילות של לחץ האוויר
בצמיגים על ידי הנהג ,לרבות בגלגל החלופי,
וביצוע פעולות תחזוקה נכונות .המערכת אינה
משמשת לאיתות על תקלות אפשריות בצמיג.
 (61לחץ אוויר יש לבדוק בצמיגים קרים.
אם מכל סיבה שהיא ,עליך לבדוק את לחץ
האוויר בצמיגים חמים ,אל תפחית את לחץ
האוויר אם הוא גבוה מהערך המומלץ ,אלא
חזור על הבדיקה בצמיגים קרים.
 (62אם הותקן גלגל אחד או יותר ללא
חיישנים ,המערכת לא תהיה זמינה והודעת
אזהרה תופיע בתצוגה ,זאת עד שיותקנו שוב
גלגלים עם חיישנים.
 (63מערכת  TPMSאינה מסוגלת לסמל
ירידת לחץ פתאומית )לדוגמה ,התפוצצות
צמיג( .במקרה זה ,עצור את הרכב בבלימה
הדרגתית ,והימנע מתנועות היגוי חדות.
 (64שינויים בטמפרטורה חיצונית עלולים
להשפיע על לחץ אוויר בצמיגים .המערכת
עשויה לסמן על לחץ נמוך בצמיגים .במקרה
כזה ,בדוק את מידת לחץ האוויר בצמיג קר,
ובמקרה הצורך ,הוסף אוויר עד לערך הרצוי.
 (65החלפת צמיגים רגילים בצמיגי חורף
ולהיפך ,דורשת התאמה של מערכת ,TPMS
לכן יש לבצע את ההחלפה במוסך מורשה
בלבד.
 (66אם הוסר צמיג ,מומלץ להחליף גם את
אטם הגומי של השסתום .פנה למרכז שירות
מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ .יש
להיזהר בעת התקנה/הסרה של צמיגים ו/או
חישוקים .כדי למנוע גרימת נזק או התקנה
לא נכונה של החיישנים ,פעולות התקנה/
הסרה של צמיגים ו/או חישוקים יש לבצע
במוסך מורשה בלבד .פנה למרכז שירות
מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ.

חשוב
 (18בתנאי מזג אוויר מסוימים ,כגון גשם או
ערפל כבד ,ברד או שלג ,ייתכן שהמערכת
תעבוד באופן מוגבל או לא תעבוד כלל.
 (19אין לכסות את חלק הפגוש שלפני החיישן
במדבקות ,בפנסי עזר או בכל עצם אחר.
 (20תיתכן התערבות לא צפויה או
מאוחרת של המערכת ,כאשר כלי רכב
אחרים נושאים מטענים גדולים מדי
לממדיהם ,ובולטים מהצדדים ,מלמעלה ,או
מהחלק האחורי של אותו הרכב.
 (21תיתכן השפעה משמעותית על פעולת
המערכת במקרה של ביצוע שינויים ברכב,
כמו שינוי מראה החלק הקדמי ,שינוי
בצמיג ,או העמסת מטען כבד יותר מהרגיל
על הרכב.
 (22טיפולים לא נכונים בחלקו הקדמי של
הרכב )בפגוש ,בשלדה( ,עלולים לשנות
את מיקומו של חיישן הרדאר ,ולהשפיע
על פעולתו .לטיפולים מסוג זה יש לפנות
למרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת בע"מ.
 (23אל תחבל או תבצע שינויים מכל סוג
בחיישן הרדאר או במצלמה שעל השמשה
הקדמית .אם יש תקלה בחיישן ,פנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת
בע"מ.
 (24אל תשתמש במתזי לחץ גבוה כדי
לנקות את החלק התחתון של הפגוש,
ובייחוד לא את המחבר החשמלי של
המערכת.

 (25הקפד לא לחבל באזור שמסביב
לחיישן )לוח המכסה את החיישן בחלק
השמאלי של הפגוש( במהלך ביצוע תיקונים
וצביעות .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 ס.מ.ל.ת בע"מ ליישור ולהחלפת
החיישן.
 (26במהלך גרירת גרור ,רכב ,או במהלך
העמסת הרכב על רכב הובלה )או על
הרכב להובלה( ,יש לנתק את המערכת
דרך מערכת .Connect
 (27ערכת החירום לתיקון צמיג שסופקה
עם הרכב ,פועלת בתיאום עם חיישני
 .TPMSשימוש בחומרי איטום שאינם
זהים לאלו המקוריים ,עלול לפגוע בפעולת
הערכה .אם אתה משתמש בחומרי איטום
לא זהים לאלו המקוריים ,מומלץ לבדוק את
פעולת החיישן במוסך מוסמך.

מערכת להגנה על נועימ
ציוד הבטיחות החשוב ביותר מורכב
מהמערכות הבאות:
❒ חגורות בטיחות
❒ מערכת ) SBAתזכורת חגורות בטיחות(
❒ משענות ראש
❒ מושבי בטיחות לילדימ
❒ כריות אוויר קדמיות וצדדיות
קרא בעיונ רב את המידע הכלול בעמודימ
הבאימ .לשימוש נכונ במערכת ההגנה
חשיבות מכרעת ביכולת לפק את רמת
הבטיחות המרבית לנהג ולנועיו.
כוונונ משענות הראש מתואר בנושא
"משענות ראש" בפרק "הכרת מכוניתכ".
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חגורות בטיחות
לכל חגורות הבטיחות שלוש נקודות עגינה
עמ מנגנונ גלילה לכל אחת.
מנגנונ הגלילה נועל את חגורת הבטיחות
במהלכ בלימה חדה ,או האטה חזקה בשל
פגיעה .ובככ מאפשר לרצועת החגורה
להחליק בחופשיות להתאימ לגופ הנוע.
בתאונה תינעל חגורת הבטיחות כדי
להפחית את השפעת ההתנגשות בתא
הנועימ ואת כנת ההיזרקות מהרכב.
באחריות הנהג לאכופ את החוק המקומי
התקפ ,הנוגע לשימוש בחגורות הבטיחות
)ולדאוג שנועיו אוכפימ אותו(.
חגור תמיד את חגורות הבטיחות לפני
תחילת הניעה.

שימוש בחגורות הבטיחות

כדי לחגור נכונ את חגורת הבטיחות ,יש
לשבת זקופ ולהישענ על משענת הגב.
כדי לחגור את החגורה ,החזק את הלשונית
 ,1איור  ,79והכנ אותה לתוכ אבזמ  2עד
שתינעל בו.
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אמ חגורת הבטיחות נתקעת במהלכ
הוצאה ,אפשר לה להיגלל לאחור מעט,
ומשוכ אותה שוב ללא ניעור.
כדי לשחרר את חגורת הבטיחות ,לחצ על
לחצנ  .3החזר את חגורת הבטיחות ביד
אל המנגנונ שלה ,בעוד שהיא מתכנת
בפנימ ,כדי למנוע פיתולימ.
(67

המנגנונ עשוי להינעל ,כאשר הרכב חונה
במדרונ תלול; זוהי אינה תקלה .יתרה
מזאת ,מנגנונ הגלילה נועל את החגורה,
אמ היא נמשכת בחדות או בעת בלימה
פתאומית ,התנגשות וניעה בעיקולימ
במהירות גבוהה.
חגור את חגורות הבטיחות במושב האחורי
כפי שמתואר באיורימ  80ו.81-

81
(68

כוונונ גובה של חגורות הבטיחות
ניתנ לכווננ את חגורת הבטיחות לארבעה
גבהימ.
כדי לכוונ את הגובה העליונ ,מלמעלה
למטה ,לחצ על לחצנ ) 4איור  (82והחלק
את המכווננ כלפי מטה .ניתנ להעלות את
מכוונ הגובה ללא צורכ ללחוצ על הלחצנ.

התאמ תמיד את גובהה של חגורת
הבטיחות למידות הנוע החוגר אותה:
פעולה זו מפחיתה במידה ניכרת את כנת
הפציעות בעת התנגשות.
כאשר רצועת הכתפ עוברת בינ הכתפ
לצוואר הנוע ,משמע שהיא מכווננת
היטב.

 (70לאחר כוונון הגובה ,בדוק תמיד
שהסמן שבו הטבעת מקובעת נעול באחד
מהמצבים הקבועים מראש .כדי לעשות
זאת ,כאשר לחצן  1משוחרר משוך
אותה למטה ,כדי שיינעל מנגנון הנעילה,
אם הידית לא שוחררה באחד המצבים
האפשריים.

מערכת ) SBAהתרעה לחגירת
חגורות בטיחות(
מערכת  SBAמזכירה לנועימ במושבימ
הקדמיימ והאחוריימ )אמ קיימימ(,
שחגורות הבטיחות שלהמ איננ חגורות.
המערכת ממלת אילו חגורות בטיחות לא
נחגרו ,באמצעות אזהרות חזותיות )נוריות
אזהרה בלוח המחוונימ ומלימ בצג( ואות
קולי )ראה את הפקאות הבאות(.
הערה פנה למרכז שירות מורשה מטעמ
מל"ת בע"מ ,לניתוק ההתרעות הקוליות,
ניתנ להפעיל מחדש את ההתרעות
הקוליות באמצעות מערכת .Connect

התנהגות של נורית תזכורת של
חגורת בטיחות קדמית
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 (67לעולם אל תלחץ על לחצן  3במהלך
נסיעה.
 (68זכור שבתאונה ,הנוסעים הלא חגורים
במושבים האחוריים ,חשופים לסכנות
חמורות ומסכנים את הנוסעים במושבים
הקדמיים.
 (69כוונן את הגובה של חגורות הבטיחות
כאשר הרכב נייח.

כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ,ON
נדלקת נורית האזהרה ) Çאיור  ,(83לכמה
שניות ,בינ אמ חגורות הבטיחות הקדמיות
חגורות או לא.
אמ הנהג או הנוע הקדמי משחררימ את
חגורות הבטיחות שלהמ כאשר הרכב נייח,
נורית האזהרה תדלוק בקביעות.
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אמ הנהג או הנוע הקדמי משחררימ את
חגורות הבטיחות שלהמ ,בעוד שהרכב נייח
)והנועימ ישובימ( ,נורית האזהרה תדלוק
בקביעות.
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אמ הנהג והנוע הקדמי אינמ חגורימ
ברגע שמהירות הרכב עולה על  8קמ"ש,
יישמע אות קולי ותהבהב נורית האזהרה
 Çבמשכ כ 105 -שניות.
כאשר מופעל מחזור אזהרות זה ,הוא
יימשכ עד ופו )ללא קשר למהירות
הרכב( ,או עד שייחגרו חגורות הבטיחות.
כאשר הילוכ ניעה לאחור משולב בעת
מחזור האזהרות ,ינוטרל האות הקולי
ותדלוק נורית האזהרה  Çבקביעות.
מחזור האזהרות יופעל שוב ברגע שתחצה
המהירות את הפ של  8קמ"ש.
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מל התנהגות של חגורת
בטיחות במושב האחורי

)אמ קיימ(
המלימ מופיעימ בתצוגה )איור  (82מפר
שניות לאחר שמתג ההתנעה הועבר למצב
 ,ONונעלמימ לאחר כ 30-שניות.
לאחר גירת דלת ,או שינוי במצב חגורת
הבטיחות ,המלימ מופיעימ שוב למשכ
כ 30-שניות ,עד להיעלמותמ.
המלימ שמופיעימ בתצוגה מצביעימ על:
 - 1חגורת הבטיחות במושב השמאלי
האחורי
 - 2חגורת הבטיחות במושב האמצעי
האחורי )אמ קיימת(

❒ אם החגורה חגורה ,יופיע מל ירוק
❒ אם החגורה אינה חגורה ,יופיע
מל אדומ
אמ חגורת בטיחות במושב האחורי אינה
חגורה ,התרעה קולית ) 3צפצופימ(
תופעל ,יחד עמ הידלקות המל התואמ
בתצוגה.
המלימ יידלקו שוב למשכ  30שניות ,בכל
פעמ שאחת הדלתות האחוריות תיגר.
אמ כמה חגורות איננ חגורות ,החיווי
החזותי )הבהוב באדומ( יתחיל ויפיק
לבדו ,עבור כל נורית אזהרה.
המל ייהפכ ירוק ,לאחר שחגורת
הבטיחות המתאימה תיחגר.
המלימ של החגורות במושב האחורי
ייכבו ,לא משנה מהו מצב החגורה )מל
אדומ או ירוק( ,כ 30-שניות ,לאחר הופעת
האות האחרונ.

הערות חשובות
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 - 3חגורת הבטיחות במושב הימני האחורי
המלימ מופיעימ בהתאמ לחגורות
הבטיחות במושב האחורי ,וממשיכימ
לדלוק למשכ כ 30-שניות מרגע השינוי
האחרונ של מצב חגורת הבטיחות:

בכל הנוגע למושבימ האחוריימ ,מערכת
) SBRתזכורת חגורת בטיחות( תמנ,
רק אמ חגורות הבטיחות איננ חגורות
)באמצעות מל אדומ( ,או חגורות )מל
ירוק( ,אכ לא תמנ על נוכחות של נועימ.
כאשר מתג ההתנעה במצב  ,ONנוריות
האזהרה/מלימ נשארימ כבויימ ,אמ כל
חגורות הבטיחות )במושבימ הקדמיימ
והאחוריימ( חגורות.
המלימ של החגורות במושב האחורי יידלקו
במשכ מפר שניות ,לאחר העברת מתג
ההתנעה למצב  ,ONלא משנה מה מצב
חגורות הבטיחות )גמ אמ כולנ חגורות(.

כל נוריות האזהרה/מלימ יידלקו ,כאשר
חגורה אחת לפחות תשוחרר או תיחגר.

מותחנימ
הרכב מצויד במותחני חגורות בטיחות
בכל המושבימ הצדדיימ ,אשר מותחימ
את חגורות הבטיחות בכמה נטימטרימ
במקרה של התנגשות חזיתית חמורה.
המ מבטיחימ הידוק מושלמ של חגורות
הבטיחות על גופי הנועימ ,לפני
שמתחילה פעולת הריונ.
ניתנ לדעת שהמותחנימ הופעלו ,כאשר
חגורת הבטיחות נגללת אל מנגנונ הגלילה
שלה.
רכב זה גמ מצויד במותחנ שני על חגורות
הבטיחות במושבימ הקדמיימ )מותקנ
באזור  .(kick plateהפעלתו מומנת
באמצעות התקצרות של כבל המתכת.
ייתכנ כי הפעלת המותחנ תלווה בהיווצרות
עשנ ,שאינו מזיק ואינו מצביע על כנת
שריפה.
אינ צורכ לתחזק את המותחנ או לשמנ
אותו :כל שינוי במצבו המקורי ,יפגע
ביעילותו.
אמ בשל אונות טבע )שיטפונ ,ופה וכד'(
נפגע ההתקנ ממימ ומבוצ ,יש להחליפו.
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת
מל"ת בע"מ.

חשוב כדי ליהנות מרמת ההגנה המרבית
של המותחנ ,יש להדק את חגורת
הבטיחות על החזה ועל האגנ.

מגבילי עומ
(71
(28

כדי להגביר את בטיחות הנועימ ,מנגנוני
הגלילה של חגורות הבטיחות במושבימ
הצדדיימ ,מצוידימ במגביל עומ ,המבקר
את הכוח המופעל על החזה ועל הכתפיימ,
במהלכ פעולת הריונ של חגורת הבטיחות
בהתנגשות חזיתית.

אזהרות כלליות הנוגעות לשימוש
בחגורות הבטיחות
(74 (73 (72

באחריות הנהג לאכופ את החוק המקומי
התקפ ,הנוגע לשימוש בחגורות הבטיחות
)ולדאוג שנועיו אוכפימ אותו( .חגור תמיד
את חגורות הבטיחות ,לפני תחילת הניעה.
נשימ הרות חייבות לחגור חגורות בטיחות,
מכיוונ שהחגורות מפחיתות משמעותית
את כנת הפציעות עבורנ ועבור עובריהנ.
נשימ הרות חייבות להעביר את רצועת
החיק של חגורת הבטיחות ,נמוכ ככל
האפשר על האגנ ,מתחת לבטנ) ,איור .(85
ככל שההריונ מתקדמ ,על הנהגת לכווננ
את המושב ואת גלגל ההגה באופנ
שיאפשר לשלוט ברכב במלואו )נגישות
קלה לדוושות ולגלגל ההגה(.
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יש לשמור על מרווח מרבי בינ הבטנ לגלגל
ההגה.
אור שחגורת הבטיחות תהיה מפותלת.
על רצועת הכתפ לעבור מעל הכתפ ודרכ
החזה באלכונ .על רצועת החיק לעבור על
האגנ) ,איור  ,(86ולא על בטנ הנוע .לעולמ
אל תשתמש באביזרימ )תפימ ,צבתות
וכד'( המרחיקימ את חגורת הבטיחות
מהגופ.

חגורת בטיחות אחת מיועדת לשימוש
בידי אדמ אחד .לעולמ אל תיע ילד ישוב
על ברכי נוע אחר ,וחגור באותה חגורת
הבטיחות) ,איור  .(87ככלל ,אל תכני דבר
בינ הנוע לחגורת הבטיחות שלו.

87

תחזוקת חגורות בטיחות
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86
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כדי לתחזק את חגורות הבטיחות בתנאימ
מיטביימ ,הקפד על האזהרות הבאות:
❒ השתמש תמיד בחגורת הבטיחות
כשהיא מתוחה היטב ולא מפותלת; ודא
שהיא נעה בחופשיות וללא הפרעות.
❒ בדוק את תקינותה של חגורת הבטיחות
באופנ הבא :חבר את חגורת הבטיחות
ומשוכ אותה בחוזקה.
❒ החלפ את חגורת הבטיחות לאחר
תאונה בדרגת חומרה מוימת ,אפילו אמ
ימני נזק אינמ גלויימ .החלפ תמיד את
חגורת הבטיחות אמ הופעלו המותחנימ.
❒ דאג שמנגנוני הגלילה לא יירטבו :המ
פועלימ כהלכה רק אמ המ יבשימ.

❒ החלפ את חגורת הבטיחות ,אמ יש
עליה ימני בלאי או חתכימ.

אזהרה
 (71מותחני החגורות מופעלים פעם אחת
בלבד .לאחר הפעלתם ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ על
מנת להחליף את המותחנים.
 (72הסרה של מותחנים ושל רכיבי חגורות
בטיחות או טיפול בהם אסור בהחלט .כל
התערבות ברכיבים אלה ,חייבת להתבצע
בידי אנשי מקצוע מוסמכים .פנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ.
 (73להגנה מרבית ,הצב את משענת הגב
במצב זקוף ,הישען עליה והדק את חגורת
הבטיחות על חזך ועל האגן שלך .חגור
תמיד את חגורת הבטיחות ,הן במושב
הקדמי והן באחורי .אם אתה אינך חגור
במהלך הנסיעה ,גוברת סכנת פציעות
חמורות וקטלניות בתאונה.
 (74אם הופעל עומס רב על חגורת
הבטיחות בתאונה ,לדוגמה ,החלף אותה
ואת חיבוריה ,את ברגיה ואת המותחן שלה.
אפילו אם אינך מבחין בשום נזק ,ייתכן כי
היא איבדה את הגמישות שלה.

חשוב
 (31פעולות הכרוכות בנקישות ,רעידות או
חימום מקומי )מעל  100°Cבמשך  6שעות
לכל היותר( בסביבת המותחן ,עלולות
לגרום נזק למותחן או להפעיל אותו .פנה
למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת
בע"מ ,כדי לטפל בחלקים אלה.

מערכות להגנה על ילדימ
העת ילדימ בבטחה
(78 (77 (76 (75

להגנה מרבית בתאונה ,על כל הנועימ
לשבת ולהשתמש נכונ במערכות ריונ
רלוונטיות ,לרבות תינוקות וילדימ!
זוהי הנחיית חובה בכל מדינות האיחוד
האירופי בהתאמ לתקנ 2003/20/EC
ילדימ שגובהמ עד  1.50מ' ושגילמ עד
 12שנימ ,חייבימ לשבת במושב בטיחות
מתאימ במושב האחורי .טטיטיקת
תאונות מוכיחה ,שהמושב האחורי בטוח
יותר לילדימ.
בהשוואה לאדמ מבוגר ,ראשו של הילד
גדול וכבד יותר ביח לשאר הגופ ,ומבנה
השרירימ והשלד שלו עדיינ לא מפותח.
לפיככ ,יש להשתמש במערכות ריונ
נכונות אחרות מלבד חגורות בטיחות ,כדי
להפחית את כנת הפציעות בעת תאונה,
בלימה חדה או תמרונ פתע.

ילדימ חייבימ לשבת באופנ בטוח ונוח.
מומלצ להיע את הילד במושב הבטיחות
הפונה לאחור במשכ תקופה ארוכה ,ככל
האפשר )עד גיל  4-3שנימ לפחות( ,וכל
עוד מאפייניו של המושב מאפשרימ זאת,
מכיוונ שזהו המצב הבטוח בעת תאונה.
את מושב הבטיחות הנכונ יש לבחור לפי
משקלו וגודלו של הילד .קיימימ כמה וגימ
של מושבי בטיחות לילדימ ,שניתנ להדקמ
לרכב באמצעות חגורות הבטיחות ,או
באמצעות עיגוני איזופיק.i-Size/
מומלצ לבחור את מושב הבטיחות
המתאימ ביותר לילד .לכנ ,מומלצ לעיינ
בחוברת הוראות התפעול המופקת עמ
מושב הבטיחות ,כדי לוודא שהיא נכונה
לילדכ.
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באירופה מאפייניהמ של מושבי הבטיחות
מודרימ בתקנ  , ECE-R44המחלק אותמ
לחמש קבוצות משקל:
קבוצה

קבוצת משקל

קבוצה 0

משקל עד  10ק"ג

קבוצה +0

משקל עד  13ק"ג

קבוצה 1

משקל בינ  18-9ק"ג

קבוצה 2

משקל בינ  25-15ק"ג

קבוצה 3

משקל בינ  36-22ק"ג

תקנ  ECE-R44אוחד לאחרונה עמ תקנ
 ,ECE R-129שמגדיר את המאפיינימ של
מושבי הבטיחות החדשימ לילדימ i-Size
)עיינ בנושא "תאימות המושבימ לשימוש
במערכת ריונ לילדימ  "i-Sizeלפרטימ
נופימ(.
כל מושבי הבטיחות חייבימ להכיל תעודות
תאימות ביחד עמ תו בקרה ,על תווית
המחוברת קבוע למושב ,ואינ להירה.
קטלוג  Lineaccessoriכולל מושבי בטיחות
לילדימ עבור כל קבוצת משקל .מומלצ
לרכוש מושבימ אלה ,מכיוונ שהמ עוצבו
במיוחד לרכבי אלפא רומיאו.

התקנת מושבי בטיחות לילדימ
עמ חגורות בטיחות

מושבי הבטיחות האוניברליימ מותקנימ
באמצעות חגורות הבטיחות העומדימ
בתקנ  ,ECE R44ומחולקימ לקבוצות
משקל שונות.
(82 (81 (80 (79

קבוצה 1

ילדימ במשקל  9ק"ג עד  18ק"ג ,אפשר
להיע במושבי בטיחות הפונימ לפנימ,
)איור .(89

חשוב האיורימ מיועדימ להמחשה ולהנחיות
הרכבה בלבד .התקנ את מושב הבטיחות
בהתאמ להוראות היצרנ שמופקות עמ
המושב.

קבוצה  0ו0+ -

יש להיע תינוקות שמשקלמ עד  13ק"ג
במושב בטיחות הפונה לאחור )איור ,(88
התומכ בראשו של התינוק ואינו מפעיל
לחצ על צווארו בהאטה חדה.
89

88

86

הל-קל מחובר לרכב באמצעות חגורות
הבטיחות ,כפי שמוצג באיור  ,88ואת
התינוק יש לחגור בחגורות הבטיחות של
הל-קל עצמו.

קבוצה 2

קבוצה 3

ילדימ במשקל  15עד  25ק"ג יכולימ
להשתמש ישירות בחגורות הבטיחות של
הרכב) ,איור .(90

עבור ילדימ במשקל בינ  22ל 36 -ק"ג,
ישנמ מושבי הגבהה המאפשרימ לחגור
נכונה את חגורת הבטיחות.
איור  91מציג את התנוחה הנכונה עבור
הילד במושב האחורי.

90

מושב הבטיחות נדרש ,רק כדי למקמ
נכונה את הילד ביח לחגורת הבטיחות
הרלוונטית ,כדי שרצועת הכתפ תעבור
על חזה הילד ולא על צווארו ,וכדי שרצועת
החיק תעבור על האגנ ולא על הבטנ.

91

ילדימ בגובה מעל  1.50מ' יכולימ להשתמש
בחגורות הבטיחות של הרכב כמו מבוגרימ.
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תאימות מושב הנוע לתקנות הנוגעות לשימוש במושב בטיחות מוג אוניברלי
בהתאמ לתקנ אירופי  2000/3/ECהתאמתו של כל מושב להתקנת מושב בטיחות מוצגת בטבלה הבאה:
מיקומ של מושב בטיחות אוניברלי
מושב נוע קדמי
קבוצה

קבוצת משקל

מושבימ אחוריימ

כריות אוויר של
נוע מופעלות

כריות אוויר
של נועימ
מנוטרלות

נוע במושב
האמצעי האחורי

מושבימ
אחוריימ צדדיימ

קבוצה 0

משקל עד  10ק"ג

X

U

U

U

קבוצה +0

משקל עד  13ק"ג

X

U

U

U

קבוצה 1

משקל בינ  18-9ק"ג

X

U

U

U

קבוצה 2

משקל בינ  25-15ק"ג

U

U

U

U

קבוצה 3

משקל בינ  36-22ק"ג

U

U

U

U

 = Xהמושב אינו מתאימ להעת ילדימ בקבוצת משקל זו.
 = Uמתאימ למושב בטיחות לילד ,מוג אוניברלי ,בהתאמ לתקנה אירופית  EEC-R44עבור קבוצת המשקל המפורטת.
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התקנת מושב בטיחות מוג
איזופיק
(87 (86 (85 (84 (83

המושבימ האחוריימ הצדדיימ של הרכב
מצוידימ בעיגוני איזופיק להתקנה מהירה,
פשוטה ובטוחה של מושב הבטיחות לילד.
מערכת האיזופיק מאפשרת לכ להתקינ
את מושב הבטיחות מוג איזופיק ללא
שימוש בחגורות הבטיחות של הרכב ,אלא
באמצעות שלושה עיגונימ ברכב.
מושבי בטיחות רגילימ ניתנ להתקינ לצד
מושבי איזופיק במושבימ אחרימ ברכב.
כדי להתקינ מושב בטיחות מוג איזופיק,
חבר אותו לשני עיגוני מתכת) ,איור ,(92
שנמצאימ מתחת לכיויימ  2שמאחורי
כרית המושב האחורי ,במפגש שלה עמ
משענת הגב .לאחר מכנ חבר את הוו
העליונ של מושב הבטיחות אל העיגונ
"קשירה עליונה" ) ,איור  ,(93שנמצא
מאחורי משענת הראש של המושב.
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הערה מותר להשתמש במושב בטיחות
אוניברלי מוג איזופיק העומד בתקנ
" ECE R44איזופיק אוניברלי" )R44/03
או גראות משודרגות() ,איור .(95
קבוצות המשקל האחרות מכוות במושב
בטיחות איזופיק פציפי שעוצב ,נבחנ
ואושר לרכב זה בלבד )ראה את רשימת
המכוניות ,המופקת עמ מושב הבטיחות(.
93

באיור  94תמצא דוגמה למושב בטיחות
אוניברלי מוג איזופיק עבור קבוצת
משקל .1
חשוב איור  94נועד להמחשה ולהנחיות
הרכבה בלבד .התקנ את מושב הבטיחות,
בהתאמ להוראות היצרנ שמופקות עמ
המושב.
95
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תאימות המושבימ למושב בטיחות עמ בי איזופיק
מיקומי איזופיק ברכב זה
קבוצות גודל

מושב בטיחות

מושב נוע קדמי

מושבימ אחוריימ
צדדיימ

נוע במושב
האמצעי האחורי
)אמ קיימ(

E

ISO/R1

X

IL

X

E

ISO/R1

X

IL

X

D

ISO/R2

X

IL

X

C

ISO/R3

X

IL

X

D

ISO/R2

X

IL

X

C

ISO/R3

X

IL

X

B

ISO/F2

X

IUF-IL

X

B1

ISO/F2X

X

IUF-IL

X

A

ISO/F3

X

IUF-IL

X

קבוצה 2
)מ 15 -עד  25ק"ג(

X

IL

X

קבוצה 3
)מ 22 -עד  36ק"ג(

X

IL

X

קבוצות משקל
קבוצה 0
)עד  10ק"ג(
קבוצה 0
)עד  13ק"ג(

קבוצה 1
)מ 9 -עד  18ק"ג(

 Xמיקומ איזופיק אינו מתאימ למושב בטיחות לילד מוג איזופיק בקבוצת משקל זו ו/או בקבוצת גודל זו.
 ILמתאימ למושב בטיחות מוג איזופיק מוג "מותאמ לרכב"" ,מוגבל" או "חצי אוניברלי" ,שמאושר לוג רכב זה.
 IUFמתאימ למושב בטיחות אוניברלי מוג איזופיק ,הפונה לפנימ שמאושר לשימוש בקבוצת משקל זו.
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תאימות המושבימ לשימוש

במערכת ריונ לילדימ i-Size
המושבימ הצדדיימ האחוריימ של הרכב
מאושרימ לשימוש במושבי הבטיחות
החדישימ מוג .i-Size
מושבי בטיחות אלה ,שנבנו ואושרו בהתאמ
לתקנ ) ,i-Size (ECE R129מבטיחימ תנאי
בטיחות טובימ יותר להעת ילדימ ברכב:
❒ עד לגיל  15חודשימ ,יש להיע את הילד
במושב בטיחות הפונה לאחור.
❒ ההגנה של מושב הבטיחות מוגברת
במקרה של התנגשות צדדית.
❒ מומלצ להשתמש במערכת איזופיק,
כדי למנוע התקנה לא נכונה של מושב
הבטיחות.
❒ יעילות הבחירה במושב הבטיחות,
שאינה נקבעת בהתאמ למשקל אלא
לגובה הילד ,גוברת.
❒ התאימות בינ מושבי הבטיחות למושבי
הרכב היא טובה יותר :מושבי הבטיחות
 i-Sizeהמ וג של "איזופיק-על" ,כלומר
ניתנ להתאיממ גמ לוגימ מאושרימ של
מושבי  ,i-Sizeוגמ לוגימ מאושרימ של
מושבי איזופיק )תקנ .(ECE R44

הערה מושבי הרכב המאושרימ לוג
,i-Sizeמומנימ במל שמוצג באיור .96

96
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הטבלה הבאה מתארת את האפשרות של התקנת מושב בטיחות ) i-Sizeבהתאמ לתקנ האירופי .(ECE 129
מיקומי  i-Sizeברכב

מושבי בטיחות מוג
.i-Size

מושב בטיחות

מושב נוע קדמי

ISO/R2

X

i-U

X

ISO/F2

X

i-U

X

 :i-Uמתאימ למושב בטיחות  i-Sizeאוניברלי ,הפונה גמ לפנימ וגמ לאחור.
 :Xאינו מתאימ למושב בטיחות  i-Sizeאוניברלי.
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מושבימ אחוריימ
צדדיימ

מושב אחורי אמצעי

מושבי בטיחות שמומלצימ לשימוש ברכבכ

קטלוג האביזרימ של אלפא רומיאו  Lineaccessoriמכיל מגוונ מלא של מושבי בטיחות לילדימ ,שאפשר להתקינ ברכבכ ,באמצעות חגורת
בטיחות בעלת שלוש נקודות עיגונ או באמצעות עיגוני איזופיק.
חשוב התקנ את מושב הבטיחות ,בהתאמ להוראות היצרנ שמופקות עמ המושב.
קבוצת משקל

מושב בטיחות לילדימ

וג מושב הבטיחות

PEG-PEREGO
Primo Viaggio SL

קבוצה  :+0מלידה עד
 13ק"ג
גובה  40עד " 85מ

איזופיק ביי 0+1 K

התקנה של מושב הבטיחות

מושב בטיחות מוג איזופיק/אוניברלי.
יש להתקינ אותו נגד כיוונ הניעה,
באמצעות חגורות הבטיחות של הרכב
בלבד ,או באמצעות בי איזופיק K
ייעודי )שנרכש בנפרד( ,ובאמצעות עיגוני
איזופיק של הרכב.
מומלצ להשתמש בבי איזופיק
 Kהייעודי )שנרכש בנפרד( ובעיגוני
האיזופיק של הרכב ,כדי להתקינ את
מושב הבטיחות.
יש להתקינ אותו במושבימ האחוריימ
הצדדיימ.
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בטיחות

קבוצת משקל

מושב בטיחות לילדימ

וג של מושב בטיחות

Fair G0/1S

קבוצה 1
)מ 9 -עד  18ק"ג(
גובה  67עד " 105מ
 :1התקנ Fair ISOFIX RWF
או
 :2התקנ Fair ISOFIX FWF
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התקנה של מושב בטיחות

מושב בטיחות מוג איזופיק/אוניברלי.
אפשר להתקינו באמצעות חגורות
הבטיחות של הרכב )בכיוונ הניעה בלבד(,
או באמצעות עיגוני האיזופיק.
חברת אלפא רומיאו ממליצה להתקינ
את המושב באמצעות התקנ איזופיק
הפונה לאחור )  RWFמוג  Aפציפי
שיש לרכוש בנפרד( ,או באמצעות
התקנ איזופיק הפונה לפנימ )מוג
 FWF Gפציפי שיש לרכוש בנפרד(,
משענות ראש קשות )יש לרכוש
בנפרד( ועיגוני האיזופיק של הרכב.
יש להתקינ אותו במושבימ האחוריימ
הצדדיימ.

המלצות עיקריות להעה בבטחה
של ילדימ
❒ התקנ את מושב הבטיחות לילד במושב

האחורי ,מכיוונ שהוא המקומ המוגנ ברכב
בעת תאונה.
❒ הע ילדימ במושב בטיחות הפונה
לאחור תקופה ארוכה ככל האפשר ,עד גיל
 3-4אמ ניתנ.
❒ אמ מושב בטיחות הפונה לאחור
הותקנ במושב הנוע הקדמי ,מומלצ
להיר את משענת הראש )עיינ בתהליכ
ההרה בנושא "משענת ראש" ,בפרק
"הכר את רכבכ"( .אמ אינ כוונה להתקינ
מושב בטיחות ,על משענת הראש להיות
מותקנת כהלכה.
❒ אמ כרית האוויר של הנוע הקדמי
מנוטרלת ,בדוק תמיד שדולקת נורית
האזהרה הייעודית בלוח המכשירימ ,כדי
לוודא שהכרית אכנ מנוטרלת.
❒ הקפד לפעול לפי ההוראות הנלוות
למושב הבטיחות .שמור את חוברת
ההוראות ברכב ,ביחד עמ הממכימ
האחרימ ופר נהג זה .אל תתקינ מושב
בטיחות משומש ללא הוראות.
❒ במושב בטיחות אחד ניתנ להיע ילד
אחד בלבד .לעולמ אל תושיב שני ילדימ
במושב בטיחות אחד.
❒ בדוק תמיד שחגורות הבטיחות לא
עוברות על צווארו של הילד.
❒ בדוק תמיד שחגורת הבטיחות חגורה
היטב באמצעות משיכתה.

❒ במהלכ הניעה ,ודא שהילד יושב נכונה
ולא משחרר את חגורת הבטיחות שלו.
❒ לעולמ אל תרשה לילד להניח את רצועת
הכתפ מתחת לזרוע או מאחורי גבו.
❒ לעולמ אל תיע ילדימ על הברכיימ
שלכ ,אפילו תינוקות רכימ .איש לא יצליח
להחזיק ילד בתאונה.
❒ אמ הרכב היה מעורב בתאונה ,החלפ
את מושב הבטיחות במושב חדש.

אזהרה
 (75סכנה חמורה כאשר כרית אוויר
של נוסע קדמי פעילה ,אל תתקין מושב
בטיחות לילדים הפונה לאחור במושב
הקדמי .פתיחה של כרית האוויר בתאונה,
תגרום לילד פציעות חמורות וקטלניות,
ללא תלות בעוצמת הפגיעה .מומלץ תמיד
להסיע ילדים במושב בטיחות מתאים
המותקן במושב האחורי ,מכיוון שבו יהיה
הילד מוגן היטב בעת תאונה.
 (76במגן השמש ישנה תווית הנושאת
סמלים ,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 )עיין בנושא "מערכת ריסון
נוספת ) - (SRSכרית אוויר"(.

 (77אם בהיעדר ברירה אחרת ,עליך
להתקין את מושב הבטיחות הפונה לאחור
במושב הקדמי ,יש לנטרל את כרית האוויר
הקדמית והצדדית של הנוסע הקדמי דרך
התפריט הראשי של מערכת ) Connectעיין
בנושא "מערכת ריסון נוספת ) - (SRSכרית
נדלקה
אוויר"( .אם נורית LED
במרכז לוח המכשירים ,כריות האוויר
מנוטרלות .הזז את מושב הנוסע לאחור
ככל האפשר ,כדי למנוע מגע בין מושב
הבטיחות ללוח המכשירים.
 (78אל תזיז את המושב הקדמי או האחורי
אם יושב בו ילד ,או אם מותקן בו מושב
בטיחות לילד.
 (79התקנה שגויה של מושב הבטיחות,
עלולה לפגוע בהגנה שהוא מעניק .בתאונה,
מושב הבטיחות עלול להשתחרר ,והילד
עלול להיפצע או להיהרג .כאשר אתה
מתקין מושב בטיחות לילדים או סלקל,
הקפד לפעול לפי הוראות היצרן של
המושב.
 (80אם אינך משתמש במושב הבטיחות,
אבטח אותו באמצעות חגורת הבטיחות
או באמצעות עיגוני האיזופיקס ,או הוצא
אותו מהרכב .אל תשאיר אותו לא מאובטח
בתא הנוסעים .באופן זה ,בבלימת פתע או
תאונה ,המושב לא יפצע את הנוסעים.
 (81לאחר שהתקנת מושב בטיחות ,אל
תזיז את מושב הרכב :הסר את מושב
הבטיחות לילד לפני ביצוע כוונון כלשהו.
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אזהרה
 (82ודא תמיד שרצועת החזה של חגורת
הבטיחות לא עוברת מתחת לזרוע הילד או
מאחורי גבו .בתאונה ,חגורת הבטיחות לא
תגן על הילד .קיימת סכנת פציעות חמורות
או קטלניות .לכן ,הילד חייב להיות חגור
כהלכה בחגורת הבטיחות.
 (83אל תשתמש באותו עיגון תחתון ,כדי
להתקין כמה מושבי בטיחות.
 (84אם מושב בטיחות איזופיקס אוניברסלי
אינו מחובר לכל שלושת העיגונים ,הוא לא
יגן על הילד כהלכה .בהתנגשות ,הילד עלול
להיפצע באופן חמור או קטלני.
 (85התקן את מושב הבטיחות ברכב
רק כאשר הוא נייח .המושב מותקן נכון
בתושבת שלו ,כאשר אתה שומע נקישת
נעילה .הקפד לפעול לפי הוראות ההתקנה,
הפירוק והמיקום של יצרן מושב הבטיחות.
 (86אם הרכב היה מעורב בתאונה
בחומרה מסוימת ,דאג להחליף את עיגוני
האיזופיקס ואת מושב הבטיחות.
 (87אם הרכב היה מעורב בתאונה
בחומרה מסוימת ,דאג להחליף את מושב
הבטיחות ואת חגורת הבטיחות ,שחיברה
אותו לרכב.
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מערכות ריונ נופות )(SRS
 כרית אוויררכבכ מצויד בכריות האוויר הבאות:
❒ כרית אוויר קדמית של הנהג
❒ כרית אוויר קדמית של הנוע הקדמי
❒ כריות אוויר של הנהג ושל נוע ,להגנה
על אזור האגנ ,החזה והכתפיימ )כריות
צדדיות(
❒ כריות אוויר צדדיות להגנה על ראשמ
של נועימ קדמיימ ,ושל נועימ היושבימ
במושבימ אחוריימ צדדיימ )כרית וילונ(.
מיקומ הכריות ברכב מומנ במילה
 , AIRBAGשניתנ לראותה במרכז גלגל
ההגה ומתחת למל של אלפא רומיאו,
בלוח המכשירימ ,בדיפונ הצדדי או בתווית
שצמודה לאזור הפתיחה של כרית האוויר.

כריות אוויר קדמיות

כריות האוויר הקדמיות )עבור מושב הנהג
והנוע( נועדו להגנ על הנועימ במושבימ
הקדמיימ בתאונה חזיתית בעוצמה
בינונית-גבוהה ,באמצעות הצבת הכרית
בינ הנוע לגלגל ההגה או ללוח המכשירימ.
לכנ ,הנ איננ נפתחות בוגימ אחרימ של
תאונות )התנגשויות צד ,פגיעות אחוריות,
התהפכות וכד'( .אינ זה ימנ לתקלה
במערכת.
כריות אוויר קדמיות איננ מחליפות את
ההגנה שמפקות חגורות בטיחות ,אלא
משלימות אותה .מומלצ לחגור את חגורות
הבטיחות בכל עת ,כמפורט בחוק של

מדינות באירופה ומחוצה לה.
בעקבות פגיעה ברכב ,נועימ שאינמ
חגורימ ייזרקו לפנימ ועלולימ לבוא במגע
עמ כרית האוויר המתנפחת .במקרה זה,
כרית האוויר לא תבצע את פעולת ההגנה
הייעודית שלה.
ייתכנ כי במצבימ הבאימ לא יופעלו כריות
האוויר הקדמיות:
❒ התנגשות חזיתית של הרכב בעצמימ
בעלי נטייה להתעוות ,שלא מעורבימ
בה משטחי הרכב הקדמיימ) .לדוגמה,
התנגשות גלגל במעקה בטיחות וכד'(.
❒ כנית רכב מתחת לרכב אחר או
מתחת למעקה בטיחות )לדוגמה ,משאיות
או מעקה בטיחות(.
אמ כריות אוויר לא נפתחו בתנאימ
שמתוארימ למעלה ,ייתכנ כי פתיחתנ
לא הייתה מפקת הגנה נופת לזו של
חגורות הבטיחות ,ולא היה צורכ בפתיחתנ.
במקרימ אלה ,אי הפעלה של כריות אוויר
אינה מציינת תקלה במערכת.

כרית אוויר של הנהג
זוהי כרית שנפתחת מידית ושמאוחנת
בתא מיוחד במרכז של גלגל ההגה) ,איור
.(97

כרית אוויר קדמית של הנוע
הקדמי ,ומושב בטיחות לילדימ
אור בהחלט להתקינ מושב בטיחות

הפונה לאחור במושב הנוע הקדמי המוגנ
בכרית אוויר פעילה ,מכיוונ שבהתנגשות,
כרית האוויר המתנפחת עלולה לגרומ
פציעות קטלניות לילד.
הקפד תמיד למלא אחר ההוראות
שבתווית ,המודבקת על מגנ השמש ,בצד
הנוע הקדמי) ,איור  ,(99כפי שמוצג
בטבלה )איור .(102

) Safetyבטיחות() Passenger airbag ,כרית
אוויר של נוע קדמי( .ניתנ לבחור בתפקוד,
באמצעות יבוב הבקר היבובי ולחיצתו.
המערכת תזהה את המצב הפעיל/
המנוטרל של כריות האוויר ,ותאשר את
שינוי המצב .לחצ על הבקר כדי להמשיכ.
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כרית אוויר של הנוע הקדמי

100

זוהי כרית אוויר שנפתחת מידית
ושמאוחנת בתא אחונ מיוחד בלוח
המכשירימ) ,איור  .(98נפחה של כרית
הנוע גדול מזה של כרית הנהג.
99

הפעלה/נטרול של כריות אוויר של
הנוע הקדמי :כרית קדמית וכרית
צדדית

98

)אמ קיימות(
לנטרול כרית האוויר הקדמית והצדדית
של הנוע הקדמי ,במערכת , Connect
בחר ברצפ הפעולות הבא מתוכ התפריט
הראשי ,אותו ניתנ לפתוח באמצעות
לחיצה על הלחצנ ) MENUאיור :(100
) : Settingsהגדרות(,

נוריות  LEDלמצבימ  ONו ,OFF-נמצאות
על תאורת התקרה הקדמית .עמ העברת
מתג ההתנעה למצב  ,MARשתי הנוריות
נדלקות למשכ מפר שניות .אמ לא ,פנה
למרכז שירות מורשה מטעמ מל"ת
בע"מ .בשניות הראשונות ,המערכת
מבצעת אבחונ עצמי ,ולכנ נורית דולקת
אינה מצביעה על מצב הפעלתה הנוכחי.
לאחר הבדיקה בת כמה השניות ,נורית
ה LED-תציינ את מצב הפעלתנ של כרית
האוויר הקדמית והצדדית.
כריות אוויר של הנוע פעילות :נורית
ה LED ON-נדלקת )איור .(101
97

בטיחות

כריות אוויר של הנוע לא פעילות :נורית
ה LED OFF-דולקת בקביעות.

כרית אוויר של הנוסע הקדמי ומושבי
בטיחות לילדים :חשוב

סכנת מוות או פציעה קשה.

לעולם אל תתקין מושב בטיחות לילד
הפונה לאחור במושב המוגן ע"י כרית
אוויר פעילה .קיימת סכנת מוות או
פציעה קשה של הילד.

101

98

99

בטיחות

כריות אוויר צדדיות

כדי להגביר הגנה על נועימ בהתנגשות
צדדית ,הרכב מצויד בכריות אוויר צדדיות
וכריות וילונ.

כריות אוויר צדדיות

המערכת מורכבת משתי כריוות אוויר
המאוחנות במשענות הגב של המושבימ
הקדמיימ) ,איור  .(101הנ מגנות על האגנ,
החזה והכתפיימ של הנועימ בהתנגשות
צדדית ,ברמת חומרה בינונית/גבוהה.
מיקומ הכריות מומנ במילה AIRBAG
שתפורה בצד החיצוני של המושבימ
הקדמיימ.

כריות וילונ

104

הכרית.
הגנתנ של כריות אוויר צדדיות אינה נדרשת
בהתנגשויות בעוצמה נמוכה.
בהתנגשות צד ,תפק המערכת את
ההגנה המיטבית ,באמצעות פתיחה נכונה
של כרית וילונ ,אמ הנוע יושב בתנוחה
נכונה במושב.
(101 (100 (99 (98 (97 (96 (95 (94 (93 (92 (91 (90 (89 (88

הערות חשובות
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המערכת מורכבת מכריות "וילונ"
שמאוחנות מתחת לרפידות הגג,
ומכוות בדיפונ מיוחד )איור .(104
הנ נועדו להגנ על ראשמ של הנועימ
הקדמיימ והאחוריימ בהתנגשויות צדדיות,
הודות לשטח ההתנפחות הרחב של
100

אל תרחצ את המושבימ במימ או בקיטור
)ידנית או במתקנימ אוטומטיימ לרחיצת
כלי רכב(.
כריות אוויר קדמיות או צדדיות עלולות
להתנפח בעקבות פגיעות חדות בגחונ
הרכב )במגע במדרגות ,מדרכות ,מהמורות
או פי האטה וכד'(.
כאשר כרית האוויר מתנפחת ,היא פולטת
כמות קטנה של אבק בלתי מזיק ,שלא
מצביע על התפרצות שריפה.
האבק עלול לגרומ גירוי בעיניימ ובעור,

ובמקרה זה ,יש לשטופ אותו בבונ ניטרלי
ובמימ.
בדיקה ,תיקונ והחלפה של כריות אוויר יש
לבצע במרכז שירות מורשה מטעמ חברת
מל"ת בע"מ.
לפני גריטת הרכב ,הבא אותו למרכז
שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ
לנטרול מערכת כריות האוויר.
מותחנימ וכריות אוויר מתנפחימ באופנימ
שונימ ,בהתאמ לוג ההתנגשות .כשלונ
בהפעלת אחד או יותר מהתקני בטיחות
אלה ,אינו מעיד על כשלונ המערכת עצמה.

אזהרה
 (88אל תדביק מדבקות או חפצים אחרים
על גלגל ההגה ,על לוח המכשירים באזור
תא האחסון של כרית האוויר הקדמית,
בריפוד הצדדי של הגג ועל המושבים.
לעולם אל תניח חפצים )כגון טלפונים
ניידים( על לוח המכשירים בצד הנוסע,
מכיוון שהם עלולים להפריע לניפוח תקין
של כרית האוויר הקדמית ,ולגרום פציעות
חמורות לנוסעים.
 (89בנהיגה תמיד החזק את ידיך על גלגל
ההגה ,כדי לא להפריע להתנפחותה של
כרית האוויר .אל תתכוף לפנים במהלך
נהיגה .שב זקוף והישען על משענת הגב.
 (90ניתן לנטרל את מערכת כריות האוויר
דרך מערכת  ,Connectבאמצעות בחירה
בתפקודים הבאים ברצף בתפריט הראשי:
) Settingsהגדרות() Safety ,בטיחות(
ו) Deactivation-נטרול(.

 (91אל תתקין חפצים קשיחים על ווים או על
ידיות אחיזה.
 (92אל תשעין את ראשך ,זרועותיך או
מרפקיך על הדלת ,החלונות או באזור אחסונה
של כרית הוילון ,כדי להימנע מפציעות
אפשריות במהלך התנפחות.
 (93לעולם על תוציא את ראשך ,זרועותיך או
מרפקיך מחוץ לחלון.
 (94אם נורית האזהרה  Åלא נדלקת כאשר
מתג ההתנעה מועבר למצב  ONאו נשארת
דלוקה בנסיעה ,תיתכן תקלה במערכות הריסון.
במקרה זה ,כריות האוויר או המותחנים עלולים
לא לפעול בתאונה או יופעלו במקרה ,אך לעתים
נדירות יותר .לפני שאתה ממשיך לנסוע ,פנה
למרכז שירות מורשה מטעם סמל"ת .בע"מ
לבדיקת המערכת.
 (95במקרה של תקלה בנורית LED
)נמצאת בחלק הקדמי של תאורת
הנוחות( ,נורית האזהרה  Åנדלקת בלוח המחוונים.
 (96בכלי רכב עם כריות אוויר צד אל תכסה
את משענות הגב בכיסויים נוספים ,אם
הותקנו בהם כריות אוויר צדדיות.
 (97במהלך הנסיעה ,אל תחזיק חפצים
על הברכיים ,מול החזה או בפה )מקטרת,
עפרון וכד( ,מכיוון שהם עלולים לגרום פציעות
חמורות אם כרית האוויר תיפתח בתאונה.
 (98במקרה של גניבה ,ניסיון גניבה ,ונדליזם ,או
הצפה ,בדוק את מערכת כריות האוויר במוסך
מורשה.
 (99הידלקות נורית אזהרה תקלה בכרית
אוויר והופעה של הודעה ייעודית בתצוגת
לוח המחוונים ,מעידות על תקלה בנורית
האזהרה שמציינת כשל במערכת כריות
האוויר .המטענים הפירוטכניים לא מנוטרלים.
לפני שאתה ממשיך לנסוע ,פנה למרכז
שירות מורשה מטעם סמל"ת .בע"מ לבדיקת
המערכת.

 (100סף הפתיחה של כרית האוויר גבוה
מזה של המותחנים .אם עוצמת ההתנגשות
נמצאת בין שני ערכי הסף ,יופעלו
המותחנים בלבד.
 (101כרית האוויר לא מחליפה את חגורות
הבטיחות אלא משפרת את יעילותן.
מכיוון שכריות אוויר קדמיות אינן נפתחות
בהתנגשויות בעוצמה נמוכה ,בהתנגשויות
צדדיות ,אחוריות או בהתהפכויות ,הנוסעים
מוגנים בחגורות הבטיחות שלהם ,בנוסף
על כריות אוויר צדדיות .לכן ,יש לחגור את
חגורות הבטיחות.

101

התנעה ונהיגה

התנעת המנוע 104 .........................................
חנייה105 .............................................................
תיבת הילוכימ אוטומטית 107 .....................
מערכת 110 ............................. ALFA DNATM
מערכת 111 ............... START &STOP EVO
מגביל מהירות112 ...........................................
בקרת שיוט113 ................................................
בקרת שיוט פעילה 115 .................................
מערכת חיישני חניה121 ...............................
מערכת התרעה על טייה
מהנתיב )124 ......................................... (LDW
מצלמת ניעה לאחור/קווי
הנחיה דינמיימ125 ..........................................
תדלוק הרכב126 ..............................................
גרירת גרור128 ..................................................

כעת נחקור את "לב" הרכב ונלמד כיצד לנצל את מלוא הפוטנציאל שלו.
נלמד גמ כיצד לנהוג בו בבטחה בכל מצב ,כדי שיהיה לבנ לוויה בטוח,
נוח וחכוני.
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התנעת המנוע
התנעת המנוע

לפני התנעת המנוע כווננ את המושב ,את
המראה הפנימית ,את המראות החיצוניות
והדק היטב את חגורת הבטיחות.
לעולמ אל תלחצ על דוושת ההאצה כדי
להתניע את המנוע.
ניתנ אמ צריכ ,בצג להציג הודעה שתתאר
את תהליכ ההתנעה.
(104 (103 (102
(32 (30 (29

פעל באופנ הבא:
❒ שלב את בלמ החניה החשמלי והעבר
את ידית בורר ההילוכימ למצב חניה  Pאו
למצב רק .N
❒ לחצ על דוושת הבלמ במלואה ,מבלי
לגעת בדוושת ההאצה.
❒ לחצ בקצרה על מתג ההתנעה.
❒ אמ המנוע לא מותנע תוכ מפר שניות,
עליכ לבצע שוב את דר הפעולות.
❒ אמ התקלה לא נפתרה ,פנה למרכז
שירות מורשה מטעמ מל"ת בע"מ.

הליכ התנעה בדגמי דיזל
(31

פעל באופנ הבא:
104

❒ שלב את בלמ החניה החשמלי והעבר
את ידית בורר ההילוכימ למצב ) Pחניה( או
למצב ) Nרק(.
❒ לחצ על דוושת הבלמ במלואה ,מבלי
לגעת בדוושת ההאצה.
❒ לחצ בקצרה על מתג ההתנעה.
אמ המנוע לא מותנע תוכ מפר שניות,
עליכ לבצע שוב את דר הפעולות.
אמ התקלה לא נפתרה ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעמ מל"ת בע"מ.

כשל בהתנעת המנוע

התנעת המנוע עמ מפתח אלקטרוני
שוללתו חלשה או מרוקנת
)התנעה ללא מפתח(
אמ מערכת ההתנעה אינה מגיבה ללחיצה
על הלחצנ המתאימ במפתח האלקטרוני,
ייתכנ שהוללה חלשה או מרוקנת לחלוטינ.
לכנ ,המערכת לא מזהה את נוכחותו של
מפתח אלקטרוני בתוכ הרכב ומציגה
הודעה ייעודית.

הדממת המנוע
(32

כדי לדוממ את המנוע ,פעל באופנ הבא:
❒ החנה באזור שאינו מוכנ לתנועה.
❒ שלב להילוכ חניה P
❒ כאשר המנוע בהילוכ רק ,לחצ על
לחצנ ההתנעה.

כלי רכב עמ מפתח אלקטרוני
)התנעה ללא מפתח(

אמ מהירות הניעה גבוהה מ 8-קמ״ש,
עדיינ ניתנ לדוממ את המנוע באמצעות
בחירה בהילוכ שאינו ) Pחניה( .לכיבוי
המנוע במצב זה ,החזק את מתג ההתנעה
לחוצ לזמנ מה או לחצ עליו  3פעמימ ברצפ
במשכ מפר שניות.

אזהרה
 (102מסוכן להפעיל מנוע בחללים סגורים.
המנוע צורך חמצן ומשחרר פחמן דו-
חמצני ,פחמן חד-חמצני וגזים רעילים
אחרים.
 (103מערכת הבלימה האלקטרו-הידראולית
אינה פעילה עד שהמנוע מתחיל לפעול.
לכן ,תנועתה של דוושת הבלם תהיה
איטית מהרגיל .אין זה מסמל תקלה.
 (104לעולם אל תתניע את המנוע בדחיפה,
בגרירה או בנהיגה בירידה .פעולות אלה
עלולות לגרום נזק לממיר הקטליטי.

חשוב
 (29בתקופה הראשונה או ב 600 -הק"מ
הראשונים ,מומלץ לא להגיע לביצועי רכב
מלאים )כלומר ,האצה מהירה ,נסיעות
ארוכות במהירות מרבית ,בלימה חדה וכד'(.
 (30כאשר המנוע דומם אל תשאיר את
מתג ההתנעה במצב  ,ONכדי שצרכני
חשמל פעילים לא ירוקנו את המצבר.

 (31נורית האזהרה )איור( תהבהב אחרי
ההתנעה או במהלך ניסיון התנעה ממושך,
כדי לציין שיש תקלה במערכת חימום
הקדם של המצתים .אם המנוע מותנע,
אפשר להשתמש ברכב כרגיל ,אך יש
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמל"ת בע"מ בהקדם האפשרי.
 (32להתפרצות מהירה של דוושת ההאצה
לפני הדממת המנוע ,אין שום מטרה
מעשית :היא מבזבזת דלק ומזיקה מאוד
למנוע.

חנייה
(107 (106 (105

חשוב בנופ לחנייה עמ בלמ חניה משולב,
הטיית הגלגלימ הקדמיימ ,די עצירה או
אבנימ החומימ את הגלגלימ )כאשר
הרכב חונה בשיפוע( ,תמיד:
שלב להילוכ חניה P
בעזבכ את הרכב תמיד קח את המפתחות
עמכ.
חשוב שלב תמיד את בלמ החניה לפני
צאתכ מהרכב.

בלמ חניה חשמלי

הרכב מצויד בבלמ חניה חשמלי שמבטיח
שימוש וביצועימ מיטביימ ,זאת לעומת
בלמ חניה ידני.
בלמ החניה החשמלי מכיל מתג שנמצא
בתעלה המרכזית )איור  ,(105מנוע עמ
קליפר עבור הגלגלימ האחוריימ ויחידת
בקרה חשמלית.
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ניתנ לשלב את בלמ החניה החשמלי
באחת משתי דרכימ:
❒ ידנית ,באמצעות משיכת המתג
שבקונולה האמצעית.
❒ אוטומטית ,במצב ״Hold Safe״ או ״Auto
Brake Park״.
חשוב בדרכ כלל ,בלמ החניה משולב
אוטומטית עמ עצירת המנוע .ניתנ
להפעיל/לבטל את הפעלת התפקוד
דרכ מערכת  ,Connectבאמצעות בחירה
בתפקודימ הבאימ ברצפ בתפריט הראשי:
״Settings״ )הגדרות( ,״Driver assistance״
)יוע בנהיגה( ו-״Automatic parking
brake״ )בלמ חניה אוטומטי(.
חשוב אמ יש תקלה במצבר ,יש להחליפ
אותו על מנת שיהיה ניתנ לשחרר את
נעילת בלמ החניה.

שילוב ידני של בלמ החניה

משוכ את המתג שבתעלה המרכזית
משיכה קצרה ,כדי לשלב ידנית את בלמ
החניה החשמלי בעוד שהרכב נייח.
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בעת שילוב בלמ החניה החשמלי ייתכנ
שיישמע רעש מהחלק האחורי של הרכב.
ייתכנ שתורגש תזוזה קלה של דוושת
הבלמ בעת שילוב בלמ החניה החשמלי,
כשדוושת הבלמ לחוצה.
כאשר בלמ החניה החשמלי משולב ,נורית
האזהרה שבלוח המחוונימ ונורית LED
שעל המתג )איור  (105נדלקות.
חשוב תפקודימ מוימימ של בלמ החניה
החשמלי יהיו מנוטרלימ ,כאשר נורית
האזהרה המעידה על כשל בבלמ החניה
דולקת .במקרה זה ,הנהג אחראי על
הפעלת הבלמ ועל החניית הרכב בתנאימ
בטוחימ לחלוטינ.
אמ ,בניבות מיוחדות ,יהיה צורכ לשלב
את הבלמ בעוד הרכב בתנועה ,החזק את
המתג שבתעלה המרכזית משוכ כל עוד
יש צורכ בפעולת הבלימה.
עשויה להידלק כאשר
נורית האזהרה
המערכת ההידראולית אינה פעילה באופנ
זמני .במקרה זה ,הבלימה תהיה מבוקרת
על ידי המנוע.
פני הבלימה יידלקו אפ המ אוטומטית
ובאופנ זהה לבלימה רגילה בעת השימוש
בדוושת הבלמ.
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שחרר את המתג שבתעלה המרכזית
על מנת לעצור את פעולת הבלימה בעת
שהרכב בתנועה.
אמ ,במהלכ פעולות אלו ,מהירות הרכב
ירדה מתחת ל 3 -קמ״ש והמתג עדיינ
משוכ ,בלמ החניה ישולב לחלוטינ.
חשוב ניעה ברכב עמ בלמ חניה משולב,
או שימוש בבלמ במשכ מפר פעמימ
להאטת הרכב ,עלולימ לגרומ נזק חמור
למערכת הבלימה.

ניתוק ידני של בלמ החניה

על מנת לשחרר ידנית את בלמ החניה,
מתג ההתנעה צריכ להיות במצב  .ONעליכ
גמ ללחוצ על דוושת הבלמ ,ולאחר מכנ
ללחוצ לחיצה קצרה על המתג שבתעלה
המרכזית.
ייתכנ שיישמע רעש מכיוונ החלק האחורי
של הרכב ,ותורגש תזוזה קלה של דוושת
הבלמ בעת הניתוק.
לאחר ניתוק בלמ החניה החשמלי ,נורית
בלוח המחוונימ תידלק,
האזהרה
ונורית ה) LED-איור  (105על המתג
תיכבה.
ממשיכה לדלוק
אמ נורית האזהרה
כאשר בלמ החניה מנותק ,ימנ שיש
תקלה .במקרה זה פנה למרכז שירות
מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ.

חשוב לעולמ אל תשתמש במצב חניה
במקומ בלמ החניה החשמלי .שלב תמיד
את בלמ החניה לאחר החניית הרכב ,כדי
למנוע פציעה או נזק שעלול להיגרמ עקב
תנועה מקרית של הרכב.
P

מצבי הפעלה של בלמ חניה
חשמלי

לבלמ החניה החשמלי קיימימ המצבימ
הבאימ:
❒ מצב הפעלה דינמי  :מופעל על ידי
משיכה ממושכת של המתג בעת הניעה.
❒ מצב שילוב וניתוק סטטיים  :מופעל
על ידי שתי משיכות של המתג ,בעת
שהרכב נייח .לניתוק ,לחצ על המתג ועל
דוושת הבלמ בו-זמנית.
❒ שחרור בהתחלת נסיעה )אמ קיימ(:
בלמ החניה החשמלי יתנתק אוטומטית
אמ חגורת מושב הנהג נחגרת ,ואמ זוהתה
פעולה של התחלת ניעה )שילוב להילוכ
ניעה או להילוכ ניעה לאחור(.
❒ מצב ״Safe Hold״ :אמ מהירות הרכב
נמוכה מ 3 -קמ״ש ,ידית בורר ההילוכימ
אינו משולב למצב ) Pחניה( ,וזוהתה כוונה
של הנהג לצאת מהרכב ,בלמ החניה
החשמלי ישולב אוטומטית ,כדי לשמור על
תנאי הבטיחות של הרכב.

❒ מצב ״Auto Park Brake״ :אמ מהירות
הרכב נמוכה מ 3 -קמ״ש ,בלמ החניה
החשמלי ישולב אוטומטית כאשר בורר
ההילוכימ משולב בהילוכ חניה  .Pכאשר
בלמ החניה משולב ומחזיק את הגלגלימ.
נורית ה LED-שעל המתג בקונולה
האמצעית )איור  (105נדלקת יחד עמ
בלוח המחוונימ ,ניתנ
נורית האזהרה
לבטל שילוב אוטומטי של הבלמ באמצעות
לחיצה על המתג והעברת בורר ההילוכימ
למצב חניה  Pבו-זמנית.
SAFE HOLD
תפקוד בטיחות שמשלב אוטומטית את
בלמ החניה החשמלי אמ הרכב נמצא
במצב מוכנ.
אמ:
❒ מהירות הרכב נמוכה מ 3 -קמ״ש.
❒ בורר ההילוכימ אינו נמצא במצב P
)חניה(.
❒ חגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה
❒ הדלת בצד הנהג פתוחה
❒ לא זוהתה לחיצה על דוושת הבלמ.
בלמ החניה משולב אוטומטית כדי למנוע
תזוזה /של הרכב.

ניתנ לנטרל את תפקוד  Safe Holdבאופנ
זמני באמצעות לחיצה על המתג שבתעלה
המרכזית ועל דוושת הבלמ בו-זמנית,
כאשר הרכב נייח והדלת בצד הנהג
פתוחה.
לאחר נטרולו ,יהיה ניתנ להפעיל שוב את
התפקוד כאשר מהירות הרכב תגיע ל20 -
קמ״ש ,או כאשר מתג ההתנעה הועבר
למצב  STOPואז ל.ON-

תיבת הילוכימ אוטומטית
כלי הרכב עשוי להיות מצויד בתיבת
הילוכימ אוטומטית בעלת  8מהירויות.
תיבת ההילוכימ פועלת בשני מצבימ
שונימ :״אוטומטי״ או ״רציפ״.

בורר הילוכימ

(110 (109 (108

אזהרה
 (105אם החנית בשיפוע ,יש לסובב את
הגלגלים הקדמיים כלפי המדרכה )חניה
בירידה( ,או בכיוון הנגדי אם החנית את
הרכב בעלייה .חסום את הגלגלים בסד
עצירה או באבן ,אם הרכב עומד בשיפוע
תלול.
 (106לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה
ברכב .בעזבך את הרכב קח תמיד את
המפתחות עמך.
 (107יש לשלב תמיד את בלם החניה לפני
היציאה מהרכב.

(34 (33

תפקוד ההילוכימ נשלט על ידי בורר
ההילוכימ ) 1איור  (106אשר ניתנ לשלבו
במצבימ הבאימ:
❒  = Pחניה
❒  = Rהילוכ אחורי
❒  = Nרק
❒  = Dנהיגה )העברת הילוכימ אוטומטית(
❒  + :AutoStickהעלאת הילוכ במצב
נהיגה רציפ;  -הורדת הילוכ במצב נהיגה
רציפ.
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תרשימ המצבימ מוצג על הבורר.
האות הממנת כל מצב נדלקת ,ומופיעה
גמ בתצוגת לוח המחוונימ.
לבחירה באחד ממצבי ההפעלה ,העבר את
הבורר לפנימ או לאחור ,ולחצ על דוושת
הבלמ בו-זמנית.
לשילוב הילוכ ניעה לאחור ) ,(Rלחצ על
הדוושה ועל לחצנ ) ,3איור  (107במקביל.
למעבר מהילוכ חניה  Pלהילוכ ) Dנהיגה(,
יש ללחוצ על לחצנ  3בנופ ללחיצה על
דוושת הבלמ.
למעבר מהילוכ ניעה לאחור ) (Rלהילוכ
) Dנהיגה( ולהיפכ ,יש ללחוצ על לחצנ 3
בנופ ללחיצה על דוושת הבלמ.
ניתנ להפעיל את מצב חניה  Pעל ידי
לחיצה על לחצנ החניה ) ,2 Pאיור .(106

לא ניתנ לבחור במצב הילוכ רק )(N
ממצב חניה .P
מצב חניה  Pמופעל אוטומטית אמ
המצבימ הבאימ מתרחשימ במקביל:
❒ מצבימ ) Dנהיגה( ו) R-ניעה לאחור(
פעילימ
❒ מהירות הרכב קרובה ל 0 -קמ"ש
❒ דוושת הבלמ משוחררת
❒ חגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה
❒ דלת הנהג פתוחה
אמ נעשה שימוש בורר ההילוכימ במצב
״רציפ״ .באפשרותכ להפעילו באמצעות
העברת הידית מהילוכ ) Dנהיגה( שמאלה,
ולאחר מכנ לפנימ לכיוונ המל ) (-או
לאחור לכיוונ המל ).(+
כדי לצאת ממצב חניה ) ,(Pאו כדי לעבור
מהילוכ רק ) (Nלמצב נהיגה ) (Dאו
למצב ניעה לאחור ) ,(Rבעוד הרכב נייח
או נוע במהירות נמוכה ,יש ללחוצ גמ על
דוושת הבלמ.
חשוב אל תאיצ במעבר ממצב ) Pאו (N
למצב אחר.
חשוב אחרי שבחרת הילוכ ,האצ לאחר
כמה שניות .אמצעי זהירות זה חשוב
במיוחד אמ המנוע קר.
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 - AutoStickמצב העברת הילוכימ
ידנית )רציפה(
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בהעברות הילוכימ תכופות )בנהיגה
פורטיבית ,אמ רכבכ עמו במטענ כבד,
במדרונות ,אמ ישנה רוח חזיתית חזקה או

בעת גרירת גרור כבד( ,מומלצ להשתמש
במצב ) Autostickהעברה רציפה( כדי
לבחור ולשמור יח העברה נמוכ יותר.
במצבימ אלה ,השימוש בהילוכ נמוכ משפר
את ביצועי הרכב ומונע התחממות יתר.
אפשר לעבור ממצב נהיגה  Dלמצב ידני
ללא קשר למהירות הרכב.

הפעלה

כדי לעבור למצב ידני בעוד שמשולב מצב
נהיגה  ,Dהזז את ידית ההילוכימ שמאלה
)חיוויי  -או  +בלוח צדדי( .ההילוכ המשולב
יופיע בצג.
העברת הילוכימ מתבצעת באמצעות הזזת
ידית ההילוכימ לפנימ אל הימנ ) (-או
לאחור אל הימנ ).(+

ידיות בגלגל הגה

)אמ קיימות(
ניתנ גמ להעביר את ההילוכימ ידנית
באמצעות ידיות העברת הילוכימ בגלגל
ההגה .משוכ את ידית ההילוכימ הימנית
) (+לכיוונ גלגל ההגה ושחרר אותה על מנת
לשלב להילוכ גבוה יותר .פעל באותו אופנ
עמ הידית השמאלית ) (-על מנת לשלב
להילוכ נמוכ יותר.
לשילוב להילוכ רק ) :(Nמשוכ את שתי
הידיות בו-זמנית.
לשילוב למצב ) Dנהיגה( ,ממצב ,N

)רק( ) P ,חניה( ו ) Rהילוכ אחורי( :לחצ
על דוושת הבלמ ומשוכ את הידית הימנית.
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חשוב אמ משולב הילוכ ידני אחד בלבד,
האות  Dתמשיכ להופיע בתצוגה עמ
ההילוכ המשולב לידה.
ביטול
כדי לצאת ממצב נהיגה רציפ ,החזר את
בורר ההילוכימ למצב נהיגה אוטומטי .D

תפקוד חירומ של תיבת הילוכימ

)אמ קיימ(
פעולתה של תיבת ההילוכימ מבוקרת
בקביעות כדי לזהות תקלות .אמ זוהה מצב
שעלול להזיק לתיבת ההילוכימ ,מתחילה
פעולת תפקוד החירומ.
במצב זה תיבת ההילוכימ נשארת בהילוכ
 ,4ללא קשר להילוכ שנבחר .מצב חניה
 ,Pמצב הילוכ אחורי  Rומצב רק  Nעדיינ
פעילימ.

עשוי להידלק בתצוגה.
המל
אמ יש תקלה בתיבת ההילוכימ ,פנה
למרכז שירות מורשה מטעמ חברת
מל"ת בע"מ.
תקלה זמנית
אמ נדלקת נורית האזהרה ,פעל באופנ
הבא כדי לוודא שהתקלה הינה זמנית
וכדי להחזיר את תיבת ההילוכימ לפעולה
תקינה:
❒ עצור את הרכב.
❒ שלב להילוכ חניה P
❒ העבר את מתג ההתנעה למצב .STOP
❒ המתנ כ 10 -שניות והתנע שוב את
המנוע.
❒ בחר את ההילוכ הרצוי :אמ התקלה
אינה מופעה יותר ,תיבת ההילוכימ חזרה
לפעולה תקינה.
חשוב בעת תקלה זמנית מומלצ לפנות
למרכז שירות מורשה מטעמ חברת
מל"ת .בע"מ בהקדמ האפשרי.

מערכת לנטרול הילוכ משולב
ללא לחיצה על דוושת הבלמ

מערכת זו מונעת ממכ להזיז את בורר
ההילוכימ ממצב חניה  ,Pאמ דוושת הבלמ
לא נלחצה לפני כנ.
כדי להזיז את בורר ההילוכימ למצב אחר
מלבד  ,Pודא שמתג ההתנעה במצב AVV
)מנוע פועל או דוממ( ושדוושת הבלמ
לחוצה.

אזהרה
 (108לעולם אל תשתמש במצב חניה P

במקום בלם החניה .שלב תמיד את בלם
החניה החשמלי אחרי החניית הרכב ,כדי
למנוע את תנועתו המקרית.
 (109אם מצב החניה  Pלא משולב ,הרכב
עלול לנוע ולפצוע אנשים .לפני צאתך
מהרכב ,ודא שבורר ההילוכים משולבת
במצב  Pושבלם החניה משולב.
 (110אל תעביר את בורר ההילוכים למצב
 Nואל תדומם את המנוע בנהיגה ביריד.
נהיגה כזאת מסוכנת ומצמצמת את
האפשרות להגיב לשינוי בתנאי התנועה
או בתנאי השטח .אתה עלול לאבד שליטה
ברכב ולגרום תאונה.

109

התנעה ונהיגה

חשוב
 (33לפני בחירת מצב חניה  ,Pהעבר את
מתג ההתנעה ל ON-ולחץ על דוושת
הבלם .אחרת ,עלול להיגרם נזק לבורר
ההילוכים.
 (34שלב להילוך נסיעה לאחור רק כאשר
הרכב נייח ,המנוע במהירות סרק ודוושת
ההאצה למשוחררת לחלוטין.

מערכת

ALFA DNATM

מערכת ״ALFA DNATM״ )מערכת
בקרת רכב דינמית(
באמצעות הפעלת הבורר )שבקונולה
האמצעית( איור  ,109ניתנ לבחור מצבי
תגובה שונימ של הרכב בהתאמ לגנונ
הנהיגה ותנאי הדרכ.

מצבי נהיגה

מצב נהיגה ״רגיל״ )(Normal

הפעלה/ביטול הפעלה

המצב מופעל על ידי יבוב הבורר לאות
 .nהתצוגה נדלקת בכחול .כדי לבטל מצב
רגיל ,העבר את הבורר למצב אחר )״d״ או
״a״(.

מצב דינמי
הפעלה/ביטול הפעלה

המצב מופעל על ידי יבוב הבורר לאות
״d״ .התצוגה נדלקת באדומ .כדי לבטל
מצב דינמי ,העבר את הבורר למצב ״n״
)רגיל(.

מצב יעילות מתקדמת
הפעלה/ביטול הפעלה
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❒  = dדינמי )מצב נהיגה פורטיבי(
❒  = nרגיל )נהיגה בתנאי דרכ רגילימ(
❒  = aיעילות מתקדמת )מצב נהיגה
חכוני  ECOלחכונ מרבי בדלק(
בתצוגת לוח המחוונימ ,המצבימ השונימ
מאופיינימ בצבעימ שונימ:
❒ מצב רגיל  -כחול
❒ דינמי  -אדומ
❒ יעילות מתקדמת  -ירוק.
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המצב מופעל על ידי יבוב הבורר לאות
״a״ .התצוגה נדלקת בירוק.
כדי לבטל מצב יעילות מתקדמת ,העבר
את הבורר למצב ״n״ )רגיל(.
❒ בהתנעה הבאה של המנוע ,המצב
שנבחר קודמ לכנ )יעילות מתקדמת ,דינמי
ורגיל( נשמר .המערכת תופעל במצב
יעילות מתקדמת ,דינמי או רגיל ,בהתאמ
למצב שנבחר לפני כיבוי המנוע.

❒ לא ניתנ לעבור ישירות ממצב דינמי
למצב יעילות מתקדמת ,ולהיפכ .עליכ
להפעיל תמיד מצב נהיגה רגיל ,ורק לאחר
מכנ לבחור במצב הנהיגה הרצוי.

תפקוד START & STOP EVO

הדממת מנוע מצוינת על ידי הידלקות
בתצוגת לוח המחוונימ.
המל

מערכת  Start & Stop Evoמדוממת
אוטומטית את המנוע בכל פעמ שהרכב
נייח ,ומתניעה אותו שוב ,כאשר הנהג
מעוניינ להמשיכ לנוע.
באופנ זהה ,המערכת משפרת את יעילות
הרכב ,מפחיתה תצרוכת דלק ומצמצמת
פליטת גזימ וזיהומ קולי.

כדי להתניע שוב את המנוע שחרר את
דוושת הבלמ.
אמ בורר ההילוכימ במצב נהיגה אוטומטי
 Dבעוד שדוושת הבלמ לחוצה ,אפשר
להתניע ,שאת המנוע באמצעות העברת
בורר ההילוכימ למצב  R, Nאו למצב
 .AutoStickאמ ידית ההילוכימ במצב
 AutoStickבעוד שדוושת הבלמ לחוצה,
אפשר להתניע שוב את המנוע באמצעות
העברת של בורר ההילוכימ למצב ),(+
)) (R) ,(-מצב ניעה לאחור( ,או למצב N
)רק(.
כאשר המנוע כבה אוטומטית בעת
שדוושת הבלמ הייתה לחוצה ,אפשר
לשחרר את דוושת הבלמ ולשמור על
המנוע במצב דוממ באמצעות העברה
מהירה של בורר ההילוכימ למצב חניה .P
כדי להתניע שוב את המנוע ,הוצא את
בורר ההילוכימ ממצב .P

התנעה מחדש של המנוע

מצב הפעלה

הדממת המנוע:

בעוד שהרכב נייח ודוושת הבלמ לחוצה,
המנוע מדוממ אמ ידית ההילוכימ משולבת
בכל מצב אחד מלבד .R
המערכת לא פועלת כאשר ידית ההילוכימ
במצב  ,Rכדי להקל על תמרוני חניה.
אמ הרכב נעצר בעלייה ,הדממת מנוע
מנוטרלת כדי שהתפקוד Hill Start Assist
)ייענ זינוק בעלייה( יהיה זמינ )התפקוד
פועל רק כאשר המנוע פועל(.
הערה הדממה אוטומטית של המנוע
אפשרית רק לאחר שהוא פעל לאורכ של
כ 10 -קמ"ש .לאחר התנעה אוטומטית
מחדש ,על מנת לדוממ את המנוע עליכ
להתחיל בניעה )ולנהוג במהירות גבוהה
מ 0.5 -קמ״ש(.

הפעלה/כיבוי הפעלה ידניימ של
המערכת
(111
(35

להפעלה/כיבוי הפעלה ידניימ של
המערכת ,לחצ על הלחצנ בלוח הבקרה,
משמאל לגלגל ההגה )איור .(110
111

התנעה ונהיגה

אזהרה
 (111בעת החלפת המצבר ,פנה תמיד
למרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמל"ת .בע"מ .החלף את המצבר באחר
מאותו הסוג ) (HEAVY DUTYועם אותם
הנתונים הטכניים.
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❒ נורית  LEDכבויה :המערכת מופעלת.
❒ נורית  LEDדולקת :המערכת מנוטרלת.

תפקודי בטיחות

כאשר מערכת  Start & Stop Evoדוממה
את המנוע ,ואמ הנהג שחרר את חגורת
הבטיחות שלו ,פתח את הדלת שלו או את
דלת הנוע הקדמי ,או שחרר את מכה
תא המנוע מתוכ הרכב ,אפשר להתניע
שוב את המנוע רק באמצעות מתג
ההתנעה.
במצב זה הנהג שומע צפצופ ומקבל
הודעה בתצוגה.

חשוב
 (35אם תעדיף לשמור על אקלים נוח
בתוך הרכב ,נטרל את מערכת ,Start&Stop
כדי להפעיל את בקרת האקלים באופן
רציף.

מגביל מהירות
תיאור

תפקוד זה מאפשר הגבלה של מהירות
הרכב לערכימ שניתנ לקבוע מראש.
המהירות המקימלית ניתנת להגדרה
גמ בעת שהרכב נייח וגמ בעת תנועה.
המהירות המינימלית הניתנת להגדרה היא
 30קמ״ש.
כאשר התפקוד פעיל ,מהירות הרכב
תיקבע לפי מידת הלחצ שמופעל על
דוושת ההאצה ,עד שהמהירות תגיע
למגבלה שהוגדרה.

הפעלת ההתקנ

ניתנ להפעיל/לבטל הפעלה של התפקוד
דרכ מערכת  .Connectכדי להפעיל את
התפקוד באמצעות בחירה בפריטימ
הבאימ ברצפ בתפריט הראשיSettings :
)הגדרות() Safety ,בטיחות(Speed Limiter ,
)הגבלת מהירות( ו) On-הפעל(.
הפעלת המערכת מצוינת על ידי הצגת
המל הירוק יחד עמ המהירות האחרונה
שהוגדרה.

הגדרת מגביל מהירות

כדי להפעיל את התפקוד באמצעות בחירה
בפריטימ הבאימ ברצפ בתפריט הראשי:
) Settingsהגדרות() Safety ,בטיחות(
ו) Speed Limiter Set Speed-הגדרת
מהירות של מגבלת מהירות(.
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באמצעות יבוב הבקר ,המהירות גוברת
ב 5 -קמ"ש בכל יבוב ,החל ממהירות
מינימלית של  30קמ"ש עד למהירות
מקימלית של  180קמ״ש.

נטרול מגביל המהירות
נטרול מגביל המהירות

כדי לנטרל את התפקוד ,בחר בפריטימ
הבאימ ברצפ בתפריט הראשיSettings :
)הגדרות() Safety ,בטיחות(Speed Limiter ,
)הגבלת מהירות( ו) off-נטרל(.

נטרול אוטומטי של התפקוד

התפקוד מנוטרל אוטומטית במקרה של
תקלה במערכת .למידע נופ פנה למרכז
שירות מורשה מטעמ מל"ת בע"מ.

בקרת שיוט
ברכבכ מותקנ התקנ אלקטרוני ליוע
בנהיגה שמאפשר לשמור על מהירות
הרכב הרצויה בלי ללחוצ על דוושת
ההאצה .אפשר להשתמש בתפקוד
במהירות גבוהה מ 40 -קמ״ש בקטעי דרכ
ארוכימ ויבשימ ,ישרימ עמ שינויימ קטנימ
)כגונ כביש מהיר(.
לכנ ,לא מומלצ להשתמש במערכת זו
בנהיגה בדרכימ בינ-עירוניות עמוות .אל
תפעיל אותה בעיר.
בירידה במדרונ ,המערכת עשויה לבלומ
את הרכב על מנת לשמור על המהירות
שהוגדרה מראש.

הפעלת המערכת
(114 (113 (112

כדי להפעיל את המערכת לחצ על הלחצנ,
איור .111
הפעלת המערכת מצוינת על ידי הידלקות
בתצוגה.
נורית האזהרה לבנה
תפקוד בקרת השיוט נותר פעיל יחד עמ
מערכת מגביל המהירות .אמ נבחרה
מהירות נמוכה יותר מזו שמופיעה בבקרת
השיוט ,מהירות בקרת השיוט תופחת
למידת המהירות של מגביל המהירות.

111

לא ניתנ להפעיל את המערכת בהילוכ  1או
בהילוכ אחורי .מומלצ להפעילה בהילוכ  3או
גבוה ממנו.
חשוב מוכנ להמשיכ להפעיל את
המערכת אמ היא אינה בשימוש .אתה
עלול להפעילה במקרה ולאבד שליטה
ברכב בשל עליה חדה במהירות.

קביעת המהירות הרצויה

פעל באופנ הבא:
❒ הפעל את המערכת
❒ כאשר הגיע הרכב למהירות הרצויה,
העלה/הורד את לחצנ  SETושחרר אותו
)איור  (111כדי להפעיל את המערכת .אמ
תשחרר את דוושת ההאצה ,ישמור הרכב
על המהירות שנבחרה.
אמ צריכ )בעת עקיפה ,לדוגמה(,
באפשרותכ להגביר מהירות בלחיצה על
דוושת ההאצה .כאשר אתה משחרר את
הדוושה ,הרכב חוזר למהירות הניעה
השמורה.
113

התנעה ונהיגה

אמ אתה נוע בירידה בעוד שהתפקוד
מופעל ,מהירות הרכב עשויה לעלות מזו
שהוגדרה.
חשוב לפני העלאה/הורדה של לחצנ ,SET
על הרכב לנוע במהירות קבועה במישור.

הגברת/הפחתת מהירות

לאחר שהופעלה בקרת השיוט ,אפשר
להגביר/להפחית את המהירות בלחיצה על
הלחצנ ) SETאיור .(111
כאשר הלחצנ לחוצ ,המהירות המוגדרת
תגבר עד לשחרור הלחצנ ,ולאחר מכנ
המהירות החדשה תישמר.

האצה בעת עקיפה

לחצ על דוושת ההאצה :לאחר שחרורה,
מהירות הרכב תחזור בהדרגה לזו
שנשמרה.
חשוב התפקוד שומר את המהירות בזיכרונ
גמ במהלכ עלייה וירידה במדרונ .שינוי קל
במהירות בעליות מתונות הינו רגיל לחלוטינ.

החזרת מהירות שמורה

בכלי רכב בעלי תיבת הילוכימ אוטומטית
המשולבת במצב ) Dנהיגה אוטומטית(,
לחצ על הלחצנ  RESושחרר אותו )איור
 ,(111כדי להעלות את המהירות שנקבעה
לפני כנ.
בכלי רכב בעלי תיבת הילוכימ ידנית או
אוטומטית במצב ) AutoStickרציפ(,
לפני העלאת המהירות עליכ להאיצ עד
שתתקרב אליה ,ולאחר מכנ לחצ ושחרר
את הלחצנ .RES

נטרול המערכת

לחיצה קלה על דוושת הבלמ מנטרלת את
בקרת השיוט ללא מחיקה של המהירות
השמורה.
אפשר לנטרל את בקרת השיוט באמצעות
הפעלה של בלמ החניה החשמלי בעוד
שמערכת הבלימה מופעלת )כלומר
הפעלה של מערכת .(ESC
במקרימ הבאימ המהירות שנשמרה
תימחק מהזיכרונ:
❒ לחיצה על לחצנ  off/onאו כיבוי המנוע.
❒ אמ יש תקלה במערכת בקרת השיוט.

הפקת פעולת המערכת

אפשר לנטרל את מערכת בקרת השיוט
בלחיצה על לחצנ ההפעלה/הפקת
פעולה ,או בהעברת מתג ההתנעה למצב
STOP.
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אזהרה
 (112אם המערכת פעילה במהלך נסיעה,
לעולם אל תשלב את ידית ההילוכים למצב
סרק.
 (113אם ארעה תקלה או כשל של
המערכת ,פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ.
 (114בקרת השיוט עלולה להיות מסוכנת
אם היא אינה יכולה לשמור על מהירות
קבועה .בתנאים מיוחדים המהירות עלולה
לעלות לערכים חריגים ולגרום לנהג לאבד
שליטה ברכב ,ולגרום לתאונה .אל תשתמש
במערכת בעומס תנועה כבד או בדרכים
מתפתלות ,מכוסות בקרח או בשלג או
בדרכים חלקות.

בקרת שיוט פעילה
)אמ קיימת(
(120 (119 (118 (117 (116 (115
(42(41(40(39(38(37(36

בקרת השיוט הפעילה ) (ACCהיא תפקוד
שמייע לנהיגה ,ומשלב בינ תפקודי בקרת
השיוט לתפקוד ששומר על המרחק
מהרכב שנוע מלפנימ .התפקוד מאפשר
שמירה על המהירות הרצויה מבלי ללחוצ
עוד על דוושת ההאצה .הוא מאפשר גמ
שמירה על מרחק נתונ מהרכב שנוע
מלפנימ )המרחק נתונ לבחירת הנהג(.
בקרת השיוט הפעילה ) (ACCמשתמשת
בחיישנ רדאר ,שנמצא מאחורי הפגוש
הקדמי )איור  ,(112ובמצלמה שנמצאת
באמצע השמשה הקדמית )איור ,(113
כדי לזהות את נוכחותו של רכב הנוע
מלפנימ.

112
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התפקוד גמ מגביר את נוחות הנהיגה
באמצעות בקרת השיוט האלקטרונית,
בעת נהיגה בכביש מהיר ,או מחוצ לעיר
כאשר התנועה דלה.

הערות חשובות

אמ החיישנ אינו מזהה אפ רכב שנוע
מלפנימ ,התפקוד ישמור על מהירות
מוגדרת קבועה.
אמ החיישנ מזהה רכב שנוע מלפנימ,
התפקוד מתערב אוטומטית באמצעות
בלימה )או האצה( קלה ,על מנת לא לחרוג
מהמהירות המקורית שהוגדרה .ככ ,הרכב
שומר על המרחק שהוגדר מראש ,בעוד
מנה להתאימ את מהירותו לרכב שנוע
מלפנימ.
במקרימ המתוארימ להלנ ,ביצועי המערכת
לא יהיו מובטחימ ,לכנ מומלצ להפיק את
פעולת המערכת בלחיצה על לחצנ
)איור :(114
❒ בנהיגה בערפל ,בגשמ כבד ,בשלג,
בעומי תנועה ובמצבי נהיגה מורכבימ

)לדוגמה בכבישימ מהירימ בהמ מתבצעות
עבודות(.
❒ בעת ניעה בקרבת עיקול )דרכימ
מתפתלות( ,על כבישימ מכוימ קרח,
שלג ,כבישימ חלקימ או עמ עליות וירידות
תלולות.
❒ בניעה בנתיב פנייה או על כביש חלק.
❒ בעת גרירת גרור.
❒ כאשר הניבות אינה מאפשרות נהיגה
בטוחה ובמהירות קבועה.

הפעלה/נטרול של מערכת בקרת
שיוט פעילה

למערכת ארבעה מצבי הפעלה:
❒ פעיל )מהירות לא הוגדרה(
❒ מופעל )מהירות הוגדרה(
❒ מושהה
❒ מנוטרל

מצב פעיל/מופעל

להפעלת המערכת ,לחצ על הלחצנ )
 (114ושחרר אותו.

114
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כאשר המערכת פעילה ומוכנה לפעולה,
על התצוגה יופיע המל הלבנ עמ מקפימ
במקומ המהירות )איור .(114

בוגריימ .לחצ שוב על הלחצנ
לנטרל את בקרת השיוט.

 ,כדי

קביעת המהירות הרצויה

ניתנ להגדיר את המהירות מ 30 -קמ״ש
עד ל 180 -קמ״ש.
כאשר הרכב מגיע למהירות הרצויה,
העלה/הורד את לחצנ ) SETאיור (116
ושחרר אותו ,כדי להפעיל את המערכת.
אמ תשחרר את דוושת ההאצה ,ישמור
הרכב על המהירות שנבחרה.
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הגדרת מהירות מפעילה את המערכת.
בתצוגה יופיע המל בירוק עמ המהירות
שהוגדרה.
חשוב מוכנ להמשיכ להפעיל את
המערכת אמ היא אינה בשימוש .אתה
עלול להפעילה במקרה ולאבד שליטה
ברכב בשל עליה חדה במהירות.

מצב מושהה/מנוטרל

כאשר המערכת פעילה )מהירות לא
.
הוגדרה( ,לחצ על הלחצנ
כאשר המערכת מופעלת )מהירות
להשהיה.
הוגדרה( ,לחצ על הלחצנ

בתצוגה יוצג מל לבנ עמ המהירות
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כאשר דוושת ההאצה לחוצה:
❒ המערכת לא תוכל לשמור על המרחק
בינ רכבכ לרכב הנוע מלפנימ .במקרה זה
המהירות תיקבע רק על ידי מצב דוושת
ההאצה.
המערכת תחזור לפעילה רגילה ברגע
שתשוחרר דוושת ההאצה.

לא ניתנ להגדיר את המערכת:
❒ בעת לחיצה על דוושת הבלמ
❒ אמ הבלמימ התחממו יתר על המידה
❒ כאשר בלמ החניה החשמלי משולב
❒ כאשר משולב מצב ) Pחניה() R ,הילוכ
אחורי( או ) Nרק(.
❒ כאשר ל״ד המנוע עבר את הפ
העליונ שלו.
❒ כאשר מהירות הרכב אינה נמצאת
בטווח המהירויות האפשריות להגדרה.
❒ כאשר מערכת ) ESCאו  ,ABSאו כל
מערכת בקרת יציבות אחרת( פועלת או
הופעלה לאחרונה.
❒ כאשר מערכת  ESCכבויה.
❒ במהלכ בלימה אוטומטית באמצעות
מערכת אזהרת התנגשות פלו )אמ
קיימת(.
❒ אמ ישנה תקלה במערכת
❒ כאשר המנוע דוממ
במקרה של הפרעה לחיישנ הרדאר
)במקרה זה יש לנקות את הפגוש באזור בו
נמצא החיישנ(.
במקרה של הגדרת מערכת ,התנאימ
שתוארו גורמימ גמ לביטול או לנטרול של
המערכת בזמנימ שעשויימ להשתנות
בהתאמ לתנאימ.
חשוב המערכת לא תנוטרל כאשר הרכב
יגיע למהירויות הגבוהות מאלו שהוגדרו
באמצעות לחיצה על דוושת ההאצה
)למהירות של  180קמ״ש(.

בתנאימ אלו ,ייתכנ שהמערכת לא תפעל
כהלכה ,לכנ מומלצ לנטרלה.

שינוי המהירות
הגברת מהירות

לאחר נטרול המערכת ,באפשרותכ להגביר
את המהירות באמצעות הרמתו של לחצנ
 .SETבכל פעמ שיופעל ,המהירות תגבר
ב 1 -קמ״ש.
באמצעות החזקתו של הלחצנ ,המהירות
שהוגדרה תגדל בקפיצות של  10קמ״ש,
עד לשחרורו של הלחצנ ,או אז תישמר
המהירות החדשה.

הפחתת מהירות

לאחר נטרול המערכת ,באפשרותכ
להפחית את המהירות באמצעות הורדתו
של לחצנ  .SETבכל פעמ שיופעל,
המהירות תפחת ב 1 -קמ"ש.
באמצעות החזקתו של הלחצנ ,המהירות
שהוגדרה תפחת בקפיצות של  10קמ«ש,
עד לשחרורו של הלחצנ ,או אז תישמר
המהירות החדשה.
חשוב הזזתו של לחצנ  SETמאפשרת
התאמה של המהירות ליחידת המדידה
שנבחרה )מטרית או אימפריאלית(
במערכת ) Connectראה את התופ
הייעודי(.

הערות חשובות
באמצעות החזקתה של דוושת הבלמ
לחוצה ,הרכב יכול להמשיכ להאיצ מעבר
למהירות המוגדרת .במקרה זה ,השתמש
בלחצנ  SETכדי להגדיר את המהירות
למידת המהירות של הרכב באותו הרגע.
בעודכ לוחצ על לחצנ  SETכדי להפחית
את המהירות ,מערכת הבלימה מתערבת
אוטומטית אמ בלמ המנוע לא מאט
מפיק את הרכב למהירות המוגדרת.
המערכת שומרת על המהירות המוגדרת
בעלייה ובירידה בשיפוע .עמ זאת ,שינויימ
קלימ הינמ רגילימ לחלוטינ ,במיוחד
בשיפועימ קלימ.
תיבת ההילוכימ האוטומטית עשויה
להחליפ להילוכ נמוכ יותר בעת ירידה
בשיפוע או בעת האצה .מצב זה הינו רגיל
וחיוני לשמירה על המהירות המוגדרת.
בזמנ הניעה ,אמ הבלמימ מתחממימ יתר
על המידה ,המערכת תיכבה.

שמאל לניעה בצד ימינ .במקרה זה,
תפקוד ייענ העקיפות פעיל רק כאשר
נעשה שימוש בנתיב הימני לעקיפת הרכב
שנוע מלפנימ .אפשרות ההאצה הנופת
מופעלת כאשר הנהג משתמש בפנ
האיתות הימני.
במקרה זה ,המערכת לא מפקת יותר
את תפקוד ייענ העקיפות בצד השמאלי,
עד שהיא מזהה שהרכב חזר לניעה בצד
שמאל.

השבת מהירות שמורה

כאשר המערכת כבויה אכ לא מנוטרלת,
ואמ הוגדרה מהירות קודמ לכנ ,לחצ על
לחצנ  RESוהר את רגלכ מדוושת ההאצה
על מנת להעלות את המהירות השמורה.
המערכת תוגדר בהתאמ למהירות
האחרונה השמורה בזיכרונ.

האצה בעת עקיפה

בניעה מאחורי רכב אחר וכאשר המערכת
פועלת ,היא מפקת האצה נופת כדי
להקל על ביצוע עקיפות במהירות גבוהה
מהמהירות המוגדרת .בנופ ,היא מדליקה
את פנ האיתות השמאלי.
תפקוד ייענ עקיפות פעיל רק כאשר
נעשה שימוש בנתיב השמאלי לעקיפת
הרכב שנוע מלפנימ.
המערכת מזהה אוטומטית את כיוונ
הניעה כאשר הרכב עובר מניעה בצד
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לפני שתחזור למהירות האחרונה
שהוגדרה ,אפשר למהירות הרכב להתקרב
לזו של הערכ המוגדר ,ולאחר מכנ לחצ על
לחצנ  RESלשחרור.
חשוב יש להשתמש בתפקוד העלאת
המהירות רק אמ תנאי התנועה והדרכ
מאפשרימ זאת .העלאת מהירות גבוהה
או נמוכה מדי עבור תנאי התנועה והדרכ
הנוכחיימ ,עלולה לגרומ להאצה או להאטה
של הרכב .אי עמידה באמצעי זהירות אלו
עלולה לגרומ לתאונות קטלניות ולפציעות
חמורות.

המרחקימ מהרכב שנוע מלפנימ הינמ
ביח למהירות הרכב.
מרווח הזמנ ביח לרכב שנוע מלפנימ
נשאר קבוע ,ונע בינ שנייה אחת )למרחקימ
קצרימ  -הגדרה של  1בר( ,ל 2 -שניות
)למרחקימ מרביימ  -הגדרה של  4בר(.
מל ייעודי בתצוגה מציינ את המרחק
המוגדר.
בשימוש הראשונ במערכת ,ההגדרה היא
) 4מהירות מרבית( .לאחר שהנהג הגדיר
את המרחק ,הוא יישמר בזיכרונ גמ לאחר
נטרול והפעלה מחדש של המערכת.

ניתנ להגדיר את המרחק בינ רכבכ לרכב
שנוע לפניכ לקו אחד )מרחק קצר( ,שני
קווימ )מרחק בינוני( ,שלושה קווימ )מרחק
ארוכ( וארבעה קווימ )מרחק מרבי( ,איור
.118

לחצ על הלחצנ )איור  (119ולאחר מכנ
שחררו ,כדי להפחית את המרחק המוגדר.
המרחק המוגדר פוחת ב 1 -בר )קצר
יותר( עמ כל לחיצה על הלחצנ.

הגדרת מרחק בינ כלי רכב
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להפחתת המרחק
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אמ לא נועימ כלי רכב לפני רכבכ,
המהירות המוגדרת תישמר .כאשר הרכב
נמצא במרחק הקצר ביותר מהרכב שנוע
מלפנימ ,לחיצה נופת על הלחצנ תגדיר
את המרחק הארוכ ביותר.
אמ רכב איטי יותר זוהה באותו הנתיב,
צבעו של מל הרכב בתצוגה משתנה
מאפור ללבנ .המערכת מתאימה אוטומטית
את מהירות הרכב על מנת לשמור על
המרחק המוגדר ,ללא קשר למהירות
המוגדרת.
הרכב ישמור על המרחק המוגדר עד
שיתרחש אחד מהמקרימ הבאימ:
❒ הרכב שנוע מלפנימ יאיצ למהירות
הגבוהה מזו המוגדרת
❒ הרכב שנוע מלפנימ עובר נתיב או
יוצא מטווח הזיהוי של חיישנ מערכת בקרת
שיוט פעילה
❒ המרחק המוגדר משתנה
❒ בקרת השיוט הפעילה נוטרלה/הופקה.
חשוב הבלימה המרבית של המערכת
מוגבלת .ביכולתו של הנהג לבלומ בכל
המקרימ ,אמ יש צורכ.
חשוב אמ המערכת מזהה שעוצמת
הבלימה אינה מפקת לשמירה על
המרחק המוגדר ,תופיע בתצוגה ההודעה
)!BRAKEבלומ!( או הודעה ייעודית אחרת,
שתזהיר את הנהג מפני התקרבות לרכב
שנוע מלפנימ .בנופ ,יישמע צליל
אזהרה.

במקרה זה מומלצ לבלומ מיד ,כדי לשמור
על מרחק בטוח מהרכב שמלפנימ.
חשוב הנהג הוא האחראי לוודא שאינ הולכי
רגל או כלי רכב אחרימ במלול ניעתו
של הרכב .אי עמידה באמצעי זהירות אלו
עלולה לגרומ לתאונות קטלניות ולפציעות.
חשוב על אחריותו של הנהג לשמור על
מרחק בטוח מהרכב שנוע מלפנימ ,תוכ
שמירה על חוקי התעבורה במדינה בה הוא
נוהג.
מערכת »«STOP AND GO

)עצור/ע(

מערכת ההפעלה »«Stop and Go
מאפשרת שמירה על מרחק בטוח מהרכב
שנוע מלפנימ עד לעצירה מוחלטת של
הרכב .היא גמ תתניע אוטומטית את הרכב
אמ הרכב שנוע מלפנימ מתחיל לנוע
תוכ  2שניות .אחרת ,יהיה צורכ ללחוצ
על דוושת ההאצה או על לחצנ  RESכדי
להתניע מחדש.

הפקת פעולה

פעולתה של המערכת מופקת והמהירות
המוגדרת מבוטלת ,אמ:
על בקרת השיוט הפעילה
❒ הלחצנ
לחוצ )כאשר המערכת מושהית או
מנוטרלת(
❒ מתג ההתנעה במצב .STOP

פעולת המערכת מבוטלת )המהירות
והמרחקימ שמורימ בזיכרונ(
❒ כאשר המערכת בהשהיה )עיינ בפקה
"הפעלה/ביטול הפעלה של מערכת בקרת
שיוט פעילה"(.
❒ אמ חלימ התנאימ שמתוארימ בפקה
"קביעת המהירות הרצויה".

אזהרת פעולה מוגבלת של
המערכת

אמ מופיעה ההודעה הייעודית ,ייתכנ
שתנאימ מוימימ מגבילימ את מערכת
ההפעלה.
תנאימ אלו המ לדוגמה חימה של
המצלמה על ידי עצמ או תקלה במערכת.
אמ קיימת הפרעה ,נקה את אזור השמשה
הקדמית ,כפי שמוצג באיור  ,113ודא
שההודעה הייעודית נעלמה.
כאשר התנאימ המגבילימ אינמ קיימימ
עוד ,המערכת תחזור לפעולה מלאה
ודירה.
אמ התקלה נמשכת ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעמ מל"ת בע"מ.

הרכב אינו מיושר

המערכת עלולה לא לזהות רכב שנוע
באותו הנתיב ,אכ אינו נמצא במרכז הנתיב,
או רכב מנתיב נופ שנכנ לתוכ הנתיב
שלכ .במקרימ אלו ,ייתכנ שלא יישמר מרחק
מפיק מכלי רכב שנועימ מלפנימ.
הרכב שלא נוע במרכז נתיבו עלול
להיכנ ולצאת מנתיבכ ,ולגרומ לרכבכ
לבלומ או להאיצ באופנ בלתי צפוי.

היגוי וכבישימ מתעקלימ

בעת ניעה בעיקולימ )איור ,(120
המערכת המוגדרת עלולה להגביל את
המהירות ואת ההאצה כדי להבטיח את
יציבות הרכב ,גמ אמ לא זוהו כלי רכב
שנועימ מלפנימ.
בעת יציאה מעיקול ,המערכת מאפת
את המהירות שהוגדרה קודמ לכנ.

אמצעי זהירות במהלכ נהיגה

המערכת עלולה לא לפעול כראוי בתנאי
נהיגה מוימימ )ראה בהמשכ( :על הנהג
לשלוט ברכב בכל זמנ.

בעת גרירת גרור

השימוש במערכת אינו מומלצ בעת גרירת
גרור.
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חשוב בעיקולימ צרימ ,ביצועי המערכת
עלולימ להיות מוגבלימ .במקרה כזה,
מומלצ לנטרל את המערכת.
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כמו כנ ,זכור שהמערכת מגבילה את
המהירות בעת הניעה בעיקול ולא לפניו,
ולכנ נדרשת זהירות מוגברת.

שימוש במערכת בשיפועימ

בעת ניעה בכבישימ בעלי שיפועימ
משתנימ ,המערכת עלולה לא לזהות את
הנוכחות של רכב שנוע באותו הנתיב.
ביצועי המערכת עלולימ להיות מוגבלימ
בהתאמ למהירות ,למטענ הרכב ,לתנאי
התנועה ולתלילות השיפועימ.

כלי רכב קטנימ
כלי רכב צרימ כגונ אופניימ ,אופנועימ
וכדומה )איור  ,(122שנועימ בקרבת שולי
הנתיב ,או שנכנימ לנתיב מהמדרכה,
לא מזוהימ על ידי המערכת עד שיימצאו
במלואמ בתוכ הנתיב.

עצמימ וכלי רכב שנעימ בכיוונ
ההפוכ או שחוצימ את נתיב ניעתכ
המערכת אינה יכולה לזהות את נוכחותמ
של עצמימ או כלי רכב שנועימ בכיוונ
הנגדי או שחוצימ את נתיב ניעתכ )איור
 ,(123ועקב ככ לא תפעל.

החלפת נתיב

המערכת עלולה לא לזהות את הנוכחות
של רכב אחר עד שהוא נכנ במלואו
לנתיבכ.
122

במקרימ אלו ,ייתכנ שלא יישמר מרחק
מפיק מכלי רכב שנועימ מלפנימ.

עצמימ וכלי רכב נייחימ
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במקרה זה ,ייתכנ שלא יהיה ניתנ לשמור
על מידת מרחק מפקת מהרכב שמחליפ
נתיבימ :מומלצ לשימ לב ולהיות מוכנ תמיד
ללחוצ על הבלמימ בעת הצורכ.
120

המערכת אינה יכולה לזהות את נוכחותמ
של עצמימ וכלי רכב נייחימ .המערכת לא
תפעל אמ הרכב שנוע מלפנימ מחליפ
נתיב ,והרכב שלפניו נייח ,לדוגמה .הקדש
תמיד תשומת לב מיוחדת והייה מוכנ תמיד
ללחוצ על הבלמימ בעת הצורכ.
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אזהרה
 (115הקדש תמיד תשומת לב מיוחדת והייה
מוכן תמיד ללחוץ על הבלמים בעת הצורך.
 (116המערכת מסייעת לנהיגה אך על
הנהג לשים לב תמיד לכביש במהלך נהיגה.
האחריות מוטלת תמיד על הנהג ,שצריך
להתייחס לתנאי התנועה כדי לנהוג בבטחה.
על הנהג לשמור תמיד על מרחק בטוח
מהרכב שנוסע לפניו.

 (117המערכת לא מופעלת כאשר קיימים
הולכי רגל ,כלי רכב שנוסעים בכיוון ההפוך
או שחוצים את נתיבך ,ועצמים נייחים )רכב
ממתין או תקול ,לדוגמה(.
 (118השימוש במערכת אינו מספיק בתנאי
דרך ,תנועה ומזג אוויר מסוימים ,ובתנאים
של ראות לקויה )לדוגמה ,ערפל(.
 (119המערכת לא תמיד מזהה לחלוטין
תנאי נהיגה מורכבים שעלולים לגרום
למערכת לקבוע מרחק בטוח שאינה נכון,
או לא לקבוע אותו כלל.
 (120המערכת אינה יכולה להפעיל כוח
בלימה מרבי :הרכב לא יעצור עצירה
מוחלטת.

חשוב
 (36בתנאי מזג אוויר מסוימים ,כגון גשם או
ערפל כבד ,ברד או שלג ,ייתכן שהמערכת
תעבוד באופן מוגבל או לא תעבוד כלל.
 (37אין לכסות את חלק הפגוש שלפני
החיישן במדבקות ,בפנסי עזר או בכל עצם
אחר.
 (38תיתכן השפעה משמעותית על פעולת
המערכת במקרה של ביצוע שינויים ברכב,
כמו שינוי מראה החלק הקדמי ,שינוי
בצמיג ,או העמסת מטען כבד יותר מהרגיל
על הרכב.
 (39טיפולים לא נכונים בחלקו הקדמי של
הרכב )בפגוש ,בשלדה( ,עלולים לשנות
את מיקומו של חיישן הרדאר ולהשפיע
על פעולתו .לטיפולים מסוג זה יש לפנות
למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת
בע"מ.

 (40אל תחבל או תבצע שינויים מכל סוג
בחיישן הרדאר או במצלמה שעל השמשה
הקדמית .אם יש תקלה בחיישן ,פנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ.
 (41אל תשתמש במתזי לחץ גבוה כדי
לנקות את החלק התחתון של הפגוש,
ובייחוד לא את המחבר החשמלי של
המערכת.
 (42הקפד לא לחבל באזור שמסביב לחיישן
)לוח המכסה את החיישן בחלק השמאלי
של הפגוש( במהלך ביצוע תיקונים וצביעות.
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 סמל"ת
בע"מ ליישור ולהחלפת החיישן.

מערכת חיישני חניה
)אמ קיימת(
(121
(45 (44 (43

דגמימ עמ  4חיישנימ

חיישני החניה שממוקמימ בפגוש האחורי
)איור  ,(124מזהימ את נוכחותמ של
מכשולימ ומזהירימ את הנהג באמצעות
אות קולי ,ואמ קיימת האפשרות ,גמ
באמצעות חיוויימ חזותיימ בתצוגת לוח
המחוונימ.

124

הפעלה/ביטול הפעלה
כדי לנתק את המערכת לחצ על לחצנ,
איור .125
ייתכנ שנורית ה LED-בלחצנ תידלק אמ
המערכת תעבור ממצב  onל) off-ולהיפכ(.
121
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דגמימ עמ  8חיישנימ

חיישני החניה שממוקמימ בפגוש הקדמי
)איור  (126והאחורי )איור  ,(127מזהימ
את נוכחותמ של מכשולימ ומזהירימ את
הנהג באמצעות אות קולי ,ואמ קיימת
האפשרות ,גמ באמצעות חיוויימ חזותיימ
בתצוגת לוח המחוונימ.

הפעלה/ביטול הפעלה

125

❒ נורית  LEDכבויה :המערכת מופעלת.
❒ נורית  LEDדולקת קבוע :המערכת
מנוטרלת.
אמ הלחצנ לחוצ בעת שיש תקלה
במערכת ,נורית ה LED-מהבהבת למשכ
כ 5 -שניות ,ולאחר מכנ ממשיכה לדלוק
בקביעות .כאשר מתג ההתנעה במצב ,ON
מערכת חיישני החניה תשמור בזיכרונ שלה
את המצב האחרונ שבו הייתה ,בעת שהמנוע
הודממ )פעילה או מנוטרלת(.

הפעלה/נטרול של המערכת

126

הפעלה/נטרול של המערכת

החיישנימ האחוריימ מנוטרלימ אוטומטית
כאשר התקע החשמלי של הגרור מחובר
לשקע בהתקנ הגרירה של הרכב ,בעוד
החיישנימ הקדמיימ נותרימ פעילימ ויכולימ
לפק אזהרות קוליות וחזותיות.

הפעלה לאחר חיבור גרור

122

כאשר המערכת פעילה והילוכ ניעה
לאחור משולב ,מופעלימ החיישנימ
האחוריימ והקדמיימ .אמ משולב הילוכ
אחר ,החיישנימ האחוריימ מנוטרלימ ,בעוד
הקדמיימ נותרימ פעילימ ,עד שמהירות
הרכב תחרוג מ 15 -קמ״ש.

הפעלה לאחר חיבור גרור

כאשר המערכת פעילה ,היא מופעלת
אוטומטית על ידי שילוב להילוכ ניעה לאחור,
והיא מנוטרלת על ידי שילוב להילוכ אחר.

החיישנימ מנוטרלימ אוטומטית כאשר
התקע החשמלי של הגרור מחובר לשקע
בהתקנ הגרירה של הרכב .החיישנימ
מופעלימ שוב אוטומטית לאחר הניתוק של
תקע הגרור.

כדי לנתק את המערכת לחצ על לחצנ,
איור .125
ייתכנ שנורית ה LED-בלחצנ תידלק אמ
המערכת תעבור ממצב  onל) off-ולהיפכ(.
❒ נורית  LEDכבויה :המערכת מופעלת.
❒ נורית  LEDדולקת קבוע :המערכת
מנוטרלת.
אמ הלחצנ לחוצ בעת שיש תקלה
במערכת ,נורית ה LED-מהבהבת למשכ
כ 5 -שניות ,ולאחר מכנ ממשיכה לדלוק
בקביעות .כאשר מתג ההתנעה במצב ,ON
מערכת חיישני החניה תשמור בזיכרונ
שלה את המצב האחרונ שבו הייתה ,בעת
שהמנוע הודממ )פעילה או מנוטרלת(.
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החיישנימ האחוריימ מופעלימ שוב
אוטומטית לאחר הניתוק של תקע הגרור.

הערות חשובות

התנאימ הבאימ עשויימ להשפיע על ביצועי
מערכת החניה:
❒ תיתכנ ירידה ברגישות החיישנ ובביצועי
מערכת החניה בשל קרח ,שלג ,בוצ ,צבע
וכד' על פני החיישנ.
❒ החיישנ עלול לזהות מכשול שלא קיימ
)רעש הד( בשל הפרעות מכניות ,לדוגמה
בעת שטיפת הרכב ,בגשמ )רוח חזקה(,
ברד.
❒ האותות ששולח החיישנ עלולימ
להשתנות בגלל הקרבה למערכות על-
קוליות )כגונ מערכות בלמימ פניאומטיות
של משאיות או מקדחות פניאומטיות(.
❒ ביצועיה של מערכת החניה גמ
מושפעימ ממיקומ החיישנימ ,לדוגמה,
בשל שינויימ בגובה הרכב )שנבעו מבלאי
של בולמי הזעזועימ ,מתלימ( או בשל
החלפת צמיגימ ,העמת יתר על הרכב או
התקנת דיפונימ מיוחדימ שדורשימ להנמיכ
את הרכב.
❒ וו גרירה ללא גרור שמחובר אליו ועלול
להפריע לפעולתמ התקינה של החיישנימ.
לפני שימוש במערכת חיישני חניה ,מומלצ
להיר את וו הגרירה מהרכב כאשר
הוא אינו משמש לגרירה .אחרת ,קיימת
כנת פציעות אישיות או נזק לכלי רכב
או למכשול ,כאשר אות קולי רציפ מופק,
תפוח הגרירה כבר נמצא במקומ שקרוב

למכשול יותר מהפגוש האחורי .אמ ברצונכ
לא להיר את וו הגרירה אפ על פי שאינכ
גורר גרור ,מומלצ לפנות למרכז שירות
מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ ,כדי
לקבל את עדכוני ההפעלה המעודכנימ,
מכיוונ שהחיישנימ עלולימ לזהות את וו
הגרירה כמכשול.
❒ חומרי הדבקה על החיישנימ .לכנ ,הקפד
לא להדביק דבר על החיישנימ.

אזהרה
 (121הנהג אחראי תמיד על תמרוני חניה
או פעולות מסוכנות אחרות .בעת ביצועי
פעולות אלה ודא תמיד שאין אנשים
אחרים )במיוחד ילדים( או בעלי חיים
במסלול התנועה של רכבך .חיישני החנייה
נועדו לסייע לנהג להתרכז רק בתמרונים
מסוכנים ,אפילו אם הם מתבצעים
במהירות נמוכה.

חשוב
 (43החיישנים חייבים להיות נקיים מבוץ,
לכלוך ,שלג וקרח ,כדי שהמערכת תפעל
כהלכה .היזהר לא לשרוט את החיישנים
ולא לגרום להם נזק במהלך הניקוי .הימנע
משימוש במטליות יבשות ,מחוספסות
וקשות .יש לנקות את החיישנים במים
נקיים ובסבון 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 מעל 10ס מ.
 (44פעולות בפגוש באזור שמותקנים בו
החיישנים ,דאג לבצע במרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ בלבד .פעולות
בפגוש שלא בוצעו כהלכה עלולות לסכן
את הפעלתם של חיישני החניה.
 (45צביעת הפגושים או תיקוני צבע באזור
החיישנים ,יש לבצע במרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ .צביעה שאינה
נכונה עלולה להפריע לפעולתם של חיישני
החניה.
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התנעה ונהיגה

מערכת התרעה על טייה
מהנתיב )(LDW

חשוב

תיאור
(51 (50 (49 (48 (47 (46

מערכת ההתרעה על טייה מהנתיב
משתמשת במצלמה שנמצאת על
השמשה הקדמית ,כדי לזהות את גבולות
הנתיב ולחשב את מיקומ הרכב בתוכמ.
באמצעות הזיהוי ,המערכת מייעת
בשמירה על הרכב בתוכ הנתיב.
אמ זוהה אחד מגבולות הנתיב ,והרכב יוצא
מתחוממ ללא כוונה של הנהג )פנ איתות
לא מופעל( ,המערכת מפיקה אות קולי.
אמ הרכב ממשיכ לטות מהנתיב ללא
התערבות מצד הנהג ,גבול הנתיב הרלוונטי
יידלק בתצוגה )שמאלית או ימנית( כדי
למנ לנהג שעליו לחזור לגבולות הנתיב.

הפעלה/נטרול של המערכת

המערכת מופעלת/מנוטרלת באמצעות
לחיצה על הלחצנ )איור  .(128בכל פעמ
שהמנוע מותנע ,נשמר מצב ההפעלה של
המערכת בעת שהמנוע הודממ.

124

128

תנאי הפעלה
לאחר הפעלתה ,המערכת פעילה אמ
מתקיימימ התנאימ הבאימ:
❒ מהירות הרכב נמוכה מ 60 -קמ״ש
❒ ניתנ לראות את גבולות הנתיב בצד אחד
לפחות.
❒ קיימימ תנאי ראות טובימ
❒ הכביש ישר או בעל עיקולימ רחבימ
❒ קיימ מרחק ביר מהרכב שנוע
מלפנימ
❒ פנ האיתות )לימונ מעבר נתיב( אינו
מופעל.

 (46העמסת מטענים על גג הרכב עלולה
לשבש את הפעולה התקינה של המצלמה.
לפני התנעת הרכב ,ודא שהמטען נמצא
במיקום הנכון ,על מנת לא לכסות על טווח
הפעולה של המצלמה.
 (47אם יש צורך להחליף את השמשה
הקדמית עקב שריטות ,סדקים או שברים,
פנה אך ורק למרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמל"ת בע"מ .אל תחליף את
השמשה לבדך ,קיימת סכנת תקלה .מומלץ
להחליף את השמשה רק אם היא ניזוקה
באזור המצלמה.
 (48אל תחבל או תבצע תיקונים במצלמה.
אל תסגור את הפתחים של הכיסוי
האסתטי ,שנמצא מתחת למראה הפנימית.
אם יש תקלה במצלמה ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ.
 (49אל תכסה את טווח הפעילות של
המצלמה עם מדבקות או חומרים אחרים.
שים לב גם לעצמים אחרים שעשויים
לכסות את מכסה תא המנוע )שכבה של
שלג ,לדוגמה( ,ודא שאין הם מפריעים
למצלמה.
 (50בתנאי מזג אוויר מסוימים כגון גשם
או ערפל כבד ,ברד ,שלג ,או שכבות
קרח עבות על השמשה הקדמית ,ייתכן
שהמצלמה תעבוד באופן מוגבל או לא
תעבוד כלל.

 (52פעולת המצלמה עלולה להיפגע
גם בגלל אבק ,אדים ,לכלוך או קרח על
השמשה ,תנאי התנועה )לדוגמה ,כלי רכב
שסוטים לימין או לשמאל בנתיב שלך,
נוסעים בכיוון הנגדי או חוצים את הנתיב
שלך ,עיקולים צרים או עקומים( ,תנאי
הכביש ותנאי הנהיגה )דרכים לא סלולות,
לדוגמה( .ודא שהשמשה הקדמית נקייה
תמיד .השתמש בחומרי ניקוי מיוחדים
ובמטליות נקיות ,כדי למנוע שריטות .ייתכן
שהמצלמה תעבוד באופן מוגבל או לא
תעבוד כלל בתנאי נהיגה ,תנועה וכביש
מסוימים.

מצלמת גיבוי לחלונ האחורי/
קווי הנחיה דינמיימ
תיאור

מצלמת ניעה לאחור נמצאת על דלת תא
המטענ ,ליד לחצנ הפתיחה )איור .(129

❒ ) delay off-Switchהשהיית כיבוי(
❒ ) Guidelines Cameraקווי הנחיה של
המצלמה(
בחר באפשרות ) Viewתצוגה( כדי להפעיל
את תצוגת המצלמה במערכת .Connect
בכל פעמ שישולב הילוכ הניעה לאחור,
יציג הצג של מערכת ) Connectאיור (130
את האזור מביב לרכב ,כפי שנקלט
במצלמת הגיבוי.

129
130
(122
(52

הפעלה/נטרול של המצלמה

ניתנ להפעיל/לבטל הפעלה של התפקוד
דרכ מערכת  .Connectכדי להפעיל את
התפקוד ,בחר בפריטימ הבאימ ברצפ
בתפריט הראשי) Settings :הגדרות(Driver ,
) assistanceיוע בנהיגה( וRear Back--
) up Cameraמצלמת גיבוי לחלונ האחורי(.
יופיע תפריט המשנה הבא:
❒ ) Viewתצוגה(

מלימ והודעות בתצוגה

אמ האפשרות מופעלת ,תופיע רשת על
התמונה כדי להדגיש את רוחבו של הרכב
ואת מלול הניעה לאחור הצפוי ,בהתאמ
למצב גלגל ההגה.
קו מרכזי מקווקו עליונ מציינ את מרכז
הרכב ,כדי להקל על תמרוני חניה או על
יישור התקנ הגרירה .האזורימ המוצגימ
בצבעימ שונימ מציינימ את המרחק
מהפגוש האחורי של הרכב.
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הטבלה שלהלנ מציגה את המרחק
המשוער עבור כל אזור ,איור :130
אזור

מרחק מהחלק
האחורי של הרכב

אדומ

 0-30״מ

צהוב

 30-100״מ

ירוק

 1מטר או יותר

חשוב בעת החניית רכבכ היזהר במיוחד
מהמכשולימ הנמצאימ מעל החיישנ או
מתחתיו.

אזהרה
 (52הנהג אחראי תמיד על תמרוני חניה
או פעולות מסוכנות אחרות .תוך כדי ביצוע
תמרונים אלה ,ודא תמיד שאזור החניה
ריק מאנשים )במיוחד ילדים( או בעלי חיים.
המצלמה היא כלי עזר עבור הנהג ומטרתה
לסייע לו להתרכז רק בתמרונים מסוכנים,
אפילו אם הם מתבצעים במהירות נמוכה.
שמור תמיד על מהירות נמוכה ,כדי לבלום
מיד לפני מכשולים.
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חשוב
 (52יש לשמור על המצלמה נקייה ולהסיר
ממנה בוץ ,לכלוך ,שלג וקרח ,כדי לדאוג
לפעולתה התקינה .היזהר לא לשרוט
את המצלמה ולא לגרום לה נזק במהלך
הניקוי .הימנע משימוש במטליות יבשות,
מחוספסות וקשות .יש לנקות את המצלמה
במים נקיים ובסבון לרכב ,לפי הצורך.
בתחנות רחיצה המשתמשות בקיטור או
במתזי לחץ גבוה ,נקה את המצלמה מהר
ושמור של מרחק של  10ס מ לפחות בינה
לבין המתזים .כמו כן ,אל תדביק מדבקות
על המצלמה.

תדלוק הרכב
דוממ תמיד את המנוע לפני תדלוק.

מנוע בנזינ

השתמש בדלק נטול עופרת בלבד שדירוג
האוקטנ שלו ) (RONלא נמוכ מ.95 -

מנוע דיזל

השתמש רק בולר לכלי רכב )מפרטי
 EN590או (EN16734
(125 (124 (123

תדלוק הרכב

דלתית מכה מילוי הדלק משוחררת
מנעילה עמ שחרור הנעילה של מערכת
נעילת הדלתות ,והיא ננעלת אוטומטית עמ
הפעלתה של אותה המערכת.

פתיחת הדלתית

כדי לתדלק פעל באופנ הבא:
❒ פתח את הדלתית )איור  (131באמצעות
לחיצה על הנקודה ,שמוצגת באיור על ידי
החצ.
❒ הר את מכה הגירה.
❒ הנח את המכה במיקומ המתואר
באיור .132
❒ הכנ את אקדח התדלוק והפעל אותו.

מנוע דיזל

מכה המיכל מצביע על וג הדלק
)= DIESELולר( )איור  ,(133כאשר בחלק
הפנימי של דלתית פתח מילוי הדלק ישנו
מל )אמ קיימ( ,המאשר שהדלק תואמ
לתקני  EN590ו) EN16734 -ולר(.

131

132

❒ בתומ התדלוק המתנ כ  -10שניות
לפחות לפני הרת האקדח המתקנ ,כדי
לאפשר לדלק לזרומ לתוכ המיכל.
❒ הוצא את אקדח התדלוק מצוואר
המיכל ,גור את המכה ,ולאחר מכנ גור
את הדלתית.
הליכ התדלוק שתואר לעיל מתואר על
התווית )היכנ שקיימת( בצג הפנימי של
דלתית פתח מילוי הדלק.

המלימ המוצגימ למטה ,עוזרימ לזהות
את הדלק הנכונ לשימוש ברכבכ.
לפני תדלוק ,בדוק את המלימ )אמ
קיימימ( בחלק הפנימי של דלתית פתח
מילוי הדלק והשווה אותמ למלימ
הנמצאימ על משאבת הדלק )אמ קיימימ(.

מנוע בנזינ

בחלק הפנימי של הדלתית מצוינ גמ וג
הדלק ) = UNLEADED FUELבנזינ( ומל
)אמ קיימ( שמאשר את התאימות לתקנ
) EN228בנזינ( )איור .(132

 :E5דלק נטול עופרת המכיל עד 2.7%
אחוזי חמצנ וכמות מרבית של  5.0%אתנול
ותואמ לתקנ .EN228
 :E10דלק נטול עופרת המכיל עד 3.7%
אחוזי חמצנ וכמות מרבית של 10.0%
אתנול ,והתואמ לתקנ .EN228

133

המלימ המוצגימ למטה ,עוזרימ לזהות
את הדלק הנכונ לשימוש ברכבכ.
לפני תדלוק ,בדוק את המלימ )אמ
קיימימ( בחלק הפנימי של דלתית פתח
מילוי הדלק ,והשווה אותמ למלימ
הנמצאימ על משאבת הדלק )אמ קיימימ(.
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 :B7ולר המכיל  7%של ) FAMEאטרימ
מתיליימ של חומצות שומניות( ,תואמ
למפרט .EN590
 :B10ולר המכיל  10%של ) FAMEאטרימ
מתיליימ של חומצות שומניות( תואמ למפרט
.EN16734

תדלוק ולר בחירומ

פעל באופנ הבא:
❒ פתח את תא המטענ והוצא את המתאמ
הייעודי המאוחנ מתחת לרצפת תא המטענ
)איור .(134
❒ פתח את הדלתית )איור  (131באמצעות
לחיצה על הנקודה ,שמוצגת באיור על ידי החצ.
❒ הר את מכה הגירה.
❒ הנח את המכה במחזיק שלו.
❒ הכנ את המתאמ לפתח המילוי.
❒ כאשר יימת לתדלק ,הר את
המתאמ וגור את המכה ודלתית פתח
מילוי הדלק.
❒ לבופ ,החזר את המתאמ בחזרה לתא
המטענ.

134

128

פתיחת חירומ של דלתית מכה
מילוי הדלק
במקרה חירומ ,ניתנ לפתוח את דלתית
מכה מילוי הדלק מתוכ תא המטענ.
פעל באופנ הבא:
❒ פתח את דלת תא המטענ ואחוז בכבל
הפתיחה למקרה חירומ ,שנמצא בצדו של
מיכל מילוי הדלק.
❒ משוכ בו כדי לשחרר את נעילתו של
המיכל.
❒ פתח את דלתית פתח מילוי הדלק
באמצעות לחיצה עליו )לפי ההנחיות
הקודמות(.
חשוב שמור על מרחק של  10״מ לפחות
מהמיכל כאשר אתה שוטפ אותו במתזי
לחצ גבוה.

אזהרה
 (123אל תצמיד שום חפץ/פקק שאינו
מסופק ברכב אל פתח המילוי .שימוש
בחפצים לא מתאימים עלול לגרום לעלייה
בלחץ אוויר בתוך המיכל ,וזהו מצב מסוכן.
 (124אל תקרב להבות גלויות או סיגריות
דולקות אל צוואר המילוי של מיכל הדלק:
קיימת סכנת שריפות .הרחק את פניך
מצוואר המילוי של מיכל הדלק ,כדי לא
לנשום אדים רעילים.
 (125אל תשתמש בטלפון נייד ליד משאבת
הדלק :קיימת סכנת שריפה.

גרירת גרור
(127 (126

התקנת וו גרירה

הוראות שימוש בוו גרירה נשלפ עמ
תפוח גרירה
הערה חשובה לפני התחלת ניעה בדוק
שוו הגרירה נעול כראוי .לשמ ככ בדוק את
הדברימ הבאימ:
❒ הימנ הירוק על הגלגלת חייב להיות
מקביל לימנ הירוק על תושבת החיבור של
וו הגרירה.
❒ הגלגלת חייבת להיות בופ מהלכה,
מונחת על תושבת החיבור של וו הגרירה
)ללא רווח(.
❒ המנעול על הגלגלת חייב להינעל
והמפתח חייב להיות מוצא .לא ניתנ כעת
להזיז את הגלגלת.
תושבת החיבור של וו הגרירה חייבת להיות
מחוברת בחוזקה לצינור ההתקנה של
הרכב .בדוק באמצעות טלטול ביד.
יש לבצע את הליכ ההתקנה מחדש אמ
התנאימ אינמ מתמלאימ.
אפילו אמ רק אחד מהתאימ אינו מתמלא,
אינ להשתמש בוו הגרירה ,מאחר וקיימת
כנה לתאונה .פנה למרכז שירות מורשה
מטעמ חברת מל״ת בע״מ.
ניתנ להתקינ/להיר את וו הגרירה עמ
תפוח גרירה ללא צורכ בכלימ מיוחדימ.

חשוב לעולמ אל תשתמש בכלימ של
הרכב או בכלי עבודה ,אחרת עלול להיגרמ
נזק למנגנונ.
הערה חשובה אל תשחרר את וו הגרירה
כאשר הוא מחובר לגרור או למנשא מטענ.
הערה חשובה בעת נהיגה ללא גרור
)או מנשא מטענ( מחובר ,יש להיר את
תפוח הגרירה ולשימ את המכה על צינור
תושבת ההתקנה של הוו .זה נכונ במיוחד
אמ וו הגרירה מתיר את לוחית הרישוי או
את הפנימ.
החיבור החשמלי לגורר צריכ להיות
באמצעות מחבר  13פינימ  12וולט ז״י
)תקני  CUNA/UNIו  .(ISO/DINפעל לפי
הוראות ההתקנה שיפק יצרנ הרכב ו/או
יצרנ התקנ הגרירה.

התקנת וו הגרירה

לפני התקנה של וו הגרירה ,אתה חייב
להיר את המכה של תושבת ההתקנה
של וו הגרירה מתחת לפגוש האחורי.
❒ הר את מכה המגנ מצינור תושבת
ההתקנה של וו הגרירה )איור .(135
❒ הוצא את וו הגרירה מתא המטענ.

אמ וו הגרירה אינו מתוח לפני ההתקנה,
או שהוא במצב נעול )איור( ,מתח אותו
בהתאמ להליכ "מתיחת וו הגרירה",
המתואר בופ פקה זו.
וו הגרירה במצב נעול כאשר הגלגלת
צמודה לתושבת )אינ רווח( והימנ הירוק
על הגלגלת מיושר עמ הימנ הירוק על
135

בעת הוצאת וו הגרירה הוא בדרכ כלל
נמצא במצב משוחרר  .אתה יכול
לזהות את המצב בשל רווח של  5מ״מ בינ
הגלגלת ותושבת החיבור של וו הגרירה.
בנופ ,הימנ האדומ על הגלגלת צריכ
להתיישר עמ הימנ הירוק על התושבת,
ראה באיור .136

137

התושבת )איור .(137
❒ מקמ את וו הגרירה ,ככ שראש
ההתקנה של וו ושבת החיבור של ו הגרירה
מיושרת עמ הרווח בינ הקצה התחתונ
ולצינור ההתקנה על הרכב )איור .(138
❒ דחופ את וו הגרירה כלפי מעלה ומנגנונ
המתיחה יתהדק באופנ אוטומטי כדי לקבע
את עצמו למקומ.
136

התקנ את וו הגרירה רק במצב זה.
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הרת וו הגרירה
כאשר אינ צורכ יותר בוו הגרירה ,נתק את
החיבורימ החשמליימ והר את הוו ממקומו,
בהתאמ לפעולות המתוארות להלנ:
❒ הר את מכה המגנ של המנעול
והכנ את המפתח למנעול )איור .(141
❒ פתח את הנעילה באמצעות יבוב
הגלגלת עד הופ בכיוונ השעונ.
138

139

השתמש במפתח המופק לנעילת
המנגנונ.
❒ הכנ את המפתח למנעול על הגלגלת
וובב עד הופ נגד כיוונ השעונ ,והר אותו.
❒ גור את מכה המגנ של המנעול.
חשוב ניתנ להיר את המפתח רק כאשר
מנגנונ הנעילה נעול ) (.
חשוב כדי למנוע איבוד של המפתח בעת
גרירה ,אל תשאיר אותו במנעול .הר את
מכה המגנ של תפוח הגרירה מוו הגרירה
וחבר את הגרור.

❒ לאחר שהורדת את המחבר ,הכנ את
תקע הגרור לשקע של הרכב .כדי לוודא
ששני המחברימ מחוברימ היטב ,בדוק
שהלשונית על התקע מיושרת עמ החריצ
על השקע )איור .(140
❒ הכנ את התקע עד הופ לשקע כדי
שניתנ יהיה להפעיל את נעילת הבטיחות
)אמ קיימת(.

❒ אחוז את וו הגרירה ומשוכ את הגלגלת
מתושבת החיבור בכיוונ החצ ,כמתואר
באיור .142
❒ לשחרור הוו ,ובב את הגלגלת בכיוונ
השעונ  ,2עד שהימנ האדומ על הגלגלת
מתיישר עמ הימנ הירוק על התושבת.

חיבור מערכת החשמל

כדי לחבר את מערכת החשמל של הגרור,
בצע את הפעולות הבאות:
❒ ובב את תושבת המחבר כלפי מטה.
התושבת נמצאת מצד שמאל של צינור
ההתקנה של וו הגרירה )איור .(139
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140

❒ חבר את המכה למחבר החשמלי
ודחופ את התושבת כלפי מעלה.
❒ התקנ את המכה על הפגוש האחורי.

שחרור וו הגרירה

142

❒ הר את וו הגרירה ממקומו )איור .(143
❒ חבר את מכה המגנ של צינור תושבת
ההתקנה ברכב.

יש למתוח את מנגנונ הנעילה כמתואר
להלנ:
❒ הר את המכה מהמנעול על הגלגלת
והכנ את המפתח המופק.
❒ ובב את המפתח עד הופ בכיוונ
השעונ )איור .(144
❒ משוכ את הגלגלת החוצה בכיוונ המצוינ
בחצ .1
❒ ובב את הגלגלת בכיוונ השעונ  2עד
הופ .מנגנונ הנעילה יישאר מתוח גמ
לאחר שחרור הגלגלת.
וו הגרירה ,כאשר מנגנונ הנעילה מתוח
) מיקומ הגלגלת( ,מוכנ להתקנה
ברכב.

וו גרירה חשמלי

וו הגרירה ושקע החיבור החשמלי לפני
הגרור ,מקובעימ זה לזה וממוקמימ
מאחורי הפגוש האחורי כאשר אינמ
בשימוש.

145

במהלכ הפעלה ,המיקומ של כל התקנ
הגרירה )הוו והשקע החשמלי( נשלט

143

❒ נקה את וו הגרירה והר כל לכלוכ,
בייחוד מהקצוות.
❒ התקנ את מכה המגנ על תפוח
הגרירה.
❒ הכנ את וו הגרירה לתיק שלו ,והחזר
אותו לתא המטענ.

144
146
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ניתנ לשנות את המצב שלו מלא בשימוש
למוכנ לשימוש רק אמ:
❒ בלמ החניה משולב או שבורר ההילוכימ
במצב .P
❒ כאשר המנוע דוממ.
❒ דלת תא המטענ פתוחה.
❒ בלחצנ  1ישנה נורית  ,LEDאשר יכולה
להיות באחד מהמצבימ הבאימ:
❒ נורית כבויה :מציינת שלפחות אחד
מהתנאימ לעיל אינו מתמלא ,או שהמחבר
החשמלי של הגרור מחובר לשקע.
❒ נורית מהבהבת :מציינת שוו הגרירה נע
או שיש לאתחל את המערכת.
❒ נורית דולקת קבוע :מציינת שניתנ להזיז
את וו הגרירה.
פתיחה וגירה בטוחה של וו הגרירה
מובטחת באמצעות מערכת הגנה שיכולה
לעצור את התנועה אוטומטית ולשנות את
כיוונה ,כאשר קיימ מכשול בעת פתיחה או
גירה.
יש לאתחל את המערכת לאחר שהמצבר
נותק ,התנועה נחמה על ידי מכשול
או שמערכת הבטיחות התערבה שלוש
פעמימ ברציפות.
חשוב כאשר וו הגרירה אינו בשימוש,
העבר אותו למצב גור.
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אתחול המערכת
בתנאי התנועה שתוארו לעיל ,לחצ על
לחצנ ההפעלה  1למשכ  10שניות .נורית
ה LED -תידלק לאישור מצב האתחול.

תרשימ התקנה

את מבנה וו הגרירה יש לקבע לשלדה בנקודות המצוינות באיור .147

חשוב פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ לצורכ התקנת וו גרירה.

אזהרה
 (126מערכת ה ABS-של הרכב לא תבקר
את מערכת הבלימה של הגרור .נהג
במשנה זהירות בדרכים חלקות.

147

 (127בשום פנים ואופן ,אל תכניס שינויים
במערכת הבלימה של הרכב כדי לשלוט
על מערכת הבלימה של הגרור .מערכת
הבלימה של הגרור חייבת להיות עצמאית
לחלוטין מהמערכת ההידראולית של הרכב.
 (128כדי למנוע נזק לידיך ,הרחק אותן
מהגלגלת בעת התקנת וו הגרירה למיקום
על התושבת ברכב.
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במקרה חירומ

פני אזהרת חירומ
בקרה
(53

לחצ על הלחצנ ,איור  ,148כדי להדליק/
לכבות את הפנימ.
כאשר פני אזהרת החירומ דולקימ ,נוריות
מהבהבות.
ו-
האזהרה
אמ עליכ להתרחק מהרכב על מנת
להזעיק עזרה ,הפנימ ימשיכו להבהב גמ
אמ מתג ההתנעה במצב .STOP

בלימת חירומ
במקרה של בלימת חירומ ,ובהתאמ למצב
שנבחר במערכת ״Alfa DNATM״ ,,נדלקימ
ו-
הפנימ ,ונוריות האזהרה
נדלקות בלוח המחוונימ .כאשר מערכת
״Alfa DNATM״ נמצאת במצב  nאו ,a
פ ההפעלה של פני אזהרת החירומ
גבוה יותר .במצב  ,dלעומת זאת ,רגישות
ההפעלה נמוכה יותר מאשר בשני המצבימ
האחרימ.
הפנימ כבימ אוטומטית בתומ מצב
החירומ.

חשוב
 (35שימוש ממושך בפנסי אזהרת החירום
עלול לגרום לפריקה של המצבר.

148

חשוב שימוש בפני אזהרת החירומ
מוכתב בידי חוקי התעבורה של המדינה
שאתה נוהג בה .הקפד למלא אחר דרישות
החוק.

136

החלפת נורה
(131 (130 (129
(54

הוראות כלליות

❒ לפני החלפת נורה בדוק שהמגעימ לא
התחמצנו.
❒ החלפ נורות שרופות בנורות חדשות
מאותו וג והפק.
❒ לאחר שהחלפת נורה בפנ ראשי,
תמיד בדוק את היישור שלו.
❒ אמ פנ לא פועל ,בדוק שהנתיכ שלו
תקינ לפני החלפת נורה .מיקומי הנתיכימ
מצוינימ בנושא ״אמ נתיכ נשרפ״ בפרק זה.
חשוב בתנאי אקלימ מוימימ ,כגונ
טמפרטורות נמוכות ,לחות או לאחר
רחיצה של הרכב ,שכבת אדימ דקה עלולה
להיווצר על המשטחימ הפנימיימ של
הפנימ הקדמיימ והאחוריימ .תופעה זו
תיעלמ לאחר הפעלת הפנימ.

וגי נורות
ברכבכ מותקנות הנורות הבאות

נורות זכוכית )וג  :(Aמותקנות בלחיצה .משוכ אותנ ,כדי להוציא.
נורות ביונט )וג  :(Bכדי להוציא אותנ מבית הנורה ,לחצ עליהנ וובב
נגד כיוונ השעונ .לאחר מכנ הוצא אותנ.
נורות גליליות )וג  :(Cשחרר אותנ מהמגעימ שלהנ להרה.
נורות הלוגנ )וג  :(Dלהרה ,ובב את המחבר על צידו והוצא את
הנורה.
נורות הלוגנ )וג  :(Eכדי להיר את הנורה ,ובב אותה נגד כיוונ
השעונ.
נורות פריקת גז קנונ )וג  :(Fלהרת הנורות ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעמ חברת מל"ת בע״מ.
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וג

הפק

איור

קבוצות נורות

אור גבוה בפנימ ראשיימ ,פנימ צדדיימ קדמיימ/תאורה לנהיגה ביומ
)(*) (DRL

H15

55/15W

D

אור נמוכ בפנימ הראשיימ )*(

H7

55W

D

PY24W

24W

B

פני ערפל )*(

H11

55W

E

אור גבוה/נמוכ בפנימ ראשיימ )פריקת גז קנונ(

D3S

35W

F

תאורת מגנ שמש

1.5CP

2.1W

C

תאורת תא כפפות

5WW

4W

A

מנורת תקרה בתא המטענ

5WW

5W

A

תאורת כניה לרכב )מתחת לדיפונ הדלת(

5WW

5W

A

פני איתות קדמיימ )*(

)*( עבור נורות הלוגנ בייות של אור גבוה/נמוכ בפנימ ראשיימ בלבד

138

החלפת נורה חיצונית

❒ התקנ מחדש את הכיוי וכיוי המגנ,
תוכ כדי הידוק בורגי הקיבוע.
אור גבוה בפנסים ראשיים
כדי להחליפ את הנורות של פנימ אלו,
פעל באופנ הבא:
❒ בצע את הפעולות מתוכ תא המנוע
)איור .(152

חשוב החלפ את הנורה רק כאשר המנוע
דוממ .כמו כנ ,ודא שהמנוע קר ,כדי למנוע
כוויות.

מכלול פנימ קדמיימ עמ אור גבוה/
נמוכ בפני הלוגנ

אור נמוך בפנסים הראשיים
כדי להחליפ את הנורות של פנימ אלו,
פעל באופנ הבא:
❒ בצע את הפעולות מתוכ תא המנוע
)איור .(149

150

❒ הוצא את מכלול הנורה/המחבר מבית
הנורה )איור .(151

152

הר את המכה )איור .(153
149

❒ הר את המכה )איור (150

151

❒ להוצאת הנורה החלק אותה החוצה
מהמחבר.
❒ התקנ את הנורה החדשה וודא שהיא
תפוה היטב במחבר.
❒ לאחר מכנ הכנ את הנורה ,בית הנורה
והמכלול למקומו על גופ הפנ ,וובב אותו
בכיוונ השעונ; ודא שהוא נעול היטב.

153
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❒ ובב את הנורה ,בית הנורה ומכלול
המחבר נגד כיוונ השעונ ,ולאחר מכנ הוצא
אותה מגופ הפנ )איור .(154

155

157

❒ ובב את המכה כדי להירו )איור .(156

❒ להוצאת הנורה החלק אותה החוצה
מבית הנורה.
❒ התקנ את הנורה החדשה וודא שהיא
תפוה היטב בתוכ בית הנורה.
❒ לאחר מכנ הכנ את הנורה ,בית הנורה
והמכלול למקומו על גופ הפנ ,וובב אותו
בכיוונ השעונ; ודא שהוא נעול היטב.
❒ התקנ מחדש את מכה המגנ.
פנסי ערפל
)אמ קיימימ(
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת
מל"ת בע"מ להחלפת פני הערפל.

154

❒ להוצאת הנורה החלק אותה החוצה
מבית הנורה.
❒ התקנ את הנורה החדשה וודא שהיא
תפוה היטב בתוכ בית הנורה.
❒ לאחר מכנ הכנ את הנורה ,בית הנורה
והמכלול למקומו על גופ הפנ ,וובב אותו
בכיוונ השעונ; ודא שהוא נעול היטב.
התקנ מחדש את מכה המגנ.
פנסי איתות
כדי להחליפ את הנורות של פנימ אלו,
פעל באופנ הבא:
❒ בצע את הפעולות מתוכ תא המנוע
)איור .(155
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156

❒ שחרר את הנורה ,בית הנורה ומכלול
המחבר ,ולאחר מכנ הוצא אותה מגופ
הפנ )איור .(157

מכלול פנימ קדמיימ עמ אור גבוה/
נמוכ בפני פריקת גז קנונ
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת
מל"ת בע"מ להחלפת נורות האור
הגבוה/נמוכ בפנימ הראשיימ.

אזהרה
 (129לפני החלפת הנורה ,המתן עד
שיתקררו צינורות הפליטה .קיימת סכנת
כוויות.
 (130שינויים או תיקונים במערכת החשמל
שלא בוצעו נכון או שלא התחשבו במפרטה
הטכני ,עלולים להוביל לשריפות.
 (131נורות הלוגן מכילות גז שנתון בלחץ;
אם נורות אלה נשברות ,רסיסי הזכוכית
עלולים להתפזר.

חשוב
 (54יש להחזיק נורות הלוגן בחלק המתכתי
שלהן בלבד .נגיעה בחלק השקוף של
הנורה באצבעותיך עלולה לפגוע בעוצמת
האור ואף לקצר את חיי השירות של
הנורה .לאחר מגע מקרי נגב את הנורה
במטלית ספוגה באלכוהול והנח אותה
להתייבש.

החלפת נתיכימ
הקדמה
(136 (135 (134 (133 (132
(56 (55

נתיכימ מגנימ על מערכת החשמל :המ
נשרפימ אמ חלימ כשל או תקלה ,או
פעולה שגויה של המערכת.

צבת להוצאת נתיכימ

כדי להחליפ נתיכ ,השתמש בצבת
שמחובר למכה תיבת הנתיכימ של תא
המנוע )איור .(158
אחוז בידיות הצבת ,לחצ עליהנ ולאחר מכנ
משוכ למעלה את הצבת.

159

לאחר השימוש החזר את הצבת למקומו
באופנ הבא:
❒ אחוז בידיות הצבת
❒ לחצ את הצבת בתוכ התושבת שלו,
תוכ כדי שאתה דוחפ אותו למטה ,עד
שיישמע צליל נקישת נעילה.

מיקומ נתיכימ

הנתיכימ ,אותמ המשתמש יכול להחליפ,
מחולקימ לשתי תיבות באזור רגליו של
הנוע הקדמי ובתא המטענ.

יחידת בקרה מתחת ללוח באזור
רגליו של נוע קדמי

158

לצבת )איור  (159שני קצוות שנועדו
להרת נתיכימ מוגימ שונימ.
)איור(  :1נתיכ MINI
)איור(  :2נתיכ .J-CASE

כדי לגשת לנתיכימ ,פעל באופנ הבא:
❒ הרמ את הקצה העליונ של הלוח ) 1איור
 (160בצד הנוע הקדמי ,ומשוכ אותו כדי
לשחרר את שני התפימ.
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תיבת נתיכימ בתא המטענ

כדי לגשת לנתיכימ ,פעל באופנ הבא:
❒ הר את המכה הממוקמ בצד ימינ של
תא המטענ.
❒ הר את מכה יחידת הבקרה )איור
.(162

160

הר את הדיפונ ) 2איור  (161על ידי
משיכתו למטה ,ולאחר שחרור שני ווי
הקיבוע.

162

המפר המזהה של הרכיב החשמלי המוגנ
בידי הנתיכ ,מוצג על המכה.
לאחר החלפת נתיכ ,ודא שגרת היטב את
המכה.
161

❒ הגישה לנתיכימ ביחידת הבקרה
חופשית.
המפר המזהה של הרכיב החשמלי המוגנ
בידי הנתיכ ,מוצג על המכה.
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יחידת בקרה מתחת ללוח באזור רגליו של נוע קדמי

163
נתיכ

שיעור אמפר

תפקוד

חלונ חשמלי קדמי )צד הנהג(

F33

25

חלונ חשמלי קדמי )צד הנוע(

F34

25

אפקת חשמל של מערכת  ,Connectמערכת בקרת אקלימ ,מערכת
אזעקה ,קיפול המראות החיצוניות החשמליות ,מערכת  ,EOBDיציאת USB

F36

15

התקנ נעילה בטוחה )שחרור נעילת דלת הנהג  -אמ קיימ( ,שחרור נעילת
הדלתות ,נעילה מרכזית

F38

20

משאבת מערכת שטיפה של שמשה קדמית

F43

20
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נתיכ

שיעור אמפר

תפקוד

חלונ חשמלי אחורי שמאלי

F47

25

חלונ חשמלי אחורי ימני

F48

25

ליל חימומ חלונ אחורי ,מצית יגריות

F94

15

144
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164
נתיכ

שיעור אמפר

תפקוד

מודול וו גרירה )(TTM/TTEBM

F01

40

מערכת Hi-Fi

F08

30

 /I-Driveשקע  / AUX / USBמטענ USB

F21

10

שקעי חשמל  KL15/a 12Vבתא המטענ

F22

20

אפקת מתח ליחידת בקרת תאורת גרור )(30+

F1

20

אפקת מתח ליחידת בקרת תאורת גרור )(30+

F2

15
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נתיכ

שיעור אמפר

תפקוד
שקע גרור )רק אירופה ,מזה"ת ואפריקה()(30+

F3

10

מוט גרירה )(15+

F4

10
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אזהרה
 (132לעולם אל תחליף נתיך בנתיך בעל
שיעור אמפר גבוה יותר .קיימת סכנת
שריפות.
 (133לפני החלפת נתיך ,ודא שמתג
ההתנעה במצב  STOPושכל צרכני חשמל
מכובים ו/או מנותקים.
 (134פנה למרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמל"ת בע"מ ,אם נשרף נתיך
מגן כללי של מערכת בטיחות )כריות
אוויר ,בלמים( ,מערכת מנוע )מנוע ,תיבת
הילוכים( או מערכת היגוי.
 (135אם נשרף נתיך שוב ,פנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ.
 (136אם נשרף נתיך מגן כללי )נתיך
 ,MAXIנתיך  ,MEGAנתיך  ,(MIDIפנה
למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת
בע"מ.

חשוב
 (55לעולם אל תחליף נתיך שרוף בחוט
מתכת או בחומר אחר.
 (56אם עליך לשטוף את תא המנוע ,אל
תכוון את זרם המים ישירות על תיבת
הנתיכים ועל מנוע מגבי השמשה הקדמית.

החלפת גלגל
הוראות כלליות

אמ המכונית מצוידת בערכת חירומ לתיקונ
צמיג ,עיינ בעיפ "ערכת חירומ לתיקונ
צמיג" להוראות שימוש.
ייתכנ שקיימ גלגל חלופי קומפקטי כחלופה
לערכת חירומ לתיקונ צמיג :ראה את
ההוראות בדפימ הבאימ להחלפת גלגל.

מגבה

(138 (137

נא שימ לב כי:
❒ משקל המגבה  2ק"ג.
❒ אינ צורכ לכווננ את המגבה.
❒ לא ניתנ לתקנ את המגבה; אמ חלה בו
תקלה ,יש להחליפו במגבה מקורי אחר.
❒ לא ניתנ לחבר למגבה כלי אחר מלבד
ידית היבוב שלו.
❒ תחזוקת המגבה:
❒ מנע הצטברות של לכלוכ על הבורג.
❒ שמור על הבורג משומנ.
❒ לעולמ אל תבצע שינויימ במגבה.
❒ תנאימ בהמ אינ להשתמש במגבה.
❒ טמפרטורה מתחת ל.-40°C -
❒ על קרקע חולית או בוצית.
❒ על קרקע לא ישרה.

❒ במדרונות או בתנאי מזג אוויר קשימ:
ופות רעמימ ,טייפונימ ,הוריקנימ ,ערות,
ופות וכו'
❒ במגע ישיר עמ המנוע או לשמ ביצוע
תיקונימ מתחת לרכב.
❒ בירות.

הליכ החלפת צמיג
(145 (144 (143 (142 (141 (140 (139
(58 (57

פעל באופנ הבא:
❒ עצור את הרכב הרחק מהתנועה,
במקומ שבו ניתנ להחליפ את הגלגל
בבטחה.
❒ על הקרקע להיות ישרה ומוצקה דיה.
❒ דוממ את המנוע ,הדלק את פני
תאורת החירומ והפעל את בלמ החניה.
❒ שלב להילוכ חניה .P
❒ לבש את האפוד הזוהר )חובה בחוק
במדינות מוימות( לפני היציאה מהרכב.
❒ פתח את תא המטענ והרמ את השטיח
באמצעות הידית.
❒ כאשר המצב מחייב )לבטיחותכ
ולעמידה בחוקי המדינה שבה אתה נמצא(,
הוצא את משולש האזהרה ומקמ אותו
במרחק הולמ מהרכב.
❒ הברג החוצה את מנגנונ הנעילה ) 1איור
 ,(165הוצא את הגלגל הקומפקטי ואת
ערכת הניפוח.
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❒ הרמ את ידית הארכה  2של מפתח
בורגי הגלגל .3

168

165

הר את הגלגל הנקור באמצעות מפתח
הגלגלימ ) 3איור  (166ושחרר את בורגי
הקיבוע ע"י יבוב אחד .טלטל את הרכב
כדי לייע בניתוק הגלגל מטבור חישוק

167
166

הגלגל.
מקמ את המגבה ) 4איור  (167מתחת
לרכב ,ליד הגלגל שאותו אתה מתכוונ
להחליפ ,ושימ לב שאינכ גורמ נזק למגנ
הפלטיק האווירודינמי.
148

❒ ובב את ידית הארכה  2בכיוונ השעונ,
עד שפינ העיגונ של המגבה משתלב בחור
בנקודת ההגבהה הנמצאת כ 15 -״מ
מהחלק החיצוני של המרכב .ניתנ לזהות
את נקודות ההגבהה  5הנראות באיור ,167
משולש על המגנ
באמצעות ימנ
האווירודינמי )איור .(168

❒ הזהר אנשימ מביב שבכוונתכ להרימ
את הרכב במגבה.
❒ עליהמ להתרחק ולא לגעת ברכב עד
שאינו עומד שוב על הקרקע.
❒ ובב את ידית הארכה  ,2עד שהגלגל
מתרוממ מפר נטימטרימ מהקרקע.
❒ הר את חמשת בורגי הקיבוע והר את
הגלגל.
❒ ודא שפני המגע בינ הגלגל החלופי
לטבור חישוק הגלגל נקיימ ,כדי שהברגימ
לא ישתחררו.
❒ התקנ את הגלגל הקומפקטי באמצעות
הכנת הבורג הראשונ לחור הקרוב
לשתומ ,וובב אותו פעמיימ.
❒ הוצא את מפתח הגלגלימ  3והדק לגמרי
את בורגי הקיבוע.
❒ נפח את הגלגל הקומפקטי בהרת
המכה מהשתומ וחיבור צינור הניפוח
של המדח  6באיור .169

❒ ודא שהמתג  8על המדח  6במצב 0
)כבוי( ,פתח את דלת תא המטענ והכנ
את התקע לשקע החשמל בתא המטענ,
או בקונולה האמצעית והתנע את המנוע.
העבר את המתג  8למצב ) Iפעיל(.

❒ השתמש במפתח הגלגלימ להידוק מלא
של הברגימ לירוגינ ,מבורג אחד לבורג
האחר הנמצא באלכונ לו.
בעת החלפת גלגלי גוגת ,מומלצ להניח
אותמ כשחלקמ החיצוני כלפי מטה ,כאשר
החלק הדקורטיבי מופנה כלפי מטה.

אזהרה

169

❒ נפח את הגלגל הקומפקטי ללחצ של
בר ).(43.5 psi
לקבלת קריאה מדויקת יותר ,מומלצ לבדוק
את הלחצ בגלגל הקומפקטי במד הלחצ 7
כאשר המדח כבוי.
המדח תוכננ במיוחד לניפוח הגלגל
הקומפקטי .אל תשתמש בו לניפוח
מזרנימ ,ירות וכו'.
❒ הפעל את ידית הארכה  2במגבה 4
להנמכת הרכב.
❒ לאחר מכנ ,הר את המגבה .4
3

 (137המגבה מיועד לשימוש להחלפת
גלגלים ברכבך או במכוניות מאותו דגם.
לעולם אל תשתמש במגבה למטרות
אחרות כגון הרמת דגמי רכב אחרים.
לעולם אל תשתמש למטרות תיקון של
הרכב .מיקום שגוי מגבה הרכב עלול
לגרום לנפילתו של הרכב מהמגבה .אל
תשתמש במגבה ,כדי להרים מטענים
גבוהים מאלה הנקובים בתווית .לעולם אל
תתקין שרשראות שלג על גלגל קומפקטי,
אם הגלגל הקדמי )גלגל מונע( נקור ועליך
להתקין שרשראות שלג ,השתמש בגלגל
רגיל מהסרן האחורי והתקן את הגלגל
הקומפקטי על הסרן האחורי .באופן זה ,יש
שני גלגלים רגילים על הגלגלים המונעים
וניתן להתקין עליהם שרשראות שלג.

 (138המגבה הוא כלי שנועד להחלפת גלגל
בלבד ,אם צמיג ננקר או ניזוק ברכב שהוא
סופק בו או בכלי רכב אחרים מאותו דגם.
אסור בהחלט להשתמש במגבה למטרות
אחרות או בדגמי רכב אחרים .לעולם
אל תבצע משימות תחזוקה או תיקונים
מתחת לרכב ואל תחליף צמיגי קיץ בחורף
ולהיפך ,לשם כך מומלץ לפנות למרכז
שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ.
לעולם אל תיכנס מתחת לרכב שמורם
במגבה .הצב את המגבה בנקודות ההגבהה
הייעודיות בלבד .אל תשתמש במגבה ,כדי
להרים מטענים גבוהים מאלה הנקובים
בתווית .לעולם אל תתניע מנוע ברכב
שמורם במגבה .אם הרכב מורם לגובה
רב מהדרוש ,הרכב והמגבה עלולים לאבד
יציבות ,והרכב עלול ליפול מהמגבה ולגרום
נזק רב .לכן ,הרם את הרכב לגובה הדרוש,
להחלפת הגלגל בלבד.
 (139הגלגל החלופי הקומפקטי מיועד
במיוחד לרכבך .אל תשתמש בו ברכבים
מדגמים אחרים .אל תשתמש בגלגלים
חלופיים מדגמים אחרים ברכבך .יש
להשתמש בגלגל החלופי הקומפקטי רק
במקרה חירום .לעולם אל תאריך את
השימוש בו מעבר לנדרש ואל תחרוג
ממהירות של  80קמ"ש .על הגלגל
החלופי הקומפקטי מוצמדת תווית כתומה
המסכמת את האזהרות העיקריות הנוגעות
למגבלות השימוש בגלגל .לעולם אל תסיר
את התווית או תכסה אותה .לעולם אל
תשתמש במכסי טבור גלגל ,לגלגל חלופי
קומפקטי.
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 (140הודע לנהגים אחרים שהרכב נייח
בהתאם לדרישות המקומיות :הפעל
פנסי תאורת חירום ,הצב משולש אזהרה
וכד' .על נוסעי הרכב לצאת ממנו ,בפרט
אם הוא עמוס במטען כבד .על הנוסעים
להתרחק מהתנועה במהלך החלפת הגלגל.
בשיפועים או דרכים משובשות השתמש
בסדי עצירה או בחפצים דומים ,כדי לחסום
את גלגלי הרכב.
 (141אם הגלגל הנקור והמגבה מאוחסנים
בתא הנוסעים ,הם מהווים סכנה חמורה
לנוסעים בעת תאונה או בלימה חדה.
לפיכך ,אחסן את הגלגל ואת המגבה
במקומות ייעודיים בתא המטען.
 (142מסוכן מאוד להחליף גלגל בצד הרכב
הפונה לנתיב התנועה .ודא שהרכב רחוק
דיו מהכביש ,כדי לא להידרס בידי רכב
חולף.
 (143הודע לנהגים אחרים שהרכב נייח
בהתאם לדרישות המקומיות :הפעל פנסי
תאורת חירום ,הצב משולש אזהרה וכד'.
על נוסעי הרכב לצאת ממנו ,בפרט אם הוא
עמוס במטען כבד .על הנוסעים להתרחק
מהתנועה במהלך החלפת הגלגל.
 (144לעולם אל תחבל בשסתום הניפוח.
לעולם אל תכניס כלים משום סוג שהוא
בין חישוק לצמיג .בדוק לחצי אוויר בצמיגים
ובגלגל החלופי באופן סדיר .עיין בערכים
שבפרק נתונים טכניים .
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 (145הגלגל החלופי חייב לשמש אך ורק
במקרה חירום .לעולם אל תאריך את
השימוש בו מעבר לנדרש ואל תחרוג
ממהירות של  80קמ ש .על הגלגל החלופי
מוצמדת תווית כתומה המסכמת את
האזהרות העיקריות הנוגעות למגבלות
השימוש בגלגל .לעולם אל תסיר את
התווית או תכסה אותה .התווית מכילה
את הטקסט הבא בארבע שפות :אזהרה!
לשימוש זמני בלבד! עד  80קמ ש! החלף
בגלגל סטנדרטי בהקדם האפשרי .לעולם
אל תכסה תווית זו .לעולם אל תתקין
צלחת גלגל על גלגל חלופי קומפקטי.
מאפייני הנהיגה של הרכב משתנים לאחר
התקנת גלגל חלופי .הימנע מהאצות
ומבלימות חזקות ,מפעולות היגוי חדות
ומפניות מהירות .תקן את הצמיג והחלף
אותו בהקדם האפשרי .אסור להשתמש
ביותר מגלגל חלופי אחד .אל תגרז את
הברגים לפני התקנתם ,אחרת הם עלולים
להשתחרר פתאום.

חשוב
 (57בעת שאתה מסובב את ידית המגבה,
ודא שהיא נעה בחופשיות ושידך לא
נשרטת במגע עם הקרקע .החלקים הנעים
של המגבה )ברגים וחיבורים( עלולים לגרום
פציעות :אל תיגע בהם .אם באת במגע עם
חומר סיכה ,נקה אותו ביסודיות.
 (58פנה למרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמל"ת בע"מ בהקדם האפשרי ,כדי
לוודא שבורגי הקיבוע של הגלגלים הודקו
נכון.

ערכת חירומ לתיקונ צמיג
תיאור
(155 (154 (153 (152 (151 (150 (149 (148 (147 (146
(59
(3

ערכת החירומ לתיקונ צמיג מאוחנת בתא
המטענ בתוכ תא המיועד לככ ,המומנ
במל אלפא רומיאו.
כדי לגשת לערכה יש לפתוח את דלת תא
המטענ ,ולהרימ את רצפת תא המטענ.
הערכה לתיקונ צמיג כוללת גמ:
מיכל  1באיור  ,170המכיל חומר איטומ
וכולל גמ צינורית מילוי .2
מדח  4שכולל מד לחצ ומחברימ ומדבקה
 3עמ הכיתוב )) (80 km/hמהירות מרבית
 80קמ״ש( ,להדבקה במקומ שיהיה קל
לנהג להבחינ בה )לדוגמה על לוח המחוונימ(
לאחר תיקונ הצמיג.

❒ זוג כפפות מגנ
❒ מתאמימ אחדימ לניפוח חלקימ שונימ.
חשוב חומר האיטומ יעיל בטמפרטורות
חיצוניות שבינ  -40°Cל .+50°C -לחומר
האיטומ תאריכ תפוגה.

הר את מכה שתומ הצמיג והברג את
צינורית המילוי  2לשתומ הצמיג.

הליכ תיקונ

(155 (154 (153 (152 (151 (150 (149 (148 (147 (146

פעל באופנ הבא:

173

❒ עצור את הרכב במקומ בטוח ,הרחק
מהתנועה בדרכ ,היכנ שאתה יכול לטפל
בצמיג בבטחה ,רחוק ככל האפשר מהדרכ.

❒ הפעל את המדח בהעברת מתג
באיור  172למצב ) Iפועל(.

❒ הפעל את פני אזהרת החירומ
❒ שלב את בלמ החניה החשמלי
❒ שלב להילוכ חניה

171

❒ ודא שמתג  7באיור  172על מדח
במצב ) 0כבוי(.

)32

4

❒ עצור את המנוע ולבש את האפוד
הזוהר )לבטיחותכ לציות לחוקימ התקפימ
במדינה שבה אתה נמצא( ,לפני צאתכ
מהרכב.

❒ לבש כפפות ,חבר את צינורית ) 5איור
 (171למיכל  1באמצעות מתאמ .6

❒ נפח את הצמיג ללחצ של  2.2בר
 .(psiלקריאה מדויקת יותר ,בדוק את ערכ
הלחצ על מד הלחצ  ,8כאשר המדח כבוי.
❒ אמ לחצ הניפוח אינו מגיע לפחות ל-
 8.1בר ) (psi 26תוכ  15דקות ,הנזק לצמיג
גדול מדי ולא ניתנ לתקנו .אל תמשיכ
בניעה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעמ
חברת מל"ת בע"מ.

P

❒ כאשר המצב מחייב )לבטיחותכ
ולעמידה בחוקי המדינה שבה אתה נמצא(,
הוצא את משולש האזהרה מתא המטענ
ומקמ אותו במרחק הולמ מהרכב.

7

❒ לאחר ניעה של  8ק"מ עצור ,שלב את
בלמ החניה החשמלי ובדוק מחדש את
לחצ האוויר בצמיג.
172

❒ הכנ את התקע לשקע בתא הנועימ
או בתא המטענ )איור  (173והתנע את
המנוע.

)2.2

❒ אמ לחצ האוויר שנמדד לא השתנה
בר ) ,((psi 32המשכ בניעה למרכז שירות
מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ.
❒ אמ לחצ האוויר שנמדד הוא בינ  1.3בר
) (psi 19ו 2.1 -בר ),(30.5 psi
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נפח שוב ללחצ אוויר של  2.2בר ),(32 psi
המשכ בניעה למרכז שירות מורשה
מטעמ חברת מל"ת בע"מ.
❒ אמ הקריאה נמוכה מ 1.3 -בר )19
 ,(psiהצמיג ניזוק מדי ולא ניתנ לתקנו.
אל תמשיכ בניעה ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ.
חשוב השתמש רק במיכלימ מקוריימ
לתיקונ צמיג שניתנ לרכוש במרכזי שירות
ומשווקימ של חברת מל"ת בע"מ.

אזהרה
 (146לא ניתן לתקן נקר בדופן הצמיג .אל
תנסה להשתמש בערכת חירום ,אם הצמיג
ניזוק בגלל שימוש בו בעת שהוא לא היה
מנופח באופן תקין.
 (147לבש את כפפות המגן שסופקו בערכת
החירום לתיקון צמיגים.
 (148הדבק את התווית בשדה הראייה של
הנהג כתזכורת לכך שצמיג תוקן בערכת
התיקון .נהג בזהירות ,במיוחד בעיקולים.
אל תחרוג ממהירות של  80קמ ש .הימנע
מהאצות ומבלימות פתאומיות.
 (149הודע תמיד ,כי הצמיג תוקן בערכת תיקון.
 (150תיקון אינו אפשרי אם נגרם נזק לחישוק
הגלגל )רווח או עיוות הגורמים לאיבוד אוויר(.
אל תוציא גופים זרים )ברגים או מסמרים(
מהצמיג.
 (151אל תפעיל את המדחס במשך
למעלה מ 20 -דקות רצופות .קיימת
סכנת התחממות יתר .ערכת החירום אינה
מתאימה לביצוע תיקונים קבועים ,לכן צמיגים
שתוקנו באמצעות הערכה מיועדים לשימוש
זמני בלבד.

152

 (152על פי תקנות מקומיות וכדי למנוע
פגיעה בבני אדם ובסביבה ,מידע על
חומרים כימיים ואופן השימוש הנכון בחומר
האיטום מופיע בתווית שעל מיכל האיטום.
שימוש בערכה לפי הוראות שעל התווית,
מבטיח את בטיחות הערכה ואת יעילותה.
הקפד לקרוא בתשומת לב את המידע
בתווית לפני השימוש .נזק מכל סוג שנגרם
עקב שימוש לא נכון בערכה ,הוא באחריות
המשתמש.
לחומר איטום תאריך תפוגה .החלף את
הבקבוק ,אם פג תוקפו של חומר האיטום.
 (153אם לחץ האוויר ירד מתחת ל1.3 -
בר ,אל תמשיך בנסיעה :ערכת החירום
לתיקון הצמיג אינה יכולה להבטיח את
האטימה ההולמת של הצמיג כיוון שהנזק
חמור מדי .פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ.
 (154הערכה לתיקון צמיג מתקנת את
הצמיג באופן זמני בלבד ,לכן יש לפנות
למרכז שירות מוסמך לבדיקת הצמיג
ותיקונו בהקדם האפשרי .חומר האיטום
טוב לשימוש בטמפרטורות בטווח של
 -40°Cעד .+50°C
 (155ציין את מיקומו של רכב עומד
בהתאם לתקנות המקומיות :נוריות אזהרה,
משולש אזהרה ,וכו' .על האנשים שבתוך
הרכב לצאת החוצה ולהמתין לתיקון הגלגל
הרחק מהרכב ומסכנות אפשריות של
התנועה .אם הרכב חונה על שיפוע ,שטח
לא ישר ,חסום את הגלגלים בסדי עצירה או
באמצעים מתאימים אחרים )להליך הנכון
לחניית הרכב ,עיין בנושא חנייה בפרק
התנעה ונהיגה (.

חשוב
 (59אם גוף זר אחראי לנקר ,ניתן
להשתמש בערכה לתיקון צמיגים אם הנזק
שנגרם לסוליה הוא עד לקוטר נקר של 6
מ מ.

חשוב
(3סלק כהלכה את הבקבוק ואת חומר
האיטום .סלק אותם בהתאם לתקנות החוק
הקיימות.

התנעה באמצעות כבלי עזר

הקוטב השלילי )) 8 (-איור  (174נמצא
מימינ למנעול מכה המנוע.

הקוטב מוצג באיור .176

אמ המצבר ריק ,אפשר להתניע את המנוע
בעזרת התחברות למצבר של רכב אחר
או באמצעות מצבר מייע .על כל פנימ,
הפק המצבר המייע חייב להיות זהה
לזה של המצבר הפרוק או גבוה מעט.
התנעה בכבלי עזר עלולה להיות מוכנת
אמ לא מתבצעת כראוי :בצע בזהירות את
ההליכימ הבאימ.
176

(60

הערות חשובות

אל תשתמש במצבר מייע או במקור
חשמל חיצוני אחר שההפק שלו גבוה
מ :12V -המצבר ,המתנע ,האלטרנטור
ומערכת החשמל עלולימ להינזק .אל
תנה להתניע את המנוע אמ המצבר
קפוא .המצבר עלול להישבר ולהתפוצצ.

174

יש להיר את המכה כדי לגשת לקוטב
החיובי )) ,(+איור .(175

לביצוע התהליכ ,עליכ להצטייד בכבלימ
הנכונימ לחיבור מצבר העזר לקטבימ
הנפרדימ של המצבר הריק .בדרכ כלל,
לכבלימ אלו מגעימ בקצותיהמ וניתנ
לזהותמ על ידי הדקימ בצבעימ שונימ
)אדומ = חיובי ,שחור = שלילי(.

התנעה באמצעות כבלי עזר
(158 (157 (156

קוטבי מצבר נפרדימ להתנעה

כדי להקל על התהליכ ,קוטבי המצבר
המשמשימ להתנעה בכבלי עזר נמצאימ
בתא המנוע .המצבר עצמו נמצא בתא
המטענ.

175

פעל באופנ הבא:
❒ כבה את כל צרכני החשמל האחרימ
ברכב.
❒ הפעל את בלמ החניה ,שלב למצב P
)חניה( והעבר את מתג ההתנעה למצב
.STOP
❒ אמ אתה עומד להשתמש במצבר
שמותקנ ברכב אחר ,הבא את הרכב
המייע לטווח של הכבלימ ,הפעל את בלמ
החניה וודא שמערכת ההצתה שלו כבויה.
153
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אמ המצבר המייע מותקנ ברכב אחר ,בדוק
שאינ מגע בינ חלקי המתכת של שני הרכבימ,
מכיוונ שעלולה להיווצר הארקה המהווה
כנת פציעות חמורה לעוברימ ושבימ.
חשוב אמ תהליכ ההתנעה אינו מתבצע
באופנ נכונ ,הוא עלול לגרומ פציעות
חמורות לאנשימ או נזק למערכת הטעינה
של שני הרכבימ .הקפד לפעול לפי
ההוראות הבאות.

חיבור כבלימ
(61

התנע את הרכב בכבלי עזר באופנ הבא:
❒ חבר קוטב אחד לקצה החיובי של הכבל
באמצעות הקוטב החיובי הנפרד ) (+של
הרכב בעל המצבר הריק.
❒ חבר את הקוטב שבקצה השני של
הכבל החיובי ) (+לקוטב החיובי )(+של
מצבר העזר.
❒ חבר את הקוטב שבקצה הכבל השלילי
לקוטב השלילי ) (-של מצבר העזר.
❒ חבר את הקוטב שבקצה השני של
הכבל השלילי ) (-לנקודת ההארקה )(-
של הרכב עמ המצבר הריק.
❒ הפעל את המנוע של הרכב עמ מצבר
העזר ,הנח לו לפעול למשכ מפר דקות
בהילוכ רק ,ולאחר מכנ הפעל את המנוע
של הרכב עמ המצבר הריק.

154

אמ נעשה שימוש במצבר נייד ,המתנ
מפר שניות לפני התנעת המנוע ולאחר
השלמת החיבור.

ניתוק כבלימ

❒ לאחר התנעת המנוע ,הר את הכבלימ
בדר פעולות הפוכ ,כפי שמתואר להלנ:
❒ נתק את הקוטב שבקצה הכבל
השלילי) (-מנקודת ההארקה ) (-של
הרכב עמ המצבר הריק.
❒ נתק את הקוטב שבקצה השני של
הכבל השלילי מהקוטב השלילי ) (-של
מצבר העזר.
❒ נתק את הקוטב שבקצה השני של
הכבל החיובי ) (+מהקוטב החיובי ) (+של
מצבר העזר.
❒ נתק את הקוטב בקצה של הכבל
החיובי מהקוטב החיובי הנפרד ) (+של
הרכב בעל המצבר הריק.

אזהרה
 (156אל תתקרב אל מניפת המצנן:
המניפה החשמלית עלולה להתחיל לפעול.
קיימת סכנת פציעות .צעיפים ,עניבות וביגוד
משוחרר אחר עלול להיתפס בחלקים הנעים.

 (157הסר חפצים מתכתיים )טבעות ,שעונים,
צמידים וכד'( שעלולים ליצור מגע חשמלי
מקרי ולגרום פציעות חמורות.
 (158מצברים מכילים חומצה שעלולה לגרום
כוויות בעור או בעיניים .מצברים מייצרים מימן
 חומר דליק ונפיץ .לכן ,הרחק מהמצבר אשאו מכשור שעלול ליצור ניצוצות.

חשוב
 (60לעולם אל תשתמש במטען מצברים
מהיר לשם התנעת חירום ,מכיוון שהוא עלול
לגרום נזק למערכות האלקטרוניות של רכבך,
בפרט ליחידות הבקרה של ההצתה ושל
אספקת הדלק.
 (61אל תחבר את הכבל לקוטב השלילי )(-

של המצבר הריק .הניצוצ שייווצר עלול
לגרומ להתפוצצות המצבר ולנזק חמור
כתוצאה מכך .השתמש בנקודת ההארקה
המיוחדת בלבד .אל תשתמש בשום חלק
מתכתי חשוף אחר.

מערכת ניתוק דלק

גרירה של רכב תקול

בהתאמ למידת החומרה של ההתנגשות,
יחידת הבקרה של מערכות  ORCלהגנה
על נועימ קובעת ,אמ לנפח את כריות
האוויר ולהפעיל את מותחני חגורות
הבטיחות ,ואמ לנתק מיד את אפקת
הזרמ של המצבר למשאבות האפקה
ולמכשירימ שמפעילימ את המנוע.
אפקת הזרמ של המצבר מנותקת על ידי
״קפיצה״ של הנתיכ הפירוטכני ,שנמצא
בתיבת הנתיכימ מוכ לקוטב החיובי של
המצבר.
לאחר ה״קפיצה״ של הנתיכ ,רק מפר
שירותימ הנחוצימ לבטיחות הרכב )כגונ
מנעולי הדלתות ,אמצעימ נגד גניבה
וכדומה( ,נותרימ מחוברימ לאפקת הזרמ.
חשוב בדוק היטב שאינ דליפות דלק,
לדוגמה ,מתא המנוע ,מתחת לרכב או ליד
מיכל הדלק.
חשוב פנה למרכז שירות מורשה מטעמ
מל"ת בע"מ לבדיקת המערכת.

דגמימ עמ מערכת הנעת 4
גלגלימ )(AWD

גרירת הרכב

תיאור

(160 (159

מומלצ לגרור את הרכב עמ ארבעת
הגלגלימ מורמימ ,על גבי משטח הגרירה
של רכב חילוצ.
חשוב הימנע מהרמה חלקית של הגלגלימ
הקדמיימ או האחוריימ בלבד ,באמצעות
גרור או רכב אחר שמאפשר הרמת
הגלגלימ של רנ אחד בלבד .הרמה חלקית
של הגלגלימ הקדמיימ או האחוריימ בלבד
בעת גרירה ,עלולה לגרומ נזק לתיבת
ההילוכימ או לתיבת ההעברה.
חשוב אמ נגרר רכב מבלי להקפיד על
ההנחיות המפורטות בפר זה ,עלול
להיגרמ נזק רב לתיבת ההילוכימ או לתיבת
ההעברה .נזק שנגרמ עקב גרירה לא נכונה
לא יכוה באחריות הרכב.

כדי לגרור רכב תקול או שהיה מעורב
בתאונה ,על פני הכביש ולמרחקימ קצרימ
בלבד ,מופק וו גרירה בתיבת הכלימ
שבתוכ תא המטענ.
פעל באופנ הבא כדי להשתמש בוו הגרירה:
❒ פתח את המכה )איור  (177בפגוש
הקדמי או האחורי )אמ קיימ( )איור (178
בלחיצה על חלקו העליונ.

177
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,

178

❒ הוצא את וו הגרירה )איור  (177ממקומ
האחונ שלו בתא המטענ ,ונקה היטב את
הברגת התושבת של הרכב לפני השימוש
בוו.
❒ הדק את וו הגרירה למקומו בכ11 -
יבובימ.
חשוב אור שזווית הכבל שמותקנת על
וו הגרירה תעלה על  ,15°כפי שמוצג באיור
.179

179
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אזהרה
 (159העבר את מתג ההתנעה למצב ON
ולאחר מכן למצב  ,STOPמבלי לפתוח את
הדלתות.
 (160מגבר הבלם והגה הכוח האלקטרו-
מכני אינם זמינים בעת גרירה .לפיכך ,יהיה
עליך להפעיל כוח רב יותר על דוושת הבלם
ועל גלגל ההגה .אל תשתמש בכבלים
גמישים בגרירה ,והימנע מתנועות חדות.
במהלך גרירה ,ודא שהתקן הגרור לא גורם
נזק לחלקים שהוא נוגע בהם .בעת גרירת
הרכב עליך להקפיד על כללי התנועה
ולהתנהג בהתאם למצב .אל תתניע
את המנוע תוך כדי הגרירה .לפני הידוק
הטבעת נקה היטב את הברגת התושבת.
ודא שהטבעת הדוקה במלואה לפני גרירת
הרכב.

שירותימ ותחזוקה

טיפולי תחזוקה תקופתיימ 158 ..............................................
תא המנוע 165 ..............................................................................
טעינת המצבר170 ......................................................................
נהלי שירות171 .............................................................................
הרמת הרכב על מגבה173 ......................................................
גלגלימ וצמיגימ173 .....................................................................
מרכב 174 ........................................................................................

פרק זה מביר כיצד תחזוקה נכונה מאפשרת לשמור על ביצועי הרכב
לאורכ זמנ ,על יעילותנ של מערכות הבטיחות וכיצד לחוכ בעלויות
תפעול.

שירותימ ותחזוקה

שירותימ ותחזוקה
טיפולי תחזוקה תקופתיימ
תחזוקה נכונה של המכונית חיונית
לשמירה על תקינותה במשכ שנימ רבות.
לשמ ככ קבעה חברת אלפא רומיאו דרת
בדיקות וטיפולימ שיש לבצע בהתאמ
למרחק שהרכב נע )נועה( ובדגמימ/
מדינות מוימימ ,גמ בפרקי זמנ קבועימ,
בהתאמ למפורט בתוכנית הטיפולימ.
לפני כל טיפול ,תמיד חשוב להקפיד על
ביצוע ההנחיות המפורטות בתוכנית
הטיפולימ )לדוגמה ,בדיקה תקופתית של
מפלי הנוזלימ ,לחצ אוויר בצמיגימ וכו‘(.
טיפולימ תקופתיימ מבוצעימ בכל מרכז
השירות המורשימ של חברת מל"ת
בע"מ בהתאמ למועדי השירות הקבועימ.
אמ במהלכ הטיפולימ ,עלה הצורכ לבצע
תיקונימ או החלפת חלקימ ,נופ על
הטיפול העיקרי ,ניתנ לבצע אותמ על פי
אישור מפורש מבעל הרכב בלבד.
חשוב היצרנ דורש להציג תלושימ של
טיפולי התחזוקה .אי ביצוע טיפולי תחזוקה
גורר ביטול אחריות.
מומלצ להודיע למרכז שירות מורשה
מטעמ חברת מל"ת בע”מ על כל חריגות
תפעול קטנות ,ולא להמתינ למועד השירות
הבא.
הלקוח יכול לבצע טיפול לא במרכז שירות
מורשה מטעמ חברת מל"ת מבלי לאבד
את האחריות .האחריות תלויה בביצוע
קבוע של הטיפולימ התקופתיימ ,כמתואר
בפר הנהג.
158

הלקוח יכול לבחור לבצע את טיפולי התח
זוקה ותיקונימ אחרימ במגרת האחריות,
בכל מוכ )במרכז שירות מורשה מטעמ
חברת מל"ת או מחוצה לו( ,בתנאי שיש
לו את הציוד המתאימ ומבצע זאת לפי
ההוראות בפר הנהג.

בדיקות תקופתיות

כל שנהאו  1,000ק"מ או לפני ניעות ארוכות,
בדוק הפריטימ הבאימ ומלא ,אמ צריכ:
❒ מפל של נוזל קירור המנוע.
❒ מפל נוזל בלמימ )אמ חר פנה למרכז
שירות מורשה בהקדמ האפשרי(.
❒ מפל של נוזל שטיפה של השמשה
קדמית.
❒ מצב צמיגימ ולחצ אוויר בצמיגימ.
❒ מערכת תאורה )פנימ ראשיימ ,פני
איתות ,תאורת מצוקה וכד'(.
❒ הפעלה של מגבימ/מתזימ של השמשה
קדמית ומיקומ/בלאי של להבי מגבימ של
שמשה קדמית.
כל  3,000ק"מ בדוק את מפל שמנ
המנוע ,והופ אמ צריכ.

הפעלת הרכב בתנאימ קשימ

אמ הרכב מופעל בעיקר באחד מהתנאימ
הבאימ:
❒ בדרכימ מאובקות.
❒ ניעות קצרות תכופות )קצרות מ8-7 -
ק"מ( ,בטמפרטורות מתחת ל 0 -מעלות.
❒ הפעלה מרובה במהירות רק או נהיגה
ארוכה במהירות נמוכה ,או תקופות אי
הפעלה ארוכות.

❒ במקרה של תקופה ארוכה של חור
פעילות.
יש לבצע את הבדיקות הבאות לעתימ
קרובות ,יותר מהמצוינ בתכנית התחזוקה:
❒ בדוק מצב ובלאי של רפידות בלמימ
קדמיימ.
❒ בדוק שמנעול מכה המנוע ומנעול תא
המטענ נקיימ ,וכנ ,בדוק שהמקשרימ נקיימ
ומשומנימ.
❒ בדוק חזותית את מצבמ של :המנוע
תיבת ההילוכימ ,הממרה ,צינורות
קשיחימ וגמישימ )מערכת פליטה/דלק,
בלמימ( ,חלקי גומי )שרוולימ ,גלי הינע,
הרמוניקות(.
❒ בדוק טעינת מצבר ומפל נוזל המצבר
)אלקטרוליט(.
❒ בדוק חזותית את חגורות הינע העזר.
❒ בדוק שמנ מנוע ומננ השמנ והחלפ,
אמ צריכ.
❒ בדוק מננ אבקנימ והחלפ ,אמ צריכ.
❒ בדוק את קרב מננ האוויר והחלפ ,אמ
צריכ.
❒ בדוק את מננ הדלק )אמ קיימ(,
והחלפ אמ צריכ.

תכנית טיפולימ תקופתית )דגמי מנוע בנזינ (T4 MAir 2.0

יש לבצע את הבדיקות הכלולות בתכנית התחזוקה באופנ מחזורי לאחר  150,000ק”מ או  10שנימ ,החל מהמרווח הראשונ .יש להקפיד על
המרווחימ הנקובימ.
אלפי קילומטרימ
שנימ

15
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9
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בדוק את מצב טעינת המצבר באמצעות מכשיר בדיקה מתאימ
בדוק מצב/בלאי של צמיגימ ותקנ לחצ אוויר ,אמ צריכ .בדוק מצב טעינה/
תאריכ תפוגה של ערכה לתיקונ צמיג )אמ קיימת(

בדוק את מערכת התאורה )פנימ ראשיימ ,פני איתות ,תאורת מצוקה,
תאורת תא מטענ ,תאורת תא נועימ ,תאורת תא כפפות ,נוריות אזהרה בלוח
מחוונימ וכד'(
בדוק מפלי נוזלימ והופ ,אמ צריכ )(1

בדוק פליטות/עשנ
בדוק את מערכות אפקת אוויר/בקרת מנוע ובקרת גזי פליטה באמצעות ציוד
אבחונ.
בדוק את מצב שמנ המנוע באמצעות ציוד בדיקה ).(2
בדוק חזותית :צבע חיצוני ,הגנת גחונ ,צינורות קשיחימ וגמישימ )פליטה,
מערכת דלק ,בלמימ( ,חלקי גומי )שרוולימ ,גלי הינע ,תותבימ וכד'(
) (1השתמש תמיד בנוזלימ המפורטימ בפר הנהג למילוי במכונית ,אחרי שבדקת כי המערכת לא ניזוקה.
) (2אמ אבחונ הרכב קבע שאיכות השמנ נמוכה יותר מ , 20% -מומלצ להחליפ את שמנ המנוע ואת המננ.
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אלפי קילומטרימ
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בדוק מצב/בלאי של להב המגב של השמשה הקדמית והחלונ האחורי
בדוק הפעלה של מגבימ/מתזימ וכווננ מתזימ ,אמ צריכ
בדוק שמנעול מכה המנוע ומנעול תא המטענ נקיימ ,וכנ ,בדוק שהקישורימ
נקיימ ומשומנימ.
בדוק חזותית מצב ובלאי של רפידות בלמימ קדמיות ,ובדוק את תקינותו של
מחוונ בלאי הרפידות.
בדוק חזותית מצב ובלאי של רפידות בלמימ אחוריות ,ובדוק את תקינותו של
מחוונ בלאי הרפידות.
בדוק חזותית את מצב רצוע)ו(ת ההינע של האביזרימ והמתח שלהנ.
החלפ שמנ מנוע ומננ שמנ

)(3

החלפ שמנ תיבת העברה )לדגמי (AWD
החלפת מצתימ
החלפ חגורת/ות הינע של אביזרימ

)(4

) (3מרווח השירות בפועל להחלפה של שמנ המנוע וקרב מננ שמנ המנוע ,תלויימ בתנאי השימוש ברכב ומצוינימ באמצעות נוריות אזהרה או הודעה בלוח המחוונימ .על
כלפנימ ,יש לבצע החלפה אחת לשנה לפחות.
) (4באזורימ שאינמ מאובקימ :הנועה המרבית המומלצת היא  60,000ק"מ .יש להחליפ את הרצועה כל  4שנימ ,ללא תלות בנועה .באזורימ מאובקימ ו/או בתנאי
הפעלה קשימ )כגונ אקלימ קר ,ניעות עירוניות ,תקופות הפעלה ארוכות ברק( :הנועה המרבית המומלצת היא  30,000ק"מ .יש להחליפ את הרצועה כל  2שנימ,
ללא תלות בנועה.
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אלפי קילומטרימ
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החלפ קרב מננ אוויר )(5
החלפ את מננ הדלק המשני )אמ קיימ(
החלפ את נוזל הבלמימ

)(6

החלפ את מננ האוויר בתא הנועימ )(5
) (5אמ הרכב מופעל באזורימ מרובי אבק ,יש להחליפ ננ זה כל  15,000ק”מ.
) (6יש להחליפ את נוזל הבלמימ כל שנתיימ ,ללא תלות בנועה.
) (oפעולות מומלצות
(•) פעולות חובה
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תכנית טיפולימ תקופתית )לדגמי מנועי דיזל (JTD 2.2

יש לבצע את הבדיקות הכלולות בתכנית התחזוקה באופנ מחזורי לאחר  200,000ק”מ או  10שנימ ,החל מהמרווח הראשונ .יש להקפיד
על המרווחימ הנקובימ.
אלפי קילומטרימ
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בדוק את מצב טעינת המצבר באמצעות מכשיר בדיקה מתאימ
בדוק מצב/בלאי של צמיגימ ותקנ לחצ אוויר ,אמ צריכ .בדוק מצב טעינה/
תאריכ תפוגה של ערכה לתיקונ צמיג )אמ קיימת(
בדוק את מערכת התאורה )פנימ ראשיימ ,פני איתות ,תאורת מצוקה,
תאורת תא מטענ ,תאורת תא נועימ ,תאורת תא כפפות ,נוריות אזהרה בלוח
מחוונימ וכד'(
בדוק מפלי נוזלימ והופ ,אמ צריכ )(1
בדוק פליטות/עשנ
השתמש בשקע אבחונ כדי לבדוק את ההפעלה של מערכות ניהול המנוע/
אפקת אוויר ,פליטות ואיכות שמנ מנוע ).(2
בדוק חזותית :צבע חיצוני ,הגנת גחונ ,צינורות קשיחימ וגמישימ )פליטה,
מערכת דלק ,בלמימ( ,חלקי גומי )שרוולימ ,גלי הינע ,תותבימ וכד'(
בדוק מצב/בלאי של להב המגב של השמשה הקדמית והחלונ האחורי
) (1השתמש תמיד בנוזלימ המפורטימ בפר הנהג למילוי במכונית ,אחרי שבדקת כי המערכת לא ניזוקה.
) (2אמ אבחונ הרכב קבע שאיכות השמנ נמוכה יותר מ ,20% -מומלצ להחליפ את שמנ המנוע ואת המננ.

162

אלפי קילומטרימ
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בדוק את הפעולה של מגבימ/מתזימ וכווננ את המתזימ ,אמ דרוש.
בדוק שמנעול מכה המנוע ומנעול תא המטענ נקיימ ,וכנ ,בדוק שהקישורימ
נקיימ ומשומנימ.
בדוק חזותית מצב ובלאי של רפידות בלמימ קדמיות ,ובדוק את תקינותו של
מחוונ בלאי הרפידות.
בדוק חזותית מצב ובלאי של רפידות בלמימ אחוריות ,ובדוק את תקינותו של
מחוונ בלאי הרפידות.
בדוק חזותית את מצב רצוע)ו(ת ההינע של האביזרימ והמתח שלהנ.
בדוק את חזותית רצועת התזמונ המשוננת
החלפ שמנ מנוע ומננ שמנ

)(3

החלפ שמנ תיבת העברה )לדגמי (AWD
החלפ מננ שמנ
החלפ חגורת/ות הינע של אביזרימ

)(4

החלפ את רצועת התזמונ המשוננת

)(4

) (3מרווח השירות בפועל להחלפה של שמנ המנוע וקרב מננ שמנ המנוע ,תלויימ בתנאי השימוש ברכב ומצוינימ באמצעות נוריות אזהרה או הודעה בלוח המחוונימ .בכל
מקרה אינ לחרוג מפרק זמנ של  2שנימ .אמ המכונית משמשת בעיקר לניעות בעיר או שהדלק שבשימוש אינו תואמ לגמרי לתקנ האירופי  ,EN590מומלצ להחליפ את
המננ אחת לשנה.
) (4באזורימ שאינמ מאובקימ :הנועה המרבית המומלצת היא  100,000ק"מ .יש להחליפ את רצועה כל  5שנימ ,ללא תלות בנועה .באזורימ מאובקימ ו/או בתנאי הפעלה
קשימ )כגונ אקלימ קר ,ניעות עירוניות ,תקופות הפעלה ארוכות ברק( :הנועה המרבית המומלצת היא  60,000ק"מ .יש להחליפ את הרצועה כל  3שנימ ,ללא תלות
בנועה.
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אלפי קילומטרימ
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החלק קרב מננ אוויר )(5
החלפ קרב מננ דלק )(7
החלפ את נוזל הבלמימ
החלפ את מננ האוויר בתא הנועימ
) (5אמ הרכב מופעל באזורימ מרובי אבק ,יש להחליפ ננ זה כל  20,000ק”מ.
) (6יש להחליפ את נוזל הבלמימ כל שנתיימ ,ללא תלות בנועה.
) (7אמ הרכב מונע בדלק שאיכותו נמוכה מהתקנ האירופאי הרלוונטי ,יש להחליפ מננ זה מדי  20,000ק”מ.
) (oפעולות מומלצות
(•) פעולות חובה
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)(6

תא מנוע
בדיקת מפלי נוזלימ
(162 (161

(62

דגמ מנוע  ,2.0 T4 MAirאיור

180

180

 .1פתח מילוי של שמנ מנוע  .2מכה מיכל עיקרי של נוזל קירור של המנוע  .3מכה מיכל נוזל בלמימ  .4מכה מיכל נוזל שטיפה של
השמשה הקדמית/הפנימ הראשיימ  .5מכה מיכל משני של נוזל קירור המנוע
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דגמי דיזל מנוע  ,2.2 JTDאיור

181

181

 .1פתח מילוי של שמנ מנוע  .2מכה מיכל עיקרי של נוזל קירור המנוע  .3מכה מיכל נוזל בלמימ  .4מכה מיכל נוזל שטיפה של השמ
שה הקדמית/הפנימ הראשיימ  .5מכה מיכל משני של נוזל קירור המנוע
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שמנ מנוע
(163
(63

ניתנ לראות את מפל שמנ המנוע בלוח
המחוונימ בכל פעמ שהמנוע מותנע ,או
באמצעות התצוגה של מערכת Connect
בכניה לתפריט הראשי והתפקודימ
הבאימ לפי הדר My Car Apps :וOil-
.Level
בדוק את התצוגה באמצעות  6הימונימ
שבינ המפל הנמוכ ביותר לגבוה ביותר.
ימונ אחד מפל נמוכ ,ימונ שישי מפל
מרבי .אמ מפל שמנ המנוע מגיע לימונ
הראשונ ,הופ שמנ דרכ פתח מילוי ,1
התחשב בככ שכל ימנ המוצג בתצוגה
מייצג כמות מערכת של:
מנוע 2.0T4 MAir
❒  250מ"ל
מנוע JTD 2.2
❒  150מ"ל
(64

חשוב הקפד לא למלא יותר מדי שמנ מנוע
בעת המילוי .עודפ שמנ מנוע עשוי לגרומ נזק
למנוע .דאג לבדיקת רכבכ .לעולמ אל תמלא
שמנ מנוע מעל ימנ  .MAXמומלצ לבדוק את
מפל השמנ לאחר כל שלב של המילוי.
חשוב תצוגת מפל שמנ המנוע אינה
מתרעננת מיד לאחר המילוי .לכנ ,המתנ
לרענונ תצוגת מפל שמנ המנוע לאחר
ההליכ המתואר להלנ.

מילוי שמנ מנוע ועדכונ התצוגה של
מפל שמנ המנוע

אמ יש צורכ בהופת נוזל ,יש לוודא
שתצוגת מפל השמנ נכונה .פעל באופנ
הבא:
מנוע 2.0 T4 MAir
❒ לאחר מילוי השמנ ,הפעל את המנוע
למשכ כ 5 -דקות )טמפרטורה גבוהה
מ ,(80°C -ולאחר מכנ דוממ אותו.
❒ התנע את המנוע שוב במהירות רק
במשכ  2דקות.
מנוע JTD 2.2
❒ לאחר מילוי השמנ ,הפעל את המנוע עד
אשר הימנ השני של טמפרטורת השמנ
נדלק בתצוגת לוח המחוונימ .לאחר מכנ
דוממ את המנוע.
❒ המתנ  3דקות ,העבר את מתג
ההתנעה למצב  ONמבלי להתניע את
המנוע והמתנ מפר שניות.
חשוב אמ המפל המוצג אינו תקינ לאחר
ביצוע השלב הנ"ל ,פנה למרכז שירות
מורשה של חברת מל"ת.
חשוב בדגמימ עמ מנוע  ,JTD 2.2יש
להשתמש במדיד השמנ בתא המנוע,
רק אמ יש תקלה בחיישנ של מפל שמנ
המנוע .מל שיופיע בלוח המחוונימ מעיד
על מצב זה.

הליכ הבדיקה הידני של מפל שמנ המנוע
יבוצע ,בעת הצורכ ,עמ מנוע קר בלבד.
לעולמ אל תבצע הליכ זה בעת שהמנוע
חמ .מגע עמ אחד מחלקי המנוע החמימ
עלול לגרומ לכוויות.
הליכ זה אפשרי רק כאשר יש צורכ אמיתי
בתיקונ פעולתו של חיישנ מפל השמנ
במרכז שירות של חברת מל"ת.

תצרוכת שמנ מנוע
(65
(4

תצרוכת השמנ המרבית היא  400גר' על
כל  1,000ק"מ ,בדרכ כלל .כאשר הרכב
חדש יש להריצ את המנוע שלו ,לכנ
תצרוכת השמנ נחשבת ליציבה רק לאחר
 5,000-6,000הק"מ הראשונימ.
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נוזל קירור מנוע
(164

(66

אמ מפל השמנ נמוכ מהימונ המינימלי
 ,MINהר את מכה המיכל והופ נוזל
מתאימ )עיינ בנושא "נוזלימ וחומרי יכה"
בפרק "נתונימ טכניימ"( ,עד שהמפל יגיע
לימונ .MAX
חשוב לעולמ אל תנה להיר את
המכה בעת שמיכל ההתפשטות או
הרדיאטור חמימ .קיימת כנת כוויות.

נוזל שטיפה של השמשה
הקדמית  /הפנימ הראשיימ
(166 (165

מיכל נוזל השטיפה של השמשה הקדמית
ושל הפנימ הראשיימ )אמ קיימ( מצויד
בפתח מילוי טלקופי.
אמ המפל נמוכ מדי ,פתח את מכה
המיכל  ,4הרמ את פתח המילוי והופ את
הנוזל המצוינ בפרק "נתונימ טכניימ".
חשוב כאשר מפל הנוזל נמוכ )כפי
שמציינ המל בתצוגת לוח המחוונימ(,
מערכת שטיפת הפנימ הראשיימ לא
תעבוד ,אפילו אמ מגבי השמשה הקדמית
ממשיכימ לעבוד.

168

נוזל בלמימ

בדוק שהנוזל נמצא במפל המרבי שלו.
אמ מפל הנוזל במיכל נמוכ ,צור קשר עמ
מרכז שירות מורשה של חברת מל"ת
לבדיקת המערכת.

שמנ תיבת הילוכימ אוטומטית
(5

יש לבדוק את המפל של שמנ תיבת
ההילוכימ האוטומטית במרכז שירות
מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ בלבד.

עצות שימושיות להארכת חיי
השירות של המצבר

כדי למנוע את פריקת המצבר ולהאריכ
את חיי השירות שלו ,הקפד על ההנחיות
הבאות:
❒ כאשר אתה מחנה את הרכב הקפד
לגור היטב את הדלתות ,את דלת תא
המטענ ואת מכה המנוע ,כדי שלא יידלקו
המנורות הפנימיות.
❒ כבה את כל מנורות התקרה הפנימיות:
עמ זאת ,הרכב מצויד במערכת המכבה
אוטומטית את כל התאורה הפנימית.
❒ אל תפעיל אביזרימ )כגונ רדיו ,תאורת
מצוקה וכד'( במשק זמנ רב כאשר המנוע
דוממ.
❒ לפני ביצוע פעולות במערכת החשמל,
נתק את הקוטב השלילי של המצבר.
אמ לאחר רכישת הרכב ברצונכ להתקינ
אביזרי חשמל הדורשימ הזנה קבועה של
מתח )כגונ אזעקה( או אביזרימ שמשפיעימ

על אפקת החשמל ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ
שיעריכ את צריכת החשמל הכוללת.
חשוב לאחר ניתוק המצבר יש לאתחל
את מערכת ההיגוי .נורית אזהרה בלוח
המחוונימ נדלקת כדי לציינ זאת .לביצוע
האתחול ,פשוט ובב את גלגל ההגה עד
הופ מצד לצד וחזרה למיקומ המרכזי תוכ
 30שניות מהתנעת המנוע.
חשוב אמ רמת הטעינה נמוכה מ50% -
במשכ זמנ רב ,המצבר ניזוק מהצטברות
גופרית ,ויעילותו בהתנעה מופחתת .כמו
כנ ,המצבר נמצא בכנת קפיאה גדולה
יותר )בטמפרטורה של .(- 10°C

מצבר
(170 (169 (168 (167
(6

אינ צורכ להויפ מימ מזוקקימ
לאלקטרוליט של המצבר .אולמ ,יש לבצע
בדיקה תקופתית במרכז שירות מורשה
מטעמ חברת מל"ת בע"מ ,כדי לבחונ את
יעילותו.
הקפד לפעול לפי הוראות התחזוקה של
יצרנ המצבר.

אזהרה
 (161לעולם אל תעשן תוך כדי עבודה
בתא המנוע :גז ואדים דליקים עלולים
להיפלט ממנו .קיימת סכנת שריפה!
 (162הייה זהיר מאוד בעבודה בתא
המנוע אם המנוע חם .קיימת סכנת כוויות.
אל תתקרב אל מניפת המקרן :המניפה
החשמלית עלולה להתחיל לפעול .קיימת
סכנת פציעות .צעיפים ,עניבות וביגוד
משוחרר אחר עלול להיתפס בחלקים
הנעים.
 (163אם ברצונך להוסיף שמן מנוע ,המתן
עד שיתקרר המנוע לפני שחרור של מכסה
המילוי ,בפרט אם הוא עשוי מאלומיניום.
אזהרה :סכנת כוויות!
 (164מערכת הקירור מופעלת בלחץ .אם
צריך ,החלף את המכסה במכסה מקורי
אחר בלבד ,אחרת ,הפעלת המערכת
עלולה להיפגע .אל תסיר את מכסה המיכל
כאשר המנוע חם :אתה עלול להיכוות.

 (165אל תתחיל לנסוע אם מיכל נוזל
השטיפה ריק :מערכת השטיפה של
השמשה הקדמית חיונית לשיפור הראות.
הפעלה חוזרת של המערכת ללא נוזל
השטיפה עלולה לגרום נזק ,ולשחיקה
מואצת של רכיבים אחדים.
 (166תוספים מסחריים מסוימים לנוזל
שטיפה הם חומרים דליקים .בתא המנוע
ישנם חלקים חמים העלולים להצית בו
שריפה.
 (167נוזל מצבר הוא חומר רעיל ומשתך
מאוד .הימנע ממגע עם עיניים ועם עור.
הרחק מהמצבר אש גלויה ואל תשתמש
בחפצים שעלולים ליצור ניצוצות :קיימת
סכנת פיצוץ ושריפה.
 (168שימוש במצבר שמפלס הנוזל בו
נמוך עלול לגרום נזק בלתי הפיך למצבר
ואפילו להוביל לפיצוץ.
 (169אם הרכב עתיד להיכנס לתקופת
אחסון ארוכה בטמפרטורה נמוכה מאוד,
הסר את המצבר והנח אותו במקום חם
כדי שלא יקפא.
 (170בעבודה על המצבר או בסביבתו
תמיד הרכב משקפי מגן מיוחדים.

חשוב
 (62היזהר לא לבלבל בין הנוזלים השונים
בעת המילוי :הם אינם תואמים! מילוי נוזל
שגוי עלול לגרום נזק חמור לרכבך.
 (63אסור שמפלס שמן המנוע יעלה מעל
סימון .MAX

 (66אם ממלאים מעל לסימון MAX
)הסימון האחרון מימין הופך לאדום( ,הבא
את הרכב בהקדם האפשרי למרכז שירות
מורשה של חברת סמל"ת בע"מ לניקוז
עודף השמן.
 (67אל תוסיף שמן שמפרטו אחר מזה
הנמצא בתוך המנוע.
 (68השתמש בנוזל מאותו סוג שכבר
נמצא במיכל בעת מילוי של מערכת
הקירור של המנוע .לא ניתן לערבב את
הנוזלים סוגים אחרים של נוגד קיפאון.
במקרה של מילוי בנוזל לא מתאים ,בשום
פנים ואופן אל תתניע את המנוע וצור קשר
עם מרכז שירות מורשה של חברת סמל"ת
בע"מ.

חשוב
 (4שמן מנוע ומסנן שמן משומשים
מכילים חומרים מזיקים לסביבה .כדי
להחליף את השמן ואת המסננים פנה
למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת
בע"מ.
 (5שמן תיבת הילוכים משומש מכיל
חומרים שמזיקים לסביבה .מומלץ ליצור
קשר עם מרכז שירות מורשה של חברת
סמל"ת בע"מ.
 (6מצברים מכילים חומרים מסוכנים מאוד
לסביבה .להחלפת המצבר פנה למרכז
שירות מורשה מטעם סמל"ת בע"מ.
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טעינת מצבר
הערות חשובות
(172 (171

חשוב לפני שימוש בהתקנ טעינה ,ודא
תמיד שהוא תואמ למצבר המותקנ ברכב,
עמ מתח קבוע )מתחת ל 14.8 -וולט( וערכ
אמפר נמוכ ) 15אמפר(.
חשוב טענ את המצבר במקומ מאוורר
היטב.
חשוב לעולמ אל תטענ או תטענ שוב
מצבר שקפא :הוא עשוי להתפוצצ בגלל
שגז חנקנ כלוא בינ גבישי קרח.

182

❒ הר את כיוי המגנ באיור .183

חשוב תמיד בעת טעינה או טעינה חוזרת
של מצבר ,הקפד שניצוצות ולהבות גלויות
יהיו רחוקות מפיק מהמצבר.
חשוב לפני שימוש במכשיר כלשהו
לטעינה או לשמירת הטעינה של המצבר,
מלא בקפידה אחר ההוראות שצורפו
למכשיר ,כדי לחברו נכונה ובבטחה למצבר
הרכב.
אתה יכול לטעונ מחדש את המצבר מבלי
לנתק את הכבלימ של מערכת החשמל
של הרכב.
❒ לגישה למצבר ,הר את לוח הגישה
בתוכ תא המטענ ,איור .182
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183

❒ הר את כיוי המגנ  1איור  184וחבר
את ההדק החיובי של המטענ )בדוק כלל
אדומ( לקוטב החיובי של ) (+של המצבר.
❒ חבר את ההדק השלילי של המטענ
)בדרכ כלל שחור( לאומ  2שליד הקוטב
השלילי ) (-של המצבר ,כמוצג באיור .184

184

❒ הרכב מצויד בתפקוד ) IBSחיישנ מצבר
חכמ( ,המוגל למדוד את מתחי הטעינה
והפריקה ,ולחשב את רמת הטעינה ואת
המצב הכללי של המצבר .החיישנ נמצא
ליד הקוטב השלילי ) (-של המצבר.
כדי שהליכ הטעינה/הפריקה יהיה תקינ,
מתח הטעינה חייב לעבור דרכ חיישנ .IBS
❒ הפעל את המטענ ועקוב אחר הוראות
ההפעלה לטעינה מלאה של המצבר.
❒ בתומ הטעינה כבה את המטענ לפני
שאתה מנתק אותו מהמצבר.
❒ נתק ראשית את הכבל השחור של
המטענ ולאחר מכנ את הכבל האדומ של
המטענ.
❒ התקנ מחדש את כיוי המגנ של הקוטב
החיובי של המצבר ואת לוח הגישה של תא
המצבר.

חשוב אמ ברצונכ להטעינ את מצבר הרכב
באמצעות מטענ מצברימ מהיר ,נתק את
כבלי המצבר לפני הטעינה .אל תשתמש
במטענ מצברימ מהיר כדי לפק את מתח
ההתנעה.

אזהרה
 (170הליך של טעינה או טעינה חוזרת של
המצבר יוצר גז מימן דליק שעלול להתפוצץ
ולגרום לפציעה חמורה.
 (172בעת טעינה וטעינה חוזרת של
המצבר ,הקפד תמיד על הוראות הבטיחות.

הליכי שירות ותחזוקה
(175 (174 (173
(73 (72 (71 (70 (69 (68 (67

תפקוד זה ניתנ להפעלה רק במשכ
 2דקות ,לאחר העברת מתג ההתנעה
למצב .STOP
להפעלת התפקוד ,העבר את הידית
למעלה )מצב זמני( למשכ לפחות  3שניות.

תחזוקה של מערכת מיזוג אוויר
(74 (73

כדי לדאוג לביצועימ המיטביימ של מערכת
מיזוג האוויר ,יש לבדוק אותה ולתחזק
במרכז שירות מורשה מטעמ חברת
מל"ת בע"מ בתחילת הקיצ.

מגבי שמשה קדמית

הרמת להבי מגבי השמשה הקדמית
)תפקוד "מצב שירות"(
תפקוד "מצב שירות" מאפשר לנהג
להחליפ את להבי מגבי השמשה הקדמית
בקלות רבה יותר .מומלצ גמ להפעיל
תפקוד זה בעת שיורד שלג וכדי להקל על
הרת משקעימ ולכלוכ באזור שבו נמצאימ
בדרכ כלל המגבימ ,בעת ניקוי.

הפעלה של התפקוד
להפעלה של התפקוד ,העבר את מתג
הפעלת המגבימ למצב מופק )טבעת
הבחירה איור  185במיקומ  (Oלפני העברת
מתג ההתנעה למצב .STOP

185

אמ לאחר השימוש במצב זה מתג
ההתנעה יועבר למצב  ONכאשר המגבימ
אינמ במצב מנוחה )בתחתית של השמשה
הקדמית( ,המ ישובו למצב מנוחה לאחר
הפעלתמ באמצעות הידית )העברת הידית
למעלה למצב זמני( או בעת שהמהירות
היא מעל  5קמ"ש.

החלפת להבי המגבימ של השמשה
הקדמית

פעל באופנ הבא:
❒ הרמ את זרוע המגב ,לחצ על לחצנ
 ,1איור  ,186של קפיצ החיבור והר את
הלהב מהזרוע.
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אזהרה

186

❒ התקנ את הלהב החדש :הכנ את
הלשונית לתושבת הייעודית שלה בזרוע
המגב ובדוק שהיא נעולה.
❒ הנח את זרוע המגב על השמשה
הקדמית.
חשוב אל תפעיל את המגבימ ,אמ
הלהבימ מורמימ.

מתז שמשה קדמית

מתזי השמשה הקדמית מקובעימ .אמ
הזרמ אינו יוצא ,בדוק תחילה שיש נוזל
שטיפה במיכל )עיינ בנושא "בדיקת נוזלימ"
בפרק זה(.
לאחר מכנ ,בדוק שהמתזימ אינמ חומימ.
השתמש במחט כדי לפתוח את החימה,
אמ צריכ.

172

 (173מערכת יניקת האוויר )קרב מסנן
האוויר ,צינורות גומי וכד'( יכולה להגן מפני
פליטת גזים מהמנוע .אל תסיר מערכת
זו ,אלא אם עליך לבצע פעולות תיקון או
שירות .לפני התנעת המנוע ודא שהמערכת
לא הוסרה .אחרת ,קיימת סכנת פציעות
חמורות.
 (174גזי פליטה מסוכנים מאוד ועלולים
לגרום למוות .הם כוללים פחמן חד חמצני:
גז ללא צבע או ריח עלול לגרום איבוד
הכרה והרעלה אם נושמים אותו.
 (175מערכת הפליטה עלולה להגיע
לטמפרטורות גבוהות שבגללן עלולה לפרוץ
שריפה ,אם הרכב חונה על חומרים דליקים.
עשב או עלים יבשים גם עלולים להתלקח
במגע עם מערכת הפליטה .אל תחנה את
רכבך ואל תפעיל אותו במקום שבו מערכת
הפליטה עלולה לבוא במגע עם חומרים
דליקים.

חשוב
 (67טיפול שירות שגוי או אי ביצוע פעולות
או תיקונים נחוצים ,עלולים לגרום לתיקונים
יקרים יותר ,נזק לרכיבים אחרים או פגיעה
בביצועי הרכב .בדוק מיד כל תקלה במרכז
שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ.

 (68הרכב מצויד בנוזלים שהותאמו
לביצועיו או מגנים עליהם ,על אורך חיי
השירות ועל מרווחי השירות .אל תשתמש
בכימיקלים לשטיפת רכיבים אלה ,מכיוון
שהם עלולים לגרום נזק למנוע ,לתיבת
ההילוכים או לבקרת האקלים .הנזק אינו
מכוסה באחריות הרכב .אם יש צורך
לשטוף חלק כלשהו בגלל תקלה ,השתמש
בנוזל ניקוי מיוחד לפעולה זו.
 (69כמות גדולה או קטנה מדי של שמן
מזיקה מאוד למנוע .ודא שמפלס שמן
המנוע תקין תמיד.
 (70כלי רכב שמצוידים בממיר קטליטי,
יש לתדלק בבנזין נטול עופרת בלבד .בנזין
שמכיל עופרת עלול לגרום נזק קבוע
לממיר הקטליטי ולפגוע ביכולתו לצמצם
פליטת מזהמים ובכך לשבש את ביצועי
הרכב שיספגו נזק בלתי הפיך .אם המנוע
לא פועל באופן תקין ,בפרט אם הבחנת
בהתנעה חריגה או אם יש ירידה בביצועיו,
פנה מיד למרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמל"ת בע"מ .הפעלה ממושכת
של מנוע במצב לא תקין ,עלולה לגרום
לממיר הקטליטי להתחמם יתר על המידה
וכתוצאה מכך ,ייגרם נזק לממיר ולמנוע.
 (71שימוש בשמן תיבת הילוכים שונה
מהמאושר עלול לפגוע באיכות העברת
הילוכים ו/או לגרום להופעת רעידות בתיבת
ההילוכים עצמה.

 (72מומלץ לתחזק את רכבך במרכז
שירות מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ.
אם אתה מבצע בעצמך פעולות תקופתיות
רגילות ותיקונים קטנים ,מומלץ להצטייד
בציוד מיוחד ,בחלקי חילוף מקוריים
ובנוזלים ,אם צריך .אל תבצע שום פעולות
ברכב ,אם אין לך הנסיון הדרוש.
 (73יש תמיד להשתמש בקרר ובחומרי
סיכה מאושרים ומתאימים למערכת מיזוג
האוויר הספציפית שהותקנה ברכבך .נוזלים
לא מאושרים מסוימים דליקים ועלולים
להתפוצץ .קיימת סכנת פציעות .שימוש
בנוזלים או בחומרי סיכה שאינם מאושרים,
עלול לפגוע ביעילות המערכת ולהוביל
לתיקונים יקרים.
 (74מערכת מיזוג האוויר מכילה קרר
שנתון בלחץ :כדי להימנע מפציעות אישיות
או מנזק למערכת ,הוספת קרר או ביצוע
תיקונים שמצריכים ניתוק כבלים יש
לבצע במרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמל"ת בע"מ.

הרמת הרכב
אמ יש צורכ להרימ את הרכב ,פנה למרכז
שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת
בע"מ ,המצויד במנופ או בזרוע.
נקודות ההרמה של הרכב מומנות במלי
בלוחות הצד )ראה איור .(187

גלגלימ וצמיגימ
(178 (177 (176

שרשראות שלג
(75

דגמי הנעה אחורית והנעה לכל
הגלגלימ

ניתנ להתקינ שרשראות בקוטר של  13מ"מ
על כל הצמיגימ ,למעט הוג .R20
אנו ממליצימ להשתמש בשרשראות שנ
רכשו מוכנות או מרכז שירות מורשה של
חברת מל"ת בע"מ.

הערות חשובות

187

יש להשתמש בשרשראות שלג בהתאמ
לתקנות החוק המקומי במדינה שאתה
נוהג בה .במדינות מוימות צמיגימ
שמומנימ בקוד ) M+Sבוצ ושלג( נחשבימ
לציוד חורפ .לכנ ,השימוש בהמ זהה לאופנ
השימוש בשרשראות שלג.
ניתנ להתקינ את שרשראות השלג על
הגלגלימ הקדמיימ בלבד.
בדוק את מתיחתנ של שרשראות השלג
אחרי ניעה בת כמה מטרימ.
חשוב התקנת שרשראות שלג על צמיגימ
במידות לא מקוריות ,עלולה לגרומ נזק לרכב.
חשוב שימוש בצמיגימ במידה או בוג
) ,M+Sשלג וכד'( שונימ ברנ הקדמי וברנ
האחורי ,עלול להשפיע על הנהיגה ברכב.
אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרומ
לתאונה.
173

שירותימ ותחזוקה

הצעה לבב צמיגימ

עומימ שונימ מופעלימ על הצמיגימ
הקדמיימ ועל הצמיגימ האחוריימ בשל
היגוי ,תמרונימ ובלימה .לכנ ,הבלאי שלהמ
שונה.
כדי לפתור וגיה זו ,יש לעשות בב
צמיגימ במרווחימ מתאימימ )5,000/10,000
ק"מ( .ביצע בב של צמיגימ פירושו
שינוי המיקומ שלהמ באותו צד של הרכב
)קדימה לאחורה ולהפכ(.
חשוב הצלבה של הגלגלימ אינה מומלצת,
לכנ התקנת הצמיג על רנ אחר בצד אחר
של הרכב אינה אפשרית.
בב צמיגימ תורמ לשימור אחיזת הכביש
בדרכימ רטובות ,בוציות או מושלגות,
ומבטיח שליטה מיטבית ברכב.
אמ קיימ בלאי חריג בצמיגימ ,אתר את
היבה לככ ותקנ אותה בהקדמ האפשרי.
פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת
מל"ת בע"מ.
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אזהרה
 (176אחיזת הדרך של רכבך תלויה בלחץ
אוויר נכון בצמיגים.
 (177אם לחץ האוויר נמוך מדי ,הצמיג
עלול להתחמם יתר על המידה ,ולהינזק
באופן חמור בעקבות זאת.
 (178לעולם אל תצבע חישוקי אלומיניום
הנדרשים לפעול בתנאי טמפרטורה מעל
 .150°Cתיתכן פגיעה בתכונות המכניות
של הגלגלים.

חשוב
 (75שמור על מהירות נמוכה אחרי
שהתקנת שרשראות שלג; אל תחרוג מ-
 50קמ"ש .הימנע מנהיגה מעל מהמורות,
מדרגות או מדרכות ואל תנהג למרחקים
ארוכים בדרכים שלא מכוסות בשלג ,כדי
לא להזיק לרכבך ולפני הדרך.

מרכב
שימור צבע
צבע

(76

(7

תקנ חיכוכימ ושריטות מיד ,כדי למנוע
היווצרות חלודה.
חלקימ מוימימ של הרכב צבועימ בצבע
מט שדורש תחזוקה מיוחדת :ראה את
ההוראות בהמשכ הנושא.
(77

כדי לשטופ נכונ את הרכב ,פעל באופנ
הבא:
❒ אמ אתה משתמש במכשיר ניקוי
בלחצ גבוה ,הרחק אותו מהצבע ל40 -
"מ לפחות ,כדי למנוע נזק או שינויימ.
הצטברות מימ עלולה לגרומ נזק ארוכ טווח
לרכב.
❒ כדי להקל על הרת לכלוכ ומשקעימ
באזור שבו המגבימ בדרכ כלל נמצאימ,
מומלצ למקמ את מגבי השמשה הקדמית
באופנ אנכי )תנוחת שירות( .למידע נופ,
ראה "הליכי שירות ותחזוקה" בפרק זה.

❒ אמ ברצונכ לשטופ רכב עמ תיבת
הילוכימ אוטומטית במתקנ שטיפה
אוטומטי המצויד במוע ,עליכ לבצע את
הפעולות הבאות:
❒ ודא שהמכונית נמצאת על משטח ישר,
ושמופק השילוב האוטומטי של בלמ
החניה כאשר המנוע מודממ )לפרטימ
כיצד לנטרל אותו ראה "בלמ חניה חשמלי"
בפרק "התנעה ונהיגה"(.
❒ כאשר הרכב עומד ,שלב למצב ) Nרק(
ודוושת הבלמ לא לחוצה :לחצ על לחצנ
ההתנעה .הרכב יישאר במצב ) Nרק(
למשכ  15דקות ,לאחר מכנ יופעל מצב P
)חניה(.

חשוב
 (76כדי לשמר על מראהו הנאה של
הצבע ,אסור להשתמש במוצרי ניקוי
קשיחים ו/או במוצרי הברקה לניקוי הרכב.

 (77הימנע מרחיצת רכב במברשות/
גלגלות במתקנים אוטומטיים .רחץ את
הרכב באופן ידני בלבד בחומרי ניקוי
ניטרליים ויבש אותו במטלית לחה מעור
צבי .אין להשתמש בחומרים קשיחים ו/או
חומרי הברקה 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 קשיחים ו/או בחומרי הברקה
הפוגעים במראה המאט של הצבע .אל
תשתמש בנוזל שטיפה לא מדולל לניקוי
שמשה קדמית ,אלא דלל אותו ב50% -
מים .השתמש בנוזל שטיפה לא מדולל רק
אם דרוש בשל טמפרטורות חיצוניות.

חשוב
 (7חומרי ניקוי מזהמים את הסביבה .רחץ
את רכבך באזורים המצוידים בציוד לאיסוף
וטיפול במים מלוכלכים ,שמתקבלים לאחר
הרחיצה.
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כאנ תמצא את כל המידע השימושי על מבנה רכבכ ועל עבודתו בליווי
איורימ ,טבלאות וגרפימ .פרק זה מיועד לחובבי מכוניות ,לטכנאימ ולאלו
שמעוניינימ להכיר את רכבמ לפרטיו.
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נתוני זיהוי
מפר זיהוי רכב

מפר זיהוי הרכב ) (VINמוטבע על הלוחית
המוצגת באיור  ,188ומותקנת בפינה
השמאלית הקדמית של לוח המכשירימ.
אפשר לראות את הלוחית מבחוצ דרכ
השמשה הקדמית.

מפר זה טבוע גמ על השלדה ליד בלמ
הזעזועימ הקדמי השמאלי וניתנ לראותו
לאחר פתיחת מכה המנוע ,איור .189

לוחית של מפר זיהוי רכב )(VIN

הלוחית נמצאת על קורת הדלת הקדמית
השמאלית ,איור  ,190ורשומ בה המידע
הבא:
❒  :1הערכ הנכונ של מקדמ פליטת עשנ
)עבור מנועי דיזל(.
❒  :2שמ היצרנ ,קוד אישור וג הרכב,
מפר זיהוי של הרכב ,משקלימ מרביימ
מותרימ.
❒  :3קוד מנוע ,גרת וג הרכב ,מפר
חלקי חילופ ,קוד צבע ,מידע נופ.

189

188

190

178

מנוע
מנוע 2.0. T4 MAir

מחזור פעולה

 200כ"
otto

מפר ומערכ צילינדרימ

 4בטור

קדח ומהלכ בוכנה )מ"מ(

84/90

נפח מנוע )מ"ק(

1995

יח דחיה

10:1

הפק מרבי )) (ECקו"ט(

147

הפק מרבי )) (ECכ"(

200

במהירות מנוע )ל"ד(

4500

מומנט מרבי )(EC) (Nm

330

מומנט מרבי )) (ECקג"מ(

33.7

במהירות מנוע )ל"ד(

1750

דלק

בנזינ נטול עופרת בדירוג  95אוקטנ )מפרט (EN 228
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מנוע 2.2 JTD

 210כ"

מחזור פעולה

דיזל

מפר ומערכ צילינדרימ

 4בטור

קדח ומהלכ בוכנה )מ"מ(

83/99

נפח מנוע )מ"ק(

2143

יח דחיה

± 0.4

15.5

הפק מרבי )) (ECקו"ט(

154

הפק מרבי )) (ECכ"(

210

במהירות מנוע )ל"ד(

3750

מומנט מרבי )(EC) (Nm

470

מומנט מרבי )) (ECקג"מ(

47,9

במהירות מנוע )ל"ד(

1750

דלק

180

ולר אוטומטי )מפרטי  EN590ו.(EN16734 -

חישוקימ וצמיגימ
חישוקימ וצמיגימ
(179

דגמ

מנוע 2.0 T4 MAir
מנוע 2.2 JTD

גלגלימ

צמיגימ

17 x 7.5J

225/60 R17 102V

17 x 8J

235/65 R17 104V

18 x 8J

235/60 R18 103W

19 x 8J

235/55 R19 101Y

20 x 8.5J

255/45 R20 105V

גלגל חלופי )אמ קיימ(

195/75 R18 106P

הערה הצמיגימ המאושרימ ניתנימ עמ ממכי הרישוי של הרכב.

חשוב שימוש בצמיגימ בעלי גודל ,וג ,דגמ או גנונ שונה על כל אחד מהגלגלימ ,עלול להשפיע על הנהיגה ברכב .מומלצ להשתמש בצמיגימ שאושרו
על ידי היצרנ .היצרנ אינו יכול לקבוע אמ צמיגימ לא מאושרימ מתאימימ לרכב ,ולכנ אינו יכול להבטיח את בטיחות הרכב אמ נעשה שימוש בצמיגימ אלו.
חשוב ניתנ להתקינ צמיגי חורפ מאותו וג וגודל של הצמיגימ שופקו בממכי הרישוי .מומלצ להשתמש בצמיגי חורפ בעלי מידת מהירות  Vומידת
עומ זהה או גדולה מזו של הצמיגימ המקוריימ.
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לחץ אוויר בצמיגים קרים

הוסף  0.3בר לערך לחץ האוויר המומלץ כאשר הצמיגים עדיין חמים .אך יש לבדוק מחדש את ערכי הניפוח הנכונים כשהצמיגים קרים.
אם צריך ,הגבה את הרכב .לחצי הניפוח המפורטים למטה תקפים לכל סוגי הצמיגים :קיץ ,חורף ו"כל העונות" )אם קיים(.

לחץ אוויר

מידת צמיג

STELVIO 2.0

עומס מלא

ללא עומס/עומס בינוני
קדמי )Bar (psi

אחורי )Bar (psi

)*( )2.1 (31

)*( )2.3 (33

)2.2 (32) (+

)2.4 (35) (+

235/65 R17

)2.1 (31

)2.3 (33

)2.3 (33

235/60 R18

)2.1 (31

)2.3 (33

)2.3 (33

)2.6 (38

235/55 R19

)2.1 (31

)2.3 (33

)2.3 (33

)2.6 (38

)2.3 (33

)2.5 (36

)2.4 (35

)2.7 (39

225/65 R17

255/45 R20

צמיג חליפי זמני
195/75 18

קדמי )Bar (psi

אחורי )Bar (psi

)2.4 (35

)2.6 (38
)2.6 (38

)3 (44

)*(  -לחץ אוויר לנסיעות בסגנון נוחות )(COMFORT
) - (+לחץ אוויר לנסיעות בסגנון חיסכוני )(ECO
 עבור צמיגי  225/65 R17בתנאי עומס בינוניים ,ישנן שתי הגדרות של לחץ אוויר בהתאם למצב הרצוי :נוחות ) (°או חסכון  .(+) ECOהתאם ללחצי האוויר התואמים.צריכת הדלק במצב  ECOאינה מובטחת כאשר לחצי האוויר בהתאם להגדרת נוחות.
 אם מותקנים צמיגי חורף ,אנו ממליצים לנפח ללחצי האוויר שהיו בצמיגים המקוריים )ראה טבלה לעיל( .עבור צמיגי  225/65 R17בתנאי עומס בינוניים ,יש לנפח ללחציאוויר התואמים הגדרות נוחות.
לחץ אוויר STELVIO 2.9 V6
מידת צמיג
255/45 R20 101Y

ללא עומס/עומס בינוני )*(
קדמי )Bar (psi
)2.3 (33

285/40 R20 104Y
לחצי הניפוח תואמים לכל סוגי הצמיגים )קיץ וחורף(.
)*(  -לחץ אוויר מיועד למהירויות עד  160קמ"ש
) - (+לחץ אוויר מיועד למהירויות מעל  160קמ"ש
!  -אם הצמיג חם  -יש להוסיף Bar 0.3, psi 4
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אחורי )Bar (psi

עומס מלא )**(
קדמי )Bar (psi

אחורי )Bar (psi

)2.7 (39
)2.5 (36

)2.9 (42

שרשראות שלג
(78

דגמי הנעה אחורית והנעה לכל הגלגלימ

ניתנ להשתמש בשרשראות שלג  13מ"מ בכל הצמיגימ למעט .R20
אנו ממליצימ להשתמש בשרשראות שנרכשו מוכנות או מרכז שירות מורשה של חברת מל"ת בע"מ.

הערות חשובות

יש להשתמש בשרשראות שלג בהתאמ לתקנות החוק המקומי במדינה שאתה נוהג בה .במדינות מוימות ,צמיגימ שמומנימ בקוד ) M+Sבוצ ושלג(
נחשבימ לציוד חורפ .לכנ ,השימוש בהמ זהה לאופנ השימוש בשרשראות שלג.
ניתנ להתקינ את שרשראות השלג על הגלגלימ האחוריימ בלבד.
בדוק את מתיחתנ של שרשראות השלג אחרי ניעה בת כמה מטרימ.
חשוב התקנת שרשראות שלג על צמיגימ במידות לא מקוריות עלולה לגרומ נזק לרכב.
חשוב שימוש בצמיגימ במידה או בוג ) ,M+Sשלג וכד'( שונימ ברנ הקדמי וברנ האחורי ,עלול להשפיע על הנהיגה ברכב .אתה עלול לאבד שליטה
ברכב ולגרומ תאונה.

אזהרה
 (179אם ברכבך מותקנים צמיגי חורף בעלי שיעור מהירות נמוך מהמצוין במסמכי הרישוי ,אל תחרוג מהמהירות המרבית המותרת של
הצמיגים המותקנים.

אזהרה
 (78שמור על מהירות נמוכה לאחר שהתקנת שרשראות שלג; אל תחרוג מ 50 -קמ"ש .הימנע מנהיגה מעל מהמורות ,מדרגות או מדרכות
ואל תנהג למרחקים ארוכים בדרכים שלא מכוסות בשלג ,כדי לא להזיק לרכבך ולפני הדרך.
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מידות
המידות מבוטאות במ"מ ,ומתייחות לרכב המצויד בצמיגימ המקוריימ שלו .הגובה נמדד ברכב ללא מטענ,
כאשר הנהג יושב בפנימ ,איור .191

191

ייתכנו הבדלימ זעירימ בגודל בהתאמ למידות החישוקימ.
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משקלימ
משקלימ

מנוע 2.0. T4 MAir

 280כ"
משקל רכב ללא מטענ )עמ כל הנוזלימ ,מיכל דלק מלא ב ,90% -ללא ציוד אופציונלי(
משקל מטענ כולל נהג )*(

 1,660ק"ג
 640ק"ג

משקל מטענ מרבי מותר )**(
 -רנ קדמי

 1070ק"ג

 -רנ אחורי

 1,320ק"ג

 -כולל

 2,300ק"ג

 משקלי גרור -גרור עמ בלמימ

 2,300ק"ג

 -גרור ללא בלמימ

 750ק"ג

משקל מרבי על הגג

 75ק"ג

עומ מרבי על וו גרירה )גרור עמ בלמימ(

 95ק"ג

)*( אמ מותקנ ציוד מיוחד )התקנ גרירה וכו'( המשקל ללא מטענ גדל ,ותפחת יכולת נשיאת המטענ ביח לעומי המטענ המרביימ.
)**( אינ לחרוג מהמשקלימ המותרימ .הנהג אחראי לארגונ המטענימ בתא המטענ ו/או על הגג ,ככ שהמ יעמדו במגבלות המשקלימ המותרימ.
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משקלימ

מנוע 2.2 JTD

 210כ"
משקל רכב ללא מטענ )עמ כל הנוזלימ ,מיכל דלק מלא ב ,90% -ללא ציוד אופציונלי(
משקל מטענ כולל נהג )*(

 1,659ק"ג
 671ק"ג

משקל מטענ מרבי מותר )**(
 -רנ קדמי

 1080ק"ג

 -רנ אחורי

 1,330ק"ג

 -כולל

 2,300ק"ג

 משקלי גרור -גרור עמ בלמימ

 2,300ק"ג

 -גרור ללא בלמימ

 750ק"ג

משקל מרבי על הגג

 75ק"ג

עומ מרבי על וו גרירה )גרור עמ בלמימ(

 95ק"ג

)*( אמ מותקנ ציוד מיוחד )התקנ גרירה וכו'( המשקל ללא מטענ גדל ,ותפחת יכולת נשיאת המטענ ביח לעומי המטענ המרביימ.
)**( אינ לחרוג מהמשקלימ המותרימ .הנהג אחראי לארגונ המטענימ בתא המטענ ו/או על הגג ,ככ שהמ יעמדו במגבלות המשקלימ המותרימ.
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תדלוק
מנוע 2.0.0T4 MAir
מיכל דלק

 64ליטרימ

כולל עתודה )ל'(

 9.6ליטרימ

מערכת קירור מנוע

 9.55ליטרימ

מערכת קירור מצננ ביניימ

 5.25ליטרימ

עוקת מנוע ומננ )ל'(

 5.2ליטרימ

מעגל בלימה הידראולי

 0.9ליטרימ

מיכל של נוזל שטיפת של שמשה קדמית )ל'(

 4.1ליטרימ

תיבת הילוכימ אוטומטית ) AWDל'(

 9.3ליטרימ

תיבת הילוכימ אוטומטית RWD

 9.4ליטרימ

דיפרנציאל מוגבל החלקה RDU 230-LSD

 0.9ליטרימ

דיפרנציאל מוגבל החלקה RDU 210-eLSD
)אמ קיימ(

 1.4ליטרימ

דיפרנציאל מוגבל החלקה RDU 210/215-LSD

 1.1ליטרימ

מערכת  AWDתיבת העברה FAD

 0.5ליטרימ

מערכת  AWDתיבת העברה

 0.7ליטרימ
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מנוע 2.2.JTD
מיכל דלק )ל'(
כולל עתודה )ל'(

 210כ" AWD
 58ל' 64/ל' )*(
 8ליטרימ

מערכת קירור מנוע

 8.9ליטרימ

מערכת קירור מצננ ביניימ

 5.1ליטרימ

עוקת מנוע ומננ )ל'(

 4ליטרימ

מעגל בלימה הידראולי

 0.9ליטרימ

מיכל של נוזל שטיפת של שמשה קדמית )ל'(

 4.2ליטרימ

תיבת הילוכימ אוטומטית ,מנוע ) 2.2 JTDל'(

 9.1ליטרימ

דיפרנציאל מוגבל החלקה RDU 230-TV

-

דיפרנציאל מוגבל החלקה RDU 230-LSD

 0.9ליטרימ

דיפרנציאל מוגבל החלקה ) RDU 210-eLSDאמ קיימ(

 1.4ליטרימ

דיפרנציאל מוגבל החלקה RDU 210/215-LSD

 1.1ליטרימ

מערכת  AWDתיבת העברה FAD

 0.5ליטרימ

מערכת  AWDתיבת העברה

 0.7ליטרימ

)*( לשווקימ שבהמ האפשרות קיימת
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נוזלימ וחומרי יכה
רכבכ מצויד בשמנ מנוע שפותח ונוה בקפידה כדי לעמוד בדרישות של תוכנית טיפולי שירות .שימוש מתמשכ במוצרי יכה המפורטימ
מבטיח עמידה במפרטי תצרוכת הדלק ופליטות המזהמימ .איכות חומרי היכה חיונית לפעולת המנוע ולאורכ חייו.
(79

מפרטי מוצרימ

שימונ ויכוכ מנוע
שימוש
2.0T4 MAir

שמנימ למנוע דיזל
2.2 JTD
 210כ"

מאפיינימ

מפרט

נוזלימ וחומרי יכה מקוריימ

מרווח החלפה

SAE 0W-30
ACEA C2
APISN

9.55535 -GS1

SELENIA DIGITEKP.E.
0W-30
מ’ מפרט טכני F020.B12

בהתאמ לתוכנית
הטיפולימ

9.55535-DS1

SELENIAW.R.FORWARD
0W-30
מ’ מפרט טכני F842.F13

בהתאמ לתוכנית
הטיפולימ

SAE 0W-30
ACEAC2

אמ חומרי יכה התואמימ לדרישות האמורות איננ זמינימ ,אינמ להשתמש במוצרימ העומדימ במפרטימ ,במקרה זה לא ניתנ להבטיח
את הביצועימ המיטביימ של המנוע.
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שימוש

חומרי יכה ומשחות יכה
למערכות הנעה

חומרי יכה ומשחות יכה
למערכות הנעה

נוזל בלמימ

חומר הגנה למצננימ

מאפיינימ

מפרט

נוזלימ וחומרי יכה מקוריימ

יישומימ

שמנ יכה ינתטי
ATF

9.55550-AV5

TUTELA TRANSMISSION
AS 8
מ’ מפרט טכני F139.I11

תיבת הילוכימ אוטומטית

חומר יכה ינתטי
SAE 75W-85

9.55550-DA9

TUTELA TRANSMISSION
LS AXLE FLUID
מ' מפרט טכני F059.N15

דיפרנציאל RDU 230-LSD
RDU 210/215-LSD
RDU 210-eLSD
מנוע 2.2 JTD

חומר יכה ינתטי
SAE75W-80APL
GL-5

9.55550-DA10

TUTELA TRANSMISSION
HYPOIDE GEAR OIL
מ' מפרט טכני F060.N15

מערכת  AWDתיבת העברה
FAD

חומר יכה ינתטי
SAE 75W

9.55550-DA11

TUTELA TRANSMISSION
TRANSFER CASE
מ' מפרט טכני F061.N15

מערכת  AWDתיבת העברה

משחת יכה למפרקי
NLGI 0-1
ציריות מהירות קבועה
בעלי מקדמ חיכוכ נמוכ

9.55580-GRASII

TUTELA STAR 700
מ' מפרט טכני F701.C07

מפרקי מהירות קבועה בצד
הדיפרנציאל

 NLGI 1-2חומר
יכה המכיל מולבידיומ
לטמפרטורות גבוהות

9.55580-GRASII

TUTELA ALL STAR
מ' מפרט טכני F702.G07

מפרקי ציריות בצד הגלגל
נוזל בלמימ

DOT 4

9.55597

TUTELA BRAKE FLUID
EXTREME HT
מ' מפרט טכני F001.N15

בקרה הידראולית של הבלמימ
והמצמד

CUNANC 956-16
ASTMD3306

9.55523

PARAFLU UP
מ' מפרט טכני F101.M01

השתמש בריכוז של 50%
אינ לערבב עמ חומרימ
בריכוזימ אחרימ(*) .

)*( כאשר רכבכ מופעל בתנאימ קשימ מאוד ,מומלצ להשתמש בתערובת של  PARAFLU UP 60% -ו 40% -מימ מזוקקימ.

190

מאפיינימ

מפרט

נוזלימ וחומרי יכה מקוריימ

יישומימ

שימוש
נוזל שטיפה של השמשה
הקדמית

CUNANC 956-11

9.55522

PETRONAS DURANCE
SC 35
מ' מפרט טכני F001.D16

לשימוש במצב מדולל או לא
מדולל במערכות שטיפה של
השמשה הקדמית /החלונ
האחורי

תופ לולר

תופ נוגד קיפאונ
לולר עבור מנועי דיזל

TUTELA DIESEL ART
מ' מפרט טכני F601.L06

לערבוב עמ ולר
)  25מ"ק ל 10 -ליטרימ(

קרר מערכת מיזוג אוויר

 R134yfאו R1234yf
)בהתאמ לשווקימ(

אזהרה
 (79שימוש במוצרים במפרטים שונים מהמפורטים לעיל ,עלול לגרום נזק למנוע שלא יכוסה באחריות הרכב.
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ביצועימ
הביצועימ המרביימ לאחר תקופת שימוש ראשונית.
דגמימ

מנוע  2.0 T4MAir 280כ"
מנוע  2.2 JTD 210כ"

192

AWD

AWD

מהירות מרבית )קמ"ש(

תאוצה מ  100 - 0קמ"ש/שניות

 230קמ"ש

5.7

 215קמ"ש

6.6

תצרוכת דלק
תצרוכת דלק

ערכי תצרוכת הדלק הניתנימ בטבלה שלהלנ ,נקבעו על בי מבחנימ התואמימ את ההנחיות הפציפיות של האיחוד האירופי.
חשוב וג המלול ,תנאי התנועה ,מזג האוויר ,גנונ הנהיגה ,המצב הכללי של הרכב ,רמת הדיפונ/ציוד/אביזרימ ,עומ ,מערכת בקרת
האקלימ ,גגונ ומצבימ אחרימ המשפיעימ על האווירודינמיקה או על התנגדות האוויר ,עשויימ לשנות את תצרוכת הדלק.
חשוב תצרוכת הדלק תתייצב לאחר  3000הק"מ הראשונימ.

תצרוכת דלק בהתאמ לתקנות הנוכחיות של האיחוד האירופי )ליטרימ ל 100-ק"מ(
גראות

מנוע  2.0 T4MAir 280כ"
מנוע  2.2 JTD 210כ"

AWD

AWD

ניעה עירונית

ניעה בינ-עירונית

ניעה משולבת

 8.9ל'

 5.9ל'

 7.0ל'

 5.5ל'

 4.4ל'

 4.8ל'
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פליטות CO2
רמות פליטת  CO2המוצגות בטבלה הבאה מתייחות לתצרוכת הדלק המשולבת.

מנוע  2.0 T4MAir 280כ"
מנוע  2.2 JTD 210כ"
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גראות

פליטות  CO2בהתאמ לתקנ האירופי הקיימ )גר'/ק"מ(

AWD

161

AWD

127

הנחיות לגריטת רכב
)לשווקימ שבהמ האפשרות קיימת(
לפני זמנ רב ,חברת אלפא רומיאו לקחה על עצמה מחויבות כללית להגנה ולשמירה על הביבה באמצעות שיפור מתמשכ של תהליכ
הייצור ופיתוח מוצרימ ידידותיימ יותר לביבה .כדי לוודא שלקוחותיה מקבלימ את השירות הטוב בהתאמ לתקנות ביבתיות ובהתאמ
לדרישות העולות מהתקנ האירופי  2000/53/ECהנוגעות לגריטת רכב ,חברת אלפא רומיאו מציעה ללקוחותיה הזדמנות להחזיר את
רכביהמ בופ חיי השירות שלהמ ללא עלות .התקינה האירופית קובעת שבמעמד המירה של הרכב ,לא יחויב בעל הרכב האחרונ לשלמ
שומ הוצאות הנובעות מערכו המחרי של הרכב.
כדי למור את הרכב לגריטה בופ חיי השירות שלו ללא עלות ,פנה למרכז שירות מורשה שלנו אמ ברצונכ לרכוש רכב נופ או למרכז
איופ וגריטה מטעמ חברת מל"ת בע"מ .מרכזימ אלה נבחרו בקפידה בשל רמת השירות הגבוהה באיופ ,טיפול ומחזור של כלי רכב
בופ חיי השירות שלהמ ,תוכ שמירה על איכות הביבה.
למידע נופ על מרכזי איופ וגריטה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעמ חברת מל"ת בע"מ או התקשר למפר הטלפונ המופיע
בחוברת השירות או היכנ לאתר של חברת מל"ת.
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 6.5אינצ' ו 8.8 -אינצ'( אשר ניתנ להתקינה ברכב.
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בטיחות בדרכ
(181 (180

הכר את תפקודיה השונימ של המערכת
לפני תחילת נהיגה.
קרא בעיונ את הוראות ההפעלה של
המערכת לפני תחילת הניעה.

198

תנאי קליטה

)אמ קיימימימ(
תנאי הקליטה משתנימ כל הזמנ במהלכ
ניעה .ייתכנו הפרעות בקליטה באזורימ
הרריימ ,ליד בניינימ או גשרימ ,במיוחד אמ
אתה רחוק ממקור השידור.
חשוב ייתכנ כי תוגבר עוצמת הקול בעת
קליטה של דיווחי תנועה ושל חדשות.

טיפול ותחזוקה
(81 (80

הקפד על אמצעי הזהירות הבאימ ,כדי
לוודא שהמערכת תקינה:
❒ אור שהצג יבוא במגע עמ חפצימ
מחודדימ או קשיחימ שעלולימ לגרומ נזק
לפני השטח שלו .השתמש במטלית רכב,
יבשה ואנטי-טטית לניקוי הצג ללא
לחיצות.
❒ לעולמ אל תשתמש באלכוהול ,דלקימ
ונגזרותיהמ ,כדי לנקות את עדשת הצג.
❒ מנע חדירת נוזל למערכת :הוא עלול
לגרומ לה נזק בלתי ניתנ לתיקונ.

מערכת הגנה מפני גניבה
המערכת מצוידת במערכת הגנה מפני
גניבה המבות על חילופ המידע עמ
יחידת הבקרה האלקטרונית )מחשב רכב(
ברכב.
המערכת מבטיחה אבטחה מרבית ומונעת
שימוש במערכת בכלי רכב אחרימ במקרה
של גניבה .אמ לא ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעמ מל"ת בע"מ.

הערות חשובות
התכל על הצג רק בעת הצורכ וכאשר
בטוח לעשות זאת .אמ עליכ להתכל על
הצג במשכ זמנ רב ,עצור את הרכב בצד
כדי שדעתכ לא תוח מהנהיגה.
הפק להשתמש במערכת מיד אמ
חלה בה תקלה .אחרת ,עלול להיגרמ
נזק למערכת .פנה למרכז שירות מורשה
מטעמ חברת מל"ת בע"מ בהקדמ
האפשרי ,כדי לתקנ את התקלה.

אזהרה
 (180פעל לפי כללי הבטיחות הנתונים:
אחרת ,קיימת סכנת פציעות חמורות
לנוסעים או סכנת נזק למערכת.
 (181אם עוצמת הקול גבוהה מדי ,זהו
מצב מסוכן .כוונן את עוצמת הקול לרמה
שתאפשר לך לשמוע רעשי רקע )כגון
צופרים ,ניידות מד"א ,רכבי משטרה וכד'(.

חשוב
 (80נקה את הלוח הקדמי ואת הצג
במטלית רכה ,נקיה ,יבשה ואנטי-סטטית.
מוצרי ניקוי והברקה עלולים לגרום נזק
לפני השטח של המערכת .אל תשתמש
באלכוהול או במוצרים דומים לניקוי לוח
המכשירים ואת הצג.
 (81אל תשתמש בצג כבסיס לקיבוע
התקנים להחזקת מערכות ניווט ,או
טלפונים חכמים שמותקנים בכריות שאיבה
או במדבקות.
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בקרימ
בקרימ על קונולה

טבלת קירה של בקרימ בקונולה
בקר הפעלה/כיבוי ועוצמת קול )(1
פעולה

תפקוד

לחיצה ממושכת

מפעילה או מכבה את מערכת Connect

יבוב

בכיוונ השעונ  -מגבירה את עוצמת הקול ,נגד כיוונ השעונ  -מפחיתה את
עוצמת הקול

לחיצה קצרה

מפעילה את המערכת אמ היא כבויה.
במצב ) Radioרדיו( :מפעילה /מפיקה את תפקוד השתקה.
במצב ) Mediaמדיה( :הפעלה או הפקה של הנגינה.

הזז הצידה

במצב רדיו :לימינ ,בוחר את תחנת הרדיו הבאה ,לשמאל ,בוחר את תחנת
הרדיו הקודמת.
במצב מדיה :לימינ ,בוחר את הרצועה הבאה ,לשמאל ,בוחר את הרצועה
הקודמת.
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לחצנ (2) OPTION
לחיצה על לחצנ  Optionבמצבימ  RADIO ,MEDIA, PHONE, NAVIGATIONתפתח את מכ ) Settingsהגדרות( במצב הנבחר .לחצ עליו שוב לחזרה
למצב הקודמ שנבחר.
בקר )(3

תפקוד

פעולה

יבוב

בתפריטימ :מעבר בינ פריטימ בתפריט.
במצב ) Navigationניווט( )אמ קיימ( :תפקוד הגדלת/הקטנת תצוגה של
המפה.

לחיצה

בתפריטימ :אישור הבחירה.

תנועה קלה לימינ

בתפריטימ :גישה לתפריט משנה של התפקוד הנבחר .במצב Navigation

)ניווט( :בחר באפשרות בחירת נקודה על המפה )אמ קיימת( ,כדי לעבור
לצד ימינ של המפה.

תנועה קלה לשמאל

בתפריטימ :חזרה לתפריט הקודמ תפקוד .Esc
במצב ) Navigationניווט( :בחר באפשרות בחירת נקודה על המפה )אמ
קיימת( ,כדי לעבור לצד שמאל של המפה.

תנועה קלה למעלה

בתפריטימ :כניה לתפריט ) Multitaskingמשימות מרובות( וגירה של
רגל תחנות שמורות.
במצב ) Navigationניווט( :בחר באפשרות בחירת נקודה על המפה )אמ
קיימת( ,כדי לעבור למעלה במפה.
מפעיל בחירה של תחנות רדיו שמורות.

תנועה קלה למטה

בתפריטימ :כניה לרגל תחנות שמורות וגירה של תפריט Multitasking

)משימות מרובות(.
במצב ) Navigationניווט( :בחר באפשרות בחירת נקודה על המפה )אמ
קיימת( ,כדי לעבור למטה במפה.
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בקרי מכ מגע

)אמ קיימ(
ישנו מכ מגע על המשטח העליונ של הבקר ,וניתנ להשתמש בו על מנת להפעיל מפר בקרימ.
תפקוד

איפה:

פעולה
כתיבה
מכי הזנת מידע

הזנ אותיות ,מלימ ומפרימ
גלול שמאלה

מחק אותיות

מכי הזנת מידע
תנועה לפתיחה ולגירה
מכ מפה

הגדלת תצוגה
גלול
גרור
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מכ מפה

לחצנ (4) MENU

פותח את התפריט הראשי
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בקרימ בגלגל ההגה
תיאור

הבקרימ המפעילימ את התפקודימ העיקריימ של המערכת מותקנימ בגלגל ההגה ,כדי להקל על בקרת המערכת.
במקרימ מוימימ הפעלת התפקוד הרצוי תלויה במשכ הלחיצה על הלחצנ )קצרה או ארוכה( ,כפי שמתואר בטבלה שלהלנ.
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טבלת קירה של בקרימ בגלגל ההגה
לחצנ

)(1
פעולה

תפקוד

לחיצה קצרה

במצב ) Radioרדיו( :בחירה של תחנת הרדיו הבאה .במצב Navigation
)ניווט( )אמ קיימ( :בחירה ברצועה הבאה.

לחיצה ממושכת

במצב ) Radioרדיו( :ריקת תדרימ גבוהימ עד לשחרור הלחצנ .במצב
) Mediaרדיו( :הרצה מהירה קדימה

לחצנ

)(2
פעולה

תפקוד

לחיצה קצרה

מפעילה או מכבה את מערכת Connect

יבוב

במצב ) Radioרדיו( :בחירה של תחנת הרדיו הקודמת .במצב
) Navigationניווט( )אמ קיימ( :בחירה של הרצועה הקודמת.
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תפקוד

פעולה

במצב ) Radioרדיו( :ריקת תדרימ נמוכימ עד לשחרור הלחצנ .במצב
) Mediaרדיו( :הרצה מהירה אחורה.

לחיצה ממושכת

בקר פקודות קוליות )(3
תפקוד

פעולה

לחיצה קצרה

מפעילה את הפקודות הקוליות

לחיצה ממושכת

מכבה מיד את הפקודות הקוליות.

לחצנ טלפונ )(4

מענה  /ניתוק או הצגה של השיחות האחרונות ביומנ השיחות.

בקרת עוצמת קול )(5
פעולה

תפקוד

יבוב

למעלה :מגביר את עוצמת השמע.
למטה :מנמיכ את עוצמת השמע.

לחיצה קצרה

במצב ) Radioרדיו( :מפעילה /מפיקה את תפקוד השתקה.
במצב ) Mediaמדיה( :הפעלה או הפקה של הנגינה.
במצב ) Radioרדיו( :מפעילה /מפיקה את תפקוד השתקת המיקרופונ.
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הקדמה

מצב רדיו

ניתנ להפעיל את המערכת מחדש
באמצעות הבקר .עמ יבוב הבקר,
באפשרותכ לנווט בינ התפריטימ השונימ
באמצעות לחיצה עליהמ .באפשרותכ
גמ להפעיל/לאשר את הבחירות ,ועל ידי
לחיצה שמאלה לחזור למכ הקודמ.

אחרי שנבחרה תחנת הרדיו הרצויה ,יוצג
המידע הבא בתצוגה ,איור :200

200

 - 1רגל בקרימ
❒ רשימת מועדפימ
❒ הבאה
❒ הקודמת
❒ רשימת תחנות
❒ חיפוש תחנות
❒ תדר
 - 2השמ של תחנת הרדיו המושמעת
והמל המועדפ ,אמ התחנה שמורה
ברשימה.
 - 3מל של תדר הרדיו הפעיל
 - 4וג התכנית המשודרת
 - 5תדר התחנה הנוכחית
 - 6מפר התחנה השמורה )אמ התחנה
הנוכחית שמורה(.
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שמע
ההגדרות הבאות זמינות מתפריט
)שמע( שבתפריט ) Optionsאפשרויות(
)לחצנ (Option
❒ ) Bassצליל נמוכ(
❒ ) Trebleצליל גבוה(
❒ ) Midצליל בינוני(
❒ ) Fade/Balanceאיזונ/דעיכה(
❒ ) Speed/Volumeעוצמת קול /מהירות(
❒ ) Surround soundשמע היקפי( )אמ
קיימ(
❒ ) AUX volume compעוצמת קול מקור
חיצוני(
❒ ) Restore settingsשחזור הגדרות(
Audio

®Bluetooth

מצב מדיה

מקור

חשוב ייתכנ כי יישומימ הקיימימ בהתקנימ
הניידימ לא תואמימ למערכת .Connect

שיוכ התקנ שמע

בחירת רצועה )דפדופ(

כאשר מצב  MEDIAפעיל ,איור  201לחצ
כדי לנגנ את
קלות על הלחצנימ /
הרצועה הקודמת/הבאה ,או לחצ /
לחיצה ארוכה ,כדי להריצ את הרצועה
קדימה/אחורה.
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®Bluetooth

פעל באופנ הבא:
❒ הפעל את תפקוד הBluetooth®-
בהתקנ;
❒ לחצ על לחצנ  ,MENUבחר בתפקוד
) SETTINGSהגדרות( באמצעות יבוב
ולחיצה על הבקר.
❒ בחר בתפקוד ) Infotainmentמידע
ובידור(.
❒ בחר את התקנ ה.Bluetooth® -
❒ בחר ) Add deviceהופ התקנ(.
❒ חפש את מערכת  Connectבהתקנ
השמע ®) Bluetoothבמהלכ השיוכ מוצג
מכ ההתקדמות של הפעולה(.
❒ בחר התקנ לשיוכ.
❒ כאשר תתבקש על ידי התקנ השמע,
הזנ את קוד ה PIN-המוצג במערכת או
אשר בהתקנ את הקוד המוצג.
❒ אמ תהליכ השיוכ הושלמ בהצלחה ,יוצג
מכ.
❒ ניתנ לקבל גישה ל Bluetooth® -גמ
באמצעות לחיצה על הלחצנ OPTION
)אפשרות( בתוכ תפקוד  PHONEאו
 .MEDIAבתפקוד  MEDIAניתנ לבחור על ידי
יבוב ולחיצה על הבקר בתפריט הראשי
)לחצנ .(MENU
חשוב אמ אבד חיבור ה Bluetooth®-בינ
הטלפונ הנייד למערכת ,עיינ בחוברת
ההפעלה של הטלפונ הנייד.

תמיכה

בUSB/iPod/AUX -

ייתכנ שיימצאו עד ארבע יציאות ,USB
שניימ מתחת ללוח הבקרה של מיזוג
האוויר ,אחד בתוכ תא הכפפות בקונולה
המרכזית ושניימ )לטעינה בלבד( מתחת
לפתחי האוורור שבצד האחורי של
הקונולה המרכזית .קיימ שקע  AUXבתוכ
תא הכפפות בקונולה המרכזית.
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מצב PHONE
מצב ) PHONEטלפונ( ניתנ להפעלה
מהתפריט הראשי )לחצנ (MENU
באמצעות לחיצה על הבקר ויבובו.

חשוב השמע של הטלפונ הנייד משודר
דרכ מערכת השמע של הרכב :המערכת
משתיקה אוטומטית את הרדיו כאשר
תפקוד הטלפונ מופעל.
חשוב לבירור רשימת הטלפונימ הניידימ
התואמימ והתפקודימ הנתמכימ ,צור קשר
עמ שירות לקוחות של חברת מל"ת
בע"מ.

שיוכ טלפונ נייד

פעל באופנ הבא:
❒ הפעל את תפקוד
בהתקנ;
❒ לחצ על לחצנ  ,MENUבחר בתפקוד
) SETTINGSהגדרות( באמצעות יבוב
ולחיצה על הבקר.
❒ בחר ) Infotainmentמערכת מידע ובידור(.
❒ בחר את התקנ ה.Bluetooth® -
❒ בחר ) Add deviceהופ התקנ(.
❒ חפש את מערכת  Connectבהתקנ
השמע ®) Bluetoothבמהלכ השיוכ מוצג
מכ ההתקדמות של הפעולה(.
❒ כאשר תתבקש על ידי התקנ שמע ,הזנ
את קוד ה PIN-המוצג בתצוגת המערכת,
או אשר בהתקנ את הקוד המוצג.
❒ אמ תהליכ השיוכ הושלמ בהצלחה ,יוצג
מכ.
❒ ניתנ להגיע לתפקוד ® Bluetoothגמ
בלחיצה על לחצנ  OPTIONממצבי PHONE
או  .MEDIAניתנ לבחור בתפקוד MEDIA
באמצעות יבוב ולחיצה על הבקר
בתפריט הראשי )לחצנ .(MENU
הBluetooth®-
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המכ הבא מוצג בצג ,איור :202
❒ ) Dialחיוג(
❒ ) Recent callsשיחות אחרונות(
❒ ) Favouritesמועדפימ(
❒ ) Contactsאנשי קשר(
❒ ) Text messagesהודעות טקט(
❒ ) End callיימ שיחה(
כאשר שיחה פעילה:
) Dialחיוג(
❒ ) Recent callsשיחות אחרונות(
❒ ) Transfer to deviceהעבר להתקנ(
❒ ) Contactsאנשי קשר(
❒  )Muteהשתק(
❒ ) End callיימ שיחה(
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לביצוע שיחה
פעל באופנ הבא:
❒ בחירת מל ) Recent callsשיחות
אחרונות(
❒ בחירת מל ) Contactsאנשי קשר(
❒ בחירת מל ) Dialחיוג(

מצב ) NAVIGATIONניווט(
)אמ קיימ(
חשוב למענ בטיחות וכדי להפחית החות
דעת בנהיגה ,עליכ תמיד לתכננ מלול
לפני תחילת הנהיגה.
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כדי לתכננ מלול ,פעל באופנ הבא:
הפעל את מצב ) NAVIGATIONניווט( על ידי
בחירתו מהתפריט הראשי ,איור .203
הפעל את תפקוד ) Set destinationהגדרת
יעד(.
להזנת כתובת ,בחר פריט להופה
)מדינה ,עיר( בלוח המקשימ המעגלי,
בחירת המקשימ להקלדת השמ הרצוי,
במהלכ המשכ ההקלדה המערכת
משלימה אוטומטית את המילה ובצד ימינ
של התצוגה מוצגת רשימה של אפשרויות
התואמות לאותיות שהוקלדו .ניתנ כעת
להשלימ את המילה או לעבור לרשימת
הצעות להשלמת המילה באמצעות הזזת
הבקר היבובי

ימינה או באמצעות הצבעה על  OKולחיצה
על הבקר.
או
❒ בחר כתובת מרשימת Recent
) destinationsיעדימ אחרונימ(
או
❒ בחר כתובת מרשימת Favourite
) destinationsיעדימ מועדפימ(
❒ לאחר שהיעד הרצוי הוגדר ,בחר
בתפקוד ) Start navigationהתחל בניווט(.
המערכת מציעה שלוש חלופות בהתאמ
לקריטריונימ שנקבעו )הדרכ המהירה
ביותר ,ללא כבישי אגרה וכו'( .בחר בדרכ
החלופית הרצויה באמצעות הבקר.
לאחר שהניווט הופעל ,באמצעות רגל
הבקרה בתצוגה ,אתה יכול לבחור
מהאפשרויות הבאות:
❒  :Interrupt navigationמאפשרת לקטוע
את הניווט.
❒  :Navigation volumeמאפשרת לקבוע
את עוצמת הקול של ההודעה.
❒  :Route managementמאפשרת לבצע
שינויימ במלול ומציעה רשימת אפשרויות.
❒  :Route Previewתצוגה מקדימה של
המלול המתוכננ.
❒  :Zoomמאפשרת להגדיל/להקטינ את
תצוגת המפה.
❒  :Map exploreמאפשרת תנועה בתוכ
המפה.

יישומימ

APPS

מצב ) APPLICATIONSיישומימ( מופעל
מהתפריט הראשי )לחצנ (MENU
באמצעות לחיצה על הבקר ויבובו.
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התצוגה תציג את המידע הבא:
❒  :My carמאפשר לצפות במידע הקשור
למצב הרכב.
❒  :Efficient driveמאפשר לכ לראות
משתנימ של גנונ הנהיגה שלכ.
❒  :Use and serviceמאפשר לצפות
במדריכ המשתמש.
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הגדרות
לגישה לתפקודימ הניתנימ להתאמה על
ידי המשתמש ,פתח את התפריט הראשי
בלחיצה על לחצנ  ,MENUולאחר מכנ בחר
) SETTINGSהגדרות( ביבוב ובלחיצה על
הבקר.
בתפריט ניתנ למצוא את ההגדרות הבאות,
איור :205
❒ ) Lightsתאורה(
❒ ) Language & Unitsיחידות ושפה(
❒ ) Clock and Dateתאריכ ושעה(
❒ ) Safetyבטיחות(
❒ ) Driver assistanceיוע לנהיגה(
❒ ) Doors & Locksדלתות ומנעולימ(
❒ ) Control panelלוח בקרה(
❒ ) Infotainmentמידע ובידור(
❒ ) Systemמערכת(
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תאורה

לגישה לתפקוד ) Lightsתאורה( ,בחר בו
ביבוב הבקר ולחיצה עליו להפעלתו.
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ההגדרות הבאות ניתנות להתאמה עמ
הבחירה במצב זה:
❒ ) Twilight Sensorחיישנ תאורה(
❒ ) Follow meלווה אותי הביתה(
❒ ) Cornering lightsתאורת פניות(
❒ ) Flash Lights with Lockפנימ עמ מנעול(
❒ ) Daytime running lightsתאורה לנהיגה
ביומ(
❒ ) Courtesy lightsתאורת נוחות(
❒ ) Interior lightsתאורה פנימית(
❒ ) Automatic High Beamאור גבוה אוטומטי(
❒ ) Restore settingsשחזור הגדרות(
) Units & Languageמידות ושפה(
לגישה לתפקוד ) Units & Languageמידות
ושפה( ,בחר בו באמצעות יבוב הבקר
ולחיצה עליו להפעלתו .ניתנ להתאימ את
ההגדרות הבאות כאשר מצב זה נבחר:
❒ ) Unitsיחידות מידה(
❒ ) LANGUAGEשפה(
❒ ) .Restore settingsשחזור הגדרות(
) Clock and Dateתאריכ ושעה(
לגישה לתפקוד ) Clock & Dateשפה
ותאריכ( ,בחר בו באמצעות יבוב הבקר
ולחיצה עליו להפעלתו .ניתנ להתאימ את
ההגדרות הבאות כאשר מצב זה נבחר:
❒ ) Sync with GPS Timeנכרונ שעה
באמצעות (GPS
❒ ) Set timeהגדרת שעה(
❒ ) Time formatתבנית זמנ(
❒ ) Set Dateהגדרת תאריכ(
❒ ) Restore settingsשחזור הגדרות(

בטיחות

לגישה לתפקוד ) Safetyבטיחות( ,בחר
בו ביבוב הבקר היבובי ולחיצה עליו
להפעלתו.
ניתנ להתאימ את ההגדרות הבאות כאשר
מצב זה נבחר:
מגביל מהירות
מאפשר את ההפעלה/הנטרול של תפקוד
אזהרה כאשר אתה חורג ממהירות
שהוגדרה.
הגדרת מגבלת מהירות
מאפשר להגדיר מגבלת מהירות .באמצעות
יבוב הבקר ,המהירות גוברת ב 5 -קמ"ש בכל
יבוב ,החל ממהירות מינימלית של  30קמ"ש
עד למהירות מקימלית של  180קמ"ש.
אזהרת התנגשות מלפנים
מאפשר לכ לבחור את רמת הרגישות של
המערכת לאזהרה מפני התנגשות .להלנ
האפשרויות הזמינות:
❒  :Statusמאפשר להפעיל/לנטרל את
המערכת )אמ קיימת(
❒  :Modeמאפשר להגדיר את מצבי
ההפעלה הבאימ,Warning-brake, Warning :
) Offאזהרת בלימה ,אזהרה ,מערכת
כבויה( )אמ קיימת(.
❒  :Sensitivityמאפשר לכ להגדיר רמת
הרגישות להפעלה למערכת בהתאמ
למרחק מהמכשול )קרוב ,ממוצע ,רחוק(.
Lane Departure Warning

)אזהרת סטייה מנתיב(
תפקוד זה מאפשר לבחור את הרגישות
של מערכת התרעה על טייה מנתיב.

להלנ האפשרויות הזמינות:
❒  :Sensitivityמאפשר לכ לבחור את רמת
הרגישות של המערכת )גבוהה ,נמוכה(.
התרעה על עצמים בשטחים מתים
ניתנ להשתמש בתפקוד זה כדי להפעיל/
לנטרל את האזהרה הקולית שמופעלת
כאשר ישנמ עצמימ בשטחימ המתימ
במראה של הדלת.
כרית אוויר של הנוסע )אם קיימת(
מאפשר להפעיל/לנטרל את כרית האוויר
של הנוע הקדמי .בעת שהתפקוד נבחר,
המערכת תזהה את המצב הפעיל/
המנוטרל של כריות האוויר ותאשר את
שינוי המצב .לחצ על הבקר היבובי כדי
להמשיכ .מצב כרית האוויר נראה
באמצעות נורית לד ליד מל המצב בלוח
המחוונימ.
כריות אוויר של נוע פעילות :נורית הON-
 LEDדולקת בקביעות .כריות אוויר של נוע
לא פעילות :נורית ה OFF LED-דולקת
בקביעות.
תזכורת חגורת הבטיחות
תפקוד זה מוצג רק אמ תזכורת חגורת
בטיחות נוטרלה ומאפשר להפעילה מחדש.

יוע בנהיגה

לגישה לתפקוד ) Driver assistanceיוע
בנהיגה( ,בחר בו ביבוב הבקר היבובי
ולחיצה עליו להפעלתו.

אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע
את ההתאמות הבאות:
ParkSense
תפקוד זה יכול לבחור את וג ההתרעות
שתפק מערכת .ParkSense
להלנ האפשרויות הזמינות:
❒  :Modeהאפשרויות הבאות זמינות בתפקוד
זה - Sound :המערכת מודיעה לנהג על נוכחות
של מכשול רק באמצעות צלילי אזהרה ,מה
רמקולימ של הרכב אוDisplay and Sound ,
 המערכת מודיעה לנהג על נוכחות שלמכשול באמצעות צלילי אזהרה )באמצעות
הרמקולימ של הרכב( והתרעות חזותיות
בתצוגת לוח המחוונימ.
❒  :Audioמאפשר לבחור את עוצמת הקול
לצלילי האזהרה של מערכת ,ParkSense
האפשרויות הזמינות הנ"Medium" ,"High :
או "L.Low
מצלמה לראייה לאחור
)אם קיימת(
אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע
את ההתאמות הבאות:
❒  :Viewמאפשר להפעיל את הצגת וידאו
מהמצלמה בתצוגה.
❒  :Switch-Off Delayמאפשר להשהות
במפר שניות את הפקת פעולת המצלמה
לאחר שההילוכ הועבר מהילוכ אחורי.
❒  :Camera Guidelinesמאפשר לכ להפעיל
את קווי ההנחיה הדינמיימ בתצוגה המציינימ
את מלול התנועה של הרכב.

בלם חניה אוטומטי
תפקוד זה מאפשר לכ להפעיל/לנטרל את
ההפעלה האוטומטית של בלמ החנייה
לאחר הדממת המנוע.
בלם שירות )אם קיים(
תפקוד זה מאפשר לכ את ההפעלה של
הליכ ביצוע טיפול במערכת הבלימה.
קיפול אוטומטי של המראות
תפקוד זה מאפשר לכ להפעיל/לנטרל את
הקיפול האוטומטי של המראות עמ נעילה/
שחרור נעילת הדלתות.
שחזור הגדרות
תפקוד זה מאפשר לכ למחוק את
ההגדרות מתפריט זה.
בחירת תפקודימ והגדרתמ מתבצעת
באמצעות יבוב ולחיצה על הבקר.
) Doors & Locksדלתות ומנעולימ(
לגישה לתפקוד ) Doors & Locksדלתות
ומנעולימ( ,בחר בו באמצעות יבוב הבקר
ולחיצה עליו להפעלתו .ניתנ להתאימ את
ההגדרות הבאות כאשר מצב זה נבחר:
❒ ) Door lock in motionתנועה עצמאית
של מנעול הדלת(
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❒ ) Unlock all doors on exitביטול נעילת כל
הדלתות בעת יציאה מהרכב(
❒ ) Passive entryכניה פיבית( )אמ
קיימת(
❒ ) Door Unlock On Entryביטול נעילת כל
הדלתות בעת כניה לרכב(
❒ ) Hornw/Remote Startצופר /הפעלה
מרחוק( )לדגמימ/שווקימ שבהמ קיימ(
❒ ) Sound Horn with Lockצופר עמ מנעול(
)אמ קיימ(
❒ ) Auto Relockנעילה אוטומטית מחדש(
)אמ קיימת(
❒ ) Electric tailgateדלת תא מטענ
חשמלית( )אמ קיימת(
❒ Automatic tailgate opening

)פתיחה אוטומטית של דלת תא מטענ(
)אמ קיימת(
❒ שחזור הגדרות

לוח בקרה

לגישה לתפקוד ) Clusterלוח מחוונימ(,
בחר בו ביבוב הבקר היבובי ולחיצה עליו
להפעלתו .ניתנ להתאימ את ההגדרות
הבאות כאשר מצב זה נבחר:
❒ ) Warning buzzer volumeעוצמת צליל
אזהרה(
❒ ) B Tripמד ניעה (B
❒ ) Show telephone infoהצג מידע על
טלפונ(
❒ ) Show audio infoהצג מידע על שמע(
❒ ) Show Navi infoהצג מידע על מערכת
הניווט(
❒ ) Restore settingsשחזור הגדרות(
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Infotainment
לגישה לתפקוד ) Infotainmentמידע ובידור(,
בחר בו ביבוב הבקר היבובי ולחיצה עליו
להפעלתו .ניתנ להתאימ את ההגדרות
הבאות כאשר מצב זה נבחר:
❒ ) Screen Offמכ כבוי(
❒ ) Splitscreenמכ מפוצל( )אמ קיימ(
❒ ) Audioשמע(
❒ Bluetooth

❒ ) Radioרדיו(
❒ ) Mediaמדיה(
❒ ) Phoneטלפונ(
❒ ) Navigationמערכת ניווט( )אמ קיימת(
❒ ) Appsיישומימ(
System
לגישה לתפקוד ) Systemמערכת( ,בחר בו
ביבוב הבקר היבובי ולחיצה עליו להפעלתו.
ניתנ להתאימ את ההגדרות הבאות כאשר
מצב זה נבחר:
❒ ) Automatic activationהפעלה אוטומטית(
❒ ) Switch-off delayהשהיית כיבוי(
❒ ) Update Softwareעדכונ תוכנה(
❒ ) Map updateעדכונ מפה(
❒ ) Clear personal dataמחיקת מידע
אישי(
❒ ) Restore settingsשחזור הגדרות(

פקודות קוליות
חשוב לא ניתנ לתת פקודות קוליות בשפות
שהמערכת לא תומכת בהנ.
כדי להשתמש בפקודות הקוליות ,לחצ
על הלחצנ )איור( בגלגל ההגה ,ואמור את
הפקודה הרצויה בקול רמ.
הרשימות הבאות מציגות את המילה לכל
פקודה.

תפקודי רדיו
❒ הלחצנ )איור( מפעיל את התפקודימ

הבאימ:
❒ ) Tune into the station XXXהתכווננ אל
תחנה (XXX
❒ ) Tune into the frequency XXXהתכווננ
אל תדר (XXX
❒ ) Add to favouritesהופ למועדפימ(
❒ ) Show Available Stationsהצג תחנות
זמינות( ) Show Favourite Stationsהצג
תחנות מועדפות(
❒ FM
❒ AM
❒ ) DABאמ קיימ(
❒ ) SiriusXMאמ קיימ(

תפקודי מדיה

הלחצנ )איור( מפעיל את התפקודימ
הבאימ:
) Display Albumהצג אלבומ(
) Play albumנגנ אלבומ(
) Display Artistהצג אמנ(

❒ ) Play artistנגנ אמנ(
❒ ) Display Composerהצג מלחינ(
❒ ) Play Composerנגנ מלחינ(
❒ ) Display Genreהצג וגה(
❒ ) Play Genreנגנ וגה(
❒ ) Display Playlistהצג רשימת ניגונ(
❒ ) Play Playlistנגנ רשימת ניגונ(
❒ ) Play songנגנ שיר(
❒ ) Play Allנגנ הכול(
❒ ) Display all the albumsהצג את כל
האלבומימ(
❒ ) Display all the artistsהצג את כל
האמנימ(
❒ ) Display all the composersהצג את כל
המלחינימ(
❒ ) Display all the genresהצג את כל
הוגות(
❒ ) Display all the playlistsהצג את כל
רשימות הניגונ(
❒ ) View all songsהצג את כל השירימ(
❒ ) Activate shuffleהפעל השמעה אק
ראית(
❒ ) Deactivate shuffleנטרל השמעה
אקראית(
❒ ) Change Source to Auxהחלפ מקור
שמע ל(AUX-
❒ ) Change Source to USB 1החלפ מקור
שמע ל(1 USB-
❒ ) Change Source to USB 2החלפ מקור
שמע ל(2 USB-
❒ ) Change Source to Bluetoothהחלפ
מקור שמע ל(Bluetooth-

הערה בקרימ אלה תקפימ במכשירימ
שמחוברימ למערכת באמצעות
יציאת  ,USBולא באמצעות מערכת
ה.Bluetooth®-

תפקוד הטלפונ

❒ הלחצנ )איור( מפעיל את התפקודימ
הבאימ:
❒ ) <XXX> Dialחייג(
❒ ) <XXX> Callהתקשר אל(
❒ ) Redialחיוג חוזר(
❒ ) Show contactsהצג רשימת אנשי
קשר(
❒ ) Show all callsהצג את כל השיחות(
❒ ) Show missed callsהצג שיחות שלא
נענו(
❒ ) Searchחיפוש(

תפקודי ניווט

)אמ קיימימ(
❒ הלחצנ )איור( מפעיל את התפקודימ
הבאימ:
❒ >) Navigate to <addressנווט אל
]כתובת[ (
❒ ) Favouritesמועדפימ(
❒ ) Set 2D mapהגדר מפה דו ממדית(
❒ ) Set detailed 3D mapהגדר פירוט מפה
תלת ממדית(
❒ ) Set overhead viewהגדר תצוגה
עליונה(
❒ ) Route previewתצוגה מקדימה של
מלול(
❒ ) Set overhead viewהתחל ניווט(
❒ ) Stop navigationהפק ניווט(
❒ ) Repeat instructionsחזור על הנחיות(
❒ ) Show mapהצג מפה(
❒ >Find the nearest < point of interest

)מצא את ]נקודת העניינ[ הקרובה ביותר(
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נתונימ טכניימ

מידע חשוב והמלצות
אזהרה
תא מטען

במקרה של תאונה או של בלימה חדה ,חפצים שהונחו על הוילון עלולים להתעופף אל תוך תא הנוסע .קיימת סכנה של פגיעה בנוסעים.

התקנים פנימיים

אין לנסוע אם תאי אחסון פתוחים :הם עלולים לפצוע נוסעים במושבים קדמיים בעת תאונה.

פנים הרכב

לעולם אל תשתמש בחומרים דליקים ,כגון בנזין אתר או בנזין מהונדס כדי לנקות את פנים הרכב .המטענים האלקטרוסטטיים שנוצרים בעקבות
פעולת השפשוף עלולים להצית אש.
אל תאחסן תרסיסים ברכב :הם עלולים להתפוצץ .אין לחשוף פחיות ריסוס לטמפרטורות גבוהות מ .50°C -כאשר הרכב חשוף לאור שמש,
הטמפרטורה הפנימית עולה בשיעור גבוה מערך זה.
אסור שיהיו חפצים על הרצפה באזור הדוושות .ודא שהשטיחים לא זזים ולא מפריעים לתנועת הדוושות.
אל תשתמש בחומרים אורגניים חזקים כגון :בנזין ,נפט ,שמן ,אצטון או ממסים.

אספקת חשמל

שינויים או תיקונים במערכת אספקת החשמל שלא בוצעו נכון או שלא התחשבו במפרט הטכני ,עלולים לגרום תקלות שעלולות להוביל לשרי
פות.

מערכות להגנה על הסביבה

הממיר הקטליטי ומסנן החלקיקים ) (DPFמגיעים לטמפרטורות גבוהות מאוד במהלך ההפעלה .לפיכך ,אל תחנה את הרכב על חומרים דליקים
)דשא ,עלים יבשים ,מחטי אורן וכד'( :קיימת סכנת שריפות.

חשוב
תא מטען

אל תניח אובייקטים כבדים על וילון השמש על מנת שלא ייפגע.

פנים הרכב

לעולם אל תשתמש באלכוהול ,דלקים ונגזרותיהם ,כדי לנקות את עדשת לוח המחוונים.
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נוריות אזהרה ונוריות חיווי

)למידע נוסף ראה ספר הנהג בעמוד (48
חשוב :נורית האזהרה נדלקת ביחד עם הודעה ייעודית ו/או אות קולי .חיוויים אלה נועדו להתריע ולהזהיר את הנהג ,וככאלה אינם
משמשים חלופה למידע הכלול בספר הנהג ,שאותו מומלץ לקרוא בעיון רב .עיין תמיד במידע בפרק זה אם מופיע מחוון התקלה.
חשוב :חיוויי תקלות המוצגים  ,מחולקים לשני סוגים :תקלות חמורות ותקלות פחות חמורות .תקלות חמורות מצוינות באמצעות
“מחזור“ התרעות חוזר וארוך .תקלות חמורות פחות ,מסומנות באמצעות “מחזור“ התרעות קצר יותר.
באפשרותך לעצור את מחזור ההתרעות בשני המקרים ,באמצעות לחיצה על הלחצן שממוקם על ידית מגבי השמשה הקדמית .נורית
האזהרה בלוח המחוונים תוסיף לדלוק עד שתתוקן התקלה.
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נוריות אזהרה ונוריות חיווי

נתונים טכניים

לחץ אוויר

מידת צמיג

STELVIO 2.0

עומס מלא

ללא עומס/עומס בינוני
קדמי )Bar (psi

אחורי )Bar (psi

)*( )2.1 (31

)*( )2.3 (33

)2.2 (32) (+

)2.4 (35) (+

235/65 R17

)2.1 (31

)2.3 (33

)2.3 (33

235/60 R18

)2.1 (31

)2.3 (33

)2.3 (33

)2.6 (38

235/55 R19

)2.1 (31

)2.3 (33

)2.3 (33

)2.6 (38

)2.3 (33

)2.5 (36

)2.4 (35

)2.7 (39

225/65 R17

255/45 R20

צמיג חליפי זמני
195/75 18

קדמי )Bar (psi

אחורי )Bar (psi

)2.4 (35

)2.6 (38
)2.6 (38

לחצי אוויר בצמיגים

לחץ אוויר בצמיגים קרים
וגלגלים
צמיגים

הוסף  0.3בר לערך לחץ האוויר המומלץ כאשר הצמיגים עדיין חמים .אך יש לבדוק מחדש את ערכי הניפוח הנכונים כשהצמיגים קרים.
אם צריך ,הגבה את הרכב .לחצי הניפוח המפורטים למטה תקפים לכל סוגי הצמיגים :קיץ ,חורף ו"כל העונות" )אם קיים(.

)3 (44

)*(  -לחץ אוויר לנסיעות בסגנון נוחות )(COMFORT
) - (+לחץ אוויר לנסיעות בסגנון חיסכוני )(ECO
 עבור צמיגי  225/65 R17בתנאי עומס בינוניים ,ישנן שתי הגדרות של לחץ אוויר בהתאם למצב הרצוי :נוחות ) (°או חסכון  .(+) ECOהתאם ללחצי האוויר התואמים.צריכת הדלק במצב  ECOאינה מובטחת כאשר לחצי האוויר בהתאם להגדרת נוחות.
 אם מותקנים צמיגי חורף ,אנו ממליצים לנפח ללחצי האוויר שהיו בצמיגים המקוריים )ראה טבלה לעיל( .עבור צמיגי  225/65 R17בתנאי עומס בינוניים ,יש לנפח ללחציאוויר התואמים הגדרות נוחות.
לחץ אוויר STELVIO 2.9 V6
מידת צמיג
255/45 R20 101Y

ללא עומס/עומס בינוני )*(
קדמי )Bar (psi
)2.3 (33

285/40 R20 104Y
לחצי הניפוח תואמים לכל סוגי הצמיגים )קיץ וחורף(.
)*(  -לחץ אוויר מיועד למהירויות עד  160קמ"ש
) - (+לחץ אוויר מיועד למהירויות מעל  160קמ"ש
!  -אם הצמיג חם  -יש להוסיף Bar 0.3, psi 4
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אחורי )Bar (psi

עומס מלא )**(
קדמי )Bar (psi

אחורי )Bar (psi

)2.7 (39
)2.5 (36

)2.9 (42
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ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺨﺘﴫ 1 -

اﺿﻮاء ﺗﺤﺬﻳﺮ واﺿﻮاء اﺷﺎره

)ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺿﺎﻓﻴﻪ اﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ .(48
ﻣﻬﻢ :اﺷﺎرة اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺗﴤء ,ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ اﺷﻌﺎر ﻣﻌﻴني او ﺻﻮت اﻧﺬار ﺧﺎص .ﺗﺄيت ﻫﺬه اﻻﺷﺎرات ﻹﻧﺬار وﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﺴﺎﺋﻖ ,وﻛﻬﺬه ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺟﻮده
ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﺎﺋﻖ ,اﻟﺬي ﻧﻨﺼﺢ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ ﺑﺘﻤﻌﻦ .ﺗﺼﻔﺢ دامئﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اذا ﻇﻬﺮت اﺷﺎرة ﺧﻠﻞ.
ﻣﻬﻢ :ﻣﺆﴍات اﻻﻋﻄﺎل ﺗﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﻧﻮﻋني ,اﻋﻄﺎل ﺧﻄريه واﻋﻄﺎل اﻗﻞ ﺧﻄﻮره .اﻻﻋﻄﺎل اﻟﺨﻄريه ﻳﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮ "دوري" ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻳﻌﻮد ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ.
ﺑﻴﻨام اﻻﻋﻄﺎل اﻻﻗﻞ ﺧﻄﻮره ﻳﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﺤﺬﻳﺮ "دوري" اﻛرث ﻗﴫا.
ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻚ اﻳﻘﺎف اﺷﺎرة اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻟﻨﻮﻋﻲ اﻻﻋﻄﺎل ,ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﺰر اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ ﻣﻘﺒﺾ ﻣﺎﺳﺤﺔ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ .ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﰲ ﻟﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎءة
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺻﻼح اﻟﻌﻄﻞ.

 - 2ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺨﺘﴫ

اﺿﻮاء ﺗﺤﺬﻳﺮ واﺿﻮاء اﺷﺎره

اﺿﻮاء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﰲ ﻟﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات

ميﻜﻦ ﻣﻼمئﺔ ﻋﺪد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻔﺼﻠﻪ و/او اﺷﺎره ﺻﻮﺗﻴﻪ ,ﻟﺒﻌﺾ اﺿﻮاء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ واﻟﺮﻣﻮز.

اﺿﻮاء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺣﻤﺮاء
اﺿﻮاء
ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﺗﻔﺴري اﻻﺷﺎره

ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ ﻓﺮاﻣﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ/ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﺪﻣﺠﻪ

ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻮﺿﻊ  ,ONوﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻄﻔﺊ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺛﻮاين.
ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ ﻓﺮاﻣﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺨﻂ اﻻدىن ,ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﴪب ﰲ اﻟﺪاﺋﺮه اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض ,.ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﻗﺮب ﻓﺮﺻﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ.
ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﺪﻣﺠﻪ
ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﺪﻣﺠﻪ.
ﺣﺮر ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﺗﺄﻛﺪ ان ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻧﻄﻔﺊ.
اذا ﺑﻘﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ )رﺳﻢ( ﻣﻀﺎء ,ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض.
ﻣﻬﻢ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎره ﻣﺘﻮﻗﻔﻪ مبﻨﺤﺪر اﻛرث ﻣﻦ  30%و/او درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﻪ ﻋﻦ  350درﺟﻪ ﻣﺆوﻳﻪ ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﺮاﻣﻞ
اﻟﻮﻗﻮف ﻣﺪﻣﺠﻪ ,ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﻮﻣﺾ ﻟﻼﺷﺎره ﻋﲆ وﺿﻊ ﺧﻄﺮ.

ﻓﺸﻞ EBD
اذا اﺷﺎرة اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ )ﺣﻤﺮاء( و) -ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻴﻪ( ﺗﴤء ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﳌﺤﺮك ,ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻠﻞ ﰲ
ﻧﻈﺎم  EBDاو ان اﻟﻨﻈﺎم ﻏري ﻣﺘﻮﻓﺮ .ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﻪ ,اﻟﻌﺠﻼت اﻟﺨﻠﻔﻴﻪ ميﻜﻦ ان ﺗﻘﻔﻞ ﻓﺠﺄة ,واﻟﺴﻴﺎره ميﻜﻦ ان
ﺗﻨﺤﺮف اﺛﻨﺎء ﻓﺮﻣﻠﻪ ﺣﺎده .ﻗﺪ ﺑﺤﺬر ﻓﺎﺋﻖ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض .اﻟﻘﺮﻳﺐ ,ﻟﻔﺤﺺ ﻓﻮري

ﻟﻠﻨﻈﺎم.
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اﺿﻮاء ﺗﺤﺬﻳﺮ واﺿﻮاء اﺷﺎره

اﺿﻮاء
ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﺗﻔﺴري اﻻﺷﺎره
ﻓﺸﻞ اﻟﻮﺳﺎدات اﻟﻬﻮاﺋﻴﻪ

ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻮﺿﻊ  ,ONوﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻄﻔﺊ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺛﻮاين .ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻀﺎء ,اذا وﺟﺪ
(26
ﺧﻠﻞ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﺳﺎﺋﺪ اﻟﻬﻮاﺋﻴﻪ.

اﺣﺰﻣﺔ اﻷﻣﺎن ﻏري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ

ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎره ﻣﺘﻮﻗﻔﻪ وﺣﺰام اﻻﻣﺎن ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ او ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻠﺲ ﰲ اﳌﻘﻌﺪ اﻻﻣﺎﻣﻲ ﻏري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﻮﻣﺾ وﺗُﺴﻤﻊ ﺻﺎﻓﺮه ,اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎره ﻣﺴﺎﻓﺮه واﺣﺰﻣﺔ اﻻﻣﺎن ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ او ﻟﻠﺮاﻛﺐ اﻟﺬي ﻳﺠﻠﺲ ﰲ اﳌﻘﻌﺪ اﻻﻣﺎﻣﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛام ﻳﺠﺐ .ارﺑﻂ اﺣﺰﻣﺔ اﻻﻣﺎن اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ او اﻓﺤﺺ وﺿﻊ رﺑﻄﻬﺎ.
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎم  Connectميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺟﺮس ﻧﻈﺎم ) SBAﺗﺬﻛري اﺣﺰﻣﺔ اﻻﻣﺎن( .ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻪ ,اﺧﺘﺎر اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ
ﺑﺎﻟﻘﺎمئﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ) Settings :ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت() Safety ,اﻣﺎن( ,و) Seat belt reminder -ﺗﺬﻛري اﺣﺰﻣﺔ اﻻﻣﺎن(.
درﺟﺔ ﺣﺮارة زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ﻣﺮﺗﻔﻌﻪ اﻛرث ﻣﻦ اﻟﻼزم
ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,اذا ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ﻣﺮﺗﻔﻌﻪ اﻛرث ﻣﻦ اﻟﻼزم.
اذا اﺳﺘﻤﺮت اﳌﺸﻜﻠﻪ ,ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ س.م.ل.ت .م.ض(12 .

ﺗﺤﺬﻳﺮ
 (26اﺿﺎءة اﻻﺷﺎره اﻟﺘﻲ ﰲ ﻟﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات ﺗﺸري اﱃ ﺧﻠﻞ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ  .ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﻪ ,ميﻜﻦ ان ﻻ ﻳﺸري ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﱃ ﺧﻠﻞ ﰲ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ.
ﻗﺒﻞ ان ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ,ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ س.م.ل.ت .م.ض .ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﻈﺎم.
 (27اذا مل ﻳﴤء ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻮﺿﻊ  ONاو اﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﻣﻀﺎء ﺧﻼل اﻟﺴﻔﺮ )ﻣﻊ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﲆ اﻟﻠﻮﺣﻪ( ,ميﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﺧﻠﻞ ﰲ اﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ .ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﻪ ميﻜﻦ ان ﻻ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﺪ اﻟﻬﻮاﺋﻴﻪ او ﻧﻈﺎم ﺷﺪ اﻟﺤﺰام ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﺣﺎدث او ,ﰲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدره ,ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ .ﻗﻀﺒﻞ ان ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ,
ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ س.م.ل.ت .م.ض .ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﻈﺎم.

ﻣﻬﻢ
 (12اذا اﺿﺎءة اﻻﺷﺎره ﺧﻼل اﻟﺴﻔﺮ ,ﺗﻮﻗﻒ واﻃﻔﺊ اﳌﺤﺮك ﻓﻮرا.
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ﻓﺸﻞ ABS
ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻮﺿﻊ  ,ONوﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳُﻄﻔﺊ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺛﻮاين .ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ﻟﻼﺷﺎره اﱃ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ
ﺑﻨﻈﺎم  .ABSﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻧﺠﺎﻋﺘﻪ دون ﺗﻐﻴري ,وﻟﻜﻦ ﺑﺪون اﻓﻀﻠﻴﺎت  .ABSﻗﺪ ﺑﺤﺬر وﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ س.م.ل.ت .م.ض.
ﺧﻠﻞ ﰲ TPMS
ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎف ﺧﻠﻞ ﰲ ﻧﻈﺎم  .TPMSاذا ُرﻛﺐ ﻋﺠﻞ واﺣﺪ او اﻛرث ﺑﺪون ﻣﺴﺘﺸﻌﺮات ,ﺗﻈﻬﺮ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﰲ اﻟﻌﺮض ,ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ
اﺻﻼح اﻟﻈﺮوف اﻻوﻟﻴﻪ.
ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ اذا ﻛﺎن اﻃﺎر واﺣﻠﺪ او ﻋﺪة اﻃﺎرات ﻓﺎرﻏﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء ,ﻻﻧﻬﺎ ميﻜﻦ ان ﺗﺴﺒﺐ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮه ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎره .اوﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎره وﻟﻜﻦ
اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻣﻠﻪ اﻟﺤﺎده وﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﺠﺎﺋﻴﻪ .اﻣﻸ اﻻﻃﺎرات ﺑﺎﻟﻬﻮاء مبﻘﺪار اﻟﻀﻐﻂ اﳌﻄﻠﻮب ,ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﻘﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ اﻃﺎر )ﺗﺼﻔﺢ
ﻣﻮﺿﻮع "اﺻﻼح ﻋﺠﻞ" ﺑﻔﺼﻞ "ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ"( .ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض.
ﺿﻐﻂ ﻫﻮاء ﻣﺨﻔﺾ ﰲ اﻻﻃﺎرات
ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,ﻟﻼﺷﺎره اﱃ ان ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ اﻻﻃﺎرات اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﻪ اﳌﻮﴅ ﺑﻬﺎ ,و/او ﺣﺪث ﻓﻘﺪان ﺿﻐﻂ ﺑﻄﻲء .ﰲ ﻫﺬه اﻻﺛﻨﺎء ,ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺿامن ﻟﻔﱰة ﺧﺪﻣﻪ ﻃﻮﻳﻠﻪ ﻟﻼﻃﺎرات وﻻﺳﺘﻬﻼك وﻗﻮد ﻣﻨﺨﻔﺾ.
ﰲ ﻛﻞ وﺿﻊ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻻﺷﺎره ") "See manualاﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﺎﺋﻖ( ,ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﺿﻮع "ﻋﺠﻼت واﻃﺎرات" ﺑﻔﺼﻞ "ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﻘﻨﻴﻪ" ,واﳌﺤﺎﻓﻈﻪ
ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﻈﺎﻫﺮه ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع.
ﻧﻈﺎم ESC
ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻮﺿﻊ  ,ONوﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳُﻄﻔﺊ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك.
ﺗﺪﺧُﻞ ﻧﻈﺎم  :ESCﻳﺸﺎر اﱃ ﺗﺪﺧُﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺿﻮء ﻳﻮﻣﺾ :ﻳﺸري اﱃ ان ﻇﺮوف اﺳﺘﻘﺮار وﺛﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎره ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺮج.
ﻓﺸﻞ ﻧﻈﺎم  ESCاذا مل ﻳﻄﻔﺊ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ او ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺤﺮك ,ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف ﺧﻠﻞ ﺑﻨﻈﺎم .ESC
ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ,ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض.
ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﺒﺪأ اﻟﺴﻔﺮ ﺻﻌﻮدا ﰲ ﻣﻨﺤﺪر :اﺿﺎءة ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺗﺸري اﱃ ﺧﻠﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﺒﺪأ اﻟﺴﻔﺮ ﺻﻌﻮدا ﰲ ﻣﻨﺤﺪر ﺑﻬﺬه
اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ س.م.ل.ت .م.ض .ﰲ اﻗﺮب ﻓﺮﺻﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ.
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺟﺰيئ/ﻛﺎﻣﻞ ﻻﻧﻈﻤﺔ اﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻪ )اذا وﺟﺪ(
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻮﺿﻊ  ,ONﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳُﻄﻔﺊ ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك .ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,ﻟﻼﺷﺎره اﱃ ان
ﻗﺴﻢ ﻣﻌني ﻣﻦ اﻧﻈﻤﺔ اﻻﻣﺎن اﻟﻔﻌﺎﻟﻪ ,ﻣﻌﻄﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ/ﺟﺰيئ.
ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﺿﺎﻓﻴﻪ ,ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﺿﻮع "اﻧﻈﻤﺔ اﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻪ" ﺑﻔﺼﻞ "اﻣﺎن" .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻻﻧﻈﻤﻪ ﻣﺮه اﺧﺮى ,ﻳﻄﻔﺊ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ.
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اﺿﻮاء
ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﺗﻔﺴري اﻻﺷﺎره

اﺿﻮاء ﺗﺤﺬﻳﺮ واﺿﻮاء اﺷﺎره

اﺿﻮاء
ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﺗﻔﺴري اﻻﺷﺎره
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻮﻗﻮد/ﻣﺠﺎل ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺪود

ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ )او اﻻﺷﺎره ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﻪ( ﻳﴤء ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ  9ﻟﱰ وﻗﻮد ﺑﺎﻟﺨﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ,ﺑﻨامذج ﻣﻊ ﻣﺤﺮك ﺑﻨﺰﻳﻦ.

ﺧﻠﻞ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻘﻦEOBD/

(28

ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﻪ ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ وﺿﻊ  ,ONﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﻨﻄﻔﺊ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك.
ﴍﻃﺔ اﳌﺮور ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﻔﺤﺺ ﻋﻤﻞ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺟﻬﺰه ﻣﻌﻴﻨﻪ .ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺴري اﳌﻮﺟﻮده ,ﰲ اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد ﻓﻴﻬﺎ.
(13

ﻓﺸﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻘﻦ

اذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻀﻮء ﺑﺎﻻﺿﺎﺋﻪ ,او اذا اﺿﺎء اﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎده ,ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻘﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻛام ﻳﺠﺐ .ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﴤء ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ,ﻳﺸري اﱃ ﺧﻠﻞ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺰوﻳﺪ/
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ,وميﻜﻦ ان ﻳﺴﺒﺐ اﻧﺒﻌﺎث ﻣﻠﻮﺛﺎت ﺑﻨﺴﺒﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ,ﻟﺨﺴﺎرة اﻻداء ,ﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﱰدي ﺑﺎﻟﺴﻴﺎره وﻻﺳﺘﻬﻼك وﻗﻮد ﻣﺮﺗﻔﻊ.
ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﻨﻄﻔﺊ ,إذا ﺗﻢ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﻪ ,وﻟﻜﻦ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻌﺮض اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ.
ﰲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ميﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﻘﻴﺎده ﺑﴪﻋﻪ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ دون اﻟﺤﺎﺟﻪ ﻟﺠﻬﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎيئ ﻣﻦ اﳌﺤﺮك ,واﻟﻘﻴﺎده ﺑﴪﻋﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ .اﺳﺘﻌامل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎره ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻌﻤﻞ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ  ,ميﻜﻦ ان ﻳﺴﺒﺐ ﴐر .ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ س.م.ل.ت .م.ض .ﰲ اﻗﺮب ﻓﺮﺻﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ.

ﻣﺤﻮل ﻛﺘﺎﻟﻴﺘﻲ

ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﻣﺾ ﻳﺸري اﱃ ﴐر ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻮل اﻟﻜﺘﺎﻟﻴﺘﻲ.
ﺣﺮر دواﺳﺔ اﻟﺘﺴﺎرع ﻟﺨﻔﺾ ﴎﻋﺔ اﳌﺤﺮك ,ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﻣﻴﺾ .اﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺑﴪﻋﻪ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ,ﺣﺎول اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎده ﺑﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ان

ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻮﻣﻴﺾ اﺿﺎﰲ ,ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ س.م.ل.ت .م.ض , .ﰲ اﻗﺮب ﻓﺮﺻﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
 (28اذا ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ )او اﻻﺷﺎره ﰲ اﻟﻠﻮﺣﻪ( ﻳﻮﻣﺾ اﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ س.م.ل.ض.

ﻣﻬﻢ
 (13اذا مل ﻳﴤء ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ )رﺳﻢ( ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻮﺿﻊ  ,ONاو اذا اﺿﺎء ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ او ﻳﻮﻣﺾ اﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ )ﰲ منﺎذج ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﻪ ﰲ
اﻟﻠﻮﺣﻪ( ,ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ س.م.ل.ت .م.ض , .ﰲ اﻗﺮب ﻓﺮﺻﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ.
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اﺿﻮاء
ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﺗﻔﺴري اﻻﺷﺎره
ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎره اﳌﺴﺎﻓﺮه ﻣﻦ اﻣﺎﻣﻚ )) (FCWاذا وﺟﺪت(

ﻫﺬه اﻻﺷﺎره ﺗﺤﺬر اﻟﺴﺎﺋﻖ ,ان ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم اﳌﺤﺎﻓﻈﻪ ﻋﲆ اﻟﺒﻌﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ.

ﻣﺼﺒﺎح ﺿﺒﺎب ﺧﻠﻔﻲ

ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﴤء ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻀﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ.

اﺿﻮاء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺧﴬاء
اﺿﻮاء
ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﺗﻔﺴري اﻻﺷﺎره

ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ وﺿﻮء ﻣﻨﺨﻔﺾ ﰲ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ
ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﴤء اﻻﺿﻮاء اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻪ او اﻟﻀﻮء اﳌﻨﺨﻔﺾ ﰲ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ.
وﻇﻴﻔﺔ "راﻓﻘﻨﻲ اﱃ اﻟﺒﻴﺖ" ﻳﻌﻤﻞ
ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﻪ متﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ ﳌﺪة  60 ,30او  90ﺛﺎﻧﻴﻪ ,ﺑﻌﺪ ان ﻧﻘﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻮﺿﻊ .STOP

ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻀﺒﺎب

ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﴤء اﺿﻮاء اﻟﻀﺒﺎب اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ.

ﻣﺆﴍ ﺗ َﻮﺟﻪ اﱃ اﻟﻴﺴﺎر

ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺤﺮك ذراع اﻻﺷﺎره اﱃ اﺳﻔﻞ .وﺗ ُﴤء اﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻣﺆﴍ اﻻﺗﺠﺎه اﱃ اﻟﻴﻤني ,ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺿﻮء اﻟﻄﻮارئ.

ﻣﺆﴍ ﺗﻮﺟﻪ اﱃ اﻟﻴﻤني

ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺤﺮك ذراع اﻻﺷﺎره اﱃ اﻋﲆ .وﻳُﴤء اﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻣﺆﴍ اﻻﺗﺠﺎه اﱃ اﻟﻴﺴﺎر ,ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺿﻮء اﻟﻄﻮارئ.

ﺿﻮء ﻋﺎﱄ اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴيك ﰲ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ )ﰲ ﻋﺮض  TFTا 3.5اﻧﺶ(.
ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﴤء اﻟﻀﻮء ﰲ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ.
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اﺿﻮاء ﺗﺤﺬﻳﺮ زرﻗﺎء

اﺿﻮاء
ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﺗﻔﺴري اﻻﺷﺎره

ﺿﻮء ﻋﺎﱄ اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴيك ﰲ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ )ﰲ ﻋﺮض  TFTا 3.5اﻧﺶ(.

ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﴤء اﻟﻀﻮء اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ.
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ﺣﺠﻢ اﻻﻃﺎر
 R17ا225/65

 .1ﺿﻐﻂ ﻫﻮاء STELVIO 2.0
ﺑﺪون ﺣﻤﻮﻟﻪ/ﺣﻤﻮﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

اﻣﺎﻣﻲ ) (psiاBar

ﺧﻠﻔﻲ ) (psiاBar

)*( )2.1 (31
)2.2 (32) (+
)2.1 (31
)2.1 (31
)2.1 (31
)2.3 (33
)3 (44

)*( )2.3 (33
)2.4 (35) (+
)2.3 (33
)2.3 (33
)2.3 (33
)2.5 (36

ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﻘﻨﻴﻪ

ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﺑﺎﻻﻃﺎرات
اﺿﻒ  0.3ﺑﺎر ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء اﳌﻮﴅ ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻻﻃﺎرات ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺳﺎﺧﻨﻪ .وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ ﻗﻴﻢ اﻟﻨﻔﺦ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺮه اﺧﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻻﻃﺎرات ﺑﺎرده.
اذا ﻛﺎن ﺣﺎﺟﻪ ,ارﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎره .ﺿﻐﻂ اﻟﻨﻔﺦ اﳌﻔﺼﻞ اﻋﻼه ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻜﻞ اﻧﻮاع اﻻﻃﺎرات :ﺻﻴﻒ ,ﺷﺘﺎء و" -ﻛﻞ اﻟﻔﺼﻮل" )اذا وﺟﺪ(

ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
اﻣﺎﻣﻲ ) (psiاBar

ﺧﻠﻔﻲ ) (psiاBar

)2.4 (35

)2.6 (38

 R17ا235/65
 R18ا235/60
 R19ا235/55
2.3
 R20ا235/45
ﻋﺠﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺆﻗﺖ
195/75 18
)*( – ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺮﻳﺢ )(COMFORT
) – (+ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدي )(ECO
ﻻﻃﺎرات  65/225ﺑﻈﺮوف ﺣﻤﻮﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ,ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔني ﻟﻀﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻄﻠﻮب :ﻣﺮﻳﺢ ) (0او اﻗﺘﺼﺎدي  .(+) ECOاﺿﺒﻂ ﻟﻀﻐﻂ اﻟﻬﻮاء اﳌﻼﺋﻢ .اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮدﺑﻮﺿﻊ  ECOﻏري ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺮﻳﺢ.
اذا رﻛﺒﺖ اﻃﺎرات اﻟﺸﺘﺎء ,ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺦ ﻟﻀﻐﻂ اﻟﻬﻮاء اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺎﻻﻃﺎرات اﻻﺻﻠﻴﻪ )اﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎمئﻪ اﻋﻼه( .ﻻﻃﺎرات  R17225/65ﺑﻈﺮوف ﺑﻈﺮوف ﺣﻤﻮﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ,ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻔﺦﻟﻀﻐﻂ اﻟﻬﻮاء اﳌﻼمئﻪ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺮﻳﺢ.

ﺣﺠﻢ اﻻﻃﺎر

 .1ﺿﻐﻂ ﻫﻮاء STELVIO 2.9 V6
ﺑﺪون ﺣﻤﻮﻟﻪ/ﺣﻤﻮﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )*(

اﻣﺎﻣﻲ ) (psiاBar
)2.3 (33

 R20 101Yا255/45
 R20 104Yا255/40
 .1ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻜﻞ اﻧﻮاع اﻟﻌﺠﻼت )اﻟﺼﻴﻒ واﻟﺸﺘﺎء(.
 – (*) .2ﺿﻐﻂ ﻫﻮاء ﻣﻌﺪ ﻟﴪﻋﻪ ﺣﺘﻰ  160ﻛﻢ/س
 – (*) .3ﺿﻐﻂ ﻫﻮاء ﻣﻌﺪ ﻟﴪﻋﻪ اﻋﲆ ﻣﻦ  160ﻛﻢ/س
 – ! .4اذا ﻛﺎن اﻻﻃﺎر ﺳﺎﺧﻦ – ﻳﺠﺐ اﺿﺎﻓﺔ PSI , 0.3 Bar 4

ﺧﻠﻔﻲ ) (psiاBar
)2.5 (36

)2.6 (38
)2.6 (38
)2.6 (38
)2.7 (39

*2.3
2.3

ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ )**(
اﻣﺎﻣﻲ ) (psiاBar
)2.3 (33

ﺧﻠﻔﻲ ) (psiاBar
)2.9 (42
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) TPMSﻧﻈﺎم رﺻﺪ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ اﻻﻃﺎرات(
(66(65(63(62(61(60
(27
اﻟﺴﻴﺎره ﻣﺰوده ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ
اﻻﻃﺎرات) (TPMSاﻟﺘﻲ ﺗﺨﱪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ان ﺿﻐﻂ
اﻟﻬﻮاء ﻣﻨﺨﻔﺾ ﰲ اﻻﻃﺎرات ,ﺣﺴﺐ ﻗﻴﺎس اﻟﻀﻐﻂ
ﰲ اﻻﻃﺎر اﻟﺒﺎرد ,وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺬﻛﻮره ﰲ
ﻓﺼﻞ "ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﻘﻨﻴﻪ".
اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﻮﺟﺎت رادﻳﻮ اﳌ ُﺮﻛﺐ
ﻋﲆ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻼت )ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﳌﻌﺪين
اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻼﻃﺎر( ,اﻟﺬي ﻳﺒﻌﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻘﺪار
ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ ﻛﻞ اﻃﺎر ,ﻟﻮﺣﺪة اﳌﺮاﻗﺒﻪ )رﺳﻢ .(78

78ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻳﺘﻐري ,ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺤﺮاره,
وﻳﺴﺎوي  0.07ﺑﺎر ) ( psi 1ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮاره 6.5
درﺟﻪ ﻣﺆوﻳﻪ .ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ,اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺤﺮاره
اﻟﺨﺎرﺟﻴﻪ ﻣﻮازﻳﻪ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﺑﺎﻻﻃﺎرات.
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اﻣﻸ دامئﺎ اﻻﻃﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ زال ﺑﺎردا ً .ﻣﻘﺪار
ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ اﻻﻃﺎر ﻳﺤﺪد ﺑﻌﺪ  3ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎره ﻣﺘﻮﻗﻔﻪ ,او ﺳﻔﺮه ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 1.6
ﻛﻢ ,ﺑﻌﺪ  3ﺳﺎﻋﺎت.
ميﻨﻊ ﺗﺠﺎوز ﻣﻘﺪار ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ اﻻﻃﺎر اﻟﻀﻐﻂ
اﻻﻗﴡ اﳌﺪون ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻃﺎر .ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺿﺎﻓﻴﻪ ,ﺗﺼﻔﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴامت ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮع " ﻋﺠﻼت
واﻃﺎرات" ﰲ ﻓﺼﻞ "ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﻘﻨﻴﻪ".
ﻣﻘﺪار ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎده .ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ
ﻋﺎدي وﻻ ﻳﺪل ﻋﲆ ﺣﺎﺟﻪ ﻟﻨﻔﺦ اﻻﻃﺎر.
ﻧﻈﺎم  TPMSﻳﺨﱪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ان ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﰲ اﻻﻃﺎرات ,اذا ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻌني اﻟﻀﻐﻂ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺪ,
ذﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺄﺛري درﺟﺔ ﺣﺮاره ﻣﻨﺨﻔﻀﻪ وﻓﻘﺪان
ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء اﻟﻌﺎدي ﰲ اﻻﻃﺎر.
 TPMSﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻋﻼم ان ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء
ﻣﻨﺨﻔﺾ ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻀﻐﻂ ﻣﺴﺎوي او اﻋﲆ ﻣﻦ
اﻟﻀﻐﻂ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﻃﺎرات ﺑﺎرده .ﻟﺬﻟﻚ اذا ﻛﺎن
ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻣﻨﺨﻔﺾ )ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ﰲ
ﻟﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات( ,اﺿﻒ ﻫﻮاء ﻟﻼﻃﺎرات ,ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ
ﻟﻠﻘﻴﻤﻪ اﳌﻄﻠﻮﺑﻪ ﰲ اﻃﺎرات ﺑﺎرده.
اﻟﻨﻈﺎم ﻳُﻀﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴيك وﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
ﻳُﻄﻔﺊ ﺑﻜﻞ ﻣﺮه ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء
اﻟﺠﺪﻳﺪ .يك ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻧﻈﺎم  TPMSﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت,
ﻳﺠﺐ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﴪﻋﻪ اﻛرث ﻣﻦ  25ﻛﻢ/س ,وﳌﺪة 20
دﻗﻴﻘﻪ.

ﻣﺜﺎل ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ

اذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪار اﻟﻀﻐﻂ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﻻﻃﺎرات اﻟﺒﺎرده
)ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎره ﻣﺘﻮﻗﻔﻪ ﳌﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت ﻋﲆ
اﻻﻗﻞ( ﻫﻲ  2.3ﺑﺎر ) ,( psi 33.4درﺟﺔ اﻟﺤﺮاره
اﻟﺨﺎرﺟﻴﻪ ﻫﻲ  20درﺟﻪ ﻣﺌﻮﻳﻪ .وﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء
اﻟﺬي ﻗﻴﺲ ﻫﻮ  1.95ﺑﺎر ) ,(psi 28.3اﻧﺨﻔﺎض
ب 7 -درﺟﺎت ﻣﺆوﻳﻪ ﺗﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض مبﻘﺪار
ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ,ﺣﺘﻰ  1.6ﺑﺎر ) .(psi 23.9درﺟﺔ
اﻟﺤﺮاره ﻫﺬه ﻣﻨﺨﻔﻀﻪ مبﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﻪ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺿﻮء
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ .
ﺗﺴﺨني اﻻﻃﺎرات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻴﺎده ,ميﻜﻦ ان ﺗﺰﻳﺪ
اﻟﻀﻐﻂ ﺣﺘﻰ  1.95ﺑﺎر ) ,(psi 28.3وﻟﻜﻦ ﺿﻮء
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻻﺿﺎءه .ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﻪ ﺿﻮء
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳُﻄﻔﺊ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻫﻮاء ﰲ اﻻﻃﺎرات,
ﺣﺘﻰ اﻟﻘﻴﻤﻪ اﳌﺪوﻧﻪ ﻻﻃﺎرات ﺑﺎرده.
ﻣﻬﻢ TPMS ,ﻣﻼمئﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻼﻃﺎرات اﻻﺻﻠﻴﻪ.
اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺪون وﺣﺪ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ل TPMS -ﻣﺒﻨﻲ
ﻋﲆ ﺣﺠﻢ اﻻﻃﺎرات اﻟﺘﻲ ُرﻛﺒﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎره .اﺳﺘﻌامل
اﻃﺎرات ﺑﺪﻳﻠﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮﻋﻴﻪ ,ﺣﺠﻢ
وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﻃﺎرات اﻻﺻﻠﻴﻪ ,ميﻜﻦ ان ﻳﴬ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎم وﻳﺴﺒﺐ ﴐر ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻌﺮات .ﻋﺠﻼت
اﻟﺘﻲ رﻛﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﴍاء اﻟﺴﻴﺎره ,ميﻜﻦ ان ﺗﺴﺒﺐ ﴐر
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻌﺮات.
اﺳﺘﻌامل ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻌﻪ ﻟﻠﺘﴪب ﻟﻼﻃﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﴩاء,
ميﻜﻦ ان ﺗﴬر مبﺴﺘﺸﻌﺮ ﻧﻈﺎم  .TPMSاذا ﺗﻢ
اﺳﺘﻌامل ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻌﻪ ﻟﻠﺘﴪب ﻟﻼﻃﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﴩاء,
ﻳﻨﺼﺢ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
س.م.ل.ت .م.ض .ﻟﻔﺤﺺ اﳌﺴﺘﺸﻌﺮات .ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ
وﻣﻼمئﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ اﻻﻃﺎر ,دامئﺎ ﻳﺠﺐ

اﺷﺎرة ﺿﻐﻂ ﻫﻮاء ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎﻻﻃﺎرات

اذا اﻛﺘﺸﻒ ﺿﻐﻂ ﻫﻮاء ﻣﻨﺨﻔﺾ ﰲ اﻃﺎر واﺣﺪ او
اﻛرث ,ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﴤء ﰲ ﻟﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات ,وﰲ
اﻟﻌﺮض ﺗﻈﻬﺮ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﺻﻪ .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ ﻟﺬﻟﻚ ,اﻟﻨﻈﺎم
ﻳﻌﺮض اﻻﻃﺎر/ات ﻣﻊ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء اﳌﻨﺨﻔﺾ .واﻳﻀﺎً,
ﺗ ُﺴﻤﻊ اﺷﺎره ﺻﻮﺗﻴﻪ.
ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﻪ ,اوﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎره ,اﻓﺤﺺ ﻣﻘﺪار اﻟﻀﻐﻂ
ﺑﻜﻞ اﻃﺎر ,واﺿﻒ اﻟﻬﻮاء اذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﻪ ,ﺣﺘﻰ
اﻟﻘﻴﻤﻪ اﳌﻄﻠﻮﺑﻪ ﺑﺎﻃﺎرات ﺑﺎرده ,اﳌﻔﺼﻠﻪ ﰲ اﻟﻌﺮض
او ﰲ ﻻﺋﺤﺔ ﻧﻈﺎم .TPMS

ﻓﺼﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻨﻈﺎم TPMS

رﺳﺎﻟﻪ ﻋﲆ ﻓﺤﺺ ﻧﻈﺎم TPMS
اذا ﻛﺎن ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم ,ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻳﻮﻣﺾ
ﳌﺪة  75ﺛﺎﻧﻴﻪ ,وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗ ُﴤء ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ.
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ ,ﺗ ُﺴﻤﻊ اﺷﺎره ﺻﻮﺗﻴﻪ.
اذا مل ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺮف ,ﰲ اﻟﻌﺮض ﺗﻈﻬﺮ رﺳﺎﻟﻪ
ﺧﺎﺻﻪ واﺷﺎرة " "--ﺑﺪل ﻗﻴﻢ اﻟﻀﻐﻂ.
اذا ﻧُﻘﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻮﺿﻊ  STOPوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻧُﻘﻞ ﺛﺎﻧﻴ ًﺔ ﻟﻮﺿﻊ  ,ONوﺑﺎﻟﻌﺮض ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺮه اﺧﺮى
اﻻﺷﺎرﺗني ,ﻫﺬا ﻳﺪل ان اﻟﺨﻠﻞ ﻣﺎ زال ﻣﻮﺟﻮد .ﺿﻮء
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ )ﻫﻮاء( ﻳﻄﻔﺊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺘﻔﻲ اﻟﺨﻠﻞ ,وﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻀﻐﻂ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺮه اﺧﺮى ﺑني اﻟﻘﻮﺳني.
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ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻامم اﻻﻃﺎر ﻣﺮه اﺧﺮى ,ﳌﻨﻊ دﺧﻮل رﻃﻮﺑﻪ
واوﺳﺎخ ,ﻻﻧﻬﺎ ميﻜﻦ ان ﺗﺴﺒﺐ ﴐر ﳌﺴﺘﺸﻌﺮ
.TPMS

ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم ميﻜﻦ ان ﻳﺤﺪث ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ:
ﺿﺠﻪ ﻗﻮﻳﻪ ﳌﻮﺟﺎت رادﻳﻮ اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ان ﺗﴬ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ل .TPMS -ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻈﻬﺮ
رﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﰲ اﻟﻌﺮض .اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺑﺸﻜﻞ
اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴيك ,ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻔﺎء ﺗﺄﺛري ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺮادﻳﻮ ﻋﲆ
اﻟﻨﻈﺎم.
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﴍﻃﻪ ﻣﻠﻮﻧﻪ ﻋﲆ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﺑﻌﺪ
اﻟﴩاء ,اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ان ﺗﺸﻮش ﻋﲆ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺮادﻳﻮ
ل.TPMS -
ﺗﺠﻤﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺛﻠﺞ او ﺟﻠﻴﺪ ﻋﲆ اﻟﻌﺠﻼت او
ﻋﲆ اﻗﻮاس اﻟﻌﺠﻼت.
اﺳﺘﻌامل ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺜﻠﺞ.
اﺳﺘﻌامل ﻛامﻟﻴﺎت ﻋﺠﻞ/اﻃﺎر ﺑﺪون
ﻣﺴﺘﺸﻌﺮات ل.TPMS -
ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻻﻃﺎر مبﺎدة ﻣﻨﻊ اﻟﺘﴪب اﻻﺻﻠﻴﻪ
اﳌﻮﺟﻮد ﺑﻄﻘﻢ  ,Tirekitﻳﺠﺐ اﻋﺎدة اﻻﻃﺎر اﱃ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ,يك ﻳُﻄﻔﺊ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ )رﺳﻢ(
ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎده اﻟﻌﺎدﻳﻪ.

اﻳﻘﺎف ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم TPMS
ميﻜﻦ اﻳﻘﺎف ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم  ,TPMSﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻐﻴري
اﻟﻌﺠﻼت اﳌﺰوده ب TPMS -ﺑﺎﺧﺮى ﻏري ﻣﺰوده ﺑﻪ
)ﻣﺜﻼ ,ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴري ﻛامﻟﻴﺎت اﻟﻌﺠﻞ ﰲ اﻟﺸﺘﺎء( ,اذا ﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﴍاء اﻟﺴﻴﺎره ﺑﻬﺎ .ﻳﺠﺐ
اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳌﺪة  20دﻗﻴﻘﻪ ,ﻋﲆ اﻻﻗﻞ ,ﺑﴪﻋﻪ
اﻋﲆ ﻣﻦ  25ﻛﻢ/س.
ﻧﻈﺎم  TPMSﻳُﺼﺪر ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺻﻮيت ,ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
)رﺳﻢ( ﻳﻮﻣﺾ ﳌﺪة  75ﺛﺎﻧﻴﻪ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳُﴤء ﺑﺸﻜﻞ
داﺋﻢ ,وﻟﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات ﺗﻌﺮض اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ
" ) "check TPMSﻓﺤﺺ  (TPMSﻣﻊ اﺷﺎرة ),(--
ﺑﺪل ﻗﻴﻢ اﻟﻀﻐﻂ.
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﺎدم TPMS ,ﻟﻦ ﻳُﺼﺪر ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﺻﻮيت واﻟﺮﺳﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎﺻﻪ ﻟﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻠﻮﺣﻪ ,وﻟﻜﻦ
ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻻﺷﺎره ) (--ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ﺑﺪل ﻗﻴﻢ اﻟﻀﻐﻂ.
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ﺗﻐﻴري ﻋﺠﻞ

ﺗﻌﻠﻴامت ﻋﺎﻣﻪ
اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎره ﻣﺰوده ﺑﻨﻈﺎم ﻃﻮارئ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ
اﻃﺎر ,ﺗﺼﻔﺢ ﺑﻨﺪ "ﻃﻘﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻋﺠﻞ"
ﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻻﺳﺘﻌامل.
ميﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺠﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺼﻐﺮ ﺑﺪل
ﻃﻘﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ اﻃﺎر :اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴامت ﰲ
اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ﻟﺘﻐﻴري ﻋﺠﻞ.

اﻟﺮاﻓﻌﻪ

(138 (137
اﻧﺘﺒﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ان:
وزن اﻟﺮاﻓﻌﻪ  2ﻛﻐﻢ.
ﻻ ﺣﺎﺟﻪ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮاﻓﻌﻪ.
ﻻ ميﻜﻦ اﺻﻼح اﻟﺮاﻓﻌﻪ ,اذا ﺣﺪث ﺑﻬﺎ ﺧﻠﻞ,
ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴريﻫﺎ ﺑﺮاﻓﻌﻪ اﺻﻠﻴﻪ اﺧﺮى.
ﻻ ميﻜﻦ وﺻﻞ اداه اﺧﺮى ﻟﻠﺮاﻓﻌﻪ ﻣﺎ ﻋﺪا ذراع
ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ.
ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺮاﻓﻌﻪ.
اﻣﻨﻊ ﺗﺮاﻛﻢ اﻻوﺳﺎخ ﻋﲆ اﻟﱪﻏﻲ.
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻟﱪﻏﻲ ﻣﺰﻳﱠﺖ.
ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﻐﻴري ﺑﺎﻟﺮاﻓﻌﻪ اﺑﺪا.
ﻇﺮوف اﻟﺘﻲ ميﻨﻊ اﺳﺘﻌامل اﻟﺮاﻓﻌﻪ ﺑﻬﺎ:
درﺟﺔ ﺣﺮاره اﻗﻞ ﻣﻦ  -40درﺟﻪ ﻣﺌﻮﻳﻪ.
ﻋﲆ ارﺿﻴﻪ رﻣﻠﻴﻪ او ﻣﻮﺣﻠﻪ.
ﻋﲆ ارﺿﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﻪ.
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مبﻨﺤﺪرات او ﺑﻈﺮوف ﺟﻮﻳﻪ ﺻﻌﺒﻪ:
ﻋﻮاﺻﻒ رﻋﺪﻳﻪ ,ﺗﺎﻳﻔﻮن ,ﻫﻮرﻳﻜﺎن ,ﻋﻮاﺻﻒ واﻟﺦ.
ﺑﺘﻼﻣﺲ ﻣﺒﺎﴍ ﻣﻊ اﳌﺤﺮك او ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺘﺼﻠﻴﺤﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎره.
ﰲ اﻟﻘﻮارب.

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴري اﻻﻃﺎر

(145(144(143(142(141(140(139
(58(57
اﻋﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
اوﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎره ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴري ,ﰲ ﻣﻜﺎن
ميﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﻐﻴري اﻟﻌﺠﻞ ﺑﺄﻣﺎن.
ﻋﲆ اﻻرض ان ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻳﻪ وﺻﻠﺒﻪ مبﺎ ﻓﻴﻪ
اﻟﻜﻔﺎﻳﻪ.
اﻃﻔﺊ اﳌﺤﺮك ,اﺿﺊ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻄﻮارئ وﺷﻐﻞ
ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف.
ادﻣﺞ ﻏﻴﺎر وﻗﻮف .P
اﻟﺒﺲ اﻟﺴﱰه اﻟﻌﺎﻛﺴﻪ ﻟﻠﻀﻮء )اﺟﺒﺎري ﰲ دول
ﻣﻌﻴﻨﻪ( ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎره.
اﻓﺘﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ وارﻓﻊ اﻟﺒﺴﺎط ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﳌﻘﺒﺾ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻮﺿﻊ )ﻻﻣﺎﻧﻚ وﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﻮاﻧني
اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻬﺎ( ,اﺧﺮج ﻣﺜﻠﺚ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
وﺿﻌﻪ ﻋﲆ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﰲ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎره.
ﺑﺮﻏﻲ اﱃ اﻟﺨﺎرج ﻧﻈﺎم اﻻﻗﻔﺎل ) 1رﺳﻢ ,(165
اﺧﺮج اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺼﻐﺮ وﻃﻘﻢ اﻟﻨﻔﺦ.

165
ازل اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺜﻘﻮب ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﺠﻼت 3
)رﺳﻢ  (166وﺣﺮر ﺑﺮاﻏﻲ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ دوره
واﺣﺪه .ﻫﺰ اﻟﺴﻴﺎره ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪه ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻌﺠﻞ ﻋﻦ
ﻣﺤﻮر اﻻﻃﺎر اﳌﻌﺪين.

166
اﻟﻌﺠﻞ.
ﺿﻊ اﻟﺮاﻓﻌﻪ ) 4رﺳﻢ  (167ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎره ,ﺑﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺮاد ﺗﻐﻴريه ,واﻧﺘﺒﻪ ﺑﺎن ﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﴐر
ﻟﻠﻮاﻗﻲ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴيك اﻹﻳﺮودﻳﻨﺎﻣﻲ.

167

د ﱢور ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ  2ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﺎﻋﻪ ,ﺣﺘﻰ
ﻳُﺪﻣﺞ ﻣﺴامر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺮاﻓﻌﻪ ﺑﺜﻘﺐ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺮﻓﻊ
اﳌﻮﺟﻮده ﻋﲆ ﺑﻌﺪ  15ﺳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎره .ميﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻧﻘﺎط
اﻟﺮﻓﻊ  5اﳌﺒﻴﻨﻪ ﰲ رﺳﻢ  ,167ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺷﺎرة
ﻣﺜﻠﺚ ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻲ اﻻﻳﺮودﻳﻨﺎﻣﻲ )رﺳﻢ .(168

168
ﺣﺬر اﻻﺷﺨﺎص اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺣﻮﻟﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﱰﻓﻊ
اﻟﺴﻴﺎره ﺑﺎﻟﺮاﻓﻌﻪ.
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺑﺘﻌﺎد وﻋﺪم ﳌﺲ اﻟﺴﻴﺎره ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻒ
اﻟﺴﻴﺎره ﻣﺮه اﺧﺮى ﻋﲆ اﻻرض.
د ﱢور ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ  ,2ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﻞ ﻋﺪة
ﺳﻨﺘﻴﻤﱰات ﻋﻦ اﻻرض.
ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺑﺮاﻏﻲ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺨﻤﺴﺔ وازل اﻟﻌﺠﻞ.
ﺗﺄﻛﺪ ان ﺳﻄﺢ اﻟﺘﻼﻣﺲ ﺑني اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
واﳌﺤﻮر ﻧﻈﻴﻒ ,يك ﻻ ﺗﺘﺤﺮر اﻟﱪاﻏﻲ.
رﻛﺐ اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺼﻐﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ادﺧﺎل اﻟﱪﻏﻲ
اﻻول ﻟﻠﺜﻘﺐ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﻠﺼامم ,ود ﱢوره ﻣﺮﺗني.
اﺧﺮج ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﺠﻼت  3وﺷﺪ ﺑﺮاﻏﻲ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
ﻛﻠﻴﺎ.
اﻧﻔﺦ اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺼﻐﺮ ﺑﺎزاﻟﺔ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ اﻟﺼامم
وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻧﺒﻮب اﻟﻨﻔﺦ ﻟﻠﻀﺎﻏﻂ  6ﰲ اﻟﺮﺳﻢ .169

169
اﻧﻔﺦ اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺼﻐﺮ ﻟﻀﻐﻂ  3ﺑﺎر ).(psi 43.5
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻗﺮاﺋﻪ دﻗﻴﻘﻪ اﻛرث ,ﻳﻨﺼﺢ ﻓﺤﺺ
اﻟﻀﻐﻂ ﰲ اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺼﻐﺮ مبﻘﻴﺎس اﻟﻀﻐﻂ  7ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺎﻏﻂ ﻣﻄﻔﺊ.
اﻟﻀﺎﻏﻂ ﺻﻤﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻨﻔﺦ اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺼﻐﺮ .ﻻ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻟﻨﻔﺦ ﻓﺮﺷﺎت ,ﻗﻮارب واﻟﺦ.
ﺷﻐﻞ ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ  2ﰲ اﻟﺮاﻓﻌﻪ  4ﻟﺨﻔﺾ
اﻟﺴﻴﺎره.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ,ازل اﻟﺮاﻓﻌﻪ .4
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ارﻓﻊ ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ  2ﳌﻔﺘﺎح ﺑﺮاﻏﻲ اﻟﻌﺠﻞ .3

ﺗﺄﻛﺪ ان اﻟﺰر  8ﻋﲆ اﻟﻀﺎﻏﻂ  6ﺑﻮﺿﻊ 0
)ﻣﻄﻔﺊ( ,اﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك وادﺧﻞ اﻟﻘﺎﺑﺲ
ﳌﻘﺒﺲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﰲ ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك ,أو ﻋﲆ وﺣﺪة
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك.
اﻧﻘﻞ اﻟﺰر  8ﻟﻮﺿﻊ ) 1ﻳﻌﻤﻞ(.
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اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﺠﻼت ﻟﺸﺪ اﻟﱪاﻏﻲ ﺷﺪا ً
ﺗﺎﻣﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ ,ﻣﻦ ﺑﺮﻏﻲ واﺣﺪ اﱃ اﻟﱪﻏﻲ اﻻﺧﺮ
اﳌﻮﺟﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﺮي ﻟﻪ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴري ﻋﺠﻼت ﺳﺒﻴﻜﻪ ﻣﻌﺪﻧﻴﻪ ,ﻳُﻨﺼﺢ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻜﻮن ﻗﺴﻤﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﱃ اﺳﻔﻞ ,وﻗﺴﻤﻬﺎ
اﳌﺰﺧﺮف اﱃ اﺳﻔﻞ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
 (137اﻟﺮاﻓﻌﻪ ﻣﻌﺪه ﻟﻼﺳﺘﻌامل ﻟﺘﻐﻴري اﻟﻌﺠﻼت ﰲ
ﺳﻴﺎرﺗﻚ او ﰲ ﺳﻴﺎره ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮذج .ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
اﺑﺪا اﻟﺮاﻓﻌﻪ ﻻﻫﺪاف اﺧﺮى ﻣﺜﻞ رﻓﻊ ﺳﻴﺎرات ﻣﻦ
منﺎذج اﺧﺮى .ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﺑﺪا ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺼﻠﻴﺢ
اﻟﺴﻴﺎره .وﺿﻊ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎره ميﻜﻦ ان
ﻳﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻪ .ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺮاﻓﻌﻪ
ﻟﺮﻓﺢ ﺣﻤﻮﻟﻪ اﺛﻘﻞ ﻣﻦ اﳌﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻟﻼﻓﺘﻪ.
ﻻ ﺗﺮﻛﺐ اﺑﺪا ﺳﻼﺳﻞ ﺛﻠﺞ ﻋﲆ ﻋﺠﻞ ﻣﺼﻐﺮ ,اذا ﻛﺎن
اﻟﻌﺠﻞ اﻻﻣﺎﻣﻲ )ﻋﺠﻞ دﻓﻊ( ﻣﺜﻘﻮب وﻋﻠﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺳﻼﺳﻞ ﺛﻠﺞ ,اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﺠﻞ ﻋﺎدي ﻣﻦ اﳌﺤﻮر
اﻟﺨﻠﻔﻲ ورﻛﺐ اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺼﻐﺮ ﻋﲆ اﳌﺤﻮر اﻟﺨﻠﻔﻲ.
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ,ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺠﻼن ﻋﺎدﻳﺎن ﻋﲆ ﻋﺠﻼت
اﻟﺪﻓﻊ وميﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺠﻼت ﺛﻠﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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ﻃﻘﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ إﻃﺎر
وﺻﻒ

(153(152(151(150(149(148(147(164
(155(154
(59
(3
ﻃﻘﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻋﺠﻞ ﻣﺨﺰن ﰲ ﺻﻨﺪوق
اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ,ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺎرة اﻟﻔﺎ
روﻣﻴﻮ.
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﻄﻘﻢ ﻳﺠﺐ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺻﻨﺪوق
اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ ,ورﻓﻊ ارﺿﻴﺔ ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك .ﻃﻘﻢ ﺗﺼﻠﻴﺢ
اﻻﻃﺎر ﻳﺸﻤﻞ اﻳﻀﺎ:
ﺧﺰان  1ﺑﺮﺳﻢ  ,170اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎدة ﻣﻨﻊ اﻟﺘﴪب
وﻳﺸﻤﻞ اﻧﺒﻮب ﺗﻌﺒﺌﻪ .2
ﺿﺎﻏﻂ  4اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺿﻐﻂ ووﺻﻼت
وﻻﺻﻘﻪ  3ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﻪ )) (km/h 80ﴎﻋﻪ ﻗﺼﻮى
 80ﻛﻢ/س( ,ﻻﻟﺼﺎﻗﻬﺎ مبﻜﺎن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ
ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺋﻖ رؤﻳﺘﻬﺎ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻋﲆ ﻟﻮﺣﺔ
اﻻﺷﺎرات( ﺑﻌﺪ اﺻﻼح اﻻﻃﺎر.

زوج ﻗﻔﺎزات واﻗﻴﻪ
وﺻﻼت ﻟﻨﻔﺦ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ.
ﻣﻬﻢ ﻣﺎدة ﻣﻨﻊ اﻟﺘﴪب ﻓﻌﺎﻟﻪ ﰲ درﺟﺎت ﺣﺮاره
ﺧﺎرﺟﻴﻪ ﺑني  -40و  +50درﺟﻪ ﻣﺌﻮﻳﻪ .ﳌﺎدة ﻣﻨﻊ
اﻟﺘﴪب ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﻪ.

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ

(153(152(151(150(149(148(147(146
(155(154

اﻋﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
اوﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎره ﰲ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ ,ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺴري ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ,ﰲ ﻣﻜﺎن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻻﻃﺎر ﺑﺄﻣﺎن ,ﺑﻌﻴﺪا ﻗﺪر اﻻﻣﻜﺎن ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﺷﻐﻞ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﻄﻮارئ
ادﻣﺞ ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻪ
ادﻣﺞ ﻏﻴﺎر وﻗﻮف p
اوﻗﻒ اﳌﺤﺮك واﻟﺒﺲ اﻟﺴﱰه اﻟﻌﺎﻛﺴﻪ ﻟﻠﻀﻮء
)ﻟﺴﻼﻣﺘﻚ وﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ
ﺑﻬﺎ( ,ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎره.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺟﻪ )ﻟﺴﻼﻣﺘﻚ وﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﻮاﻧني
اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻬﺎ( ,اﺧﺮج ﻣﺜﻠﺚ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ
ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك وﺿﻌﻪ ﺑﺒﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎره.
اﻟﺒﺲ اﻟﻘﻔﺎزات ,اوﺻﻞ اﻧﺒﻮب ) 5رﺳﻢ (171
ﻟﺨﺰان  1ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﺴﻖ .6

ﺗﺤﺬﻳﺮ
 (146ﻻ ميﻜﻦ اﺻﻼح ﺛﻘﺐ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻃﺎر .ﻻ ﺗﺤﺎول
اﺳﺘﻌامل ﻃﻘﻢ اﻟﻄﻮارئ ,اذا ﻛﺎن اﻻﻃﺎر ﻣﺘﴬر ﺑﺴﺒﺐ
اﺳﺘﻌامﻟﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻏري ﻣﻨﻔﻮخ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
 (147اﻟﺒﺲ اﻟﻘﻔﺎزات اﻟﻮاﻗﻴﻪ اﻟﺘﻲ زودت ﺑﻄﻘﻢ
اﻟﻄﻮارئ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ اﻃﺎرات.
 (148اﻟﺼﻖ اﻟﻼﺻﻘﻪ ﰲ ﻣﺠﺎل رؤﻳﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻛﺘﺬﻛري
ان اﻻﻃﺎر اﺻﻠﺢ ﺑﻄﻘﻢ ﺗﺼﻠﻴﺢ .ﻗﺪ ﺑﺤﺬر ,ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
اﻻﻧﻌﻄﺎﻓﺎت .ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﴎﻋﺔ  80ﻛﻢ/س .اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ
اﻟﺘﺴﺎرع واﻟﻔﺮﻣﻠﻪ اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﻪ.
 (149اﺧﱪ دامئﺎ ,ان اﻻﻃﺎر ﺗﻢ اﺻﻼﺣﻪ ﺑﻄﻘﻢ ﺗﺼﻠﻴﺢ.
 (150اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻏري ﻣﻤﻜﻦ اذا ﺣﺼﻞ ﴐر ﻟﻠﻘﺴﻢ
اﳌﻌﺪين ﻟﻠﻌﺠﻞ )ﺷﻖ او ﺗﺸﻮه اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان
ﺿﻐﻂ( .ﻻ ﺗﺨﺮج اﻻﺟﺴﺎم اﻟﻐﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ اﻻﻃﺎر) ﺑﺮاﻏﻲ
او ﻣﺴﺎﻣري(.
 (151ﻻ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻀﺎﻏﻂ ﺧﻼل اﻛرث ﻣﻦ  20دﻗﻴﻘﻪ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﻪ .ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻄﺮ ﻟﺘﺴﺨني زاﺋﺪ .ﻃﻘﻢ اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻏري
ﻣﻼﺋﻢ ﻻﺟﺮاء ﺗﺼﻠﻴﺢ داﺋﻢ ,ﻟﺬﻟﻚ اﻃﺎرات اﻟﺘﻲ اﺻﻠﺤﺖ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﻘﻢ اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻣﻌﺪه ﻟﻼﺳﺘﻌامل اﳌﺆﻗﺖ ﻓﻘﻂ.
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ﺷﻐﻞ اﻟﻀﺎﻏﻂ ﺑﻨﻘﻞ زر  7ﺑﺮﺳﻢ  172ﻟﻮﺿﻊ 1
)ﻳﻌﻤﻞ(.
اﻧﻔﺦ اﻻﻃﺎر ﻟﻀﻐﻂ  2.2ﺑﺎر ) .(psi 32ﻟﻘﺮاﺋﻪ
دﻗﻴﻘﻪ اﻛرث ,اﻓﺤﺺ ﻣﻘﺪار اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس
اﻟﻀﻐﻂ  ,8ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺎﻏﻂ ﻣﻄﻔﺊ.
اذا ﻛﺎن ﺿﻐﻂ اﻟﻨﻔﺦ ﻻ ﻳﺼﻞ ل 8.1 -ﺑﺎر )26
 (psiﺧﻼل  15دﻗﻴﻘﻪ ,اﻟﴬر ﻟﻼﻃﺎر اﻛﱪ ﻣﻦ
اﻟﻼزم وﻻ ميﻜﻦ اﺻﻼﺣﻪ .ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ,
ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ
س.م.ل.ت .م.ض.
ﺑﻌﺪ ﺳﻔﺮ  8ﻛﻢ ﺗﻮﻗﻒ ,ﺷﻐﻞ ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ واﻓﺤﺺ ﻣﺮه اﺧﺮى ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء
ﺑﺎﻻﻃﺎر.
اذا مل ﻳﺘﻐري ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء اﻟﺬي ﻗﻴﺲ ) 2.2ﺑﺎر
) ,((psi 32اﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض.
اذا ﻛﺎن ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء اﻟﺬي ﻗﻴﺲ ﰲ اﻻﻃﺎرات
ﺑني  1.3ﺑﺎر ) (psi 19و 2.1 -ﺑﺎر ),(psi 30.5

اﻧﻔﺨﻪ ﻣﺮه اﺧﺮى ﻟﻀﻐﻂ ﻫﻮاء  2.2ﺑﺎر )32
 ,(psiاﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
ِﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض.
اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاﺋﻪ اﻗﻞ ﻣﻦ  1.3ﺑﺎر ),(psi 19
اﻻﻃﺎر ﺗﴬر اﻛرث ﻣﻦ اﻟﻼزم وﻻ ميﻜﻦ اﺻﻼﺣﻪ ,ﻻ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ,ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
ِﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض.
ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺧﺰاﻧﺎت ﺑﻌﺒﻮات اﺻﻠﻴﻪ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ
اﻻﻃﺎر اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ﴍاﺋﻬﺎ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
وﻣﺴﻮﻗني ﻟﴩﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض.

 (152ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻧني ﻣﺤﻠﻴﻪ وﳌﻨﻊ اﻻﺻﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻﻧﺴﺎن
وﺑﺎﻟﺒﻴﺌﻪ ,ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻌامل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳌﺎدة ﻣﻨﻊ اﻟﺘﴪب ﺗﻈﻬﺮ
ﺑﺎﻟﻼﺻﻘﻪ اﻟﺘﻲ ﻋﲆ ﻋﺒﻮة ﻣﺎدة ﻣﻨﻊ اﻟﺘﴪب.
اﺳﺘﻌامل اﻟﻄﻘﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺘﻲ ﻋﲆ
اﻟﻼﺻﻘﻪ ,ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ .ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻗﺮاءة
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﲆ اﻟﻼﺻﻘﻪ ﺑﺘﻤﻌﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل.
ﴐر ﻣﻦ اي ﻧﻮع اﻟﺬي ﺣﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻌامل
ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻠﻄﻘﻢ ,ﻫﻮ مبﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ.
ﻏري
ﳌﺎدة ﻣﻨﻊ اﻟﺘﴪب ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﻪ ,ﱢ
اﻟﻘﻨﻴﻨﻪ اذا اﻧﺘﻬﺖ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ.
 (153اذا اﻧﺨﻔﺾ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء اﻗﻞ ﻣﻦ  1.3ﺑﺎر,
ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ :ﻃﻘﻢ ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﻄﻮارئ ﻻ ميﻜﻨﻪ
ﺿامن ﻣﻨﻊ اﻟﺘﴪب ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻃﺎر ﻻن
اﻟﴬر اﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻼزم .ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض.
(154ﻃﻘﻢ ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻻﻃﺎر ﻳﺼﻠﺢ اﻻﻃﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ
ﻓﻘﻂ ,ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺮﺧﺺ
ﻟﻔﺤﺺ اﻻﻃﺎر وﻟﺘﺼﻠﻴﺤﻪ ﰲ اﻗﺮب ﻓﺮﺻﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ.
ﻣﺎدة ﻣﻨﻊ اﻟﺘﴪب ﺟﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﻌامل ﺑﺪرﺟﺎت ﺣﺮاره
ﰲ ﻣﺠﺎل  -40ﺣﺘﻰ  +50درﺟﻪ ﻣﺆوﻳﻪ.
 (155اﴍ اﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻴﺎره اﳌﺘﻮﻗﻔﻪ ,ﺣﺴﺐ
اﻟﻘﻮاﻧني اﳌﺤﻠﻴﻪ :ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ,ﻣﺜﻠﺚ ﺗﺤﺬﻳﺮ,
واﻟﺦ ,ﻋﲆ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎره اﻟﺨﺮوج
واﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﻌﺠﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎره
وﻣﻦ اﻻﺧﻄﺎر اﳌﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴري .اذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺴﻴﺎره ﻣﺘﻮﻗﻔﻪ ﻋﲆ ﻣﻨﺤﺪر ,ﺳﻄﺢ ﻏري ﻣﺴﺘﻮي,
ﺛﺒﺖ اﻟﻌﺠﻼت ﺑﺴﺎﻧﺪات ﺗﺜﺒﻴﺖ او ﺑﺎدوات اﺧﺮى
)ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤﻪ ﻻﻳﻘﺎف اﻟﺴﻴﺎره ,ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﺿﻮع
"وﻗﻮف" ﰲ ﻓﺼﻞ"اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻘﻴﺎده"(.
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ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎره ميﻜﻦ ان ﻳﺨﺘﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎت وﺻﻴﺎﻧﻪ
اﻟﺼﻴﺎﻧﻪ وﺗﺼﻠﻴﺤﺎت اﺧﺮى ﺿﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﻪ ,ﰲ ﻛﻞ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﻪ اﻟﺪورﻳﻪ
ﻛﺮاج )ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ
ﺻﻴﺎﻧﻪ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎره ﴐورﻳﻪ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ
ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪه .ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺪدت ﴍﻛﺔ اﻟﻔﺎ س.م.ل.ت .او ﺧﺎرﺟﻪ( ,ﺑﴩط ان ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ
روﻣﻴﻮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﺤﻮﺻﺎت وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم اﻻدوات اﳌﻼمئﻪ وﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴامت ﰲ
ﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺎﻓﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎره )اﳌﺴﺎﻓﻪ( ﻛﺘﺎب اﻟﺴﺎﺋﻖ.
ﻓﺤﻮﺻﺎت دورﻳﻪ
وﺑﻨامذج/دول ﻣﻌﻴﻨﻪ ,ﻋﲆ ﻓﱰات زﻣﻨﻴﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ,
ﺧﺪﻣﻪ,
ﺣﺴﺐ اﳌﺬﻛﻮر ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﻪ .ﻗﺒﻞ ﻛﻞ
ﻛﻞ ﺳﻨﻪ او  1000ﻛﻢ او ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮﻳﺎت ﻃﻮﻳﻠﻪ,
ﻣﻬﻢ دامئﺎ اﳌﺤﺎﻓﻈﻪ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﳌﻔﺼﻠﻪ اﻓﺤﺺ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ واﻣﻸ ,اذا ﻛﺎن ﺣﺎﺟﻪ ﻟﺬﻟﻚ:
ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك.
ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﻪ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ,ﻓﺤﺺ دوري
ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ )اذا ﻛﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﺗﻮﺟﻪ
ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮاﺋﻞ ,ﻟﻀﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ اﻻﻃﺎرات واﻟﺦ.
ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﰲ اﻗﺮب ﻓﺮﺻﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ(.
ﺧﺪﻣﺎت دورﻳﻪ ﺗﺠﺮى ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﺰﺟﺎج اﻻﻣﺎﻣﻲ.
اﳌﻌﺘﻤﺪه ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض .ﺣﺴﺐ
وﺿﻊ اﻻﻃﺎرات وﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ اﻻﻃﺎرات.
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻴﺎﻧﻪ اﳌﺤﺪده .اذا ﻛﺎن ﺣﺎﺟﻪ ﻻﺟﺮاء
ﻧﻈﺎم اﻻﺿﺎءه )ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ رﺋﻴﺴﻴﻪ ,ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ
ﺗﺼﻠﻴﺤﺎت او ﺗﻐﻴري ﻗﻄﻊ اﺛﻨﺎء اﻟﺼﻴﺎﻧﻪ ,ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ
اﻻﺷﺎرات ,اﺿﻮاء اﻟﻄﻮارئ واﻟﺦ(.
ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ ,ميﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﴫﻳﺢ
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺎﺳﺤﺎت /رﺷﺎﺷﺎت اﻟﺰﺟﺎج اﻻﻣﺎﻣﻲ
ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎره ﻓﻘﻂ.
ﻣﻬﻢ اﳌﺼﻨﻊ ﻳﻄﻠﺐ ﻋﺮض ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﻪ ,وﻣﻜﺎن /ﺗﻠﻒ ﺷﻔﺮات ﻣﺎﺳﺤﺎت اﻟﺰﺟﺎج اﻻﻣﺎﻣﻲ.
ﻛﻞ  3000ﻛﻢ اﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ,واﺿﻒ
ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﻪ ﻳﺆدي اﱃ اﺑﻄﺎل
اذا ﻟﺰم اﻻﻣﺮ.
اﻟﻜﻔﺎﻟﻪ.اﻋﻼم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎره ﰲ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﻪ
ﻳﻨﺼﺢ
اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎره ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻻﻏﻠﺐ ﺑﺎﺣﺪ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ات
ز
ﺗﺠﺎو
ﻛﻞ
ﻋﻦ
م.ض.
س.م.ل.ت.
اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ:
اﻟﺼﻐريه ,وﻋﺪم اﻻﻧﺘﻈﺎر ﳌﻮﻋﺪ اﻟﺨﺪﻣﻪ اﻟﻘﺎدم.
ﰲ ﻃﺮق ﻣﻐﱪه.
ميﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎره اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ
ﺳﻔﺮﻳﺎت ﻗﺼريه ﻋﲆ ﻓﱰات ﻣﺘﻘﺎرﺑﻪ )اﻗﴫ ﻣﻦ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت.
 7-8ﻛﻢ( ,ﰲ درﺟﺎت ﺣﺮاره اﻗﻞ ﻣﻦ  0درﺟﻪ.
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم
م.ض .دون ﺧﺴﺎرة اﻟﻜﻔﺎﻟﻪ .اﻟﻜﻔﺎﻟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﴪﻋﻪ ﺣﻴﺎدﻳﻪ ﺑﻜرثه او اﻟﻘﻴﺎده ﳌﺴﺎﻓﻪ
ﰲ
ﻣﻔﺼﻞ
ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﻪ اﻟﺪورﻳﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ,ﻛام ﻫﻮ
ﻃﻮﻳﻠﻪ ﺑﴪﻋﻪ ﻣﻨﺨﻔﻀﻪ ,او ﻓﱰات ﻋﺪم ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻛﺘﺎب اﻟﺴﺎﺋﻖ.
ﻃﻮﻳﻠﻪ.
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ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻌامل ﻟﻔﱰه ﻃﻮﻳﻠﻪ.
ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ﻋﲆ ﻓﱰات
ﻣﺘﻘﺎرﺑﻪ ,اﻛرث ﻣﻦ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻴﺎﻧﻪ:
اﻓﺤﺺ وﺿﻊ وﺗﻠﻒ وﺳﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮاﻣﻞ اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ.
اﻓﺤﺺ ان ﻗﻔﻞ ﻏﻄﺎء اﳌﺤﺮك وﻗﻔﻞ ﺻﻨﺪوق
اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﻈﻴﻔﻪ وﻣﺰﻳﺘﻪ.
اﻓﺤﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ وﺿﻊ :اﳌﺤﺮك ﻋﻠﺒﺔ اﻟﱰوس,
اﻟﻐﻄﺎء ,اﻻﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺼﻠﺒﻪ واﻟﻠﻴﻨﻪ )ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺎدم/
اﻟﻮﻗﻮد ,ﻓﺮاﻣﻞ( ,اﺟﺰاء ﻣﻄﺎﻃﻴﻪ )اﻏﻄﻴﻪ ,اﺣﺰﻣﺔ دﻓﻊ,
اﳌﻨﺴﻘﺎت(.
اﻓﺤﺺ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ وﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ
)اﻟﻜﱰوﻟﻴﺖ(.
اﻓﺤﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺣﺰام اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪ.
وﻏريﻫﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻓﺤﺺ زﻳﺖ اﳌﺤﺮك وﻣﺼﻔﺎﺗﻪ ﱢ
ﺣﺎﺟﻪ ﻟﺬﻟﻚ.
اﻓﺤﺺ ﻣﺼﻔﻲ اﻟﻐﺒﺎر وﻏريه اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﻪ
ﻟﺬﻟﻚ.
اﻓﺤﺺ ﻣﺼﻔﻲ اﻟﻬﻮاء وﻏريه اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﻪ
ﻟﺬﻟﻚ.
اﻓﺤﺺ ﻣﺼﻔﻲ اﻟﻮﻗﻮد )اذا وﺟﺪ( ,وﻏريه اذا
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﻪ ﻟﺬﻟﻚ.

ﺻﻴﺎﻧﻪ دورﻳﻪ اﺳﺎﺳﻴﻪ

ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك
ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮاﺋﻞ

(162 (161
(62
منﻮذج ﻣﺤﺮك T4 MAirا  2.0رﺳﻢ 180

180
 .1اﻓﺘﺢ ﺗﻌﺒﺌﺔ زﻳﺖ اﳌﺤﺮك  .2ﻏﻄﺎء اﻟﺨﺰان اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﺴﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك  .3ﻏﻄﺎء ﺧﺰان ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ  .4ﻏﻄﺎء ﺧﺰان ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺰﺟﺎج اﻻﻣﺎﻣﻲ/اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ
 .5ﻏﻄﺎء ﺧﺰان ﺛﺎﻧﻮي ﻟﺴﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك.
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منﺎذج دﻳﺰل ﻣﺤﺮك JTDا ,2.2رﺳﻢ 181

181
 .1ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ زﻳﺖ اﳌﺤﺮك  .2ﻏﻄﺎء اﻟﺨﺰان اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﺴﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك  .3ﻏﻄﺎء ﺧﺰان ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ  .4ﻏﻄﺎء ﺧﺰان ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺰﺟﺎج اﻻﻣﺎﻣﻲ/اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ
 .5ﻏﻄﺎء ﺧﺰان ﺛﺎﻧﻮي ﻟﺴﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك.
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(163
(63
ميﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ﰲ ﻟﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات
ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮه ﻳﺸﻐﻞ اﳌﺤﺮك ,او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺮض ﻧﻈﺎم
 Connectﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻼﺋﺤﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﱰﺗﻴﺐ My Car Apps :و Oil
.Level
اﻓﺤﺺ اﻟﻌﺮض ﺑﻮاﺳﻄﺔ  6اﺷﺎرات ﺑني اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻌﻠﻮي واﻟﺴﻔﲇ .اﺷﺎره اﻻوﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ,
اﺷﺎره  6ﻣﺴﺘﻮى اﻗﴡ .اذا وﺻﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺖ اﱃ
اﻻﺷﺎره اﻻوﱃ ,اﺿﻒ زﻳﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ
 ,1ﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر ان ﻛﻞ اﺷﺎره ﻣﻌﺮوﺿﻪ ﰲ
اﻟﻌﺮض ﺗﺸري اﱃ ﻛﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎم:
ﻣﺤﺮك 20T4 MAir
 250ﻣﻠﻢ ﻟﱰ.
ﻣﺤﺮك JTD 2.2
 150ﻣﻠﻢ ﻟﱰ.
ﻣﻬﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ان ﻻ متﻸ زﻳﺖ اﳌﺤﺮك اﻛرث ﻣﻦ
اﻟﻼزم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ .ﻓﺎﺋﺾ زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ميﻜﻦ ان
ﻳﺴﺒﺐ ﴐر ﻟﻠﻤﺤﺮك .اﻫﺘﻢ ﺑﻔﺤﺺ ﺳﻴﺎرﺗﻚ .ﻻ متﻸ
اﺑﺪا ً زﻳﺖ ﻣﺤﺮك اﻛرث ﻣﻦ اﻻﺷﺎره  .MAXﻳﻨﺼﺢ
ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ.
ﻣﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﺴﺘﻮى زﻳﺖ اﳌﺤﺮك اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ .ﻟﺬﻟﻚ ,اﻧﺘﻈﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﺮض
ﻣﺴﺘﻮى زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﻪ اﳌﻮﺻﻮﻓﻪ ﻓﻴام
ﻳﲇ.

اذا ﻛﺎن ﺣﺎﺟﻪ ﻻﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ ,ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ان ﻋﺮض
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ .اﻋﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻣﺤﺮك 20T4 MAir
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺰﻳﺖ ﺷﻐﻞ اﳌﺤﺮك ﳌﺪة  5دﻗﺎﺋﻖ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )درﺟﺔ ﺣﺮاره اﻋﲆ ﻣﻦ  80درﺟﻪ ﻣﺌﻮﻳﻪ(,
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻃﻔﺄه.
ﺷﻐﻞ اﳌﺤﺮك ﻣﺮه اﺧﺮى ﺑﴪﻋﻪ ﺣﻴﺎدﻳﻪ ﳌﺪة
دﻗﻴﻘﺘني.
ﻣﺤﺮك JTD 2.2
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺰﻳﺖ ,ﺷﻐﻞ اﳌﺤﺮك ﺣﺘﻰ ﻳﴤء
ﺿﻮء اﻻﺷﺎره اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ ﻟﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺰﻳﺖ ﰲ ﻋﺮض
ﻟﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻃﻔﺊ اﳌﺤﺮك.
اﻧﺘﻈﺮ  3دﻗﺎﺋﻖ ,اﻧﻘﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻮﺿﻊ
 ONدون ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك واﻧﺘﻈﺮ ﻋﺪة ﺛﻮاين.
ﻣﻬﻢ ,اذا ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﻪ ,ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
ِﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت.
ﻣﻬﻢ ,ﺑﻨامذج ﻣﻊ ﻣﺤﺮك  ,JTD 2.2ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻌامل
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺰﻳﺖ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك ,ﻓﻘﻂ اذا ﻛﺎن
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻠﻞ مبﺴﺘﺸﻌﺮ ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى زﻳﺖ اﳌﺤﺮك.
اﻻﺷﺎره اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻟﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات ﺗﺸري اﱃ ﻫﺬا
اﻟﻮﺿﻊ.

اﺳﺘﻬﻼك زﻳﺖ اﳌﺤﺮك

(65
(4
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻘﺼﻮى ﻫﻲ  400ﻏﺮام ﻋﲆ ﻛﻞ
 1000ﻛﻢ ,ﻋﺎدة .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎره ﺟﺪﻳﺪه ﻳﺠﺐ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎ ,ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺰﻳﺖ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺑﻌﺪ  5000-6000ﻛﻢ اﻻوﱃ ﻓﻘﻂ.
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ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ اﻻﻃﺎرات

زﻳﺖ اﳌﺤﺮك

ﺗﻌﺒﺌﺔ زﻳﺖ اﳌﺤﺮك وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻋﺮض ﻣﺴﺘﻮى
زﻳﺖ اﳌﺤﺮك

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻴﺪوﻳﻪ ﳌﺴﺘﻮى زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ﺗﻨﻔﺬ,
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﻪ ,ﻣﻊ ﻣﺤﺮك ﺑﺎرد ﻓﻘﻂ.
ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﻪ اﺑﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺤﺮك
ﺳﺎﺧﻦ .ﻣﻼﻣﺴﺔ اﺣﺪ اﺟﺰاء اﳌﺤﺮك اﻟﺴﺎﺧﻨﻪ ميﻜﻦ
ان ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮوق.
ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺟﻪ ﻣﺎﺳﻪ
ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺖ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت.

ﺻﻴﺎﻧﻪ دورﻳﻪ اﺳﺎﺳﻴﻪ

ﺳﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك

(164
(66
اذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺖ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى
اﻷدىن  ,MINازل ﻏﻄﺎء اﻟﺨﺰان واﺿﻒ ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻼﺋﻢ
)ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﺿﻮع "ﺳﻮاﺋﻞ وﻣﻮاد ﺗﺸﺤﻴﻢ" ﰲ ﻓﺼﻞ
"ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﻘﻨﻴﻪ"( ,ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮى اﱃ اﻻﺷﺎره
.MAX
ﻣﻬﻢ ﻻ ﺗﺤﺎول اﺑﺪا ازاﻟﺔ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺧﺰان
اﻟﺘﻤﺪد او اﳌﱪد ﺳﺎﺧﻦ .ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮوق.

ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﺰﺟﺎج اﻻﻣﺎﻣﻲ/اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ

ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ

اﻓﺤﺺ ان اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻋﲆ ﻟﻪ .اذا
ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﺨﺰان ﻣﻨﺨﻔﺾ ,اﺗﺼﻞ مبﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﴩﻛﺔ س.م.ل.ت .ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﻈﺎم.

زﻳﺖ ﻋﻠﺒﺔ ﺗﺮوس اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﻪ

(5
ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى زﻳﺖ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﱰوس
اﻻوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﻪ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ
س.م.ل.ت .م.ض .ﻓﻘﻂ.

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻻﻃﺎﻟﺔ ﻓﱰة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ

ﳌﻨﻊ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﻣﻦ ان ﺗﻔﺮغ واﻃﺎﻟﺔ ﻓﱰة ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ,
(166 (165
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ:
ﺧﺰان ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺰﺟﺎج اﻻﻣﺎﻣﻲ وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎره ﺣﺎﻓﻆ ان ﺗﻘﻔﻞ اﻻﺑﻮاب
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ )اذا وﺟﺪ( ﻣﺰود ﺑﻔﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﻪ ﺗﻠﺴﻜﻮﺑﻴﻪ.
اذا ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻛرث ﻣﻦ اﻟﻼزم ,اﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﺟﻴﺪا ,ﺑﺎب ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك وﻏﻄﺎء اﳌﺤﺮك ,ﳌﻨﻊ
اﻟﺨﺰان  ,4ارﻓﻊ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ واﺿﻒ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﺬﻛﻮر اﺿﺎﺋﺔ اﻻﻧﻮار اﻟﺪاﺧﻠﻴﻪ.
اﻃﻔﺊ ﻛﻞ اﺿﻮاء اﻟﺴﻘﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻪ :ﻣﻊ ذﻟﻚ
ﰲ ﻓﺼﻞ "ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﻘﻨﻴﻪ".
اﻟﺴﻴﺎره ﻣﺰوده ﺑﻨﻈﺎم ﻳﻄﻔﺊ ﻛﻞ اﻻﺿﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻴﻪ
)ﻛام
ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﺑﺸﻜﻞ اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴيك.
ﻏﺴﻞ
ﻧﻈﺎم
ات(,
ر
اﻻﺷﺎ
ﻟﻮﺣﺔ
ﻋﺮض
ﺗﺸري اﻻﺷﺎره ﰲ
ﻻ ﺗﺸﻐﻞ ﻛامﻟﻴﺎت )ﻣﺜﻞ رادﻳﻮ ,ﺿﻮء اﻟﻄﻮارئ
اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ ﻟﻦ ﺗﻌﻤﻞ ,ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮت
واﻟﺦ( ﻟﻔﱰه ﻃﻮﻳﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺤﺮك ﻣﻄﻔﺊ.
ﻣﺎﺳﺤﺎت اﻟﺰﺟﺎج اﻻﻣﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.
ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻋامل ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ,اﻓﺼﻞ
اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ.
اذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛامﻟﻴﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج
ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻌﺪ ﴍاء اﻟﺴﻴﺎره )ﻣﺜﻞ
ﺻﺎﻓﺮة اﻧﺬار( او ﻛامﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮه ﻋﲆ ﺗﺰوﻳﺪ
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اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ,ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ
س.م.ل.ت .م.ض .ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻜﲇ.
ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﻳﺠﺐ اﻋﺎدة ﺿﺒﻂ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ .ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﰲ ﻟﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات ﻳﴤء
ﻟﻼﺷﺎره اﱃ ذﻟﻚ .ﻟﺒﺪأ اﻟﻀﺒﻂ ,ﺑﺒﺴﺎﻃﻪ د ﱢور ﻋﺠﻠﺔ
اﻟﻘﻴﺎده ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﱃ اﺧﺮ وﻋﻮدة اﱃ
اﳌﻜﺎن اﳌﺮﻛﺰي ﺧﻼل  30ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك.
ﻣﻬﻢ اذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺤﻦ اﻗﻞ ﻣﻦ  50%ﻟﻔﱰه
ﻃﻮﻳﻠﻪ ,اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﺗﴬرت ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺮﺻﺎص,
وﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻨﺨﻔﺾ .ﻛام ان ,اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ
ﻣﻮﺟﻮده ﺑﺨﻄﺮ اﻟﺘﺠﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﱪ )ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮاره
 -10درﺟﻪ ﻣﺆوﻳﻪ(.

(170(169(168(167
(6
ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺿﺎﻓﺔ ﻣﻴﺎه ﻣﻘﻄﺮه ﳌﺤﻠﻮل اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ .وﻣﻊ
ذﻟﻚ ,ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺤﺺ دوري ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت م.ض ,.ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻧﺠﺎﻋﺘﻪ.
اﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺼﻴﺎﻧﻪ ﻟﺼﺎﻧﻊ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
 (161ﻻ ﺗﺪﺧﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك
اﺑﺪا :ﻏﺎز واﺑﺨﺮه ﻣﺸﺘﻌﻠﻪ ميﻜﻦ ان ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ.
ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ!
 (162ﻛﻦ ﺣﺬرا ﺟﺪا ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺻﻨﺪوق
اﳌﺤﺮك اذا ﻛﺎن اﳌﺤﺮك ﺳﺎﺧﻦ .ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ
اﻟﺤﺮوق .ﻻ ﺗﻘﱰب ﻣﻦ ﻣﺮوﺣﺔ اﳌ ُﱪد :اﳌﺮوﺣﻪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻪ ميﻜﻦ ان ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ
اﻻﺻﺎﺑﺎت .ﻟﻔﺤﺎت ,رﺑﻄﺎت ﻋﻨﻖ وﻣﻼﺑﺲ ﻓﻀﻔﺎﺿﻪ
ميﻜﻦ ان متُ ﺴﻚ ﺑﺎﻻﺟﺰاء اﳌﺘﺤﺮﻛﻪ.
 (163اذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ اﺿﺎﻓﺔ زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ,اﻧﺘﻈﺮ
ﺣﺘﻰ ﻳﱪد اﳌﺤﺮك ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ ,ﺧﺎﺻﺔ
اذا ﻛﺎن ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم .ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﺧﻄﺮ
اﻟﺤﺮوق.
 (164ﻧﻈﺎم اﻟﺘﱪﻳﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ .اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻏري اﻟﻐﻄﺎء ﺑﻐﻄﺎء اﺧﺮ اﺻﲇ ﻓﻘﻂ ,واﻻ,
ﺣﺎﺟﻪ ,ﱢ
ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم ميﻜﻦ ان ﻳﺘﴬر .ﻻ ﺗﺰﻳﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﺨﺰان
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺤﺮك ﺳﺎﺧﻦ :ميﻜﻦ ان ﺗﺼﺎب
ﺑﺤﺮوق.

ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ اﻻﻃﺎرات

اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ

 (66اذا ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ ﻓﻮق اﻻﺷﺎره ) MAXاﻻﺷﺎره
 (165ﻻ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ اذا ﻛﺎن ﺧﺰان ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻞ
ﻓﺎرغ :ﻧﻈﺎم ﻏﺴﻞ اﻟﺰﺟﺎج اﻻﻣﺎﻣﻲ ﴐوري ﻟﺘﺤﺴني اﻻﺧريه ﻋﻦ اﻟﻴﻤني ﺗﺘﺤﻮل اﱃ ﺣﻤﺮاء( ,اﺣﴬ اﻟﺴﻴﺎره
اﻟﺮؤﻳﻪ .ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺑﺪون ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﰲ اﻗﺮب ﻓﺮﺻﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ اﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺮﺧﺺ
ميﻜﻦ ان ﺗﺴﺒﺐ ﴐر ,وﺗﻠﻒ ﴎﻳﻊ ﻻﺟﺰاء ﻣﻌﻴﻨﻪ .ﻟﴩﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض .ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺰﻳﺖ.
 (67ﻻ ﺗﻀﻴﻒ ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻋﻦ
 (166اﺿﺎﻓﺎت ﺗﺠﺎرﻳﻪ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﻫﻲ
اﳌﻮﺟﻮد داﺧﻞ اﳌﺤﺮك.
ﻣﻮاد ﻣﺸﺘﻌﻠﻪ .ﰲ ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك ﻳﻮﺟﺪ اﺟﺰاء
 (68اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع اﳌﻮﺟﻮد داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﻨﻪ ميﻜﻦ ان ﺗﺸﻌﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻖ.
اﻟﺨﺰان ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك .ﻻ ميﻜﻦ ﺧﻠﻂ
 (167ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﻫﻮ ﻣﺎده ﺳﺎﻣﻪ وآﻛﻠﻪ ﺟﺪا.
اﻣﻨﻊ ﻣﻼﻣﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻴﻨني واﻟﺠﻠﺪ .اﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎر اﳌﻜﺸﻮﻓﻪ ﺳﻮاﺋﻞ ﻣﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺘﺠﻤﺪ .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﻏري ﻣﻼﺋﻢ ,ﻻ ﺗﺸﻐﻞ اﳌﺤﺮك ﰲ اي ﺣﺎل
ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ وﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻏﺮاض ميﻜﻦ ان ﺗﻜ ﱢﻮن
ﻣﻦ اﻻﺣﻮال واﺗﺼﻞ مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﴍﻛﺔ
ﴍار :ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ اﻻﻧﻔﺠﺎر واﻟﺤﺮﻳﻖ.
 (168اﺳﺘﻌامل ﺑﻄﺎرﻳﻪ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ س.م.ل.ت .م.ض.
ميﻜﻦ ان ﻳﺴﺒﺐ ﴐر ﻻ ميﻜﻦ اﺻﻼﺣﻪ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ
ﻣﻬﻢ
وﺣﺘﻰ ميﻜﻦ ان ﻳﺆدي اﱃ اﻧﻔﺠﺎر.
 (169اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎره ﻣﻌﺪه ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﻪ  (4زﻳﺖ ﻣﺤﺮك وﻣﺼﻔﺎة زﻳﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻳﺤﺘﻮي
ﻋﲆ ﻣﻮاد ﻣﴬه ﻟﻠﺒﻴﺌﻪ .ﻟﺘﻐﻴري اﻟﺰﻳﺖ واﳌﺼﻔﺎه
ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮاره ﻣﻨﺨﻔﻀﻪ ﺟﺪا ,ازل اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ وﺿﻌﻬﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ
ﰲ ﻣﻜﺎن داﻓﺊ يك ﻻ ﺗﺘﺠﻤﺪ.
س.م.ل.ت .م.ض.
 (170ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ او ﺣﻮﻟﻬﺎ رﻛﱢﺐ
 (5زﻳﺖ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﱰوس اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ
ﻧﻈﺎرات واﻗﻴﻪ ﺧﺎﺻﻪ.
ﻣﻮاد ﻣﴬه ﻟﻠﺒﻴﺌﻪ .ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﴩﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض .ﻟﺘﻐﻴري اﻟﺰﻳﺖ
ﻣﻬﻢ
واﳌﺼﻔﺎة.
 (62اﻧﺘﺒﻪ يك ﻻ ﺗﺨﻠﻂ ﺑني اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﻪ ﻋﻨﺪ
 (6اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮه ﺟﺪا ﻟﻠﺒﻴﺌﻪ.
اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ :ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ! ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﻃﺊ ميﻜﻦ
ﻟﺘﻐﻴري اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
ان ﻳﺴﺒﺐ اﻟﴬر ﻟﺴﻴﺎرﺗﻚ.
ِﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت .م.ض.
 (63ميﻨﻊ ان ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ﻋﻦ
اﺷﺎرة .MAX
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ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ

(172(171
ﻣﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌامل ﺟﻬﺎز ﺷﺤﻦ ,ﺗﺄﻛﺪ دامئﺎ اﻧﻪ
ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ اﳌﺮﻛﺒﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎره ,ﻣﻊ ﺟﻬﺪ ﺛﺎﺑﺖ
)ﺗﺤﺖ  14.8ﻓﻮﻟﻂ( وﻗﻴﻤﺔ اﻣﺒري ﻗﻠﻴﻞ ) 15اﻣﺒري(.
ﻣﻬﻢ اﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻊ ﺗﻬﻮﺋﻪ ﺟﻴﺪه.
ﻣﻬﻢ ﻻ ﺗﺸﺤﻦ او ﺗﻌﻴﺪ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻤﺪت اﺑﺪا :ميﻜﻦ ان ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻻن ﻏﺎز ﻧﻴﱰوﺟني
ﻣﻮﺟﻮد ﺑني ﺑﻠﻮرات اﻟﺠﻠﻴﺪ.
ﻣﻬﻢ دامئﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺤﻦ او اﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ,
اﳌﺤﺎﻓﻈﻪ ﻋﲆ ان اﻟﴩار واﻟﻠﻬﺐ اﳌﻜﺸﻮف ﻳﻜﻮن
ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ مبﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﻪ.
ﻣﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌامل اي ﺟﻬﺎز ﻟﻠﺸﺤﻦ او اﳌﺤﺎﻓﻈﻪ
ﻋﲆ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ,اﻣﺘﺜﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴامت اﳌﺮﻓﻘﻪ
ﻟﻠﺠﻬﺎز ,ﻟﺘﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ وآﻣﻦ ﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺎره.
ميﻜﻨﻚ اﻋﺎدة ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ دون ﻓﺼﻞ ﻛﻮاﺑﻞ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ ﻟﻠﺴﻴﺎره.
ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ ,ازل ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺬي ﰲ
داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك ,رﺳﻢ .182
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182
184
اﻟﺴﻴﺎره ﻣﺰوده ﺑﻨﻈﺎم ) IBSﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺑﻄﺎرﻳﻪ
ازل ﻏﻄﺎء اﻟﺤامﻳﻪ ﺑﺮﺳﻢ .183
ذيك( ,اﻟﺬي ميﻜﻨﻪ ﻗﻴﺎس ﺟﻬﺪ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ,
وﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺤﻦ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ.
اﳌﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﺐ )(-
ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ.
يك ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ/اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺳﻠﻴﻤﻪ ,ﺟﻬﺪ
اﻟﺸﺤﻦ ﻳﺠﺐ ان ميﺮ ﻋﱪ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ .IBS
ﺷﻐﻞ اﻟﺸﺎﺣﻦ واﺗﺒﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺸﺤﻦ
ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ.
183
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﺤﻦ اﻃﻔﺊ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ
اﳌﺸﺒﻚ
واوﺻﻞ
184
رﺳﻢ
1
اﻟﺤامﻳﻪ
ﻏﻄﺎء
ازل
اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ.
اﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﺸﺎﺣﻦ )ﻋﺎدة اﺣﻤﺮ( ﻟﻠﻘﻄﺐ اﳌﻮﺟﺐ )(+
اﻓﺼﻞ اوﻻ اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻻﺳﻮد ﻟﻠﺸﺎﺣﻦ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ.
اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻻﺣﻤﺮ ﻟﻠﺸﺎﺣﻦ.
اوﺻﻞ اﳌﺸﺒﻚ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻠﺸﺎﺣﻦ )ﻋﺎدة اﺳﻮد(
اﻋﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء ﺣامﻳﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﳌﻮﺟﺐ
ﻟﻠﻌﺰﻗﻪ  2ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﺐ ) (-ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ ,ﻛام
ﻫﻮ ﻣﺒني ﺑﺮﺳﻢ .184
ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ وﻟﻮح اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ.

ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ اﻻﻃﺎرات

ﻣﻬﻢ اذا اذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺷﺤﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎره
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺎﺣﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﴎﻳﻊ ,اﻓﺼﻞ ﻛﻮاﺑﻞ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺤﻦ .ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﺎﺣﻦ ﺑﻄﺎرﻳﻪ
ﴎﻳﻊ ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺟﻬﺪ اﻟﺸﺤﻦ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
 (170ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺤﻦ او اﻋﺎدة ﺷﺤﻦ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ ﻳﻜ ﱢﻮن
ﻏﺎز ﻫﻴﺪروﺟني ﻣﺸﺘﻌﻞ اﻟﺬي ميﻜﻦ ان ﻳﻨﻔﺠﺮ
وﻳﺴﺒﺐ اﺻﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻐﻪ.
 (172ﻋﻨﺪ ﺷﺤﻦ واﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ ,ﺣﺎﻓﻆ
دامئﺎ ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴامت اﻻﻣﺎن.
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اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد

اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد

ﻗﻴﻢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻌﻄﺎه ﰲ اﻟﻘﺎمئﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ,ﺣﺪدت اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺨﺎﺻﻪ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻻورويب.
ﻣﻬﻢ ﻧﻮع اﻟﻄﺮﻳﻖ ,وﺿﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴري ,اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﻳﺔ ,اﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎده ,وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎرة اﻻﺟامﱄ ,ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻧﺔ/اﻻﺟﻬﺰه/واﻟﻜامﻟﻴﺎت ,اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ,اﺳﺘﻌامل ﻧﻈﺎم
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ,ﺳﻘﻒ واوﺿﺎع اﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ او ﻣﻘﺎوﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻠﻬﻮاء ,ميﻜﻦ ان ﺗﺆدي اﱃ ﺗﻐﻴري ﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد.
ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺘﻈﻢ اﻛرث ,ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ان ﺗﺴﺎﻓﺮ اﻟﺴﻴﺎره ال ٣٠٠٠ -ﻛﻢ اﻻوﱃ.

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻧني اﻻوروﺑﻴﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﻪ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻻورويب )ﻟﱰات ل 100 -ﻛﻢ(
منﺎذج

ﺳﻔﺮه داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ

ﺳﻔﺮه ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ

ﺳﻔﺮه ﻣﺪﻣﺠﻪ

ﻣﺤﺮك T4 MAir 280ا 2.2ﻗﻮة ﺣﺼﺎن AWD

 8.9ﻟﱰ

 5.9ﻟﱰ

 7.0ﻟﱰ

ﻣﺤﺮك JTD 210ا 2.2ﻗﻮة ﺣﺼﺎن AWD

 5.5ﻟﱰ

 4.4ﻟﱰ

 4.8ﻟﱰ
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وﻗﻮد واﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎره ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد
اﻃﻔﺊ اﳌﺤﺮك ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد دامئﺎ.

ﻣﺤﺮك ﺑﻨﺰﻳﻦ

ﺗﺰود ﻓﻘﻂ ﺑﺒﻨﺰﻳﻦ ﺧﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ﻣﻊ درﺟﺔ
اوﻛﺘﺎن )(RONﻟﻴﺲ اﻗﻞ ﻣﻦ .95

ﻣﺤﺮك دﻳﺰل

اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺳﻮﻟﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎرات )ﻣﻮاﺻﻔﺎت EN950
او (EN16734
(125(124(123
ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎره ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد
ﺑﺎب ﻏﻄﺎء ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻳﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﻗﻔﺎل ﻣﻊ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﻔﺎل اﻻﺑﻮاب ,وﻫﻲ ﺗﻘﻔﻞ اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ
ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم.

ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب

ﻟﻠﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﲇ:
اﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب )رﺳﻢ  (131ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ
اﻟﻨﻘﻄﻪ ,اﳌﻌﺮوﺿﻪ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻬﻢ.
ازل ﻏﻄﺎء اﻻﻗﻔﺎل.
ﺿﻊ اﻟﻐﻄﺎء ﰲ اﳌﻜﺎن اﳌﺒني ﰲ اﻟﺮﺳﻢ .132
ادﺧﻞ ﺧﺮﻃﻮم اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ وﺷﻐﻠﻪ.

131
132
ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻧﺘﻈﺮ  10ﺛﻮاين اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻌﺮوﺿﻪ ﰲ اﻻﺳﻔﻞ ,ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻋﲆ اﻻﻗﻞ ﻗﺒﻞ ازاﻟﺔ ﺧﺮﻃﻮم اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ ,ﻟﺘﻤﻜني اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌامل ﰲ ﺳﻴﺎرﺗﻚ.
ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﺎن اﱃ داﺧﻞ اﻟﺨﺰان.
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ,اﻓﺤﺺ اﻟﺮﻣﻮز )اذا ﻛﺎﻧﺖ
اﺧﺮج ﺧﺮﻃﻮم اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﻖ اﻟﺨﺰان ,اﻗﻔﻞ
ﻣﻮﺟﻮده( ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﺒﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻐﻄﺎء ,وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎب.
اﻟﻮﻗﻮد وﻗﺎرﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻮﺟﻮده ﻋﲆ ﻣﻀﺨﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﻪ اﻟﻮﻗﻮد )اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮده(.
ﻋﲆ اﻟﻼﺻﻘﻪ )ﻣﻜﺎن وﺟﻮدﻫﺎ( ﰲ اﻟﺠﻬﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻪ
ﻟﺒﺎب ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻮﻗﻮد.

ﻣﺤﺮك ﺑﻨﺰﻳﻦ

ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪاﺧﲇ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻀﺎ ﻧﻮع
اﻟﻮﻗﻮد ) =UNLEADED FUELﺑﻨﺰﻳﻦ( ورﻣﺰ )اذا  :E5ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ﻳﺤﺘﻮي ﺣﺘﻰ 2.7%
وﺟﺪ( اﻟﺬي ﻳُﺼﺎدق ﻋﲆ اﳌﻄﺎﺑﻘﻪ ﳌﻌﺎﻳري  EN228اوﻛﺴﺠني وﻛﻤﻴﻪ ﻗﺼﻮى  5.0%اﻳﺜﺎﻧﻮل وﻣﻼﺋﻢ ﳌﻌﻴﺎر
.EN228
)ﺑﻨﺰﻳﻦ( )رﺳﻢ .(132
 :E10ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ﻳﺤﺘﻮي ﺣﺘﻰ 3.7%
اوﻛﺴﺠني وﻛﻤﻴﻪ ﻗﺼﻮى  10.0%اﻳﺜﺎﻧﻮل وﻣﻼﺋﻢ
ﳌﻌﻴﺎر .EN228
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ﺻﻴﺎﻧﻪ دورﻳﻪ اﺳﺎﺳﻴﻪ

ﻣﺤﺮك دﻳﺰل

ﻏﻄﺎء اﻟﺨﺰان ﻳﺸري اﱃ ﻧﻮع اﻟﻮﻗﻮد
)=DIESELﺳﻮﻟﺮ( )رﺳﻢ  ,(133ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪاﺧﲇ
ﻟﺒﺎب ﻓﺘﺢ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻳﻮﺟﺪ رﻣﺰ )اذا وﺟﺪ( ,اﻟﺬي
ﻳﺼﺎدق ﻋﲆ ان اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﳌﻌﺎﻳري  EN590و-
) EN16734ﺳﻮﻟﺮ(.

133
اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻌﺮوﺿﻪ ﰲ اﻻﺳﻔﻞ ,ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ اﻳﺠﺎد
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌامل ﰲ ﺳﻴﺎرﺗﻚ.
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ,اﻓﺤﺺ اﻟﺮﻣﻮز )اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮده( ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﺒﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻮﻗﻮد وﻗﺎرﻧﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻮﺟﻮده ﻋﲆ ﻣﻀﺨﺔ
اﻟﻮﻗﻮد )اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮده(.
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 :B7ﺳﻮﻟﺮ ﻳﺤﺘﻮي ﺣﺘﻰ ) FAME 7%ﻣﺜﻴﻞ اﺳﺘري
ﻟﺤﻮاﻣﺾ دﻫﻨﻴﻪ( ,ﻣﻄﺎﺑﻖ ﳌﻌﻴﺎر .EN590
 :B10ﺳﻮﻟﺮ ﻳﺤﺘﻮي ﺣﺘﻰ ) FAME 10%ﻣﺜﻴﻞ اﺳﺘري
ﻟﺤﻮاﻣﺾ دﻫﻨﻴﻪ( ,ﻣﻄﺎﺑﻖ ﳌﻌﻴﺎر .EN16734

اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﺴﻮﻟﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ

اﻋﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
اﻓﺘﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ واﺧﺮج اﳌﻨﺴﻖ اﻟﺨﺎص
اﳌﺨ ﱠﺰن ﺗﺤﺖ ارﺿﻴﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ )رﺳﻢ .(134
اﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب )رﺳﻢ  (131ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ
اﻟﻨﻘﻄﻪ ,اﳌﺒﻴﻨﻪ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻬﻢ.
ازل ﻏﻄﺎء اﻻﻗﻔﺎل .
ﺿﻊ اﻟﻐﻄﺎء ﰲ ﻣﺎﺳﻜﺘﻪ.
ادﺧﻞ اﳌﻨﺴﻖ ﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ.
ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ ازل اﳌﻨﺴﻖ واﻏﻠﻖ
اﻟﻐﻄﺎء وﺑﺎب ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد.
ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﻪ ,اﻋﺪ اﳌﻨﺴﻖ اﱃ ﺻﻨﺪوق اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ.

ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻏﻄﺎء ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻄﻮارئ

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ,ميﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻏﻄﺎء ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ.
اﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﲇ:
اﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺻﻨﺪوق اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ واﻣﺴﻚ ﻛﺎﺑﻞ اﻟﻔﺘﺢ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ,اﳌﻮﺟﻮد ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺧﺰان ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻮﻗﻮد.
اﺳﺤﺒﻪ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻗﻔﺎل اﻟﺨﺰان.
اﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ
)ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﳌﺎﺿﻴﻪ(.
ﻣﻬﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺑﻌﺪ  10ﺳﻢ ﻋﲆ اﻻﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺰان
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﺴﻠﻪ ﺑﺮﺷﺎﺷﺎت ﺿﻐﻂ ﻋﺎﱄ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
 (123ﻻ ﺗُﺮﻓﻖ اي ﻏﺮض/ﻏﻄﺎء اﻟﺬي مل ﻳﺰود ﻣﻊ
اﻟﺴﻴﺎره اﱃ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ .اﺳﺘﻌامل اﻏﺮاض ﻏري
ﻣﻼمئﻪ ميﻜﻦ ان ﺗﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ
اﻟﺨﺰان ,وﻫﺬا وﺿﻊ ﺧﻄري.
 (124ﻻ ﺗﻘﺮب ﻟﻬﺐ ﻣﻜﺸﻮف او ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻣﺸﺘﻌﻠﻪ
اﱃ ﻋﻨﻖ ﺗﻌﺒﺌﻪ ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد :ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ.
اﺑﻌﺪ وﺟﻬﻚ ﻋﻦ ﻋﻨﻖ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ ﻟﺨﺰان اﻟﻮﻗﻮد ,يك ﻻ
ﺗﺴﺘﻨﺸﻖ ﻏﺎزات ﺳﺎﻣﻪ.
 (125ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻠﻔﻮن ﺧﻠﻴﻮي ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻀﺨﺔ
اﻟﻮﻗﻮد :ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ.

ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد )ﻟﱰ(
ﻳﺸﻤﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ )ﻟﱰ(
ﻧﻈﺎم ﺗﱪﻳﺪ ﻣﺤﺮك
ﻧﻈﺎم ﺗﱪﻳﺪ ﻣﱪد ﺑﻴﻨﻲ
ﺣﻮض اﳌﺤﺮك واﳌﺼﻔﻲ )ﻟﱰ(
داﺋﺮة ﻓﺮﻣﻠﻪ ﻫﻴﺪراوﻟﻴﻪ
ﺧﺰان ﻏﺴﻞ اﻟﺰﺟﺎج اﻻﻣﺎﻣﻲ )ﻟﱰ(
ﻋﻠﺒﺔ ﺗﺮوس اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﻪ ,ﻣﺤﺮك  JTDا) 2.2ﻟﱰ(
دﻳﻔﺮﻧﺴﻴﺎل ﻣﺤﺪود اﻻﻧﺰﻻق RDU 230 - TV
دﻳﻔﺮﻧﺴﻴﺎل ﻣﺤﺪود اﻻﻧﺰﻻق RDU 230 - LSD
دﻳﻔﺮﻧﺴﻴﺎل ﻣﺤﺪود اﻻﻧﺰﻻق RDU 210 -eLSD
دﻳﻔﺮﻧﺴﻴﺎل ﻣﺤﺪود اﻻﻧﺰﻻق RDU 210/215 -LSD
ﻋﻠﺒﺔ  AWDﻋﻠﺒﺔ ﻧﻘﻞ FAD
ﻋﻠﺒﺔ  AWDﻋﻠﺒﺔ ﻧﻘﻞ
)*( ﻻﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﻪ

وﻗﻮد واﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد

ﻣﺤﺮك  JTDا2.2

 210ﻗﻮة ﺣﺼﺎن AWD
 58ﻟﱰ 64/ﻟﱰ )*(
 8ﻟﱰ
 8.9ﻟﱰ
 5.1ﻟﱰ
 4ﻟﱰ
 0.9ﻟﱰ
 4.2ﻟﱰ
 9.1ﻟﱰ
 0.9ﻟﱰ
 1.4ﻟﱰ
 1.1ﻟﱰ
 0.5ﻟﱰ
 0.7ﻟﱰ
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ﻓﺮﻣﻠﺔ اﻟﻄﻮارئ
ﺗﻌﻠﻴامت ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮﻣﻠﺔ اﻟﻄﻮارئ ,وﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي اﺧﺘري
ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﻄﻮارئ
ﰲ ﻧﻈﺎم " ,"Alfa DNATMﺗﻀﺎء اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ,واﺿﻮاء
ﺗ ُﴤء ﰲ ﻟﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات.
و-
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
ﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﻋﻨﺪﻣﻞ ﻳﻜﻮن ﻧﻈﺎم " "Alfa DNATMﻣﻮﺟﻮد
(53
ﰲ وﺿﻊ  nاو  ,aﻋﺘﺒﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﺤﺬﻳﺮ
اﺿﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﺰر ,رﺳﻢ  ,148ﻻﺿﺎﺋﺔ/اﻃﻔﺎء اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﻄﻮارئ ﻣﻀﺎءه ,اﺿﻮاء اﻟﻄﻮارئ اﻋﲆ .ﺑﻮﺿﻊ  ,dﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ,ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻨﺨﻔﻀﻪ اﻛرث ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌني اﻻﺧﺮﻳﻦ.
ﺗﻮﻣﺾ.
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ و-
اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﻄﻔﺊ ﺑﺸﻜﻞ اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴيك ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء وﺿﻊ
اذا ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻚ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎره ﻣﻦ اﺟﻞ ﻃﻠﺐ
اﳌﺴﺎﻋﺪه ,اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻮﻣﻴﺾ ﺣﺘﻰ اذا ﻛﺎن اﻟﻄﻮارئ.
ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻮﺿﻊ .Stop

ﻣﻬﻢ

 (35اﺳﺘﻌامل ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﻄﻮارئ
ميﻜﻦ ان ﻳﺆدي اﱃ ﻓﺮاغ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ.

148
ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻌامل ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﻄﻮارئ ﻣﺤﺪد
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻮاﻧني اﻟﺴري ﻟﻠﺪوﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد ﺑﻬﺎ .ﺣﺎﻓﻆ
ﻋﲆ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪه
اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﻓﺎرﻏﻪ ,ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺳﻴﺎره اﺧﺮى او ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﺑﻄﺎرﻳﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪه .ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮال ,ﺟﻬﺪ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ
اﳌﺴﺎﻋﺪه ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺠﻬﺪ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ
اﻟﻔﺎرﻏﻪ او اﻋﲆ ﺑﻘﻠﻴﻞ.
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮاﺑﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪه ميﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺮه
اذا مل ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻛام ﻳﺠﺐ :اﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ﺑﺤﺬر.
(60

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻫﺎﻣﻪ.

ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎرﻳﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪه او ﻣﺼﺪر ﻛﻬﺮﺑﺎيئ اﺧﺮ
ﻣﻊ ﻗﺪره ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻪ اﻛرث ﻣﻦ  12ﻓﻮﻟﻂ .اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ,
اﻟﺴﻮﻳﺘﺶ ,اﳌﺤﻮل واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ ميﻜﻦ ان
ﺗﺘﴬر .ﻻ ﺗﺤﺎول ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ
ﻣﺘﺠﻤﺪه .اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ميﻜﻦ ان ﺗﺘﺸﻘﻖ وﺗﻨﻔﺠﺮ.

اﻗﻄﺎب ﺑﻄﺎرﻳﻪ ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﻪ ,اﻗﻄﺎب اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮاﺑﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪه ﻣﻮﺟﻮده ﰲ ﺻﻨﺪوق
اﳌﺤﺮك .اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮده ﰲ ﺻﻨﺪوق
اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ.

174
ﻳﺠﺐ ازاﻟﺔ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﻘﻄﺐ
اﳌﻮﺟﺐ )) ,(+رﺳﻢ .(175

175

176
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﻪ ,ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺰ ﱡود ﺑﺎﻟﻜﻮاﺑﻞ اﻟﺼﺤﻴﺤﻪ
ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪه ﻟﻼﻗﻄﺎب اﳌﻨﻔﺼﻠﻪ
ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ اﻟﻔﺎرﻏﻪ .ﻋﺎدة ,ﻟﻬﺬه اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻚ ﰲ
اﻃﺮاﻓﻬﻢ وميﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺸﺎﺑﻚ
ذات اﻻﻟﻮان اﳌﺨﺘﻠﻔﻪ )اﺣﻤﺮ= ﻣﻮﺟﺐ ,اﺳﻮد =
ﺳﺎﻟﺐ(.

ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻜﻮاﺑﻞ

(61
ﺷﻐﻞ اﻟﺴﻴﺎره ﺑﺎﻟﻜﻮاﺑﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ:
اوﺻﻞ ﻗﻄﺐ واﺣﺪ ﻟﻠﻄﺮف اﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﻜﺎﺑﻞ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﳌﻮﺟﺐ اﳌﻔﺼﻮل ) (+ﻟﻠﺴﻴﺎره ﻣﻊ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ اﻟﻔﺎرﻏﻪ.
اوﺻﻞ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺬي ﰲ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎين ﻟﻠﻜﺎﺑﻞ
اﳌﻮﺟﺐ ) (+ﻟﻠﻘﻄﺐ اﳌﻮﺟﺐ ) (+ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﻮاﺑﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪه
اﳌﺴﺎﻋﺪه.
(158(157(156
اوﺻﻞ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺬي ﰲ ﻃﺮف اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻟﺴﺎﻟﺐ
اﻋﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻟﻠﻘﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﺐ ) (-ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪه.
اﻃﻔﺊ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻬﻠيك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﺨﺘﻠﻔﻪ ﰲ
اوﺻﻞ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺬي ﰲ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎين ﻟﻠﻜﺎﺑﻞ
اﻟﻨﻈﺎم.
اﻟﺴﺎﻟﺐ ) (-ﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﺄرﻳﺾ ) (-ﻟﻠﺴﻴﺎره ﻣﻊ
ﺷﻐﻞ ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف ,ادﻣﺞ وﺿﻊ ) pوﻗﻮف(
اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ اﻟﻔﺎرﻏﻪ.
واﻧﻘﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻮﺿﻊ .STOP
ﺷﻐﻞ ﻣﺤﺮك اﻟﺴﻴﺎره ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪه,
اذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ اﺳﺘﻌامل ﺑﻄﺎرﻳﻪ ﻣﺮﻛﺒﻪ ﰲ ﺳﻴﺎره
اﺧﺮى ,اﺣﴬ اﻟﺴﻴﺎره اﳌﺴﺎﻋﺪه ﳌﺠﺎل اﻟﻜﻮاﺑﻞ ,ﺷﻐﻞ دﻋﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻌﺪة دﻗﺎﺋﻖ ﺑﻐﻴﺎر ﺣﻴﺎدي ,وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﺷﻐﻞ ﻣﺤﺮك اﻟﺴﻴﺎره ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ اﻟﻔﺎرﻏﻪ.
ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف وﺗﺄﻛﺪ ان ﻧﻈﺎم اﺷﻌﺎﻟﻬﺎ ﻣﻄﻔﺊ.
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اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﺐ )) 8 (-رﺳﻢ  (174ﻣﻮﺟﻮد ﻋﲆ ميني
ﻗﻔﻞ ﻏﻄﺎء اﳌﺤﺮك.

اﻟﻘﻄﺐ ﻣﻌﺮوض ﰲ رﺳﻢ .176

اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪه ﻣﺮﻛﺒﻪ ﰲ ﺳﻴﺎره اﺧﺮى,
اﻓﺤﺺ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻼﻣﺲ ﺑني اﻻﺟﺰاء اﳌﻌﺪﻧﻴﻪ
ﻟﻠﺴﻴﺎرﺗني ,ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﺄرﻳﺾ ﻣام
ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻻﺻﺎﺑﺎت ﺧﻄريه ﻟﻠامره.
ﻣﻬﻢ اذا مل ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴﺢ ,ميﻜﻦ ان ﻳﺴﺒﺐ اﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﻪ ﻟﻼﺷﺨﺎص
او ﴐر ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎرﺗني ,ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ.

ﺗﻌﻠﻴامت ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ

اذا ﺗﻢ اﺳﺘﻌامل ﺑﻄﺎرﻳﻪ ﻣﺘﻨﻘﻠﻪ ,اﻧﺘﻈﺮ ﻋﺪة ﺛﻮاين
ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك وﺑﻌﺪ امتﺎم اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ .

ﻓﺼﻞ اﻟﻜﻮاﺑﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك ,ازل اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻋﻜﴘ
ﻛام ﻫﻮ ﻣﺒني ﻓﻴام ﻳﲇ:
اﻓﺼﻞ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺬي ﰲ ﻃﺮف اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻟﺴﺎﻟﺐ
) (-ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺄرﻳﺾ ) (-ﻟﻠﺴﻴﺎره ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ
اﻟﻔﺎرﻏﻪ.
اﻓﺼﻞ اﻟﻘﻄﺐ ﰲ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎين ﻟﻠﻜﺎﺑﻞ اﻟﺴﺎﻟﺐ
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﺐ ) (-ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪه.
اﻓﺼﻞ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺬي ﰲ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎين ﻟﻠﻜﺎﺑﻞ
اﳌﻮﺟﺐ ) (+ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺐ اﳌﻮﺟﺐ ) (+ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ
اﳌﺴﺎﻋﺪه.
اﻓﺼﻞ اﻟﻘﻄﺐ ﰲ ﻃﺮف اﻟﻜﺎﺑﻞ اﳌﻮﺟﺐ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺐ اﳌﻮﺟﺐ اﳌﻨﻔﺼﻞ ) (+ﻟﻠﺴﻴﺎره ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ
اﻟﻔﺎرﻏﻪ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
 (156ﻻ ﺗﻘﱰب ﻣﻦ ﻣﺮوﺣﺔ اﳌﱪد:
اﳌﺮوﺣﻪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻪ ميﻜﻦ ان ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .ﻳﻮﺟﺪ
ﺧﻄﺮ اﻻﺻﺎﺑﺎت ,أوﺷﺤﺔ ,رﺑﻄﺎت ﻋﻨﻖ وﻣﻼﺑﺲ
ﻓﻀﻔﺎﺿﻪ ,ميﻜﻦ ان متُ ﺴﻚ ﺑﺎﻻﺟﺰاء اﳌﺘﺤﺮﻛﻪ.
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 (157ازل اﻻﻏﺮاض اﳌﻌﺪﻧﻴﻪ )ﺧﻮاﺗﻢ ,ﺳﺎﻋﺎت,
اﺳﺎور واﻟﺦ( اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ان ﺗﻜ ﱢﻮن ﺗﻼﻣﺲ ﻛﻬﺮﺑﺎيئ
ﻋﺮﴈ وﺗﺴﺒﺐ اﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﻪ.
 (158اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ميﻜﻦ ان ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺣﺎﻣﺾ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺣﺮوق ﰲ اﻟﺠﻠﺪ او ﰲ اﻟﻌﻴﻨني.
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻬﻴﺪروﺟني -ﻣﺎده ﻣﺸﺘﻌﻠﻪ وﻗﺎﺑﻠﻪ
ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر .ﻟﺬﻟﻚ ,اﺑﻌﺪ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر او ﻋﻦ اي
اﺟﻬﺰه ميﻜﻦ ان ﺗﻨﺘﺞ ﴍار.

ﻣﻬﻢ
 (60ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﺑﺪا ﺷﺎﺣﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﴎﻳﻊ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﻮارئ ,ﻻﻧﻪ ميﻜﻦ ان ﻳﺴﺒﺐ ﴐر
ﻟﻼﻧﻈﻤﻪ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﻪ ﻟﺴﻴﺎرﺗﻚ ,ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻮﺣﺪات
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺷﻌﺎل وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻮﻗﻮد.
 (61ﻻ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻜﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﺐ ) (-ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ
اﻟﻔﺎرﻏﻪ .اﻟﴩاره اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ميﻜﻦ ان ﺗﺴﺒﺐ
اﻧﻔﺠﺎر اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ وﻟﴬر ﻛﺒري ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ .اﺳﺘﻌﻤﻞ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺄرﻳﺾ اﻟﺨﺎﺻﻪ ﻓﻘﻂ .ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اي ﺟﺰء
ﻣﻌﺪين ﻣﻜﺸﻮف اﺧﺮ.

ﻧﻈﺎم ﻓﺼﻞ اﻟﻮﻗﻮد

وﺻﻒ
ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺼﺎدم ,وﺣﺪة اﳌﺮاﻗﺒﻪ
ﻻﻧﻈﻤﺔ  ORCﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺮﻛﺎب ﺗﺤﺪد ,اﻟﺤﺎﺟﻪ
ﻟﻨﻔﺦ اﻟﻮﺳﺎﺋﺪ اﻟﻬﻮاﺋﻴﻪ وﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺷﺪ اﺣﺰﻣﺔ
اﻻﻣﺎن واذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﻪ ﻟﻔﺼﻞ ﻓﻮري
ﻟﺘﻴﺎر اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﻋﻦ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺪ وﻻﺟﻬﺰه
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ اﳌﺤﺮك.
ﻳُﻔﺼﻞ ﺗﺰوﻳﺪ ﺗﻴﺎر اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ "ﻗﻔﺰه"
ﻟﻠﻔﺘﻴﻞ اﳌﻨﺼﻬﺮ اﻟﺒريوﺗﺨﻨﻲ ,اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﻋﻠﺒﺔ
اﻟﻔﺘﺎﺋﻞ اﳌﻨﺼﻬﺮه ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺐ اﳌﻮﺟﺐ
ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﻪ.
ﺑﻌﺪ "اﻟﻘﻔﺰه ":ﻟﻠﻔﺘﻴﻞ اﳌﻨﺼﻬﺮ ,ﻓﻘﻂ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﴬورﻳﻪ ﻻﻣﺎن اﻟﺴﻴﺎره )ﻣﺜﻞ
اﻗﻔﺎل اﻻﺑﻮاب ,وﺳﺎﺋﻞ ﺿﺪ اﻟﴪﻗﻪ وﻣﺎ اﱃ
ذﻟﻚ( ,ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻮﺻﻮﻟﻪ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺘﻴﺎر.
ﻣﻬﻢ اﻓﺤﺺ ﺟﻴﺪا اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﴪﺑﺎت
وﻗﻮد ,ﻣﺜﻼ ,ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك ,ﺗﺤﺖ
اﻟﺴﻴﺎره او ﻗﺮب ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد.
ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﴍﻛﺔ س.م.ل.ت م.ض ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﻈﺎم.

منﺎذج ﻣﻊ ﻧﻈﺎم دﻓﻊ ارﺑﻊ ﻋﺠﻼت )(AWD

ﻳﻨﺼﺢ ﺟﺮ اﻟﺴﻴﺎره ﻣﻊ ارﺑﻊ ﻋﺠﻼت ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ,ﻋﲆ
ﻣﺴﻄﺢ ﺟﺮ ﺳﻴﺎرة ﺗﺨﻠﻴﺺ.
ﻣﻬﻢ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ رﻓﻊ ﺟﺰيئ ﻟﻠﻌﺠﻼت اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ او
اﻟﺨﻠﻔﻴﻪ ﻓﻘﻂ ,ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﺮ او ﺳﻴﺎره اﺧﺮى اﻟﺘﻲ
متﻜﻦ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻋﺠﻼت ﻣﺤﻮر واﺣﺪ ﻓﻘﻂ .رﻓﻊ ﺟﺰيئ
ﻟﻠﻌﺠﻼت اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ او اﻟﺨﻠﻔﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺮ ,ميﻜﻦ
ان ﺗﺴﺒﺐ ﴐر ﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﻨﻘﻞ.
ﻣﻬﻢ اذا ُﺟﺮت ﺳﻴﺎره دون اﳌﺤﺎﻓﻈﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴامت
اﳌﻔﺼﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ,ميﻜﻦ ان ﻳﺤﺪث ﴐر ﻛﺒري
ﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﱰوس او ﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﻨﻘﻞ .ﴐر اﻟﺬي ﻳﺤﺪث
ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮ ﻏري ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻐﻄﻰ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ
اﻟﺴﻴﺎره.

(160(159
ﻟﺠﺮ ﺳﻴﺎره ﻣﻌﻄﻠﻪ او ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﻪ ﰲ ﺣﺎدث ,ﻋﲆ
ﺳﻄﺢ اﻟﺸﺎرع وﳌﺴﺎﻓﺎت ﻗﺼريه ﻓﻘﻂ ,ز ﱢودت ﻋﻘﺎﻓﺔ
ﺟﺮ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻻدوات اﳌﻮﺟﻮد ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ.
اﻋﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﻻﺳﺘﻌامل ﻋﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ:
اﻓﺘﺢ اﻟﻐﻄﺎء )رﺳﻢ  (177ﰲ اﳌﺼﺪ اﻻﻣﺎﻣﻲ او
اﻟﺨﻠﻔﻲ )اذا وﺟﺪ( )رﺳﻢ  (178ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﻗﺴﻤﻪ
اﻟﻌﻠﻮي.
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ﺟﺮ ﺳﻴﺎره ﻣﻌﻄﻠﻪ

ﺟﺮ اﻟﺴﻴﺎره

178
اﺧﺮج ﻋﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ )رﺳﻢ  (177ﻣﻦ ﻣﻜﺎن
ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ ,وﻧﻈﻒ ﺟﻴﺪا ﺑﺮﻏﻲ
اﻟﻘﺎﻋﺪه ﰲ اﻟﺴﻴﺎره ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﻘﺎﻓﻪ.
ﺷﺪ ﻋﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ب 11 -دوره ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻣﻬﻢ ميﻨﻊ ان ﺗﺰﻳﺪ زاوﻳﺔ اﻟﻜﺎﺑﻞ اﳌﺮﻛﺐ ﻋﲆ ﻋﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺠﺮ ﻋﻦ  15درﺟﻪ ,ﻛام ﻫﻮ ﻣﺒني ﰲ رﺳﻢ .179

177

179

ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺨﺘﴫ 31 -

ﺗﻌﻠﻴامت ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ

ﺗﺤﺬﻳﺮ
 (159اﻧﻘﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻮﺿﻊ  ONوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻟﻮﺿﻊ  ,STOPدون ﻓﺘﺢ اﻻﺑﻮاب.
 (160ﻣﻌﺰز اﻟﻔﺮاﻣﻞ واﳌﻘﻮد اﳌﻌﺰز
اﻻﻟﻜﱰوﻣﻴﻜﺎﻧﻴيك ﻏري ﻣﺘﻮﻓﺮه ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺮ .ﻟﺬﻟﻚ,
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗﻮه اﻛﱪ ﻋﲆ دواﺳﺔ
اﻟﻔﺮاﻣﻞ وﻋﲆ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎده .ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻮاﺑﻞ
ﻟﻴﻨﻪ ﻟﻠﺠﺮ ,واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺤﺎده .اﺛﻨﺎء اﻟﺠﺮ,
ﺗﺄﻛﺪ ان اداة اﻟﺠﺮ ﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﴐر ﻟﻼﺟﺰاء اﻟﺘﻲ
ﻳﻼﻣﺴﻬﺎ .اﺛﻨﺎء ﺟﺮ اﻟﺴﻴﺎره ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﳌﺤﺎﻓﻈﻪ
ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴري واﻟﺘﴫف ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ .ﻻ
ﺗﺸﻐﻞ اﳌﺤﺮك ﺧﻼل اﻟﺠﺮ .ﻗﺒﻞ ﺷﺪ اﻟﺤﻠﻘﻪ ﻧﻈﻒ
ﺟﻴﺪا ﺑﺮﻏﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪه .ﺗﺄﻛﺪ ان اﻟﺤﻠﻘﻪ ﻣﺸﺪوده
ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﺮ اﻟﺴﻴﺎره.
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ﺟﺮ ﻣﺠﺮور
(127(126
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻘﺎﻓﺔ ﺟﺮ

ﺗﻌﻠﻴامت اﺳﺘﻌامل ﻋﻘﺎﻓﺔ ﺟﺮ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻣﻊ
ﺗﻔﺎﺣﺔ ﺟﺮ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻬﻤﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ اﻓﺤﺺ ان
ﻋﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ ﻣﻘﻔﻠﻪ ﻛام ﻳﺠﺐ .ﻟﻬﺬا اﻓﺤﺺ اﻻﻣﻮر
اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ:
اﻻﺷﺎره اﻟﺨﴬاء ﻋﲆ اﻟﻌﺠﻠﻪ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن
ﻣﻮازﻳﻪ ﻟﻼﺷﺎره اﻟﺨﴬاء ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻮﺻﻞ ﻟﻌﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺠﺮ.
اﻟﻌﺠﻠﻪ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺴﺎرﻫﺎ,
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻮﺻﻞ ﻟﻌﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ )دون
ﻓﺮاغ(.
اﻟﻘﻔﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﺠﻠﻪ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻘﻔﻞ واﳌﻔﺘﺎح ﻳﺠﺐ
ان ﻳﺨﺮج .ﻻ ميﻜﻦ اﻻن ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻌﺠﻠﻪ.
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻮﺻﻞ ﻟﻌﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺻﻮﻟﻪ
ﺑﻘﻮه ﻻﻧﺒﻮب اﻟﱰﻛﻴﺐ ﰲ اﻟﺴﻴﺎره .اﻓﺤﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻫﺰﻫﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ.
ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﻪ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اذا مل
ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﴩوط .ﺣﺘﻰ اذا مل ﻳﺘﻢ ﻣﻞء ﴍط واﺣﺪ
ﻓﻘﻂ ,ميﻨﻊ اﺳﺘﻌامل ﻋﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ ,ﻻﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ
ﻟﺤﺎدث .ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ
س.م.ل.ت .م.ض.
ميﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ/ازاﻟﺔ ﻋﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﺣﺔ ﺟﺮ دون
ﺣﺎﺟﻪ ﻻدوات ﺧﺎﺻﻪ.

ﻣﻬﻢ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﺑﺪا ادوات اﻟﺴﻴﺎره او ادوات
ﻋﻤﻞ ,واﻻ ميﻜﻦ ان ﻳﺤﺪث ﴐر ﻟﻠﻨﻈﺎم.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻬﻤﻪ ﻻ ﺗﺤﺮر ﻋﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻣﻮﺻﻮﻟﻪ مبﺠﺮور او ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺣﻤﻮﻟﻪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻬﻤﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎده ﺑﻼ ﻣﺠﺮور )او ﺣﺎﻣﻞ
ﺣﻤﻮﻟﻪ( ﻣﻮﺻﻮل ,ﻳﺠﺐ ازاﻟﺔ ﺗﻔﺎﺣﺔ اﻟﺠﺮ ووﺿﻊ
اﻟﻐﻄﺎء ﻋﲆ اﻧﺒﻮب ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻟﻠﻌﻘﺎﻓﻪ .ﻫﺬا
ﺻﺤﻴﺢ ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ ﺗﺨﻔﻲ ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﱰﺧﻴﺺ او اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ.
اﻟﻮﺻﻠﻪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻪ ﻟﻠﺠﺎر ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ
وﺻﻠﺔ  13ﻣﺴامر  12ﻓﻮﻟﻂ )ﻣﻌﻴﺎر ISO/DIN I
 .(CUNA/UNIاﻋﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﱰﻛﻴﺐ
اﻟﺘﻲ زودﻫﺎ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺴﻴﺎره و/او ﻣﻨﺘﺞ اداة اﻟﺠﺮ.
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻘﺎﻓﺔ ﺟﺮ
ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ ,ﻳﺠﺐ ان ﺗﺰﻳﻞ ﻏﻄﺎء ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻟﻌﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﳌﺼﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ.
ازل ﻏﻄﺎء اﻟﺤامﻳﻪ ﻣﻦ اﻧﺒﻮب ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ
ﻟﻌﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ )رﺳﻢ .(135
اﺧﺮج ﻋﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ.

רח׳ המגשימים  6א ת.ד  7934פתח-תקווה 4934829
טל*8181 .

Alfaromeo.co.il

193

Stelvio Milano

רמת האבזור
הבטיחותי
4

195 ,198

Stelvio Speciale

6

קוד דגם

דגם

תיאור דגם

נתוני צריכת דלק (ליטר 100/ק”מ)

מדד זיהום
אוויר*

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה
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4
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1

2

רמת
בטיחות
נמוכה

0

פר נהג

יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה
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 בכל עת ללא התראה מראש
או מחויבות כלשהי להחיל שינויים זהים או דומים ברכבים שכבר נמכרו .בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה
של הרכב .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

מדד זיהום אוויר*
8

7

6

5

4

3

2

 1זיהום מזערי

STELVIO 2.0 200HP

עירוני

10

בינעירוני

7

15

זיהום מירבי 9 10 11 12 13 14 15

STELVIO 2.0 280HP

עירוני

9.8

בינעירוני

6.5

15

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009
01/2020
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