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מדריך הפעלה לנהג



 IL188

18

מידע הדרוש בתחנת דלק

דלק
קיבול

דרישות דלק

2WD דגמי
4WD דגמי

63 ליטרים
60 ליטרים

דלק נטול עופרת באוקטן RON 95 או יותר
ראה בפרק "מידע כללי" מידע אודות בחירת הדלק.

שמן מנוע
לחץ ניפוח צמיגים

ראה פרק "תחזוקה" לבחירת שמן המנוע.
ראה בפרק "תחזוקה" ללחץ הניפוח בצמיגים.

נותנת 

אזהרה

זהירות

הערה

לאורך הספר מופיעות המילים אזהרה ו - זהירות.
הן משמשות כתזכורת לזהירות מיוחדת. אי מילוי ההוראות

ככתבן, עלול להסתכם בפציעה או בנזק לרכבך.

מציינת סיכוי גבוה לפציעה קשה או למוות אם לא
מצייתים להוראות.

מציינת אזהרות או הפעלה שגויה שעלולה לגרום
לפציעה אישית או לנזק לרכב.

נותנת מידע חשוב.
* : אבזור אופציונלי.

ראשי תיבות המופיעים במדרי� הפעלה לנהג זה:
M/T : תיבת הילוכי� ידנית

CVT : תיבת הילוכי� רציפה
LHD : הגה בצד שמאל

RHD : הגה בצד ימי�

ראה מדרי� הפעלה לנהג
כאשר ה�מל מוצג בתצוגת הרכב:

© 2017 Mitsubishi Motors Corporationמק"ט מקומי:ט.ל.ח.הפקה: מידע טכני בע"מ

הקדמה

תודה ל� על שבחרת את מיצובישי ECLIPSE CROSS בתור רכב� 
החדש.

מדרי� הפעלה לנהג  י�ייע ל� להבי� ולהינות הנאה מלאה 
מהמאפייני� הטובי� והרבי� של רכב זה. ה�פר מכיל מידע שמטרתו 
להציג ל� את הדר� הנכונה לתפעול ולתחזוקה של רכב� שתבטיח ל� 

את ההנאה המרבית מהנהיגה.

מיצובישי מוטור
 בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויי�
בתכנו� ובמפרטי� ו/או להו�י� תו�פות או לבצע שיפורי� במוצר זה
ללא התחייבות כלשהי להתקינ� במוצרי� קיימי�. על הנהג מוטלת

חובה כוללת ומלאה לציית לחוקי� ולתקנות הנוגעי� לכלי רכב.
מדרי� הפעלה זה נכתב בהתאמה לחוקי� ולתקנות אלו, אול� חלק

מהתוכ� יכול לעמוד ב�תירה לחוקי� ולתקנות שיתוקנו במועד מאוחר
יותר לכתיבת המדרי�.

אנא השאר את מדרי� ההפעלה ברכב� בעת מכירתו. הבעלי�
הבאי� יעריכו את הגישה למידע הנכלל ב�פר זה.

תיקוני� ברכב�:

כלי רכב בתקופת האחריות:
מומל� לבצע את התיקוני� במרכז שירות מורשה של מיצובישי

.
מוטור
כלי רכב לאחר תקופת האחריות:

מקו� התיקו� הוא לשיקול בעל הרכב.
מדרי� ההפעלה מתייח� לכל רמות הגימור של הרכב. 
אי� הדבר מחייב שכל המערכות קיימות ברכב שרכשת.

כל הכתוב בחוברת זו נכתב בלשו� זכר, אול� מתייח� לזכר/נקבה.
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ב לפנסים ראשיים ומחליף אורות עמוד 55�5מתג משול1.
) עמוד 58�AHB5תג אור גבוה אוטומטי (מ

ידית פנסי איתות עמוד 64�5
מיים* עמוד 65�5פל קדמתג לפנסי ער
פל אחורי, עמוד 66�5מתג לפנס ער

ת הילוכים* עמוד 34�6ידיות להעבר2.

ב תכליתית עמוד 04�5מתגי התצוגה הר3.

) *עמוד 50�HUD5תצוגה עילית (4.

ב הנהג) עמודים 25�4,כת הריסון המשלימה  (מושכרית האוויר של מער5.
4�29

מתג הצופר עמוד 74�5
לוח המחוונים עמוד 02�65.
מתג התנעת המנוע* עמוד 14�76.
מית עמוד 66�5מתג מגבים ומתזים לשמשה הקד8.

מתג מגב ומתז לשמשה האחורית עמוד 70�5
מתג מתז שטיפת הפנסים הראשיים 71�5

מתג הצתה* עמוד 13�96.
כת הריסון המשלימהב הנהג) של מערכיים (מושברכרית האוויר ל10.

עמודים 25�4, 30�4
ת השיוט* עמוד 55�6מתגי בקר11.
ידית לכוונון גובה ועומק ההגה, עמוד 09�126.
ֿ*Bluetooth® 2.0ממשק 13.
מתג מצלמה* עמוד 120�146.
[למידע על מתגים בגלגל ההגה לשליטה במער15 DISPLAYכת שמע*   

AUDIOכת מולטימדיה שלבור טלפון חכם ומער, תצוגת שמע של חי
].ת נפרד) ראה הוראות הפעלה בחוברMMCSמיצובישי ( ת

מתג כוונון גובה אלומות האור בפנסים הראשיים* עמוד 62�165.

) עמוד 24�AS&G6כת עצור � סע (בוי מערמתג כי17.

מתג סונאר* עמוד 11�186.

)* עמוד 50�HUD5מתגי תצוגה עילית (19.

) עמוד 54�ASC6בית (בות האקטית היציבוי בקרמתג כי20.

) עמוד 101�LDW6ב (כת התרעת סטייה מנתימתג מער21.

כת) ומערFCMמית (כת איפחות התנגשות קד מערON/OFFמתג 22.
)* עמוד 83�UMS6בלימה אוטונומית (

: אם קיים בר כב*

1                                                                                                                                                             מחוונים ובקרות 
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ת אדים מחלון אחורי עמוד 71�5מתג הפשר1.

פתחי אוורור צד נהג  עמוד 02�27.

בים האחוריים)מי ולמושת חגורות בטיחות (לנוסע הקדתזכור3.

עמוד 10�4

מתג מאותתי חירום עמוד 64�45.

כזיים עמוד02�7פתחי אוורור מר5.

מי עמוד 28�4ב הנוסע הקדמחוון כרית אוויר של מוש6.

כת אזעקה עמוד 23�3מחוון מער

מי עמוד 02�7פתחי אוורור צד הנוסע הקד7.

מיזוג אוויר עמודים 05�7,  10�87.

מתג חימום גלגל ההגה* עמוד 73�95.

מית* עמוד 72�105. מתג חימום השמשה הקד

11. שקע אביזרים עמוד 25�7

12USB. שקע 
 עמוד  65�13ECO5 מתג מצב 

]14. בקר מסך מג [למידע ראה בהוראת ההפעלה הנפרדות ע* 

מי עמוד 30�157. מחזיק כוסות קד

ה* עמוד 24�7מאפר

16. שקע חשמל לאביזרים עמוד 25�7

בים אחוריים* עמוד 04�174. מתג חימום מוש

18. ידית שחרור דלתית הדלק עמוד 03�2

19. תא אחסון בקנוסולת רצפה עמוד 29�7

משענת יד* עמוד 03�4

20. ידית שחרור מכסה תא המנוע עמוד 03�10

בת נתיכים 17�2110. תי

: אם קיים בר כב*
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כת שמע*מער1.
*DISPLAY AUDIO
בור טלפון חכם* תצוגת שמע של חי

)*MMCSכת מולטימדיה של מיצובישי (מער

תצוגה היקפית* עמוד 116�6

בור טלפון חכם, תצוגת שמע של חיDISPLAY AUDIO[למידע על ֱ

) ראה הוראות הפעלהMMCSכת מולטימדיה של מיצובישי (ומער

].ת נפרדבחובר ת

מי עמודים 25�4,כת ריסון נוספת כרית אוויר של הנוסע הקדמער2.

4�29

תא כפפות עמוד 29�37.

מחזיק כרטיסים עמוד  29�7

מתג אחזקת בלם עמוד 44�46.

מתג בלם חניה חשמלי עמוד 05�56.

בורר הילוכים עמוד 30�66

מיים* עמוד 04�4בים קדמתג חימום מוש7.

* עמוד 38�S-AWC6בורר מצבי נהיגה 8.

* עמוד 38�S-AWC6בורר מצבי נהיגה 9.

מיים* עמוד 04�4בים קדמתג חימום מוש10.

ידית הילוכים* עמוד  29�116.

בורר הילוכים*  עמוד 30�6

ידית בלם חניה12.

 בלם חניה ידני בלם חניה חשמלי

: אם קיים בר כב*
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חוק למראות חשמליות עמוד  10�6ה מרמתגי בקר1.

ת חלונות חשמליים עמוד 30�3מתגי בקר2.

מתג נעילה עמוד 31�33.

כזית עמוד 18�3מתג נעילת דלתות מר4.

כוונון גובה חגורות הבטיחות עמוד 11�54.

חגורות בטיחות עמוד 08�4

מגני שמש עמוד 23�67.

מראות איפור עמוד 23�7

מחזיק כרטיסים 29�7

מראה פנימית עמוד 10�76.

מי עמוד 02�4ב קדמוש8.

כת הריסוןמיים) של מערבים הקדכרית אוויר צדית (למוש9.

המשלימה עמודים 25�4, 32�4

ב אחורי עמוד 03�4מוש10.

ת הבטיחות האחורית עמוד 13�4וו חגור11

: אם קיים בר כב*

כבפנים הר        1 
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כת הריסון המשלימה עמוד 25�4, 33�4כרית אוויר וילון של מער1.

ידיות אחיזה עמוד 32�27.

מתלה למעיל  עמוד 32�7

בוקים עמוד 30�7מחזיק בק3.

מי* עמוד 32�3מתג גג השמש הקד4.

ת תא נוסעים עמוד 26�7מתג תאור5.

בורית*מיקרופון לדי6.

מי* עמוד 32�3מתג וילון שמש קד7.

ת מפהמי) עמוד 26�7, תאורתאורות מפה ותא הנוסעים (קד8.

עמוד 27�7

משענות ראש עמוד 05�94.

מתג וילון שמש אחורי* עמוד 32�103.

ת תא הנוסעים (אחורית) עמוד 26�7תאור11.

משענת יד אחורית* עמוד 03�124.

מחזיק כוסות אחורי* עמוד 30�7

כיסוי אזור המטען* עמוד 31�137.

: אם קיים בר כב*



מחוונים ובקרות 

סקירה / מדריך מקוצרסקירה / מדריך מקוצרסקירה / מדריך מקוצרסקירה / מדריך מקוצרסקירה / מדריך מקוצר 1-08

ת תא המטען עמוד 27�7תאור1.

כת ריסון לילדים עמוד 22�4עוגנים למער2.

בה ברצפת תא המטען עמוד 33�7תי3.

מגבה עמוד 05�8

כלים עמוד 05�8

ת מטען עמוד 33�7 ווים לקשיר4.

ווי תלייה עמוד 33�57.

תא מטען        1 
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מית* עמוד 116�6מצלמה קד1.

מית* עמוד 71�5מתזי השמשה הקד2

מית עמודים 66�5, 14�10מגבי השמשה הקד3.

[עבור אור גבוה אוטומטי (4. כת איפחות התנגשות), מערAHBחיישן* 

] עמודים 58�LDW,5ב (כת התרעת סטייה מנתי) מערFCMמית (קד (

6�101 ,6�78

ם עמוד 66�5חיישן גש

מי חשמלי* עמוד 32�3גג שמש פנור5.

ת חלונות חשמליים עמוד 30�3בקר6.

פתח מיכל הדלק עמוד 03�72.

מראות צד עמוד 10�86.

פנסי איתות צדדיים עמודים 64�5, 23�10

מצלמת צד* עמוד 116�6

מכסה מנוע עמוד 03�910.

מיים עמודים 64�5, 23�10, 25�10פנסי איתות קד10.

מיים* עמודים 65�5 ,23�10, 26�10פל קדפנסי ער11.

פנסים ראשיים אור גבוה/נמוך עמודים 55�5, 23�1210.

פנסי חניה/ פנסים לנהיגה ביום עמודים  55�5,  57�5, 23�1310.

פנסי חניה/ פנסים לנהיגה ביום עמודים 55�5, 57�5, 23�1410.

פנסי ראשיים אור גבוה/נמוך עמודים 55�5, 23�10, 24�1510.

[עבור מער16. ] עמוד 94�UMS6כת בלימה אוטונומית (חיישנים  *(

חיישני חניה* עמוד 109�6

           פנסים ראשיים מסוג הלוגן    LEDפנסים ראשיים מסוג  

: אם קיים בר כב*

1       כב (חזית)                                                                                חלקו החיצוני של הר                                       
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אנטנה1.

כת כניסה ללא מפתח עמוד 04�3מער2.
כת הפעלה ללא מפתח*, עמוד 08�3מער

נעילה וביטול נעילה של הדלתות עמוד 10�3
)* עמוד 104�TPMS6ת לחץ אוויר בצמיגים (כת בקרמער3.

החלפת צמיגים עמוד 13�8
צמיג עמוד 10�10

לחצי ניפוח צמיגים עמוד  11�10
בת צמיגים עמוד  12�10הצל

שרשראות שלג, עמוד 13�10
מידות הגלגלים והצמיגים עמוד 08�11

פנסים אחוריים עמודים 55�5,  23�410.

פנסי בלימה עמודים 23�10, 28�510.
פנסי איתות אחוריים עמודים 64�5, 23�10,  28�610
פנס נסיעה לאחור עמודים  23�10,  27�710.
[עבור מער8. ] עמוד  89�UMS6כת בלימה אוטונומית (חיישנים  *(

חיישני חניה* עמוד 109�6
פל אחורי עמודים 66�5,  23�10, 27�10פנס ער9.

גלגל חלופי* עמוד 13�108.

מצלמת נסיעה לאחור* עמודים  113�6,  116�116.

ת לוחית רישוי עמודים.  23�10,  29�10תאור12.

ספוילר אחורי13.

פנס בלימה עליון עמוד  23�1410.

דלת תא מטען עמוד 21�153.

ספוילר גג16.

 23�10פנסם אחוריים עמוד 17.

 14�10מגב חלון אחורי עמודים 70�18,5.

כב (מאחור)חלקו החיצוני של הר        1 



ריך מקוצרמד 

1-11סקירה / מדריך מקוצרסקירה / מדריך מקוצרסקירה / מדריך מקוצרסקירה / מדריך מקוצרסקירה / מדריך מקוצר

 1

נעילת הדלתות ודלת תא המטען

וביטול נעילתן

כת הפעלה ללא מפתח*מער

כאשר אתה נושא עמך מפתח חכם, בטווח הפעילות

של המפתח, לחיצה על מתג דלת הנהג או דלת

)B) או על מתג דלת תא המטען (Aמי (הנוסע הקד
(בעת נעילה) תנעל את הדלתות ואת דלת תא

) או תבטל את נעילתן.Cהמטען (

“מ מדלת הנהג, טווח הפעילות  עומד על כ�70 ס

מי ומדלת תא המטען.דלת הנוסע הקד

ריך מקוצרמד  

כת כניסה ללא מפתחמער

חוק כדי לנעול את כללחץ על מתג השלט הר

בטל אתהדלתות ואת דלת תא המטען או כדי ל

הנעילה.

חק של כ�4 מטריםחוק יפעל במרמתג השלט הר

כב.מהר

(נעילה)LOCK מתג 1.

 (ביטול נעילה)UNLOCKמתג 2.

נורית חיווי3.

  מפתח כניסה ללא מפתח   מפתח חכם

“מער “,עיין בפרק  כת הפעלה ללא מפתח

.3 �0 8 עמוד 

“מער “,עיין בפרק  כת כניסה ללא מפתח

3 �0 עמוד 4
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בה משולמתג תאור1.ב הנהגאזור  מוש1 

סובב את המתג כדי להדליק את הפנסים.

כשמתג ההצתה או מצב ההפעלה

, פנסים ראשיים, פנסי חניה,ONבמצב 

ת לוחית רישויאחוריים, תאורפנסים 

AUTOוהנוריות של לוח המחוונים נדלקים

מתוכבים באופן אוטומטי בהתאם לר

{פנסים לנהיגה ביוםהתאור ה החיצונית. 

.{ יידלקו כאשר הפנסים האחוריים כבויים

כל הנורות כבות אוטומטית כשמתג

הלעפהה בצמ וא LOCK בצמב התצהה

.OFFנמצא  במצב 

תרואת ,םיירוחא םיסנפ ,הינחפנסי 

.םיקלוד םינווחמ חול תוירונ ויושיר תיחול

“מתג תאור ב לפנסיםה משולעיין בפרק 

.5 �5 5 “, עמוד  ראשיים ומחליף אורות

1 �  ידית פנסי איתות

 איתות בזמן פנייה1.

באיתות הזמן החלפת נתי2.

 1

נוריות חיווי של פנסי איתות מהבהבות בזמן

ההפעלה של הידית.

כוונון גובה של גלגל ההגה2 �

שחרר את הידית תוך כדי שאתה מחזיק1.

את גלגל ההגה.

כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי.2.

.5 �6 “, עמוד 4 “ידית פנסי איתות עיין בפרק 

פנסים ראשיים ופנסים אחרים נדלקים
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 1 4 � מתג מגבים ומתזים 

Aנעול

Bמשוחרר

“, עמוד “כוונון גובה  גלגל ההגה עיין בפרק 

.6 �0 9

OFF) נורית החיוויA.על מתג המנוע כבית (

ACCנורית החיווי על מתג המנוע דולקת

בכתום.

ON.נורית החיווי במתג המנוע דולקת בירוק

.6 “, עמוד �14 “מתג המנוע עיין בפרק 

MISTתפקוד סילוק אדים

המגבים יפעלו פעם אחת.

OFFמגבים ומתזים לא פעילים

AUTOת מגבים אוטומטיתבקר

םחיישן גש

המגבים יופעלו אוטומטית בהתאם

מית.בות על השמשה הקדמת הרטילר

LOמהירות ניגוב נמוכה

HIמהירות ניגוב גבוהה

מיתנוזל השטיפה יותז על השמשה הקד

באמצעות משיכת הידית לכיוונך.

.5 �6 6 “, עמוד  “מתג מגבים ומתזים עיין בפרק 

נעל את גלגל ההגה בבטחה באמצעות3.

משיכת הידית במלואה כלפי מעלה.

3 �  מתג התנעת המנוע*

]כב המצוידים במער[לכלי ר כת הפעלה ללא מפתח

אם אתה נושא את מפתח ההפעלה ללא מפתח

עמך, באפשרותך להתניע את המנוע. אם אתה לוחץ

על מתג המנוע ללא לחיצה על דוושת הבלמים

בת) או על דוושת המצמד (תיCVTבת הילוכים (תי

הילוכים ידנית), באפשרותך לשנות את מצב

: דההפעלה בס .OFF, ACC, ON, OFFר הבא
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לראייה לאחור תוינוציח תוארמ � 5 1 

  לכוונון מיקום המראות

Lכוונון מראה חיצונית שמאלית 

Rכוונון מראה חיצונית ימנית

1� למעלה

2� למטה

3� ימינה

4� שמאלה

5�מתג קיפול מראות

“ מראות חיצוניות לראייה מאחור, עיין בפרק 

.6 �10 עמוד 

חלון בדלת הנהג1.

מיחלון בדלת הנוסע הקד2.

חלון בדלת אחורית שמאלית3.

חלון בדלת אחורית ימנית4.

מתג נעילה5.

  מתג נעילה

.2�0 3 “, עמוד  “תדלוק עיין בפרק 

כאשר אתה לוחץ על המתג (5), לא ניתן להפעיל

בטל, לחץ שוב עלאת מתגי הנוסעים. כדי ל

המתג.

“, עמוד “מתגי חלונות חשמליים עיין בפרק 

.3 �3 0

INVECS-III CVTבת הילוכים תי
8 הילוכים ומצב ספורט* בעלת 

6 � מתגים של החלונות החשמליים

לחץ על המתג, כדי לפתוח חלון, ומשוך אותו

למעלה כדי לסגור חלון.

7 �  ידית פתיחה של מכסה מילוי דלק

פתח את מכסה מילוי הדלק.

פתח למילוי דלק ממוקם בצדו השמאלי האחורי

כב.של הר

הפעלת בורר הילוכים

ת את יחס ההילוכיםבת ההילוכים הרציפה בוחרתי

כבבי באופן אוטומטי, בהתאם למהירות הרהמיט

ולמיקום של דוושת ההאצה.
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מצבים של בורר הילוכים

ה) עלסימן (אייקון של משולש אזהר 1.

 06�5’ עמªהמסך 

 04�5’עמ ªמסך מידע 2.

 06�5’ עמª      הפרעה למסך תצוגה 

 07�3’ עמªת דלת פתוחה תצוגה של אזהר3.

 08�5’ עמªמד נסיעה 4.

 06�5’ עמª הפרעה למסך התצוגה 5.

 R(הילוך נסיעה לאחור)

מצב זה נועד לנסיעה לאחור.

 N(הילוך סרק)

בת ההילוכים מנוטרלת.במצב זה תי

D(נהיגה)

מצב זה נועד לנהיגה רגילה.

: תצוגה ר ”, בעמודעיין בפרק  ב�תכליתית

.5 �0 2

לחצן נעילה1.

ב להילחץ יחד עםלחצן הנעילה חיי

ת בורר ההילוכים.דוושת הבלם להעבר

תב להילחץ להעברלחצן הנעילה חיי

בורר ההילוכים.

לא צריך ללחוץ על לחצן הנעילה

ת בורר ההילוכים.להעבר

 P(חניה)

 אתבת ההילוכים כדי למנועמצב זה נועל את תי

כב. ניתן להתניע את המנוע במצב זה.תזוזת הר

“תי INVECS-IIIבת הילוכים רציפה עיין בפרק 
CVTבעמוד ,“ 8 הילוכים ומצב ספורט  בעלת 

.6 �3 0

ב�תכליתיתתצוגה ר

כבך במקום בטוח לפניעצור תמיד  את ר

ב�תכליתית מוצג המידעההפעלה. בתצוגה הר

: מד מר חק, מד נסיעה, תצרוכת דלקתהבא

.’ממוצעת וכד

)*HUDתצוגה עילית (

) מציגה מידע על לוחו תצוגהHUDהתצוגה העילית (

בדוק בקלות נתוני בקרים ומחווניםשקוף כך שניתן ל

) תוך כדי הסתכלות’כב, הוראות ניווט וכו(מהירות הר

ך.רעל הד

תצוגה1.

מסך תצוגת מהירות2.
: אם קיים בר כב*
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S-AWC (Super-All Wheel Control)*

S-AWCבת של דינמיקתה משולכת בקר היא מער

בותת לשפר ביצועי נהיגה, פניות ויציכב שעוזרהר

חב של תנאי נהיגה באמצעות ניהולכב במגוון רר

כות הבאות המבוקרותמובנה של המער

 : ,4WD, AYC (Active Yaw Control)אלקטרונית
ABS, ASC.

ךרמצב זה מתאים לנהיגה בד

בותמושלגת בעיקר. יצי

ך חלקה.רת בדמשתפר

מצב אחיזה גבוהה. מצב זה

מותאם לנהיגה בתנאים קשים

ולחילוץ ממצב תקוע. בנוסף,

4WDמבצע נהיגה חזקה ב�
ךרממהירות נמוכה לגבוהה בד

רגילה.

                מצב נהיגה
תפקוד S-AWC

שלג

נעול

ך סלולהרבמצב רגיל יש לנהוג בד

.’בשה או רטובה וכדי

מצב זה מבקר מומנט נהיגה/

מי ימני לגלגלבלימה בין גלגל קד

מייםמי שמאלי ובין גלגלים קדקד

לאחוריים, בהתאם לתנאי נהיגה.

גים תצרוכת דלקבמצב זה מוש

ה.נמוכה ונהיגה מהיר

                מצב נהיגה
תפקוד S-AWC

AUTO

S-AWC בורר מצב

ניתן להפעיל את מצב הנהיגה בלחיצה על המתג

.ONבעוד שמתג ההצתה או מצב ההפעלה ב�

S-AWC (Super-All Wheel“ קרפב ןייע
Control)“.6 �3 7  בעמוד 

מסך תצוגת מידע3.

מסך נתוני ניווט*4.

.5 �5 0 “ בעמוד  “תצוגה עילית עיין בפרק 

: אם קיים בר כב*



 2

02�2..............................................................................................ת סוג הדלקבחיר

03�2...............................................................................................מילוי מיכל הדלק

04�2...............................................................................................התקנת אביזרים

05�2....................כת הדלקאו במערהחשמל כת שינויים/תיקונים במער

05�2.................................................................................................חלקים מקוריים

05�2..............הוראות בטיחות לשמן מנוע משומש ומידע אודות סילוקו

06�2..........................................................מידע על סילוק מצברים משומשים

מידע כללי



ת סוג הדלקבחיר 

מידע כללימידע כללימידע כללימידע כללימידע כללי 2-02

 2

זהירות

)EN228ת (דלק נטול עופר

95 RON.או גבוה יותר 

ת עלול לגרום נזק בדלק המכיל עופרשומיש£

חמור למנוע ולממיר הקטליטי. אין להשתמש

ת.בדלק המכיל עופר

המלצות
דלק

ה הער 

תכת בקרכב עם מנועי בנזין קיימת מערבכלי ר£

נקישות, כך שאתה יכול להשתמש בבנזין נטול

ת 90 אוקטן כאמצעי חירום, במקריםעופר

ת 95 אוקטן או גבוה יותרבהם בנזין נטול עופר

אינו זמין, במהלך נסיעה ארוכה לדוגמה.

ך לכוונן את המנועבמקרים כאלה אין צור

ת 90באופן מיוחד. שימוש בבנזין נטול עופר

אוקטן, מפחית ביצועי המנוע.

ה הער 

חקים קצרים ובמהירויותנסיעות תכופות  למר£

נמוכות, עלולות לגרום להיווצרות משקעים

מו לקשייםכת הדלק ובמנוע, שייגרבמער

בהתנעה ולהאצה איטית. אם בעיות אלה

חשות, מומלץ להוסיף לדלק תוסף ניקוימתר

כב. התוסף יסיר אתבעת תדלוק הר

המשקעים והמנוע יחזור למצבו הרגיל. הקפד

כת הדלק שללהשתמש במנקה מער

מיצובישי. שימוש בתוסף שאינו מתאים עלול

בלת פרטים נוספיםלגרום תקלות במנוע. לק

כז שירות מורשה של מיצובישיפנה למר

ס.מוטור

ה עלול לגרום בעיות כגוןבנזין באיכות ירוד£

ממת המנוע, רעשיםקשיים בהתנעה, הד

חריגים מהמנוע ותגובה איטית. אם אתה

נתקל בבעיות אלו, נסה לתדלק בתחנה של

ת ו/או בבנזין באוקטןרשת תחנות דלק אחר

ה של תקלת מנועשונה. אם נורית האזהר

םכת בהקדמהבהבת, בדוק את המער

כז שירות מורשה של מיצובישיהאפשרי במר

ס.מוטור

פים ומידעסמלים גרת סוג הדלקבחיר  

זהירות

10 אתנול£ % אל תשתמש בריכוז גבוה מ� 

בנפח.
לולע ,לונתא %01 �מגבוה  זוכירב שומישה
 למנוע,,ךבכר לש קלדה תכרעמל קזנ םורגל

כת הפליטה.לחיישני המנוע ולמער

E5:2.7 % דלק למנועי בנזין המכיל עד ל� 

)m/m) 5.0% אתנול ).V/V) חמצן או עד 

E10:3.7% חמצן דלק למנועי בנזין המכיל עד ל� 

)m/m) 10% אתנול ). דלק נטולV/V) או עד ל� 

.EN 228ת תואם תקן עופר

E55%מנוע בנזין תואמים לדלק   (המכיל 

10% אתנול) התואםE10אתנול) ו�    (המכיל 

 .EN 228לתקן האירופי 



מילוי מיכל הדלק 

2-03מידע כללימידע כללימידע כללימידע כללימידע כללי

 2

ה אזהר

ה אזהר

בעת טיפול בדלק, מלא אחר תקנות הבטיחות,£

המוצגות במוסכים ובתחנות הדלק.

ץ מאוד. אתה עלול£ בנזין הוא חומר דליק ונפי

ה בעת תדלוק. לכן,להיכוות או להיפצע בחומר

חקבעת התדלוק דומם תמיד את המנוע והר

מהמקום להבות חשופות, ניצוצות או סיגריות

דולקות. טפל תמיד בדלק בחללים פתוחים

ומאווררים.

ת מכסה פתח מיכל הדלק, הקפדלפני הסר£

לפרוק את מטען החשמל הסטטי של גופך,

כב או שלע בחלק מתכת של הרבאמצעות מג

משאבת הדלק. כל מטען חשמל סטטי על גופך

ץ שיצית את אדי הדלק. עלול ליצור ניצו

בצע את כל תהליך התדלוק (פתיחת מכסה£

') בעצמך. אל תניח לאד םפתח מילוי דלק וכו

ב לפתח מיכל הדלק. אם הנחתנוסף להתקר

ם זה נושא מטעןם אחר לסייע לך ואדלאד

חשמל סטטי, זה עלול להצית את אדי הדלק.

חק מפתח מיכל הדלק עד לסיוםאל תתר£

תהתדלוק. אם תזוז ותבצע פעולה אחר

מית) בעת(לדוגמה ניקוי השמשה הקד

התדלוק, אתה עלול לצבור מטען חדש

של חשמל סטטי.

ך להחליף את מכסה מיכל הדלק,אם יש צור£

השתמש רק בחלק מקורי של מיצובישי

ס.מוטור

מילוי מיכל הדלק  

נפח מיכל הדלק

 :2WD63 ליטרים

 :4WD60 ליטרים

תדלוק

לפני התדלוק כבה את המנוע.1.

פתח מיכל הדלק ממוקם בצד השמאלי2.

כב.האחורי של הר

פתח את דלתית פתח מיכל הדלק באמצעות

ב הנהג.ידית השחרור, הממוקמת לצד מוש

פתיחה1�

הסגיר2 �

זהירות

ץ£ הסר את מכסה מיכל  הדלק לאט מחשש ללח

ץ או ריקבמער כת הדלק. כך משתחרר כל לח

בר במיכל הדלק. אם אתהשעשוי היה להצט

שומע צליל שריקה או צפצוף, המתן עד

ת, עלולת המכסה. אחרשייפסק לפני הסר

להינתז החוצה דלק שיפצע אותך או אחרים.

לפתיחת מכסה מיכל הדלק סובב אותו לאט3.

נגד כיוון השעון.
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זהירות

ה הער 

בעת התדלוק, הנח את המכסה במחזיק£

(A)הממוקם בצד הפנימי של דלתית מיכל 

הדלק.

זהירות

ח התדלוק.אל תטה את אקד  £     

ח התדלוק הפסיק את פעולתולאחר שאקד5.

באופן אוטומטי, הפסק למלא דלק.

ה, סובב את מכסה פתח מילוי דלקלסגיר6.

לאט בכיוון השעון עד שתשמע נקישות. לאחר

מכן, סגור בעדינות את דלתית מיכל דלק.

ח התדלוק לפתח המיכלהכנס את אקד4.

עמוק ככל האפשר.

התקנת אביזרים  

כז שירות מורשהאנו ממליצים לך להתייעץ עם מר

ס.של מיצובישי מוטור

בים חשמליים עלולהכיגויה של רהתקנה ש£

לגרום לשריפה. עיין בסעיף ”שינויים/תיקונים

“, בספרכת החשמל או במערבמער כת הדלק

נהג זה.

ר, תפוקת שידור והליךרוש (תדלמידע ד£

ההתקנה) על התקנה של מכשיר קשר פנה

ס.ובישי מוטור’כז שירות מורשה של מיצלמר

ר, תפוקת השידור, ותנאי ההתקנהאם התד

אינם מתאימים הם יכולים להפריע להתקנים

אלקטרוניים ולפגוע בבטיחות ההפעלה של

כב.הר

שימוש בטלפון סלולארי או במכשיר קשר בתוך£

כב ללא אנטנה חיצונית, עלול לגרום הפרעותהר

בותיהן להפעלה לאכת החשמל ובעקבמער

כב.בטיחותית של הר

אין להשתמש בצמיגים וגלגלים שאינם עומדים£

במפרטים.

למידע המתייחס למידות גלגלים וצמיגים, עיין

.“ “מפרטים בפרק 

! נקודות חשובות

ב מספר גדול של אביזרים וחלקי חילוף של יצרניםעק

שונים הזמין בשוק, אין כל אפשרות לא רק למיצובישי

כזי השירות של מיצובישיס אלא גם למרמוטור

בור או התקנה של חלקיםבדוק אם חיס, למוטור

כב מיצובישי שלך.כאלה משפיע על הבטיחות של ר

בדיקה ולטיפולכבך מצויד במחבר אבחון לר£

ה האלקטרונית.כת הבקרבמער

בדאל תחבר כל אביזר אחר למחבר האבחון, מל

ך בדיקה וטיפול.מכשיר אבחון לצור

םת, המצבר עלול להיפרק, ועלולה להיגראחר

כב אוכות האלקטרוניות של הרתקלה במער

ת.תקלה בלתי צפויה אחר

בור התקן שאינומות מחיכמו כן, תקלות הנגר

תציוד אבחון עשויות לא להיות מכוסות במסגר

האחריות.

יש להתקין אביזרים וחלפים אופציונליים£

בועות בחוק המקומי,בהתאם למגבלות הק

ובהתאם להנחיות ולאזהרות המופיעות

כב.פים לרבמסמכים המצור



כת חשמל או דלקשינויים ותיקונים במער 

2-05מידע כללימידע כללימידע כללימידע כללימידע כללי

 2

זהירות

כב בטוחיםה תמיד כלי רס ייצרמיצובישי מוטור

מה הגבוהה שלובאיכות גבוהה. כדי לשמר את הר

בטיחות ואיכות, חשוב שהתקנה של אביזרים או

בוצעוכת החשמל או הדלק, יביצוע שינויים  במער

ס.בהתאם להנחיות של מיצובישי מוטור

כב או נעשהעים בגוף הראם חוטי החשמל נוג£

שימוש בשיטות התקנה לא נכונות (לדוגמה

ם נזק), עלול להיגר’ללא שימוש בנתיכי מגן וכו

בותיו להתלקחלהתקנים חשמליים ובעק

שריפה או תאונה.

ה אזהר

הוראות בטיחות לשמן מנוע

משומש ומידע על סילוקו

גם אם חלקים אלה מאושרים באופן רשמי, לדוגמה

“ (ההער “היתר מפעילים כללי כה של החלק),על ידי 

ה באופןאו על ידי ייצור של החלק בשיטה שאושר

בור אות לאחר חירשמי, או בהיתר להפעלה בודד

התקנה של חלקים כאלה, לא ניתן להסיק מכך

כבך לא תושפע מהם.בטיחות הנהיגה של רש

באופן עקרוני לא מוטלת כל אחריותבון שהבא בחש

מת הבטיחותמים המעריכים או הרשמיים. רעל הגור

בית מובטחת רק אם חלקים (חלקי חילוףהמר

ס ואביזרים מקוריים שלמקוריים של מיצובישי מוטור

ס), המומלצים נמכרו והותקנומיצובישי מוטור

ס. המלצהכז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

כביזהה חלה על שינויים במפרטי ייצור של ר

מיצובישי.

בצע שינוייםמטעמי בטיחות, במקרים כאלה עליך ל

כז שירות מורשה מיצובישיבהתאם להמלצות של מר

בד.בל

/תיקונים במער כתשינויים

החשמל או הדלק

חלקים מקוריים  

רוע תולחמ םורגל לולע רזוחו ךשוממ עגמ£

כולל דלקות וסרטן. ,תורומח

בע עם העור ככל שניתן, ושטוף היטמנע מג£

ע.לאחר כל מג

ם שלג ידחק שמני מנוע משומשים מהישהר£

ילדים.

בות לספק לך מכוניתס השקיעה רמיצובישי מוטור

מעולה, בעלת האיכות והאמינות הגבוהות ביותר.

ס,השתמש בחלפים מקוריים של מיצובישי מוטור

אשר תוכננו ויוצרו, כדי לשמר את מכונית המיצובישי

שלך במצב הטוב ביותר. חלקי החילוף המקוריים של

ס מזוהים באמצעות הסימן שלהלן,מיצובישי מוטור

כז שירות מורשה מיצובישי.וניתן להשיגם בכל מר
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מידע אודות סילוק מצברים

משומשים

כבך כולל מצברים ו/או צוברים.ר

בבם  באשפה ביתית רגילה.אין לער

עבור טיפול הולם ומיחזור של

מצברים משומשים, נא קח אותם

לנקודות איסוף מתאימות, בהתאם

לחוקים המקומיים של מדינתך

ולתקנות האיחוד האירופי

2006/66/EC.

באמצעות סילוק נכון של מצברים

ה עלאלה, אתה מסייע לשמיר

ך ומונע פגיעהמשאבים יקרי ער

בה, שעלולות לנבועביבבריאות ובס

מטיפול לא נכון באשפה.

בהביהגן על הס

כות ניקוז, מים וקרקע אינו חוקי. השתמשזיהום מער

בשירותי איסוף אשפה מאושרים, כגון מתקנים

כזי שירות המספקים מתקניםעירוניים, מוסכים ומר

הלהשלכת שמנים ומסנני שמן משומשים. במקר

בלת עצותשל ספק התייעץ ברשות המקומית לק

להשלכה.
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ה הער 

ה הער 

המפתח מתאים לכל המנעולים.

ה אזהר

אשר אתה נושא עמך מפתח בטיסות, איןכ  £

ץ על אף לחצן בעת שאתה נמצא במטוס. ללחו
ץ בעת שאתה נמצא אם אחד הלחצנים נלח
במטוס, המפתח יפלוט גלים אלקטרו�מגנטיים

העלולים להשפיע לרעה על תפקוד המטוס.

בעת נשיאת המפתח בתיק, וודא שהלחצנים
ץ בטעות. לא יכולים להילח

אל תנקה אותו במכשירי ניקוי על�קוליים£
או ציוד דומה.

אל תשאיר את המפתח במקום בו הוא£
חשוף לטמפרטורות גבוהות או ללחות

גבוהה.
המנוע מתוכנן כך שהוא לא יותנע אם קוד£

ב של האימובילייזר וקוד הזיהויהזיהוי במחש
בלת פרטים אודותבמפתח אינם תואמים. לק

המפתח ואודות השימוש בו, עיין בנושא
.“ “אימובילייזר אלקטרוני

כת אזעקה נגדכב המצוידים במער[עבור כלי ר£
]גני בה

ב לפרטים הבאים אםהקדש תשומת ל
“.כת האזעקה נקמער “פעיל בעה למצב 

“ בעמוד  23�3.עיין בפרק ”מער כת אזעקה
כת האזעקה נמצאת במצבאם מער£

ריכה, תישמע האזעקה אם אחת הדלתותד
ה מנעילהנפתחת, לאחר ששוחרר

באמצעות המפתח, באמצעות כפתור
הנעילה הפנימי או באמצעות מתג הנעילה

כזית.המר

בעה למצבכת האזעקה נקגם אם מער£
כת אינו מוכנס, אםפעיל, מצב הכנת המער

כת הכניסהכב לא ננעל באמצעות מערהר
כת ההפעלהללא מפתח או באמצעות מער

ללא מפתח.

מפתח הפעלה ללא מפתח

מפתח כניסה ללא מפתח1�

מפתח הפעלה ללא מפתח2�

מפתח חרום3�

המפתח הוא התקן אלקטרוני מדויק כולל£
ר אותות מובנה. אנא הקפד על הנקודותמשד

גוי.הבאות למניעת תפקוד ש
בו הואאל תשאיר את המפתח במקום ש£

חשוף לאור שמש ישיר, לדוגמה, על לוח
המכשירים.

אל תפרק או תשנה את המפתח.£
אל תכופף את המפתח בכוח ואל תחשוף£

אותו למכות חזקות.
אל תחשוף את המפתח למים.£
חק ממחזיקישמור את המפתח הר£

מפתחות מגנטיים.
כות שמע,חק את המפתח ממערהר£

בים אישיים, טלוויזיות וכל ציוד אחרמחש
המייצר שדות מגנטיים.

חק את המפתח מהתקנים הפולטיםהר£
גלים אלקטרומגנטיים חזקים, כגון טלפונים

ריםסלולאריים, מכשירי אלחוט עם תד
פואיים).גבוהים (כולל התקנים ר

מפתחות  

מפתח כניסה ללא מפתח

תג מספר המפתח

בע על התג, כפי שמצוין באיור.מספר המפתח מוט

מפתחות
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ה הער 

תעד את מספר המפתח ואחסן את המפתח ותג

מספר המפתח במקומות נפרדים, כך שתוכל להזמין

סכז שירות מורשה מיצובישי מוטורמפתח ממר

“מ, במקר בוד מפתחותה של אימטעם כלמוביל בע

מקוריים.

האימובילייזר האלקטרוני מיועד להפחית באופן ניכר

כת היאת המערכב. מטרבת הראת האפשרות לגני

כב ולמנוע ניסיון התנעה שאינו חוקי.בית את הרלהש

ניתן להתניע באופן חוקי רק באמצעות מפתח

כת האימובילייזר.המשויך למער

זהירות

וא רזייליבומיאה תכרעמ תא תונשל הסנת לא£

 תקלהםורגלכדי לא  ,תופסות הל ףיסוהל

באימובילייזר.

בל את קודכב עלול לא לקבמקרים הבאים הר£
הזיהוי מהמפתח המשויך, והמנוע לא יותנע.

כת כניסה ללא מפתח)כב עם מער(כלי ר

ע עם מחזיקכאשר המפתח נמצא במג£
מפתחות או עם חפץ מתכתי או מגנטי

אחר.

אימובילייזר אלקטרוני

בה)(שולל התנעה נגד גני

כת כניסה ללא מפתחמער 

מפתח כניסה ללא מפתח1�

מפתח חרום2�

ה הער 

ע עםכאשר תפס המפתח נמצא במג£
מתכת של מפתח אחר.

ע במפתחות אחריםכאשר המפתח נוג£
המצוידים באימובילייזר אלקטרוני או נמצא

כבבתם (כולל מפתחות של כלי רבקר
אחרים).

חק את החפץ או המפתחבמקרים אלה הר
כב. נסה שוב להתניעהנוסף ממפתח הר

את המנוע. אם המנוע אינו מתניע, אנו
כז שירות של מיצובישיממליצים לפנות למר

ס.מוטור
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ה הער 

ה הער 

נעילה

(1). כל הדלתות ודלת תא לחץ על לחצן הנעילה

המטען תנעלנה. פנסי האיתות יהבהבו פעם אחת

כאשר הדלתות ודלת תא המטען נעולות.

כת נעילהכב המצוידים במערלמעט כלי ר£

מוחלטת, ניתן להגדיר את ביטול הנעילה של

הדלתות ודלת תא המטען כך שרק דלת תא

הנהג תשתחרר מנעילה, כאשר לחצן ביטול

נעילה (2) נלחץ פעם אחת.

אם תפקוד ביטול נעילה של הדלתות ודלת

ר כפי שמתואר לעיל, כלתא המטען מוגד

הדלתות ודלת תא המטען תפתחנה, כאשר

לוחצים על לחצן ביטול נעילה פעמיים

ברציפות.

“הגד ת תפקוד ביטול נעילתרעיין בנושא 

“, בעמוד 61�5. דלתות ודלת תא המטען

כת כניסה ללא מפתחמער

ת את המפתח שלך, הזמן מפתחאם אבד£
כז שירות מורשה של מיצובישיחדש ממר

כוש מפתחם האפשרי. כדי לרס בהקדמוטור
כבך ואת כלחלופי או מפתח נוסף, קח את ר

כז שירות מורשה שלהמפתחות הנוספים למר
ס. יש לרשום מחדש את כלמיצובישי מוטור

בת שלה הממוחשהמפתחות ביחיד
האימובילייזר. האימובילייזר יכול לרשום

:  עד £8 מפתח כניסה ללא מפתח
מפתחות שונים.

: עד 4 מפתחות£ מפתח הפעלה ללא מפתח
שונים.

כת כניסה ללא מפתחמער

ביטולחוק לנעילה או לחץ על הלחצן בשלט הרל
הנעילה של כל הדלתות, ולפתיחת דלת תא

המטען. ניתן גם להפעיל את המראות החיצונית.
(אם קיים)

נעילה לחצן1�
לחצן ביטול נעילה2�
נורית חיווי3�

מפתח כניסהמפתח הפעלה ללא מפתח

ללא מפתח

ביטול נעילה

לחץ על לחצן ביטול הנעילה (2). נעילת כל הדלתות

תבוטל. אם בעת ביטול נעילת הדלתות ודלת תא

מית נמצא במצבת הפנים הקדהמטען מתג תאור

DOORת הפנים האחורית נמצא, או שמתג תאור

ת הפנים תידלק ל� 15“, תאור£באמצע במצב ”

ך ומחווני האיתות יהבהבו פעמיים.שניות בער

ניתן להגדיר הפעלה של פנסי החניה ושל הפנסים

האחוריים למשך 30 שניות. עיין בנושא ”מחוונים

: תאור “ בעמוד 61�5.ובקרים ת כניסה
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ה הער  ה הער 

כב המצוידים במתג לקיפול שלעבור כלי ר£

מראות חיצוניות, מראות החיצוניות

מתקפלות פנימה או החוצה, כאשר הדלתות

ננעלות או כאשר נעילתן מבוטלת, באמצעות

כת הכניסה ללאחוק של מערמתגי השלט הר

: מראות “התנעה ונהיגה מפתח. עיין בנושא 

“ בפרק 10�6. חיצוניות

אם לחצן ביטול נעילה (2) נלחץ ואף דלת לא£

: הדלתות ינעלו שוב נפתחת בתוך 30 שניות

באופן אוטומטי.

ניתן לשנות את התפקודים שמצוינים£

כז שירות מורשהבהמשך, התייעץ עם מר

ס.מיצובישי מוטור

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

כת המולטימדיה שלכת השמע) או מערמער

ךרבצע כוונים ד), ניתן לMMCSמיצובישי (

המסך.

ניתן לשנות את הזמן  עד לנעילה£

המחודשת האוטומטית.

את תפקוד אישור הפעולה (הבהוב פנסי£

איתות) ניתן להגדיר לפעולה רק בנעילה

או  רק בביטול נעילה של הדלתות ושל דלת

תא המטען.

ניתן לשנות את מספר ההבהובים של£
פנסי האיתות לאישור הפעולה.

כת הכניסה החכמה לא תפעל במצביםמער£
: הבאים

המפתח הושאר במתג ההצתה. (למעט£
כת הפעלה ללא מפתח)כב עם מערכלי ר

כב עם. (כלי רOFFמצב ההפעלה הוא £
כת הפעלה ללא מפתח)מער

מתג הנעילה (1) נלחץ כאשר דלת או£
דלת תא המטעו הייתה פתוחה.

חק של כ� 4מתג המפתח יפעל במר£
כב. אך, טווח ההפעלה שלמטרים מהר

כב נמצאהמפתח עשוי להשתנות אם הר
ר רדיו/טלוויזיה.ליד תחנת כוח, או משד

אם אחת מהבעיות הבאות קורות, סוללת£
המפתח ריקה.

חקמתג המפתח הופעל בטווח המר£
כב, אבל לא ננעלה/בוטלה נעילה שלמהר

אף דלת.

נורית החיווי (3) דולקת באור חלש או£
אינה דולקת כלל.

כז שירות מורשהלפרטים נוספים, פנה למר
ס.של מיצובישי מוטור

אם אתה מחליף את הסוללה בעצמך,
“ “הליך החלפת סוללת המפתח ראה 

בעמוד 07�3

כת הנעילההפעלת מער

המוחלטת*

כת כניסה ללא מפתחמער 

ה הער 

קיפול

המראות החיצוניות לראייה לאחור יתקפלו באופן

אוטומטי, לאחר נעילת הדלתות ודלת תא מטען

באמצעות לחצן נעילה (1).

כת הנעילה המוחלטתניתן להפעיל את מער

באמצעות לחיצה על מתג הנעילה  (1) פעמיים.

.3�91 דומעב “תטלחומ הליענ תכרעמ“ אשונב ןייע

ת את המפתח שלך, הזמן מפתחאם אבד£
כז שירות מורשה של מיצובישיחדש ממר

ם האפשריס בהקדמוטור

אם ברצונך להוסיף מפתח, אנו ממליצים לך£
כז שירות מורשה שירות מורשהלפנות למר

סובישי מוטור’של מיצ

כבך.המפתחות הבאים זמינים עבור ר£

: עד לשמונה£ מפתח כניסה ללא מפתח
: עדמפתחות שונים  מפתח חכם

בעה מפתחות שונים.לאר

(לכליהפעלת המראות החיצוניות 

כב המצוידים במתג לקיפול מראות)ר
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ה הער 

ה הער 

כת כניסה ללא מפתחמער

לפתיחה

המראות החיצוניות לראייה לאחור יפתחו באופן

אוטומטי, לאחר ביטול נעילת הדלתות ודלת תא

המטען באמצעות לחצן נעילה (2).

ניתן לשנות את התפקודים כמתואר להלן.£.

כז שירות מורשה של מיצובישיפנה למר

ס.מוטור

כת קישור טלפוןכב מותקנת מעראם בר

כת המולטימדיהכת השמע או מערלצג מער

 ניתן לשנות את,(MMCS)של מיצובישי  

כת.רות ממסך המערההגד

כת השמע.ראה הוראות הפעלה נפרדות למער

נפתחות אוטומטית כאשר דלת הנהג£

ONת ומתג ההתנעה מסובב למצב נסגר
 או מצב ההפעלה מועברACCאו למצב 

.ACC או ONל� 

בנוסף הן מתקפלות אוטומטית כאשר£

 אוLOCKמתג ההתנעה מועבר למצב 

 ודלת הנהג נפתחת.OFFלמצב הפעלה 

כבנפתחות אוטומטית כאשר מהירות הר

“ש. מגיע ל� 30 קמ

נטרל את תפקוד הפתיחה האוטומטי£

המראות החיצוניות ניתנות  לקיפול

ולפתיחה במצבים הבאים, אפילו לאחר

מים.השינויים הקוד

לאחר לחיצה על לחצן הנעילה לנעילה של

הדלתות ושל דלת תא המטען, אם מתג

הנעילה נלחץ שוב פעמיים ברצף במהלך

ך, המראות החיצוניותכ�30 שניות בער

יתקפלו.

לאחר לחיצה על לחצן ביטול הנעילה

ביטול הנעילה של הדלתות ושל דלת תאל

המטען, אם מתג ביטול הנעילה נלחץ

שוב פעמיים ברצף במהלך כ�30 שניות

ך, המראות החיצוניות ייפתחו שוב.בער

רחאלו ,LOCK בצמל התצהה תגמ תא בבוס1.

כב עםבד כלי רמכן הסר את המפתח (מל

כת הפעלה ללא מפתח), או העבר אתמער

כתכב עם מער (כלי רOFFמצב ההפעלה ל� 

להפעלה ללא מפתח).

ב למצבה המשולהעבר את המתג התאור2.

AUTO.והשאר את דלת הנהג פתוחה ,

 UNLOCK (2) (1) ולחצן LOCKלחץ על לחצן 3.

למשך 4 עד 10 שניות, בו�זמנית.

ת ביטול נעילה של  הדלתותרהגד

כבבד כלי ר(מלודלת תא המטען 

כת נעילה מוחלטת)המצוידים במער

ניתן להגדיר את ביטול הנעילה של הדלתות באחד

משני המצבים להלן.

בכל הפעלה של  ביטול נעילת דלתות, יישמע צלצול

לציון מצב של תפקוד ביטול נעילת הדלתות ודלת

תא המטען.

כאשר נלחץ לחצן ביטול
נעילה, לחצן נעילה/ביטול
נעילה בדלת הנהג, בדלת

מי או דלת תאהנוסע הקד
המטען פעם אחת תבוטל

הנעילה של כל הדלתות ודלת
[הגד ]תא המטען.  רות מפעל

כאשר נלחץ לחצן ביטול
נעילה, לחצן נעילה/ביטול

נעילה בדלת הנהג פעם אחת,
תבוטל הנעילה רק בדלת

הנהג.
כאשר נלחץ לחצן ביטול

נעילה, לחצן נעילה/ביטול לה
בדלת הנהג/דלת תא המטען

פעמיים ברצף, תבוטל הנעילה
של כל הדלתות ותא המטען.

                 מצבמספר צלצולים

צפצוף אחד

שני צפצופים
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כת כניסה ללא מפתחמער 

כוש סוללה חדשה בכל חנותבאפשרותך לר£

למוצרי חשמל.

כז שירות מורשה שלאם תרצה, במר£

ך את הסוללה בשלטמיצובישי יחליפו עבור

חוק.הר

הסר את מפתח החירום מהמפתח. (מפתח2.

“חכם בל “מפתח חירום בד) ראה 

בעמוד 16�3.

כאשר סמל מיצובישי פונה כלפיך, הכנס קצה3.

להב מברג שטוח עטוף בבד לתוך חריץ כיסוי

חוק, ובאמצעותו פתח את הכיסוי.השלט ר

  ו�LOCKב את מתגי ר עוקדשחרר בס4.

UNLOCKבתוך 10 שניות, מלחיצת לחצן 

LOCK ב 3. בשל

ה אזהר

זהירות

קיימת סכנת התפוצצות, אם סוללה הותקנה£
לא נכון.

החלף סוללה ישנה בסוללה מסוג זהה או
ביל.מק

חק אתחוק פתוח, הרכאשר מכסה השלט הר£
ביםכיע בר ואל תיג’השלט ממים, אבק וכד

הפנימיים שלו.

ה הער 

חוק.) מהשלט הרAהסר את הבורג (1.

ה הער 

כת מולטימדיהכב המצוידים במערבכלי ר£
(MMCS)ס ת של מיצובישי מוטורותקשור

בצע כוונון באמצעות המסך. עייןניתן ל
ת.ת הפעלה נפרדבחובר

תהליך החלפת סוללה בשלט

חוקהר

לפני שאתה מחליף את הסוללה, הסר חשמל

סטטי מגופך על ידי נגיעה במתכת מאורקת.

ה הער 

בצע את התהליך כאשר סמלהקפד ל£

מיצובישי מופנה כלפיך. אם סמל מיצובישי

אינו מופנה לכיוונך, כאשר אתה פותח את

חוק, המתגים עלולים ליפול.כיסוי השלט הר

מפתח הפעלה ללא מפתח מפתח כניסה ללא מפתח

מפתח כניסה ללא מפתח
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כת הפעלה ללא מפתח*מער

חוק.ר השלט הרסגור בחוזקה את משד6.

ב 1.ת בשל) שהסרAה את בורג (הברג בחזר7.

בד)(מפתח חכם בל

- צד

+צד 

בעסוללה מסוג מט

CR 2032

הסר את הסוללה הישנה.4.

.5) + ) כלפיBהכנס סוללה חדשה כאשר צד 

מטה.

ב 2.החזר את מפתח החירום שהוצאת בשל8.

בד)(מפתח חכם בל

כת הכניסה ללא מפתח פועלת.בדוק שמער9.

ת לך לנעולכת ההפעלה ללא מפתח מאפשרמער

בטל את נעילת הדלתות ודלת תא המטען ולהתניעול

את המנוע בקלות רק על ידי נשיאת המפתח

להפעלה אתך.

ניתן להשתמש במפתח החכם כמפתח השלט

חוק לכניסה ללא מפתח.הר

“ בעמוד 19�6.ראה התנעה והד ממה של המנוע

“מער “ בעמודעיין בנושא  כת כניסה  ללא מפתח

.3� 04

על הנהג לשאת עמו תמיד את המפתח. מפתח

הנחוץ לנעילה וביטול נעילת הדלתות, ודלת תא

בד זאת, להפעלתהמטען, להתנעת המנוע, ומל

בדוקבתו, הקפד לכב ועזיכב. לכן, לפני נעילת הרהר

שהמפתח החכם נמצא ברשותך.

ה אזהר

*חתפמ אלל הלעפה תכרעמ

  אסורםירוטלירביפד וא בל יבצוק ילעב םישנאל£

רים או למשד(A)רים החיצוניים ב למשדלהתקר

. גלי הרדיו המופקים על ידי(B)הפנימיים 

כת ההפעלה ללא מפתח, עלולים להשפיעמער

ברילטוריםפיב או על הדלרעה על קוצבי ל

המושתלים.

- צד

+צד 

בעסוללה מסוג מט

CR 1620

מפתח הפעלה ללא מפתח

מפתח כניסה ללא מפתח
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כת הפעלה ללא מפתח*מער 

פואייםאם אתה משתמש במכשירים ר£

,םירוטלירביפדב או בד קוצבי לאלקטרוניים מל

בדוק אתכדי ל ,רישכמה ןרציל שארמ הנפ

ההשפעה של גלי רדיו על המכשירים. גלי הרדיו

פואייםעלולים להשפיע לרעה על המכשירים הר

האלקטרוניים.

כתבאפשרותך להגביל פעולות מסוימות של מער

כים הבאות. (ניתןרההפעלה ללא מפתח בד

כתכת ההפעלה ללא מפתח כמערלהשתמש במער

כז שירות מורשהכניסה ללא מפתח). אנא פנה למר

ס.של מיצובישי מוטור

באפשרותך להגביל פעולות לנעילה וביטול£

נעילה של הדלתות ושל דלת תא המטען.

באפשרותך להגביל את הפעולות להתנעת£

המנוע.

כת ההפעלה ללאבטל את פעולת מערניתן ל£

מפתח.

כת ההפעלה ללא מפתחלאחר שפעולות מער

:שונו, המשד רים יפעלו באופן הבא

נעילה וביטול נעילת הדלתות או דלת תא£

ר פנימי.ר חיצוני ומשדבד, משדהמטען בל

: משדהתנעת המנוע בל£ בד.ר פנימי בלבד

ה הער ה אזהר

כת ההפעלה ללא מפתח משתמשת בגלמער£
אלקטרומגנטי חלש מאוד. במקרים הבאים,

כת ההפעלה ללא מפתח עלולה לאמער
:לפעול כראוי או עלולה להיות לא יצי בה

בה ציוד הפולט גלי רדיוביכאשר קיים בס£
חזקים, כגון תחנות כוח, תחנת רדיו או

ה תעופה.טלוויזיה או שד

כת ההפעלה ללא מפתחכאשר מער£
ת דוגמתנישאת ביחד עם מכשיר תקשור

טלפון סלולרי או מכשיר קשר, או עם מכשיר
ב.אלקטרוני דוגמת מחש

ע בחפץ מתכתיכאשר המפתח החכם נוג£
 מונח תחתיו.או

תכת כניסה ללא מפתח אחרכאשר מער£
בת מקום.נמצאת בשימוש בקר

כאשר הסוללה של המפתח החכם£
התרוקנה.

כאשר המפתח החכם נמצא באזור שיש בו£
גלי רדיו ורעש חזקים.

.םוריחה חתפמב שמתשה הלאכ םירקמב
“הפעלה ללא תפקוד הפעלה עיין בנושא 

“ בעמוד 16�3. ללא מפתח

ע עם המפתח החכםלהתנעת המנוע, ג£
במתג התנעה.

“ “אם המפתח החכם אינו פועל כראוי ראה 
בעמוד 23�6.

מכיוון שהמפתח החכם קולט אותות כדי£
כב, סוללתבררים שלהתקשר עם המשד

רגה, ללא קשרהמפתח מתרוקנת בהד
ך החיים של הסוללהלשימוש שנעשה בו. אור

הוא שנה אחת עד שנתיים, בהתאם לתנאי
השימוש. כאשר הסוללה מתרוקנת, החלף
אותה בעצמך לפי התהליך המתואר בעמודים

כז שירות מורשה של מיצובישימים או במרקוד
ס.מוטור

“תהליך החלפת סוללה בשלט עיין בנושא 
“, בעמוד 07�3.הר חוק

מכיוון שהמפתח החכם קולט אותות כל הזמן,£
וקליטה של אותות רדיו חזקים עלולה להביא
להתרוקנות הסוללה, אל תשאיר את המפתח

ב אישי או ציוד אלקטרוניליד טלוויזיה, מחש
אחר.

ה הער 

כתטווח הפעולה של מער

ההפעלה ללא מפתח

סנכיהל ךילע ,םכחה חתפמה תא אשונ התא רשאכ
,חתפמ אלל הלעפהה תכרעמ לש הלועפה חווטל
גהנה תלד לש הליענ לוטיב/הליענ ןצחל לע ץוחללו

LOCK וא OPEN גתמ לע וא ,ימדקה עסונה תלד וא
לש יוהיזה דוק הז ןמזב .ןעטמה את תלד לש
.תמואמ ךלש חתפמה
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כת הפעלה ללא מפתח*מער

טווח פעולה עבור נעילה וביטול נעילת

הדלתות ודלת תא המטען

“מ מידית דלת תא טווח הפעולה הוא כ� 70 ס

מי ודלת תא המטען.הנהג, ידית דלת הנוסע הקד

ה הער 

בטל נעילת דלתות ולהתניעבאפשרותך לנעול או ל
את המנוע, רק אם קודי הזיהוי של המפתח החכם

כב תואמים.שלך והר

אם סוללת המפתח החכם מתרוקנת או£

קיימים גלים אלקטרומגנטיים ורעשים חזקים,

טווח הפעולה עשוי להתקצר ופעולת המפתח

בה.בלתי יציעלולה להפוך ל

ה הער 

“מגם אם המפתח החכם נמצא במר£ חק 70 ס
מימידית דלת הנהג, מידית דלת הנוסע הקד

או מדלת תא המטען, אך קרוב לקרקע או
כת עשויה לא לפעול.ב, המערבגובה ר

“ נמצא בטווח הפעולה,£ אם ”המפתח החכם
ם שאינו נושא את המפתח יכול לנעולגם אד

בטלאת הדלתות ואת דלת תא המטען, או ל
את נעילתן על ידי פתיחת דלת הנהג, דלת

ען.מי או דלת תא המטהנוסע הקד

:  כיוון נסיעה קדימה*

:  טווח פעולה
ה הער 

בטל נעילה בלחיצה על מתגיםניתן לנעול ול£
מיות או בדלת תאבאחת הדלתות הקד

“ מזוהה. המטען, רק כאשר ”המפתח החכם

בצע את הפעולה אםייתכן שלא ניתן יהיה ל£
מית, לחלון או לדלתאתה קרוב מדי לדלת הקד

תא המטען.

טווח פעולה להתנעת המנוע

כב.טווח הפעולה הוא בפנים הר
:           כיוון נסיעה קדימה*

:  טווח פעולה

:           כיוון נסיעה קדימה*

:  טווח פעולה
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כת הפעלה ללא מפתחמער 

ה הער 

מצא בטווחהמפתח החכם נגם כאשר £

הפעולה, אך בתוך תא הכפפות או על חלקו

העליון של לוח המחוונים, בכיס דלת או בתא

המטען, ייתכן שלא יהיה ניתן להתניע את

המנוע.

קרוב מדי לדלת או לחלון,המפתח החכם אם £

ייתכן שניתן יהיה להתניע את המנוע, או

כב. מחוץ לר הואלהחליף מצב הפעלה גם אם

להפעלה באמצעות תפקוד

הפעלה ללא מפתח
נעילת הדלתות ודלת תא המטען

כאשר אתה נושא את המפתח החכם, אם אתה

 בדלת הנהג(A)לוחץ על לחצן נעילה/ביטול נעילה 

מי או לחצן נעילה של דלת תאאו בדלת הנוסע הקד

כת,, בתוך טווח הפעולה של המער(B)מטען 

הדלתות יינעלו.

פנסי האיתות יהבהבו פעם אחת.

: דלתות, נעילה “נעילה וביטול נעילה עיין בנושא 
“ בעמודים 16�3, 18�3  ו�מר כזית, דלת תא מטען

.3�21

A� מתגי נעילה/ביטול נעילת דלת נהג או הנוסע

מיהקד

B� מתג נעילת דלת תא המטען

C� מתג פתיחת דלת תא המטען

ה הער 

ודא שהמפתח החכם נמצא אתך לפני נעילת£
הדלתות. אפילו אם המפתח החכם נשאר

כב בתא הכפפות או בתא אחסון קטן אחר,בר
כב עשוי להינעל, בהתאם לקליטת גלי הרדיוהר

בתיים אחרים, והמפתח עלולביותנאים ס
כב.להינעל בתוך הר

כב המצוידים במתג לקיפול מראותלכלי ר£
הצד. מראות הצד מתקפלות באופן אוטומטי,
כאשר כל הדלתות ננעלות באמצעות תפקוד

ההפעלה ללא מפתח.
“מראות  : “ עיין בנושא ”התנעה ונהיגה

“ בעמוד 10�6. חיצוניות 
כת נעילה מוחלטת, לחיצה עלכב עם מערבר£

מי בדלת הנהג או בדלת הנוסע הקד(A) מתג 
 בדלת תא מטען פעמיים(B) או על מתג 

כת הנעילהריכת מערברציפות, מפעילה את ד
“הגד “ת המעררהמוחלטת (עיין בנושא  כת

בעמוד 19�3).
תפקוד ההפעלה ללא מפתח אינו פועל£

: במצבים הבאים
כב.המפתח החכם נמצא בר£
.OFFמצב ההפעלה אינו £
דלת פתוחה או פתוחה חלקית.£

ניתן להשתמש במתג הפתיחה של דלת תא£
.הכלהכ לעננ בכרהש קודבל ידכ ,)C( ןעטמה

לחץ על מתג הפתיחה של דלת תא המטען
כב, אםבתוך כ� 3 שניות לאחר נעילת הר

ב יותר מ� 3 שניות ותלחץ עלתמתין זמן ר
מתג פתיחת דלת תא המטען, נעילת כל

הדלתות ודלת תא המטען תבוטל.
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כת הפעלה ללא מפתח*מער

כב.בדיקת הר ניתן לכוונון את הזמן הנותר ל£
כז שירות מורשהלמידע נוסף התקשר למר

ס.של מיצובישי מוטור

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

בת רכת תקשורכת השמע) או במערמער
), ניתןMMCSובישי (’תכליתית של מיצ

ך המסך. ראה הוראותרבצע כוונים דל
כת השמע.הפעלה נפרדות למער

ה הער 

ביטול נעילת הדלתות ודלת תא המטען

אם המפתח החכם נמצא ברשותך ואתה לוחץ על
מתג הנעילה/ביטול הנעילה בדלת הנהג או הנוסע

)A) או על מתג הפתיחה של דלת תא המטען (C(
בתוך טווח הפעילות, תבוטל נעילה בכל הדלתות

ובדלת תא המטען.

או מית נמצא במצב ה הקדאם מתג התאור
“, תידלק£ה האחורית במצב ”אם מתג התאור

ה הפנימית ל� 15 שניות. פנסי האיתותהתאור
יהבהבו פעמיים.

בות הלחיצה על אחד המתגים לא נפתחתאם בעק
דלת או דלת תא המטען תוך 30 שניות, יינעלו כל

הדלתות באופן אוטומטי.
: דלתות, נעילה “נעילה וביטול נעילה עיין בנושא 

“ בעמודים 16�3, 18�3מר כזית, דלת תא המטען
ו� 21�3.

ה הער  ה הער 

כבך מצויד במתג הקיפול של המראותאם ר£
החיצוניות, המראות החיצוניות המקופלות

בות ביטול נעילה שלנפתחות אוטומטית בעק
דלתות ושל דלת תא המטען באמצעות

המפתח החכם.
“ : מראות חיצוניות “התנעה ונהיגה עיין בנושא 

בעמוד 10�6.
כת נעילהכב המצוידים במערלמעט כלי ר£

כת ההפעלהמוחלטת, ניתן להגדיר את מער
בדללא מפתח כך שתיפתח דלת הנהג בל

בלחיצה על מתג הנעילה/ביטול הנעילה של
דלת הנהג.
ה כמתואר לעיל, תבוטלרכת הוגדאם המער

נעילה בשאר הדלתות ובדלת תא המטען
בות שתי לחיצות על מתג הנעילה/ביטולבעק

הנעילה בדלת הנהג.
“הגד ה של תפקוד ביטול נעילהרעיין בנושא 

“ בעמוד 06�3. של דלת ושל דלת תא המטען

כת ההפעלה ללא מפתח לא תפעלמער£
: בתנאים הבאים

כב.המפתח החכם נמצא בתוך הר£

.OFFמצב ההפעלה הוא לא 

בדוק שכל הדלתות ודלת תא המטעןכדי ל£
נעולות, אל תבטל את נעילתן באמצעות מתג
הפתיחה של דלת תא המטען במשך 3 שניות

אחרי הנעילה.

בדיקתרוש לניתן לכוונן את פרק הזמן הד£
כז שירותהנעילה. למידע נוסף פנה למר

מורשה של מיצובישי.

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

בת רכת תקשורכת השמע) או במערמער
בצע), ניתן לMMCSתכליתית של מיצובישי (

ך המסך.רכוונים ד

כתראה הוראות הפעלה נפרדות למער
השמע.

בין ביטול הנעילהניתן לכוונן את פרק הזמן ש£
כז שירותלנעילה האוטומטית. פנה למר

מורשה של מיצובישי

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

בת רכת תקשורכת השמע) או במערמער

בצע), ניתן לMMCSתכליתית של מיצובישי (

ך המסך. ראה הוראות הפעלהרכוונים ד

כת השמע.נפרדות למער

 אישור פעולה בעת נעילה וביטול נעילה

ניתן לאשר את הפעולה כמתואר בהמשך. עם זאת,

תת תא הנוסעים תידלק רק אם מתג תאורתאור

או מית נמצא במצב תא הנוסעים הקד

ת תא הנוסעים האחורית נמצא במצבשמתג תאור

“.£אמצעי ”
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 3 ה הער 

£: ניתן לשנות את התפקודים באופן הבא

כז שירותבלת מידע נוסף, פנה למרלק

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

בת רכת תקשורכת השמע) או במערמער

בצע), ניתן לMMCSתכליתית של מיצובישי (

ך המסך. ראה הוראות הפעלהרכוונים ד

כת השמענפרדות למער

ניתן להגדיר שאישור הפעולה (הבהוב£

פנסי האיתות יינתן רק במהלך הנעילה,

או רק במהלך ביטול הנעילה.

בטל את אישור הפעולה (המציינתניתן ל£

את הנעילה או ביטול הנעילה של

הדלתות, בהבהוב של פנסי האיתות).

ניתן לשנות את מספר ההבהובים של£

פנסי האיתות עבור אישור הפעולה

פנסי האיתות).(הבהוב

כת הפעלה ללא מפתח*מער 

:  פנסי האיתות יהבהבו פעם אחת. בנעילה

: ת תא הנוסעים תידלקתאורבעת ביטול נעילה

ר מכן פנסי האיתותחאלו ,תוינש 51כ�  ךשמל

יהבהבו פעמיים.

כת הנעילה המוחלטת*הפעלת מער

כת הנעילה המוחלטת,כב המצוידים במערבכלי ר

כת הנעילה המוחלטתניתן להפעיל את מער

באמצעות מתג נעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג או

 בדלת תאLOCKמי, או מתג בדלת הנוסע הקד

המטען.

“מער “ עיין בנושא  בעמודכת נעילה מוחלטת

.3�19
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כת הפעלה ללא מפתח*מער

אזהרות

ב�תכליתית  יתריעו בפני הנהג.כת ההפעלה ללא מפתח, הזמזם והודעות במסך המידע בתצוגה הרכב או הפעלה בשוגג של מערבת הרכדי למנוע את גני

כת ההפעלה ללא מפתח.ה של תקלה במערה מוצגת גם במקרכב ואת המפתח החכם. האזהרה, בדוק תמיד את הראם מופעלת אזהר

:  מסך  : מסך LCDסוג 1  בצבע אחד.LCD צבעוני.   סוג 2

ה (פתרון)                                                              הערזמזם תצוגה         פריט

זיהוי תקלה

סוללת המפתח

נחלשת

זמזם פנימי נשמע

פעם אחת.

זמזם פנימי נשמע

פעם אחת.

זמזם פנימי נשמע

פעם אחת.

כת הפעלה ללא מפתח.קיימת תקלה במער

ה אינה מופעלת אםה מופעלת (האזהרהסוללה מתחילה להיחלש, האזהר

הסוללה התרוקנה לחלוטין).

ה, או כאשר המנוע מותנע, האזהרOFFכאשר מתג ההצתה מסובב למצב  הפעלה ממצב 
: מופעלת אם אחד התנאים הבאים מתקיים

אתה נושא מפתח חכם בקוד אחר או ייתכן שמפתח החכם נמצא מחוץ לטווח ההפעלה.£

.ןיטולחל הנקורתההחכם חתפמה תללוס£

הפעולה נחסמה על ידי גלים אלקטרומגנטיים.£

ע במפתח החכם במתג ההתנעה לשינוי מצב ההפעלה או להתנעת המנוע.ה זה, גבמקר

“ בעמוד 23�6. “אם המפתח החכם אינו פועל כראוי ראה 

המפתח

לא זוהה

מתג ההתנעה

נלחץ פעם אחת.

מתג ההתנעה נלחץ

פעמיים או יותר.
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כת הפעלה ללא מפתח*מער 

מפתח

כת הפעלה,מער

ת הוצאתבקר

המפתח

, אם אתה סוגר דלתOFFבד כב נמצא בחניה בכל מצב פעולה מלכאשר הר£
כב, תופקלאחר פתיחת דלת כלשהי ומוציא את המפתח החכם מתוך הר

כב.ה עד שהמפתח יתגלה בתוך הראזהר

ללא פתיחת דלת, ןולח ךרד בכרה ךותמ םכחה אם אתה מוציא את המפתח£
 לא תפעל.חתפמה תאצוה לש הרקבהכת מער

,לעפת חתפמה תאצוהה של כת הבקרביעה כדי שמערניתן לשנות את הק£
ך חלון ללא פתיחת דלת.רכב ד מתוך הרםכחה חתפמה תא איצומ התא םא

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורלמידע נוסף, פנה למר

רוש להתנעת המנוע.אפילו אם המפתח החכם נמצא בטווח הפעילות הד£

בחוק אינם תואמים, לדוגמה עקכב ושל השלט ראם קודי הזיהוי של הר

ה עשויה לפעול.בה חיצונית או תנאים אלקטרומגנטיים, האזהרביהפרעת ס

זמזם פנימי

נשמע פעם אחת

ה (פתרון)                                                              הערזמזם תצוגה         פריט

זמזם חיצוני

נשמע לסירוגין

, אם אתה סוגר את כל הדלתות ואת דלת תא המטען כאשר המפתחOFFבמצב הפעלה £

כב, ואתה מנסה לנעול את הדלתות ואת דלת תא המטען בלחיצה עלהחכם נשאר בתוך הר

 של דלתLOCKמי, או על מתג מתג נעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג או בדלת הנוסע הקד

ה ולא תוכל לנעול את הדלתות ואת דלת תא המטען.תא המטען, תופק אזהר

 נועל את הדלתות ואת דלת תא המטען. גםהתאש ינפל , ברשותךםכחה חתפמהודא ש£

הביבסב היולת היהת תותלדה תליענש ןכתיי ,בכרהת את המפתח החכם בתוך אם השאר

.םיינורטקלא תותואבו תינוציחה

כת למניעתמער

נעילת מפתחות

כבבתוך הר

זמזם פנימי
נשמע פעם

אחת
זמזם חיצוני

נשמע למשך 3
שניות לסירוגין
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דלתות 

כתמער

תלמניעת השאר

דלת פתוחה

זמזם פנימי נשמע
פעם אחת, זמזם

חיצוני נשמע למשך
3 שניות לסירוגין .

, ואתה מנסה לנעול את הדלתות ואת דלת תא המטען בלחיצהOFFכאשר מצב הפעולה הוא 
 של דלתLOCKמי  או על מתג על מתג נעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג או בדלת הנוסע הקד

ה ולאתא המטען כאשר אחת הדלתות או דלת תא המטען לא נסגרו במלואן, תופק אזהר
תוכל לנעול את הדלתות ואת דלת תא המטען.

ת מצבתזכור

OFF

זמזם פנימי נשמע
פעם אחת, זמזם

חיצוני נשמע למשך 3
שניות לסירוגין.

, אם אתה סוגר את כל הדלתות ואת דלת תא המטען ואז אתהOFFכאשר מצב פעולה אינו 
מנסה לנעול את הדלתות ואת דלת תא המטען בלחיצה על מתג נעילה/ביטול נעילה בדלת

ה ולא תוכל של דלת תא המטען, תופק אזהרLOCKמי, או על  מתג הנהג או בדלת הנוסע הקד
.לנעול את הדלתות ואת דלת תא המטען

ה (פתרון)                                                              הערזמזם תצוגה         פריט

הפעלה ללא תפקוד הפעלה ללא

מפתח

ה הער 

.דבלב םוריח יבצמב םוריחה חתפמב שמתשה£
אם סוללת המפתח להפעלה ללא מפתח

ם האפשרי כדיהתרוקנה, החלף אותה בהקד
שתוכל להשתמש במפתח ההפעלה.

לאחר השימוש במפתח החירום החזר אותו£
תמיד לתוך מפתח ההפעלה.

מפתח חירום

מפתח החירום מובנה בתוך המפתח החכם. אם

לא ניתן להשתמש בתפקוד המפתח החכם, לדוגמה

כיוון שסוללת המפתח החכם התרוקנה או כיוון

כב התרוקן, באפשרותך לנעול אתשמצבר הר

ת מפתח החירום.בטל את נעילתן בעזרהדלתות ול

 שחרר את(A)כדי להשתמש במפתח החירום 

, והסר את מפתח החירום מתוך(B)כפתור הנעילה 

.(C)המפתח החכם 

 “ “דלתות בעמוד 16�3.עיין בנושא 

לתותד  

זהירות

 עםהעיסנ :בטיה תורוגס תותלדה יכ אדו£ 

ב מסוכנת.דלתות שאינן סגורות היט

כב. ברהחגשה אלל םידלי ריאשת לא םלועל£

היזהר לא לנעול את הדלתות כאשר£

כב.המפתחות נמצאים בר
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דלתות 

ה הער 

כב,כדי למנוע נעילת המפתחות בתוך הר£
ת כפתורלא ניתן לנעול את דלת הנהג בעזר

הנעילה בדלת הנהג או באמצעות המפתח
כאשר היא פתוחה.

נעילה וביטול נעילה באמצעות

המפתח

דלת נהג

נעילה�1

נעילהביטול 2�

ה הער 

ה הער 

כאשר נועלים או מבטלים נעילה במפתח, רק£
דלת הנהג תינעל/ נעילתה תבוטל.

לנעילת או ביטול נעילת כל הדלתות ודלת תא
כזית,המטען השתמש במתג הנעילה המר

כת הכניסה ללא מפתח או תפקודמער
ההפעלה ללא מפתח.

“נעילת דלתות מר “ בעמודעיין בנושא  כזית
“מער “ בעמוד18�3,  כת כניסה ללא מפתח
“ מער “ בעמוד04�3,  כת הפעלה ללא מפתח

.3�11

כת הפעלה ללאכב מצויד במעראם הר£
בטל אתמפתח, ניתן לנעול את הדלתות ול

נעילתן באמצעות מפתח החירום, עיין בנושא
“ בעמוד הקוד ם  בעמוד 16�3.“מפתח חירום

נעילה1�

ביטול נעילה2�

ך, כדי לפתוחמשוך את הידית הפנימית בדלת לעבר

את הדלת.

ח את דלת הנהג ללא שימושניתן לפתו£
בכפתור הנעילה, על ידי משיכת הידית

הפנימית בדלת.

כת נעילה מוחלטת, איןכב המצויד במערבר£
חיפתבטל את נעילת הדלת בדאפשרות ל

מתג הנעילה לצד ביטול נעילה, בעת
רוכה (עיין ב�כת הנעילה המוחלטת דשמער
“ בעמוד 19“מער �3).כת נעילה מוחלטת

כבנעילה וביטול נעילה מתוך הר
נעילה ללא שימוש במפתח

מי, דלת אחוריתדלת נוסע קד

כב נועל אתמת הרבוב מפתח החירום לכיוון קדסי

בוב לאחור מבטל את נעילת הדלת. עייןהדלת, וסי

.“ גם בנושא ”נעילה וביטול נעילה
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הסט את כפתור הנעילה הפנימי למצב נעול (1)

וסגור את הדלת (2).

ה הער 

 בעת שהדלת פתוחה, לא ניתן לנעול את  £

דלת הנהג באמצעות כפתור הנעילה הפנימי.

ה הער 

ביטול נעילה,מעבר חוזר ונשנה בין נעילה ל£
כת ההגנה המובניתעלול להפעיל את מער

כזית ולמנוע ממנהכת הנעילה המרבמער
ה, המתן כדקה לפניבר קורלפעול. אם הד

כזית.הפעלת מתג הנעילה המר

כאשר דלת הנהג פתוחה, לא ניתן לנעול£
כזית.אותה. באמצעות מתג הנעילה המר

נעילה1�

ביטול נעילה2�

ביטול נעילה של הדלתות ודלתל

תא המטען

ביטול נעילה שלבחור את התפקודים לאתה יכול ל

הדלתות ודלת תא המטען באמצעות מתג ההצתה

או מתג המנוע, או באמצעות במצב ידית בורר

ההילוכים.

כזיתנעילת דלתות מר 

נעילה וביטול הנעילה של הדלתות

ודלת תא המטען

כזיתבאמצעות מתג נעילת הדלתות המר

בטל את נעילת כל הדלתות כוללניתן לנעול או ל
דלת תא המטען באמצעות לחיצה על מתג

כזית בדלת הנהג.הנעילה המר

כב נשלחתפקודים אלה אינם מופעלים כאשר הר

מהמפעל. להפעלה או נטרול  תפקודים אלו, נא פנה

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורלמר

כזיתנעילת דלתות מר

שימוש במתג ההצתה או במתג המנוע

כל הדלתות ודלת תא המטען תשתחררנה מנעילה,

 אוLOCKבכל פעם שמתג ההצתה יסובב למצב 

.OFFבע כ� מצב הפעולה ייק

באמצעות בורר ההילוכים

כל הדלתות ודלת תא המטען תשתחררנה מנעילה

  (חניה)Pב במצב בורר ההילוכים ישולבכל פעם ש

  או מצב הפעולהONכאשר מתג ההצתה במצב 

.ONב� 
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ה הער 

כת כניסה ללאמער
תחמפ

כת קישור טלפון לצגכב עם מערבכלי ר£  

כת מולטימדיה שלכת השמע או מערמער

), הפעולות במסך יכולותMMCSמיצובישי (

ביצוע כוונון. ראה הוראות הפעלהלשמש ל

מתג ביטול נעילה.כת השמע. נפרדות למער

זהירות

בה.כת הנעילה המוחלטת מסייעת במניעת גנימער

כתכאשר נעילת כל הדלתות בוצעה באמצעות מער

כת ההפעלההכניסה ללא מפתח או באמצעות מער

כת הנעילה המוחלטת לאללא מפתח, מער

ת את ביטול נעילת הדלתות באמצעותמאפשר

כפתורי הנעילה הפנימיים.

כת הנעילה המוחלטת,אל תפעיל את מער£
כתכב. כאשר מערם בתוך הרכאשר נמצא אד

בטלרוכה, אין אפשרות להנעילה המוחלטת ד
את נעילת הדלתות באמצעות כפתורי הנעילה

כת הנעילהכת את מעררהפנימיים. אם ד
המוחלטת בטעות, בטל את נעילת הדלתות

חוקבאמצעות לחצן ביטול הנעילה בשלט הר

כת הכניסה ללא מפתח.או במער

כתת המעררהגד

חתפמ אלל הלעפה תכרעמ

כת נעילה מוחלטת*מער 

. לאחרLOCKובב את מתג ההצתה למצב ס1.
כב עםמכן הוצא את המפתח (בכלי ר

כת כניסה ללא מפתח), או הצב אתמער
כב עם (בכלי רOFFמצב הפעולה במצב 

כת הפעלה ללא מפתח).מער

כב. סגור את כל הדלתות ואת דלתצא מהר2.
תא המטען.

 במפתח השלט (A)לחץ על לחצן הנעילה3.
חוק או על מתג הנעילה/ביטול נעילההר

 או על(C)מי בדלת הנהג או דלת הנוסע הקד
, לנעילת(D) בדלת תא המטען LOCKמתג 

כל הדלתות ודלת תא המטען. פנסי האיתות
יהבהבו פעם אחת.

לחץ על המתג שוב בתוך 2 שניות.4.
פנסי האיתות יהבהבו שלוש פעמים, כדי לציין

כה.רכת הנעילה המוחלטת נדשמער

-Cמתגי נעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג והנוסע

מי.הקד

D�*מתג נעילה בדלת תא המטען

E�.מתג פתיחה של דלת תא המטען

נעילה מוחלטת* 
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נעילה1�
ביטול נעילה2�

כתנטרול המער

כאשר מבוצעות הפעולות הבאות, נעילת הדלתות

כתודלת תא המטען תתבטל, ובו זמנית תנוטרל מער

הנעילה המוחלטת.

חוק. של השלט הר(B)לחיצת מתג ביטול נעילה £

(C)לחיצה על  מתג נעילת/ביטול נעילת הדלת £
מי, בעתבדלת הנהג או בדלת הנוסע הקד

שאתה נושא מפתח הפעלה. מתג פתיחת דלת

 נלחץ.(E)תא המטען 

ה הער 

אם אף דלת כולל  דלת תא המטען אינה£

ע ביטול הנעילה,נפתחת תוך 30 שניות מרג

כת הנעילההדלתות תינעלנה מחדש ומער

ך שוב.רהמוחלטת תיד

ה הער 

כתרוך את מערתות ולדניתן לנעול את הדל£
הנעילה המוחלטת בו זמנית, בלחיצה אחת

חוק, במתג) בשלט הרAעל מתג הנעילה (
) בדלת הנהג או דלתCהנעילה/ביטול נעילה (

מי או מתג הנעילה בדלת תאהנוסע הקד
כז). לפרטים נוספים, פנה למרDהמטען (

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

כת קישור טלפון לצגכב עם מערבכלי ר
כת מולטימדיה שלכת השמע או מערמער

), הפעולות במסך יכולותMMCSמיצובישי (
ביצוע כוונון.לשמש ל

כת השמע.ראה הוראות הפעלה נפרדות למער

כתגם כאשר אין אפשרות להשתמש במער£
כת הפעלה ללאהכניסה ללא מפתח (או מער

ביטול נעילת הדלתות, ניתןמפתח) ל
ביטול נעילת דלת הנהג.להשתמש במפתח ל

ביטול נעילת דלת הנהגשימוש במפתח ל
כת הנעילה המוחלטת בדלתינטרל את מער

בטל אתבד. אם ברצונך בהמשך להנהג בל
נעילת שאר הדלתות, סובב את מתג ההצתה

 או  את מצב הפעולהACC או ONלמצב  
.ACC או ONלמצב 

כתרוך את מערניתן לנעול את הדלתות ולד£
הנעילה המוחלטת בו זמנית, בלחיצה אחת

חוק, במפתח השלט ר(A)על מתג הנעילה 
במתג הנעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג או

LOCKאו על מתג (C) מי דלת הנוסע הקד
בלת מידע נוסף פנה. לק(D)בדלת תא המטען 

ס.מוטורשי כז שירות מורשה של מיצובילמר

ה הער 

כתריכת מעראם אתה זקוק לעצות אודות ד£
כז שירותהנעילה המוחלטת, פנה למר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

נעילה להגנת ילדים בדלתות

האחוריות

נעילה להגנת ילדים בדלתות אחוריות

ה הער 

 במפתח (A)לחיצה אחת על לחצן הנעילה£

כת הנעילהחוק בעת שמערהשלט הר

רוכה, תגרום לפנסי האיתותהמוחלטת ד

כתלהבהב 3 פעמים, כדי לאשר שמער

רוכה.הנעילה המוחלטת ד

כתבדיקת המער

כתרוך את מערפתח את כל החלונות ולאחר מכן ד
“ריכת המערהנעילה המוחלטת (עיין ב� ”ד כת

ם).בעמוד הקוד

כת הנעילה המוחלטת הכנס ידריכת מערלאחר ד
בטל את נעילת הדלתותך החלון, ודא שאינך יכול לרד

באמצעות כפתורי הנעילה.
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זהירות

ה אזהר

כאשר אתה פותח וסוגר את דלת תא המטען,£

בה הקרובה, והיזהר לאביודא שאין אנשים בס

להיחבט בראשך או ללכוד את אצבעותיך,

.’ך וכוצוואר

בר על דלת תא המטעןח שהצטהסר שלג או קר£

ת, היא עלולה להיסגרלפני פתיחתה. אחר

פתאום בשל המשקל הכבד שמונח על הדלת.

אחרי שפתחת את דלת תא המטען, ודא שהיא£

פתוחה במלואה ושהיא מקובעת במצב זה.

אם פתחת את דלת תא המטען חלקית, היא

עלולה ליפול ולהיטרק. אם אתה פותח את דלת

כבך חונה בשיפוע, קשהתא המטען כאשר ר

יותר לעשות זאת מאשר על מישור, ודלת תא

המטען אף עלולה ליפול ולהיטרק.

נעילה להגנת ילדים מונעת פתיחה לא רצויה של
כב. אם הכפתור נמצאהדלתות האחוריות מתוך הר

במצב נעילה, אין אפשרות לפתוח את הדלתות
האחוריות באמצעות הידית הפנימית, אלא רק

באמצעות הידית החיצונית.

אם הכפתור נמצא במצב ביטול נעילה, מנגנון
הנעילה להגנת ילדים אינו פועל.

 האחורי,בשומב בשוי דלי רשאכ העיסנה תעב £

השתמש בנעילה להגנת ילדים למניעת פתיחה

בלתי רצויה של הדלת, אשר עלולה לגרום

לתאונה.

תא המטען אינו מיועד להסעת נוסעים. אל£

תסיע בו אנשים או תאפשר לילדים לשחק בו.

ה.בר עלול לגרום לתאונה חמורהד

מסוכן לנסוע אם דלת תא מטען פתוחה,£

) חסרCOגז חד תחמוצת הפחמן (מכיוון ש

צבע וריח עלול לחדור לתא הנוסעים. גז זה

ה ואף למוות.בוד ההכרעלול לגרום לאי

דלת תא המטען  

דלת תא המטען 

ה אזהר

/ביטול נעילה לנעילה

בטל נעילתה,ניתן לנעול את דלת תא המטען או ל

כזית בדלת (צד הנהג).באמצעות מתג הנעילה המר

נעילה1�

2� ביטול נעילה

ה הער 

מעבר חוזר ונשנה בין נעילה וביטול נעילה עלול£
לגרום למנגנון ההגנה המובנה של נועלי

כזית למנוע את הפעלתהנעילה המר
ה זה, המתן דקה אחת לפניכת. במקרהמער

כזית.שאתה מפעיל את מתג הנעילה המר

זהירות

אל תעמוד מאחורי צינור הפליטה בעת טעינה£

ופריקת מטען. החום מצינור הפליטה עשוי

לגרום לכוויות.

כדי למנוע נזק לדלת תא המטען, לפני£

פתיחתה ודא שהאזור מעל או מאחורי דלת

תא המטען פנוי.
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זהירות

דלת תא מטען

ה הער 

לפתיחה

ץ לר כבלפתיחה מחו

אחר ביטול נעילה של דלת תא המטען, לחץ עלל
, ומשוך את דלת(A)מתג פתיחת דלת תא המטען 

תא המטען כלפי מעלה.

לא ניתן לפתוח את דלת תא המטען אם£

לא פתחת אותה מיד לאחר שלחצת על מתג

הפתיחה

ה לחץ שוב על מתג הפתיחהבר קוראם הד

ם את דלת תאשל דלת  תא המטען והר

המטען.

לא ניתן לפתוח את דלת תא המטען£
החשמלית, אם המצבר התרוקן או נותק.

הלסגיר

 למטה כפי(A)משוך את מאחז דלת תא המטען 

ת באופןושחרר אותה לפני שדלת תא המטען נסגר

מלא, לאחר מכן טרוק בעדינות את דלת תא המטען

מבחוץ.

ת דלת תא המטען, ודא תמידבעת סגיר£

האצבעות שלך או שלת עלשהיא אינה נסגר

ם אחר.אד

ה אזהר כבפתיחה מתוך הר

כב.ניתן לפתוח את דלת תא המטען גם מתוך הר

כב תוכנן כך שלא ניתן יהיה לפתוח את תאהר

המטען בעת שהמצבר פרוק.

 בתוך תא מטען.(A)פתח את הכיסוי 1.

 לפתיחת דלת תא המטען.(B)הזז את הידית 2.

חוף את דלת תא המטען לפתיחתה.ד3.

הקפד שמכסה ידית שחרור דלת תא המטען תמיד

עיהיה סגור בעת נסיעה כדי שהמטען לא יפג

ביא לפתיחת דלת תאבר שיבשוגג בידית, ד

המטען.
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ה הער 

 שתפקידן(B)כב מותקנות בוכנות גז בר£
לתמוך בדלת תא המטען.

 2

גוי.כדי למנוע נזק או תפקוד ש
חוף או תמשוך אתאל תחזיק, אל תד£

.ןעטמה את תלד תריגס  תעב ,זגה תונכוב
בקאל תחבר אף חומר פלסטי, נייר ד£

בוכנות הגז.וכדומה ל
ביבס םילבח וא םירתימ רושקת לא£

 הגז.תונכוב
אל תתלה שום חפץ על בוכנות הגז.£

ה הער 

כת אזעקהמער  

כת אזעקהמער 

ה להתריע על התנהגותכת האזעקה נועדמער

כב ולמנוע כניסה בלתי חוקיתב הרביה מסחשוד

כב על ידי הפעלת אזעקה, אם דלת, דלתלתוך הר

תא המטען או מכסה המנוע נפתחים, כאשר

כתכב לא בוטלה באמצעות מערנעילת הר

כת האזעקה.אל תשנה או תוסיף חלקים למער£

אם תעשה זאת, אתה עלול לגרום תקלות

כת האזעקה.במער

זהירות

האזעקה לא תפעל, אם הדלתות נסגרו£

כזיתבאמצעות מפתח או מתג הנעילה המר

כת כניסה ללאשל הדלתות (ולא כמו במער

מפתח או בתפקוד הפעלה ללא מפתח).

אם פנסי כב עם חיישן אזעקה פנימי,בכלי ר£

האיתות לא מהבהבים לאחר הנעילה וביטול

כת כניסה ללא מפתחהנעילה באמצעות מער

או תפקוד הפעלה ללא מפתח, ייתכן שקיימת

כת האזעקה.תקלה במער

כז שירות מורשהכב במרבדוק את הרדאג ל

ס. אם תפקוד האישורשל מיצובישי מוטור

(הבהוב פנסי האיתות בנעילת ובביטול נעילת

הדלתות) מנוטרל, פנסי האיתות לא

מהבהבים לאחר פעולת נעילה וביטול נעילה.

למידע אודות תפקוד האישור, עיין בנושא

“ בעמודים 04�3“מער כת כניסה ללא מפתח

“המער “וגם בנושא   כת הפעלה ללא מפתח

בעמוד 11�3.

כתכב עם חיישן אזעקה פנימי, מערבכלי ר£

 במצביםהאזעקה עשויה להיות מופעלת

: הבאים

כב.חיצת כלי רבעת שימוש במתקן ר£

ת.כב על גבי מעבורת הרבעת העבר£

בעת חניה בחניון אוטומטי.£

הכניסה ללא מפתח או תפקוד ההפעלה ללא

כב המצוידים בחיישןמפתח. כמו כן, בכלי ר

ה אחדאזעקה פנימי, האזעקה תופעל אם יקר

:הד ברים הבאים

כב (תפקוד זיהויניסיון לא חוקי להזיז את הר£

כב).הטיית הר

כב (תפקוד זיהויזיהוי תנועה בתוך הר£

כב)ה לרחדיר

ניתוק מסוף המצבר.£

“.רכת האזעקה מוגדמער “פעיל ת במצב 

רות, נא בצע אתכאשר אתה מבצע שינויים בהגד

כתרות מערהתהליך הרשום בנושא ”שינוי הגד

“ בעמוד 25�3. האזעקה

Smartphone Linkכת כב המצוידים במערבכלי ר
Display Audioכת (קישור טלפון לצג מער

כת המולטימדיה של מיצובישיהשמע) או מער

)MMCSך המסך.רבצע כוונים ד), ניתן ל
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כת האזעקה יש 4 מצבילמער

הפעלה
ה הער 

בה כלה שכת נמשך מהנקודזמן הכנת המער

הדלתות ננעלו על ידי לחיצה על לחצן הנעילה בשלט

חוק או באמצעות תפקוד הפעלה ללא מפתח,הר

כת נכנסבה מצב הפעלת המערה שועד לנקוד

לתוקף.

כת אזעקהמער 

20 שניותמצב הכנת המער )כת (כ� 

(A)הזמזם מצפצף לסירוגין ונורית הבטיחות 
מהבהבת.

ם או חיית מחמד בתוךכאשר משאירים אד£
כב.הר

כאשר משאירים חלון או גג שמש פתוח.£

ב כמו אביזרכאשר משאירים חפץ בלתי יצי£
כב.או צעצוע מבד ממולא בתוך הר

תרעס וא דרבבעת ממטרים ממושכים של £
.המודכו םימערו םיקרב

“ל יש לנטרל את בהתאם למצבים הנ
כב ואת תפקוד גילויתפקוד גילוי הטיית הר

כב.ה לפנים הרחדיר

“ביטול  הגנה נגד הטיית הר כבעיין בנושא 
“ בעמודה לתוך הרותפקוד גילוי חדיר כב

.3�28

ניתןכב עם חיישן אזעקה פנימי, בכלי ר£
לכוונן את הרגישות של תפקוד גילוי

כב. לפרטים נוספים נא פנהה לתוך הרחדיר
.סרוטומ ישיבוצימ לש השרומ תוריש זכרמל

במהלך זמן זה, ניתן באופן זמני לפתוח דלת או את

כת הכניסה ללאדלת תא המטען, ללא שימוש במער

מפתח או תפקוד ההפעלה ללא מפתח, ומבלי לגרום

להשמעת האזעקה (לדוגמה כאשר אתה שוכח

כב או אתה מבחין כי נשאר חלוןבר�מה בתוך הרד

פתוח).

רוכהכת דמצב מער

(הזמזם מפסיק לצפצף ונורית החיווי ממשיכה

.)להבהב הבהובים קצרים יותר
כת,מיד לאחר שהסתיים מצב הכנת המער

רוכה.כת דכת מתחילה לפעול כמערהמער

כת מזהה פתיחה לא חוקית של אחתאם המער

הדלתות, של דלת תא המטען או מכסה תא המנוע,

ב כיביתופעל האזעקה כדי להזהיר את האנשים מס

כב נמצא במצב חריג.הר

כב באופן לאכמו כן, אם נעשה ניסיון להזיז את הר

כב, תופעל האזעקה.ה לתוך הרחוקי, או מזוהה חדיר

הפעלת האזעקה

: אזעקה פנימית (כ� 10 שניות)

כב מפנייישמע צפצוף המזהיר את האנשים בר

מצב חריג.

כב עם חיישן אזעקה פנימי)(למעט כלי ר

: אזעקה חיצונית (כ� 30 שניות)
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ה הער 

האזעקה תימשך אם פעולות לא חוקיות  £

תתבצענה שוב, גם אם האזעקה הפסיקה

לפעול.

כתביטול הפעלת המער

כת במצב הכנתבטל את הפעלת המערניתן ל
כת.ריכת המערכת או במצב דמער

בטל את האזעקה לאחר הפעלתה.בנוסף, ניתן ל

“נטרול המער “ביטולעיין בנושא  “ בעמוד  28�3,  כת
“בעמוד  29�3. האזעקה

מית ומתגמשוך את ידית מגבי השמשה הקד3.

השטיפה לכיוונך והחזק אותה.

LOCK(מאחר שמתג ההצתה נמצא במצב 
, לא יותז נוזלOFFאו מצב ההפעלה הוא 

.)שטיפה

כת אזעקהמער 

ה הער 

כתרות של מערשינוי הגד

האזעקה

“ או למצב “פעיל ניתן להגדיר את האזעקה למצב 

.“ “לא פעיל

: פעל באופן הבא

  והוצאLOCKסובב את מתג ההצתה למצב 1.

כת כניסה ללאכב עם מעראת המפתח (כלי ר

מפתח) או העבר את מצב ההפעלה למצב

OFFכת הפעלה ללאכב עם מער (כלי ר

מפתח).

 והשארAUTOה במצב הצב את מתג התאור2.

את דלת הנהג פתוחה.

ם אחר או בעתכב לאדבעת השאלת הר£
כתם אחר שאינו מכיר את מערשאד

כב, הקפד להעניק לאותוהאזעקה נוהג בר
כת האזעקה.בר יסודי אודות מערם הסאד

כת האזעקהם שאינו מכיר את מעראם אד
כב ומפעיל אתמבטל בשוגג את נעילת הר

האזעקה, האזעקה תהווה מטרד לאנשים
בה.ביבס

פנסי האיתות יהבהבו  והצופר (אזעקה עבור כלי
כב עם חיישן אזעקה פנימי) ישמיע צפירותר

כבב לרבילסירוגין, להזהיר אנשים הנמצאים מס
על מצב לא רגיל .

“ בעמוד 29�3. “הפעלת האזעקה עיין בנושא 
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לאחר כ� 10 שניות יושמע הזמזם. המשך4.

מית ומתגלהחזיק את ידית מגבי השמשה הקד

השטיפה משוכה כלפיך.

מית(אם תשוחרר ידית מגבי השמשה הקד

ה.רומתג השטיפה, יתבטל מצב שינוי ההגד

בלהתחלת התהליך מחדש בצע אותו החל משל

.(3

כאשר הזמזם מפסיק לצפצף וידית מגבי5.

השמשה עדיין משוכה כלפיך, לחץ על מתג

ת מצבבחירחוק, ל בשלט הר(A) ביטול נעילה 

רות האזעקה.הגד

מספר הצפצופים 
ת האזעקהרמצב הגד של הזמזם

האזעקה לא פעילה1

האזעקה פעילה2

בצע כל אחת מהפעולות הבאות, כדיניתן ל6.

כת.רות המערלסיים מצב שינוי הגד

מית ומתגשחרור ידית מגבי השמשה הקד£

השטיפה.

ת דלת הנהג.סגיר£

הכנסת המפתח למתג ההצתה. (למעט כלי£

כת הפעלה ללא מפתח)כב המצוידים במערר

בד מצבה בכל מצב מלהצבת מתג התאור£

OFF.

בצע שינוייםהמתנה של 30 שניות מבלי ל£

רות.בהגד

ACC או  ONת מצב הפעלה  ל� העבר£
.)כת הפעלה ללא מפתחכב עם מער(לכלי ר

כת אזעקהמער 

ניתן להחליף בין המצבים בלחיצה על לחצן ביטול

ת על ידי מספרת האזעקה מאושררהנעילה. הגד

הצפצופים של הזמזם.

ה הער 

ביצוע השינוייםברים הקשורים לאם ד£

כת האזעקה אינם מובנים לך,רות מערלהגד

כז שירות מורשהנא התייעץ עם מר

ס.מיצובישי מוטור

כב, אפילו אםך בתוך הראל תשאיר חפצי ער£

“.כת האזעקה נקמער “פעיל בעה למצב 

כתת המעררהגד

כת האזעקה.ריכה של מערעקוב אחר התהליך הד

. הוצאLOCKסובב את מתג ההצתה למצב 1.

כת כניסה ללאכב עם מעראת המפתח (כלי ר

מפתח) או העבר את מצב ההפעלה למצב

OFFכת הפעלה ללאכב עם מער (כלי ר

מפתח).

כב וסגור את כל הדלתות, את דלת תאצא מהר2.

המטען ואת מכסה תא המנוע.

חוק של בשלט הר(A)לחץ על מתג הנעילה 3.

כתכת הכניסה ללא מפתח או מערמער

ההפעלה ללא מפתח, על מתג נעילה/ביטול

 או(B)מי נעילה בדלתות הנהג או הנוסע הקד

 לנעילת כל(C)  בתא המטען LOCKעל מתג 

הדלתות ודלת תא המטען.

מפתח כניסה ללא מפתחמפתח חכם
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ה הער 

כת הכניסה ללאכב ננעל באמצעות מערכאשר הר

כת ההפעלה ללא מפתח, מופעלמפתח או מער

כת.מצב הכנת המער

(D) הזמזם משמיע צפצוף לסירוגין, ומחוון הבטיחות 
כת השמע מהבהב לאישור.ה של מערבלוח הבקר

ה הער 

כת אינו מופעל כאשרמצב ההכנה של המער£
הדלתות ודלת תא המטען ננעלו בשיטה

כת הכניסה ללא מפתח אובד מערת מלאחר
תפקוד ההפעלה ללא מפתח (כלומר
במפתח, כפתור נעילה פנימית או במתג

כזית).נעילת הדלתות המר

אם מכסה תא המנוע פתוח, מחוון הבטיחות£
כתכת אינה נכנסת למצב מעריהבהב והמער

רוכה. כאשר מכסה תא המנוע נסגר,ד
כת נכנסת למצב הכנה ולאחר כ� 20המער

ריכתכת נכנסת למצב דשניות המער
כת.המער

לאחר כ� 20 שניות, הזמזם מפסיק והבהוב4.
מחוון הבטיחות מתחיל להיות איטי יותר. כעת

כת נכנס לתוקף.ריכת המערמצב ד

מחוון הבטיחות ממשיך להבהב כל עוד
רוכה.כת דהמער

ה הער 

כת האזעקה כאשרניתן להפעיל את מער£

כב, או כאשראנשים נוסעים בתוך הר

החלונות פתוחים. למניעת הפעלה מקרית

כת למצבשל האזעקה, אל תגדיר את המער

כב.ריכה, כאשר אנשים נוסעים בתוך הרד

כב, אפילו אםך בתוך הראל תשאיר חפצי ער£

“.כת האזעקה נקמער “פעיל בעה למצב 

כת אזעקהמער 

מפתח כניסה ללא מפתחמפתח חכם
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כב ותפקוד גילויביטול הגנה נגד הטיית הר

כבה לתוך הרחדיר

כבבטל את תפקוד ההגנה נגד הטיית הריתן לנ

כב אוטומטי,כב בחניון רה לתוך הרותפקוד גילוי חדיר

כב או אם חלונותאם נשארו חיות מחמד בתוך הר

מעט פתוחים.

  והוצאLOCKסובב את מתג ההצתה למצב 1.

כת כניסה ללאכב עם מעראת המפתח (כלי ר

מפתח) או העבר את מצב ההפעלה למצב

OFFכת הפעלה ללאכב עם מער (כלי ר

מפתח).

“הר2. ”MISTם את ידית המגבים והמתזים למצב 

והחזק  אותה במשך כ� 3 שניות, הזמזם יצפצף

בוטל.פעם אחת והתפקוד י

ה הער 

ה הער  ם את ידית המגביםכדי להפעיל את התפקוד שוב, הר

 והחזק אותה במשך כ� MIST3והמתזים למצב 

שניות.

הזמזם יצפצף פעם אחת והתפקוד יופעל.

כתנטרול המער

ניתן לנקוט את אחת הפעולות הבאות לנטרול

כת, כאשר היא נמצאת במצב הכנה אוהמער

ריכה.במצב ד

חוק.לחיצה על מתג ביטול הנעילה בשלט ר£

כת אזעקהמער 

התפקוד יופעל שוב אם תתבצע הפעולה

הבאה.

כתאם נעילת הדלתות בוטלה באמצעות מער£

הכניסה ללא מפתח או תפקוד ההפעלה ללא

מפתח.

 או למצבONאם מתג ההצתה מסובב למצב £

ACC �או מצב ההפעלה מועבר ל ONאו מצב 

ACC.

כב. (למעט כלי רONבוב מתג ההצתה למצב סי£

כת כניסה ללא מפתח).עם מער

כב עם (כלי רONהצבת מצב הפעולה במצב £

כת הפעלה ללא מפתח).מער

פתיחת אחת מהדלתות או דלת תא המטען או£

הכנסת המפתח למתג ההצתה, (למעט כלי

כת כניסה ללא מפתח), כאשרכב עם מערר

כת נמצאת במצב ההכנה.המער

אחוז את המפתח החכם ולחץ על מתג£

הנעילה/ביטול הנעילה בדלת הנהג או בדלת

מי או על מתג פתיחת דלת תאהנוסע הקד

ביטול נעילת הדלתות ודלת תאהמטען, ל

כת הפעלה ללאכב עם מערהמטען (לכלי ר

.)מפתח

אם מכסה תא המנוע פתוח במהלך מצב£

כת, מצב ההכנה שלההכנה של המער

כת תחזור למצבכת יושהה. המערהמער

הכנה כאשר ייסגר מכסה תא המנוע .

כתבי המצבר בעת שהמעראם נותקו קוט£

הייתה במצב ההכנה, יימחק הזיכרון.
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ה הער 

חוק עבורניתן להתאים עד 8 התקני שלט ר£

כת הכניסה ללא מפתח ו� 4 התקני שלטמער

כת הפעלה ללא מפתח. כלחוק עבור מערר

עוד הם רשומים, כל אחד מהתקני השלט

בד האחד המשמש להפעלתחוק מלהר

בטל אותה. אם ברצונך לרשוםכת, יכול להמער

כזחוק נוספים, נא פנה למרהתקני שלט ר

שירות מורשה של מיצובישי.

כת הכניסה ללאחק ההפעלה עבור מערמר£

מפתח הוא כ� 4  מטרים. אם לא ניתן לנעול

בטל את נעילתו בלחיצה עלכב או לאת הר

חק הנכון , או לא ניתן להגדירהמתג מהמר

חוק,כת האזעקה בשלט רבטל את מעראו ל

ך להחליף הסוללה. עיין בנושאייתכן שיש צור

““החלפת סוללה במפתח השלט הר חוק

בעמוד 07�3.

אם מתג ביטול הנעילה או מתג נעילת/ביטול£

נעילת הדלתות בדלת הנהג או בדלת הנוסע

מי נלחצו ואף דלת או דלת תא המטעןהקד

לא נפתחת בתוך 30 שניות, הדלתות

התינעלנה מחדש באופן אוטומטי. גם במקר

כת ייכנס לתוקף.זה, מצב הכנת המער

ה הער 

חשת ניתן לכוונן את פרק הזמן שלאחריו מתר£
הנעילה האוטומטית, מלחיצת מתג ביטול

חוק, או מתגי הנעילה/ ביטולהנעילה בשלט ר
מי. נאהנעילה בדלת הנהג/הנוסע הקד

כז שירות מורשה של מיצובישי.התייעץ במר

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

בת רכת תקשורכת השמע) או במערמער
בצע), ניתן לMMCSתכליתית של מיצובישי (

ך המסך.רכוונונים ד

ה הער 

ביטול האזעקה

כיםרניתן לעצור את הפעלת האזעקה באחת הד

: הבאות

הפעלת האזעקה

ריכה, תופעלכת נמצאת במצב דכאשר המער
כב אוהאזעקה באופן הבא, אם תבוטל נעילת הר

אם אחת הדלתות, דלת תא המטען או מכסה תא
ך שונה ולא בלחיצה על מתגרהמנוע ייפתחו בד

כת הכניסה לא מפתח אוביטול הנעילה במער
בתפקוד ההפעלה ללא מפתח.

 האזעקה הפנימית תפעל למשך כ� 10 שניות.1.

כב עם חיישן אזעקה פנימי)(למעט כלי ר

ניתן לכוונן את זמן הפעולה של האזעקה£

כז שירות מורשה שלהפנימית. פנה למר

ס.מיצובישי מוטור

האזעקה תפעל במשך כ� 30 שניות.2.

פנסי האיתות יהבהבו  והצופר (אזעקה עבור

כב עם חיישן אזעקה פנימי) ישמיעכלי ר

צפירות לסירוגין.

ה הער 
ריכתכסה המנוע נפתח במהלך מצב דאם מ£

כת, האזעקה החיצונית תפעל מיד,המער
מבלי שהאזעקה הפנימית תפעל.

האזעקה תתחדש אם יתבצעו שוב פעולות3.

לא חוקיות, אפילו אם האזעקה הפסיקה

לפעול.

כת אזעקהמער 
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ה הער  או על לחצן ביטול לחיצה על לחצן הנעילה£

חוק. (לאחר הלחיצה על לחצןהנעילה בשלט ר

כב יינעל אם כל הדלתות ודלת תאהנעילה, הר

כתהמטען סגורות, לאחר שמצב הכנת המער

ייכנס שוב לתוקף).

“סי£ ” (למעט כליONבוב מתג ההצתה למצב 

כת הפעלה ללא מפתח).כב עם מערר

כב עם (כלי רONהצבת מצב פעולה במצב £

כת הפעלה ללא מפתח).מער

אחיזת המפתח החכם ונעילה או ביטול נעילה£

של הדלתות ודלת תא המטען באמצעות

כב עםתפקוד ההפעלה ללא מפתח. (כלי ר

כת הפעלה ללא מפתח).מער
בצע הפעלה חשמלית רק כשמפתח ההצתהניתן ל

.ON או כשמצב הפעלה במצב ONבמצב 

כל חלון נפתח או נסגר בעת הפעלת המתג התואם.

הפעלת חלונות חשמליים 

מתגי הפעלה של חלונות

חשמליים

 אוONכאשר מתג ההצתה מסובב למצב £

 ,  הזמזם נשמעONמצב פעולה מועבר למצב 

4 פעמים. פעולה זו מציינת כי האזעקה

כב חנה. נא בדוק את פניםהופעלה בעת שהר

בר לא נגנב.כב לוודא שדהר

גם אם המצבר מנותק, זיכרון האזעקה לא£

יימחק.

ה הער 

ה אזהר

1 � חלון דלת נהג

מי2 � חלון דלת נוסע קד

3 � חלון דלת אחורית שמאלית

4 � חלון דלת אחורית ימנית

5 � מתג נעילה

לפני הפעלת החלונות החשמליים ודא שאין£
בר כלשהו ילכד במהלך הפעולהסכנה שאי

).’(ראש, ידיים, אצבע וכו

כב אם המפתח נשארלעולם אל תעזוב את הר£
במתג ההצתה.

ם אחר שלא יהיהלעולם אל תשאיר ילד (או אד£
מסוגל להפעיל באופן בטיחותי את בקרי

כב.בד בתוך הרהחלונות החשמליים) ל

מתגי הנהג

ניתן להשתמש במתגי הנהג להפעלת כל החלונות.
ניתן לפתוח חלון או לסגור חלון על ידי הפעלת המתג

המתאים.

לחץ על המתג למטה לפתיחת החלון, ומשוך את
המתג למעלה כדי לסגור אותו.

אם המתג עבור חלון הנהג נלחץ למטה/נמשך
למעלה במלואו, חלון הדלת ייפתח/ייסגר באופן

אוטומטי במלואו.

אם ברצונך לעצור את תנועת החלון, הפעל את
המתג בקלות בכיוון ההפוך.

מתגי החלונות החשמליים

תאפילו אם דלת או דלת תא המטען נסגר£

כאשר האזעקה הפנימית פועלת, ההפעלה

של האזעקה הפנימית לא תתבטל. (למעט

כב עם חיישן אזעקה פנימי) בדוקכלי ר

כב.בר לא נגנב מפנים הרשד
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מתגי החלונות החשמליים

מימתגי הנוסע הקד

מי להפעלתניתן להשתמש במתגי הנוסע הקד

מי. לחץ על המתג מטההחלון בדלת הנוסע הקד

ת החלון.לפתיחת חלון, ומשוך אותו מעלה לסגיר

ה הער 

כבהפעלת מתגים תכופה כאשר מנוע הר£

אינו פועל, עלולה לגרום לפריקת המצבר.

הפעל את מתגי החלונות החשמליים רק

כאשר המנוע פועל.

בד.החלונות האחוריים נפתחים למחצה בל£

מתג נעילה

כאשר  מתג זה לחוץ, הנוסעים לא יכולים לסגור או

לפתוח את החלונות באמצעות המתגים בדלתם.

הנהג לא יוכל לסגור או לפתוח באמצעות המתגים

בד החלון שלו.בדלתו אף חלון מל

ה אזהר

1 � נעילה

2 � ביטול נעילה

בותילד עלול לשחק במתג החלון שלידו, ובעק£

זאת ראשו או ידיו עלולים להיתפס בחלון הנע.

ץ עלאם אתה מסיע ילדים במוש ב האחורי, לח

מתג הנעילה של החלונות, כדי לנטרל את מתגי

החלונות האחוריים.

קוצב זמן (טיימר)

ניתן לפתוח או לסגור את חלונות הדלתות בתוך  30

שניות לאחר הפסקת פעולת המנוע.

מיעם זאת, לאחר שדלת הנהג או דלת הנוסע הקד

נפתחת, לא ניתן להפעיל את החלונות.

ביטול הנעילה, לחץ שוב על המתג.ל

זהירות

מנגנון בטיחות
בד)(חלון בדלת הנהג בל

, החלון ירד באופןת החלוןאם נלכדו ראש או יד בעת סגיר

אוטומטי.

כב לא יוציא יד אולמרות זאת, ודא שאף נוסע בר

ת החלוןך החלון החשמלי, בעת סגיררראש החוצה ד

בצד הנהג.

החלון שירד, יהפוך לפעיל לאחר מספר שניות.

ה אזהר

בי המצבר נותקו או הנתיך החשמליאם קוט£

של הדלת מוחלף, פעולת המנגנון תופסק

זמנית. אם ראש או יד נתפסו בחלון נע, הם

עלולים להיפצע באופן חמור.

ע לפנימנגנון הבטיחות מפסיק לפעול רג£

שהחלון נסגר באופן מלא, לכן החלון נסגר

בל יילכדובמלואו. על כן, היזהר במיוחד ל

אצבעות בחלון החשמלי.

פעולת מנגנון הבטיחות מופסקת בעת שהמתג£

נמשך. לכן היזהר במיוחד שאצבעותיך לא

תילכדנה בפתיחת חלון הדלת.
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ה אזהר

ה הער 

בותייתכן שיופעל מנגנון הבטיחות בנסי£

מסוימות בהן החלון בדלת הנהג נתון

להתנגדות וזעזועים פיזיים הדומים לאלו

ת ראש או יד.מים בעת לכידהנגר

אם מנגנון הבטיחות מופעל חמש פעמים או£

בוטל באופן זמני, והחלוןיותר ברצף, הוא י

לא ייסגר כהלכה.

ה כזה, יש לפעול באופן הבא כדיבמקר

לתקן את המצב. אם החלון פתוח, משוך

מספר פעמים את מתג החלון כלפי מעלה

עד שהחלון ייסגר באופן מלא. בהמשך

ם את המתג שוב והחזקפה מהמתג, הרהר

אותו במצב זה במשך שנייה אחת לפחות.

פה ממנו. כעת, ניתן להפעיללאחר מכן הר

את החלון כרגיל.

 אם המצבר מנותק או הנתיך מוחלף, ינוטרל£

מנגנון הבטיחות והחלון לא ייפתח/ייסגר

אוטומטית.

ם כמה פעמים את מתגאם החלון נפתח, הר

החלון בדלת הנהג עד שייסגר החלון במלואו.

ם אותו והחזקלאחר  מכן, שחרר את מתג, הר

ם במשך שנייה אחת לפחותבמצב מור

ושחרר. כעת, ניתן להפעיל את החלון בדלת

הנהג כרגיל.

מיגג שמש פנור 

חשמלי*

ך פתחרבר אחר דאל תוציא ראש, ידיים או כל ד£

כב.גג השמש, בעת הנהיגה בר

ם אחר אשר אינולעולם אל תשאיר  ילד (או אד£

מסוגל להפעיל בבטיחות את מתג גג השמש)

כב.בד ברל

כבך מבלי לקחת  אתלעולם אל תעזוב את ר£

המפתח.

בר אינולפני הפעלת גג השמש, ודא ששום ד£

).’יכול להיתפס בגג הנע (ראש, יד, אצבעות וכו

ץגג השמש הקדבגלל ש£ מי נפתח אל מחו

כב, אל תפתח את גג השמש בעת ניקוילר

. ידיך עשויות להילכד.’החלק העליון וכו

ה הער 

ה הער 

עה למצבגג השמש עוצר מעט לפני ההג£

פתיחה מלא.

כב עם גג שמש במצב זה,אם אתה נוהג בר
פעימות הרוח חלשות יותר מאשר עם גג

שמש פתוח במלואו.

אל תנסה להפעיל את גג השמש אם הוא סגור£
ת שלג או במזג אוויר קרוקפוא (לאחר יריד

באופן קיצוני).

ב על גג השמש או על קצה הפתיחהאל תש£
של גג השמש ואל תניח עליהם מטען כבד.

וילוןגג השמש שחרר את המתג מיד לאחר ש£

ה מלאה.מגיע לסגירמי או וילון אחורי קד

אינומי או וילון אחורי וילון קדאם גג השמש, £
בות הפעלה של מתג גג השמש,פועל בעק

בר נלכד על ידישחרר את המתג ובדוק אם ד
בדוק אתבר, דאג לגג השמש. אם לא נלכד ד

כז שירות מורשה של מיצובישיגג השמש במר
ס.מוטור

בהתאם לדגמי מנשאי מגלשים או הגגון, גג£
ע עם המנשא, בעתהשמש עלול ליצור מג

הטייתו כלפי מעלה. הייה זהיר כאשר אתה
מטה את גג השמש כלפי מעלה, אם הותקנו

מנשא מגלשים או גגון.

ודא כי גג השמש סגור באופן מלא כאשר£
בכב או כאשר אתה עוזאתה שוטף את הר

כב.את הר

ם, נגבכב או לאחר שירד גשלאחר שטיפת הר£
את כל המים מגג השמש לפני פתיחתו.

הפעלת גג השמש ברציפות עם מנוע דומם,£
תפרוק את המצבר. הפעל את גג השמש

כאשר המנוע פועל.

מי חשמלי*גג שמש פנור
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מי)1� פתיחה (גג שמש קד

מי)2 � הטיה למעלה (גג שמש קד

מי)ה (גג שמש קד3� סגיר

מי)4 � הטיה למטה (גג שמש קד

מי)5� פתיחה (וילון קד

מי)ה (וילון קד6� סגיר

מי חשמלי*גג שמש פנור

מיגג שמש ווילון שמש קד

מי ווילון השמש ניתנים להפעלהגג השמש הקד

רק כאשר מתג ההתנעה או מצב הפעלה במצב

ON.

מיפתיחת גג השמש הקד

לחץ על המתג בכיוון (1) לפתיחה מלאה

מי.אוטומטית של גג השמש הקד

כאשר אתה לוחץ על המתג בכיוון (6) גג£

מי ייסגר מעט ולאחר מכן גגהשמש הקד

מי ייסגרו באופן מלאהשמש והווילון הקד

אוטומטית.

ה הער 

ה הער 

ה הער 

ה הער 

ה של גג השמש לפני שהוא נפתח במלואולעציר

לחץ על מתג בכיוונים (1) עד (6).

מית גג השמש הקדסגיר

ה מלאה) לסגיר3לחץ על המתג בכיוון (

מי.אוטומטית של גג השמש הקד

ה של גג השמש לפני שהוא נסגר במלואולעציר

לחץ על מתג בכיוונים (1) עד (6).

מי עוצר באופן אוטומטיגג השמש הקד£

בדיוק לפני שהוא מגיע לפתיחה מלאה. לחץ

שוב על המתג כדי לפתוח אותו באופן מלא.

מי, הווילוןבהתאם למיקום של הווילון הקד£

מי.מי ייפתח ייחד עם גג השמש הקדהקד

מיהטיית גג השמש הקד

מה של הקצהלחץ על המתג בכיוון (2) להר

מי בעת פתיחתו.האחורי של גג השמש הקד

כאשר אתה לוחץ על המתג בכיוון (6) גג£

מי ייסגר מעט ולאחר מכן גגהשמש הקד

מי ייסגרו באופן מלאהשמש והווילון הקד

אוטומטית.

מיהטיית גג השמש הקד

ה מלאהלחץ על המתג בכיוון (3) או (4) לסגיר

מי.שאוטומטית של גג השמש הקד

מי, הווילוןבהתאם למיקום של הווילון הקד£

מי.מי ייפתח ייחד עם גג השמש הקדהקד

מיפתיחת הווילון הקד

לחץ על המתג בכיוון (5) לפתיחה מלאה

מי.אוטומטית של הווילון הקד

מי לפני שהוא נפתחה של הווילון הקדלעציר

במלואו לחץ על מתג בכיוונים (1) עד (6).

מית הווילון הקדסגיר

ה מלאהלחץ על המתג בכיוון (6) לסגיר

מי.אוטומטית של הווילון הקד
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מנגנון בטיחות

מי או נלכדים בגג השמש הקד’אם יד או צוואר וכו

מימי או הווילון הקדמי, גג השמש הקדהווילון הקד

“מ. לאחר שלש גגם ביטחון הם ייפתחו כ�20 ס

מי נפתחו, ניתן לסגורמי או הווילון הקדהשמש הקד

אותם באמצעות המתג.

אם מנגנון הבטיחות מופעל 5 פעמים או יותר ברצף,

מי.ה הרגילה של גג השמש ווילון קדתבוטל הסגיר

בוע את גג השמש למצב אתחול.ה זה, ניתן לקבמקר

: באופן הבא

לחץ והחזק את המתג בכיוון (3) או (4).1.

מימי (אם פתוח) והווילון הקדגג השמש הקד2.

ינועו למצב פתוח לגמרי במרווחים קטנים.

זהירות

ע לפני שהגגמנגנון הבטיחות מפסיק לפעול רג£

בר זה מאפשרה מלאה. דמגיע למצב של סגיר

ה מלאה של הגג.סגיר

על כן, היזהר במיוחד שראש או יד לא ילכדו

בגג הנפתח הנע.

מי חשמלי*גג שמש פנור

תפקוד טיימר

במהלך כ� 30 שניות לאחר שמתג ההתנעה הועבר

 אוACC או למצב ההפעלה LOCK או ACCלמצב 

OFFמי ניתניםמי והווילון הקד, גג השמש הקד

ה.לפתיחה ולסגיר

מי תיפתח במהלךאך אם דלת הנהג או הנוסע הקד

כ� 30 שניות לאחר שמתג ההתנעה הועבר למצב

ACC או LOCK או למצב ההפעלה ACC או OFF,

מילא יהיה ניתן לפתוח או לסגור את גג השמש הקד

מי.והווילון הקד

ה הער ה הער 

ה הער 

מי פתוח, הוא ייסגר יחדאם גג השמש הקד£

מי.אם הווילון הקד

מנגנון הבטיחות יכול להיות מופעל אם תנאי£

מו גג השמשבות אחרות יגרהנסיעה או נסי

מי יספגו חבטהמי או הווילון הקדהקד

מת על�ידי ראש או ידהדומה לזו שנגר

שנלכדו.

אל תשחרר את המתג עד שתהליך האיפוס£

הושלם. אם תשחרר את המתג, תהליך

ביצוע איפוס שוב, חזור עלהאיפוס יתבטל. ל

ב 1.התהליך משל

מי נעצרומי והווילון הקדכאשר גג השמש הקד3.

שניהם במצב סגור לגמרי, שחרר את המתג.

המי לא חוזר למצב סגיראם גג השמש וילון הקד

כז שירותמלאה לאחר ביצוע האיפוס , התייעץ במר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

מימי והווילון הקדאם גג השמש הקד£

מי ינוע למצב סגורפתוחים, גג השמש הקד

מי ינוע למצבלגמרי, לאחר מכן הווילון הקד

סגור לגמרי.

וילון אחורי

הווילון האחורי ניתן להפעלה רק כאשר מתג

.ONההתנעה או מצב הפעלה במצב 
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מנגנון בטיחות

זהירות

ע לפני שהגגמנגנון הבטיחות מפסיק לפעול רג£

בר זה מאפשרה מלאה. דמגיע למצב של סגיר

ה מלאה של הגג.סגיר

על כן, היזהר במיוחד שראש או יד לא ילכדו

בגג הנפתח הנע.

פתיחה (וילון אחורי)1�

ה (וילון אחורי)סגיר2.

פתיחת הווילון האחורי

לחץ על המתג בכיוון (7) לפתיחה מלאה

אוטומטית של הווילון האחורי.

ה של הווילון האחורי לפני שהוא נפתחלעציר

במלואו לחץ על המתג בכיוונים (7) עד (8).

ת הווילון האחוריסגיר

ה מלאהלחץ על המתג בכיוון (8) לסגיר

אוטומטית של הווילון האחורי.

ה של הווילון האחורי לפני שהוא נסגרלעציר

במלואו לחץ על מתג בכיוונים (7) עד (8).

מי חשמלי*גג שמש פנור

ה הער 

מנגנון הבטיחות יכול להיות מופעל אם תנאי£

מו לווילוןבות אחרות יגרהנסיעה או נסי

מתהאחורי לספוג חבטה הדומה לזו שנגר

על�ידי ראש או יד שנלכדו.

אל תשחרר את המתג עד שתהליך האיפוס£

הושלם. אם תשחרר את המתג, תהליך

האיפוס יתבטל.

בביצוע איפוס שוב, חזור על התהליך משלל

.1

 נלכדים בווילון האחורי,  הווילון’אם יד או צוואר וכו

“מ. לאחר שהווילון האחורי נפתח, ייפתח כ�20 ס

תו.ניתן להשתמש במתג לסגיר

אם מנגנון הבטיחות יופעל חמש פעמים או יותר

ברצף, לא ניתן יהיה לסגור  את הווילון האחורי כרגיל.

חש, בצע את הפעולות הבאותבר מתראם הד

לאיפוס מנגנון הבטיחות.

לחץ והחזק את המתג בכיוון (8).1.

הווילון האחורי ינוע למצב סגור לגמרי במרווחים2.

קטנים.

כאשר הווילון האחורי נעצר במצב פתוח3.

במלואו, שחר את המתג.

(הליך האיפוס הושלם)

אם הווילון האחורי אינו נע כראוי למצב סגור לגמרי

כזלאחר ביצוע הליך האיפוס, צור קשר עם מר

ס.שירות מורשה מיצובישי מוטור
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חגורות בטיחות

זהירות ה אזהר

ה אזהר

ב הנהג לנוחיותך כך שתהיה לך גישהכוונן את מוש

,’להפעלה נוחה של הדוושות, גלגל ההגה, מתגים וכו

ה ראייה ברור.ה על שדתוך שמיר

ה אזהר

ברב תוך כדי נסיעה, דאל תנסה לכוונן את המוש£

כב ותאונה.בוד שליטה ברהעלול לגרום לאי

ב יש לוודא שהוא נעוללאחר כוונון המוש

ב לפניםם כך יש להזיז את המושבמקומו. לש

ולאחור מבלי להשתמש במנגנון הכוונון.

נסיעה בתא המטען היא מסוכנת ביותר. כמו£

בים האחורייםכן, אסור שתא המטען והמוש

ה שלימשו כאזור משחק לילדים. במקר

תאונה, אנשים או ילדים הנוסעים לא מרוסנים

באזורים אלה, הם בסיכון גבוה לפציעה קשה

או קטלנית.

בו לא מותקניםכב באזור שאל תסיע אנשים  בר£

בים וחגורות בטיחות. ודא שכל מי שנוסעמוש

ת בטיחות אוב וחגור בחגורב במושעימך יוש

כת ריסוןה של ילד, הינו קשור בתוך מערבמקר

ייעודית.

זהירות

בכוונון מוש 

ום מבוגר אב מכוונן על ידי אדודא שהמוש£

גחת מבוגר, כדי להבטיח כוונון נכון והפעלהבהש

בטיחותית.

ץ דומה בין גבך למשענת£ אל תניח כרית או חפ

כב. יעילות הפעולה שלהגב בעת נהיגה בר

משענת הגב תופחת בעת התנגשות.

מי מצוידב הקדמנגנון ההטיה של המוש£

מים למשענת הגב לחזור למצבגורבקפיצים, ש

ך מפעיל אתזקוף בהפעלת ידית הנעילה. בעוד

ב קרוב למשענת הגב או החזקידית הנעילה, ש

ה שלה.אותה, כדי לשלוט בתנועת החזר

בים היזהר שלא ייתפסו ידיךבעת הזזת המוש£

או רגליך.

מייםבים קדמוש 

כוונון ידני

לכוונון לאחור או לפנים�1

ב למצב הרצוי,ם את הידית, כוונן את המושהר
ושחרר את הידית.

להטיית משענת הגב לאחור2�

משוך את הידית למעלה ולאחר מכן הישען
לאחור עד למצב הרצוי, שחרר את הידית.

בד)ב (צד הנהג בללכוונון גובה המוש3�

הפעל את הידית בלחיצות או במשיכות חוזרות,
הרצוי.ב למצב וכוונן את גובה המוש

בכוונון מוש

כדי להקטין את סיכויי הפציעה בעת התנגשות£
או בלימה פתאומית, על משענות הגב להיות

במצב כמעט אנכי.
“י חגורות הבטיחות תופחת ההגנה המסופקת ע
משמעותית כאשר משענת הגב מוטית. במצב
זה, קיימת סכנה גדולה יותר שהנוסע יחליק

ת הבטיחות, וייפצע באופן חמור.מתחת לחגור

בר עשויבים. הדבר מתחת למושאל תשים ד£
ב להינעל בבטחה, ועלול לגרוםלמנוע מהמוש

ב אום נזק למושלתאונה. כמו כן, עלול להיגר
לחלקיו.

ב לאחור, היזהרבעת ההזזה או הטיה של המוש£

לא לפגוע בנוסעים האחוריים.
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חגורות בטיחות

ה הער 

לכוונון לאחור או לפנים1�

הפעל את המתג כפי שמצוין על ידי החצים,

ב למצב הרצוי.וכוונן את המוש

להטיית משענת הגב לאחור2�

הפעל את המתג כפי שמצוין על ידי החצים,

ב למצב הרצוי.וכוונן את זווית משענת גב המוש

בלכוונון גובה המוש3�

הפעל את המתג כפי שמצוין על ידי החצים,

ב למצב הרצוי.וכוונן את גובה המוש

בזווית כרית המושלכוונון 4.

הפעל את המתג באופן המצוין בחיצים לכיוון

ב למצב הרצוי.זווית כרית המוש

בד)*כוונון חשמלי (בצד הנהג בל

בים אחורייםמוש

משענת יד*

בה בקונסולתניתן להזיז את המכסה של התי

ה לשימוש כמשענת יד.הרצפה, קדימה ואחור

בים אחורייםמוש 

לכוונון לפנים או לאחור1�

ב יגיע למצב הרצוי,ם את הידית עד שהמושהר

ושחרר את הידית.

להטיית משענת הגב לאחור2�

משוך את הידית למעלה עד שמשענת הגב

תגיע למצב הרצוי, ושחרר את הידית.

למניעת התרוקנות המצבר הפעל את£

ב החשמלי רק כאשר המנוע פועל.המוש
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חגורות בטיחות

ה הער  ה הער 

בים כאשר מתגניתן להפעיל את חימום המוש

.ONההצתה או מצב ההפעלה נמצא במצב 

זהירות

בים כשהוא אינו בשימוש.כבה את מחמם המוש£

£“ ” לחימום מהיר. מיד לאחרHIהפעל את מצב 
בע את מתג המחמםב התחמם, קשהמוש
“ ”, כדי לשמור על החום. ייתכן וניתןLOלמצב 

תיהיה לחוש בשינויים קלים בטמפרטור
בים. מצבב, בעת השימוש בחימום מושהמוש

מוסטטב פעולת התרם עקזה עשוי להיגר
הפנימי של המחמם, ואין הוא מציין תקלה.

אם האנשים העונים על הקריטריונים הבאים£
בולבים, הם עלולים לסישתמשו בחימום המוש

מחום או מכוויות קלות (עור אדום, נפיחויות
:’וכו (

ילדים, קשישים או אנשים חולים.£
אנשים עם עור רגיש£
אנשים עייפים מאוד£
אנשים תחת השפעת אלכוהול או תרופות£

מות לנמנום (תרופות כנגד הצטננותהגור
).’וכו

משענת יד*

שימוש במשענת היד, קפל אותה כלפי מטה.ל

חוף אותהכדי להחזיר את משענת היד למקומה, ד
ב.לאחור (לתוך משענת הגב) עד לשילובה במוש

בים*מחמם מוש 

זהירות

ב ואל תחדירב פריטים כבדים על המושאל תצי£
לתוכו סיכות, פינים או חלקים בעלי קצה חד.

אל תשתמש בשמיכות, ריפודים או חומרים£
במי גבוה על גבי המושאחרים בעלי בידוד תר

בר עלולכת החימום. הדבעת הפעלת מער
לגרום להתחממות יתר של המחמם.

אל תשתמש בבנזין, נפט, דלק, אלכוהול או£
בים. אםממיסים אורגניים אחרים לניקוי המוש

תעשה זאת, אתה עלול לגרום נזק לא רק לכיסוי
ב אלא גם לסליל החימום.המוש

ב,אם מים או נוזלים אחרים נשפכו על המוש£

בש לפני כל ניסיון להשתמשהנח לו להתיי

במחמם.

הפסק מיד את פעולת המחמם אם יש סימן£

כל שהוא לתקלה בעת השימוש.

ה הער 

ניתן לכוון את זווית משענת הגב ולהזיז את£
ה בנפרד בכל צד.בים קדימה ואחורהמוש

כבך כולל כיסוי תא מטען, לא ניתןאם ר£
בים, אלא כאשר כיסוי תאלהטות את המוש

המטען מותקן במיקום אחורי או מוסר.

“ בעמוד 88�7 “כיסוי תא מטען ראה 

זהירות

ב על משענת היד.אל תטפס או תש£

ם נזק למשענת היד.ת, עלול להיגראחר£

חלקה העליון של משענת היד כולל מחזיק£
כוסות עבור הנוסעים מאחור.

“מחזי “ בעמוד 86�7.ראה  ק כוסות

ONאל תשאיר את מתג ההצתה במצב £
ב, בעת שהמנוע אינו פועל.במשך זמן ר

פעולה זו תגרום להתרוקנות המצבר.

בים*מחמם מוש

: אם קיים בר כב*
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חגורות בטיחות

ה הער 

מייםבים קדמוש

כדי להפחית את סכנת הפציעות בהתנגשות, כוונן

כזה יהיה בגובהאת גובה משענת הראש כך שמר

האזניים.

גובהו אינו מאפשר להגיע במצב זה, יכוונןם שאד

בי שלה.את המשענת לגובה המר

ה אזהר

כב ללא משענות הראש עלולה לגרוםנהיגה  בר£

ה או מוות בעת התנגשות.לפציעה חמור

כדי להקטין סיכון זה, ודא תמיד שהמשענות

בים תפוסים.כבות ומאובטחות כראוי במושמור

ץ דומה על משענת£ לעולם אל תניח כרית או חפ

בר עלול לפגוע ביעילות התפקוד שלהגב. הד

חק בין ראשךב הגדלת המרמשענות הראש עק

למשענת.

משענות ראש 

לכוונון הגובה 1)HI(לחימום)  חימום בעוצמה גבוהה

מהיר).

2)OFFחימום כבוי (

3)LO(לשמיר)  ה עלחימום בעוצמה נמוכה

ב).חום המוש

מייםבים הקדלמוש

הפעל את המתג כמתואר על�ידי החיצים.

) תידלק שהחימום פועל.Aנורית החיווי (

 OFFחימום כבוי

 HI .(לחימום מהיר) חימום בעוצמה גבוהה

LOה על חוםחימום בעוצמה נמוכה (לשמיר

ב).המוש

בים האחורייםלמוש

בכל פעם שהמתג נלחץ המצב משתנה למצב

:דהבא בס .OFF<  LO < HI < OFF - ר הבא

ב האחורי יעבורמתח חימום המוש£

מם. כאשר המנוע יודOFFאוטומטית למצב 

משענות ראש



מושבים וחגורות בטיחותמושבים וחגורות בטיחותמושבים וחגורות בטיחותמושבים וחגורות בטיחותמושבים וחגורות בטיחות 4-06

 4

חגורות בטיחות

מת המשענת משוך אותה כלפי מעלה.להר

להנמכת המשענת הורד אותה כלפי מטה תוך

) בכיוון החץ באיור.Aלחיצה על כפתור כוונון הגובה (

חוף את המשענת כלפי מטה כדילאחר הכיוון, ד

לוודא שהינה נעולה במצבה.

בים אחורייםמוש

כדי להפחית את סכנת הפציעות בהתנגשות, כוונן

כזה יהיה בגובהאת גובה משענת הראש כך שמר

האזניים.

מת המשענת משוך אותה כלפי מעלה.להר

להנמכת המשענת הורד אותה כלפי מטה תוך

) בכיוון החץ באיור.Aלחיצה על כפתור כוונון הגובה (

חוף את המשענת כלפי מטה כדילאחר הכוונון, ד

לוודא שהינה נעולה במצבה.

ה אזהר

בים האחוריים,  משוךם במושב אדכאשר יוש£

בו היאלמעלה את משענת הראש לגובה ש

בצע זאת לפני תחילתתינעל במקומה. הקפד ל

ם פציעותת, עלולות להיגרהנהיגה. אחר

חמורות בעת התנגשות.

משענות ראש
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זהירות

ה הער 

הלהסר

ם את המשענת בלחיצה על כפתור כוונון הגובההר

)A. (

ה הער 

להתקנה

התוא ןקתהו ןוכנה ןוויכל הנופ שארה תנעשמש אדו

ןונווכ רותפכ לע הציחל ךות בגה תנעשמ ךותב

שארה תנעשמ טומאת  .םיצחה ןוויכב )A( הבוגה

רותפכ םע רוחב ןיקתהל שי ,)B( ןונווכה יצירח םע

.)A( ןונווכה

זהירות

) מכוונן כהלכהAודא שכפתור כוונון הגובה (£

ם את משענותכפי שמצוין באיורים. כמו כן, הר

ץ למשענת הראש, כדי לוודא שאינן יוצאות מחו

הגב.

כדי ליצור אזור מטען, אתה יכול לקפל את

בים האחוריים.המוש

ת אזור מטעןיציר 

אל תערום מטען לגובה העולה על גובהה של£
.במשענת הגב. אבטח את המטען  היט

אם במהלךםרגיהל תולולע תורומח תונואת
בלימה פתאומית ייכנסו חפצים שאינם

 הנוסעים.מאובטחים אל תוך תא

,בשומה תא ןסחאמ וא לפקמ התא רשאכ£
ך או רגלך.הקפד לא ללכוד את יד

זהירות

ה של משענת הראש משתנהה והמידהצור£

ב. השתמש תמיד במשענתבהתאם למוש

ב, ואלהראש הנכונה המסופקת עבור המוש

גוי.תתקין את משענת הראש בכיוון ש

עות בגג ולאמיות נוגאם משענות הראש הקד£

ניתן להסירן, הטה מעט את משענת הגב

לאחור.

“מוש “ בעמוד 02�4בים קדראה  מיים

בים האחורייםת משענות הראש מהמושלהסר£

ב קדימה.הצדדיים, הטה  מעט את המוש

“מוש “ בעמוד 03�4ראה  בים אחוריים

בלפני התקנה של משענת הראש במוש£

בהאחורי הצדדים, הטה מעט את המוש

קדימה.

“מוש “ בעמוד 03�4.ראה  בים אחוריים

ת אזור מטעןיציר
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חגורות בטיחות

ה הער 

להגנתך והגנת הנוסעים בעת התנגשות, חשוב

כב.ת הבטיחות בעת נסיעה  ברביותר לחגור את חגור

ה אזהר

כב לחגור אתחובה על כל מבוגר הנוסע בר£

ת הבטיחות. חובה זו מוטלת גם על ילדים,חגור

שמימדי גופם גדולים מספיק כדי לחגור את

ה כהלכה.החגור

כת ריסוןילדים אחרים יש להסיע במער

מתאימה.

ת הכתף מעל כתפך ולרוחבמקם תמיד את חגור£

ההחזה שלך. לעולם אל תשים את החגור

מאחוריך או מתחת לזרועותיך.

ה לאבטח נוסע אחדת בטיחות אחת נועדחגור£

ת, נוצר מצב מסוכן.בד. אחרבל

בית כאשרת הבטיחות מעניקה הגנה מרחגור£

משענת הגב הינה במצב אנכי מלא. כאשר

משענת הגב נטויה, קיימת סכנה גדולה יותר

ה, במיוחד בעתשהנוסע יחליק מתחת לחגור

התנגשות חזיתית. כמו כן,  הנוסע עלול להיפצע

ה או מחבטה בלוח המכשירים אומהחגור

במשענות הגב.

ה, ודא שהיא אינהבעת השימוש בחגור£

מפותלת.

חגורות בטיחות 

ה אזהר
ה הער 

ב בנפרד בכל צד.ניתן לקפל מוש£

לקיפול

ביםהנמך את משענות הראש של המוש1.

האחוריים למצב הנמוך ביותר.

“ בעמוד 05�4. “משענת ראש עיין בסעיף 

ב האמצעית הבטיחות של המושאחסן את חגור2.

האחורי. .

“חגור ת בטיחות בעלת 3 נקודותעיין בסעיף 

ב האמצעי האחורי בעמוד 12�4.עיגון במוש

מקם את אבזמי חגורות הבטיחות בכיסים3.

שלהם.

ב האחורי למיקום האחוריכוונן את המוש4.

ביותר.

מיים הינן בעלותבים הקדחגורות הבטיחות של המוש

כת מותחנים. השימוש בחגורות אלו הינו כמומער

השימוש בחגורות רגילות.

“מער כת מותחני חגורות הבטיחותעיין בנושא 

“ בעמוד 14�4.ומער כת מגביל כוח

ם את משענת הגב עד שהיא תינעל בבטחההר 
במקומה.

הלהחזר

ב האחורי למיקוםאם לא תזיז את המוש£

האחורי ביותר, פריטים עלולים ליפול לרווח

ב האחורי ותא המטען.בין המושש

), לאחר מכן קפל אתAמשוך את הידית (5.

משענת הגב קדימה.
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ה הער 

ה הער 

ה אזהר

ה אזהר
ה הער 

בצע שינויים או תוספות אשר עלוליםאסור ל£

ה אולמנוע מהתקן הכוונון להדק את החגור

ת הבטיחות לכוונן את ההידוק.ממכלול חגור

לעולם אל תחזיק ילד בזרועותיך או בחיקך בעת£

תכב, גם אם הנך חוגר את חגורנסיעה בר

ת קיימת סכנת פציעות אוהבטיחות שלך. אחר

ך בעת התנגשות או בלימהמוות של ילד

פתאומית.

כוונן תמיד את הרצועה הדוק לגוף.£

ה מעלחגור תמיד את חלק החיק של החגור£

כיך.יר

3 נקודותחגור ת בטיחות בעלת 

(עם מנגנון נעילת חירום)עיגון 

“יבדוק אם החגורבאפשרותך ל£ ה נעולה ע
משיכתה קדימה במהירות.

ה החוצה במצבאם לא ניתן למשוך את החגור£

ההנעילה שלה, משוך פעם אחת את החגור

בכוח ואז החזר אותה. לאחר מכן משוך לאט

ה.שוב החוצה את החגור

ה.ך החגורה מסוג זה אינה דורשת כוונון אורגורח
ה מתאימה את עצמהה, החגורלאחר החגיר

לתנועות הגוף של הנוסע, אך בעת טלטול פתאומי
ה ננעלת אוטומטית כדי להחזיק אתוחזק, החגור

גוף הנוסע.

להידוק

ך מחזיקה החוצה לאט בעודמשוך את החגור.1

את לשונית הנעילה.

הכנס את לשונית הנעילה לתוך האבזם עד.2

להישמע נקישת הנעילה.

ת המותניים עללעולם אל תעביר את חגור£

ץ באופןהבטן. בעת התנגשות החגור ה תלח

חד על הבטן ובכך יגדל הסיכון לפציעה.

ה אזהר

ת הבטיחות תהיה מפותלת.אסור שחגור£

ה, כדי לכוונן מרווחמשוך קלות את החגור.3

ה לגוף.רצוי בין החגור

הלשחרור החגור

החזק את לשונית הנעילה ולחץ על הכפתור שעל

גבי התקן האבזם.

ה אוטומטית,ה נגללת בחזרמאחר שהחגור£

תה, כךהחזק את לשונית הנעילה לאחר הסר

ת, עלולרגה. אחרשהגלילה תבוצע לאט ובהד

כב.ם נזק לרלהיגר
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חגורות בטיחות

עבור הנהג 

מיעבור הנוסע הקד 

ת הבטיחותת חגורתזכור

מית בטיחות של הנהג והנוסע קדלחגור

 או מצב הפעולהONאם מתג ההצתה מסובב למצב 

ת הבטיחות אינה בעת שחגורONמוצב ב� 

הה נדלקת ונשמע צליל אזהרמהודקת, נורית האזהר

מיבמשך כ� 6 שניות, כדי להזכיר לנהג ולנוסע הקד

להדק את חגורות הבטיחות שלהם.

כב וחגורות הבטיחות עדיין לא הודקו,אם נוהגים בר

ה יישמעה תהבהב וצליל האזהרנורית האזהר

ת הבטיחות תהודק. בו זמניתלסירוגין, עד שחגור

“ ” (הדק אתFASTEN SEAT BELTתוצג ההודעה 

ת הבטיחות) במסך המידע, בתצוגת המידעחגור

ב�תכליתית עבור הנהג.הר

ה אזהר

בקות אשראל תתקין אביזרים כלשהם או מד£

ה.יסתירו את נורית האזהר

ה הער 

ה, נוריתת הבטיחות עדיין לא נחגראם חגור£

ה ימשיכו להפיקה וצליל האזהרהאזהר

כב יתחיל לנועאזהרות נוספות, בכל פעם שהר

ה.ממצב עציר

המי, תפקוד האזהרב הנוסע הקדעבור מוש£

ב.ב במושפועל רק כאשר נוסע יוש

מי,ב הנוסע הקדכאשר מונח מטען על מוש£

ב עשוי בהתאם למשקלחיישן בכרית המוש

ה להישמעומצב המטען, לגרום לצליל האזהר

ה.ולהדליק את נורית האזהר

ה הער 

)Bבעת () או הטAת הבטיחות (אם חגור£
ה עשויה לא  להיגלל כראוי.התלכלכו, החגור

בעת מלוכלכות,ת הבטיחות והטאם חגור

בון או חומר ניקוינקה אותן בתמיסה של ס

עדין.
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ה הער 

ה אזהר

בקות אשראל תתקין אביזרים כלשהם או מד£

ה.יסתירו את נורית האזהר

ה נדלקת גם אם אף אחד לאנורית האזהר£
בים האחוריים.ב במושיוש

כבה בעת שהרת הבטיחות לא חגוראם חגור£
ה יישמע במשך כשנייה אחת,נע, צליל האזהר

ה תידלק למשך כ� 30 שניות.ונורית האזהר
בה עבור המושבו זמנית תידלק נורית האזהר

ת הבטיחות.בו לא הודקה חגורש

אם חגורות הבטיחות נחגרו מיד בתחילה, אך£
ת בטיחותה חגורכב עצר שוחררלאחר שהר

כב חזר לנוע, נוריתה שוב בעת שהרולא נחגר
ה תידלק שוב למשך כ� 30 שניות.האזהר

ת בטיחותכוונון גובה של חגור
מיים)בים קד(מוש

ה.ת העיגון של החגורניתן לכוונן את גובה נקוד

ת העיגון מטה באמצעות לחיצה עלהזז את נקוד

)., תוך משיכה של כפתור הנעילהAמתג הנעילה (

)B.(

ה אזהר

ת העיגון ממוקמת בעת הכוונון ודא שנקוד£

ע מלאה תבוא במגבגובה מתאים כך שהחגור

ך.ע בצווארעם כתפך אך לא תיג

בי הנוסעים האחורייםעבור מוש

 או מצבONאם מתג ההצתה מסובב למצב 

ת הבטיחות בעת שחגורONההפעלה מוצב ל� 

ה נדלקת למשך כ�אינה מהודקת, נורית האזהר

30 שניות, כדי להזכיר לנוסעים מאחור להדק את

חגורות הבטיחות שלהם.

כב וחגורות הבטיחות עדיין לא הודקו,אם נוהגים בר

ה נדלקות למשך כ� 30 שניות נוספותנוריות האזהר

חשת רק בפעם הראשונה(הדלקת הנוריות מתר

כב מתחיל לנוע וחגורות הבטיחות עדייןכאשר הר

לא חגורות).

ה כבות לאחר שחגורות הבטיחותנוריות האזהר

נחגרות.
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להידוק

 מתוך משענת(C)משוך החוצה את האבזם 1.

הגב.

ת הבטיחות והכנס את לשוניתמשוך את חגור4.

.(C) לתוך האבזם (B)המתכת הקטנה 

 לתוך האבזם(A)הכנס את לשונית המתכת 5.

(D). 

ה אזהר

תכתמה תוינושל יתש תא החטבב רבחל דפקה £

)A ו� Bיתועמשמת, תופחת באופן ). אחר

תורומח תועיצפ םרגיהל תולולעו ,הנגהה תדימ

 פתאומית.המילבב וא תויושגנתהב

3 נקודותחגור ת בטיחות בעלת 
ב האמצעי אחוריעיגון במוש

ת הבטיחות בעלת 3 נקודות העיגון שלאת חגור

ב האמצעי האחורי, יש לחגור כהלכה כפיהמוש

שמוצג באיור.

“אחסון חגורות הבטיחות המוש ביםראה 

“ בעמוד 03�4. האחוריים

את ואחריה(A)משוך את הלשונית הקטנה 2.

 בהטיה, כפי שמוצג באיור.(B)הלשונית 

ה הער 

ת הבטיחות לכוונוןמשוך קלות את חגור6.

פיון.הר

ת הבטיחות באטיות והעברמשוך את חגור1.

) כךEת הבטיחות (ך מוליך חגורראותה ד

) תהיה בכיוון הצדAשלשונית המתכת (

מי.הקד

ה כלפי חוץאם לא ניתן למשוך את החגור£

ה פעם אחתבמצב נעילה, משוך את החגור

בחוזקה ולאחר מכן החזר אותה פנימה.

ה החוצהלאחר מכן, משוך שוב את החגור

באטיות.
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חגורות בטיחות

לשחרור

 ולחץ על הלחצן(A)אחוז בלשונית המתכת 1.

.(D)באבזם 

 עם(F), לחץ על הלחצן (C)לשחרור האבזם 2.

).Aלשונית המתכת (

זהירות

ת הבטיחות נגללת לאחור באופןמכיוון שחגור£

אוטומטי, החזק את לוחית המתכת בעת

ןסחואתת הבטיחות הגלילה לאחור, כך שחגור

.בכרל קזנ םרגיהל לולע ,תרחא .טאל

בת בטיחות במושאחסון חגור

אחורי

ת הבטיחות אינה בשימוש, אחסןכאשר חגור

אותה כפי שמוצג באיור.

ת הבטיחות והסר אותהגלול לאחור את חגור3.

).Eת הבטיחות (ממוליך חגור

ת הבטיחות נגללה לאחור באופןלאחר שחגור4.

 לתוך(B)מלא, הכנס את לשונית המתכת 

, ולאחר מכן הכנס את לשונית(G)החריץ העליון 

.(H) לתוך החריץ התחתון (A)המתכת הקטנה 
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ה אזהר

חגורות הבטיחות נועדו לכל סוג נוסע כולל אישה£

ה צריכה להשתמש בחגורותה. אישה הרהר

הבטיחות הקיימות, כדי להפחית את סיכויי

תהפגיעה הן בעצמה והן בעובר שלה. חגור

המותניים צריכה לעבור על אזור האגן בעוד

כיים, אך לא עלה ככל האפשר לירשהיא צמוד

ה של ספקהמותניים. התייעצי עם רופא במקר

או שאלות.

ת בטיחות  בזמןת חגורחגיר

הריון

תכת מותחני חגורמער

כת מגביל כוחבטיחות ומער

ת בטיחותאחסון לשונית של חגור

ב צדדימוש  

ך החריץ האחורירת הבטיחות דת חגורלאחר העבר

(A)מי, הכנס את לשונית המתכת לתוך החריץ הקד

(B).

ב אמצעי אחורימוש  

“חגורות בטיחות אחורית בעלת 3 נקודות ראה 

“ בעמוד 12�4. עיגון

ת בטיחותכת מותחני חגורמער

כאשר מתג ההצתה או מצב פעולה נמצאים

בתנאים הבאים, בהתנגשות חזיתית או התנגשות

מי,צד  חמורות די לפצוע את הנהג ו/או הנוסע הקד

כתבים האחוריים הצדדיים. מערו/או במוש

המותחנים תמתח את חגורות הבטיחות שלהם

בי של חגורותבהתאם ובאופן מיידי, תוך ייעוד מר

הבטיחות.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערבד כלי ר[מל

[ מפתח

.START או ONמתג ההצתה נמצא במצב 

]כב המצוידים במער[כלי ר כת הפעלה ללא מפתח

.ONמצב ההפעלה הוא 

תמי ישנה חגורב הנוסע הקדב הנהג ולמושלמוש

כת מותחנים.ת במערבטיחות המצויד

ה אזהר

תכרעממגת התוצאות הטובות ביותר להש£

שלך, ודאתוחיטבה תרוגח לש םינחתומה

בך כהלכה ושאתה חוגר אתשכווננת את מוש

 נכון.ת הבטיחות באופןחגור

זהירות

 בעת התקנת ציוד שמע או ביצוע תיקונים£

בת חגורות הבטיחות עם מותחנים אובקר

קונסולת הרצפה, חובה לציית להנחיות

הבר חיוני מאחר שהעבודס. הדמיצובישי מוטור

כת המותחנים.עלולה להשפיע על מער

ת בטיחות בזמן הריוןת חגורחגיר
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

ה הער 

כב נחשףכת המותחנים תופעל אם הרמער£

תה גם אם חגורלהתנגשות חזיתית חמור

ה.הבטיחות אינה חגור

ת להפעלה חדכת המותחנים מיועדמער£

פעמית. לאחר הפעלה מומלץ להחליפה

כז שירות מורשה של מיצובישי.במר

SRSה נורית אזהר
כת כריתה/תצוגה זו משותפת למערנורית אזהר

כת המותחנים.האוויר ולמער

“נורית אזהר “ בעמודSRSה/תצוגת ראה נושא 

.4�35

זהירות

ץ עם מראם יש לגרוט את הר£ כזכב נא התייע

ס. מאחרשירות מורשה של מיצובישי מוטור

ביצוע פעולת הגריטה יכולה לגרום להפעלהש

בלתי צפויה של המותחנים ולגרום לפציעות.

כת מגביל כוחמער

בי אתבהתנגשות, מגביל הכוח סופג באופן אפקטי

ת הבטיחות במגמה להקטיןהכוח המופעל על חגור

את החבטה הפועלת על הנוסע.

ה אזהר

ב האחורי. נתוניםאם ניתן, הסע ילדים במוש£

סטטיסטיים מוכיחים שילדים בכל גודל או גיל

בבים וחגורים כהלכה במושמוגנים כשהם יוש

מי.ב הקדהאחורי יותר מאשר במוש

כתהחזקת הילד בזרועותיך אינה תחליף למער£

כת ריסוןריסון ייעודית. אי שימוש במער

ה או מוות.ייעודית עלול לגרום פציעה חמור

בד.ב ילד אחד בלכת הריסון יש להושיבמער£

בכת ריסון ילד במושבת ילד במערבעת הוש£

ביםאחורי, מנע ממשענות הגב של המוש

ת, הילדב הילד. אחרעת במושמיים לגהקד

ע באופן חמור בעת התנגשות אועלול להיפג

בלימה פתאומית חזקה.

כתאמצעי זהירות להתקנת מער
כב עם כרית אווירריסון לילד בר
מישל נוסע קד

כב המצוידפות לכל רבקות המוצגות באיור מצורהמד

מי.בכרית אוויר של נוסע קד

כב יש להשתמשלפי החוק בעת הסעת ילד בר
כת ריסון בהתאם לגודלבסוגים מסוימים של מער

הילד.

בהתקנות המתייחסות להסעת ילדים במוש
מי, עשויות להיות שונות במדינות השונות.הקד

אנו ממליצים לך לציית לתקנות הרלוונטיות.

כת ריסון לילדמער 

ה אזהר

ה.סכנה חמור£

כת ריסון לילד הפונהאל תמקם מערלעולם 

 כרית אווירב שלפניו מותקנת לאחור במוש

מוות או פציעהה, . סכנה חמורפעילה

לילד.
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

ה אזהר

כת ריסון לילד הפונהאין למקם מער£

מי, אם לא נוטרלהב נוסע קדבמושלאחור 

כת כרית האוויר. עוצמת ההתנפחותפעולת מער

של כרית האוויר עלולה לגרום פציעה או מוות

ב בטיחות הפונה לאחורלילד. יש להתקין  מוש

בד.בים האחוריים בלבמוש

הנופהכת ריסון לילד  מעריש להתקין£

התא םא .ירוחאה בשומב העיסנה ןוויכל

תא לרטנ ,ימדקה עסונה בשומב הניקתהל בייח

מי באמצעות הנוסע הקדלש ריוואה תירכ

ם לילדת, עלולות להיגר. אחרON-OFFהמתג 

פציעות חמורות ואף מוות.

כת ריסון לילד הפונה לאחור, שניתןהשתמש במער

ב האחורי, או נטרל את כריתלהתקינה רק במוש

.ON-OFF מי באמצעות מתג האוויר של הנוסע הקד

“ בעמוד 28�4). “נטרול כרית אוויר (עיין בנושא 

תינוקות וילדים קטנים

“פבעת הסעת תינוקות וילדים קטנים בר כב פעל ע

ההנחיות שלהלן.

הנחיות

תינוקות קטנים יש להסיע בסלקל המתאים£

למשקלם. עבור ילדים קטנים אשר גובהם,

בים, מאפשר לרצועת הכתף ליצורכאשר הם יוש

ם, חובה להשתמשע עם פניהם או צווארמג

ב בטיחות.במוש

מיכרית אוויר נוסע קד

ON  במצב 

ה אזהר

ה אזהר

“יבעת התקנת מוש£ ב בטיחות לילד, פעל עפ

ת,כת. אחרפות של יצרן המערההנחיות המצור

ה או מוות של הילד.קיימת סכנת פגיעה חמור

ךבת להתאים למשקל ילדכת ריסון לילד חיימער£

כב. עבורולגובהו, ולהיות מותקנת באופן נכון בר

:ד כת הריסוןמער רגת בטיחות גבוהה יותר

בלילד צריכה להיות מותקנת על המוש

האחורי.

ב בטיחות לילד, נסה להתקיןכישת מושלפני ר£

בכב כדי לוודא שהוא מתאים. עקאותו בר

ת כריתת הבטיחות וצורמיקום אבזם חגור

ב, ייתכן שיהיו קשיים בהתקנה בטוחההמוש

ב בטיחות לילד של יצרנים מסוימים.של מוש

ב בטיחות לילד לפניםאם ניתן למשוך את מוש

ב לאחר הידוקאו לכל צד שהוא על כרית המוש

ב בטיחות לילד  שלת הבטיחות, בחר במושחגור

יצרן אחר.

ב בטיחות לילדאין להשתמש במוש£

מי,ב הנוסע הקדהפונה לאחור במוש

אם ראות הנהג מוגבלת.
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

ה הער 

כתכב וסוג מערב ברבהתאם למיקום המוש£

ברשותך, ניתן לחבר אתהריסון של הילד ש

כיםרכת הריסון באחת משתי הדמער

: הבאות

ת העיגון התחתונהבאמצעות נקוד£

כת הריסון אם מעררקב האחורי, במוש

 (ראה עמודISOFIXבות ת בתושמצויד

.(4�22

ת הבטיחות (ראה עמוד 23�4).לחגור£

ה אזהר

חוף ומשוך אתב בטיחות, דלאחר התקנת מוש£

ב הבטיחות לפנים ולאחור ומצד לצד, כדימוש

ב בטיחותלוודא שהוא מאובטח כראוי. אם מוש

ע הילד אואינו מאובטח כהלכה, עלולים להיפג

נוסעים אחרים בעת תאונה או בלימה

פתאומית.

ב בטיחות אינו בשימוש ודא שהואכאשר מוש£

ת הבטיחות או הסרמעוגן בבטחה על ידי חגור

כב, כדי למנוע ממנו להיזרק בתוךאותו מהר

כב בעת תאונה.חלל הר

ילדים גדולים יותר

בתם, צריכים לשכת הריסון קטנה עבורילדים שמער

בת של כתף ומותן.ה משולב ולחגור חגורעל המוש

ת המותניים צריך להיחגר באופן צמודהחלק של חגור

לאזור התחתון של הבטן כך שהוא מונח מתחת

הת החגורכיים. אחרלקצה העליון של עצם אגן היר

עלולה לגרום לפציעת הילד במהלך תאונה.
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

ISOFIXהתאמה למקומות שונים של 

בי בטיחות לילדיםמושכב ברISOFIX                                     מיקומי 
    

‘ אישור מס  התקןקטגוריית גודלבוצת משקל  ק

ב אחורי צדדימוש
UN-R44מומלצים*

FISO/L1X��
סלקל

GISO/L2X��

“ג0  10 ק ��EISO/R1ILעד 

“ג+0 13 ק EISO/R1IL, IL#BABY-SAFE plus: MZ314393E1-04301146עד 
BABY-SAFE isofix base: MZ314394

DISO/R2IL��

CISO/R3IL��

  Iג“ 18 ק ��9DISO/R2IL עד 

CISO/R3IL��

BISO/F2IUF��

B1ISO/F2XIUF ,IL#DUO plus: MZ313045E1-04301133

AISO/F3IUF��

II & III ג15ֱַ עד“ 3 ק 6  IL#ÍKIDFIX XP: MZ315025E1-04301304

: “מ שומרמיצובישי מוטור* מת.ביצוע שינויים ללא הודעה מוקדת לעצמה את הזכות לס בע

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורלפרטים נוספים, פנה למר
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

: מפתח אותיות של הטבלה בעמוד הקודם

£IUF� כת ריסון מתאים למערISOFIXבוצת המשקל.ת לשימוש בקסלית המאושרבר הפונה לפנים מקטגוריה אוני

£IL�   ב בטיחות מתאים למושISOFIXבוצת משקל זו.סלית שמאושר לשימוש בקבר מקטגוריה חצי אוני

£IL#�   בי בטיחות מתאימה למושISOFIX .מוש מסוימים“ “ בטראה  בלה לעיל.בי בטיחות לילד מומלצים

£X�   כת ריסון מיקום שאינו מתאים למער ISOFIXבוצת המשקל הזאת או בקטגוריית הגודל הזה.בק

ב.ב בטיחות לילד, הסר את משענת הראש מהמושבעת התקנת מוש£

כב למיקום האחורי ביותר שלו.ב הרב בטיחות לילד, הזז את מושבעת התקנת מוש£

ב הבטיחות.עת ברגלי הילד או במושמי, כדי למנוע ממשענת הגב מלגב הקדב האחורי, הזז את המושב בטיחות לילד במושבעת התקנת מוש£

ב האחורי השמאלי.ב בטיחות לילד במושכזי כאשר מותקן מושב המרבת במושאין לש£

זהירות

ב.ב בטיחות לילד, הסר את משענת הראש מהמושבעת התקנת מוש£

כב למיקום האחורי ביותר שלו.ב הרב בטיחות לילד, הזז את מושבעת התקנת מוש£

ב הבטיחות.עת ברגלי הילד או במושמי, כדי למנוע ממשענת הגב מלגב הקדב האחורי, הזז את המושב בטיחות לילד במושבעת התקנת מוש£

ב האחורי השמאלי.ב בטיחות לילד במושכזי כאשר מותקן מושב המרבת במושאין לש£

זהירות

i-Sizeכות ריסון מסוג  התאמה למער

במיקום מוש

 אחורי צדדי

i-Sizei-U  כות ריסון מסוגמער
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

בהמקום ישי

ב אחורימוש

צדדי

בה שוניםהתאמה למיקומי ישי

מי                                 נוסע קד                                     
ב אחורי  מוש

אמצעי כרית אוויר

פעילה

כרית אוויר

2#מנוטרלת

“ג0 10 ק ��XUUX � עד 

“ג+0 13 ק �XU, L*U, L* XE1-04301146 עד 

Iג“ 18 ק 9 עד    �XU, L* U, L*XE1-04301133

II & III15  �
X U*3, L* U*3, L*XE1-04301304

“ג 3 ק 6  עד 

“מ שומרמיצובישי מוטור1* מת.ביצוע שינויים ללא הודעה מוקדת לעצמה את הזכות לס בע

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורלפרטים נוספים, פנה למר

.ON-OFFמי מנוטרלת באמצעות מתג כאשר כרית האוויר של הנוסע הקד2*

“אוניאל תסיר את משענת הראש בעת התקנה של מוש3* “.ברב הגבהה (בוסטר)  סלי

בוצתק

משקל

בי בטיחותמוש

לילדים

1#מומלצים

‘ אישור מס

UN-R44

BABY-SAFE
plus: MZ31439

DUO plus:
MZ313045

KIDFIX XP:
MZ315025
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

:מפתח אותיות לט בלה לעיל

£Uמתאים למער  �בוצת משקל זו.סלית, המאושרות לשימוש בקברכות ריסון  בקטגוריה אוני

£l#� בי בטיחות מתאימה למושISOFIXמוש“ “ בט מסוימים. ראה  בלה לעיל.בי בטיחות לילד מומלצים

£Xמקום ישי  �בוצת המשקל הנקובה.בה אינו מתאים לילדים בק

4�23).אך, אל תסיר את משענת הראש בעת התקנה של מושב. ב בטיחות לילד, הסר את משענת הראש מהמושבעת התקנת מוש  £ ב הגבהה (ראה עמוד 

כב למיקום האחורי ביותר שלו.ב הרב בטיחות לילד, הזז את מושבעת התקנת מוש£

ב הבטיחות.עת ברגלי הילד או במושמי, כדי למנוע ממשענת הגב מלגב הקדב האחורי, הזז את המושב בטיחות לילד במושבעת התקנת מוש£

ב האחורי השמאלי.ב בטיחות לילד במושכזי כאשר מותקן מושב המרבת במושאין לש£

זהירות
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

כת ריסון לילדהתקנת מער

בות(תושת עיגון תחתונה לנקוד

ועיגון )כת ריסון לילדאיזופיקס למער

הרצועות קשיר

המיקום נקודות עיגון לרצועות קשיר

בור, הממוקמות מאחוריקיימות שתי נקודות חי

בים השנייה. נקודותת המושמשענת הגב של שור

ב בטיחות לילד ברצועתאלה מיועדות לאבטחת מוש

כבך.בה ברה, עבור כל אחת משתי נקודות הישיקשיר

מיקום נקודות העיגון התחתונות

כבך מצויד בנקודות עיגוןב האחורי של רהמוש

 לילד עםב בטיחות מושבורתחתונות, עבור חי

בות איזופיקס.תוש

כת הריסון לילד, מתוכננותנקודות העיגון למער£

כות ריסוןמים ממערלעמוד רק בעומסים הנגר

בות,לילדים המותקנות באופן נכון. בשום נסי

,םירגובמלאין להשתמש בהן כחגורות בטיחות 

דויצ וא םירחא םיטירפ רוביח רובע וא תומתרכ

.בכרל

ISOFIXבות כת ריסון הילד עם תושמער

ביםכת ריסון הילד מתוכננת להתקנה במושמער

כתהמצוידים בעוגנים תחתונים. אבטח את מער

הריסון לילד תוך שימוש בעוגנים התחתונים.

כת הריסון לילד באמצעותך לאבטח את מעראין צור

חגורות הבטיחות.

ה אזהר

Aכת ריסון לילד:  מחברי מער

זהירות

להתקנה

ה הער 

בכזי כאשר מותקן מושב המרבת במושאין לש£

ב האחורי השמאלי.בטיחות לילד במוש

תב הבטיחות לילד מפריע לחגורכיוון שמוש

הבטיחות, ולא ניתן לחגור אותה כראוי.

כב עם כיסוי תא מטען, התקן אתבכלי ר£

כיסוי תא המטען במיקום אחורי או הסר

“ בעמוד 88�7. “כיסוי תא מטען אותו. ראה 
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

ב למחברים. ודאביהסר כל חומר זר בתוך או מס1.

ת הבטיחות נמצאת במצב אחסון רגיל.שחגור

בוב שהסר את משענת הראש מהמוש2.

כת ריסון לילד.תתקין מער

“ בעמוד 05�4. “משענות ראש ראה 

ב האחורי למיקום האחוריכוון את המוש3.

ביותר.

“מוש “ בעמוד 03�4.ראה  בים אחוריים

כת לריסוןהכנס את המחברים של המער4.

) בהתאם להוראותB) לחריצים (Aילדים (

כת לריסון ילדים.המסופקות על ידי יצרן המער

Aמחבר

B ת עיגון תחתונהנקוד

הלהסר

כת ריסון הילד בהתאםהסר את  את מער
כת.להוראות היצרן המסופקות יחד עם המער

כת ריסון הילדהתקנת מער
3 נקודות לחגורות בטיחות בעלת 

(עם מנגנון נעילת חירום)

זהירות

ב הבטיחות לילד יש רגל תמיכה, ודא שהיאאם למוש

ב על הרצפה.ממוקמת במיקום יצי

ב בטיחות לילד ברצועתאם יש לחבר את מוש

בה בהתאם לשלה, הדק את רצועת הקשירקשיר

.5

 של(C)ה העילית חבר את וו רצועת הקשיר5.

,(D)כת הריסון לילד לסגר עיגון הרצועה מער

ה העילית.והדק בבטחה את רצועת הקשיר

כת ריסון הילד בכל הכיווניםחוף ומשוך את מערד6.
כדי לוודא שהוא מאובטח ומקובע כהלכה.

כזי כאשר מותקןב המרבת במושאין לש£

ב האחורי השמאלי.ב בטיחות לילד במושמוש

תב הבטיחות לילד מפריע לחגורכיוון שמוש

הבטיחות, ולא ניתן לחגור אותה כראוי.
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בדיקת חגורות בטיחות

להתקנה

ב, הסרכת הריסון לילד על המושהצב את מער1.
את משענת הראש שלו.

“משענות ראש בעמוד 05�4. ראה 

דקיםבדוק אם קיימים ברצועה חתכים, בלאי, ס£
או חלקי מתכת מעוותים. החלף את מכלול

ה אם קיים נזק.החגור

ה אזהר

כות ריסון ילד, ישבסוגים מסוימים של מער£

) כדי למנועAלהשתמש במהדק הנעילה (

פציעות בעת התנגשות או בלימה פתאומית.

ב אותו  ולהשתמש בו בהתאםכייש להר

כת הריסון. יש להסיר אתלהנחיות יצרן מער

כת הריסון שלת מערמהדק הנעילה בעת הסר

הילד.

ת הבטיחותבדיקת חגור  זהירות

בב בטיחות לילד במושבעת התקנה של מוש2.

ב האחורי, הזז אתמי או במושהנוסע הקד

ב למיקום האחורי ביותר שלו.המוש

כת הריסוןך מעררת הבטיחות דנתב את חגור3.
כת הריסוןלילד, בהתאם להוראות יצרן מער

לילד. לאחר מכן, הכנס את לשונית המתכת
לאבזם.

הסר את ריפיון  של רצועת החיק במשיכת4.
ה.הרצועה באמצעות התקן כוונון החגור

ה אזהר

גאדת תושגנתה לכ רחאל יכ םיצילממ ונא£

,םיריזחמ ,העוצר � תכרעמה ילולכמ לכ קודבל

ת. אנו ממליצים להחליף חגור’אבזמים, וכו

,תושגנתה ךלהמב שומיש הב השענש תוחיטב

למעט במקרים בהם ההתנגשות היתה

בעוצמה חלשה ביותר ולא נתגלו נזקים

ת כהלכה.ה והינה מתפקדבחגור

אל תנסה להחליף או לתקן שום חלק במכלול£

ה מסוגת הבטיחות. אנו ממליצים שעבודחגור

כז שירות מורשה של מיצובישיזה תבוצע במר

ס. תיקון או החלפה לקויים עלוליםמוטור

הרצועה וכתוצאהלהשפיע לרעה על תפקוד 

מכך לגרום לפציעות חמורות בעת התנגשות.

אין להסיר את משענות הראש בעת התקנת£

ב הגבהה (בוסטר).מוש

ב הבטיחות לילד יש רגל תמיכה, ודאאם למוש5.

ב על הרצפה.שהיא ממוקמת במיקום יצי

כת הריסון,ב את הילד במער לפני שאתה מושי6.
כת הריסון בכל הכיוונים,חוף ומשוך את מערד

כדי לוודא שהיא מאובטחת במקומה. עשה זאת
לפני כל שימוש בה.

הלהסר

הסר את הלשונית מהאבזם, ולאחר מכן הסר את

ב הבטיחות לילד.ת הבטיחות ממושחגור
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 � כריות אוויר)SRS (כת ריסון נוספתמער

,)SRS (כת הריסון הנוספתהמידע הניתן בפרק מער
כולל מידע חשוב המתייחס לכריות אוויר  של הנהג,

כי הנהג, לכריות צדברמי, לכריות אוויר להנוסע הקד
ולכריות אוויר וילון.

מי של הנהג והנוסע הקדSRSכריות האוויר 
מתוכננות להעניק הגנה נוספת על ההגנה

מי, הניתנתהראשונית של הנהג והנוסע הקד
כות חגורות הבטיחות, על ידי הגנתבאמצעות מער

נוסעים אלה כנגד פציעות ראש וחזה בהתנגשויות
חזיתיות מסוימות מתונות עד חמורות.

כי הנהג מתוכננת כתוספת להגנהברכרית האוויר ל
תכת חגורהראשונית המסופקת על ידי מער

הבטיחות של הנהג. היא יכולה להפחית תנועה
קדימה של החלק התחתון ברגלי הנהג, ולספק הגנת

ת בהתנגשויות חזיתיות מסוימותגוף כללית מוגבר
מתונות או חמורות.

 מתוכננת להעניק הגנה נוספתSRSכרית אוויר צד 
על זו שמעניקות החגורות הבטיחות הנחגרות
כהלכה, כנגד פציעות חזה, בהתנגשויות צד מסוימות

מתונות עד חמורות.

 מתוכננות להעניק הגנה נוספתSRSכריות אוויר וילון 
על זו שמעניקות חגורות הבטיחות הנחגרות באופן
נכון,  כנגד פגיעת ראש, בהתנגשויות צד מסוימות

מתונות עד חמורות.

;אינה  SRSכת מער תחליף לחגורות הבטיחות
בית בכל מצבי ההתנגשויותגת הגנה מרלהש

והתאונות, חובה על כל אחד לחגור תמיד כהלכה
ת הבטיחות בין אם הוא נוהג ובין אם הואאת חגור
כב.נוסע בר

)SRS( כת ריסון נוספת מער 

כרית אוויר*

כת הריסוןאופן פעולת מער

המשלימה של כריות האוויר

:כיכת זו כוללת את הרמער בים הבאים

ת כרית אוויר (נהג)יחיד  �1

מי.נורית חיווי של כרית אוויר של הנוסע הקד2  �

מי)ת כרית אוויר (נוסע קדיחיד  �3

כי הנהגברת כרית אוויר ליחיד  �4

ה אזהר
ת בטיחות, לאלאחר שהופעל מותחן חגור£

ניתן להמשיך להשתמש בו יותר.

יש להחליפו יחד עם מנגנון הגלילה.

אל תכניס חומרים זרים (פיסות פלסטיק,£

ה או) באבזם החגור’בים, כפתורים וכואט

במנגנון הגלילה. בנוסף, אל תשנה, תסיר או

תת, חגורת הבטיחות. אחרתתקין את חגור

הבטיחות עשויה לא לספק את ההגנה

ה של תאונה ובמצבים אחרים.רשת במקרהנד

ת חומר ניקויה מלוכלכת בעזריש לנקות חגור£

ניטרלי ומים חמים.

ת הבטיחותלאחר השטיפה במים, הנח לחגור

בין או לצבועבש בצל. אל תנסה להללהתיי

בר עלול להשפיעחגורות בטיחות, מכיוון שהד

על התפקוד שלהן.
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 � כריות אוויר)SRS (כת ריסון נוספת מער

 (הפעלה/הפסקה) של כריתON/OFFמתג 5  �

מי.אוויר נוסע קד

יחידות כריות אוויר צד6 �

יחידות כריות אוויר וילון7 �

כריות האוויר פועלות רק כאשר מתג ההצתה או מצב

ההפעלה נמצאים במצבים הבאים.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערבד כלי ר[מל

[ מפתח

.START או ONמתג ההצתה נמצא במצב 

]כב המצוידים במער[כלי ר כת הפעלה ללא מפתח

.ONמצב ההפעלה הוא 

פתיחת כרית האוויר מלווה ברעש פתאומי וחזק

מותובשחרור עשן ואבקה. תופעות אלו אינן גור

לפציעה, וכן הן אינן מהוות סימן כלשהו להתלקחות

כב.אש בתוך הר

זהירות

כריות האוויר מתנפחות במהירות גבוהה ביותר.£

ע עם כרית אוויר עלולבמקרים מסוימים, מג

לגרום שפשופים, חתכים קלים, חבורות

וכדומה.

אנשים עם קשיי נשימה עלולים להרגיש  גירויים

ךזמניים של חומרים כימיים בהם נעשה שימוש לצור

; פתח את החלון לאחר הפעלת פתיחת כרית האוויר

בר אפשרי מבחינה בטיחותית.כרית האוויר, אם הד

כרית האוויר מתכווצת מהר מאוד לאחר הפעלתה,

ה הראייה.כך שקיימת סכנה קטנה של חסימת שד

ה אזהר

בה נכונה הינה חשובה ביותר.ישי£
בים קרוב מידי לגלגלמי היושנהג או נוסע קד

ההגה או ללוח מכשירים, עלולים להיהרג או

להיפצע באופן חמור בעת הפעלת כרית האוויר.

ב.כרית האוויר מתנפחת באופן מהיר ובכוח ר

בים כהלכהמי אינם יושאם הנהג והנוסע הקד

ת הבטיחות, כריתאו שאינם חגורים בחגור

האוויר לא תגן עליהם כהלכה, והיא עלולה לגרום

ה או קטלנית כאשר היאלפציעה חמור

מתנפחת.

ב ואל תשעין ראש אוב על קצה המושאל תש£

חזה קרוב לגלגל ההגה או לוח המכשירים. אל

תניח רגל או כף רגל על לוח המכשירים.
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ה אזהר

ב האחוריב את כל הילדים והתינוקות במושהוש£

כות ריסוןכאשר הם מרוסנים כהלכה, במער

ב האחורי הוא המקום הבטוחלילדים. המוש

ביותר עבור ילדים ותינוקות.

אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת
כבכת ריסון לילד ברהתקנת מער

מיעם כרית אוויר לנוסע קד

כב עם כריתפת לכל רהתווית המוצגת באיור מצור

מי.אוויר לנוסע קד

ה אזהר

ץ£ אסור  להסיע תינוקות או ילדים קטנים מחו

ה מול לוחב בטיחות לילד או בעמידלמוש

ברהמכשירים או בזרועותיך או על מותניך. הד

ה ואף למוות בעתעלול לגרום לפציעתם בחומר

התנגשות, גם בעת הפעלת כרית האוויר. עליהם

כת ריסון לילדיםבת כראוי בתוך מערלש

“מער “מתאימה. עיין  בפרק  כת ריסון לילד

.4�15 בעמוד 

בבת במושילדים גדולים יותר צריכים לש£

האחורי, חגורים כהלכה בחגורות בטיחות, ואם

ב הגבההבת במושך, עליהם לשיש צור

(בוסטר).

ה אזהר

!סכנה חמור£ ה

כת ריסון לילדאל תשתמש במערלעולם 

 בכרית אווירב המוגןהפונה לאחור, במוש

מוות או לפניו, קיימת סכנת פעילה

ה.פציעה חמור
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 � כריות אוויר)SRS (כת ריסון נוספת מער

נורית חיווי כרית אוויר של הנוסע
הקדמי

מי,נורית החיווי  עבור כרית האוויר של הנוסע הקד

ממוקמת בלוח המחוונים.

ה אזהר

אל תתקין אביזרים העשויים להסתיר את£

נורית החיווי, ואל תכסה את נורית החיווי

ת, לא יתאפשר לך לאמת אתבקה. אחרבמד

מי.כת כרית האוויר של הנוסע הקדמצב מער

ה אזהר

כדי להפחית את סכנת הפציעות החמורות או£
: הקטלניות

OFFסובב תמיד את מפתח ההצתה למצב £
ינפל, OFFאו הצב את  מצב ההפעלה ב� 

 האוויר שלתירכ לש  ON-OFFגתמ תלעפה
ת, תפקוד כרית האווירמי. אחרהנוסע הקד

עלול להיפגם.
גתמ תלעפהפני ל תוינש 06 תוחפל ןתמה£

ON-OFF מי, האוויר של הנוסע הקדתירכ לש
וא LOCK בצמל התצההבוב מתג לאחר סי

.OFF ההפעלה ב� בצמ תבצה
 מתוכננתSRSכת כריות האוויר מער

לשמור מספיק מתח חשמלי, כדי לנפח את
כרית האוויר.

ON-OFF הוצא תמיד את המפתח ממתג £
מי לאחרשל כרית האוויר של הנוסע הקד

-ONת, מיקום מתג הפעלת המתג. אחר
OFFמי של כרית האוויר של הנוסע הקד

עלול להשתנות בשוגג.

נטרול כרית האוויר

 של כרית אווירON-OFFמתג 

מינוסע קד

 של כרית האווירON/OFFניתן להשתמש במתג 

מי, כדי לנטרל את כריתמית של הנוסע הקדהקד

מי. אם יש לךמית של הנוסע הקדהאוויר הקד

כת ריסון לילד הפונה לאחור, שלא ניתןמער

ב הנוסעבד מושב אחר מללהתקינה באף מוש

 של כריתON/OFFמי, חובה לסובב את מתג הקד

, לפניOFFמי למצב מית של הנוסע הקדהאוויר הקד

כת. (עיין בסעיף ”נטרולשאתה משתמש במער

“ בעמוד 28�4). כרית האוויר

מית של הנוסע של כרית האוויר הקדON/OFFמתג 

מי, ממוקם כפי שמוצג באיור .הקד

ך כלל, כאשר מתג ההצתהרנורית החיווי נדלקת, בד

,ON או מצב ההפעלה מוצב ב� ONמסובב למצב 

ונכבית כמה שניות מאוחר יותר.

 של כרית האוויר של הנוסעON-OFFכאשר מתג 

, נורית החיווי תאירOFFמי מסובב למצב הקד

מיביעות כדי לציין כי כרית האוויר של הנוסע הקדבק

אינה פעילה.

 של כרית האוויר של הנוסעON-OFFכאשר מתג 

תיכבהOFF , נורית החיווי ONמי מסובב למצב הקד

 תידלק למשך כדקה אחת, כדי לצייןONונורית החיווי 

מי פעילה.כי כרית האוויר של הנוסע הקד
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 � כריות אוויר)SRS (כת ריסון נוספתמער

מי פעל באופןלנטרול כרית האוויר של הנוסע הקד
: הבא

 שלON/OFFהכנס את המפתח לתוך מתג 1.
מי וסובבמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

.OFFאת המתג למצב נטרול � 

 של כריתON/OFFהוצא את המפתח ממתג 2.
מי.מית של הנוסע הקדהאוויר הקד

הכנס את המפתח לתוך מתג ההצתה וסובב3.
 או הצב את מצב הפעולה ב�ONאותו למצב 

ON נורית חיווי כרית האוויר .OFFמי לנוסע קד
מנוטרלת תמשיך לדלוק.

ה אזהר

 של כרית האווירON-OFFאל תסובב את מתג £
בד, מלOFFמי למצב של הנוסע הקד

כת ריסון לילדבמקרים בהם מותקנת מער
מי.ב הנוסע הקדעל מוש

אינה נדלקת כאשרOFF אם נורית החיווי £
 של כרית האוויר של הנוסעON-OFFמתג 
, אל תתקיןOFFמי מסובב למצב הקד
בכת ריסון לילד הפונה לאחור על מושמער

מי. אנו ממליצים להביא אתהנוסע הקד
כז שירות מורשה שלבדיקה במרכת להמער

ס.מיצובישי מוטור
 מוסיפה לדלוק כאשרOFFאם נורית החיווי £

 של כרית האוויר של הנוסעON-OFFמתג 
, אל תאפשר לאף אחדONמי במצב הקד

מי. אנו ממליציםב הנוסע הקדבת במושלש
כז שירות מורשה של מיצובישילפנות למר

.כת בדיקת המערס למוטור

ה הער 

מי מנוטרלת כעת ולאכרית האוויר של הנוסע הקד

תיפתח רק אחרי הפעלתה.

כת כרית האוויר לנהג ולנוסעמער

מיהקד

כרית האוויר לנהג מותקנת מתחת לכיסוי המרופד

מיכז גלגל ההגה. כרית האוויר לנוסע הקדבמר

מותקנת בלוח המכשירים מעל תא הכפפות.

מי מתנפחת בו זמניתכרית האוויר של הנוסע הקד

ב הנוסעעם כרית האוויר של הנהג, אפילו אם מוש

מי אינו תפוס.הקד

כב עם מפתח חכם, השתמשבכלי ר£

במפתח החירום.

“ בעמוד 16�3. “מפתח חירום ראה 
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 � כריות אוויר)SRS (כת ריסון נוספת מער

כי הנהגברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

מתת ההתנגשות היא מעל רתתנפחנה, אם חומר

הסף המתוכננת, בהשוואה להתנגשות במהירות

“ש בקיר מוצק שאינו זז או מתעוות. של כ� 25 קמ

מת הסףת ההתנגשות היא מתחת לראם חומר

כיברמיות וכרית האוויר לשלעיל, כריות האוויר הקד

הנהג עשויות לא להתנפח, עם זאת, סף מהירות

כב מתנגשזה יהיה  גבוה באופן משמעותי, אם הר

בעצם הסופג את ההתנגשות ומתעוות או זז

.)כב נייח אחר, עמוד או מעקה בטיחות(לדוגמה ר
מאחר שהתנגשויות חזיתיות מסוגלות להסיט אותך

ממיקומך, חשוב ביותר לחגור תמיד את חגורות

ת הבטיחות שלך תסייעהבטיחות  באופן נכון. חגור

חק בטוח מגלגל ההגהלך לשמור את עצמך במר

בים ההתחלתיים שלומלוח המכשירים במהלך השל

ב ההתחלתי שלהתנפחות כריות האוויר. השל

ב העוצמתי ביותר,התנפחות כרית האוויר הוא השל

בו קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות.ש

כבך הן האמצעיםמעבר לכך, חגורות הבטיחות של ר

ה של התנגשות. כריות האווירלהגנה העיקרי  במקר

SRSמתוכננות לספק הגנה נוספת. לכן, למען 

בטיחותך ובטיחות כל הנוסעים, ודא תמיד שכולם

חוגרים את חגורות הבטיחות כהלכה.

כי הנהגברכת כרית אוויר למער

כי הנהג ממוקמת מתחת לגלגלברכרית האוויר ל

כי הנהג מתוכננת להתנפחברההגה. כרית האוויר ל

מית של הנהג.בו זמנית עם כרית האוויר הקד

מיותהתנפחות כריות האוויר הקד

כי הנהגברוכרית האוויר ל

 מתוכננותמיותכריות האוויר הקד

 כאשר...להתנפח

כי הנהגברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

כב נחשף להתנגשותמתוכננות להתנפח כאשר הר

ה טיפוסיה. מקרחזיתית בעצמה מתונה עד חמור

מוצג באיור.

התנגשות חזיתית עם קיר מוצק במהירות של1�

“ש או יותר. כ� 25 קמ

ה, בתוךהתנגשות חזיתית מתונה עד חמור2�

האזור המוצלל בין החצים.
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כיברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

.במקרים...עשויות לא להתנפח הנהג  

כבבסוגים מסוימים של התנגשות חזיתית, מבנה מר

כב מתוכנן לספוג חלק מהחבטות, כדי לסייעהר

כבכב של הרלמניעת פציעת הנוסעים. (חזית המר

תתעוות באופן משמעותי כתוצאה מספיגת המכה).

בות כאלו ייתכן כי לא יתנפחו כריות האווירבנסי

תכי הנהג,  ללא קשר למידברמיות וכרית אוויר להקד

כב.כב הרהנזק והעיוות של מר

דוגמאות של מספר מצבים אופייניים כאלו מתוארות

באיורים.

התנגשות עם עמוד, עץ או עצמים צרים אחרים.1�

כב האחורי שלכב מחליק מתחת למרהר2�
משאית.

התנגשות חזיתית אלכסונית.3�

כיברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

כאשר... אינן מתוכננות להתנפח  הנהג

כי הנהג אינןברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד
מתוכננות להתנפח במצבים בהם אין באפשרותן

לספק הגנה לנוסעים.

מצבים אלו מוצגים באיורים.

כיברמיות וכריות האוויר למאחר שכריות האוויר הקד

הנהג אינן מגנות על הנוסעים בכל סוגי ההתנגשויות

תהחזיתיות, יש להקפיד תמיד לחגור את חגור

הבטיחות שלך.

התנגשות מאחור.1�
התנגשויות צד.2�
התהפכות על הצד או על הגג.3�

מיות וכריות האווירמאחר שכריות האוויר הקד
כי הנהג אינן מגנות על הנוסעים בכל סוגיברל

ההתנגשויות, הקפד תמיד לחגור את  חגורות
הבטיחות שלך.

כיבר וכרית האוויר למיות כריות האוויר הקד

. כאשר...עשויות להתנפח  הנהג

כי הנהגבר וכרית האוויר למיות כריות האוויר הקד

כב נחשףעשויות לפעול כאשר חלקו התחתון של הר

כבי).ה (נזק תת רלחבטה מתונה עד חמור

דוגמאות למצבים כאלו מוצגות איורים.

כה אור1�  התנגשות באי תנועה/בשפת מד

במכשול בגובה דומה.

ה/בור.כב עובר מעל מהמורהר2�

ערון תלול ופוגכב משייט במורד מדהר3�

בקרקע.
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 � כריות אוויר)SRS (כת ריסון נוספת מער

ה אזהר מיות וכרית האווירמאחר שייתכן שכריות האוויר  הקד

כי הנהג תופעלנה במצבים מסוימים המלוויםברל

בחבטות בלתי צפויות כמתואר באיורים, והעלולים

כב, חשובבה שלך ברלהוציא אותך מתנוחת הישי

תביותר לחגור כהלכה את חגורות הבטיחות. חגור

חק בטיחותי בינך וביןת מרהבטיחות תבטיח שמיר

בגלגל ההגה ולוח ההמכשירים במהלך השל

הראשוני של פתיחת כרית האוויר.

בב הראשוני של פתיחת כרית האוויר הינו השלהשל

ביים העלולים לגרוםבו מתפתחים הכוחות המר

עלפציעות חמורות או קטלניות, אם ייווצר עמם מג

ב זה.בשל

ה אזהר

כז גלגלת במרבר  לכרית המרופדאל תצמיד ד£
ההגה כדוגמת אביזרים. הם עלולים להיזרק

כב ולפגוע בנוסעים בעת התנפחותבחלל הר
כרית האוויר.

אל תתקין פריטים על לוח המכשירים מעל תא£
כבהכפפות, הם עלולים להיזרק בחלל הר

וויר.ולפגוע בנוסעים בעת התנפחות כרית הא

ב אביזרים לפני השמשהכיאל תצמיד או תר£
מית או עליה.  עצמים אלו עלולים להגבילהקד

את התנפחות כרית האוויר או להיזרק בחלל
כב ולפגוע בנוסעים בעת התנפחות כריתהר

האוויר.

אל תחבר מפתחות נוספים או אביזרים£
 למפתח)(קשיחים, מחודדים או עצמים כבדים

ההצתה. עצמים  אלה עלולים למנוע מכרית
כי הנהג להתנפח באופן תקין, אוברהאוויר ל

ה,עלולים להיזרק לפנים ולגרום פציעה חמור
אם כרית האוויר תתנפח.

אל תחבר אביזרים לחלק התחתון של לוח£
המכשירים בצד הנהג. עצמים אלה עלולים

כי הנהג להתנפחברלמנוע מכרית האוויר ל
באופן רגיל או עלולים להיזרק ולגרום פציעה

ה, אם כרית האוויר תתנפח.חמור

ה אזהר

יד לאחר הפעלת כרית האוויר, חלקיםמ£
ע בהם,כת יהיו חמים. אל תיגמסוימים במער
כדי לא להיכוות.

כת כרית האוויר מתוכננת להפעלה חדמער£
ע שכריות האוויר הופעלו, הן לאפעמית. ברג

יוכלו לפעול שוב.
כת במלואה. אנויש להחליף את המער

כז שירות מורשהת במרממליצים לעשות זא

של מיצובישי.

אל תניח חבילות או בעלי חיים או חפצים אחרים£
ב הנהג או בין כריותבין כריות האוויר למוש

בר עלולמי. הדב הנוסע הקדבין מושהאוויר ל
להשפיע על תפקוד כרית האוויר או לגרום

לפציעה בעת התנפחות כרית האוויר.

כת כרית אוויר צדמער

 מותקנות במשענות הגב של(A)כריות אוויר צד 

מי.בי הנהג והנוסע הקדמוש

ה שלכריות אוויר צד תוכננו להתנפח רק במקר

מיב הנוסע הקדכב, גם אם מושהתנגשות בצד הר

אינו תפוס.
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ת למשענות גב עםהתווית המוצגת באיור, מחובר

כריות אוויר צד.

כת כרית אוויר וילוןמער

מייםכריות אוויר וילון מותקנות בעמודים הקד

ובמסילת צד הגג. כרית אוויר וילון מתוכננת להתנפח

בכב, גם אם מושע של הררק בהתנגשות בצד הנפג

ב הנוסע האחורי אינם תפוסים.מי או מושהנוסע הקד

התנפחות כריות אוויר צד וכריות
אוויר וילון

כבך הם האמצעי הראשוניחגורות הבטיחות בר
 של כריות אווירSRSכות להגנה בהתנגשות. מער

צד וכריות אוויר וילון מתוכננות לספק הגנה נוספת.
לכן למען בטיחותך ובטיחות כל נוסעיך, ודא תמיד כי

כולם חוגרים את חגורות הבטיחות כהלכה.

התנגשויות צד באזור מרוחק מתא הנוסעים1.

כבכב קטן אחר מתנגש בצד הראופנוע או ר2.

עשויותכריות אוויר צד וכריות אוויר וילון 
 כאשר...לא להתנפח

כב מתוכנן לספוגכב הרבהתנגשויות צד מסוימות מר
את הזעזוע, כדי לסייע בהגנת הנוסעים מפני פגיעה.

כב עשוי להתעוות באופןכב הר(אזור הצד של מר
בותמשמעותי, כאשר הוא סופג את הפגיעה). בנסי

אלו כריות האוויר צד וכריות האוויר וילון עשויות לא
םת העיוות והנזק שנגרלהתנפח, ללא קשר למיד

כב.כב הרלמר

דוגמאות למצבים אופייניים מוצגים באיורים.

כריות אוויר צד וכריות אוויר וילון

 כאשר...מתוכננות להתנפח

כריות אוויר צד וכריות אוויר וילון מתוכננות להתנפח
ה,ע בהתנגשות צד מתונה עד חמורכב נפגכאשר הר

כז תא הנוסעים.במר

המצב האופייני מוצג באיור.
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התנגשות צד אלכסונית4.

כב מתהפך על צדו או על הגגהר5.

מאחר שכריות אוויר צד וכריות אוויר וילון אינן מגנות

על הנוסעים בכל סוגי התנגשויות הצד, הקפד תמיד

לחגור כהלכה את חגורות הבטיחות.

אינן כריות אוויר צד וכריות אוויר וילון

כאשר...מתוכננות להתנפח 

כריות האוויר צד וכריות האוויר וילון אינן מתוכננות

ך כלל, לספקרלהתנפח, בתנאים שאין הן יכולות, בד

הגנה לנוסע. מצבים אופייניים מוצגים באיור.

התנגשויות חזיתיות1.

התנגשויות מאחור2.

כריות אוויר צד וכריות אוויר וילון אינן מגנות על

הנוסעים בכל סוגי התנגשויות הצד, לכן, הקפד תמיד

לחגור כהלכה את חגורות הבטיחות.

ה אזהר

כריות אוויר צד וכריות אוויר וילון מתוכננות£

מי הגנה נוספת עללהעניק לנהג ולנוסע הקד

זו שמעניקה חגורות הבטיחות בהתנגשויות צד

מסוימות. את חגורות הבטיחות יש לחגור

ביםמי חייתמיד כהלכה, והנהג והנוסע הקד

ביהם ולא להישען עלבת זקופים במושלש

החלון או על הדלת.

כריות האוויר צד וכריות האוויר וילון מתנפחות£

מי להוציא אתב. אסור לנהג ולנוסע הקדבכוח ר

ך החלונות או להישען עלרזרועותיהם ד

הדלתות, על מנת להפחית את סכנת הפציעות

החמורות או הקטלניות מהתנפחות כרית אוויר

צד או כרית אוויר וילון.

ב האחורי לאחוזאל תניח לאף נוסע במוש£
ביםבחוזקה במשענת הגב של אחד המוש

מיים, כדי להפחית את סכנת הפציעההקד
מכרית האוויר צד המתנפחת. יש לנקוט אמצעי

זהירות קפדניים ביחס לילדים.

התנגשות בעמוד, עץ או עצם צר אחר3.



 4

4-35מושבים וחגורות בטיחותמושבים וחגורות בטיחותמושבים וחגורות בטיחותמושבים וחגורות בטיחותמושבים וחגורות בטיחות

 � כריות אוויר)SRS (כת ריסון נוספתמער

ה אזהר

או כל מכשיר אחר או     (A)אל תחבר מיקרופון £
ץ קרוב לאזור ההתנפחות של כריות האוויר חפ

מית, חלונות הצד, כגון השמשה הקד(B)וילון 
מיים והאחוריים, צדדיבדלתות, העמודים הקד

הגג או ידיות האחיזה. כאשר כריות האוויר וילון
מתנפחות, המיקרופון, או ההתקנים  והחפצים

ב, או שכריות האוויר וילוןהאחרים ייזרקו בכוח ר
לא תתנפחנה כהלכה, והתוצאה תהיה פציעה

ה או מוות.חמור

ה אזהר ה אזהר

ב חפצים כלשהם בסמוך או לפניאל תצי£
ביםמשענות הגב של כל אחד מהמוש

מיים. החפצים עלולים להפריע להתנפחותהקד
נכונה של כרית האוויר צד, והם יכולים גם לגרום
לפציעה אם הם ייזרקו על ידי כרית האוויר צד

המתנפחת.

בקות,  ותוויות ואל תכסה בריפודביק מדאל תד£

ביםנוסף את משענות הגב של אף אחד מהמוש

מיים. הם עלולים להפריע להתנפחותהקד

נכונה של כרית האוויר צד.

בים המכיליםבים על מושאל תתקין כיסויי מוש£

בים הכולליםכריות אוויר צד. אל תכסה מוש

כריות אוויר צד. הם עלולים להפריע

להתנפחות נכונה של כרית האוויר צד.

ה אזהר

ץ כבד או חד אחרל תתלה קולא£ ב או כל חפ
על וו המעילים. אם כרית האוויר וילון תתנפח,

ב,כל פריט כזה עלול להיתלש מהוו בכוח ר
ולמנוע התנפחות של כרית האוויר וילון. תלה
פריטי ביגוד ישירות על וו המעילים (ללא

בים). ודא שאין חפצים כבדים אושימוש בקול
חדים בתוך כיסי הבגדים שתלית על ווי

המעילים.

אל תאפשר לילד להישען כנגד או להיות סמוך£

כתב במערמית, גם אם הילד יושלדלת קד

ריסון לילד. אסור גם שראש הילד יישען או יהיה

ב שממוקמת בו כרית אווירסמוך לאזור המוש

צד או סמוך לכרית אוויר וילון. מצב זה מסוכן

אם כרית אוויר צד או כרית אוויר וילון

תתנפחנה. אי ציות להוראות אלה, עלול לגרום

ה או קטלנית לילד.לפציעה חמור

ב או עלביבצע עבודות סאנו ממליצים ל£

כות כריות אוויר צד וכריות אוויר וילון,מער

ס.כזי שירות של מיצובישי מוטורבמר

/תצוגת אזהר ה שלנורית

(SRS)כת כרית האוויר מער
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ה אזהר

אם מתקיים אחד התנאים הבאים, ייתכן כי £

/או במערSRSכת ישנה תקלה במער כת ו

המותחנים והם לא יפעלו בהתנגשות או יפעלו

: פתאום ללא התנגשות

כת ההפעלהגם אם מתג ההצתה או מער£

 לא נדלקת או לאSRS, נורית ONבמצב 

כבית.

/או תצוגת אזהרSRSת נורית אזהר£ ה ו

נדלקת במהלך נסיעה.

כריות אוויר ומותחני חגורות בטיחות נועדו

להפחית את סכנת הפציעות החמורות או

הקטלניות בהתנגשויות מסוימות. באחד

בדיקהכבך להתנאים הבאים, הבא מיד את ר

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

כת הריסון הנוספתה למערקיימת נורית אזהר
)SRSכת בודקת את עצמה) בלוח המחוונים. המער

 או מצבONכאשר מתג ההצתה מסובב למצב 
ה, על נורית האזהרONההפעלה מוצב במצב 

להידלק לכמה שניות ולאחר מכן להיכבות. פירוש
SRSכת מוכנה. אם כרית אוויר בר הוא שהמערהד

ביה אינם פועלים כהלכה, נוריתכיאו אחד מר
ה נדלקת ואינה נכבית. בו זמנית מוצגתהאזהר

ב�ה במסך המידע בצג המידע הרתצוגת אזהר
תכליתי.

כת כריות אוויר משותפת למערSRSת נורית אזהר
SRSכת מותחני חגורות הבטיחות., ולמער

ה אזהר

כת כרית האווירטיפול במער

כת כרית האוויראנו ממליצים שכל טיפול במער£

כז שירות מורשה שלבוצע במרבתה יביאו בס

מיצובישי.

כת כרית האוויר אובי מערכיטיפול לקוי בר

בחיווט עלול לגרום להפעלה לא תקינה של

ביתה כליל.  כלכת כרית האוויר או להשמער

אחד מהמצבים עלול להסתכם בפציעה

ה.חמור

תאל תשנה את גלגל ההגה, את גולל חגור£

כת. לדוגמא,הבטיחות או מכלול אחר במער

מי אוהחלפת גלגל ההגה או שינוים בפגוש קד

כב עלולים לפגוע בביצועיבמבנה המר

כת ולהוביל לפציעות חמורות.המער

בדוק אתכבך ניזוק, אנו ממליצים לאם ר£

כז שירות מורשה שלכת כרית האוויר במרמער

מיצובישי, כדי לוודא שהיא במצב הפעלה

תקין.

מיים,בים הקדאל תבצע שינויים במוש£

כזית.כזיים ובקונסולה המרבעמודים המר

SRSכת השינויים עלולים לפגוע בביצועי מער
ולגרום לפציעה אפשרית.

ה אזהר

ה הער 

בבידקים או נזקים מסאם גילית שריטות, ס£

למקום אחסון של כריות האוויר, אנו ממליצים

כז שירות במרSRSכת בדוק את מערלך ל

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

כב, אנו ממליציםאם בכוונתך לגרוט את הר£

כז שירות מורשה שללהביא אותו תחילה למר

כת כרית האווירמיצובישי כדי לסלק את מער

באופן בטיחותי.
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74�5......................................................................................................מתג צופר
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ב תכליתיתתצוגה ר

ה הער 

הת עוצמת תאורבקר

מת בהירותר1�

לחצן בהירות (ראוסטט)2�

מות שונותה ל� 8 ראתה יכול לכוונן את התאור£
כאשר הפנסים האחוריים דולקים וכאשר הם

כבויים.

בהירות לוח המחוונים מתכווננת באופן£
כב.בהירות מחוץ לראוטומטי בהתאם ל

ת,מת הבהירות של לוח המחוונים נשמרר£
כאשר מפסיקים את ההצתה או מצב

.OFFההפעלה מועבר למצב 

אם אתה לוחץ לחיצה רצופה על הלחצן למשך£
יותר משתי שניות כאשר הפנסים במצב

מהמת הבהירות משתנה לרמופעל, ר
בית. לחיצה רצופה על הלחצן למשך יותרהמר

מת הבהירותה שוב את רמשתי שניות, מחזיר
מת.מה הקודלר

, ייתכןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר
כת הצבעים בתצוגת המפות לאכי ער

תרה מוגדורתשתנה לצבעי לילה, אם התא

בית.מתה המרלר

בובי מנוע (טכומטר)מד סי1.

“ד). הטכומטר מציין את מהירות המנוע (סל

הטכומטר יכול לסייע לך להשיג נהיגה חסכונית

בובי מנועיותר וגם מזהיר אותך מפני מהירות סי

חריגה (האזור האדום).

 עמוד 02�ª5ב�תכליתית תצוגת ר2.

 עמוד 23�ª5מסך בתצוגת מידע  

“ש)3. + קמ “מ או מייל/שעה  מד מהירות (ק

 בעמוד זהªה) לחצן בהירות (ראוסטט תאור4.

מחוונים 

זהירות

“ד, כדי לוודאבעת הנהיגה, שים ל£ ב  למד הסל

שהמחוג לחיווי מהירות המנוע אינו עולה

בובי מנוע חריגה).לאזור האדום (מהירות סי

כב במקום בטוח לפני ההפעלה.יד את הרעצור תמ

: אזהרות,המידע הבא נכלל בתצוגה ר ב תכליתית
בר, מד נסיעה, תצרוכת דלקחק מצטמד מר

‘.ממוצעת ונוכחית, מהירות  ממוצעת וכו

ב תכליתיתתצוגה ר 

בכל פעם שאתה לוחץ על לחצן זה, נשמע צליל

ובהירות המחוונים משתנה.
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ב תכליתיתתצוגה ר

 עמוד 06�ª.5 מסך תצוגת סימן 1�

 עמוד 04�ª.5מסך מידע  2�

 עמוד 06�ª.5מסך הודעות קופצות 

ת דלת פתוחהמסך תצוגת אזהר3�

ª.5�07 עמוד 

 עמוד 08�ª.5בר חק מצטמד מר4�

 עמוד 06�ª.5 סימן החלפת תצוגה 5�

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה נמצאים[

]OFFבמצב 
[כאשר מתג ההצתה או מצב

]ONהפעלה נמצאים במצב 

�1S-AWC*תצוגת מסך מצב נהיגה 

ª.6�39 בעמוד 

 עמוד 06�ª.5  תצוגת סימן 2�

ª (LDW)ב ת סטייה מהנתיתצוגת אזהר3�  עמוד 

.6�101

ECO מסך תצוגת מחוון מצב 4�
ª.5�65 עמוד 

ת נוזל קירור מנועתצוגת טמפרטור5�

ª.5�07 עמוד 

 עמוד 08�ª.5בר  חק מצטמד מר6�

ת הילוכים*מסך תצוגת מחוון העבר7�

ª.6�34 ,6�29 עמוד 
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ב תכליתיתתצוגה ר

בתכב עם תיתצוגת מיקום בורר הילוכים (כלי ר8�

ªהילוכים  רציפה)  עמוד 33�6 

 עמוד 55�ª.6ת שיוט מסך תצוגת בקר9�

(ACC)*בית פטית שיוט אדמסך תצוגת בקר10�
ª.6�65 עמוד 

 עמוד 60�ª.6מסך תצוגת מגביל מהירות* 11�

 עמוד 12�ECO  ª.5 מחוון מצב 12�

 עמוד 06�ª.5 סימן החלפת תצוגה 13�

 עמוד 05�ª.5מסך מידע 14�

 עמוד 07�ª.5ת דלק  מסך תצוגת יתר15�

ת החיצוניתמסך תצוגת טמפרטור16�

ª.5�08 עמוד 

)*17AS&G� מסך תצוגת עצור/סע (

ª.6�24 עמוד 

)OFF)AS&G מסך תצוגת עצור/סע 

ª.6�28 עמוד 

ה הער 

ב תכליתיתמתג תצוגה ר

ב תכליתית מופעל, נשמעבכל פעם שמתג תצוגה ר

ב תכליתית מתחלף ביןצליל והמוצג בתצוגה הר

מידע כמו אזהרות, מד נסיעה, תצרוכת דלק

.‘ ממוצעת ונוכחית, טווח נסיעה וכו

מים כגון השפה והיחידות המוצגותניתן גם לשנות גור

ב תכליתית, באמצעות מתג זה.בתצוגה הר

ה,ניתן לשנות את יחידות דלק, טמפרטור£

רות אחרות.שפת התצוגה והגד

“שינוי הגד “  עיין בנושא   עמודªרות תפקוד

.5�13

מסך מידע (כאשר מתג ההצתה

)OFFאו מצב ההפעלה במצב 

ה על מתג  התצוגהכל פעם שאתה לוחץ בקצר

:דב תכליתית, התצוגות מתחלפות  בסהר ר הבא

ה.כאשר אין תצוגת אזהר*1:

ה.כאשר יש תצוגת אזהר*2:

 עמוד 08�ª.5  מד נסיעה 1�

 עמוד 08�ª.5 מד נסיעה 2�

AS&G*(ªעצור/סע (צג 3�  עמוד 12�5. 

 עמוד 13�ECO ª.5*תצוגת ניקוד 

 עמוד 09�ª.5ת שירות תזכור4�

הה למסך של תצוגת אזהרחזר5�

ª.5�06 עמוד 



 5
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ב תכליתיתתצוגה ר

מסך מידע (כאשר מתג ההצתה

אוON  למצב LOCKמסובב ממצב 

כאשר מצב ההפעלה עובר ממצב

OFF למצב (ON

 או מצבONכאשר מתג ההצתה מסובב למצב 

, התצוגות מתחלפותONהפעלה מסובב למצב  

:דבס ר הבא

כאשר הגיע מועד השירות.:*

מסך כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה1�

.OFFבמצב 

 עמוד 11�ª.5כת מסך בדיקת מער2�

מסך כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה3�

.ONבמצב 

 עמוד 10�ª.5ת שירות תזכור4�

 עמוד 08�ª.5 מד נסיעה �1

 עמוד 08�ª.5 מד נסיעה 2�

 עמוד 10�ª.5תצוגת טווח נהיגה 3�

 עמוד 12�ECO ª.5תצוגת סייען נסיעה  

 עמוד 11�ª.5תצוגת תצרוכת דלק ממוצעת 4�

ECOªתצוגת סייען נסיעה    עמוד 12�5. 

 עמוד 11�ª.5תצוגת מהירות ממוצעת 5�

 עמוד 11�ª.5תצוגת תצרוכת דלק נוכחית 

 עמוד 12�AS&G*( ª.5(צג עצור/סע 6�

ECOª*תצוגת ניקוד   עמוד 13�5. 

S-AWC*תצוגת הפעלה של 7�
 (Super All-Wheel Control) ª.6�39 עמוד 

 עמוד 09�ª.5ת שירות תזכור8�

 עמוד 13�ª.5ת תפקודים רמסך הגד9�

הה למסך של תצוגת האזהר10� חזר

ª.5�06 עמוד 

מסך מידע (כאשר מתג ההצתה

ON)או מצב הפעלה במצב 

ב�כל פעם שאתה לוחץ בקלות על מתג תצוגה ר

:דתכליתית, מסך התצוגה מתחלף לפי הס ר הבא

ה.כאשר אין תצוגת אזהר*1:

ה.כאשר יש תצוגת אזהר*2:

ה הער 

ת השירות אינהבמהלך הנהיגה, תזכור£
מוצגת, גם אם אתה מפעיל את מתג תצוגת

כבב תכליתית. עצור תמיד את הרהמידע הר
במקום בטוח לפני ההפעלה.
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ב תכליתיתתצוגה ר

מסך הודעות קופצות

התצוגת אזהר

כאשר קיים מידע שאותו צריך להציג כגון תקלת
כת, יושמע צליל ומסך המידע יוחלף במסךמער

ה.תצוגת אזהר

עיין ברשימת האזהרות ונקוט את אמצעים הנחוצים.

ה  בעמוד 24�5.עיין בנושא רשימת תצוגות אזהר

ה הער 

ת תפקוד אינורבמהלך  הנהיגה מסך הגד£
מוצג, גם אם אתה מפעיל את מתג תצוגת

ב תכליתית.המידע הר
כב במקום בטוח לפניעצור תמיד את הר

ההפעלה, והפעל את בלם החניה בחוזקה.
 (הילוךNהעבר את ידית ההילוכים למצב 

בת הילוכים ידנית) או את בוררסרק) (תי
בת הילוכים (חניה) (תיPההילוכים למצב 

CVT.(
“שינוי הגד “ בעמודעיין בנושא  רות תפקוד

.5�13

כת צריכה להציגוכאשר יש מידע שהמער£
כת, יישמע הזמזם ותצוגתכגון תקלת מער
המסך תשתנה.

דומעב “תצפוק העדוה ךסמ“ אשונב ןייע

 60�5.

ה נעלמת, תצוגתבה לתצוגת האזהרכאשר הסי

ה מפסיקה באופן אוטומטי.האזהר

הה למסך שהוצג לפני תצוגת האזהרחזר

ה לא נעלמת, אתהבה לתצוגת האזהרגם אם הסי

ה.יכול לחזור למסך שהוצג לפני תצוגת האזהר

ב תכליתית,אם אתה לוחץ על מתג התצוגה הר

ה,התצוגה תעבור למסך שהוצג לפני תצוגת האזהר

 יוצג.(A)  והסימן 

הצגה מחדש של מסך תצוגת

האזהר

ה על אם תלחץ לחיצה קצר,כאשר מוצג סימן 
ב תכליתית כמה פעמים, תצוגתמתג התצוגה הר

ה שממנה יצאת תוצג שוב.האזהר

הודעות קופצות אחרות

כת מוצג במסך המידע.מצב ההפעלה של כל מער
לפרטים נוספים עיין בעמוד הרלוונטי ברשימת

ה.תצוגות האזהר

“הודעות קופצות אחרות בעמוד 42�5. עיין בנושא 

מסך תצוגת סימן 

סימן זה מוצג כאשר אתה לוחץ על מתג התצוגה

ה למסךב תכליתית, וחוזר ממסך תצוגת אזהרהר

ם.הקוד

בד זוה נוספת מלסימן זה מוצג גם אם מוצגת אזהר

המוצגת.

ה מתבטלת, הסימןבה לתצוגת האזהרכאשר הסי

 נעלם באופן אוטומטי.

אם אתה רוצה להחליף את התצוגה

ה כאשר הסימןניתן להחליף מסכי תצוגה של אזהר

 מוצג בפינה העליונה ימנית של המסך. אם ברצונך

 למשך 2 שניותלהחליף תצוגה, לחץ על מתג 

ומעלה.
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ב תכליתיתתצוגה ר

ה הער 

 מוצג, ניתן להציג מחדש אתכאשר הסימן £

ה במסך המידע.מסך תצוגת האזהר

“  (כאשר מתג הצתה עיין בנושא ”מסך מידע

) בעמוד 04�OFF.5או מצב הפעלה במצב 

“ (כאשר מתג הצתה עיין בנושא ”מסך מידע

) בעמוד 05�ON.5או מצב הפעלה במצב 

ה הער 

ת דלת פתוחהתצוגה של אזהר

אם אחת הדלתות, כולל דלת תא המטען, אינה

ה באופן מלא, הדלת או מכסה המטעןסגור

הפתוחים יוצגו במסך זה.

,ONכאשר מתג הצתה או מצב ההפעלה במצב 

“ש כאשר דלתאם מהירות הר כב עולה על כ� 8 קמ

פתוחה, יושמע זמזם 4 פעמים. מצב זה מתריע

ה.לנהג כי אחת הדלתות אינה סגור

זהירות

כבך, ודא כילפני שאתה מתחיל בנסיעה בר£

ה כבויה.נורית האזהר

זהירות

ת נוזל קירורתצוגת טמפרטור

מנוע

תמד זה מציין את טמפרטור
נוזל קירור מנוע.

אם נוזל הקירור מתחמם יתר
יהבהב. ה, הסמל על המיד

בהקדש תשומת ל
ת נוזל קירורלטמפרטור

המנוע בעת שאתה נוהג.

אם המנוע מתחמם חימום יתר, יהבהב הסמל£

רוזאבפי יימצא ה זה,  הקו הגר. במקר 

,חוטב םוקמב בכרה תא דימ הנחה .םודאה

 עיין בנושא.םימיאתמה םיעצמאאת  טוקנו

.8 �0 “ בעמוד 4 ”התחממות יתר של המנוע

ת דלקמסך תצוגה של יתר

המסך זה מציג את כמות הדלק שנותר

-Fמלא

-Eריק

לאחר התדלוק, ייתכן שיחלפו מספר שניות£

שהתצוגה תתאזן.עד 
 אם מוסיפים דלק כאשר מתג ההצתה או£

, מד הדלקONמצב הפעלה נמצאים במצב 
עלול לא לדייק בקריאה של מפלס הדלק.

) מציין כי פתח מילוי מיכל דלק נמצאA החץ (£
כב.בצד שמאל של הר
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ב תכליתיתתצוגה ר

ת דלקת יתרתצוגת אזהר

ת ונותרים כ� 8 ליטרים, מסךכאשר כמות הדלק יורד
תת יתרהמידע עובר למסך קופץ של תצוגת אזהר

ת הדלק מהבהב) בתצוגת יתרB( הדלק והסמל 
לאט (כפעם אחת בשנייה). לאחר כמה שניות מסך

ת דלק למסךת יתרהמידע חוזר מתצוגת אזהר
ם.הקוד

ת עוד יותר, מסך המידע עובראשר כמות הדלק יורדכ

ת הדלק והסמלת יתרלמסך קופץ של תצוגת אזהר

 )Bת הדלק מהבהב מהר (כפעמיים) בתצוגת יתר

בשנייה).

ה הער 

בשיפועים או בפיתולים התצוגה עלולה להיות£

ב תזוזת הדלק במיכל.לא מדויקת, עק

זהירות

ת תיתכןאל תנהג עד לריקון מיכל הדלק. אחר£

פגיעה בממיר הקטליטי. אם מופיעה תצוגת

ם האפשרי.ה, תדלק בהקדאזהר

ה חיצוניתתצוגת טמפרטור

המציג את הטמפרטור

החיצונית.

ה הער 

רות התצוגה ליחידותניתן לשנות את הגד£

“שינויF° או C°ה הרצויות (מדיד ). עיין בנושא  

“ בעמוד 13�5.הגד רות תפקוד

מים כגון תנאי נהיגה,התאם לגורב£

ה המוצגת עשויה להיות שונההטמפרטור

ה החיצונית בפועל.מהטמפרטור

ברחק מצטמד מר

כבחק הכללי שהרבר מציין את המרחק מצטמד מר

עבר.

מד נסיעה

חק שחלף בין שתי נקודות.מד נסיעה מציין את המר

: ובמד נסיעה דוגמה לשימוש במד נסיעה 

חקים נוכחיים שחלפו, מהביתניתן למדוד שני מר

ךרה מסוימת בד ומנקוד,באמצעות  במד נסיעה 

.במד נסיעה 

לאיפוס מד נסיעה

, לחץ לחיצה רצופה על מתג0ת התצוגה ל� להחזר

ב תכליתית  למשך 2 שניות או יותר. רקהתצוגה הר

ך המוצג הנוכחי מתאפס.הער

דוגמה

., יאופס רק מד נסיעה אם מוצג מד נסיעה 
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ב תכליתיתתצוגה ר

ה הער 

ב המצבר, הזיכרונותכאשר מנתקים את קוט£

 נמחקים, ובמד נסיעה במד נסיעה 

.0והתצוגות שלהם חוזרות ל�

ת שירותתזכור

ת התקופתיתביקורמציגה את הזמן המשוער עד ל

ס.ת מיצובישי מוטורהבאה המומלצת על ידי חבר

“ מוצג כאשר מגיע מועד הביקור ���“ תהסימן  

התקופתית.

ה הער 

כב, הזמן המוצג עשויבהתאם למפרטי הר£

ת התקופתיתלהיות שונה ממועד הביקור

ס.הבאה המומלצת על ידי מיצובישי מוטור

רות התצוגה עבורבנוסף, ניתן לשנות את הגד

ת התקופתית הבאה.מועד הביקור

רות התצוגה, דאג לכוונןכדי לשנות את הגד

כז שירות מורשה של מיצובישיאותה במר

ס.מוטור

כז שירות מורשהלפרטים נוספים פנה למר

ס.של מיצובישי מוטור

ת התקופתית הבאה.ביקורמוצג הזמן עד ל1.

ה הער 
“מ (100המר£ חק מוצג ביחידות של 100 ק

מיילים). הזמן מוצג ביחידות של חודשים.

לאיפוס

“ ניתנת לאיפוס בעת שמתג ההצתה ���“ תצוגת 

. כאשרOFFאו מצב הפעלה נמצאים במצב 

התצוגה מאופסת, התצוגה תציג את הזמן עד

ת התקופתית הבאה, ותצוגתלמועד הביקור

ה לא תוצג יותר כאשר מתג ההצתה מסובבהאזהר

 או מצב ההפעלה משתנהON למצב LOCK ממצב 

.ON למצב OFFממצב 

תהתראה זו מודיעה לך כי הגיע מועד הביקור2.

כזהתקופתית. אנו ממליצים לך להתייעץ במר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

בזמן זה, כאשר מתג ההצתה מסובב ממצב

LOCK למצב ONאו מצב ההפעלה שונה 

ה מוצגת, תצוגת האזהרON למצב OFFממצב 

למשך כמה שניות במסך המידע.

כזת במרכבך עבר את שירות הביקורלאחר שר3.

ס, התצוגהשירות מורשה של מיצובישי מוטור

ת התקופתיתתציג את הזמן עד למועד הביקור

הבאה.
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ב תכליתיתתצוגה ר

  מספר או על כאשר אתה לוחץ קלות על 1.

ת שירותפעמים, מסך המידע עובר למסך תזכור

הבא.

ה הער 
בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר2.

תכליתית  במשך כשתי שניות או יותר, כדי

אם לא( ולגרום לו להבהב. להציג סמל 

מתקיימת פעולה במשך 10 שניות במהלך

ם).ת למסך הקודההבהוב, התצוגה חוזר

 בעת שהסמל מהבהב לשינוילחץ על 3.

“ ל�  ���“  (נקה). לאחרCLEARהתצוגה מ� 

ת הבא.פעולה זו יוצג הזמן עד למועד הביקור

זהירות

תבוצעו הביקורהלקוח אחראי לוודא ש£

התקופתית וטיפולי תחזוקה.

כדי למנוע ,הקוזחת ילופיטו תורוקיבבצע יש ל

תאונות ותקלות.

ה הער 

“ כאשר מתג£ ���“ לא ניתן לאפס את תצוגת 
.ONההצתה או מצב הפעלה נמצאים במצב 

“ לאחר מר£ ���“ חק וזמןכאשר מוצג סמל 
מסוימים, התצוגה מתאפסת ומוצג הזמן עד

ת הבא.למועד הביקור
ה, אנואם אתה מאפס את התצוגה במקר£

כז שירות מורשהממליצים לך להתייעץ במר
ס.של מיצובישי מוטור

כתמסך בדיקת מער

או מצב ON כאשר מתג ההצתה מסובב למצב
כת, מוצג מסך בדיקת מערONההפעלה במצב 

למשך כ� 4 שניות. אם אין תקלות (כאשר מתג
) מוצגONנמצא במצב  ההצתה או מצב ההפעלה

מסך מידע.

ה.אם קיימת תקלה, המסך משתנה לתצוגת אזהר

“רשימת תצוגת אזהרעיין בנו “ בעמוד 24�5.שא   ה

תצוגת טווח נסיעה

תצוגות אלה מציגות את טווח הנסיעה המשוער

בכמות הדלק הנוכחית (כמה קילומטרים או מיילים

אתה יכול לנהוג). כאשר טווח הנסיעה יורד מתחת

“מ בער “ל� 50 ק ���“ ך (30 מיילים), מוצג הסמל 

בתצוגה.

ם האפשרי.תדלק בהקד

ת טווח הנסיעה מבוססת על נתונירהגד£

ה זו עשויה להשתנותרתצרוכת הדלק. הגד

בהתאם לתנאי ולהרגלי הנהיגה. התייחס

בד.למידע המוצג כאל הנחיה בל

כאשר אתה מתדלק, תצוגת טווח הנסיעה£

כנת. עם זאת, אם תוסיף רק כמותמתעד

ך הנכון. תדלקקטנה של דלק, לא יוצג הער

את מיכל הדלק במלואו בכל פעם שזה

אפשרי.
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ה הער 

תצוגת תצרוכת דלק ממוצעת

מסך זה מציג את תצרוכת הדלק הממוצעת

מהאיפוס האחרון עד לזמן הנוכחי.

:רישנם 2 מצבי ההגד ה הבאים

“שינוי מצב איפוס עבור תצרוכת דלק עיין בנושא  

“, בעמוד 15�5. ממוצעת ומהירות ממוצעת

ת התצוגה שלרלמידע על אופן השינוי של הגד

“שינוי הגד רותתצרוכת הדלק הממוצעת, עיין בנושא 

“ בעמוד 13�5. תפקודים

ך המוצג עבור טווחלעתים נדירות, הער£

הנסיעה, עשוי להשתנות אם אתה חונה על

ב תנועה של הדלקרון תלול מאוד, עקמד

במיכל. שינוי זה אינו מציין תקלה כלשהי.

“מ אוניתן לשנות את יחידות מדיד£ ה כרצוי (ק

“שינוי הגד רותמיילים). עיין בנושא  

“ בעמוד 13�5. התפקודים

ה הער 

ה הער 

ניתן לאפס את תצוגת תצרוכת הדלק£

[ 2] ] או  1] הממוצעת בנפרד באופן אוטומטי 

ידני.

כאשר לא ניתן למדוד את תצרוכת הדלק£

.“ ���“ הממוצעת, מוצג הסמל  
ת המחדל) היאה ההתחלתית (בריררההגד£

.“ “מצב איפוס אוטומטי

תצרוכת הדלק הממוצעת תהיה תלויה בתנאי£
).’ך, סגנון נהיגתך וכורהנהיגה (תנאי הד

תצרוכת הדלק המוצגת עשויה להיות שונה
מתצרוכת הדלק בפועל. התייחס אל תצרוכת

הדלק המוצגת רק כאל קווי הנחיה כלליים.

 הזיכרון של מצב איפוס אוטומטי או מצב£
איפוס ידני עבור תצוגת תצרוכת דלק

ממוצעת, נמחק אם המצבר מנותק.

ת התצוגה ליחידותרניתן לשנות את הגד£
“מ)מועד “מ/ליטר או ליטרים/100 ק פות (ק

“שינוי הגד “ בעמודעיין בנושא  רות תפקוד
.5�13

ניתן לאפס תצוגת המהירות הממוצעת,£
בנפרד באופן אוטומטי ובאופן  ידני.

“ מוצג כאשר לא ניתן למדוד את£ ���“ הסמל 
המהירות הממוצעת.

ת המחדל) היאה ההתחלתית (בריררההגד£
.“ “מצב איפוס אוטומטי

ת התצוגה ליחידותרניתן לשנות את הגד£
“ש או מייל/שעה)ה מועדמדיד פת (קמ

“שינוי הגד “ בעמודעיין בנושא  רות תפקוד
.5�13

הזיכרון של מצב איפוס ידני או מצב איפוס£
אוטומטי עבור תצוגת מהירות ממוצעת,

נמחק אם המצבר מנותק.

תצוגת מהירות ממוצעת

מסך זה מציג את המהירות הממוצעת מהאיפוס
האחרון עד לזמן הנוכחי.

:רקיימים 2 מצבי ההגד ה הבאים

עיין בנושא  ”שינוי מצב איפוס לתצרוכת דלק
“ בעמוד 15�5. ממוצעת ולמהירות ממוצעת

תצוגת תצרוכת דלק נוכחית

בעת הנהיגה תצוגה זו מציגה את תצרוכת הדלק

פי.הנוכחית, באמצעות קו גר

רות התצוגה שללמידע על אופן השינוי של הגד
“שינוי הגד רותהמהירות הממוצעת, עיין בנושא  

“ בעמוד 13�5. תפקודים
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ב תכליתיתתצוגה ר

ה הער 

/סע  AS&Gצג עצור

AS&Gכת במהלכו מערבצג מוצג הזמן הכולל ש
דוממה את המנוע.

“מער “בעמודAS&Gכת עצור/סע (עיין בנושא   (

.6�24

ECOסייען נהיגה 

גתמת יעילות הדלק המושתפקוד זה מציג את ר

בתנאי נהיגה שונים

 תשתנה באופן הבא, אםECOתצוגת סייען נהיגה 

“י התאמה טובה אתה משפר את יעילות הדלק, ע

כב.בין השימוש בדוושת ההאצה למהירות הר

 במד תצרוכת הדלק הנוכחית מציג (A) הסמל 

את תצרוכת הדלק הממוצעת.

כאשר תצרוכת הדלק הנוכחית עולה על תצרוכת

הדלק הממוצעת, תצרוכת הדלק הנוכחית מוצגת

ף עמודות ירוק.בגר

הקפד לשמור על תצרוכת הדלק הנוכחית מתחת

לתצרוכת הדלק הממוצעת. כדי לשפר את תצרוכת

ה הער הדלק.

ה הער 

כאשר תצרוכת הדלק הנוכחית לא ניתנת£

ף אינו מוצג.ה, הגרלמדיד

רות התצוגה ליחידותניתן לשנות את הגד£

“מ/ליטר או ליטר/100ה המועדהמדיד פת (ק

“שינוי הגד “מ). עיין בנושא   “ק רות התפקודים

בעמוד 13�5.

“שינויבטל את הגרניתן ל£ ף הירוק. עיין בנושא 

“ (כאשר מתג ההצתה אוהגד רות התפקודים

) בעמוד 13�ON.5מצב ההפעלה ב� 

כאשר מתג ההצתה או מצב הפעלה נמצאים£

בר., יתאפס הזמן המצטONשוב במצב 

*ECOמחוון 

ECOסייען נהיגה 

גבוה              נמוך

גתמחוון זה מוצג כאשר מוש

נהיגה חסכונית בדלק.

,CVTבת הילוכים כב המצוידים בתיבכלי ר£

 מוצג רק אם בורר ההילוכיםECOסייען נהיגה 

כב (בכלי רSPORT או במצב Dבמצב נהיגה 

המצוידים בידיות הילוכים בגלגל ההגה).
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רות תפקודיםשינוי הגד

“יחיד  ,“ “יחידת הטמפרטור“שפת התצוגה  ,“ תה

“שיטת איפוס של תצרוכת דלק  ,“ תצרוכת הדלק

“ וכו רות, הן הגד’ממוצעת והמהירות הממוצעת

ך.שניתן לשנות בהתאם לצור

כב במקום בטוח.עצור את הר1.

הפעל בחוזקה את בלם החניה והעבר את ידית

בת הילוכים ידנית) או את (תיNההילוכים למצב 

בת הילוכים (חניה) (תיPבורר ההילוכים למצב 

)  .CVTרציפה 

בה על מתג התצוגה הרלחץ לחיצה קצר2.

תכליתית כמה פעמים, כדי להעביר את מסך

רות תפקודים.המידע למסך הגד

“ (כאשר מתג הצתה “מסך מידע עיין בנושא  

 בעמוד 05�ON.5)או מצב הפעלה במצב 

זהירות

גבוה                                            נמוך

ECO  (ECO Score) ניקוד

גת בנהיגהתפקוד זה מציין את הניקוד שהש

: חסכונית באמצעות מספר העלים כמתואר

]ON[כאשר מתג ההצתה או ההפעלה במצב 

גת במהלך הדקותהתצוגה מראה את הניקוד שהש

האחרונות.

OFF][כאשר מתג ההצתה או ההפעלה במצב 

גת הכללי שהשECOהתצוגה מראה את ניקוד ה�

בובו עד לסיONמעת שמתג ההצתה סובב למצב 

 או מעת שמצב ההפעלהACC או LOCKלמצב 

.OFFביעתו למצב  עד לקONבע במצב נק

כב לפני הפעלה.למען הבטיחות, עצור את הר£

בעת הנהיגה, גם אם אתה מפעיל את מתג

 לא יוצג) ,  ,ב תכליתית (התצוגה הר

ת התפקוד.רמסך הגד

ECOסייען נהיגה 

בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר3.

במשך 2 שניות או יותר, כדי תכליתית 

.(A)רות למסך תפריט לעבור ממסך מצב הגד

 למעבר של או לאחר מכן לחץ על מתג 

).Bמסכי תפריט (
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ב תכליתיתתצוגה  ר

.5

ה הער 
שינוי מצב איפוס עבור תצרוכת דלק1.

ממוצעת ועבור מהירות ממוצעת.

ª5�15 ‘  עמ

‘ 16�ª5ת תצרוכת דלק שינוי יחיד2.  עמ

‘ 16�ª5ה ת טמפרטורשינוי יחיד3.  עמ

‘ 17�ª5שינוי שפת התצוגה4.  עמ

‘ 18�ª5ת שפה משותפת שינוי בקר5.  עמ

‘ 18�ª5רות צליל פעולה הגד6.  עמ

REST REMINDERת עד רשינוי הזמן שהגד7.
‘ 19�ª5ת מנוחה) מוצגת (תזכור  עמ

‘ 19�ª5שינוי צליל מחווני כיוון 8.  עמ

שינוי תצוגת תצרוכת דלק נוכחית9.

ª5�19 ‘  עמ

‘ 20�ª5שינוי תצוגת מידע ניווט 10.  עמ

: להפעלהBSWת שטחים מתים (אזהר11. *(

ª6�95 ‘  עמ

ה של לחץ אוויר נמוך12. איפוס של סף אזהר

‘ 108�ª6בצמיג   עמ

‘ 109�ª6ת זיהוי צמיג ר13. שינוי הגד  עמ

‘ 20�ª5ת מחדל רות ברירה להגד14. חזר  עמ

: מתג   ,  או : מתג  

אם לא מבוצעת שום פעולה תוך כ� £30

שניות במסך התפריט המוצג, התצוגה

ת תפקודים.רתחזור למסך הגד

) עבורBלאחר מעבר למסך תפריט (.4

ברצונך לשנות, לחץ על מתג רות שההגד

בלת מידערות. לקת הגדלמעבר למסך בחיר

נוסף אודות שיטות ההפעלה, עיין בעמודים

הרלוונטים לכל פריט.
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5-15מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ב תכליתיתתצוגה  ר

שינוי מצב האיפוס לתצרוכת דלק ממוצעת

ומהירות ממוצעת

בתצוגת תצרוכת דלק ממוצעת ומהירות ממוצעת

ניתן להחליף בין איפוס אוטומט לאיפוס ידני.

בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר1.

תכליתית.

“שינוי הגד “ בעמודעיין בנושא   רות התפקודים

.5�13

 מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

AVERAGE FUELלמעבר למסך 
CONSUMPTION RESET MODEמצב) 

איפוס של תצרוכת דלק ממוצעת).

ת מצבבחירל או מתג  לחץ על מתג 3.

 לאישוראיפוס ולאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ההגד

  מצב איפוס ידני

כאשר מוצגות תצרוכת הדלק הממוצעת£

והמהירות הממוצעת, אם אתה לוחץ לחיצה

,ב תכליתית רצופה על מתג התצוגה הר

תצרוכת הדלק הממוצעת והמהירות הממוצעת

המוצגות יתאפסו.

ה הער 

רות תפקודיםאם מנתקים את המצבר, הגד£

ת באופןאלה מתאפסות מהזיכרון, ועובר

תבד אזהררות המפעל (מלאוטומטי להגד

לחץ אוויר נמוך בצמיג וזיהוי הצמיג).

ת המצברכאשר הפעולה הבאה מתבצעת, הגד£

ת באופן אוטומטי ממצב ידני לאוטומטי.עובר

כת הפעלהכב המצוידים במערבד בכלי ר[מלֱ

[ ללא מפתח

LOCK או  ACCסובב את מתג ההצתה ממצב 
. ONלמצב

]כב עם מער[עבור כלי רֱ כת הפעלה ללא מפתח

OFF או ACCשנה את מצב ההפעלה מ� 
.ONלמצב 

ה באופן אוטומטי.המעבר למצב אוטומטי קור

אם מתבצע מעבר לפעולה ידנית, מוצג המידע

מהאיפוס האחרון.

  מצב איפוס אוטומטי

כאשר מוצגות תצרוכת הדלק הממוצעת£

והמהירות הממוצעת, אם אתה לוחץ לחיצה

,ב תכליתית רצופה על מתג התצוגה הר

יתאפסו תצרוכת הדלק הממוצעת והמהירות

הממוצעת המוצגות.

 למעבר למסךלאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדבחיר
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ב תכליתיתתצוגה  ר

בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר1.

תכליתית.

“שינוי הגד “, בעמודעיין בנושא  רות ותפקודים

.5�13

  מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

FUEL CONSUMPTION UNITלמעבר למסך 
ת תצרוכת דלק). לאחר מכן לחץ על מתג(יחיד

רות.ת הגדלמעבר למסך בחיר 

ה שלבחירל או מתג  לחץ על מתג 3.

היחידות, ולאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדלמעבר למסך בחיר

ה.ה שנבחרה משתנה ליחידרההגד

מהירותחקמרדלק

(מהירות(טווח נסיעה)תצרוכת

ממוצעת)

“מ “מליטרים/100 ק “שק קמ

“מ/ליטר “מק “שק קמ

הת הטמפרטורשינוי יחיד

ה המוצגת.ת הטמפרטורניתן להחליף את יחיד

רות תפקוד.עבור למסך ההגד1.

“שינוי הגד “ בעמודעיין בנושא  רות התפקודים

.5�13

 מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

TEMPERATURE UNITלמעבר למסך 
ה).ת טמפרטור(יחיד

ה הער 

ניתן לאפס את תצוגת תצרוכת הדלק£

הממוצעת ואת תצוגת המהירות הממוצעת

בנפרד באופן אוטומטי או באופן ידני.

הזיכרון של מצב איפוס ידני או מצב איפוס£

אוטומטי עבור תצוגת המהירות הממוצעת

ועבור תצרוכת דלק ממוצעת נמחק אם

המצבר מנותק.

ה הער 

יחידות התצוגה עבור טווח הנסיעה, תצרוכת£

הדלק הממוצעת ותצרוכת הדלק הנוכחית

מוחלפות, אך היחידות עבור מד מהירות, מד

בר ומד הנסיעה יישארו ללאחק מצטמר

שינוי.

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה נמצאים£

בתנאים הבאים, תצוגת תצרוכת הדלק

הממוצעת ותצוגת המהירות הממוצעת

מתאפסות באופן אוטומטי.

כת הפעלהכב המצוידים במערבד בכלי ר[מל

[ ללא מפתח

 אוACCכאשר מתג ההצתה נמצא במצב 

 למשך 4 שעות או יותר.LOCKבמצב 

]כב עם מער[עבור כלי ר כת הפעלה ללא מפתח

 או במצבACCמצב ההפעלה נמצא במצב 

OFF.למשך 4 שעות או יותר 

ת תצוגת תצרוכת הדלקשינוי יחיד

ת התצוגה של  תצרוכת הדלק.ניתן לשנות את יחיד

חק, המהירות והכמות ניתןגם את יחידות המר

ה.ת תצרוכת הדלק שנבחרלשנות בהתאם ליחיד

חק והמהירות גם מוחלפות בשילוביםיחידות המר

ת תצרוכת הדלקהבאים, כדי להתאים ליחיד

ה.שנבחר
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5-17מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ב תכליתיתתצוגה  ר

ה הער 

שינוי שפת התצוגה

.ב תכליתיתהתצוגה הרניתן לשנות את שפת 

רות תפקוד.עבור למסך ההגד

“שינוי הגד “ בעמודעיין בנושא   רות התפקודים

.5�13

 מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

 (שפה).LANGUAGEלמעבר למסך 

“, לאראם בהגד£ ���“ ת שפה נבחר הסמל 

ה כאשר יש תצוגתמוצגת הודעת אזהר

ה או הודעה קופצת.אזהר

 למעבר למסךלאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדבחיר

ה הער 

כת מיזוג האווירה במערך הטמפרטורער£

ה שלת המידמוחלף ביחד עם שינוי יחיד

הה החיצונית. אולם, יחידות המידהטמפרטור

°C או °F.אינן מוצגות בתצוגה של מיזוג האוויר 

ה שלבחירל או מתג  לחץ על מתג 3.

 למעברהיחידות, ולאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדלמסך בחיר

הת הטמפרטורה משתנה ליחידרההגד

ת.הנבחר

ה שלבחירל או מתג  לחץ על מתג 3.

בשפה הרצויה, ולאחר מכן לחץ על מתג

רות.מעבר למסך אישור ההגדל

ה.ה משתנה לשפה שנבחררההגד

ה הער 

כת מולטימדיה שלכב עם מערבכלי ר£

ה שלכי הטמפרטור), ערMMCSמיצובישי (

מסך מיזוג אוויר משתנים יחד עם תצוגת

ב תכליתי.ה החיצונית בצג הרהטמפרטור

אינם מוצגים במסך מיזוג C° או F°עם זאת, 

אוויר.

 למעבר למסךלאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדבחיר
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ב תכליתיתתצוגה  ר

ה הער 

ת השפהרתצוגת השפה ששונתה בהגד£

: ניתנת לשינויים באופן הבא

 (אפשר שפהONכאשר נבחר £

ת שפה  משותפת,משותפת) בבקר

 , ממשקMMCSכת השפה עבור מער

Bluetooth® 2.0אם קיים או תצוגה]  

], משתנה באופן היקפית (אם קיימת)

ה עבור תצוגתאוטומטי לשפה שנבחר

מסך מידע. עם זאת, ייתכן כי לא יישמר

ה עבורשינוי זה, בהתאם לשפה שנבחר

ב�תכליתית.התצוגה הר

)תפתושמ הפש לוטיב( OFF הרחבנ םא£

ת שפה משותפת, השפה עבורבבקר

Bluetooth® 2.0 ממשק MMCSכת מער
 או תצוגה היקפית (אם)םייק םא([

[ יטמוטוא ןפואב הנתשמ הניא ,קיימת)

ה עבור תצוגת מסך מידע.לשפה שנבחר

ה הער 

כת השמע לא משתנההשפה בתצוגת מער£

ת שפה משותפת. מבקרONת אפילו אם בחר

ת צליל הפעלהרהגד

בניתן לשנות את צלילי הפעלה של מתג התצוגה הר

ה.תכליתית ושל ראוסטט התאור

רות תפקוד.עבור למסך ההגד1.

“שינוי הגד “ בעמודעיין בנושא   רות התפקודים

.5�13

 מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

 (צלילOPERATION SOUNDלמעבר למסך 

הפעלה).

 למעבר למסךלאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדבחיר

ת שפה משותפתשינוי בקר

הניתן לשנות באופן אוטומטי את שפת הבקר

) (אםMMCSכת המולטימדיה של מיצובישי (במער

  (אם קיים),Bluetooth® 2.0 קיימת) או בממשק

ב תכליתית.לשפה המוצגת בתצוגת המידע הר

רות תפקוד.1.עבור למסך הגד

“שינוי הגד “ בעמודעיין בנושא  רות התפקודים

.5�13

 מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

 (שפה).LANGUAGE SYNCלמעבר למסך 

 למעבר למסךלאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדבחיר

ה שלבחירל או מתג  לחץ על מתג  3.

לאישור רות, ולאחר מכן לחץ על מתג ההגד

רות.ההגד

ה משתנה למצב הנבחר.רההגד
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5-19מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ב תכליתיתתצוגה  ר

ה שלבחירל או מתג  לחץ על מתג 3.

רות, ולאחר מכן לחץ על מתג ההגד

רות.לאישור ההגד

תך.בחירה משתנה בהתאם לרההגד

ה הער 

ת מנוחהשינוי הזמן עד שתוצג תזכור

 (REST REMINDER)

ניתן לשנות את הזמן עד להופעת התצוגה.

רות תפקוד.עבור למסך ההגד1.

“שינוי הגד “ בעמודעיין בנושא  רות התפקודים

.5�13

 מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

ת (תזכורREST REMINDERלמעבר למסך 

מנוחה).

 למעבר למסךלאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדבחיר

ת צליל הפעלה מבטלת רק את צלילרהגד£

ב תכליתיתההפעלה של מתג התצוגה הר

ה. צליליה של תצוגתושל ראוסטט התאור

ה והצלילים האחרים לא ניתניםהאזהר

ביטול.ל
ה שלבחירל או מתג  לחץ על מתג 3.

לאישור רות, ולאחר מכן לחץ על מתג ההגד

רות.ההגד

ה תשתנה לזמן שנבחר.ר ההגד

 מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

TURN SIGNAL SOUNDלמעבר למסך 
(צליל מחווני כיוון).

 למעבר למסךלאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדבחיר

ה הער 

בוי של מתגזמן הנהיגה מתאפס אחרי כי£

כת ההפעלהה של מערההצתה או העבר

.OFFלמצב 

שינוי צליל פנסי האיתות

ניתן לשנות את צליל ההפעלה של פנסי האיתות.

רות תפקוד.עבור למסך ההגד1.

“שינוי הגד “ בעמודעיין בנושא  רות התפקודים

.5�13

ה שלבחירל או מתג  לחץ על מתג 3.

רות, ולאחר מכן לחץ על מתג ההגד

רות.לאישור ההגד

.רחבנש תותיאה יסנפ  לילצל הנתשמ הרדגהה

שינוי התצוגה של צריכת דלק הנוכחית

ף של תצוגת צריכתת הגררניתן לשנות את הגד

הדלק הנוכחית.

רות תפקוד.עבור למסך ההגד1.

“שינוי הגד “ בעמודעיין בנושא  רות התפקודים

.5�13



מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים 5-20

 5

ב תכליתיתתצוגה  ר

 מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

INSTANT FUELלמעבר למסך 
CONSUMPTION DISPLAYתצוגת)  

תצרוכת דלק נוכחית).

 למעבר למסךלאחר מכן לחץ על מתג 

רותת הגדבחיר

רות תפקוד.עבור למסך ההגד1.

“החלפת הגד “ בעמוד 13�5.ראה  רות תפקוד

 מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

 (מידעNAVI INFORMATIONלמעבר למסך 

ניווט).

 למעבר למסךלאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדבחיר

ה שלבחירל או מתג  לחץ על מתג 3.

רות, ולאחר מכן לחץ על מתג ההגד

רות.לאישור ההגד

ףת הגררה משתנה בהתאם להגדרההגד

שנבחר.

שינוי תצוגת מידע ניווט*

כת מולטימדיה של מיצובישיכב עם מערבכלי ר

)MMCSבחור האם להציג מידע ניווט), ניתן ל

במסך המידע.

ה שלבחירל או מתג  לחץ על מתג 3.

רות, ולאחר מכן לחץ על מתג ההגד

רות.לאישור ההגד

ת תצוגתרה משתנה בהתאם להגדרההגד

מידע הניווט.

רות המפעלה להגדחזר

רות המפעלניתן להחזיר כמה תפקודים להגד

שלהם.

רות תפקוד.עבור למסך ההגד1.

“שינוי הגד “ בעמודעיין בנושא  רות התפקודים

.5�13

 מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

 (איפוסFACTORY RESETלמעבר למסך 

רות מפעל).להגד

 למעבר למסךלאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדבחיר

תבחירל או מתג  לחץ על מתג 3.

RESET(איפוס) . ולאחר מכן, בלחיצה 

ב תכליתיתממושכת על מתג  התצוגה הר

 במשך כ� 5 שניות או יותר, י

רות התפקודיםישמע הזמזם וכל הגד

רות המפעל שלהן.יחזרו להגד
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5-21מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ב תכליתיתתצוגה  ר

ה הער 

:רות ברירהגד£ ת מחדל של המפעל  הן כלהלן

מצב איפוס של תצרוכת דלק ממוצעת£

 :  (איפוס אוטומטי).A ושל מהירות ממוצעת

: יחיד£  (ליטרים/L/100 kmת תצרוכת דלק

“מ) 100 ק

 (מעלות צלזיוס)C°ה ת טמפרטוריחיד£

£ : ENGLISH or RUSSIAN שפת תצוגה
(אנגלית או רוסית).

: ת שפת בקררהגד£ ה פעילה).ר (הגדONה

£ :  (צלילי פעולה מופעלים).ONצלילי הפעלה

 (הפסקתREST REMINDERההודעה £

 : OFFמנוחה)

: צליל פנסי איתות 1.£ צליל פנסי איתות

£ :  (פעיל). ONתצרוכת דלק נוכחית

סף ההתרעה של לחץ אוויר נמוך בצמיגים£

ומספר זיהוי של צמיגים לא ניתן להחזיר

רות המפעל.להגד
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 5

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

הרשימת נוריות חיווי ואזהר

 עמוד 46�ª.5נורית חיווי של פנסי חניה 1�

נוריות חיווי של איתות/נוריות חיווי מהבהבי2�

 עמוד 46�ª.5 חירום

מי*פל קדנורית חיווי של פנס ער3�

ª.5�46 עמוד 

 עמוד 46�ª.5נורית חיווי של אור גבוה 4�

 עמודªנורית חיווי של אור גבוה אוטומטי* 5�

.5�58

פל אחורינורית חיווי של פנס ער6�

ª.5�46 עמוד 

LED*נורית חיווי של פנסים ראשיים 7�
ª.5�57 עמוד 

מיתת התנגשות קדנורית חיווי נטרול אזהר8�

)FCM *(ª6�78 עמוד 

כת מניעת האצהנורית חיווי נטרול (מער

 עמוד 89�UMS *(ª6גויה (ש

 עמוד 48�ª.5ה לטעינה חלשה נורית אזהר9�

כת הגה כוח חשמליה מערנורית אזהר10�

(EPS).6�52 בעמוד 

)*BSWת שטחים מתים (נורית חיווי אזהר11�

ª�95 עמוד .ַ

 עמוד 23�ª.5מסך מידע 12�

ת בלם חניה חשמלי (צהובה)*נורית אזהר13�

ª.5�47 עמוד 

ביתבות אקטית יצינורית חיווי של בקר14�

)ASC*(ª.6�54 עמוד 

ביתבות אקטית יציבוי בקרנורית חיווי של כי15�

)ASC OFF *(ª.6�54 עמוד 

ה ורשימת הודעות במסך מידע  נוריות חיווי, נוריות אזהר
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5-23מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

ה הער 

רשימת תצוגת מסך מידע

רושות.ת, נשמע צליל והמסך עובר לתצוגות המוצגות להלן. עיין בעמוד המתאים ובצע את הפעולות הדכאשר ישנו מידע להציג כגון נוריות לתזכור

ה נעלמת באופן אוטומטי.ה נעלמת, תצוגת האזהרבה לתצוגת אזהרכאשר הסי

ה” בעמוד 24�5.עיין בנושא  ”רשימת הודעות אזהר
“ בעמוד 41�5. “תצוגה של נתוני ניווט עיין בנושא 

עיין בנושא  ”הודעות קופצות אחרות” בעמוד 42�5.

כת למניעת נעילתה של מער16�נורית אזהר

ABS(ªבלמים (   עמוד 51�6. 

כת ריסון משלימהה של מערנורית אזהר17�

)SRS (ª.4�35 עמוד 

 עמודªה של בדיקת מנוע נורית אזהר18�

.5�47

 עמודªת בטיחות ה של חגורנורית אזהר19�

.4�10

ת לחץ אווירכת בקרה של מער20� נורית אזהר

 עמוד 104�ª.6בצמיגים* 

 עמודªנורית חיווי של בלימה אוטומטית21�

.6�44

 עמוד 46�ª.5ת בלמים נורית אזהר22�

כת כגון רעשים או גלים אלקטרומגנטיים חזקים,ם מהפרעות למערבר נגרה במסך המידע ויישמע הזמזם במקרים החריגים הבאים. הדייתכן כי תוצג אזהר£

ואינו מהווה בעיה תפקודית.

“ם.גלים  אלקטרומגנטיים חזקים מאוד נקלטים ממקור כגון מער£ כת רדיו לא תקני, ניצוץ מכבל חשמלי או תחנת מכ

כב.מתח חריג או פריקת חשמל סטטי, הנוצרים מהפעלה של ציוד חשמלי המותקן בר£

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבות, אנו ממליצים לך להתייעץ במרה מופיעה פעמים ראם תצוגת האזהר
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 5

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

הרשימת תצוגות אזהר

                פתרון (הפנייה)בה            סי                                        מסך

“מער£ “עיין בנושא   כת הפעלה ללא מפתח

בעמוד 08�3.
כת הפעלה ללא מפתח.  קיימת תקלה במער£

“כי£ בוי אוטומטי של פנסיםעיין בנושא  

)  בעמוד’פל וכו(פנסים ראשיים, פנסי ער

.5�56

כז שירות מורשה שלמומלץ לפנות למר£ ראשיים.LED  ישנה תקלה בפנסי £

“נורית אזהר ה של פנסימיצובישי. עיין בנושא 

LED.5�57 בעמוד “  ראשיים

שכחת לכבות את הפנסים.£  

מלא את מיכל נוזל השטיפה.£

“ בעמוד 07�10 “נוזל שטיפה    ראה 

“קי “ בעמוד 10�11.ראה  בולי נוזלים

 מפלס נוזל השטיפה נמוך.£ 
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5-25מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                            מסך

 ובורר ההילוכים אינוACC  מצב ההפעלה הוא £

 (חניה).Pבמצב 
 (חניה), כדיPהצב את בורר ההילוכים במצב £

.OFFלהעביר את  מצב ההפעלה למצב 

בוב גלגל ההגה.  לחץ על מתג המנוע תוך כדי סי£

“ בעמוד 17�6. “נעילת גלגל ההגה עיין בנושא  

  גלגל ההגה נעול.£

מתג ההתנעה נלחץ פעמיים או יותר.

 מתג ההתנעה נלחץ פעם אחת
על אף שמתג ההתנעה נלחץ,£

זוהה.המפתח החכם לא 

הכנס את המפתח החכם לחריץ המפתח.£
“ “אם המפתח החכם  אינו תקין עיין בנושא  

בעמוד 23�6.
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 5

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                            מסך

הימנע מבלימה פתאומית ונהיגה במהירות גבוהה.£

כב במקום בטוח, ונקוט אמצעיעצור מיד את הר

תיקון.

“אזהר ” בעמוד 51�ABS.6ת עיין בנושא 

“ בעמוד 17�6.£ “נעילת גלגל ההגה גלגל ההגה אינו נעול. דלת הנהג נפתחה בעוד ש£  עיין בנושא  

.ABSכת קיימת תקלה במער£

כז שירות מורשה שלכב במרבדוק את הרדאג ל£

ם האפשרי. עיין בנושאס בהקדמיצובישי מוטור

“ בעמוד 52�EPS.6כת הגה כוח (“מער (

“תצוגת אזהר£לחץ אוויר נמוך באחד הצמיגים.£ ת לחץכת בקרה של מערעיין בנושא 

“ בעמוד  104�6. אוויר בצמיגים

“תצוגת אזהר£ת לחץ אוויר בצמיגים.כת בקרישנה תקלה במער£ ת לחץכת בקרה של מערעיין בנושא 

“ בעמוד  105�6. אוויר בצמיגים

.EPSכת  קיימת תקלה במער£
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5-27מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                            מסך

האחת הדלתות או דלת תא המטען אינה סגור£

באופן מלא.

הדלת הפתוחה מוצגת.

מכסה תא המנוע פתוח.£

קיימת תקלה בשולל ההתנעה האלקטרוני.£

(אימובילייזר)

סגור את הדלת או את דלת תא המטען.£

“אזהר “ בעמוד 07�5.עיין בנושא   ת דלת פתוחה

סגור את מכסה תא המנוע.£

“ בעמוד 03�10. “מכסה תא המנוע עיין בנושא  

 ולאחר מכן,OFFהעבר את מצב ההפעלה למצב £
התנע שוב את המנוע.

כז שירותה אינה מתבטלת, נא פנה למראם האזהר
ס.מורשה של מיצובישי מוטור

נעשה ניסיון לנעול את כל הדלתות ודלת תא£

.OFFהמטען כאשר מצב הפעלה אינו 

OFF.הצב את מצב הפעלה ב� £
“מער “OFFת למצב ההפעלה כת תזכורעיין בנושא  

בעמוד 17�6.

כב במקום בטוח. עצור מיד את הר£קיימת תקלה בנעילת גלגל ההגה.£

כז שירות מורשה שלאנו ממליצים להתייעץ במר

ס.מיצובישי מוטור

נעשה ניסיון לפתוח את דלת הנהג כאשר מצב£

.OFFההפעלה אינו ב� 

OFF.העבר את מצב ההפעלה ל� £
“מער “ONת למצב ההפעלה כת תזכורעיין בנושא  

בעמוד 17�6.
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 5

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                            מסך

בת ההילוכיםהטמפרטורוה של נוזל תי£

) גבוהה מדי.CVTהרציפה (

“תי£ INVECS-IIIבת הילוכים רציפה עיין בנושא  
CVT.6�30 עם 8 הילוכים ומצב ספורט בעמוד ”

כב במקום בטוח.עצור מיד את הר£כת החשמל.קיימת תקלה במער£

כז שירות מורשה שלאנו ממליצים להתייעץ במר

ס.מיצובישי מוטור

כז שירות מורשה שלאנו ממליצים להתייעץ במר£כת הדלק.קיימת תקלה במער£

ס.מיצובישי מוטור

תא תבצה או ONסובבת את מתג ההצתה למצב £

ת ללא הידוק חגורONבמצב הלעפהה בצמ

הבטיחות.

ת הבטיחות כהלכה. הדק את חגור£

“תזכור “ בעמודת חגורעיין בנושא   ת בטיחות

.4�10

כב במקום בטוח, ובצע פעולות תיקוןעצור את הר£

תקלה.

“ בעמוד “התחממות יתר של המנוע עיין בנושא  

8�04

המנוע מתחמם חימום יתר.£



 5

5-29מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

הדלק הולך ואוזל.£

אתה נוהג עם בלם חניה מופעל.£

ם האפשרי.תדלק בהקד£

“תצוגת יתר “ בעמוד  07�5.עיין בנושא   ת הדלק

שחרר את בלם החניה.£

“תצוגת אזהר “ בעמוד 48�5.עיין בנושא   ת בלמים

מה נמוכה.מפלס נוזל הבלמים במיכל הגיע לר£

כת הבלמיםקיימת תקלה במער£
כב במקום בטוח.החנה מיד את הר£

כז שירות מורשהאנו ממליצים להתייעץ עם מר

ס.של מיצובישי מוטור

“הודעת אזהר “ בעמוד 65�6.ה לראה  בלמים

כב באופן מידי.בדוק את הראנו ממליצים ל£קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי.£

“ בעמוד 05�6 . “בלם חניה חשמלי ראה 

לא ניתן להפעיל את בלם החניה באופן זמני£

ת ונשנית של מתג בלםבשל הפעלה חוזר

החניה החשמלי בפרק זמן קצר.

“ בעמוד 05�6 .£ “בלם חניה חשמלי ראה 
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 5

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

אתה מנסה לשחרר את בלם החניה החשמלי£

מבלי ללחוץ על דוושת בלם.

בלם החניה החשמלי הופעל אוטומטית.£

“ בעמוד 05�6 .£ “בלם חניה חשמלי ראה 

“ בעמוד 44�6.£ “אחזקת בלם אוטומטית ראה 

בלם החניה בוטל אוטומטית.£
“ בעמוד 44�6.£ “אחזקת בלם אוטומטית ראה 

“ בעמוד 44�6.£ “אחזקת בלם אוטומטית ראה  אחזקת בלם אוטומטית אינה זמינה.£
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5-31מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

כב במקום בטוח. אנו ממליציםעצור מיד את הר£כת שימון המנוע.קיימת תקלה במער£

בדיקתו.לך לדאוג ל

“תצוגת אזהר “ בעמודעיין בנושא   ת לחץ שמן

.5�49

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

בלם החניה החשמלי לא מופעל אוטומטית£

כת בלם חניהבגלל שקיימת תקלה במער

חשמלי.

, העברOFFכאשר מתג ההתנעה מועבר למצב £

 (חניה) ולחץ על דוושתPאת בורר הילוכים למצב 

בה יותר. לאחר מכן הפעל אתהבלם בחוזקה ר

מתג ההצתה או מתג ההתנעה.

בדוק את אחזקת הבלםאנו ממליצים ל£

כז שירות מורשה של מיצובישיהאוטומטית במר

“ בעמוד 44�6. “אחזקת בלם אוטומטית ראה 

כת אחזקת בלם אוטומטית אינהמער£

ת הבטיחות של הנהגפועלת בגלל שחגור

ה.אינה חגור

לחץ על מתג אחזקת בלם אוטומטית לאחר£

ת הבטיחות של הנהג.ת חגורחגיר

“ בעמוד 44�6 “אחזקת בלם אוטומטית ראה 

כת אחזקת בלםלא ניתן להפסיק את מער£

אוטומטית בגלל שדוושת הבלם אינה

לחוצה.

בה יותר ברגללחץ על דוושת הבלם בחוזקה ר£

ימין. לאחר מכן לחץ על מתג אחזקת בלם

אוטומטית.

“ בעמוד 44�6. “אחזקת בלם אוטומטית ראה 
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ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

כב במקום בטוח. אנו ממליציםעצור מיד את הר£כת הטעינה.במערקיימת תקלה£

מורשה של מיצובישיכז שירותלהתייעץ במר

הניעטשל  הרהזא תגוצת“ס. עיין בנושא  מוטור

.5�49 דומעב “חלשה

בדוק זאת.אנו ממליצים לך ל£.CVTקיימת תקלה ב�£

”INVECS-III CVTבת הילוכים רציפה “תיב ןייע

עם 8 הילוכים ומצב ספורט בעמוד 30�6.

 אוSRSכת כריות אוויר קיימת תקלה במער£

כת מותחני חגורות בטיחות.במער

בות פעילהת יציכת בקרקיימת תקלה במער£

)ASC.(

בדוק אותן.אנו ממליצים לך ל£

“נורית/ תצוגת אזהר כת כריתת למערעיין בנושא  

“ בעמוד 35�SRS.4האוויר ( (

בדוק אותה.אנו ממליצים לך ל£
“)ASC(בית אקטי תוביצי תרקב“  אשונב ןייע
.6�53 דומעב

בדוק אותה.אנו ממליצים לך ל£
.6�47 דומעב “סייען זינוק בעלייה“  אשונב ןייע

קיימת תקלה בסייען זינוק בעלייה.£

ה על  כל (בקרS-AWCכת ישנה תקלה במער£

הגלגלים).

בדוק אותה.מומלץ ל£

“ “ בעמוד 37�S-AWC.6עיין בנושא   
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5-33מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

£“ ה על כל הגלגלים)“ (בקרS-AWCעיין בנושא 

בעמוד 37�6.
ה על כל הגלגלים)  (בקרS-AWCכת מער£

התחממה.

) מזהה כיACCבית (פטית השיוט האדבקר£

כב שלפניך קצר מדי.כבך לרחק בין רהמר

כב שלפניך באמצעותחק מהרהגדל את המר£

לחיצה על דוושת הבלמים, או בצע פעולות האטה

“בקר :ACCת שיוט מותאת (אחרות. עיין בנושא   (

“ בעמוד 68�6.התראת התקר בות

כב.ת הרלחץ על דוושת הבלמים מיד לאחר עציר£

“אפחות התנגשות קד  ”)FCM(מית עיין בנושא 

בעמוד 79�6.

)FCM(מית כת אפחות התנגשות קדמער£

מזהה סכנת התנגשות.

 נמצאת במצב(ACC)בית פטית השיוט האדבקר£

פעיל.
ת השיוטכת בקרעיין בנושא ”כיצד להשתמש במער£

“ בעמוד 70�6.(ACC)בית פטיהאד

לחץ על דוושת הבלם מיד.£

“ בעמוד 44�6. “אחזקת בלם אוטומטית ראה 

בלם החניה החשמלי לא מופעל אוטומטית.£

ח על כביש.היזהר מקר£או נמוכה יותר. C° 3ה החיצונית הטמפרטור£

חך עלולה להיות מכוסה בקררהד£

ה זו אינה מוצגת, לכן נהגאפילו אם אזהר

בזהירות.
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ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

 לא יכולה(ACC)בית פטית השיוט האדכת בקרמער£

להתחיל לפעול, כיוון שישנם תנאים להפעלתה

שלא התקיימו.

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

 אינה(ACC)בית פטית השיוט האדכת בקרמער£

ב לכלוך החוסם אתזמינה באופן זמני, עק

החיישנים זו אינה תקלה.

 לא(ACC)בית פטית השיוט האדכת בקרמער£

יכולה להתחיל לפעול, כיוון שהמהירות אינה

בטווח המהירות.

 לא(ACC)בית פטית השיוט האדכת בקרמער£

כביכולה להתחיל לפעול, כיוון שלא זוהו כלי ר

מלפנים.

) מבוטלתACCבית (פטית שיוט האדכת בקרמער£

ת למצב המתנה.כת עובראוטומטית והמער
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5-35מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

ת השיוטכת בקרקיימת תקלה במער£

.(ACC)בית פטיהאד

כת. עיין בנושא ”נטרולבדוק את המערמומלץ ל£

“ בעמוד 74�6.פטית שיוט האדבקר בית 

בוקיםח דחומרים זרים, כגון לכלוך, שלג או קר£

ב החיישן.בילשטח הפגוש ס

בביהסר את החומר הזר ממשטח הפגוש ס£

ה אינה נעלמת גםהחיישן. כאשר תצוגת האזהר

ב החיישן, צור קשר עםבילאחר ניקוי הפגוש ס

ס.כז שירות מורשה מיצובישי מוטורמר

“הפסקת ניטור  ” בעמוד 74�ACC.6ראה 

מיתכת אפחות התנגשות קדקיימת תקלה במער£

)FCM.(

כת.אנו ממליצים על בדיקת המער£

“תפקוד בלימה  ” עמוד 80�FCM.6ראה 

בוקיםח דחומרים זרים, כגון לכלוך, שלג או קר£

ב החיישן.בילשטח הפגוש ס

בביהסר את החומר הזר ממשטח הפגוש ס£

ה אינה נעלמת גםהחיישן. אם תצוגת האזהר

ב החיישן, צור קשר עםבילאחר ניקוי הפגוש ס

ס.כז שירות מורשה מיצובישי מוטורמר

“מער מיתכת אפחות התנגשות קדכת מערראה 

)FCMאזהר : “ בעמוד 84�6.ת בעיה במער) כת
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ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

כת אפחות תאונהתפקוד הבלימה של מער£

 פועל.(FCM)חזיתית 

כת אפחותעיין בנושא ”תפקוד הבלימה של מער£

“ בעמוד 80�6.(FCM)מית התנגשות קד

 אינה(FCM)מית כת אפחות התנגשות קדמער£

ב לכלוך החוסם אתזמינה באופן זמני. לדוגמה, עק

החיישנים. זו אינה תקלה.

בה על סטייה מנתיעיין בנושא ”תפקוד אזהר£

(LDW).6�101 בעמוד “

 זיהה(LDW)ב  ה על סטייה מנתיתפקוד אזהר£

ב.כבך עומד לסטות/סטה מהנתישר

בדוק את התפקוג.מומלץ ל£

בה על סטייה מנתיעיין בנושא ”נטרול תפקוד אזהר

(LDW) .6�84 בעמוד “  בשל תקלה

בה על סטייה מנתיקיימת תקלה בתפקוד אזהר£

(LDW). 



 5

5-37מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

ה אינה נעלתת לאחר זמןכאשר תצוגת האזהר£

כז שירות של מיצובישיקצר, צור קשר עם מר

ס.מוטור

“תצוגת אזהר גויהכת מניעת האצה שה מערראה 

)UMS.6�94 בעמוד “ *(

) אינוUMSגויה (כת מניעת האצה שחיישן מער£

בתיותביבות סבה כלשהי כגון סיפעיל זמנית מסי

ה גבוהה של החיישן.או טמפרטור

כב באופן מידי.בדוק את הראנו ממליצים ל£

“תצוגת אזהר גויהכת מניעת האצה שה מערראה 

)UMS“ בעמוד 94�6. )*

) אינה פועלתUMSגויה (כת מניעת האצה שמער£

באופן תקין בגלל שיש מספר תקלות בחיישן או

כת.במער
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ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

“תצוגת אזהר£ גויהכת מניעת האצה שה מערראה 

)UMS.6�89 בעמוד “ *(

) פעילה.UMSגויה (כת מניעת האצה שמער£

ה אינה נעלמת לאחר זמוכאשר תצוגת האזהר£

כז שירות של מיצובישיקצר, צור קשר עם מר

ס.מוטור

“אזהר “ בעמודBSWת שטחים מתים (ראה  (

.6�95

) אינו פעילBSWת שטחים מתים (חיישן אזהר£

בתיות אוביבות סבה כלשהי כגון סיזמנית מסי

ה גבוהה של החיישן.טמפרטור

כב באופן מידי.בדוק את הראנו ממליצים ל£

“אזהר “ בעמודBSWת שטחים מתים (ראה  (

.6�95 

) אינה פועלת באופןBSWת שטחים מתים (אזהר£

תקין בגלל שיש מספר תקלות בחיישן או

כת.במער
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5-39מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

כבכיוון הנסיעה של הר
                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

ב החיישן.ביהסר את החומר הזר ממשטח הפגוש ס£

ה אינה נעלמת גם לאחר ניקויאם תצוגת האזהר

כז שירותב החיישן, צור קשר עם מרביהפגוש ס

ס.מורשה מיצובישי מוטור

:BSWת שטחים מתים (ראה ”אזהר *(

“ בעמוד 98�6. כאשר יש חומר זר על החיישן

בוקיםח דחומרים זרים, כגון לכלוך, שלג או קר£

ב החיישן.בילשטח הפגוש ס

כבך.חש מאחורי רב למתרשים ל£

“התראת תנועה חוצה מאחור ( “RCTAראה  (

בעמוד 99�6.

) זיהתהRCTAהתראת תנועה חוצה מאחור (£

כבך.ב לרכב מתקרשר

כז שירות מורשה שלאנו ממליצים להתייעץ עם מר£

ס.מיצובישי מוטור

“מער :FCMמית (כת אפחות התנגשות קדראה   (

“ בעמוד 84�6.ת תקלה במעראזהר כת

“אזהר : אזהרLDWב (ת סטייה מנתיראה  ת תקלה)

“ בעמוד  101�6.במער כת

“אור גבוה אוטומטי ( : אזהרAHBראה  ת תקלה)

“ בעמוד 60�5.במער כת

קיימת תקלה בחיישן.£
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ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

כבכיוון הנסיעה של הר
                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

ה של החיישן היא בטווח התקין,לאחר שהטמפרטור£

כת תחזור לפעולה.המער

“מער :FCMמית (כת אפחות התנגשות קדראה   (

“ בעמוד 84�6ת תקלה במעראזהר כת

“אזהר :LDWב (ת סטייה מנתיראה  (

“ בעמוד 101�6.ת תקלה במעראזהר כת

“אור גבוה אוטומטי ( :AHBראה  (

“ בעמוד 60�5.ת תקלה במעראזהר כת

),FCMמית (כת אפחות התנגשות קדמער£

), אור גבוה אוטומטיLDWב (ת סטייה מנתיאזהר

)AHBת חיישן), מנוטרלות זמנית בשל טמפרטור

גבוהה או נמוכה.

“מער£ :FCMמית (כת אפחות התנגשות קדראה   (

“ בעמוד 84�6ת תקלה במעראזהר כת

“אזהר :LDWב (ת סטייה מנתיראה  (

“ בעמוד 101�6.ת תקלה במעראזהר כת

“אור גבוה אוטומטי ( :AHBראה  (

“ בעמוד 60�5.ת תקלה במעראזהר כת

החיישן מנוטרל זמנית בשל תנאים כגון הימצאות£

מית.לכלוך על החיישן או השמשה הקד

זו אינה תקלה.

כז שירות מורשה שלאנו ממליצים להתייעץ עם מר£

ס.מיצובישי מוטור

“אור גבוה אוטומטי ( :AHBראה  (

“ בעמוד 50�5.ת תקלה במעראזהר כת

כת אור גבוה אוטומטי.קיימת תקלה במער£

) בעמודAS&Gכת עצור וסע (ראה מער£

.6�24
)AS&Gכת עצור וסע (קיימת תקלה במער£
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5-41מחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקריםמחוונים ובקרים

ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

) בעמוד 24�AS&G.6כת עצור וסע (ראה מער£ בה רציפה, המנוע לא הותנעכב עם תיבכלי ר£

).AS&Gכת עצור וסע (אוטומטית באמצעות מער

בה ידנית, המנוע לא הותנעכב עם תיבכלי ר£

).AS&Gכת עצור וסע (אוטומטית באמצעות מער

תצוגת מידע ניווט*

כת מולטימדיה של מיצובישיכב עם מערבכלי ר

)MMCSמידע הניווט הבא יוצג כאשר הנחיית ,(

בות לצומת או ליעד לאחרמסלול כגון התקר

חק נותרתצוגת מר2.תצוגת הנחיה1.

חק ליעד כאשר ההנחיהמציגה את המר

מוצגת.

מציג את כיוון הנסיעה ומיקום ההנחיה ת את היעד והתחלת את הנחיית המסלול.רשהגד
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ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

כבכיוון הנסיעה של הר
                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

הודעות קופצות אחרות

כאשר התנעת את המנוע, לחצת על מתג£

בתהמנוע ללא לחיצה על דוושת המצמד (תי

הילוכים ידנית).

 הילוך סרק, לחץNהצב את ידית ההילוכים במצב £

באופן מלא על דוושת המצמד, לחץ על דוושת הבלמים

ברגל ימין, לאחר מכן לחץ על מתג המנוע.

“התנעה וכי “ בעמוד 19�6.עיין בנושא   בוי המנוע

בהתנעת המנוע, בורר ההילוכים היה במצב אחר£

 (הילוך סרק), אוN (חניה) או Pבד מצב מל

לחצת על מתג המנוע ללא לחיצה על דוושת

)CVTהבלמים  (

 (חניה), לחץ אתPהצב את בורר ההילוכים במצב £

דוושת הבלמים ברגל ימין, לאחר מכן לחץ על מתג

המנוע.

“התנעה וכי “  בעמוד 19�6.עיין בנושא   בוי המנוע

ה הער ה הער 

ניתן להפעיל ולהפסיק את תצוגת מידע£

ניווט.

“ בעמוד “ שינוי תצוגת מידע ניווט ראה 

.5�20

קרא את נושא זה וגם את ספר הוראות£

כת מולטימדיהההפעלה הנפרד של מער

).MMCSשל מיצובישי (

ה התקשרות מוצלחת לאחרכאשר נוצר£

ע במתג ההתנעה. ֿשמפתח חכם נג
“התנעה והד£ “ בעמוד 19�6.ראה  ממת המנוע

ה.בלת פרטים נוספים עיין בעמוד המתאים ברשימת תצוגות האזהרכת מוצג במסך המידע. לקמצב הפעולה של כל מער
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ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

ה הער 

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

 “ “  בעמודS-AWCעיין בנושא    (בקר  על כל הגלגלים)

.6�37

כת (שלג) עבור מערSNOWנבחר מצב £

 S-AWC.

כת השתנה במסך המידע.כת, אשר שמצב ההפעלה של המערבעת הפעלה של כל מער£

כת פעילה.ה הופיעה, גם אם המערכת עשוי לא להיות מוצג מיד לאחר שתצוגת אזהרמצב ההפעלה של המער

S-AWC (אוטומטי) של AUTOנבחר מצב £
נבחר.

S-AWC (חצץ) של GRAVELנבחר מצב £
נבחר.

“מערכאשר חיישן נסיעה לאחור מזהה מכשול.£ כת חיישן נסיעה לפנים/עיין בנושא  

“ בעמוד 109�6. לאחור
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ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

מית אינהכת איפחות התנגשות קדכאשר מער£

מופעלת

מיתכת אפחות התנגשות קדכאשר מופעלת מער£

או ששונה התזמון של האזעקה.
כת מניעת ומער“FCM ON/OFFעיין בנושא ”מתג £

)* בעמוד  83�UMS.6גויה (האצה ש

“מתג כי£ כת מניעת ומערFCMבוי/הפעלה אה 

“ בעמוד 83�UMS.6גויה (האצה ש *(

   פתרון (הפנייה)                               מסך

“תזכור “ בעמוד 09�5 לפרטים נוספים.אנו ממליצים לך להקפיד על מועדי הטיפול. עיין בנושא   ת שירות

מסך זה מודיע לך על  שהגיע זמן לטיפול תקופתי.

” בעמוד 65�ECO .5עיין בנושא ”מתג מצב £ מופעל. ECOכאשר מצב£

)*UMSגויה (כת מניעת האצה שכאשר מער£

אינה מופעלת.
“כי£ “ בעמוד 94�UMS.6בוי/הפעלה של ראה  *
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ה ורשימת הודעות במסך מידענוריות חיווי, נוריות אזהר

   פתרון (הפנייה)                               מסך

כב במקום בטוח, כבה את המנוע ועשה הפסקת מנוחה.עצור את הר

השתמש בתצוגה זו כהנחיה כללית לעצירות רענון במהלך נסיעה ארוכה. ניתן להגדיר את מרווח הזמן

ת לרענון.בין תחילת נסיעתך עד להופעת התזכורש

“שינוי הזמן עד להופעת ההודעה  “ בעמוד 19�REST REMINDER.5עיין בנושא 

בצע הפסקת מנוחה,בע. אם תמשיך לנהוג מבלי להתצוגה והזמזם יזכירו לנהג שהגיע הזמן שנק

יושמע הזמזם אחת ל� 5 דקות כדי לעודד אותך לקחת הפסקה.

ם. לאחר מכן, כאשרת לתצוגת המסך הקודבמקרים הבאים זמן הנהיגה מתאפס והתצוגה חוזר£

בע, הזמזם והתצוגה יעודדו אותך לקחת מנוחה.מגיע שוב הזמן שנק

הזמזם יישמע 3 פעמים.£

.OFFאו הצב את מצב ההפעלה במצב  LOCK סובב את מתג ההצתה למצב£

 יותר.ב תכליתית נלחץ ברציפות למשך 2 שניות אומתג התצוגה הר£

ה עבור מרווח הפסקה.רניתן לשנות את ההגד
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נוריות חיווי אלו מהבהבות

: במצבים הבאים

נורית חיווי של אור גבוה

*מיפל קדנורית חיווי של פנס ער

פלהנורית תידלק כאשר פנסי ער

.מיים פועליםקד

פל אחורינורית חיווי של פנס ער

פלהנורית תידלק כאשר פנס ער

.אחורי פועל

נוריות חיווי 

/נורית נורית חיווי של פנסי איתות

מהבהבי חירום

כאשר ידית פנסי האיתות מוסטת, כדי להפעיל£

פנס איתות מסויים. עיין בנושא ”ידית פנסי

“ בעמוד 64�5. איתות

כאשר מתג מהבהבי חירום נלחץ, להפעלת£

פנסי הבהוב איתות חירום.

“ בעמוד “מתג מהבהבי חירום עיין בנושא  

.5�64

כאשר פנסי מהבהבי חירום מופעלים באופן£

ב בלימת חירום במהלך נהיגה.אוטומטי עק

ת חירום)כת עצירכב המצוידים במער(כלי ר

“מער תכת איתות לעצירעיין בנושא  

“ בעמוד 49�6. חירום

הנורית תאיר בעת שימוש באור

גבוה.

נורית חיווי של פנס חניה

נורית חיווי זו תידלק כאשר פנסי

החניה מופעלים.

נוריות חיווי

ה של בלמיםנורית אזהר

הנוריות אזהר 

הנורית דולקת כאשר מתג

 אוONההצתה מועבר למצב 

 ,ONמצב ההפעלה מוצב ב� 

וכבית לאחר מספר שניות.

ודא תמיד שהנורית כבתה לפני תחילת הנסיעה.

,ON פעולה במצב כאשר מתג ההצתה ומצב

:נורית האזהר ה תידלק במצבים הבאים

כאשר בלם החניה מופעל.£

מהכאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל מגיע לר£

נמוכה.

כאשר תפקוד של חלוקת כוח הבלימה אינו£

פועל כהלכה.

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה נמצאים

:ONבמצב  , יישמע צליל זמזם בתנאים הבאים

“ש בלםכאשר מהירות הר כב גבוהה מ� 8 קמ

החניה מופעל.
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זהירות

במקרים הבאים, אם הבלמים יופעלו£

בפתאומיות, ביצועי הבלמים עלולים להיות

ב.כב עלול להיות בלתי יצימסוכנים, או הר

הימנע מנהיגה במהירויות גבוהות, או מהפעלה

פתאומית של הבלמים. בנוסף, חובה לעצור את

בדוק אותו.כב מיד במקום בטוח, כדי להר

ת בלמים אינה דולקת בעתנורית אזהר£

הפעלת בלם החניה ואינה כבית בעת

שחרור בלם החניה.

ה של ונורית אזהרABSת נורית אזהר£

כת בלמים, נדלקות בו�זמנית.מער

“תצוגת נורית אזהר הלפרטים עיין בנושא  

ABS.6של   �5 “ בעמוד 1

ת דלוקהה של בלמים נשארנורית אזהר£

בעת הנסיעה.

כאשר ביצועי הבלמים נפגמו, יש לעצור את£

ה מוחלטת באופן הבא.כב עצירהר

ץ על דוושת הבלם בעצמה חזקה יותר£ לח

מהרגיל. גם אם דוושת הבלמים נעה למטה

עד לקצה מהלכה, החזק אותה לחוצה

למטה בחוזקה.

הנוריות אזהר

זהירות

בדיקת המנועה לנורית אזהר

כתנורית זו היא חלק ממער

כב, המפקחתאבחון שקיימת בר

על פליטת המזהמים, על

ת המנוע אוכת  בקרמער

בתשל תיהכת הבקרמער

.CVTההילוכים הרציפה 

הנורית תידלק או תהבהב כאשר אובחנה בעיה

כות הללו.באחת מהמער

ה,ך בגרירכב ואין צוראף על פי  שניתן לנהוג בר

ם האפשרי.כב בהקדבדוק את הרלמומלץ

זהירות

כת הבלמים כשלה, השתמשאם מער£

בבלימת מנוע כדי להאט את מהירות

הנסיעה, והשתמש בידית בלם החניה

][כלי רֱ כב עם ידית בלם חניה

משוך בזהירות את ידית בלם החניה.

][כלי ר כב עם בלם חניה חשמלי

ץ על מתג בלם החניה החשמלי. המשך ללחו

.(6 �0 5 “ בעמוד  “בלם חניה חשמלי (ראה 

ץ על דוושת הבלם כדי להפעיל את פנסי לח

הבלימה ולהתריע לנהגים שמאחוריך

ה של בלם חניהנורית אזהר

חשמלי (צהובה)*

ה תידלק כאשר ישנורית האזהר

תקלה בבלם החניה החשמלי.

ה זו דולקת כאשר מתגבאופן רגיל, נורית אזהר

 או מועבר למצב הפעלהONההתנעה מסובב למצב 

ON.וכבית לאחר מספר שניות 

ת דולקת או אינהה נשאראם נורית אזהר£

נדלקת, בלם החניה עלול לא לפעול או

כז שירות מורשהלהשתחרר. פנה מיד למר

ה דולקתס. כאשר נורית האזהרמיצובישי מוטור

כב במקוםבמהלך נהיגה, עצור מיד את הר

כז שירות מורשהבטוח, וצור קשר עם מר

ב לחנות, החנהס. אם אתה חיימיצובישי מוטור

בה, העבר  אתה ויציכב על קרקע ישראת הר

 (חניה) וחסום אתPבורר ההילוכים למצב 

בנה.ה או לדי עצירהגלגלים בס
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ה לטעינה חלשהנורית אזהר

נורית זו נדלקת אם יש תקלה

כת הטעינה, במצב רגיל,במער

נורית זו נדלקת כאשר מתג

ההצתה או מצב ההפעלה

 וכבית לאחרON,מועבר למצב  

התנעת המנוע.

בה  מוצגת גם בתצוגה הראזהר

תכליתית.

אם הנורית נדלקת כאשר המנוע פועל,  קיימת£

כבךכת הטעינה. החנה מיד את רבעיה במער

בצע בדיקה.במקום בטוח ואנו ממליצים ל

זהירות

תנורית זו גם תידלק למשך מספר שניות בעת העבר

או כאשר מצב ההפעלה ONמתג ההצתה למצב 

, ועליה להיכבות לאחר שהמנועONמועבר למצב 

אם הנורית אינה כבית לאחר שהמנועהותנע. 

כב.בדוק את הרהותנע, מומלץ ל

זהירות

ך זמן כאשר הנורית דולקתנסיעה לאור£

תכת בקרעלולה לגרום נזק נוסף למער

בר עלול להשפיע לרעה גם עלהפליטה. הד

כב.צריכת הדלק ויכולת הנהיגה בר

ת מתגאם הנורית אינה נדלקת בעת העבר£

ץ ONההצתה או מצב ההפעלה למצב   מומל

כב.בדוק את הרל

אם הנורית דולקת כאשר המנוע פועל, הימנע£

בדיקתמנהיגה במהירות גבוהה, ודאג ל

כז שירות מורשה של מיצובישיכת במרהמער

ס.מוטור

בתנאים אלה מהירות התגובה של דוושת

ע.ההאצה ושל דוושת הבלמים עלולה להיפג

ה הער 

ה האלקטרונית של המנוע,ת הבקריחיד£

כת האבחון, כוללת בתוכהמערהמכילה את

נתוני תקלה שונים (בפרט לגבי פליטת

מזהמים).

בר הנתונים יימחקו בעת ניתוק כבל המצבר, והד

יקשה על איתור מהיר של התקלה. על כן, אל תנתק

ת המנוע דולקת.את כבל המצבר בעת שנורית אזהר

תצוגות מסך מידע

זהירות

אם בלם החניה לא משוחרר במהלך נהיגה,£

בות זאת,ה. בעקיתחמם הבלם יתר על המיד

ייתכן כי הבלימה לא תהיה יעילה וייתכן כשל

ה זו מוצגת,אפשרי של הבלמים. אם אזהר

שחרר את בלם החניה.

בלם חניהה זו מוצגת אם אתה נוהג בעת שאזהר

מופעל.

ה בלוח המחוונים נדלקת, רק כאשרנורית האזהר

ה של הבלמיםבלם החניה מופעל. ”נורית אזהר

“ בעמוד 46�5. (אדומה)

ה של בלמיםתצוגת אזהר

(שחרר בלם החניה)

תצוגת מסך מידע

רשכת בלמים, נד(מער

טיפול)
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ץ שמןתצוגת אזהר ת לח

זהירות

ץ שמן מנוע נמוךאם נוהגים בר£ כב בעת שלח

ה מוצגת,או מפלס השמן תקין אך האזהר

ם לו נזק.ף וייגרהמנוע עלול להישר

ה מוצגת בעת שהמנוע פועל, החנהאם האזהר£

כבך במקום בטוח ובדוק את מפלסמיד את ר

שמן המנוע.

ה מוצגת בעת שמפלס שמן המנועאם האזהר£

בדוק זאת.תקין, דאג ל

אם לחץ השמן יורד במהלך פעולת המנוע, מוצגת

בבתצוגה הרה במסך המידע שתצוגת האזהר

תכליתית.

(לחץ שמן נמוך)

זהירות

כת טעינה,(מער

רש טיפול)נד

כת הבלמים כשלה, השתמשאם מער£

בבלימת מנוע כדי להאט את מהירות

הנסיעה, והשתמש בידית בלם החנייה

]כלי רֱ[ כב עם ידית בלם חניה

משוך בזהירות את ידית בלם החניה.

][כלי ר כב עם בלם חניה חשמלי

ץ על מתג בלם החניה המשך ללחו

“ “בלם חניה חשמלי החשמלי. (ראה 

(.6 �0 5 בעמוד 

ץ על דוושת הבלמים להפעלת פנסי לח

הבלימה, כדי להזהיר את הנהגים מאחוריך.

זהירות

ה זו מוצגת כאשר מתג ההצתה נמצא במצבאזהר

ON �או מצב ההפעלה נמצא ב ONומפלס נוזל ,

מה נמוכה.הבלמים במיכל הגיע לר

ה בלוח המחוונים תידלק.גם נורית האזהר

“ בעמוד”נורית אזהר ה של הבלמים (אדומה)

.5�46

ה זו מוסיפה לדלוק ואינה כביתאם אזהר£

בלימה לא יעילה.במהלך הנסיעה, קיים סיכון ל

כבך במקום בטוח,ה זה, החנה מיד את רבמקר

כב.בדוק את הראנו ממליצים לך ל

ה של בלמים מוצגת ונוריתאם תצוגת האזהר£

ABSה של ה של  בלמים ונורית אזהראזהר
דולקות בו זמנית, תפקוד חלוקת כוח הבלימה

יפעל, ולכן בלימה פתאומית עלולה לגרוםלא

ב. הימנע מבלימהכב להיות לא יצילר

; עצור את פתאומית ומנהיגה במהירות גבוהה

בדוקכב במקום בטוח ואנו ממליצים לך להר

אותו.

אם ביצועי הבלמים כשלו, יש לעצור את£

:כב עצירהר ה מוחלטת באופן הבא

ץ על דוושת הבלמים חזק יותר£ לח

מהרגיל.

גם אם דוושת הבלמים מגיעה לסוף מהלכה

ץ עליה  בחוזקה.האפשרי, המשך ללחו

כת טעינהה של מערתצוגת אזהר

כת הטעינה, מוצגת תצוגתאם קיימת תקלה במער

ב תכליתית. גםבתצוגה הרה במסך המידע  שאזהר

ה בלוח המחוונים תידלק.נורית האזהר

זהירות

ה מוצגת בעת שהמנוע פועל, עצוראם האזהר£

כבך במקום בטוח, ואנו ממליצים לךמיד את ר

בדוק אותו.ל

תצוגת מסך מידע
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זהירות

(HUD)* תצוגה עילית

*(HUD) תצוגה עילית 

) מציגה  מידע על גבי צגHUDהתצוגה העילית (

בדוק בקלות את המידע בלוחשקוף, כך שניתן ל

), תוך’כב, הוראות ניווט וכוהמחוונים (מהירות הר

ך לפניך.רמבט על הד

ה אזהר

1� צג

2 � מסך תצוגת מהירות

3 � מסך תצוגת מידע

4 � מסך תצוגת מידע ניווט*

: מידע מוצג

כבמהירות הר£

מידע ניווט*£

ת מהירות (שיוט)מידע בקר£

מידע מגביל מהירות£

ACC)בית (פטית שיוט אדכת בקרמער£

כב במקום בטוח לפניעצור תמיד את הר£

ההפעלה של התצוגה. הפעלה של התצוגה

העילית יכולה להסיח את דעתך ולגרום לתאונה.

אל תתיז מים או תשפוך משקאות באזור£

התצוגה העילית. אם מתגים, החיווט או

םבו עלולה להיגרבים החשמליים יירטכיהר

תקלה או שריפה. אם אתה שופך בטעות

ב יכולתך וצור קשרמשקה, נגב את הנוזל כמיט

ס.כז שירות מורשה מיצובישי מוטורמיד עם מר

הה מוצגת במסך המידע , האזהרכאשר אזהר

תוצג גם בתצוגה העילית.

: דוגמאות של אזהרות מוצגות

ת דלת פתוחהאזהר£

ת בטיחותת חגורתזכור£

)*ACCבית (פטית שיוט אדת בקראזהר£

מיתכת אפחות התנגשות קדת מעראזהר£

)FCM(

)LDWב (ת סטייה מנתיאזהר£

“נורית חיווי, נורית אזהר ה ורשימת הודעותראה 

“ בעמוד 22�5. במסך המידע

ה של התצוגה, שמור עלבעת פתיחה וסגיר£

ת, ידיך, מהחלקים הנעים. אחר’ידיך וכו

עלולות להיתפס, ולגרום לפציעה.

ץ בקר£ בת התצוגה העילית.אל תניח כל חפ

עצמים עלולים להפריע לפתיחה ולגרום

לתקלה.

אל תניח משקאות ליד התצוגה העילית. מים£

או נוזל אחר עלולים להתיז על החיווט או

בים החשמליים ולגרום לתקלה.כיהר

לעולם אל תפתח, תסגור או תשנה את הזווית£

ב עלשל התצוגה ידנית. הפעלה של כוח ר

התצוגה עלולה לגרום לתקלה.

 לתצוגה. הן’בקה או תווית, וכוביק מדאל תד£

העלולות לחסום או להפריע לפתיחה ולסגיר

) המכוון אתAולגרום לתקלה. כמו כן, החיישן (

הבהירות של התצוגה עשוי לא לפעול כראוי,

ולגרום לקשיים בצפייה בתצוגה.
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(HUD)* תצוגה עילית

זהירות

ה הער 

ה הער 

ה הער 
ב משקפי שמש, ייתכןכיכאשר אתה מר£

שיהיה קושי בצפייה בתצוגה. הסר את

משקפי השמש או כוון את הבהירות של הצג.

“ בעמוד 50�5. “שינוי בהירות התצוגה ראה 

אם המצבר מנותק או מתח המצבר נמוך,£

ת מחדל ועשויהתצוגה תחזור לזווית בריר

ה, כווןבר קורלהיות קושי בצפייה בה. אם הד

את  הזווית של התצוגה.

.5�05 דומעב “הגוצתה לש תיווזה ןונווכ“ האר

עשוי להיות קושי בצפייה בתצוגה בתנאי מזג£ 

ם, שלג, אור שמש ישיר,אוויר מסוימים (גש

ה זה, כוון את). במקר’ה קיצונית וכוטמפרטור

הזווית והבהירות של התצוגה.

“כיוון “ ו� “כוונון הזווית של התצוגה ראה 

“ בעמוד 50�5. הבהירות של התצוגה

פתיחת הצג

 או מצבONכאשר מתג ההצתה במצב 1.

, לחץ על מתג ONההפעלה הוא 

לפתיחת התצוגה.

ת כאשראם התצוגה לא נפתחת או לא נסגר£

נלחץ, בדוק שאין כל עצמים המתג  

בת התצוגה המפריעים לתנועתה.בקר

ת, גם אםאם התצוגה אינה נפתחת או נסגר

כזכב במרבדיקת הראין כל חסימות, דאג ל

ס.שירות מורשה מיצובישי מוטור

שימוש בתצוגה העילית

אם התצוגה העילית הייתה פתוחה כאשר£

 או מצבLOCKמתג ההצתה מסובב למצב 

, היא תיפתחOFFההפעלה מועבר ל� 

אוטומטית כאשר מתג ההצתה מסובב למצב

ON �או מצב ההפעלה מועבר ל ON.

ה כאשראם התצוגה העילית הייתה סגור£

 או מצבLOCKמתג ההצתה מסובב למצב 

, היא לא תיפתחOFFההפעלה מועבר ל� 

אוטומטית כאשר מתג ההצתה מסובב

 או מצב ההפעלה מועבר ל�ONלמצב 

ON.

מסך הפתיחה מוצג, ולאחר מכן יוצג מידע.2.

ל תכוון אור חזק אל אזור קליטת האור שלא£
ם נזק לחיישן.בר עלול להיגר. הד(A)     החיישן

ץ לאזור האחסון של התצוגה£ אם אתה מפיל חפ
ה כאשרולא יכול להוציאו, או אם התצוגה נסגר

עצם היה באזור האחסון ולא ניתן יותר לפתוח
כז שירותבדיקה במרכב לאותה, הבא את הר

ס.מורשה מיצובישי מוטור
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ה הער 

(HUD)* תצוגה עילית

כב נעצר,רות העליון יוצג אם הרמסך ההגד2.

.לחץ שוב על מתג 

מסך הסיום יוצג, ולאחר מכן התצוגה תיסגר.3.ת התצוגהסגיר

 אוLOCKאם מתג ההצתה מסובב למצב £

, התצוגהOFFמצב ההפעלה מועבר ל� 

העילית תיסגר אוטומטית.

 או  כאשר התצוגה פתוחה, לחץ על צד 

המה או להורדלכיוון של הזווית להר של מתג 

בו הנתונים מוצגים.של המיקום ש

.כאשר התצוגה פתוחה, לחץ על מתג 1.

כוונון הזווית של התצוגה
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(HUD)* תצוגה עילית

הפעלת תצוגת מידע ניווט

++כאשר התצוגה פתוחה, לחץ על צד  ++  של����� או צד +

 לכוונון הבהירות של התצוגה.מתג 

מות שונות.ניתן לכוון את הבהירות ל� 16 ר

רות התצוגה, לחץ על מתג  לשינוי ההגד1.כוונון הבהירות של התצוגה

כאשר התצוגה פתוחה.

רות העליון יוצג, לחץ והחזק אתמסך ההגד2.

.מתג  

רות תצוגה יופיע.מסך הגד3.

ת מידעבחירל של מתג    לחץ על צד 4.

OFF (פעיל) או מידע ניווט  ONניווט 
 של  (מופסק), ולאחר מכן לחץ על צד 

.מתג 

כת המולטימדיה של מיצובישיכב עם מערבכלי ר

)MMCSבחור האם להציג מידע ניווט), ניתן ל

בתצוגה.

 :  (פעיל)ONמידע ניווט

 :  (לא פעיל)OFFמידע ניווט
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(HUD)* תצוגה עילית

תבחירל של מתג  או   לחץ על צד  5.

OFF (מופסק) או ON(פעיל), ולחץ על מתג 

.

תבחירל של מתג  לחץ על צד 6.

RETURNלאישור ה). לחץ על מתג  (חזר

רות.ההגד

 :  (פעיל)ONמידע ניווט

 :  (לא פעיל)OFFמידע ניווט

 :  (פעיל)ONמידע ניווט

 :  (לא פעיל)OFFמידע ניווט

 :  (פעיל)ONמידע ניווט

 :  (לא פעיל)OFFמידע ניווט
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ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול

פנסים ראשיים

ב לפנסיםמתג משול 

ראשיים ומחליף אורות

ה הער 

ת לזובה התנועה מנוגדבכניסה למדינה ש£

במדינתך, יש לנקוט אמצעים מסוימים, כדיש

לא לסנוור נהגים אחרים. עם זאת, הפנסים

כבך לא דורשים שום כוונון.בר

ב,אל תשאיר את האורות דולקים למשך זמן ר£

בר עלולבעת שהמנוע דומם (אינו פועל). הד

לגרום לפריקת המצבר.

סובב את המתג להפעלת הפנסים הראשיים.

ה הער 

כב נשטף, הצדם או כאשר הרכאשר יורד גש£

פל לפעמים. אולם,הפנימי של העדשות מתער

בר אינו מצביע על בעיה תפקודית.הד

כאשר הפנס מופעל, החום יסיר את האדים.

ברו מים בפנס, אנועם זאת, אם הצט

בדוק אותו.ממליצים לך ל

RETURN כאשר לחץ שוב את מתג 7.
כתרות, ומערה) נבחר במסך ההגד(חזר

ON (כבויה) או OFFר למצב הניווט תוגד
(פועלת).

זהירות

 :  (פעיל)ONמידע ניווט

 :  (לא פעיל)OFFמידע ניווט

טיפול בתצוגה העילית

התצוגה ומשטח המראה מצופים בציפוי מיוחד.

כה, כגון מטלית לניקויהשתמש במטלית עדינה, ר

משקפיים.

אל תשתמש בחומרי ניקוי והגנה המכילים£

סיליקון ושעווה. אם נעשה שימוש בחומרי

ניקוי והגנה אלו בתצוגה או על משטח

המראה, הציפוי עלול להישרט או להתקלף.
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ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול

או מצב ONכאשר ההצתה במצב 

הפנסים,ONההפעלה נמצא ב� 
הראשיים, חניה, האחוריים, לוחית

וקספויהרישוי ולוח המחוונים יופעלו 
ה התאורתמרל םאתהב ,יטמוטוא ןפואב

 (פנסים לנהיגה ביום יפעלוהחיצונית.

ה האחורית כבויה).בעוד שהתאור
פעולת כל הפנסים תופסק באופן

אוטומטי, כאשר מתג ההצתה יסובב
”.OFFלמצב 

תה אחורית, תאורפנסי חניה, תאור
לוחית רישוי ולוח המחוונים דולקים.

פנסים ראשיים וכל יתר הפנסים
דולקים.

AUTO

ה הער 

ה הער 

כאשר הפנסים הראשיים מכובים על ידי£

ה האוטומטית ומתג ההצתה נמצאהבקר

,ONאו מצב ההפעלה נמצא ב� ON במצב 

מיים (אם קיימים)פל הקדייכבו גם פנסי הער

פל האחורי. כאשר הפנסים הראשייםופנס הער

ה האוטומטית,מופעלים שוב על ידי הבקר

מיים אך פנספל הקדיידלקו גם פנסי הער

פל האחורי נותר כבוי. אם ברצונך להדליקהער

פל האחורי, הפעל שוב אתשוב את פנס הער

המתג .

,(A)ה אוטומטית בר על חיישן  תאוראל תניח ד£

בתו בחומר לניקוי חלונות.ביואל תנקה בס

אם הפנסים אינם נדלקים או כבים כאשר מתג£

, הפעל באופן ידניAUTOהאורות נמצא במצב 

כב.בדוק את הראת המתג. אנו ממליצים ל

בוי אוטומטי של פנסיםכי
)’פל וכו(פנסים ראשיים, פנסי ער

אם הפעולה הבאה מתבצעת בעת שמתג£

, הפנסים ייכבו באופןהאורות נמצא במצב 

אוטומטי, כאשר תיפתח דלת הנהג.

כת הפעלהכב המצוידים במער[למעט כלי ר

[ ללא מפתח

,ACC או LOCKמתג ההצתה מסובב למצב 

או המפתח מוצא ממתג ההצתה.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער[כלי ר

[ מפתח

.ACC או ב� OFFמצב ההפעלה מוצב ב� 

אם הפעולה הבאה מתבצעת בעת שמתג£

 יוסיפו הפנסים לדלוקהאורות נמצא במצב 

במשך 3 דקות, כאשר דלת הנהג תיסגר, ולאחר

מכן ייכבו באופן אוטומטי.

כת הפעלהכב המצוידים במער[למעט כלי ר

[ ללא מפתח

,ACC או LOCKמתג ההצתה מסובב למצב 

או מפתח ההצתה מוצא ממתג ההצתה.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער[כלי ר

[ מפתח

.ACC או ב� OFFמצב ההפעלה מוצב ב� 
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ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול

ה הער 

כאשר ברצונך להשאיר את הפנסים דולקים

במקרים הבאים, סובב את מתג האורות למצב1.

AUTO.

כת הפעלהכב המצוידים במער[למעט כלי ר

[ ללא מפתח

 או במצבLOCKמתג ההצתה נמצא במצב 

ACC.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער[לכלי ר

[ מפתח

.ACC או ב� OFFמצב ההפעלה נמצא ב� 

 אוהדלק את הפנסים כאשר המתג במצב 2.

, ואז הפנסים יישארוסובב שוב למצב 

דלוקים.

ה הער 

בוי אוטומטי של הפנסים לא יתפקד אםכי£

.מתג האורות נמצא במצב 

גם את תפקוד הפסקת פעולה אוטומטית של£

בטל. למידע נוסף אנות הפנסים ניתן לתאור

כז שירות מורשהממליצים לך להתייעץ במר

ס.של מיצובישי מוטור

 ניתןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר

כת.בצע כוונון במסך המערל

ת.ת הההפעלה ההנפרדעיין בחובר

LEDה של פנסי נורית אזהר
ראשיים*

ה נדלקת, ייתכן כי ישנהאם נורית האזהר£

בדיקהכב לתקלה במכלול. הבא את הר

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

ה זו נדלקת, אם ישנה תקלה בפנסינורית אזהר

 הראשיים.LEDה�

ת פנסיםזמזם בקר

אם מתבצעת הפעולה הבאה, ישמע זמזם כדי

להזכיר לנהג לכבות את הפנסים.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער[למעט כלי ר

[ מפתח

אם דלת הנהג נפתחה כאשר מתג ההצתה נמצא

, או המפתח הוצאACC או במצב LOCKבמצב 

ממתג ההצתה בעת שהפנסים עדיין דולקים.

]כב המצוידים במער[לכלי ר כת הפעלה ללא מפתח

אם דלת הנהג נפתחה כאשר מצב ההפעלה נמצא

, בעת שהפנסים דולקים.OFF או ACCבמצב 

בשני המקרים, הזמזם מופסק באופן אוטומטי אם

ת.בוי האוטומטי ו/או הדלת נסגרהופעל תפקוד הכי

ה הער 

, או או מתג האורות נמצא במצב £

ה אחורית דולקת כאשר מתג האורותאם תאור

, הפנסים לנהיגה ביום יתפקדוAUTOבמצב 

כפנסי חניה.

פנסים לנהיגה ביום*

פנסים לנהיגה ביום נדלקים כאשר המנוע פועל ומתג

, בעוד שהפנסיםAUTOהאורות נמצא במצב 

האחוריים כבויים.
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ה אזהר

ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול

ה הער   (מחליף בין אור גבוהמחליף אורות

לאור נמוך)

הפנסים הראשיים פועלים, אלומת האורכאשר

משתנה מגבוה לנמוך (או מנמוך לגבוה), בכל פעם

שהידית נמשכת משיכה מלאה (1).

כאשר נדלק האור הגבוה, נורית החיווי בלוח

המחוונים דולקת.

הבהוב בפנסים ראשיים

האור הגבוה מהבהב כאשר הידית נמשכת קלות

ע שחרור הידית.למצב (2), וההבהוב יופסק ברג

כאשר האור הגבוה דולק, גם נורית החיווי תדלוק

בלוח  המחוונים.

אם הנך מכבה את הפנסים הראשיים כאשר£

מתג האורות מכוון למצב אור גבוה, הפנסים

הראשיים חוזרים אוטומטית לאור נמוך.

)*AHBאור גבוה אוטומטי (

) מדליק את האורAHBהאור הגבוה האוטומטי (

)A(גבוה/נמוך) בפנסים הראשיים כאשר החיישן (
כב הבאכב לפניך או רחש באור כגון פנסים של ר

כיצד להשתמש באור הגבוה האוטומטיחוב.ת רמולך או תאור

/נמוך) עשוי לא£ האור בפנסים הראשיים (גבה

להידלק אוטומטית בתנאים מסוימים.

כת.אל תסתמך מדי על המער

הנהג הוא האחראי להפעלת האור בפנסים

/נמוך) ידנית להתאמה לתנאי הראשיים (גבוה

הנהיגה.

“מחליף אורות (מחליף בין אור גבוה ראה 

.5 �5 8 “ בעמוד  לאור נמוך)

AUTOאו  סובב את מתג האורות למצב 1.
כאשר המנוע פועל.

ה הער 

אם הפנסים הראשיים דולקים כאשר מתג£

, האור הגבוהAUTOהאורות מועבר למצב 

האוטומטי פעיל.
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 AHB.מופעל והמחוון דולק

 אינו פעיל ומחווןAHB נלחץ שוב, AHBאם 

AHB.כבה 

ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול

ה הער .AHBלחץ על מתג 2.

ה הער 

ניתן לדליק את האור (גבוה/נמוך) בפנסים£

הראשיים ידנית בהפעלת הידית גם כאשר

AHB.פעיל 

“מחליף אורות (מחליף בין אור גבוה ראה 

“ בעמוד 58�5. לאור נמוך)

 יכבה ו�AHBאם הידית תופעל ידנית, מחוון 

AHB.ינוטרל 

“ בעמוד 58�5. “הפעלה ידנית ראה 

£ AHB אינו מנוטרל כאשר אתה מושך את

הידית קלות (הבהוב באור הגבוה).

ה ידניתהעבר

ה לאור נמוךהעבר

משוך את ידית מחווני הכיוון לכיוונך.1.

 יכבה.AHBמחוון 2.

 יופעל.AHB נלחץ שוב, AHBכשמתג 3.

ה לאור גבוההעבר

משוך את ידית מחווני הכיוון לכיוונך.1.

 יכבה ומחוון אור גבוה נדלק.AHBמחוון 2.

 יופעל.AHB נלחץ שוב, AHBמתג 3.

תנאי הפעלה אוטומטית

האור הגבוה בפנסים הראשיים יידלק  לאחר שכל

: התנאים הבאים מתקיימים

“ש.מהירות הר£ כב בפועל עולה על כ� 40 קמ

כבך חשוך.האזור לפני ר£

כב לפניך או הבאים מולך או איןאין כלי ר£

ה חיצונית.תאור

האור הנמוך יאיר כאשר התנאים הבאים

: מתקיימים

“ש.מהירות ר£ כבך אינה מעל 30 קמ

כבך מואר.האזור לפני ר£

כב מלפניךכב של הרה מחוץ לרקיימת תאור£

כב הבא מולך.או ר

ייתכן שלא יהיה ניתן להעביר את הפנסים£
: הראשיים מאור גבוה לנמוך במצבים הבאים

כב מלפניך או הבאעצם מסתיר את הר£
ה/איר הפרדמולך, כגון מעקה רצוף, גד

תנועה מוגבה, תמרורים, עצים.
כב הבא ממול בעיקול שישכבך עובר רר£

בו ראות לקויה.
ב הנסיעה שלך.כב אחר חוצה את נתיר£

הפנסים הראשיים עשויים להישאר באור£
נמוך (או לעבור מאור גבוה לאור נמוך)
חוב,כאשר עצם מחזיר אור (לדוגמה פנס ר

תמרור, לוח או שלט).

מים הבאים עשוי להשפיע עלכל אחד מהגור£
:זמן המעבר בין מצבי התאור ה
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ה הער 

ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול

ה הער ה הער 

כמה בהירים הפנסים הראשיים של£
כב הבא מולך.כב מלפניך או של הרהר

כב מלפניך אותזוזה או שינוי כיוון של הר£
כב הבא מולך.של הר

כברק הפנס הימני או השמאלי של הר£
כב הבא מולך דולק.מלפניך או של הר

כב שלפניך או הבא מולך הוא אופנוע.הר£
ך (שיפוע, עיקולים ומשטחרתנאי הד£

ך).רהד
מספר הנוסעים וכמות המטען.£

£AHBכבך.ה לפני רמת התאור מזהה את ר
לכן, אתה עשוי לחוש שהפנסים הראשיים לא

כת מפעילהפועלים כראוי, כאשר המער
אוטומטית את האור בפנסים הראשיים.

כב כגוןה של כלי רכת אינה מזהה תאורהמער£
אופניים.

בה באופןבית סכת אינה מזהה תאורהמער£
ך באוררם לסנוור משתמשי דבר גורמדויק. הד

גבוה או שלא יוחלף האור הנמוך.

במקרים אלה יש להפעיל את הפנסים
הראשיים ידנית.

ם כבד,בתנאי מזג אוויר קשים (גש£
פל, שלג או סופת חול).ער

מית מלוכלכת אוכאשר השמשה הקד£
מכוסה באדים.

ה.בורדוקה או שמית סהשמשה הקד£
מי התעוות או התלכלך.החיישן הקד£

אור הדומה לפנס ראשי או פנס אחורי£
כב מאיר בכיוון מכוניתך.של ר

כב הנוסע לפניך או הבא מולך נוסע בליר£
חוב מלוכלכים או חלשיםאורות, פנסי הר

או כיוון אלומות האור של הפנסים
הראשיים אינו תקין.

שינויים פתאומיים ומתמשכים בין חושך£
כב.בת הרבילאור בס

ה.ך לא ישררכבך נוסע בדר£
ך מפותלת.רכבך נוסע בדר£
עצם מבריק כגון לוח מודעות או מראה£

כבך.מחזיר את האור לכיוון ר
כב שלפניך או הבא מולךהפנסים של הר£

ת.ה אחרבים בתאורמשתל
כב שלפניך (כגוןהצד האחורי של הר£

משאית מטען) מחזיר אור חזק.
בור או מלוכלך.כבך שהפנס הראשי בר£
ה.כב שלך נוטה בשל נקר או גרירהר£
ה מופיעה.תצוגת האזהר£

“ בעמודת תקלה במערראה אזהר כת
.5�60

ה עלמלא אחר צעדי הזהירות הבאים לשמיר£
: תנאי שימוש טובים

אל תנסה לפרק את החיישן.£

בקות או תוויות לאזורביק מדאל תד£
בת החיישן.בקרש

הימנע מעומס יתר.£

כבך.אל תבצע שינויים בר£

כתת תקלה במעראזהר

מיתבעת החלפת השמשה הקד£

השתמש בחלפים מקוריים של מיצובישי

ס.מוטור

הכת, תצוגת האזהרחשה תקלה במעראם התר

הבאה תוצג בהתאם לסוג הבעיה.

[ [כאשר יש תקלה בחיישן

 בשל תקלהAHBנטרול 

הכת תצוגת האזהראם מזוהה תקלה במער

 יופסק אוטומטית.AHBהבאה תוצג ו�

ת מוצגת לאחר שמתגה נשאראם תצוגת אזהר

 או מצב ההפעלהLOCKההתנעה מועבר למצב 

,ON ומוחזר לאחר מכן למצב OFFמועבר למצב 

כז שירות מורשה מיצובישצור קשר עם מר

ס.מוטור

]AHBכאשר יש תקלה ב� ֱ[
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ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול

“קכב ת כניסה לרתאור )(“ בלת פנים

תפקוד זה מפעיל את פנסי החניה והפנסים
האחוריים למשך כ� 30 שניות, לאחר שמתג ביטול

; כאשר המתגהנעילה נלחץ במפתח השלט הר חוק
ב בפנסים הראשיים ומחליף האורות נמצאהמשול
. תפקוד זה יפעל רק כאשר חשוך מחוץAUTO במצב

כב.לר

ה הער 

כב פועל, בצעת כניסה לרבעת שתפקוד תאור£
ביטול התפקוד.את אחת הפעולות הבאות ל

  במפתח. LOCKלחץ על מתג £
ב לפנסים הראשייםסובב את המתג המשול£

. או ומחליף האורות למצב 
 או העברONסובב את מתג ההצתה ל� £

.ONאת מצב ההפעלה למצב 

£: ניתן לשנות התפקודים באופן הבא
בוע את הפעלת הפנסים הראשייםניתן לק£

באור הנמוך.
כב.ת כניסה לרבטל את תפקוד תאורניתן ל£

כזלמידע נוסף אנו ממליצים להתייעץ במר
ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

Smartphone Linkכת כב המצוידים במערבכלי ר
Display Audioכת (קישור טלפון לצג מער
כת המולטימדיה של מיצובישיהשמע) או מער

)MMCSך המסך.ר דבצע כוונונים), ניתן ל

ה הער 

הכת אינה פעילה זמנית בשל טמפרטוראם המער

הה או חמה מדי של החיישן, הודעת האזהרקר

הבאה תוצג.

ה של החיישן היא בטווח התקין,לאחר שהטמפרטור

כת תחזור לפעולה באופן אוטומטי.המער

ה אינה נעלמת לאחר המתנהאם תצוגת האזהר

מסוימת, ייתכן שיש תקלה בחיישן.

בדיקתס לכז שירות מורשה מיצובישי מוטורפנה למר

החיישן.

חיישן חם או קר מדי

בו מתחממיםביאם החיישן או האזור ס£

ה גבוהה מאוד בעת חניה בשמשלטמפרטור

AHBה לוהטת, תופיע תצוגת האזהר
SERVICE REQUIRED) AHBרוש שירות) ד

ה ממשיכה להיות מוצגת גם לאחראם האזהר

בתו הגיעהבית החיישן או בסשטמפרטור

כז שירותלטווח הפעולה התקין, פנה למר

ס.מורשה מיצובישי מוטור

 קובע שכושר פעולתו נמוך, תוצגAHBאם 

ה.אזהר

:זה עשוי להתר חש כאשר

בוקיםח דחומרים זרים, כגון לכלוך, שלג או קר£

ב החיישן.בילשטח הפגוש ס

ם, שלג אובתנאי מזג אוויר קשים, כגון גש£

סופת חול.

כב מלפניך או הבא מולך מתיז מים, שלגהר£

או לכלוך.

 יחדשAHBכאשר ביצועי החיישן חוזרים למצבם, 

את פעולתו.

ה אינה נעלמת לאחר המתנהאם תצוגת האזהר

כזמסוימת, ייתכן שיש תקלה בחיישן. פנה למר

בדיקת החיישן.ס לשירות מורשה מיצובישי מוטור

מית מלוכלכתהשמשה הקד
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האור הנמוך בפנסים הראשיים ידלוק במשך 430.

שניות. לאחר שהפנסים הראשיים ייכבו, ניתן

להפעילם שוב באור נמוך למשך 30 שניות

נוספות במשיכת ידית פנסי האיתות לכיוונך,

בוב מתג ההצתה למצבבתוך 60 שניות מסי

LOCK או הצבת מצב ההפעלה במצב OFF.

להפעלת הפנסים הראשיים לאחר 60 שניות

או הצבתLOCK בוב מתג ההצתה למצב מסי

, חזור על התהליךOFFמצב ההפעלה במצב 

ב 1.משל

ה הער 

עה הביתהת הגתאור

תפקוד זה מפעיל את האור הנמוך בפנסים הראשיים

למשך כ� 30 שניות, לאחר שמתג ההצתה סובב

.OFF או מצב ההפעלה נמצא ב� LOCKלמצב 

ב לפנסים ראשייםסובב את המתג המשול1.

AUTOומחליף האורות למצב 

 או הצבLOCKסובב את מתג ההצתה למצב 2.

. כמו כן, אם המנועOFFאת מצב ההפעלה ב�

הותנע באמצעות המפתח, הוצא את המפתח

ממתג ההצתה.

בוב מתג ההצתה למצבבתוך 60 שניות מסי3.

LOCK, או מהעבר�ת מצב ההפעלה ל.OFF
משוך את ידית פנסי האיתות לכיוונך.

עה הביתה מופעל, בצע אתבעת שתפקוד הג£

:אחת הפעולות הבאות ל ביטול התפקוד

משוך את ידית פנסי האיתות לכיוונך.£

ב לפנסים ראשייםסובב את המתג המשול£

. או ומחליף האורות למצב 

 או אתONסובב את מתג ההצתה למצב £

.ONמצב ההפעלה ל� 

£: ניתן לשנות תפקודים באופן הבא

ניתן לשנות את משך הזמן בו הפנסים£

הראשיים נשארים דולקים.

עהת ההגבטל את תפקוד תאורניתן ל£

הביתה.

ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול

ה הער 

כזלמידע נוסף אנו ממליצים להתייעץ במר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

 ניתןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר

כת.בצע כוונון במסך המערל

ת.ת הפעלה נפרדעיין בחובר

מתג כוונון גובה אלומות פנסים

כב עם פנסים (למעט כלי רהראשיים

)LEDראשיים 

זווית אלומת האור של הפנסים הראשיים משתנה

בהתאם לעומס המטען הנישא.

באמצעות מתג כוונון הפנסים הראשיים ניתן לכוונן

חק שאותו תאיר האלומה (אור נמוך) כדיאת המר

כב ממול.שהפנסים לא יסנוורו את נהגי הר

כוונון גובה של אלומות אור

הפנסים הראשיים
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2WDכב עם כלי ר

+ נוסע קדנהג בלמצב המתג 0� מיבד / נהג 

5 נוסעים (כולל נהג)מצב המתג 2�

+ מטעןמצב המתג 3� 5 נוסעים (כולל הנהג) 

מלא

+ עומס מטען מלאמצב המתג 4� נהג 

ם אחד: אד     £

: עומס מלא בתא המטען

זהירות

בצע תמיד את הכוונון לפני הנסיעה.£

אל תנסה לכוונן את הפנסים תוך כדי נהיגה.

סכנת תאונה.

“ 0 ”

כוונון גובה של אלומות אור הפנסים הראשיים

:בע את מתג הכוונון לפי הטק בלה בעמוד הבא 

“ 0 ”

מצב המתגכבמצב הר

2WD4WD

מצב המתגכבמצב הר

2WD4WD

“ 2”

“ 3 ”

“ 3 ”“ 4”

4WDכב עם כלי ר

+ נוסע קדנהג בלמצב המתג 0� מיבד / נהג 

5 נוסעים (כולל נהג)מצב המתג 2�

+ עומסמצב המתג 3� 5 נוסעים (כולל נהג)

+ עומס מטען מטען מלא / נהג 

מלא

ת פנסים ראשיים אוטומטיתבקר
 ראשיים)LEDכב עם פנסי (כלי ר

מנגנון זה מכוונן באופן אוטומטי את כיוון הפנסים

הראשיים (מצב אלומות האור), בהתאם לשינויים

כב, כגון מספר הנוסעים או משקל המטען.בתנאי הר

כאשר הפנסים הראשיים דולקים ומתג ההצתה או

, מצב אלומותONמצב ההפעלה נמצאים במצב 

האור בפנסים הראשיים מתכוונן באופן אוטומטי,

כב עצר.כאשר הר
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ה הער 

פנסי איתות1.

בעת פנייה רגילה השתמש במצב (1). הידית

תחזור אוטומטית לאחר השלמת הפנייה.

ב נסיעה.איתות לשינוי נתי2.

ב כאשר מזיזים את הידית בעדינות לשינוי נתי

(2), פנסי האיתות ונורית החיווי בלוח המחוונים

יהבהבו רק כאשר הידית מופעלת.

כמו כן, כאשר מזיזים את הידית בעדינות למצב

(2) ולאחר מכן משחררים אותה, פנסי האיתות

ונורית החיווי בלוח המחוונים יהבהבו שלוש

פעמים.

אם נוריות החיווי מהבהבות במהירות, ייתכן£

ה בפנס האיתות. אנו ממליציםפה נורכי נשר

כב.על בדיקת הר

£: ניתן להפעיל את התפקודים הבאים

הבהוב פנסי האיתות ונוריות החיווי בלוח£

המחוונים כאשר ידית האיתות מופעלת

.ACCומתג ההצתה נמצא במצב 

נטרול תפקוד הבהוב פנסי האיתות £3

ב.פעמים עבור שינוי נתי

רש להפעיל אתאת הזמן הנדניתן לכוונן£

הידית עבור תפקוד 3 ההבהובים.

בלת מידע, אנו ממליצים להתייעץ עםלק

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורמר

כתכב המצוידים במערבכלי ר

Smartphone Link Display Audioקישור) 

כתכת השמע) או מערטלפון לצג מער

), ניתןMMCSהמולטימדיה של מיצובישי (

ך המסך.רבצע כוונונים דל

כתראה הוראות הפעלה נפרדות למער

השמע.

ניתן לשנות את צליל הזמזם כאשר פנסי£

האיתות מהבהבים.

“ בעמוד “שינוי צליל האיתות התייחס ל� 

.5�19

השתמש במתג מאותתי חירום כאשר יש להחנות

כב בכביש במצב חירום.את הר

ניתן להפעיל את מאותתי החירום בכל עת ללא קשר

למצב מתג ההצתה.

לחץ על המתג, כדי להפעיל את מאותתי החירום,

בוי, לחץ שובכל פנסי האיתות יהבהבו ברצף. לכי

על מתג ההצתה.

מתג מהבהבי חירום ידית פנסי איתות 

ידית פנסי איתות

ה הער 

כת איתות שלכב המצוידים במערבכלי ר£
צצצצבלימת חירום, בעת  שמהבהבי החירום

כתמהבהבים לאחר שלחצת על המתג, מער
בלימת החירום אינה פועלת.

“מער “כת איתות לעצירעיין בנושא   ת חירום
בעמוד 49�6.
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*מיפל קדמתג לפנס ער
מיים רקפל הקדתן להדליק את פנסי הערני

כשהפנסים הראשיים או הפנסים האחוריים דולקים.
מיים, סובב אתפל הקדך הדלקת פנסי הערלצור

. במצב זה תידלק גםONהכפתור פעם אחת לכיוון 
בוי הפנסים סובבנורית החיווי בלוח המחוונים. לכי

.  הכפתור חוזר אוטומטיתOFFאת הכפתור לכיוון 
למצבו המקורי עם שחרורו.

מופעל 

מופסק 

כת המסייעת לך לנהוג באופן הוא מערECOמצב 

ת באופן אוטומטי אתכת מבקרחסכוני. המער

כת מיזוג האוויר.המנוע, מער

,ECO מתחיל לפעול בלחיצה על מתג ECOמצב ה�

.ONכאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה ב�

ביטול הפעולה, יש ללחוץ שוב על המתג.ל

. ECO פועל, תידלק נורית חיווי ECOכאשר מצב 

ה הער 

פלמתג פנסי ער ECO מתג מצב 

ECOמצב מתג 

ה הער 

 פועל, באפשרותך להפעילECOגם אם מצב £

כת מיזוג האוויר בהפעלה רגילה.את מער

כז שירות מורשה שללמידע נוסף, פנה למר

ס.מיצובישי מוטור

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

כת המולטימדיהכת השמע) או מערמער

בצע כוונונים), ניתן לMMCSשל מיצובישי (

ך המסך.רד

כתראה הוראות הפעלה נפרדות למער

השמע.

תכת מיזוג האוויר מבוקרמאחר ופעולת מער£

 פועל, אתה עשוי לחושECOבעת שמצב 

שהעוצמה של מיזוג האוויר חלשה.
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פל אחורימתג פנס ער

פל האחורי דולק רק כאשר הפנסיםפנס הער
מיים (אם קיימים)פל הקדהראשיים או פנסי הער

דולקים.

פל האחורי, תידלק נוריתבעת הדלקת פנס הער
החיווי בלוח המחוונים.

]פל קדכב ללא פנסי ער[ר מיים
 להדלקתONסובב את הכפתור פעם אחת בכיוון 

בוי הפנס סובב את הכפתורפל האחורי. לכיפנס הער
תור חוזר אוטומטית, הכפOFFפעם אחת לכיוון 

למצבו המקורי עם שחרורו.

]פל קדכב עם פנסי ער[ר מיים
, כדי להדליקONסובב את הכפתור פעם אחת לכיוון 

מיים. סובב את הכפתור פעםפל הקדאת פנסי הער
פל , כדי להדליק את פנס הערONאחת נוספת לכיוון 

מופעל 

מופסק 

זהירות

אם משתמשים במתז השמשה במזג אוויר קר,£

נוזל שטיפה המרוסס על הזכוכית עשוי לקפוא

על השמשה ולהפריע לראות. חמם את

ת מחמם השמשה אומית בעזרהשמשה הקד

החלון האחורי במפשיר, לפני השימושאת

במתזים.

ה הער 

ה הער 

מיים נכבים באופן אוטומטיפל הקדפנסי הער£

כאשר הפנסים הראשיים והפנסים האחוריים

פלמכובים. כדי להדליק שוב את פנסי הער

 לאחרONמיים, סובב את המתג לכיוון הקד

הדלקת הפנסים הראשיים או הפנסים

האחוריים.

בד.פל  בלפל בתנאי ערהשתמש בפנסי הער£
ת האור החזק שלהם עלול לסנוור אתאחר
כב שנוסעים מולך. כלי הרנהגי

ה הער 

פל האחורי ייכבה אוטומטית בעתפנס הער£
פל פנסים הראשיים או פנסי הערבויכי

מיים (אם קיימים).הקד

פל האחורי, סובבת של פנס הערלהדלקה חוזר£
 לאחרONאת הכפתור פעם אחת לכיוון 

כב ללאהדלקת הפנסים הראשיים (בכלי ר
מיים).פל קדפנסי ער

פל האחורי סובבת של פנס הערלהדלקה חוזר£
 לאחר הדלקתONאת הכפתור פעמיים בכיוון 

פלכב עם פנסי ערהפנסים הראשיים (ר
מיים).קד

מתג מגבים ומתזים 

ה  ראייה ברור לאחור,על מנת להבטיח שד£

בצע באופן אוטומטימגב החלון האחורי י

מספר פעולות מתמשכות כאשר ידית

,Rההילוכים או בורר ההילוכים יוצבו במצב 
מית פועלים.בעת שמגבי השמשה הקד

“ “מגב ומתז של החלון האחורי עיין בנושא 

בעמוד 70�5.

מיתמגבי שמשה קד

מתג מגבים ומתזים

פל האחורי, סובב אתבוי פנס הערהאחורי. לכי
. סובב את הכפתורOFFהכפתור פעם אחת לכיוון 

פל, כדי לכבות את פנסי הערOFFפעם נוספת לכיוון 
מיים. עם שחרורו יחזור הכפתור אוטומטיתהקד

למצבו המקורי.

מית, כאשרניתן להפעיל את מגבי השמשה הקד

.ACC או ONמתג ההצתה נמצא במצבים 
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מתג מגבים ומתזים

מית, אלאם להבי המגבים קפאו על השמשה הקד

ח ושחרורת הקרתפעיל את המגבים עד להפשר

ם נזק למנועת, עלול להיגרלהבי המגבים. אחר

המגבים.

 MIST�ת אדיםתפקוד הסר

המגבים יפעלו פעם אחת.

OFF�הפסקת פעולה

AUTO�ת ניגוב אוטומטיתבקר

םחיישן גש

המגבים יופעלו באופן אוטומטי בהתאם

מית.בות על השמשה הקדמת הרטילר

LO�איטי

HI�מהיר

םחיישן גש

פועל רק כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה

.ONנמצא במצב 

)Aם (, חיישן הגשAUTOת למצב אם הידית מועבר
ם (או השלג, לחות ממקורותת הגשיזהה את מיד

) והמגבים יופעלו באופן אוטומטי.’אחרים, אבק וכו

מית, אם השמשה הקדOFFשמור את הידית במצב 

בש.מלוכלכת ומזג האוויר י

בתנאים אלה המגבים עלולים לשרוט את השמשה

ם נזק למגבים.מית, וייגרהקד

ה הער 

זהירות

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה נמצא£ 

,AUTO והידית נמצאת במצב ONבמצב 

יופעלו המגבים באופן אוטומטי במצבים

המתוארים להלן.

אם ידיך נלכדות, אתה עלול להיפצע או עלולה

ם תקלה במגבים. הקפד לסובב את מתגלהיגר

 אוOFFההצתה או את מצב ההפעלה למצב 

, או לנטרל אתOFFלהזיז את הידית למצב 

:חיישן הגש ם במקרים הבאים

כדי להגן על חלקי הגומי של המגבים, פעולה£
תידיה זו של המגבים אינה מתבצעת גם אם

החיצונית היא כ� הרוטרפמטהו AUTO בצמב
0 °Cכב נייח. או נמוכה יותר והר

בקהבקת מד אל תכסה את החיישן על ידי הד£
מית. כמו כן, אלאו תווית על השמשה הקד
מית בציפוי דוחהתצפה את השמשה הקד

ם לא יהיה מסוגל לזהות אתמים. חיישן הגש
ם, והמגבים עשויים להפסיק לפעולכמות הגש
באופן רגיל.

ם עלול לפעולבמקרים הבאים חיישן הגש£
באופן לקוי.

כז שירותלמידע נוסף אנו ממליצים לפנות למר
מורשה של מיצובישי.

זהירות

כאשר אתה מנקה את הצד החיצוני של£
ע בחיישןמית, אם אתה נוגהשמשה הקד

ם.הגש

כאשר אתה מנקה את הצד החיצוני של£
מית, אם אתה מנגב אתהשמשה הקד

ם במטלית.חיישן הגש

כאשר אתה משתמש במתקן שטיפה£
כב.אוטומטי לכלי ר

תימדקה השמשה לע לעפוה יזיפכוח  םא£
.םאו על חיישן הגש
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ה הער 

ת אדים תפקוד הסר

הזז את הידית בכיוון החץ ושחרר אותה, כדי להפעיל

את המגבים פעם אחת.

פל אוהשתמש בתפקוד זה כאשר אתה נוהג בער

ם קל.בגש

כאשר המגבים פועלים במרווחי ניגוב£
ם.בועים, למרות שינויים בכמויות הגשק

כאשר המגבים אינם פועלים גם אם יורד£
ם.גש

המגבים עשויים לפעול באופן אוטומטי כאשר£
בקים עלעצמים זרים או חרקים, לדוגמה, נד

ם, או כאשרמית, על חיישן הגשהשמשה הקד
בקיםמית קפואה. עצמים המודהשמשה הקד

מית יעצרו את המגבים, אםעל השמשה הקד
ם. כדי להפעיל שובהמגבים לא יוכלו להסיר

 אוLOאת המגבים, העבר את הידית למצב 
HI.

ב אורהמגבים עלולים לפעול אוטומטית עק
שמש חזק וישיר או גלים אלקטרומגנטיים. כדי
לעצור את פעולת המגבים, העבר את הידית

.OFFלמצב 

כז שירות מורשה של מיצובישי,פנה למר£
כאשר צריך להחליף מגבים או לחזק את

ב החיישן.בימית סהשמשה הקד

םלכוונון רגישות חיישן הגש

ם), (חיישן גשAUTOכאשר הידית נמצאת במצב 

בוב הכפתורם בסיניתן לכוונן את רגישות חיישן הגש

)B.(

ם.“ � רגישות גבוהה יותר לגש+”

ם.“ � רגישות נמוכה יותר לגש�”

ה הער 

ניתן להפעיל את התפקודים הבאים.£

ם)פעולה אוטומטית (רגישות לטיפות גש£

ניתן לשנות לפעולה לסירוגין (רגישות

כב).למהירות הר

מתג מגבים ומתזים

ה הער 

ניתן לשנות את פעולה אוטומטית (רגישות£

בד בכלים) לפעולה לסירוגין (מללטיפות גש

כב).כב עם רגישות למהירות הרר

כז שירותלפרטים נוספים התייעץ במר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

כתכב המצוידים במערבכלי ר

Smartphone Link Display Audio
כת השמע) או(קישור טלפון לצג מער

כת המולטימדיה של מיצובישימער

)MMCSך המסך.רבצע כוונונים ד), ניתן ל

כתראה הוראות הפעלה נפרדות למער

השמע.
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אם המתזים מופעלים במזג אוויר קר, נוזל£

ההשטיפה עלול לקפוא על השמשה ושד

הראייה ייחסם.

לפני הפעלת המתזים, חמם תחילה את

השמשה באמצעות מפשיר האדים.

זהירות

מיתמתזי שמשה קד

מית כאשרניתן להפעיל את מתזי השמשה הקד

ONמתג ההצתה או מצב ההפעלה נמצאים במצב 
.ACCאו 

מית על ידינוזל השטיפה יותז על השמשה הקד

משיכת הידית כלפיך.

כאשר המגבים אינם בפעולה או בפעולה לסירוגין,

במשיכת הידית כלפיך המגבים יפעלו מספר פעמים

ונוזל השטיפה ירוסס. המגבים יפעלו פעם נוספת,

כ� 6 שניות לאחר מכן.

כב המצוידים בשוטפי פנסים ראשיים, בעתבכלי ר

שהפנסים הראשיים מופעלים, שוטפי הפנסים

מית.הראשיים יפעלו ביחד עם מגבי השמשה הקד

כמו כן, אם תשחרר את  הידית מיד לאחר משיכתה

כלפיך, נוזל השטיפה יותז מספר פעמים בעת

שהמגבים יפעלו מספר פעמים (שטיפה חכמה).

לאחר מכן, המגבים יופעלו פעם נוספת כ� 6 שניות

מאוחר יותר. שטיפה חכמה תפסיק לפעול לאחר

כל פעולה של הידית.

מתג מגבים ומתזים

מת למצבהמגבים יפעלו פעם אחת, אם הידית מור

MISTת, כאשר מתג ההצתה במצב  ומשוחררON
. המגבים ימשיכו לפעול בעת שהידיתACCאו 

.MISTמוחזקת במצב 

המגבים יפעלו פעם אחת אם הידית תוזז למצב

AUTO) והכפתור Cכאשר מתג ,“ + “ ) יסובב לכיוון 

 או מצב ההפעלהONההצתה נמצא במצב 

.ONנמצא ב� 
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ה הער 

INT�,המגב פועל ברציפות במשך כמה שניות

לאחר מכן הוא פועל לסירוגין כל 8 שניות

ך.לער

OFF�.מופסק

נוזל שטיפה ירוסס על החלון האחורי,�

כאשר הכפתור מסובב באופן מלא באחד

הכיוונים.

המגבים פועלים באופן אוטומטי מספר

פעמים בעת שנוזל השטיפה מרוסס.

בצע באופן אוטומטימגב החלון האחורי י£

מספר פעולות רצופות, אם ידית ההילוכים או

, בעת שמגביRבורר ההילוכים נמצאים במצב 

מית או מגב החלון האחוריהשמשה הקד

פועלים (מצב ההפעלה אוטומטי).

לאחר הפעולה האוטומטית מגב החלון

האחורי יפסיק לפעול, אם הכפתור יהיה

,INT. אם הכפתור נמצא במצב OFFבמצב 

מגב החלון האחורי יחזור לפעולה לסירוגין.

ניתן להגדיר שמגב החלון האחורי יפעל

אוטומטית רק, אם ידית ההילוכים או בורר

, בעת שמגבRההילוכים נמצאים במצב 

.INTהחלון האחורי פועל והכפתור במצב 

כז שירות מורשהלמידע נוסף, התייעץ במר

ס.של מיצובישי מוטור

, סובב אתOFFאם הכפתור נמצא במצב £

 פעמיים במהירות  כדיINTאותו למצב 

להפעיל את מגב החלון האחורי ברציפות

(מצב פעולה מתמשך).

  כדי להפסיקOFFסובב את הכפתור למצב 

את הפעולה הרצופה של מגב החלון האחורי.

מתג מגבים ומתזים

מגב ומתז של חלון אחורי

מתג מגב ומתז של חלון אחורי מופעלים, כאשר מתג

 אוONההצתה או מצב ההפעלה נמצאים במצב 

ACC.

ה הער 

£: ניתן לשנות את התפקודים באופן הבא

לגרום למגבים לא לפעול כאשר נוזל£

השטיפה מרוסס.

£.“ הפסקת פעולת ”שטיפה חכמה

הפסקת פעולת התפקוד המפעיל את£

המגבים פועלים פעם נוספת 6 שניות

לאחר מכן.

לפרטים נוספים אנו ממליצים לך להתייעץ

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

כת המולטימדיהכת השמע) או מערמער

בצע כוונונים), ניתן לMMCSשל מיצובישי (

ך המסך.רד

כתראה הוראות הפעלה נפרדות למער

השמע.
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ה הער 

יתן לכוונן את מרווח הניגובים עבור פעולהנ£
לסירוגין.

כז שירות מורשהלמידע נוסף התייעץ במר
ס.של מיצובישי מוטור

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

כת המולטימדיהכת השמע) או מערמער
בצע כוונונים), ניתן לMMCSשל מיצובישי (

ך המסך. ראה הוראות הפעלה נפרדותרד
כת השמע.למער

מתג שטיפת פנסים ראשיים*

ניתן להפעיל את מתזי הפנסים הראשיים כאשר

ACC או ONמתג ההצתה או מצב ההפעלה במצב 
והפנסים הראשיים דולקים.

חוף את הלחצן פעם אחת ונוזל השטיפה יותז עלד

הפנסים הראשיים.

ה הער 

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה במצב£

ON או ACCוהפנסים הראשיים דולקים, מתזי 

הפנסים הראשיים יופעלו ביחד עם מתזי

מית, וזאת בפעם הראשונה בההשמשה הקד

מית.נמשכה ידית הפעלת מתזי השמשה הקד

ה של החלון האחורימתג הפשר

זהירות שיש לנקוט בעת הפעלת

המגבים והמתזים

חאם תנועת המגבים נחסמת כתוצאה מקר£

או לכלוך על השמשה, יפסיקו המגבים לפעול,

כדי למנוע התחממות יתר של המנוע שלהם.

כב במקום בטוח,במקרים כאלו, החנה את הר

  או העברLOCKסובב את מתג ההצתה למצב 

 ונקה אתOFFכת ההפעלה למצב את מער

ח והלכלוך מהשמשה.הקר

מכיוון שהמגבים יתחילו לפעול אחרי שיתקרר

המנוע שלהם, בדוק שהם תקינים לפני

השימוש.

בשה,אל תפעיל את המגבים כאשר השמשה י£

מית אוהמגבים עלולים לשרוט השמשה הקד

ם מהצפוי.להתבלות מוקד

לפני הפעלת המגבים במזג אוויר קר, בדוק£

שלהבי המגבים לא קפאו על הזכוכית. במצב

ף.זה המנוע עלול להישר

הימנע מהפעלה רצופה של המתג למשך יותר£

מ� 20 שניות. אל תפעיל את המתזים כאשר

ת המנוע עלולמיכל נוזל השטיפה ריק, אחר

ף.להישר

בדוק תקופתית את מפלס נוזל השטיפה במיכל£

ך.ומלא בהתאם לצור

בתנאי אקלים קרים, השתמש בתמיסת

שטיפה מומלצת, כזו שלא תקפא בתוך המיכל.

ת, יכולת הפעולה התקינה של המתזאחר

כת יינזקו כתוצאה מקיפאון.בי המערכיתיפגם ור

ה של החלון האחוריניתן להפעיל את מתג ההפשר

כאשר המנוע פועל.

ה . פעולתך הפעלת ההפשרחוף את המתג לצורד

ה תופסק אוטומטית לאחר כ� 15�20 דקותההפשר

ה החיצונית.בהתאם לטמפרטור

ה של חלון אחורימתג הפשר 
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ה הער 

מיתמתג חימום השמשה הקד

ה.ה, לחץ שנית על מתג ההפשרלהפסקת ההפשר

ה תידלק בלוח המחוונים נוריתבעת הפעלת ההפשר

).Aחיווי (

ה הער 

ת ההפעלה של מפשיררניתן לשנות את הגד£
החלון האחורי, כדי שיתחיל לפעול בטמ�

ה חיצונית נמוכה בעוד שהמנוע פועל,פרטור
אפילו ללא לחיצה על מתג התפקוד. תפקוד

בוב מתגבד לאחר סיזה מופעל פעם אחת בל
כת ההפעלהת מער או העברONההצתה ל� 

.ONלמצב 

תוארמה םומיח ליחתי ,הז דוקפת רחבת םא
החיצוניות (אם קיימות) לפעול אוטומטית בו

בזמן.

כז שירות מורשה שללמידע נוסף פנה למר
ס.מיצובישי מוטור

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

כת המולטימדיה שלכת השמע) או מערמער

ךרבצע כוונונים ד), ניתן לMMCSמיצובישי (

כתהמסך. ראה הוראות הפעלה נפרדות למער

השמע.

המפשיר אינו משמש להמסת שלג אלא£
ברות אדים. על כן עליך להסירת הצטלהסר

ם הפעלת המפשיר.בר בטרשלג שהצט

בעת ניקוי צדו הפנימי של החלון האחורי,£
ךכה ונקה בעדינות לאורהשתמש במטלית ר

 גוף החימום. היזהר לא לגרום נזק לחיווט.חוטי

ע של עצמים עם צדו הפנימיאל תאפשר מג£
הבירבר עלול לגרום לששל החלון האחורי, הד

או גרימת נזק לחיווט גוף החימום.

כאשר מתג מפשיר החלון האחורי נלחץ,£
מוסרים האדים מהמראות החיצוניות או שהן
“ “מראה מחוממת מופשרות. עיין בנושא 

בעמוד 13�6.

חימום השמשה גתמ 

מית*הקד

מיתבמזג אוויר קר ניתן לחמם את השמשה הקד

באמצעות יחידות חימום חשמליות.

ה של כפור ואדים מהשמשה.החימום יזרז הסר

ניתן להפעיל את מתג החימום כאשר המנוע פועל

 .C° 5ה החיצונית נמוכה מ�והטמפרטור

חוף את המתג, כדי להפעיל את חימום השמשהד

מית. הוא ייכבה אוטומטית כעבור כ� 5 עד 10הקד

ה החיצונית. כדי לכבותדקות, בהתאם לטמפרטור

את החימום הפעיל, לחץ שוב על המתג.

).Aבעוד שהחימום פעיל תדלוק נורית החיווי (
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זהירות

ה הער 

מית פעיל, יהיהכאשר חימום השמשה הקד£

עהצד החיצוני של השמשה חם. אל תיג

בשמשה, כדי לא להיכוות.

מית.הסר שלג לפני חימום השמשה הקד£

תלא ניתן להמיס מצבורי שלג גדולים בעזר

תפקוד זה.

כדי למנוע את פריקת המצבר, אל תפעיל£

ב.את התפקוד במשך זמן ר

מית*חימום של השמשה הקדמתג 

חימום גלגל ההגה יחמם את נקודות האחיזה מצד

ימין וצד שמאל של גלגל ההגה באמצעות מחמם

פנימי.

 חימום גלגל ההגה* 

ניתן להפעיל את חימום גלגל ההגה כאשר מתג

.ONההתנעה או מצב ההפעלה הוא 

לחץ על המתג להפעלה של חימום גלגל ההגה.

הוא ייכבה באופן אוטומטי לאחר ההפעלה של כ�

30 דקות.

בוי חימום גלגל ההגה לחץ שוב על המתג.לכי

) תידלק שחימום גלגל ההגה פועל.Aנורית החיווי (

         אזור החימום

זהירות

אם אנשים בעלי עור רגיש או קשישים£

משתמשים בחימום גלגל ההגה, הוא עשוי

להיות חם מדי או לגרום להם לכוויות קלות (עור

).’מומי, שלפוחיות חום וכואד

ב, הנח לואם מים או נוזל אחר נשפך על המוש£

בש לפני כל ניסיון להשתמש במחמם.להתיי

הפסק מיד את פעולת המחמם אם יש סימן כל

שהוא לתקלה בעת השימוש.

שימוש ארוך בחימום גלגל ההגה מבלי שהמנוע£

ביא להתרוקנות המצבר.פועל, י
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צופרמתג 

מתג הצופר 

.בות הסימון  בילחץ על גלגל ההגה, על או בס
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רישות טכניות שיש לעמוד בהן, כדיקיימות מספר ד
לנהוג באופן חסכוני. מנוע המכוון כהלכה הוא תנאי

ם לצריכת דלק נמוכה. כדי להאריך את חיימוקד
כב ולתפעל אותו באופן החסכוני  ביותר, אנוהר

כב באופן תקופתיבדוק את הרממליצים לך ל
ת הטיפולים.גרבהתאם למרווחי השירות בש

ת גזי פליטה ורעש תלוייםחסכון בצריכת דלק, יציר
באופן משמעותי בהרגלי הנהיגה, במיוחד בתנאי
“פ האמור להלן כדי למזער ההפעלה. יש לפעול ע
את בלאי הבלמים, הצמיגים והמנוע וכן להפחתת

זיהום האוויר.

האצה והאטה

הימנע מהאצה, זינוקים ובלימות  פתאומיים, מכיוון

שהם מגדילים את  תצרוכת הדלק.

החלפת הילוכים
החלף הילוכים רק במהירות הנסיעה ובמהירות
המנוע הנכונות. השתמש תמיד בהילוך הגבוה

ביותר האפשרי לתנאי הנסיעה.

בי בדלק, העבר את בורר מצבגת חסכון מרלהש
כת הנעה כפולה(מער AUTO הנהיגה למצב 

ת אלקטרונית).מבוקר

נסיעה בעיר

התנעות ובלימות תדירות מגדילות את צריכת הדלק

כים בהןרת האפשר, השתמש בדהממוצעת. במיד

מת.התנועה זור

עומסי מטען

חי בתא המטען.כב ציוד שאינו הכראל תחזיק בר

במיוחד בנהיגה בתוך העיר המלווה בהתנעות

ועצירות תכופות.

כב מגדילה באופן משמעותיהגדלת המשקל של הר

את צריכת הדלק.

כמו כן, יש להסיר גגון או מנשא שאינו בשימוש.

ת תגדיל את תצרוכתהתנגדות האוויר המוגבר

הדלק.

התנעת מנוע קר

כת יותר דלק. המשך הפעלההתנעת מנוע קר צור

מת גם היא לצריכת דלקה גורשל מנוע בעציר

ת. לאחר התנעת המנוע, התחל בנסיעהמיותר

ם האפשרי.בהקד

מיזוג אוויר

כת מיזוג האוויר מגדילה את צריכתהפעלת מער

הדלק.

נהיגה חסכונית 

נהיגה חסכונית

בות העיקריותנהיגה בשכרות הינה אחת מהסי

חשות תאונות.להתר

נהיגה, אלכוהול ותרופות 

בעת נהיגה בכביש בעומס תנועה, הימנע משימוש
ל המנוע.בהילוך נמוך במהירויות גבוהות ש

הילוך סרק

ך דלק גם כאשר המנוע פועל בהילוך סרק.כב צורהר

הימנע מהפעלת הילוך סרק ממושכת היכן שניתן.

מהירות

כב גבוהה יותר, תצרוכת הדלקככל שמהירות הר

גבוהה יותר. הימנע מנהיגה במהירות מלאה.

גם שחרור קל של דוושת ההאצה יגרום לחסכון

משמעותי בדלק.

לחצי הניפוח בצמיגים

תי. לחץגרבדוק את לחץ האוויר בצמיגים באופן ש

ך ואת צריכתראוויר נמוך מגדיל את התנגדות הד

הדלק.

בנוסף, לחץ אוויר נמוך מאיץ את בלאי הצמיגים

כב.בות הרומפחית את יצי
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זהירות

ה אזהר

מת האלכוהולע  גם כאשר ריכולת הנהיגה שלך תיפג

“פ חוק. אם שתית, אלמך נמוכה מזו המותרבד ת ע

תנהג.

ההיעזר בחבר שלא שתה, או השתמש בתחבור

ה אינן מבטלותבורית. שתיית קפה ומקלחת קרצי

את השפעת האלכוהול.

םם וללא מרשבאופן דומה, נטילת תרופות מרש

עת בערנותך ובזמן תגובתך. בעת נטילת תרופותפוג

התייעץ עם רופא לגבי ההשפעה בנהיגה.

חגורות בטיחות

כב ודא שאתה והנוסעים עמךלפני התנעת הר

תם את חגורות הבטיחות.חגר

לעולם אל תשתה ותנהג.£

חב שלך מדויקת פחות, התגובותתפיסת המר

ע.שלך איטיות  וכושר השיפוט שלך נפג

אין אפשרות להבטיח את מלוא בטיחות הנהיגה

וההגנה נגד  פציעות. יחד עם זאת, מומלץ להקדיש

:ב מיוחדתשומת ל ת לנקודות הבאות

שטיחי רצפה

השתמש בשטיחי רצפה המתאימים במיוחד£

כבך. ודא שאינם מפריעים להפעלתלר

הדוושות.

אבטח אותם למניעת תזוזה באמצעות

כב.הלולאות שעל גבי שטיח רצפת הר

ב שהנחת שטיחי רצפה מעל דוושה אושים ל

הנחתם אחד על גבי השני, עלולה לחסום את

 לתאונות חמורות.מהלך הדוושות ולגרום

כבהסעת ילדים בר

גחה, אםכב ללא השלעולם אל תשאיר ילדים בר£

מפתח ההצתה נמצא במתג ההצתה. ילדים

כב, ולגרוםיכולים לשחק בבקרי הנהיגה של הר

לתאונות.

ודא שתינוקות וילדים קטנים מאובטחים£

“פ ד בית בעתרישות החוק, להגנה מירכהלכה ע

תאונה.

ברמנע מילדים לשחק באזור תא המטען. הד£

כב בנסיעה.מסוכן ביותר בעת שהר

העמסת מטען

בעת העמסת מטען, היזהר שלא להעמיס מעבר

בבר מסוכן לא רק עקבים. הדלגובה של גב המוש

ה הראייה לאחור, אלא כי פרטי מטעןחסימת שד

עלולים להיזרק אל תוך תא הנוסעים בעת בלימה

חזקה. טכניקות לנהיגה בטיחותית 

טכניקות לנהיגה בטיחותית



התנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגה 6-04

 6

בת הילוכים ידניתכב עם תיר

ת הילוךת העברנקוד       הגבלת מהירות

“שהילוך ראשון 30 קמ

“שהילוך שני 60 קמ

“שהילוך שלישי 95 קמ

“שביעיהילוך ר 125 קמ

“שהילוך חמישי 135 קמ

“שהילוך שישי 135 קמ

(CVT)בת הילוכים רציפהכב עם תיר

ת הילוךת העברנקוד       הגבלת מהירות

D(נהיגה)  ש“ 130 קמ

“שמצב ראשון 20 קמ

“שמצב שני 40 קמ

“שמצב שלישי 50 קמ

“שביעימצב ר 70 קמ

“שמצב חמישי 80 קמ

“שמצב שישי 100 קמ

“שביעימצב ש 110 קמ

“שמצב שמיני 130 קמ

עם ידית

תלהעבר

הילוכים

הכב לעצירכב, עצור את הרכדי להחנות את הר

באופן מוחלט, ולאחר מכן הפעל את בלם החניה

באופן מלא.

ה של בלמים (אדומה) דולקת.ודא שנורית אזהר

“ בעמוד”נורית אזהר ה של הבלמים (אדומה)

.5�46

בלם חניה 

המלצות להרצה

במהלך תקופת ההרצה, במשך 1,000 הקילומטרים
הראשונים, מומלץ להיעזר באמצעי הזהירות הבאים

כב, וכן לשפרכדי להאריך את  חיי השירות של הר
כב בעתיד.החסכון ואת ביצועי הר

אל תריץ את המנוע במהירויות גבוהות.£
הימנע מהתנעות, האצות ובלימות פתאומיות,£

וכן מנסיעה ממושכת במהירות גבוהה.
הקפד לנסוע במגבלות מהירות ההרצה£

המוצגות להלן.
ב שיש לציית למגבלות המהירותשים  ל

ך.רהחוקית המוצגות לצדי הד
אל תחרוג ממגבלות העומס המותר.£
ת גרור.הימנע מגריר£

ידית בלם חניה*המלצות להרצה 

זהירות

ץ£ אם ברצונך להפעיל את בלם החניה, לח

בחוזקה על דוושת הבלם כדי לעצור את

ה מלאה, לפני משיכת ידית בלםכב עצירהר

כבהחניה. משיכת ידית בלם החניה כאשר הר

בתנועה, תגרום לנעילת הגלגלים האחוריים

מצב זה עלול לגרוםכב.בות הרולחוסר יצי

לתקלה בבלם החניה.

להפעלת בלם החניה

לחץ בחוזקה לחיצה ממושכת על דוושת הבלם,1�

ולאחר מכן משוך את הידית כלפי מעלה ללא

בקצה הידית.לחיצה על הכפתור ש
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ה הער 

זהירות ה הער 

הפעל כוח מספק במשיכת בלם החניה, כדי£

כב נייח לאחר שחרור דוושתלשמור את הר

הבלם.

הכב בעציראם בלם החניה אינו מחזיק את הר£

מלאה לאחר שחרור דוושת הבלם, הבא את

בדיקה באופן מידי.כב להר

לחץ בחוזקה לחיצה ממושכת על דוושת הבלם,1 �

ולאחר מכן משוך את הידית מעט כלפי מעלה.

בקצה הידית.2 � לחץ את הכפתור ש

3 � הורד את הידית באופן מלא.

לשחרור בלם החניה

בלם החניהלפני התחלת הנהיגה, ודא ש£

ת הבלמיםמשוחרר באופן מלא ונורית אזהר

כבויה.

אם אתה נוהג ובלם חניה משוחרר באופן

ה במסך המידעמלא, תופיע תצוגת אזהר

כבב תכליתית. אם אתה נוהג ברבתצוגה הר

ובלם החניה לא משוחרר, הבלמים יתחממו

בות זאת תהיה בלימהה ובעקיתר על המיד

לא יעילה וכשל בלמים אפשרי.

הנורית אזהר    

ה לא כבית כאשר בלםאם נורית האזהר£

כתהחניה משוחרר באופן מלא, תפקוד מער

בדוק מידהבלמים עלול להיות לא תקין. דאג ל

“נורית אזהרכב. לפרטים עייןאת הר ת בנושא 

.5 �46 “ בעמוד  בלמים

בלם חניה

התצוגת אזהר

להפעלה

כבאתה עשוי לשמוע צליל הפעלה מהר£

בר אינוכאשר בלם החניה החשמלי מופעל. הד

מעיד על תקלה ובלם החניה החשמלי פועל

באופן רגיל.

לא ניתן להפעיל או לשחרר את הבלם£

החשמלי כאשר טעינת המצבר חלשה. עיין

“ בעמוד 02�8. “התנעת חירום בנושא 

אתה עשוי לחוש שדוושת הבלמים זזה כאשר£

בלם החניה החשמלי פועל. זו אינה תקלה.

בלם חניה חשמלי*

כת בלימה שמפעילהבלם החניה החשמלי הוא מער

את בלם החניה באמצעות מנוע חשמלי.
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זהירות

בלם חניה

כב בתנועה, אל תפעיל את בלםכאשר הר£

החניה החשמלי. אתה עלול לגרום לחימום יתר

/או בלאי מוקד בי הבלמים,  ולהפחתהכים של רו

בביצועי הבלימה.

ה מוחלטת.כב עצירעצור את הר1.

ךהפעל את מתג בלם החניה החשמלי בעוד2

לוחץ על דוושת הבלמים.

ה של הבלמיםב, נורית אזהרכאשר בלם החניה משול

) במתג בלםA(אדומה) בלוח המחוונים ונורית חיווי (

החניה החשמלי ידלקו.

ה הער 

ה הער ה הער 

ה של הבלמיםבמצבים הבאים, נורית אזהר£

(אדומה) תידלק למשך כ� 15 שניות ואז

תיכבה.

כאשר בלם החניה החשמלי מופעל ומתג£

 או למצבLOCKההצתה מסובב למצב 

.OFFהפעלה 

 אוLOCKכאשר מתג ההצתה במצב £

, ומתג בלםOFFמצב ההפעלה הוא 

החניה החשמלי נמשך.

אם יש להפעיל את בלם החניה החשמלי£

במצב חירום, משוך והחזק את בלם החניה

החשמלי להפעלה של בלם החניה החשמלי.

ה הבאהבאותה עת, תופיע תצוגת האזהר

ב תכליתית ויישמע צליל התרעה,בתצוגה הר

אך עליך להמשיך להחזיק את מתג בלם

החניה החשמלי.

רון תלול, משוך את מתגבעת חניה במד£

בלם החניה החשמלי פעמיים (פעם נוספת

לאחר שהפעולה הושלמה פעם אחת). יכולת

ג.בית של בלם החניה תושהבלימה המר

הכב בעציראם בלם החניה לא מחזיק את הר£

מלאה לאחר שחרור דוושת הבלם, הבא את

בדיקה באופן מידי.כב להר

כאשר מתג ההתנעה או מצב ההפעלה אינו£

, אם בלם החניה מופעל, נוריתONבמצב 

החיווי של בלם החניה החשמלי תידלק למשך

זמן קצר.

ה של הבלמים (אדומה) ונוריתנורית אזהר£

החיווי של מתג בלם החניה החשמלי עשויות

בר אינו מציין תקלה, הנוריות כבותלהבהב. הד

כאשר/אם בלם החניה החשמלי משוחרר.

בהתאם לסיטואציה, בלם החניה החשמלי£

ב באופן אוטומטי.עשוי להיות משול

“ “ בעמוד 44�Auto hold.6ראה 

אם מתג בלם החניה החשמלי נלחץ מספר£

הפעמים במשך זמן קצר, הודעת האזהר

ב תכליתית ובלםהבאה תוצג בתצוגה הר

החניה החשמלי יפסיק לפעול באופן זמני.

ה זה, המתן כדקה אחת עד שתצוגתבמקר

ה נעלמת, והפעל מחדש את בלםהאזהר

החניה החשמלי.
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ה הער 

זהירות

זהירות

בלם חניה

ודא שמתג ההצתה או מצב ההפעלה במצב1

ON.

ךלחץ מטה את מתג בלם החניה החשמלי בעוד2.

לוחץ על דוושת הבלמים.

הפעלה אוטומטית

כאשר דוושת האצה נלחצת לאט, וכל המצבים

הבאים מתקיימים, בלם החניה השחמלי ישוחרר

אוטומטית.

המנוע פועל.£

 (נסיעהR (נהיגה) או Dבורר ההילוכים במצב £

לאחור).

ה.ת הבטיחות של הנהג חגורחגור£

לשחרור

הפעלה ידנית

הכאשר בלם החניה החשמלי משוחרר, נורית אזהר

של הבלמים (אדומה) בלוח המחוונים ונורית חיווי

)A.במתג בלם החניה החשמלי כבות (

בלם החניה משוחררלפני התחלת הנסיעה, ודא ש

ה של הבלמים כבויה.במלואו ושנורית האזהר

רון, הפעל את בלם החניה וסובב אתבעת חניה במד

מיים לכיוון אבן השפה במורד, ולכיווןהגלגלים הקד

הנגדי לאבן השפה בעלייה.

כתה (אדומה) של מעראם נורית האזהר£

בלם החניההבלמים אינה כבית בעת ש

משוחרר באופן מלא, ייתכן שקיימת תקלה

כז שירותכת הבלמים. פנה מיד למרבמער

ס.מורשה מיצובישי מוטור

אם ההאצה של המכונית נראית אטית מדי£

כב חנה עם בלם החניה החשמלילאחר שהר

כב במקוםמופעל במזג אוויר קר, עצור את הר

בטוח והפעל ושחרר את בלם החניה החשמלי.

כזכב עדיין אטית, פנה למראם ההאצה של הר

ס.שירות מורשה מיצובישי מוטור

כאשר מתג הצתה או מצב ההפעלה אינו£

, לא ניתן לשחרר את בלם החניהONבמצב 

החשמלי.

אם בלם החניה החשמלי, אינו משתחרר£

אוטומטית, ניתן לשחררו באופן ידני.

לאחר שמתג בלם החניה החשמלי הופעל£

להפעלת או לשחרור של בלם החניה החשמלי,

ה של הבלמים (אדומה) ונוריתאם נורית אזהר

) במתג בלם החניה החשמלי ממשיכותAחיווי (

ה של בלם החניהלהבהב או שנורית האזהר

החשמלי (צהובה) ממשיכה לדלוק, עשויה

כת בלם החניה החשמלילהיות תקלה במער

ובלם החניה עלול לא לפעול. החנה מיד את

כז שירותצור קשר עם מרכב במקום בטוח.הר

ס.מורשה מיצובישי מוטור

כב מבלי לשחרר את בלםאם אתה נוסע בר£

החניה החשמלי, הוא עלול להתחמם חימום

ע יעילות הבלימה ועלוליתר וכתוצאה מכך תיפג

בלמים.ם כשל ללהיגר
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זהירות ה הער 

כב, הפעל את בלם החניה באופןכדי להחנות את הר

מלא, ולאחר מכן העבר את ידית ההילוכים להילוך

בתכב עם תי(הילוך אחורי), בכלי רR ראשון או 

Pבע את בורר ההילוכים במצב הילוכים ידנית, או ק
).CVTבת הילוכים רציפה (חניה) (תי

חניה בשיפוע

כב, בצע את הפעולותרות הררדכדי למנוע את היד

: הבאות

חניה 

חניה

אם אתה מתחיל בנסיעה מבלי לשחרר את£

הבלם החניה החשמלי,  תופיע תצוגת האזהר

הבאה.

ה של בלם חניה חשמלי (צהובה)*נורית אזהר£
ת דולקת בעת שמתגאינה  דולקת או נשאר

,ONההצתה או מצב ההפעלה מועבר למצב 
או נדלקת בעת נהיגה, ייתכן שלא ניתן להפעיל
או לשחרר את בלם החניה החשמלי. פנה מיד

ס. למידעכז שירות מורשה מיצובישי מוטורלמר
“נורית אזהר ה של מתג בלם חניהמפורט, ראה 

.5 �47 חשמלי (צהובה) בעמוד 

כב כאשר נוריתבאם עליך להחנות את הר
ה של מתג בלם חניה חשמלי (צהובה)אזהר

הכב על קרקע ישרדולקת, החנה את הר
Pבה, העבר את בורר ההילוכים למצב ויצי

ה אודי עמיר(חניה) וחסום את הגלגלים בס
רות שלרדאבנים לפני הגלגלים למניעת היד

כב.הר

ה תידלק.כת, נורית האזהראם ישנה תקלה במער

ה מוצגת במסך המידע בתצוגהבנוסף, תצוגת אזהר

ב תכליתית.הר

ך כלל כאשררבתנאים רגילים, נורית החיווי נדלקת בד

 או שמצב ההפעלהONמתג ההצתה מסובב למצב 

 וכבית מספר שניות לאחר מכן.ONמועבר 

/תצוגת אזהר הנורית

ה (צהובה)נורית אזהר
 (חניה),Pכאשר בורר ההילוכים אינו במצב £

אם אתה מנסה לשחרר את בלם החניה

החשמלי מבלי ללחוץ על דוושת הבלם, תופיע

ה הבאה.תצוגת האזהר

עת בדוושה, בתנאיאם כף הרגל של הנהג נוג£

שניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי

בהפעלה אוטומטית, בלם החניה החשמלי

ישוחרר אוטומטית.

התצוגת אזהר
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ה אזהר

ה אזהר

חניה בעלייה

כהרחק משפת המדמיים הרסובב את הגלגלים הקד

כב לאחור עד ששפת הגלגליםוהסע את הר

כה.רעת קלות בשפת המדמיים נוגהקד

בת הילוכים ידנית הפעל את בלםכב עם תיבכלי ר

ב את ידית ההילוכים בהילוך ראשון.החניה ושל

, הפעל (CVT)בת הילוכים רציפהכב עם תיבכלי ר

את בלם החניה והצב את בורר ההילוכים  במצב

P.(חניה)

ה לגלגלים.די עצירך הצב סת הצורבמיד

חניה כאשר המנוע פועל

לעולם אל תשאיר את המנוע פועל כשהנך נח או

ה.חוטף תנומה קצר

כמו כן, אל תשאיר את המנוע פועל במקומות

סגורים או בעלי אוורור מועט.

כאשר מנוע פועל, קיימת סכנת פציעות או£

ה מקרית של ידיתבות העברמוות בעק

בת הילוכים ידנית), או של בוררההילוכים (תי

בת הילוכים רציפה),כב עם תיהילוכים (כלי ר

או משאיפת גזים רעילים בתא הנוסעים.

בת חומרים דליקיםכב בקראל תחנה את הר£

ע עםבוא במגבש ועלים שעלולים לב יכגון עש

ץ שריפה.מער כת הפליטה, מכיוון שעלולה לפרו

ה הער 

,(CVT)בת הילוכים רציפה כבך מצויד בתיאם ר£

תהקפד להפעיל את בלם החניה לפני העבר

ב (חניה). אם אתה מציPבורר ההילוכים למצב 

 לפני הפעלת בלםPאת בורר ההילוכים במצב 

החניה, יהיה לך קשה להוציא את בורר

 בפעם הבאה שתנהגPההילוכים ממצב 

; ויהיה צורבר ב לשחררך להפעיל כוח רכב

 (חניה).Pמשילוב את בורר ההילוכים  ממצב 

בעת חניה החניה ביריד

כהרמיים כלפי שפת המדכב הקדהפנה את גלגלי הר

ונהג קדימה עד לנגיעה קלה של הגלגלים בשפת

כה.רהמד

בת הילוכים ידנית, הפעל את בלםכב עם תיבכלי ר

.Rב את ידית ההילוכים במצב החניה ושל

, הפעל(CVT)בת הילוכים רציפה כב עם תיבכלי ר

Pאת בלם החניה והצב את בורר ההילוכים למצב  
(חניה).

ה לגלגלים.די עצירך הצב סת הצורבמיד

כבבת הרבעת עזי

הוצא תמיד את המפתח ממתג ההצתה, ונעל את

גחה.כב ללא השבת הרכל הדלתות בעת עזי

כב במקום מוארהשתדל תמיד להחנות את הר

ב.היט

שחרר את ידית נעילת ההטיה, כאשר אתה1.

ה.מחזיק בגלגל ההגה כלפי מעל

כוונן את גלגל ההגה לגובה הרצוי.2.

כוונון גובה של גלגל ההגה 

כוונון גובה של גלגל ההגה

אל תסובב את ההגה עד הסוף

בבמשך זמן ר

בוב גלגל ההגה.רש בעת סיב יותר עלול להידמאמץ ר

“מער “, בעמודEPSכת הגה כוח חשמלי (ראה  (

.6�52
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ה אזהר

ךרבי דה ראייה מירכוונן את המראה כדי להשיג שד

החלון האחורי.

כוונן את המראה הפנימית רק לאחר שכווננת את

ה ראייה פנויבך למצב הרצוי, כדי להבטיח שדמוש

לאחור.

זהירות

A� נעול 

Bמשוחרר � 

אל תנסה לכוונן את גלגל ההגה תוך כדי נהיגה.£

אל תנסה לכוונן את המראה תוך כדי נהיגה,£

בר עלול להיות מסוכן.הד

.כוונן תמיד את המראה לפני תחילת הנסיעה

מראה פנימית לראייה לאחור

נעל בבטחה את גלגל ההגה, על ידי משיכת ידית3.

נעילת ההטיה באופן מלא למעלה.

רוחאל הייארל תימינפ הארמ

לכוונון מצב המראה

ניתן להזיז את המראה מעלה/מטה ושמאלה/ימינה,

כדי לכוונן אותה.

להפחתת הסנוור

)Aבמהלך נהיגה בלילה ניתן להשתמש בידית (
בתחתית המראה,  כדי לכוונן אותה למצב שיפחיתש

כבאת הסנוור מהפנסים הראשיים של כלי הר

הנוסעים מאחוריך.

1 � מצב רגיל

2 � נגד סינוור

לכוונון המראות

ניתן להפעיל את המראות החיצוניות כאשר מתג

.ACC או מצב ONההצתה או מצב ההפעלה במצב 

מראות חיצוניות לראייה 

מאחור
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זהירות

ה אזהר

ברצונך) לצד המראה שAהבא את הידית (1.

לכוונן.

אל תנסה לכוונן את המראות תוך כדי נהיגה.£

בר עלול להיות מסוכן.הד

כוונן תמיד את המראות לפני תחילת הנהיגה.

מיות. במראהכבך מצויד במראות פנורר£

חוקים, יותרמית עצמים נראים קטנים ורפנור

מאשר במראה שטוחה רגילה.

ב נסיעה, אל תשתמשבעת החלפת נתי

כבחק מרכת מרך הערבמראות אלו לצור

מאחוריך.

Lכוונון מראה שמאלית � 

Rכוונון מראה ימנית � 

) שמאלה, ימינה, מעלה אוBלחץ על המתג (2.

מטה כדי לכוונון את המראה.

1 � מעלה

2 � מטה

3 � ימינה

4 � שמאלה

ה לאמצע.) בחזרAהחזר את  את ידית (3.

קיפול ופתיחה של  מראות הצד

ניתן לקפל את מראות הצד כלפי חלונות הצד,  כדי

למנוע נזק בעת חניה במקומות צרים.

כב אם המראות מקופלות פנימה.אל תנהג בר£

ךרר יכולת ראייה לאחור, המסופקת בדהיעד

כלל על ידי המראות, עלולה לגרום לתאונה.

כב המצוידים במתג קיפוללמעט כלי ר

מראות

כבחוף את המראה לעבר חלקו האחורי של הרד

ך, כדי לקפלה.באמצעות יד

כב, עדמת הרבעת פתיחתה, משוך אותה לעבר קד

להישמע נקישת הנעילה במקומה.

מראות חיצוניות לראייה מאחור

כב המצוידים במתג לקיפול מראות כלי ר

קיפול ופתיחה של מראות  הצד

באמצעות המתג לקיפול מראות

ONכת ההפעלה במצב כאשר מתג ההצתה או מער
, לחץ על המתג לקיפול מראות כדי לקפלן.ACCאו 

לחץ שוב על המתג כדי לפתוח אותן.
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זהירות

ניתן לקפל ולפתוח את המראות באופן ידני.£

לאחר קיפול המראות באמצעות מתג קיפול

המראות, עליך לפתוח אותן שוב באמצעות

המתג ולא ידנית. אם תפתח את המראות ידנית

לאחר קיפולן באמצעות המתג לקיפול מראות,

ב במקומן. כתוצאה מכך הןהן לא יינעלו היט

ב התנגדות הרוח אועלולות לזוז ממקומן עק

הרעידות בעת נהיגה, ואתה תאבד את שד

הראייה לאחור.

ה הער 

אם אתה מזיז את המראה באופן ידני או שהיא£
ם או בעצם, ייתכןזזה כתוצאה מפגיעה באד

ה למקומה המקורישלא תוכל להחזיר
באמצעות המתג לקיפול המראות. לחץ על
המתג לקיפול מראות, כדי לקפל תחילה את
המראות, ולאחר מכן, לחץ עליו שוב כדי

להחזיר אותן למצבן המקורי.

כאשר המראות אינן מתפקדות כתוצאה£
מקפיאה, הימנע  מניסיונות חוזרים ללחוץ על
המתג לקיפול מראות, מאחר שפעולה זו
עלולה לגרום לשריפת המנועים של המראות.

ה הער 

קיפול ופתיחת המראות ללא שימוש במתג
קיפול המראות

]כב עם מערי ר[כל כת כניסה ללא מפתח
המראות מתקפלות או נפתחות באופן אוטומטי,
כאשר הדלתות ננעלות או משוחררות מנעילה

כת הכניסהחוק של מערבאמצעות מתגי השלט ר
ללא מפתח.

“ בעמודעיין בנושא ”מער כת כניסה ללא מפתח
.3�05 

]כב עם מער[כלי ר כת הפעלה ללא מפתח
המראות מתקפלות או נפתחות באופן אוטומטי,
כאשר הדלתות ננעלות או כאשר נעילתן מבוטלת

כת כניסהחוק של מערבאמצעות מתגי השלט הר
ללא מפתח או באמצעות תפקוד ההפעלה ללא

כת הכניסה ללא מפתח .מפתח של מער

מראות חיצוניות לראייה מאחור

 או אתLOCKת מתג ההצתה למצב לאחר העבר

, ניתן לקפל או לפתוחOFFמצב ההפעלה למצב 

את המראות באמצעות המתג לקיפול המראות,

במשך כ� 30 שניות.

ה הער 

.הענה הארמב וספתיי אל ךיתועבצאש רהזיה£

“מער : הפעלה שלראה  כת כניסה ללא מפתח
“מער “ בעמוד 05�3 או  כתהמראות החיצוניות

:  הפעלה באמצעות תפקוד הפעלה ללא מפתח
“ בעמוד  11�3. הפעלה ללא מפתח

פקודים כפי שמצוין להלן. נאניתן לשנות ת£
כז שירות מורשה של מיצובישיהתייעץ במר

ס.מוטור
Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר

Link Display Audioקישור טלפון לצג) 
כת המולטימדיה שלכת השמע) או מערמער

ךרבצע כוונונים ד), ניתן לMMCSמיצובישי (
כתהמסך. ראה הוראות הפעלה נפרדות למער

השמע.
המראות נפתחות באופן אוטומטי כאשר£

 או מצבONמתג ההצתה מסובב למצב 
, ומתקפלותONפעולה נמצא במצב 

באופן אוטומטי לאחר שדלת הנהג נפתחת
או מצב LOCKומתג ההצתה סובב למצב 

.OFFההפעלה הועבר למצב 
פתיחה אוטומטית של מראות הצד כאשר£

“ש.מהירות הר כב מגיעה ל� 30 קמ
נטרול תפקוד הפתיחה האוטומטי.£

המראות החיצוניות ניתנות  לקיפול ולפתיחה£
במצבים הבאים, אפילו לאחר השינויים לעיל.

לאחר לחיצה על לחצן הנעילה לנעילה של
הדלתות ושל דלת תא המטען, אם מתג
הנעילה נלחץ שוב פעמיים ברצף במהלך כ�

פלו.ך, המראות החיצוניות יתק30 שניות בער
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ה הער 

חימום המראות

ח ממראות הצד, לחץ עלכדי להסיר אדים או קר

מתג להפעלה של מפשיר האדים מהחלון האחורי.

) תידלק כל זמן שהמפשיר פועל.Aנורית החיווי (

החימום יופסק באופן אוטומטי לאחר כ� 15 עד 20

ה החיצונית.דקות, בהתאם לטמפרטור

LOCK

המנוע אינו פועל וגלגל ההגה נעול. ניתן להכניס את

.המפתח למתג ההצתה ולהוציאו רק במצב זה

תג הצתה*מ 

ניתן להפעיל את חימום המראות באופן£
אוטומטי.

כזלמידע נוסף אנו ממליצים לך להתייעץ במר
ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

כת המולטימדיה שלכת השמע) או מערמער
ךרבצע כוונונים ד), ניתן לMMCSמיצובישי (

כתהמסך. ראה הוראות הפעלה נפרדות למער
השמע.

ה הער 

מתג הצתה*

ACC

כת השמעהמנוע כבוי, אך ניתן להפעיל את מער

ומכשירים חשמליים אחרים.

ON

המנוע פועל, וניתן להפעיל את כל המכשירים

כב.החשמליים בר

START

המתנע פועל. לאחר התנעת המנוע, שחרר את

.ONהמפתח והוא יחזור אוטומטית למצב 

ה הער 

כבך מצויד בשולל התנעה אלקטרוני.ר£

,חתפמהר להתנעת המנוע, קוד הזיהוי שמשד

 שוללבשחמב םושרה דוקל םיאתהל בייח

התנעה.

“ “שולל התנעה (אימובילייזר) אלקטרוני ראה 

.בעמוד 03�3

ביטוללאחר לחיצה על לחצן ביטול הנעילה ל
הנעילה של הדלתות ושל דלת תא המטען,
אם מתג ביטול הנעילה נלחץ שוב פעמיים

ך, המראותברצף במהלך כ�30 שניות בער
החיצוניות ייפתחו שוב.
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זהירותה הער 

ה הער 

ניתוק אוטומטי של החשמל

ACC במצב

במהלכן מתג ההצתהלאחר שחלפו כ� 30 דקות ש

, התפקוד מנתק באופן אוטומטיACCנמצא במצב 

כני חשמלכת השמע ולצרם החשמל למעראת זר

.ACCנוספים, שיכולים לפעול במצב 

ם, זרACCכאשר מתג ההצתה מועבר ממצב 

החשמל מתחדש בהתקנים אלה.

£: ניתן לשנות תפקודים באופן הבא

ניתן לשנות את פרק הזמן עד לניתוק£

החשמל ל� 60 דקות.

בטל את התפקוד לניתוק אוטומטיניתן ל£

ACC .של החשמל במצב 
כז שירות מורשה שללפרטים נא התייעץ במר

ס.מיצובישי מוטור

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

כת המולטימדיה שלכת השמע) או מערמער

ךרבצע כוונונים ד), ניתן לMMCSמיצובישי (

המסך.

כתראה הוראות הפעלה נפרדות למער

השמע.

להוצאת המפתח

בת הילוכים ידנית, להוצאתכב המצוידים בתיבכלי ר

המפתח, לחץ על  מפתח ההצתה כלפי פנים במצב

ACC ותוך כדי לחיצה סובב אותו למצב ,LOCK
והוצא אותו.

,(CVT)בת הילוכים רציפה כב המצוידים בתיבכלי ר

 (חניה)Pהצב תחילה את בורר ההילוכים במצב 

,ACCולחץ על מפתח ההצתה כלפי פנים במצב 

 והוצא אותו.LOCKותוך כדי לחיצה סובב אותו למצב 

אל תוציא את המפתח ממתג ההצתה בעת£

נסיעה. גלגל ההגה יינעל ויגרום לאובדן

כב.שליטה בר

אם תדומם את המנוע בעת נהיגה, מגבר הבלם£

ע. בנוסף,יפסיק לתפקד, ויעילות הבלימה תיפג

ברש כוח רכת היגוי  כוח לא תתפקד ויידמער

בוב גלגל ההגה.לסייותר

 למשךONאל תשאיר את מתג ההצתה במצב £

בר עלולזמן ארוך כאשר המנוע אינו פועל. הד

לגרום לפריקת המצבר.

 כאשרSTARTאל תסובב את המפתח למצב £

המנוע פועל.  פעולה זו עלולה להזיק  למתנע.

מתג הצתה*

מתג התנעת מנוע* 

בה, המנוע לא יותנע אלא אם ייעשהכדי למנוע גני

ם מראש (תפקוד שוללשימוש במפתח חכם שנרש

התנעת מנוע).

אם תפקוד ניתוק אוטומטי של החשמל במצב£

ACCהופעל, לא ניתן לנעול את גלגל ההגה 

ולא ניתן לנעול את הדלתות באמצעות מפתח

כניסה ללא מפתח או המפתח החכם.
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ה הער 

זהירות

) תהבהב בצבע כתום, אםAנורית החיווי (£

כת הפעלה ללאקיימת בעיה או תקלה במער

מפתח. לעולם אל תנהג כאשר נורית החיווי

כז שירותמהבהבת בכתום. פנה מיד למר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

אם פעולת מתג המנוע אינה חלקה ויש£

תחושה שהמתג נתקע, אל תפעיל את המתג.

כז שירות מורשה של מיצובישיפנה מיד למר

ס.מוטור

בעת הפעלת מתג המנוע, לחץ את המתג£

פנימה עד הסוף. אם המתג אינו נלחץ פנימה

במלואו המנוע עלול להישאר כבוי, ומצב

ההפעלה עלול לא להשתנות. אם מתג המנוע

ך להחזיק את מתגנלחץ באופן נכון, אין צור

המנוע לחוץ ברציפות.

כאשר הסוללה במפתח החכם התרוקנה,£

כב תופיעומוציאים את המפתח החכם מהר

ה.תצוגת אזהר

ה (בלחיצה אחת על מתג התנעה)נורית אזהר

ה (בלחיצה על מתג ההתנעהתצוגת אזהר

פעמיים או יותר)

מתג התנעת מנוע*

אם אתה נושא עמך את המפתח החכם, אתה יכול

להתניע את המנוע.

ה הער 

כבך מצויד בשולל התנעה אלקטרוני. כדיר£
רלהתניע את המנוע, קוד הזיהוי של המשד

בר, חייהנמצא בתוך המפתח והמשוד
ב שולללקוד הרשום במחשלהתאים 

“שולל התנעה ההתנעה. עיין  בנושא 

“ (מער בה)כת התנעה נגד גניאלקטרוני

בעמוד 03�3.

מצב של מתג המנוע ותפקודו

OFF
נורית החיווי במתג המנוע כבויה.

,OFFב את מצב ההפעלה במצב לא ניתן להצי

בדכאשר בורר ההילוכים נמצא בכל מצב אחר מל

בת הילוכים רציפה). (חניה) (תיPמצב 

ACC

כת שמעניתן להפעיל התקנים חשמליים כגון מער

ושקע חשמלי.

נורית החיווי במתג המנוע דולקת בצבע כתום.

ON

כב.ניתן להפעיל את כל ההתקנים החשמליים של הר

נורית החיווי במתג המנוע דולקת בצבע ירוק. נורית

החיווי כבית כאשר המנוע פועל.



התנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגה 6-16

 6

ה הער 

זהירות

שינוי מצב ההפעלה

אם אתה לוחץ על מתג המנוע ללא לחיצה על דוושת

בת הילוכים רציפה) או על דוושתהבלמים (תי

בת הילוכים ידנית), אתה יכול לשנותהמצמד (תי

:דאת מצב ההפעלה בס ר הבא (משמאל לימין)

OFF, ACC, ON, OFF .

כאשר המנוע אינו פועל, הצב את מצב ההפעלה£

ON. אם מצב ההפעלה נשאר ב� OFFבמצב 
ב כאשר המנוע אינו למשך זמן רACCאו ב� 

פועל, המצבר עלול להתרוקן, ולא ניתן יהיה

להתניע את המנוע, לנעול ולשחרר מנעילה את

 ההגה.גלגל

תפקוד ניתוק החשמל האוטומטי

 במשך כ�ACCה במצב כת ההפעלה נותראם מער

30 דקות, יפסיק התפקוד באופן אוטומטי את

כת השמע והתקניםאספקת החשמל למער

אלקטרוניים אחרים, שניתן להפעילם במצב זה.

כאשר מתג המנוע מופעל פעם נוספת, מתחדשת

אספקת החשמל שוב.

£: ניתן לשנות תפקודים באופן הבא

ניתן לשנות את הזמן עד לניתוק החשמל£

ל� 60 דקות.

מתג התנעת מנוע*

זהירות

כאשר המצבר מנותק, מצב ההפעלה הנוכחי£

,רבצמה לש שדחמ רוביחה רחאל .ןורכיזב רמשנ

המצב שנשמר בזיכרון נבחר באופן אוטומטי.

ך תיקוניםלפני שאתה מנתק את המצבר לצור

או החלפה, הקפד להעביר את מצב ההפעלה

.OFFלמצב 

הייה זהיר אם אינך בטוח באיזה מצב ההפעלה

כאשר המצבר נפרק.כב נמצא,הר

OFFלא ניתן לשנות את מצב ההפעלה ממצב £
, אם המפתח החכם לאON או למצב ACCל� 

“מערכב.נמצא בר כת הפעלה ללאעיין בנושא 

“ : טווח הפעולה והחלפת מצב ההפעלה מפתח

.3 בעמוד �11

כב ומצבכאשר מפתח חכם נמצא בתוך הר£

ההפעלה אינו משתנה, הסוללה של המפתח

החכם תתרוקן.

ה הער 

ה הער 

,OFFה ל� אם לא ניתן לשנות את מצב העבר£

בצע את הפעולות הבאות.

,)הינח( P בצמל םיכוליהה ררוב תא רבעה1

ולאחר מכן שנה את מצב ההפעלה ל�

OFF כב עם (עבור כלי רCVT.(

בות הבאות יכולה לגרום למתחאחת מהסי2

טעינה נמוך של המצבר.

כת כניסה ללא מפתחה, מערבר קוראם הד

ותפקוד הפעלה ללא מפתח ונועל ההגה

כז שירות מורשהגם לא יפעלו. פנה למר

ס.של מיצובישי מוטור
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נעילת גלגל הגה 
OFF הלעפהה בצמשל  תרוכזת

גתמב וא ,ימדקה עסונה תלדב וא גהנה תלדב

עיפות הרהזא תגוצת ,ןעטמה את תלדב הליענ

תא לוענל לכות אלו ,עמשיי ינוציחה םזמזהו

.ןעטמה את תלד תאו תותלדה

חתפמ אלל הלעפהב םידיוצמה בכר ילכ טעמל 

נעילהל

.LOCKהוצא את המפתח במצב  

גל ההגה עד לנעילתו.סובב את גל

נעילת גלגל ההגה

לשחרור

בוב גלגל ההגה תוך סיACCסובב את המפתח למצב 

קלות.

ה הער 

אם לנטרל את תפקוד הניתוק האוטומטי£

 .ACCשל אספקת החשמל ב� 

ץעייתהל ךל םיצילממ ונא ,םיפסונ םיטרפל

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

Smartphoneכת כב המצוידים במערבכלי ר
Link Display Audioקישור טלפון לצג) 

כת המולטימדיה שלכת השמע) או מערמער

ךרבצע כוונונים ד), ניתן לMMCSמיצובישי (

המסך.

כתראה הוראות הפעלה נפרדות למער

השמע.

בעת ניתוק אוטומטי של החשמל במצב£

ACCלא ניתן לנעול את גלגל ההגה ולא ,

ניתן לנעול את הדלתות במפתח כניסה

ללא מפתח או במפתח החכם.

הלעפהה בצמל תרוכזת תכרעמ
ON

תלועפ הקספוהש רחאל תחתפנ גהנה תלד םא

דבלמ רחא בצמ לכב אצמנ הלעפהה בצמו ,עונמה

כדי ימינפה םזמזה ןיגוריסל עמשנ ,OFF בצמ

.OFFלהזכיר לך להעביר למצב הפעלה 

בדאשר מצב ההפעלה נמצא בכל מצב אחר מלכ

OFF, תלד תאו תותלדה תא לוענל הסנמ התאו

הליענ לוטיב/הליענ גתמ לע הציחלב ןעטמה את

זהירות

כב.ב את הרהוצא את המפתח כאשר אתה עוז£

כבבמדינות מסוימות אסור להשאיר מפתח בר

חונה.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער לכלי ר

מפתח

לנעילה

לאחר לחיצה על מתג המנוע והצבת מצב ההפעלה

, כאשר דלת הנהג נפתחת, גלגל ההגהOFFב� 

ננעל.
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ה הער 

ה הער 

ה הער 
אם הפעולה הבאה מתבצעת כאשר מצב   £

, גלגל ההגה ננעל.OFFההפעלה במצב 
בד דלתת דלת הנהג (מלפתיחת או סגיר£

תא המטען).
נעילת כל הדלתות ודלת תא המטען עם£

כת כניסה ללא מפתח או תפקודמער
הפעלה ללא מפתח.

כאשר דלת הנהג נפתחת וגלגל ההגה אינו£
ה תופיעמשתחרר מנעילה, תצוגת אזהר

והזמזם יישמע, כדי  להתריע כי גלגל ההגה
משוחרר מנעילה.

זהירות

זהירות

(נעילת גלגל ההגה

מבוטלת)

ביטול נעילה

עילת גלגל ההגה תבוטל לאחר ביצוע הפעולותנ
: הבאות

תא בזוע התא רשאכ ךתא חתפמה תא חק£
.בכרה

תולועפה תא עצב ,ךבכר תא רורגל ךירצ םא£

:הגהה לגלג תליענ תא לטבל ידכ תואבה

רבעה ,תינדי םיכוליה תבית םע בכר ילכב£

.ON בצמל וא ACC בצמל הלעפהה בצמ תא

,(CVT) הפיצר םיכוליה תבית םע בכר ילכב£

.ONב פעולה למצב צמ תא רבעה

כאשר גלגל ההגה אינו משתחרר מנעילה,£

ה והזמזם הפנימי יישמע. לחץתופיע אזהר

על מתג המנוע שוב תוך הזזה עדינה של גלגל

ההגה ימינה ושמאלה.

כאשר הפעולה של נועל גלגל ההגה אינה£

ה ויישמע הזמזםתופיע תצוגת אזהרתקינה, 

ONהפנימי.  העבר את מצב ההפעלה ממצב 
 ונסה לנעול שוב את גלגל ההגה.OFFלמצב 

כז שירותה מופיעה שוב, פנה למראם האזהר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

(לחץ על מתג
המנוע תוך כדי

בוב גלגל ההגה)סי

רש טיפול(נד
כתלמער

אימובילייזר)

נעילת גלגל ההגה

אם הופסקה פעולת המנוע בעת הנהיגה, אל£

ץ על מתג  , עדLOCKתפתח דלת או תלח
כב יעצור במקום בטוח, מאחר שפעולהשהר

זו עלולה לגרום לגלגל ההגה להינעל ולא ניתן
כב.יהיה להפעיל את הר

.ACCת מצב ההפעלה למצב העבר£

תנעת המנוע.ה£

אם קיימת תקלה בנועל גלגל ההגה, הזמזם£

ה. עצורהפנימי יישמע ותופיע תצוגת אזהר

כזכב במקום בטוח, והתקשר למרמיד את הר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

רש טיפול(נד
לנועל גלגל ההגה)
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ה אזהר

זהירות

זהירות בוי המנועהתנעת וכי 

עצות להתנעה

כת ההפעלהכב המצוידים במערבד כלי רמל

ללא מפתח

אל תפעיל את המתנע ברציפות במשך יותר£
בר עלול לגרום לפריקתמ�10 שניות, הד

לא ניתן להתניע את המנוע, העברהמצבר. אם
 המתן מספרLOCK,ה למצב את המפתח  חזר

שניות ונסה שוב. ניסיונות התנעה חוזרים
כאשר מנוע המתנע עדיין פועל, עלול לגרום נזק

למנגנון המתנע.

לעולם אל תפעיל את המנוע במקום סגור או£

ב למשך זמן ארוך,במקום שאינו מאוורור היט
כב פנימה אורש להסעת הריותר מזה הנד

החוצה מאותו מקום. גז פחמן חד חמצני הוא
חסר  ריח ועלול להיות קטלני.

חיפהלעולם אל תנסה להתניע את המנוע בד£

ה.או בגריר

בובי מנוע  גבוהים אואל תפעיל את המנוע בסי£

כב במהירות גבוהה לפני שמנועתנהג בר

התחמם.

ע שהמנוע הותנע,שחרר את מתג ההצתה ברג£

כדי למנוע נזק למתנע.

כת ההפעלה ללאכב המצוידים במערעבור כלי ר

מפתח

ניתן להתניע את המנוע בכל מצב הפעלה.£

מנוע המתנע יתחיל להסתובב למשך כ�£15

שניות, אם מתג המנוע ישוחרר מיד. לחיצה על

מתג המנוע שוב בעוד שהמתנע ממשיך

להסתובב, תפסיק מיד את פעולת המתנע.

מנוע המתנע יסתובב למשך כ� 30 שניות, בעת

שמתג המנוע נלחץ.

אם המנוע אינו מתניע, המתן זמן קצר ונסה

להתניע את המנוע שוב. ניסיונות חוזרים בעת

מו נזקשמנוע המתנע עדיין מסתובב, יגר

למנגנון המתנע.

בוי המנועהתנעת וכי

ה אזהר

זהירות

לעולם אל תפעיל את המנוע במקום סגור או£
ב לזמן ארוך יותרבמקום שאינו מאוורר היט

כב מהחניה או  להכניסורש להוציא את הרמהנד
פנימה.  פחמן חד חמצני הוא גז חסר ריח ועלול

להיות קטלני.

חיפהלעולם אל תנסה להתניע את המנוע בד£
ה.או בגריר

בובי מנוע גבוהים אואל תפעיל את המנוע בסי£
כב מהירויות גבוהות, לפני שלמנועתנהג בר

מנות להתחמם.הייתה הזד

התנעת המנוע

כת הפעלה ללאכב המצויד במערבד ר[מל

[ מפתח

ה הער 

בת הילוכים ידנית,כב המצוידים בתי בכלי ר£
תשווד םא אלא לועפל ליחתי אל ענתמה
.) פנימידמצמ לעונ( האולמב הצוחל דמצמה

תהכנס את מפתח ההצתה והדק את חגור1.

ב.הבטיחות של המוש

בלם חניה מופעל.ודא ש2.

כב עםלחץ והחזק את דוושת הבלם (בכלי ר3.
בת הילוכים ידנית).תי
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בתכב עם תיכלי רבתכב עם תיכלי ר
הילוכים  רציפה                   הילוכים ידנית

ה הער 

בת הילוכים ידנית, הצבכב המצוידים בתיבכלי ר5.
 (הילוך סרק).Nאת ידית ההילוכים במצב 

בת הילוכים רציפה, ודאכב המצוידים בתיבכלי ר
 (חניה).Pבורר ההילוכים יהיה במצב ש

כאשר קשה להתניע את המנוע

ייתכן כי לאחר כמה ניסיונות לא יותנע.

ודא שכל מכשירי החשמל כגון פנסים, מזגן1.
ומפשיר החלון האחורי כבויים.

כב עםתוך לחיצה על דוושת הבלמים בכלי ר2.
 או על דוושת המצמד בכליCVTבת הילוכים תי
בת הילוכים ידנית, לחץ על דוושתכב עם תיר

ההאצה עד חצי מהלכה והחזק אותה, ולאחר
מכן נסה להתניע את המנוע. שחרר את דוושת

ההאצה מיד לאחר הפעלת המנוע.

בת הילוכים רציפה,כב המצוידים בתיבכלי ר£
המתנע לא יתחיל לפעול אם בורר ההילוכים

 (הילוךN (חניה) או במצב Pלא נמצא במצב 
סרק).

מטעמי בטיחות התנע את המנוע כאשר

 (חניה), כך שהגלגליםPהמנוע נמצא במצב 

יהיו נעולים.

ה הער 

רעשים קלים עלולים להישמע בהתנעת£
המנוע. רעשים אלה ייעלמו לאחר שהמנוע

יתחמם.
 אם אתה מחליף את המצבר, התנעת המנוע£

ה לאחר ההחלפה.תימשך תקופה קצר

אם המנוע עדיין לא מתניע, ייתכן כי הוא מוצף3.
בכמות גדולה מדי של דלק. תוך לחיצה על

בת הילוכיםכב עם תידוושת הבלמים בכלי ר
CVTבתכב עם תי או על דוושת המצמד בכלי ר

הילוכים ידנית, לחץ על דוושת ההאצה עד סוף
מהלכה והחזק אותה, ולאחר מכן נסה לסובב
את המנוע במשך 5�6 שניות. החזר את מתג

 ושחרר את דוושתLOCKההצתה למצב 
ההאצה. המתן כמה שניות ונסה להתניע את
המנוע שוב במשך 5�6 שניות תוך לחיצה על
דוושת הבלמים או דוושת המצמד, אך אל תלחץ
על דוושת ההאצה. שחרר את מפתח ההצתה
אם המנוע מתניע. אם המנוע לא מתניע, חזור

כב עדיין לא מתניע,על הפעולות האלה. אם הר
כז שירות מוסמך.בדוק אותו במרמומלץ ל

בוי המנועהתנעה וכי

, ודאONבוב מפתח ההצתה למצב לאחר סי6.

ה מתפקדות כהלכה, לפנישכל נוריות האזהר

שאתה מתניע את המנוע.

  ללאSTARTסובב את מפתח ההצתה למצב  7.

לחיצה על דוושת ההאצה, ושחרר אותו עם

התנעת המנוע.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער[עבור כלי ר

[ מפתח

ת הבטיחות.הדק את חגור1.

בלם החניה מופעל.ודא ש2.

לחץ והחזק את דוושת הבלמים.3.
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ה הער 

ה הער 

ה הער 

בוי המנועהתנעה וכי

אם המנוע לא מותנע במשך זמן מסוים, יהיה£

,םימלבה תשווד לע רתוי בר חוכ ליעפהל ךילע

כדי להתניע את המנוע.

ה זה, לחץ על דוושת הבלמים חזקבמקר

מהרגיל.

ץ לחיצה מלאה והחזק את דוושת המצמדלח4.
בת הילוכים ידנית).לחוצה (תי

בת הילוכים ידנית,כב המצוידים בתיבכלי ר£
המתנע לא יפעל אלא אם דוושת המצמד
תהיה לחוצה באופן מלא (נועל מצמד פנימי).

בבת הילוכים ידנית, שלכב המצוידים בתיבכלי ר5.
 (הילוך סרק).Nאת ידית ההילוכים במצב 

בת הילוכים רציפה, ודאכב המצוידים בתיבכלי ר
 (חניה).Pבורר ההילוכים יהיה במצב ש

לחץ על מתג המנוע.6.

ה מתפקדות כהלכה.ודא שכל נוריות האזהר7.

רעשים קלים עלולים להישמע בעת התנעת£
המנוע. הם ייעלמו לאחר שהמנוע יתחמם.

כאשר אתה מתניע את המנוע, אם אתה לוחץ£
על מתג המנוע ללא לחיצה על דוושת המצמד,

בת הילוכים ידנית).ה (תיתופיע תצוגת אזהר

ה הער 

כאשר אתה מתניע את המנוע, ובורר£
 (חניה)Pההילוכים נמצא במצב אחר ממצב 

 (הילוך סרק), או שלחצת על מתגNאו מצב 
המנוע ללא לחיצה על דוושת הבלמים, תופיע

בת הילוכים רציפה).ה (תיתצוגת אזהר

ברש זמן ראם אתה מחליף את המצבר, ייד£
ה לאחרקופה קצריותר להתניע את המנוע בת

החלפת המצבר.

כאשר קשה להתניע את המנוע

ייתכן כי לאחר כמה ניסיונות המנוע לא יתניע.

ודא שכל מכשירי החשמל כגון פנסים, מזגן1.
ומפשיר החלון האחורי כבויים.

כב עםתוך לחיצה על דוושת הבלמים בכלי ר2.
 או על דוושת המצמד בכליCVTבת הילוכים  תי
בת הילוכים ידנית, לחץ על דוושתכב עם תיר

ההאצה עד חצי מהלכה והחזק אותה, ולאחר
מכן נסה להתניע את המנוע. שחרר את דוושת

ההאצה מיד לאחר הפעלת המנוע.

בתכב עם תיכלי רבתכב עם תיכלי ר
הילוכים  רציפה                   הילוכים ידנית
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ה אזהר

זהירות

ה הער  אם המנוע עדיין לא מתניע, ייתכן כי הוא מוצף3.

בכמות גדולה מדי של דלק. תוך לחיצה על דוושת

 אוCVTבת הילוכים כב עם תיהבלמים בכלי ר

בת הילוכיםכב עם תיעל דוושת המצמד בכלי ר

ידנית, לחץ על דוושת ההאצה עד סוף מהלכה

והחזק אותה, ולאחר מכן, לחץ על מתג המנוע,

כדי לסובב את המנוע. אם המנוע לא מותנע

לאחר 5 או 6 שניות, לחץ על מתג המנוע כדי

להפסיק את ההתנעה ושחרר את דוושת

.OFFההאצה. העבר את מצב ההפעלה למצב 

המתן כמה שניות ולחץ שוב על מתג המנוע,

כדי להתניעו תוך לחיצה על דוושת הבלמים או

על דוושת המצמד, אך ללא לחיצה על דוושת

ההאצה. אם המנוע לא מתניע, חזור על

כב עדיין לא מתניע,הפעולות האלה. אם הר

סמך.בדוק אותו במוסך שירות מומומלץ ל

בוי המנועהתנעה וכי

התנעת המנוע

בו אל תכבה אתכבך מצויד במגדש טורכיוון שר£

המנוע מיד לאחר נסיעה במהירות גבוהה או

בעלייה.

אפשר תחילה למנוע לפעול במהירות סרק, כדי

בו להתקרר.לאפשר למגדש הטור

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערלמעט כלי ר

מפתח

כב.עצור את הר1.

הפעל את בלם החניה בחוזקה בעת לחיצה על2.

דוושת הבלם.

בת הילוכים ידנית, סובב אתכב עם תיבכלי ר3.

  להפסקת פעולתLOCKמתג הצתה למצב 

המנוע, ולאחר מכן העבר את ידית ההילוכים

Rלהילוך ראשון (בעלייה) או להילוך אחורי 
ה).(ביריד

בת הילוכים רציפה העברכב המצוידים בתיבכלי ר

 (חניה), ודומם אתPאת בורר ההילוכים למצב 

המנוע.

אל תפעיל את תג ההתנעה במהלך נסיעה,£

למעט במקרי חירום. אם המנוע הפסיק לפעול

בעת נהיגה, מגבר הבלם יפסיק לתפקד,

ע.ויעילות הבלימה תיפג

ץבנוסף, גם הגה הכוח לא יתפקד, וייד רש מאמ

ברידני גדול יותר כדי להפעיל את ההגה. הד

ה.עלול לגרום לתאונה חמור

אם עליך לדומם את המנוע במצב חירום, לחץ£

והחזק את מתג ההתנעה למשך 3 שניות

ומעלה, או לחץ עליו ברצף מהיר 3 פעמים או

מם ומצב ההפעלה יעבוריותר. המנוע יוד

.ACCלמצב 

אל תדומם את המנוע כאשר בורר ההילוכים£

מם). אם המנוע מודP) CVTאינו במצב 

 (חניה),Pכאשר בורר ההילוכים אינו במצב 

 במקוםACCמצב ההפעלה יעבור למצב 

.OFFלמצב 

ת בורר לאחר העברOFFהעבר למצב הפעלה 

 (חניה).Pההילוכים למצב 

כב.עצור את הר1.

הפעל את בלם החניה בחוזקה בעת לחיצה על2.

דוושת הבלם.

בת הילוכים ידנית, לחץ על מתגכב עם תיבכלי ר3.

ההתנעה, כדי לדומם את המנוע, והעבר את

ידית הילוכים להילוך ראשון (בעלייה) או להילוך

ה). (בירידRאחורי 

בת הילוכים רציפה,כב המצוידים בתיבכלי ר

 (חניה),Pהעבר את בורר ההילוכים למצב 

ולאחר מכן לחץ על מתג ההתנעה כדי לדומם

את המנוע.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערבכלי ר

מפתח
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ה הער 

בו  פעולת מגדש טור

זהירות

אל תפעיל את המנוע במהירויות גבוהות£

בובו או על  ידי הפעלה(לדוגמה על ידי סי

ה של דוושת ההאצה), מיד לאחרמהיר

שהתנעת אותו.

בופעולת מגדש טור

זהירות

אל תפסיק את פעולת המנוע מיד לאחר נהיגה£

במהירות גבוהה או בעלייה. הנח תחילה למנוע

לפעול בהילוך סרק, כדי לאפשר למגדש

בו להתקרר.הטור

בומגדש טור

חיפת כמויותבו מגדיל את כוח המנוע בדמגדש הטור

רי המנוע. החלקים עםגדולות של אוויר לתוך צילינד

בו מסתובבים במהירותהסנפירים בתוך מגדש הטור

גבוהות מאוד, וחשופים לטמפרטורות גבוהות מאוד.

הם משומנים ומקוררים על ידי שמן המנוע. אם שמן

המנוע אינו מוחלף במרווחי הזמן לפי המפרט,

בים עלולים להיתפס ולפלוט רעשים לא רגילים.המס

חס אווירמד1�

חוסאוויר ד2�

רצילינד3�

בצע את הפעולות הבאות להתנעה של המנועניתן ל

או שינוי מצב ההפעלה.

) אוCVTלחץ בעוצמה על דוושת הבלמים (1.

בת הילוכים ידנית).דוושת המצמד (תי

) אוCVTבעת לחיצה על דוושת הבלמים (2.

ע בחלקבת הילוכים ידנית), גדוושת המצמד (תי

של המפתח המוצג באיור במתג ההתנעה.

אם המפתח החכם אינו פועל

באופן תקין

)Aאם המפתח החכם מזוהה, נורית החיווי (3.
במתג ההתנעה דולקת בירוק, לאחר מכן ניתן
להתניע את המנוע ואז ניתן לשנות את מצב

ההפעלה במהלך כ�10 שניות.

“שינוי מצב “התנעת המנוע בעמוד 19�6  ו ראה 
“ בעמוד 16�6 . ההפעלה

אם עצם מתכתי או מפתחות אחרים קרובים£
למפתח החכם, הוא עשוי לא להיות מזוהה.

במקום ללחוץ על דוושת הבלם, המפתח£
החכם ניתן לזיהוי באותו אופן כ�30 שניות

לאחר הלחיצה על מתג ההתנעה.

לשינוי מצב ההפעלה מבלי להתניע את£
) אוCVTהמנוע, שחרר את דוושת הבלמים (

בת הילוכים ידנית), לאחרדוושת המצמד (תי
שנורית החיווי במתג ההתנעה דולקת בירוק,

ולאחר מכן לחץ על מתג ההתנעה.
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מזורים או פקקיכב עוצר, במצבים כגון רכאשר הר

תכת עצור/סע אוטומטית עוצרתנועה, המער

כב באופן אוטומטי ללא הפעלתומתניעה את הר

מתג ההצתה או מתג ההתנעה, כדי להפחית את

גזי הפליטה ולהגדיל את יעילות הדלק.

/סע אוטומטיתמער  כת עצור

)AS&G(

זהירות

כב יעצור למשך פרק זמן ארוך או אםאם הר£

גחה, דומםכב ללא השבכוונתך לעזוב את הר

את המנוע.

ה הער 

בר של הפסקת פעולת המנועהזמן המצט£

 מוצג)AS&G(כת עצור/סע באמצעות המער

ב תכליתית. עיין בנושא ”צגבתצוגה הר

”AS&G .5�12 בעמוד

/סעלהפעלת מער כת עצור

אוטומטית

כת עצור/סע אוטומטית מופעלת באופןמער

ON אוטומטי, כאשר מתג ההצתה מועבר למצב 
.ONאו שמצב ההפעלה מועבר למצב 

כת בלחיצהאתה יכול להפסיק את פעולת המער

.OFF AS&Gעל מתג 

“ בעמוד 28�6. “לנטרול עיין בנושא 

בוסנפיר טור4�

בינהטור5�

 גז פליטה6�

בעת לחיצה על דוושת הבלם, לחץ באופן מלא2.

על דוושת המצמד והצב את ידית ההילוכים

 (הילוך סרק).Nבמצב 

שחרר את דוושת המצמד ופעולת המנוע3.

תיפסק באופן אוטומטי.

כבבוי אוטומטי של המנוע (לכלי רכי

בת הילוכים ידנית)המצוידים בתי

כב. בעת שנורית החיווי עצור את הר1.

נדלקת.

)AS&G(כת עצור/סע אוטומטית מער
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זהירות

ם אוטומטית, אל תנסה לצאתאם המנוע נד£

כב. מכיוון שהמנוע מותנע שוב אוטומטיתמהר

ת הבטיחות של הנהג אובות שחרור חגורבעק

פתיחת דלת הנהג, קיימת סכנת תאונה

כב מתחיל לנוע.פתאומית כאשר הר

ב לאזהרות הבאות כאשר המנוע מפסיקשים ל£

ת, תאונה בלתילפעול באופן אוטומטי. אחר

חש, כאשר המנוע מותנעצפויה עלולה להתר

מחדש באופן אוטומטי.

כב. בעת שנורית החיווי עצור את הר1.

נדלקת.

בעת לחיצה על דוושת הבלם, המנוע ייכבה2.

באופן אוטומטי.

כבבוי אוטומטי של המנוע  (לכלי רכי

)CVTבת הילוכים רציפה (המצוידים בתי
ה הער 

כאשר המנוע מפסיק לפעול באופן אוטומטי,£

יחולו שינויים בפעולות הנהיגה. הקדש תשומת

:ב לדל ברים הבאים

ך להפעילמגבר הבלם יפסיק לפעול ותצטר£

כבב יותר על דוושת הבלם. אם הרכוח ר

ב יותרבתנועה, לחץ על דוושת הבלם בכוח ר

מהרגיל.

)EPSכת הגה הכוח החשמלי (מער£

מפסיקה לפעול, ויהיה קשה יותר לסובב את

גלגל ההגה.

)AS&G(כת עצור/סע אוטומטית מער

ביתפטית שיוט אדכת בקרכאשר מער

)ACCכב המצוידים) מופעלת (לכלי ר

בית)פטית שיוט אדכת בקרבמער

נדלק  כאשר מחוון ACCהפעל את 1.

בתצוגה.

כב עוצר, המנוע יכבה פועלת והרACCכאשר 2.

אוטומטית גם אם אינך לוחץ על דוושת הבלם.

זהירות

בת הילוכים ידנית,כב המצוידים בתיבכלי ר£

בדאל תזיז את ידית ההילוכים למצב אחר מל

/ ת,  נורית חיווי  (הילוך סרק). אחרNמצב 

 תהבהב ויישמע הזמזם.תצוגת החיווי 

 (הילוךNאם תחזיר את ידית הילוכים למצב 

/תצוגת החיווי סרק),  נורית חיווי

יפסיקו להבהב והזמזם יישתתק. המנוע לא

יותנע מחדש אם ידית ההילוכים תהיה במצב

 (הילוך סרק).Nשונה ממצב 

ה הער 

/במקרים הבאים יהבהבו נורית החיווי £

, כדי להודיע לנהגתצוגת החיווי 
שהמנוע לא יכובה אוטומטית.

ה.ת הבטיחות של הנהג לא נחגרחגור£
כאשר דלת הנהג נפתחת.£
מכסה תא המנוע פתוח.£

 / תצוגתבמקרים הבאים ייכבו נורית החיווי £

כבוהמנוע לא ייכבה, אפילו אם הר החיווי 
עצר.

לאחר שהמנוע הותנע מחדש באופן£
“שאוטומטי, ומהירות הר כב הייתה 5 קמ

לכל היותר.
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ה הער  ה הער 

לאחר שהמנוע הותנע ולא חלפו 30 שניות£
או יותר.

לאחר שהמנוע מותנע באופן אוטומטי,£
כב עוצר שוב תוך 10 שניות.הר

ת נוזל קירור המנוע נמוכה.טמפרטור£
ה החיצונית נמוכה.הטמפרטור£
כבת הרכאשר המחמם מופעל, טמפרטור£

עדיין אינה גבוהה דיה.
מיזוג האוויר פועל ותא הנוסעים עדיין לא£

התקרר מספיק.
ה נלחץ.מתג הפשר£

“הפשר. ה של השמשהה מהירעיין בנושא 
“ בעמוד 07�7.הקד מית ושל החלונות

AUTOכאשר מיזוג האוויר מופעל במצב £
בעה למצב חימוםה נקת הטמפרטורובקר

בי.בי או קירור מרמר
תתצרוכת החשמל גבוהה מדי, כמו בהפשר£

בים חשמליים אחריםכיהחלון האחורי או ר
בעהמופעלים, או מהירות המפוח נק

לעוצמה הגבוהה.
בול המצבר או ביצועימתח המצבר, קי£

המצבר נמוכים.
של בדיקת מנוע דולקת ה נורית אזהר£

 נורית חיווי התצוגה/חיווי או
מהבהבות.

בורר ההילוכים נמצא במצב אחר ממצב£
D(נהיגה) בת הילוכים רציפה).(תי

ASC OFF  ומחוו ASCמחוון פעולת £
בת הילוכים רציפה).מופעלים (תי

 דולקת.ABSה של נורית אזהר£
ה תידלק/תצוגת אזהרCVTת נורית אזהר£

בת הילוכים רציפה).תופיע בתצוגה (תי

בות הבאות המנוע לא יפסיק לפעולב הסיעק£
/באופן אוטומטי, אפילו אם נורית החיווי 

: מחוון  בתצוגה יידלקו
לחצת על דוושת ההאצה.£
לחץ הוואקום במגבר הבלם נמוך.£
הפעלת את גלגל ההגה.£
הדוושת הבלמים אינה לחוצה במיד£

בת הילוכים רציפה).מספקת (תי
בת הילוכיםאתה חונה בשיפוע תלול (תי£

רציפה).
בת הילוכים רציפה).בלם החניה פועל (תי£

בת הילוכים ידנית אל תשאירכב עם תיבכלי ר£
בר יגרוםאת רגלך על דוושת המצמד כיוון שהד

לזיהוי תקלה במתג דוושת המצמד ולהבהוב
כת עצור/ ומערAS&G OFFשל תצוגת/מחוון 

סע אוטומטית לא תפעל.

כת עצור/סע אוטומטית  פועלת בעתאם מער£
שמיזוג האוויר פועל, יופסקו הן פעולת המנוע

חס מיזוג האוויר. לכן, ייתכן כיוהן פעולת מד
ה זה, לחץ עלהחלונות יכוסו באדים. במקר

ה, כדי להתניע שוב את המנוע.מתג ההפשר
“מתג הפשר “ בעמוד 07�7.עיין בנושא  ה

)AS&G(כת עצור/סע מער

ממתאם החלונות מתכסים באדים בכל הד£
AS&Gכת ה�המנוע, מומלץ לנטרל את מער

. עיין בנושאAS&G OFFבלחיצה על מתג 
“  בעמוד 28�6. “נטרול

תבע את בקראם מיזוג האוויר פועל, ק£
בוכת הזמן שה לגבוהה יותר, להארהטמפרטור

המנוע מופסק באופן אוטומטי.

ה הער 

כב עםחידוש התנעה אוטומטי (בכלי ר
בת הילוכים ידנית)תי

לחץ על דוושת המצמד בעת שידית ההילוכים
 (הילוך סרק). נורית החיוויNנמצאת במצב 

 בתצוגה תיכבה והמנוע יותנע מחדש
באופן אוטומטי.

כבבוי אוטומטי של המנוע  (לכלי רכי
)CVTבת הילוכים רציפה (המצוידים בתי

שחרר את דוושת הבלמים.  נורית החיווי 
בתצוגה תיכבה והמנוע יותנע מחדש באופן

אוטומטי.

כב דולק (עבור כלי ר Auto holdכאשר מחוון
עם מאפיין החזקת בלם אוטומטית)

כאשר אתה לוחץ על דוושת ההאצה, המנוע יותנע
אוטומטית.

)ACCבית (פטית השיוט האדכאשר בקר
)ACCכב עם מופעלת (עבור כלי ר
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זהירות

ה הער 

במקרים הבאים המנוע יותנע מחדש באופן£

אוטומטי, גם אם פעולת המנוע הופסקה על

/סע ידי מער .  נקוט משנה(AS&G)כת עצור

ת, תאונה בלתי צפויה עלולהזהירות. אחר

לקרות, כאשר המנוע מותנע מחדש באופן

אוטומטי.

“ש או יותר כאשר£ 3 קמ מהירות המנוע היא 

רון.אתה משייט במורד מד

ץ הוואקום של מגבר הבלם נמוך מפני£ לח

שדוושת הבלם נלחצה מספר פעמים ברצף,

או שהיא נלחצה חזק מהרגיל.

ה הער ה הער 

:במקר ה זה

]כב עם תי[כלי ר בת הילוכים ידנית

ה זה, המנוע לא יותנע מחדש גם אםבמקר
דוושת המצמד תילחץ שוב.

בעת שאתה לוחץ על דוושת הבלמים, לחץ על
דוושת המצמד לחיצה מלאה וסובב את מתג

 כדי להתניע את המנוע.STARTההצתה למצב  

]כב עם תי[כלי ר בת הילוכים רציפה

המנוע לא יותנע אפילו כאשר תשחרר שוב את

יהבהב דוושת הבלמים. כמו כן, המחוון 
ויישמע צליל התרעה.

בעת שאתה לוחץ על דוושת הבלמים, העבר את
 (הילוך סרק),N (חניה) או Pבורר הילוכים למצב 

 כדיSTARTוסובב את מתג ההצתה למצב  
להתניע את המנוע.

לאחר שהמנוע הותנע, צליל ההתרעה ייפסק.

תהבהב עד שמתג אך תצוגת מחוון 
.OFF או למצב LOCKההתנעה יעבור למצב 

נורית, אם Auto holdכב עם מאפיין בכלי ר£
החיווי דולקת, המנוע לא יותנע אוטומטית

אפילו אם תשחרר את דוושת הבלם.

 פעילה, המנוע לא יותנעACCכאשר £
אוטומטית, אפילו אם תשחרר את דוושת

).ACCכב עם הבלם (כלי ר

בת הילוכים ידנית, אל תזיזכב עם תיבכלי ר£
Nבד מצב את ידית ההילוכים למצב אחר מל

(הילוך סרק) או אל תשחרר את דוושת
המצמד כאשר המנוע מותנע מחדש

אוטומטית.

המתנע יעצור והמנוע לא יותנע אוטומטית.

אם המנוע לא מתניע אוטומטית תצוגת£
ה תוצג במסך המידע של התצוגההאזהר

ת טעינה ונוריתכב תכליתית, נורית אזהרהר
ת בדיקת מנוע תידלקנה.אזהר

בת הילוכיםכב עם תיה (בכלי רתצוגת אזהר
ידנית).

)AS&G(כת עצור/סע מער

“התנעה והד “ בעמודלפרטים, ראה  ממת המנוע
.6�19

 אף צוידו בתפקודCVTכב המצוידים ב�כלי הר£
בות זחילתהמונע התנעה פתאומית בעק

, באמצעות הפעלה זמנית של כוח’כב וכדהר
בלמים בעת התנעת המנוע האוטומטית.

בתפקוד זה מנוטרל, אם בורר ההילוכים משול
. בעוד שהתפקוד מופעל, ייתכן כיNבמצב 

כבתשמע רעש הפעלה המגיע מתחתית הר
או תחוש רעידות בדוושת הבלמים.

כת,אלה הם סימני הפעלה רגילים של המער
והם לא מעידים על תקלה.

כב מלפניםהמנוע יותנע אוטומטית, כאשר הר

מתחיל לנוע או כאשר את לוחץ על דוושת האצה.

בת הילוכיםכב עם תיה (בכלי רתצוגת אזהר£
רציפה)
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ה הער 

במקרים הבאים המנוע לא יותנע מחדש באופן£
אוטומטי.

מכסה תא המנוע פתוח.£

בת הילוכים ידניתכב המצוידים בתיכלי ר£
בעוד שמנוע דומם באופן אוטומטי, אתה

“ “, להפסקתOFF AS&G לוחץ על מתג 
כת עצור/סע אוטומטית.פעולת מער

כאשר המנוע מותנע באופן אוטומטי, עלולה£
כת השמעה בעוצמת צלילי מערלחול יריד

באופן זמני. אין זה מציין תקלה.

בעת שהמנוע הפסיק לפעול באופן אוטומטי,£
שינוי בנפח האוויר של מיזוג האוויר עשוי לחול

באופן זמני. אין זה מציין תקלה.

, בעוד שהמנועCVTכב המצוידים ב�בכלי ר£
בהופסק אוטומטית, אם בורר ההילוכים משול

 מהר, כאשר  אתה לוחץP במצב חניה 
בחוזקה על דוושת הבלמים, המנוע לא יותנע
אוטומטית, אפילו אם תשחרר את דוושת

/ תצוגת ה זה, נורית חיווי הבלמים. במקר
 יהבהבו, כדי להודיע לנהג.חיווי 

אם ברצונך להתניע את המנוע, לחץ שוב על
דוושת הבלמים.

אם ברצונך להעביר את מצב ההפעלה במצב
OFFלחץ על מתג ההתנעה מבלי ללחוץ על ,

כב המצוידיםדוושת הבלם. (עבור כלי ר
כת הפעלה ללא מפתח).במער

ת נוזל קירור המנוע נמוכה.טמפרטור£
כאשר מיזוג האוויר הופעל בלחיצה על מתג£

מיזוג האוויר.
בעהת מיזוג האוויר שנקכאשר טמפרטור£

מראש שונתה באופן משמעותי.
AUTOכאשר מיזוג האוויר מופעל במצב £

בעה למצב חימוםה נקת הטמפרטורובקר
בי.בי או קירור מרמר

ת תאכאשר מיזוג האוויר מופעל וטמפרטור£
חס מיזוג האוויר פועל כדיהנוסעים עולה ומד

ה.להפחית את הטמפרטור
ץ מתג הפשר£ ה.נלח

“הפשר 7. מהירהעיין בנושא  �0 7 “ בעמוד  ה
תצרוכת החשמל גבוהה מדי, לדוגמה בעת£

ביםכית החלון האחורי, או פעולת רהפשר
חשמליים אחרים, או כאשר מהירות המפוח

ביעה הגבוהה.בעה לקנק
.(CVT)לחצת על דוושת ההאצה £
מתח המצבר נמוך או ביצועי המצבר נמוכים.£
הפעלת את גלגל ההגה.£
3 דקות (תילאחר כי£ בתבוי המנוע חלפו 

הילוכים רציפה).
 (הילוךRהזזת את בורר ההילוכים למצב £

בת הילוכים רציפה).נסיעה לאחור) (תי
(הילוך  Nהזזת את בורר ההילוכים ממצב £

.)הפיצר םיכוליה  תבית( )הגיהנ( D בצמל )קרס
ה.ת הבטיחות של הנהג לא חגורחגור£
דלת הנהג פתוחה.£
כאשר מתג בלם החניה החשמלי נמשך£

מעלה להפעלת בלם החניה החשמלי (עבור

ניה חשמלי).כב עם בלם חכלי ר

OFAS&G תצוגת חיווי 

לנטרולזהירות

) מופעלת באופן אוטומטי,AS&Gכת עצור/סע (מער

או מצבON כאשר מתג ההצתה מסובב למצב 

. אתה יכול להפסיק אתONההפעלה מוצב במצב 

“  פעולת המער ”.AS&G OFFכת בלחיצה על מתג 

) מנוטרלת, נוריתAS&Gכת עצור/סע (כאשר מער

תידלק.  / תצוגת חיוויהחיווי 

אוטומטיתכת עצור/סע להפעלה מחדש של מער

)AS&G“ ”. התצוגה/OFF AS&G ), לחץ על מתג 

נורית חיווי  ייכבו.

)AS&G(כת עצור/סע מער
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זהירות

ה הער  ה הער 

תצוגה/חיווי זה יידלקו גם כמה שניות לאחר£

 או שמצבONשמתג ההצתה יסובב למצב 

.ONההפעלה יועבר למצב 

תרשים החלפת ההילוכים מופיע על ידית ההילוכים.

בהקפד ללחוץ על דוושת המצמד במלואה, ושל

 (הילוך אחורי). לאחר מכן,Rלהילוך ראשון או מצב 

רגה את דוושת המצמד בעת שאתהשחרר בהד

לוחץ על דוושת ההאצה.

)Rב את ידית ההילוכים בהילוך אחורי (אל תשל£
בר עלול לגרום נזקכב נע קדימה. הדכאשר הר

בת ההילוכים.לתי

אל תניח את רגלך על דוושת המצמד בעת£
שלםבלאי מוקדבר עלול לגרום להנסיעה. הד

המצמד.

“ במצב £ ”תשייט (הילוך סרק).N אל 

אל תשתמש בידית ההילוכים כמשענת ליד,£
תם של מזלגות העברכדי למנוע בלאי מוקד

ההילוכים.

ת הילוכים מראה את את נקודותמחוון העבר£

ה המומלצות, עבור נהיגה חסכוניתההעבר

 כאשר מומלץבדלק. הוא מראה 

 כאשר מומלץלהעלות הילוך ו� 

להוריד הילוך.

ה הער 

/ תצוגת חיוויאם נורית האזהר ה 

 מהבהבים בעת הנהיגה

בת הילוכים ידנית*תי 

תויהל הלולע םיכוליהה תרבעה ,רק ריווא גזמב£
וז .םמחתי םיכוליהה תבית ןמשש דע ,השק
תביתל הקיזמ איה ןיאו הליגר העפות
.םיכוליהה

לע ץחל ,ןושאר ךוליהל ריבעהל השק םא£
רתוי הלק הרבעהה ;בוש דמצמה תשווד
.םעפה

Rת ידית ההילוכים למצב העבר
(הילוך אחורי)

בת הילוכים ידנית*תי

) לאחר מכן הזזAבעת (משוך כלפי מעלה את הט

 (הילוך אחורי), בעודRאת ידית ההילוכים למצב 

בעת עדיין משוכה.שהט
מהבהבות,  אם נורית החיווי/תצוגת חיווי 

אוטומטיתכת עצור/סע קיימת תקלה במער

)AS&G(,.והיא לא תופעל 

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורפנה למר
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זהירות

) כלפי מעלה,Aבעת (אל תמשוך את הט£

כאשר אתה מזיז את ידית ההילוכים לכל מצב

 (הילוך אחורי). אם תמשוךRבד מצב אחר מל

) כאשר אתה מזיז את ידיתAבעת (את הט

ההילוכים, אתה עלול ללא כוונה להעביר את

(הילוך אחורי), ולגרוםR ידית ההילוכים למצב 

/או תקלה בתי בת ההילוכים.תאונה ו

בעת תחזור למיקומה המקורי, כאשר תחזיר אתהט

 (הילוך סרק).Nידית ההילוכים למצב 

זהירות

ת למיקומהבעת המשיכה אינה חוזראם ט£

כב.בדיקת הרהמקורי, אנו ממליצים לך לדאוג ל

ת הילוכים במהירות גבוהה, כדי למנועהימנע מהורד

“דמהירות סי בובי מנוע גבוהה מדי (מחוג מד הסל

יהיה באזור האדום), ונזק למנוע.

מהירות נסיעה אפשרית

“שהילוך ראשון 45  קמ

“שהילוך שני 90  קמ

“שהילוך שלישי 140 קמ

“ש190 ביעיהילוך ר קמ

“ש205 הילוך חמישי קמ

ת הילוך       הגבלת מהירותת העברנקוד     

כבהשתמש בהילוך שישי בכל פעם שמהירות הר

בי בדלק.ת זאת, לחיסכון מרמאפשר

2WD

תתאים  את ההילוך (CVT)  בת הילוכים רציפהתי

ךרבאופן אוטומטי ורציף, לתנאי הנהיגה בכל הד

כב.ומצבי ההפעלה של הר

היא מסייעת להשיג נהיגה חלקה ותצרוכת דלק

ת הילוכים,כבך מצויד בידיות להעברמעולה. אם ר

באפשרותך להעלות/להוריד הילוכים ידנית. עיין

“ בעמוד 34�6. “מצב ספורט בנושא 

הפעלת בורר הילוכים

ת באופן אוטומטי אתבת ההילוכים הרציפה בוחרתי

כבבי בהתאם למהירות הנסיעה של הרההילוך המיט

ולמצב דוושת ההאצה.

ה פתח) יש שני פתחי העברAבורר ההילוכים (ל

).C) ומצב ספורט (Bראשי (

INVECS-IIIבת הילוכים תי 
CVT     8 הילוכים ומצב  בעלת 

ספורט

בעלת 8 הילוכים ומצב ספורט*INVECS-III CVT בת הילוכים תי
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בעלת 8 הילוכים ומצב ספורט*INVECS-III CVT בת הילוכים תי

ה הער 

ה אזהר

ץ תמיד בעת הזזת בורר£ אם לחצן נעילה נלח

ההילוכים, הבורר עשוי להיות מועבר בשוגג

 (נסיעה לאחור).R (חניה) או Pלמצב 

ץ על לחצן הנעילה בעת ביצוע הקפד לא ללחו

ץ באיור. הפעולות המסומנות בח

ץ תמיד על דוושת הבלם כאשר אתה מעביר£ לח

  (חניה) או ממצבPאת בורר ההילוכים, ממצב 

N.(הילוך סרק) להילוך אחר 

ץ על דוושת ההאצה כאשר אתה לעולם אל תלח

 (חניה) אוPמעביר את בורר ההילוכים ממצב 

 (הילוך סרק) להילוך אחר.Nממצב 

גויה, העבר את בוררכדי למנוע הפעלה ש£

ההילוכים בחוזקה למצב הרצוי, והחזק אותו

ם לזמן קצר. בדוק תמיד את המצב המוצגש

של בורר ההילוכים, לאחר הזזת בורר ההילוכים.

אם דוושת הבלם אינה נלחצת ברציפות,£

ה, כדי למנוע אתמופעל התקן נעילת ההעבר

 (חניה).Pהוצאת בורר ההילוכים ממצב 

כאשר לא ניתן להוציא את בורר

  (חניה)P ההילוכים ממצב 

Pכאשר לא ניתן להעביר את בורר ההילוכים ממצב 
(חניה) למצב אחר, בעת שדוושת הבלם לחוצה

 או מצבONברציפות ומתג ההצתה נמצא במצב 

, ייתכן שהמצבר התרוקןONההפעלה נמצא במצב 

ה.או שקיימת תקלה במנגנון נועל ההעבר

כז שירות מורשה שלכבך במרבדוק את רדאג מיד ל

ס.מיצובישי מוטור

כב, העבר את בורר ההילוכיםאם עליך להזיז את הר

: באופן הבא

בלם החניה מופעל באופן מלא.ודא ש1.

אם המנוע פועל, כבה אותו.2.
ב להילחץ כאשר דוושתלחצן הנעילה חיי

הבלם לחוצה כדי להזיז את בורר

ההילוכים.

ב להילחץ כדי להזיז אתלחצן הנעילה חיי

בורר ההילוכים.

אין ללחוץ על לחצן הנעילה בעת הזזת

בורר ההילוכים.

בעה מצבים בפתח הראשי וישנו לחצןקיימים אר

גוי.ה של הילוך ש) כדי למנוע בחירDנעילה  (
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הכנס להב מברג שטוח שקצהו עטוף בבד3.

בת ההילוכים, ונסה להרים) במכסה תיAלחריץ (

בעדינות כפי שמוצג באיור.

תצוגת מצב של בורר ההילוכים

או מצבON כאשר מתג ההצתה מסובב למצב 

, מצב בורר ההילוכיםONההפעלה נמצא במצב 

ב תכליתית.מופיע בתצוגה הר

בעלת 8 הילוכים ומצב ספורט*INVECS-III CVT בת הילוכים תי

לחץ על דוושת הבלם ברגל ימין.4.

ב  שחרור נועלהכנס מברג עם להב שטוח בנק5.

). העבר את בורר ההילוכיםBבורר ההילוכים  (

 (הילוך סרק) תוך לחיצה על הלהבNלמצב 

השטוח של המברג.

ה אזהר

אם תצוגת המצב של בורר ההילוכים

מהבהבת

כב, אל תסירכדי למנוע תנועה מקרית של הר£

ץ על את רגלך מדוושת הבלמים, ואל תלח

דוושת ההאצה כאשר תצוגת המצב של בורר

ההילוכים מהבהבת.
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זהירות

ה הער 

מצבי בורר ההילוכים

”P“ חניה

כבבת ההילוכים כדי למנוע מהרהילוך זה נועל את תי

לנוע. ניתן להתניע את המנוע במצב זה.

”N“ הילוך סרק

ב הילוך. הוא זהה להילוך סרקבמצב זה לא משול

בת הילוכים ידנית, ויש להשתמש בו רק כאשרבתי

כב נייח למשך זמן ארוך במהלך הנהיגה, כגון פקקהר

תנועה.

”R“ הילוך  אחורי

הילוך זה משמש לנסיעה לאחור.

בעלת 8 הילוכים ומצב ספורט*INVECS-III CVT בת הילוכים תי

ה חיצונית נמוכה תצוגת המצב של בוררבטמפרטור

ב תכליתית בעתההילוכים עלולה להבהב בתצוגה הר

, מיד אחרי התנעתR או D שילוב הבורר במצב נהיגה 

בת ההילוכים צריכההמנוע. ההבהוב מציין שתי

חימום.

כב,בעוד שהתצוגה מהבהבת לא ניתן להניע את הר

בת ההילוכים ממשיכה להתנתק עד תוםמכיוון שתי

D ב במצב החימום, גם אם בורר ההילוכים משול
.Rאו 

כאשר תצוגת המצב של בורר ההילוכים מהבהבת,

: בצע את הפעולות הבאות

ב אתלחץ על דוושת הבלמים ברגל ימין ושל1.

 לכמה שניות.Nבורר ההילוכים במצב סרק 

ב את הבוררהמשך ללחוץ על דוושת הבלם ושל2.

. אם התצוגה מפסיקה להבהב,R או Dבמצב 

בת ההילוכים תתפקד כרגיל.הושלם החימום ותי

בים 1אם התצוגה עדיין מהבהבת, חזור על של3.

ו� 2 שלהלן.

ה אזהר

Nב את בורר ההילוכים במצב לעולם אל תשל£
ב את(הילוך סרק) בעת נסיעה. אתה עלול לשל

Rאו במצב   (חניה)Pבורר ההילוכים במצב 
ב אובדן(הילוך אחורי), ולגרום לתאונה עק

בלימת המנוע.

בשיפוע  יש להתניע את המנוע כאשר בורר£

N (חניה) ולא במצב Pההילוכים נמצא במצב 
(הילוך סרק).

החזק תמיד את רגלך על דוושת הבלם, כאשר£

 (הילוך סרק) או מוציא אתNב הילוך אתה משל

 (הילוך סרק), כדיNבורר ההילוכים ממצב 

כב.למנוע את תנועת הר

”D “נסיעה

בת ההילוכיםהילוך זה הוא הילוך נסיעה רגיל. תי

ת ההילוךת באופן אוטומטי את יחס העברבוחר

ך והנהיגה.רהמתאים לתנאי הד

זהירות
 (הילוך אחורי) ממצבRב מצב  לעולם  אל תשל£

Dכב בתנועה, כדי למנוע (נסיעה) בעת שהר

בת ההילוכים.נזק לתי

Pב את בורר ההילוכים למצב לעולם אל תשל£
כב (הילוך אחורי) כאשר הרR(חניה) או 

בת ההילוכים.בתנועה, כדי למנוע נזק לתי

כאשר תצוגת המצב של בורר ההילוכים£

מהבהבת, יישמע צליל התרעה לסירוגין.
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זהירות
R (נסיעה) ממצב Dב מצב לעולם  אל תשל£

כב בתנועה, כדי למנוע(הילוך אחורי) בעת שהר

בת ההילוכים.נזק לתי

כב המצוידים בידיות(לכלי ר מצב ספורט

ת הילוכים)להעבר

כב עומד או כאשר הוא בתנועה, מצבכאשר הר
חיפה עדינה של בורר ההילוכיםספורט נבחר על�ידי ד

).A (נסיעה) אל תוך פתח מצב ספורט (Dממצב 
החוף את בורר ההילוכים בחזר, דDכדי לחזור למצב 

).Bאל הפתח הראשי (

במצב ספורט ניתן להחליף הילוכים במהירות פשוט
ה או באמצעותבהזזת בורר ההילוכים קדימה ואחור

כב עםת הילוכים. עבור כלי רמשיכת הידיות להעבר
ת הילוכים בגלגל ההגה)ידיות העבר

בת הילוכים ידנית, במצב ספורט ניתןבשונה מתי
להחליף הילוכים בעוד שדוושת ההאצה לחוצה.

+  (העלאת הילוך)  

בת ההילוכים מעלה הילוך אחד בכל פעולה.תי

ת הילוך) (הורד  �

ה ההילוך אחד בכל פעולה.בת ההילוכים מורידתי

ה הער 

בחור רק את שמונתבמצב ספורט ניתן ל£
מיים. לנסיעה לאחור או להחנייתההילוכים הקד

Rכב העבר את בורר ההילוכים למצב הר
רש. (חניה) כפי הנדP(נסיעה לאחור) או למצב 

ה לשמור על ביצועים טובים במהירויותבמטר£
מנוע מסוימות, עלול להיווצר מצב שלא ניתן
יהיה להעלות הילוך כאשר בורר ההילוכים

“ “ (העלאת הילוך). כדי למנוע+מועבר למצב 
בובי יתר של המנוע, עלול להיווצר מצב שלאסי

ניתן יהיה להוריד הילוך כאשר בורר ההילוכים
“ ת הילוך).“ (הורד�מועבר למצב 
ה כדיה, יישמע זמזם אזהרכאשר זה קור

תת ההילוך אינה עומדלהתריע כי הורד
להתבצע.

זהירות

בצע העלאותב לבמצב ספורט, הנהג חיי £
רשאכ ,םימייקה ךרדה יאנתל םאתהב םיכוליה

מקפיד לשמור על מהירות מנוע מתחתהוא
לאזור האדום.

תת ורציפה של הידיות להעברהפעלה חוזר£
ת הילוכים באופןהילוכים תגרום להעבר

מתמשך.

ה בצד ימין ובצדאין להשתמש בידיות ההעבר£
שמאל בו זמנית. אם תעשה זאת, אתה עלול

ה.ת הילוך לא צפוילגרום להעבר

ה הער 

ה הער 

כב מצויד בידיות להחלפת הילוכים,אם הר£
ב למצב ספורט גם כאשר בורראתה יכול לשל

). בנוסף, Bההילוכים נמצא בפתח הראשי (
 (נסיעה)Dאתה יכול לחזור לפעולה במצב 

כים שלהלן.רבכל אחת מהד

, תצוגת בוררDה לפעולה במצב בעת חזר
 (נסיעה).Dההילוכים תשתנה למצב 

£“ + “ משוך את ידית החלפת ההילוכים 

(העלאת הילוך) לכיוון הנהג למשך יותר מ�

2 שניות.

כב.עצור את הר£

 (נסיעה)Dחוף את בורר ההילוכים ממצב ד£

חוף  את בורר) ודAאל תוך הפתח הידני (

).Bה אל הפתח הראשי (ההילוכים בחזר

העלאת

הילוך העלאת

הילוך

תהורד

הילוך

תהורד

הילוך

בעלת 8 הילוכים ומצב ספורט*INVECS-III CVT בת הילוכים תי
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ה הער 

הורדות הילוכים מתבצעות באופן אוטומטי,£

כב  עוצר, נבחרכב מאט. כאשר הרכאשר הר

בתהילוך ראשון באופן אוטומטי. כמו כן, תי

, אםDההילוכים תחזור אוטומטית למצב 

כב עצר.הר

במצב ספורט, העלאת הילוכים עשויה£

בוביבות עלייה בסילהתבצע אוטומטית בעק

בות לאזור האדום בטכומטר.המנוע ובהתקר

, לא ניתןDב במצב אם בורר ההילוכים משול£

בחור מצב ספורט, גם באמצעות הפעלה שלל

ת הילוכים.אחת מהידיות להעבר

Dב במצב נהיגה כאשר בורר ההילוכים משול£
תונבחר מצב ספורט, יציג המחוון להעבר

ת הילוךהילוכים את הנקודות להעבר

המומלצות לנהיגה חסכונית. הוא מציג 

כאשר מומלץ להעלות הילוך.

ת הילוכיםתצוגת מצב של הידיות להעבר

ב תכליתית.מצב ההילוך שנבחר מוצג בתצוגה הר

בתחשת תקלה בתיכאשר מתר

ההילוכים הרציפה

כאשר מחוון המצב של בורר ההילוכים מהבהב

כתבמהלך הנהיגה, ייתכן כי קיימת תקלה במער

בתת נוזל תיבת ההילוכים הרציפה, או שטמפרטורתי

ההילוכים גבוהה באופן לא תקין.

זהירות

 בעת הנהיגה,CVTחשת תקלה ב� אם מתר£

ה או תצוגת האזהר ה תצוגת האזהר
ב תכליתית.תופיע במסך המידע בתצוגה הר

:במקר ה זה, פעל לפי התהליכים הבאים

]ה [כאשר מוצגת תצוגת אזהר
ה. ייתכן התחמם יתר על המידCVTנוזל 

ת המנוע תפעל כדי לקרר אתכת בקרשמער
בובי, ובכך תגרום להאטה בסיCVTנוזל ה� 

ה זה, פעל לפיכב. במקרהמנוע ובמהירות הר
: התהליכים הבאים

כבך.האט את מהירות ר£

כבך במקום בטוח והעבר את בוררעצור את ר£
 (חניה), ופתח את מכסהPההילוכים למצב 

תא המנוע כאשר המנוע פועל, כדי להניח
למנוע להתקרר.

אינה ה לאחר זמן מה ודא שתצוגת האזהר
דולקת יותר. אם התצוגה אינה מוצגת יותר, ניתן

או

בעלת 8 הילוכים ומצב ספורט*INVECS-III CVT בת הילוכים תי
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ה הער  זהירות

האם תצוגת האזהרלהמשיך לנהוג בבטחה. 

עדיין דולקת או מופיעה מדי פעם, אנו ממליצים

כבך.בדיקת רלך לדאוג ל

] ה [כאשר תצוגת האזהר : מוצגת

ם להתקן, הגורCVTבר חריג ב� ה דייתכן שקר

םכב  בהקדהבטיחות לפעול. בדוק את הר

כזהאפשרי במוסך מורשה, אנו ממליצים במר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

בת הילוכים רציפההפעלה של תי
(CVT)

זהירות

לפני שאתה בוחר הילוך בעת שמנוע פועל£
ץ באופן מלא על דוושת הבלם,והר כב נייח, לח

כב לזחול.כדי למנוע מהר
בתכב יתחיל לנוע מיד לאחר שילוב תיהר

הילוכים רציפה, בפרט כאשר מהירות המנוע
גבוהה, בהילוך סרק גבוה או כאשר מיזוג  האוויר
פועל, שחרר את הבלמים כאשר אתה מוכן

להתחיל בנסיעה.

ץ תמיד על דוושת הבלם ברגל ימין.£ לח
לחיצה ברגל שמאל עלולה לגרום להשהיית

ה חירום.תגובת הנהג במקר

זהירות
ץ£ כדי למנוע האצה פתאומית, לעולם אל תרי

את המנוע, כאשר אתה מעביר את בורר
 (הילוךN  (חניה) או ממצב Pההילוכים ממצב 

סרק).

הפעלת דוושת ההאצה בעת שהרגל השנייה£
מונחת על דוושת הבלם, עלולה להשפיע באופן

םבלאי מוקדשלילי על יעילות הבלימה, ולגרום ל
פידות הבלמים.של ר

ך.רב נכון הילוכים בהתאם לתנאי הדשל£
או D ךוליהב הדיריב רוחאל “טיישת” לא םלועל

ב. משולRלפנים כאשר  הילוך 
רשאם פעולת המנוע מופסקת, הכוח הנד

ללחיצה על דוושת הבלם או לשליטה בגלגל
ההגה גדל, וקיימת סכנה תאונה.

,הצוחל םימלבה תשווד םא עונמה תא ץירת לא£
כב נייח.כאשר הר

.CVTזה עלול לגרום נזק ל� 
ץ על דוושת ההאצה בנוסף, כאשר אתה לוח
בעת שאתה מחזיק את דוושת הבלם לחוצה

 (נסיעה),Dובורר ההילוכים נמצא במצב 
גתמהירות המנוע לא תעלה למהירות המוש

(הילוך סרק).Nב כאשר בורר ההילוכים במצ

האצה לעקיפה

, לחץ על דוושת ההאצהDם האצה נוספת במצב לש
בת ההילוכים הרציפה תורידעד סוף מהלכה. תי

הילוך באופן אוטומטי.

/יריד הנהיגה בעלייה

  נהיגה בעלייה

בת ההילוכים מונעת העלאות הילוך מיותרות, גםתי

ת ומספקת נהיגהכאשר דוושת ההאצה משוחרר

חלקה.

ה  נהיגה ביריד

בת ההילוכיםבהתאם לתנאים הקיימים, תוריד תי

את ההילוך באופן אוטומטי, כדי להגביר את בלימת

המנוע. פעולה זו תסייע לצמצם את השימוש בבלם

השירות.

המתנה

מזור, ניתןלזמני המתנה קצרים, כגון המתנה בר

ב ולהשתמש בבלמיכב בהילוך משוללהשאיר את הר

השירות.

לזמני המתנה ארוכים יותר כאשר המנוע פועל, יש

 (סרק), ולהפעילNלהעביר את בורר ההילוכים למצב 

את בלם החניה, תוך שימוש בבלמי השירות

כב במצב נייח.ת הרלשמיר

ת הילוכים, לאבעת הפעלת הידיות להעבר£
חשות הורדות הילוכים כאשר דוושתמתר

ההאצה נלחצת עד סוף מהלכה לרצפה.

בעלת 8 הילוכים ומצב ספורט*INVECS-III CVT בת הילוכים תי
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זהירות

עופישב הצירעב בכרה תא קיזחת לא םלועל£

.הצוחל הצאהה תשוודו בלושמ ךוליה תועצמאב

ימלב תא וא/ו הינחה םלב תא דימת לעפה

.תורישה

ה הער 

חניה

כבכב, הבא תחילה את הרכדי להחנות את הר

ב במלואו את בלם החניהה מוחלטת, שללעציר

 (חניה).Pולאחר מכן העבר את בורר ההילוכים למצב 

גחה, כבהכב ללא השאם בכוונתך לעזוב את הר

תמיד את המנוע וקח את המפתח אתך.

,הינחה םלב תא ליעפהל דפקה ,עופישב הינחב£

מעביר את בורר ההילוכים למצבלפני שאתה

P(חניה). אם תעביר את בורר ההילוכים 

 (חניה) לפני הפעלת בלם החניה,Pלמצב 

ייתכן שתתקל בקשיים בהוצאת בורר

 (חניה) בפעם הבאהPההילוכים ממצב 

כב, ותזדקק להפעיל כוח כדישתנהג בר

 (חניה).Pלהוציא את בורר ההילוכים ממצב 

בת ההילוכים הרציפה אינהכאשר תי

מבצעת שינוי מהירות

בת ההילוכים הרציפה אינה משנה מהירויותאם תי

כבך אינו צובר מספיקבמהלך הנהיגה, או אם ר

ברמהירות כאשר הוא מתחיל בנסיעה בעלייה, הד

בתמצביע על אפשרות שקיימת תקלה בתי

ההילוכים הרציפה אשר מפעילה את התקן

םכב בהקדבדוק את הרהבטיחות. אנו ממליצים ל

האפשרי.

S-AWCבתה דינמית משולכת בקר היא מער

ה את ביצועי הנהיגה, את הביצועים בפניותהמגביר

חב של תנאי נהיגה,כב במגוון רבות הרואת יצי

:באמצעות ניהול של המער כות הבאות

 .4WD, AYC .(Active Yaw Control) ABS, ASC

*S-AWCכת מער 
ת�על של כל הגלגלים)(בקר

זהירות

. גם היאS-AWCה על אל תסתמך יתר על המיד£
לא מסוגלת לעצור את חוקי הפיזיקה הפועלים

בותכות רכת זו, כמו למערכב. למערעל הר
אחרות, מגבלות שאינן מאפשרות לשמור על

בות. נהיגה פרועהה בכל הנסיהאחיזה ועל הבקר
עלולה להוביל לתאונה. באחריות הנהג לנהוג

ך ובתנאי מזגרב בתנועה, בדבזהירות ולהתחש
האוויר.

ה הער 

תמבוקר      (4WD)הנעה כפולה

אלקטרונית

כתת אלקטרונית היא מערהנעה כפולה מבוקר

בותת את ביצועי ההאצה ואת היציהמשפר

ת החלוקה של מומנט ההינע,באמצעות בקר

מיים והאחוריים, בהתקןהמועבר לגלגלים הקד

האלקטרוני המותקן במכלול הדיפרנציאל האחורי.

כב המצוידים עם ידית בלם חניה, אםבכלי ר£

בלם החניה נמשך למעלה במהלך נהיגה,

חלוקת מומנט ההינע תיאלץ להיפסק,

בות זאת הגלגלים האחוריים יינעלו ביתרובעק

קלות.

ת�על של כל הגלגלים) (בקר*S-AWCכת מער
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זהירות

ת את ביצועית כוח הבלימה לא משפרבקר£

בכב, לפיכך הקדש תשומת לה של הרהעציר

בטיחות במסלול נהיגתך.ת למיוחד

S-AWC     מצב נהיגה
בחר את אחד ממצבי הנהיגה הבאים לפי תנאי

הנהיגה.

 מופעל בנהיגהAUTOמצב נהיגה 

.’בשה או רטובה וכדך סלולה ירבד

הוא מבקר מומנט הנעה/בלימה

מי שמאליהמועבר בין גלגל קד

מייםמי ימני ובין גלגלים קדלגלגל קד

לאחוריים, בהתאם לתנאי נהיגה.

מצב זה אחראי לתצרוכת דלק

ה.נמוכה ולנהיגה מהיר

מצב זה מתאים בעיקר לנהיגה

כים מושלגות, מכיוון שהוארבד

ך חלקה.רבות בדמשפר יצי

מצב אחיזה גבוהה. מצב זה נועד

לנהיגה בתנאי שטח קשים ולחילוץ

כב. כמו כן, הוא מפעיל נהיגהר

בהנעה כפולה חזקה, ממהירות

נמוכה לגבוהה בכביש רגיל.

S-AW
תפקוד

מצב נהיגה

AUTO

SNOW

GRAVEL

ת�על של כל הגלגלים) (בקר*S-AWCכת מער

זהירות

)AYCבסוב פעילה (ת סבקר

AYCבסוב. היאת סכת בעלת תפקוד בקר היא מער

ת את כוח הבלימה/הנהיגה הימני/שמאלימבקר

בעת שימוש בבלמים.

בסובת סתפקוד בקר

בותוכב ואת יציתפקוד זה משפר את ביצועי הר

בפניות, באמצעות ניהול של כוח הפנייה (מומנט

ת ההבדל בכוח ההנעהבסוב) באמצעות בקרס

המועבר לגלגלים הימניים ולגלגלים השמאליים וכוח

בוב גלגלכב לא פונה בתגובה לסיהבלימה, כאשר הר

בוב גלגל הגה מהיר אובות סיההגה, לדוגמה בעק

ך חלקה.רבד

S-AWC     בורר מצב

ניתן להחליף את מצב הנהיגה בלחיצה על המתג

כת ההפעלה במצבבעוד שמתג ההצתה או מער

ON.

הפעלת נהיגה כפולה דורשת מיומנויות נהיגה

מיוחדות.

“ “הפעלת הנעה כפולה קרא בעיון את הנושא 

בעמוד 40�6 ונהג בזהירות.

בלחיצה על המתג באפשרותך לשנות מצב

:דהנהיגה בס ר הבא (מימין לשמאל)

 SNOW, AUTO , AUTO, GRAVEL.

אל תפעיל את בורר מצבי הנהיגה אם הגלגלים£

מיים מסתחררים על כביש מושלג אוהקד

כב עלול לזנק בכיוון בלתיבתנאים דומים. הר

צפוי.

, מעלהLOCKבש במצב נהיגה בכביש סלול י£

מת הרעש.את תצרוכת הדלק ואת ר
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זהירות ה הער 

ניתן להחליף במהלך נהיגה או במצב נייח.£

זהירות

S-AWCהצגה של מצב נהיגה 

: מצב   נבחרAUTOדוגמה

במצב הנהיגה שנבחר כעת מוצג בתצוגה הר

תכליתית. בנוסף, כאשר מצב הנהיגה מוחלף, המצב

החדש מופיע על הצג כחלון קופץ במסך המידע

ב תכליתית.של התצוגה הר

תצוגת מצב הנהיגה תופיע במסך המידע לכמה

שניות ותיעלם, כדי לפנות מקום למסך המקורי.

אם מחוון מצב הנהיגה שנבחר מהבהב,£

מצב הנהיגה מתחלף אוטומטית, כדי להגן

כת ההנעה.בי מערכיעל ר

ה במסך המידעכמו כן, תוצג תצוגת האזהר

ב תכליתית.של התצוגה הר

ה, סוג ומותגהקפד להשתמש בצמיגים במיד£
כתת, מערמת בלאי. אחרמפורטים ובאותה ר

S-AWC.לא תהיה תקינה 

האט, ואם המחוון נעלם, המשך לנהוג

כפי שנהגת לפני כן.

אם מחוון מצב הנהיגה מהבהב, אירעה£

 והופעל התקןS-AWCכת תקלה במער

ה מוצגת במסךבטיחות. תצוגת האזהר

ב תכליתית.המידע של התצוגה הר

S-AWCתצוגת הפעלה של 
 במסךS-AWCניתן להציג את מצב ההפעלה של 

ב תכליתית.המידע של התצוגה הר

כדי להציג את מצב ההפעלה, לחץ על מתג התצוגה
ב תכליתית, כדי לעבור למסך המידע.הר

“מסך מידע (כאשר מער כת ההפעלהעיין בנושא 
.) בעמוד 05�ON5במצב 

ת�על של כל הגלגלים) (בקר*S-AWCכת מער

כז שירותבדיקה במרכב להבא את הר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

דוגמת תצוגה

 מוצג.S-AWCמצב ההפעלה של 
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בסובת ס  תצוגה של בקר

ף קווי.בסוב מוצגת בגרהכמות של מומנט הס

A, D�כז הכובדבסוב בכיוון השעון במר מומנט ס

כבשל הר

B, C�כזבסוב נגד כיוון השעון במרמומנט ס

כבהכובד של הר

ת אחיזהמת בקרתצוגת ר  

ת האחיזה (בין הגלגליםהעוצמה של פעולת בקר

 של התצוגהEמיים לאחוריים) מוצגת באזור הקד

ף קווי.ת גרבצור

ה אזהר

כז תמיד בנהיגה שלך. אל תסיר את עיניךהתר£

ך. הסחות דעת בנהיגהרבך מהדואת תשומת ל

עלולות להוביל לתאונה.

כתכים סלולות. אולם מעררכבך תוכנן לשימוש בדר

ת לך מדיההנעה הכפולה הייחודית שלו מאפשר

כי עפר,רכים שאינן סלולות, בדרפעם לנסוע גם בד

באתרי פיקניק ובאתרים דומים נוספים.

הפעלת ההנעה הכפולה

(הנעה ל�4 גלגלים)*

הפעלת הנעה כפולה (הנעה ל� 4 גלגלים)*

כת זו לא מבטיחה רק שליטה טובה יותר עלמער

תכים סלולות, אלא גם מאפשררבשים ודפני שטח י

כים חלקות,רך טובה יותר בנהיגה על דראחיזת ד

רטובות או מושלגות, וכאשר נחלצים מתוך בוץ.

כבך לא מתאים לשימוש בתנאי שטח קשים אור

ה בתנאים קשים.לגריר

חשוב במיוחד לציין כי ההנעה הכפולה עלולה לא

להעניק מספיק יכולת בטיפוס בעלייה ובלימת מנוע

בירידות תלולות. השתדל להימנע מנסיעה בשיפועים

תלולים.

ב לנקוט אמצעי זהירות כאשר אתהכמו כן, אתה חיי

נוהג על חול ובבוץ או חוצה מים, מפני שייתכן שלא

בות מסוימות.ך מספקת בנסירתהיה אחיזת ד

בהם הצמיגים עלוליםהימנע מנהיגה באזורים ש

להיתקע בחול עמוק או בבוץ.

ה הער 

ה אזהר

בכליה שה על העובדאל תסתמך יתר על המיד£

כב עם הנעהכב זה יש הנעה כפולה. גם לכלי רר

כת ויכולת מוגבלתכפולה יש מגבלות מער

ך. נהיגה פרועהרבות ואחיזת דלשמור על יצי

עלולה להוביל לתאונות. נהג תמיד בזהירות וקח

ך.רבון את תנאי הדבחש

ךר דכב כזה בנהיגה עלהפעלה לא נכונה של ר£

סלולה או בשטח עלולה לגרום לתאונה או

בה אתה ונוסעיך עלולים להיפצעהתהפכות, ש

באופן חמור או קטלני.

כים משובשות יכולה להקשות עלרהיגה בדנ£
ך שאינה סלולה,רכב. לפני שאתה נוסע בדהר

בוצעו כל עבודות התחזוקה והטיפוליםודא ש
כב. הקדשבדיקת הרתיים ושדאגת לגרהש

ב למצב הצמיגים ובדוק את לחציתשומת ל
האוויר בצמיגים.

ס אינה אחראיתת מיצובישי מוטורחבר£
מו או לפציעות, ואין אףלנזקים כלשהם שייגר

ב הפעלה בלתי נכונה אוה עקחבות מציד
כב. כל הטכניקות שלרשלנות בהפעלת הר

כב תלויות במיומנות ובניסיון שלהפעלת הר
המפעיל ושל צדדים משתתפים אחרים. כל
סטייה כלשהי מההמלצות ומההוראות
המצוינות לעיל, תהווה סיכון שלהם באחריותם

בד.בל

כברש לכלי רה הנדחק העצירב כי מרשים ל£
כב עםעם הנעה כפולה שונה מעט מכלי ר

ך מכוסהרמית. כאשר אתה נוהג בדהנעה קד
ך חלקה או בבוץ, הקפד לשמוררבשלג, בד

כב שלפניך.כבך לרחק מספיק בין רעל מר

ה אזהר

עקוב אחר כל ההוראות וההנחיות בספר£

הנהג.

שמור על מהירות נמוכה ואל תנהג מהר£

יותר מהתנאים האפשריים.
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ה הער 

ה הער 

זהירות

בת להיות זקופה יותר. כוונןתנוחת הנהיגה חיי£
ב לתנוחת נהיגה טובה, כדי להשיגאת המוש
בית בהפעלת הדוושות וגלגל ההגה.נוחות מר

ת הבטיחות.ת את חגורודא כי חגר

ך לא סלולה בדוק כל חלקרלאחר נהיגה בד£
כב ביסודיות במים.כב, ושטוף את הרשל הר

“ביקור יגהת ותחזוקה לאחר נהעיין בפרק 
“ בעמוד 42�6 ובפרקרבד כים משובשות

“ עמוד 02�10. “תחזוקה

בובים בפניות חדותסי

GRAVELה במצב בוב בפנייה חדכאשר מבצעים סי
במהירות נמוכה, אתה עשוי לחוש בשינו  קל בהיגוי,

הדומה לתחושת הפעלת בלמים. מצב זה נקרא

ה והוא נובע מכך שכל אחדבלימה בפנייה חד

חק שונה מהפנייה.בעת הגלגלים נמצא במרמאר

הכב עם הנעה כפולה. במקרתופעה זו ייחודית לכלי ר

.זה, יישר את גלגל ההגה או עבור למצב נהיגה אחר

כים מושלגות או מכוסותרבד

חבקר

 בהתאםSNOWבע את בורר מצב הנהיגה ל� ק

רגה על דוושתך, ולאחר מכן לחץ בהדרלתנאי הד

ההאצה לתחילת נסיעה חלקה.

מומלץ להשתמש בצמיגי שלג ו/או£

בשרשראות צמיגים.

כב שלפניך.בין הרחק בטוח בינך לשמור מר£

הימנע מבלימות פתאומיות והשתמש

ת הילוכים).בבלימת המנוע (הורד

הפעלת הנעה כפולה (הנעה ל� 4 גלגלים)*

GRAVELה של בורר תכנית נהיגה למצב רהגד£
ץ) ו�  ך סלולהר (שלג) לנהיגה על דSNOW(חצ

תה של צריכת הדלק וליצירתגרום להגבר

רעשים ורעידות.

ה הער 

זהירות
הימנע מבלימה פתאומית, האצה פתאומית£

ופניות חדות.

כב עלול להחליק ואתה עלול לאבד אתהר

השליטה עליו.

כים חוליות או בוציותרנהיגה בד

 ולאחר מכןGRAVELבע את בורר מצבי נהיגה ל� ק

רגה על דוושת ההאצה  לתחילת נסיעהלחץ בהד

ב ככל האפשר על דוושתחלקה. שמור על לחץ יצי

ההאצה, ונהג במהירות נמוכה.

כבכב תקוע ואתה מנסה לטלטל את הראם הר£

כב ריקב לרביכדי לחלצו, ודא שהאזור מס

מאנשים ומעצמים. תנועת הטלטול עלולה

/לאחור ולפצועלגרום לר כב לזנק פתאום לפנים

או לגרום נזק לעצמים קרובים.

ה אזהר

זהירות

כב נהיגה פרועה על פני שטחאל תכפה על הר£

ך רגילים, המנוערחוליים. בהשוואה לתנאי ד

ץבי מערכיושאר ר כת ההנעה פועלים במאמ

חריג, כאשר אתה נוהג על פני שטחים כאלה.

מצב כזה עלול להוביל לתאונות.

אם המנוע מתחמם חימום יתר או אם כוח£

כב, החנההמנוע פוחת פתאום בעת הנהיגה בר

כב במקום בטוח. לפרטים נוספיםמיד את הר

“ ”התחממות יתר של המנוע עיין בנושא 

8 ונקוט את אמצעים הד �0 רושים.בעמוד 4

הימנע מבלימה פתאומית, האצה פתאומית£
ופניות חדות. פעולות כאלה עלולות לגרום

כב להיתקע.לר
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ה הער 

כים חוליות או בוציות,רכב נתקע בדאם הר£
ך כלל לחלצו בתנועות טלטול. הזזרניתן בד

את ידית ההילוכים או את בורר ההילוכים
בת  (עם תיRלחלופין בין הילוך ראשון ל� 

בת הילוכים (תיR  ל� Dהילוכים ידנית), בין � 
רציפה), תוך לחיצה קלה על דוושת ההאצה.

הך לא סלולה עלולה לגרום לחלודרנהיגה בד£
ב ביסודיות לאחר שימושככב. שטוף את הרבר

כב.כזה בר

ך מוצפת במיםרנהיגה בד

בים, לא ניתן להמשיךאם המעגלים החשמליים נרט

ך מים אלארכב. לכן הימנע מנהיגה דלהפעיל את הר

ך מים היארחי בהחלט. אם נהיגה דבר הכראם הד

: בלתי נמנעת, נקוט את התהליך הבא

זהירות

ך מים כאשר עומקם עולהרלעולם אל תנהג ד£

כבך, הסרנים או צינורבורי הגלגלים של רעל ט

הפליטה. אל תשנה את מצב ידית ההילוכים

בת הילוכים ידנית) או את מצב בורר(תי

בת הילוכים רציפה), בעת הנהיגהההילוכים (תי

ך מים.רד

ך מים יכולה להשפיע באופןרנהיגה תכופה ד£

כב. אנוך חיי השירות של הרשלילי על אור

בדוק אותו ולתקנו.כב, לממליצים להכין את הר

ך מים, הפעל את הבלמים כדירלאחר נהיגה ד£

לוודא שהם  פועלים כהלכה. אם הבלמים

בש אותםרטובים ואינם מתפקדים כהלכה, יי

ץ לחיצות קלות בנהיגה איטית, כאשר אתה לוח

כבעל דוושת הבלמים. בדוק כל חלק בר

בזהירות.

/יריד ה בשיפועים תלוליםטיפוס

בלום כהלכהבשיפועים תלולים, לא ניתן לטפס ול
כב. הימנע מנהיגה בשיפועים תלולים, גם אםעם הר

כב מצויד בהנעה כפולה.הר

בדיקה ותחזוקה לאחר נהיגת שטח
בדוק את עומק המים ואת השטח, לפני שאתה

ך מכשול מים. נהג בזהירות כדירמנסה לנהוג ד

להימנע מהתזות מים חריגות.

בדיקה ותחזוקה לאחר

נהיגת שטח

בצעך קשים, הקפד לרכב בתנאי דלאחר הפעלת הר

: את פעולות הבדיקה והתחזוקה הבאות

‘.בדוק שהר£ כב לא ניזוק מסלעים, חצץ וכו

כב במים.ב את הרשטוף היט£

סע לאט תוך לחיצות עדינות על דוושת הבלם,

בש את הבלמים. אם הבלמים אינםכדי ליי

בדוק אותםפועלים כהלכה, אנו ממליצים לך ל

ם ככל האפשר.מוקד

בש וכדומה אשר סותמיםב יהסר חרקים, עש£

את המצנן.

בתלאחר נסיעה במים בדוק את המנוע, את תי£

ההילוכים ואת שמן הדיפרנציאל. אם השמן או

הגריז עכור בשל הלכלוך במים, יש להחליפו

בשמן או גריז חדש.

בבש היטרו מים, ייכב. אם חדבדוק את  פנים הר£

את השטיחים.

רו מיםבדוק את הפנסים הראשיים. אם חד£

לנורות שלהם, אנו ממליצים שתנקז אותם.

צמיגים וגלגלים

בעתמאחר שמומנט ההנעה מועבר לכל אר

כב בהנעה כפולה מושפעיםהגלגלים, ביצועי הר

באופן ניכר ממצב הצמיגים.

אמצעי זהירות לנהיגה

כב המצויד בהנעה ל�4בר

גלגלים (הנעה כפולה)*
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זהירות

ת לצמיגים.ב מיוחדהקדש תשומת ל

כב בכל הגלגלים רק צמיגים שעומדיםהר£

“ בעמוד “צמיגים וגלגלים במפרט.  ראה 

.11�08

בעת  הגלגלים והצמיגים בגודלודא שכל אר£

וסוג אחידים.

רשת החלפת צמיגים אובמקרים בהם נד

חישוקים, החלף בו זמנית את כולם.

בב צמיגים לפני איתור הבדלי שחיקהבצע סיש ל£

מיים לאחוריים.בין הצמיגים הקד

ביצועים טובים  כאשר קיימיםלא ניתן לצפות ל

“ס “הבדלי שחיקה בין הצמיגים. ראה  בב צמיגים

.בעמוד 12�10
דיר.בדוק את לחץ האוויר בצמיגים באופן ס£

בלימה

ה זהה, מאותוהשתמש תמיד בצמיגים במיד£

יצרן ודגם וללא סימני שחיקה.

תתם, היצרן, הסוג ומידשימוש בצמיגים שמיד

מו לעלייתהשחיקה שלהם שונים, יגר

ה של שמן הדיפרנציאל ונזקהטמפרטור

כת ההנעהה מכך, מערכת ההנעה. יתרלמער

ב שעלול לגרום לנזילותתהיה נתונה לעומס ר

שמן, להיתפסות של חלקים או לתקלות

רציניות אחרות.

ה אזהר

זהירות
כב המצויד בהנעה כפולה כאשרל תגרור רא£

שלו נגרריםמיים או האחורייםהגלגלים הקד
) כמתואר באיור.B או Aעל הקרקע (בדגם 

כת ההנעה או חוסרבר עלול לגרום נזק למערהד
ה.בות בגריריצי

כב עם הנעה כפולה, השתמשאם אתה גורר ר
.D או מסוג Cבציוד המתואר באיור מסוג 

 אי אפשר לגרור אתAUTOגם במצב נסיעה £
מיים או האחורייםכב עם הגלגלים הקדהר

על הקרקע.

כב עם הנעה כפולההגבהת ר

כב נמצא עלאל תתניע את המנוע כאשר הר£

המגבה.

כבהצמיג שעל הקרקע עלול להסתובב והר

עלול ליפול מהמגבה.

הגריר

בלימה 

כת הבלימה חיוניים להפעלהכל החלקים של מער

כבבדוק את הרכב.  מומלץ לבטיחותית של הר

בספרבועים בהתאם למפרט שבמרווחי זמן ק

השירות.

זהירות
 הימנע מהרגלי נהיגה הכרוכים בבלימה חזקה,£

ולעולם אל תניח את רגליך על דוושת הבלם

בר יגרום להתחממות יתרבעת נסיעה. הד

ץ.ול בלאי מוא
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כת בלימהמער

כת הבלימה מחולקת לשני מעגלי בלימה, כמומער
ה של כשל אחדכב מצויד בבלמי כוח. במקרכן הר

המעגלים, המעגל השני ממשיך לתפקד ומאפשר
ת הכוחכב מאבד את הגברכב. אם הרת הרעציר

בלימה, הבלמים ממשיכים לפעול. במצבים אלה,ל
גם אם דוושת הבלמים מגיעה לסוף מהלכה או

ב יותרת ללחיצה, המשך ללחוץ עליה בכוח רמתנגד
חק גדול יותר מהרגיל.ולמר

ם האפשרי והקפד לתקן אתהפסק לנהוג בהקד

כת הבלמים.מער

ה אזהר

ה כאשר המנוע כבוי.לעולם אל תנהג ביריד £
אם תכבה את המנוע במהלך נסיעה, תגבור

כת הבלמיםהבלימה יפסיק לפעול וכמו כן מער
לא תפעל כהלכה.

אם הופסק  תגבור הבלימה או אם אחד מעגלי £

 דאג,לועפל קיספמ םיילוארדיהההבלימה 

כב.בדוק מיד את הרל

התצוגת אזהר

ת בלמים נדלקת כדי לציין כי קיימתנורית אזהר

ה מוצגת גם בתצוגהכת הבלמים. אזהרתקלה במער

“נורית אזהרהר “ב תכליתית. עיין בנושא  ת בלמים

“תצוגת אזהר “ בעמודים 46�5,ובנושא   ת בלמים

.5�48

כאשר הבלמים רטובים

כת הבלמים בנסיעה במהירות איטיתבדוק את מער

מיד לאחר ההתנעה, במיוחד כאשר הבלמים רטובים

כדי לוודא שהם מתפקדים כרגיל.

שכבת מים עלולה להיווצר על בלמי דיסק ולמנוע

ך שלוליותרם עז, דבלימה רגילה לאחר נהיגה בגש

בש אתה, ייכב נשטף. אם זה קוראו לאחר שהר

הבלמים בנהיגה איטית תוך לחיצות קלות על דוושת

הבלם.

*Auto hold מאפיין

ה אזהר

הנהיגה  ביריד

שוב לנצל את יתרון, חבעת נהיגה בירידות תלולות
ת הילוך, כדי למנועכב בהורדבלימת המנוע של הר

חימום יתר של הבלמים.

אל תשאיר חפצים כלשהם ליד דוושת הבלם£
ואל תניח לשטיח הרצפה להחליק מתחת

ץ על דוושתלדוושות. אחר ת, לא ניתן יהיה ללחו
ך בלימת חירום.הבלם במלואה בעת שיהיה צור

ודא שניתן להפעיל את הדוושה בחופשיות בכל
זמן נתון. ודא ששטיחי הרצפה מוחזקים

במקומם בבטחה.

פידות בלמיםר

הימנע ממצבי בלימה עזה.£
בלמים חדשים זקוקים להרצה באמצעות
“מ הראשונים. הפעלה מתונה במהלך 200 הק

הבלמי הדיסק מסופקים עם התקן אזהר£
המפיק קול צרימה מתכתית בעת הבלימה, אם

פידות הבלמים הגיעו לסף הבלאי המותר. אםר
אתה שומע את הקול הזה, דאג להחליף מיד

פידות הבלמים.את ר

כבת הרפידות בלמים בלויות מקשות על עצירר£

ועלולות לגרום תאונה.

ה אזהר

*Auto hold מזור, מאפייןכב עצר למשל ברכאשר הר

כב עומד, גם אם תפסיק ללחוץיכול להחזיק את הר

על דוושת הבלם.

כאשר דוושת האצה תילחץ, הבלמים ישוחררו.

*Auto holdמאפיין  
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ה הער 

ה אזהר

ה הער 

ה הער 

Autoה על מאפיין אל תסמוך יתר על המיד£
holdץ בחוזקה על. במד רונות תלולים, לח

כת עשויה לאדוושת הבלמים בגלל שהמער
כב במקומו.להחזיק את הר

Autoכב כאשר מאפיין לעולם אל תעזוב את הר£
holdכב, הפעלבת הר  מחזיק אותו. בעת עזי

את בלם החניה והעבר את בורר ההילוכים
 (חנייה).Pלמצב 

 בעת נהיגהAuto holdאל תשתמש במאפיין £
כבבכביש חלקלק. הוא עשוי לא להחזיק את הר

במקומו ולגרום לתאונה.

*Auto hold מאפיין

 אתה עשויAuto holdמאפיין בעת פעולה של £
ת כוח הבלימהלשמוע רעש הפעלה להגבר

כב נע. אין זוכת מזהה שהרכאשר המער
תקלה.

מאפייןכיצד להשתמש ב
Auto hold

Auto holdמאפיין הפעלה של 

 נלחץ כאשר התנאים הבאיםAuto holdמאפיין אם 

כת תעבור למצב  המתנה ונוריתמתקיימים, המער

) במתג תידלק.Aהחיווי (

Autoבמאפיין כאשר לא ניתן להשתמש £
holdיישמע צליל התרעה וההודעה הבאה 

ב תכליתית.תוצג במסך המידע בתצוגה הר

אם ההודעה מופיעה, וודא שכל התנאים£

קיימיםAuto holdמאפיין להפעלת ה

.Auto holdמאפיין ושאין תקלה ב

.ONמתג ההתנעה או מצב ההפעלה הוא £

ה.ת הבטיחות של הנהג חגורחגור£

ה.דלת הנהג סגור£

חשות אחד המקרים הבאים כאשרבהתר£

Auto holdמאפיין כת במצב המתנה, המער
יתבטל אוטומטית ונורית החיווי תיכבה.

באותה עת יישמע צליל התרעה ותוצג

ב�הודעה במסך המידע בתצוגה הר

תכליתית.

ת.ת הבטיחות של הנהג משוחררחגור£

דלת הנהג פתוחה.£

כת.אם קיימת תקלה במער£

ה זו מוצגת על הנהג לחגור אתאם אזהר£

ת הבטיחות שלו.חגור
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*Auto hold מאפיין

ה הער ה הער 

ה הער 

זהירות

Auto holdלהפעלת 

כב נעצר בלחיצה על דוושת הבלם ובוררכאשר הר

 (נסיעה לאחור),R (חניה) או Pההילוכים אינו במצב 

Auto holdכב מוחזק במקומו. מופעל והר

Auto holdאם אתה ממשיך ללחוץ על מתג £
ON למצב Auto holdת רלאחר הגד

 כתפקודOFF(המתנה), הוא יחזור למצב 

הגנה מופעל.

 לאOFF Auto holdה למצב לאחר החזר

 (המתנה) אפילו אם מתגONיחזור למצב 

Auto holdת  יילחץ. להעברAuto hold
, התנע את המנוע ולחץ שוב עלONלמצב 

.Auto holdמתג 

 עשויהAuto holdכת במצבים הבאים מער£

לא לפעול זמנית.

ך חלקה.רכב עצר בדהר£

כב עצר כאשר גלגל ההגה סובב עדהר£

הסוף ימינה או שמאלה.

בוב של חניון.כב נמצא על מתקן סיהר£

 יחזורAuto holdחש, בר מתראם הד

לפעולה רגילה לאחר שאתה לוחץ על

כב מתחיל לנוע שוב.דוושת ההאצה והר

Autoשחרר את דוושת הבלם לאחר שנורית £
hold.דולקת 

 בלוח המחוונים תידלק Auto holdנורית החיווי של 

כת מופעלת.כאשר המער
Auto holdאם הפעולה הבאה מבוצעת, £

 בלוחAuto holdינוטרל ונורית החיווי של 

המחוונים תיכבה.

Pכאשר בורר ההילוכים מועבר למצב £
 (נסיעה לאחור) בעת לחיצהR(חניה) או 

על דוושת הבלם.

כאשר בלם החניה החשמלי מופעל£

באמצעות מתג בלם החניה החשמלי.

כב מוחזק במקומו באמצעותכאשר  הר£

Auto holdבלם החניה החשמלי יופעל ,

אוטומטית בתנאים הבאים, יישמע צליל

התרעה, ותוצג הודעה במסך המידע

ב�תכליתית.בתצוגה הר

לאחר שחלפו כ� 10 דקות מהפעלת£

Auto hold.

ת.ת הבטיחות של הנהג משוחררחגור£

דלת הנהג פתוחה.£

LOCKאם מתג ההצתה מסובב למצב £
.OFFאו מצב ההפעלה מועבר ל� 
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סייען זינוק בעלייה*

סייען זינוק בעלייה מקל על תחילת הנסיעה בעלייה

כב לאחור. הוא שומר עלרות הררדעל ידי מניעת היד

כוח הבלימה במשך כשתי שניות, כאשר אתה מזיז

את רגלך מדוושת הבלמים לדוושת ההאצה.

סייען זינוק בעלייה 

ה הער  ה הער 

ה הער 

כב גולשכת מזהה שהרכאשר המער£

רון.במד

אם בלם החניה החשמלי לא מופעל

כת, ההודעהאוטומטית בשל בעיה במער

בהבאה תוצג במסך המידע בתצוגה הר

תכליתית. לחץ על דוושת הבלם.

Auto holdהפסקת פעולה של 

 להפסקת פעולתו. נורית החיוויAuto holdלחץ על 

במתג כבית.

כבלהתחלת נסיעה בר

לחץ על דוושת האצה כאשר בורר ההילוכים אינו

 (הילוך סרק).N (חניה) או Pבמצב 

Auto holdהבלמים ישוחררו ונורית החיווי של  
בלוח המחוונים תיכבה.

 אוLOCKאם מתג הצתה מסובב למצב £

 כאשר בוררOFFמועבר למצב הפעלה 

 (חניה), ההודעהPההילוכים אינו במצב 

הבאה עשויה להיות מוצגת במסך המידע

ב תכליתית. אם ההודעהבתצוגה הר

Pמוצגת, העבר את בורר ההילוכים למצב 
(חניה) כאשר לוחצים על דוושת הבלם.

 מופסק מבלי ללחוץ עלAuto holdאם £

דוושת הבלם, יישמע צליל התרעה ותוצג

בההודעה הבאה במסך המידע בתצוגה הר

תכליתית.

כת כאשר נורית חיווי שלאם ברצונך לכבות המער

Auto holdדולקת לחלץ על המתג תוך לחיצה על 

דוושת הבלם.
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ה הער 

התצוגת אזהר

ה/כת, נורית האזהרחשת תקלה במעראם מתר

ה הבאה תידלק.תצוגת האזהר

בת הילוכים ידנית,כב המצוידים בתיבכלי ר£

: ידית ההילוכים נמצאת במצב הבא

][ כאשר מתחילים בנסיעה בעלייה לפנים

בד מצבידית ההילוכים נמצאת בכל מצב מל

R.
(סייען זינוק בעלייה יפעל גם אם ידית

N).ההילוכים נמצאת במצב 
[ [בתחילת נסיעה בעלייה לאחור

.Rב את ידית ההילוכים במצב יש לשל
(סייען זינוק בעלייה לא יפעל אם הילוך

ב). משולNסרק 

בת הילוכיםכב המצוידים בתיבכלי ר£

בדרציפה, בורר ההילוכים יהיה בכל מצב מל

P �ו N.

כב נייח לחלוטין ודוושת הבלם לחוצה.הר£

בלם החניה משוחרר.£

סייען זינוק בעלייה לא יפעל כאשר דוושת£

ההאצה נלחצת לפני שחרור דוושת הבלם.

סייען זינוק בעלייה יפעל גם כאשר נוסעים£

לאחור בעלייה.

סייען זינוק בעלייה

ה הער 

ה הער 

זהירות

אל תסתמך יותר מדי על סייען זינוק בעלייה£

בותכב לאחור. בנסישימנע את תנועת הר

מסוימות, גם אם סייען זינוק בעלייה מופעל,

כב עלול לנוע לאחור אם דוושת הבלם אינההר

כב עמוס בכבדות או אםלחוצה דיה, אם הר

ך מאוד תלולה או חלקה.רהד

סייען זינוק בעלייה אינו מתוכנן  לעצור את£

כב במקום בעליות ליותר מ� 2 שניות.הר

כאשר פניך לכיוון העלייה אל תסתמך על סייען£

כב נייח, כתחליףזינוק בעלייה שיחזיק את הר

ללחיצה על דוושת הבלם. אם תעשה זאת,

אתה עלול לגרום תאונה.

LOCKאל תסובב את מתג ההצתה למצב £
 או תעביר את מצב ההפעלהACCאו למצב 

, בעת שסייען זינוק בעלייהOFF או ACCל� 

בפעולה. סייען זינוק בעלייה עלול להפסיק

ם תאונה.לפעול, וכתוצאה מכך עלולה להיגר

להפעלה

כב לחלוטין באמצעות דוושתעצור את הר1.

הבלם.

בת הילוכים ידנית, הצבכב המצוידים בתיבכלי ר2.

את ידית ההילוכים בהילוך ראשון.

בת הילוכים רציפה,כב המצוידים בתיבכלי ר

.Dהצב את בורר ההילוכים במצב 

כאשר אתה נוסע לאחור בעלייה, הצב את£

.Rההילוכים או בורר ההילוכים במצב ידית

שחרר את דוושת הבלם וסייען זינוק בעלייה3.

ימשיך להפעיל את כוח הבלימה המופעל בעת

ה לכ� 2 שניות.העציר

לחץ על דוושת ההאצה וסייען זינוק בעלייה4.

כברגה את כוח הבלימה, כאשר הריפחית בהד

יתחיל לנוע.

סייען זינוק בעלייה מופעל כאשר אחד£

: התנאים הבאים מתקיים

המנוע פועל.£

(סייען זינוק בעלייה לא יופעל בעת שהמנוע

מותנע, או מיד לאחר שהמנוע הותנע).
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ה הער 

זהירות
בלימה אינה התקן המיועדכת סיוע למער£ 

להפעיל כוח בלימה גדול יותר מהספק הבלימה.

חק גדול דיו מכליהקפד תמיד לשמור על מר
כתכב שלפניך, מבלי להסתמך מדי על מערהר

בלימה.סיוע ל

בלימהכת הסיוע ללאחר הפעלתה מער£
ממשיכה להפעיל כוח גדול יותר על דוושת

ה מעט. כדי להפסיקהבלם, גם אם היא שוחרר
את פעולתה, הסר את רגליך מדוושת הבלם.

בלימה עשויה להפוך לפעילהכת סיוע למער£

םא ףא ,האולמב תצחלנ םלבה תשווד רשאכ

לא נלחצת בפתאומיות.

כת פעילה במהלך נהיגה, תחושאם המער£
כה, שהיא נעהשדוושת הבלם הלחוצה ר

כבבתנועה קטנות בליווי רעש הפעלה או שמר
כב וגלגל ההגה רועדים. אלה הן תופעותהר

בלימה,כת הסיוע להפעלה רגילות של מער
והן אינן מצביעות על תקלה. המשך ללחוץ על

דוושת הבלמים.
בלימה*כת סיוע למער 

הנורית אזהר

התצוגת אזהר

זהירות

ה מוצגת, סייען זינוק בעלייה לאאם האזהר£
יפעל. התחל בנסיעה בזהירות.

כבך במקום בטוח וכבה את המנוע.החנה את ר£
/הרהזאה תירונש קודבו שדחמ עונמה תא ענתה

ה זה, סייען זינוקה כבויה. במקרתצוגת האזהר
בעלייה יפעל שוב באופן רגיל.

אם הן מוסיפות לדלוק או מופיעות מדי פעם,
בדוק אתך לכב. יש צורחובה לעצור מיד את הר

ץ במרהר כז שירותכב במוסך מורשה, מומל

ם האפשרי.ס בהקדמורשה של מיצובישי מוטור

רש שירותנד

ASCכת למער

בלימה היא התקן המסייע לנהגיםכת סיוע למער

שאינם יכולים ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלם במצבי

בלימות חירום, והיא מספקת כוח בלימה גדול יותר.

אם דוושת הבלם נלחצת באופן פתאומי, הבלמים

יופעלו בכוח גדול מהרגיל.

ה הער 

בותאתה עלול לשמוע רעש הפעלה בעק£
לחיצה פתאומית על דוושת הבלם במצב נייח.

כת הבלימההרעש אינו סימן לתקלה, ומער
תקינה לחלוטין.

כתה של מערכאשר נדלקת נורית אזהר£
הלמניעת נעילת גלגלים או רק נורית אזהר

כת הסיועבות פעילה, מערת יצישל בקר
ת.בלימה לא מתפקדל

תכת איתות לעצירמער 

חירום*

תושגנתהה יוכיס תא תיחפהל דעונ הז ןקתה

בוהבה ידי לע תימואתפ המילב תעב רוחאמ

ותרטמש םוריחה יבהבהמ לש ריהמ יטמוטוא

רשאכ .רוחאמ םיברקתמה בכרה ילכ תא ריהזהל

תירונ ,תלעופ םוריחה תריצעל תותיאה תכרעמ

תוריהמב בהבהת םוריחה יבהבהמ לש יוויחה

.ןמזה ותואב םינווחמה חולב

בלימהכת סיוע למער

ASC   מחוון 



התנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגה 6-50

 6
ה הער 

כת למניעת נעילתערמ 

)ABSגלגלים (

זהירות

,ASCת  או אזהרABSת אם מוצגת אזהר£

ת חירום לא תפעל. עייןכת האיתות לעצירמער

/תצוגת אזהר “נורית ” בעמודABSה בנושא 

.6 �5 1

”תצוגת אזהר ” בעמודASCה עיין בנושא 

.6 �5 5

) מונעת אתABSכת למניעת נעילת גלגלים (המער

בותת על יצינעילת הגלגלים בעת בלימה, ובכך שומר

בי.כב וכוח בלימה מיטכיוונית, מספקת שליטה בר

תכת איתות לעציר[תנאי להפעלה של מער£
[ חירום

כת פועלת כאשר כל התנאים הבאיםהמער
מתקיימים.

“ש או גבוההמהירות הר£ כב היא כ� 55 קמ
יותר.

כת מעריכה כידוושת הבלם נלחצה והמער£
כב,זו בלימה פתאומית על פי תאוטת הר

כת למניעתומצב ההפעלה של המער
).ABSנעילת בלמים (

כת איתות[תנאי הפסקת ההפעלה של מער
]לעציר ת חירום

ת.דוושת הבלם משוחרר£

מתג מהבהבי החירום נלחץ.£

כת מעריכה שזו אינה בלימת חירוםהמער£
כב ומצב ההפעלה שלעל פי תאוטת הר

).ABSכת למניעת נעילת גלגלים (המער

)ABSכת למניעת נעילת גלגלים (כאשר המער£
פועלת, ייתכן שתחוש פעימות בדוושת הבלם

כב ובגלגל ההגה. באותו הזמןוברעידות במר
אתה יכול גם להרגיש בהתנגדות של דוושת

הבלם ללחיצה.

 ואינה סימןABSזוהי תופעה רגילה בהפעלת 
לתקלה.

ץ על דוושת הבלם בעוצמהבמקר ה זה, לח
“ את הבלם, הדר “תפמפם ברבה יותר. אל 

יפחית מיעילות הבלימה.

רעש הפעלה מכיוון תא המנועאם יישמע £
ותחוש פעימות בדוושת הבלם בעת התחלת
הנסיעה, ומיד לאחר התנעת המנוע, מדובר
ברעשי הפעלה רגילים בעת בדיקה עצמית של

). איןABSכת למניעת נעילת גלגלים  (המער
בר מעיד על תקלה.הד

כת למניעת נעילת גלגליםניתן להשתמש במער£
)ABS)  לאחר שהר�כב הגיע למהירות של כ

“ש. המער כת מפסיקה לפעול לאחר10 קמ
“ש.שהר כב האט למהירות נמוכה מ� 5 קמ

(ABS) כת למניעת נעילת גלגליםמער

עצות להפעלה

כב שלפניך.חק מכלי הרשמור תמיד על מר£

כת למניעת נעילתכבך מצויד במערגם אם ר
חק בלימה ארוךרש לו מרגלגלים, ייתכן שייד

יותר במצבים הבאים.
כים מכוסותרכי עפר או בדרבעת נסיעה בד£

בשלג.
בעת נסיעה עם שרשראות שלג המותקנות£

על הגלגלים.
כים שפני השטח שלהןרבעת נהיגה על ד£

מרובה בבורות או במשטחים שאינם שווים
בגובהם.

כים משובשות או תנאי שטחרבעת נסיעה בד£
ירודים אחרים.

)ABSכת למניעת נעילת גלגלים (פעולת המער£
בהם הבלימה נעשתהאינה מוגבלת למצבים ש

כת יכולה לפעול גם כאשרבפתאומיות. המער
אתה חוצה מכסי ביוב, משטחי מתכת בעבודות

כים או כל משטח אחר בעלרך, סימון דרבד
ה.אחיזה לא אחיד

זהירות
 אינה יכולה למנוע תאונות .  זוהיABSכת מער£

אחריותו של הנהג לנקוט אמצעי בטיחות

ולנהוג בזהירות.
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זהירות

הנורית אזהר

כת למניעת נעילת גלגליםה של המערנורית האזהר

ה תופיע) תידלק והודעת אזהרABSה  (נורית האזהר

ב תכליתית, כאשרבמסך המידע של התצוגה הר

כת. בתנאים רגילים נוריתקיימת תקלה במער

)ABSכת למניעת נעילת גלגלים (ה של המערהאזהר

 אוON תידלק כאשר מתג ההצתה יסובב למצב 

זהירות

(ABS)כת למניעת נעילת גלגלים מער

 ABS
רש שירותנד

כת למניעת נעילת גלגליםלמניעת תקלה במער£

)ABSה זההבעת הצמיגים במיד), ודא שכל אר

ומאותו דגם.

לעולם אל תתקין דיפרנציאל מוגבל החלקה£

)LSD.שאינו חלק מקורי של מיצובישי  (

)  עלולהABSכת למניעת נעילת גלגלים (המער

לא לתפקד כהלכה.

ABSת תצוגת נורית אזהר

כת שהמערכל אחד מהמצבים הבאים מעיד£
למניעת נעילת גלגלים אינה פועלת, ורק

כתכת הבלמים הרגילה פועלת (מערמער
ת כהלכה). באחדהבלמים הרגילה מתפקד

בדיקהכבך למהמצבים הבאים, הבא את ר
ץ במר כז שירות מורשהבמוסך מורשה, מומל

ס.של מיצובישי מוטור
תה אינה נדלקת או נשארנורית האזהר£

דלוקה ואינה כבית, לאחר שמתג ההצתה
 או מצב ההפעלה הועברONמסובב למצב 

.ONלמצב 
ה נדלקת בעת הנסיעה.נורית האזהר£
יעה.ה מופיעה בעת הנסתצוגת האזהר£

/נורית האזהר ABSה אם תצוגת
דולקת בעת נסיעה

/תצוגת אזהראם רק נורית אזהר ABSה ת
דולקת

הימנע מבלימה ומנהיגה במהירות גבוהה. עצור את
כב במקום בטוח.הר

ההתנע מחדש את המנוע ובדוק אם נורית האזהר
כבית לאחר כמה דקות של נהיגה. אם היא מוסיפה

להיות כבויה במהלך הנהיגה, אין כל בעיה.

/תצוגת אזהר  נדלקת יחדABSת אם נורית

/תצוגת אזהר ת בלמיםעם נורית

 ותפקוד חלוקת כוח הבלימה עשוייםABSכת מער

כב ללאבלימה חזקה תהפוך את הרלא לפעול, כך ש

ב.יצי

הנורית אזהר

התצוגת אזהר

)ABSרש שירות) נד

כת בלמים(מער

רש שירות) נד

התצוגת אזהר

, ותיכבה מספרONמצב ההפעלה יועבר למצב 

שניות לאחר מכן.

עם זאת, אם הנורית אינה כבית או אם היא נדלקת
בדוק אתה, אנו ממליצים לך לשוב במהלך הנסיע

ם האפשרי.כב בהקדהר

 (אדומה)
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ה הער 

ת ונורית אזהרABSה של נורית האזהר£

ההבלמים נדלקות בו זמנית, ותצוגות האזהר

מופיעות לחלופין במסך המידע של התצוגה

ב תכליתית.הר

מי                                קדאחורי

כת הגה כוח פועלת כאשר המנוע פועל. היאמער

רש לסובב את גלגלמפחיתה את המאמץ הנד

ההגה.

ה וסיועכת הגה הכוח יש יכולת מכנית במידלמער

בה מסוימת,הכוח אובד. אם סיוע הכוח אבד מסי

כבך. אם סיועבצע פעולות היגוי בראתה עדיין יכול ל

ב יותררש ממך מאמץ רהכוח אבד, אתה תבחין שנד

ה זה אנו ממליצים להביאבצע פעולות היגוי. במקרל

בדיקה.כבך לאת ר כים מכוסותרלאחר נהיגה בד

חבקר

ח, הסרכים מכוסות בקררלאחר נהיגה בשלג או בד

ברו באזור הגלגלים.ח שהצטכל שלג או קר

כת למניעת נעילת גלגליםכב המצוידים במערבכלי ר

)ABSהיזהר לא לגרום נזק לחיישני המהירות של ,(

) ולכבלים הממוקמים בכל גלגל.Aהגלגלים (

(EPS)כת הגה כוח מער 

(EPS) כת הגה כוחמער

ה הער 

ה אזהר

כב נמצאאל תדומם המנוע בעת שהר£

בתנועה.

ממת המנוע עלולה להקשות על הפעלתוהד

של גלגל ההגה ועלולה להסתיים בתאונה.

ת שלבעת הפעלה רצופה בנעילה מלאה חוזר£
כבגלגל ההגה (לדוגמה בעת תמרון של הר

לתוך מקום חניה), ייתכן כי יופעל תפקוד מגן
כת הגהשנועד למנוע התחממות יתר של מער

בוב ההגההכוח. תפקוד זה יקשה על סי
בובת סיה כזה, הפחת את מידרגה. במקרבהד

כת תתקרר,ההגה לזמן מה. כאשר המער
תפקוד ההיגוי יחזור למצבו הרגיל.

כבאם אתה מסובב את גלגל ההגה בעת שהר£
נייח והפנסים הראשיים מופעלים, עוצמת

מלית.ה יכולה להיחלש. זו תופעה נורהתאור
זור למצבה הרגיל לאחרה תחעוצמת התאור

פרק זמן קצר.

/תצוגת אזהר כתה של מערנורית

הגה הכוח החשמלי

הנורית אזהר

ההודעת אזהר

(הגה כוח,

רש שירות)נד

הימנע מבלימה חזקה ומנהיגה במהירות גבוהה.

בדוקכב במקום בטוח. אנו ממליצים לך לעצור את הר

ם האפשרי.כב בהקדאת הר
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ה,כת, תידלק נורית האזהראם קיימת תקלה במער

בה תופיע במסך המידע בתצוגה הרוהודעת האזהר

תכליתית.

ה נדלקת כאשר מתגבתנאים רגילים, נורית האזהר

 או מצב ההפעלה מועברONההצתה מסובב למצב 

, וכבית לאחר התנעת המנוע.ONלמצב 

) שולטתASCבית (בות האקטית היציכת בקרערמ

כת למניעת נעילת גלגלים, על תפקודעל המער

בות, כדי לסייעת היצית האחיזה ועל תפקוד בקרבקר

כב. קרא פרק זהלשמור על האחיזה והשליטה בר

כת למניעת נעילתיחד עם העמודים העוסקים במער

תת האחיזה ותפקוד בקרגלגלים, תפקוד בקר

בות.היצי

)ABSכת למניעת נעילת גלגלים (המער

ª.6�50 עמוד 

זהירות
ה מופיעותה ותצוגת אזהראם הודעת האזהר£

כב במוסךבדוק את הרבמהלך הנהיגה, דאג ל

ץ במר שירות מורשה שלכזמורשה, מומל

ם האפשרי.ס  בהקדמיצובישי מוטור

ייתכן שיהיה קשה יותר לסובב את גלגל ההגה.

בותת יציכת בקרמער

)*ASCבית (אקטי

(ASC) ביתבות אקטית יציכת בקרמער

 עמוד 53�ª.6ת אחיזה תפקוד בקר

 עמוד 54�ª.6בות ת יציתפקוד בקר

זהירות

ה. יתר על המידASCכת אל תסתמך על מער£
)ASCבית (בות האקטית היציכת בקרגם מער

אינה יכולה להתגבר על חוקי הפיזיקה הפועלים
ת,כת אחרכת זו כמו לכל מערכב. למערעל הר

יש מגבלות, והיא אינה יכולה לקיים אחיזה
כב בכל מצב. נהיגה פזיזה עלולהבות של הרויצי

לגרום תאונות. אחריותו של הנהג  לנהוג
,העונתה יאנת תא ןובשחב איבהל שי .תוריהזב

בתיים.ביהכביש ותנאים ס

ה זהה ומאותוהשתמש תמיד בצמיגים במיד£
כתת  מערבעת הגלגלים. אחרדגם בכל אר

) עלולה לאASCבית (בות האקטית היציבקר
לפעול כהלכה.

לעולם אל תתקין דיפרנציאל מוגבל החלקה£
)LSDת) שאינו חלק מקורי של מיצובישי. בקר

) עשויה לא לפעולASCבית (בות האקטיהיצי

כהלכה.

ה הער 

אתה יכול לשמוע רעש הפעלה מכיוון תא£
ביצועהמנוע במצבים הבאים. הרעש קשור ל

בותת היציכת בקרבדיקת פעולה של מער
). אם דוושת הבלם לחוצהASCבית (האקטי

בר אינובאותה העת, אתה תרגיש פעימות. הד
מעיד על תקלה.

ה הער 

אוON כאשר מתג ההצתה מסובב למצב £
.ONמצב ההפעלה מועבר למצב 

כב נוסע לזמן קצר לאחר התנעתכאשר הר£
המנוע.

ביתבות האקטית היציכת בקרכאשר מער£
)ASCפועלת, אתה יכול להרגיש רעידות (

בבה מתאכב, או לשמוע רעש יכב הרבמר
כת פועלתבר מעיד על כך שהמערהמנוע. הד

באופן רגיל, ואינו מציין  תקלה.

כת למניעתה של המערכאשר נורית האזהר£
תכת בקר) דולקת, מערABSנעילת גלגלים (

) אינה פעילה.ASCבית (בות האקטיהיצי

זהירות

ת אחיזהתפקוד בקר

ת האחיזה מונע מהגלגלים המניעיםתפקוד בקר

ה  על משטחים חלקים,  ובכךלהחליק יתר על המיד

ה.כב להתחיל נסיעה ממצב עצירמסייעת לר

הפעולה מספקת כוח הינע וביצועי היגוי, כאשר

כב פונה תוך לחיצה על דוושת ההאצה.הר

ח, הקפדך מכוסה בשלג או בקררבנהיגה בד£

להתקין צמיגי שלג וסע במהירות מתונה.
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ה הער 

בות מסייע לנהג לשמור עלת היציתפקוד בקר

כים חלקות או בעת תמרוני היגוירכב, בדהשליטה בר

בות פועלת באמצעות שליטהת היצימהירים. בקר

בהספק המנוע, ובבלם בכל גלגל.

בות פועל במהירויות שלת היציתפקוד בקר£

“ש או יותר. 15 קמ

ASC OFFמתג 
בית)בות האקטית היציבוי בקר(כי

בית מופעלת באופן אוטומטי,בות האקטית היציבקר

 או מצבONכאשר מתג ההצתה נמצא במצב 

. אתה יכול לכבות אתONההפעלה נמצא במצב 

בוי פעולת (כיASC OFFכת בלחיצה על מתג המער

בית), במשך 3 שניות או יותר.בות האקטית היציבקר

בותת יציתפקוד בקר

(ASC)בית בות אקטית יציכת בקרמער

בית מנוטרלת, תידלקבות האקטית היציכאשר בקר
. כדי לחדש את פעולתהתצוגה/נורית החיווי 

ה עלבית, לחץ לחיצה קצרבות האקטית היציבקר
בותת היצי (ביטול נטרול פעולת בקרASC OFFמתג 

תיכבה.  התצוגה/נורית החיווי ;בית)האקטי

ה הער 

זהירות
ץ על מתג £ ASCמטעמי בטיחות, יש ללחו

OFFכב אינו בתנועה., רק כאשר הר

בותת היציהקפד להפעיל את בקר£
בית בעת נהיגה בתנאים רגילים.האקטי

ASC OFF או ASCמחוון 
.ASCמחוון  

 בפעולה.ASCהמחוון יהבהב כאשר 

ביציאה מבוץ, חול או שלג טרי, ייתכן שלחיצה£
על דוושת ההאצה לא תעלה את מהירות

תהמנוע. במצבים אלו, ביטול זמני של בקר
ASCבית באמצעות מתג בות האקטיהיצי
OFFכב מהמקום. יסייע בהוצאת הר

ה הער 

 (נטרול פעולתASC OFF שימוש במתג£

בית) ינטרל את תפקודבות האקטית היציבקר

ת האחיזה.בות, ואת תפקוד בקרת היציבקר

 לאחרASC OFFאם אתה לוחץ על מתג £

בות כבר מנוטרלת, יופעלת היצישפעולת בקר

תגויה, ובקרתפקוד בטיחות כנגד הפעלה ש

בית תחזור לפעול.בות האקטיהיצי

זהירות

בותת היצימהבהב, בקר כאשר המחוון £

ך חלקה, אורבית פועלת, כלומר הדהאקטי

כב מתחילים להחליק.גלגלי הרש

ה זה, נהג לאט יותר תוך לחיצה מתונהבמקר

יותר על דוושת ההאצה.

.ASC OFFמחוון 

המחוון יופעל, כאשר הופסקה פעולת

ASC באמצעות מתג ASC OFF.
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זהירות

ה הער 

  עלול להידלק בעת התנעת המנוע.המחוון £

עית במתח המצברה רגבר מצביע על ירידהד

בר אינו מציין תקלה, אםבעת ההתנעה. הד

המחוון נעלם מיד.

כב,כאשר גלגל חלופי קומפקטי מותקן בר£

יכולת האחיזה שלו תהיה נמוכה יותר, לכן קיים

 יהבהב.סיכוי גבוה יותר כי המחוון 

התצוגת אזהר

(ASC) ביתבות אקטית יציכת בקרמער

ASCכת (מער
רש שירות)נד

זהירות
כת הבלימה ממשיכהה במעראם הטמפרטור£

ת בלמים מתמשכתלעלות כתוצאה מבקר

. כדיבנסיעה בשטח חלק, יהבהב המחוון 

כת הבלמים,מערלמנוע חימום יתר של

ת האחיזהת הבלימה של תפקוד בקרבקר

ת המנוע שלתפסיק לפעול באופן זמני. בקר

ת האחיזה ופעולת הבלמים הרגילהתפקוד בקר

כב במקום בטוח.לא יושפעו. עצור את הר

כת הבלמים,ה במערכאשר תרד הטמפרטור

האחיזה יחזורתותפקוד בקר יעלם המחוון 

לפעולה.

/נורית אזהר תה של בקרתצוגת

)ASCבית (בות האקטיהיצי

כת במהלך הנסיעה, נורית/אם ישנן חריגות במער

ה הבאה תוצג.תצוגת האזהר

הנורית אזהר

ASCמחוון הפעלה 

. ASC OFF מחוון 

זהירות

כת.ייתכן שקיימת תקלה במער£

כב במקום בטוח ודומם אתהחנה את הר

המנוע. התנע מחדש את המנוע. בדוק אם

/חיווי נעלמו. אם הן נעלמו לא קיימת התצוגה

איןה לא נעלמה,תקלה. אם הודעת האזהר

באופן מיידי, אולם אנוכבך לעצור את הרצור

כב.בדיקת הרלדאוג לממליצים לך

ת שיוטבקר 

ה אוטומטית שלכת לשמירת שיוט היא מערבקר
בועה. ניתן להפעילה במהירויות של כ�מהירות ק

“ש ומעלה. 30 קמ

 נגרר(2WD)     מיתכב המצויד בהנעה קדאם ר£
 או מצבONכאשר מתג ההצתה במצב 

הגלגלים ורקONההפעלה נמצא במצב 
 על הקרקע,מיים או האחוריים נמצאיםהקד
בות עלולה להיכנס לפעולה,ת היציכת בקרמער

כב המצוידת רולגרום לתאונה. בעת גריר
 כאשר הגלגלים(2WD)     מיתבהנעה קד

מים, ודא שמתג ההצתה נמצאמיים מורהקד
 או מצב ההפעלהACC או במצב LOCKבמצב 

ה כאשר. בעת גרירOFF או ACCנמצא במצב 
מים, ודא שמתגהגלגלים האחוריים מור

 או מצב פעולהACCההצתה נמצא במצב 
.ACCנמצא במצב 

“גריר 8.עיין בנושא  �20 “ בעמוד  ה
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ה הער 

זהירות

בועה,כאשר אתה לא מעוניין לנהוג במהירות ק£
ת השיוט מטעמיהפסק את פעולת בקר

בטיחות.

ת השיוט כאשר התנאיםאל תשתמש בבקר£
בועה.אינם מאפשרים לשמור על המהירות ק

כים מפותלות,רלדוגמה, בתנועה עמוסה או בד
 רטובות או במורדקפואות, מכוסות שלג,

תלול.

בת הילוכים ידנית, לעולםכב המצויד בתיבכלי ר£
 (הילוךNאל תעביר  את ידית ההילוכים למצב 

ץ על דוושת סרק) בעת הנסיעה, מבלי ללחו
ההמצמד. פעולה זו תגרום לעלייה מהיר

בובי המנוע והמנוע עלול להינזק.בסי

ת השיוט לא תוכל לשמור עלבקרייתכן ש£
ה.מהירות הנסיעה בעלייה וביריד

ת בנסיעה בעלייה.מהירות הנסיעה עלולה לרד£
אתה יכול ללחוץ על דוושת ההאצה אם אתה

בעת.רוצה לשמור על המהירות שק

מהירות הנסיעה עלולה לעלות בעת הנסיעה£
ב להשתמש בבלמים כדיה. אתה חייביריד

תעבקש תוריהמה ,תאז תובקעב .בכרב טולשל
מראש מתבטלת.

ת שיוטבקרמתגים ל

A מתג � ON/OFF
ת השיוט.בוי של בקרמשמש להפעלה ולכי

 B מתג � SET-
תרבועה ולהגדמשמש להפחתת המהירות הק

המהירות הרצויה.

 C מתג � RES+
הבועה ולחזרמשמש להעלאת המהירות הק

בועה המקורית.למהירות הק

D מתג � CANCEL
בעה.ביטול המהירות שנקמשמש ל

ת שיוטבקר

הפעלה

יםאצמנאו מצב ההפעלה  התצהה גתמ רשאכ1.

תרקבבוי/הדלקת כי גתמ לע ץחל ,ON בצמב

תירונ .טוישה תרקב תא ליעפהל ידכ ,(A) טויש

.םינווחמה חולב קלדית יוויחה

ת שיוט)(בקר

ה הער 

ת השיוט, לחץ עלבעת הפעלת מתגי בקר£

ת השיוט באופן נכון. המהירותמתגי בקר

בועה  עלולה להתבטל באופן אוטומטי, אםהק

שני מתגים נלחצים בו זמנית.
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ה הער 

האץ או האט למהירות הרצויה, ולאחר מכן, לחץ2.

, בעת שנוריתSET- (B)ה על מתג לחיצה קצר

החיווי/הודעת תצוגה דולקת בלוח המחוונים.

כב ישמור על המהירות הרצויה.הר

 מופיע במסך המידע בתצוגהSETמחוון 

ב תכליתית.הר

ר כאשר אתה משחרר אתכב תוגדמהירות הר£

.SET- (B)מתג 

בועההעלאת המהירות הק

בועה.כים להעלות את המהירות הקרישנן שתי ד

+RES מתג
  בעתRES+ (C)לחץ לחיצה ממושכת על מתג 

רגה.בועה, והמהירות תעלה בהדנסיעה במהירות הק

פה מהמתג.כאשר אתה מגיע למהירות הרצויה, הר

בעה מהירות השיוט החדשה.כעת נק

ת שיוטבקר

כדי להעלות את המהירות הרצויה רק במעט, לחץ

 במשך פחות משנייה אחתRES+ (C)על מתג 

פה ממנו.והר

, תעלה מהירותRES+ (C)בכל לחיצה על מתג 

“ש. הנסיעה בכ� 1.6 קמ

דוושת ההאצה

בועה, השתמש בדוושתבעת נסיעה במהירות ק

ההאצה כדי להגיע למהירות הרצויה. לאחר מכן לחץ

בועפה ממנו מיד, כדי לק והרSET- (B)על מתג 

את מהירות השיוט הרצויה החדשה.

בועהת המהירות הקהורד

בועה.כים להוריד את מהירות הקרישנן שתי ד

-SETמתג 
 בעת נסיעהSET- (B)לחץ לחיצה ממושכת על מתג 

רגה. כאשרבועה והמהירות תרד בהדבמהירות הק

פה מהמתג. כעתאתה מגיע למהירות הרצויה, הר

בעה מהירות השיוט החדשה.נק

ת שיוט)(בקר
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כדי להוריד את המהירות הרצויה רק במעט, לחץ

פה במשך פחות משנייה אחת והרSET- (B)על מתג 

ממנו.

  תרד מהירות הנסיעהSET- (B)בכל לחיצה על מתג 

“ש. בכ� 1.6 קמ

ת שיוטבקר

דוושת הבלם

בועה, השתמש בדוושתבעת נסיעה במהירות ק

ת השיוט. לאחר מכן לחץהבלם המנתקת את בקר

בוע אתפה ממנו מיד, כדי לק והר SET- (B)על מתג

מהירות השיוט הרצויה החדשה.

ה הער 

ה זמנית שלהעלאה או הורד

המהירות

העלאת המהירות באופן זמני

פהלחץ על דוושת ההאצה באופן רגיל. כאשר תר

בועה.כב יחזור למהירות הקמהדוושה, הר

במצבי נסיעה מסוימים ייתכן כי תבוטל£

ה זה, עייןבעה. במקרמהירות הנסיעה שנק

“ בעמוד 56�6,  וחזור על “הפעלה בנושא 

ביעת המהירות.תהליך ק

ה זמנית של המהירותהורד

לחץ על דוושת הבלם כדי להוריד את המהירות. כדי

.RES+ (C) בועה, לחץ על מתגלחזור למהירות הק
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כתבוי המערלכי

בועה באופןניתן להפסיק את הנהיגה במהירות ק

: הבא

). (פעולתAבוי/הדלקה (לחץ על לחצן כי£

ת השיוט תופסק).בקר

).CANCEL) Dלחץ על מתג £

ת שיוטבקר

“חידוש המהירות שנק “ בעמודעיין בנושא  בעה

.6�60
ה אזהרלחץ על דוושת הבלם.£

בעה תבוטל באופן אוטומטי, בכל אחדהמהירות שנק
: מהמקרים הבאים

כאשר אתה לוחץ על דוושת המצמד (בכלי£
בת הילוכים ידנית).כב עם תיר

“ש£ כאשר אתה מאט את מהירותך לכדי 15 קמ
ב נסיעהבועה, עקאו יותר מהמהירות הק

בעלייה וכדומה.

כאשר אתה מאט את מהירותך לכדי £30
“ש או פחות. קמ

)ASCבית (בות האקטית היציכאשר בקר£
מתחילה לפעול.

“בקר “ASCבית (בות אקטית יציעיין בנושא  (

בעמוד 53�6

 רציפה,םיכוליה תביתב םידיוצמה בכר ילכב£

תועצמאבבועה ניתן לנטרל את המהירות הק

 זאת,תורמל .)קרס ךוליה( N בצמל בוליש

Nב את בורר ההילוכים במצב לעולם אל תשל
(הילוך סרק) במהלך הנהיגה, מכיוון שלא

ואתה עלול לגרוםתהיה לך בלימת מנוע,

ה.תאונה חמור

:כמו כן, המהירות הק בועה תתבטל במצב הבא

בת לתחוםכאשר מהירות  המנוע עולה ומתקר£

בובי המנוע.האדום במד סי

זהירות

בועה מופסקתכאשר מהירות הנהיגה הק£

בדבאופן אוטומטי בכל אחד מהמצבים מל

אלה המצוינים לעיל, ייתכן כי קיימת תקלה

ץ את המתג במער ת  של בקרON/OFFכת. לח

כז שירותכבך במרבדוק את רהשיוט, ודאג ל

מורשה של מיצובישי.
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בעהחידוש המהירות שנק

בעה בוטלה במצב המתואראם המהירות שנק

“ בעמוד 59�6, אתה יכול לחדשבוי המער”לכי כת

ם לכן על ידי לחיצה עלבעה קודאת המהירות שנק

), בעת נהיגה במהירות של RES+) C30מתג 

“ש או גבוהה יותר. במסך המידע יופיע המחוון קמ

SETב תכליתית. בתצוגה הר

בכל אחד מהמצבים הבאים שימוש במתג לא

בעה.מת שנקיאפשר לך לחדש את המהירות הקוד

:במצבים אלו, חזור על תהליך ק ביעת המהירות

ת השיוט לחוץ.של בקר ON/OFFמתג £

מגביל המהירות הוא כלי עזר לנהג, המסייע לו

בע מראש, תוך כדילמנוע חריגה ממהירות שהוא ק

ה על הספק מנוע.בקר

מגביל מהירות* 

מגביל מהירות*

 או מצבLOCKמתג ההצתה מסובב למצב £

.OFFההפעלה מועבר למצב 

ת השיוט כבויה.נורית חיווי של בקר£

ה הער 

ה הער 

זהירות
כת אינה משתמשת בבלמימכיוון שהמער£

ה,ראוליים), בנסיעה בירידשירות (בלמים היד
כב לחרוג מהמהירותעשויה מהירות הר

בעה מראש.שנק

כב במצבאם נהג מעוניין לשמור על מהירות הר
זה, עליו להפעיל בלמי שירות או להוריד הילוך.

בעהכב חורגת מהמהירות שנקאם מהירות הר
“ש למשך יותר מ�5 שניות מראש ביותר מ�3 קמ

ה שצוינה לעיל,לאחר הופעה של הודעת אזהר
ה למשך 10 שניות לכל היותר.יישמע צליל אזהר

ה ומקטין אתאם אתה נוסע ללא הודעת אזהר
כבבעה מראש כך שמהירות הרהמהירות שנק

“ש, תוצג הודעת חורגת ממנה ביותר מ�3 קמ
ה.ה אך יושהה צליל אזהראזהר

כב עדיין חורגתה זה, אם מהירות הרבמקר
“שמהמהירות שנק בעה מראש ביותר מ�3 קמ

למשך כ�30 שניות לאחר הופעתה של הודעת
ה למשך כ�10 שניותה, יישמע צליל אזהרהאזהר

לכל היותר.

בעהת עד למהירות שנקכב יורדאם מהירות הר
ה,מראש לאחר הופעתה של הודעת האזהר

ה, הוא נעלםההודעה נעלמת. אם נשמע צליל אזהר
גם כן.

בת הילוכים ידנית)כאשר דוושת המצמד (תי£

לחוצה, לא ניתן להפעיל את מגביל המהירות.

ה קוליתעם זאת, ניתנת עדיפות לאזהר£
רישתב דבות בטיחות או עקוחזותית מסי

הנהג.

בעה מראש נמוכה מדיאם המהירות שנק£
על סמך ההילוך הנוכחי, עלול להיווצר מצב

שמגביל המהירות לא יגביל את מהירות
כב, כדי למנוע השהיית מנוע.הר

בעהכב חורגת מהמהירות שנקאם מהירות הר
“ש , יהבהב המחוון בלוח המחוונים. מראש בכ� 3 קמ
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ה הער 

לחץ על המתגים אחד אחרי השני.£

ניתן להפסיק את פעולתו של מגביל£
המהירות באופן אוטומטי, אם לוחצים על

שני מתגים או יותר בו זמנית.

מגביל מהירות*

נתונים של מגביל מהירות בתצוגה

ב�תכליתיתר

ה של מגביל המהירותמתגי בקר

בגלגל ההגה ישנם 4 מתגים השולטים במגביל

המהירות.

A מתג  ON/OFF
.תוריהמה ליבגמ לש יוביכו הלעפהל שמשמ גתמה

B מתגSETרות) (הגד

משמש להתאמת המהירות הנוכחית למהירות

בעהת המהירות שנקבעה מראש ולהורדשנק

מראש.

C מתג+RES
משמש להפעלה מחודשת של מגביל המהירות

בעה מראש או כדי להגביר אתבמהירות שנק

בעה ראש.המהירות שנק

D מתגCANCEL(ביטול) 

מפסיק את פעולתו של מגביל המהירות.

Aהמצב בקר

ה כפי שמפורט למטה.ישנם 3  מצבי בקר
LIMIT OFF

STANDBYכאשר מגביל המהירות במצב 
כב יכולה לחרוג(המתנה), מהירות הר

בעה מראש.מהמהירות שנק

LIMIT
כב נמצא בשליטהמגביל המהירות פעיל. הר

בעה מראשכדי לא לחרוג מהמהירות שנק

OVER LIMIT
כב חורגת מהמהירותכאשר מהירות הר

“ש ויותר.שנק בעה מראש ב� 3 קמ

B מחווןSPEED LIMITER ON
 מופיע הסמלכאשר מגביל המהירות הופעל,

של מגביל המהירות.

Cבעה מראשמהירות שנק

בעה מראש מופיעה על הצגהמהירות שנק

ה.אם היא שמור

להדלקה

 כדיON/OFFבראש ובראשונה, לחץ על מתג 

להפעיל את מגביל המהירות. על מתג ההצתה

להיות מופעל ועל מיקום או מצב ההפעלה להיות

.ONב�

סימון של מגביל המהירות יופיע על לוח המחוונים.

הנתונים של מגביל המהירות מוצגים בתצוגה

ב�תכליתית בלוח המחוונים.הר
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להפעלה

-SET האץ או האט למהירות הרצויה ולחץ על מתג 
(B)מגביל המהירות שומר בזיכרון את מהירות  .

-SETכב הנוכחית כשאתה משחרר את המתג הר
(B)ע, מגביל המהירות מתחיל את פעולת. כרג

בעה מראש.ה כדי לא חרוג מהמהירות שנקהבקר

“שאם מהירות הר כב הנוכחית נמוכה מ�30 קמ

בוע), המהירות(המהירות המינימלית שניתן לק

“ש. המהירות שנקנק בעה מראשבעת לכ�30 קמ

המוצגת על לוח המחוונים. כמו כן, מצב הבקר

LIMIT.מוצג בלוח המחוונים 

מגביל מהירות*

בעה מראשת המהירות שנקהגבר

+באמצעות המתג  RES

+ RESלחץ לחיצה רציפה על המתג 

רגה המהירותת בהדלאחר לחיצה רציפה, מוגבר

בעה מראש המוצגת בלוח המחוונים.שנק

כאשר המהירות מגיעה למספר הרצוי, שחרר את

+ .RES (C)המתג 

“ש כלבעה מראש מוגברהמהירות שנק ת ב�5 קמ

0.5 שניות.

בעהאם נהג מעוניין להגביר מעט את המהירות שנק

+ ה, לחיצה קצרRESמראש, עליו ללחוץ על מתג 

בפחות מ�0.5 שניות.

“מ בכל נגיעה קצרהמהירות מוגבר ה.ת ב�1 ק

, דוושת ההאצהCANCELבאמצעות מתג 

SETומתג 

 כדי להפסיק אתCANCEL  (D)לחץ על המתג 

פעולתו של מגביל המהירות.

ה בלוח נעלם. מצב הבקרLIMITה מצב בקר

.LIMIT OFFהמחוונים משתנה למצב 
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בעההפחתת המהירות שנק

מראש

“שהמהירות שנק בעה מראש מופחתת ב�5 קמ

כל 0.5 שניות.

אם נהג מעוניין להפחית מעט את המהירות

ה (פחות מ�0.5בעה מראש, לחץ לחיצה קצרשנק

 ושחרר אותו.-SET (B)שניות) על המתג 

“מ בכל לחיצההמהירות שנק בעה מופחתת ב�1 ק

ה.קצר

, בלמי השירותCANCELבאמצעות המתג 

-SETוהמתג 

, כדי להפסיק אתCANCEL (D)לחץ על המתג 

פעולתו של מגביל המהירות.

 נעלם מלוח המחווניםLIMITה מצב הבקר

.LIMIT OFFה ומוחלף במצב בקר

-SET באמצעות המתג

. -SET (B)לחץ על המתג 

בעה מראש מוצגת בלוח המחווניםהמהירות שנק

רגה.ומופחתת בהד

מגביל מהירות*

SETהאץ עד למהירות הרצויה, לחץ על המתג �
(B).ושחרר אותו 

 מופיע שוב על לוח המחווניםLIMITה מצב הבקר

כנת.בעה מראש מתעדוהמהירות שנק

ך הרצוי, שחרר אתכאשר המהירות מגיעה לער

.-SET (B)המתג 

 נעלם מלוח המחווניםLIMITה מצב הבקר

.LIMIT OFFה ומוחלף במצב בקר
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המחוון של מגביל המהירות מוצג שוב והמהירות

כנת.בעה מראש מעודשנק

כבה זמנית של מהירות הרהגבר

ה חירום.נהג יכול להגביר מהירות באופן זמני במקר

פעולתו של מגביל המהירות מופסקת זמנית, וניתן

כב.להגביר את מהירות הר

זהירות

לחץ על דוושת ההאצה במלואה (מעבר למעצור

המגביר את כוח התגובה של הדוושה לפני סוף

מהלכה).

מגביל המהירות יכול לאפשר האצת פתע£

בהתאם למיקום של דוושת ההאצה. היזהר

מהאצות פתע.

בעהכב חורגת מהמהירות שנקאם מהירות הר

“ש ויותר, מופיעות הודעות אזהר המראש ב�3 קמ

בלוח המחוונים.

זהירות

ה הער 

ה הער 

הפסקת פעולה

כים הבאות כדי להפסיקרהשתמש באחת מהד

את פעולתו של מגביל המהירות.

.CANCELלחץ על מתג £

 של מגביל המהירות.ON/OFFלחץ על מתג £

 אוCRUISE CONTROL ON/OFFאם מתג £

 לחוצים, מופסקתACC ON/OFFמתג 

פעולתו של מגביל המהירות.

אם פעולתו של מגביל המהירות מופסקת על£

ידי מצבי הפעלה אחרים, ייתכן כי מדובר

כת.בתקלת מער

הפסק להשתמש במגביל המהירות וכבה

כז שירותכבך במרבדוק את ראותו. דאג ל

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

מגביל מהירות*

ה עלהאט עד למהירות הרצויה ולחץ לחיצה קצר

.-SET (B)המקש 

מגביל המהירות יהיה פעיל שוב כאשר תפחת

בעהכב ותיכנס אל תחום המהירות שנקמהירות הר

ב למהירות מופרזת.שים ל£מראש.

בעההנהג יכול לשנות את המהירות שנק£

מראש במהלך האצת חירום.
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ה אזהר

זהירות
ייתכן כי לאחר הפסקת הפעולה יאפשר מגביל£

כב, בהתאםהמהירות האצת פתע של הר

למצב של דוושת ההאצה. הייה זהיר.

בעה,כב גבוהה מהמגבלה שנקכאשר מהירות הר

כבמגביל המהירות נכנס לפעולה מיד ומהירות הר

המופחתת, כאילו הייתה דוושת ההאצה סגור

במלואה.

זהירות
ייתכן כי תרגיש זעזוע, תלוי בעוצמת£

ההתנגדות. הייה זהיר.

לחידוש פעולה

מגביל המהירות שומר בזיכרון את המהירות

כת מנוטרלת. ניתןבעה מראש כאשר המערשנק

לחדש את פעולתו של מגביל המהירות באמצעות

+ בעה מראשת על המהירות שנק שומרACCכת מער).RES) Cלחיצה על מתג 

ך בלחיצה על דוושת ההאצה. באמצעותללא צור

ת את המהירות היחסיתכת מודד), המערAחיישן (

כב שלפניך. כמו כן,כבך לרחק היחסי בין רואת המר

כבבע בין כלי הרחק שנקת על המרכת שומרהמער

ב יותר מדיכבך, אם הוא מתקרבאמצעות האטת ר

כב שלפניך.לר

םבית היא כלי עזר לנהג, התורפטית שיוט אדבקר

כים מהירות. פנסי בלימה נדלקיםרלנוחות הנהיגה בד

במהלך בלימה אוטומטית.

טויש תרקבכת מער

)ACC( *תיביטפדא

ACCנהג אחראי לנהיגה בטוחה. גם כאשר £
בטיחות.כז תמיד בנסיעה ודאג למופעל, התר

כת זובד. מער בלACCלעולם אל תסתמך על £

ה להפחית את העומס המופעל על הנהג.נועד

ה למנוע התנגשויות או לנהוגכת לא נועדהמער

ה לפצותכת אף לא נועדכב. המעראוטומטית בר

על אובדן הריכוז של הנהג בשל הסחות דעת

ם אוה בראות בשל גשאו רשלנות, או על היריד

פל.ער

 ACCה. היא לא תחליף לנהיגה בטוחה וזהיר

הייה תמיד מוכן להפעיל את הבלמים.

חק.ת מרת שיוט ללא בקרבחור בבקרבאפשרותך ל
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

זהירות

ה אזהר

גות בזיהוי המצב האמיתיכת עלולה לשהמער£

כב שלפנים ומצבו, לתנאי מזגבהתאם לר

ך.רהאוויר ולתנאי הד

כב שלפניםכת לא תאיט  אם הרבנוסף, המער

כבהפעיל את הבלמים בפתאומיות או אם ר

חק קצר ביניכם.אחר נכנס לפניך ונוצר מר

ךרב לדכת או חוסר תשומת לשימוש לקוי במער

, עלוליםACCה על הנובעים מהסתמכות יתר

לגרום לתאונה.

זהירותזהירות

כת לא תזההבמצבים הבאים ייתכן כי המער£

כב שלפנים או שהיא תזהה עצם אחרזמנית ר

כב ותפעיל התרעה.שהוא לא כלי ר

ב, אם אתהב לא יציכבך בנתיאם מצב ר£
מסובב את גלגל ההגה שמאלה וימינה

בות נובע מתאונתבתכיפות או אם חוסר היצי
.’כב אחרים וכדכים, תקלות בכלי ררד

כב שלפנים לא נוסעבה הרך שרבנהיגה בד£
ישר לפניך.

כים קפואות,רכים חלקות כגון דרבד£

כי עפר.רמושלגות או ד

ם, שלג, סופותבתנאי מזג אוויר קשים (גש£

).’חול וכד

בירידות תלולות.£

כים המאופיינות בעליות ובירידותרבד£

בים.תלולות או בשינויי שיפוע ר

בתנועה שדורשת האצה והאטה תכופה.£

בות נשמעת לעתיםאם התרעת ההתקר£

קרובות.

כב אחר.כבך נגרר או גורר ראם ר£

ה או בגלגליםכבך נבחן בדינמומטר שלדאם ר£

חופשיים.

ץ האוויר בצמיגים לא תקין.£ אם לח

ה חירום.אם התקנת צמיג חלופי במקר£

אם התקנת שרשראות שלג.£

הקפד לנקוט את אמצעי הזהירות הבאים, כדי£

כת במצב תקין.לשמור על המער

כת עלול לגרוםבי המערכיטיפול לא נכון בר

ה בביצועי החיישנים.ליריד

הימנע מלחבוט בחיישנים ולעולם אל תחבל£

בוע של החיישנים.בבורגי הקי

יש לשמור על הניקיון של החיישן ושל£

המכסה שלפניו.

 באחד המקריםACCלעולם אל תשתמש ב�£
הבאים, כדי לא לגרום תאונות.

כיםרה או דכים שנצפית בהם תנועה כבדרבד£
מפותלות ומרובות שיפועים.

בות כניסה אליו אובנהיגה בעיקול, לר£
ב סגור באזוריציאה ממנו או נהיגה לצד נתי

.’שמתבצעים בו עבודות כביש וכד
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ה אזהר

כתכבך כאשר מערלעולם אל תעזוב את ר£

ACCכב במצב נייח. בעת במצב החזקת ר

כב, הפעל את בלם החניה והעברבת הרעזי

 (חנייה).Pאת בורר ההילוכים למצב 

כב במצב נייח, ניתן במצב החזקת רACCכאשר 

כב מלפנים, כאשרב אחר הרלהמשיך את המעק

ACC READY TOהוא החל בנסיעה ההודעה 
ACC) RESUMEמוכנה לחידוש פעולה) תוצג 

ב תכליתית.במסך במידע בתצוגה הר

להתחלת תנועה מחדש, לחץ על המתג או לחץ

על דוושת ההאצה.

ה הער 

זהירות

בו מותקן החיישןאל תכסה את האזור ש£

בקות, לוחיתבאיור) במד(אזור מוצל ש

.’בר אחר כגון סורג מגן וכדרישוי או כל ד

בצע בואין לצבוע את מכסה החיישן או ל£

שינויים.

הימנע משימוש בצמיגים במידות שונות£

מאלה המפורטות, ושמור על בלאי שווה

בכל הצמיגים.

כבך.אל תבצע שינויים במתלים של ר£

אם מכסה החיישן או החיישן עצמו התעוותו£

 ופנהACCבגלל תאונה, אל תשתמש ב� 

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורלמר

כב אינה מזהה רACCכת כאשר מער
בע מראשחק שנקמלפנים בתוך המר

בעת.כבך נוסע במהירות שקר

בוע את מגבלת המהירות בטווח בין 30ניתן לק

“ש ל “ש.קמ בין 180 קמ

ה חורגת מהמהירותכב בירידאם מהירות הר£
כת בולמת באופןבעה מראש, המערשנק

כב.אוטומטי כדי לשמור על מהירות הר

אם אתה לוחץ על דוושת הבלם כאשר£
הבלימה האוטומטית פעילה, תרגיש שדוושת
הבלמים קשה. אין זו תופעה חריגה.
באפשרותך להמשיך ללחוץ על דוושת הבלם

ם כוח בלימה חזק יותר.לש

במהלך בלימה אוטומטית נשמע רעש אופייני£
ואינו חריג.

כב מזהה רACCכת כאשר מער
שארמ עבקנש קחרמה ךותב םינפלמ

בה לכך מגיACCכת כב שלפנים עוצר, מעראם הר

כבך.ת רבאמצעות עציר

כב במצב נכנסת למצב החזקת רACCכאשר 

.HOLDכב עצר, יוצג מחוון נייח לאחר שהר

חק מלפנים (מרווח זמן) שולטת במרACCכת מער
כב שלפניך,כבך ומהירות הרבהתאם למהירות ר

ך.ה הצורומפעילה בלמים במקר
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

זהירות

ה אזהר

כב לפנים, לא מבחינה ברACCכת ה�כאשר מער

כב הנוסע מלפניםנשמע צליל התרעה וסמל הר

רגה כדי להגיעכב מאיץ בהדנעלם מהמסך. הר

בעה מראש וממשיך לנסוע במהירותלמהירות שנק

זו.

בותהתרעת התקר

כבכבך לרחק בין ר פעילה והמרACCכת כאשר מער

כת צליל התרעהשלפניך קצר מדי, מפיקה המער

בה לכך היא אי יכולתה. הסיומציגה הודעת אזהר

הבצע בלימת חירום, במקר לACCכת ה�של מער

כב שלפנים, או להבחיןחק קטן מדי מהרשל מר

“ אותך.בר “חותך כב ש

כב שלפניךחק מהרה זה, הגדל את המרבמקר

באמצעות לחיצה על דוושת הבלמים או בצע פעולות

האטה אחרות.

כת כדי לא בשימוש, כבה את המערACCאם £

למנוע הפעלה מקרית ותאונה פתאומית

בותיה.בעק

 כאשר הנך נמצאACCלעולם אל תפעיל את £

ץ לר כב.מחו

ה או מפיקה לא מבצעת בקרACCכת מער£

: התרעה במצבים הבאים

כת מבחינה בגוף אחר שהוא לאהמער£

כב, כגון הולך רגל.ר

םיבצמב העבקנש תוריהמל ץיאהל לולע ךבכר£

םא ,ותוא טאהל ידכ םימלב לעפה .םיאבה

.ךירצ

כב שמלפנים,כבך כבר לא נוסע אחרי הראם ר£

כבךלדוגמה, ביציאה מכביש מהיר או כאשר ר

ב.כב שמלפנים מחליף נתיאו הר

בנהיגה בעיקול.£

בכב שמלפנים עצר או מחליף נתיאם הר£

 לאACCכב זה, כב נייח אחר נמצא לפני רור

כב הנייח.ת האטה עד הרבצע בקרי

ה הער 

כב במצב החזקת רACCכת אשר מערכ£
במצב נייח, פנסי הבלימה יידלקו.

כב במצב החזקת רACCכת כאשר מער£
כב לא יתחיל לנוע שוב עד, אלאבמצב נייח, הר

אם תלחץ שוב על המתג או תלחץ על דוושת
ההאצה.

ACCאם ידית מחווני הכיוון מופעלת כאשר £
כב כדיכת עשויה להאיץ את הרפעילה, המער

כב שלפניך.לסייע בעקיפת הר

כב שלפניך מתחיל לנוע תוך 2 שניותאם הר£
כבך יחל לנוע.ה, רמהעציר

כב במצב החזקת רACCכת כאשר מער
כת עצור/סע אוטומטיתבמצב נייח., מער

)AS&Gתפעל אם תנאי ההפעלה (
מתקיימים אפילו אם אתה לא לוחץ על דוושת

הבלם.

“מער “AS&Gכת צור/סע אוטומטית  (ראה  (
בעמוד 24�6.
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

זהירותזהירות

כת פועלת באופן לא תקיןכאשר המער£

 מזהה מצב לא רגיל, מוצגAVV(כאשר 

(ACC SERVICE REQUIRED
ACC)     .(דורשת טיפול

 אינה שולטת בהאצה אוACCכת מער£

בהאטה. היא רק מפיקה התרעה במצב

הבא.

כב שלפניך חונה או נע במהירותהר£

נמוכה מאוד.

 לא תשמור על המהירותACCייתכן כי £

כב שלפניך ולאחק מהרבעה או על המרשנק

בתפיק התרעה לנהג, אם היא לא מזהה היט

כב שלפנים במצבים הבאים.את הר

חקכבך במרב לפני רכב אחר משתלכאשר ר£

קצר.

כב שלפניך נוסע בצד ימין אוכאשר הר£

ב.שמאל של הנתי

כב שלפנים גורר גרור.כאשר הר£

כב שלפניך נמוכהכאשר מהירותו של הר£

בה ממהירותך.בהר

כב שלפניך הוא אופנוע אואם כלי הר£

אופניים.

משאית גדולה שאינה מובילה מכולה.£

כב מטען הבולט מהמנשא.לר£

כב נמוך.ר£

כב מרווח גדול מאוד מהקרקע.לר£

עליות וירידות מרובות.£

ך חריגים או לא ישרים.רנהיגה בפני ד£

ה.נהיגה במנהר£

ביםהובלת מטענים כבדים מאוד במוש£

האחוריים או באזור המטען.

זמן מה אחרי התנעת המנוע.£

בותבות השתלנהיגה בעיקולים, לר£

בבכביש או יציאה ממנו או נסיעה לצד נתי

סגור בעבודות כביש או באזור דומה.

אם מכסה החיישן והחיישן מלוכלכים או£

ח*.מכוסים בשלג או קר

כבאם מים, שלג או חול ניתזים בידי הר£

שנוסע לפנים או בכיוון הנגדי*.

: אחרי ש� *ACCהפסיק לפעול אוטומטית 

 לא תפעלACCבשל זיהוי ביצועים ירודים, 

באופן זמני ותודיע על כך לנהג באמצעות

צליל התרעה והודעה. כאשר תשוב

כת לפעול, תבוטל ההודעה.המער

אם ההודעה לא נעלמת, ייתכן כי ישנן

כת.חריגות במער

כז שירות מורשה שלנא פנה למר

ס.מיצובישי מוטור

ת שיוטמתגי בקר

ACC ON/OFF     1 � מתג
ACCמשמש להפעלה ולהפסקת פעולה של 

ת שיוטאו של תפקוד בקר

2�����SET � מתג 
ביעת מהירות רצויה ולהפחתתמשמש לק

בעה מראש.המהירות שנק

+ 3RES � מתג 
 במהירותACCכת משמש להפעלת המער

תבעה מראש וגם להגברהמקורית שנק

בעה מראש.המהירות שנק

4CANCEL � מתג 
ACCכת משמש להפסקת פעולתה של מער

ת השיוט.או של בקר

ACCחק 5 � מתג המר
כבךחק בין ררות המרמשמש לשינוי הגד

כב שלפניך.לר
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ה הער 

פעל את המתגים באופן נכון ואחד אחריה£
השני.

כת או אתניתן להפסיק את פעולת המער
ה שלה באמצעותפעולתו של תפקוד הבקר
מתגים או יותר.לחיצה בו�זמנית על שני 

תצוגה לסיוע בנהיגה

1ACC � מחוון 
 מופעלתACCכת מציין שמער

:2 � מחוון מצב בקר ה
 פעילהACCכת מציין שמער

ת מראשר3 � מהירות מוגד
המחוון מציין את מהירות היעד

  מצב
תצוגה

 המתנהפעיל

כבהתגלה ר

מלפנים

:ה של המררסמל ההגד5 � חק מלפנים

בע מראש.חק מלפנים שנקמציין את המר

“ “פעיל “ ו “המתנה   : ישנם שני סוגי מצבים

“כלי ר “4 � סמל  כב לפניך
כב מלפנים.מופיע כאשר החיישן מבחין בר

“ “פעיל “ ו “המתנה  : ישנם שני סוגי חיווי

ACC כתכיצד להשתמש במער

                                 מצב

 המתנהפעיל

                                 מצב

 המתנהפעיל

“)הפעלת  המער “המתנה כת (במצב 

,ONכאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה ב�

כת. מערACC ON/OFFה על מתג לחץ בקצר

ACCע. מופעלת כרג
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ACCכת הפעלה של מער

“),ACCכת כאשר מער “המתנה  מופעלת (מצב 

 בזמן נהיגה.SETלחץ על המתג �

בעה מראש מופיעה על מסך המידעמהירות שנק

ב�תכליתית.בתצוגה הר

באפשרותך להגדיר את מגבלת המהירות בטווח בין

“ש ל “ש.30 קמ בין 180 קמ

ת המהירותבאפשרותך להגדיר ולהפעיל את בקר

“ש, תוך כדי כשאתה נוהג במהירות 0 � 30 קמ

ה זה מהירות היעדכב לפניך. במקרשהתגלה ר

“ש.רמוגד ת ל�30 קמ

כתת מהירות מחוץ לטווח זה לא תגרום למעררהגד

ACCת המהירות. להתחיל את בקר

ה הער 

 מופעלת כאשר מתגACCכת גם אם מער£

או מצבLOCK ההצתה מסובב למצב 

כת לא, המערOFFההפעלה מועבר ל�

מופעלת אוטומטית כאשר מתג ההצתה

מופעל בפעם הבאה.

 מופיעSET מותחלת, מחוון ACCכת ה� כאשר מער

חקעל המסך. בו זמנית, התצוגה שמראה את המר

“ר “ (רק כאשר מערמלפנים ואת הסמל  כתכב לפניך

כב מלפנים) מוחלפת לתצוגה מבחינה ברACCה�

ה.של מצב בקר

ה הער 

 אינה יכולה להתחיל אתACCכת ה�מער£
ת המהירות באחד המצבים הבאים. אתהבקר
ה.בל התרעה על כך באמצעות צליל אזהרמק

“ש.מהירות הרכאשר £ כב  מעל 180 קמ

ב�תכליתית, יופיעעל מסך המידע של התצוגה הר

.ACCכת מידע על מער

כת מופעלת, היא נמצאת במצבכאשר המער

“. במצב זה לא יופעלו תפקודי הבקר ה של“המתנה

כת.המער

כאשר אתה מגיע למהירות הרצויה, שחרר את

בעה מראש,. זוהי המהירות שנקSETהמתג �

ת המהירות לפי מפעילה את בקרACCכת ה�ומער

ה הזאת.רההגד

 פעילה (במצב המתנה),ACCכת ה� כאשר מער

כב כאשר מזוהה רSET�אם אתה לוחץ על הלחצן 

כבך נעצר בעת שאתה לוחץ על דוושתמלפנים ור

כבך תוגבל ומהירות רHOLDהבלם, תוצג ההודעה 

“ש. ל� 30 קמ
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

זהירות +  שימוש במתג  RES:      :      :      :      :      

“ש בכל לחיצה על כאשר המהירות גדלה ב�1 קמ

+  פועלת. אם אתהACCת ה�בקר כשRESהמתג 

ת ב�לוחץ לחיצה רציפה על המתג, מהירות מוגבר

“ש כל פעם. 5 קמ

ה הער 

ביעה שלישנו זמן השהיה מסוים בין הק£

בין האצה למהירות זו.המהירות החדשה ל

ביעת המהירות אפשרי גם אם ישנותהליך לק£

ה זה,כב שנוסע לפניך. עם זאת, במקרר

בעה מראש גדלה ללא ביצועהמהירות שנק

האצה בפועל.

בזמן לחיצה רציפה על המתג נשמע צליל£

ה, כל פעם שמשתנה המהירותאזהר

בעה מראש.שנק

:   שימוש בדוושת ההאצה

תכאשר דוושת ההאצה לחוצה במהלך הנהיגה ובקר

ACCפעילה, באפשרותך להאיץ באופן זמני מעבר 

בעה מראש.מהירות שנק

כב מגיע למהירות הרצויה החדשה, לחץכאשר הר

בעה. מגבלת המהירות החדשה נקSETעל המתג �

כת.במער

ה הער 

“שהרכאשר £ כב נוסע במהירות בין 0 קמ
“ש ומער  אינהACCכת ה�ל� 30 קמ

כב מלפנים.מבחינה בר

 כבויהASCכת מערכאשר £

.תולעופ TCL וא ABS ,ASC תוכרעמ רשאכ£

R (חניה), Pכאשר בורר ההילוכים במצב £
 (הילוך סרק).N(נסיעה לאחור) או 

בעת לחיצה על דוושת הבלמים (רק£
כב בתנועה )כאשר הר

ב.בלם החניה משולכאשר £

כת מבחינה בעצמה בביצועיהמערכאשר £
בקות של חומריםב הידכב ירודים עקר

מזהמים על החיישן.

כת.ה כלשהי במערישנה חריגכאשר £

ת הבטיחות של הנהגחגורכאשר £

ת.משוחרר

דלת הנהג פתוחה.כאשר £

רון תלול.כב נעצר על מדהרכאשר £

בעה מראשה של המהירות שנקהגבר

זהירותכים להגדיל את מגבלת המהירות.רישנן שתי ד
בה  שלת קירת בלימה ותפקוד אזהרבקר£

 אינם פועלים בעת לחיצה עלACCכת מער

דוושת ההאצה.

יש להגדיר את המהירות בהתאם לתנאים£

הקיימים.
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

זהירות

  שימוש בדוושת הבלמים

ה הער 

ה הער 

ת ה�אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים כאשר בקר

ACCה מופסקת ואתה יכול להאט. פעילה, הבקר

כב מואטת עד למהירות הרצויה,כאשר מהירות הר

הר. המהירות החדשה הוגדSETלחץ על המתג �

כת.במער

ביעת מהירותישנו זמן השהיה מסוים בין ק£

בין האטה בפועל לאותה מהירות.חדשה ל

כבך נוסע אחריוכב לפניך וראם ישנו ר£

בעהבמהירות נמוכה יותר מהמהירות שנק

מראש, מגבלת המהירות מופחתת ללא

האטה בפועל.

כב במצב החזקת רACCכת כאשר מער£

במצב נייח, לא ניתן להגדיר מהירות.

 מופסקת אם אתה לוחץ עלACCת בקר£

ה אינהדוושת הבלמים. פעולה הבקר

מתחדשת לאחר שחרור של דוושת הבלמים.

יש להגדיר את המהירות בהתאם לתנאים£

הקיימים.

ה הער 

הסימן של מגבלת המהירות על הצג מראה£
“ בעת לחיצה על דוושת ההאצה. סימן ���“

זה מופיע כל עוד דוושת ההאצה לחוצה.

רות המהירותת להגד חוזרACCת ה�בקר£
ע שאתה משחרר את דוושתהמקורית ברג
תבות מסוימות,  ייתכן כי בקרההאצה. בנסי

כת ה�ה של מערהבלימה ותפקוד האזהר
ACCלא יפעלו לזמן קצר, לאחר שחרור של 

דוושת ההאצה.

לא ניתן להגדיר את מגבלת המהירות£
כשדוושת הבלמים לחוצה.

הפחתה של מגבלת המהירות

כים להפחית מגבלת המהירות.רישנן שתי ד

-SET   שימוש במתג

 מפחיתה את מגבלתSETכל לחיצה על מתג �

“ש כש  פעילה. אםACCת בקרהמהירות ב�1 קמ

אתה לוחץ לחיצה רציפה על המתג, מופחתת

“ש. מגבלת המהירות במרווחים של 5 קמ
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ה הער 

בעה מראש עלהסימן של המהירות שנק£

“ כשדוושת ���“ התצוגה הופך לסימן 

ההאצה לחוצה. סימן זה מופיע כל עוד הדוושה

לחוצה.

 גםACCת ה�בטל את בקרבאפשרותך ל£

. אםACC ON/OFFבאמצעות לחיצה על מתג 

ACCכת ההמתג לחוץ, פעולתה של מער
מופסקת.

 או מתגCANCELאם אתה לוחץ על מתג £

ACC ON/OFFכבביטול מצב החזקת ר ל

ם קדימה.כב יתחיל להתקדבמצב נייח, הר

ה הער 

ACCת ביטול  בקר

ACC תביטול  בקר  ל

 באחתACCת ה�בטל את בקרבאפשרותך ל

כים הבאות.רהד

ת למצבכת עוברה מבוטלת, המערכאשר הבקר

. באפשרותך לחדש את הבקר “ ה“המתנה

+ , אםSET או �RESבאמצעות השימוש במתגים 

ה.מתקיימים התנאים להפעלת הבקר

.CANCELלחץ על המתג £

זהירות

כבלהאצה זמנית של הר

כב באופן זמני, פשוט לחץ עלכדי להאיץ את הר

כבדוושת ההאצה. שחרור הדוושה מאט את הר

תבעה מראש, ובקראוטומטית עד למהירות שנק

ACC.מחדשת את פעולתה 

ת הבלימהכאשר דוושת ההאצה לחוצה, בקר£

בה אינם פעילים.ת הקירותפקוד האזהר

יש להגדיר את המהירות בהתאם לתנאים£

הקיימים.

“ כתוצאהכת עוברכאשר המער “המתנה ת למצב 

  כבה.SET, מחוון ה�ACCת ה�מביטול בקר

“רוהתצוגה של המר “חק לפנים  וסמל  כב מלפנים

כב מבחינה ברACCכת (שמוצג רק כשמער

“ בתצוגה. “המתנה מלפנים) מועברים למצב 

ה הער 

ת הבלימה ותפקודיבמצבים מסוימים בקר£

 לא יפעלו לזמןACCכת ה של מערהאזהר

קצר לאחר שחרור של דוושת ההאצה.

בעהלא ניתן לכוונן את המהירות שנק£

מראש כל עוד דוושת ההאצה לחוצה.

לחץ על דוושת הבלם. (למעט במצב החזקת£

כב במצב נייח).ר
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ה אזהר

.ASCכאשר מופסקת פעולת £

 פעילות.TCL או ABS, ASCכות כאשר מער£

ב.כאשר בלם החניה משול£

ה ביכולת שלה להבחיןכת מזהה ירידכאשר המער

ב חסימה בחיישנים כגון לכלוך.כב לפניך עקבכלי ר

הבל התרעה על כך באמצעות צליל אזהראתה מק

או הודעת תצוגה.

בעהאף על פי שתבוטל נהיגה במהירות שנק£

, לעולםNבות מעבר למצב סרק מראש בעק

ב את בורר ההילוכים במצב זה תוךאל תשל

כדי בלימת מנוע, כדי לא לגרום תאונה

ה.חמור

ACCכת  מבוטלת אוטומטית ומערACCת ה�בקר
“ באחד המצבים הבאים.עובר “המתנה ת למצב 

ה והודעתבל התרעה באמצעות צליל אזהראתה מק

ה באמצעותתצוגה. באפשרותך לאתחל את הבקר

+  אם מתקיימים שוב התנאיםSET או �RESמתגים 

ה.לחידוש הבקר

כב במצב נייח, במצב החזקת רACCכת אם מער

בלם החניה החשמלי יופעל.

R (חניה) Pכאשר בורר ההילוכים במצב £
 (הילוך סרק).N(נסיעה לאחור) או 

ת.ת הבטיחות של הנהג משוחררכאשר חגור£

כאשר דלת הנהג פתוחה.£

כב  מלפנים, אינה מזהה יותר רACCכאשר £

כב במצב נייח.ה  במצב החזקת רבעוד

כב במצב נייחכב במצב החזקת רכאשר הר£

למשך 10 דקות או יותר.

רוןכב גולש במדכת מזהה שהרכאשר המער£

כב במצב נייח.כב במצב החזקת רבעת שהר

כב מעריכה שמצב החזקת רACCכת אם מער

כב במקומובמצב נייח אינו יכול לשמור על הר

כב מלפניך עצר, מצברון תלול לאחר שהרבמד

ה מוצגתכב במצב נייח מבוטל ואזהרהחזקת ר

ב תכליתית.במסך מידע בתצוגה הר

לחץ על דוושת הבלם.

: מצב זה ייתכן כאשר

כת הבלמים התחממה יותר מדי בשלמער£

רון ארוך.הפעלה ממושכת של הבלמים במד
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ה הער 

כתלחיצה על המתג מפסיקה את פעולת מער£

ACCה. גם אם היא מבצעת בקר

בעה מראש מתאפסת לאחרהמהירות שנק£

 או כאשר מתגACCהפסקת הפעולה של 

/OFFכת ההפעלה במצב ההצתה או מער
LOCK.

 במצב פעיל כאשר מתגACCכת גם אם מער£

/OFFכת ההפעלה במצב ההצתה או מער
LOCKכת לא הופכת לפעילה בפעם, המער

ההבאה שמתג ההצתה מופעל.

החידוש הבקר

כתת המער (העברACCת ה�לאחר ביטול של בקר

“) באמצעות לחיצה על מתג “המתנה למצב 

CANCELאו על דוושת הבלמים, באפשרותך לחדש 

בעה מראשה במהירות המקורית שנקאת הבקר

+ .RESאם אתה לוחץ על המתג 

כב במצב נייח, ניתן במצב החזקת רACCכאשר 

כב מלפנים, כאשרב אחר הרלהמשיך את המעק

ACC READY TOהוא החל בנסיעה ההודעה 
RESUME) ACCמוכנה לחידוש פעולה)  תוצג 

בלוח המחוונים.

 או+ RESלהתחלת תנועה מחדש, לחץ על מתג 

לחץ על דוושת האצה.

ם, שלג, סופותבתנאי מזג אוויר קשים כגון גש£

.’חול וכד

ח מכסיםחומרים זרים כגון לכלוך, שלג או קר£

את החיישן.

כב בכיוון הנגדי מתיזים מים,כב שלפנים או רר£

שלג או לכלוך.

בה מספר קטן עלך לא עמוסה שרנהיגה בד£

כב או מכשולים לפנים.כלי ר

אם ההודעה לא נעלמת מהתצוגה, ייתכן כי ישנה

כז שירות מורשה של. פנה למרACCתקלה ב�

ס.מיצובישי מוטור

כת נתקלת בבעיות מסוימות,  פעולתכאשר המער

בל התרעה על כך באמצעותכת תופסק. תקהמער

ה והודעת תצוגה. אם ההודעה לא נעלמתצליל אזהר

ת מתג ההצתה ומצב ההפעלהגם לאחר העבר

, נא פנהONה למצב  ובחזרOFFאו LOCK למצב 

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורלמר

ACCכת להפסקת פעולתה של מער

כת, לחץ על המתגכדי להפסיק את פעולת המער

ACC ON/OFF כאשר ACC.במצב פעיל 



 6

6-77התנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגה

(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ת מהירותכת בקרת שיוט (מערעיין בנושא ”בקר

אוטומטית)” עמודים 55�6.

זהירות

תבקרכת אוטומטית לת שיוט (מערבקר£

בותכב) לא מפיקה התרעה בהתקרמהירות הר

חק בין שני כלית מרכב שלפנים ולא מבקרלר

כב.ר

ה הער ה הער 

תהתנאים שיש לעמוד בהם לפני חידוש בקר£
רושים להפעלת הם זהים לאלה הדACCה�

ה ההתחלתית.הבקר

כב לאכאשר דוושת הבלם נלחצת, הר£

יתחיל לנוע מחדש גם אם הנהג הפעיל את

המתגים.

חק מלפנים משתנה בהתאם למהירות.המר£

חק.ך המרככל שמהירות גבוהה יותר, מתאר

חק מלפניםרות של מרלשינוי הגד

חקת המררבכל פעם שאתה לוחץ על המתג להגד
ב. גם לאחרר עוקדה משתנה בסרנים, ההגדמלפ

ה למצב הפעלה או העברACCכת הפסקת מער

OFFחקרות המרת בזיכרון את הגדכת שומר, המער

ת.בחרמלפנים האחרונות ש

ארוך 

ת מהירותת שיוט (בקרהפעלה של בקר

)ACCאוטומטית 

/ACC ONאם אתה לוחץ לחיצה ארוכה על מתג 
OFFכאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה 

 מופסקת,ACCכת  ופעולת מערONבמצב 

ב�ת שיוט. מסך המידע בתצוגה הרמופעלת בקר

ת השיוט ונשמעתכליתית משתנה למסך בקר

ה בו�זמנית.צליל אזהר

ת שיוט מופסקת אם אתהפעולתה של בקר

 או מעביר LOCKמעביר את מתג ההצתה  למצב

.OFFאת מצב ההפעלה ל�

קצר 
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(FCM)מית* כת אפחות התנגשות קדמער

ה אזהר

ה נועדFCMכת נהג אחראי לנהיגה בטוחה. מער£

בות תאונה או למנועמו בעקלמתן נזקים שנגר

הכת לא נועדהתנגשות ככל האפשר. המער

לפצות על אובדן הריכוז של הנהג בשל הסחות

םה בראות בגלל גשדעת או רשלנות, או על יריד

כת היא לא תחליף לנהיגהפל. המעראו ער

ה. תמיד הייה מוכן להפעיל ידניתבטוחה וזהיר

את הבלמים.

 פועלת כדי למנוע התנגשויותFCMכת מער£

חזיתיות ככל הניתן. עם זאת, תוצאות פעולתה

משתנות בהתאם למצבים ולתנאים הקיימים

ך והיגוי, האצה ובלימה. לכן, ביצועירכגון תנאי ד

כבך נמצאהתפקוד לא זהים תמיד. אם ר

בסכנת התנגשות, נקוט את כל פעולות

חיות כגון לחיצה חזקה עלההתחמקות ההכר

כת פעילה ובין אםדוושת הבלם, בין אם המער

לא.

.FCMאל תנסה לאשר את הפעולה של £

במצבים מסוימים, זה עלול לגרום לתאונה

שתסתיים בפציעה קשה או מוות.

בוע את כדי לקA משתמשת בחיישן FCMכת מער

ב נסיעה ואתכב מלפנים באותו נתיחק מהרהמר

כתכבך. אם המערהמהירות שלו ביחס למהירות ר

כבכבך נמצא בסכנת התנגשות עם הרמעריכה כי ר

מלפנים, היא מפיקה התראות חזותיות וקוליות

 מעלה את לחץ נוזל,)FCMה של (תפקוד אזהר

)FCMם של הבלמים (תפקוד של מילוי בלמים מוקד

ומספקת תגבור בלימה כאשר אתה לוחץ על דוושת

) כדי למנועFCMהבלמים (תפקוד תגבור בלמים של 

התנגשות.

מתכת גורת, המערכאשר סכנת ההתנגשות גובר

לפעילות מתונה של הבלמים כדי לעודד אותך

כת מעריכה כילהפעיל בלמים. אם המער

בה, היא מפעילה בלימת חירום כדיההתנגשות קר

להפחית נזקי התנגשות או להימנע מהתנגשות

).FCMאפשרית (תפקוד בלימת 

במהלך בלימה אוטומטית נדלקים פנסי בלימה.

כת אפחות התנגשותמער 

)FCMמית* (קד

,FCMכת אם אתה לוחץ על  מתג הפסקת מער

כת למניעת האצה פתאומית בלתי רצויהמער

)UMSכב עם )* גם מופסקת.  (כלי רUMS(

: אם קיימת*
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(FCM)מית* כת אפחות התנגשות קדמער

זהירות

זהירות מיתתפקוד אפחות התנגשות קד

כבך יתנגשכת מעריכה כי ישנה סכנה שראם המער

כב שלפניך, תפקוד זה מזהיר אותך על הסכנהבר

הפוטנציאלית באמצעות אמצעים חזותיים וקוליים.

ה ובוכאשר תפקוד זה מופעל נשמע צליל אזהר

ב�תכליתיתזמנית על מסך המידע של התצוגה הר

 (בלום) .!BRAKEמופיעה הודעה 

ה קולית לאבתנאים מסוימים, ייתכן כי אזהר£

תפעל או תושמע בעוצמה נמוכה מאוד. אל

כבךה. אם רכת יתר על מידתסמוך על המער

נמצא בסכנת התנגשות, בצע את כל הפעולות

חיות למניעת התנגשות כגון לחיצה חזקהההכר

כת מופעלתעל דוושת הבלמים בין אם המער

או לא.

בלימה לא יופעל כאשרייתכן כי תפקוד סיוע ל£

דוושת הבלמים מופעלת באופן מסוים. אל

כבךה. אם רכת יתר על המידתסמוך על המער

נמצא בסכנת התנגשות, בצע את כל הפעולות

חיות למניעת התנגשות כגון לחיצה חזקהההכר

כת מופעלתעל דוושת הבלמים בין אם המער

או לא.

םתפקוד של מילוי בלמים מוקד

FCMשל 

כבך נמצא בסכנתכת מעריכה כי ראם המער

כב שלפניך, תפקוד זה מבצע מילויהתנגשות בר

ם של צינור הבלמים בנוזל בלמים נוסף. פעולה זוקד

ה להפוך את הבלמים לרגישים יותר כאשר אתהנועד

מפעיל את דוושת הבלמים.

FCMבלימה של תפקוד סיוע ל

כבך נמצא בסכנתכת מעריכה כי ראם המער

כב שלפניך, תפקוד זה מקדים אתהתנגשות בר

בלימהההפעלה של תגבור הבלימה. תפקוד סיוע ל

: מופעל במהירויות הרFCMשל  כב הבאות

מית מופעלת התנגשות קדתפקוד אזהר

:במהירויות הר כב הבאות

סוג 1

“ש בערמול ר£ : 15 עד 140 קמ ך.כב

“ש בער£ : 7 עד 65 קמ ך.מול הולך רגל

סוג 2

“ש בערמול ר£ : 15 עד 180 קמ ך.כב

“ש בער£ : 7 עד 65 קמ ך.מול הולך רגל

 מופעלFCMם של תפקוד של מילוי בלמים מוקד

:במהירויות הר כב הבאות

סוג 1

“ש בערמול ר£ : 5 עד 80 קמ ך.כב

“ש בער£ : 5 עד 65 קמ ך.מול הולך רגל

סוג 2

“ש בערמול ר£ : 5 עד 180 קמ ך.כב

“ש בער£ : 5 עד 65 קמ ך.מול הולך רגל

סוג 1

“ש בערמול ר£ : 15 עד 80 קמ ך.כב

“ש בער£ : 15 עד 65 קמ ך.מול הולך רגל

סוג 2

“ש בערמול ר£ : 15 עד 180 קמ ך.כב

“ש בער£ : 15 עד 65 קמ ך.מול הולך רגל
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(FCM)מית* כת אפחות התנגשות קדמער

זהירות

בת הילוכיםכב המצוידים בתיבכלי ר£

Pרציפה העבר את בורר ההילוכים למצב 
 (נסיעה לאחור).R(חנייה) או 

בת הילוכים ידניתכב המצוידים בתיבכלי ר

 (נסיעהRהעבר את בורר ההילוכים להילוך 

לאחור).

הלקת הנשי מזהה כי FCMכאשר  £

.תכרעמב

FCM מנוטרלת, תפקוד בלימה של ASCאם £
“בקר ביתבות האקטית היציאינו פועל. ראה 

)ASC.6 �5 3 “ בעמוד  (

£FCM עשוי לא לזהות אופנוע, אופניים או קיר 

 לא תוכנן לזהות עצמיםFCMבהתאם למצב. 

אלה.

ה ותפקוד הבלימה שלייתכן כי תפקוד האזהר£

כת לא יפעלו במצבים הבאים.המער

כבך.כב מופיע פתאום לפני רכאשר ר£

“ את רכאשר ר£ ”חותך חק קצרכבך במרכב 

מאוד.

כב שלפנים נוסע בצד ימין אוכאשר הר£

ב.שמאל של הנתי

כב שלפנים גורר גרור.כאשר הר£

משאית ארוכה שאינה מובילה מכולה£

כב בולט מהמנשא שלו.מטען הר£

כב נמוך מאוד.הר£

כב מרווח מהקרקע גבוה מאוד.לר£

כב מלפנים מלוכלך מאוד.הר£

זהירות

 בתור בלימה רגילה.FCMאל תשתמש ב�£

,FCMבות הפעלה של כבך נעצר בעקאחרי שר£

כבת בלימה אוטומטית. מכיוון שהרמשתחרר

ץ על דוושת הבלם כדי יתחיל לזחול, הקפד ללחו

כב יהיה נייח.שהר

אם תפעיל את הבלמים במהלך הבלימה£

האוטומטית, תחוש כי דוושת הבלם קשה.

ץ תופעה זו אינה חריגה. באפשרותך להפעיל לח

נוסף על הדוושה, כדי לסייע בבלימה.

הכת אינה מספקת בקרבמצבים הבאים המער£

או התרעה.

“ אותךכשר£ ”חותך כב או הולך רגל  

בפתאומיות.

כב או מהולך הרגל שלפניךחק מהרכשהמר£

קצר מאוד.

כב בכיוון הנגדי.ישנו ר£

כבך או הולך רגל נמוכהכאשר מהירות ר£

באופן ניכר.

FCM תפקוד בלימה של

כבך נמצא בסכנתכת מעריכה כי ראם המער

ם להפעלהכב שלפניך, תפקוד זה גורהתנגשות בר

מתונה של הבלמים כדי לעודד אותך להפעיל אותם.

כת מעריכה כי הימנעות מההתנגשותאם המער

ת בלימהכמעט בלתי אפשרית, היא מפעילה בקר

בחירום, כדי להפחית נזקי התנגשות או, אם המצב

מאפשר, להימנע מההתנגשות.

בלת בלימה בחירום מופעלת, אתה מקכאשר בקר

התרעה על הסכנה באמצעות הודעה חזותית וקולית

.FCMה של המופקות על�ידי תפקוד אזהר

בל הודעהכאשר בלימת חירום מופעלת, אתה מק

ב�תכליתית.על כך על מסך המידע של התצוגה הר

מית מופעלת התנגשות קדתפקוד אזהר

:במהירויות הר כב הבאות

סוג 1

“ש בערמול ר£ : 5 עד 80 קמ ך.כב

“ש בער£ : 5 עד 65 קמ ך.מול הולך רגל

סוג 2

“ש בערמול ר£ : 5 עד 180 קמ ך.כב

“ש בער£ : 5 עד 65 קמ ך.מול הולך רגל
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(FCM)מית* כת אפחות התנגשות קדמער

זהירות זהירות

ב.אחרי שהמנוע פעל במשך זמן ר£

מית.בעת הפעלת שטיפת השמשה הקד£

מית אינם מגביםאם מגבי השמשה הקד£

ס או זהים.מקוריים של מיצובישי מוטור

הכאשר החיישן מתחמם או מתקרר במיד£

קיצונית.

אם המצבר חלש או מתרוקן.£

כאשר החיישן מושפע מאור בוהק, כגון£

ה או פנסי ראשיים שלקרינת מש ישיר

כב הבא ממול.ר

ם, שלג, סופותבתנאי מזג אוויר קשים (גש£

).’חול וכד

כאשר מכסה החיישן והחיישן עצמו£

ח.מתלכלכים או מתכסים בשלג או בקר

כב שלפנים או שנוסע בכיוון הנגדיאם הר£

מתיז מים, שלג או חול.

£FCM עשויה לא לזהות הולך רגל במצבים  

: מסוימים. הם עשויים לכלול

אם הולך רגל הנמוך מ� 1 מטר או גבוה מ�£

2 מטרים.

חב.אם הולך הרגל לובש ביגוד ר£

אם חלק מגוף הולך הרגל מוסתר כגון בעת£

.’החזקת מטרייה, תיק גדול וכו

ב, שוכב עלאם הולך רגל מתכופף, יוש£

הכביש.

כאשר הולך רגל מושך או דוחף משהו, כגון£

עגלת ילדים, אופניים או כיסא גלגלים.

בוצה.כאשר הולך הרגל הוא חלק מק£

הולכי רגל שהבגד שלהם בצבע זהה£

בה.ביבה או בוהק מאוד ביחס לסבילס

כאשר הולך הרגל קרוב מאוד לעצם, כגון£

כב.ר

כאשר הולך הרגל באזור חשוך, כגון בלילה£

ה.ובמנהר

ץ.£ כאשר הולך הרגל הולך מהר או ר

ץ לפתע לפני הר£ כב.כאשר הולך הרגל מאי

כאשר הולך הרגל קרוב מדי לקצה של£

כב.הר

כב שלפנים, מנהגימים כגון מיקומך ביחס לרגור£

היגוי של הנהג ותנועה משתנה בשל תאונה או

FCMת בקרכב תקוע עלולים להפריע לר
ה שלה.ולתפקוד האזהר

כת מזהה את תנועות ההיגוי שלכאשר המער£

הנהג או את פעולות ההאצה שלו כפעולות

תהתחמקות מהתנגשות, ייתכן כי יתבטלו בקר

ה. ותפקוד האזהרFCMה�

FCMת ה�ו בקרייתכן כי במקרים הבאים יופעל£
ה.ותפקוד האזהר

זהירות

כב לפניך מכוסה בשלגכאשר כלי ר£

כב מלפניך יש משטח שמשהכאשר הר£

גדול.

כב מלפנים אין מחזירי אור אוכאשר לר£

מיקום במחזיר אור נמוך.

כבכב מלפנים הוא על מוביל או רכאשר הר£

ה דומה.בעל צור

כב.כאשר יש עצם דומה סמוך לר£

ך מפותלת מאוד הכוללתרבנהיגה בד£

בות.יציאות וכניסות ר

ה.בהאצה או האטה מהיר£

כת מזהה פעולות היגוי שלכאשר המער£

נהג, האצה, בלימה או החלפת הילוכים

כתמרוני התחמקות מהתנגשות.

ך המאופיינת בירידות עליותרבנהיגה בד£

תלולות מרובות.

בעת נהיגה בכביש חלק המכוסה במים,£

.’ח וכדשלג קר

בים או ישרים.ך לא יציראם פני הד£

ה.בנהיגה במנהר£

ב והופיע מאחוריכבך החליף נתיכאשר ר£

כב שלפנים.הר

כבך פנה שמאלהבמשך זמן מה אחרי שר£

או ימינה.

כאשר אתה מוביל מטענים כבדים מאוד£

ב האחורי או באזור המטען.במוש
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(FCM)מית* כת אפחות התנגשות קדמער

זהירות זהירות

כב או לעצם דומם.אם אתה נוסע קרוב לר£

כב שלפנים נוסע לפניך, אך לא בקואם הר£

ישר אליך.

בואבו עצם עלול לבעת נהיגה באזור ש£

ב גבוה, ענפים אוכב, כגון עשע עם הרבמג

שלט תלוי.

כאשר קיימים תבליטים על הכביש£

כב או ההולךשעלולים להיות מזוהים כר

רגל.

בך בטווח הזיהוי שלכב חותך לנתיכאשר ר£

החיישן.

כב המגיע ממול בעיקול נמצאכאשר ר£

כבך.ישירות מול ר

ך וילון פלסטיק.רבעת מעבר ד£

 מזהה עצם ארוך שנישאFCMכאשר £

כבך כגון מגלשי סקי או גגון מטען.בר

פל, אדים, עשן או אבק.ך עררבעת נהיגה ד£

מית באזור החיישןכאשר השמשה הקד£

חמכוסה בלכלוך, מים, טיפות, שלג, קר

.’וכו

כב נכנס לאחדכת לפני שהרכבה את המער£

כת עלולההמצבים הבאים, מכיוון שהמער

להתחיל לפעול בפתאומיות.

בעת שימוש במתקן שטיפה אוטומטי.£

כבך מונעים בידי המנועכאשר גלגלי ר£

במעלית.

כב אחר.כבך גורר רכבך נגרר או אם ראם ר£

כבך מובל על גבי משאית.אם ר£

בית במעגל.במהלך נהיגה ספורטי£

כב עומד על דינמומטר או גלגליםאם ר£

חופשיים.

ץ האוויר בצמיגים לא תקין.£ אם לח

ה חירום.אם הותקן צמיג חלופי במקר£

אם הותקנו שרשראות שלג.£

מית באזור החיישןאם השמשה הקד£

דוקה או שרוטה.ס

זהירות
 ליד הכניסה לעיקול(B)כאשר ישנו מבנה £

ובמחלף.

בנסיעה בגשר ברזל צר.£

ך שער נמוך או צר.רבמעבר ד£

רגות אוברי מתכת, מדכאשר ישנם ד£

השתקפויות על פני הכביש.

כבב במהירות לרכאשר אתה מתקר£

שלפנים, כדי לעקוף אותו.

ת גבייה אלקטרונית.ך עמדרבמעבר ד£

בנסיעה מתחת לגשר, גשר הולכי או£

ה קטנה.מנהר

ב�קומות.בנסיעה בחניון ר£

בנסיעה בכביש שזוויתו משתנה פתאום.£

כבת קרוב מאוד לקיר או לרכאשר עצר£

שלפנים.
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(FCM)מית* כת אפחות התנגשות קדמער

ה הער 

 ו�  FCMבוי שלמתג הדלקה וכי

UMS*

מתג זה משמש להפעלה ולהפסקת הפעולה של

גויהכת מניעת האצה ש ומערFCMכת מער

)UMSת התזמון הרצוי של התרעתבחיר)*, וכן ל

ההתנגשות.

לחיצה רציפה על המתג תשנה את מצב

 מפעיל ללאUMS או FCMכת ההפעלה של מער

כת במצב פעיל, לחיצהפעיל ולהיפך. כאשר המער

ה על המתג תשנה את התזמון של התרעתקצר

ההתנגשות.

/הפסקת פעולה של המער כתלהפעלה

כת או להפסיק אתבאפשרותך להפעיל את המער

פעולתה באמצעות לחיצה רציפה על מתג הדלקה

* בזמן שמתג ההצתהUMS ו� FCMבוי של וכי

 או מצב ההפעלה מועבר למצבONמסובב למצב 

ON.

כת מופעלת, מוצג תזמון התרעתכאשר המער

ב�תכליתית.ההתנגשות על מסך המידע בתצוגה הר

.כמו כן, כבה המחוון 

במהלך הפעלה של בלימה אוטומטית יישמע£

ת הבלימה ואינובקרצליל התרעה האופייני ל

מצביע על תקלה.

כת,כאשר אתה מפסיק את פעולתה של המער

מופיעה ההודעה הבאה  על המסך ונדלק מחוון 

ב תכליתית.בתצוגה הר

ONת מצב ההפעלה ל�הפעלת ההצתה או העבר
.FCMכת ה�תפעיל שוב את מער

שינוי של תזמון התרעה

בוי שלה על  מתג הדלקה וכילחץ לחיצה קצר

FCM �ו UMSכדי לשנות את התזמון להפעלה *

של התרעת תאונה חזיתית. כל לחיצה על המתג

מת), (התרעה מוקדFARמשנה את התזמון מ� 

MIDDLE או NEARת). (התרעה מאוחר

תך, התזמון מוצג על מסך המידע שללאחר בחיר

ב�תכליתית. גם לאחר הפסקת הפעולההתצוגה הר

ת מצבבוי ההצתה או העברכת או כישל המער

ת בזיכרון אתכת שומר, המערOFFההפעלה ל�

תזמון ההתרעה האחרון שנבחר.

ה הער 

ה הער 

בויבעת לחיצה ארוכה על מתג הדלקה/כי£

*, כדי לשנות את מצבUMS ו� FCMשל 

, גם מצב ההפעלה שלFCMההפעלה של 

UMS.משתנה בו זמנית 

ב במחוון הפסקה שלמשול מחוון £

כת למניעת האצה פתאומית בלתימער

).UMSרצויה (
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זהירות

FARנבחר תזמון 

לא ניתן לשנות את תזמון ההפעלה של£

: מילוי קדFCMתפקודי ה� ם של הבאים

בלימה ותפקודי הבלימהבלמים, סיוע ל

.FCMשל 

MIDDLEנבחר תזמון 

כתת תקלה במעראזהר

ה תוצגכת, הודעת האזהראם קיימת תקלה במער

ב�תכליתיתבמסך המידע של התצוגה הר

בהתאם למצב.

כאשר המצלמה והרדאר אינם מזהים

באופן מדויק

 קובעת שלא ניתן לזהותFCMכת כאשר מער

  תהפוך ללא פעילה.FCMעצמים כראוי, 

:זה עשוי להתר חש כאשר

:   סוג 1

בוקיםח דחומרים זרים, כגון לכלוך, שלג או קר£

ב החיישן.בילשטח הפגוש ס

ם, שלג אובתנאי מזג אוויר קשים, כגון גש£

סופת חול.

כב מלפניך או הבא מולך מתיז מים, שלגהר£

או לכלוך.

ההודעה הבאה תוצג  במסך המידע בתצוגה

יידלק בלוח המחוונים. ב�תכליתית והמחוון הר

:   סוג 2

ם, שלג אובתנאי מזג אוויר קשים, כגון גש£

.’סופת חול וכו

בוקיםח דחומרים זרים, כגון לכלוך, שלג או קר£

ב החיישן.בילשטח הפגוש ס

כב מלפניך או הבא מולך מתיז מים, שלגהר£

או לכלוך.

כבים ומכשולים מועטיםנהיגה בכביש פנוי עם ר£

לפניך.

ב�ההודעה הבאה תוצג  במסך המידע בתצוגה הר

יידלק בלוח המחוונים. תכליתית והמחוון 

או

NEARנבחר תזמון 
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(FCM)מית* כת אפחות התנגשות קדמער

ה הער 

 יחדשFCMכאשר ביצועי החיישן חוזרים למצבם, 

את פעולתו. אם התצוגה ממשיכה להציג את

. פנהFCMכת ההודעה, ייתכן שיש תקלה במער

בדיקתס לכז שירות מורשה מיצובישי מוטורלמר

החיישן.

DRIVER ASSISTANCE CAMERAההודעה 
BLOCKED(מצלמת עזר לנהג חסומה) 

עשויה להיות מוצגת זמנית כאשר החיישן אינו

כב, הולך רגל או עצם בטווח. אין זומזהה ר

כב או עצם בטווח תפקודתקלה. כאשר יהיה ר

FCM.יתחדש וההודעה תיעלם 

כת אינה פועלת זמניתכאשר המער

בה כלשהי,כת אינה פעילה זמנית בשל סיאם המער

בההודעה הבאה תוצג במסך המידע של התצוגה הר

תידלק בלוח המחוונים תכליתית, נורית החיווי 

 תנוטרל.FCMכת ומער

חיישן חם או קר מדי

הכת אינה פעילה זמנית בשל טמפרטוראם המער

נמוכה או גבוהה מדי של החיישן, ההודעה הבאה

ב תכליתית,תוצג במסך המידע של התצוגה הר

כתתידלק בלוח המחוונים ומער  נורית החיווי

FCM.תנוטרל אוטומטית 

ה של החיישן היא בטווח התקין,לאחר שהטמפרטור

כת תחזור לפעולה באופן אוטומטי.המער

ת מוצגת לאחר שמתג ההתנעהאם ההודעה נשאר

 או מצבONה למצב  ובחזרLOCKמסובב למצב 

,ONה למצב  ובחזרOFFההפעלה מועבר למצב 

ס.כז שירות מורשה מיצובישי מוטורצור קשר עם מר

אם התצוגה ממשיכה להציג את ההודעה, ייתכן שיש

כז שירות מורשה. פנה למרFCMכת תקלה במער

בדיקת החיישן.ס למיצובישי מוטור

 בשל תקלהFCMנטרול 

, אחת מההודעותFCMכת אם מזוהה תקלה במער

בהבאות תוצג במסך המידע של התצוגה הר

 תידלק בלוח המחווניםתכליתית, נורית החיווי 

 תנוטרל אוטומטית.FCMכת ומער

אם התצוגה ממשיכה להציג את ההודעה, ייתכן שיש

כז שירות מורשה. פנה למרFCMכת תקלה במער

בדיקת החיישן.ס למיצובישי מוטור
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(FCM)מית* כת אפחות התנגשות קדמער

ה הער 

זהירות

זהירות

טיפול בחיישן

 נמצא בחלק הפנימי של השמשה(A)החיישן 

בד) כמוצגמי (סוג 2 בלמית והפגוש הקדהקד

באיור.

:החיישן משותף למער כות הבאות

)FCMמית (כת אפחות התנגשות קדמער£

)LDWב (ת סטייה מנתיאזהר£

)AHBאור גבוה אוטומטי (£

)*ACCבית (פטית שיוט אדבקר£

בו מתחממיםביאם החיישן או האזור ס£

ה גבוהה מאוד בעת חניה בשמשלטמפרטור

FCMה לוהטת, תופיע תצוגת האזהר
SERVICE REQUIR  )FCMרוש שירות) ד

בתו הםביה של החיישן וסלאחר שהטמפרטור

בטווח התקין, אם ההודעה ממשיכה להיות

כז שירות מורשה שלמוצגת פנה למר

ס.מיצובישי מוטור

אם התצוגה ממשיכה להציג את ההודעה, ייתכן

.FCMכת שיש תקלה במער

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורפנה למר

,,,,,FCMה על הביצועים התקינים של לשמיר£

LDW ו� AHB:

:   אם  קיימים *

אל תנסה לנתק או לפרק את החיישן או£

את בורג ההתקנה שלו.

בצע שינויים או לצבוע את המכסהאין ל£

מי של החיישן.הקד

ב החיישן בלוחיתביאל תכסה את האזור ס£

.’רישוי או מגני פגוש וכו

מיתשמור תמיד על ניקיון השמשה הקד£

בד).מי (סוג 2 בלוהפגוש הקד

מיתאם החלק הפנימי של השמשה הקד

באזור החיישן מלוכלך או מכוסה באדים,

כז שירות מורשה מיצובישיפנה למר

בתו פגיעהביס. מנע מהחיישן וסמוטור

ממשקל או חבטה.

ביקבקה או סרט דבר כולל מדאל תשים ד£

מיתעל החלק החיצוני של השמשה הקד

בת החיישן.לפני או בקר

בקה אובר כולל מדכמו כן, אל תשים ד£

ביק על החלק הפנימי של השמשהסרט ד

בת החיישן.מית לפני או בקרהקד
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(FCM)מית* כת אפחות התנגשות קדמער

זהירותזהירות

מית מכוסה באדים, הסראם השמשה הקד£

את האדים באמצעות מתג המפשיר.

שמור על להבי המגבים במצב תקין.£

.9 �0 6 “ בעמוד  “להבי מגבים ראה 

בעת החלפת להבי המגבים השתמש

ס אובחלפים מקוריים של מיצובישי מוטור

זהים להם.

שמור שהחיישן לא יתלכלך או יינזק.£

אל תתיז נוזל ניקוי זכוכית על החיישן. כמו£

כן אל תשפוך נוזלים כגון משקאות על

החיישן.

אל תתקין התקן אלקטרוני כגון אנטנה, או£

התקן הפולט גלים אלקטרומגנטיים חזקים

ליד החיישן.

ה, סוגהשתמש תמיד בצמיגים במיד£

ומותג זהים, וללא הבדלי בלאי.

כב.אל תשנה את המתלים של הר£

בת החיישןמית בקראם השמשה הקד£

דוקה או שרוטה, הזיהוי של החיישן עלולס

ה.ם תאונה חמורע, ועלולה להיגרלהיפג

כבך והבא את רFCMהספק את פעולת 

כז שירות מורשה מיצובישיבדיקה במרל

ם האפשרי.ס, בהקדמוטור

מית,רשת החלפה של השמשה הקדאם נד

כז שירות מורשה מיצובישיצור קשר עם מר

ס.מוטור

החיישן פולט קרינה אינפרא אדומה כאשר מתג£

 או מצב הפעלהONההצתה מסובב למצב 

. אל תביט ישרות בחיישןONמועבר ל� 

באמצעות כלי אופטי כגון זכוכית מגדלת. קרן

אינפרא אדומה עלולה לגרום נזק לעיניך.

מפרטי לייזר של הרדאר

מפרט לייזר

mW 45ביתעוצמה ממוצעת מר

:אור 33 ננו�שניותך פעימה

905 ננומטרך גלאור

תרזווית מתבד

 אנכי)x(אופקי 
28° x 12°

תווית מפרט לייזר

עבור ישראל

בר לייזרתווית הס
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(FCM)מית* כת אפחות התנגשות קדמער

ת לייזרתווית אזהר
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)*UMS(כת למניעת האצה פתאומית בלתי רצויה מער

)* פועלת כדי למנוע התחלת נסיעה פתאומית ולהפחית את הנזק מתאונה, באמצעות הפחתת של כוחUMSכת למניעת האצה פתאומית בלתי רצויה (מער

כת מעריכה שדוושת האצה נלחצה בפתאומיותכב או מאחוריו והמערכב או עצמים מזוהים בטווח של כ� 4 מטרים לפני הרהמנוע למשך כ�5 שניות, כאשר הר

“ש.כב עצר או נע קדימה או אחורכת פועלת כאשר הרוחזק מדי, כגון בעת הפעלה בשוגג. המער ה במהירות של עד 10 קמ

ה מקוטעב�תכליתית ויישמע צליל אזהרה במסך המידע בתצוגה הר פועלת, תופיע תצוגת אזהרUMSכאשר 

 UMS מית (כת אפחות התנגשות קדמופעלת ומופסקת יחד עם הפעלה והפסקה של מערFCMכב עם ) (בכלי רFCM.(

(UMS)*כת למניעת האצה פתאומית בלתי רצויה מער

 (נסיעה), אוDכבך כאשר בורר ההילוכים במצב אם מתגלה מכשול  לפני ר

במצב ספורט, ודוושת ההאצה נלחצת במהירות ובעוצמה חזקה מדי, כוח

המנוע יופחת למשך כ� 5 שניות.

זמזם                תצוגת פעולהמצב

 (נסיעהRכבך כאשר בורר ההילוכים במצב אם מתגלה מכשול מאחורי ר

לאחור), ודוושת ההאצה נלחצת במהירות ובעוצמה חזקה מדי, כוח המנוע

יופחת למשך כ� 5 שניות.

צליל

האזהר

מקוטע
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)*UMS(כת למניעת האצה פתאומית בלתי רצויה מער

ה אזהר

בה. הפעלהביב בתנאי הסה. היזהר תמיד בעת הפעלת דוושת האצה והתחשכת אינה תחליף לנהיגה בטוחה וזהיר. המערUMSה על אין להסתמך יתר על המיד£

ה.לא נכונה עלולה לגרום לתאונה חמור

ץ על דוושת הבלם בהתאם לתנאי הסכבך במצב עצירת רכת לשמיר אינה מערUMSכיוון ש� £ בה.ביה, לח

ה.כבך עלול להתחיל לנסוע בפתאומיות ולגרום לתאונה חמורכבך, ורכב או עצם לפני או מאחורי רכת עשויה לא לפעול אפילו שישנו רבהתאם למצב, המער£

:כבת כי המערכבך נתקע על מסילת ראם ר£ ץ מהמסילה בביצוע רגוע של הפעולות הבאות כת זיהתה בטעות את המחסום כמכשול, ניתן להיחל

ץ עליה שוב באופן מתון.£ הורד את רגלך מדוושת האצה ולח

ץ ארוכות על מתג הדלקה וכיהפסק את פעולת המער£ כת למניעת האצה פתאומית בלתי ומער(FCM)מית כת אפחות התנגשות קדבוי של מערכת (לח

3 שניות).UMSרצויה ( )* במשך 

5 שניות.£ ץ והחזק את דוושת האצה במשך למעלה מ�  לח

3 פעמים.£ ץ שוב על דוושת ההאצה במהירות עד הסוף למעלה מ�  לח

ה.כת לא לפעול באופן תקין ולגרום לתאונה חמורבר עלול לגרום למערכת בעצמך. בהתאם למצב,( הדאל תבצע בדיקה של פעולת המער£
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)*UMS(כת למניעת האצה פתאומית בלתי רצויה מער

זהירות

£UMS אינה פועלת מהסי : בות הבאות

.ONמתג ההצתה או מצב ההפעלה לא במצב £

. UMS* ו� FCMבוי של  הופסקה באמצעות מתג הדלקה וכי UMSפעולת £

.N או Pבורר ההילוכים במצב £
£ASC בוי של  הופסקה באמצעות מתג כיACSמתג“ ””ASC OFF     . ראה  ”” ”.6 �5  בעמוד 4

.UMSכת תה של מעראופנוע, אופניים או הולכי רגל עשויים להיות מזוהים לעתים כמכשול, על אף שזו אינה מטר£

£UMS :  עשויה לא לפעול במצבים הבאים

בתו נוגבו ביד.ביהחיישן או ס£

בתם.ביבקות או אביזרים חוברו לחיישנים או לסמד£

).’ה, מוסך וכוה החיצונית משתנה בפתאומיות (מנהרבעת נהיגה במקום שהטמפרטור£

).’ם, רוחות חזקות, שלג, סופות חול וכובתנאי מזג אוויר קשה ( גש£ֻ

בעת שהמכשול קרוב מדי.£

כבך.ב מלפנים או מאחור קרוב מדי לרכב חוצה את הנתיכאשר ר£

כבך.ב נסיעה וקיים מכשול קרוב מאוד לפני רכאשר אתה מחליף נתי£

כאשר רק חלק מהמכשול הוא בטווח הזיהוי של החיישן.£

בוקים לחיישן.ם, שלג, מים או לכלוך דכאשר גש£

ב בשמש חזקה או במזג אוויר קר).כב חונה במשך זמן רת החיישן גבוהה או נמוכה מדי (כאשר הרכאשר טמפרטור£

מיד לאחר התנעת המנוע.£

ך מפותלת, כולל בכניסה או ביציאה מעיקולים.רבעת נסיעה בד£

ך תלולה או עם שינויי גובה תכופים.רבעת נסיעה בד£

ך משובשת או פני שטח לא ישרים.רד£

כת מעריכה שפעולת ההיגוי או החלפת ההילוכים מספיקים לחמוק מהמכשול ולמנוע את התאונה.כאשר המער£

כת מזהה מספר לחיצות רצופות על דוושת האצה במרווחים של מספר שניות כניסיון שחרור.למשך זמן קצר לאחר שהמער£
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)*UMS(כת למניעת האצה פתאומית בלתי רצויה מער

זהירות

בה בשל תאונה או תקלה.כאשר הנהיגה אינה יצי£

)’ם שוטף, התזת מים, שרשראות שלג וכוכב אחרים, מנועי אופנועים, בלמים, רדיו, גשכת קולטת רעשים על קוליים ממקורות אחרים (צופרי רכאשר המער£

כב או כאשר קיימים קירות לא ישרים או גליים.ה לכיוון הנסיעה של הרהמכשול אינו נמצא בזווית ישרהמכשול אינו אנכי לקרקע, £

כת מזהה צעד התחמקות או כאשר המכשול יוצא מאזור הגילוי של החיישן. עשויה להיות מופסקת כאשר המערUMSפעולת £

£UMS :  עשויה להיות מופעלת במקרים הבאים

כב הבא ממול.כב מלפנים או רכב על ידי הרכאשר מים, שלג, חול על הכביש מותזים על הר£

ך.ררגות  או בליטות במשטח הדכאשר ישנם עצמים, מד£

ם לא באופן מלא.כבת מורכאשר שער חניה או מחסום ר£

ך משתנה בפתאומיות.רכאשר השיפוע של הד£

פל או עשן סמיך.ך קיטור, עררבעת מעבר ד£

כב מלפניך או מאחוריך או לקיר.ה קרוב לרכב שמלפניך, בעת עצירבעת נסיעה קרוב לר£

כאשר יש עצם בעיקול או בצומת.£

ביל.כב נכנס לטור מחניה במקכאשר ר£

.’כב אחר וכוכב כבד, גלאי ורדאר של רת, רעש מנוע של אופנוע, בלמי אוויר של רכב של צופר של מכונית אחרבת הרכאשר יש הפרעה קולית בקר£

כאשר ציוד חשמלי לא מקורי (כגון אנטנה וכדומה) מותקן סמוך לחיישן.£

ץ.£ בעת נסיעה על חצ

ב גבוה.בעת נסיעה על עש£
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)*UMS(כת למניעת האצה פתאומית בלתי רצויה מער

זהירות

/כיהפסק את פעולת המער£ כת עשויה לא לפעולבהם המערכב נמצא באחד מהמצבים הבאים ש לפני שהר UMS* ו� FCMבוי של כת בלחיצה על מתג הפעלה
באופן לא צפוי.

ץ.£ ץ או בו בעת יציאה מכביש מחור

ת שטיפה אוטומטית.בעת שימוש במנהר£

כב או חניה אוטומטיתבעת שימוש במעלית ר£

ם על מגבה מוסך והמנוע פועל.כב מורכאשר הר£

כב אחר.כבך גורר רכב נגרר או שרכאשר הר£

כב מובל על משאית.כאשר הר£

כב נוסע במסלול סגור.כאשר הר£

כב נמצא על דינמומטר  או כל מתקן גלילים.כאשר הר£

ץ האוויר בצמיגים אינו תקין.£ כאשר לח

כאשר מותקנות שרשראות שלג.£

בסוף לתאונה.בעיות כגון פגיעה בביצועי החיישן ולכת עלולה לגרום לבי המערכיהפעלה לא נכונה של ר£

כת.הקפד על אמצעי הזהירות הבאים כדי לשמור על מצב הפעלה תקין של המער

מנע זעזועים חזקים מהחיישן.£

בר אחר.בקה או בכל דאל תכסה את החיישן במד£

כב.אל תשנה את המתלה של הר£

ס.כז שירות מורשה מיצובישי מוטורכב במרכת לא תתפקד באופן תקין. בדוק את הרפגוש ספג מכה, החיישנים עשויים לא לפעול והמעראם ה£

אזורי גילוי מכשול

אזורי הגילוי של החיישנים הם מוגבלים. נוסף על כך

החיישנים אינם מסוגלים לזהות עצמים נמוכים או

בהביבת הפגוש האחורי. בדוק את הסדקים בקר

כב באופן בטוח.והפעל את הר
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)*UMS(כת למניעת האצה פתאומית בלתי רצויה מער

זהירות

זהירות

ה הער 

£UMS עשויה לא לפעול בגלל שהחיישנים 
כב או מכשול מלפניםאינם יכולים לגלות ר

:מהסי בות הבאות

כב הגורר גרור.ר£

משאית הובלה שאינה נושאת מכולה.£

כב.כב המוביל מטען הבולט מהרר£

מכשול נמוך.£

כב עם מרווח גחון גבוה מאוד.ר£

כב מלוכלך מאוד.ר£

כב או עצם המכוסים בשלג.ר£

ת, כגון הובלת מכוניות.ה מיוחדכב בעל צורר£

מיקומי חיישן

בעה מקומות על) ממוקמים בארAהחיישנים (

מי והאחורי.הפגוש הקד
ך או פנסרת עמוד כגון סימון דמכשולים בצור£

ה.תאור

מכשולים הגבוהים מהקרקע.£

כים הסופגים גלי קול בקלות, כגוןמכשולים ר£
חומר ספוגי ושלג.

מכשולים בעלי זוויות חדות.£

ר רשת עם חורים גדולים.גד£

עצם נע.£

כבך או גליםבת רכאשר יש רעש חזק בקר£
ת,על קוליים של צופר של מכונית אחר

כברעש מנוע של אופנוע, בלמי אוויר של ר
.’כב אחר וכוכבד, גלאי ורדאר של ר

כאשר ציוד חשמלי לא מקורי (כגון אנטנה£
וכדומה) מותקן סמוך לחיישן.

כבךכאשר יש מכשול שאינו מזוהה בין ר£

בין מכשול אחר הניתן לזיהוי.ל

החיישנים אינם מזהים עצמים שנמצאים£

ישירות מתחת לפגוש או לידו. אם הגובה של

העצם נמוך יותר מגובה החיישנים, החיישנים

םעלולים לא לזהות אותו גם אם הוא זוהה קוד

לכן.

ה מופיעה, החיישנים מנוטרליםכאשר תצוגת האזהר

בתי או עלייתביבה מסוימת כגון מצב סזמנית מסי

הה של החיישן. כאשר תצוגת האזהרהטמפרטור

כז שירותבוע, צור קשר עם מרמופיעה באופן ק

ס.מורשה מיצובישי מוטור

כאשר החיישן מנוטרל זמנית

: כאשר חיישני הפגוש הקד מי ו/או האחורידוגמה

מנוטרלים זמנית.

UMS ת מתג מופעלת אוטומטית בהעבר

. כמו כן,ONההצתה או מצב ההפעלה ל� 

 מתבצע יחד עם הפעלה/ UMSבוי של הפעלה/כי

.FCMבוי של כי

“מתג הדלקה וכי “ UMS*  ו� FCMבוי של ראה 

בעמוד 83�6

/כי UMSבוי של הפעלה

התצוגת אזהר
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ב)*) (עם סייען החלפת נתיBSWת שטחים מתים (אזהר

ה אזהר

ה אזהר כתכאשר יש תקלה בחיישן או במער

, קרא את כל נושא זהBSWלפני שימוש ב�£

כת. איוהבן במלואן את המגבלות של המער

ה על ההוראות, עלול להסתייםהקפד

בתאונה.

ב הסמוך לך נוסע במהירות זההכב בנתיכאשר הר

ת שטחיםה יותר באזורי הגילוי, נורית אזהראו מהיר

מתים במראה החיצונית התואמת תידלק.

בו דולקת נוריתאם ידית האיתות הופעלה בצד ש

כתת שטחים מתים, הנורית תהבהב והמעראזהר

תשמיע שלושה צפצופים כדי להזהיר את הנהג.

כב עד תזהה רBSWכבך, בהתאם למהירות של ר

כבך.חק של 70 מטרים מרמר

אזורי גילוי

BSW ) כוללת שני חיישנים Aהנמצאים בצדדים (

של הפגוש האחורי.

אזורי הגילוי מוצגים באיור הבא.

כתלעולם אל תסתמך באופן מלא על מער£

BSWבים. בעת החלפת נתיBSW היא אמצעי 

היא אינה תחליף לנהיגה בטוחהבד. עזר בל

ה.  בדוק תמיד חזותית את האזור מאחוריוזהיר

כבים אחרים.בו לאיתור רביכבך וסר

כת עשויים להשתנותהביצועים של מער

/או הד ך.רבהתאם לתנאי הנהיגה, התנועה ו

: כאשר יש תקלה בשני החיישנים. דוגמה

 אינהUMSה מופיעה, כאשר תצוגת האזהר

כת.פועלת באופן תקין בגלל שיש תקלות במער

כז שירותם האפשרי במרכב בהקדבדוק את הר

ס.מורשה מיצובישי מוטור

כת עזר) היא מערBSWת שטחים מתים (אזהר

כב אחר, שעשוי לאהמתריעה לנהג כאשר ר

ב הסמוךלהיראות במראות החיצוניות. נוסע בנתי

כבך.לר

)BSW( םיתמ םיחטש תרהזא

*)ביתנ תפלחה ןעייס םע(
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ב)*) (עם סייען החלפת נתיBSWת שטחים מתים (אזהר

ה אזהר

ה אזהרה אזהר

זהירות

 עשויה לא לזהותBSWבמצבים מסוימים, £

כב באזורי הזיהוי או שפעולת הזיהויכראוי ר

: תתאחר. כמה מהמצבים האלו הם

כב קטן כגון אופנוע או אופניים נוסעכאשר ר£

כבך.מאחורי ר

כבך כמעט באותהכב נוסע לצד רכאשר ר£

ב.מהירות למשך זמן ר

בךב הסמוך ונתיכאשר הגבהים של הנתי£

שונים.

 הופעלה.BSWמיד לאחר ש £

מיד לאחר שמתג ההתנעה הופעל.£

ם, שלג,בתנאי מזג אוויר קשים, כגון גש£

רוחות חזקות, סופות שלג או חול.

כב אחר.כב קרוב לרכאשר הר£

כבך.כבים עוקפים את רכאשר מספר ר£

בעת נסיעה מעל מכסי ביוב או פסי£

מתכת.

כב מלפניך או הבא מולך מתיז מים,הר£

שלג או לכלוך.

בעת נסיעה בעיקול כולל יציאה מעיקול.£

ך בעלת עליות וירידותרבעת נהיגה בד£

תלולות לסירוגין.

בעת נהיגה בכביש משובש.£

כבך נוטה לאחור או נוטה לצד ימיןכאשר ר£

או שמאל בשל משקל הנוסעים והמטען

או אי איזון של לחצי האוויר בצמיגים.

ב החיישן מכוסהביכאשר משטח הפגוש ס£

ח וכדומה.בלכלוך, שלג, קר

כאשר מנשא אופניים או אביזר מותקן£

כב.בחלק האחורי של הר

,BSWה על ביצועים תקינים של לשמיר£

: עקוב אחר ההוראות הבאות

בבישמור תמיד על ניקיון משטח הפגוש ס£

החיישנים.

בתו.בימנע פגיעה בחיישן או ס£

בתוביבקה על החיישן או בסביק מדאל תד£

על משטח הפגוש.

אל תצבע את החיישן או את משטח£

בתו.ביהפגוש בס

בתו.ביאל תבצע שינויים בחיישן או בס£

עע, החיישן עלול להיפגאם הפגוש נפג£

 לא תעבוד כראוי.BSWכת ומער

כז שירות מורשהכת במרבדיקת המערדאג ל

ס.של מיצובישי מוטור

ה קיצוניתהחיישנים חמים או קרים בצור£

ב תחת שמשכב חונה זמן ר(כאשר הר

ת או במזג אוויר קר מאוד).יוקד
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ב)*) (עם סייען החלפת נתיBSWת שטחים מתים (אזהר

ה הער 

ה הער  להפעלה

 או מצבONכאשר מתג ההצתה מסובב למצב 

ת ל�ר מוגדBSWכת  ומערONההפעלה מועבר ל 

ONת שטחים מתים (, נורית חיווי אזהרBSWבלוח (

 נכנסת למצבBSWהמחוונים נדלקת כאשר 

המתנה.

תר במסך הגדOFFת ל� ר מוגדBSWכאשר 

BSWת שטחים מתים (, נורית חיווי אזהרBSW(

 מופסקת.BSWבלוח המחוונים כבית ו� 

:BSWבוי של להפעלה/כי  בצע את ההליך הבא

רות תפקוד. עבור למסך ההגד1.

“מתגי תצוגה ר “ בעמודראה  ב תכליתית

.5�04

“החלפת הגד “ בעמוד 13�5ראה  רות תפקוד

 מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

.BSWלמעבר למסך 

 למעבר למסךלאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדבחיר

ה שלבחירל או מתג  לחץ על מתג  3.

רות, ולאחר מכן לחץ על מתג ההגד

רות.לאישור ההגד

LOCKכאשר מתג ההצתה מסובב למצב £
, המצבOFFאו  מצב ההפעלה מועבר ל� 

בוי נשמר.שנבחר לפני הכי

£BSW פועלת כאשר כל התנאים הבאים 
מתמלאים.

 או מצבONמתג ההצתה מסובב למצב £
.ONההפעלה מועבר ל 

R (חניה) או Pבורר ההילוכים אינו במצב £
(נסיעה לאחור).

,BSWאם אתה מפסיק או מפעיל את פעולת 
) גם תופסקRSTAהתרעת תנועה חוצה מאחור (

או תופעל.

נורית חיווי

בכב מתקרכאשר החיישן מזהה ר

ת שטחים מתיםכת אזהרכאשר נורית חיווי של מער

)BSWבכב המתקר) בלוח המחוונים דולקת, אם ר

ת שטחים מתיםכבך בתוך אזור הגילוי, נורית אזהרלר

במראה החיצונית תידלק.

בו דולקת נוריתאם ידית מחווני הכיוון הופעלה בצד ש

כתת שטחים מתים, הנורית תהבהב והמעראזהר

תשמיע שלושה צפצופים כדי להזהיר את הנהג.

“ש או יותר.מהירות הר£ כב היא 10 קמ
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ב)*) (עם סייען החלפת נתיBSWת שטחים מתים (אזהר

ה הער 

ה הער 

כתת תקלה במעראזהר

ת שטחים מתים במראהנורית אזהר£
החיצונית עשויה להידלק או להבהב במצבים

הבאים.
ר ביטחון אובעת נהיגה קרוב מאוד לגד£

קיר בטון.
הבעת נהיגה בפתח או ביציאה של מנהר£

או קרוב מאוד לקיר או קרוב לפתח מילוי
ה.מהמנהר

בות באזור עירוני.בעת כניסה להצטל£
ם, שלגבתנאי מזג אוויר קשים (גש£

).’וסופת חול וכו
כבך וניתזים מים,כאשר אתה נוסע בר£

 על הכביש.’שלג או חול וכו
בעת נסיעה ליד אבן שפה, מעל מכסי£

ביוב או פסי מתכת.

£BSW ה. מופסקת בעת גריר

ת שטחים מתים במראהנורית אזהר£
החיצונית עשויה לא להופיע בשל אור שלג

כביםישיר או אור בוהק מפנסים ראשיים  של ר
הבאים מאחוריך בנסיעה בלילה.

ה חזותיתכת, אזהראם קיימת תקלה במער

ה.התואמת לסוג התקלה מוצגת יחד עם צליל אזהר

כת התרעת תנועה חוצהבת עם מערה משולהאזהר

).RCTAמאחור (

כאשר החיישן מנוטרל זמנית

BSWה מופיעה, כאשר תצוגת האזהר£
מנוטרלת.

 אינה פועלתBSWה מופיעה, כאשר תצוגת האזהר

באופן תקין בגלל שיש תקלות כלשהן בחיישן.

כז שירות מורשה שלבדיקה במרכב להבא את הר

ם האפשרי.ס בהקדמיצובישי מוטור

כתאם ישנה תקלה בחיישן או במער

ה מופיעה,  החיישן אינו יכולכאשר תצוגת האזהר

כבך,בים לרך או המתקרכב הנוסעים לצדלגלות כלי ר

בוקח דבגלל שחומר זר, כגון לכלוך, שלג, קר

ב החיישן.בילמשטחי הפגוש ס

ח או החומר הזר על משטחהסר את הלכלוך, הקר

ב החיישן.ביהפגוש ס

ה אינה נעלמת גם לאחר ניקויכאשר תצוגת האזהר

כז שירותב החיישן, צור קשר עם מרביהפגוש ס

ס.מורשה מיצובישי מוטור

ה מוצגת, החיישן אינו פעילכאשר תצוגת האזהר

בתיות אוביבות סבה כלשהי כגון סיזמנית מסי

ה גבוהה של החיישן.טמפרטור

ה אינה נעלמת לאחר זמן קצר,אם תצוגת האזהר

ס.כז שירות של מיצובישי מוטורצור קשר עם מר

כאשר ישנו חומר זר על החיישן



 6

6-99התנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגה

)*RCTA(התרעת תנועה חוצה מאחור 

ה הער 

ה אזהר

ה אזהר

)* היאRCTAהתרעת תנועה חוצה מאחור (

אמצעי עזר לנסיעה לאחור.

ביםכב המתקר מזהה כלי רRCTAכת אם מער

תכב נוסע לאחור, נוריות אזהרמהצד כאשר הר

שטחים מתים בשתי המראות החיצוניות יהבהבו

ה כדי להזהיר את הנהג.ויישמע צליל אזהר

ה גם תופיע במסך המידע בתצוגההודעת אזהר

ב תכליתית.הר

 קרא את כל נושא זהRCTAלפני שימוש ב� £

כת. איוהבן במלואן את המגבלות של המער

.הנואתב םייתסהל לולע ,תוארוהה לע הדפקה

ת שטחים מתים במראותנוריות אזהר£

החיצוניות בשני הצדדים יהבהבו, אפילו כאשר

ב מכיוון אחד.כב אחד מתקררק ר

התרעת תנועה חוצה

 בעתRCTAלעולם אל תסתמך רק על £)*RCTAמאחור (

בד. היא אמצעי עזר בל RCTAנסיעה לאחור.

ה.היא אינה תחליף לנהיגה בטוחה וזהיר

כבךבדוק תמיד חזותית את האזור מאחורי ר

כבים אחרים, אנשים, חיותבו לאיתור רביוס

או מכשולים.

כת עשויים להשתנותהביצועים של מער

/או הד ך.רבהתאם לתנאי הנהיגה, התנועה ו
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)*RCTA(התרעת תנועה חוצה מאחור 

זהירות

זהירות

ה הער 

 עשויה לא לזהותRCTAבמצבים מסוימים, £

כב באזורי הזיהוי או שפעולת הזיהויכראוי ר

: תתאחר. כמה ממצבים אלו הם

“ש או יותר.מהירות הר£ 18 קמ כב היא 

אזורי גילוי

אזורי הגילוי מוצגים באיור הבא.
אם אזור הגילוי של החיישן חסום£

כבבאמצעות עצם קרוב, כגון קיר או ר

חונה.

ב ישירות מאחוריכב מתקרכאשר הר£

כבך.ר

כב יוצא ממקום חניה בזווית.כאשר הר£

 הופעלה.RCTAמיד לאחר ש £

מיד לאחר שמצב ההפעלה הועבר למצב£

ON.

ב החיישן מכוסהביכאשר משטח הפגוש ס£

ח וכדומה.בלכלוך, שלג, קר

הת החיישן חמה או קרכאשר טמפרטור£

כב חנה במשך זמןמדי, כגון לאחר שהר

ממושך בשמש לוהטת או במזג אוויר קר.

עע, החיישן עלול להיפגאם הפגוש נפג£

 לא תעבוד כראוי. בדוק אתRCTAכת ומער

כז שירות מורשה של מיצובישיכת במרהמער

ס.מוטור

כתכאשר מזוהה תקלה במער

הכת מזהה תקלה, תוצג אזהרכאשר המער

ב תכליתית.במסך המידע בתצוגה הר

“אזהר : אזהרBSWת שטחים מתים (ראה  ת)*

“ בעמוד 98�6.תקלה במער כת

ה. בעת גרירRCTAהפסק את פעולת £

ת שטחים מתים במראהנורית אזהר£

החיצונית עשויה לא להופיע בשל אור שמש

ישיר או אור בוהק מפנסים ראשיים  של

כבים הבאים מאחוריך בנסיעה בלילה.ר

להפעלה

 מצב ההפעלה הואכאשר BSWלחץ על מתג 1.

ON.

“אזהר :BSWת שטחים מתים ((ראה  *(

“ בעמוד 97�6). ”להפעלה

כאשר ידית ההילוכים ובורר ההילוכים2.

RCTA (נסיעה לאחור), Rמועברים למצב 
תפעל.
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(LDW)*ב התרעת סטייה מנתי

ת מצלמהב הנסיעה שלך בעזרבאמצעות זיהוי נתי

(A)כת , מערLDWמספקת לך התרעה קולית 

ב�תכליתיתוחזותית על מסך המידע של התצוגה הר

ב זה.כבך עומד לסטות מנתיכאשר ר

“ “טיפול בחיישן למידע על טיפול בחיישן ראה 

בעמוד 86�6.

כיצד להפעיל את התרעת סטייה

במנתי

ב�תכליתיתהתצוגה על מסך המידע של התצוגה הר

כת.משתנה באופן הבא בהתאם למצב המער

/כי כתבוי המערלהפעלת

בהתרעת סטייה מנתי

)LDW*(

כתהפסקת הפעולה של המער

, נעלם המחוון LDWכאשר אתה לוחץ על המתג 

LDW.ממסך המידע 

כת.לחץ שוב על המתג, כדי להפעיל את המער

מצב המתנה

בכת מסוגלת לזהות את נתיבמצב המתנה, המער

כבך ולהפיק התרעה קולית כאשרהנסיעה של ר

ב.כבך סוטה מהנתיר

ה הער 

£LDWאינה פעילה בעת שהמכונית יוצאת 
מהמפעל.

ת (פעילה או מופסקת) הנבחרLDWת רהגד£
ת גם כאשר מתג ההצתה מסובבנשמר
 או מצב ההפעלה מועבר ל�LOCKלמצב 

OFF.

. מחוון LDW, לחץ על מתג LDWלהפעלה של 

ב תכליתית.בן) מופיע במסך המידע בתצוגה הר(ל
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(LDW)* ב התרעת סטייה מנתי

“ למצבכת עוברהמער ת אוטומטית ממצב ”פעיל

“ אם מתקיימים התנאים הבאים בו�זמנית. ”המתנה

 במסך המידע מוחלף במחוון LDWמחוון ה�

(ירוק).

“ש אוכב עומדמהירות הר£ ת על כ�65 קמ

יותר.

לא מופעל איתות.£

מהבהבי חירום לא דולקים.£

דוושת הבלמים לא לחוצה.£

כת לזהות אתבה מאפשרים למערביתנאי הס£

ב משני הצדדים.סימוני הנתי

כת נמצאת במצב פעיל.המער£

/סטייה מנתי בהתרעת יציאה

LANEצליל התרעה נשמע לסירוגין, ההודעה 
DEPARTURE מופיעה במסך המידע והמחוון 

ב אוכבך עומד לצאת מהנתימהבהב בצהוב, כשר

ב במצב המתנה.אם הוא יצא מהנתי

ה הער 

ת במצב פעיל למשך כ�7כת נשארהמער£

שניות אחרי שהפסיקו להבהב אורות המצוקה

האו שהידית להפעלת האיתות הוחזר

למקומה.

ה הער 

אם ההתרעה נמשכת כ�3 שניות או יותר,£

ת למצב המתנה לפניכת עוברהמער

שההתרעה מופסקת.

כתהתרעת בעיות במער

כת, ניתנת התרעה חזותיתאם ישנה בעיה במער

ת לסוג הבעיה ביחד עם התרעה קולית.מיוחד

 חמה מדיLDWמצלמת 

כת אינהההתרעה המוצגת מטה מופיעה, אם המער

 התחממהLDWזמינה באופן זמני כיוון  שמצלמת 

ה.יתר על מיד

הת מתחת לטמפרטוראם המצלמה מתקרר

כת למצבה הרגילת המערבעה מראש, חוזרשנק

באופן אוטומטי.

בן)             (ירוק)                                   (ל

ה הער 

ב קיימים רק בצד אחד שלאם סימוני נתי£

בו תפעל רק לגבי הצד שLDWכב, הר

ב.קיימים סימוני נתי
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(LDW)*ב התרעת סטייה מנתי

ה הער 

ב תקלה עקLDWביטול 

LDWכת ההתרעה המוצגת למטה מופיעה אם מער
אינה מופעלת בשל תקלה.

כז שירות מורשה של מיצובישיה זה, פנה למרבמקר

זהירותכת.בדיקת מערס למוטור

ב ישנן מגבלות הפעלה.להתרעת סטייה מנתי£
ה.כת יתר על המידאל תסתמך על המער

זהירות

כת לא תוכננה להפחית סיכונים הכרוכיםהמער£
ך קדימהרמות בדבחוסר ריכוז של הנהג והתקד

ב שמופנית למשהו בצדבות תשומת ל(בעק
) או בראות לקויה’ך, היסח דעת וכדרהד

‘. נווט את ר כבךהנובעת ממזג אוויר סוער וכו
באופן נכון ונהג בזהירות.

ב באופןכת לא תזהה את הנתיייתכן כי המער£
ך, הפסק אתה הצורנכון בתנאים הבאים. במקר

כת.פעולת המער

ביםכאשר אתה נוהג בכביש שסימוני הנתי£
הויים או מרוחיםבנים או צהובים) דשלו (ל

ץ עד כדי כך שהמער כת לא מסוגלתבבו
לזהות אותם.

ך כללרב מטושטשים, בדכאשר סימוני נתי£
פל, או בנסיעה כנגדם, שלג או ערבגלל גש

שמש.

בו מופסקיםכב עובר קטע כביש שכשהר£
ב כגון עמדות תשלום בכבישיסימוני נתי

ה וצמתים בכבישים מהירים.אגר

כאשר נוסעים על מקטע כביש שסימוניו£
ישנים שלא הוסרו לגמרי, עם צללים, שלג
שלא נמס, סימנים מגלגלים של משאיות
שאפשר לחשוב בטעות כי אלה הם סימוני

ם כשפני הכבישב (במיוחד אחרי גשנתי
בלים אחרים.מים מבלמחזירים אור) או גור

בב נסיעה ונתיבד נתיב אחר מלנסיעה בנתי£
עקיפה.

ב סגור אוכאשר נוסעים ליד מקטע של נתי£
ב זמני באזור עבודות בכביש.בנתי

מית מלוכלכתהשמשה הקד

כתה המופיעה למטה מוצגת אם המערהאזהר

מיתמנוטרלת זמנית בשל לכלוך על השמשה הקד

באזור החיישן.

כת תחזורמית, המערלאחר ניקוי השמשה הקד

אוטומטית לפעולה.

ה, ייתכן שישאם התצוגה ממשיכה להציג את האזהר

תקלה בחיישן.

בדיקתס לכז שירות מורשה מיצובישי מוטורפנה למר

החיישן.
}2{

בו מתחממיםביאם החיישן או האזור ס£

ה גבוהה מאוד בעת חניה בשמשלטמפרטור

LDWה לוהטת, תופיע תצוגת האזהר
SERVICE REQUIRED) LDWרוש ד

שירות).

ה ממשיכה להיות מוצגת גם לאחראם האזהר

בתו הגיעו לטווחבית החיישן או סשטמפרטור

כז שירות מורשההפעולה התקין, פנה למר

ס.מיצובישי מוטור
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(TPMS)ת לחץ אוויר בצמיגים כת בקרמער

ץ אווירכת בקרמער זהירותזהירות ת לח

)*TPMSבצמיגים (

) עושהTPMSת לחץ אוויר בצמיגים (כת בקרמער
) בגלגליםAת לחץ אוויר בצמיג (שימוש בחיישני בקר

כתה של לחצי הניפוח של הצמיגים. המערבקרל
המתריעה רק כשלחץ האוויר בצמיג נמוך בצור

משמעותית.

ךהנהג יכול להגדיר את לחץ האוויר הבסיסי לער
ת לחץהרצוי באמצעות ביצוע פעולת איפוס. (אזהר

בע בהתבססך הסף שנקאוויר נמוך מבוססת על ער
על האיפוס).

הזיהויים של חיישן לחץ אוויר בצמיג עבור שני זוגות
כז שירות מורשהצמיגים ניתנים לרישום על�ידי  מר

ת הזיהוי התקף ניתנתרס, והגדשל מיצובישי מוטור
ב תכליתיתלהפעלה באמצעות מתג תצוגת מידע ר

ה של החלפה בין גלגלי קיץ לגלגליבר יעיל במקר(הד
ף).חור

ב צר מאוד.בנסיעה בנתי£

כב שלפניךבין הרכבך לחק בין רכאשר מר£
בה (במיוחד כשסימוןה רמתקצר במיד
כב מלפנים הנוסע קרוב מדימוסתר על�ידי ר

לסימון).

ת בכבישה אחרבעת כניסה לצומת או לנקוד£

כב.בים מוראשריש לה מבנה נתי

כאשר נכנסים לצומת או למקטע ויש£
בים על הכבישסימונים ר

ביםבו מספר נתימעבר במקטע כביש ש£
/קטן או נתי בים חוצים אחד אתבים רגדל

השני.

ב מסומן בקו כפול או בקו מיוחדכאשר הנתי£
אחר.

כאשר נוסעים בכביש מתפתל או משובש.£

ם,כאשר נוסעים בכביש חלק מכוסה במי גש£
.’ח וכדשלג, קר

בו ישנו שינוי פתאומיך מקטע שרשעוברים ד£
ה או כניסה אליה).בבהירות (יציאה ממנהר

בפנייה בעיקולים חדים.£

כאשר פני הכביש מחזירים את האור£
שמקורו בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה.

ך מהמורותרכב מתנדנד ברובו בנסיעה דהר£
או חריגות אחרות על פני הכביש.

כאשר אור שיוצא מהפנסים הראשיים אינו£
בה בשל עדשות מלוכלכות אובימותאם לס

בלויות, או בגלל שהפנסים הראשיים לא כוונו
כהלכה.

כב נוטה מדי לצד אחד בגלל מטעןכאשר הר£
ץ אוויר לא נכון בצמיגים. כבד או לח

כבים שנוסעיםכשפנסים ראשיים של ר£
.LDWלקראתך מאירים על חיישן ה�

רטייםכב מצויד בצמיגים לא סטנדכשהר£
ה וצמיג(כולל צמיגים שחוקים יתר על מיד

חלופי זמני), כשמותקנות בו שרשראות שלג
בים שלא כלולים במפרט,כיאו שהוא מכיל ר

בוצע בהם שינוי.כגון מתלים ש

ם,מית מכוסה במי גשכשהשמשה הקד£
.’שלג, אבק וכד

כתפעל לפי הנחיות הבאות, כדי לשמור על מער£
 שלך במצב תפעולי טוב.LDWה�

מית תהייהדאג תמיד שהשמשה הקד£
נקייה.

ץ חזקים על£ הימנע מלהפעיל זעזוע או לח
. אל תנסה לפרק אותה.LDWמצלמת 

ץ דומה את אזוראל תכסה במד£ בקה או בחפ
מית שלפני עדשת המצלמה.השמשה הקד

השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים של£
ס כשאתה מחליף את מגבימיצובישי מוטור

.מיתהשמשה הקד
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(TPMS)ת לחץ אוויר בצמיגים כת בקרמער

כאשר מתג ההתנעה או מצב ההפעלה מועברה הער ה אזהר

ת לחץכת בקרה של מער, נורית האזהרONלמצב 

אוויר בצמיגים נדלקת ונכבית לאחר מספר שניות.

כב קיים לחץ אוויראם בצמיג אחד או יותר של הר

ה תישאר דלוקה כאשרנמוך במיוחד, נורית האזהר

.ONמצב ההפעלה הוא 

“אם נורית/תצוגת אזהר ה דולקת בעתראה את 

“ בעמוד 107�6 ונקוט את הצעדים נהיגה

המתאימים.

/נורית אזהר כתה של מערתצוגה

ץ אוויר בצמיגיםבקר ת לח

ה הער 

)TMPSת לחץ אוויר בצמיגים (כת בקרמער£

תית של לחץ האווירגרבדיקת שאינה תחליף ל

בדוק את לחצי האווירבצמיגים. הקפד ל

“ “צמיגים בצמיגים כפי שמתואר ב

בעמוד 10�10.

) מותקןBחיישן לחץ האוויר בצמיג (£

במיקום המתואר באיור.

כב המצוידים בחיישן סוג 1 בעלבכלי ר£

), החלף את החבקCשסתום מתכתי (

) בחדשים בעת החלפתDוהדיסקית (

הצמיג.

כב המצוידים בחיישן סוג 2 בעלבכלי ר£

), החלף את החבקEשסתום גומי (

) בחדשים בעת החלפתEוהדיסקית (

הצמיג.

כז שירותלמידע נוסף צור קשר עם מר

מורשה של מיצובישי.

ה הער 

£ TPMS ת גלגלים הנמצאיםאינה מנטר

באחסון, אפילו אם חיישן לחץ אוויר מותקן

עליהם.

ה מוצגת במסך המידעבנוסף, תצוגת אזהר£

ב תכליתית.בתצוגה הר

גלגל חלופי בעל תווית מגבלת מהירות אינו£

ץ אוויר בצמיג.כולל חיישן בקר ת לח

כאשר משתמשים בצמיג חלופי עם מגבלת

 לא תפעל באופןTPMSכת המהירות מער

כז שירות מורשה שלתקין. פנה למר

ם האפשרי להחלפתס בהקדמיצובישי מוטור

הצמיג המקורי או תיקונו.

לגלגל החלופי עם חישוק אלומיניום יש£

חיישן לחץ אוויר, כך שניתן להשתמש בו

בת גלגלים.בב הצללס
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ה הער  זהירות

תה אינה דולקת בעת העבראם נורית האזהר£

,ONמתג ההצתה או מצב ההפעלה למצב 

ץ אוויר בצמיגיםכת בקרכנראה שמער ת לח

)TPMSבדיקת) אינה פועלת כראוי. דאג ל

כז שירות מורשה של מיצובישי.כת במרהמער

כת עלולה למנוע אתבמקרים אלה, תקלה במער

ה של לחצי האוויר בצמיגים. הימנעהבקר

מבלימה פתאומית, פניות חדות ונהיגה

במהירות גבוהה.

ץ אווירכת בקראם מתגלה תקלה במער£ ת לח

ה תהבהב), נורית האזהרTPMSבצמיגים (

בוע.למשך כדקה ותישאר דולקת באופן ק

ה תציג אזהרות נוספות בכל פעםנורית האזהר

שהמנוע מותנע מחדש, כל עוד התקלה

קיימת.

ה נכבית לאחר נהיגהבדוק אם נורית האזהר

במשך מספר שניות.

אם היא נכבית במהלך הנהיגה, לא קיימת

תקלה.

ה אינה כבית, או אםאולם, אם נורית האזהר

היא מהבהבת כאשר המנוע מותנע מחדש,

כז שירות מורשהבדיקה במרכב להבא את הר

של מיצובישי.

כת עלולה למנועבמקרים אלה, תקלה במער

בותה של לחצי האוויר בצמיגים. מסיאת הבקר

ה נדלקתבטיחותיות, בעת שנורית האזהר

בעת נהיגה, הימנע מבלימה פתאומית, פניות

חדות ונהיגה במהירות גבוהה.

ה מוצגת במסך המידעתצוגת אזהר£

ב תכליתית.בתצוגה הר

בדוק כל צמיג, כולל הצמיג החלופי (אם קיים),יש ל

אחת לחודש בעודו קר ולנפחו ללחץ האוויר המומלץ

כב שמופיע בתווית לחצי האווירעל�יד יצרן הר

כבך מותקנים צמיגים בגודל שונהבצמיגים. (אם בר

מהגודל הרשום בתווית לחצי האוויר בצמיגים, עליך

ברר את לחץ האוויר הרצוי עבור צמיגים אלה).ל

תכת בקרכבך מצויד במערכאמצעי בטיחות נוסף, ר

 שדולקת לציון לחץ) TPMS(לחץ אוויר בצמיגים 

אוויר נמוך בצמיגים אם ישנו לחץ אוויר נמוך בצמיג

תאחד או בכמה צמיגים.  לכן, כאשר מחוון של בקר

בדוק את לחץלחץ אוויר נמוך נדלק, עליך לעצור ול

ם האפשרי, ולנפח אותםהאוויר בצמיגים בהקד

ללחץ האוויר התקין. צמיגים המצויים בתת לחץ ניכר

ה ועלולבמהלך הנהיגה מתחממים יתר על המיד

לחול בהם כשל.

תת�לחץ אף מגדיל את תצרוכת הדלק, מקצר את

חיי השירות של הצמיג ועשוי להשפיע על הנהיגה

ה.כב ויכולת העצירבר

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרב שמערנא שים ל

)TPMS (.אינה תחליף לתחזוקת צמיג תקינה

באחריות הנהג לשמור על לחץ אוויר נכון, גם אם

לחץ אוויר הנמוך אינו מגיע לסף ההפעלה של מחוון

ת לחץ אווירכת בקרלחץ אוויר נמוך של מער

).TPMS(בצמיגים 

כת אינהה לציון שהמערכבך מצויד גם בנורית אזהרר

ופעולת כראוי.

בת במחוון לחץ אוויר נמוךה משולנורית האזהר

בצמיגים.

כת מזהה תקלה, המחוון יהבהב למשךכאשר המער

בוע. רצף זה ימשיךכדקה ואז יישאר דלוק באופן ק

כב כל עוד התקלה קיימת.בהתנעות הבאות של הר

כת לאה דולקת, ייתכן שהמערכאשר נורית האזהר

ה.תוכל לזהות אות לחץ אוויר נמוך בהתאם לייעוד

)TPMSת לחץ אוויר בצמיגים (כת בקרתקלה במער

בות, כולל התקנה אובות ריכולה לקרות בשל סי

כב, המונעותהחלפה של צמיגים או גלגלים בר

)TPMSת לחץ אוויר בצמיגים (כת בקרממער

מלתפקד כראוי.

רש שירות(נד

)TPMSל�
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(TPMS)ת לחץ אוויר בצמיגים כת בקרמער

ה הער  ת לחץכת בקרבדוק תמיד את מחוון תקלת מער

) לאחר החלפת אחד או יותרTPMSאוויר בצמיגים (

כב, כדי להבטיחמהצמיגים או הגלגלים בר

שההחלפה או השינוי של הצמיגים או הגלגלים

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרמאפשרים למער

להמשיך לפעול כראוי.

לאחר בדיקה או כוונון של לחץ האוויר בצמיג£
התקן את מכסה השסתום על קנה השסתום.

ללא מכסה השסתום, לכלוך ולחות יכולים
להיכנס לשסתום ולגרום לנזק לחיישן לחץ

אוויר של הצמיג.

אל תשתמש במכסי שסתומים ממתכת,£
העלולים לגרום לתגובה מתכתית, שתגרום
לקורוזיה ולנזק לחיישני לחץ אוויר של הצמיג.

הלאחר שלחצי האוויר תוקנו, נורית האזהר£
תיכבה לאחר מספר דקות של נהיגה.

ה הער 

ה מוצגת במסך המידעבנוסף, תצוגת אזהר£
ב תכליתית.בתצוגה הר

בעת בדיקה והתאמה של לחצי האוויר£
ב על על קנהבצמיגים אל תפעיל כוח ר

תו.בירהשסתום כדי למנוע את ש

ה ממשיכה לדלוק לאחראם נורית האזהר2.
נהיגה במשך של כ�10 דקות לאחר התאמה
של לחצי הניפוח של הצמיג, ייתכן שיש נקר

בצמיג אחד או יותר. בדוק את הצמיג ואם
כז שירותמצאת נקר, דאג לתיקון במר

ם האפשרי.מורשה של מיצובישי בהקד

ה הער 

כדי למנוע נזק לחיישני לחץ אוויר בצמיגים,£
כז שירותדאג לתיקון הצמיג הנקור במר

מורשה של מיצובישי. אם התיקון אינו מבוצע
כז שירות מורשה של מיצובישי, נזקעל�ידי מר

ם לחיישן לא יהיה מכוסההעשוי להיגר
ת האחריות.במסגר

אל תשתמש במיכלי חומר תיקון נקרים על£
הצמיג.

מיכלים אלה עלולים לגרום נזק לחיישני לחץ
אוויר בצמיגים.

כז שירות מורשה שלדאג לתיקון כל נקר במר
מיצובישי.

/נורית אזהר האם תצוגת
נדלקת במהלך נהיגה

ה נדלקת, הימנע מבלימהאם נורית האזהר1.

ה, תמרוני נהיגה חדים ומנהיגה במהירותחד

גבוהה. עליך לעצור ולתקן את לחצי האוויר

ם האפשרי. התאםך הנכון בהקדבצמיגים לער

את לחץ האוויר גם בצמיג החלופי. עיין בנושא

“ בעמוד 10�10. “צמיגים

זהירות

ה אזהר

/נורית האזהרא£ ה דולקת בעת נהיגה,ם תצוגת
הימנע מבלימה חזקה, תמרוני נהיגה חדים

ונהיגה במהירויות גבוהות.
נהיגה עם צמיגים שאינן מנופחים כראוי,

כב ועלולה לגרוםמשפיעה על ביצועי הר
לתאונה.

/תצוגת האזהר£ ה לא תידלקייתכן כי נורית

ץ צמיג או דליפה חמור ה.מיד לאחר פיצו
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זהירות

ה הער 

בעת התקנת צמיגים וגלגלים

חדשים
אם הותקנו חיישני לחץ אוויר חדשים, יש לתכנת

ת לחץ האווירכת בקראת קודי הזיהוי שלהם במער
כז שירותבצמיגים. דאג להחליף צמיגים וגלגלים במר

ס, כדי למנוע נזק לחיישנימורשה של מיצובישי מוטור
לחץ האוויר בצמיגים. אם החלפת צמיג אינה

כז שירות מורשה של מיצובישימתבצעת במר
ת האחריות.ס, היא לא מכוסה במסגרמוטור

ץאיפוס של סף אזהר ה של לח

אוויר נמוך בצמיג

ר בהתאם ללחץ האוויר בצמיגה מוגדסף האזהר

ר באמצעות תפקוד האיפוס שמבוצעתשמוגד

בהליך המתואר בהמשך.

ב תכליתיתהפעל את מתג תצוגת המידע הר1.

למעבר ממסך מידע למסך תפריט.

“מתג תצוגת המידע הר “ראה  ב תכליתית

בעמוד 04�5.

“החלפת הגד רות תפקוד בעמוד 13�5.ראה 

השימוש בגלגלים שאינם מקוריים ימנע£

םיגימצב ריווא ץחל ינשייח לש הניקת הנקתה

ויגרום לדליפת אוויר ונזק לחיישנים.

לחצי האוויר בצמיגים יכולים להשתנות£

כבה החיצונית. אם הרבהתאם לטמפרטור

ה החיצונית,חשוף לשינויים ניכרים בטמפרטור

ת (ולגרוםלחצי האוויר בצמיגים עשויים לרד

הה להידלק) בטמפרטורלנורית/תצוגת האזהר

חיצונית נמוכה יחסית. אם נורית/תצוגת

ה נדלקת, תקן את לחצי האווירהאזהר

בצמיגים.

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרייתכן שמער

)TPMS: ) לא תפעל כראוי במצבים הבאים

רר בתדמתקן או התקן שידור אלחוטי המשד£

כבך.בת רזהה בקר

ברו מאחורי בית הגלגל ו/אוח הצטשלג או קר£

הגלגלים.

סוללת חיישן לחץ האוויר בצמיג התרוקנה.£

גלגלים שאינם גלגלים מקוריים של מיצובישי£

כב.ס הותקנו ברמוטור

גלגלים שאינם מצוידים בחיישני לחץ אוויר£

כבך.בצמיגים, הותקנו בר

גלגלים שקודי הזיהוי שלהם אינם שמורים£

כב.בזיכרון הר

חלון כהה משפיע על קליטת אותות הרדיו.£

מספר פעמים  או מתג לחץ על מתג 2.
TPMS SENSOR RESETלמעבר למסך 

ת לחץ אוויר).(איפוס חיישן בקר
 למעבר למסךלאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדבחיר
ה של לחץ אוויר נמוך(איפוס של סף אזהר

בצמיגים)

תבחירל או מתג  לחץ על מתג 3.
RESET(איפוס), ולאחר מכן לחץ והחזק את 

 למשך 3 שניות ומעלה לאישורמתג 
ה משתנה לאיפוס.ררות. ההגדההגד

ה תתחיל להבהב בקצב איטי.נורית האזהר4.

נהג למשך זמן מסוים. האיפוס הושלם אם5.

ה נכבית.נורית האזהר

ה הער 

בצע את תהליך האיפוס בכל פעם שלחצייש ל£

בת גלגלים.האוויר מתואמים או בעת הצל
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זהירות

כת זו פועלת בעת חניה במוסך או בחניהמער

ביל. היא משתמשת בחיישנים פינתיים ואחורייםבמק

ב�כדי לזהות מכשולים ובמסך המידע בתצוגה הר

חקה, כדי ליידע אותך על המרתכליתית ובצליל אזהר

המשוער עד המכשול.

/אחורי)*חיישני חניה (קד  מי

מי/אחורי)*חיישני חניה (קד

ה הער 

ת זיהוי צמיגרשינוי הגד

כות שלאם נרשמו במקלט קודי זיהוי של שתי ער

חיישני לחץ אוויר בצמיגים, ניתן לשנות את קוד

:הזיהוי של ער כת הצמיגים התקפה בהליך הבא

ב תכליתית, כדיהפעל את מתג התצוגה הר1

לעבור ממסך המידע למסך התפריט.

“מתג התצוגה הר “עיין בנושא  ב תכליתית

בעמוד 04�5.

“החלפת הגד “ בעמודעיין בנושא  רות תפקוד

.5�13

 מספר פעמים או מתג לחץ על מתג 2.

ת לחץ  (זיהוי בקרTPMS IDלמעבר למסך 

 למעבראוויר). לאחר מכן לחץ על מתג 

רות.ת הגדלמסך בחיר

ID1ת בחירל או מתג  לחץ על מתג 3.
  (זיהוי 2) לאחר מכן לחץID2(זיהוי) או 

 למשך 3 שניות ומעלהוהחזק את מתג 

רות.לאישור ההגד

כת קודי הזיהוי התקפה משתנה, ומשתנהער4.

תכת בקר של מערSETהמספר של מחוון ה�

לחץ האוויר בצמיגים.

ה הער 

כת קודי הזיהוי של הצמיגים אינה משתנהער£

בד.כת קודים אחת בלאם רשומה ער

כת קודי הזיהוי של הצמיגים,אם משתנה ער£

ת לחץ אווירתפקוד האיפוס של סף אזהר

הנמוך מופעל באופן אוטומטי. (נורית האזהר

מתחילה להבהב לאט). אם הצמיג חם, יש

בצע שוב את תהליך האיפוס כשהצמיגל

קר.

בוע אתכת חיישני החניה מסייעת לך לקמער£

בין מכשול שנמצאכב לחק המשוער בין הרהמר

כת מוגבלת מבחינתכב. המערמאחורי הר

אזורים ומכשולים שהיא יכולה להבחין בהם,

והיא עלולה לא לזהות עצמים מסוימים. לפיכך,

כת חיישניה על מעראל תסמוך יתר על המיד

בית כפי שהיית עושההחניה, נהג  בזהירות מר

כת זו.כב לא היה מצויד במעראם הר

בה במו עיניך, כדי להבטיחביבדוק את הס£

כבך אם אתה מסתמךבטיחות. אל תפעיל את ר

כת חיישני החניה.רק על מער

תפקוד האיפוס צריך להתבצע בעת שהצמיג£

בוצע שהצמיג חם (לדוגמה לאחרקר. אם הוא י

ת לחץ אוויר נמוך בצמיגנסיעה), ייתכן שאזהר

ם מהרגיל.תופעל מוקד
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ה הער 

אזורי הזיהוי של החיישנים

תא תונשל ךתורשפאב ,הרירג ווב דיוצמ ךבכר 

בצממ ,חניהה ינשייח תכרעמ לש תורדגהה

תא הנשמ הרירג וו בצמ .הרירג וו בצמל יטרדנטס

.יוהיזה רוזאמ הרירגה וו רוזא תא איצומו תכרעמה

“מ ( )Aאזורי הזיהוי הם בתחום של כ� 60 ס
“מ (מהחיישנים הפינתיים והקד )Bמיים, ו� 125 ס

מהחיישנים האחוריים.

“מ ( )Aאזורי הזיהוי הם בתחום של כ� 60 ס
“מ (מהחיישנים הפינתיים והקד )Bמיים, ו� 125 ס

)Cמהחיישנים האחוריים. האזורים ללא זיהוי (
“מ ( ) מהפגוש.Dנמצאים בתחום של כ� 20 ס

הכב ללא וו גריר  כלי ר

הכב המצוידים בוו גריר  כלי ר

החיישנים אינם מגלים עצמים הנמצאים£

באזור שמתחת או בסמוך לפגוש.

אם גובה של עצם נמוך יותר מהגובה של

החיישנים, ייתכן שהחיישנים לא יגלו אותו,

ם.גם אם גילו אותו קוד

מי/אחורי)*חיישני חניה (קד

אזורי זיהוי מכשולים

אזורי הזיהוי של החיישן הפינתי ושל החיישן האחורי

מוגבלים, כפי שמצוין באיור. בנוסף, החיישנים לא

מסוגלים להבחין בעצמים דקים או נמוכים או עצמים

שנמצאים קרוב לפגוש האחורי. לפיכך, כדי להבטיח

תפעול בטוח, בדוק בעצמך את האזורים הסמוכים

כבך.לר

מיקום של חיישנים פינתיים וחיישנים

אחוריים

) בפינות של הפגושAישנם שני חיישנים פינתיים (

כז הפגוש) במרBהאחורי ושני חיישנים אחוריים (

האחורי.

אשונב ןייע ,יוהיזה ירוזא יוניש תודוא עדימ תלבקל

.6�121 דומעב “יוהיזה ירוזא יוניש“
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זהירות (המשך)זהירות

כת חיישני החניה  עלולה לא לפעול כהלכהמער£
: בתנאים הבאים

ח, שלגבתם מכוסים בקרביהחיישנים או ס£
ץ. או בו

בתם נוגבו ביד אוביהחיישנים או ס£
בקות או אביזרים הוצמדו אליהם.שמד

ה גדול מדי.כאשר הפרש הטמפרטור£

החיישנים קפואים.£

כת קולטת רעש אל�קולי ממקורותהמער£
כב אחרים, מנועיםאחרים (צופרים של כלי ר

ם עז,של אופנועים, בלמים, שידורי רדיו, גש
מים ניתזים, שרשראות צמיגים וכן הלאה).

כבהחיישנים חמים או קרים מאו (כאשר הר£
ת או במזג אוויר קרב בשמש יוקדחונה זמן ר

מאוד).

כב נוטה באופן ניכר.הר£

ך משובשת (שפני שטח שלהרבנסיעה בד£
ך משופעת אורך עפר, דרמשובשים, ד
ב).מכוסה בעש

כב קרוב מדי למכשול.הר£

מיד לאחר התנעת המנוע.£

כת חיישני החניה  עלולה לא לזהות כראוימער£
: את העצמים הבאים

עצמים דקים כמו חוטים, רשתות וחבלים.£

עצמים הסופגים גלי קול דוגמת שלג.£

עצמים בעלי פינות חדות.£

עצמים בעלי משטח חלק כגון זכוכית.£

ה הער 

כאשר החיישן קולט הפרעה על קולית מבחוץ,£

בוע.החיישן במיקום התואם יהבהב בקצב ק

כאשר ההפרעה נעלמת החיישנים יחזרו

לפעולה הרגילה.

מי/אחורי)*חיישני חניה (קד

להפעלה

כת, מצב ההפעלה צריך להיותלהפעלת המער

ONכת החיישנים לנסיעה לאחור. כאשר מער

) תידלק.Aבפעולה, נורית החיווי (

כת, לחץ על מתגכדי להפסיק את פעולת המער

SONAR)  נורית החיווי .A.תיכבה (

עצמים נמוכים כגון אבני שפה.£

אם הפגוש האחורי ספג מכה והתעוות, עלול£

ם כשל בפעולת החיישנים  שיימנעלהיגר

כתכת לפעול כהלכה. בדוק את המערמהמער

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר
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ה הער 

חיישן פינתי1�

מיחיישן קד2�

חיישן אחורי3�

מיחיישנים פינתיים וקד

הרהזאה לילצ רוזחמלושכמל בכרה ןיב קחרמ

“מ מקוטעכ� 60 עד 40 ס

“מ מקוטע מהירכ� 40 עד 30 ס

“מ רצוףבתחום  30 ס

זהירות

חקים המצוינים משמשים לייחוס כלליהמר£

גיאות, הנובעותחש שבד, שכן עלולות להתרבל

ה, לחות אומים שונים, דוגמת טמפרטורמגור

ת המכשולים.צור

ה)כב ללא וו גרירחיישנים אחוריים (כלי ר

הרהזאה לילצ רוזחמלושכמל בכרה ןיב קחרמ

“מ מקוטעכ� 125 עד 80 ס

“מ מקוטע מהירכ� 80 עד 40 ס

“מ רצוףבתחום 40 ס

ה)כב עם וו גרירחיישנים אחוריים (כלי ר

הרהזאה לילצ רוזחמלושכמל בכרה ןיב קחרמ

“מ מקוטעכ� 125 עד 100 ס

“מ מקוטע מהירכ� 100 עד 60 ס

“מ רצוףבתחום 60 ס

 כאשר החיישנים מגלים מכשולים שונים בו£
ב תכליתיתזמנית, מסך המידע בתצוגה הר

מציין את כיווני המכשולים שכל חיישן זיהה.
בליםעם זאת, המכשולים הקרובים ביותר מק

העדיפות מבין אלה שזוהו, וזמזם האזהר
ך עד כמה אתה קרובמצפצף להזהיר

למכשולים.

הכב המצוידים בוו גריר  כלי ר

כת הופסקה באמצעות מתגלאחר שפעולת המער
SONAR לחץ על מתג ,SONARבמשך 3 שניות 

פה ממנו. הזמזם יישמעאו יותר, ולאחר מכן הר
 כדי לציין שהאזור שונה.פעמיים

הכב ללא וו גריר  כלי ר

כת הופסקה באמצעות מתגלאחר שפעולת המער

SONAR לחץ על מתג ,SONARלמשך 3 שניות או 

פה ממנו. הזמזם יישמע פעםיותר, ולאחר מכן הר

אחת, כדי לציין שהאזור שונה.

מי/אחורי)*חיישני חניה (קד

שינוי אזורי הזיהוי

: ניתן לשנות את אזורי הזיהוי באופן הבא

ה מפני מכשוליםאזהר

ה עםכב, תופק אזהרכאשר קיים מכשול מאחורי הר

ב תכליתית, ויישמע זמזם.מסך המידע בתצוגה הר
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כת חיישנית מערתצוגת אזהר

החניה

כת חיישני החניה, תהבהבאם קיימת תקלה במער

ה יצפצףכת החיישנים וזמזם האזהרתצוגת מער

במשך כ�5 שניות.

ה הער 

ניתן לשנות את המצב של אזור הגילוי רק£
 (הילוך נסיעהRשידית ההילוכים במצב 

לאחור)

אזור הזיהוי לא ישתנה אם תלחץ לחיצה£
 במשך 10 שניות אוSONARרצופה על מתג 

יותר.

 פעולתSONARלאחר הלחיצה על מתג £
ת אזוררחיישני החניה תשתנה, בהתאם להגד

הזיהוי.

ת אזור הזיהוי כאשר לא מותקן וורהגד£
:גריר ה

כאשר ידית ההילוכים או בורר ההילוכים
כת חיישני,  מערRמועברים למצב 

החניה תופעל גם אם הופסקה פעולת
החיישנים הפינתיים על ידי לחיצה על

.SONARמתג 

:ת אזור הזיהוי כאשר מותקן וו גריררהגד£ ה
כת חיישני החניה הופסקהכאשר מער

. היא לא תפעלSONARבלחיצה על מתג 
ממת המנוע, גם אם ידיתעד להד

ההילוכים או בורר ההילוכים הועברו למצב
R.

כת, לחץ על מתגלחידוש פעולת המער
SONARאו כבה את המנוע והתנע אותו 

מחדש, ולאחר מכן הזז את ידית ההילוכים

.Rצב ורר ההילוכים למאו את ב

ה הפסיק לצפצף, נורית גם לאחר שזמזם האזהר

 תמשיך להבהב עדSONAR במתג (A)החיווי 

בדוקכת תחזור למצב פעולה רגיל. דאג לשהמער

כז שירות מורשה של מיצובישיכב במראת הר

ס.מוטור

כת המציגה אתמצלמת הנסיעה לאחור היא מער

כת המולטימדיה מערכב, במסךהנעשה מאחורי הר

כת השמע., או בתצוגת מער)MMCSשל מיצובישי (

מצלמת נסיעה לאחור* 

מצלמת נסיעה לאחור*

: חיישן פינתי (שמאל) לא תקין    לדוגמא
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זהירות

כת עזרמצלמת הנסיעה לאחור היא מער£

ת לנהג לגלות מכשולים מאחוריהמאפשר

כב. טווח הפעולה שלה מוגבל, כך שאיןהר

ה. נהג בזהירותלהסתמך עליה יתר על המיד

שהיית נוהג לולא הייתה ברשותך מצלמתכפי

הנסיעה לאחור.

כב.בת הרביבדוק במו עיניך את ס£

אל תסתמך לחלוטין על מצלמת הנסיעה

לאחור.

טווח הפעולה של מצלמת

הנסיעה לאחור

טווח הפעולה של מצלמת הנסיעה לאחור מוגבל

לאזור המוצג באיורים. היא לא מסוגלת להראות את

שני הצדדים ואת האזור התחתון של הפגוש האחורי,

וכדומה.

בטוח לעשותב שכאשר אתה נוסע לאחור, בדוק היט

זאת.

כיצד להשתמש במצלמת

הנסיעה לאחור

ב את ידית ההילוכים או בוררכאשר אתה מצי
כת ומתג ההצתה או מערRההילוכים במצב 

כב יופיע, האזור שמאחורי הרONההפעלה במצב 
כת המולטימדיה שלבאופן אוטומטי במסך של מער

כת השמע.), או  בתצוגת מערMMCSמיצובישי (

כאשר אתה מזיז את ידית ההילוכים או בורר

ההילוכים לכל מצב אחר, יחזור המסך לחיווי המקורי

שלו.

מיקום מצלמת הנסיעה לאחור

) מובנית בחלק סמוך לידיתAהמצלמה האחורית (

דלת תא המטען.

טווח הפעולה של מצלמת הנסיעה לאחור

זהירות

תלמצלמת הנסיעה לאחור ישנה עדשה מיוחד£

היכולה להציג עצמים על המסך כקרובים יותר

חוקים יותר מאשר הם באמת.או ר

מצלמת נסיעה לאחור*
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ה הער ה הער 
ת, לכןלמראה האחורית ישנה עדשה מיוחד£

הקווים על הקרקע בין מקומות החניה נראים

בילים על המסך.כלא מק

במצבים הבאים ייתכן כי תתקשה לראות את£

המוצג במסך. זו לא תופעה חריגה.

ה מועטת (בלילה).תאור£

כבכאשר אור השמש או האור של פנסי ר£

אחרים נופלים ישירות על העדשה.

םת על ידי גשאם המצלמה חמה והיא מקורר£

כב, העדשה עלולהאו מתקן שטיפה של כלי ר

פל. תופעה זו אינה מציינת תקלה.להתער

ב מכשולים כאשראין אפשרות לראות היט£

העדשה מלוכלכת. אם העדשה מתלכלכת

מטיפות מים, שלג, בוץ או שמן, נגב אותה

והיזהר לא לשרוט את העדשה.

ב לאמצעי הזהירות הבאים.נא שים ל£

ם תקלה למצלמה.התעלמות מהם עלולה לגר

אל תחשוף את המצלמה לזעזועים.£

ח שעווה על המצלמה.אל תמר£

אל תתיז מים רותחים על המצלמה.£

אל תפרק את המצלמה.£

קווי הנחיה על המסך

),Aקווי הנחיה של חלקו העליון של הפגוש האחורי (

מוצגים במסך.

“מ מאחורי הפגושBקו אדום (£ ) מציין כ� 50 ס

האחורי.

“מ מחוץCשני קווים ירוקים (£ ) מציינים כ� 20 ס

כב.כב הרלמר

קווים אלכסוניים קצרים (1 עד 3), מציינים£

חק מהפגוש האחורי.מר

ך בקצה האחורי של הפגוש האחורי.בער1

“מ.בער2 ך 100 ס

“מ.בער3 ך 200 ס

, ניתןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר£

לשנות את שפת התצוגה של המסך. ראה

ת שלת הוראות ההפעלה הנפרדחובר

כת המולטימדיה של מיצובישי.מער

כב מוטה בגלל מספר האנשיםכאשר הר£

כב, המשקל והמיקום של המטען ו/או תנאיבר

ך, הקווים הנראים מהמצלמהרפני הד

האחורית עלולים לא להיות מדויקים ביחס לפני

כבחק ורוחב הרך בפועל. קווי הנחיה למררהד

ך שטוחים.רמבוססים על מפלס ופני ד

במקרים הבאים, עצמים הנראים על המסך

חוקים יותר ממה שהם באמת.יופיעו ר

כב נוטה למטהכאשר החלק האחורי של הר£

כב.ב משקל הנוסעים והמטען ברעק

A.עצמים בפועל

B.עצמים הנראים על המסך

מצלמת נסיעה לאחור*

כבבות הרביבדוק את בטיחות ס
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כת ניטור היקפית*מער

זהירות

ה הער  ה הער 

כב.כאשר יש עלייה מאחורי הר£

A.עצמים בפועל

B.עצמים הנראים על המסך

כב מיועדיםחק ולרוחב הרקווי ההנחיה למר£

חק לעצם שטוח כגון מפלס,לציין את המר

חק של העצםך שטוחים. המררפני שטח ד

המוקרן ונראה על המסך, עלול להיראות שונה

חק האמיתי לעצם המוקרן. אלמהמר

חקיםתשתמש בקווי ההנחיה האלה כמר

: הנקוד  נראיתBה לעצמים מוצקים. לדוגמה

רד בסA ו� Cעל המסך קרובה יותר מנקודות 

 נמצאות B ו�Aכב. הנקודות חק מהרשל המר

Cת כב ונקודחק זהה מהרלמעשה במר
חוקה יותר משתיהן.ר

בת שלכת ניטור היקפית מציגה תצוגה משולמער

:אר בע  מצלמות

מית, מצלמות במראות הצד (ימיןמצלמה קד

כת השמע,ושמאל) ומצלמה אחורית בתצוגת מער

 (קישורSmartphone Link Display Audioכת במער

כת המולטימדיהכת השמע) או מערטלפון לצג מער

).MMCSשל מיצובישי (

כב במקומות חניההיא מסייעת לנהג להחנות את הר

כב.ביל של הרובחניה במק

כת ניטור היקפית*ערמ 

כת עזרכת הניטור ההיקפית היא מערמער£
כב.ת לנהג לגלות מכשולים מאחורי רהמאפשר

טווח הראות שלה מוגבל, כך שאין להסתמך
ה. נהג בזהירות כפי שהייתעליה יתר על המיד

כת ניטורנוהג לולא הייתה ברשותך מער
היקפית.

כב.בת הרביבדוק במו עינייך את סהקפד ל£
כב ההופכותבע הפינות של הרבמיוחד את אר

כתבהם עצם לא יוצג במערלשטחים מתים ש
כת ניטורניטור היקפית. אל תסמוך רק על מער

היקפית.

כת ניטור היקפית כאשראל תשתמש במער£
/או כאשר דלת המראות החיצוניות מקופלות ו

בר ימנעאו דלת תא המטען פתוחה. הד

ח הנכון.כת ניטור היקפית להציג את הטווממער
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כת ניטור היקפית*מער

ה אזהר

A�מצלמה אחורית

B�מיתמצלמה קד

C�מצלמות צד

מיקום המצלמות

המצלמות מותקנות במקומות המצוינים באיור.

ה הראייה של מצלמת ניטור היקפית מוגבלשד

לאזור המוצג באיורים.

ב שני הצדדים ואת החלקבילא ניתן להציג ס

. בעת’מי והאחורי, וכוהתחתון של הפגושים הקד

בבינהיגה הקפד לוודא חזותית את הבטיחות ס

כבך.ר

בת המצלמות,ביבר בסאל תתקין ד£

אשר עשוי להפריע לפעולה של

המצלמות.

כת ניטורה הראייה של מערשד

היקפית
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כת ניטור היקפית*מער

כת ניטור היקפיתטווח ראות של מצלמות מער

A:מיתמצלמה קד

B:(ימין) מצלמת צד

C:(שמאל) מצלמת צד

D:מצלמה אחורית

כת ניטור היקפיתסוגי תצוגות של מער

שני סוגים של תצוגות מוצגים בצד שמאל ובצד

ימין בהתאמה.
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כת ניטור היקפית*מער

/מצב תצוגה אחורית מבט מלמעלה

כב והחלק האחוריבת הרביתצוגה של מבט של ס

כב.של הר

ה הער 

זהירות

ת היכולה להציגלמצלמות יש עדשה מיוחד£

חוקיםעצמים על המסך קרובים יותר או ר

יותר מאשר הם באמת.

/מצב תצוגה קד מיתמבט מלמעלה

כב.כב וחזית הרבת הרביתצוגה של מבט של ס

/מצב תצוגה אחורית מבט מהצד

כב והחלק האחורי שלתצוגה של מבט של צד הר

כב.הר

/מצב תצוגה קד מיתמבט מהצד

כב.כב וחזית הרתצוגה של מבט של צד הר

כבבות הרביבדוק את בטיחות ס

כבבות הרביבדוק את בטיחות ס

בכרה תוביבס תוחיטב תא קודב

בכרה תוביבס תוחיטב תא קודב

ת, הקוויםמפני שלמצלמות יש עדשה מיוחד£
ביליםחבי החניה נראים מקעל הקרקע בין מר

על המסך.

במצבים הבאים עשוי להיות קושי בראיית£
מחוונים על המסך. זו אינה תופעה חריגה.

ה לא מספקת (בלילה).תאור£
כאשר אור שמש או פנסי מכונית מאירים£

ישירות לתוך העדשה.
ה ישירות  עלסנט מאירת פלוראם תאור£

העדשות, החיווי במסך עלשוי להבהב.
 אינה תופעה חריגה.זו

םת על ידי גשאם המצלמה חמה והיא מקורר£
פל.או מתקן שטיפה היא עשויה להתער

תופעה זו אינה מהווה תקלה.

ה באופןבה חמה או קרבית הסאם טמפרטור£
קיצוני, תמונת המצלמה עשויה לא להיות

ה. זו אינה תופעה חריגה.ברור

אם מכשיר קשר מותקן סמוך למצלמה,£
תמונות המצלמה עשויות להיות מושפעות

כת עשויה לאמהפרעות חשמליות והמער
לפעול כראוי.
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כת ניטור היקפית*מער

ה הער ה הער 

ה הער 

א ניתן להבחין באופן מלא במכשולים אםל£
העדשה מלוכלכת. אם העדשה מתלכלכת
מטיפות מים, שלג, בוץ או שמן, נגב את
הלכלוך מעליה בעדינות מבלי לשרוט את

העדשה.

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים.£
התעלמות מהם עלולה לגרום לתקלה

במצלמה.
מנע מהמצלמה לספוג חבטות, דוגמת£

מכה חזקה או פגיעה מחפץ שמושלך.
הימנע משימוש בחומרים אורגניים,£

שעווה, מסיר שמן וחומר ניקוי זכוכית על
המצלמה.

ע עם המצלמה נגבאם הם באים במג
אותם מיד.

אל תתיז מים רותחים על המצלמה.£
לעולם אל תתיז או תשפוך מים על£

בתה.ביהמצלמה או ס
אל תנתק, תפרק או תבצע שינויים£

כת.במער
אל תשרוט את המצלמה, כיוון שזה£

ישפיע על תמונות המצלמה.

כת הניטורכיצד להשתמש במער

ההיקפית

כת הניטור ההיקפית ניתנת לשימוש כאשרמער

 או מצב ההפעלה הואONמתג ההצתה במצב 
ON

הפעלה באמצעות בורר ההילוכים

Rכאשר אתה מעביר את בורר ההילוכים למצב 
(נסיעה לאחור) מבט מלמעלה/ תצוגה אחורית

כתכת השמע, במערמוצג בתצוגת מער

Smartphone Link Display Audioקישור טלפון) 

כת המולטימדיה שלכת השמע) או מערלצג מער

).MMCSמיצובישי (

כאשר אתה מעביר את בורר ההילוכים לכל מיקום

אחר התצוגה נעלמת.

הפעלה באמצעות המתג

) נלחץ, מוצג מבט מלמעלה/ מצבAכאשר מתג (

מית.תצוגה קד

ניתן להעביר את המסך בצד של הנוסע£

מי למבט מהצד בלחיצה על המתג.הקד

שינוי תצוגה של המסך (בורר הילוכים

)Rבמצב 

כת ניטור היקפיתאם המתג נלחץ, מצב של מער

:דמשתנה בס ר הבא

מבט מלמעלה/מצב תצוגה אחורית� מבט

מהצד/מצב תצוגה אחורית

שינוי תצוגה של המסך (בורר הילוכים

)Rאינו במצב 

כת ניטור היקפיתאם המתג נלחץ, מצב של מער

: מבט מלמעלה/מצב תצוגהדמשתנה בס ר הבא

מיתמית� מבט מהצד/מצב תצוגה קדקד

אם לא מבוצעת שום פעולה במשך 3 דקות£

כת הניטור ההיקפית מוצגתלאחר שמער

בלחיצה על מתג ובורר ההילוכים אינו במצב

R.התצוגה תיעלם ,
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כת ניטור היקפית*מער

ה הער ה הער 

זהירות

בעת שאתה מעביר את  בורר הילוכים למצב£
Rמית מוצגת על המסך בצד והתצוגה הקד

הנהג, המסך בצד הנהג יעבור לתצוגה
אחורית. כאשר אתה מעביר את בורר
ההילוכים למצב אחר, המסך בצד הנהג יעבור

מית.לתצוגה הקד

כב היא 10כאשר נלחץ המתג ומהירות הר£
“ש או גבוהה יותר, רק מבט צד ניתן קמ

להצגה במסך בצד הנוסע.

מית לא תוצג כאשר מהירותהתצוגה הקד£
“ש.הר כב היא מעל כ� 10 קמ

עשויה להיות השהיה בעת החלפה של£
תצוגות.

כיצד לקרוא את המידע במסך

עת בטעותבתה נפגביכאשר המצלמה או ס£

ץ כלשהו, התצוגה והקווים במסך עשויים בחפ

כתבדוק את  המער לא להיות מוצגים כראוי.

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

“, הקווים בכל מצב למעט ”במבט מלמעלה

במסך מציגים את המידע הבא. השתמש בהם רק

כקווים נחים.

מיתמצב תצוגה קד

כב והקו העליון שלחק ולרוחב הרקווי ייחוס למר

) מוצגים במסך.Aמי (הפגוש הקד

“מ  מאחוריBקו אדום (£ ) מציין כ� 50 ס

מי.הפגוש הקד

כב) מציינים את רוחב הרCשני קווים ירוקים (£

בקירוב.

ב המשוער) מציין את הנתיDקו כתום (£

כב נוסע קדימה וגלגל ההגהכאשר הר

מסובב. הוא נעלם כאשר גלגל ההגה במצב

רגיל.

כב מתואר באופןחק המשוער מגוף הרהמר£

: הבא

“מ מהקצה הקד1 � בער מי של הפגושך 100 ס

מי.הקד

ב המשוער מוצגים בתצוגהכאשר קווי הנתי£

ב המשוער יוצגו גםמית, קווי הנתיהקד

: קו רצוף, אחור :במבט מלמעלה (קדימה ה

קו מקוטע).

מצב תצוגה אחורית

כב והקו העליון שלחק ולרוחב הרקווי ייחוס למר

) מוצגים במסך.Aהפגוש האחורי (

“מ  מאחוריBקו אדום (£ ) מציין כ� 50 ס

הפגוש האחורי.

כב) מציינים את רוחב הרCשני קווים ירוקים (£

בקירוב.

ב המשוער) מציין את הנתיDקו כתום (£

כב נוסע לאחור וגלגל ההגה מסובב.כאשר הר

הוא נעלם כאשר גלגל ההגה במצב רגיל.

כב מתואר באופןחק המשוער מגוף הרהמר£

: הבא

כבב לרביבדוק מס
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כת ניטור היקפית*מער

“מ מהקצה האחורי של הפגוש100ך בער1.  ס

האחורי.

“מ מהקצה האחורי של הפגוש200ך בער2.  ס

האחורי.

זהירות

ה הער 

כב,כב מוטה בגלל מספר האנשים בראם הר£

/ כמות הדלק המשקל והמיקום של המטען ו

ך, הקווים הנראים מהמצלמהראו תנאי פני הד

האחורית עלולים לא להיות מדויקים ביחס לפני

ך בפועל.רהד

השתמש בקווי הייחוס רק כקו מנחה ותמיד

בו  לפני נסיעה. קוויביכב וסבדוק מאחורי הר

חקהייחוס מוצגים קרוב יותר מאשר המר

במציאות.

ב המשוער מוצגים בתצוגהכאשר קווי הנתי£

ב המשוער יוצגו גםהאחורית, קווי הנתי

: קו רצוף, אחור :במבט מלמעלה (קדימה ה

קו מקוטע).

גיאות בין התצוגה ומשטח הכבישש

בפועל

כב מבוססים עלחק ורוחב הרקווי הנחיה למר

ך שטוחים.רמפלס ופני ד

גיאות בין קווי הייחוסבמקרים הבאים, נוצרות ש

חק בפועל על משטח הכביש.בתצוגה והמר

כב נוטה למטהכאשר החלק האחורי של הר

כב.ב משקל הנוסעים והמטען ברעק

 A�עצמים בפועל

 B�.עצמים הנראים על המסך

כבכאשר יש עלייה מאחורי הר

חקקווי הייחוס מוצגים קרוב יותר מאשר המר

במציאות.

חוקלכן כאשר יש מכשול בעלייה, הוא נראה ר

יותר ממיקומו במציאות.
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כת ניטור היקפית*מער

A �עצמים בפועל

B �.עצמים הנראים על המסך

כבה מאחורי הרכאשר יש יריד

חקחוק יותר מאשר המרקווי הייחוס מוצגים ר

במציאות.

חוקלכן כאשר יש מכשול בעלייה, הוא נראה ר

יותר ממיקומו במציאות.

A �עצמים בפועל

B �.עצמים הנראים על המסך

כבכאשר עצמים קשיחים ממוקמים קרוב לר

כב,כאשר עצמים קשיחים ממוקמים קרוב לר

חק המוצג על המסך עשוי להיות שונההמר

חק במציאות.מהמר

כב שלעים במרבגלל שקווי הייחוס לא נוג

ע באיורכב ללא ייפגהמשאית, נראה כאילו הר

הבא.

ה, הוא ייראהלכן כאשר יש מכשול הנמצא ביריד

קרוב יותר ממיקומו בפועל.

במציאותכב עשוי לפגוע במשאית, כיוון שאך הר

כב.כב המשאית נשאר בתוך המסלול של הרמר
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כת ניטור היקפית*מער

בות לעצמים קשיחיםבעת התקר

כב מיועדים לצייןחק ולרוחב הרקווי ההנחיה למר

חק לעצם שטוח כגון מפלס, פני שטחאת המר

ך שטוחים.רד

חק מעצם מוקרן הנראה עלזה עלול לגרום למר

חק האמיתי לעצםהמסך, להיות שונה מהמר

המוקרן.

האל תשתמש בקווי ההנחיה האלה כקני מיד

חקים לעצמים מוצקים.למר

: ה נראית על המסך קרובה יותר מנקוד B דוגמה

C �ו A כב.חק מהרר המרד בס

כבחק מהר הן למעשה באותו מר B ו� Aנקודות 

. B ו� A מרוחקת יותר מנקודות Cה ונקוד

כב כולל המראות.רוחב משוער של הר1�

כז הסרן של הגלגלים2 � מיקום משוער של מר

מיים.הקד

“מ מהקצה הקד3 � בער מי של הפגושך 50 ס

מי.הקד

מצב מבט מלמעלה

כב מוצג במט מלמעלה, כך שניתן לזהותהר

כבך ואת מסלול הכניסהבקלות את המיקום של ר

למקום החניה.

מצב מבט צד

מי שלכב והקצה הקדקווי ייחוס עבור רוחב  הר

כב מוצגים במסך.הר
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כת ניטור היקפית*מער

זהירות

זהירות

ה הער 

תצוגת מבט מלמעלה הוא תמונת סימולציה£

בלותת בשילוב של תמונות שמתקשמעובד

מית, ממצלמות במראות הצדמהמצלמה הקד

(ימין ושמאל) ומהמצלמה האחורית. לכן, במבט

חוקים יותר מאשרמלמעלה, העצמים נראים ר

בתהם בפועל. בנוסף, ישנם שטחים מתים בקר

כב שאינם מופיעים בתצוגה. עשויההר

מה שישחש התנגשות אפילו כאשר נדלהתר

כבך ועצם, ועלול להיותחק קטן בין רמר

בדוקבר. הקפד לעצםבאזור שנראה שאין בו ד

כב.בה הבטוחה של הרביבמו עינייך את הס

כב המוצג במצב מבט מלמעלה שונהסמל הר£

כב במציאות בגודל ובצבע. בגלל זאת,מהר

עכבך עשוי להיראות כנוגעצם הנמצא ליד ר

כבבין מיקום הרכבך, והיחס בין מיקומו לבר

עשוי להיות שונה מזה הקיים בפועל.

בור המעובדים של התצוגהאזורי החי£

בעת הפינות שלבת נמצאים בארהמשול

התצוגה מלמעלה, בעיקר בגבולות של תצוגה

בה של גבולותשל כל מצלמה. בשל כך, בקר

האזורים, החדות של התצוגה עשויה לפחות

ועצם עשוי להיעלם ולהופיע שוב על המסך.

במצב מבט מלמעלה, מאחר והתצוגות£
“י אר : מצלמההנקלטות ע בע המצלמות,

מית, מצלמות במראות הצד (ימין ושמאל)קד
ומצלמה אחורית מעובדים על בסיס של
משטח כביש ישר, התמונה יכולה להיות

: מוצגת באופן הבא
עצם נראה כאילו הוא נופל ונראה ארוך£

וגודל יותר.
עצם הגבוה ממשטח הכביש עשוי£

בור של אזורי התמונהלהופיע בחי
בת.המשול

הבהירות של התצוגות של כל מצלמה עשויה£
ה.להשתנות בהתאם לתנאי התאור

עצם מעל למצלמה לא יוצג.£

מית או במצבעצם המוצג במצב תצוגה קד£
תצוגה אחורית עשוי לא להיות מוצג במצב

מבט מלמעלה.

עשוי להיות  סטייה בין התצוגה במצב מבט£
בין המיקום הנכון כאשר מיקוםמלמעלה  ל

ההתקנה והזווית של כל מצלמה משתנה.

הקווים על הכביש עשויים להיראות לא£
בור של התצוגות.במקומם או עקומים בחי

כב במבט מלמעלהלשינוי צבע סמל הר

כב בתצוגת מבטניתן לשנות את צבע סמל הר

מלמעלה.

) עד שסמלAלחץ והחזק מטה את  המתג (.3
ה של צבעכב מהבהב לכניסה למצב בחירהר

כב במבט מלמעלה.סמל הר

לחץ על מתג עד שהצבע הרצוי מופיע בתצוגה.4.

בכל פעם שאתה לוחץ על המתג, צבע סמל
כב ישתנה לאפשרות הבאה.הר

והחזקכאשר הוא משתנה לצבע הרצוי לך, לחץ 5.

הר) למשך מספר שניות. ההגדAאת המתג (

הושלמה.

מטעמי בטיחות אל תפעיל את המתג£

בעת נהיגה.

כב במקום בטוח.עצור את הר1.

) להצגת מבט מלמעלה/Aלחץ על המתג (2.
מית.תצוגה קד
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עומסי מטען 

עים לעומסיאמצעי זהירות הנוג

מטען

זהירות
ה בגובה העולה עלאל תעמיס מטען או כבוד£

ןעטמה יכ אדו  .םיבשומה בג לש ןוילעה וקלח

כבה אינם יכולים לזוז בעת שהראו הכבוד

נמצא בתנועה. החלון האחורי עלול להיחסם

והמטען עלול להיזרק אל תוך תא הנוסעים,

ץ ל בפתאומיות. קיימתבלוםאם אתה נאל

קשה או לפציעה.סכנת תאונה

כב.מת הרה כבדים בקדהעמס מטען או כבוד£

כב כבדאם העומס בחלקו האחורי של  הר

ב.מדי, ההיגוי עלול להפוך ללא יצי

זהירות
כבך. אלהשתמש בגגון מטען המתאים לר£

תעמיס את המטען באופן ישיר על הגג. עבור
פתכה המצוררת ההדהתקנה, עיין בחובר

לגגון המטען.

העמסת מטען על גגון

ה הער 

ה הער 

אנו ממליצים לך להשתמש בגגון מקורי של£
מיצובישי, מאחר שלסגרים שיש להשתמש

םיצילממ ונא םיטרפל .תדחוימ הרוצ שי םהב
כז שירות מורשה שללך להתייעץ במר

מיצובישי.

זהירות

ע לגגוןאמצעי זהירות בנוג

םינורמתמ ענמיהו טאל עס ,סומע בכרה רשאכ£

קיצוניים, כגון בלימה פתאומית או פנייה

ה.מהיר

ולקשמש ךכ ,ןוגגה לע ןעטמה תא חנה ,ףסונב

םידבכה םיטירפה רשאכ ,הווש ןפואב קלוחמ

םיטירפ סימעת לא.ןותחתה וקלחב רתויב

גגה לעש ףסונה לקשמה .ןוגגהמ רתוי םיבחר

לע עיפשמו בכרה לש דבוכה זכרמ תא הלעמ

.וב הטילשה ינייפאמ

גיאות בנהיגה או תמרוניכתוצאה מכך, ש

כבחירום, עלולים לגרום לאובדן שליטה בר

ולתאונה.

חק נסיעה קצר, בדוקלפני הנסיעה ולאחר מר£

תמיד את המטען, וודא שהוא מהודק בבטחה

על גגון .

בדוק מדי פעם במהלך הנסיעה שהמטען

ב.נשאר מאובטח היט

זהירות

ודא שמשקל המטען על הגג אינו חורג£

מהמשקל המותר על הגג.

אם אתה חורג מהמשקל המותר על הגג,

כב. העומס המותרבר עלול לגרום נזק לרהד

גגה לע םירתומה םיסמועה לכ ךס אוה גגה לע

.)ןוגגה לע חנומה ןעטמה לקשמו ןוגגה לקשמ(

“עומסבלת ערלק כים מדויקים, עיין בנושא 

11�0.מר 5 “ בעמוד  בי על הגג 

כדי למנוע רעשי רוח או עליה בתצרוכת דלק,£

הסר את הגגון אם הוא לא בשימוש.

לפני השימוש במתקן אוטומטי לשטיפת כלי£

כב, הסר את גגון המטען.ר

מת גגהקפד להשאיר מרווח גדול דיו להר£

השמש (אם קיים), כאשר אתה מתקין את

גגון המטען.

ה הער 
אשר המצב הנבחר הוא במצבים הבאים,כ£

כב אינו משתנה.צבע הסמל של הר
כאשר אתה מעביר את ידית ההילוכים או£

 (הילוךRאת בורר ההילוכים למצב 
נסיעה לאחור).

כאשר אתה אינך מבצע פעולה במשך£
30 שניות.

.OFFמצב ההפעלה מועבר ל� £

עומסי מטען
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ה הער 

ת גרורגריר 

כבך, ולהתקנת התקןכדי לגרור גרור באמצעות ר

ה המתאים לתקנות הרלוונטיות, אנו ממליציםגריר

כז שירות מורשה של מיצובישילהתייעץ עם מר

ס.מוטור

ה אינו מסתיר אתה של וו הגרירבדוק שתפוח הגריר

כב, כאשר אתה מנתק אתלוחית הרישוי של הר

הקרוון או הגרור. אם הוא מסתיר את לוחית הרישוי,

הה של וו הגרירה. אם תפוח הגרירהסר את וו הגריר

הוא ננעל באמצעות מפתח או כלי אחר, הסר אותו

ה שניתן לפירוק ולמיקוםוהשתמש במקומו בוו הגריר

ך בשימוש במפתח או בכלי כלשהו.מחדש ללא צור

ת גרור עשויות להיות שונותע לגרירהתקנות בנוג

ממדינה למדינה. אנו ממליצים לך למלא אחר

התקנות בכל אזור ואזור.

ת גרור, עשויות להיות שונותעות לגרירהתקנות הנוג

ממדינה למדינה.  מומלץ להקפיד על התקנות

בה אתה נוהג.התקפות במדינה ש

זהירות

£! סכנת תאונה

ה בהתאם להנחייתיש להתקין התקן גריר

ס.ת מיצובישי מוטורחבר

בי שניתן לגרור בגרור עםמשקל מר

בי על יצול הגרורבלמים ומשקל מר

בי שניתן לגרורלעולם אל תחרוג מהמשקל המר

בי על יצול הגרורבגרור עם בלמים, ומהמשקל המר

“משקל ר “הרשום במפרטים (התייחס לסעיף  כב

בעמוד 05�11).

אם אתה גורר גרור בגובה העולה על 1,000 מטרים

10% מעל פני הים, הפחת את משקל המטען ב� 

ב.  בכל עלייה נוספתבי המשולמהמשקל הכללי המר

של 1,000 מטרים מעל פני הים, מאחר שהספק

ה בצפיפות  האוויר.ב הירידהמנוע יורד עק

ת גרורגריר

מה של דלתודא שנשמר מרווח מספיק להר£

תא המטען בעת העמסה של מטען על גגון

מטען.

המפרטים להתקנת התקן גריר

בלה הבאה למידע אודות נקודות ההתקנהעיין בט

)Aה.) להתקן הגריר
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“מ1 390 מ

“מ2 50 מ

“מ3 21 מ

“מ4 68.5 מ

“מ5 328.5 מ

“מ6  75 מ

“מ7  858 מ

“מ 489 מ

8
(במשקל עצמי)

“מ “מ, 372 מ 381 מ

(במצב עמוס)

9
“מ  500 מ

(במשקל עצמי)

“מ10  524 מ

(במשקל עצמי)

“מ11  455.5 מ

“מ12 495 מ

“מ13 534.5 מ

עצות להפעלה

כב עםכדי למנוע את החלקת המצמד (לכלי ר£
בד) אל תגביר אתבות הילוכים ידניות בלתי

ך בעת ההתנעה.מהירות המנוע ללא צור

ודא שמהירות הנהיגה אינה חורגת מעל £100
“ש, בעת גריר ת גרור.קמ

המומלץ גם שתציית לתקנות החוקיות, במיד
ונהיגה עם גרור מוגבלת למהירות מתחת ל�

“ש. 100 קמ

כדי למנוע זעזועים מבלמי גלישת היתר, לחץ£
תחילה בעדינות על דוושת הבלמים, ורק לאחר

מכן בחוזקה.

כדי לנצל באופן מלא את בלימת המנוע, שנה£
ת הילוכים נמוך יותר, לפני שאתהלמצב העבר

רון.יורד במד

חימום יתר

ך כלל מתקלה מכנית. אםרחימום יתר נובע,  בד

ה, עצור ובדוק אםכבך מתחמם יתר על המידר

רצועת ההנעה של האלטרנטור/משאבת המים

פויה או קרועה,  אם המקרן או כניסת האווירר

חסומים ואם מפלס נוזל הקירור נמוך. אם כל

“ל תקינים, חימום היתר עשוי לנבועכיהר בים הנ

כזבדוק אותן במרבות מכניות, שיש לממספר סי

שירות מורשה של מיצובישי.

ת גרורגריר

: כבעומס הר*

זהירות

ה, עיין בנושאאם המנוע מתחמם יתר על המיד£

“, לפני שאתה נוקט “חימום יתר של המנוע

פעולת תיקון.

בת הילוכים  רציפה, אםכב עם תיבכלי ר£

ה של, טמפרטור ה מוצגת תצוגת האזהר

בתבת ההילוכים או של נוזל תינוזל תי

ההילוכים הרציפה גבוהה.

עיין בעמודים הרלוונטים ונקוט את האמצעים

רושים.הד

“אם ארעה תקלה בתי בת ההילוכיםעיין בנושא  

�3 5 “ בעמוד  6.הרציפה
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כב במקום מוצל.החנה את הר£

החניה בשמש חמה תגרום להיווצרות טמפרטור

ב יותררש זמן רגבוהה מאוד בתא הנוסעים, וייד

כב.לקירור את פנים הר

אם אתה צריך לחנות בשמש, פתח את

החלונות למספר דקות בעת הפעלת מיזוג

האוויר, כדי להוציא את האוויר החם.

סגור את החלונות כאשר מיזוג האוויר פועל.£

ך החלונות תפחית אתרכניסת אוויר חיצוני ד

יעילות מיזוג האוויר.

תבריאות. טמפרטורב מדי אינו טוב לקירור ר£

C6° 5 עד C° בת להיות כ� כב חייפנים הר

ה החיצונית.נמוכה יותר מהטמפרטור

כת, ודא שפתחכאשר אתה מפעיל את המער£

מיתכניסת האוויר הממוקם לפני השמשה הקד

חופשי מחסימות, כגון עלים או שלג. עלים

ברים באזור כניסת האוויר יפחיתו אתהמצט

בתזרימת האוויר, ויאטמו את ניקוז המים מתי

כניסת האוויר.

המלצות לקרר ולחומר סיכה של

כת מיזוג האווירמער

מה שיעילות מיזוג האוויר נמוכה מהרגיל, ייתכןאם נד

בדוק אתכי ישנה דליפת קרר. אנו ממליצים לך ל

כת.המער

-HFOכבך טעונה בקרר כת מיזוג האוויר ברמער
1234yfובחומר סיכה -PAG46A .

שימוש בקרר ובחומר סיכה אחרים עלול לגרום נזק

כת מיזוג האוויר, שעלול לגרור החלפהכבד למער

ה  אינוכת. שחרור של קרר לאטמוספרשל כל המער

מומלץ .

מומלץ למחזר את הקרר לשימוש נוסף.

המלצות הפעלה חשובות 

כת מיזוג האווירלמער

זהירות

בעת תקופה ארוכה ללא שימוש

יש להפעיל את מיזוג האוויר לפחות במשך 5 דקות

ה היא למנועבוע, גם במזג אוויר קר. המטרמדי ש

חסשימון לקוי של החלקים הפנימיים של המד

כת מיזוג האוויר במצב הפעלהולשמור על מער

בי.מיט

כזייםפתחי אוורור מר1�

פתחי אוורור צדדיים2�

פתחי אוורור 

כוונון של עוצמת זרימת אוויר

וכיוון הזרימה

כזייםפתחי אוורור מר

 כדי לכוונן את כיוון זרימת(A)הסט את הכפתור 

האוויר.

מהירות המנוע עשויה לגבור כשמיזוג האוויר£

פועל.

בתכב עם תית, כלי רכשמהירות המנוע גובר

בה יותרה ר) יזחל במידCVTהילוכים רציפה (

ץ אתמר כב בעל מהירות מנוע נמוכה. לח

דוושת הבלם במלואה כדי למנוע את זחילת

כב.הר

כת מיזוג האווירהמלצות הפעלה חשובות למער
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זהירות

פתחי אוורור צדדיים

  כדי לכוונן את כיוון זרימת(A)הסט את הכפתור  

האוויר.

(A) רותפכה תא טסה ,רורוואה יחתפ תא רוגסל ידכ
.כבכלפי חוץ הר רשפאה לככ

סגור1�

2� פתוח

(A)כדי לסגור את פתחי האוורור, הסט את הכפתור 
כב.ככל האפשר כלפי פנים הר

1� סגור

2� פתוח
‘ לתוך£ היזהר לא לשפוך נוזלים, משקאות וכו

פתחי האוורור. אם יחדור נוזל לפתח האוורור

כת מיזוג האוויר.הוא עלול לגרום תקלה במער

פתחי אוורור

ה הער 

האוויר הקר היוצא מפתחי האוורור יכול להופיע£

כאדים.

כת מיזוגם על�ידי אוויר לח שמערבר נגרהד

ת באופן פתאומי. האוויר יתבהרהאוויר מקרר

עים.אחרי מספר רג

  ימינה                               שמאלה
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/הפניםלכיוון הפנים לכיין אזור הרגליים                                                                                                  לכיוון הרגליים

פתחי אוורור

מייםך פתחי האוויר הקדרת מצב זרימת האוויר דבחיר

שינוי המצב שנבחר

:  ד נלחץ, מצב ההפעלה משתנה בסMODEכל פעם שמתג  .  ª    ª   ª    ª  ר הבא

, לחץ על מתג המפשיר.כדי לשנות למצב 

מת מפתחי האוורור.סימנים אלה משמשים באיורים הבאים להצגת  כמות האוויר הזור

:  כמות קט נה של אוויר מפתחי האוורור   

:  כמות בינונית של אוויר מפתחי האוורור    

:  כמות גדולה של אוויר מפתחי  האוורור   
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ת אקלים אוטומטית למיזוג אווירבקר

 ניתן להשתמש במזגן האוויר רק כאשר המנוע פועל.

מיזוג אוויר אוטומטי*

/מפשיר אדים מצב מפשיר אדים                                                                                                            לכיוון אזור רגליים

ה הער 

ֻר/סע פועלת.), החלונות עלולים להתחיל להתכסות באדים בזמן שמערAS&Gכת עצור/סע (כבך מצויד במערמאחר ור£ כת עצו

ה, לחץ על מתג המפשיר כדי להסיר אדים מהחלונות.ה וזה קורבמיד

, העבר את המתג למצב אוויר חיצוני כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים. או  בעת שימוש במצב £
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ה הער 

 עמוד 08�ª7 הת טמפרטורמתג בקר1.

 עמוד 04�MODE ª7מתג 2.

 עמוד 09�ª7מתג מזגן אוויר 3.

 עמוד 08�ª7ת מהירות מפוח מתג בחיר4.

 עמוד 09�ª7ת אוויר מתג בחיר5.

 עמוד 07�ª7מתג מפשיר 6.

  07�AUTO7מתג 7.

 עמוד 71�ª5מתג מפשיר חלון אחורי  8.

 עמוד 07�OFF  ª7מתג 9.

 עמוד 08�ª7ה  תצוגת טמפרטור10.

 עמוד 04�ª7ת מצב הפעלה  תצוגת בחיר11.

 עמוד 09�ª7מחוון מזגן אוויר  12.

 עמוד 08�ª7תצוגת מהירות מפוח 13.

מיזוג אוויר אוטומטי*

שימוש£

ם מפתחי האוורורשינוי מיקום האוויר הזור£

ª.7�04 עמוד 

מית וחלונותת השמשה הקדהפשר£

 עמוד 07�ª.7הדלתות 

כת במצב אוטומטיהפעלת המער£

ª.7�07 עמוד 

כת במצב ידניהפעלת המער£

 ª.7�08 עמוד 

 עמוד 08�ª.7כוונון מהירות המפוח £

 עמוד 08�ª.7ה ת הטמפרטורכוונון בקר£

כת מיזוג האווירבוי של מער/כיֻהפעלה£

ª.7�09 עמוד 

הפעלת אוויר חיצוני ומחזור אוויר£

ª.7�09 עמוד 

נהיגה בתנאי אוויר חיצוני מזוהם£

ª.7�10 עמוד 

במזג אוויר קר במיוחד,  ייתכן שמסך לוח£

כת מיזוג האוויר יפעלה של מערהבקר

באיטיות. אין זה מעיד על בעיה. מצב זה ישתנה

כב תעלהה הפנימית של הרכשהטמפרטור

ה רגילה.לטמפרטור
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מיזוג אוויר אוטומטי*

מיתה של השמשה הקדהפשר

וחלונות הדלתות

לחץ על מתג המפשיר להעביר למצב 1.
A)כשמתג המפשיר לחוץ, נורית החיווי  (

תידלק.

ה גבוההה לטמפרטורר את הטמפרטורהגד2.
ה.ת הטמפרטורלמדי באמצעות מתג בקר

בחר במהירות המפוח הרצויה על ידי לחיצה3.
על מתג בורר מהירות המפוח.

MODE, מתג AUTOלחץ על מתג המפשיר, מתג 
ה. כדי לכבות את מצב ההפשרOFFאו מתג 

זהירות

ה הער 

, יכולה גם למצב MODEהפעלת מתג £
למנוע מהחלונות להתכסות באדים. אולם

כת מיזוג האוויר לא פועלת אוטומטיתמער
והאוויר החיצוני (בניגוד לאוויר ממוחזר) לא

כתיפעל גם כן. אם ברצונך להפעיל את מער
ץ על מיזוג האוויר ואת מצב אוויר חיצוני, לח

ומתג בורר מצבי האוויר.     C/////Aמתג 

הה בטמפרטוראל תפעיל את הטמפרטור£
ה ביותר. אוויר קר יזרום לכיוון החלונותהקר

ם.רוכתוצאה מכך לא יהיה ניתן להפשי

ה, הפעל את המפוחה מהירבעת הפשר£
ה במצבבית ואת הטמפרטורבמהירות מר
הגבוה ביותר.

ה היעילהכדי להפשיר את החלונות בצור£
ביותר, כוון את זרימת האוויר של פתחי האוויר

הצדדים לכיוון החלונות.

כת מיזוגכאשר מתג המפשיר לחוץ, מער£
האוויר תפעל אוטומטית והאוויר החיצוני

הבחר. הפעלת בקר(בניגוד לאוויר ממחוזר) י
אוטומטית זו מבוצעת כדי למנוע מהחלונות

Disableלהתכסות באדים אפילו אם 
automatic air conditioning controlנטרול) 

ה אוטומטית של מיזוג האוויר) אובקר
Disable automatic air control )לורטנ

.םילעפומ )ריוואה בצמ לש תיטמוטוא הרקב
כת מיזוגאישית של מער(עיין בהתאמה 

האוויר עמוד 16�7).

כת במצבבמצבים רגילים, יש להשתמש במער

AUTOול : בצע את ההליכים הבאים

AUTO.לחץ על מתג 1.

הת הטמפרטורכוון את מתג בקר2.

ה הרצויה.לטמפרטור

כת מיזוג כדי לכבות את מערOFFלחץ על מתג 

האוויר.

ת אווירהמצב הנבחר, כוונון מהירות המפוח, בחיר

ֻר אוויר חיצוני, כוונון הטמפרטור ה מצבממחוז

/מכובה מבוקרים כולם באופןֻמיזוג האוויר מופעל

)A לחוץ, נורית החיווי  (AUTOאוטומטי. כשמתג 
תידלק.

זהירות

למען בטיחותך, ודא כי יש לך ראות טובה בכל£

החלונות.

כת במצב אוטומטיהפעלת המער
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כת במצב הפעלההפעלת המער

ידני

בצמו חופמה תוריהמ תא תינדי רקבל ןתינ

תוריהמ תריחב גתמ  לש הרדגה ידי לע ,ררוואמה

.םייוצרה םיבצמל MODE בצמ גתמו חופמ

על מנת לחזור למצב הפעלה אוטומטי, לחץ על מתג

AUTO.

מתג מהירות מפוח

ת מהירות במתג מהירות מפוח להגבר לחץ על  

המפוח.

ת מהירות במתג מהירות מפוח להורד לחץ על  

המפוח.

) תופיע על הצג.Aה (מהירות המפוח שנבחר

ה הער 
ה במזגן משתנה בהתאםך הטמפרטורער£

ה החיצוניתה של הטמפרטורת המידליחיד

ב תכליתית.המוצגת בתצוגה הר

“שינוי יחידות המיד ה שלעיין בנושא 

“ בעמוד 16�5.הטמפרטור ה

עונמה רוריק לזונ לשה בעת שהטמפרטור£

ת זרימת האוויר לא תשתנה,טמפרטור ,הכומנ

ת במתג אוויר חם.גם אם בחר

מית וחלונות הצדכדי למנוע מהשמשה הקד

להתכסות באדים, מצב מאוורר ישתנה למצב

 ומהירות המפוח תופחת, בעת

 (אוטומטי).AUTOכת מופעלת במצב שהמער

בעת לגבוהה ביותר אוה נקכאשר הטמפרטור£

ת האוויר (אוויר טרי אולנמוכה ביותר, בחיר

ממוחזר) ומזגן האוויר ישתנו באופן אוטומטי

: באופן הבא

ה הער 

אם מתג בורר מהירות המפוח, מתג מיזוג£
 או מתג בורר מצביMODEהאוויר, מתג 

כת פועלתהאוויר מופעלים בעת שהמער
, התפקוד שהופעל יחליף אתAUTOבמצב 

הה האוטומטית התואם. הבקרתפקוד הבקר
בקר את שארהאוטומטית תמשיך ל

התפקודים.

הבר מעל חיישן הטמפרטורלעולם אל תניח ד£

), משום שזה ימנע ממנו לפעולBהפנימית (

הת הטמפרטורכוונון מתג בקרה.כשור

ה להעלאתת הטמפרטורבמתג בקר לחץ  

ההטמפרטור

תה להורדת הטמפרטורבמתג בקר לחץ 

ה.הטמפרטור

) תופיע על הצג.Aה (ה שנבחרהטמפרטור

מיזוג אוויר אוטומטי*
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ה הער 

ת אקלים אוטומטית למיזוג אווירבקר

ת האוויר מתבצעת ידניתכמו כן, אם בחיר
לאחר הפעלה אוטומטית, הפעלה ידנית

בחר אוטומטית.תי
הרבעת להגדה נקכאשר הטמפרטור£

.HIהגבוהה ביותר 
אוויר חיצוני יוכנס ופעולת מזגן האוויר

תופסק.
הרבעת להגדה נקכאשר הטמפרטור£

. LOהנמוכה ביותר
האוויר הפנימי ימוחזר ומזגן האוויר יופעל.

תרות בריררות שתוארו לעיל הן הגדההגד£
מחדל.

תרות של בחירניתן להתאים אישית את ההגד
מצבי אוורור ומתגי מיזוג האוויר, ולשנות כרצוי
את ההפעלה האוטומטית של מצב האוויר
החיצוני והפעלת מיזוג האוויר בהתאם לתנאי

ההפעלה.
כזבלת מידע, אנו ממליצים להתייעץ עם מרלק

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור
“ “התאמה אישית של מיזוג האוויר ראה 

בעמוד 16�7.

ת אוויר (אוויר טרי או ממוחזר)מתג בחיר

ת האוויר, פשוט לחץ את מתגכדי לשנות את בחיר

ת האוויר.בחיר

: נורית חיווי £  כבויה.(A)אוויר חיצוני

אוויר חיצוני נכנס לתוך תא הנוסעים.

זהירות

במצבים רגילים עליך להשתמש במצב אוויר£

חיצוני כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים.

השימוש במצב אוויר פנימי ממוחזר למשך זמן

ארוך, עלול לגרום לחלונות להתכסות באדים.

הפעל את מצב האוויר החיצוני מדי פעם,

ת האוורור.להגבר

כת מיזוגבוי מער/כיֻהפעלה

האוויר

כת מיזוגלחץ על המתג כדי להפעיל את מער

יופיע על הצג.A/C  (A) האוויר, חיווי 

: נורית חיווי £לחץ על המתג שוב כדי לכבות אותו.  דולקת.(A)אוויר ממוחזר

האוויר הפנימי של תא הנוסעים ממוחזר.

ה הער 

רשים ביצועי קירור גבוהים, השתמשם נדא£
במצב מחזור אוויר.

 לאחר הפעלהAUTOבעת לחיצה על מתג  £

בוקרידנית, מתג בורר מצב האוויר י

אוטומטית גם כן.
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 (דו�אזורי) למיזוג אוויר* DUALת אקלים אוטומטי למצבבקר

ה הער 

מהת נוזל הקירור עולה לרכאשר טמפרטור£
ת באופן אוטומטית האוויר עוברמסוימת, בחיר

 נדלקת.(A)למצב מחזור אוויר, ונורית חיווי 
כת לא תעבור למצב אוויר חיצוני גם אםהמער

ת אוויר יילחץ.מתג בחיר

ת אקליםמצב בקר

 (דו�DUALאוטומטי למצב 

אזורי) למיזוג האוויר*

ה בצד הנהגת טמפרטורמתג בקר1.

ª7�13 עמוד 

 עמוד 04�MODE ª7מתג 2.

 עמוד 12�ª7ת מהירות מפוח  מתג בחיר3.

 עמוד 14�ª7מתג מיזוג אוויר 4.

מיה בצד הנוסע הקדת טמפרטורמתג בקר5.

 ª7�13 עמוד 

 עמוד 14�ª7ת אוויר מתג בחיר6.

 עמוד 11�ª7מתג מפשיר 7.

 עמוד 12�AUTO  ª7מתג 8.

 עמוד 14�SYNC  ª7מתג 9.

 עמוד 71�ª5מתג מפשיר חלון אחורי  10.

 עמוד 11�OFF  ª7מתג 11.

 עמוד 09�ª7ה בצד הנהג  תצוגת טמפרטור12.

 עמוד 08�Mode ª7ת תצוגת בחיר13.

 עמוד 14�ª7מחוון מיזוג אוויר 14.

 עמוד 12�ª7תצוגת מהירות מפוח  15.

נהיגה במצבים בהם האוויר

החיצוני מזוהם

תבה אחראם האוויר החיצוני מאובק או מזוהם מסי

ה או פקק תנועה, בחר במצבך מנהררבעת נהיגה ד

מחזור אוויר על ידי לחיצה על מתג בורר מצבי האוויר.

“ בעמוד “בהפעלת אוויר חיצוני או מחזור אוויר עיין 

.7�09

ניתן להפעיל את מיזוג האוויר רק  בזמן שהמנוע

פועל.
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זהירות

מיה בצד הנוסע הקדתצוגת טמפרטור16.

ª7�13 עמוד 

שימוש£

ם מפתחי האוורורשינוי מיקום האוויר הזור£

ª.7�04 עמוד 

מית וחלונותת השמשה הקדהפשר£

 עמוד 11�ª.7הדלתות 

כת במצב אוטומטיהפעלת המער£

ª.7�12 עמוד 

כת במצב ידניהפעלת המער£

ª.7�12 עמוד 

 עמוד 12�ª.7כוונון מהירות המפוח £

 עמוד 13�ª.7ה ת הטמפרטורכוונון בקר£

ת צד הנהג וצד הנוסעת טמפרטורבקרל£

 עמוד 14�ª.7בנפרד 

כת מיזוג האווירבוי של מערכיֻהפעלה/£

ª.7�14 עמוד 

הפעלת אוויר חיצוני ואוויר ממוחזר£

ª.7�14 עמוד 

נהיגה במצבים בהם האוויר החיצוני מזוהם£

ª.7�15 עמוד 

מיתת השמשה הקדהפשר

והחלונות

.לחץ על מתג המפשיר לשנות את מצב 1.

(A)כשמתג המפשיר לחוץ, נורית החיווי 
תידלק.

ה גבוההה לטמפרטורר את הטמפרטורהגד2.

תלמדי באמצעות שימוש במתג בקר

ה בצד הנהג.הטמפרטור

ה הער 

ה, הפעל את המפוחה מהירבעת הפשר£

ה במצבבית ואת הטמפרטורבמהירות מר

הגבוה ביותר.

ה יעילה ביותר,כדי להפשיר את החלונות בצור£

כוון את זרימת האוויר של פתחי האוויר

הצדדים לכיוון החלונות.

 (דו�אזורי) למיזוג אוויר* DUALת אקלים אוטומטי למצבבקר

ה הער 

במזג אוויר קר במיוחד,  ייתכן שמסך לוח£

כת מיזוג האוויר יפעלה של מערהבקר

באיטיות. אין זה מעיד על תקלה. מצב זה

כבה הפנימית של הרישתנה כשהטמפרטור

ה רגילה.תעלה לטמפרטור

.

בחר את מהירות המפוח הרצויה בלחיצה על3.

מתג מהירות מפוח.

MODE, מתג AUTOלחץ על מתג המפשיר, מתג 
ה. כדי לכבות את מצב ההפשרOFFאו מתג 

למען בטיחותך, ודא כי יש לך ראות טובה בכל£
החלונות.

, יכולה גם) ( למצבMODEהפעלת מתג £

למנוע מהחלונות להתכסות באדים. אולם
כת מיזוג האוויר לא פועלת אוטומטיתמער

והאוויר החיצוני (בניגוד לאוויר ממוחזר) לא
כתיופעל גם כן. אם ברצונך להפעיל את מער

ץ על מיזוג האוויר ואת מצב אוויר חיצוני, לח
 ועל  מתג בורר מצבי האוויר.A/Cמתג 

הה בטמפרטוראל תפעיל את הטמפרטור£
ה ביותר. אוויר קר יזרום לכיוון החלונותהקר

ם.וכתוצאה מכך לא יהיה ניתן להפשיר
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ה הער 

כת מיזוגכאשר מתג המפשיר נלחץ, מער£
האוויר מופעלת באופן אוטומטי ונבחר אוויר

ת החלפהחיצוני (בניגוד לאוויר ממוחזר). בקר
אוטומטית זו מתבצעת, כדי למנוע את

בעההתכסות החלונות באדים, גם אם נק
ת נטרול של מיזוג אוויר אוטומטי  נטרולרהגד
ה אוטומטית של מצב האוויר מופעל.בקר

(עיין בהתאמה אישית של מיזוג האוויר עמוד
6.(7�1

כת במצב אוטומטיהפעלת המער

כת במצב הפעלהתנאים רגילים, השתמש במערב
AUTO:  ובצע את התהליכים הבאים

.AUTOלחץ על מתג 1.

הה לטמפרטורת הטמפרטורבע את מתג בקרק2.
הרצויה.

כת מיזוג האוויר.בוי מער לכיOFFלחץ על מתג 

: בחיר ת מצב הפעלה, כוונון מהירותהתפקודים

המפוח, מחזור אוויר/אוויר חיצוני, כוונון טמפרטור

ומצב הפעלה/הפסקה של מיזוג האוויר, מבוקרים

 לחוץ, נורית חיוויAUTOבאופן אוטומטי. כשמתג 

)A.תידלק (

ה הער 

כתת מהירות מפוח, מתג מעראם מתג בחיר£

ת אוויר או מתג בחירMODEמיזוג האוויר, מתג 

כת מופעלת במצבמופעל בעת שהמער

AUTOדור“ “ את התפקוד, התפקוד הנבחר  ס

ה אוטומטית. כלביל במצב בקרהמק

ההתפקודים האחרים נותרים בבקר

אוטומטית.

הרוטרפמטה ןשייח לעמ רבד חינת לא םלועל£

), משום שזה ימנע ממנו לפעולBהפנימית (

ה.כשור

כת במצב הפעלההפעלת המער

ידני

בצמו חופמה תוריהמ תא תינדי רקבל ןתינ

תוריהמ תריחב גתמ  לש הרדגה ידי לע ,ררוואמה

.םייוצרה םיבצמל MODE בצמ גתמו חופמ

כוונון מהירות המפוח

תבמתג בורר מהירות המפוח להגבר לחץ על 

מהירות המפוח.

תבמתג בורר מהירות המפוח להורד לחץ על 

)Aה ( (מהירות המפוח. מהירות המפוח שנבחר
תופיע על הצג.

 (דו�אזורי) למיזוג אוויר* DUALת אקלים אוטומטי למצבבקר
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ה הער 

הת טמפרטורמתג בקר

ה להעלאתת הטמפרטורבמתג בקר לחץ על 

ה.הטמפרטור

תה להורדת הטמפרטורבמתג בקר לחץ על 

ה.הטמפרטור

.(A)ה תוצג בתצוגה ה שנבחרהטמפרטור

ה במזגן משתנה בהתאםך הטמפרטורער£

ה החיצוניתה של הטמפרטורת המידליחיד

ב תכליתית.המוצגת בתצוגה הר

“שינוי יחידות המיד ה שלעיין בנושא 

“ בעמוד 16�5.הטמפרטור ה

ה הער 

עונמה רוריק לזונ לשה בעת שהטמפרטור£

ת זרימת האוויר לא תשתנה,טמפרטור ,הכומנ

ת במתג אוויר חם.גם אם בחר

מית וחלונות הצדכדי למנוע מהשמשה הקד

להתכסות באדים, מצב מאוורר ישתנה למצב

 ומהירות המפוח תופחת, בעת

 (אוטומטי).AUTOכת מופעלת במצב שהמער

בעת לגבוהה ביותר אוה נקכאשר הטמפרטור£

ת האוויר (אוויר טרי אולנמוכה ביותר, בחיר

ממוחזר) ומזגן האוויר ישתנו באופן אוטומטי

: באופן הבא

ת האוויר מתבצעת ידניתכמו כן, אם בחיר

לאחר הפעלה אוטומטית, הפעלה ידנית

בחר אוטומטית.תי

בעתה נקחימום מהיר (כאשר הטמפרטור£

ה הגבוהה ביותר).רלהגד

אוויר חיצוני יוכנס ופעולת מזגן האוויר

תופסק.

בעתה נקקירור מהיר (כאשר הטמפרטור£

ה הנמוכה ביותר).רלהגד

האוויר הפנימי ימוחזר ומזגן האוויר יופעל.

ה הער 

 (דו�אזורי) למיזוג אוויר* DUALת אקלים אוטומטי למצבבקר

תרות בריררות שתוארו להלן הן הגדההגד£

מחדל.

ניתן להתאים את מתג בורר מצב האוויר ומתג

רות התפקוד),מיזוג האוויר  (לשנות את הגד

וניתן גם לשנות את ההפעלה האוטומטית של

האוויר החיצוני ומיזוג האוויר על פי רצון

המשתמש. למידע נוסף, אנו ממליצים לך

כז שירות מורשה מיצובישילפנות למר

ס.מוטור

“התאמה אישית של מצבי “ עיין בנושא 

“ בעמוד 16�7. האוויר
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זהירות

 (דו�אזורי) למיזוג אוויר* DUALת אקלים אוטומטי למצבבקר

ה הער 

ה הער 

) נדלקת על ידי לחיצה עלAכשנורית החיווי (£

ת צד הנוסע תבוקר, טמפרטורSYNCמתג 

רות בצדבאותו אופן שהטמפרטורות מוגד

) דולקת, אם מתגAהנהג. כשנורית חיווי (  (

תרת צד הנהג לחוץ, הגדת טמפרטורבקר

ת צד הנוסע תסתנכרן לצד הנהג.טמפרטור

ת צד הנהג וצדת טמפרטורבקרל

הנוסע בנפרד

הפעלת אוויר חיצוני ואוויר

ממחוזר

/כי כת מיזוגבוי של מערהפעלה

האוויר

A/Cלחץ על המתג להפעלת מיזוג האוויר, חיווי 
(A)יופיע על הצג. לחץ על המתג שוב כדי לכבות  

אותו.

לקירור יעיל, השתמש במצב אוויר ממוחזר.£

 לאחר הפעלהAUTOבעת לחיצה על מתג £

בוקרידנית, מתג בורר מצב האוויר י

אוטומטית גם כן.

במצבים רגילים, השתמש במצב אוויר חיצוני£

כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים. שימוש

םממושך במצב אוויר ממוחזר עלול לגור

לחלונות להתכסות באדים. הפעל את מצב

ת האוורור.האוויר החיצוני מדי פעם להגבר

: נורית חיווי (£ ) דלוקהAאוויר ממוחזר

האוויר ממוחזר בתוך תא הנוסעים.

ת) כבית על ידי לחיצה על מתג בקרAכשנורית חיווי (

, ניתןSYNC) או מתג Bה בצד הנוסע (הטמפרטור

ת צדת צד הנהג וטמפרטורבקר את טמפרטורל

הנוסע בנפרד.

לשינוי מצב האוויר, עליך פשוט ללחוץ על מתג

בורר מצבי האוויר.

: נורית חיווי (£ ) כבויהAאוויר חיצוני

אוויר חיצוני נכנס לתא הנוסעים.
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 (דו�אזורי) למיזוג אוויר* DUALת אקלים אוטומטי למצבבקר

ה הער 

ת נוזל קירור המנוע עולהכשטמפרטור£

מה מסוימת, מצב אוויר ממוחזר מופעללר

) נדלקת. בזמן זה,Aאוטומטית ונורית חיווי (

כת לא תפעיל את מצב האווירהמער

החיצוני, אפילו אם מתג בורר מצב האוויר

לחוץ.

נהיגה במצבים בהם האוויר

החיצוני מזוהם

בהאם האוויר החיצוני מאובק או מזוהם מסי

ה או פקק תנועה,ך מנהררת בעת נהיגה דאחר

בחר במצב מחזור אוויר על ידי לחיצה על מתג

בורר מצבי האוויר.

“ בעמוד “בהפעלת אוויר חיצוני ואוויר ממוחזר עיין 

.7�14
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התאמה אישית של מיזוג האוויר

 התאמה אישית של מיזוג האוויר

:ניתן ל בצע התאמה אישית לתפקודים הבאים

אוטומטית3ת אוויר  ממוחזר*  בקר
בחור את התפקודמאפשר לך ל

שמעביר באופן אוטומטי או ידני

בין מצב אוויר ממוחזר ומצב אוויר

טרי.

כתמער

המולטימדיה

של מיצובישי

)MMCS*(2

כז שירותמר

מורשה

מיצובישי

סמוטור

תת בריררהגד

מחדל
תלוח בקרהר תוכן הגד

אקלים

אוטומטית

קישור טלפון

חכם לצג

כתמער

1השמע *

פריט

אופן שינוי

ע להליך.כת השמע לפרטים בנוגעיין בהוראות קישור טלפון חכם לצג מער:1*

ע להליך. לפרטים בנוגMMCSעיין בהוראות :2*

כשמתג המפשיר לחוץ, מצב אוויר טרי מופעל אוטומטית כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.:3*

, כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.ONכשמתג המפשיר לחוץ, מיזוג האוויר מופעל אוטומטית למצב :4*

ת.ה מספקת משום שהפעלת מיזוג האוויר תהיה מבוקרבמהלך נהיגה חסכונית, ייתכן שתרגיש שמיזוג האוויר אינו פועל בצור:5*
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התאמה אישית של מיזוג האוויר

אוטומטית4ת מיזוג אוויר*  מתג בקר
בחור את התפקודמאפשר לך ל

שמעביר באופן אוטומטי או ידני

בין מצב מיזוג אוויר מופעל או

בוי.לכי

כתמער

המולטימדיה

של מיצובישי

)MMCS*(2

כז שירותמר

מורשה

מיצובישי

סמוטור

תת בריררהגד

מחדל
תלוח בקרהר תוכן הגד

אקלים

אוטומטית

קישור טלפון

חכם לצג

כתמער

1השמע *

פריט

אופן שינוי

ע להליך.כת השמע לפרטים בנוגעיין בהוראות קישור טלפון חכם לצג מער:1*

ע להליך. לפרטים בנוגMMCSעיין בהוראות :2*

כשמתג המפשיר לחוץ, מצב רענון אוויר טרי מופעל אוטומטית כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.:3*

, כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.ONכשמתג המפשיר לחוץ, מיזוג האוויר מופעל אוטומטית למצב :4*

ת.ה מספקת משום שהפעלת מיזוג האוויר תהיה מבוקרבמהלך נהיגה חסכונית, ייתכן שתרגיש שמיזוג האוויר אינו פועל בצור:5*
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התאמה אישית של מיזוג האוויר

�ECO*5ECO  מצב 

בחור את התפקודמאפשר לך ל

שמפעיל או אינו מפעיל נהיגה

חסכונית עבור מיזוג אוויר, במהלך

  (רק עבור כליECOהפעלת מצב 

)ECOכב בעלי מתג ר

כתמער

המולטימדיה

של מיצובישי

)MMCS*(2

כז שירותמר

מורשה

מיצובישי

סמוטור

תת בריררהגד

מחדל
תלוח בקרהר תוכן הגד

אקלים

אוטומטית

קישור טלפון

חכם לצג

כתמער

1השמע *

פריט

אופן שינוי

ע להליך.כת השמע לפרטים בנוגעיין בהוראות קישור טלפון חכם לצג מער:1*

ע להליך. לפרטים בנוגMMCSעיין בהוראות :2*

כשמתג המפשיר לחוץ, מצב רענון אוויר טרי מופעל אוטומטית כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.:3*

, כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.ONכשמתג המפשיר לחוץ, מיזוג האוויר מופעל אוטומטית למצב :4*

ת.ה מספקת משום שהפעלת מיזוג האוויר תהיה מבוקרבמהלך נהיגה חסכונית, ייתכן שתרגיש שמיזוג האוויר אינו פועל בצור:5*



 7

7-19לנהיגה מהנהלנהיגה מהנהלנהיגה מהנהלנהיגה מהנהלנהיגה מהנה

התאמה אישית של מיזוג האוויר

�רגילה   יחס זרימת האוויר לכיוון הרגלים/

   מפשיר

באמצעות מתג ת בחיר

MODEת לך להגדיר את, מאפשר

יחס האוורור לכיוון רגלך ויחס

האוורור לכיוון החלון.

כתמער

המולטימדיה

של מיצובישי

)MMCS*(2

כז שירותמר

מורשה

מיצובישי

סמוטור

תת בריררהגד

מחדל
תלוח בקרהר תוכן הגד

אקלים

אוטומטית

קישור טלפון

חכם לצג

כתמער

1השמע *

פריט

אופן שינוי

ע להליך.כת השמע לפרטים בנוגעיין בהוראות קישור טלפון חכם לצג מער:1*

ע להליך. לפרטים בנוגMMCSעיין בהוראות :2*

כשמתג המפשיר לחוץ, מצב רענון אוויר טרי מופעל אוטומטית כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.:3*

, כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.ONכשמתג המפשיר לחוץ, מיזוג האוויר מופעל אוטומטית למצב :4*

ת.ה מספקת משום שהפעלת מיזוג האוויר תהיה מבוקרבמהלך נהיגה חסכונית, ייתכן שתרגיש שמיזוג האוויר אינו פועל בצור:5*
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התאמה אישית של מיזוג האוויר

�רגילה   יחס זרימת האוויר לכיוון הפנים/

רגליםֻ   

באמצעות מתג ת בחיר

MODEת לך להגדיר את, מאפשר

יחס האוורור לכיוון גופך העליון

ויחס האוורור לכיוון רגליך.

כתמער

המולטימדיה

של מיצובישי

)MMCS*(2

כז שירותמר

מורשה

מיצובישי

סמוטור

תת בריררהגד

מחדל
תלוח בקרהר תוכן הגד

אקלים

אוטומטית

קישור טלפון

חכם לצג

כתמער

1השמע *

פריט

אופן שינוי

ע להליך.כת השמע לפרטים בנוגעיין בהוראות קישור טלפון חכם לצג מער:1*

ע להליך. לפרטים בנוגMMCSעיין בהוראות :2*

כשמתג המפשיר לחוץ, מצב רענון אוויר טרי מופעל אוטומטית כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.:3*

, כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.ONכשמתג המפשיר לחוץ, מיזוג האוויר מופעל אוטומטית למצב :4*

ת.ה מספקת משום שהפעלת מיזוג האוויר תהיה מבוקרבמהלך נהיגה חסכונית, ייתכן שתרגיש שמיזוג האוויר אינו פועל בצור:5*
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התאמה אישית של מיזוג האוויר

תהפעלה אוטומטית של הפשר

�(Off)כבוי החלון האחורי עם התנעת

המנוע.

בחור את התפקודמאפשר לך ל

שמפעיל הפעלה אוטומטית או

ת החלון האחורי,ידנית של הפשר

בעת התנעת המנוע כאשר

ה החיצונית נמוכה.הטמפרטור

כתמער

המולטימדיה

של מיצובישי

)MMCS*(2

כז שירותמר

מורשה

מיצובישי

סמוטור

תת בריררהגד

מחדל
תלוח בקרהר תוכן הגד

אקלים

אוטומטית

קישור טלפון

חכם לצג

כתמער

1השמע *

פריט

אופן שינוי

ע ההליך.כת השמע לפרטים בנוגעיין בהוראות קישור טלפון חכם לצג מער:1*

ע ההליך. לפרטים בנוגMMCSעיין בהוראות :2*

כשמתג המפשיר לחוץ, מצב רענון אוויר מופעל אוטומטית כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.:3*

כשמתג המפשיר לחוץ, מיזוג האוויר מופעל אוטומטית למצב פועל כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.:4*

ת.ה מספקת משום שהפעלת מיזוג האוויר תהיה מבוקרבמהלך נהיגה חסכונית, ייתכן שתרגיש שמיזוג האוויר אינו פועל בצור:5*
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התאמה אישית של מיזוג האוויר

�רגילהה.ת טמפרטורר    הפעלה הגד
כשאתה מרגיש שחם מדי או קר

ת,רה המוגדמדי עם הטמפרטור

הניתן לכוון את הטמפרטור

ת הנוחות.להגבר

כתמער

המולטימדיה

של מיצובישי

)MMCS*(2

כז שירותמר

מורשה

מיצובישי

סמוטור

תת בריררהגד

מחדל
תלוח בקרהר תוכן הגד

אקלים

אוטומטית

קישור טלפון

חכם לצג

כתמער

1השמע *

פריט

אופן שינוי

ביצוע התאמה אישית ללוח

ת האקליםבקר

מטה1 ה על ידי לחיצת המתג*רניתן לשנות הגד

כ� 10 שניות או יותר.

ה משתנה ממופעלת למנוטרלתרכאשר הגד£

 יהבהב שלוש2ישמעו 3 צפצופים והמחוון *

פעמים.

ע ההליך.כת השמע לפרטים בנוגעיין בהוראות קישור טלפון חכם לצג מער:1*

ע ההליך. לפרטים בנוגMMCSעיין בהוראות :2*

כשמתג המפשיר לחוץ, מצב רענון אוויר מופעל אוטומטית כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.:3*

כשמתג המפשיר לחוץ, מיזוג האוויר מופעל אוטומטית למצב פועל כדי למנוע מהחלונות להתכסות באדים, אפילו אם מיזוג האוויר מופעל במצב ידני.:4*

ת.ה מספקת משום שהפעלת מיזוג האוויר תהיה מבוקרבמהלך נהיגה חסכונית, ייתכן שתרגיש שמיזוג האוויר אינו פועל בצור:5*

 יותאם.A/C, מתג A/Cה ומבוצעת התאמה אישית במתג במקר:1*

ת מחזור אוויר, מתג בורר מצב האוויר יותאם.ה ומבוצעת התאמה אישית בבקרבמקר
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כת מיזוג אוויר זו, עלמסנן אוויר מובנה בתוך מער
מנת שהלכלוך והאבק יטוהרו מהאוויר.

החלף את מסנן האוויר באופן תקופתי, מאחר
ויכולתו לטהר את האוויר פוחתת ככל שהוא מתמלא

בלת מועדי הטיפול התקופתי,באבקנים ובלכלוך. לק
ב הטיפולים.ת מעקעיין בחובר

מטהר אוויר 

ה הער 

כיםרפעלה בתנאים מסוימים, כגון נהיגה בדה£
מאובקות תוך שימוש מרובה במיזוג האוויר,
עלולה להוביל לקיצור חיי השירות של מסנן
האוויר. כאשר אתה מרגיש כי זרימת האוויר

מיתנמוכה מהרגיל או כאשר השמשה הקד
וחלונות הצד מתכסים בקלות באדים, החלף

את מסנן האוויר.

ויר.בדוק  את מסנן האואנו ממליצים ל

מטהר אוויר

למניעת סינוור מלפנים1.

למניעת סינוור מהצד2.

מגני שמש 

מראת איפור

בחלקו האחורי של מגן השמש מותקנת מראת

איפור.

זהירות

ה נותר פתוחאם מכסה מראת האיפור עם הנור£

יתרוקן.כבלפרקי זמן ארוכים, מצבר הר

 הפעלת מכסה מראת האיפור, ידליק באופן

.(A)ת המראה אוטומטי את נור

ה משתנה ממצב מנוטרל למצברכאשר הגד£

 יהבהב2מופעל, ישמעו 2 צפצופים ומחוון *

שלוש פעמים.

  על הצג יותאם.A/C, מחוון A/Cה שמבוצעת התאמה אישית במתג במקר:2*

ת מחוון בורר מצב האווירה שמבוצעת התאמה אישית במחזור האוויר, מתג נורבמקר

יותאם.

סוג 1
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ה*מאפר

סוג 2
 מראת האיפור מותקנת בגב מגן השמש.

מחזיק כרטיסים

 בגב(B)ניתן להחליק את הכרטיס לתוך המחזיק 

מגן השמש.
זהירות

ה גפרורים וסיגריות, לפני הוצא מהמאפר£

תה.החזר

ףה ניירות העלולים להישר אל תניח במאפר£

הת, סיגריות או חומרי בעירה. אחרבתוך המאפר

אחרים עלולים להבעיר אותם ולגרום לנזק.

הה. אם המאפרסגור תמיד את המאפר£

האחרים במאפרבדלי סיגריות ת פתוחה, נשאר

עלולים  להתלקח.

ה פתח את המכסה.לשימוש במאפר

*האפרמ 
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שקע חשמלי לאביזרים

ה הער 

לשימוש  באביזר מהסוג המתחבר, פתח את

המכסה והכנס את התקע לשקע.

שקע חשמלי לאביזרים 

ניתן להשתמש בו זמנית בשני שקעי חשמל£

לאביזרים.

ניתן להשתמש בשקע החשמלי לאביזרים, כאשר

ONמתג ההצתה או מצב ההפעלה נמצא במצב 
.ACCאו 

כזיתקונסולת מר

בת קונסולת רצפה אחוריתתי

זהירות

בור התקן חשמלי, ודא שדירוג המתחבעת חי£
שלו הוא 12 וולט וההספק שלו לא עולה על

120 וואט. בעת שימוש בו זמני במספר שקעים,
הכוללת של  האביזריםודא שצריכת החשמל

120 וואט במתח של החשמליים לא עולה על 
12 וולט.

ב ששימוש ארוך בהתקן חשמלי מבלישים ל£
שהמנוע פועל, יגרום להתרוקנות המצבר.

זהירות

כאשר שקע החשמל לאביזרים אינו בשימוש,£

הקפד לסגור אותו באמצעות כיסוי או פקק,

מכיוון שהשקע עלול להיסתם ולגרום לקצרים.

ת תא המטעןתאור1.

ת תא נוסעים אחוריתאור2.

מית מפות ותא נוסעים קדתאור3.

ת פנימיתתאור 

האפשרות התקנה של מאפר

תנייד

ת במחזיקה הניידניתן להתקין את המאפר

הכוסות.
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ה פנימיתתאור

ה הער 

ה הפנימית דולקת ללאאם תשאיר את התאור£

כב ודאבת הרהמנוע, המצבר יתרוקן. לפני עזי

ה הפנימית כבויה.שהתאור

מיתקד

אחורית

ת תא הנוסעיםתאור

       מיקום מתג
/כי בקר בוית הפעלה ההתאור

ה תאיר ללא קשר אםהנור

�1 ON דלת או דלת תא המטען

ה.פתוחה או סגור

ה תאיר כאשר דלת או דלתהנור
תא המטען פתוחה. היא תיכבה

ת כל15 שניות לאחר סגיר
הדלתות ודלת תא המטען. עם

ה תיכבה מיד לאחרזאת, הנור
שכל הדלתות ודלת תא המטען

: נסגרו במקרים הבאים

כאשר מתג ההצתה מסובב£
“ ” או מצב ההפעלהONלמצב 

.ONמוצב במצב 

כאשר תפקוד נעילת דלתות£
כב.לנעילת הרכזית משמש מר

כאשר המפתח לכניסה ללא£

מפתח או המפתח להפעלה

ללא מפתח, משמשים לנעילת

כב.הר

כתכב מצויד במעראם הר£

הפעלה ללא מפתח.

ה כבית ללא קשר אם דלתהנור

�3  (O) OFFאו דלת תא המטען פתוחה או

ה.סגור

�2  DOOR
)£ (

       מיקום מתג
/כי בקר בוית הפעלה ההתאור

 (משטח לטלפון חכם)LEDה פנימית תאור4.

מי) (מחזיק כוסות קדLEDה פנימית תאור5.
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ה פנימיתתאור

ת תא המטעןתאור ה הער 

כאשר המנוע הותנע באמצעות המפתח,£

ת הדלתות ודלת תא המטען,לאחר סגיר

ה תידלק במשך כ� 15 שניות לאחרהנור

שהמפתח מוסר ממתג ההצתה.

כאשר המנוע מותנע באמצעות ההפעלה ללא£

OFFמפתח, אם מצב ההפעלה הוצב במצב 
הת הדלתות ודלת תא המטען, הנורבעת סגיר

תידלק למשך כ� 15 שניות (אם קיים).

תלבקל .הרונה יוביכל דע ןמזה תא ןנווכל ןתינ£

לש השרומ תוריש זכרמל הנפ ףסונ עדימ

.סרוטומ ישיבוצימ

כבים המצוידים בקישור טלפון חכם לצגבר
כת המולטימדיה שלכת השמע או במערמער

), ניתן להשתמש בפעולותMMCSמיצובישי (
בצע שינויים. עיין בספרביל להמסך בש

ף.ההוראות הנפרד למידע נוס

ת מפהתאור

ה. לחץ כדי להדליק את הנור(A)לחץ על העדשה 

עליה שוב כדי לכבות אותה.
ה נדלקת כשדלת תא המטען נפתחת, וכביתהנור

ת.כשדלת תא המטען נסגר



לנהיגה מהנהלנהיגה מהנהלנהיגה מהנהלנהיגה מהנהלנהיגה מהנה 7-28

 7

חללי אחסון

ה הער 

הרואתה לש יטמוטוא יוביכ תלועפ

הפנימית*

: מי), תא נוסעיםת מפה ותא נוסעים (קדתאור*

LEDה פנימית ת תא מטען, תאור(אחורי), תאור
 (משטחLEDה פנימית מי) ותאור(מחזיק כוסות קד

טלפון חכם).

ת דולקת ומתגאם אחת הנורות הפנימיות נשאר

 או מצב ההפעלהLOCKההצתה נמצא במצב 

ה תיכבה באופן אוטומטי,  הנורOFFנמצא במצב 

לאחר כ� 30 דקות.

בוי האוטומטי שלבטל את פעולת הכיניתן ל£
ה הפנימית. ניתן לכוונן את הזמן עדהתאור

כזבלת מידע נוסף פנה למרה. לקבוי הנורלכי
ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

כבים המצוידים בקישור טלפון חכם לצגבר
כת המולטימדיה שלכת השמע או במערמער

), ניתן להשתמש בפעולותMMCSמיצובישי (
בצע שינויים. עיין בספרביל להמסך בש

ף.ההוראות הנפרד למידע נוס

זהירות
לעולם אל תשאיר בתא האחסון  מצתים,£

כב חונהפחיות משקה מוגז ומשקפיים כשהר
בשמש. תא הנוסעים יתחמם מאוד באופן כזה

שהמצתים ושאר חומרים דליקים עלולים
להתלקח, ופחיות משקה עלולות להתבקע.

החום גם עלול לגרום למשקפיים עם עדשות
דק.פלסטיק להתעוות או להיס

חללי אחסון 

 (מחזיקLEDה פנימית תאור

מי)כוסות קד

, כשהנורות נדלקות ומתג האורות במצב 

“  (מחזיק כוסותLEDה הפנימית ”, התאורAUTOאו 

מי) תידלק.קד

  (משטחLEDה פנימית תאור

לטלפון חכם)

,כשהנורות נדלקות ומתג האורות במצב  

 “ LEDה הפנימית ”, התאורAUTOאו 
(משטח לטלפון חכם) תידלק.

וב אם מתג ההצתההנורות הפנימיות תידלקנה ש
או מצב ההפעלה מופעלים,  אם אחת הדלתות או
דלת תא המטען נפתחת או אם אחת הדלתות או

כתת, או אם מערדלת תא המטען נפתחת או נסגר
כת ההפעלה ללאהכניסה ללא מפתח או מער

מפתח מופעלת.
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תא כפפות

.(A)לפתיחה משוך בידית 

בת קונסולת הרצפה.תי1.

תא הכפפות2.

מחזיק כרטיסים

מחזיק כרטיסים מותקן בתוך תא הכפפות.

בת קונסולת רצפהתי

ם את ידית השחרורבת הקונסולה, הרלפתיחת תי

(A)ם את המכסה. והר

בת קונסולת הרצפה גםניתן להשתמש בתי

כמשענת יד.

חללי אחסון

זהירות

הקפד שהמכסים של חללי האחסון יהיו£

ת מכסה תא אחסוןסגורים בעת נסיעה, אחר

או תכולתו עלולים לגרום לפציעות.

זהירות

מחזיק כוסות 

כב.אל תתיז מים או תשפוך משקאות בתוך הר£

בים חשמלייםכיאם המתגים, החוטים או ר

כב.ם תקלה או שריפה ברבו, עלולה להיגריירט

אם אתה שופך  משקה בשוגג, נגב את הנוזל

כז שירותעד כמה שאפשר ופנה מיד למר

ץ.מורשה מיצובישי מוטור ס לייעו
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מיב הקדבמוש

מת הקונסולהמחזיק הספלים ממוקם בקד

כזית.המר

זהירות

בר עלול להסיחאל תשתה תוך כדי נסיעה. הד£

את דעתך ולגרום לתאונה.

ב האחוריבמוש

כדי לאפשר שימוש במחזיק הכוסות הורד את

משענת היד מטה.

ה הער 

זהירות

בוקים הממוקמים בשני הצדדיםישנם מחזיקי בק

מיות והאחוריות.של הדלתות הקד

אל תאחסן ספל או פחית שתייה במחזיק£
בוקים.הבק

ב.בוק השתייה סגור היטודא שהמכסה של בק£

בוקים שלאייתכנו דגמים מסוימים של בק£
מתאימים למחזיק.

בוקים מחזיק בק 

זהירות
בר עלול להסיחאל תשתה תוך כדי נסיעה. הד£

את דעתך ולגרום לתאונה.

נוזל שתייה עלול לגלוש החוצה כתוצאה£

כב בעתמתנודות או תנועות אחרות של הר

נסיעה. הזהר לא להיכוות ממשקה חם שנשפך.

בוקיםמחזיק בק

כב.אל תתיז מים או תשפוך משקאות בתוך הר£

בים חשמלייםכיאם המתגים, החוטים או ר

כב.ם תקלה או שריפה ברבו, עלולה להיגריירט

אם אתה שופך  משקה בשוגג, נגב את הנוזל

כז שירותעד כמה שאפשר ופנה מיד למר

ץ.מורשה מיצובישי מוטור ס לייעו
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הסר את הכיסוי מחריצי ההתקנה, והכיסוי ייגלל2.

ה למצבו הסגור.לאחור בחזר

לשינוי מיקום

 עבור הכיסוי.(B)ישנם 2 חורי התקנה 

לאחר שינוי המיקום, נענע בעדינות את הכיסוי2.

כולו, כדי לוודא שהוא מוחזק בבטחה.

לשימוש

משוך החוצה את הכיסוי הנגלל לאחור על ידי1.

.(A)קפיץ, והכנס אותו בחריצי ההתקנה 

כב, לכיוון פנים הר(C)הזז את אחד המחליקים 1.

 לתוך חור ההתקנה. הזז(D)והתאם את הזיז 

את המחליק הנגדי באותו האופן.

הלהסר

גלול את הכיסוי למצב סגור.1.

כב, לכיוון פנים הר(C)הזז את אחד המחליקים 2.

ם אותו כדי להסיר את הכיסוי.והר

 כיסוי תא המטען* 

ה הער 

אל תניח מטען על הכיסוי.   £

ה הער 

ע בכיסוי, הזז את הכיסויב האחורי נוגאם המוש£

לאחור.

הכיסוי עלול להשתחרר אם הוא יתמוך

ב האחורי.במשענות הגב של המוש

כיסוי תא המטען*
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לאחסון

ניתן להתקין את הכיסוי במיקום המצוין, כאשר הוא

לא נמצא בשימוש.

ניתן לאחסן את הכיסוי מעל ללוח רצפת תא המטען.

זהירות

ידיות האחיזה (ממוקמות מעל הדלתות) אינן

ם. הן מיועדות רקמיועדות לשאת משקל של אד

כב.בה ברלשימוש בעת ישי

אל תשתמש בידיות האחיזה בעת כניסה£

כב או ביציאה ממנו. הן עלולות להתנתקלר

ממקומן ולגרום לך ליפול.

להתקנה מחדש

התקן מחדש את הכיסוי על ידי ביצוע פעולות

ר הפוך. נענע בעדינות את הכיסוי כולו,דה בסההסר

כדי לוודא שהוא מוחזק בבטחה.

ה הער 

כב בעלי צמיג חלופי, ניתן לאחסןלמעט כלי ר£

את הכיסוי מתחת לרצפת תא המטען.

ידיות אחיזה  

מתלה למעילים  

ידיות אחיזה

מתלה למעילים ממוקם בידית האחיזה של

ב האחורי בצד הנהג.המוש
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זהירות

ת מטעןווי קשיר  

ת מטעןווי קשיר

ה אזהר

ץ כבד או חד על מתלהאל תניח קול£ ב, חפ

המעילים. אם כרית וילון תתנפח, חפצים אלו

םילולע ףאובה עלולים להיזרק בעוצמה ר

 כהלכה. תלהחפנתהל ריוואה תירכמ עונמל

 מתלה המעילים (ללאפריטי ביגוד ישירות על

ב). ודא שאין חפצים כבדים אושימוש בקול

חדים בכיסי פריטי הביגוד שאתה תולה על

מתלה המעילים.

ווי תלייה לפריטים קלים  

לוח ריצפת תא המטען  

ת מטען הממוקמים על רצפתקיימים 4 ווי קשיר

פנותיו. השתמש בווים שעל הרצפהתא המטען ועל ד

כדי לאבטח את המטען.

ב. בנוסף,אל תערום מטען מעל גובה גב המוש£

ב את המטען.אבטח היט

ה הראייה לאחור עלול להיחסםת, שדאחר

וחפצים עלולים להיזרק בעת בלימת פתאומית

ולגרום לתאונה.

ניתן לתלות מטען קל על הווים.

ה הער 

אל תתלה מטען כבד על הווים (יותר מ� £3

“ג). הד בר עלול לגרום נזק לוווים.ק

) של ריצפת תא המטעןBחבר את הרצועה (2.

כב, כפי שמופיע באיורלוו בחלק העליון של הר

כדי לאבטח את לוח ריצפה תא המטען.

ם את ריצפת תא) והרAהחזק את הלשונית (1.

המטען
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זהירות

/קיימת תקלה אם המנוע כבה

במנוע
כב והשליטה בו מושפעים אם המנועהפעלת הר

בכב למקום בטוח, שים לנכבה. לפני הזזת הר
:לד ברים הבאים

רש ללחוץמגבר הבלמים אינו פועל והכוח הנד£
על דוושת הבלם גדול יותר מהרגיל. לחץ על

דוושת הבלם חזק יותר מהרגיל.

כת הגה הכוח לא פועלת יותר, קשההיות שמער£
.מאוד לסובב את ההגה

ה אזהר

כב באמצעות כבליםכדי להתניע את הר£
תולועפה תא עצב ,רחא בכרל םירבוחמה

בהתאם להוראות הבאות. ביצוע ההוראות
ץ ונזקבאופן ש גוי עלול להסתיים בשריפה, פיצו

כב.לשני כלי הר

חק גיצים, סיגריות בוערות ולהבותהר£
ץ. מהמצבר, מפני שהמצבר עלול להתפוצ

כב נתקעאם הר  

ב מצבר חלשאם לא ניתן להתניע את המנוע עק

כבאו ריק לגמרי, ניתן להשתמש במצבר של ר

אחר להתנעת המנוע באמצעות כבלי עזר

להתנעה.

התנעת חירום  

כב,ב תקלה בר יכול להמשיך בנסיעה עקאם אינך
הזז אותו לשוליים, והשתמש במהבהבי החירום ו/

ה.או במשולש האזהר

“מהב “ בעמוד 64�5.עיין בנושא  הבי חירום

אל תנסה להתניע את המנוע על ידי משיכה או£
כב.בר עלול להזיק לרכב. הדחיפה של הרד

ב להיות מצוידכב השני. הוא חייבדוק את הר£
במצבר 12 וולט. אם מתח המצבר השני אינו

כב.12 וולט, קצר עלול לגרום נזק בשני כלי הר

ה אזהר

כב אתבור הכבלים, כבה בשני כלי הרלפני חי£ 

ההצתה. ודא שהכבלים והבגדים לא ייתפסו
תת ההנעה, אחרבמאוורר המצנן או בחגור

ם פציעה קשה.עלולה להיגר

כב קרוב מספיק כדימקם את שני כלי הר1.
כבך הכבלים יספיק, אך ודא שכלי הרשאור

עים זה בזה.אינם נוג

כבה את כל הפנסים, את המחמם ואת שאר2.
כני החשמל.צר

משוך את בלם החניה בחוזקה בשני כלי3.
Pכב. העבר את בורר ההילוכים למצב הר

תידי וא ,(CVT) הפיצרבת הילוכים (חניה) (תי
בת )הילוך סרק) (תיNלמצב  םיכוליהה

הילוכים ידנית). כבה את המנוע.

ודא שמפלס האלקטרוליט במצבר תקין.4.
“ בעמוד 08�10. “מצבר עיין בנושא 

כב נתקעאם הר

זהירות
ת מצבר, כדיהשתמש בכבלים מתאימים למיד£

ע חימום יתר של הכבלים.למנו

בדוק אם קיים נזק או קורוזיה בכבלי העזר£
להתנעה לפני השימוש.

חבוש תמיד משקפי מגן כאשר אתה עובד£
ליד המצבר.

ץ להיש£ ג ידיהם שלשמור את המצבר מחו
ילדים.

אם לא ניתן להעביר את
OFFמצב ההפעלה למצב  

כבים המצוידים(כבוי) (ר
כת הפעלה חכמה)במער

OFFאם לא ניתן להעביר את מצב ההפעלה למצב 
:(מכובה), עליך ל בצע את ההליכים הבאים

 (חניה),P העבר את בורר ההילוכים למצב 1.
ולאחר מכן העבר את מצב ההפעלה למצב

OFF.(כבוי) 

חש עלולהבות לכך שמצב זה מתראחת הסי2.
ה וזהבות חוסר מתח במצבר. במידלהיות בעק

כת ההפעלה החכמההמצב, תפקוד מער
כז שירותונעילת גלגל ההגה לא יפעלו. פנה למר

ס.מורשה מיצובישי מוטור
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בלקוט חבר קצה אחד של כבל ההתנעה 5.

), ואת הקצהA) של המצבר הריק (+החיובי (

) של המצבר+ב החיובי (לקוט האחר 

).Bהמסייע (

באל הקוט חבר קצה אחד של כבל ההתנעה 

) של המצבר המסייע, ואת הקצה-השלילי (

כב בעלבלוק המנוע של הרחבר ל האחר 

חוקה ביותר מהמצבר.ה הרהמצבר הריק, בנקוד

התנעת חירום

ה אזהר

 אוטילורטקלאה לזונ תא תוארל ןתינ אל םא£
אם הוא נראה קפוא, אל תנסה להתניע את

! המנוע באמצעות כבלי עזר
ץ, אם המצבר עלול להתבקע או להתפוצ

ת הקיפאון,ה נמוכה מטמפרטורהטמפרטור
או מפלס האלקטרוליט במצבר נמוך מדי.

האלקטרוליט הוא תחמוצת מדוללת ומאכלת.£
ע עם ידיך, עיניך, בגדיךאם אלקטרוליט בא במג

כב, יש לשטוף אתאו עם משטחים צבועים בר
רהמקום באופן יסודי במים. אם אלקטרוליט חוד

לעיניך, שטוף אותן מיד ביסודיות במים, ופנה

ה.פואית במהרה רלעזר

ה אזהר

רושהה הדהינו לנקוד בור ודא שחי£

בור מבוצע ישירות(כמתואר באיור). אם החי

ב השלילי של המצבר, הגזים הדליקיםלקוט

ץ. הנוצרים במצבר עלולים להתלקח ולהתפוצ

בבור כבל ההתנעה, אל תחבר קוטבעת חי £

+) לקוטחיובי ת הניצוצות, אחרב השלילי (�) (

ץ. עלולים לגרום למצבר להתפוצ

זהירות

ודא שכבלי ההתנעה לא ייתפסו במאוורר£

המצנן, או בכל חלק נע אחר בתא המנוע.

כב המצויד במצברהתנע את המנוע של כלי הר6.

בובי סרק במשךהמסייע. הנח למנוע לפעול בסי

כב בעלמספר דקות, ואז התנע את מנוע כלי הר

המצבר הריק.

ה הער 

ה הער 

כת עצור/סעכב המצוידים במערעבור כלי ר£

)AS&G לחץ על מתג ,((AS&G OFF)
כת עצור/סע מופסקת) כדי לנטרל את(מער

כת עצור/סע, ולמנוע מהמנוע להיכבותמער

באופן אוטומטי לפני שהמצבר ייטען באופן

מלא.

“ בעמוד 56�6. “הפעלה עיין בנושא 

רדלאחר התנעת המנוע הסר את הכבלים בס7

הפוך. שמור על המנוע פועל במשך מספר

דקות.

כב נוסע מבלי שהמצבר נטען באופןאם הר£

ה לא חלקהמלא, המנוע עלול לפעול בצור

כת למניעת נעילתה של המערונורית האזהר

“מער כתגלגלים עלולה להידלק. עיין בנושא 

“ בעמוד 50�ABS(.6(למניעת נעילת גלגלים 

זהירות

כב המסייע פועל כל הזמן.הקפד שהמנוע בר£
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ה הער 

התחממות יתר של המנוע  

ב תכליתית ייקטע ותצוגתמסך המידע בתצוגה הר

ת נוזל קירור מנוע תופיע. גםת טמפרטוראזהר

  יהבהב.הסמל 

:במקר ה כזה בצע את הפעולות הבאות

כב במקום בטוח.עצור את הר1.

בדוק האם אדים עולים מתא המנוע2.

[ [אם לא עולים אדים מתא המנוע

ם את מכסה המנועכאשר המנוע עדיין פועל, הר

כדי לאוורר אותו.

ה אזהר

) מסתובבים.Aודא שמאווררי הקירור (3.

]ֹ[ אם מאווררי הקירור מסתובבים

ת נוזל קירורת טמפרטורלאחר שנורית אזהר

גבוהה כבית, כבה את המנוע.

:  קד כבמת הר*

ה תופיע הודעתכאשר המנוע מתחמם יתר על המיד

:האזהר ה בלוח המחוונים באופן הבא

כת עצור/סעכב המצוידים במערעבור כלי ר£

)AS&G לחץ על מתג ,(AS&G OFFמער)  כת

כתעצור/סע מופסקת)  כדי לנטרל את מער

עצור/סע, ולמנוע מהמנוע להיכבות באופן

אוטומטי לפני שהמצבר ייטען במלואו.

“ בעמוד 28�6. “נטרול עיין בנושא 

[ [אם עולים אדים מתא המנוע

כבה את המנוע, ולאחר שהאדים מפסיקים

ם את מכסה המנוע כדי לאוורר אותו.לעלות, הר

התנע מחדש את המנוע.

ה אזהר

אל תפתח את מכסה המנוע כאשר אדים עולים£

בר עלול לגרום להתזה שלמתא המנוע. הד

אדים או מים חמים החוצה ולכוויות. מים חמים

ץ החוצה גם כאשר אין אדים. עלולים לפרו

חלקים מסוימים יהיו חמים מאוד. היזהר מאוד

כאשר אתה פותח את מכסה המנוע.

“ אתה£ ”להעיף יזהר מאדים חמים העלולים 

מכסה מיכל ההתפשטות.

אל תנסה לפתוח את פקק המצנן כל עוד£

המנוע חם.

התחממות יתר של המנוע

]ֹ[ אם מאווררי הקירור אינם מסתובבים

כז שירות מורשה שלכבה מיד את המנוע ופנה למר

בלת סיוע.ס לקמיצובישי מוטור

כב.מת הרקד*.

ה אזהר

היזהר שידיך או בגדיך לא ייתפסו במניפת£

המצנן.

.(B)בדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל 4
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ה אזהר

 הוסף נוזל קירור למצנן או למיכל ההתפשטות5.

“).ת הצורבמיד “תחזוקה ך (עיין בנושא 

זהירות

ה אזהר

ת פקק המצנןודא שהמנוע התקרר לפני הסר£

)Cת אדים חמים או מים רותחים עלולים), אחר

ץ ד ך צוואר המילוי ולגרום לך לכווייה.רלפרו

אל תוסף נוזל קירור כאשר המנוע חם. הוספה£

פתאומית של נוזל קר עלולה לגרום נזק למנוע,

המתן עד שהמנוע יתקרר ולאחר מכן הוסף נוזל

קירור, מעט בכל פעם.

בדוק אם יש נזילה של נוזל הקירור מצינורות6.

ת או פגומה.המצנן ואם רצועת ההנעה משוחרר

כת הקירור או ברצועתאם קיימת תקלה במער

בדיקתן ולתיקונן.ההנעה, אנו ממליצים לדאוג ל

כב.מת הרקד*.

ה אזהר

אחסון

הכלים והמגבה מאוחסנים תחת ללוח רצפת תא

המטען של תא המטען.

חשוב לזכור את מיקום האחסון של הכלים והמגבה

בעת חירום.

כלים1.

מגבה2.

כלים ומגבה*  

כלים ומגבה*

כלים

ידית המגבה1.

מפתח גלגלים2.

כב עם גלגל חלופיכלי ר

כת תיקון צמיגכב עם ערכלי ר

כלים1.

מגבה2.
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מגבה

בד.המגבה נועד להחלפת צמיג נקור בל

ה הער 

המגבה הוא כלי ללא תחזוקה.£

.EC/2006/42המגבה עומד בתקן  £

פת לפרק מצורECת תאימות ה�הצהר£

ת תאימות בסוף ספר הנהג.הצהר

ם העסקי, הכתובת המלאה של היצרןהש£

ושל נציגיו הרשמיים והשימוש הייעודי של

.ECת תאימות ה�המגבה מתוארים בהצהר

ץ לכוו

להאריך

הלהסר

הסר את מכסה המגבה.1.

“ בעמוד “לוח רצפת תא המטען עיין בנושא 

.7�09

אחסון

כווץ את המגבה, החזר אותו למקומו המקורי.1.

ב.ך מעט את המגבה ואבטח אותו היטהאר2.

כה לתיקון צמיג*ער

).Aבת (כווץ את המגבה, והסר אותו מהתוש2.

בצע תיקון במצב חירום שלת לכה זו מאפשרער

נקר קטן באזור סולית צמיג שנסע מעל מסמר, בורג

או פריט דומה.

אחסון

כה לתיקון צמיג מאוחסנת מתחת לרצפת תאהער

המטען בתא המטען. חשוב לזכור את מיקום

כה לתיקון צמיג בעת חירום. עייןהאחסון של הער

“ בעמוד 90�7. “לוח רצפת תא המטען “ בנושא 

כה לתיקון צמיג*ער  
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ה אזהר

כה לתיקון צמיג עלול לגרום נזקשימוש בער£

ץ הניפוח של הצמיג.פלגלגל ו /או לחיישן לח

כז שירותבדיקה במרכב ליש לקחת את הר

ם.ס בהקדמורשה מיצובישי מוטור

זהירות

ה הער 

חס צמיגמד1

חומר איטום לצמיג2

שסתום פנימי (חלופי)3

חולץ שסתום4

צינור מילוי5

בקת הגבלת מהירותמד6

בעיותחומר האיטום לצמיג עלול לגרום ל£
ה והוא נבלע. אם בלעת אתבריאותיות במיד

החומר בטעות, עליך לשתות כמה שיותר מים,
ולפנות לרופא.

ך,ר לעיניך או לעוראם חומר האיטום לצמיג חוד£
שטוף את המקום עם כמות גדולה של מים,
ופנה לרופא אם אתה עדיין חש שמשהו אינו

ה.כשור

חשת תגובהה ומתרפנה לרופא מיד במיד£
אלרגית.

עת בחומר האיטוםאל תאפשר לילדים לג£
לצמיג.

אל תנשום את אדי חומר האיטום לצמיג.£

עליך לודא שאתה משתמש בחומר איטום£
: לצמיג מקורי של מיצוביש Mitsubishiי

Motors Genuine.

כה לתיקוןכיצד להשתמש בער

צמיג

יותר מצמיג אחד נקור.£

“מחור הניקור הוא באור£ ך או רוחב של 4 מ
או יותר.

) ולא בסוליהAהצמיג נקור בדופן הצמיג (£
)B.(

לא ניתן להשתמש בחומר האיטום לצמיג£
חש אחד מהמצבים המוזכריםה ומתרבמקר

ה ואחד מהמצבים הבאיםלהלן. במיד
כז שירות מורשהחשים, פנה למרמתר

בעל מקצוע אחר.ס או למיצובישי מוטור

תאריך התפוגה של חומר האיטום לצמיג£
בוק).עבר. (תאריך התפוגה מופיע על הבק

כה לתיקון צמיג*ער
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זהירות

ה הער 

כב  בזמן שהצמיג היההנהג נסע עם הר£
נקור כמעט לחלוטין.

הצמיג החליק מעבר לחישוק הגלגל כמעט£
לחלוטין ויצא מהגלגל.

הגלגל ניזוק.£

השתמש בחומר איטום לצמיג רק£
ל� C° 30-ה החיצונית היא בין כשהטמפרטור

+60 °C .

בצע תיקון במצב חירום מבלי למשוך החוצה£
) התקוע בצמיג.’את הפריט (מסמר, בורג וכו

אל תשתמש בחומר איטום לצמיג אם הצמיג£
בות נהיגה עם צמיג שלא נופח דיוניזוק בעק

(לדוגמה כשניתן לראות בליטות, חתכים,
 על הצמיג).’דקים וכוס

נגב מיד את חומר האיטום משטח צבוע£
באמצעות מטלית לחה.

שטוף מיד בגדים שזוהמו על ידי חומר איטום£
לצמיג.

בדוק את תאריך התפוגה של חומר האיטום£
בוע, ודא שקנית חומר איטוםלצמיג באופן ק

סכז שירות מורשה מיצובישי מוטורחדש במר
לפני תאריך התפוגה.

כב במקוםלפני החלפת הגלגל, עצור תחילה את הר
בטוח וישר.

ב.כב במקום מישורי ויצי החנה את הר1.

ב את בלם החניה בחוזקה.של2.

) באמצעותFהסר את השסתום הפנימי (7.
בובו נגד כיוון השעון באמצעות מסירסי

). הנח את השסתום שהוסרEהשסתום (
במקום נקי כדי שלא יתלכלך.

בת הילוכים ידנית, דומם אתכב עם תיבכלי ר3.
 (הילוךRהמנוע והעבר את ידית ההילוכים למצב 

נסיעה לאחור).

), הזזCVTבת הילוכים רציפה (כב עם תיבכלי ר
 (חניה) ודומם אתPאת בורר ההילוכים למצב 

המנוע.

הפעל את מהבהבי החירום, והצב משולש4.
כב. ודא שכלחק מתאים מהר, במר’ה וכואזהר

כב.הנוסעים יצאו מהר

כה לתיקון צמיג.הוצא את הער5.

) משסתוםCהוצא את מכסה השסתום (6.
) ולאחר מכן לחץ את חולץ השסתוםDהצמיג (

)Eלתוך השסתום כפי שמופיע באיור. אפשר (
לכל האוויר בצמיג לצאת החוצה.

ת השסתוםאם נשאר אוויר בצמיג לאחר הסר£

הפנימי, ייתכן שהשסתום הפנימי יעוף החוצה

ויפצע אותך. ודא שהצמיג לא מכיל אוויר לפני

ת החלק הפנימי של השסתום.הסר

ב.בוק האיטום היטנער את בק8.

כה לתיקון צמיג*ער
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זהירות

ה הער 

ה הער 

ה הער 

התנאי מזג אוויר קרים (כשהטמפרטורב£
 ומטה). התעבות נוזלC° 0החיצונית  היא 

חומר האיטום לצמיג תגרום לכך שיהיה קשה
בוק. חמם אתלשפוך אותו החוצה מהבק

כב.בוק בתוך הרהבק

). החזק אתDלחץ את הצינור לתוך השסתום (10.

בוק חומר האיטום הפוך, ולחץ עליו שוב ושובבק

כדי להזריק את כל חומר האיטום לצמיג.

בוק לאחר הברגת הצינור,אל תנער את הבק£

ץ החוצה מהאיטום. ייתכן שחומר האיטום ישפרי

בוק חומר האיטום) מבקGהוצא את המכסה (9.

). הברג אתI). אל תסיר את האיטום (Hלצמיג (

). האיטוםHבוק () לתוך הבקJצינור המילוי (

בר וכך יהיה ניתן להשתמש בחומר האיטום.יש

עת הזרקת חומר האיטום, הנח אתב£
חקחק מהתחתית, כלומר הרהשסתום הר

ע בקרקע. אםה בה הצמיג נוגמהנקוד
עה בה הצמיג נוגהשסתום קרוב לנקוד

בקרקע, ייתכן שחומר האיטום לא יחדור
בקלות לצמיג.

לאחר הזרקת חומר האיטום, משוך את הצינור11.
חק מהשסתום, הסר את כל השאריות שלהר

/או הצמיג.גחומר האיטום מהשסתום, החישוק ו
) לתוך השסתוםFהכנס את השסתום הפנימי (

)Dוהברג את השסתום הפנימי באופן בטוח ,(
).Eלתוך המקום באמצעות חולץ השסתום (

ה והברגת השסתום הפנימיבעת הסר£

באמצעות חולץ השסתום, סובב את חולץ

בוב חולץהשסתום באמצעות ידיך. סי

ת כלי כלשהו עלול לגרום לוהשסתום בעזר

נזק.

כה לתיקון צמיג*ער
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זהירות
חס המצויד תוכנן רק עבור ניפוח הצמיגיםהמד£

כבך.בר

כב בעל אספקת מתחחס נועד לפעול ברהמד£

12V .אל תחבר אותו לאף ספק כוח אחר .

חס מהחלק הצדדי של13. משוך את צינור המד

חס הצמיג, ולאחר מכן הדק באופן בטוחמד

).Dאת הצינור לשסתום הצמיג (

לאחר הזרקת חומר האיטום, התקן באופן בטוח12.

) לתוך קצה צינור המילויEאת חולץ האיטום (

)Jכדי למנוע מחומר האיטום לדלוף החוצה (

בוק הריק.מהבק

)M) כשמד לחץ האוויר (Lחס (14. הנח את המד
למעלה.

חס החוצהמשוך את הכבל החשמלי של המד

)Nהכנס את תקע הכבל לשקע האביזרים ,(

)O ולאחר מכן העבר למצב הפעלה (ACCעיין) .

“ בעמוד 82�7). “שקע האביזרים בנושא 

) ונפח את הצמיגPחס (הפעל את מתג המד

ללחץ האוויר המצוין.

“ בעמוד “לחצי ניפוח אוויר בצמיגים (עיין בנושא 

.(10�11

כה לתיקון צמיג*ער
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זהירות

זהירות זהירות

זהירות

ה הער 

ה הער 

דוק וכוונן את לחץ הצמיג כשמד הלחץב15.
חס משמש כסימוכין. אם אתה מנפח אתבמד

ה, שחרר אוויר על ידי שחרורהצמיג יתר על המיד
קצה הצינור ממקום התקנתו.

ב תזוזתאם קיים רווח בין הצמיג והגלגל עק
הצמיג פנימה מחישוק הגלגל, עליך ללחוץ את
היקף הצמיג לכיוון הגלגל כדי לצמצם את הרווח

חס. (כאשרבין הצמיג לגלגל, לפני הפעלת המד
לא קיים כל רווח, לחץ הצמיג יגדל).

חס אינו חסין למים. אם אתה משתמש בוהמד£
רים לתוכו.ם, ודא שהמים אינם חודכשיורד גש

חס יכוליםרים לתוך המדחול או אבק החוד£
חסבר. אל תניח את המדחס להישלגרום למד

ישירות מעל משטחים חוליים או מאובקים בעת
השימוש.

חס. בנוסף אלאל תפרק או תבצע שינויים במד£
ץ האוויר לספוג זעזועים משום תגרום למד לח

ם לתקלה.בר עלול לגרושהד

היזהר שאצבעותיך לא יתפסו בין הצמיג והגלגל£

כשהצמיג מתנפח.

חס פועל. אלחס יתחמם בזמן שהמדשטח המד£

10תפעיל את המד חס באופן רצוף למעלה מ� 

חסחס, חכה שהמדדקות. לאחר שימוש במד

יתקרר לפני שתשתמש בו שוב.

חס פועל באיטיות או מתחמם בזמןאם המד£

ה.ההפעלה, סימן שהוא מתחמם יתר על המיד

  (כבוי),OFFהעבר את המתג מיד למצב 

3 דקותואפשר למד 0 חס להתקרר במשך 

לפחות.

מה המצוינת תוךאם לחץ הצמיג אינו עולה לר£

ם נזק כה כבד לצמיג10 דקות, ייתכן שנגר

בצע תיקוןשחומר האיטום לצמיג אינו יכול ל

ה כזה עליך לפנותיעיל בזמן חירום. במקר

.סכז שירות מורשה מיצובישי מוטורלמר

אם רק תשים חומר איטום או אוויר בתוך£

כה לתיקון צמיג לאהצמיג באמצעות הער

ךרתצליח לאטום את חור הנקר. האוויר ידלוף ד

חור הנקר עד שתצליח להשלים את הליך

ב 19 או 20 שלתיקון החירום (באמצעות של

הוראות אלו).

 (כבוי),OFFחס למצב העבר את מתג המד16.

ולאחר מכן הוצא את הכבל החשמלי מהשקע.

לאחר ניפוח הצמיג ללחץ האוויר המצוין, אחסן18.

כבבוק, ופריטים אחרים ברחס, הבקאת המד

והתחל מיד בנסיעה כדי שחומר איטום הצמיג

ה.יתפשט בצמיג באופן שווה. נהג בזהירות יתר

“ש. ציית אל תיסע במהירות גבוהה מ� 80 קמ

למגבלות המהירות המקומיות.

בדבקה באף מקום אחר מלביק את המדאל תד£

כז גלגל ההגה.המקום המיועד, שהוא על מר

בקה במקום הלא נכון עלולהבקת המדהד

למנוע מכרית האוויר לפעול באופן תקין.

) עלQבקת הגבלת המהירות (בק את מדהד17.

סמל היהלום בגלגל ההגה.

כה לתיקון צמיג*ער
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זהירותזהירות

ה הער 

ה הער 

ה הער 

זהירות

לאחר נהיגה במשך 10 דקות או  לאחר 195.

קילומטרים, בדוק את לחץ הצמיג באמצעות

חס. אם נראה שלחץמד לחץ  האוויר בצמיג במד

האוויר בצמיג לא ירד, סימן שהליך תיקון החירום

ב 21.הושלם. המשך בתהליך משל

אם הצמיג אינו מנופח מספיק, נפח את הצמיג

שוב ללחץ האוויר המצוין, וסע בזהירות מבלי

“ש. לנסוע במהירות גבוהה מ� 80 קמ

לאחר נסיעה במשך 10 דקות או לאחר 205.

קילומטרים, בדוק את לחץ האוויר בצמיג

חס. אם נראהבאמצעות מד לחץ האוויר במד

שלחץ האוויר בצמיג לא ירד, סימן שהליך תיקון

החירום הושלם. עליך עדיין לנסוע במהירות

“ש. ציית שלא תהיה גבוהה מ� 80 קמ

למגבלות המהירות המקומיות.

ץ£ ץ האוויר בצמיג נמוך יותר מהלח אם לח

  / 1.3 בר ), לאkPa 130המינימלי המותר (

ניתן יהיה לתקן את הצמיג באמצעות

כז שירותחומר האיטום לצמיג. פנה למר

ס או אל בעל מקצועמיצובישי מוטור

מורשה אחר.

מה המצוינתאם מד הלחץ ירד מתחת לר£

בדקת את הלחץ בסוף הליך התיקון,בזמן ש

כז שירותכב. פנה למראל תמשיך לנהוג בר

בעל מקצוע אחר.ס או למיצובישי מוטור

הבתנאי מזג אוויר קרים (כשהטמפרטור£

חק או מתחת), זמן ומרC° 0החיצונית היא 

רושים עד להשלמת התיקון עלוליםהנסיעה הד

להיות ארוכים יותר מבתנאי מזג אוויר חמים.

בר היא שמד לחץ האוויר בצמיגמשמעות הד

מה המצוינת אפילות מתחת לרעלול לרד

כבלאחר ניפוח חוזר של הצמיג ונסיעה עם הר

ה, נפח אתה וזה קורמיד לאחר מכן. במיד

מת הלחץ המצוינת פעם נוספת,הצמיג לר

ונהג במשך כ� 10 דקות או סע 5 קילומטרים.

בדוק לאחר מכן את לחץ האוויר בצמיג שוב.

מהאם לחץ האוויר בצמיג שוב ירד מתחת לר

סכז שירות מיצובישי מוטורהמצוינת, פנה למר

או אל בעל מקצוע מורשה אחר.

אם אתה חש במשהו חריג בזמן הנהיגה, עצור£

סכז שירות מיצובישי מוטורכב ופנה למראת הר

ץ האוויר בצמיגבעל מקצוע אחר. אחראו ל ת, לח

ת לפני השלמת הליך תיקון החירום,עלול לרד

כב ללא בטוח.בר שיהפוך את הרד

“ש עלולה£ נהיגה במהירות גבוהה מ� 80 קמ

כב לרעוד.לגרום לר

סכז שירות מיצובישי מוטורנהג מיד למר21.

יוחלף.ֻבה, ודאג שהצמיג יתוקן/בזהירות ר

ץ האוויר בצמיג כדיעליך ל£ בדוק את לח

לוודא שהליך תיקון החירום הושלם.

כה לתיקון צמיג*ער
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ה אזהר

בנה כנגד הגלגלה או לד עצירהקפד להניח ס£

כבת מגבה. אם הרכב בעזרמת הרהנכון לפני הר

ם על מגבה, המגבה עלוליזוז כאשר הוא מור

ם תאונה.להחליק ממקומו ועלולה להיגר

ה הער 

מידע אודות גלגל חלופי*

בדוק את לחץ האוויר בצמיג החלופי לעתים קרובות,

ה חירום.ודא שהוא זמין לשימוש במקר

כיצד להחליף גלגל

כב במקוםלפני החלפת גלגל עצור תחילה את הר

בטוח וישר.

כיצד להחליף גלגל  

ב, ללאכב במקום מישורי ויציהחנה את הר1.

אבנים וכדומה.

משוך את בלם החניה בחוזקה.2.

בת הילוכים ידנית דומםכב המצוידים בתיבכלי ר3.

Rאת המנוע, והעבר את ידית ההילוכים למצב 
בתכב המצוידים בתי(הילוך אחורי). בכלי ר

, העבר את בורר(CVT)הילוכים רציפה 

  (חניה), ולאחר מכן דומםPההילוכים  למצב 

את המנוע.

הדלק את מהבהבי החירום, הצב משולש4.

‘ במראזהר חק מתאיםה או פנס מהבהב וכו

כב.בו את הרכב, ודא שכל הנוסעים עזמהר

םר כאשר הוא מוררדכב להידכדי למנוע מהר5.

ה אודי עצירעל מגבה, אנו ממליצים להניח ס

 לפני ואחרי הגלגל הממוקם באלכסון,)Aבנים (ל

).Bלגלגל שאותו אתה מחליף (

ה הער 

בוק חומר האיטום הריקאנא החזר את בק£
ס  בזמן שאתהכז שירות מיצובישי מוטורלמר

בוק חומרבוק חדש, או זרוק את בקקונה בק
האיטום על פי התקנות להשלכת פסולת

כימית במדינתך.

בר הטוב ביותר לעשות הוא להחליף צמיגהד£
נקור שתוקן עם חומר איטום, בצמיג חדש.

בצע תיקון מתאים של הצמיגאם ברצונך ל
הנקור כדי שתוכל להשתמש שוב בצמיג, אנא

בעלס או לכז שירות מיצובישי מוטורפנה למר
בצעב שלא ניתן למקצוע מורשה אחר. שים ל

תיקון מתאים לאחר תיקון חירום אם לא ניתן
למצוא את חור הניקור.

היצרן אינו יכול להבטיח שניתן יהיה לתקן את£
כה לתיקוןת הערכל סוגי ניקור הצמיג בעזר

חקחוקים במרצמיג, בייחוד קרעים וחורים הר
“מ מסולית הצמיג. גדול  מ� 4 מ

בות שימושם בעקהיצרן אינו אחראי לנזק שיגר£
חוזר בצמיג בו בוצע הליך תיקון עם חומר

איטום לצמיג.

ה המתוארים באיור אינם מסופקיםדי העצירס£
דכב סכב, אנו ממליצים שתחזיק ברעם הר

ך.ה לשימוש בעת הצורעציר

ה אינם זמינים, השתמש באבןדי עציראם ס£
או בעצם אחר הגדול מספיק להחזיק את

הגלגל במקומו.

הכן את המגבה, ידית המגבה ומפתח6.

הגלגלים.

“ בעמוד 05�8. “כלים, ומגבה עיין בנושא 
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זהירותזהירות

ת שלג על הגלגל החלופיאל תתקין שרשר£

תב מידותיו הקטנות השרשרהקומפקטי, עק

נזק לגלגלבר עלול לגרוםלא תתאים. הד

מית. אם גלגל קדולהסתיים באובדן השרשר

ת שלג, החלףבד אוויר בעת שימוש בשרשראי

תחילה גלגל אחורי בגלגל החלופי הקומפקטי,

ולאחר מכן השתמש בגלגל שהוסר להחלפת

הגלגל הפגום, כדי שתוכל להמשיך ולהשתמש

ת השלג.בשרשר

כיצד להחליף גלגל

גלגל חלופי קומפקטי*

זהירות

הגלגל החלופי הקומפקטי נועד לשימוש זמני£

בד. יש להסירו מיד כאשר ניתן לתקן אובל

להחליף את הצמיג המקורי.

8אסור לנהוג בר£ 0 כב במהירות העולה על 

“ש כאשר הגלגל החלופי הקומפקטי קמ

מותקן.

זהירות

ץ האוויר בצמיג החלופייש ל£ בדוק ולתקן את לח

באופן תדיר, כאשר הגלגל אוחסן. נסיעה עם

ץ אוויר לא מספיק עלולה להסתיים בתאונה. לח

ץ אוויר נמוךאם אין לך בריר ה אלא לנסוע עם לח

מדי, נהג במהירות נמוכה מאוד ונפח את הצמיג

ץ הנכון בהקד ם האפשרי.ללח

“ “לחצי ניפוח אוויר בצמיגים (עיין בנושא 

.(10 בעמוד �11

ר בצמיגבי המוגדה על לחץ האוויר המרשמיר

החלופי, תבטיח שניתן יהיה להשתמש בו תמיד ובכל

מצב (בעיר/בנסיעה במהירות גבוהה, בעומסים

משתנים, משקלים שונים וכן הלאה).

הגלגל החלופי הקומפקטי פחות טוב מגלגל£

רגיל מבחינת שליטה ונוחות, כאשר הגלגל

החלופי הקומפקטי מותקן, הימנע מהתחלת

ה, בלימות פתאומיות ופניות חדות.נהיגה מהיר

הגלגל החלופי הקומפקטי תוכנן במיוחד עבור£

כב אחר.כבך, ואין לעשות בו שימוש בכל כלי רר

כאשר אתה רוכש גלגל חלופי קומפקטי, ודא£

כבךכוש את הסוג שתוכנן במיוחד עבור רלר

ס.כז השירות המורשה של מיצובישי מוטורבמר

כאשר הגלגל החלופי הקומפקטי מותקן, מרווח£

כב קטן, מכיוון שקוטר הגלגלהגחון של הר

החלופי הקומפקטי קטן יותר מקוטרו של גלגל

ך משובשת יש להיזהרררגיל.  בעת נסיעה בד

כב.ם נזק לגחון הרבל ייגרל

אל תתקין יותר מגלגל חלופי קומפקטי אחד£

כב בו�זמנית.בר
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ה הער 

כב,הנח את הגלגל החלופי מתחת לגוף הר£

הבטיחות במקרבר מוסיף לליד המגבה. הד

שהמגבה יחליק ממקומו.

החלפת גלגל

אם על הגלגל מותקנת צלחת, הסר אותה1.

“ “צלחות גלגלים (טסות) תחילה (עיין בנושא 

בעמוד 19�8).

כיצד להחליף גלגל

הוצאת הגלגל החלופי

ם את לוח רצפת תא המטען.הר1.

“ בעמוד “לוח ריצפת תא המטען (עיין בנושא 

.(7�90

כדי להוציא את הגלגל החלופי, הסר את2.

בובו נגד כיוון השעון.) על ידי סיAהתפס (

הנח את המגבה מתחת לאחת מנקודות2.

) המתוארות באיור. השתמשAמה (ההר

ברצונךמה הקרובה ביותר לגלגל שת ההרבנקוד

להחליף.

תבוב בעזרבע סישחרר את אומי הגלגל בר

מפתח הגלגלים. אל תסיר עדיין את אומי הגלגל.
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ה אזהר8 

כב מיד כאשר הגלגלהפסק להרים את הר£
כב יותר גבוה.באוויר, מסוכן להרים את הר

כב בעת שימוש במגבה.אל תיכנס מתחת לר£

כב ואל תשאיר אותו עלאל תטלטל את הר£
ברים מסוכניםהמגבה לפרק זמן ארוך. שני הד

מאוד.

אל תשתמש במגבה שאינו המגבה שסופק עם£
כב.הר

אסור לעשות במגבה שימוש אחר למעט£
החלפת גלגל.

כב בעת שהמגבהאסור שאף אחד ישהה בר£
בשימוש.

זהירות

ת מפתח הגלגלים,הסר את אומי הגלגל בעזר5.

ולאחר מכן הסר את הגלגל.

טפל בגלגל בזהירות בעת החלפתו, כדי למנוע£

שריטות על חלקו החיצוני של הגלגל.

כז הגלגלנגב כל לכלוך, לדוגמה בוץ ממשטח מר6.

)F) מברגי הגלגל  ,(Gחי ההתקנה () ומקדH(
בגלגל עצמו. לאחר מכן התקן את הגלגל

החלופי.

כיצד להחליף גלגל

הצב את המגבה רק בנקודות המתוארות באיור.£

אם המגבה יוצב במקום אחר, הוא עלול להזיק

כב או ליפול ולגרום לפציעה.לר

 אל תשתמש במגבה על שיפועים או על משטח£

ת המגבה עלול להחליק ולגרוםך, אחרקרקע ר

לפציעה. השתמש במגבה תמיד רק על משטח

ביעת המגבה ודא שאין חולישר וקשה. לפני ק

ץ מתחת למגבה. או חצ

ת העוגן שלסובב את  המגבה ביד עד שנקוד3.

) בחלקו העליון שלC) מותאם לחריץ (Bכב (הר

המגבה.

בת ההגבהה  מותאם היטבדוק שהעוגן בנקוד4.

בחלקו העליון של המגבה.לחריץ ש

) אל תוך מפתחDהכנס את ידית המגבה (

). לאחר מכן הנח את קצה ידיתEהגלגלים (

המגבה על אוזן ההפעלה בקצה ציר המגבה

כמתואר באיור.

סובב בעדינות את מפתח הגלגלים המחובר

ם מעט מעל הקרקע.למגבה. עד שהגלגל יור

ה אזהרה אזהר

כבאל תתניע ואל תפעיל את המנוע, בעת שהר£
ם על המגבה.מור

ם, הגלגליםאל תסובב את הגלגל המור£
שנמצאים על הקרקע עלולים להסתובב ולגרום

גבה.כב ליפול מעל המלר
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ה הער 

ה הער 

ר המתואר באיור, עדדהדק את האומים בס9.

: שכולם יהודקו בהתאם למומנט ההידוק הבא

(ניוטון מטר).Nm מומנט הידוק 88 עד 108 

זהירות

ניתן להשתמש באופן זמני באומי אוגן בגלגלי£

ה. אולם יש לחזור לגלגל ולצמיג המקורייםפלד

ם האפשרי.בהקד

לעולם אל תשמן את ברגי הגלגלים או את אומי£

ה.ת הם יתהדקו יתר על המידהגלגלים. אחר

אם כל 4 גלגלי האלומיניום מוחלפים בגלגלי£

ףה, לדוגמה כאשר מתקינים צמיגי חורפלד

השתמש באומים קוניים.

בוב מפתח הגלגליםכב לאט בסיהורד את הר8.

ע בקרקע.נגד כיוון השעון, עד שהגלגל נוג

כיצד להחליף גלגל

ה אזהר

סובב את אומי הגלגל ידנית כדי להדק הידוק7.

ראשוני.

: כלי ר ]כב המצוידים בגלגלים מפלד[סוג 1 ה

הדק זמנית את אומי הגלגל עד שהחלק הקוני

חע מספיק עם קדשל אום הגלגל בא במג

בת כך שהגלגל אינו חופשי. הדק אתהתוש

אומי הגלגל באופן שווה בעת התקנת גלגל

חלופי קומפקטי.

: כלי ר ][סוג 2 כב המצוידים בגלגלים מאלומיניום

הדק זמנית את אומי הגלגל עד שהאוגנים של

התקן את הגלגל החלופי כאשר שסתום הניפוח£

כב.) פונה אל הצד החיצוני של הרIשל הצמיג (

), הגלגלIהשסתום (אם לא ניתן לראות את

כב באופן הפוך.הור

כב הפוך,כב עם גלגל חלופי שהורנהיגה בר

כב ולהסתיים בתאונה.עלולה לגרום נזק לר

ע מספיק עם הגלגל,אומי הגלגל באים במג

והגלגל אינו חופשי.
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 8
ת לחץ אווירכת בקרכב המצוידים במערבכלי ר13.

כת), יש לאפס את המערTPMSבצמיגים (

אחרי מילוי האוויר בצמיגים.

“מער ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרעיין בנושא 

)TPMS“ : איפוס סף נמוך של לחץ אוויר בצמיג (

בפרק 108�6.

אחסון הגלגל החלופי

ם את לוח ריצפת תא המטען.הר1.

“ בעמוד 33�7. “לוח ריצפת תא המטען ראה 

אחסן את הגלגל החלופי מתחת לריצפת תא2.

המטען. כדי לאחסן את הגלגל עם הצמיג

)Aהפגום או גלגל חלופי, התקן את התפס (
בוב בכיוון השעון.על�ידי סי

זהירות

חק של כ�לאחר החלפת גלגל ונסיעה למר£

“מ, הדק שוב את אומי הגלגל כדי לוודא 1,0 ק 0 0

שהם לא השתחררו.

 אם גלגל ההגה רועד לאחר החלפת גלגל, אנו£

בדוק את הגלגלים, כדי לוודא שהםממליצים ל

מאוזנים כראוי.

כיצד להחליף גלגל

זהירות

רוך עם הרגל ואל תשתמש בצינורלעולם אל תד£

מאריך, כדי להפעיל כוח נוסף על מפתח

הגלגלים. פעולה זו תגרום להידוק יתר של אומי

הגלגל.

כב עם צלחות גלגלים, התקן את המכסיםבכלי ר10.

“ בעמוד “צלחות גלגלים (טסות) (עיין בנושא 

.(8�19

11.  הנמך והסר את המגבה, לאחר מכן אחסן את

ת הגלגלים.די עצירהמגבה, את הצמיג ואת ס

ם האפשרי.דאג לתקן את הצמיג הניזוק בהקד

12. בדוק את לחץ האוויר בצמיג שלך בתחנת הדלק

הקרובה. לחצי האוויר הנכונים בצמיגים מוצגים

בתווית בדלת הנהג. ראה באיור.

זהירות

בב סוגי צמיגים שונים ואל תשתמשאל תער£

בצמיגים בעלי מידות שונות מאלה המפורטות.

ם ולהפעלה לאמוקדבלאיפעולה זו תגרום ל

כב.תקינה של הר
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בדק מהר ככל האפשר.דאג שצמיגך הניזוק יי3.

אחסון הכלים והמגבה

בעת אחסון המגבה, הידית ומפתח הגלגלים, בצע

ר הפוך .דה בסאת תהליך ההסר

“ בעמוד 05�8. “כלים ומגבה עיין בנושא 

צלחות גלגלים (טסות)*

ההסר

עטוף את קצה הידית בפיסת בד, הכנס אותה בחריץ

במכסה הגלגל, והסר בתנופה את המכסה מעל

ה בחריציהגלגל. השתמש באותו התהליך להסר

המכסים של שאר הגלגלים. שחרור את מכסה הגלגל

ב והסר אותו לחלוטין.ביס

זהירות
ת מכסה גלגל באמצעות הידיים עלולההסר£

לגרום לפציעות באצבעות.

ה הער 

מכסי הגלגלים עשויים מפלסטיק, הסר אותם£

בזהירות.

התקנה

בצד האחורי של מכסה הגלגל (A)ודא שהזיזים 1.
בעותבורים, והם מותקנים נכון על הטאינם ש

(B) ה של ספק, אל תתקין את הצלחת. במקר
כז שירות מורשה של מיצובישיופנה למר

ס.מוטור

 אל מול החריץ (C)מקם את שסתום הצמיג 2.

(D) .במכסה הגלגל 

כיצד להחליף גלגל

ה הער 
T155/90D16כבים עם גלגל חלופי בגודל בר£

 לא ניתן להשתמשT155/80D17או בגודל 

בתפס עבור צמיג בגודל רגיל.

בעת אחסון צמיג נקור בגודל רגיל במקום£

המיועד לצמיג החלופי, מתחת ללוח ריצפת

תא המטען, מיקום לוח ריצפת תא המטען

יהיה גבוה מהרגיל.
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כבךאם צריך לגרור את ר8 

כב, אנו ממליצים לךאם אתה נאלץ לגרור את הר

ס,כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורלפנות למר

כב.ת רה המתמחה בגריראו לחבר

כב אינו נוסע או שהוא משמיעהמנוע פועל והר£

רעשים בלתי רגילים.

כב מגלה כי קיימת דליפת שמןבדיקת גחון הר£

או שנוזל אחר דולף.

הגריר  

כב,אם גלגל שקוע בתעלה אל תנסה לגרור את הר

ס אוכז שירות מורשה של מיצובישי מוטורפנה למר

ה מקצועי.לשירות גריר

כזה ממרבל שירות גריררק כאשר אין באפשרותך לק

ס או משירותשירות מורשה של מיצובישי מוטור

כב בזהירות בהתאםה מקצועי, גרור את הרגריר

“גריר “ בפרק זה.להוראות המופיעות ב�  ת חירום

ה שונות ממדינה למדינה, אנו ממליציםתקנות הגריר

לציית לתקנות באזור בו אתה נוהג.

הגריר

ה הער 

 בצד האחורי (E)במכסי גלגל מופיע הסימן £

של מכסה הגלגל, לציון מיקום החריץ עבור

שסתום הצמיג.

לפני התקנת המכסה על הגלגל, ודא שהחריץ

עם הסימן, מתואם עם שסתום הצמיג.

 של המכסה על (F)חוף את החלק התחתון ד3.

הגלגל.

של מכסה (G)חוף בעדינות את שני הצדדים ד4.

כיך.ת ברהגלגל, והחזק אותם בעזר

הכה בעדינות על היקף מכסה הגלגל בחלק5.

, ואז לחץ את מכסה הגלגל למקומו.(H)העליון 
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זהירות זהירות

מיתכב המצויד בהנעה קדאל תגרור כלי ר£

(2WD)בת הילוכים רציפה  ובתי(CVT)כאשר 

)Bהגלגלים המניעים נמצאים על הקרקע (סוג 
כמתואר באיור.

כת ההנעה.בר עלול להזיק למערהד

כב המצויד בהנעה כפולהאל תגרור כלי ר£

(4WD)מיים או האחוריים כאשר  הגלגלים הקד

) כמתוארC או סוג Bך (סוג רנגררים על הד

כבבאיור. פעולה זו עלולה לגרום לקפיצה של הר

מה.ת ההרממסגר

כב המצויד בהנעה כפולהאם אתה גורר כלי ר

,(4WD)      השתמש בציוד המוצג כסוגD או 

E.בציוד 
אם(2WD), מית כב המצויד בהנעה קדבר£

בת ההילוכים , העברקיימת תקלה או נזק בתי

כב כאשר הגלגלים המניעים נמצאים עלאת הר

) כמתוארEאו בציוד  D ,C ה (סוגעגלת גריר

באיור.

(2WD) מית כב המצוידים בהנעה קדבכלי ר[£
]ASCבית (בות אקטית יציעם בקר (

כב נגרר כאשר מתג ההצתה נמצאאם הר
,ON או מצב ההפעלה נמצא במצב ONבמצב 

מיים נמצאיםורק הגלגלים האחוריים או הקד
תכת בקר, מער C) אוBעל הקרקע (סוגים 

בית עלולה להיכנס לפעולהבות האקטיהיצי
ולגרום לתאונה.

כב עם הגלגלים האחורייםכאשר גוררים את הר
ACCמים, סובב את מתג ההצתה  למצב מור

. כאשרACCאו הצב את מצב ההפעלה במצב 
מייםכב עם הגלגלים הקדגוררים את הר

מים, שמור את מתג ההצתה או את מצבמור
: ההפעלה במצב הבא

כת כניסהכב המצוידים במערבד כלי רמל
[ ללא מפתח

.ACCאו      LOCKמתג ההצתה נמצא במצב 

כת כניסה ללאכב המצוידים במער[כלי ר
[ מפתח

.ACCאו      OFFמצב ההפעלה נמצא במצב 

B גוס( עקרקה לעמ םיירוחאה םילגלגה םע הרירג
)דבלב תינדי םיכוליה תביתו 2WD  םע בכר ילכ� 

 (הילוך סרק).Nהעבר את בורר ההילוכים  למצב 

 או הצב אתACCסובב את מתג ההצתה למצב 

בע את גלגל ההגה וקACCמצב ההפעלה במצב 

הגריר

בות עם תי2WD או 4WDכב עם אל תגרור כלי ר

. באופן זהCVTם הילוכי

 באופן זה.4WDכב עם אל תגרור כלי ר

ררג תיאשמ תועצמאב בכרה תרירג

זהירות
כב באמצעות משאית גרראין לגרור את הר£

) כמוצגAמה ברצועה (סוג ת במתקן הרהמצויד

מה ברצועה יגרום נזקבאיור. שימוש במתקן הר

כב.מי של הרלפגוש ולחלק הקד
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ה הער 

בד הוו המיועדשימוש בכל חלק אחר מל£
כב.כב הרה עלול לגרום נזק למרלגריר

ת מתכת עלול לגרוםשימוש בכבל או בשרשר£
הכב, עטוף אותם בבד בכל נקודכב הרנזק למר

כב.כב הרע עם מרשעלול להיווצר מג

ה יהיה אופקי כל הזמן.הקפד שחבל הגריר£
כב.כב הרה נטוי עלול לגרום נזק למרחבל גריר

ה לאותו הצד של וואבטח את חבל הגריר£
ה ישר ככלה, כדי לשמור על חבל הגרירהגריר

האפשר.

בת הילוכים ידנית סובב אתכב עם תיבכלי ר
.ON או ACCמתג ההצתה למצב 

בת הילוכים  רציפה, סובב אתכב עם תיבכלי ר
.ONמתג ההצתה למצב 

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער[בכלי רֹ
[ מפתח
בת הילוכים ידנית העבר אתכב עם תיבכלי ר

.ON או ACCמצב ההפעלה למצב 

בת הילוכים רציפה, העבר אתכב עם תיבכלי ר
.ONהמצב ההפעלה למצב 

שמור על מנוע פועל.2.

אם המנוע אינו פועל, בצע את הפעולות הבאות
לשחרור גלגל ההגה.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערבד כלי ר[מל
[ מפתח

ה הער 

כת עצור/סעכב המצוידים במערעבור כלי ר£

)AS&G(לחץ על מתג ,AS&G מתג ,

AS&G OFF כת עצור/סע מופסקת) (מער

בויכת עצור/סע, לפני כיכדי לנטרל את מער

המנוע.

“ בעמוד 28�6. “לנטרול עיין בנושא 

ה אזהר

בעת שהמנוע אינו פועל, מגבר הבלם ומשאבת£

רש כוחהגה הכוח אינם פועלים. במצב זה, נד

בובדוושת הבלם ולסיב מהרגיל ללחיצה עלר

גלגל ההגה. לכן, יהיה קשה יותר מהרגיל

כב.להפעיל את הר

הגריר

“ באמצעות חבל או חגור “היישר לפנים תלמצב 

מתיחה. אל תעביר אף פעם את מתג ההצתה למצב

LOCKב את מצב פעולה במצב  או תציOFFבעת 

ה.הגריר

מיםמיים מורה עם הגלגלים הקדגריר

בד) בל2WDכב עם   � כלי רCמהקרקע (סוג 

שחרר את בלם החניה.

Nהעבר את בורר ההילוכים או ידית הילוכים למצב 
בת הילוכיםכב המצוידים בתי(הילוך סרק) (בכלי ר

ידנית או רציפה).

ת חירוםגריר

ה וחילוץ אינו זמין בעת חירום, ניתןאם שירות גריר

כב באופן זמני באמצעות חבל המהודקלגרור את הר

ה.בעת הגרירלט

כב אחר ובין אם הואכבך נגרר על ידי כלי רבין אם ר

:כב אחר, שים לגורר ר ב במיוחד לנקודות הבאות

כב אחרכבך עם רך לגרור את ראם יש צור

מיים ממוקמים כפי שמוצגה הקדווי הגריר1.

הה לוו הגרירבאיור. אבטח את חבל הגריר

מי.הקד
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זהירות

כב אחרכבך גורר ראם ר

ה האחורי רק כפי שמוצג באיור.השתמש בוו הגריר

תה האחורי. אחרה לוו הגריראבטח את חבל הגריר

“כאשר הר כבההוראות הן אותן הוראות כמו עבור 

“.נגרר על ידי ר כב אחר

בב להקדיש תשומת לכב הנגרר חייהנהג בר£

כבלמהבהבי החירום ולפנסי הבלימה של הר

פה אף פעם.רה לאהגורר, ולוודא שחבל הגריר

בת הילוכיםכב המצויד בתית רבעת גריר£

כב אחר וכאשר הגלגליםרציפה, באמצעות כלי ר

הנמצאים על הקרקע, ודא שמהירות הגריר

חק לא יעלו לעולם על המהירות המצוינת,והמר

בת ההילוכים.ם נזק לתית עלול להיגראחר

“שמהירות גריר 40 קמ  : ה

“מחק גרירמר 40 ק  : ה

עה בנוגציית לחוקים ולתקנות התעבור

ה.חק הגרירלמהירות ומר

ה הער 

בד הוו המיועדשימוש בכל חלק אחר מל£

כב.כב הרה עלול לגרום נזק למרלגריר

כב שמשקלו כבד יותר ממשקלאל תגרור כלי ר£

כבך.ר

הגריר

זהירות
LOCK     אל תשאיר את את מתג ההצתה במצב£

, גלגל ההגה יינעלOFFאו במצב ההפעלה 
בוד שליטה.ויגרום לאי

ת שיוטכת בקרכבים המצוידים במערבר£
כת אפחות התנגשות) ובמערACCבית (פטיאד
כות אלו עליך להפסיק את מער,)FCMמית (קד

כדי למנוע תאונה בלתי צפויה או הפעלה בלתי
“מערצפויה במהלך גריר תכת בקרה. עיין בנושא 

ACC6בית (פטישיוט אד �6 5 “ עמוד   ובנושא,)
“FCMמית (כת אפחות התנגשות קד“מער (

.6 �8 7 בעמוד 

כבהעבר את ידית או בורר ההילוכים (בכלי ר3.

בתבת הילוכים ידנית או בתיהמצוידים בתי

 (הילוך סרק).Nהילוכים רציפה), למצב 

רשבר נדהפעל את מהבהבי החירום אם הד4.

הבחוק (ציית לחוקים ולתקנות התעבור

המקומיות).

כבה ודא שהנהגים בשני כלי הרבעת הגריר5.

כב נעיםנמצאים בקשר רצוף, ושכלי הר

במהירות איטית.

ה אזהר

הימנע מבלימות, האצות ופניות פתאומיות,£

מכיוון שפעולות מעין אלה עלולות לגרום נזק

בהביה. אנשים בסה או לחבל הגרירלוו הגריר

עלולים להיפצע כתוצאה מכך.

ה אזהר

כאשר אתה גורר או נגרר במורד ארוך, הבלמים£

עלולים להתחמם ולאבד מיעילותם. במצב זה

כב באמצעות משאית גרר.דאג להובלת הר
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כים מכוסות בשלג או קפואותרבד

כיםרכים מכוסות שלג או דרכאשר נוהגים בד£

קפואות, מומלץ להשתמש בצמיגי שלג או

שרשראות שלג.

“התקן אחיזה “ ו�  “צמיגי שלג עיין בנושאים 

“ “ (שרשראות שלג) בשלג

הימנע מנסיעה במהירות גבוהה, מהאצות£

פתאומיות, מבלימות פתאומיות ומפניות חדות.

כיםרלחיצה על דוושת הבלם בעת נסיעה בד£

ח, עלולה לגרום להחלקההמכוסות בשלג או קר

חשת כאשרולסחרור. החלקת גלגלים מתר

ך.רהצמיגים מאבדים את אחיזתם במשטח הד

תבר עלול לגרום לקשיים מרובים בעצירהד

כב באמצעות פעולת בלימה רגילה. הבלימההר

כת למניעתתשתנה בהתאם לקיומה של המער

כתכבך מצויד במער). רABSנעילת גלגלים (

למניעת נעילת גלגלים, ולכן לחץ בחוזקה על

דוושת הבלם והחזק אותה.

בין כליכבך לחק גדול מהרגיל בין רשמור על מר£

כב מקדימה, כדי למנוע בלימה פתאומית.הר

כת הבלימה עלולהח על מערברות קרהצט£

לגרום לנעילת הגלגלים. התחל את הנסיעה

כב.בת הרביבחנת את סלאט לאחר ש

זהירות

ץ במהירות על דוושת ההאצה אם £ אל תלח

כב עלולח, הרהגלגלים השתחררו מהקר

להתחיל לנוע בפתאומיות ולגרום לתאונה.

ך משובשת או מחורצתרבד

כים משובשות אורסע לאט ככל האפשר בד

מחורצות.

זהירות

כיםרהמכות בצמיגים ובגלגלים בעת נסיעה בד£

משובשות ומחורצות, עלולות לגרום נזק

/או לגלגלים. לצמיגים ו

כב בתנאים קשיםהפעלת הר

כים מוצפותרבד

כים מוצפותרכים מוצפות. נהיגה בדרהימנע מד

:עלולה לגרום לתקלות החמורות הבאות בר כבך

השתהות מנוע£

בים החשמלייםכיקצר חשמלי בר£

ת מים.נזק למנוע בשל חדיר£

כים מוצפות, בדוק אתרם או בדלאחר נסיעה בגש

ך לתקן.ת הצורכז שירות מורשה ובמידכב במרהר

על כביש רטוב

בה נקוו שלוליותך שרם או בדבעת נהיגה בגש£

בות, שכבת מים עשויה להיווצר בין הצמיגיםר

ך, ועלולרבר יפחית את החיכוך עם הדך. הדרוהד

בות ההיגוי ויכולת הבלימה.לגרום לאובדן יצי

על מנת להתמודד אם מצב כזה, מלא אחר

: ההוראות הבאות

סע במהירות נמוכה.)א(

אל תיסע עם צמיגים שחוקים.)ב(

רששמור תמיד על לחץ האוויר הנד)ג(

בצמיגים.

כב בתנאיםהפעלת הר

קשים

כב זה מיועד לנסיעה בעיקר על  פניכלי ר

כים וכבישים מוצקים.רד

ת (אם קיימת) מאפשר(4WD)כת הנעה כפולה מער

כים שפני השטח שלהם אינם שטוחיםרנסיעה על ד

ומוצקים.

כבךכבך מוגבלת. ראנא זכור כי נהיגת השטח של ר

אינו מתוכנן לנסיעה בתנאי שטח קשים, לדוגמה

בשטח המאופיין בבורות  עמוקים או בבליטות קשות

.‘ וכו
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:יצרן הר כב פועל מתוך ההנחה הבאה

כאשר הנהג מחליט להמשיך לנסוע בתנאים

המתוארים לעיל, הוא לוקח על עצמו את מלוא

האחריות לסיכונים, תוך שהוא מודע להשלכות.

כב בתנאים קשיםהפעלת הר
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הטיפול ברכב

02� 9...........................................................................כבאמצעי זהירות בטיפול בר

02� 9...........................................................................כבניקוי חלקו הפנימי של הר

03� 9..........................................................................כבניקוי חלקו החיצוני של הר
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זהירות

ה הער 

ה הער 

חומרי ניקוי עלולים להיות מסוכנים.£

מלא תמיד את הוראות יצרן מוצרי הניקוי.

כדי למנוע נזקים אל תשתמש אף פעם£

:בחומרים הבאים לניקוי הר כב

דלקים£

מדלל לצבע£

בנזין£

נפט£

פנטיןטר£

נפטא£

מדללי לכה£

פחמן טטרא כלוריד£

מסיר לק  ציפורניים£

אציטון£

זהירות

תיתגרבצע אחזקה שכב, יש לך הרכדי לשמור על ער

לפי הנהלים המתאימים.

רישות זיהוםכב תוך ציות לדדאג תמיד לטפל בר

האוויר לפי התקנות הרלוונטיות.

, ודא’בחר בקפדנות בחומרים המשמשים לניקוי וכו

שאינם מכילים חומרים משתכים.

ה של ספק אנו ממליצים להתייעץ עם מומחהבמקר

ת החומרים המתאימים.בתחום, בבחיר

ת מים אוכב בעזראחרי ניקוי חלקו הפנימי של הר

ב.בש במקום מוצל ומאוורר היטחומר ניקוי, נגב ויי

ריפוד

כב החדש שלך, שמורך הרכדי לשמור על ער1.
על הריפוד ושמור ועל ניקיון חלקו הפנימי של

כב.הר

השתמש בשואב אבק ובמברשת לניקוי
בים. יש לנקות ויניל ועור סינתטי שהוכתמוהמוש

באמצעות חומר ניקוי מתאים. ניתן לנקות בדי
ריפוד באמצעות חומר לניקוי ריפוד או עם

בון.תמיסה עדינה של מים וס

לניקוי הצד הפנימי של חלון דלת תא המטען£

ך, ונגב את חלון דלתהשתמש תמיד בבד ר

תך סלילי החימום להפשרתא המטען לאור

החלון, כך שלא תגרום להם נזק.

 תשתמש בחומרים אורגניים (ממסים,אל£
‘) או בתמיסות בנזין, נפט, אלכוהול, דלקים וכו

אלקליות או חומציות.
היית הצבע,כימיקלים אלה עלולים לגרום לד

התא םא .םינושה םיחטשמבדקים לכתמים ולס
או בחומרי הברקה, בחומרי ניקוישמתשמ

בים שלהם אינם כוללים אתכיודא שהמר
החומרים שצויינו.

פלסטיק, ויניל, בד וחלקי ריפוד

ך הספוג בתמיסהנגב בעדינות באמצעות בד ר1.

בון ומים.עדינה של ס

ב, נגבבול בד במים טריים וסחט אותו היטט2.

ב את חומר הניקוי באמצעות בד זה.היט

אל תשתמש בחומרי ניקוי מייצבים וחומרי£
הגנה המכילים סיליקון או שעווה.
היית הצבעחומרים אלה עלולים לילגרום לד

הוליצור השתקפויות בשמשה ולעוות את שד
הראייה.

ע עם מתגים שלבואו במגאם חומרים אלה י
ם תקלהאביזרים אלקטרוניים, עלולה להיגר

באביזרים אלה.

אל תשתמש במטלית סינתטית או במטלית£
היית הצבעבשה, כיוון שהן עלולות לגרום לדי

או נזק.

אל תניח מטהר אוויר על לוח המחוונים או ליד£
בי המטהר עלולים לגרוםכינוריות ומחוונים. ר

דקים.היית צבע או סלד

כביקוי חלקו הפנימי של הר כבניקוי חלקו הפנימי של הראמצעי זהירות בטיפול ברכב

כבאמצעי זהירות בטיפול בר
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זהירות

ה הער 

ה הער 

שטיפה ת שואב אבק, והסרנקה את השטיחים בעזר2.

כל כתם באמצעות חומר לניקוי שטיחים. ניתן

לנקות שמן וגריז באמצעות מטלית שצבעה אינו

ת מסיר כתמים.דוהה או בעזר
ם בכביש,כימיקלים הנמצאים בלכלוך ואבק ומקור

עכב, אם הם באים במגעלולים להזיק לצבע הר
ממושך אתו. שטיפה ומריחת שעווה בתדירות גבוהה

כב מפניכים הטובות ביותר לשמור על הררהן הד
נזק כזה. טיפול זה גם יסייע בהגנה מפני תנאי

ם, שלג, אוויר מלוח וכן הלאה.בה, כגון גשביהס

כב כאשר הוא חשוף לאור שמשאל תשטוף את הר
ת אבק.כב בצל, התז מים להסרישיר. החנה את הר

לאחר מכן, השתמש בכמות גדולה של מים ומברשת
כבכב, או בספוג מתאים ושטוף את הרלניקוי כלי ר

בון עדיןך, השתמש בסת הצורמלמעלה למטה. במיד
ת מטליתב ונגב בעזרלניקוי מכוניות. שטוף היט

ך.עשויה מבד ר

כב נקה בזהירות את צירי הדלתותלאחר שטיפת הר
בובורי הדלתות, מכסה תא המנוע וכל מקום שוחי

אבק נוטה להישאר.

בעי*עור ט

ך הספוג בתמיסהנגב בעדינות באמצעות בד ר1.

בון ומים.עדינה של ס

ב, נגבבול בד במים  טריים וסחט אותו היטט2.

ב את חומר הניקוי באמצעות בד זה.היט

השתמש בחומר להגנה על העור עבור משטחי3.

העור.

ב ממים או נשטף במים, נגבאם העור נרט£

ת מטליתם האפשרי בעזראת המים בהקד

ך.  אם העור יישאר לח, עלולבשה מבד רי

להיווצר עובש.

ממסים אורגניים כגון בנזין, נפט, אלכוהול,£

דלקים וכן הלאה, או תמיסות אלקליות או

חומציות, עלולים להסיר את הצבע משטח

בעי. הקפד להשתמש בחומרי ניקויהעור הט

ניטראליים.

ם האפשרי,הסר לכלוך או כתמי שמן בהקד£

בעי.כיוון שהם עלולים להכתים את העור הט

בעי עלול להתקשח ולהתכווץמשטח עור ט£

אם הוא נחשף לקרני שמש חזקות במשך

כב חונה, השתדלשעות ארוכות. כאשר הר

כב בצל עד כמה שניתן.להחנות את הר

כב גבוהה מאוד,ה בתוך הרכאשר הטמפרטור£

מוצרים העשויים פלסטיק/ניילון שהושארו על

ב.בק למושהעור, עלולים להינזק ולהיד

ך זמןכב לאוראם החומרים הבאים נשארים על הר

היית צבע ולכתמים.הם עלולים לגרום לקורוזיה, לד

ם האפשרי.כב בהקדשטוף את הר

ח על הכביש.מי ים, חומרים להמסת קר£

פיח ואבק, אבקת ברזל מבתי חרושת, חומרים£

כימיים (חומצות, חומרים אלקליים, זפת וכן

הלאה).

ף עציםלשלשת ציפורים, חרקים מתים, שר£

וכן הלאה.

כב אועת שטיפת החלק התחתון של הרב£

הגלגלים, היזהר שלא לפצוע את ידיך.

כת הפעלת מגביםכב מצויד במעראם הר£
ם, העבר את מתגת חיישן גשאוטומטית בעזר
 (כבוי), כדי לנטרל אתOFFהמגבים למצב 

תכב, אחרם לפני שטיפת הרחיישן הגש
המגבים יתחילו לפעול בעת שמים יותזו על

לולים להינזק. עמית והםהשמשה הקד

בכרה לש ינוציחה וקלח יוקינ

כבניקוי חלקו החיצוני של הר
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ה הער 

כדי למנוע את קפיאת חלקי הגומי בדלתות,£

‘, יש לטפל בהם במכסה תא המנוע וכו

סיס סיליקון.בתר

זהירותזהירות

זהירות

הימנע משימוש מרובה במתקנים לשטיפה£
אוטומטית, מכיוון שהמברשות במכונות אלה

כב ולגרום לו לאבדעלולות לשרוט את צבע הר
כבב בכלי ראת הברק. שריטות תיראנה היט

הצבועים בצבעים כהים.

ביםכיסס ואל תשפוך מים על רלעולם אל תר£
חשמליים בתא המנוע. לפעולה זו עלולה להיות
השפעה שלילית על היכולת להתניע את

כבהמנוע. שטוף את חלקו התחתון של הר
בזהירות ואל תתיז מים לתוך תא המנוע.

סוגים מסוימים של ציוד שטיפה במים חמים,£
ץ וחום ר בר עלולכב. הדב על הרמפעילים לח

קלגרום לעיוותים כתוצאה מחום ז נ ל ו
בר שיאפשרלחלקים העשויים מפלסטיק, ד

:כניסת מים לתוך הר כב, לכן
“מ בין גוףשמור על מר£ 7 ס 0 חק של לפחות 

כב לפיית השטיפה.הר
בת זכוכיות החלונות,בעת שטיפה בקר£

חק של יותר מ�החזק את פתח הצינור במר
“מ, ובזווית ישר 7 ס ה למשטח הזכוכית.0

כב סע לאט במשך זמן מה,לאחר שטיפת הר£
ץ על דוושת בלם בזהירות מספר פעמים, ולח

בש את הבלמים. בלמים רטוביםכדי ליי
מפחיתים את ביצועי הבלמים. בנוסף, הם

הב חלודעלולים לקפוא ולהפסיק לפעול עק
כב.בית את הרולהש

כב במתקן שטיפת מכוניותבעת שטיפת הר£
ריךב לנקודות הבאות, ועיין במדאוטומטי שים ל

ןקתמ ליעפמ םע ץעייתהוא שמתשמל
כב. אם לא תבצע את הפעולות הרתפיטש

כב.ם נזק לרהבאות עלול להיגר

סגור את החלונות.£
מי (אם קיים).סגור את גג השמש הקד£
קפל את מראות הצד.£
בע את זרועות המגב במקומן באמצעותק£

בק.נייר ד
כב מצויד ספוילר גג ובספוילר אחורי,אם הר£

ץ במפעיל מתקן שטיפת המכוניות התייע
לפני השימוש במתקן.

ץ במפעילאם ר£ כבך מצויד במסילות גג, היווע
מתקן השטיפה לפני השימוש.

ם,כב מצויד במגבים בעלי חיישן גשאם הר£
 (כבוי), OFFהסט את ידית המגבים למצב

ם.כדי להפסיק את פעולת חיישן הגש
כת מניעת האצהכבך מצויד במעראם ר£

כת. עיין בנושא), כבה את המערUMSגויה (ש
“FCMמתג הפעלה“ 6 ובנושא  �8 7 /ֻ” בעמוד 

“UMSגויה (האצה שכת מניעת בוי מערכי *(

.6 �8 9 בעמוד 

מריחת שעווה

בקותכב מסייעת למניעת הידמריחת שעווה על הר

כב.אבק וכימיקלים הנמצאים על הכביש לצבע הר

ח שעווה במשחה או בתמיסה לאחר שטיפתמר

כב או לפחות אחת לשלושה חודשים, כדי לסייעהר

כבח שעווה על הרכב. אל תמרבסילוק מים מגוף הר

ח את השעווה לאחרתחת קרני שמש ישירות. מר

כב התקרר.שהר

לפרטים נוספים אודות השימוש בשעווה, עיין

בהוראות השימוש של יצרן השעווה.

אין להשתמש בשעווה המכילה חומרים£

מאכלים.

כב המצוידים בגג שמש, בעת מריחתבכלי ר£

ב פתח גג השמש, יש להיזהר לאבישעווה ס

למרוח שעווה על אטם הגומי השחור וחלקי

בו. אם האטם יוכתם בשעווה, לאביהפלסטיק ס

ניתן יהיה להבטיח אטימה מלאה של גג השמש.

כבניקוי חלקו החיצוני של הר

במזג אוויר קר

כיםרמלח וכימיקלים אחרים המפוזרים על הד

כב. לכןבאזורים מסוימים, עלולים להזיק לגוף הר

בות ככל שניתן,כב פעמים רחשוב לשטוף את הר

כב. מומלץ לצפות אתבהתאם להוראות הטיפול בר

בדוק אותו לפני ואחרימגן הגחון בחומר משמר, ול

כב נגב אותו מכל טיפותף. לאחר שטיפת הרהחור

ב לדלתות, כדי למנועביהמים מחלקי הגומי שמס

מהדלתות לקפוא.
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הברקה

כב נחוצה רק אם הצבע מוכתםכב הרהברקת מר

בד את הברק שלו. אל תבריק חלקים המצופיםאו אי

בגימור מט או פגושים מפלסטיק. פעולה זו עלולה

לגרום לכתמים או להזיק לגימור.

חלקי כרום

כדי למנוע נקודות וקורוזיה בחלקי כרום, שטוף במים

בצעב. השתמש בחומר מגן לציפוי. יש לונגב היט

ף.את הפעולה בתדירות גבוהה יותר בחור

גלגלי אלומיניום*

ת מטלית, תוך התזת מים עלהסר לכלוך בעזר1.

הגלגל.

ת לכלוךהשתמש בחומר ניקוי ניטרלי להסר2.

שאינו יורד בקלות במים.

שטוף את חומר הניקוי הניטרלי לאחר שטיפת

הגלגל.

ב באמצעות מטלית עשויהכב היטבש את הריי3.

ך או עור צבי.מבד ר

ניקוי חלקים מפלסטיק

‘ילד ה). אםהשתמש בספוג או במטלית מעור צבי (ג

בקת למשטח מחוספס שחור או אפור שלשעווה נד

פגוש, חלקי קישוט או עדשות פנסים אלה ייהפכו

ה כזה הסר את השעווה מיד, באמצעותבנים. במקרל

ך או מעור צבי.מים פושרים ומטלית מבד ר

זהירות

אל תשתמש במברשת קשה או בציוד קשה£

 למשטחיאחר, מכיוון שהם עלולים להזיק

הפלסטיק.

ביןע בין משטחי הפלסטיק לאל תאפשר מג£

דלקים, שמנים, נוזל בלמים, שמן מנוע, גריז,

דוק,מדללי צבע וחומצת מצבר, העלולים לס

להכתים או להרוס את צבע חלקי הפלסטיק.

עים בחלקי הפלסטיק, נגב אותםאם הם נוג

ך או עור צבי,ת מטלית העשויה מבד רבעזר

הספוגה בתמיסה נוזלית של חומר ניקוי

ניטראלי, ושטוף מיד את החלקים האלה

במים.

זהירות
אל תשתמש במברשת קשה או בציוד קשה£

אחר לניקוי הגלגלים, פעולה זו עלולה לשרוט

את הגלגלים.

אל תשתמש בחומרי ניקוי חומציים, אלקליים£

 זו עלולהאו המכילים חומר מאכל. פעולה

לגרום לציפוי הגלגלים להתקלף, לאבד את

הצבע ולהיות מוכתם.

ת אל תתיז ישירות על הגלגלים מים חמים, בעזר £

מכשיר קיטור או בכל מכשיר אחר.

זהירות
חת קרע עם מי ים וחומרים להסרמג£

מהכבישים, עלול ליצור קורוזיה. שטוף אותם

ם האפשרי.בהקד

חלונות

ניתן לנקות את החלונות לרוב באמצעות ספוג ומים

בד.בל

ת שמן,ניתן להשתמש בחומר לניקוי זכוכית להסר

‘. לאחר ניקוי הזכוכית, יי בשגריז, חרקים מתים וכו

ך. לעולםבשה העשויה מבד רת מטלית יאותה בעזר

אל תשתמש במטלית  המשמשת לניקוי משטחים

ך ניקוי זכוכית. שעווה מהמשטחיםצבועים לצור

בק לזכוכית, ולהפריע לשקיפותהצבועים עלולה להיד

ולראות.

ה הער 

לניקוי החלק הפנימי של החלון האחורי, נגב£

ך סלילי החימום של מפשיראת החלון לאור

ך למניעתהאדים באמצעות מטלית מבד ר

נזק.

להבי מגבים

ך ובחומר לניקויהשתמש במטלית העשויה מבד ר

כבניקוי חלקו החיצוני של הר
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ה הער 

‘ מלהביזכוכית להסר ת שמן, גריז, חרקים מתים וכו

המגבים. החלף את להבי המגבים כאשר הם אינם

מנגבים כהלכה (עיין בעמוד 14�10).

ניקוי גג שמש*

ך לניקוי חלקוהשתמש במטלית העשויה מבד ר

הפנימי של גג השמש. יש לנקות משקעים קשים

בולה בתמיסת חומר ניקוי ניטראליעם מטלית בד הט

בולהחמה. נגב את התמיסה באמצעות מטלית הט

במים רגילים.

ציפוי המשטח הפנימי של גג השמש עלול£

להיות מוסר, אם יעשה שימוש בבד קשה או

בממיס אורגני (בנזין, נפט, מדלל וכן הלאה).

תא מנוע

ף ובסיומו. שיםנקה את תא המנוע בתחילת החור

ב במיוחד לאוגנים, לחריצים ולחלקים בצד תאל

בר אבק הכולל כימיקליםבהם יכול להצטהמנוע, ש

מהכביש וחומרים מאכלים אחרים.

ך משתמשים במלח ובכימיקליםאם בכבישים באזור

אחרים, נקה את תא המנוע לפחות אחת לשלושה

חודשים.

בים חשמלייםכילעולם אל תתיז או תשפוך מים על ר

בתא המנוע. פעולה כזו עלולה לגרום נזק.

אל תניח לחלקים הסמוכים למצבר ולחלקי פלסטיק

דוק,ע עם חומצת מצבר העלולה לסבוא במגל

היית צבעם. אם חלקים אלהלהכתים ולגרום לד

ת מטליתעים בחומצת מצבר, נגב אותם בעזרנוג

ך או עור צבי, וספוגה בתמיסה נוזליתהעשויה מבד ר

של חומר ניקוי ניטרלי. שטוף מיד את החלקים האלה

בה מים.בהר

כבניקוי חלקו החיצוני של הר
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ה אזהר

ך ואתטיפוח וטיפול תקופתיים משמרים את הער

כב למשך זמן ארוך ככל האפשר.המראה של הר

בצע את פעולות התחזוקהכב יכול לבעל הר

בצע אתריך זה. אנו ממליצים לך להמתוארות במד

כז שירותהביקורות התקופתיות והתחזוקה במר

ס, או אצל בעל מקצועמורשה של מיצובישי מוטור

מורשה אחר.

בדוקאם מתגלה תקלה או בעיה, אנו ממליצים ל

ע לתהליכיאותה ולתקנה. פרק זה כולל מידע הנוג

בצע בעצמך. בצע אתבדיקה ותחזוקה שאתה יכול ל

ההוראות והקפד על הוראות הבטיחות, בכל אחד

מהתהליכים המפורטים.

 Aמאווררי קירור  �

 Bתווית זהירות �

בעת בדיקה או טיפול בתא המנוע, ודא£
שהמנוע כבוי ושהוא קר.

ך לעבוד בתא המנוע כאשר המנועאם יש צור£
פועל, היזהר שהבגדים, השיער וכדומה לא

ת ההינע או בכלייתפסו במאוורר המצנן, בחגור
חלק נע אחר.

לאחר ביצוע פעולת תחזוקה עליך לודא שלא£
ת,ת כלים או מטליות בתא המנוע. אחרהשאר

ץ שריפה ברעלול להיגר כב.ם נזק או עלולה לפרו

מאווררי המצנן עלולים להתחיל לפעול באופן£
אוטומטי גם כאשר המנוע אינו פועל. סובב את

 והוצא את המפתחLOCKמתג ההצתה למצב 
ה בתאכדי לשמור על הבטיחות, בעת העבוד

המנוע.

אל תעשן אל תיצור ניצוצות ואל תאפשר£
כתהימצאותה של להבה חשופה ליד מער

הדלק או ליד המצבר. האדים באזורים אלה
דליקים.

בתה בקרהייה זהיר במיוחד בעת העבוד£
המצבר. המצבר מכיל חומצה מאכלת

ורעילה.

םכב כאשר הוא מוראל תשהה מתחת לר£
באמצעות מגבה, השתמש תמיד בתומכים

כב.המיועדים לר

כבבים ובחומרים של הרכיטיפול לא נכון בר£
בלת מידעעלול לסכן את בטיחותך האישית. לק

ץ עם מר ץ, אנו ממליצים להתייע כז שירותנחו
מורשה של מיצובישי.

נקיטת אמצעי זהירות בעת

כבטיפול בר

כבמת הרקד

כבקיטת אמצעי זהירות בעת טיפול ברנ

בדוק אם פריטי תא המנוע ממוקמים כפי שמוצג

באיור להלן

מד מפלס שמן מנוע.1.

מכסה שמן מנוע.2.

מיכל נוזל קירור מנוע.3.

מיכל נוזל שטיפה.4.

מיכל נוזל בלמים/מיכל נוזל מצמד*.5.

מצבר.6.
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זהירות

ה הער 

ה אזהר

אתכב אחר, אל תחנה ואל תפעילכמו בכל ר£

כב באזורים בהם קיימים חומרים דליקים,הר

עבוא במגבש או עלים, העלולים לב ידוגמת עש

כת הפליטה החמה ולגרום לשריפה.עם מער

אסור לצפות את הממיר הקטליטי בצבע.£

פתיחה

ם את מכסה תא המנוע תוך לחיצה עלהר2.

מנעול הביטחון.

התקני הטיהור לגזי הפליטה הפועלים ביחד עם

הממיר הקטליטי, יעילים מאוד בהפחתה של גזים

כת הפליטה.רעילים. הממיר הקטליטי מותקן במער

חשוב מאוד להקפיד שהמנוע מכוון ותקין כדי

ת גזים נאותה, וכדי למנוע נזקלהבטיח פעולת המר

“בחיר£ תהשתמש רק בדלק המומלץ בנושא 

“ בעמוד 02�2. סוג הדלק

בטל אתמשוך את ידית השחרור לכיוונך, כדי ל1.

נעילת מכסה תא המנוע.

פתח את מכסה תא המנוע רק כאשר המגבים£

ה. כאשר המגבים נמצאיםנמצאים במצב עציר

בכל מצב אחר, הם עלולים לגרום נזק לצבע

מכסה תא המנוע, לזרועות הלהב או לשמשה

מית.הקד

הכנס את מוט התמיכה לחריץ, כדי להחזיק את3.

מכסה תא המנוע פתוח.

 מכסה תא המנוע ממיר קטליטי*

ממיר קטליטי*
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ה הער 

זהירות

ה אזהר הלסגיר

נתק את מוט התמיכה ממכסה תא המנוע,1.

והחזר אותו למחזיק שלו.

הורד לאט את מכסה תא המנוע עד לגובה של2.

“מ מעל למצב סגור, והנח לו ליפול. כ� 20 ס

נסה בעדינות להרים את מכסה תא המנוע, כדי3.

לוודא שהוא נעול.

תא שידיך או אצבעותייך לא יילכדו בעת סגירוד£

המכסה.

לפני נסיעה ודא שהמכסה נעול בביטחה.£

נעילה לא מושלמת עלולה להסתיים בפתיחה

בר עלולהמכסה בזמן נסיעה. הד פתאומית של

להיות מסוכן מאוד.

ץ את מכסה תא המנוע מטה בחוזקה£ אל תלח

בר עלול לגרום נזק למכסה תאעם ידיך, הד

המנוע.

בדיקה ומילוי של שמן מנועל

אם מכסה המנוע לא נסגר לאחר פעולה זו,£

ה קצת יותר גבוהה.שחרר אותו מעמד

אם אתה נוהג עם מכסה תא מנוע שנשאר£

ה תוצג במסך המידע שלפתוח, תצוגת אזהר

ב תכליתית.התצוגה הר

(סגור מכסה תא

מנוע)

 שמן מנוע

שמן מנוע

זהירות

ה שמכסה תא המנוע עלולב לעובדשים ל£

ה והמכסהלהשתחרר ממוט התמיכה,  במקר

ם על ידי רוח חזקה.מור

ץ, ודא£ לאחר הכנסת מוט התמיכה לחרי

שהמוט תומך במכסה תא המנוע בבטחה, כדי

להימנע מנפילת המכסה על ראשך או על גופך.

-A  מפלס מינימלי

-B  מפלס מקסימלי

בה על ביצועי המנוע,לשמן המנוע קיימת השפעה ר
ך חיי השירות שלו ועל היכולת להתניע אותו.על אור

השתמש בשמן באיכות המומלצת ובצמיגות
המתאימה.

ך כמות מסוימת של שמן במהלךכל מנוע צור
בדוק את מפלסהפעלה רגילה. לכן, חשוב מאוד ל

השמן באופן תקופתי ולפני נסיעה ארוכה.

כב על משטח ישר ואופקי.החנה את הר1.

הפסק את פעולת המנוע.2.

המתן מספר דקות.3.

הוצא את מדיד שמן המנוע ונגב אותו במטלית4.
נקיה.
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ה הער 

הכנס שוב את מדיד שמן המנוע עד הסוף.5.

הסר את המדיד ובדוק את מפלס השמן. מפלס6.
ר.ב להיות תמיד בתחום המוגדהשמן חיי

ר, הסראם מפלס השמן נמוך מהתחום המוגד7.
את מכסה המילוי הממוקם על ראש המנוע,
והוסף כמות מתאימה של שמן, כדי להעלות

ל�A) ר בין (את מפלס השמן לתחום המוגד
(B).

ב את המכסה.לאחר הוספת שמן, סגור היט8.

ה עלבדוק שוב את מפלס השמן על ידי חזר9.
בים 4 עד 6.של

כדי להימנע מגרימת נזק למנוע, אל תמלא£

.(B)ה מעבר לסימון יתר על המיד

עליך להשתמש בשמן המנוע המצוין ולא£

בב סוגים שונים של שמן.לער

כת בדיקה של מפלס השמן כפיכשנער£

ב 6 להלן, בדוק את מפלסשמתואר בשל

השמן בצד הנמוך של המדיד משום שמפלס

השמן נראה שונה בשני צדדי המדיד.

כבר במהירות אם הררדאיכות שמן המנוע תיד£

בים החלפהמופעל בתנאים קיצוניים, המחיי

מת של שמן המנוע. עיין בלוח המועדיםמוקד

ביצוע פעולות תחזוקה.ל

בלת מידע אודות השלכה של שמן מנועלק£

משומש, עיין בעמוד 05�2.

ת צמיגות שמן מנועבחיר

שמן מנוע

מפרט שמן מנוע

£: השתמש בשמן מנוע בהתאם לסיווגים הבאים

API SNסיווג £
 ppm2,000  ≤תכולת סידן £

6.37mg KOH\g ≥ מספר בסיס £

SAEבחר בשמן מנוע שמספר צמיגות ה� £
ה החיצונית.שלו מתאים לטמפרטור

ה הער 

כז, פנה למראם תנאים אלו אינם ידועים£

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

צמיגות שמן מנוע

בדיקת מפלס נוזל הקירור

בתא המנוע קיים מיכל התפשטות שקוף לנוזל

).Aהקירור (

 נוזל הקירור של המנוע

: שמן מנוע מומלץ

MITSUBISHI MOTORS GENUINE ENGINE
OIL SN/GF-5

ה הער 

השימוש בתוספים אינו מומלץ, מכיוון שהם£

עלולים להפחית את יעילות התוספים הכלולים

בר עלול להסתכם בגרימתבשמן המנוע.  הד

נזק למכלול המכני.
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זהירות

להוספת נוזל קירור

ה, ובמצב רגילכת סגורכת הקירור היא מערמער

מה שניתןה בראובדן נוזל הקירור הוא מזערי. יריד

להבחין בה במפלס נוזל הקירור, עלולה להעיד על

םכת בהקדבדיקת המערנזילה. אנו ממליצים לדאוג ל

האפשרי.

‘.במחמם, בראש הצילינד ר, בבלוק המנוע וכו

אין להחליף את נוזל הקירור במים רגילים גם בקיץ,
ב חיוני.כימפני שהחומר נגד קורוזיה הוא מר

רוש של מונע הקיפאון משתנה בהתאםהריכוז הד
ה החיצונית.לטמפרטור

50% ריכוז נוגד הקיפאוןC 35°-:מעל       
60% ריכוז נוגד הקיפאוןC 35°-:מתחת   

אל תשתמש בנוגד קיפאון המבוסס על£

בבאלכוהול, או מתנול או בנוזל קירור המעור

עם מונע קיפאון על בסיס אלכוהול או מתנול.

ביכי לגרום לקורוזיה ברשימוש בנוזל כזה עלול

אלומיניום.

 אל תשתמש במים לדילול הריכוז של נוזל£

הקירור.

6 יפגום בהגנה נגד£ 0 %  ריכוז של יותר מ� 

בר עלול גםקיפאון ובביצועי הקירור. הד

להשפיע לרעה על המנוע.

בד. אל תוסיף מים בל£

הבד מפחיתים את ההגנה בפני חלודמים בל

ואת האיכויות נגד קיפאון של נוזל הקירור,

תיחה. הם גם עלוליםת הרומנמיכים את נקוד

כת הקירור אם הם יקפאו. אללגרום נזק למער

תשתמש במי ברז, מאחר והם עלולים לגרום

ה.ברות חלודלקורוזיה ולהצט

זהירות

כב.מת הרקד*:  

) כאשר המנועBאל תסיר את פקק המצנן (£

ץ, ונוזל קירורחם. מער כת הקירור פועלת בלח

חם שיותז החוצה עלול לגרום לך כוויות קשות.

מונע קיפאון

נוזל הקירור של המנוע מכיל חומר נוגד קורוזיה

“. ראש הצילינדה “אתילן גליקול ר ומשאבתמכונה 
המים עשויים מיציקת אלומיניום והחלפה תקופתית

חית, כדי למנוע קורוזיה בחלקיםשל נוזל הקירור הכר
אלה.

השתמש בנוזל קירור

 MITSUBISHI MOTORS GENUINE  SUPER
LONG LIFE COOLANT PREMIUMאו בשווה 

ך*.ער

נוזל קירור דומה באיכות גבוהה אשר מבוסס על אתילן*

: סיליקט, אמין, ללא ניטראט ובוראט גליקול ואינו מכיל

ברידית חומצה אורגנית. היlong lifeעם טכנולוגיה 

ס מספקנוזל הקירור המקורי של מיצובישי מוטור
ה בכלהגנה מצוינת נגד היווצרות קורוזיה וחלוד

החומרים, כולל אלומיניום ומונע סתימות במצנן,

נוזל קירור של המנוע

LOWעל מפלס הנוזל במיכל להיות בין הסימונים 
 (מלא) כאשר המנוע קר.FULL(נמוך) ו� 

,LOWאם מפלס הנוזל במיכל ירד מתחת לסימון 

פתח את המכסה והוסף נוזל.

בנוסף, אם מיכל ההתפשטות ריק לחלוטין, הסר

גובה הנוזל) והוסף נוזל עד שBאת פקק המצנן (

יגיע לצוואר המילוי.
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תך צונחות מתחת לנקודאם הטמפרטורות באזור

הקיפאון, קיימת סכנה שנוזל הקירור יקפא במנוע

ובמצנן, ויגרום נזק חמור למנוע ו/או למצנן. הוסף

כמות מספקת של נוגד קיפאון לנוזל הקירור, כדי

למנוע את קפיאתו.

בדוק את ריכוז הנוזל  לפני תחילת מזג האוויריש ל

תכת, במידהקר, ולהוסיף חומר המונע קיפאון למער

ך.הצור

במזג אוויר קר

 נוזל שטיפה

פתח את מכסה מיכל נוזל השטיפה, ובדוק את

ת המדיד.מפלס הנוזל בעזר

אם המפלס נמוך, הוסף נוזל שטיפה למיכל.

ה הער 

במזג אוויר קר

כדי להבטיח תפעול נכון של המתזים בטמפרטורות

נמוכות, השתמש בחומר המכיל חומר נוגד קיפאון.

/נוזל מצמד*  נוזל בלמים

נוזל שטיפה

מיכל נוזל השטיפה משמש את מתזי£

מית ואת מתזי הפנסיםהשמשה הקד

הראשיים (אם מותקנים).

בדיקת מפלס הנוזל

מפלס הנוזל מבוקר באמצעות מצוף. כאשר מפלס

ה, נורית האזהרMINהנוזל במיכל יורד מתחת לסימן 

לנוזל הבלמים נדלקת.

פידותב שחיקת רבעי, עקמפלס הנוזל יורד באופן ט

בר אינו מעיד על תקלה.הבלמים. אך הד

כאשר מבצעים עבודות אחרות מתחת  למכסה תא

בדוק את הנוזל במשאבה הראשית ואםהמנוע יש ל

כת הבלמים.קיימת דליפה במער

אם מפלס נוזל הבלמים יורד באופן ניכר בפרק זמן

כת הבלמים.בר מעיד על נזילה במערקצר, הד

םבדיקה בהקדכב לה זה, הבא את הרבמקר

האפשרי.

MAXב להיות בין הסימונים מפלס הנוזל במיכל חיי
.MINו� 

נוזל הבלמים ונוזל המצמד נמצאים באותו המיכל.
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זהירות

מפלס האלקטרוליט צריך להיות בתחום המצוין על

גבי חלקו החיצוני של המצבר. הוסף מים מזוקקים

רש.למצבר ככל שנד

חלקו הפנימי של המצבר מחולק למספר תאים.

הסר את מכסי התאים והוסף מים מזוקקים עד

לסימן העליון. אל תוסיף מים מעבר לסימן העליון,

מפני שנזילה מהמצבר במהלך הנסיעה עלולה

לגרום נזק.

בדוק את מפלס האלקטרוליט פעם בחודש, בהתאם

כב. אם לא נעשה שימוש במצבר,לתנאי השימוש בר

הוא יתרוקן מעצמו במהלך הזמן.

ם נמוך, ככלבדוק אותו פעם בחודש וטען אותו בזר

רש.הנד

ה הער 

  מצבר

ה שלמצב המצבר חשוב מאוד להתנעה מהיר

כב.כת החשמל ברהמנוע, ולפעולה תקינה של מער

בדיקה וטיפול תקופתי במצבר חשובים במיוחד במזג

אוויר קר.

הכת הבקרלאחר החלפת המצבר, מידע מער£

בת ההילוכיםהאלקטרונית עבור תי

 יימחק. כתוצאה מכך עלולים’האוטומטית וכו

ת ההילוכים.להיווצר זעזועים בעת העבר

ת ההילוכים יהיו מתונים יותרזעזועי העבר

לאחר כמה העברות הילוכים.

בדיקת האלקטרוליט של המצבר

מצבר

סוג נוזל

 אוDOT3השתמש בנוזל בלמים המתאים לסיווג 

DOT4ממיכל סגור וחתום. נוזל הבלמים סופג לחות ,

(היגרוסקופי). יותר מדי לחות בנוזל הבלמים

כת הבלמים ועל המצמד,משפיעה באופן שלילי מער

ה בביצועים שלהם.מת לירידוגור

יש להיזהר מאוד בעת הטיפול בנוזל הבלמים,£

ך, ועלול להזיקכיוון שהוא יזיק לעיניך ולעור

למשטחים צבועים.

עליך לנגב מיד כל נזילה . אם נוזל הבלמים

ר לידיך או לעיניך נקה את המקום מיד עםחוד

ך בכך.מים נקיים. פנה לרופא אם יש צור

בד. אלר בלהשתמש בנוזל הבלמים המוגד£

בב ואל תוסיף נוזל בלמים מסוגים שונים,תער

כדי למנוע תגובות כימיות לא רצויות. אל

בבעת, להתערתאפשר לנוזל על בסיס דלק לג

בר יהרוסאו להיכנס למיכל נוזל הבלמים, הד

את האטמים.

הקפד שמכסה מיכל הנוזל יהיה סגור, למעט£

בעת ביצוע פעולות תחזוקה, כדי למנוע פגיעה

באיכות נוזל הבלמים.

 נקה את המכסה לפני הפתיחה, וסגור אותו£

ב לאחר ביצוע פעולות התחזוקה.היט
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ה הער 

במזג אוויר קר

ה נמוכה. זוהיבול המצבר פוחת בטמפרטורקי

תוצאה בלתי נמנעת של התכונות הכימיות והפיזיות

שלו.

בה זו מצבר קר מאוד, במיוחד כזה שאינו טעוןמסי

םבאופן מלא, יעניק למתנע רק חלק קטן מהזר

בדוק את המצבר לפני התנעההרגיל. אנו ממליצים ל

ך לטעון אותו אובמזג אוויר קר, אם מתעורר הצור

להחליף אותו.

בר אינו מבטיח התנעה אמינה, אך חייו של מצברהד

טעון לחלוטין ארוכים יותר.

בורניתוק וחי

כדי לנתק את כבל המצבר, כבה את המנוע, נתק

ב השלילי (�) ורק לאחר מכן אתתחילה את הקוט

+).הקוט ב החיובי (

ב החיוביבור המצבר חבר תחילה את הקוטבעת חי

+), ורק לאחר מכן את הקוט ב השלילי (�).(

מצבר

ה אזהר

, אוLOCKסובב את מתג ההצתה למצב £

.OFFהעבר את מצב ההפעלה למצב 

בגדיך לא נתפסו על ידי המאוורר אוודא ש

ת התוצאה תהיה פציעהרצועת ההנעה. אחר

אישית.

ת והתקנת צינור האווירהסר

להוספת מים מזוקקים הסר את צינור האוויר.

הלהתקנת צינור האוויר, בצע את פעולות ההסר

ר ההפוך.דבס

) ולאחר מכן את צינור האווירAהסר את שני הברגים (

)B.(ה אזהר

ה הער 

כב תמיד משקפי מגן כשאתה עובד לידהר£

המצבר. חומצת המצבר (אלקטרוליט) מכילה

ברתית, ואם היא תחדור לעיניך הדחומצה גופר

עלול להיות מסוכן.

חק ניצוצות, סיגריות ולהבות אש מהמצבר,הר£

ץ. כיוון שהוא עלול להתפוצ

במצבר הוא חומר מאכלהאלקטרוליט ש£

,םייניעהע עם בוא במגבמיוחד. אל תניח לו ל

כב.  יש ברםיעובצ םיחטשמ וא םידגב ,רוע

לשטוף אלקטרוליט שנשפך בכמויות גדולות

בה בעיניים או בעורמים, אם מורגשת צרישל

בר דורשע עם אלקטרוליט, הדכתוצאה ממג

פואי מיידי.טיפול ר

הקפד על אוורור מתאים בעת טעינת המצבר,£

או בעת השימוש בו בחללים סגורים.

), לפני ניתוק אוAב (פתח את כיסוי הקוט£

+) של המצבר.בור של הקוטחי ב החיובי (

) ולאחר מכן נתק את כבלBשחרר את האום (£

+) החיובי.המצבר מהקוט ב (
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ה אזהר

זהירות צמיגיםה הער 
ג ידיהם של ילדים.חק אותו מהישהר£

אין לנתק את המצבר כאשר מתג ההצתה או£

בר עלול. הדONמצב ההפעלה  נמצא במצב 

בים אלקטרוניים.כילהזיק לר

,ךכמאל תקצר אף פעם את המצבר, כתוצאה £

 ולהינזק.הדימה לע רתי םמחתהל לולע אוה

אם יש לטעון את המצבר במהירות, נתק£

תחילה את כבלי המצבר.

בטוקה תא הליחת קתנל דפקה ,רצק עונמל ידכ£

.)�( ילילשה

אל תניח לחלקים סמוכים למצבר ולחלקי£

ע עם חומצת המצברבוא במגפלסטיק ל

דוק, להכתים(אלקטרוליט), אשר העלולה לס

הות.ולגרום לצבעים לד

עים בחומצת מצבר, נגבאם חלקים אלה נוג

ך או עור צבית מטלית מבד ראותם בעזר

בעי,,וספוגה בתמיסה נוזלית של חומר ניקוי ט

בה מים.ושטוף מיד את החלקים האלה בהר

בים. לאחר שהמצברהקפד לנקות את הקט£

ב.ח חומר סיכה להגנה על הקוטמחובר, מר

בים השתמש במיםלנקות את הקטכדי

פושרים.

ודא שהמצבר מותקן כהלכה ואינו מסוגל לנוע£

ממקומו במהלך הנסיעה. בדוק גם את הידוק

בים.הקט

ב ללאכב למשך זמן ראם יש להשאיר ר£

שימוש, הסר את המצבר ואחסן אותו במקום

בו נוזל המצבר לא יקפא. יש לאחסן אתש

המצבר כאשר הוא טעון במלואו.

נסיעה עם צמיגים שחוקים, פגומים או לא£

מנופחים כהלכה, עלולה להביא לאובדן שליטה

בר עלול לגרוםאו להתפוצצות הצמיגים. הד

להתנגשות ולפציעות חמורות או למוות.

צמיגים
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לחצי ניפוח אוויר בצמיגים

מיקום מחוון הבלאי של סוליית הצמיג1.

מחוון הבלאי של סוליית הצמיג2.

דקים או נזקיםבדוק אם יש בצמיגים חתכים, ס

אחרים. החלף את הצמיגים אם קיימים בהם חתכים

דקים עמוקים. בדוק אם יש בהם פיסות מתכתאו ס

או אבנים. השימוש בצמיגים שחוקים מסוכן מאוד,

כיוון שהסיכוי להחלקה או לציפה גדול יותר.

ב להיות יותרעומק החריצים בסוליות הצמיגים חיי

רישותמ� 1.6 מ”מ, כדי שהצמיגים יעמדו בד

השימוש המינימליות.

מחווני שחיקה של הצמיג יופיעו על פני הצמיג,

כאשר הוא מתבלה, ויעידו על כך שהצמיג אינו עומד

רישות השימוש המינימליות. כאשר מופיעיםיותר בד

מחווני הבלאי, יש להחליף מיד את הצמיגים בצמיגים

חדשים.

                                            אחורימי                                                 קדת הצמיג                          פריט                                      מיד

215/70 R16 100H  2.4 35( רב psi(kPa},  042{ 2.6, רב  )38 psi(kPa},  062{*1

225/55 R18 98H2.4  35( רב psi(kPa},  042{2.6,  רב  )38 psi(kPa},  062{*1

T155/90 D16 110M4.2) 60 בר psi(kPa},  420{

T155/80 D17 100M4.2) 60 בר psi(kPa},  420{

צמיג רגיל

פקטי חלופי קומגלגל

כב המצוידים בהנעה כפולה, יש להחליף אתבכלי ר

כל הצמיגים בעת ובעונה אחת.

זהירות

רוש.בדוק את לחצי האוויר של כל הצמיגים כאשר הינם קרים. אם לחץ האוויר גבוה או נמוך מדי, תקן ללחץ הד

כבת המכסים על השסתומים.לאחר ניפוח כל הצמיגים ללחץ התקין, בדוק אם קיים נזק בצמיגים או דליפות אוויר. ודא הר

השתמש תמיד בצמיגים בעלי אותו גודל, סוג£

ותוצר, כאשר שיעור הבלאי בהם אינו שונה.

השימוש בצמיגים בעלי מידות שונות, סוגים,

מותגים או שיעורי בלאי שונים, יגרום לעליית

ה של שמן הדיפרנציאל ונזקהטמפרטור

כת ההנעה תהיהכת ההנעה. בנוסף, מערלמער

חשופה לעומס יתר שיוביל לנזילות שמן,

תפיסת מכללים או תקלות חמורות אחרות.

צמיגים

מצב  הגלגלים

“ש   1* מעל 160 קמ
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החלפת צמיגים וגלגלים

: רטי,אם הגלגל החלופי שונה מצמיג הגלגל הסטנד*

בב גלגלים בשימוש בגלגל חלופי.אל תבצע ס

זהירות

המנע משימוש בצמיגים בעלי גודל שונה£

ר, וכן משימוש בצמיגים מסוגיםמהמוגד

בר עלול להשפיע לרעהשונים, מאחר והד

כב.על בטיחות הנהיגה בר

0 דומעב “םילגלג םיגימצ“ קרפ האר 8� 1111111111.....

ה ובהיסט המתאימיםגם אם החישוק הינו במיד£

תו עלולה למנוערישות המפרט, צורלד

כבתו באופן מתאים ותקין.הר

ץ עם מומחה בתחום אנו ממליצים  להתייע

ברשותך.לפני שימוש בגלגלים ש

ץ אווירכת בקרכבך מצויד במעראם ר£ ת לח
בצמיגים, יש להשתמש בגלגלים מקוריים של

ס. אם תתקין גלגלים אחרים,בישי מוטורמיצוי
,םינשייחל קזנב וא ריווא תפילדב ןכתסמ התא

ץ מכיוון שלא ניתן להתקין כהלכה את חיישן לח
“מער ץ אווירכת בקרהאוויר. עיין בנושא  ת לח

TPMS.6בצמיגים  ( �10 )* בעמוד 4

בת צמיגיםהצל

כב, תנאיבלאי הצמיג משתנה בהתאם למצב הר

ך והרגלי הנהיגה של הנהג. להשוואת בלאירפני הד

בצעך החיים שלהם, מומלץ לכת אורהצמיגים והאר

בב צמיגים מיד עם איתור בלאי חריג, או כאשרס

מייםהשוני בשיעור הבלאי בין הצמיגים הקד

לאחוריים הינו בולט לעין.

צמיגים

בב הצמיגים בדוק אם קיים נזק ובלאי בלתיבעת ס
ך כלל כתוצאה מלחץרם בדבעי נגרשווה. בלאי לא ט

אוויר לא תקין, כיוונון גלגלים לקוי, גלגלים שאינם
בצעמאוזנים או כתוצאה מבלימות חזקות. יש ל

בלאיבה לבדיקה של הנושא כדי לאתר את הסי
החריג.

ה הער 

כב במצוידים בבלם חניה חשמלי, לאבכלי ר£

 בגלל שהם’ניתן להשתמש בגלגלי 16 אינץ

בי הבלמים.כייפריעו לפעולת ר

בנוסף, ייתכן שלא ניתן להשתמש בגלגלי

כבך בהתאם לסוגם, בר’אלומיניום 16 אינץ

אף אם גלגלים מקוריים של מיצובישי

ס.מוטור

כז שירות מורשה מיצובישיהתייעץ עם מר

ברשותך.ס, לפני שימוש בגלגלים שמוטור

בעת החלפה של צמיגים וגלגלים, ראה את£

תווית לחצי האוויר בצמיגים הנמצאת

ת דלת הנהג כדי לוודא שניתןבמסגר

כבך.להתקין צמיגים בגודל זה בר

אם אתה מתקין צמיגים בגודל שאינו מצוין

בי הבלמים.כיבתווית, הם עלולים להפריע לר

שימוש בגלגל החלופי*

ללא שימוש בגלגל החלופי

בהצמיגים עם חצים המציגים את כיוון ההצל

כבחזית הר

כבחזית הר

כבחזית הר
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ה הער 

צמיגי שלג
שימוש בצמיגי שלג מומלץ בעת נסיעה על שלג או

ח.קר
כב צמיגי שלגכב בנהיגה, הרבות הרת יצילשמיר

בעת הגלגלים.בגודל ותבנית סוליה זהים בכל אר
50% פסולים צמיגי שלג עם שיעור בלאי גבוה מ�

לשימוש.
אין להשתמש בצמיגי שלג שאינם עונים למפרט

הטכני.

ת לצמיגיבית המותרהקפד על המהירות המר£
ה.השלג, ועל מגבלות תקנות התעבור

ץ אווירכת בקרכבך מצויד במעראם ר£ ת לח
בצמיגים, יש להשתמש בגלגלים מקוריים של

ס. אם תתקין גלגלים אחרים,בישי מוטורמיצוי
,םינשייחל קזנב וא ריווא תפילדב ןכתסמ התא

מכיוון שלא ניתן להתקין כהלכה את חיישן
“מער ץ האוויר. עיין בנושא  ץכת בקרלח ת לח

TPMS.6אוויר בצמיגים ( �10 ) בעמוד 4

ע לצמיגי השלגה בנוגתקנות התעבור£
) שונות ממדינה למדינה.’(מהירות, סוג וכו

ך וציית להם.בדוק מהן התקנות באיזור

אם נעשה שימוש באומי אוגן בגלגלים, החלף£
אותם לאומים קוניים בעת השימוש בחישוקי

ה.פלד

שרשראות שלג לצמיגים

יש להתקין שרשראות שלג רק על הצמיגים המניעים

מיים) בהתאם להוראות היצרן.(קד

, כוח4WDכב המצוידים בהנעה כפולה בכלי ר

מיים, ודאף לגלגלים הקדההנעה מחולק ביחס מועד

מיים.ששרשראות השלג מותקנות על הגלגלים הקד

השתמש רק בשרשראות המיועדות לשימוש עם

כב. שימוש בשרשראותהצמיגים המותקנים בר

כב.כב הרה שונה יזיק למרמסוג שונה, או במיד

ס,כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורפנה למר

בילפני התקנת השרשראות. גובה השרשראות המר

מפורט להלן.

זהירות
הצמיג החלופי הקומפקטי ניתן להתקנה רק£

באופן זמני, במקום צמיג שהוסר במהלך

רדבת צמיגים. עם זאת, אין לכלול אותו בסהצל

בת הצמיגים.תי של הצלגרהש

) בצמיגים המציגים כיווןAאם קיימים חצים (£

מי עם הגלגלבוב נכון, החלף את הגלגל הקדסי

כב, ואת הגלגלהאחורי בצד שמאל של הר

כבמי עם הגלגל האחורי בצד ימין של הרהקד

באופן נפרד. ודא שכל צמיג יישאר בצד המקורי

כב. כאשר אתה מתקין צמיגים, ודאשלו של הר

בו הגלגלים יסתובבו,שהחצים מכוונים לכיוון ש

ץכאשר הר כב נע לפנים. כל צמיג אשר הח

גוי, לא יתפקדהמסומן עליו יהיה מכוון בכיוון ש

בהתאם לפוטנציאל המלא שלו.

הימנע משימוש בצמיגים מסוגים שונים בעת£

עובעונה אחת. שימוש בצמיגים שונים יפג

כב והבטיחות שלו.בביצועי הר

זהירות

צמיגים

“מ 9 מ

גובהתמיד

תשרשרחישוקת צמיגמיד

“מ)מיר בי (מ

  
215/70 R16 100H

 16 X 6 1/2  J
16 X 6 1/2  JJ

225/55 R18 98H18 X 7 J

חזית
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זהירות

זהירות

ה הער 

החלפת להבי המגבים בעת נסיעה עם שרשראות שלג אל תיסע במהירות

כיםרגבוהה מ� 50 קמ”ש. כאשר אתה מגיע לד

שאינן מכוסות בשלג, הסר את השרשראות מיד.

ך היכן שניתן לעצוררבחר בקטע ישר ונקי בד£

ולהיראות, בעת התקנת השרשראות.

אל תתקין את השרשראות לפני שמתעורר£

בר ישחוק את הצמיגים ואת פניך בכך. הדהצור

ך.רהד

3 מטרים, עצור£ 0 0 10 עד כ�  0 לאחר נסיעה של 

כב  והדק מחדש את השרשראות.את הר

£5 0 סע בזהירות ובמהירות של פחות מ� 

”ש. זכור שמטר תן של שרשראות הצמיגיםקמ

אינה למנוע תאונות.

כאשר שרשראות הצמיגים מותקנות, ודא שהן£

כב.עות בדיסק הגלגל או במרלא פוג

ת על גלגל חירום קטן אםאל תתקין שרשר£

מיים. החלףאירע תקר באחד הגלגלים הקד

אותו באחד הגלגלים האחוריים והתקן את

הגלגל החלופי הקומפקטי במקומו, לפני

ת צמיגים.התקנת שרשר

ע על ידיגלגלי אלומיניום עלולים להיפג£

שרשראות שלג בעת הנסיעה. בעת התקנת

שרשראות שלג על גלגלי אלומיניום, זכור שאין

ע עםלהביא אף חלק של השרשראות במג

הגלגל.

הסר את צלחות כב  עם כיסויי גלגלים,בכלי ר£

תהגלגלים לפני התקנת שרשראות שלג, אחר

“צלחת גלגליםהשרשראות יפג עו בהן (עיין ב� 

.8  �19 ” בעמוד  (טסות)

ה של שרשראות שלג,בעת התקנה או הסר£

עוהקפד שידיים או חלקי גוף אחרים לא ייפג

כב.מהקצוות החדים של המר

מיתלהבי מגבי השמשה הקד

מית.ם את זרוע המגב מהשמשה הקדהר1.

)Aמשוך את להב המגב עד שהעצר שלו (2.
 לאחר מכן משוך את להב,)Bמתנתק מהוו (

המגב והסר אותו.

החלפת להבי מגבים

ע לשרשראות שלגהחוקים והתקנות בנוג£

עשויים להשתנות, ציית תמיד לחוקים

ולתקנות של המקום. ברוב המדינות החוק

כים ללאראוסר על השימוש בשרשראות בד

שלג.

זהירות

אל תניח לזרוע המגב ליפול על השמשה£

בר עלול להזיק לזכוכית.מית, הדהקד

) ללהב מגב חדש.Cחבר את המחזיקים (3.
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חוקהכנס את להב המגב לזרוע, החל מהצד הר4.

) מותקן כהלכהBמהמעצור. ודא שהוו (

בלהב.בחריצים ש

להב מגב חלון אחורי

 או למצבACCהעבר את מתג ההתנעה למצב 1.

.ONהפעלה 

הפעל את המגב האחורי באמצעות מתג מגב2.

אחורי ומתז אחורי, כאשר המגב האחורי

) על החלון האחורי, סובב אתAבמיקום (

 או למצבLOCKמתג ההתנעה למצב 

.OFFהפעלה  ה הער 

פים ללהב החדש,אם המחזיקים אינם מצור£

השתמש במחזיקים  של הלהב הישן.

ב) מתחבר היטBחוף את להב המגב עד שהוו (ד5.

).Aלמעצור (

העבר את מתג המגב והמתז האחורי למצב3.

OFF.

ם את זרוע המגב מהחלון האחורי.הר4.

משוך את להב המגב כלפי מטה כדי לנתקו5

בקצה זרוע המגב.) שAמהעצר (

לאחר מכן משוך את להב המגב והסר אותו.

) על זרועCך הוו (רהחלק להב מגב חדש ד6.

המגב.

החלפת להבי מגבים

התייחס לאיור כדי להבטיח שהמחזיקים

מיושרים באופן נכון , כאשר אתה מחבר אותם.

“ירוחאה ןולחה לש םיזתמו םיבגמ” אשונל סחייתה

בעמוד 70�5.

זהירות
), זרועAה (אם המגב האחורי אינו נעצר בנקוד£

ע בספויילר של הגג ולא ניתן יהיההמגב תיג
להרים את זרוע המגב.

אם תנסה להרים את זרוע המגב בכוח, זרוע
המגב וספויילר הגג עלולים להינזק או

שהמשטחים הצבועים יישרטו.
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ה אזהר

דליפות דלק, נוזל קירור של

המנוע, שמן וגזי פליטה

כב וחפש אחר דליפות דלק, נוזלבדוק מתחת למר

קירור של המנוע, שמן וגזי פליטה.

ה או מריחאם אתה מבחין בדליפת דלק חשוד£

כזכב. התקשר למרדלק, אל תפעיל את הר

בלתס שלך לקשירות מורשה מיצובישי מוטור

סיוע.

הפעלת פנסים חיצוניים ופנימיים

ב לפנסים ובדוק שכלהפעל את המתג המשול

הפנסים פועלים כהלכה.

בה ככל הנראה היאאם פנס מסוים לא נדלק, הסי

ה פגומה. בדוק תחילה אתף או שהנורשנתיך נשר

הנתיכים. אם אין נתיכים שרופים בדוק את הנורות.

בלת מידע אודות בדיקה והחלפה של נתיכיםלק

“נתיכים”,  בעמוד  17�10 וב� ונורות, עיין ב� 

“החלפת נורות”  בעמוד 22�10.

תחזוקה כללית

תחזוקה כללית

זהירות

אל תניח לזרוע המגב ליפול על השמשה£

בר עלול להזיק לזכוכית.מית, הדהקד

ה הער 

פים ללהב החדש,אם המחזיקים אינם מצור£

השתמש במחזיקים  של הלהב הישן.

התייחס לאיור כדי להבטיח שהמחזיקים

מיושרים באופן נכון , לפני שאתה מכניס אותם

לתוך החריץ.

 לתוך החריץ(D)הכנס בחוזקה את המחזיק 7.

.(E)בלהב המגב 
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בות הנתיכיםמיקום תי

כות החשמליות כתוצאה מקצרכדי למנוע נזק למער

או מעומס יתר, כל מעגל חשמלי מוגן באמצעות

בות הנתיכים ממוקמות בתא הנוסעיםנתיך. תי

ובתא המנוע.

A.בת נתיכים ראשיתתי

פתח את תא הכפפות.1.

 נתיכים

תא הנוסעים

בות הנתיכים בתא הנוסעים ממוקמות מאחוריתי

ב הנהג, כפיבת הנתיכים מול מושמכסה תי

שמתואר באיור.

בורי נתיכיםחי

ה אזהר

בורי נתיכים יותכו למניעת שריפה במקרים בהםחי

כות חשמל מסוימות.ך מעררם גבוה מנסה לזרום דזר

כב.בדוק את הרבור נתיך מותך, אנו ממליצים לאם חי

בורי נתיכים, עיין ב�בלת מידע נוסף אודות חילק

“ט”קי “ בעמוד 18�10, ו�  בלתבול עומס נתיך

“ בעמוד 19�10. נתיכים בתא המנוע

בורי נתיכים בהתקנים אחרים.אין להחליף חי£

בור נתיך לא מתאים עלולההתקנה של חי

כוש לפציעותכב, לפגיעה ברלגרום לשריפה בר

חמורות או מוות.

אם הנורות והנתיכים תקינים, אנו ממליצים להביא

בורי נתיכיםחיבדיקה ותיקון.כב לאת הר

/ מדדים, מחוונים ונוריות חיווי

האזהר

בדוק את פעולת כל המדדים,הפעל את המנוע ל

ה. אם ישנה תקלה אנוהמחוונים ונוריות חיווי/אזהר

כב.בדוק את הרממליצים ל

שימון צירים ומנעולים

הבדוק את כל הצירים והמנעולים, ושמן אותם במקר

ך.הצור

תו.בת הנתיכים להסרמשוך את מכסה תי
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ה הער  בתא המנוע

בת הנתיכים ממוקמת כפי שמתוארבתא המנוע תי

ם למעלה את המכסה.באיור. לחץ על הזיז והר

נתיכים

בת הנתיכיםתרשים מיקום הנתיכים בתי

בתא הנוסעים

בול עומס של נתיךקי

כות החשמליותבול של הנתיכים ושמות המערקי

המוגנות באמצעות נתיכים, מצוינים בחלק הפנימי

בת הנתיכים, ובחלק הפנימי של כיסוישל מכסה תי

בת הנתיכים (בתא המנוע).תי

פיםלמכסה תא הנתיכים בתא המנוע מצור£

נתיכים להחלפה. הקפד תמיד להשתמש

ה שווה.ם עבודבנתיכים להחלפה בעלי זר
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כת חשמל            הספק      סימן        מער’מס

*30Aת חלון חשמליבקר1

*30Aמפשיר חלון אחורי2

A 30מחמם3

4
30Aמגבי השמשה

מיתהקד

25Aנועלי דלתות5

6���

15Aשקע אביזרים7

15Aמגב חלון אחורי8

20Aגג שמש9

10Aמתג הצתה10

10Aאופציה11

15Aמהבהבי חירום12

13
10Aכת הנעהמער

כפולה

14
15Aפנסי בלימה

(פנסי בלמים)

10Aמחוונים15

כת חשמל            הספק      סימן        מער’מס

ברשותך והמפרטכב  שבהתאם לדגם הר£

שלו, ייתכן שנתיכים מסוימים לא מותקנים בו.

בלה לעיל מפרטת את הציוד העיקרי הקשורהט£

לכל נתיך.

בורי נתיך    חי*

נתיכים

SRS7.5Aכרית אוויר 16

15Aרדיו17

7.5Aהת בקרממסר יחיד18

19
15Aה פנימיתתאור

(פנסי תא נוסעים)

7.5Aפנסי נסיעה לאחור20

21
7.5Aמראה חיצונית

מחוממת

10Aמראות חיצוניות22

23
15Aמצית סיגריות/
שקע אביזרים

בת הנתיכיםתרשים מיקום הנתיכים בתי

בתא המנוע

בת הנתיכיםבגב מכסה תי

כת חשמל            הספק      סימן        מער’מס

*30Aבלם חניה חשמלי1

*30Aבלם חניה חשמלי2

*30Aכת למניעתמער3
נעילת גלגלים
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כת חשמל            הספק      סימן        מער’מסכת חשמל            הספק      סימן        מער’מס

*30Aכת למניעתמער4
נעילת גלגלים

*30Aביםמחמם מוש5

30Aביםמחמם מוש6

*30Aמתנע7

15Aמחמם גלגל ההגה8

20Aשוטף פנס ראשי9

20Aצופר בטיחות10

11A/Tבת הילוכיםתי
20Aאוטומטית

10Aצופר12

20Aוילון שמש13

15Aמייםפל קד  פנסי ער14

10Aתפנסי תאור15
נהיגת יום

10Aמזגן אוויר16

7.5Aת מנועת בקריחיד17

7.5Aאלטרנטור18

*40Aמנוע מאוורר מצנן19

30Aכת אודיומגבר מער20

21---

22IOD30A

*30Aחס מזגן אווירמד23

7.5Aחיישן מצבר24

בלם חניה חשמלי /
7.5Aת שיוטבקר25

(ACC)בית פטיאד

נתיכים

כת חשמל            הספק      סימן        מער’מס

10Aאור גבוה בפנס26
 ראשי (ימין)

10Aאור גבוה בפנס27 ראשי (שמאל)

20Aבומפעיל טור28

20Aמנוע/כוח29

15Aמשאבת דלק30

10Aסליל הצתה31

20Aמזרק32

33ETV) שסתום

15Aת אלקטרוני)מצער

10Aנתיך חלופי-#1

15Aנתיך חלופי-#2

20Aנתיך חלופי-#3

בורי נתיך    חי*

בורי נתיך    חי*

בורי נתיך    חי*
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ברשותך והמפרטכב  שבהתאם לדגם הר£

שלו, ייתכן שנתיכים מסוימים לא מותקנים בו.

בלה לעיל מפרטת את הציוד העיקרי הקשורהט£

לכל נתיך.

בת הנתיכים אינה כוללת נתיכים חלופיים בעליתי

ה של 7.5 אמפר, 25 אמפר ו� 30 אמפר.ם עבודזר

ף, החלף אותו בנתיכיםאם אחד מהנתיכים נשר

: הבאים

7.5 A10 אמפר :  נתיך חלופי של 

10A20 אמפר :   נתיך של 

15A3 אמפר:   נתיך של מגבר מער 0 כת השמע 

בעת השימוש בנתיך חלופי, החלף את הנתיך בנתיך

ם האפשרי.ם הנכון בהקדבעל הזר

זיהוי הנתיכים

החלפת נתיכים

לפני החלפת נתיך הפסק תמיד את פעולת1.

כת החשמלית המתאימה, וסובב אתהמער

 או את מצב פעולהLOCKמתג ההצתה למצב 

.OFFבמצב 

בת) מתוך תיAהסר את חולץ הנתיכים (2.

הנתיכים בתא המנוע.

בים המרבלת פירוט הזרבהתבסס על ט3.

לנתיכים, בדוק את הנתיך הקשור לתקלה.

נתיכים

הספק באמפרצבע

 אמפר7.5חום

10 אמפראדום

15 אמפרכחול

20 אמפרצהוב

25 אמפרבןל

ירוק (סוג נתיך) / ורוד
30 אמפר

בור נתיך) (סוג חי

40 אמפרבור נתיך)ירוק (סוג חי

ה הער 

Bנתיך תקין � 

Cנתיך שרוף � 

ת למרותכת כלשהי אינה מתפקדאם מער£

שהנתיך הרלוונטי לה תקין, סימן שקיימת

כת עצמה, או במקום אחרתקלה במער

כזכב במרבדוק את הרכלשהו. אנו ממליצים ל

שירות מורשה.
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החלפת נורות

זהירות

השתמש בחולץ הנתיכים כדי להכניס נתיך4.

ה זהה. ודא שאתה מכניסם עבודחדש בעל זר

בת הנתיכים.נתיך החדש לאותו מיקום בתיאת

זהירות

 החלפת נורות

עה ודא שהפנס כבוי. אל תיגלפני החלפת נור

ה חדשה באצבעות ידיים חשופות.בזכוכית נור

ה, יתאדומשקעי השומן על העור שנשארים על הנור

ה מתחממת ויתעבו בצד הפנימי שלכאשר הנור

עדשת הפנס ועל מחזיר האור.

ה הזמינות למכירLEDאל תתקין נורות £

בשוק החופשי.

ה הזמינות בשוק החופשי יכולותנורות למכיר

בושכב, כגון שילפגוע בהפעלה של הר

הפעולה התקינה של הפנסים וציוד חשמלי

כב.אחר בר

בוי, הנורות חמות מאוד.מיד לאחר הכי£

תוררקתהל דע ןתמה הרונה תפלחה תעב

תע בה . אחרה מספקת לפני שתיגבמיד

אתה עלול להיכוות.

בה, הגז בתוךנהג בנורות הלוגן בזהירות ר£

ץ רהנור ה, הקשהב. הפלת הנורה נתון בלח

עליה או שפשוף שלה, עלולים לגרום לה

ץ לר סיסים.להתנפ

ף שוב לאחראם הנתיך החדש שהוכנס נשר£

כתבדוק את מערפרק זמן קצר, אנו ממליצים ל

החשמל לאיתור התקלה ולתקנה בהתאם.

ה גבוהם עבודלעולם אל תשתמש בנתיך בעל זר£

ממה שצוין או בתחליף כגון  חוט מתכת או רדיד

בר יגרום להתחממות של התילמתכת. הד

במעגל החשמלי, ועלול לגרום לשריפה.

ה הער 

הבצע את העבודאם אינך בטוח כיצד ל£

כזרשת, אנו ממליצים לך להתייעץ במרהנד

שירות מורשה של מיצובישי.

הכב בעת הסרכב הרהקפד לא לשרוט את מר£

של הפנס או של  העדשות.

זהירות

ת הלוגן באצבעותע בזכוכית נוראל תיג£

חשופות. משקעי שומן מהעור שנשארים על

ה להתבקע בפעםה, עלולים לגרום לנורהנור

הבאה שהפנסים הראשיים יידלקו.

ה מלוכלכת, יש לנקות אותהאם זכוכית הנור

באמצעות אלכוהול, מדלל צבע וכדומה, וניתן

בשה.להתקינה לאחר שהתיי
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החלפת נורות

ה ומיקומההספק הנור

חזית

פנסים ראשיים1.

 : 55W (HIR2)הלוגן

LED:

:�ת נהיגת יוםפנסי חניה/פנסי תאור2.

).PY21Wמיים 21 וואט (פנסי איתות קד3.

35W (H8)מיים* פל קדפנסי ער4.

.5: פנסי איתות צדדיים (במראות החיצוניות)

ה.הקוד בסוגריים מציין את סוג הנור

ה הער 

.LEDת בפנסים הבאים מותקנת נור£

כזה, פנה למראם צריך לתקן או להחליף נור

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

)LEDת פנסים ראשיים, (נור£

פנסי חניה/ פנסים לנהיגה ביום£

פנסי איתות צדדיים (במראות החיצוניות)£

ה הער 

זהירות

כב ייתכןחיצת הרם או בעת רכאשר יורד גש£

פל בתוך הפנס.ויווצר ער

בר  דומה לתופעה של התעבות אדים עלהד

גבי זכוכית החלונות ביום לח, ואינו מעיד על

תקלה כלשהי. בעת הדלקת הפנס, החום

פל. יחד עם זאת,שיתפתח יסיר את הער

ברות מים בתוך הפנס. אנוה של הצטבמקר

צד אחוריבדוק את הפנס.ממליצים לך ל

פנס בלימה עילי1�

פנסים אחוריים2�

:  פנס ער3� (W21W)  פל אחורי 21 וואט
(W5W) נוריות לוחית רישוי  5 וואט  4�
�5 : (W16W)פנס נסיעה לאחור  16 וואט
�6 : (WY21W) פנסי איתות אחוריים  21 וואט
הפנסי עציר7�

ה.הקוד בסוגריים מציין את סוג הנור

ה חדשהה השתמש בנורבעת החלפת נור£

בעלת הספק וצבע זהים.

הה מסוג שונה, הנוראם אתה מתקין נור

עלולה לגרום לתקלה או שלא תפעל ותגרום

כב.לשריפה בר

ץ לרכב מחו
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החלפת נורות

כב.מת הרקד*:  

: 2 וואט.תאור1. ת מראות איפור*

:מית בתא הנוסעים ותאורה קדתאור2. ת מפה

10 וואט

: �LEDת תאור3.  פנימית (משטח טלפון נייד)

: 8 וואט.נור4. ה אחורית בתא הנוסעים

: 5 וואט.נור5. ת תא מטען

: � פנימית (מחזיק כוסות קדLEDת  תאור6. מי)

פנסים ראשיים (נורות הלוגן)

ה הער 

 במקוםLEDת בפנסים הבאים מותקנת נור£

כזה רגילה. לתיקון והחלפה פנה למרנור

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

פנס בלימה עילי£

פנסים אחוריים£

פנסי בלימה£

ה הער 

ה הער צד פנימי

) נגד כיוון השעון  והסרAסובב את המכסה (1.

אותו.

ה הער 

LEDהמנורות הבאות משתמשות בנורות £
במקום נורות רגילות.

אם יש לתקן או להחליף מנורות אלה, פנה£

ס.כז שירות מורשה מיצובישי מוטורלמר

 פנימית (משטח טלפון נייד)LEDת תאור£

 פנימית (מחזיק כוסותLEDת תאור£

מי)קד

כב,ה בצד ימין של הרבעת החלפה של נור£

עו במיכלודא שהחלקים שהוסרו לא יג

ההתפשטות של נוזל הקירור.
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החלפת נורות

ה הער 

תו.) נגד כיוון השעון להסרDסובב את השקע (3.

), משוך החוצהBתוך כדי משיכת הלשונית (2.

).Cאת השקע (

) ודא שהסימןAלאחר התקנה של המכסה (£

)Eעל המכסה פונה כלפי מעלה ושהמכסה (

נעול במקומו. אם המכסה אינו נעול במקומו,

כב בתנועה.הוא עלול להתנתק כאשר הר

מייםפנסי איתות קד

ה מספיק, סובב אתחב עבודכדי ליצור מר1.

בוההגה באופן מלא לכיוון ההפוך לצד ש

ה.ברצונך להחליף נור

), ולאחר מכן משוך אתAהסר את הבורג (2.

) ושחרר את שלושתBכיסוי פנים הכנף (

).Cהתפסים (

ר הפוך.דה, בצע את הפעולות בסלהתקנת הנור4.

כבמת הרקד*:  

זהירות

שרדנהמ רתוי ףנכה םינפ יוסיכ תא ךושמת לא£

ת הכיסוי). אחרCלשחרור שלושת התפסים (

בר.עלול להיש

) ולאחר מכן משוךDהסר את שלושת התפסים (3.

).Eאת  מגן ההתזה (
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החלפת נורות

כבמת הרקד*:  

זהירות

שרדנהמ רתוי ףנכה םינפ יוסיכ תא ךושמת לא£

ת הכיסוי). אחרCלשחרור שלושת התפסים (

בר.עלול להיש

) ולאחר מכן משוךDהסר את שלושת התפסים (3.

).Eאת  מגן ההתזה (

) נגד כיוון השעון והסרFסובב את  השקע (4.

ה מהשקעאותו, לאחר מכן הסר את הנור

בובה נגד כיוון השעון תוך לחיצתה.בסי

ה הער 

רדה, בצע את הפעולות בסלהתקנת הנור5.

הפוך.

), הכנסDבעת התקנה מחדש של התפס (£

) של התפס לחורGראשית את חלק (

).Hולאחר מכן לחץ על ראשו (

מיים*פל קדפנסי ער

ה מספיק, סובב אתחב עבודכדי ליצור מר1.

בוההגה באופן מלא לכיוון ההפוך לצד ש

ה.ברצונך להחליף נור

), ולאחר מכן משוך אתAהסר את הבורג (2.

) ושחרר את שלושתBכיסוי פנים הכנף (

).Cהתפסים (

כבמת הרקד*:  

כבמת הרקד*:  
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החלפת נורות

/פנספנס ער פל אחורי (צד הנהג)

נסיעה לאחור (צד הנוסע)

) ולאחר מכןAהסר את שלושת התפסים (1.

).Dמשוך את  מגן ההתזה (

ה הער 

) מטה, הוצא אתFתוך לחיצת הלשונית (4.

).Gה (בית הנור

) נגד כיוון השעון והסרHה (סובב את הנור5.

אותה.

רדה, בצע את הפעולות בסלהתקנת הנור6.

הפוך.

), הכנסDבעת התקנה מחדש של התפס (£

) של התפס לחור ולאחרIראשית את חלק (

).Jמכן לחץ על ראשו (

: כבהחלק האחורי של הר*

כבמת הרקד*:  

כבמת הרקד*:  
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החלפת נורות

ה הער 

הה, בצע את פעולות ההסרלהתקנת הנור3.

ר הפוך.דבס

) נגד כיוון השעוןCה (סובב את בית הנור2.

ה מביתתו. לאחר מכן, משוך את הנורלהסר

ה.הנור

ה הער 

), הכנסAבעת התקנה מחדש של התפס (£

) של התפס לחורDראשית את חלק (

).Eולאחר מכן לחץ על ראשו (

)Bהחזר באופן מלא את מגן ההתזה (£
למיקומו המקורי בפגוש האחורי.

ביםפנסים אחוריים משול

פתח את דלת תא המטען.1.

ת הפנס אם אתהקל יותר להסיר את יחיד£

מכניס מברג שטוח שקצהו מכוסה בבד או

ת הפנסעצם אחר לרווח שמתחת ליחיד

ומסיר את הפין העליון ביותר, ולאחר מכן

ת הפנס כלפי מעלה.משוך את יחיד

ת) העבר את יחידAת שני הברגים (לאחר הסר2.

ת הפנס.הפנס לאחור והזר את פיני יחיד
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החלפת נורות

ה הער 

ה הער 

רדה, בצע את הפעולות בסלהתקנת הנור4.

הפוך.

בפנס הבלימה נעשה שימוש בנורות מסוג£

LED.ולא בנורות רגילות 

אם יש לתקן או להחליף פנסים אלה, פנה

ס.כז שירות מורשה מיצובישי מוטורלמר

 Cנורות פנסי איתות קד �מיים

D) פנס בלימה � LEDלא ניתן להחלפה (

ה נגד כיוון השעון והסרסובב את בית הנור3.

ה מביתאותו, ולאחר מכן משוך את הנור

ה.הנור

ת לוחית רישויתאור

)Aת הפנס (הסר תוך כדי לחיצה על יחיד1.
כב.לכיוון צד שמאל של הר

רדה, בצע את הפעולות בסלהתקנת הנור4.

הפוך.
ר להב של מברג שטוח המכוסה בבדהחד2.

ה) הצידBאו עצם אחר כדי ללחוץ את הוו (

והסר את העדשה.

ה.ה מבית הנורהסר את הנור3.

ת הפנס, הכנסבעת התקנה של יחיד£

) ולאחרCראשית את הקצה של הלשונית (

).Dמכן יישר את הלשונית (
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החלפת נורות
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05�11.............................................................................................................כבביצועי הר

05�11............................................................................................................כבמשקל הר

07�11..........................................................................................................מפרטי המנוע

07�11........................................................................................................כת חשמלמער

08�11........................................................................................................צמיגים וגלגלים

09�11............................................................................................................תצרוכת דלק

10�11..............................................................................................בולים (נפח מילוי)קי
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כבמספר זיהוי הר

בע במקום המוצגכב מוטמספר זיהוי של הר

באיור.

כבלוחית קוד מידע של הר

ת במקום המתוארכב מחוברלוחית קוד מידע ר

באיור.

כב, את דגםהלוחית מציגה את קוד הדגם של הר

כבבת ההילוכים, קוד צבע המרהמנוע, דגם תי

.‘ וכו

אנא מסור מספר זה בעת הזמנת חלפים.

כב תוויות מידע של  הר

כבקוד דגם הר1.

קוד דגם מנוע2.

בת הילוכיםקוד דגם תי3.

כבקוד צבע מר4.

כבקוד פנים הר5.

קוד אופציונאלי6.

קוד מעטפת7.

כבתוויות מידע של הר 
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מספר מנוע

ריםבעים על בלוק הצילינדדגם המנוע ומספרו מוט

של המנוע כמוצג באיורים.

כבמת הר קד*: 

כבתוויות מידע של הר 
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“ממימפשק גלגלים קד1 1,545 מ

“מרוחב כללי2 1,805 מ

“ממיתשלוחה קד3 995 מ

“מבסיס הגלגלים4 2,670 מ

“משלוחה אחורית5 780 מ

“מך כלליאור6 4,405 מ

“ממרווח גחון  (ללא עומס)7 183 מ

1,685 מגובה כללי (ללא עומס)8

“ממפשק גלגלים אחורי9 1,545 מ

כב מידות הר

כבמידות  הר 



4

4 4
 11

11-05מפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטים

“שבת הילוכים ידניתתי 205 קמ
בית   מהירות מר

CVTש“ 200 קמ

    
בוב מינימלרדיוס סי

‘כבמר 5.7 מ

‘גלגל 5.3 מ

כב  ביצועי הר

כבביצועי הר 

כבמשקל הר 

                                                                           5 אנשיםבים   מספר מוש

“ג 1,425 “ג 1,455ק “ג 1,460ק “ג 1,490ק “ג 1,520ק “ג 1,550ק ק

“ג 1,475 “ג 1,534ק “ג 1,523ק “ג 1,576ק “ג 1,570ק “ג 1,633ק ק

“גבימשקל כללי מר “ג                             2,050 ק                                                                        2,150 ק

כב משקל הר

פריט
בת הילוכים ידניתתי

(CVT)בת הילוכים רציפה תי

2WD4WD

GK1WXJMX L6/
GK1WXJMX R6

GK1WXJHX L6/
GK1WXJHX R6

GK1WXTMX L6/
GK1WXTMX R6

GK1WXTHX L6/
GK1WXTHX R6

GK1WXTMXZ L6/
GK1WXTMXZ R6

GK1WXTHXZ L6/
GK1WXTHXZ R6

ללא תוספות

אופציונליות

עם תוספות

אופציונליות

משקל עצמי
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“ג 1,200מיקד ק

“ג 1,160אחורי ק

“געם בלמים 1,600 ק

“גללא בלמים 750  ק

“גהבי על וו הגרירעומס מר 80 ק

“גב מרמשקל כולל משול “גבי                                          3,650 ק                                                                   3,750 ק

“גבי של הנגררמשקל יצול מר  25 ק

“גבי על הגגעומס מר 50 ק

פריט
בת הילוכים ידניתתי

(CVT)בת הילוכים רציפה תי

2WD4WD

GK1WXJMX L6/
GK1WXJMX R6

GK1WXJHX L6/
GK1WXJHX R6

GK1WXTMX L6/
GK1WXTMX R6

GK1WXTHX L6/
GK1WXTHX R6

GK1WXTMXZ L6/
GK1WXTMXZ R6

GK1WXTHXZ L6/
GK1WXTHXZ R6

ביעומס מר

על הסרן

המשקל גריר

בימר

ה הער 

ביים.כים המרכב תתבצע חריגה מעל לערבעת השימוש בראסור ש    £

מפרטי הגרור בהתאם להמלצות היצרן.   £

כבמשקל הר 
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11-07מפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטים

4B40דגם מנוע

4 בטורריםמספר הצילינד

“קנפח כולל 1,499 סמ

“מחקד 75.0 מ

“ממהלך 84.8 מ

עילי כפולגל זיזים

הזרקה אלקטרוניתהכנת תערובת

“דKw 120ביהספק מר /5,500 סל

“דN.mבימומנט מר  1,800/250 � 4,500 סל

 מפרטי המנוע

מפרטי המנוע 

12V  מתח 

מצבר
Q-85 (JIS)סוג 

55Ahבול (5 שעות)קי

*110A, 150Aתפוקת אלטרנטור

NGKSILKR7H8סוג מצתים

כת חשמל מער

1   : מיתכב עם  מחמם שמשה קדכלי ר*
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גלגל

215/70R 16 100H225/55R 18  98Hסוג הצמיג 

חישוק
x 6  1/2 JJ, 16 x 6  1/2 J18 x 7 J 16ה מיד

“מהיסט                                                                           38 מ

ה הער 

 מיוחד.AS&G) הם בעל מצבר AS&Gכת עצור וסע (כב המצוידים במערכלי ר£

כת עצור וסע.ה של המצבר או לפעולה לא תקינה של מערהשימוש במצבר אחר עלול לגרום לפריקה מהיר

כז שירות מורשה של מיצובישי .פנה למר

 צמיגים וגלגלים

צמיגים וגלגלים 

“ בעמוד 12�10.£     כאשר מחליפים צמיג או גלגל,  עיין בנושא החלפת גלגלים וצמיגים

כז שירות מורשה של מיצובישי .כבך פנה למרלמידע אודות השילוב המשמש בר£    

ה הער 
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11-09מפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטים

תצרוכת דלק 

 תצרוכת דלק

בתנסיעה משול

CO2פליטת 
“מ)’(גר /ק

תצרוכת דלק

“מ)’(ל 10 ק 0 /

פריט

בת הילוכים ידניתתי

תצרוכת דלק

“מ)’(ל 10 ק 0 /

תצרוכת דלק

“מ)’(ל 10 ק 0 /

נסיעה בין�

עירונית
נסיעה

עירונית

4WD

2WD

1516.68.25.7

1546.78.06.0

1597.08.26.2
CVT

כב מסוים.התוצאות המוצגות לא מבטאות את תצרוכת הדלק בר£

ה מזו, סגנון הנהיגה שלכב זה עשוי להכיל שינויים מיוחדים. יתרכב מאותו דגם. בנוסף, רכב עצמו לא נבדק, לכן ישנם הבדלים בלתי נמנעים בין כלי רהר

כב והתחזוקה, משפיעים על תצרוכת הדלק שלו.ת הנהיגה ברהנהג ותנאי התנועה, וכן מיד

ה הער 
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בולים (נפח מילוי) קי

בולים (נפח מילוי)קי 

ראה עמוד 04�10 שמן מנוע 1

                   כמות                                           חומרי סיכה מומלצים                               פריט’ מס

DOT4 או DOT3נוזל בלמים 

: סיליקט, אמין, ניטראט ובוראט ארוך חיים בטכנולוגיית חומצה אורגנית הי ברידית.*   נוזל קירור זהה באיכות גבוהה על בסיס אתילן גליקול ואינו מכיל

4.0 ליטראגן שמן

0.2 ליטרמסנן שמן

0.1 ליטרמצנן שמן

ךלפי הצורנוזל בלמים
2

ךלפי הצורנוזל מצמד

�4.3 ליטרנוזל שטיפה3
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11-11מפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטים

                   כמות                                           חומרי סיכה מומלצים                               פריט’ מס

  
4 

M/T5.0 ליטר

CVT6.0 ליטר

7.8 ליטר  5

MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER
LONG LIFE COOLANT PREMIUM

ך*או  שווה ער

בולים (נפח מילוי)קי 

(כולל 0.65 ליטרנוזל קירור מנוע 

במיכל ההתפשטות)

בת הילוכים רציפהנוזל תי
MITSUBISHI MOTORS GENUINE

CVTF-J4

.long lifeברידית אורגנית המבוסס על אתילן גליקול, ללא סיליקט, אמין, ניטרט ובוראט בטכנולוגיה הי נוזל קירור תואם מאיכות גבוהה*

בת ההילוכים).ס (השימוש בנוזל אחור עלול לגרום נזק לתי  המקורי של מיצובישי מוטורCVTF-J4השתמש רק בנוזל £

ה הער 

2.6 ליטרבת הילוכים ידניתשמן תי6

0.5 ליטרהבת העברשמן תי7

0.4 ליטרשמן דיפרנציאל אחורי8

HFO-1234yfם430�470 גרקרר למיזוג אוויר9

MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI
GEAR OIL ECO, API GL-4, SAE 75W-80

MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid
Gear Oil API GL-5, SAE 80

                   כמות                                           חומרי סיכה מומלצים                               פריט’ מס
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אינדקסאינדקסאינדקסאינדקסאינדקס 12-02

� חללי אחסוןאחסון 

28�7.............................................בוקיםמחזיק בק

29�7...................................................מחזיק כוסות

29�7.............................................מחזיק כרטיסים

32�7.................................................מתלה מעילים

29�7........................................................תא כפפות

29�7..................................בת קונסולת רצפהתי

33�7....................................לוח רצפת תא מטען

23�3..................................................כת� מעראזעקה 

29�3..............................ביטול/הפעלת האזעקה

26�3............................................כתת המעררהגד

28�3..............................................כתנטרול המער

אלקטרוני (שולל התנעהאימובילייזר  

03�3.........................................................בה)נגד גני

ב

כת למניעת נעילתמער

 50�ABS(................................................6גלגלים (

44�6.................................................פידות בלמיםר

3  �1.........................הבקרים ומחוונים � סקיר

ריך מקוצר)(ראה גם מד

6�1..........................................................כבפנים הר

8�1.............................................................תא מטען

9�1................כב (חזית)החלק החיצוני של הר

10�1.........כב (מאחור)החלק החיצוני של הר
ת אקלים אוטומטי למצבבקר

10�7.................... למיזוג אוויר)))))DUAL(((((דו�אזורי  
14�7.........הפעלת אוויר חיצוני ואוויר ממוחזר

מיתה של השמשה הקדהפשר
11�7...............................................................וחלןנות

12�7..........כת במצב אוטומטיהפעלת המער
12�7....................כת במצב ידניהפעלת המער

14�7.........כת מיזוג האווירבוי מערהפעלה/כי
12�7...................................כוונון מהירות המפוח

13�7..............................הת טמפרטורמתג בקר
נהיגה במצבים בהם האוויר החיצוני

15�7.................................................................      מזוהם
16�7.............התאמה אישית של מיזוג האוויר

05�7.............................ת אקלים� מיזוג אווירבקר
כתהמלצות הפעלה חשובות למער

02�7......................................................מיזוג האוויר
המלצות לקרר ולחןמר סיכה של

02�7.....................................כת מיזוג האווירמער
מיתה של השמשה הקדהפשר

07�7............................................וחלןנות הדלתות

07�7..........כת במצב אוטומטיהפעלת המער
08�7....................כת במצב ידניהפעלת המער

09�7.........כת מיזוג האווירבוי מערהפעלה/כי
23�7......................................................מטהר אוויר
02�7.....................................................פתחי אוורור

04�7.........................................שינוי מצב שנבחר
כות סיוע לנהג)(ראה ב�מערת שיוט בקר

א

ג

בלמים

43�6.................................................................בלימה

44�6..........................כאשר הבלמים רטובים�

04�6..........................................................בלם חניה

05�6..........................................בלם חניה חשמלי

49�6.................................בלימה*כת סיוע למער

49�6...............ת חירום*כת איתות לעצירמער

32�3...................................................מיגג שמש פנור

33�3.......................................מיגג שמש ווילון קד

34�3..........................................................וילון אחורי

126�6..................................גגון � עומסי מטען

גלגל

08�11.............................מפרטי צמיגים וגלגלים

החלפת גלגל (ראה ב�חירום)

20�8.........................................................................הגריר

20�8............................כבךאם צריך לגרור את ר

20�8..............................כב אחרכבך גורר ראם ר

21�8......כב באמצעות משאית גררת הרגריר

22�8...............................................ת חירוםגריר

127 �6..............................................ת גרורגריר
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12-03אינדקסאינדקסאינדקסאינדקסאינדקס

דלק

09�11.................................................תצרוכת דלק

דלתות

21�3.................................דלת תא המטען

21�3....................................נעילה/ביטל נעילה�

16�3......................................................דלת

02�3............................................................מפתחות

03�3......................................תג מספר מפתח�

05�3............................כת נעילה מוחלטת*מער

04�3......................כת כניסה ללא מפתח*מער

08�3...................כת הפעלה ללא מפתח*מער

נעילה וביטול נעילה באמצעות

17�3.............................................................המפתח

17�3..............כבנעילה וביטול נעילה מתוך הר

17�3....................נעילה ללא שימושת במפתח

18�3.......................כזיתנעילת דלתות מר

נעילה וביטול נעילה של דלת�

18�3.....................................................תא מטען

19�3..................................נעילת מוחלטת

19�3.......................................כתת המעררהגד�

20�3.........................................כתנטרול המער�

תותלדב נעילה להגנת ילדים 

20�3.............................................................תוירוחא

52�EPS(..........................................6הגה כוח (

היגוי

73�5..........................................חימום גלגל ההגה

74�5..........................................................מתג צופר

17�6.............................................נעילת גלגל הגה

19�6................................בוי המנועהתנעת וכי

23�6.........אם המפתח אינו פועל באופן תקין

23�6.......................................בופעולת מגדש טור

16�4............................תינוקות וילדים קטנים�

18�ISOFIX..4 לש םינוש תומוקמל המאתה

22�4........................כת ריסון לילדהתקנת מער

11 �4.......................כוונון גובה חגורות בטיחות

10�4............................ת הבטיחותת חגורתזכור

67�5.................................................םחיישן גש

109�6.......................חיישנים לנסיעה לאחור*

110�6..............................ה מפני מכשוליםאזהר

110�6.....................................אזור זיהוי מכשולים

04�4..........................................ביםחימום מוש

13�6.........................................חימום המראות

ה חירוםחירום � במקר

02�8.............................................כב נתקעאם הר

אם לא ניתן להעביר את מצב ה

02�OFF...........................8הפעלה למצב 

24�8................................הפעלה בתנאים קשים

02�8..................................................התנעת חירום

04�8.........................התחממות יתר של המנוע

05�8......................................................כלים ומגבה

05�8.............................................................אחסון�

13�8.............................כיצד להחליף גלגל

15�8.............................הוצאת הגלגל החלופי�

13�138�138�138�138�8..................................................................................................................................מידע אודות גלגל חלופימידע אודות גלגל חלופימידע אודות גלגל חלופימידע אודות גלגל חלופימידע אודות גלגל חלופי�����

15�158�158�158�158�8....................................................................................................................................................................................................................................................................החלפת גלגלהחלפת גלגלהחלפת גלגלהחלפת גלגלהחלפת גלגל

18�8...............................אחסון הגלגל החלופי�

19�8.............................אחסון הכלים והמגבה�

19�8.............................................צלחת גלגלים�

ה

ח

ד

08�4..........................................חגורות בטיחות

24�4................................בדיקת חגורות בטיחות

09�4....ת בטיחות בעלת 3 נקודות עיגוןחגור

ת בטיחות בעלת 3 נקודות עיגוןחגור

12�4.................................ב האמצעי אחורבמוש

13�4..ירוחא בשומב תוחיטב תרוגח ןוסחא�

14�4......ת בטיחות בזמן הריוןת חגורחגיר

כת מותחני חגורות בטיחותמער

14�4......................................................ומגביל כוח

ב (מושכת ריסון לילדמער

15�4.................................................בטיחות ליליד)

17�4.....................................ילדים גדולים יותר�
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32�7...............................................ידיות אחיזה

64�5......................................ידית פנסי איתות

06�8...................................כה לתיקון צמיג�1ער

07�8.....כה לתיקון צמיגכיצד להשתמש בער

22�10............................................נורות � החלפה

20�8...................................................................הגריר

30�3.............................� הפעלהחלונות חשמליים 

31 �3..........................................................קוצב זמן

30 �3.........מתגי הפעלה חשמלית של החלון

08�6.........................................................................חניה

אל תסובב את ההגה עד הסוף במשך

09�6.................................................................בזמן ר

04�6...........................................................בלם חניה

05�6...........................................בלם חניה חשמלי

09�6..........................................................בעת חניה

09�6..........................................כבבת הרבעת עזי

08�6....................................................חניה בשיפוע

09�6.............................חניה כאשר המנוע פועל

24�7...................................................................ה*מאפר

66�5...............................מגבים ומתזים � מתג

66�5...................................מגבי שמשה אחורית

14�10............................� להבי מגבים � החלפה � 

67�5........................................................םחיישן גש

72�5................מיתמתג חימום השמשה הקד

70�5...........................מגב ומתז של חלון אחורי

71�5....................מתג שטיפת פנסים ראשיים

71�5....................ה של חלון אחורימתג הפשר

69�5.............................מיתמתזי השמשה הקד

14�10.............................להבי מגבים � החלפה

15�10..........................................להבי מגב אחורי

05�8................................................מגבה וכלים

23 �6..............................................בומגדש טור

23�7..................................................מגני שמש

11�1.............................................ריך מקוצרמד

11�1...............נעילת הדלתות ודלת תא מטען

12�1............................................ב הנהגאזור מוש

INVECS III CVTבת הילוכים תי
14�1.................בעלת 8 הילוכים ומצב ספורט

15�1....................................................תצוגה עילית

15�1.....................................ב�תכליתיתתצוגה ר

ב בטיחות לילדיםמוש

ב (מושכת ריסון לילדמער

15�4.................................................בטיחות ליליד)

י

כ

מ

כבטיפול בר

06�9..................................................ניקוי גג שמש

02�9.....................כבאמצעי זהירות בטיפול בר

02�9......................כבניקוי הצד הפנימי של הר

03�9.....................כבניקוי הצד החיצוני של הר

נקיטת אמצעי זהירות בעת הטיפול

02�10................................................................כבבר

ט

05�8.........................................................................כלים

כריות אוויר

אמצעי זהירות  שיש לנקוט בעת

כב עםכת ריסון לילד ברהתקנת מער

27�4............................מיכרית אוויר לנוסע הקד

25�4........................................................כריות אוויר

כת ריסון לילד של כריותאופן פעולת מער

25�4.....................................................................אוויר

36�4.....................כת כרית האווירטיפול במער

33 �4..............................................כרית אוויר ווילון

29�4................מיכרית אוויר לנהג ולנוסע הקד

30�4........................כי הנהגברכרית אוויר של ל

32�4..................................................כרית אוויר צד

מתג הפעלה/נטרול כרית האוויר

28 �4.........................................מישל הנוסע הקד

כתה למערנורית/תצוגת אזהר

35 �4.....................................................כרית האוויר
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08�5.....................................................מד נסיעה�

06�5...................................מסך הודעות קופצות

05�5.........................................................מסך מידע

10�5...............................כתמסך בדיקת מער�

08�5...........................................ת שירותתזכור�

07�5..........................תצוגה של דלת פתוחה�

08�5..........ה חיצוניתתצוגה של טמפרטור�

ת נוזל קירורתצוגה של טמפרטור�

07�5...............................................................מנוע

08�5................................ת הדלקתצוגה של יתר

30�7........................................בוקיםמחזיק בק

24�7........................................מחזיק כרטיסים

04�11.............................................כבמידות הר

מידע כללי

02�2............................................ת סוג הדלקבחיר

הוראות בטיחות לשמן מנוע

05�2.....................משומש ומידע אודות סילוקו

04�2.............................................התקנת אביזרים

05�2...............................................חלקים מקוריים

06�2........מידע על סילוק מצברים משומשים

03�2............................................מילוי מיכל הדלק

אוהחשמל כת שינויים/תיקונים במער

05�2...............................................כת הדלקבמער

03�10....................................מכסה תא המנוע

03�10........................................ממיר קטליטי*

כות סיוע לנהגמער

 (עם(BSW)ת שטחים מתים אזהר

95�6....................................ב)*סייען החלפת נתי

43�6.................................................................בלימה

44�Auto hold.....................................6מאפיין �

49�6..........ת חירום*כת איתות לעצירמער�

49�6............................בלימה*כת סיוע למער�

כת למניעת נעילת גלגליםמער�

) ABS(..........................................................6�50

47�6...................................סייען זינוק בעליה*�

55�6.......................................................ת שיוטבקר

65�ACC(..............6בית* (פטית שיוט אדבקר

37�6.........ת אלקטרוניתהנעה כפולה מבוקר

הנעה כפולה � הנעה ל�4 גלגלים�

40 �6..........................................................הפעלה�

כב עםאמצעי זהירות לנהיגה בר�

42 �6...................................הנעה ל�4 גלגלים

42�6...חטש תגיהנ רחאל הקוזחתו הקידב�

101�6.......(LDW)ב* התרעת סטייה מנתי

התרעת תנועה חוצה מאחור

*(RECTA)........................................................6�99

60�6...............................................מגביל מהירות*

29�6..................................מהבהבים בעת נהיגה

S-AWCכת מער
 (Super-All Wheel Control).............6�37

49 �6..............ת חירום*כת איתות בעצירמער

כת אפחות התנגשותמער

78�6.................................(FCM) מית*קד

83�6...................(FCM ON/OFF) מתג�

בותת יציכת בקרמער

53�ASC*(.............................................6פעילה* (

17�4.....................................ילדים גדולים יותר�

16�4............................תינוקות וילדים קטנים�

18�ISOFIX..4 לש םינוש תומוקמל המאתה

22�4........................כת ריסון לילדהתקנת מער

11 �4........................כוונון גובה חגורות בטיחות

10�4............................ת הבטיחותת חגורתזכור

ביםמוש

07�4............................................ת אזור מטעןיציר

02�4.......................................................בכוונון מוש

03�4................................בים אחורייםמוש

02�4.................................מייםבים קדמוש

03�4...............................................כוונון חשמלי�

02�4.......................................................כוונון ידני�

04�4..............................................ביםמחמם מוש

03�4.......................................................משענות יד

06�4.....................................משענות ראש

07�4..........................................ההתקנה/הסר�

05�4.................................................כוונון הגובה�

02�5.......................................................מחוונים

הנוריות חיווי, נוריות אזהר

22�5...............ורדימת הודעות במסך מידע

22�5..................הרשימת נוריות חיווי ואזהר�

46�5.........................................................נוריות חיווי

46�5...................................................הנוריות אזהר

48�5.........................................תצוגת מסך מידע

50�5.........................(HUD)תצוגה עילית 

03�5..................................ב תכליתיתתצוגה ר

08�5...................................ברחק מצטמד מר�
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בותת יציכת בקרבוי מערכי�

54�ASC OFF(.........................6בית* (אקטי

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרמער

)TPMS*(.......................................................6�104

52�EPS(.............................6כת הגה כוח (מער

24�AS&G(.6כת עצור/סע אוטומטית (מער

ה/תצוגת חיוויאם נורית האזהר�

כת למניעת האצה פתאותחץמער

89�UMS*(.....................................6בלתי רצויה (

116�6............................כת ניטור היקפית*מער

13�6.............................מצלמה לנסיעה לאחור*

מפרטים

05�11..................................................כבביצועי הר

02�11......................כבלוחית קוד מידע של הר

02�11........................................כבמספר זיהוי הר

03�11...................................................מספר מנוע

04�11...................................................כבמידות הר

06�11.................................................כבמשקל הר

07�11...............................................מפרטי המנוע

07�11.............................................כת חשמלמער

08�11.............................................צמיגים וגלגלים

09�11.................................................תצרוכת דלק

10�11..................................בולים (נפחי מילוי)קי

02�11...............................כבתוויות מידע של הר

02�3.....................................................מפתחות

02�3...........................................תג מספר מפתח

04�3..............כת כניסה ללא מפתח*מער

10�6.......מראות חיצוניות לראייה מאחור

13�6..............................................חימום המראות

10�6...............................................לכוונון המראות

11�6...............קיפול ופתיחה של מראות הצד

קיפול ופתיחה של מראות הצד

11�6............באמצעות המתג לקיפול מראות

04�4.................................................משענות יד

05�4............................................משענות ראש

05�11............................................כבמשקל הר

מתגים

71�5....................ה של חלון אחורימתג הפשר

72�5..............מיתמתג חימום של שמשה קד

13�6.......................................מתג הצתה*

14�6.....................................להוצאת המפתח�

ניתוק אוטומטי של החשמל�

14�ACC................................................6במצב 

14�6...........................מתג התנעת מנוע*

15�6............מצב של מתג המנוע ותפקידו�

66�5......................................מתג מגבים ומתזים

64�5.....................................מתג מהבהבי חירום

ב לפנסים ראשיים ומחליףמתג משול

55�5..................................................................אורות

65�ECO.....................................................................................................................................................................................................................................................5*מתג מצב 

66�5..............................................פלמתג פנס ער

74�5.........................................................מתג צופר

71�5....................מתג שטיפת פנסים ראשיים

ת ביטול נעילה של הדלתותרהגד�

06�3.........................................ודלת תא מטען

05�3.....תטלחומה הליענה תכרעמ תלעפה�

05�3.....................ראות החיצוניותמ תלעפה�

14�6.....להוצאת המפתח ממתג ההצתה�

04�3..................................נעילה/ביטול נעילה�

08�3...........כת הפעלה ללא מפתח*מער

14�3.........................................................אזהרות�

הפעלה ללא תפקוד הפעלה ללא�

16�3...........................................................מפתח

כתטווח הפעולה של מער�

09�3.............................ההפעלה ללא מפתח

02�3.....................................................מפתח חכם

07�3..........................................החלפת סוללה�

אם המפתח החכם אינו פועל�

23�6..................................................באופן תקין

07�3....................חוק � החלפת סוללהשלט ר

17�6.............ת המפתח החכםת להסרתזכור

08�10......................................................................מצבר

08�10........בדיקת האלקטרוליט של המצבר

113�6........................מצלמה לנסיעה לאחור*

מראות

23�7....................................................מראת איפור

05�3......................הפעלת המראות החיצוניות

10�6..............מראה פנימית לראייה לאחור

10�6...........................................להפחתת הסנוור

10�6......................................לכוונון מצב המראה
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02�6.........................נהיגה, אלכוהול ותרופות

נהיגה

כות סיוע לנהג)(ראה גם מער

24�8.....................הפעלה בתנאים קשים

24�8.................ך משובשת או מחורצתרבד�

24�8.........................................כים מוצפותרבד�

24�8.....כים מכוסות בשלג או קפואותרבד�

02�6................................................נהיגה חסכונית

03�6.............................נהיגה, אלכוהול ותרופות

03�6.......................טכניקות לנהיגה בטיחותית

בולים)נוזל (קי

05�10............................................נוזל קירור מנוע

05�10.....................בדיקת מפלס נוזל קירור�

06�10......................................הוסף נוזל קירור�

06�10.............................................מונע קיפאון�

07�10...................................................נוזל שטיפה

07�10........................נוזל בלמים / נוזל מצמד*

22�10...................................................� החלפהנורות 

29�10....................................................לוחית רישוי

28�10............................ביםפנסי אחוריים משול

25�10...................................מייםפנסי איתות קד

24�10.................פנסים ראשיים � נורות הלוגן

פל אחורי (צד הנהג)/ פנספנס ער

27 �10........מי)נסיעה לאחור צד הנוסע הקד

26�10......................................מייםפל קדפנס ער

46�5.............................................הנוריות אזהר

46�5.................................................נוריות חיווי

ניקוי

02�9.....................כבאמצעי זהירות בטיפול בר

03�9.......................כבךהצד החיצוני של ר

04�9...........................................במזק אוויר קר�

06�9.......................................................גג שמש�

05�9.........................................גלגלי אלומיניום�

05�9.........................................................הברקה�

05�9...........................................................חלונות�

05�9...................................................חלקי כרום�

05�9...........................................חלקי פלסטיק�

05�9................................................להבי מגבים�

04�9............................................מריחה שעווה�

03�9.........................................................שטיפה�

06�9...................................................תא המנוע�

02�9.......................כבךהצד הפנימי של ר

03�9....................................................בעי*עור ט�

02�9...........פלסטיק, ויניל, בד וחלקי ריפוד�

02�9..............................................................ריפוד�

ניתוק אוטומטי של החשמל

14�ACC....................................................6במצב 

נעילה וביטול נעילה

אימובילייזר  אלקטרוני

03�3..........................בה)(שולל התנעה נגד גני

32�3...........................מי חשמלי*גג שמש פנור

16�3................................................................דלתות

21�3.............................................דלת תא המטען

02�3...........................................................מפתחות

04�3.......................כת כניסה ללא מפתחמער

08�3...................כת הפעלה ללא מפתח*מער

18�3..............................כזיתנעילת דלתות מר

19�3...........................כת נעילה מוחלטת*מער

20�3תוירוחא תותלדב”נעילה להגנת ילדים” 

23�3..............................................כת אזעקהמער

30�3...........................הפעלת חלונות חשמלית

18�3..............................כזיתנעילת דלתות מר

17�10.......................................................נתיכים

21�10...........................................החלפת נתיכים

17�10...............................................בורי נתיכיםחי

18�10...............................נתיכים בתא הנוסעים

19�10...................................נתיכים בתא המנוע

18�10................................בול עומס של נתיךקי

פ

פנסים

63 �5..........ת פנסים ראשיים אוטומטיתבקר

64�5............................................ידית פנסי איתות

64�5.....................................מתג מהבהבי חירום

65�ECO................................5מתג מצב 

57�LED.....................5ה של פנסי נורית אזהר

63�5.........................פנסים ראשיים אוטומטית

נ
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55 �5...............................................פנסים ראשיים

57 �5......................................פנסים לנהיגה ביום

66 �5............................פל אחורי� מתגפנסי ער

65 �5...........................מי � מתגפל קדפנסי ער

56�5....בוי אוטומטי של הפנסים הראשייםכי

כוונון גובה אלומת אור הפנסים

62�5...........................................................הראשיים

61�5......................................כבת כניסה לרתאור

62�5...................................עה הביתהת הגתאור

04�3........................... � החלפת סוללהחוקשלט ר

04�10.................................................שמן מנוע

25�7............................שקע חשמלי לאביזרים

31�7........................ � כיסוי אזור המטעןתא מטען

33�7.............................................ת מטעןווי קשיר

33�7..............................ווי תלייה לפריטים קלים

25�7................................................ה פנימיתתאור

28�7...................בוי אוטומטיה פנימית כיתאור

28�LED.....................................7ה פנימית תאור

 (משטח לטלפוןLEDה פנימית תאור

28�7...................................................................חכם)

27�7.......................................ת תא המטעןתאור

26�7....................................ת תא הנוסעיםתאור

58 �5..................................................מחליף אורות

28�7.........הבוי אוטומטי של התאורפעולת כי

תחזוקה

02�10......כבאמצעי זהירות בעת הטיפול בר

14�10.............................להבי מגבים � החלפה

03�10.............................................ממיר קטליטי*

מכסה תא המנוע03�10

08�10...............................................................מצבר

08�10...בדיקת האלקטרוליט של המצבר�

05�10............................................נוזל קירור מנוע

05�10....................בדיקת מפלס נוזל קירור�

06�10.....................................הוסף נוזל קירור�

06�10.............................................מונע קיפאון�

07�10...................................................נוזל שטיפה

07�10........................נוזל בלמים / נוזל מצמד*

22�10............................נורות פנסים � החלפה

17�10.............................................................נתיכים

21�10......................................החלפת נתיכים�

17�10..........................................בורי נתיכיםחי�

10�10.............................................................צמיגים

צ

ש

ת

10�10......................................................צמיגים

10�10.............................................................צמיגים

11�10...............................................לחצי ניפוח�

12�10.....................בת  צמיגים וגלגליםהצל�

11�10..........................................מצב הגלגלים�

13�10.................................................צמיגי שלג�

13�10....................שרשראות שלג לצמיגים�

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרמער

)TPMS*(.......................................................6�104

התאור

ב לפנסים ראשייםמתג משול

55�5.....................................ומחליף אורות

58�5.........................................אור גבוה אוטומטי

57�5...................................ת הפנסיםזמזם בקר

58�5..............................הבהוב בפנסים ראשיים

56�5....בוי אוטומטי של הפנסים הראשייםכי

כוונון גובה של אלומות אור של

62�5..............................הפנסים הראשיים

64�5............................................ידית פנסי איתות

57�5.......................................פנסים לנהיגה ביום

62�5...................................עה הביתהת הגתטור

61�5......................................כבת כניסה לרתאור

27�7....................................................ת מפהתאור
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11�10...............................................לחצי ניפוח�

12�10.....................בת  צמיגים וגלגליםהצל�

11�10..........................................מצב הגלגלים�

13�10................................................צמיגי שלג�

13�10....................שרשראות שלג לצמיגים�

04�10.......................................................שמן מנוע

16�10............................................תחזוקה כללית

29�6................................בת הילוכים ידנית*תי

בת הילוכים רציפהתי

INVECS-III CVTבעלת 8 הילוכים) 

30�6.................................................. ומצב ספורט

30�6...................................הפעלת בורר הילוכים

36�6....................הפעלת בורר הילוכים רציפה

33�6.....................................................מצב ספורט

34�6........................................מצבי בורר הילוכים

בתחשת תקלה בתיכאשר מתר

35�6................................................הילוכים רציפה

כאשר לט ניתן להוציא את בורר

31�6.........................(חניה)P ההילוכים ממצב 

32�6..........................תצוגת מצב בורר הילוכים
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