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11-17  נתונים טכניים    

 11
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ריךכבך החדש. מד בתור ר טריטון L200מיצובישי ת את בחרה לך על שתוד
ביםהפעלה זה יסייע לך להבין ולהינות הנאה מלאה מהמאפיינים הטובים והר

ך הנכונה להפעלתרתו להציג לך את הדכב זה. הוא מכיל מידע שמטרשל ר
בית מהנהיגה.ולאחזקת מכוניתך שתבטיח לך את ההנאה המר

בצע שינויים בתכנוןת לעצמה את הזכות ל בע“מ שומרסמיצובישי מוטור
בותבצע שיפורים במוצר זה ללא התחייובמפרטים ו/או להוסיף תוספות או ל

כלשהי להתקינם במוצרים קיימים. על הנהג מוטלת חובה כוללת ומלאה לציית
כב.עים לכלי רלחוקים ולתקנות הנוג

ריך הפעלה זה נכתב בהתאמה לחוקים ולתקנות אלו, אולם חלק מהתוכןמד
בתה לחוקים ולתקנות שיתוקנו במועד מאוחר יותר לכתייכול לעמוד בסתיר

ריך.המד

תה. הבעלים הבאים יעריכוריך ההפעלה במכונית בעת מכיראנא השאר את מד
ריך הפעלה זה.את הגישה למידע הנכלל במד

כבך:תיקונים בר

כב בתקופת האחריות:כלי ר
ס.מיצובישי מוטורכז שירות מורשים של בצע את התיקונים במרמומלץ ל

ב שכלבר מחייכב. אין הדמות הגימור של הרריך ההפעלה מתייחס לכל רמד
כשת.כב שרכות קיימות ברהמער

בה.ת זו נכתב בלשון זכר, אולם מתייחס לזכר/נקכל הכתוב בחובר

.זהירות�  ו האזהרך הספר מופיעות המילים לאור

ת. אי מילוי ההוראות ככתבן,ת לזהירות מיוחדהן משמשות כתזכור

כבך.עלול להסתכם בפציעה או בנזק לר

˙Â¯È‰Ê

‰¯‰Ê‡

ה לפציעה קשה או למוות אםבירמציינת אאפשות ס
לא מצייתים להוראות.

גויה שעלולה לגרוםמציינת אזהרות או הפעלה ש
כב.לפציעה אישית או לנזק לר

ב גם לסמל הבא:שים ל

נותנת מידע חשוב. :ההער

: אבזור אופציונלי.*       

ה� ראה קטלוגהאבזור יכול להשתנות בהתאם למפרט המכיר
המכירות.

ריך הפעלה זה:בות המופיעים במדראשי תי

 :   A/Tתיבת הילוכים אוטומטית תיבת הילוכים אוטומטית תיבת הילוכים אוטומטית תיבת הילוכים אוטומטית תיבת הילוכים אוטומטית 
:  M/Tתיבת הילוכים ידנית  תיבת הילוכים ידנית  תיבת הילוכים ידנית  תיבת הילוכים ידנית  תיבת הילוכים ידנית  

 : LHDהגה בצד שמאל הגה בצד שמאל הגה בצד שמאל הגה בצד שמאל הגה בצד שמאל 
 : RHDהגה בצד ימין הגה בצד ימין הגה בצד ימין הגה בצד ימין הגה בצד ימין 
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ריך מהירה כללית / מדסקיר   1-1

1ה כלליתסקירתוכן עניינים
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10תחזוקה

11נתונים טכניים

12אינדקס



1-2 מבט כללי / מדריך מהיר     

(איזור הנהג)מכשירים ובקרים 1 

 5�20’מתג מגבים ומתזים עמ

 5�2’לוח מחוונים עמ

מתג כיוון טווח פנסים ראשים* עמ' 5�18

מתג הפעלה של המראות החיצוניות*

 עמ' 6�9

ב לפנסים הראשיים ולאור הנמוך עמ' 5�15מתג משול

ידית איתות עמ' 5�18

מי* עמ' 5�19פל קדמתג פנס ער

פל אחורי עמ' 5�20מתג פנס ער

מתג שטיפת פנסים ראשיים* עמ'5�24

)ASCבות פעילה (ת יציבקר לOFFמתג 

עמ‘ 6�59

ידית לפתיחת מיכל הדלק

עמ' 2�2

מכשירים ובקרים (אזור הנהג)

מתג התנעה* עמ' 6�12

מתג מנוע* עמ' 6�13

)LDWב  (ת סטייה מנתימתג אזהר

עמ' 6�72

 מתג נעילת חלונות* עמ' 3�22

ת חלונות חשמליים* עמ' 3�21מתג בקר

ידית שחרור של מכסה תא המנוע

עמ' 10�4

חוק * עמ' 6�30מתגים על ההגה לשליטה מר



ריך מהיר מבט כללי / מד   1-3

 1

ת האדים של השמשה האחורית עמ' 5�25מתג הפשר

מצת סיגריות עמ' 7�19

ידית הילוכים* עמ' 6�25
 בורר הילוכים* עמ' 6�27ידית

מחזיק כוסות  עמ' 7�24

מתג אורות מצוקה עמ' 5�19

מיזוג אוויר*/ חימום* עמ‘ 7�5

מכשירים ובקרים

מכשירים ובקרים

ת שיוט* עמ' 6�62מתגי בקר

כת שמע*חוק במערמתגים לשליטה מר

Bluetooth® 2.0ממשק 
(אם קיים)

 כרית אוויר (SRS)כת ריסון נוספת מער

ב הנהג) עמ' 4�21, 4�25(למוש

מתג צופר עמ' 5�26

מתג נעילת דיפרנציאל אחורי* עמ' 6�44

ב* עמ' 4�3מתג חימום מוש

  עמ' Auto Stop & Go*6�22 כתבוי מערמתג כי

  Easy select 4WD*    6�34 'עמ 

Super select 4WDII    6�39 'עמ 

בת אחסון ברצפת הקונסולהתי

עמ' 7�23

שקע אביזרים (אם קיים)
ידית בלם חניה עמ' 6�5

כזית  עמ' 7�23מגש תחתון בקונסולה המר

פתח למפתח*  עמ' 6�19

תא כפפות עמ' 7�23

 (אם קיים)*USBשקע 

פתחי אוורור עמ' 7�3

 כרית אוויר (SRS)כת ריסון נוספת מער

מי) עמ' 4�22, 4�25ב הנוסע הקד(למוש

מי*נורית חיווי לכרית האוויר של נוסע הקד

עמ' 4�24

כזיים עמ' 7�3פתחי אוורור מר

כת שמע*מער

שעון דיגיטלי* עמ' 7�20

תית שלב�תקשורכת רכת השמע*, מערצג מער

תת הפעלה נפרדמיצובישי*, ראה חובר



1-4 מבט כללי / מדריך מהיר     

 1

מגני שמש עמ' 7�17

מחזיק כרטיסים עמ' 7�18

מראת איפור עמ' 7�18

מית)* עמ' 7�20, 10�23, 10�28ת פנים (קדתאור
מנורות קריאה* עמ' 7�22, 10�23, 10�28

מחזיק משקפיים* עמ' 7�24

מראה פנימית עמ' 6�8

נתיכים  עמ' 10�17

מיים עמ' 4�2בים קדמוש

מגבה עמ' 8�6

כלים עמ' 8�6

ה ראשונה ושלכת עזרה של עררצועות קשיר

ה  עמ' 7�26משולש האזהר

חגורות בטיחות עמ' 4�6

נקודות עיגון מתכווננות  עמ'  4�9

ידית מגבה עמ' 8�6
משענות ראש עמ' 4�5

כב פנים הר

Club תא נוסעים 

 כרית אוויר(SRS)כת ריסון נוספת מער

ב הנהג)כיים (למושברמית לקד

עמ' 4�21, 4�25

 כרית אוויר (SRS)כת ריסון נוספת מער

צד עמ' 4�21, 4�28

בים אחוריים עמ' 4�4מוש

הה ראשונה ומשולש אזהרכת עזרער

מהודקים ע“י רצועות*  עמ' 7�26

 כרית אוויר (SRS)כת ריסון נוספת מער

וילון עמ' 4�21, 4�29

ת פנים (אחורית)* עמ' 7�20, 10�23, 10�29תאור

 (אם קיים)Bluetooth® 2.0 מיקרופון  (עבור ממשק

חק גלגל ההגה*כוונון גובה ומר

עמ' 6�7

כבפנים הר



ריך מהיר מבט כללי / מד   1-5

 1  תא נוסעים כפול

מגני שמש עמ' 7�17

מחזיק כרטיסים עמ' 7�18

מראת איפור עמ' 7�18

מית)* עמ' 7�20, 10�23, 10�28ת פנים (קדתאור
מנורות קריאה* עמ' 7�22, 10�23, 10�28

מחזיק משקפיים* עמ' 7�24

מראה פנימית עמ' 6�8

נתיכים  עמ' 10�17

מיים עמ' 4�2בים קדמוש

מגבה עמ' 8�6

חגורות בטיחות עמ' 4�6

נקודות עיגון מתכווננות  עמ'  4�9

ידית מגבה עמ' 8�6

משענות ראש עמ' 4�5

חק גלגל ההגהכוונון גובה ומר

עמ' 6�7

(SRS)כת ריסון נוספת מער

כייםברמית לכריות אוויר קד

ב הנהג)(למוש

עמ' 4�21, 4�25

 כרית (SRS)כת ריסון נוספת מער

אוויר צד עמ' 4�21, 4�28

בים אחוריים עמ' 4�4מוש

 כרית אוויר (SRS)כת ריסון נוספת מער

וילון עמ' 4�21, 4�29

ת פנים (אחורית)* עמ' 7�20, 10�23, 10�29תאור

 (אם קיים)Bluetooth® 2.0 מיקרופון  (עבור ממשק

ה ראשונהכת עזרה של עררצועות קשיר

ה  עמ' 7�26ושל משולש האזהר

כלים עמ' 8�6

משענות יד עמ' 4�4

7מחזיק כוסות עמ'  �24

כבפנים הר



1-6 מבט כללי / מדריך מהיר     

 1

מגבים ומתזים  עמ' 5�20, 10�15

אנטנה

מראות חיצוניות עמ' 6�9

דלתית פתח מילוי דלק

עמ' 2�2

פנסים ראשיים  עמ'  5�15, 10�22, 10�23

מכסה  תא המנוע עמ' 10�4

תא המנוע עמ' 11�14

פנסי איתות צד (על הכנף) עמ' 5�18, 10�22

מייםפנסי איתות קד

עמ' 5�18, 10�22, 10�25

מיכב � אזור קדחוץ הר

Club תא נוסעים 

שוטף פנסים ראשיים*  עמ'  5�24

 (על המראהפנסי איתות צדדיים
החיצונית)* עמ' 5�18, 10�22

  עמ' 3�3כת כניסה חכמה*מער

* עמ' 3�7חכמהכת הפעלהמער
נעילה וביטול נעילה עמ' 3�16

אורות חניה

עמ'   5�15, 10�22, 10�24

מיים*פל קדפנסי ער

עמ'   5�19, 10�22, 10�25

ה לנהיגה ביום  עמ'  5�17, 10�22, 10�25תאור

פנסים ראשיים  עמ'  5�15, 10�22

מייםפנסי איתות קד

עמ' 5�18, 10�22, 10�25

ה לנהיגה ביוםתאור

עמ'  5�17

אורות חניה

עמ' 5�15, 10�22

מיים*פל קדפנסי ער

עמ'   5�19, 10�22, 10�25

HIDלמעט פנס ראשי מסוג HIDפנס ראשי מסוג 

ימכב � אזור קדחוץ הר



ריך מהיר מבט כללי / מד   1-7

 1

מגבים ומתזים  עמ' 5�20, 10�15

אנטנה

מראות חיצוניות עמ' 6�9

דלתית פתח מילוי דלק

עמ' 2�2

פנסים ראשיים  עמ'  5�15, 10�22, 10�23

מכסה  תא המנוע עמ' 10�4

תא המנוע עמ' 11�14

פנסי איתות צדדיים (על הכנף) עמ' 5�18, 10�22

מייםפנסי איתות קד

עמ' 5�18, 10�22, 10�25

 תא נוסעים כפול

שוטף פנסים ראשיים*  עמ'  5�24

 (על המראה החיצונית)*פנסי איתות צד
עמ' 5�18, 10�22

כת כניסה חכמה* עמ' 3�3ערמ
כת הפעלה חכמה* עמ' 3�7מער

נעילה וביטול נעילה עמ' 3�16, 3�7

אורות חניה

עמ'   5�15, 10�22, 10�24

מיים*פל קדפנסי ער

עמ'   5�19, 10�22, 10�25

ה לנהיגה ביום עמ'  5�17, 10�22, 10�25תאור

פנסים ראשיים  עמ'  5�15, 10�22

מייםפנסי איתות קד

עמ' 5�18, 10�22, 10�25

ה לנהיגה ביום עמ' 5�17תאור

אורות חניה

עמ' 5�15, 10�22

מיים*פל קדפנסי ער

עמ'   5�19, 10�22, 10�25

ימכב � אזור קדחוץ הר

HIDלמעט פנס ראשי מסוג HIDפנס ראשי מסוג 



1-8 מבט כללי / מדריך מהיר     

 1

פנס בלימה עליון

עמ' 10�22

פנסי איתות אחוריים עמ'  5�18, 10�22, 10�26

פנסי נסיעה לאחור עמ' 10�22, 10�26

פל אחורי (צד נהג)  עמ' 5�20, 10�22, 10�26פנס ער

לחצי ניפוח אוויר בצמיגים עמ' 10�12

החלפת גלגלים עמ' 8�9

בב גלגלים עמ' 10�13ס

צמיגי שלג עמ' 10�14

שרשראות צמיגים עמ' 10�14

גלגל חלופי

עמ' 8�10

ת לוחית הרישויתאור

עמ'  5�15, 10�22, 10�27

מצלמה אחורית*

עמ'  6�75

דלת תא המטען  עמ' 3�20

כב � אזור אחוריחוץ הר   

Club תא נוסעים 

כב � אזור אחוריחוץ הר

ה עמ'  5�15, 10�22, 10�26פנס אחורי ועציר



ריך מהיר מבט כללי / מד   1-9

 1  תא נוסעים כפול

כב � אזור אחוריחוץ הר

פנס בלימה עליון  עמ' 10�22

פנסי איתות אחוריים עמ'  5�18, 10�22, 10�26

פנסי נסיעה לאחור עמ' 10�22, 10�26

פל אחורי (צד נהג)  עמ' 5�20, 10�22, 10�26פנס ער

לחצי ניפוח אוויר בצמיגים עמ' 10�12

החלפת גלגלים עמ' 8�9

בב גלגלים עמ' 10�13ס

צמיגי שלג עמ' 10�14

שרשראות צמיגים עמ' 10�14

גלגל חלופי עמ' 8�10

ת לוחית הרישויתאור

עמ'  5�15, 10�22, 10�27

מצלמה אחורית*

עמ'  6�75

דלת תא המטען  עמ' 3�20

ה עמ'  5�15, 10�22, 10�26פנס אחורי ועציר



1-10 מבט כללי / מדריך מהיר     

 1

נעילת הדלתות וביטול נעילתן

כת כניסה חכמה*מער

לחץ על מתג המפתח וכל הדלתות יינעלו או

שנעילתן תבוטל, כרצוי.

כמו כן, ניתן להפעיל את המראות החיצוניות

כבים המצוידים במתג קיפול המראות).(ר

’טווח פעילותו של מתג המפתח הוא כ� 4 מ

כב.מהר

כת כניסה חכמה“ בעמודעיין בנושא “מער

.3�3

כב המצוידים במתג לקיפול המראות, ניתןבכלי ר

לקפל את המראות החיצוניות ולפתוח אותן

 (1) או עלLOCKאוטומטית בלחיצה על מתג 

 UNLOCK.(2)מתג 

עיין בנושא “הפעלת המראות החיצוניות“

בעמוד 3�4.

כת הפעלה חכמה*מער

אם השלט החכם ברשותך ואתה נמצא בטווח

הפעילות שלו ולוחץ על המתג של דלת הנהג או

), הדלתות יינעלו אוAמי (של דלת הנוסע הקד

שעילתן תבוטל. טווח הפעילות הוא כ� 70 ס“מ

מהמתג של דלת הנהג.

כת הפעלה חכמה“ בעמודעיין בנושא “מער

.3�7

ב הנהגבת מושביס

ריך מהירמד  

              שלט חכם                  מפתח חכמה

 (נעילה)LOCKמתג 1.

 (ביטול נעילה)UNLOCKמתג 2.

נורית חיווי3.

ריך מהירמד



ריך מהיר מבט כללי / מד   1-11

 1 1 � מראות חיצוניות חשמליות*

כוונון המראות החיצוניות

2 � מתג מנוע*

כת הפעלה חכמה]כבים המצוידים במער[רֱ

אם השלט החכם נצמא ברשותך, אתה יכול

להתניע את המנוע. אם אתה לוחץ על מתג

המנוע בלי ללחוץ על דוושת הבלם (ת. הילוכים

אוטומטית) או על דוושת המצמד (ת. הילוכים

ידנית), באפשרותך לשנות את מצב ההפעלה

.OFF, ACC, ON, OFFר הבא: דבס

בים3 � פנסים ראשיים משול

סובב את המתג כדי להדליק את הפנסים.

Lכוונון המראה השמאלית � 

Rכוונון המראה הימנית � 

1 � למעלה

2 � למטה

3 � ימינה

4 � שמאלה

5 � מתג קיפול מראות*

עיין בנושא “מראות חיצוניות“ בעמוד 6�9

כביםבד רמל
המצוידים במתג
לקיפול המראות

כבים המצוידיםר
במתג לקיפול

המראות

OFF) נורית החיווי �A.במתג המנוע כבית (

ACC.נורית החיווי במתג המנוע דולקת בכתום �

ON�.נורית החיווי במתג המנוע דולקת בירוק

עיין בנושא “מתג מנוע“ בעמוד 6�13.

OFFכל הפנסים כבויים

תת לוחית רישוי ותאורפנסי חניה, תאור

לוח המחוונים נדלקים

פנסים ראשיים ופנסים אחרים נדלקים

  סוג 1

ריך מהירמד



1-12 מבט כללי / מדריך מהיר     

3 � ידית איתות1 

בות הפעלת הידית.פנסי האיתות מהבהבים בעק

OFFכל הפנסים כבויים

כתאם מתג ההתנעה או מער

 (מופעל), פנסיםONההפעלה במצב 

ראשיים, פנסי חניה, פנסים אחוריים,

ת לוחת לוחית רישוי ותאורתאור

AUTOהמחוונים נדלקים וכבים אוטומטית

ה החיצונית. כלמת התאורבהתאם לר

הפנסים כבים אוטומטית כאשר מתג

 אוOFFההתנעה מסובב למצב 

.OFFת למצב כת ההפעלה עוברמער

תת לוחית רישוי ותאורפנסי חניה, תאור

לוח המחוונים נדלקים

פנסים ראשיים ופנסים אחרים נדלקים

  סוג 2

1 � איתות פניה

בם החלפת נתי2 � איתות לש

עיין בנושא “ידית איתות“ בעמוד 5�18.

חק של גלגל ההגה4 � כוונון הגובה והמר

ך מחזיק את גלגלשחרר את הידית בעוד1.

ההגה למעלה.

כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי.2.

נעל את גלגל ההגה בבטחה על ידי משיכת3.

הידית למעלה במלואה.

Aנעול�

B� משוחרר

חק ההגהכבים בהם ניתן לכוונון את מרר*:

חק של גלגלעיין בנושא “ כוונון הגובה והמר

ההגה“ בעמוד 6�7.

ריך מהירמד



ריך מהיר מבט כללי / מד   1-13

 1 5 � מתג מגבים ומתזים

םכבים המצוידים בחיישן גשבד רמל

ת חלונות חשמליים6 � בקרםכב המצוידים בחיישן גשכלי ר

לחץ על המתג למטה/למעלה, כדי לפתוח/לסגור

את החלונות בהתאמה.

MISTה. המגבים יפעלו פעםהפשר�

אחת

OFFבויכי�

INT�(תלוי מהירות) ניגוב לסירוגין

LOניגוב איטי�

HIניגוב מהיר�

MISTה. המגבים יפעלו פעםהפשר�

אחת

OFFבויכי�

AUTOת ניגוב אוטומטית�בקר

םחיישן גש

המגבים יפעלו אוטומטית בהתאם

מית.בות של השמשה הקדמת הרטילר

LO ניגוב איטי�

HI ניגוב מהיר�

מיתנוזל השטיפה יותז על השמשה הקד

באמצעות משיכת הידית כלפיך.

עיין בנושא “מתג מגבים ומתזים“ בעמוד

.5�20

חלון בדלת הנהג�1

מיחלון בדלת הנוסע הקד�2

חלון בדלת אחורית שמאלית (תא נוסעים�3

כפול)

חלון בדלת אחורית ימנית (תא נוסעים כפול)�4

מתג נעילה�5

מתגי הנהג

  מתג נעילה

), לא ניתן להפעיל5אם אתה לוחץ על המתג (

בטל אתאת המתגים בדלתות הנוסעים. כדי ל

הנעילה, לחץ שוב על המתג.

ת חלונות חשמליים“ בעמודעיין בנושא “בקר

.3�21

ריך מהירמד



1-14 מבט כללי / מדריך מהיר     

7 � ידית פתיחת דלתית מילוי הדלק*1 

פתח את דלתית מילוי הדלק.

פתח המילוי של מכל הדלק נמצא בצד השמאלי

כבך.האחורי של ר

בת הילוכיםמצב ספורט בתי

5A/T  אוטומטית

הפעלת בורר ההילוכים

ת אוטומטית יחס הילוכיםבת ההילוכים בוחרתי

כב ומצבה שלבי, בהתאם למהירות הרמיט

דוושת ההאצה.

מצבים של בורר הילוכים

P  מצב חניה 

בת ההילוכים, כדי למנוע אתמצב זה נועל את תי

כב. במצב זה ניתן להתניע את המנוע.תזוזת הר

R  מצב נסיעה לאחור 

מצב זה נועד לנסיעה לאחור.

N   מצב סרק

בת ההילוכים מנותקת.במצב זה תי

D  מצב נהיגה 

מצב זה נועד לנהיגה רגילה.

בת הילוכיםעיין בנושא “ מצב ספורט בתי

” בעמוד 5A/T6�27אוטומטית  

עיין בנושא “מילוי מכל הדלק“ בעמוד 2�2.

תוך כדי לחיצה על דוושת הבלם, הזז

ך השער.ראת בורר ההילוכים ד

ך השער.רהעבר את בורר ההילוכים ד

ריך מהירמד



ריך מהיר מבט כללי / מד   1-15

 1 ב�תכליתיצג ר

כבך במקוםלפי הפעלת הצג, עצור תמיד את ר

בטוח .

חק,ב�תכליתי: מד מרהמידע הבא מוצג בצג הר

.’מד נסיעה, תצרוכת דלק ממוצעת וכד

ת נוזל הקירור של המנועטמפרטור�1

 5�6’ עמ∑

 6�29’ עמ∑מצב בורר ההילוכים* �2

 6�67’ עמ∑תצוגת מגביל המהירות* �3

 6�25’ עמ∑ת הילוכים* מחוון להעבר�4

 5�6’ עמ∑ה במיכל כמות הדלק שנותר�5

 5�5’ עמ∑ח על הכביש ת קראזהר�6

 5�3’ עמ∑תצוגת מידע �7

 5�7’ עמ∑ת שירות (טיפול) תזכור�8

ב�תכליתי“ בעמוד 5�2.עיין בנושא “צג ר

ריך מהירמד
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 1



 2
מידע כללי

2�2..................................................................................................ת סוג דלקבחיר

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

4�2................................................................................................התקנת אביזרים

5�2......................... החשמלכות הדלק אוביצוע שינויים/התקנות במער

5�2..................................................................................................חלקים מקוריים

6�2...................................שמני מנוע משומשים, הוראות בטיחות וסילוק

6�2..........................................................מידע על סילוק מצברים משומשים



     מידע כללי2-2

 2

ה הער 

זהירות

ת הפראפין, יכולתב הפרדבדלק דיזל, עק£
הזרימה פוחתת באופן משמעותי ככל

ת. לכן קיימים שני סוגיה יורדשהטמפרטור
דלק:

ף“.“קיץ“ ו�“חור

ף.ב בכך בנהיגה בחוריש להתחש

הבחר את אחד הסוגים בהתאם לטמפרטור
החיצונית.

� : דיזל “קיץ“.5°C מעל    

ף“.� : דיזל “חור5°Cמתחת 

ברר מראשכאשר אתה נוהג בחו“ל, דאג ל
אודות הדלק הנמכר בתחנות הדלק המקומיות.

דלק סולר באיכות גרועה עלול לגרום להיווצרות£
בות זאת לפליטת עשןמשקעים  במזרק, ובעק

בובי סרק גסים.שחור וסי
חשות, מומלץ להוסיףאם בעיות אלה מתר

כב.תוסף ניקוי לדלק הסולר בעת תדלוק הר

התוסף יפרק את המשקעים ויסלק אותם, וכך
יחזיר את המנוע למצב רגיל.

כת דלק דיזלמומלץ להשתמש במנקה מער
מקורי של מיצובישי. שימוש בתוסף בלתי
מתאים, עלול לגרום לתקלת מנוע. לפרטים

כז השירות של מיצובישי.פנה למר

) או(Cetane 51 EN 590   דלק

גבוה יותרמומלץ

כבך תוכנן לשימוש בדלק דיזל העומדר£

EN 590.בתקן 

שימוש בסוג דלק אחר (ביו�דיזל,

מתילאסתר וכד‘) עלול להשפיע לרעה על

ביצועי המנוע ועמידותו.

ת סוג דלקבחיר

ת סוג הדלקבחיר  

ה אזהר

דלק ציית להוראות הבטיחותבעת מילוי £
.בתחנות הדלק

דלק הוא חומר דליק ונפיץ מאוד. אתה£
עלול להיכוות או להיפצע באופן חמור
בעת הטיפול בו. בעת התדלוק דומם

חק מלהבות, ניצוצותאת המנוע והתר
בצעוחומרים המעלים עשן. הקפד ל

פעולות הכרוכות בטיפול בדלק באזורים
ב.פתוחים ומאווררים היט

מילוי מיכל הדלק  

ה אזהר

גופךת מכסה המיכל, וודא שלפני הסר£
נטול חשמל סטטי ע“י נגיעה בחלק

כב או של משאבת הדלק.מתכתי של הר
חשמל סטטי על גופך עלול לגרום

לניצוצות שיציתו אדי דלק.

בצע בעצמך את תהליך התדלוק במלואו£
ת מכסה(פתיחת דלתית המילוי, הסר

חק אנשים אחרים). הר’המילוי וכו
םבת פיית המילוי. אם תיעזר באדמקר

נוסף הנושא חשמל סטטי בגופו, הוא
עלול להצית אדי דלק.

.קולדתה ףוס ינפל םוקמה תא בוזעת לא£
חק מהמקום או תבצע פעולותאם תתר

ב), אתה עלולבה במושנוספות (כגון ישי
לטעון מחדש חשמל סטטי.

היזהר לא לשאוף אדי דלק, הם מכילים£
חומרים רעילים.

הקפד שהדלתות והחלונות יהיו סגורים£
ת אדי דלק עלוליםבמהלך התדלוק, אחר

כב.לחדור לתוך הר

ך להחליף את מכסה המילוי,אם יש צור£
השתמש אך ורק בחלק מקורי של

מיצובישי.

בול מיכל הדלקקי

75 ליטר

ה הער 



2-3מידע כללי      

 2

זהירות

כב מסוג 1, 2][כלי ר3.

כדי לפתוח את מכסה פתח המילוי סובב אותו

באיטיות כנגד כיוון השעון.

1� הסר

2� סגור

כב מסוג 3][כלי ר

פתח את הכיסוי (1). הכנס את המפתח לתוך

המכסה (2) ושחרר את נעילתו.

סובב את המכסה והסר אותו.

הסר את מכסה המילוי לאט, פעולה זו£

תשחרר את הלחץ או את הוואקום שהתפתח

בתוך המיכל.

אם אתה שומע קולות של שחרור אוויר,

ת המכסה.המתן עד להפסקתם לפני  הסר

ת, דלק עלול להתפזר החוצה ולפצועאחר

בה.ביאותך או אנשים בס

התקנת אביזרים

מילוי דלק

לפני תחילת התדלוק, כבה את המנוע.1.

ופתח המילוי ממוקם בחלק האחורי בצד2.

כב.השמאלי של הר

פתח את דלתית פתח המילוי באמצעות

ידית השחרור שמתחת ללוח מחוונים בתא

כב מסוג 1, 2).הנהג (רק בכלי ר



     מידע כללי2-4

 2

זהירות

ח התדלוק פנימה ככל הניתן.הכנס את אקד4.

ח התדלוק מפסיק לפעול באופןכאשר אקד5.

אוטומטי, אל תוסיף לתדלק.

כב מסוג 1, 2][כלי ר6.

כדי לסגור את מכסה המילוי, סובב אותו לאט

בכיוון השעון עד הישמע נקישת הנעילה.

חוף בעדינות את דלתית פתחלאחר מכן, ד

תה.המילוי לסגיר

כב מסוג 3 ][כלי ר

כדי לסגור את מכסה המילוי, סובב אותו לאט

בכיוון השעון עד הישמע נקישת הנעילה.

לאחר מכן, סגור בעדינות את דלתית פתח

המילוי.

כז שירות מורשהאנו ממליצים לך להתייעץ עם מר
של מיצובישי.

התקנת אביזרים או פריטים אופציונליים של£
היצרן צריכה להתבצע ע“פ חוקי המדינה,
ובהתאם  להנחיות ההתקנה והאזהרות

כב.פות למסמכי הרהמצור

התקנה לא נכונה של פריטים חשמליים£

עלולה לגרום שריפה. ראה הנחיות בנושא

כת הדלק או“ביצוע שינויים/התקנות במער

בעמוד הבא.החשמל“ ש

התקנת אביזרים  

כבשימוש ברדיו או בטלפון סלולרי בתוך הר£

וללא אנטנה חיצונית עלול לגרום הפרעות

כת החשמל, וכתוצאה מכך להפעלהבמער

כב.לא בטיחותית של הר

אין להשתמש בצמיגים או בחישוקים שאינם£

רישות המפרט.עונים לד

עיין בנושא “נתונים טכניים“ לגבי מידע על

צמיגים וחישוקים.

נקודות חשובות!

חב של אביזרים וחלקימאחר וקיים בשוק מגוון ר

תחילוף של יצרנים שונים, אין באפשרות חבר

כז שירות מורשה של מיצובישימיצובישי ומר

בדוק ולהעריך אם התקנתם יכולה לפגועל

בהפעלתו הבטיחותית של המיצובישי שלך.

גם אם החלקים מאושרים רשמית, לדוגמא

ך ביצוערת “היתר כללי לשימוש“  או דבמסגר

ההתקנה ע“פ אישור רשמי או באישור חד�פעמי

ע“פ הנחיות נלוות לחלקים אלו, לא ניתן להסיק

כב.עה בטיחות הנהיגה ברשלא נפג

התקנת אביזרים

ה הער 

בעת התדלוק תלה את מכסה המכל על הוו

)A.הנמצא בתוך דלתית המילוי (

ח.אל תטה את האקד£     



2-5מידע כללי      

 2

זהירות בך כי לא קיימת כל חבות מצידוקח לתשומת לי

ניתן להבטיח בטיחותם רשמי. של השמאי או גור

בית רק אם חלקי חילוף מומלצים (חלקי חילוףמר

ס) נמכרוואביזרים מקוריים מבית מיצובישי מוטור

כז שירות מורשה שלכבך במרלך והותקנו בר

מיצובישי .

כב מיצובישיאותם הכללים חלים על שינויים בר

ביחס למפרטי ייצור. למען בטיחותך האישית

בצע שינויים רק בהתאםבמקרים כאלה, עליך ל

כז שירות מורשה של מיצובישי.מר להמלצות

חלקים מקוריים   

כות הדלק או החשמלביצוע שינויים/התקנות במער

ביצוע שינויים/התקנות
למשחה וא קלדה תוכרעמב

כב או אםאם החיווט מפריע לתפקוד המר£

אביזרים הותקנו לא נכון (ללא נתיכים,

) תיתכן פגיעה בפעילות’לדוגמה, וכד

בות זאתהתקנים אלקטרוניים ובעק

תאונות אחרות.התלקחות שריפה או 

בה בתכנוןבה רת מיצובישי השקיעה מחשחבר

כב  איכותיים ובטיחותיים.וייצור כלי ר

מומלץ להשתמש בחלקים מקוריים של מיצובישי

ה, כדי להבטיח את ביצועיושפותחו ויוצרו על יד

כב.ביים של הרהמט

חלקים מקוריים מסומנים על ידי הסימול המוצג

כזי השירותבואן או במרלהלן וזמינים אצל הי

המורשים.

בורה להציע לצית מיצובישי מקפידחבר

כבים בטיחותיים, באיכות הגבוההלקוחותיה ר

ביותר. כדי לשמור על האיכות והבטיחות

כבך, מומלץ שכל שינוי או התקנתהגבוהות של ר

בוצעו אך ורקכות הדלק או החשמל יאביזר במער

 בהתאםכז שירות מורשה של מיצובישיבמר

ה המאושרים של מיצובישי.לנהלי העבוד



     מידע כללי2-6

 2

ה אזהר

שמן מנוע משומש �

הנחיות בטיחות ומידע על

סילוקו

מידע על סילוק מצבריםבהביהגנה על הס

ישנים

כבך מכיל מצברים ו/או אוגריםר

חשמליים.

אל תשליך אותם לפח אשפה

הביתי.

ה ומיחזור שללטיפול נכון, הסר

מצברים משומשים, נא פנה

לנקודות איסוף מצברים בהתאם

לחוק מדינתך ולתקנות האיחוד

.EC/2006/66האירופי 

סילוק מצברים באופן נכון,  מסייע

בע  יקרים,בהצלת משאבי ט

ובמניעת השפעות שליליות על

בה, העלולותביהבריאות ועל הס

ם מטיפול בלתי הולםלהיגר

באשפה.

ע חוזר ומתמשך עם שמנים משומשיםמג£

בעיות עור חמורות כולל דלקתעלול לגרום ל

עור וסרטן.

הע עם העור ובמקרהימנע ככל האפשר ממג£

מים.ע, שטוף מידית במים זורשל מג

ם של ילדים.ג ידחק מהישהר£

שמן מנוע משומש �  הנחיות בטיחות ומידע על פינוי פסולת

Ú˜¯˜‰Â ÌÈÓ‰ ̇ Â¯Â˜Ó ̈ÊÂ˜È‰ ̇ Î¯ÚÓ ÌÂ‰ÈÊ
ÌÈ¯˘Â‡Ó ÌÈÚˆÓ‡· ̆ Ó˙˘‰ ÆÈ˜ÂÁ È˙Ï· ÂÈ‰
˙Â·¯Ï ÌÈ˘ÓÂ˘Ó ÌÈÒÓÂ ÌÈÓ˘ ÈÂÈÙÏ
Æ˙Â¯È˘ ÈÊÎ¯Ó· Â‡ ÌÈ˘¯ÂÓ ˜ÂÏÈÒ È˜˙Ó
˙ÂÎÈ‡ „¯˘ÓÏ  ‰Ù ¨˜ÙÒ Ï˘ ‰¯˜Ó·
˜ÂÏÈÒÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÁ‰ ˙Ï·˜Ï ‰·È·Ò‰

Æ˘ÓÂ˘Ó‰ ÔÓ˘‰
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מפתחות

מפתחות   

ה אזהר

כאשר אתה לוקח את המפתח אתך בטיסות,£

אל תלחץ על אף לחצן בתוך מטוס. אם יילחץ

לחצן במטוס, יפלוט השלט גלים אלקטרו�

מגנטיים, העלולים לפגוע בהפעלת הטיסה.

כאשר אתה נושא מפתח בתיק, היזהר שמתגי

השלט לא יילחצו בטעות.

ה הער 

המפתח הוא חלק אלקטרוני מדויק בעל£
ר מובנה. נא הקפד על הפרטים הבאים,משד

כדי למנוע תקלה.
אל תשאיר אותו במקום בו הוא יהיה£

חשוף לקרני שמש ישירות, לדוגמה, על
לוח המכשירים.

אל תפרק אותו או תשנה אותו.£
ל תכופף את המפתח או תחבוט בוא£

באופן חזק מדי .
אל תחשוף אותו למים.£
חק אותו ממחזיקי מפתחות מגנטיים.הר£
ביםחק אותו ממקורות שמע, מחשהר£

אישיים, טלוויזיה ומכל ציוד אחר המייצר
שדות מגנטיים.

חק את המפתח מהתקנים הפולטיםהר£
גלים אלקטרו�מגנטיים חזקים כגון

טלפונים ניידים, התקנים אלחוטיים וציוד
.)יאופר רושכמ תוברל( הובג רדתב לעופה

אל תשטוף אותו בתכשירי ניקוי על�קוליים£
או בציוד דומה.

אל תשאיר את המפתח במקום בו הוא£
ה גבוהה אועשוי להיחשף לטמפרטור

ללחות גבוהה.
המנוע מתוכנן כך שהוא לא יפעל אם קוד£

ב האימובילייזר לאהזיהוי הרשום במחש
יתאים לקוד הזיהוי של המפתח. עיין
בנושא “מניעת התנעה אלקטרונית“,

ע לשימוש במפתח.בלת מידע הנוגלק

ף כפיבע על התג המצורמספר המפתח מוט

שמוצג באיור.

תעד את מספר המפתח ואחסן את המפתח ואת

תווית מספר המפתח במקומות נפרדים, כך

כז שירות מורשהשתוכל להזמין מפתח נוסף ממר

של מיצובישי אם אבדו המפתחות המקוריים.

תגית מספר המפתח   

�1 מפתח ראשי

�2 מפתח חכם

�3 שלט מפתח חכם

�4 מפתח חירום

         מפתח חכם                      מפתח

                                     שלט מפתח חכם

שולל ההתנעה האלקטרוני נועד להפחית באופן

כתת המערכב. מטרבה של הרניכר את סכנת הגני

כב במקרים בהםבית את פעולת הרהיא להש

מנסים להתניע את המנוע ללא רשות.  ניתן להתניע

אימובילייזר אלקטרוני
בהכת הגנה מפני גני(מער

בהתנעה)
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ת את אחד המפתחות הראשיים,בדאם אי£

המפתחות החכמים או השלטים החכמים,

כז שירות מורשה של מיצובישיפנה למר

ם האפשרי.בהקד

כב ואת כלבלת מפתח נוסף קח את הרלק

כז שירות שלהמפתחות שנשארו למר

םמיצובישי.  כל המפתחות  צריכים להירש

ב האימובילייזר. למידע נוסף פנהשוב במחש

כז שירות מורשה של מיצובישי.למר

זהירות

אל תבצע תוספות או שינוים כלשהם£

 אלו יגרוםבשולל ההתנעה. ביצוע פעולות

כת זו.לכשל במער

בטל את נעילתן לחץכדי לנעול את הדלתות או ל

על לחצן המפתח.

כמו כן, באמצעות הלחצן ניתן להפעיל את המראות

כב המצוידים במתג הקיפול).החיצוניות (כלי ר

כת כניסה חכמה*מער

ה הער 

כת הפעלה חכמה]כב ללא מער[כלי רֱ£

כב לא יצליחבמקרים הבאים, ייתכן כי הר

בל את מספר הזיהוי הרשום מהמפתחלק

הרשום והמנוע לא יותנע.

בעת של מחזיקע בטהמפתח נוג£

מפתחות או בחפץ מתכתי או מגנטי

אחרי.

ע בחלק המתכתי שלראש המפתח נוג£

מפתח אחר.

ע במפתחות שוללי התנעההמפתח נוג£

בותב אליהם (לראחרים, או מתקר

כבים אחרים).מפתחות של ר

במקרים כאלו הסר את החפץ או את מפתח

הנוסף. אם לא ניתן להתניע את המנוע מומלץ

כז  שירות של מיצובישי .לפנות למר

ה הער 

 (נעילה)�1LOCK מתג 

 (ביטול נעילה)�2UNLOCK מתג 

�3 נורית חיווי

נעילה

לחץ על מתג נעילה (1), כל הדלתות תנעלנה. פנסי

האיתות יהבהבו פעם אחת. אם הנעילה מתבצעת

ה), התאור£ה הפנימית במצב (כאשר התאור

הפנימית תהבהב פעם אחת.

ביטול נעילה

לחץ על מתג  ביטול הנעילה (2). תתבטל הנעילה

הבכל הדלתות. אם הביטול מבוצע כאשר התאור

), היא תופעל למשך כ�15 שניות£הפנימית במצב (

ופנסי האיתות יהבהבו פעמיים.

את המנוע רק, אם נעשה שימוש במפתח

כת זו.“הרשום“ במער

כת כניסה חכמה*מער
חוק)כת שלט הר(מער
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תג קיפול המראות,כב המצוידים במבכלי ר£

המראות החיצוניות מתקפלות/נפתחות
בות נעילה/ביטול נעילה שלאוטומטית בעק

הדלתות באמצעות המפתח החכם. עיין
בנושא ”התנעה ונהיגה: מראות חיצוניות“

בעמוד 6�9.

אם מתג ביטול הנעילה (2) נלחץ ואף דלת£
ולעניי תותלדה ,תוינש �03כ ךות החתפנ אל

שוב באופן אוטומטי.

ניתן לשנות תפקודים כלהלן (למידע נוסף פנה£
כז השירות של מיצובישי):למר

ע לחיצה על מתגהזמן שחולף מרג£
ביטול הנעילה (2) עד לנעילת הדלתות

באופן אוטומטי שוב.

כת כך שפעולתניתן לכוון את המער£
האישור (הבהוב של פנסי האיתות) תבוצע

רק בנעילה או רק בביטול מנעילה.

בטל את פעולת האישור (הבהובניתן ל£
פנסי האיתות בנעילה או בביטול הנעילה).

ניתן לשנות את מספר ההבהובים של פנסי£
ך אישור הפעולה.האיתות לצור

הפעלהכת כב המצוידים במערבכלי ר£

חכמה, ניתן להשמיע אות קולי בגמר

כת החכמה.פעולתה של המער

כת כניסה חכמה*מער

ה הער ה הער  כת הנעילה הכפולה*הפעלת מער

כת נעילה כפולה, ניתןכב המצויד במערבר

להפעילה באמצעות שתי לחיצות על מתג

כתהנעילה (1). לפרטים נוספים עיין בנושא “מער

נעילה כפולה“ בעמוד 3�18.

ניתן לשנות תפקודים באופן הבא. נא התייעץ£
כז שירות מורשה של מיצובישי.עם מר

המראות נפתחות אוטומטית עם£
ת דלת הנהג וביצוע הפעולות הבאות.סגיר

כתכב המצוידים במערבד כלי ר[מלֱ
הפעלה נכונה]

 אוONסובב את מתג ההתנעה למצב 
.ACCלמצב 

כת הפעלהכב המצוידים במער[כלי ר
חכמה]

.ACC או ONב את מצב ההפעלה של

בותהמראות מתקפלות אוטומטית בעק£
LOCKבובו של מתג ההתנעה למצב סי

OFFאו שילובו של מצב ההפעלה 
ופתיחתה של דלת הנהג.

המראות נפתחות אוטומטית כאשר£
כב מגיעה ל� 30 קמ“ש.מהירות הר

נטרל את תפקוד הפתיחה האוטומטית.£

כת הכניסה החכמה לא פועלת בתנאיםמער£
הבאים:

המפתח נשאר בתוך מתג ההתנעה£
כתכב המצוידים במערבד בכלי ר(מל

הפעלה חכמה).

OFFב במצב מצב ההפעלה לא משול£
כת הפעלהכב המצוידים במער(כלי ר

חכמה).

הדלת פתוחה.£

הפעלת המראות החיצוניות (כלי

כב המצוידים במתג הקיפול)ר

קיפול

בות נעילת הדלתות באמצעות מתג הנעילהבעק

(1), המראות החיצוניות מתקפלות אוטומטית.

פתיחה

מתלחיצה על מתג ביטול נעילת הדלתות (2), גור

גם לפתיחה אוטומטית של המראות החיצוניות .



נעילה וביטול נעילה    3-5

3 

ה הער 

חוק הינו כ� 4טווח ההפעלה של השלט הר£

תונתשהל לוכי הז חווט ,תאז םע דחי .םירטמ

בת מגדלי שידורכב נמצא בקראם הר

טלוויזיה, תחנות כוח או תחנת שידור רדיו.

בשלטהבעיות הבאות מעידות כי הסוללה ש£

חוק חלשה:הר

מתג המפתח מופעל בטווח הנכון אך£

הדלתות אינן ננעלות/נפתחות.

ה באור עמום או אינהנורית החיווי (3) מאיר£

נדלקת כלל.

כז  שירות שללמידע נוסף, אנא פנה למר

מיצובישי. אם ברצונך להחליף בעצמך את

הסוללה, אנא פעל על פי התהליך המפורט

בעמוד זה.

תוריש זכרמל הנפ קוזינ וא דבא חתפמה םא£

של מיצובישי כדי להחליפו.

כוש מפתח נוסף, מומלץאם ברצונך לר£

כז שירות של מיצובישי.בצע זאת במרל

מספר המפתחות הזמינים:

מפתח כניסה חכם: עד 4 מפתחות£

שלט חכם: עד 4 מפתחות£

החלפת סוללה במתג השלט

חוקהר

ע במתכת כדי לפרוקלפני החלפת הסוללה, ג

חשמל סטטי מגופך.

 מהמפתח.(A)הסר את הבורג 1.

  מפתח כניסה חכם

כאשר הסמל של מיצובישי פונה אליך, כסה2.

בבד קצה של להב מברג שטוח והכנס אותו

אל תוך החריץ של בית המפתח. השתמש בו

כדי לפתוח את בית המפתח.

זהירות

חיקכאשר בית המפתח פתוח, הקפד להר£

ביםכיע בר. כמו כן, אל תיג’ממנו מים, אבק וכו

הפנימיים.

ה הער 

כוש סוללה חדשה בחנותבאפשרותך לר£

למוצרי חשמל.

כב שירות מורשה של מיצובישי יכולר£

ך, אם תרצה.להחליף את הסוללה עבור

כת כניסה חכמה*מער
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ההער

ר מתוך בית המפתח. לאחרהסר את המשד3.

ר המפתח באופן המפורטמכן, פתח את משד

ב 2.בשל

הסר את הסוללה הישנה.4.

פונה כלפי (B) +++++התקן סוללה חדשה כך שצד 5.

מטה.

סוללה

בעת מטבצור

- צד

צד +

כת כניסה חכמה*מער

בצע את התהליך בכאשר הסמל שלהקפד ל£
ת, כאשר אתהמיצובישי פונה אליך. אחר

חוק, המתגיםפותח את בית השלט הר
עלולים ליפול החוצה.

ר המפתח בחוזקה.סגור את משד6.

ר המפתח אל בית המפתח,שדהכנס את מ7.
ב את בית המפתח.לאחר מכן סגור היט

ב 1. שהוסר בשל(A)הברג את הבורג 8.

כת הכניסה החכמה פועלת.בדוק שמער9.

חוק חכם  שלט ר

כאשר הסמל  של מיצובישי פונה אליך, כסה1.

בבד קצה של להב מברג שטוח והכנס אותו

חוק, כדיאל תוך החריץ של בית השלט הר

חוק.לפתוח את בית השלט הר

הסר את הסוללה הישנה.2.

 פונה כלפי(A) +++++התקן סוללה חדשה כך שצד 3.

מעלה.

ה הער 

בצע את ההחלפה כאשר הסמל שלהקפד ל£

מיצובישי פונה אליך. אם סמל מיצובישי לא

יפנה אליך כאשר אתה פותח את בית

המפתח, המתגים עלולים ליפול החוצה.
צד �

סוללה

בעת מטבצור

צד +

צד �
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חוק בחוזקה.ר השלט הרסגור את משד4.

חוק החכם פועל נכון.בדוק שהשלט הר5.

ת לך לנעולכת ההפעלה החכמה מאפשרמער

בטל את נעילתן, להתניע אתאת הדלתות ול

המנוע ולהחליף את מצב ההפעלה באמצעות

חוק החכם ברשותך.החזקת השלט הר

חוק החכם אף יכולים לשמשהמתגים בשלט הר

כמתגי המפתח החכם.

ממתו“ בעמודעיין בנושא “התנעת המנוע והד

.6�17

על הנהג להחזיק תמיד  ברשותו את שלט

רש, כדי לנעול אתחוק החכם. מפתח זה נדהר

בטל את נעילתן, להתניע אתהדלתות או ל

כב. לכן,המנוע או להפעיל תפקודים אחרים בר

כב ונעילתו בדוק שהשלטלפני צאתך מהר

חוק נמצא ברשותך.הר

כת הפעלה חכמה*מער

כת הפעלה חכמה*מער  

ה אזהר

כת ההפעלה החכמהגלי רדיו של מער£

בבש את פעילותם של קוצבי לעלולים לש

. לכן, אנשים שמושתלICDושל התקני 

 צריכיםICDב או התקן בגופם  קוצב ל

רים החיצונייםחק מהמשדלהקפיד ולהתר

)Aרים הפנימיים () או למשדB.(

Clubתא נוסעים 

תא נוסעים כפול

פואיאם אתה או נוסעיך משתמשים בציוד ר£

ב או התקניבד קוצבי הלאלקטרוני אחר מל

בוע אם, פנה ליצרן המכשור כדי לקICDה�

בושים בהפעלת המכשור. גלי רדיוייתכנו שי

בש את הפעלתו של מכשורעלולים לש

פואי אלקטרוני.ר

ה אזהר

כת ההפעלה החכמה.ניתן להגביל את פעולת מער

כז שירות מורשה של מיצובישי.פנה למר
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ה הער ה הער 

ה הער 
חוק החכם משתמש בגליםהשלט הר£

אלקטרו�מגנטיים חלשים מאוד. במקרים

כת ההפעלה החכמה עלולההבאים מער

בה.לא לפעול או להיות בלתי יצי

בת מקום נמצא ציוד הפולט גליאם בקר£

רדיו חזקים כגון: תחנת כוח, תחנת רדיו/

טלוויזיה או נמל תעופה.

חוק החכם נמצא קרוב מאודאם השלט הר£

ת כגון טלפון סלולרי אולהתקני תקשור

מכשיר קשר או למכשירים אלקטרוניים כגון

ב אישי.מחש

ע בחפץ מתכתי אוחוק החכם נוגהשלט הר£

מוסתר על ידי חפץ מתכתי.

בתכת כניסה חכמה מופעלת בקרמער£

מקום.

סוללת השלט החכם ריקה.£

בוהפעלת השלט החכם מתבצעת באזור ש£

ישנם גלי רדיו או רעש חזקים. במקרים אלה

השתמש במפתח החירום.

עיין בנושא “נעילה/ביטול נעילה ללא השלט

חוק ההפעלה החכם“ בעמוד 3�10.הר

חוק החכם קולטמכיוון שמפתח השלט הר£
כב,רים בראותות, כדי לתקשר עם המשד

ןפואב תולת אלל תנקורתמ חתפמה תללוס
ך חיי הסוללה הואההפעלה של השלט. אור

.שומישה יאנתל םאתהב ,םייתנשל  הנש ןיב
אחרי שהסוללה מתרוקנת לגמרי, החלף
אותה בהתאם לתהליך המתואר בספר נהג

כז שירות מורשהזה או דאג להחליפה במר
של מיצובישי.

עיין בנושא “החלפת סוללה במפתח“ בעמוד
.3�5

חוק החכם קולט כל הזמן גלי רדיוהשלט הר£
חזקים שעלולים להשפיע על התרוקנות
הסוללה. אל תשאיר את המפתח ליד טלוויזיה,

ב אישי או התקנים אלקטרוניים אחרים.מחש

כת ההפעלהטווח פעולה של מער

החכמה
חוק החכם נמצא ברשותך,אם מפתח השלט הר

כת ההפעלה ולחץהיכנס אל טווח הפעולה של מער
על מתג הנעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג או בדלת

הנוסע. קוד הזיהוי עבור המפתח שלך מאושר.

בטל את נעילתן,ניתן לנעול את כל הדלתות או ל
ההפעלה,להתניע את המנוע, להחליף את מצב 

רק כאשר קיימת התאמה בין קוד הזיהוי של השלט

כב.בין הרחוק החכם להר

אם סוללת השלט החכם מתרוקנת או קיימים£

גלים אלקטרו�מגנטיים חזקים או רעשים,

טווח הפעולה של השלט עלול לקטון והפעלתו

בה.תהיה בלתי יצי

טווח פעולה עבור נעילה/ביטול

נעילה של הדלתות

טווח הפעולה המשוער הוא 70 ס“מ ממתג

הנעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג או בדלת

הנוסע.

כיוון לפנים *:

: טווח פעולה

כת כניסה חכמה*מער
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ה הער 

חוק החכם נמצא בטווחאם השלט הר£

פעילותו אך ממוקם בתוך פריט אחר כגון

תא הכפפות או מעל לוח המכשירים, בכיס

הדלת או בתוך תא המטען, ייתכן כי לא

תצליח להתניע את המנוע ולשנות את

מצב ההפעלה.

חוק החכם קרוב מדי לדלתאם השלט הר£

או לחלון צדדי מבחוץ, ייתכן כי ניתן יהיה

להתניע את המנוע.

חוקהפעלה באמצעות השלט הר
החכם

ה הער 

בצע רק על ידינעילה וביטול נעילה ניתן ל£

לחיצה על מתג דלת שמזהה את השלט

חוק החכם.הר

מית או לחלוןאם אתה קרוב מדי לדלת הקד£

צדדי, ייתכן כי לא תצליח להפעיל את השלט

חוק.הר

חוק החכם נמצאאפילו אם השלט הר£

חק 70 ס“מ ממתג נעילה/ביטול נעילהבמר

מי, ייתכןבדלת הנהג או בדלת הנוסע הקד

כת לא תפעל  אם השלט נמצאשהמער

קרוב לקרקע או גבוה באוויר.

חוק החכם נמצא בטווחאם השלט הר£

ח סתמי יכול לנעולפעולתו, אפילו עובר אור

בטל את נעילתן בלחיצהאת הדלתות או ל

על מתג הנעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג

מי.או בדלת הנוסע הקד

כב.טווח הפעלה הוא פנים הר

טווח פעולה להתנעת המנוע

ולשינוי מצב ההפעלה

כיוון לפנים *:

: טווח פעולה

נעילת הדלתות

חוק החכם נמצא ברשותך ואתהאם השלט הר
בדלת) שAלוחץ על מתג הנעילה/ביטול נעילה (

הנהג או בדלת הנוסע, הדלתות ננעלות.

פנסי האיתות יהבהבו פעם אחת ויישמע צפצוף
חיצוני יחיד.

עיין בנושא “נעילה וביטול נעילה: דלתות, נעילה
כזית“ בעמוד 3�16  ו� 3�17.מר

ביטול נעילת הדלתות

חוק החכם נמצא ברשותך ואתהאם השלט הר
בדלת) שAלוחץ על מתג הנעילה/ביטול נעילה (

הנהג או בדלת הנוסע, נעילת כל הדלתות מבוטלת.

כת הפעלה חכמה*מער
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ה הער 

ה הער 

כזה הפנימית נמצא בזמן זה במראם מתג התאור

ה הפנימית תידלק  ל� 15 שניות. פנסי), התאור£(

האיתות יהבהבו פעמיים ויישמעו שני צפצופים

חיצוניים.

אם לחצת על מתג הנעילה/ביטול נעילה בדלת

הנהג או בדלת הנוסע ולא פתחת אף אחת

מהדלתות תוך 30 שניות, הן יינעלו שוב אוטומטית.

עיין בנושא “נעילה וביטול נעילה: דלתות, נעילה

כזית“ בעמוד 3�16  ו� 3�17.מר

ניתן לשנות את התפקודים, כפי שמוזכר£

כזבהמשך. למידע נוסף נא פנה למר

שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

תפקוד האישור (הבהוב פנסי האיתות)£

מופעל רק בעת הנעילה או בעת ביטול

הנעילה.

ביטול של פעולת האישור (הבהוב פנסי£

האיתות) ושל הצפצוף החיצוני.

שינוי מספר ההבהובים (של פנסי£

האיתות) בעת אישור הפעולה.

ה הער 

כב.חוק החכם נמצא בתוך הרהשלט הר£

דלת נפתחת או פתוחה לרווחה.£

.OFFמצב ההפעלה לא במצב כבוי £

בין ביטולניתן להגדיר את פרק הזמן ש£

כזהנעילה ונעילה האוטומטית. נא פנה למר

שירות מורשה של מיצובישי.

אישור פעולה בעת נעילה וביטול נעילה  

פעולות הנעילה וביטול הנעילה מאושרות

ה הפנימיתבאופנים שלהלן. עם זאת, התאור

).£כז (ה נמצא במרתידלק, רק אם מתג התאור

פנסי האיתות מהבהביםבעת נעילה:

פעם אחת ונשמע צפצוף

אחד.חיצוני

ה הפנימית נדלקת ל�התאורבעת ביטול נעילה:

ך, פנסי15 שניות לער

האיתות מהבהבים פעמיים

ונשמעים שני צפצופים

חיצוניים.

נעילה/ביטול נעילה ללא השלט

חוק החכםהר

מפתח חירום

ך נעילה או), משמש רק לצורAמפתח החירום (

ביטול נעילה של הדלת. כדי להשתמש במפתח

)Bהחירום, שחרר מנעילה את כפתור הנעילה (

).Cחוק החכם (והסר אותו מהשלט הר

כת הפעלה חכמה*מער

כב המצוידים במתג לקיפול המראות,בכלי ר£

המראות החיצוניות מתקפלות/נפתחות

אוטומטית כאשר כל הדלתות ננעלות או

חוקמשוחררות מנעילה באמצעות השלט הר

החכם. עיין בנושא “ התנעה ונהיגה: מראות

חיצוניות“ בעמוד 6�9.

כת הנעילהכב המצוידים במערבכלי ר£

הכפולה, לחיצה כפולה על מתג הנעילה/

) בדלת הנהג או הנוסעAביטול נעילה (

מפעילה את הנעילה הכפולה (עיין בנושא

כת“ בעמוד 3�19“).ת המערר“הגד

חוק החכם אינו פועל בתנאיםהשלט הר£

הבאים:
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�1 נעילה

�2 ביטול נעילה

כת הנעילההפעלה של מער

הכפולה

כבך,כת הנעילה הכפולה מותקנת בראם מער

ניתן להפעילה באמצעות מתג הנעילה/ביטול

נעילה בדלת הנהג או בדלת הנוסע.

כת נעילה כפולה“ בעמוד(עיין בנושא “מער

.(3�18

ה הער 

ה חירוםהשתמש בלהב המפתח במקר£

חוק,בד. אם התרוקנה סוללת השלט הרבל

ם האפשרי, כדי לשובהחלף אותה בהקד

חוק החכם.ולהשתמש בשלט הר

חוקמפתח החירום נמצא בתוך השלט הר£

החכם.

בגמר השימוש במפתח החירום, החזר אותו£

למקומו.

   נעילת הדלת וביטול נעילתה

סובב את מפתח החירום שמאלה, כדי לנעול את

בטל את נעילתה. עיין בנושאהדלת, וימינה כדי ל

“נעילה וביטול נעילה: דלתות“ בעמוד 3�16.

כת הפעלה חכמה*מער
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            הערות (פתרונות)ם                    גור          פריט      צפצוף

הנוריות אזהר

ה והצפצוף מזהירים את הנהג.כת ההפעלה החכמה, נורית האזהרכב או הפעלה מקרית של מערבת רכדי למנוע גני

צפצוף חיצונימהבהבת

נשמע 4 פעמים.

צפצוף פנימי

נשמע.

בדכב חונה במצב הפעלה אחר מלכאשר הר

OFFאם אתה סוגר את הדלת אחרי שפתחת ,

חוקאת אחת הדלתות ומוציא את השלט הר

כב.החכם מתוך הר

הצפצוף החיצוני נשמע 4 פעמים כעת. עם

כב יישמע צפצוף פנימי יחיד.התנעת הר

חוק החכםאם תוציא את השלט הר£

ך חלון בלי לפתוחרכב דמחוץ לר

כת לא תפעל.דלת, המער

רות השלטניתן לשנות את הגד£

ך החלוןרשיפעל אם מוציאים אותו ד

ללא פתיחת דלת. למידע נוסף פנה

כז שירות מורשה של מיצובישי.למר

חוק נמצאאפילו אם השלט הר£

רוש להתנעתבטווח הפעילות הד

המנוע, אך קוד הזיהוי של השלט לא

בהביכב בשל הסתואם לזה של הר

החיצונית או התנאים האלקטרו�

ה.מגנטיים, ייתכן כי תופיע האזהר

כת הפעלה חכמה*מער

כת לניטור הוצאתמער

חוק החכםהשלט הר

כב .מהר
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נורית

            הערות (פתרונות)ם                 גור         פריט      צפצוף

צפצוף חיצונימהבהבת

נשמע במשך 3

שניות.

 אתה סוגר את כלOFFאם במצב הפעלה 

חוק החכם בתוךהדלתות בעוד שהשלט הר

כב בלחיצה עלכב, אתה מנסה לנעול את הרהר

בדלת הנהג אומתג הנעילה/ביטול הנעילה ש

בדלת הנוסע.

חוק החכם נמצאודא שהשלט הר

ברשותך לפני נעילת הדלתות. אפילו אם

חוק בתוךאתה משאיר את השלט הר

כב, ניתן לנעול את הדלתות בהתאםהר

בה הקיימת ולעוצמת אות הקליטה.בילס

כת למניעה שלמער

נעילת המפתח בתוך

כבהר

כת למניעתמער

פתיחה חלקית של

דלת

 תנסה לנעול אתOFFאם במצב הפעלה 

הדלתות בלחיצה על מתג הנעילה/ביטול

הנעילה בדלת הנהג או הנוסע כאשר אחת

ב.ה היטהדלתות אינה סגור

צפצוף חיצונימהבהבת

נשמע במשך 3

שניות.

כת הפעלה חכמה*מער
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נורית

            הערות (פתרונות)ם               גור           פריט       צפצוף

ם האפשריהחלף את הסוללה בהקדלא נשמעמהבהבת

כז שירות מורשה של מיצובישי.במר
חוק חכםשלט ר

חוקת שלט רתזכור

חכם

לא ניתן להחליף את מצב ההפעלה , מכיוון

כב.שלא ניתן לזהות את המפתח בתוך הר

כב, התרוקנהה על היותו בראם מופקת אזהר

בהביסוללת השלט או שקליטת גלי הרדיו בס

חלשה.

דולקת

חוק החכם התרוקנה.סוללת השלט הר

נשמע צפצוף

פנימי (מקוטע)

נשמע צפצוף

פנימי (רציף)

חוק החכם.קיימת תקלה בשלט הר

כת החשמל.קיימת תקלה במער

אם תנסה לפתוח את דלת הנהג, כאשר

חוק והשלט הרOFFכת ההפעלה במצב מער

החכם נותר בחריץ המפתח.

חוק החכם נמצאנא וודא שהשלט הר

כב. אם כן, הכנס אותו לתוךבתוך הר

חריץ המפתח. כעת ניתן להתניע את

המנוע ולשנות את מצב ההפעלה.

מהבהבת

כזה נדלקת, נא פנה למראם נורית האזהר

שירות מורשה של מיצובישי.

כב מיד במקום בטוח ופנהעצור את הר

כז שירות מורשה של מיצובישי.למר

חוק החכם מחריץהוצא את השלט הר

המפתח. עיין בנושא “התנעת המנוע

ממתו“ בעמוד 6�17.והד

נשמע צפצוף חיצוני

ךבמשך 3 שניות לער

נשמע צפצוף חיצוני

במשך דקה אחת

ךלער

כת הפעלה חכמה*מער
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נורית

            הערות (פתרונות)ם                 גור         פריט      צפצוף

נשמע צפצוףדולקת

פנימי

נעילת גלגל הגה

ת של מצבתזכור

OFFהפעלה 

OFFבד כת ההפעלה במצב אחר מלכאשר מער

וכל הדלתות סגורות, אם תנסה לנעול באמצעות

מתג הנעילה/ביטול הנעילה בדלת הנהג או בדלת

מי.הנוסע הקד

צפצוף חיצונימהבהבת

נשמע במשך 3

ךשניות לער

עיין בנושא “נעילת גלגל הגה“ בעמודכת הנעילה של גלגל ההגה.קיימת תקלה במער

.6�15

ת של מצב הפעלהעיין בנושא “תזכור

OFF.6�15בעמוד ”

נורית

            הערות (פתרונות)ם                 גור         פריט      צפצוף

כת אימובילייזרמעראין צלילדולקת

ת.נעילתו של גלגל ההגה אינה משתחררנעילת גלגל הגה נשמע  צפצוףמהבהבת

פנימי

כתקיימת תקלה באימובילייזר האלקטרוני (מער

בה בהתנעה).נגד גני

OFFכת ההפעלה למצב העבר את מער

ה לאוהתנע שוב את המנוע. אם האזהר

כז שירות מורשה שלמתבטלת, פנה למר

מיצובישי.

בטל את נעילתו של גלגל ההגה באופן

המתואר בנושא “נעילת גלגל הגה“

בעמוד6�15.

.51�6 דומעב “הגה לגלג תליענ“ אשונב ןייעגלגל ההגה ננעל באופן חריג.אין צלילדולקת

כת הפעלה חכמה*מער
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3 
זהירות

דלתות

ב, מסוכן מאודודא שהדלתות סגורות היט£
לנהוג כאשר הדלתות אינן סגורות כראוי.

גחה.כב ילדים ללא השלעולם אל תשאיר בר£

הזהר לא לנעול את הדלתות כשהמפתח£
כב.בתוך הר

כבנעילה או פתיחה מתוך הר

דלתות   

ההער

2 � ביטול הנעילה.

1 � נעילה

2 � ביטול נעילה

ההער

ניתן לפתוח את דלת הנהג באמצעות משיכת£

ידית הדלת הפנימית וללא שימוש במתג

הנעילה.

כזית,כת נעילה מרכבך מצויד במעראם ר

נעילה בכל הדלתות מבוטלת בו�זמנית.

כת נעילה כפולה והיאכבך מצויד במעראם ר£

בטל את נעילת הדלתהופעלה, לא ניתן ל

במשיכת כפתור הנעילה למצב לא נעול.

כת נעילה כפולה“ בעמוד(עיין בנושא “מער

.(3�18

חתפמה תועצמאב הליענ לוטיב וא הליענ

כב,כדי למנוע את נעילת המפתח בתוך הר£
לא ניתן לנעול את דלת הנהג כאשר היא

ות מתג הנעילה ולאפתוחה לא באמצע

במפתח.

ההער

נעילה ללא שימוש במפתח

העבר את מתג הנעילה הפנימי (1) למצב נעילה

וסגור את הדלת (2) .
1 � נעילה

כזית, נעילה או ביטולכב עם נעילה מרבר£

נעילה באמצעות המפתח תנעל את כל

הדלתות או תבטל את נעילתן בהתאמה.

כת הפעלה חכמה,כב מצויד במעראם הר£

בטל אתניתן לנעול את דלת הנהג או ל

נעילתה באמצעות המפתח. עיין בנושא

“מפתח חירום“ בעמוד 3�10.
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ההער

ההער

כאשר פעולות נעילה וביטול נעילה מבוצעות£

ברצף זו אחר זו, מנגנון ההגנה המובנה של

כזית עשוי להיכנס לפעולההנעילה המר

ולמנוע נעילה וביטול נעילה של הדלתות.

במקרים כאלו המתן כדקה לפני שאתה

כזית או  אתמפעיל את מתג הנעילה המר

המפתח.

כזית של דלתות*נעילה מר  

בטל נעילה בכל הדלתות באופןניתן לנעול או ל

המתואר בהמשך.

דלת הנהג עם חריץ למפתח

כב המצוידיםבד כלי ר(מל

כת הפעלה חכמה)במער

שימוש במפתח בדלת הנהג נועל אותה או

מבטל את נעילתה.

כזית של הדלתות*נעילה מר

ה של הדלתפתיחה/סגיר

)Clubהאחורית (תא נוסעים 

ניתן לפתוח או לסגור את הדלת האחורית כאשר

מית פתוחה.הדלת הקד

מית.פתח לרווחה את הדלת הקד1.

) של הדלת האחורית.Aמשוך את ידית (2.

פתח את הדלת האחורית.3.

כדי לסגור את הדלתות האלה, סגור תחילה4.

מית.את הדלת האחורית ואחריה את הקד

ה אזהר

לפני פתיחתה של הדלת האחורית, וודא£

ת הבטיחותמי שחרר את חגורשהנוסע הקד

ה עלולה להתהדקת, החגורשלו. אחר

בחוזקה ולפצוע את הנוסע באופן חמור.

ת הדלת האחורית הקפד להוציאבעת סגיר£

ה שלאת ידיך ואת אצבעותיך מאזור הסגיר

הדלת.

לפני תחילת הנסיעה ודא שהדלת האחורית£

ב. אם דלת פתוחה חלקית, תידלקה היטסגור

ה של דלת פתוחה. אם דלת לאנורית אזהר

ב, הדלת האחורית עלולה להיפתחה היטסגור

במהלך נסיעה והנוסעים עלולים להיזרק

בות זאת.כב בעקמתוך הר

זהירות

ה של הדלת האחוריתבעת פתיחה או סגיר£

ת, עלולהקפד על הנקודות הבאות. אחר

כבך.ם נזק לרלהיגר

,תירוחאה תלדה תא רוגסת וא חתפת לא£

מית לא פתוחה לחלוטין.אם הדלת הקד

אל תפתח או תסגור את הדלת האחורית£

מית בו זמנית.ואת הדלת הקד

אל תסגור את הדלת האחורית אחרי£

מית.ת את הדלת הקדשסגר

כאשר דלת הנהג פתוחה, לא ניתן לנעול£ 

אותה באמצעות מתג הנעילה הפנימי.
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�1 נעילה

�2 ביטול נעילה

דלת הנהג עם מתג נעילה פנימי

בדלת הנהג נועל את כלשימוש במתג הנעילה ש

הדלתות או מבטל את נעילתן.

כת נעילה כפולה*מער

�1 נעילה

�2 ביטול נעילה

ה הער 

כב היזהר לא לנעול אתבצאתך מהר   £

הדלתות בעוד שהמפתח נותר בפנים.

שימוש במתג ההתנעה או במתג המנוע

כתכב המצוידים במפתח החכם או במערבכלי ר

בטל את נעילת הדלתותהפעלה החכמה ניתן ל

 אוLOCKבוב מתג ההתנעה למצב באמצעות סי

.OFFבאמצעות מעבר למצב הפעלה 

ה הער 

בטל את הנעילה האוטומטיתאם ברצונך ל   £

כז שירות מורשה שלשל הדלתות, פנה למר

מיצובישי.

בות.כת הנעילה הכפולה מסייעת במניעת גנימער

חוקכב ננעל במפתח חכם או בשלט ראחרי שהר

כת הנעילה הכפולה מונעת את ביטולחכם, מער

נעילת הדלתות מבפנים באמצעות מתגי הנעילה.

ה הער 

בטל את הנעילה האוטומטיתאם ברצונך ל   £

כז שירות מורשה שלשל הדלתות, פנה למר

מיצובישי.

כת נעילה כפולה* מער  

שימוש בידית בורר הילוכים

כת הפעלהחוק חכם או במערכב עם שלט רבכלי ר

בטל את נעילת כל הדלתות על ידיחכמה, ניתן ל

 (חניה), כאשרPת ידית בורר ההילוכים למצב העבר

כת ההפעלה מכוונים למצבמתג ההתנעה או מער

ON. 
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ה הער 

זהירות

אל תפעיל את הנעילה הכפולה אם מישהו£

כב, מכיוון שהיא מונעת את ביטולנשאר בר

הנעילה של הדלתות באמצעות מתג הנעילה

הפנימי. אם הפעלת בטעות את הנעילה

הכפולה, בטל אותה באמצעות מתג

UNLOCK(ביטול הנעילה) במפתח או 

חוק החכם.באמצעות השלט הר

  בזמןLOCK  (A)לחיצה אחת על מתג    £

מתכת הנעילה הכפולה מופעלת, גורשמער

לפנסי האיתות להבהב 3 פעמים, כדי לאשר

כת.את הפעלת המער

כתנטרול המער

בות ביצוע הפעולות הבאות תתבטל נעילתבעק

הדלתות ובו בזמן תנוטרל הנעילה הכפולה.

 במפתח.UNLOCK  (B)לחץ על המתג£

 בדלת(C)לחץ על מתג הנעילה/ביטול נעילה £

חוקמי בזמן שהשלט הרהנהג או הנוסע הקד

החכם נמצא ברשותך.

כתת המעררהגד

 והוצאLOCKסובב את מתג ההתנעה למצב 1.

כתכב המצוידים במעראת המפתח (כלי ר

OFFכניסה חכמה) או עבור למצב ההפעלה 

כת הפעלהכב המצוידים במער(כלי ר

חכמה).

כב וסגור את כל הדלתות.צא מהר2.

 במפתח או עלLOCK  (A)לחץ על המתג 3.

) בדלת הנהגCמתג הנעילה/ביטול נעילה (

או בדלת הנוסע, כדי לנעול את כל הדלתות.

פנסי האיתות מהבהבים פעם אחת.

לחץ על המתג שוב תוך 2 שניות. פנסי4.

האיתות יהבהבו 3 פעמים, כדי לאשר את

הפעלתה של הנעילה הכפולה.

ה הער 

אם דלת לא נפתחת תוך 30 שניות מביטול   £

הנעילה, הדלתות ננעלות שוב אוטומטית

כת הנעילה הכפולה מופעלת שוב.ומער

אפילו אם לא ניתן להשתמש במפתח   £

חוק החכםהכניסה החכם או בשלט הר

ביטול נעילה בדלתות, ניתן להשתמשל

הביטול נעילה בדלת הנהג. במקרבמפתח ל

זה הנעילה הכפולה מנוטרלת עבור דלת

בטלבד. אם לאחר מכן ברצונך להנהג בל

נעילה בשאר הדלתות, סובב את מתג

 או העבר אתACC או ONההתנעה למצב 

.ACCמצב ההפעלה ל� 

כת נעילה כפולה*מער
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ה הער 

בטיחות  הילדים“”מנעול ל
בדלתות האחוריות

ל)(תא נוסעים כפו

1 � נעילה

2 � ביטול נעילה

בטיחות הילדים מונע פתיחת דלתותמנעול ל

ב האחורי נמצאבאקראי, במיוחד כאשר במוש

ילד קטן.

בכל דלת אחורית מותקן כפתור קטן.

אם הכפתור במצב נעילה, לא ניתן לפתוח את

הדלת האחורית באמצעות הידית הפנימית.

לפתיחת הדלת האחורית כאשר נעשה שימוש

במנעול בטיחות לילדים, משוך את ידית הדלת

החיצונית.

אם הכפתור במצב ביטול הנעילה, מנעול הבטיחות

אינו פועל.

זהירות

ב האחורי, הפעלאם אתה מסיע ילד במוש£

את נעילת הבטיחות לילדים כדי למנוע

פתיחת דלת מקרית ותאונה שעלולה לקרות

בותיה.בעק

ה הער 

ניתן להגדיר את פרק הזמן בין לחיצת המתג£

UNLOCK  (B)/במפתח או על מתג הנעילה 

)Cמי (ביטול נעילה בדלת הנהג/הנוסע הקד
בין נעילה אוטומטית. לפרטים נוספים פנהל

כז שירות מורשה של מיצובישי.למר

ניתן לנעול את הדלתות ולהפעילה את£

ת עלהנעילה הכפולה בו זמנית בלחיצה בודד

  במפתח או על מתגLOCK  (A)המתג 

הנעילה/ביטול הנעילה בדלת הנהג/הנוסע

כז). לפרטים נוספים פנה למרCמי (הקד

שירות מורשה של מיצובישי.

בטיחות הילדים בדלתות האחוריות (תא נוסעים כפול)מנעול ל

כתבדיקת המער

פתח את החלונות בכל הדלתות והפעל את הנעילה
הכפולה.

כת“ בעמוד 3�19).(עיין בנושא “הפעלת המער

ך החלון וודארכב דך לתוך הראחרי כן, הושט את יד
בטל את הנעילה באמצעותשאין באפשרותך ל

כפתורי הנעילה.

כת הנעילהלפרטים נוספים על מער  £
כז שירות מורשה שלהכפולה פנה למר

מיצובישי.

פתיחה

ם את הידית והורד את השער האחוריהר

שער אחורי   

הסגיר

ם את השער האחורי בעצמה שתאפשר לךהר

לנעול אותו בבטחה במקומו.
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זהירות

הפעלת חלון חשמלי*

כזית*נעילת דלתות מר  

 הפעלה ידנית של החלונות*

1 � לפתיחה

ה2 � לסגיר

ניתן להפעיל את החלונות החשמליים רק אם מתג

.ONההתנעה או מצב ההפעלה במצב 

הפעלת חלון חשמלי* 

מתג הפעלה של החלון החשמלי

כל חלון נפתח או נסגר בעת הפעלת המתג התואם.

1 � חלון בדלת נהג

מי2 � חלון בדלת הנוסע הקד

3 � חלון בדלת אחורית שמאלית (תא נוסעים כפול)

4 � חלון בדלת אחורית ימנית  (תא נוסעים כפול)

5 � מתג נעילה

ה אזהר

לפני הפעלת החלונות החשמליים וודא שאין£

בר כלשהו ילכד במהלך הפעולהסכנה שאי

).’(ראש, ידים, אצבע וכו

כב כאשר המפתח במתגלעולם אל תצא מהר£

ההתנעה.

ם אחר שלא יהיהלעולם אל תשאיר ילד (או אד£

כתמסוגל להפעיל באופן בטיחותי את המער

בד בתוךהחשמלית להפעלת החלונות) ל

כב.הר

וידיו או ראשוהילד עלול להתעסק עם המתג,£

עלולים להילכד בחלון.

אל תעמוד מאחורי צינור הפליטה בעת£

העמסת או פריקת מטען. חום הצינור עלול

לגרום כוויות.

היזהר שאצבעותיך לא ייתפסו בשער£

האחורי.

אל תפעיל משקל על השער האחורי.£

לפני תחילת הנסיעה ודא שהשער האחורי£

נעול בבטחה. אם השער האחורי נפתח

במהלך הנסיעה, החפצים המאוחסנים

באזור המטען עלולים להיזרק על הכביש.
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הפעלת חלון חשמלי*

מתגי הנהג

מתגי הנהג מפעילים את החלונות בכל הדלתות.

חלון נפתח או נסגר בלחיצה על המתג הרלוונטי.

לחץ על המתג כדי לפתוח חלון ומשוך את המתג

כדי לסגור חלון.

אם המתג בדלת הנהג לחוץ או משוך עד הסוף,

החלון נפתח או נסגר במלואו באופן אוטומטי.

מתגים בדלתות אחרות

בדלתות הנוסעים, כדיניתן להשתמש במתגים ש

להפעיל את החלונות הרלוונטיים. לחץ על המתג

כדי לפתוח חלון ומשוך את המתג כדי לסגור

חלון.

ה הער 

ת בזמן שהמנוע דומםהפעלת חלונות חוזר£

תגרום לפריקת המצבר. הפעל את מתגי

החלונות רק כאשר המנוע פועל.

החלונות האחוריים נפתחים לחצי גובה£

בד.בל

ה אזהר

מתג נעילה

לחיצה על מתג זה מנטרלת את מתגי החלונות

של דלתות הנוסעים. במצב זה ניתן לפתוח ולסגור

בדלתת המתג ש בעזרבדבלאת חלון  בדלת הנהג 

הנהג.

בטל את הנעילה, לחץ שוב על המתג.כדי ל

�1 נעילה

�2 ביטול נעילה

בותילד עלול להפעיל את המתג ובעק£

זאת ידיו או ראשו עלולים להיתפס בחלון.

כב, לחץ על מתגכאשר אתה מסיע ילד בר

הנעילה כדי לנטרל את מתגי החלונות

בדלתות הנוסעים.ש

השהיית הפעלה

ניתן לסגור או לפתוח את החלונות תוך 30 שניות

ממת המנוע. עם זאת, לא ניתן לעשות זאתמהד

מי.אם נפתחה דלת הנהג או דלת הנוסע הקד
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הפעלת חלונות חשמליים*

בד)מנגנון בטיחות (חלון הנהג בל

בות משיכת המתגכאשר החלון נסגר במלואו בעק

עד הסוף, אם יד או ראש נתפסים בחלון, הוא נפתח

מעט אוטומטית.

ה של החלון פנויעם זאת, ודא שאזור הסגיר

מחפצים ומחלקי גוף.

החלון שנפתח מעט ישוב לפעול בעוד כמה שניות.

ה הער 

ניתן להפעיל את מנגנון הבטיחות, אם מופעל£

מה יד או ראשלחץ פיזי על החלון המד

בותבות תנאי נהיגה או בנסיתפוסים בעק

אחרות.

אם מנגנון הבטיחות מופעל 5 פעמים ברצף£

או יותר, הוא ינוטרל והחלון לא ייסגר כהלכה.

במקרים אלה יש לפעול באופן הבא, כדי לתקן

ם כמהאת המצב. אם החלון פתוח, הר

תו המלאהפעמים את מתג החלון עד לסגיר

של החלון. לאחר מכן, שחרר את המתג,

משוך אותו פעם נוספת. החזק את המתג

במצב זה במשך כשנייה אחת לפחות ושחרר.

כעת ניתן להפעיל את החלון כרגיל.

אם המצבר מנותק או אם אתה מחליף את£

נתיך החלונות החשמליים, מנגנון הבטיחות

ם כמה פעמיםמנוטרל. אם החלון פתוח, הר

תו המלאה שלאת מתג החלון עד לסגיר

החלון. לאחר מכן, שחרר את המתג, משוך

אותו פעם נוספת. החזק את המתג במצב

זה במשך כשנייה אחת לפחות ושחרר. כעת

ניתן להפעיל את החלון כרגיל.

זהירות

ה אזהר

אם המצבר מנותק או אם אתה מחליף את£

נתיך החלונות החשמליים, מנגנון הבטיחות

מנוטרל. אם יד או ראש ייתפסו בחלון הנסגר,

קיימת סכנת פציעות חמורות.

חק קצר לפנימנגנון הבטיחות מבוטל מר£

תו המלאה של החלון. במצב זה החלוןסגיר

נסגר במלואו. לכן, היזהר במיוחד שאצבעותיך

לא ייתפסו בחלון.

מנגנון הבטיחות מנוטרל בעת משיכת המתג.£

לכן, היזהר במיוחד שאצבעותיך לא ייתפסו

בחלון במהלך פתיחתו.
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 4

בכוונון המוש

ב הנהג  כך שיהיה לך נוח להפעיל אתכוונן את מוש

ה, תוך שמיר’הדוושות, גלגל ההגה, המתגים וכו

ה ראייה פנוי.על שד

בכוונון מוש   

ה אזהר

ב תוך כדי נסיעה,אל תנסה לכוון את המוש£

כב ולגרוםאתה עלול לאבד שליטה בר

תאונה כתוצאה מכך. אחרי הכיוון וודא

להזיז אתב נעול במקומו � נסה שהמוש

ב לפנים ולאחור ללא שימוש במנגנוןהמוש

הכוונון.

מסוכן מאוד לנסוע בתוך אזור המטען£

(מבפנים או מבחוץ). כמו כן, אסור שתא

ךבים האחוריים ישמשו לצורהמטען והמוש

משחקי ילדים.

םירוגחשאינם  םידליו םישנא תושגנתהבעת 

ת.לסכנת פציעות מוגבר םיפושח

בתאל תאפשר למבוגרים או לילדים לש£

תבים או בחגורבאזור שלא מצויד במוש

תבטיחות. ודא שכל נוסעיך חגורים בחגור

ב בטיחותבים במושבטיחות ושהילדים יוש

לילדים.

ה אזהר

זהירות

טין את סכנת הפציעות האישיותכדי להק£
בעת התנגשות או בלימת פתע, על משענת
הגב להיות במצב זקוף ככל האפשר. תיתכן

ת בהגנה שמעניקות חגורותפגיעה ניכר
הבטיחות, אם משענת הגב מוטית. במצב זה

תהנוסע עלול להחליק מתחת לחגור

הבטיחות ולהיפצע באופן חמור.

ם בוגר אוב מכוונן על ידי אדשוודא שהמו£
גחתו, כדי להבטיח כוונון נכון והפעלהבהש

בטיחותית.

אל תניח כרית או חפץ דומה בין גבך ובין£
כב. יעילותמשענת הגב בעת הנהיגה בר

ע בעת התנגשות.משענת הגב תיפג

במנגנון ההטיה של משענת הגב של המוש£
מים למשענתמי כולל קפיצים הגורהקד

בות הפעלתהגב להתקפל לפנים בעק
ב קרובהידית. בעת השימוש בידית ש

למשענת הגב או החזק אותה, כדי לשלוט
ת.בתנועתה החוזר

ךעו ידבל ייפגבים היזהר לבעת הזזת המוש£
או רגליך.

בים או הטיית משענת הגבבעת הזזת המוש£
ת לנוסעיםב מיוחדלאחור, הקדש תשומת ל

מאחור.

כוונון ידני*

מייםבים קדמוש   

ב מלוח המכשיריםחק המושכדי לכוון את מר1	

ב לפנים אום את הידית, הזז את המושהר

לאחור למצב הרצוי ושחרר את הידית.

כדי להטות את משענת הגב לאחור2	

משוך את הידית למעלה, הישען לאחור

למצב הרצוי ושחרר את הידית.

בב (מושכדי לכוונן את גובהה של כרית המוש3	

בד)הנהג בל

בסובב את הגלגלת, כוון את כרית המוש

לגובה הרצוי.
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ה הער  כוונון חשמלי*

כדי למנוע את פריקת המצבר, הפעל את£

המתג כאשר המנוע פועל.

זהירות

בים*חימום מוש

בים כאשר מתגניתן להפעיל את חימום המוש

.ONההתנעה נמצא במצב 

כת במתג  דולקת כאשר מער(A)נורית החיווי 

החימום פועלת.

1 ) 	 HI((לחימום מהיר) חימום בעוצמה גבוהה

חימום מנותק 	2

3) 	 LO(לשמיר) ת חוםחימום בעוצמה נמוכה

ב)המוש

” לחימום מהיר. מיד לאחרHIהפעל את מצב “£

ב התחמם, העבר את מתג המחמםשהמוש

”, כדי לשמור על החום. ייתכן כיLOלמצב “

ב, בעתת המושתחוש שינויים קלים בטמפרטור

הפעלת החימום. הבדלים אלה נובעים מפעולת

מוסטט הפנימי של המחמם ואינם סימןהתר

לתקלה.

ביםאם האנשים הבאים, ישתמשו בחימום במוש£

בול מחום או מכוויות קלות (עורהם עלולים לס

).’אדום, נפיחויות וכו

ילדים, קשישים או חולים.£

אנשים עם עור רגיש£

אנשים עייפים מאוד£

אנשים תחת השפעת אלכוהול או תרופות£

).’מות לנמנום (תרופות כנגד הצטננות וכוהגור

ב ואל תחדיראל תניח פריטים כבדים על המוש£

לתוכו סיכות, מחטים או חפצים מחודדים.

אל תשתמש בשמיכות, ריפודים או חומרים אחרים£

ב בעת הפעלתמי גבוה על גבי המושבעלי בידוד תר

ב החימום עלול  להתחמםכיכת החימום. רמער

ה.יתר על המיד

ת בנזין, נפט, דלק,ב בעזראין לנקות את המוש£

אלכוהול או חומרים ממסים אורגניים אחרים, הם

ב ולגוף החימום.עלולים לגרום נזק למוש

בשב, ייאם מים או נוזל אחר נשפכים על גבי המוש£

אותו לחלוטין לפני הפעלת החימום.

מייםבים קדמוש

ב מלוח המכשיריםחק המושכדי לכוון את מר1	

בהפעל את המתג בכיוון החץ והזז את המוש

למקום הרצוי.

כדי להטות את משענת הגב לאחור2	

הפעל את המתג בכיוון החץ והטה את

משענת הגב לזווית הרצויה.

בכדי לכוונן את גובה המוש3	

בהפעל את המתג בכיוון החץ וכוון את המוש

לגובה הרצוי.

ב במלואו זז.אם כל המתג מופעל, המוש

בכדי לכוונן את הזווית של כרית המוש4	

הפעל את המתג בכיוון החץ והטה את כרית

ב לזווית הרצויה.המוש
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זהירות

בים אחוריים*  מוש

ההער

ב על משענת היד, היאאל תטפס ואל תש£

בר.עלולה להיש

המשטח העליון של משענת היד כולל£

ב אחורי.מחזיק כוסות לנוסעים במוש

עיין בנושא “מחזיק כוסות“ בעמוד 24	7

כבה מיד את החימום, אם קיים חשש לתקלה£

כת.במער

ב אחורי אמצעי, כוונן אתב במושם יושאם אד

גובהה של משענת הראש למצב ננעל.

עיין בנושא “משענות ראש“ בעמוד 5	4 (תא

נוסעים כפול).

(תאקיפול משענת הגב לפנים 

נוסעים כפול)

בקצה העליון של משענת הגבמשוך את הסרט ש

וקפל אותה לפנים.

בקיפול כרית המוש

*)club (תא נוסעים

בים הימני והשמאלי ניתן לקיפלאת כריות המוש

בנפרד.

ב.ם את כרית המושלקיפולה כלפי מעלה, הר

ב במקומה באמצעותאבטח את כרית המוש

) אל משענתAת הרצועה המחזיקה (קשיר

ב האחורי.) של המושBהראש (

 (תא נוסעים כפול)משענת יד

כדי להשתמש במשענת היד, פתח אותה. כדי

חוף אותה לאחור (לתוךה למצב המקורי, דלהחזיר

משענת הגב) עד לשילובה (תא נוסעים כפול).

בים אחורייםמוש

ת משענת הגב למקומההחזר

ם את משענת הגב עד שתינעל בבטחה  במקום.הר

חף את המשענת הגב קלות, כדי לוודאמשוך וד

ב.שהיא מקובעת היט
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ה אזהר

משענות ראש*   

עלולהכב ללא משענות הראש נסיעה בר£
לגרום לפציעות חמורות או קטלניות בעת

התנגשות. כדי להקטין סיכון זה וודא תמיד
בים המאויישיםשמשענות הראש במוש

מותקנות ומאובטחות כראוי.

לעולם אל תניח כרית או חפץ דומה על£

משענת  הגב. הוא עלול לפגוע בפעולת

חק בין ראשךהמשענת בכך שיגדיל את המר

למשענת הראש.

ב האחוריאם אתה מסיע נוסע במוש£

ם אתהאמצעי, לפני תחילת הנסיעה הר

ב עד שתינעלמשענת הראש של המוש

ת, קיימת סכנת פציעותבמקום. אחר

חמורות בעת התנגשות. (תא נוסעים כפול).

כוונון הגובה

כזה יהיהכוונן את גובה משענת הראש כך שמר

קרוב ככל האפשר לגובה האוזניים, כדי להפחית

את סכנת הפציעות בהתנגשות.

גובהו אינו מאפשר לכוונן את משענתם גבוה שאד

הראש כפי שמתואר למעלה, יכוונן את המשענת

לגובה המקסימלי שלה.

מת המשענת משוך אותה כלפי מעלה.להר

להנמכת המשענת הורד אותה כלפי מטה תוך

) בכיוון החץ. לאחרAלחיצה על כפתור הכוונון (

חוף את המשענת כלפי מטה כדי לוודאהכיוון, ד

שהיא נעולה במקומה.

ההסר

ם את המשענת תוך לחיצה על כפתור הכוונוןהר

)A. (

התקנה

וודא שמשענת הראש פונה לכיוון הנכון והתקן אותה

בתוך משענת הגב תוך לחיצה על כפתור הכוונון

)A.בכיוון החץ (

את מוט משענת הראש המכיל את חריצי הכוונון

)Bיש להכניס לתוך החור הכולל את כפתור (

).Aהכוונון (

משענות ראש

ה הער 

לא ניתן לכוון את גובהן של משענות הראש£

בים האחוריים הקיצוניים.במוש
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ה אזהר

זהירות

) מכוונן כהלכהAוודא שכפתור כוונון הגובה (£

ם את משענותכפי שמצוין באיור. כמו כן, הר

הראש כדי לוודא שאינן יוצאות מחוץ

למשענת הגב.

כדי להגן עליך ועל נוסעיך בעת התנגשות, חשוב

ת הבטיחות בעת נסיעהביותר לחגור נכון את חגור

כב.בר

מיים והאחורייםבים הקדחגורות הבטיחות של המוש

כת מותחנים.המוגנים בכריות אוויר מצוידות במער

אופן השימוש בחגורות בטיחות אלה זהה לאופן

השימוש בחגורות הרגילות.

בותעל הנהג ועל כל נוסעיו הבוגרים, לר£

ילדים גדולים דיים, לחגור חגורות בטיחות

ביכהלכה. ילדים אחרים יש להסיע במוש

בטיחות מתאימים.

העבר תמיד את רצועות הכתף מעל כתפך£

ולרוחב החזה שלך. לעולם אל תשים את

ה מאחוריך או מתחת לזרועותיך.החגור

םת להגן על אדת בטיחות אחת מיועדחגור£

בד. שימוש אחר בה מסוכן מאוד.אחד בל

ביתת הבטיחות מעניקה הגנה מרחגור£

כאשר משענת הגב במצב זקוף מלא. אם

תמשענת הגב נטויה, קיימת סכנה מוגבר

ה, במיוחדשהנוסע יחליק מתחת לחגור

בעת התנגשות חזיתית. כמו כן, הנוסע עלול

ה או מחבטה בלוחלהיפצע מהחגור

המכשירים או במשענות הגב.

ת הבטיחות לא מפותלת.ודא שחגור£

בצע שינויים או תוספות אשר עלוליםאסור ל£

ה אולמנוע מהתקן הכוונון להדק את החגור

ת הבטיחות לכוונן את ההידוק.ממכלול חגור

זהירות

תה וגודלה של משענת הראש משתנהצור£

ב. השתמש תמיד במשענתבהתאם למוש

הראש הנכונה ואל תתקין את משענת

הראש בכיוון הלא נכון.

חגורות בטיחות   

כת מותחנים של חגורות הבטיחותעיין בנושא “מער

כת מגבילי כוח“ בעמוד 9	4.ומער

חגורות בטיחות
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ה הער 

ההער

ת בטיחות בעלת 3 נקודותחגור
(עם מנגנון נעילת חירום)עיגון 

ה מהסוג הזה. לאחרך החגורך לכוון את אוראין צור

ה מתאימה את עצמה לתנועות גוףתה, החגורחגיר

ההנוסע, אך בעת טלטול פתאומי וחזק החגור

ננעלת אוטומטית כדי להחזיק את גוף הנוסע.

ה אזהר

ההער

על ידי הלוענ הרוגחהש קודבל ךתורשפאב£

משיכתה קדימה במהירות.

הידוק

ה החוצה לאט תוך החזקת משוך את החגור.1

לשונית הנעילה.

ה אזהר

לעולם אל תעביר את רצועת המותניים לרוחב£

ה תלחץ באופן חדהבטן. בעת התנגשות החגור

על הבטן, ובכך יגדל הסיכון להיפצע.

ה אסור שהיא תהיהת החגורבעת חגיר£

מפותלת.

פויה מידי משוך אותה קלות.ה ראם החגור.3

השחרור החגור

החזק את לשונית הנעילה ולחץ על הכפתור שעל

האבזם.

חגורות בטיחות

ה החוצהכאשר לא ניתן למשוך את החגור£

במצב הנעילה שלה, משוך אותה פעם אחת

בכוח ואז החזר אותה. לאחר מכן, משוך שוב

ה לאט.החוצה את החגור

הכנס את לשונית הנעילה לתוך האבזם עד.2

להישמע נקישת הנעילה.

ה אוטומטית,ה נגללת בחזרמאחר שהחגור£

תה,החזק את לשונית הנעילה לאחר הסר

ת,רגה. אחרכך שהגלילה תבוצע לאט ובהד

כב.ם נזק לרעלול להיגר

בלעולם אל תחזיק ילד בזרועותיך ואל תושי£
כיך במהלך הנסיעה, אפילו אםאותו על בר

ך נשקפת סכנתת, לילדאתה חגור. אחר
פציעות חמורות או קטלניות בהתנגשות או

ת פתע.בעציר

ת הבטיחות.הדק תמיד את חגור£

העבר תמיד את רצועת החיק מעל אגן£
כיים.היר
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ה אזהר ת בטיחותת חגורתזכור

מי*ב הנוסע הקדב הנהג ומושעבור מוש

חגורות בטיחות

ה הער 

בים האחוריים*עבור הנוסעים במוש

כב בעלי גלגלה זו מופיעה בכלי רנורית אזהר*

הגה שמאלי

עבור הנהג

מיעבור הנוסע הקד

 בזמןONאם מתג ההתנעה/מצב ההפעלה במצב 

ה, תידלק נוריתת הבטיחות אינה חגורשחגור

ה ויישמע צליל התראה במשך כ	 6  שניות,האזהר

מי לחגור את חגורותכדי להזכיר לנהג ולנוסע הקד

הבטיחות שלהם.

ת הבטיחות עדיין לאאם במהלך הנסיעה חגור

ה וצליל התראה יישמעה, תהבהב נורית האזהרחגור

ת הבטיחות.לסירוגין עד שתיחגר חגור

בקותביק מדאל תצמיד אביזרים ואל תד  £

שיסתירו את הנורית.

ה למרותת לא חגורת הבטיחות נותראם חגור£

ה וצליל ההתראהת, נורית האזהרהתזכור

כבימשיכו להתריע בכל הפעם שיתחיל הר

ה.לנוע לאחר עציר

מי תופיע רק אםת עבור הנוסע הקדהתזכור£

מי מאויש.ב הנוסע הקדמוש

מי,ב הנוסע הקדאם הנחת מטען על מוש£

ת הבטיחות,ת חגורייתכן כי תופעל תזכור

בהתאם למשקלו ולמצבו של המטען.

כב ל	 5ה זו מופיעה בכלי רנורית אזהר*

נוסעים

ONאם מתג ההתנעה/מצב ההפעלה במצב 

ה, תידלקת הבטיחות אינה חגורבזמן שחגור

ה ויישמע צליל התראה במשך כ	נורית האזהר

ב האחורי30 שניות, כדי להזכיר לנוסעים במוש

לחגור את חגורות הבטיחות שלהם.

ת הבטיחות עדיין לאאם במהלך הנסיעה חגור

ה למשך כ	 30ה, תידלק נורית האזהרחגור

ת הבטיחותשניות. (הנורית תידלק רק אם חגור

ה בתחילת הנסיעה).לא חגור

תה תיכבה אחרי שתיחגר חגורנורית האזהר

הבטיחות.
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ה במהלך הריוןת חגורחגיר

ה אזהר

ה במהלך הריוןת חגורחגיר

כתכת מותחן ומער  מער

  מגביל כוח*

ה אזהר

ת העיגון ממוקמת בעת הכוונון וודא שנקוד£

ע מלאה תבוא במגבגובה מתאים, כך שהחגור

ך.ע בצווארעם כתפך אך לא תיג

חגורות הבטיחות מגינות על כל נוסע כולל£

ה צריכה להשתמשה. אישה הראישה הר

בר זה יקטין אתבחגורות הבטיחות הקיימות, ד

תסיכויי הפגיעה באישה ובעובר. חגור

ך אזור האגן תוךרהמותניים צריכה לעבור ד

ךרכיים, אך לא דה ככל האפשר לירשהיא צמוד

ה של ספקהמותניים. התייעצי עם רופא במקר

או שאלות.

מי מצוידותחגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקד

כת מותחן ומגביל כוח.במער

כת מותחניםמער

כאשר מתג ההתנעה או מצב ההפעלה נמצאים

בתנאים הבאים בעת התנגשות חזיתית או

כב המצוידים בכריות אוויר צדהתנגשות צד (כלי ר

ובכריות וילון) בעצמה גבוה דיה לפצוע את הנהג

מי, יפעלו מותחני החגורות מידאו את הנוסע הקד

ה אזהר

בקותביק מדאל תצמיד אביזרים ואל תד  £

שיסתירו את הנורית.

ה הער 

בה נדלקת, אפילו אם המושנורית האזהר£

האחורי פנוי.

ה במהלךת הבטיחות לא חגוראם חגור£

היינשכ ךשמב עמשנ הארתהה לילצ ,העיסנ

אחת והנורית דולקת במשך כ	 30 שניות.

בה עבור מושבו בזמן נדלקת נורית האזהר

ה.ת הבטיחות שלו לא חגורשחגור

הה אך שוחררת הבטיחות נחגראם חגור£

ה שובבמהלך נסיעה, תידלק נורית האזהר

למשך כ	 30 שניות.

עוגן חגורות בטיחות מתכוונן

מיים)בים קד(מוש

ניתן לכוונן את גובה העוגן של חגורות הבטיחות.

) והחלק אתAם כך, משוך את בקר הנעילה (לש

העוגן למצב הרצוי. שחרר את הבקר, כדי לנעול

את העוגן במקומו.
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זהירות

ה אזהר

ההער

כבמותחני חגורות הבטיחות יופעלו, אם הר£
ה, גם אםע בהתנגשות חזיתית חמורנפג

ה.ת הבטיחות אינה חגורחגור

מותחני חגורות הבטיחות מיועדים להפעלה£
חד פעמית. לאחר הפעלה מומלץ להחליפם

כז שירות של מיצובישי.במר

SRS*ה נורית אזהר

כת כריות האווירה זו משותפת למערנורית אזהר
כת מותחנים.ולמער

“ בעמוד 31	SRS.4ת ראה פסקה “נורית אזהר

בהתקנות המתייחסות להסעת  ילדים במוש

מי עשויות להשתנות ממדינה למדינה.הקד

מומלץ להקפיד על תקנות הרלוונטיות.

ב בטיחות לילדמוש  

ה אזהר

ב האחורי. נתוניםמומלץ להסיע ילדים במוש£

סטטיסטיים מוכיחים שילדים בכל גודל וגיל

בב האחורי מאשר במושמוגנים יותר במוש

מי.הקד

בהחזקת הילד בזרועותיך אינה תחליף מוש£

ב בטיחות עלולבטיחות . אי שימוש במוש

לגרום פציעות חמורות או קטלניות.

בד.ב ילד אחד בלב בטיחות ניתן להושיבמוש£

ב בטיחות לילד עלבעת התקנה של מוש£

ב האחורי כוונן את משענת הגב שלהמוש

ת הילד עלולמי למצב זקוף, אחרב הקדהמוש

ע באופן חמור בעת התנגשות אולהיפג

.בלימה פתאומית חזקה

ב בטיחות לילדמוש

ב בטיחותכב יש להשתמש במושכדי להסיע ילד בר

לילדים בהתאם לגודל הילד. חובה זו מעוגנת

בות.בחוקיהן של מדינות ר

בים הרלוונטיים ויגבירו את יעילותה שלבמוש

ת הבטיחות.חגור

כת הפעלהכב המצוידים במערבד כלי רמלֱ[

חכמה]

.START או ONמתג ההתנעה במצב 

כת הפעלה חכמה]כב המצוידים במער[כלי ר

.ONכת במצב הפעלה המער

ביים של מותחניכדי ליהנות מהביצועים המיט   £

בחגורות הבטיחות, יש לכוון נכון את המוש

ת הבטיחות.ולחגור נכון את חגור

התקנת ציוד שמע או תיקונים באזורים£

הסמוכים למותחנים או בקונסולת הרצפה

בים להתבצע לפי הנחיות היצרן, מכיווןחיי

ה המתבצעת עלולה לגרום נזקשהעבוד

למותחנים.

כבך, נא התייעץ בנושאאם עליך לגרוט את ר£

כז שירות מורשה של מיצובישי. חשובעם מר

לעשות זאת, מכיוון שהמותחנים עלולים

לפעול פתאום ולגרום פציעות.

כת מגביל כוחמער

בי אתבהתנגשות, מגביל הכוח סופג באופן אפקטי
ת הבטיחות, כדי להקטין אתהכוח המופעל על חגור

עוצמת החבטה על הנוסע.



4-11         מושבים וחגורות בטיחות

 4

 בעת התקנתאמצעי זהירות
כב עםב בטיחות לילד ברמוש

מיכרית אוויר לנוסע קד

כב המצוידפת לכל רהתווית המוצגת באיור מצור

מי.בכרית אוויר לנוסע קד

ב בטיחות לילדמוש

ה אזהר

ה!סכנה חמור£

ב בטיחות לילד הפונהלעולם אל תמקם מוש

ב המוגן בכרית אוויר פעילה!לאחור במוש

קיימת סכנת פציעות חמורות וקטלניות לילד!

ה אזהר

ב בטיחות לילד הפונה לאחוראין למקם מוש£

מי אם לא נוטרלה כרית האוויר.ב נוסע קדבמוש

עוצמת התנפחות של כרית האוויר עלולה לגרום

בפציעות חמורות או קטלניות לילד. מוש

בבטיחות הפונה לאחור יש להתקין במוש

האחורי.

ב בטיחות לילדמושיש להימנע מהתקנת £

מי ככלב הנוסע הקד, במושהפונה לפנים

בכת במושהאפשר. אם יש להתקין את המער

תימדקה ריוואה תירכ תא לרטנל ךילע ,ימדקה

ת, קיימת סכנת פציעותב. אחרשל המוש

.דליל תוינלטק וא תורומח

תינוקות וילדים קטנים

כב פעל ע“פבעת הסעת תינוקות וילדים קטנים בר

ההנחיות מטה.

ה הער 

מיקום התווית עשוי להשתנות בהתאם לדגם£

כב.הר

הנחיות

תינוקות קטנים יש להסיע בסלקל ילדים£

בה, מאפשרקטנים אשר גובהם בעת ישי

ע עם פניהם אולרצועת הכתף ליצור מג

ב בטיחות.צוואריהם, יש להסיע במוש

בת להתאים למשקלב בטיחות לילד חיימוש£

ידככב. ך ולגובהו ולהתאים להתקנה ברילד

יש להתקין הבטיחות: תמר תא ריבגהל

ב האחוריב הבטיחות במושאת מוש

בד.בל

בב בטיחות לילד הפונה לאחור במושהתקן מוש

האחורי או נטרל את כרית האוויר של הנוסע

מי באמצעות מתג ההפעלה שלה (עייןהקד

בנושא “נטרול כרית אוויר“ בעמוד 24	4).

כרית אוויר של נוסע

מי פעילהקד
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ההער

במושכב וסוג ב ברבהתאם למיקום המוש£

ברשותך, ניתן לחבר אותו לאחד שהבטיחות
משני המקומות הבאים:

ב האחורית העיגון התחתונה במושלנקוד£
ISOFIXבותרק אם הוא מצויד בתוש

(תא נוסעים כפול, ראה עמוד 19	4).

ת הבטיחות (ראה עמודבאמצעות חגור£
.(4	20

ב בטיחות לילדמוש

ב בטיחות לילד נסה להתקיןכישת מושלפני ר£

בכב, כדי לוודא שהיא מתאימה. עקאותה בר

ת כריתת הבטיחות וצורמיקום האבזם בחגור

ב, ייתכן כי תתקשה להתקין בבטחההמוש

בי בטיחות לילדים של יצרנים מסוימים.מוש

בי בטיחות לילד לפניםאם ניתן למשוך את מוש

תב לאחר הידוק חגוראו לצדדים  על כרית המוש

בי בטיחות לילד של יצרןהבטיחות, בחר מוש

אחר.

ה אזהר

ב בטיחות לילד, פעל ע“פבעת התקנת מוש£

ת,ב. אחרפות של יצרן המושההנחיות המצור

הילד עלול להיפצע באופן חמור או קטלני.

חוף ומשוך אותוב בטיחות דלאחר התקנת מוש£

לפנים ולאחור ומצד לצד, כדי לוודא שהוא

ב בטיחות אינומאובטח כראוי. אם מוש

מאובטחת כהלכה, הילד או נוסעים אחרים

ע בעת תאונה או בלימהעלולים להיפג

פתאומית.

ב בטיחות אינו בשימוש, וודא שהואכאשר מוש£

ת הבטיחות או הסרמקובע  בבטחה על ידי חגור

כבכב כדי שלא יזרק בתוך חלל הראותו מהר

בעת תאונה.

ילדים גדולים יותר

בתם צריכים לשקטן עבורב בטיחות מושילדים ש
ת בטיחות כתף/מותן.ב ולחגור חגורבמוש

על רצועת המותניים לעבור נמוך ככל האפשר על

ת, הרצועה עלולה לחדור אלכיים. אחראגן היר

בטנו של הילד במהלך תאונה ולפצוע אותו.
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ISOFIXמיקומי קטגוריית
מס‘ אישור1בי בטיחות מומלצים*מושכבשל הרהתקןגודלבוצת משקל ק

UN-R44אחורי חיצוני

ב בטיחות לילדמוש

(תא נוסעים כפול)          ISOFIXהתאמה למקומות שונים של 

		FISO/L1Xסלקל

GISO/L2X		

		EISO/R1X     עד 10 ק“ג0

EISO/R1 IL    עד 13 ק“ג+0
BABY-SAFE plus: MZ314393

E4-04301146
BABY-SAFE ISOFIX BASE: MZ314394

DISO/R2 ILG 0/1 S ISOFIX: MZ314390Eח)ב בטיחות עבור אזור מזר (מוש

CISO/R3ILG 0/1 S ISOFIX: MZ314390CS )זכרמרום ד רוזא רובע ב בטיחותמוש(

 I9 עד 18 ק“ג   DISO/R2ILG 0/1 S ISOFIX: MZ314390N )ןופצ רוזא רובע ב בטיחותמוש(E4-04443718

CISO/R3IL
RWF ISOFIX platform: MZ314840 ) בסיסISOFIXפונה לאחור 

)D  (סוג )יםרוזאכל ה רובע

BISO/F2IUF		

B1ISO/F2XIUF ,ILDUO plus: MZ313045E4-04301133
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ISOFIXמיקומי קטגוריית
מס‘ אישור1בי בטיחות מומלצים*מושכבשל הרהתקןגודלבוצת משקל ק

UN-R44אחורי קיצוני

זהירות

ב.ב בטיחות לילד הסר את משענת הראש של המושבעת התקנה של מוש  £

ב הבטיחות לרגלי הילד.בין מושע בינו למי באופן שימנע מגב הקדב האחורי כוון את המושב בטיחות לילד במושבעת התקנה של מוש  £

 I9 עד 18 ק“ג   G 0/1 S ISOFIX: MZ314390Eח)ב בטיחות עבור אזור מזר (מוש

AISO/F3IUF, ILG 0/1 S ISOFIX: MZ314390CS )זכרמרום ד רוזא רובע ב בטיחותמוש(

G 0/1 S ISOFIX: MZ314390N )ןופצ רוזא רובע ב בטיחותמוש(E4-04443718

RWF ISOFIX platform: MZ314841 ) בסיסISOFIXפונה לפנים 

)A (סוג )יםרוזאכל ה רובע

 III & II15 ע ד 36 ק“גILKIDFIX: MZ314804E4-04301198

בלה שלעיל:מפתח קיצורים לט

£IUFמתאים למוש	בוצת משקל זו.סליות המאושרות לשימוש בקברב בטיחות לילד הפונה לפנים מסוג איזופיקס מקטגוריות אוני 

£IL     	כות המומלצות שלהלן.בלת המערכות איזופיקס מסוימות. ראה את טמתאים למער

£X	 בוצת  משקל זו.כת ריסון בקמיקום איזופיקס  אינו מתאים למער

כז שירות מורשה של מיצובישי.מת. למידע מפורט פנה למרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ללא הודעה מוקדת מיצובישי שומרחבר   *:

ב בטיחות לילדמוש
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ב בטיחות לילדמוש

בהמקום ישי

מינוסע קד

כרית אוויר
1*לא פעילה

כרית אוויר
פעילה

בוצת משקלק

בה שוניםהתאמה למקומות ישי

Clubתא נוסעים 

--XUXעד 10 ק“ג0

XU, LXBABY-SAFE: MZ314393E1-04301146עד 13 ק“ג+0

מס‘ אישור
UN-R44 1בי בטיחות מומלצים*מוש ב אחורי מוש

קיצוני

i-Sizeב בטיחות לילד מסוג מוש

בהמקום ישי

שני קיצוני

i-Sizei-Uב בטיחות לילד מסוג מוש

בלה שלעיל:מפתח הקיצורים לט

£i-Uסלי לילד הפונה לאחור ולפנים מסוג ברב בטיחות אוני  מתאים למושi-Size
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בהמקום ישי

מינוסע קד

כרית אוויר
1*לא פעילה

כרית אוויר
פעילה

בוצת משקלק

G 0/1 S ISOFIX: MZ314390Eח)ב בטיחות עבור אזור מזר (מוש

I9 עד 18 ק“ג   XU, LX
G 0/1 S ISOFIX: MZ314390CS  )זכרמרום ד רוזא רובע ב בטיחותמוש(E4-03443416

G 0/1 S ISOFIX: MZ314390N )ןופצ רוזא רובע ב בטיחותמוש(

DUO plus: MZ313045E4-04301133

 III & II 51 ג“ק 63 דעXU, LX
KID plus: MZ314250E4-04301169

KIDFIX: MZ314804E4-04301198

מס‘ אישור
UN-R44 2בי בטיחות מומלצים*מוש

(הפעלה 	 ניתוק).ON-OFF מי מנוטרלת באמצעות מתג   כאשר כרית האוויר של הנוסע הקד:1*
כז שירות מורשה של מיצובישי.מת. למידע מפורט פנה למרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ללא הודעה מוקדת מיצובישי שומר  חבר:2*

זהירות

ב.ב בטיחות לילד הסר את משענת הראש של המושבעת התקנה של מוש  £

בים לאחור מהמצבב שני שלמי, הטה את משענת הגב של המושב הנוסע הקד) במושIII ו	IIבוצת משקל ב בטיחות לילד (מקאם אתה מתקין מוש  £

הזקוף.

בלה שלעיל:מפתח הקיצורים לט

£U	 בוצת משקל זו.סליים המאושרים לשימוש בקברבי בטיחות אונימתאים למוש

£L     	בים המומלצים שלהלן.בלת המושבי בטיחות מסוימים. ראה את טמתאים למוש

£X	 בוצת משקל זו.ב בטיחות לילד בקמיקום זה אינו מתאים למוש

ב אחורי מוש

קיצוני

ב בטיחות לילדמוש
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ב בטיחות לילדמוש

בהמקום ישי

מינוסע קד

כרית אוויר
1*לא פעילה

כרית אוויר
פעילה

בוצת משקלק

--XUUUעד 10 ק“ג0

XU, LU, LU, LBABY-SAFE: MZ314393E1-04301146עד 13 ק“ג+0

G 0/1 S ISOFIX: MZ314390Eב בטיחות עבור (מוש

ח)אזור מזר

I9 עד 18 ק“ג     XU, LU, LU, LG 0/1 S ISOFIX: MZ314390CS
E4-03443416)זכרמרום ד רוזא רובע ב בטיחותמוש(

G 0/1 S ISOFIX: MZ314390N  )ןופצ רוזא רובע ב בטיחותמוש(

DUO plus: MZ313045E4-04301133

 III & II15 ע 36 ק“ג XU, LU, LX
KID plus: MZ314250E4-04301169

KIDFIX: MZ314804E4-04301198

ב אחורי מוש

קיצוני

מס‘ אישור
UN-R44 2בי בטיחות מומלצים*מוש

(הפעלה 	 ניתוק).ON-OFF מי מנוטרלת באמצעות מתג   כרית אוויר של הנוסע הקד:1*
כז שירות מורשה של מיצובישי.מת. למידע מפורט פנה למרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ללא הודעה מוקדת מיצובישי שומר  חבר:2*

זהירות

ב.ב בטיחות לילד הסר את משענת הראש של המושבעת התקנה של מוש£

ב בטיחות הכולל תמיכה לרגליים.ב האחורי האמצעי לא ניתן להתקין מושבמוש £

בים לאחור מהמצבב שני שלמי, הטה את משענת הגב של המושב הנוסע הקד) במושIII ו	IIבוצת משקל ב בטיחות לילד (מקאם אתה מתקין מוש £

הזקוף.

ב אחורי מוש

אמצעי

תא נוסעים כפול
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מיקום נקודות העיגון

קיימות שתי נקודות עיגון על הלוח האנכי

ב האחורי.שמאחורי המוש

בלה שלעילמפתח הקיצורים לט

£U	 בוצת משקל זו.סליים המאושרים לשימוש בקברבי בטיחות אונימתאים למוש

£L     	בים המומלצים שלהלן.בלת המושבי בטיחות מסוימים. ראה את טמתאים למוש

£X	 בוצת משקל זו.ב בטיחות לילד בקמיקום זה אינו מתאים למוש

זהירות

ב הבטיחות ורגלי הילד.בין מושע בינו למי באופן שימנע מגב הקדב האחורי כוון את המושב בטיחות לילד במושבעת התקנה של מוש  £

ב,ב הבטיחות אחרי שהילד יוצא מהמוש, משוך למטה את משענת הראש של מושKID PLUS או KID-FIXב בטיחות מסוג אם אתה משתמש במוש  £

ב בו.ב הבטיחות בהתאם לילד היושע בחלון האחורי. כמו כן, עליך לכוונן את משענת הראש של מושכדי שלא תיג

ב בטיחות לילד לעוגןהתקנת מוש

ב למושISOFIXבות התחתון (תוש

בטיחות לילד ונקודות עיגון (תא

נוסעים כפול)

מיקום נקודות העיגון תחתונות

כב האחורי מצויד בענקודות עיגון תחתונותב הרמוש

בותכת ריסון הילד באמצעות תושלהתקנה של מער

ISOFIX.

ב בטיחות לילדמוש

)i-Size(סימון נקודות עיגון מסוג )ISOFIX(סימון נקודות עיגון מסוג 



4-19         מושבים וחגורות בטיחות

 4

ב בטיחות לילדמוש

בתב בטיחות לילד עם תושמוש

ISOFIX(תא נוסעים כפול) 

בים עםב בטיחות לילד מיועד להתקנה במושמוש

ב בטיחות לילדעוגנים תחתונים. אבטח את מוש

באמצעות העוגנים התחתונים.

ב הבטיחות לילדך לאבטח את מושאין צור

באמצעות חגורות הבטיחות.

נקודות אלו משמשות לאבטחת רצועת הריסון

ב הבטיחות הילד לכל אחד מ	 2של מוש

בה האחוריים.מקומות הישי

ה אזהר

ב בטיחות לילדנקודות העיגון של מוש£

מתוכננת לעמוד אך ורק בעומסים שמפעיל

כב כהלכה. בשוםב בטיחות לילד המורמוש

אופן אין להשתמש בהן כחגורות בטיחות עבור

ת פריטיםתמות או לקשירם מבוגר או כראד

כב.וציוד  אחרים לר

כבמת הרקד*: 

Aב הבטיחות לילד:  מחברי מוש

התקנה

בתם וודאביהסר כל חומר זר מהמחברים או מס.1

ת הבטיחות נמצאת במצב האחסוןשחגור

הרגיל שלה.

בו אתהב שהסר את משענת הראש מהמוש.2

ב בטיחות לילדים.מעונין להתקין מוש

ראה “משענות ראש“ בעמוד 5	4.

) לתוךAב בטיחות (חוף את מחברי מושד3

) ע“פ הוראות היצרן שלBהעוגנים התחתונים (

ב.המוש

A:מחבר

B:עיגון תחתון

ב הבטיחות שלך מצויד ברגלית תמיכה,אם מוש

ב על הרצפה.ודא שהיא מוצבת באופן יצי

ברשותך מצריךב הבטיחות לילדים שאם מוש

ה כפית הידוק, הדק את החגורשימוש בחגור

בים 4 עד 8.בר בשלשמוס

ב 8.ת ההידוק, התחל משלך בחגורה ואין צורבמיד
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ה הער 

ב הבטיחותה של מוששלשל את רצועת הקשיר.4

)Cבין משענת הגב של) מטה במקום ש

ב.בין זו של המושכת להמער

הכנס את ידיך אל פתח של שני התפסנים,7.

) לנקודות עיגוןEוחבר את וו רצועת ההידוק (

)F.והדק בבטחה את הרצועה ,(

ב בטיחות לילדמוש

הסט את משענת היד לפנים. פתח את שני5.

בו) הממוקמים בחלל שDהתפסנים (

מאוחסנת משענת היד.

ב בטיחות לילד בכלחוף ומשוך את מושד8.

הכיוונים, כדי לוודא שהוא מאובטח ומקובע

כהלכה.

ההסר

ב הבטיחות בהתאם להוראותהסר את  את מוש

ב.היצרן המסופקות יחד עם המוש

ב בטיחות באמצעותהתקנת מוש

חגורות בטיחות בעלת 3 נקודות

עיגון (עם מנגנון נעילת חירום)

התקנה

ב הרצויב בטיחות לילד על המושהנח מוש1.

ב.והסר את משענת הראש של המוש

 ראה “משענות ראש“ עמוד 5	4.

ב הבטיחות לילד עלאם אתה מתקין את מוש2.

ב לאחור ככלמי, הזז את המושב הקדהמוש

הניתן.

בך מושרת הבטיחות דהעבר את חגור3.

הבטיחות כפי שמצוין בהוראות ההתקנה של

ה בתוךב את לשונית החגורב. שליצרן המוש

האבזם שלה.

ת תפספויה, הדק אותה בעזרה ראם החגור4.

אם אתה מתקשה לחבר את וו הרצועה,   £פתח את המכסה הפנימי.6.

סובב את הוו לצד.
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ה אזהר

ה אזהר

בי בטיחות, ישבסוגים מסוימים של מוש£

), כדי לסייעAלהשתמש בתפס הנעילה (

במניעת פציעות בעת התנגשות או בלימה

פתאומית.

ב ולהשתמש בו בהתאם להנחיותכייש להר

ב הבטיחות.של יצרן מוש

תיש להסיר את תפס הנעילה בעת הסר

ב הבטיחות של הילד.מוש

בדוק את הרצועה וודא שאין בה חתכים, בלאי,£

דקים או חלקי מתכת מעוותים. החלף אתס

ה, אם היא פגומה.מכלול החגור

רצועה מלוכלכת יש לנקות במים חמים עם£

חומר ניקוי נייטרלי. לאחר השטיפה במים יש

בש אותה בצל.ליי

ת הבטיחות בדיקת חגור 

ה אזהר

בדוק לאחר כל התנגשות אתאנו ממליצים ל£

כת: רצועה, מחזירים,כל מכלולי המער

ת. אנו ממליצים להחליף חגור’אבזמים, וכו

,תושגנתה ךלהמב שומיש הב השענש תוחיטב

אלא אם ההתנגשות היתה חלשה ולא נתגלו

ת כהלכה.ה והיא מתפקדנזקים בחגור

אל תנסה להחליף או לתקן חלק כלשהו£

ת הבטיחות. אנו ממליציםבמכלול חגור

כז שירות מורשהה מסוג זה תבוצע במרשעבוד

של מיצובישי. תיקון או החלפה לקויה עלולים

לפגוע בתפקוד הרצועה, וכתוצאה מכך לגרום

לפציעות חמורות בעת התנגשות.

ם הופעל לא ניתן להשתמשע שמותחן קדברג£

בו יותר. חובה להחליפו ביחד עם המחזיר.

בדיקת חגורות בטיחות

)�SRSכת ריסון נוספת (מער

כרית אוויר*

 כולל)SRS (כת הריסון הנוספתהפרק על מער

מידע חשוב המתייחס לכריות האוויר של הנוסע

מי, לכריות האוויר הצדדיות ולכריות אוויר וילון.הקד

מי של הנהג ושל הנוסע הקדSRSכריות האוויר 

נועדו להשלים את ההגנה העיקרית שמעניקות

מיים חגורות הבטיחות.הן מגנות כנגדלנוסעים הקד

פציעות ראש וחזה בהתנגשויות חזיתיות מסוימות

ה.בעצמה מתונה עד חמור

בית.כרית האוויר של הנהג היא כרית אוויר דו	של

מי מבוקרותכריות האוויר של הנהג ושל הנוסע הקד

תכב) ובידי יחידמת הרבידי חיישני הפגיעה (בקד

כב ברצפה)כז הרה (הממוקמת קרוב למרהבקר

הכי הנהג (אם קיימת) נועדברכרית האוויר ל

תלהשלים את ההגנה העיקרית שמעניקה חגור

הבטיחות. היא יכולה להגביל את התנועה לפנים

של הגפיים התחתונות של הנהג ולספק הגנה

כללית לנהג בהתנגשויות בעצמה בינונית עד

ה.חמור

).Aהנעילה (

ברשותך מצוידב הבטיחות לילד שאם מוש5.

בת באופן יציברגלית תמיכה, ודא שהיא עומד

על הרצפה.

,תוחיטבה בשומב ךדלי תא בשומ התאש ינפל.6

ןקתוהש אדוול ידכ ,בשומה תא ףוחדו ךושמ

בבטחה.
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כריות אוויר הצדדיות נועדו להשלים את ההגנה

שמספקות חגורות הבטיחות החגורות נכון,

מי הגנה כנגד פגיעתומספקות לנהג ולנוסע הקד

חזה, בהתנגשויות צד מסוימות בעוצמה מתונה

עד גבוהה.

כריות אוויר וילון (אם קיימות) נועדו להשלים את

ההגנה שמספקות חגורות הבטיחות החגורות

מי מפניכהלכה ולהגן על הנהג ועל הנוסע הקד

פציעות ראש בסוגים מסוימים של התנגשויות

בעצמה מתונה עד גבוהה.

תחליף לחגורות הבטיחות;אינה  SRSכת מער

בית בכל מצבי ההתנגשויותכדי לזכות בהגנה מר

ת בטיחותוהתאונות, חובה על כל נוסע לחגור חגור

כב.כהלכה בין אם הוא נוהג או נוסע בר

כת הריסוןאופן הפעולה של מער

הנוספת

בים הבאים:כיכת זו כוללת את הרמער

ת כרית אוויר (נהג)יחיד  	1

מי.נורית חיווי של כרית האוויר של הנוסע הקד2  	

מי)ת כרית אוויר (נוסע קדיחיד  	3

כיים * (נהג)ברת כרית אוויר  ליחיד4  	

 (הפעלה/הפסקה) של כריתON/OFFמתג 5  	

מי.האוויר של הנוסע קד

כריות האוויר יופעלו רק כאשר מתג ההתנעה או

מצב ההפעלה יהיו במצבים שלהלן:

כת הפעלה חכמה]כב ללא מערבד כלי ר[מל

.START או ONמתג ההתנעה במצב 

כת הפעלה חכמה]כב עם מער[כלי ר

.ONכת ההפעלה במצב מער

פתיחת כרית האוויר מלווה ברעש פתאומי וחזק

מותושחרור עשן ואבקה. תופעות אלו אינן גור

כב.לפציעה ואינן סימן להתלקחות אש בתוך הר

אנשים עם קשי נשימה עלולים להרגיש  גירויים

זמניים של חומרים כימיים המנפחים את  כרית

האוויר. פתח את החלון לאחר הפעלת כרית האוויר

אם בטוח לעשות זאת.

כרית האוויר מתרוקנת מהר מאוד לאחר

ה הראיה קטןהפעלתה, כך שהסיכוי לחסימת שד

מאוד.

יחידות כריות אוויר צד*6 	

יחידות כריות אוויר וילון*7 	

זהירות

כרית האוויר מתנפחת במהירות גבוהה£

ע עם הכריתמאוד. במצבים מסוימים מג

עלול לגרום לחתכים, חבורות קלות וכדומה.

 כרית אוויר* 	(SRS) כת ריסון נוספתמער
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ה אזהר

בה נכונה חשובה ביותר.ישי£

בים קרוב מידי לגלגלמי היושנהג או נוסע קד

ההגה או ללוח מכשירים עלולים להיפצע

בפציעות חמורות או קטלניות בעת הפעלת

כרית האוויר.

כרית האוויר מתנפחת מהר מאוד ובעוצמה

בה.ר

בים כהלכהמי אינם יושאם הנהג והנוסע הקד

ת הבטיחות, כריתאו שאינם חגורים בחגור

האוויר לא תגן עליהם כהלכה ועלולה לגרום

ה או קטלנית כאשר היאפציעה חמור

מתנפחת.

ב אתב ואל תקרב על קצה המושאל תש£

כין את ראשך אורגליך ללוח המכשירים או תר

את חזך כלפי גלגל ההגה או לוח המכשירים.

אל תניח את רגליך על לוח המכשירים.

ב האחוריהסע תינוקות או פעוטות במוש£

ב האחורי הואב בטיחות מתאים. המושבמוש

כב לילדים קטנים.המקום הבטוח בר

 כרית אוויר* 	(SRS) כת ריסון נוספתמער

ה אזהר

אסור להסיע תינוקות או ילדים קטנים לא£

ה מול לוח המכשירים אומרוסנים או בעמיד

כיך. הם עלולים להיפצעבזרועותיך או על בר

פציעות חמורות או קטלניות בעת התנגשות,

בתכולל בעת הפעלת כרית האוויר. עליהם לש

ב בטיחות לילדים. עיין בנושאכראוי בתוך מוש

ב בטיחות לילד“ בעמוד 4�10.“מוש

ה אזהר

ה אזהר

אמצעי זהירות בעת התקנת

כב עםב בטיחות לילד ברמוש

מיכרית אוויר לנוסע קד

כב עם כריתפת לכל רהתווית המוצגת כאן מצור

מי.אוויר לנוסע קד

ילדים גדולים יותר צריכים להיות חגורים£

רש.אם נד ב הגבההב או במושכהלכה במוש

הסכנה חמור£

ב בטיחות לילד הפונהאל תשתמש במוש

ב המוגן בכרית אוויר פעילה.לאחור על מוש

קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות לילד.
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 כרית אוויר* 	(SRS) כת ריסון נוספתמער

 של כרית אווירON/OFF מתג
מינוסע קד

 של כרית האווירON/OFF ניתן להשתמש במתג 

מי, כדי לנטרל את כריתמית של הנוסע הקדהקד

מי. אם ברשותךמית של הנוסע הקדהאוויר הקד

ב בטיחות לילד הפונה לאחור, שלא ניתןמוש

ב הנוסעבד מושב אחר מללהתקינה באף מוש

 של כרית האווירON/OFFמי, סובב את מתג הקד

, לפניOFFמי למצב מית של הנוסע הקדהקד

ב הבטיחות. (עיין בנושאשאתה משתמש במוש

מי“ בעמוד זה).“ניטרול כרית האוויר של הנוסע הקד

ה אזהר

כדי להפחית את סכנת הפציעות החמורות או£

הקטלניות:

LOCKסובב תמיד את מתג ההתנעה למצב £
, לפניOFFאו העבר את מצב ההפעלה ל�

  של כריתON-OFFביצוע פעולות במתג 

ת, תיתכןמי. אחרהאוויר של הנוסע הקד

פגיעה בביצועיה של כרית האוויר.

ם הפעלת מתג שניות טר60המתן לפחות £

ON/OFFבוב מתג של כרית האוויר לאחר סי

 או העבר את מצבLOCKההתנעה  ל� 

.OFFההפעלה ל� 

ה לשמר די מתחכת כריות האוויר נועדמער

לפתיחת כריות האוויר.

שלON/OFF הסר תמיד את המפתח ממתג £

ת, המתגכרית האוויר לאחר הפעלתו. אחר

גוי.עלול להסתובב למצב ש

מינטרול כרית האוויר של הנוסע הקד

ה אזהר ה הער 

התוויות עשויות להופיע במקומות שונים£

כב.בהתאם לדגם הר

מית של כרית האוויר הקדON/OFFמיקומו של מתג 

מי, מצוין באיור.של הנוסע הקד

נורית חיווי של כרית האוויר של

מינוסע קד

מית נמצאתנורית החיווי של כרית האוויר הקד

בלוח המכשירים.

ך כלל, אחרי שמתגרשתי נוריות החיווי נדלקות, בד

כת או אחרי שמערONההתנעה מסובב למצב 

, וכבות לאחר כמהONההפעלה הופעלה במצב 

שניות.

מית מסובב של כרית האוויר הקדON-OFFאם מתג 

 כדי לשקףOFF, תידלק נורית החיווי OFFלמצב 

תאת מצב ההפעלה של כרית האוויר. לאחר החזר

 לדקהON, תידלק נורית החיווי ONהמתג למצב 

ך, כדי להראות שכרית האוויר של הנוסעאחת לער

מי פעילה.הקד

אל תתקין שום אביזר שמסתיר את נורית   £

בקות, מכיוון שלאביק עליה מדהחיווי ואל תד

תדע מה מצב ההפעלה של כרית האוויר.
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מי פעל באופןלנטרול כרית האוויר של הנוסע הקד

הבא:

 וסובבON/OFFהכנס את המפתח לתוך מתג 1.

.OFFאת המתג למצב נטרול 

 של כריתON/OFFהוצא את המפתח ממתג 2.

מי.מית של הנוסע הקדהאוויר הקד

. נוריתONסובב את מתג ההתנעה למצב 3.

ה כי כרית האוויר של המעיד OFFהחיווי

מי מנוטרלת תישאר דלוקה.הנוסע הקד

כת כריות האוויר לנהג ולנוסעמער

מיהקד

כרית האוויר לנהג מותקנת מתחת לכיסוי המרופד

כז גלגל ההגה.במר

מי מותקנת בלוחכרית האוויר לנוסע הקד

המכשירים מעל תא הכפפות.

מותכרית האוויר של הנהג יכולה להתנפח בשתי ר

שונות בהתאם לעוצמת ההתנגשות (אם קיימת).

מי נועדוכרית האוויר של הנהג וזו של הנוסע הקד

מי אינוב הקדלהתנפח בו זמנית גם אם המוש

מאויש.

ה אזהר

מי,יש לנטרל את כרית האוויר של הנוסע הקד£

בב בטיחות לילד על מושרק אם הותקנה מוש

מי.הנוסע הקד

בות לא נדלקת בעקOFFאם נורית החיווי £

ב הבטיחותנטרול הכרית, אל תתקין את מוש

כתבדוק את המערמי. מומלץ לב הקדבמוש

כז שירות מורשה של מיצובישי.במר

ת דלוקה אחרי נשארOFFאם נורית החיווי £

מית, אל תסיעשהופעלה כרית האוויר הקד

בדוקמי. מומלץ לב הנוסע הקדאנשים במוש

כז שירות מורשה שלכת במראת המער

מיצובישי.

מי מנוטרלת כעתכרית האוויר של הנוסע הקד

ולא תתנפח עד שתוכשר שוב לפעולה.
כי הנהגברכרית אוויר ל

כי הנהג מותקנת מתחת לגלגלברכרית האוויר ל

ה להתנפח בו בזמן עם כריתההגה. היא נועד

מית של הנהג.האוויר הקד
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מיותפתיחה של כריות האוויר הקד

כי הנהגברוכרית אוויר ל

כי הנהגברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

מת הסףת ההתנגשות עולה על רייפתחו,  אם חומר

כב ישירותת בהשוואה להתנגשות של הררהמוגד

בחומה מוצקה שאינה זזה או מתעוותת, במהירות

 קמ“ש או יותר.25של כ	 

מת הסףאם עצמת ההתנגשות מתחת לר

ת לעיל, כריות האוויר לא תופעלנה. למרותרהמוגד

כבזאת, סף המהירות יהיה גבוה באופן ניכר, אם הר

ע בעצם שסופג את החבטה באמצעות עיוותפוג

כב נייח אחר, מעקה בטיחותאו תזוזה (כדוגמת ר

).’וכו

מאחר שהתנגשות חזיתית עלולה לגרום לך לצאת

תבה, חשוב תמיד לחגור את חגורממצב הישי

חקת הבטיחות תבטיח שיישמר  מרהבטיחות. חגור

בין גלגל ההגה בין לוח המכשיריםבטיחות בינך ל

ב הראשוני של פתיחת כרית האוויר.במהלך השל

ב הראשוני של פתיחת כרית האוויר הואהשל

םבמהלכו  עלולות להיגרב העוצמתי שהשל

תפציעות חמורות או קטלניות. יתר על כן, חגור

בך היא אמצעי ההגנה העיקריהבטיחות במוש

ת לספק הגנהבעת התנגשות. כרית האוויר מיועד

בטיחותך ובטיחות כלל הנוסעים,נוספת, לכן ל

וודא שכולם חוגרים חגורות בטיחות כהלכה תמיד

בכל נסיעה.

עלולותמיות כריות האוויר הקד

כאשר....לא לפעול 

בסוגים מסוימים של התנגשות חזיתית, מבנה

כב מתוכנן לספוג חלק מהחבטות, כדיכב הרמר

כבכב של הרלסייע בהגנה על הנוסעים. (חזית המר

תתעוות באופן משמעותי כדי לספוג את המכה).

בות כאלה ייתכן כי כריות האוויר לא תופעלנהבנסי

כב.כב הרת הנזק והעיוות של מרללא קשר למיד

דוגמאות של מספר מצבים אופייניים כאלו מתוארות

באיורים.

התנגשות חזיתית בחומה מוצקה במהירות1.

של כ	 25 קמ“ש או יותר

ההתנגשות חזיתית בעצמה מתונה עד חמור2.

בתוך האזור והמסומן בין החצים.

נועדו להיפתחמיות כריות האוויר הקד
בעת....

כי הנהגברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

ב  בהתנגשותכב מעורנועדו להיפתח כאשר הר

ה טיפוסיה. מקרחזיתית בעצמה מתונה עד חמור

מוצג באיור.

התנגשות עם עמוד, עץ או עצמים צרים1.

כב מחליק מתחת לחלקה האחורי של משאיתר2.

התנגשות חזיתית באלכסון3.
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מאחר שכריות האוויר אינן מגנות על הנוסעים בכל

ת בטיחות בכלסוג של התנגשות חזיתית, חגור חגור

נסיעה.

מיות וכרית האווירכריות האוויר הקד

לא נועדו להיפתחכי הנהג ברל

...כאשר

כי הנהגברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

לא נועדו להיפתח במצבים בהם הן לא מגנות על

הנוסע.

מצבים אלו מובאים באיורים.

כיברמיות וכרית האוויר למאחר וכריות האוויר הקד

הנהג אינן מגנות על הנוסעים בכל סוגי

ה אזהר

התנגשות אחורית1.

התנגשות צד2.

כב מתהפך על צידו או על גגו ר3.

כז גלגלבר לכיסוי המרופד במראל תצמיד ד£

ההגה, לדוגמה תגים או פריטי קישוט. הם
עלולים לעוף ולפגוע בנוסעים בעת התנפחות

כרית האוויר.

אל תתקין פריטים על לוח המכשירים מעל£

עו בנוסעים בעתתא הכפפות, פן ייזרקו ויפג
התנפחות כרית האוויר.

מיות וכרית אווירכריות האוויר הקד

כאשר.... עשויות לפעול כי הנהגברל

כי הנהגברמיות  וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

כב סופגת פגיעהעשויות להיפתח כאשר תחתית הר

ה (נזק גחון)בעוצמה מתונה עד חמור

דוגמאות למצבים כאלו מובאים באיורים.

כי הנהגברמיות והכרית למכיוון שכריות האוויר הקד

בות פגיעות בלתי צפויות כפיעשויות להיפתח בעק

בה נכונה,שמוצג באיור ולהוציא אותך מתנוחת ישי

ת הבטיחות כהלכה.חשוב תמיד לחגור את חגור

חק בטוח בינך וביןת הבטיחות תשמור על מרחגור

ב הראשוניגלגל ההגה ולוח המכשירים במהלך השל

של פתיחת כרית האוויר.

ב הראשוני של פתיחת כרית האוויר הואהשל

םבמהלכו עלולות להיגרב העוצמתי שהשל

ע.פציעות חמורות או קטלניות, אם ייווצר עמן מג

ההתנגשויות החזיתיות, חגור תמיד את חגורות

הבטיחות שלך.

כה/אי תנועה מוגבהיםרהתנגשות עם מד1	

ה/בור עמוקיםכב עובר מעל מהמורר2	

ע בקרקעה תלולה ופוגכב נוסע בירידר3	
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ה אזהרה אזהר

אל תניח חבילות, בעלי חיים או חפצים אחרים£

ביןב הנהג או בינם לבין כרית האוויר ומוש

מי. הם עלולים להשפיע עלב הנוסע הקדמוש

תפקוד כרית האוויר או לגרום פציעה בעת

התנפחות כרית האוויר.

מיד לאחר הפעלת כרית האוויר, חלקים£

ע בהם, אתהכת חמים. אל תיגמסוימים במער

עלול להיכוות.

כת כריות האוויר מתוכננת להפעלה חדמער£

כת הופעלה היא לאע שהמערפעמית. ברג

תוכל לפעול בשנית.

יש להחליפה במלואה. אנו ממליצים לעשות

כז שירות מורשה של מיצובישי.זאת במר

כריות אוויר צדדיות*

 מותקנת במשענות הגב(A)כריות אוויר צדדיות 

מי.בי הנהג והנוסע הקדשל מוש

כריות האוויר הצדדיות מתוכננות להתנפח רק

מי אינוב הנוסע הקדבהתנגשות צד, גם אם מוש

מאויש.

ת למשענות גב עםהתווית המוצגת כאן, מוצמד

כריות אוויר צדדיות.

מית אואל תתקין אביזרים על השמשה הקד£

לפניה. הם עלולים להגביל את פתיחתה של

כרית האוויר או לפגוע בנוסע ולפצוע אותו

במהלך ההתנפחות.

אל תחבר מפתחות נוספים או אביזרים£

(קשים, מחודדים או כבדים) למפתח

ההתנעה. חפצים אלה עלולים להפריע

כיברלהתנפחות תקנית של כרית האוויר ל

הנהג או להיזרק כתוצאה מהתנפחות כרית

האוויר ולגרום פציעות חמורות לנוסעים.

אל תתקין אביזרים בתחתית לוח המכשירים£

בצד הנהג. הם עלולים להפריע להתנפחות

כי הנהג אוברתקינה של כרית האוויר ל

להיזרק במהלך התנפחות ולגרום פציעות

חמורות לנוסעים.
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כריות אוויר וילון*

מייםכריות אוויר וילון מותקנות בעמודים הקד

הובמסילת הגג הצדדית. כרית אוויר וילון נועד

בו ארעה ההתנגשות גםכב שלהתנפח רק בצד הר

ב הנוסע האחורימי או מושב הנוסע הקדאם מוש

אינם מאוישים.

התנפחות כריות אוויר צדדיות

וכריות אוויר וילון*

כריות אוויר צדדיות וכריות אוויר וילון

כאשר...מתוכננות להתנפח 

כריות אוויר צדדיות וכריות אוויר וילון מתוכננות

ע בהתנגשות צד מתונהכב נפגלהתנפח כאשר הר

כז תא הנוסעים.ה, במרעד חמור

המצב האופייני מוצג באיור.

כבך הם האמצעי העיקריחגורות הבטיחות בר

 של כריות אווירSRSכות להגנה בהתנגשות. מער

צדדיות וכריות אוויר וילון נועדו לספק הגנה נוספת.

לכן, עבור בטיחותך ובטיחות כל נוסעיך, הקפידו

לחגור את חגורות הבטיחות שלכם.

כריות אוויר צדדיות וכריות אוויר וילון

 כאשר...לא להתנפחעלולות 

כב אמור לספוגכב הרבהתנגשויות צד מסוימות מר

את הזעזוע, כדי לסייע בהגנת הנוסעים מפני פגיעה.

כב עשוי להתעוות באופןכב הר(אזור הצד של מר

משמעותי, כאשר הוא סופג את ההתנגשות).

בות כאלו כריות האוויר צדדיות וכריות האווירבנסי

תוילון עשויות לא להתנפח, ללא כל קשר למיד

כב.כב הרם למרהעיוות ולנזק שנגר

דוגמאות למצבים אופייניים כאלה מוצגות באיורים.

התנגשויות צד באזור מרוחק מתא הנוסעים1.

כבכב קטן אחר מתנגש בצד הראופנוע או כלי ר2.

התנגשות בעמוד, בעץ או בעצם צר אחר3.
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התנגשות צד אלכסונית4.

כב מתהפך על צדו או על הגגהר5.

מאחר שכריות האוויר צדדיות וכריות האוויר וילון אינן

מגנות על הנוסעים בכל סוגי התנגשויות הצד,

הקפידו תמיד לחגור כהלכה את חגורות הבטיחות

שלכם.

כריות האוויר צד דיות וכריות אוויר וילון

כאשר...אינן מתוכננות להתנפח 

כריות האוויר צדדיות וכריות האוויר וילון אינן

ךרמתוכננות להתנפח בתנאים שאין הן יכולות, בד

כלל, לספק הגנה לנוסע. התנאים האופייניים מוצגים

באיורים.

מאחר שכריות האוויר צדדיות וכריות האוויר וילון אינן

מגנות על הנוסעים בכל סוגי התנגשויות הצד,

הקפידו תמיד לחגור כהלכה את חגורות הבטיחות

שלכם.

ה אזהר

כריות האוויר צדדיות וכריות האוויר וילון נועדו£

להוסיף על ההגנה שמעניקות חגורות

מי,הבטיחות של הנהג והנוסע הקד

בהתנגשויות צד מסוימות. את חגורות

הבטיחות יש לחגור תמיד כהלכה, והנהג

בת זקופיםבים לשמי חייוהנוסע הקד

ביהם ולא להישען על החלון או על הדלת.במוש

התנגשויות חזיתיות1.

התנגשויות מאחור2.

ה אזהר

כריות האוויר צדדיותוכריות האוויר וילון£
בה. אסור לנהג ולנוסעמתנפחות בעוצמה ר

ך החלונותרמי להוציא את זרועותיהם דהקד
או להישען על הדלתות, כדי להפחית את

ה או קטלניתהסכנה מפציעה חמור
מהתנפחות כרית אוויר צדדית או כרית אוויר

וילון.

ה אזהר
ביםבים במושאל תאפשר לנוסעים היוש£

האחוריים להיאחז בחוזקה במשענת הגב של
מיים, כדי להפחית אתבים הקדאחד המוש

סכנת הפציעה מכרית אוויר צדדית
המתנפחת. יש לנקוט באמצעי זהירות

קפדניים ביחס לילדים.

אל תניח חפצים בסמוך למשענות הגב של£
מיים או לפניהן. החפציםבים הקדהמוש

עלולים להפריע להתנפחות נכונה של כרית
האוויר צדדית , והם יכולים גם לגרום לפציעה
אם הם ייזרקו על ידי כרית האוויר הצדדיות

המתנפחת.



4-31         מושבים וחגורות בטיחות

 4

 כרית אוויר* 	(SRS) כת ריסון נוספתמער

ה אזהר

בקות ותוויות ואל תכסה בריפודביק מדאל תד£
ביםנוסף את משענות הגב של כל אחד מהמוש

מיים. הם עלולים להפריע להתנפחותהקד
.צדדיתנכונה של כרית האוויר 

בים המכיליםבים על מושאל תתקין כיסויי מוש£
בים. אל תכסה מחדש מושצדדיותכריות אוויר 

. הם עלוליםצדדיותהכוללים כריות אוויר 
להפריע להתנפחות נכונה של כרית האוויר

.צדדיותה

או כל מכשיר אחר או     (A)אל תחבר מיקרופון £
ב לחלק שנמצא באזור הפתיחהביחפץ, מס

 מתנפחות, כגון     (B)של כריות אוויר וילון 
מית, חלונות הצד בדלתות,השמשה הקד
מיים והאחוריים, צדדי הגג אוהעמודים הקד

ידיות האחיזה. כאשר כריות אוויר וילון
מתנפחות, המיקרופון או ההתקנים האחרים

ב, או שכריות האוויר וילון לאייזרקו בכוח ר
מו פציעות חמורותתתנפחנה באופן נכון, ויגר

או קטלניות.

כת כריתה למערנורית אזהר

האוויר
ה אזהר

ב או חפץ כבד או חד אחר על וויאל תתלה קול£

המעילים. אם כרית האוויר וילון תתנפח, הפריט

ב, ולמנוע אתם בכוח רעלול להיזרק מש

ההתנפחות הנכונה של כרית האוויר וילון. תלה

פריטי ביגוד ישירות על ווי המעילים (ללא

בים). וודא שאין חפצים כבדים אושימוש בקול

חדים בתוך כיסי הבגדים שאתה תולה על ווי

המעילים.

מית,אל תאפשר לילד להישען על דלת קד£

ב בטיחות לילד. אסורב במושגם אם הילד יוש

גם שראש הילד יישען או יהיה סמוך לאזור

ב שממוקמת בו כרית אוויר צדדית אוהמוש

סמוך לכרית אוויר וילון. מצב זה מסוכן אם

כרית אוויר צדדית או כרית אוויר וילון

ה על הוראות אלה עלולהתתנפחנה. אי הקפד

ה או קטלנית לילד.לגרום פציעה חמור

כותב למערביבצע עבודות מסאנו ממליצים ל£

כזיכריות אוויר צדדיות וכריות אוויר וילון, במר

שירות של מיצובישי.

כת כריות האוויר נמצאת עלה למערנורית אזהר

כת מבצעת בדיקה עצמיתלוח המחוונים. המער

 אוONבוב של מתג ההתנעה למצב בכל סי

. הנוריתONכת ההפעלה למצב מעבר של מער

נדלקת לכמה שניות וכבית. זהו מצב רגיל

כת.המצביע על הפעלתה התקינה של המער

בים שלכיב אחד או בכמה רכיאם ישנה תקלה בר

כת, הנורית תידלק ותמשיך לדלוק.המער

כת כריות האווירה זו משותפת למערנורית אזהר

כת מותחני חגורות הבטיחות.ולמער
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ה אזהר ה אזהר

מזים על בעיההמצבים המתוארים להלן  מר£

תרוגח ינחתומב וא/ו ריוואה תוירכב

ה שלבמקר. קיימת סכנה שתוחיטבה

התנגשות הם לא יפעלו כראוי או יפעלו

באופן פתאומי ללא התנגשות:

,ON בצמב אצמנההתנעה  גתמ רשאכ םג£

  אינהSRSכת ה� ה של מערנורית האזהר

נדלקת או שהיא ממשיכה לדלוק.

SRSכת ה� ה של מערנורית האזהר£
נדלקת במהלך נסיעה.

ת הבטיחותכריות האוויר ומותחני חגור

אמורים להפחית את הסיכון לפציעות

תויושגנתהמהאצותכ תוינלטק וא תורומח

מסוימות. באחד המצבים המתוארים

השרומ תוריש זכרמל דימ תונפל שי הלעמ

של מיצובישי.

ה אזהר

כת כרית האווירטיפול במער

כת כרית האוויראנו ממליצים שכל טיפול במער£

כז שירות מורשה שלבוצע במרבתה יביאו בס

מיצובישי.

כת כריות האוויר אובי מערכיטיפול לקוי בר

החיווט עלול לגרום להפעלה לא תקינה של

בתתה כליל.  כלכת כריות האוויר או להשמער

אחד מהמצבים לעיל עלול לגרום  פציעות

חמורות.

תאל תבצע התאמות בגלגל ההגה, מחזיר חגור£

כת. לדוגמה,הבטיחות או במכלול אחר במער

מיהחלפת גלגל ההגה או שינויים בפגוש קד

כב עלולים לפגוע בביצועיאו במבנה המר

כת ולגרום פציעות חמורות.המער

כבך ניזוק, אנו ממליצים על בדיקתאם ר£

כז שירות מורשהכת כרית האוויר במרמער

של מיצובישי, כדי לוודא שהיא במצב

הפעלה תקין.

כב עם כריות אוויר צדדיות, אל תבצעבכלי ר£

מיים, בעמודיםבים הקדשינויים במוש

כזית. השינוייםכזיים ובקונסולה המרהמר

 ולגרוםSRSכת עלולים לפגוע בביצועי מער

פציעות.

 כרית אוויר* 	(SRS) כת ריסון נוספתמער

כמו כן, אם גילית קרע או תפר פתוח באריג£

ב בסמוך לאזור כרית האוויר צדדיות,המוש

בבדיקת המושאנו ממליצים לך לדאוג ל

כז שירות מורשה של מיצובישי.במר

ה הער 

כב, אנו ממליציםאם בכוונתך לגרוט את הר£

כזלפעול לפי החוק ולפנות תחילה למר

שירות מורשה של מיצובישי, כדי להסיר את

כת כריות האוויר.מער
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זהירות

בובי מנוע (טכומטר)מד סי1.

טכומטר מציין את מהירות המנוע (סל“ד).

הטכומטר יכול לעזור לך לנהוג באופן חסכוני

יותר, ומזהיר אותך אם אתה מגיע למהירויות

מנוע גבוהות מאוד (אזור אדום).

 עמ‘ 5�2›צג מידע* 2.

מד מהירות3.

 עמ‘ 5�3›מתג צג מידע* 4.

  לוח מחוונים

ב תכליתי* צג מידע ר

ה של נוזל קירור המנועתצוגת טמפרטור�1

 עמוד 5�6›

תצוגת מצב של בורר הילוכים*2.

 עמוד 6�29›

 עמוד 6�67›תצוגת של מגביל מהירות* 3.

 עמוד 6�25›מחוון הילוכים* 4.

 עמוד 5�6›מד דלק 5.

 עמוד 5�5›ך קפואה רת דאזהר�6

 עמוד 5�3›תצוגת המידע �7

 עמוד 5�7›ת מועד השירות (טיפול) תזכור�8

ה הער 
כאשר מתג ההתנעה או מצב הפעלה£

, לא יוצגו מגביל מהירות,OFFנמצאים ב�
מחוון הילוכים, תצוגת מצב בורר הילוכים,

ה של נוזל קירורמד דלק, תצוגת טמפרטור
ך קפואה.רת דהמנוע ואזהר

ב תכליתיצג מידע ר

במהלך נהיגה שים לטכומטר, כדי לוודא   £

שמהירות המנוע אינה עולה לאזור האדום

(סל“ד חריג).

כב במקום בטוח לפני הפעלתו שלעצור את הר

הצג.

ב�תכליתי: מדהמידע הבא מופיע בצג המידע הר

.’חק, מד נסיעה, תצרוכת דלק ממוצעת וכדמר
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לוח מחוונים ובקרות

צג מידע

ב תכליתיצג מידע ר

 עמוד 5�4›חק  מד מר1.

 עמוד 5�4› מד נסיעה 2.

 עמוד 5�4› מד נסיעה 3.

 עמוד 5�4›ת המחוונים ת תאורבקר4.

 עמוד 5�4›תצוגת טווח הנהיגה  5.

 5�5›תצוגת תצרוכת דלק ממוצעת 6.

 5�5›תצוגת ”עצור וסע“* 7.

 5�5›ה חיצונית* טמפרטור8.

 5�7›חק) ת שירות (טיפול)  (מרתזכור9.

 5�7›ת שירות (טיפול)  (חודשים) תזכור10.

ה הער 

ר הבא:ד) מחליפה את התצוגה בסAב�תכליתי (כל לחיצה על מתג הצג הר

ה החיצוניות., לא יוצגו טווח הנהיגה, תצרוכת הדלק הממוצעת והטמפרטורOFFאם מתג ההתנעה או מצב ההפעלה במצב £

ב�תכליתי.ת השירות אפילו בלחיצה על מתג הצג הרבמהלך נהיגה לא תוצג תזכור£
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חק הכולל שעברחק מציין את המרמד המר

כב.הר

חקמד מר

ב תכליתיצג מידע ר

מד נסיעה

כב עברחק שהרמד הנסיעה מציין את המר

בנסיעה בין שתי נקודות.

  ומד נסיעה דוגמת השימוש במד נסיעה:  

.

חקים בו זמנית, לדוגמהניתן למדוד שני מר

חק והמרחק מהבית ימדוד מד נסיעה המר

.ה מסוימת ימדוד מד נסיעה מנקוד

איפוס מד נסיעה

” לחץ על מתג הצג0כדי להחזיר את התצוגה ל� ”
ב�תכליתי במשך 2 שניות או יותר. רק הקריאההר

הנוכחית של התצוגה תתאפס.

דוגמא

  מוצג , רק מד נסיעה  אם מד נסיעה 
יתאפס.

בעת ניתוק המצבר לפרק זמן ארוך הזיכרון£
 נמחק, ו�  של מד נסיעה בתצוגה

 .0ושוב חוזר ל�  

ה הער 

ת מחווניםת תאורבקר

בות כל לחיצה בת 2 שניות או יותר על מתגבעק

ב�תכליתי, יישמע צפצוף ותשתנההצג הר

בהירותו של לוח המחוונים.

מת הבהירותר1.

ב�תכליתימתג הצג הר2.

ה הער 

ה הער 

טווח נהיגה

ה של לוחבאפשרותך לכוונן את התאור£

מות שונות, בעוד שפנסי חניההמחוונים ל�8 ר

מותה בשתי רבות כל ירידדולקים או לא. בעק

בהירות, ייכבה מקטע אחד המציין בהירות.

ת פנסים אוטומטית,כבך מצויד בבקראם ר£

ת לוח תאורOFFה במצב כאשר מתג התאור

בהירותהמחוונים מותאמת אוטומטית ל

ה החיצונית.התאור

תמת הבהירות של לוח המחוונים נשמרר£

OFFבזיכרון אחרי שמתג ההתנעה מסובב ל�

.OFFאו מצב ההפעלה מועבר למצב 

חקתצוגה זו מראה את טווח הנהיגה המשוער (מר

משוער בק“מ או במיילים). כאשר טווח הנהיגה יורד

ך, יוצג סמלמתחת ל� 50 ק“מ (30 מיילים) לער

.“���”

בע על סמך תצרוכת הדלק.טווח הנהיגה נק£

הוא עשוי להשתנות בשל תנאי וסגנון

ךחק שמוצג כאל ערנהיגה. התייחס למר

בד.יחסי בל
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לוח מחוונים ובקרות

ב תכליתיצג מידע ר

ה הער ה הער ה הער 

ה הער 

כן טווח הנהיגה.בות התדלוק מתעדבעק£

עם זאת, אם תוסיף כמות דלק קטנה, לא

ך הנכון. תדלק מיכל מלא בכליוצג הער

מנות.הזד

ך הטווח עשוי להשתנות,חוקות ערלעתים ר£

כב חונה בעלייה תלולה מאוד. השינויאם הר

נובע מתזוזת הדלק במיכל אינו מציין תקלה.

ה של התצוגהניתן לשנות את יחידות המדיד£

פותיך (ק“מ או מיילים). עייןבהתאם להעד

רות התפקוד“ בעמודבנושא ”שינוי בהגד

.5�8

ניתן לאפס את תצרוכת הדלק הממוצעת£
בנפרד באופן אוטומטי ובאופן ידני.

אם לא ניתן למדוד את תצרוכת הדלק£
הממוצעת, יוצג סמל “���“.

ת המחדל עבור האיפוס היא איפוסבריר£
אוטומטי.

תצרוכת הדלק הממוצעת תלויה בתנאי£
ך). מער’ך וסגנון נהיגה וכדרנהיגה (תנאי ד

המוצג עשוי להיות שונה מתצרוכת הדלק
ך המוצג כאל הנחיהבפועל. התייחס אל הער

בד.כללית בל

זיכרון האיפוס הידני או זיכרון האיפוס£
האוטומטי של תצרוכת הדלק הממוצעת

יימחקו, אם ינותק המצבר.

ה המופיעות עלניתן לשנות את יחידות המיד£
, ל‘/100 ק“מ, גלון/מייל). עיין’הצג (ק“מ/ל

רות התפקוד“ בעמודבנושא ”שינוי בהגד
.5�8

ONבוב של מתג ההתנעה למצב אחרי סי£

, יאופסONאו אחרי מעבר למצב הפעלה 

בר.הזמן המצט

ה חיצונית*תצוגת טמפרטור

כב.ה מחוץ לרמציגה את הטמפרטור

ה בהתאםניתן לשנות את יחידות המיד£

). עיין בנושא “שינויF° או  C°פותיך (להעד

רות התפקוד“ בעמוד 5�8.בהגד

ה המוצג עשוי להשתנותך הטמפרטורער£

ה בפועל, בהתאם לתנאימהטמפרטור

מים אחרים.הנהיגה או גור

*(AS&G)תצוגת עצור וסע 

כתבמהלכו מערבר שעל הצג מופיע הזמן המצט

Auto Stop & Go)  AS&Gממתכת הד) (מער

מנוע במצב סרק) כבתה את המנוע.

כת עצור וסע“ בעמוד 6�22.עיין בנושא “מער

תצוגה של תצרוכת דלק ממוצעת

על הצג מופיע תצרוכת הדלק הממוצעת מהאיפוס

האחרון עד עכשיו. ניתן לאפס את תצרוכת הדלק

) או ידניAuto resetהממוצעת באופן אוטומטי (

)Manual resetרות). למידע נוסף על שינוי ההגד

של תצרוכת הדלק הממוצעת, עיין בנושא “שינוי

רות התפקוד“ בעמוד 5�8.בהגד

ך קפואהרת דאזהר

,3°Cת מתחת ל�  ה החיצונית יורדאם הטמפרטור

הה של הטמפרטורה וסמל האזהריישמע צליל אזהר

ך.) יהבהב במשך 10 שניות לערAהחיצונית (
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זהירות

ב תכליתיצג מידע ר

ה הער 

זהירות

ח, גם אםך עלולה להתכסות בקררהד£

הסמל לא מהבהב. היה זהיר במהלך נהיגה.

ת נוזלתצוגה של טמפרטור

הקירור

ה שלהתצוגה מציינת את הטמפרטור

נוזל קירור המנוע. אם נוזל החימום

.התחמם, יהבהב הסמל 

ה של נוזל הקירור במהלךעקוב אחרי הטמפרטור

הנהיגה.

ה, יהבהבאם המנוע מתחמם יתר על המיד£

ה זה יגיע תרשים העמודות במקר.הסמל 

כבך מיד במקוםלאזור האדום. החנה את ר

רשים. עייןבטוח ונקוט את האמצעים הנד

בנושא ”חימום יתר של מנוע“ בעמוד 8�3.

מד דלק

ה במיכלהתצוגה מציינת את כמות הדלק שנותר

לאחר הפעלת ההצתה.

1 � מלא

0 � ריק

רשו כמה שניות להתייצבותייתכן כי ייד£

התצוגה לאחר תדלוק.

אם התדלוק בוצעה בעוד שמתג ההתנעה/£

, ייתכן כי מדONמצב ההפעלה היה במצב 

כים לא נכונים.הדלק יציג ער

) מציין שדלתיתAהסמל לצד מד הדלק (£

כב.מילוי הדלק נמצאת בצד שמאל של הר

הת כמות דלק שנותראזהר

ה היא כ�10 ליטרים אואם כמות הדלק שנותר

פחות (מקטע אחד מוצג), כאשר מתג ההתנעה

 או מצב ההפעלה היה במצבONמסובב למצב 

ON,המקטע במד הדלק מהבהב. אם כמות 

פיוהקוו הגר ה פוחתת, הסמל הדלק שנותר

יהבהבו.
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זהירות

ה הער 

ב תכליתיצג מידע ר

ישאם מפלס הדלק במיכל נמוך מאוד£

כב. התרוקנות של מיכללעצור את הר

כת הדלק.הדלק עלולה לגרום נזק למער

ה הער 

ה הער 

ך לא נכוןבעליות או עיקולים ייתכן כי יוצג ער£

בשל תזוזת הדלק במיכל.

ת שירות (טיפל)תזכור

מציגה את הזמן המשוער הנותר עד לטיפול

השירות התקופתי שהמליץ היצרן. אם הגיע מועד

השירות, יוצג סמל “���“. סמל המפתח מציין

את הבדיקה התקופתית.

כב, מרווח הזמן עדבהתאם למפרט הר£

בדיקה התקופתית הבאה עשוי להיות שונהל

ס.ת מיצובישי מוטורמההמלצה של חבר

רות של מועדכמו כן, ניתן לשנות את ההגד

רות התצוגה,הטיפול הבא. כדי לשנות את הגד

כז שירות מורשה של מיצובישי.פנה למר

כז שירות מורשה שלנה למרלמידע נוסף פ

מיצובישי.

חק מוצג ביחידות של 100 ק“מ. הזמןהמר£

מוצג בחודשים.

חקמר

זמן

הצג את הזמן הנותר עד הבדיקה1.

התקופתית הבאה.

סמל זה מודיע שהגיע המועד של הבדיקה2.

כז שירות מורשההתקופתית. נא פנה למר

של מיצובישי.

כז שירות מורשהכבך נבדק במראחרי שר3.

מטעם כלמוביל בע“מ, מוצג הזמן עד

הבדיקה התקופתית הבאה.

איפוס

ניתן לאפס את התצוגה “���“ בעוד שמתג

.OFFכת ההפעלה במצב ההתנעה/מער

ב�לאחר כמה לחיצות קלות על מתג הצג הר1.

תכליתי תשתנה תצוגת המידע לתצוגה של

ת השירות.תזכור



    לוח מחוונים ובקרות5-8

 5

זהירות

ה הער 

זהירות

ב תכליתיצג מידע ר

לחץ על מתג הצג במשך 2 שניות או יותר עד2.

שסמל המפתח מתחיל להבהב. (אם לא

מתבצעת שום פעולה תוך שניות מתחילת

הבהוב, הצג חוזר למצבו המקורי).

לחץ קלות על מתג הצג בעוד שהסמל3.

מהבהב, כדי לשנות את התצוגה ממצב

. לאחר מכן יוצג הזמן עדCLEAR“���“ ל� 

הטיפול התקופתי הבא.

ביצוע בדיקות ושירותיהלקוח אחראי ל£

בוצעותחזוקה תקופתיים. בדיקות וטיפולים ש

בזמן עוזרים למנוע תאונות ותקלות.

לא ניתן לאפס את התצוגה “���“ בזמן£

.ONשמתג ההתנעה/מצב ההפעלה ב�

חקכאשר מוצג הסמל “���“ לאחר מר£

פרק זמן מסוימים, תצוגה מתאפסת ומוצג

בדיקה התקופתית הבאה.הזמן עד ל

אם אתה מאפס בטעות את התצוגה, פנה£

כז שירות מורשה של מיצובישי.למר

אין להפעיל את התצוגה במהלך נהיגה.£

כבךכת, עצור את רכדי להפעיל את המער£

במקום בטוח.

שינוי אופן האיפוס של תצרוכת דלק

ממוצעת

ניתן לאפס את תצוגת תצרוכת הדלק באופן ידני

או אוטומטי.

ב�תכליתיבלחיצה קלה על מתג הצג הר1.

משתנה התצוגה לתצוגת טווח נהיגה. עיין

בנושא “צג מידע“ בעמוד 5�3”.

בלחיצה בת 2 שניות על מתג הצג בתצוגת2.

טווח הנהיגה באפשרותך לשנות את אופן

 איפוס ידני).B: איפוס אוטומטי, A:האיפוס (

רות התפקודשינוי הגד          איפוס ידני                   איפוס אוטומטי

רות בתפקודים הבאים: אופןניתן לשנות את ההגד

איפוס של תצרוכת דלק ממוצעת, יחידות של

ה, בעודה של טמפרטורתצרוכת דלק, יחידות מיד

.ONכת ההפעלה במצב שמתג ההתנעה/מער
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ב תכליתיצג מידע ר

ה הער 

  איפוס ידני

כאשר תצרוכת הדלק הממוצעת מוצגת£

ואתה לוחץ לחיצה ארוכה על מתג הצג

ך התצרוכת המוצג.ב�תכליתי, יאופס ערהר

בות ביצוע הפעולה הבאה יוחלף מצבבעק£

ההפעלה מידני לאוטומטי.

כת הפעלה חכמה]כב עם מערבד כלי ר[מלֱ

 אוACCסובב את מתג ההתנעה ממצב 

LOCK למצב ON.

כת ההפעלה החכמה]כב עם מערכלי רֱ[

OFF או ACCשנה את מצב ההפעלה מ� 

.ONל� 

המעבר למצב אוטומטית מתבצע באופן

אוטומטי. אם הושלם מעבר למצב ידני, יוצגו

הנתונים מהאיפוס האחרון.

איפוס אוטומטי

כאשר מוצגת תצרוכת הדלק הממוצעת אם£

ב�תכליתי לחוץ,תחזיק את מתג הצג הר

תאופס התצרוכת המוצגת.

כת ההפעלהכאשר מתג ההתנעה או מער£

נמצאים בתנאים הבאים, תצרוכת הדלק

הממוצעת מתאפסת אוטומטית.

כת ההפעלהכב עם מערבד כלי ר[מל

החכמה]

 במשךLOCK או ACCמתג ההתנעה במצב 

4 שעות או יותר.

כת ההפעלה החכמה]כב עם מער[כלי ר

OFF או ACCכת ההפעלה במצב מער

במשך 4 שעות או יותר.

ניתן לאפס את התצוגה של תצרוכת הדלק£

הממוצעת בנפרד באופן ידני ובאופן

אוטומטי.

זיכרון האיפוס הידני או האיפוס האוטומטי£

נמחק, אם המצבר מנותק.

ת מחדל)ת האיפוס הראשונית (בריררהגד£

היא איפוס אוטומטי.

ה של תצרוכת הדלקשינוי יחידות מיד

ה המוצגות שלניתן לשנות את יחידות המיד

חק והכמות משתנותתצרוכת הדלק. יחידות המר

אף הן, כדי להתאים ליחידות התצרוכת שנבחרו.

ב�כמה לחיצות קלות על מתג הצג הר1.

תכליתי מחליפות את התצוגה לתצרוכת

הדלק הממוצעת. עיין בנושא “תצוגת מידע“

בעמוד 5�3.

לחץ על מתג הצג במשך 5 שניות עד2.

להישמע שני צפצופים.

לחץ על מתג הצג והחזק אותו לחוץ כדי3.

ר הבא:דה הזמינות בסלעבוד בין יחידות המיד

Km/L  ‹L/100km  ‹mpg  ‹km/L
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ה הער 

ה הער 

ב תכליתיצג מידע ר

ה המוצגות עבור טווח הנהיגהיחידות המיד£

ותצרוכת הדלק הממוצעת משתנות, אך

ה של המחוג (מד מהירות), מדיחידות המיד

ת השירותחק, מד הנסיעה ותזכורהמר

נותרות ללא שינוי.

רות נמחק אםהזיכרון של היחידות המוגד£

ת אוטומטיתהמצבר מנותק, והתצוגה חוזר

רות המפעל.להגד

חק משתנות אף הן בשילוביםיחידות המר

ה שנבחרוהבאים, כדי להתאים ליחידות המיד

עבור תצרוכת דלק.

חק (טווח נהיגה)   מרתצרוכת דלק

Km/Lק“מ

L/100kmק“מ

mpgמייל

הה של הטמפרטורשינוי יחידות המיד

הה עבור טמפרטורניתן לשנות את יחידות המיד

חיצונית.

ב�כמה לחיצות קלות על מתג הצג הר1.

תכליתי משנות את התצוגה לתצוגת

ה החיצונית.הטמפרטור

עיין בנושא “תצוגת מידע“ בעמוד 5�3.

כל לחיצה בת 2 שניות על מתג הצג בתצוגת2.

ה החיצונית, ניתן לשנות אתהטמפרטור

 ולהיפך.F° ל� C°ה מ� יחידות הטמפרטור

ה המופיעה בלוח המזגןת המידיחיד£

ה החיצוניתמתואמת לזו של הטמפרטור

ב�תכליתי.המוצגת בצג הר

 לא מוצגות על לוחF° או  C°עם זאת,  

המזגן.
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מי*פל קדנורית חיווי של פנס ער1.

עמ‘ 5�12 ›

ת חירוםנורית חיווי של איתות / תאור2.

עמ‘ 5�12 ›

עמ‘ 5�12 ›נורית חיווי של אור גבוה 3.

עמ‘ 6�22 ›נורית חיווי ”עצור וסע“* 4.

נורית חיווי של נועל דיפרנציאל אחורי*5.

עמ‘ 6�45 ›

*2WD/4WDנורית חיווי של פעולת 6.

 עמ‘ 6�37›

נורית חיווי של טווח נמוך*7.

 עמ‘ 6�37, עמ‘ 6�42›

ת סטייהנורית חיווי (ירוקה) של אזהר8.

) במצב המתנה*LDWב (מנתי

עמ‘ 6�72 ›

27�6 ‘מע › *)המותכ( LDW תרהזא תירונ

עמ‘ 5�13 ›נורית חיווי של פנסי חניה 9.

27�6 ‘מע › מופעלת* LDWנורית חיווי של 10.

עמ‘ 5�12 ›פל אחורי נורית חיווי של פנס ער11.

ב�תכליתי)  נוריות חיווי (צג ר

 עמוד 6�63›ת שיוט* נורית חיווי של בקר12.

DPF)*( לזיד םיקיקלח ןנסמ לש הרהזא תירונ.31

עמ‘ 6�20 ›

ם מנוע דיזל14. נורית חיווי של חימום קד

עמ‘ 5�13 ›

41�5 ‘מע › רבצמ תניעט לש הרהזא תירונ.51

עמ‘ 5�14 ›ה של בדיקת מנוע נורית אזהר16.

עמ‘ 5�13 ›נורית חיווי של מסנן דלק 17.

הנוריות חיווי ואזהר
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נוריות חיווי אלו מהבהבות

במצבים הבאים:

 נוריות חיווי

הנורית חיוויי איתות/נורית אזהר

איתות חירום

נורית חיווי של אור גבוה

הנורית תידלק בעת שימוש באור

גבוה.

מי*פל קדנורית חיווי של פנס ער

הנורית תידלק כאשר פנסי

מיים פועלים.פל הקדהער

בתת שמן של תיה של טמפרטורנורית אזהר18.

עמ‘ 6�32 ›הילוכים אוטומטית 

ה של לחץ שמן מנוע19. נורית אזהר

עמ‘ 5�15 ›

עמ‘ OFF  *‹ 6�25נורית חיווי ”עצור וסע“20.

עמ‘ 5�2 ›ב תכליתי צג מידע ר21.

ה“לפרטים, עיין בנושא “הפעלת אזהר22.

עמ‘ 3�12. (אם מותקן) ›

ה“לפרטים, עיין בנושא “הפעלת אזהר23.

עמ‘ 3�12 (אם מותקן) ›

עמ‘ 5�15 ›ה של דלת פתוחה נורית אזהר24.

ת בטיחותת חגורה/תזכורנורית אזהר25.

עמ‘ 4�8 ›

כת* (מערABSכת ה של מערנורית אזהר26.

עמ‘ 6�57 ›למניעת נעילת גלגלים) 

ביתבות אקטית יציכת בקרנורית חיווי של מער27.

עמ‘ ASTC ‹ 6�60)ת האחיזה* (ובקר

ביתבות אקטית יצינורית חיווי של בקר28.

)(ASTC עמ‘ 6�60 ›* אינה פעילה

עמ‘ 4�31 ›ה של כרית אוויר* נורית אזהר29.

עמ‘ 5�13 ›ה של בלמים נורית אזהר30.

*2WD/4WDנורית חיווי של פעולת 31.

 עמ‘ 6�42›

פל אחורינורית חיווי של פנס ער

הנורית תידלק כאשר פנס

.האחורי פועלפלהער

נוריות חיווי

כאשר אתה מזיז את ידית£

האיתות, כדי להפעיל פנס

איתות. עיין בנושא “ידית

איתות“ בעמוד

.5�18

בות לחיצה על מתגבעק

ת החירום. עיין בנושאתאור

ת חירום““מתג תאור

בעמוד 5�19.

ת החירוםכאשר תאור

בותנדלקת אוטומטית בעק

בלימת פתע תוך כדי נהיגה.

עיין בנושא ”פנס בלימת

חירום“ בעמוד 6�56.
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םנורית חיווי של חימום קד

מנוע דיזל

נורית חיווי זו תידלק כאשר מתג

 אוONההתנעה נמצא במצב 

תכת ההפעלה מועברמער

. כאשר מצת הלהטONלמצב 

מתחמם, נורית החיווי תכבה

וניתן יהיה להתניע את המנוע.

ה הער 

נורית חיווי של מסנן דלק

נורית החיווי תידלק כאשר מתג

 אוONההתנעה נמצא במצב 

תכת ההפעלה מועברמער

 ותיכבה לאחרONלמצב 

התנעת המנוע. אם הנורית דולקת כאשר המנוע

ברות מים במסנןבר מצביע על הצטפועל, הד

ה כזה נקז את המים ממסנן הדלק.הדלק. במקר

עיין בנושא ”הסר מים במסנן הדלק“ בעמוד 8�5.

לאחר שהנורית כבתה באפשרותך להמשיך לנהוג.

אם הנורית אינה כבית או נדלקת מעת לעת, מומלץ

כב.בדוק את הרל

ה של בלמיםנורית אזהר

ה נוריות אזהר

ה זו תידלק בעתנורית אזהר

שמתג ההתנעה נמצא במצב

ONכת ההפעלה או מער

 ותיכבהON למצב תמועבר

לאחר מספר שניות.

וודא תמיד שהנורית כבתה לפני הנהיגה.

ה, נורית האזהרONכאשר מתג ההתנעה במצב  

תדלק במצבים הבאים:

כאשר בלם החניה מופעל.£

כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך.£

כאשר תפקוד של חלוקת כוח הבלימה אינו£

פועל נכון.

כת ההפעלהבעוד שמתג ההתנעה או מער

, יישמע צפצוף בתנאי הבא:ONבמצב 

כב גבוהה מ� 8 קמ“ש ובלםמהירות הר£

החניה מופעל.

הנוריות אזהר

נורית  חיווי של פנסי חניה*

נורית חיווי זו נדלקת כאשר

פנסי חניה פועלים.

ה הער 

אם המנוע קר, נורית החיווי של חימום£

ב יותר.ם תהיה דלוקה במשך זמן רהקד

בויאם המנוע לא הותנע תוך 5 שניות מכי£

ם, החזרשל נורית החיווי של חימום הקד

 או אתLOCKאת מתג ההתנעה למצב 

. לאחר מכן,OFFכת ההפעלה למצב מער

 או העבר אתONסובב את המתג למצב 

, כדי לחמםONכת ההפעלה למצב מער

את המנוע שוב.

אם המנוע חם, לא תידלק נורית החיווי של£

ם של מנוע דיזל, אפילו לאחרחימום הקד

הפעלת הצתה.
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זהירות

במצבים שהלן, ביצועי הבלמים עלולים£
ב,כב עלול להיות בלתי יציע או שהרלהיפג

אם הבלמים יופעלו בפתאומיות. לכן, הימנע
מנהיגה במהירויות גבוהות או הפעלה

פתאומית של הבלמים. בנוסף עצור את
כב מיד במקום בטוח, ובדוק אותו.הר

ת הבלמים אינה נדלקת בעתנורית אזהר£
שילוב בלם החניה או אינה כבית בעת

שחרור בלם החניה.

תכרעמ תרהזא תירונו ABS תרהזא תירונ£
.תינמז�וב הנקלדית ,םימלב

“ABS תרהזא תירונ“עיין בנושא  םיטרפל
.57�6 דומעב

ת דלוקהת הבלמים נשארנורית אזהר£
במהלך הנהיגה.

עוכב באופן הבא, כאשר נפגיש לעצור את הר£
ביצועי הבלמים.

לחץ על דוושת הבלם בעוצמה חזקה יותר£
מהרגיל. גם אם דוושת הבלמים נעה

למטה עד סוף מהלכה, שמור אותה לחוצה
למטה בחוזקה.

השתמש אם הבלמים אינם מתפקדים,£
בבלימת המנוע כדי להפחית את מהירותך,
ומשוך בזהירות את ידית בלם החניה. לחץ

על דוושת הבלם, כדי להפעיל את פנסי
כב מאחוריך.הבלימה, ולהתריע לכלי הר

ה של בדיקת מנוענורית אזהר

כתנורית זו היא חלק ממער

 את זיהוםתאבחון המבקר

ה שלכת בקרהאוויר,  מער

בת ההילוכים ושל תיהמנוע

האוטומטית.

זהירות

אם הנורית דולקת כאשר המנוע פועל,£

הימנע מנהיגה במהירות גבוהה, ודאג

כז שירות מורשה שלכת במרבדיקת המערל

מיצובישי. תיתכן פגיעה בתגובות של דוות

ההאצה ושל דוושת הבלם.

ה הער 

זהירות

עם הנורית דולקת עלולהנהיגה ממושכת £

ת הפליטה. כמוכת בקרלגרום נזק נוסף למער

כב עלולותכן,  צריכת הדלק ויכולת הנהיגה בר

ע.להיפג

בוב מתגאם הנורית אינה נדלקת בעת סי£

בדוק את, מומלץ לONההתנעה למצב 

כב.הר

ה האלקטרונית של המנועת הבקריחיד£

כת האבחון, כוללת בתוכההמכילה את מער

כת גזינתוני תקלות  שונים (בפרט לגבי מער

כת.הפליטה) המאוחסנים במער

בר יקשהיימחקו בעת ניתוק המצבר. הדהנתונים

על אבחון מהיר.  על כן אל תנתק את כבל המצבר

ת המנוע דולקת.עת  שנורית אזהרב

ת טעינהנורית אזהר

נורית זו נדלקת כאשר מתג

כת ההפעלהההתנעה או מער

 וכבית בעתONמועברים למצב 

התנעת המנוע.

הנורית תידלק או תהבהב כאשר אובחנה בעיה

כות הלו.באחת מהמער

ה, מומלץך בגרירכב ואין צוראף על שניתן לנהוג בר

ם האפשרי.כב בהקדבדוק את הרל

שמתגנורית זו גם תידלק למשך מספר שניות בעת 

ONכת ההפעלה מועברים למצב ההתנעה או מער

ותיכבה לאחר התנעת המנוע. אם הנורית אינה

בדוקכבית לאחר התנעת המנוע, אנו ממליצים לך ל

כב.את הר
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ה הער 
ה של לחץ השמןאין להתייחס לנורית אזהר£

כאמצעי  המציין את מפלס השמן של המנוע.
בדוק את מפלס השמן באמצעות מדידיש ל

השמן.

זהירות

ת של דלת פתוחהנורית אזהר

כב מגיע למהירות של כ�8 קמ“ש והדלתאם הר

ה תהבהבה חלקית, נורית האזהרפתוחה או סגור

ה.ובו זמנית יישמעו 4 צפצופי אזהר

זהירות

אם הנורית נדלקת כאשר המנוע פועל, ייתכן£

כת הטעינה.כי ישנה תקלה במער

כב במקום בטוח ודאגהחנה מיד את הר

בדוק אותו.ל

ה של לחץ שמןנורית אזהר

נורית זו נדלקת כאשר מתג

כת ההפעלהההתנעה או מער

, וכביתONמועברים למצב 

לאחר שהמנוע מותנע.

אם היא נדלקת כאשר המנוע

פועל, לחץ השמן נמוך מדי.

בדיקתו.ה זה, כבה מיד את המנוע ודאג לבמקר

אם הנורית נדלקת כאשר מפלס השמן£
כת.אינו נמוך, בדוק את המער

נורית זו אינה מציינת את כמות השמן בבית£
כובה. כמות השמן נבדקת באמצעותהאר

מדיד השמן כאשר המנוע אינו פועל.

אם תמשיך לנסוע בעוד שלחץ שמן נמוך או£
 המנוע עלול להפסיקכאשר הנורית דולקת,

לפעול.

הנורית נדלקת כאשר הדלת

ה חלקית או כאשר הדלתסגור

פתוחה באופן מלא.

זהירות

ה לפני תחילת נסיעה בדוק שנורית האזהר£

אינה דולקת.

ה הער 

ב שלה משולמתג תאור

פנסים ראשיים ואור נמוך

פנסים ראשיים

אל תשאיר את הפנסים הראשיים ופנסים£

ב, בעת שהמנועאחרים דולקים למשך זמן ר

ת המצבר עלולדומם (אינו פועל), אחר

להתפרק.

כב נשטף, החלקם או אם הראם יורד גש£

פל לפעמים,  איןהפנימי של העדשות מתער

זו בעיה תפקודית. כאשר הפנס מופעל, החום

ברים מיםפול. עם זאת, אם מצטיסיר את הער

בדוק אותו.בפנס, אנו ממליצים לך ל

סובב את המתג להפעלת הפנסים הראשיים.

ב פנסים ראשיים ואור נמוךה משולמתג תאור

סוג 1
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ה הער 

בויניתן לכוונן את רגישותם של ההדלקה והכי£

כז שירותהאוטומטיים. למידע נוסף פנה למר

מורשה של מיצובישי.

מיים (אם קיימים)פל הקדאם פנסי הער£

בך בעוד שהמתג המשולנדלקים בעת הצור

, הם ייכבו אוטומטית, כאשרAUTOבמצב 

כת ההפעלה יועברומתג ההתנעה/מער

.OFFלמצב 

OFF

סוג 2

סובב את המתג להפעלת הפנסים הראשיים.

כל הפנסים כבויים

כתמתג ההתנעה או מערכאשר 

,ONההפעלה מועברים למצב 
הפנסים הראשיים והפנסים הבאים:
החניה, האחוריים, לוחית הרישוי ולוח
המחוונים יופעלו ותופסק פעילותם

מתבאופן אוטומטי, בהתאם לר
ה החיצונית. כל הפנסיםהתאור

מתגייכבו  אוטומטית, כאשר 

כת ההפעלהההתנעה או מער

.OFF יועברו למצב

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

פנסים ראשיים ושאר הפנסים דולקים

OFF

AUTO

ב פנסים ראשיים ואור נמוךה משולמתג תאור

 כל הפנסים כבויים.

תה אחורית, תאורפנסי חניה, תאור

לוחית רישוי ולוח המחוונים  דולקים.

פנסים ראשיים ושאר הפנסים

דולקים.

ה הער 

ה)  עבור הבקרAאל תכסה את החיישן (£
בקתבוי, בהדהאוטומטית של הדלקה/כי

מית.בקה או תווית על השמשה הקדמד

אם הפנסים אינם דולקים ומכובים כאשר£
, הפעלAUTOה נמצא במצב מתג  תאור

בדוקבאופן ידני את המתג. אנו ממליצים לך ל
כב.את הר

(פנסיםבוי אוטומטי של פנסים כי

)’פל וכוראשיים, פנסי ער

אם הפעולה הבאה מתבצעת כאשר מתג

 הפנסים כבים אוטומטית,ה במצב התאור

בות פתיחה של דלת הנהג.בעק

כת הפעלה חכמה]כב עם מערבד כלי ר[מל

 אוLOCK או ACCמתג ההתנעה מסובב למצב 

המפתח מוסר ממתג ההתנעה.

כת הפעלה חכמה]כב עם מער[כלי ר
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ה הער 

מהבהב פנסים ראשיים

האור הגבוה מהבהב כאשר הידית נמשכת קלות

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

כאשר האור הגבוה דולק, יידלק מחוון האור הגבוה

בלוח המחוונים.

ה הער 

האור הגבוה יכול להבהב גם כשמתג£

.OFFה נמצא במצב התאור

אם אתה מכבה את הפנסים הראשיים£

ה מכוון למצב אור גבוה,כאשר מתג התאור

יידלק האור הנמוך אוטומטית, בפעם

ה במצבבה יופעל מתג התאורהבאה ש

.

 אוOFFת למצב כת ההפעלה מועברמער

ACC.

אם הפעולה הבאה מתבצעת בעוד שמתג£

 הפנסים כבים,ה במצב התאור

ה במשךת סגוראוטומטית, דלת הנהג נותר

ך.3 דקות לער

כת הפעלה חכמה]כב עם מערבד כלי ר[מל

 אוACCמתג ההתנעה מסובב למצב 

LOCK.או המפתח מוסר ממתג ההתנעה 

כת הפעלה חכמה]כב עם מער[כלי ר

 אוOFFת למצב כת ההפעלה מועברמער

ACC.

בוי הפנסיםניתן לנטרל את תפקוד כי£

האוטומטי.

כז שירות מורשה שללמידע נוסף פנה למר£

מיצובישי.

צליל התרעה של פנסים דולקים

אם מתבצעת הפעולה הבאה, יישמע צליל

התרעה כדי להזכיר לנהג לכבות את הפנסים.

כת הפעלה חכמה]כב עם מערבד כלי ר[מלֱ

אם דלת הנהג נפתחת בעוד שהמפתח במצב

ACC או LOCKמוסר ממתג ההתנעה והפנסים 

דולקים.

כת הפעלה חכמה]כב עם מער[כלי ר

כת ההפעלהאם דלת הנהג נפתחת כאשר מער

 והפנסים דולקים.ACC או OFFבמצב 

בשני המקרים יופסק הצליל אוטומטית, אם

התפקוד הניתוק האוטומטי מופעל, מתג התאור

ת. או הדלת נסגרOFFמסובב למצב 

ה לנסיעה ביוםתאור

הפנסים לנסיעה ביום נדלקים כאשר המנוע פועל,

 והפנסיםAUTO או OFFה במצב מתג התאור

האחוריים מכובים.

אור גבוה/נמוך

 האור משתנה,ה במצב כאשר מתג התאור

בות כל משיכהמגבוה לנמוך (או להיפך) בעק

מלאה (1) של הידית. בעוד שהאור הגבוה דולק,

מחוון האור הגבוה בלוח המחוונים דולק אף הוא.
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זהירות

ה הער 

זווית אלומת האור של הפנסים הראשיים משתנה

כב.בהתאם לעומס הר

באמצעות מתג כוונון הפנסים הראשיים ניתן לכוונן

ה (במצב אור נמוך), כך שהפנסיםחק ההאראת מר

כבים ממול.לא יסנוורו את נהגי הר

בלה שלהלן) למצבבע את מתג הכוונון (ראה בטק

כב.המתאים ע“פ מספר הנוסעים והעומס בר

מתג כוונון פנסים ראשיים* 

     מתג במצב

)Club(תא נוסעים 

3 או 04מתג במצב

     מתג במצב

(תא נוסעים כפול)

1 נוסע:£

עומס מלא בתא המטען:

בדנהג בלמתג במצב 0 �

נהג + מטען מלא.מצב המתג �3

כבים המצוידים בפנסילמעט ר

’פריקת גז וצמיגי 16 אינץ

נהג + מטען מלא.מצב המתג �4

כבים המצוידים בפנסי פריקתר

’גז וצמיגי 16 אינץ

בעת הפעלת הידית פנסי האיתות מהבהבים

כת ההפעלה במצב(כאשר מתג ההתנעה או מער

ON.באותו זמן, גם מחוון האיתות מהבהב .(

 ידית איתות

פנסי איתות1.

בעת איתות פניה רגילה השתמש במצב (1).

הידית תחזור אוטומטית עם השלמת הפניה.

ם החלפתבהזזה קלה של ידית למצב (2) לש2.

ב, יהבהבו פנסי האיתות ומחווני האיתותנתי

כל עוד הידית מופעלת.

כמו כן, כאשר אתה מזיז את ידית האיתות

למצב (2) ומשחרר אותה, פנסי האיתות

ומחווני האיתות בלוח המחוונים יהבהבו 3

פעמים.

מתג כוונון פנסים ראשיים

יש להשלים את כל ההתאמות לפני תחילת£

הנסיעה. אל תנסה לכוונן את הפנסים

במהלך נהיגה כדי לא לגרום תאונה.

כאשר אתה מכוונן את מצב הפנסים£

הראשיים, סובב את הגלגלת ל�0 תחילה

(מצב האור הגבוה).
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רש להחנותהשתמש במתג אורות מצוקה כאשר נד

כב בכביש במצב חירום.את הר

ניתן להפעיל את אורות מצוקה בכל עת ללא קשר

כת ההפעלה.למצב של מתג ההתנעה או מער

*מייםפל קדמתג פנסי ער

מיים רק כאשרפל הקדניתן להפעיל את פנסי הער

הפנסים הראשיים או הפנסים האחוריים דולקים.

מיים, סובבפל הקדך הדלקת פנסי הערלצור

. במצב זה תידלק גם נוריתONאת הכפתור בכיוון 

בוי הפנסים סובב אתהחיווי בלוח המחוונים. לכי

. הכפתור חוזר אוטומטיתOFFהכפתור בכיוון  

למצבו המקורי עם שחרורו.

ה הער 

אם הפנסים מהבהבים במהירות, ייתכן£

ה בפנס האיתות שרופה. אנושהנור

כב.ממליצים על בדיקת הר

ניתן להפעיל את התפקודים הבאים.£

הבהוב פנסי האיתות כשידית האיתות£

כתמתג ההתנעה או מערר שאכמופעלת 

.ACC בצמב אצמנ ההפעלה

ניתן לנטרל את ההבהוב הקצר (£3

פעמים) של פנסי האיתות בעת החלפת

ב.נתי

רוש להפעלתניתן לכוונן את הזמן הד£

ההבהוב הקצר.

החלפת צליל הצפצוף הנשמע עם£

הבהוב הפנסים.

כז שירות של מיצובישי. למידע נוסף פנה למר
ה הער 

כבך מצויד בפנס בלימת חירום והופעלהאם ר£

בות לחיצה חזקה עלת החירום בעקתאור

ה, לא יידלק פנס בלימת החירום.מתג התאור

עיין בנושא “פנס בלימת חירום“ בעמוד

.6�56

 מתג אורות מצוקה

*פל מתג פנסי ער

מתג אורות מצוקה

חוף את המתג כדי להפעיל את אורות המצוקה.ד

בוי אורות מצוקה.חוף אותו שנית לכיד

כבבעת הפעלת המתג, כל פנסי האיתות בר

מהבהבים בו זמנית ובאופן מתמשך, כך גם נוריות

החיווי בלוח הלוח מחוונים.
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פל  כדי להדליק את פנס הערONנוספת בכיוון 

פל האחורי סובב אתבוי פנס הערהאחורי. לכי

. עם שחרורו יחזורOFFהכפתור פעם אחת בכיוון 

הכפתור אוטומטית למצבו המקורי.

ה הער 

פל האחורי ייכבה אוטומטית בעתפנס הער£
פלבוי הפנסים הראשיים או פנסי הערכי

מיים (אם קיימים).הקד

פל האחורי,ת של פנס הערלהדלקה חוזר£
ONסובב את הכפתור פעם אחת בכיוון 
כב ללאלאחר הדלקת הפנסים הראשיים (ר

מיים).פל קדפנסי ער

פל האחורית של פנס הערלהדלקה חוזר£
 לאחרONסובב את הכפתור פעמיים בכיוון 

כב עם פנסיהדלקת הפנסים הראשיים (ר
מיים).פל קדער

פל אחורימתג פנס ער 

ה הער 

מיים כבים אוטומטית עםפל הקדפנסי הער£
בוי הפנסים הראשיים או הפנסים האחוריים.כי

פל, סובב אתכדי להדליק שוב את פנסי הער
 לאחר הדלקת הפנסיםONהכפתור בכיוון 

הראשיים או הפנסים האחוריים.

בד.פל  בלפל בתנאי ערהשתמש בפנסי הער£
ת, ברק פנסים חריג עלול לסנוור באופןאחר

כבים הנוסעים בכיוון הנגדי.זמני את נהגי הר

פל האחורי רק כאשרניתן להדליק את פנס הער

מיים (אםפל הקדהפנסים הראשיים או פנסי הער

קיימים) דולקים גם הם.

פל האחורי דולקת בלוח לוחבעת הדלקת פנס הער

מחוונים נורית חיווי.

מיים]פל קדכב ללא פנסי ער[ר

 להדלקתONסובב את הכפתור פעם אחת בכיוון 

בוי הפנס סובב את הכפתורפל האחורי. לכיפנס הער

. הכפתור חוזר אוטומטיתOFFפעם אחת לכיוון 

למצבו המקורי עם שחרורו.

מיים]פל קדכב עם פנסי ער[ר

 כדי להדליקONסובב את הכפתור פעם אחת לכיוון 

מיים. סובב את הכפתור פעםפל הקדאת  פנסי הער

 מתג מגבים ומתזים

מית, כאשרניתן להפעיל את מגבי השמשה הקד

ONכת ההפעלה במצבים מתג ההתנעה או מער

.ACCאו 

מית, אלאם להבי המגבים קפאו על השמשה הקד

ח ושחרורת הקרתפעיל את המגבים עד להפשר

ם נזק למנועת עלול להיגרלהבי המגבים, אחר

המגבים

מתג מגב ומתז

זהירות

אם המתזים מופעלים במזג אוויר קר, נוזל£
השטיפה המותז על השמשה עלול לקפוא

ה ראייה.  לפני הפעלתולחסום את שד
המתזים, חמם תחילה את השמשה

באמצעות מפשיר האדים.
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מיתמגבי השמשה הקד

םכב המצוידים בחיישן גשבד כלי רמל

1 � מהיר

2 � איטי

MIST� ה.תפקוד הפשר

המגבים יפעלו פעם אחת.

OFF�   מצב כבוי

INT�    .(תלויית מהירות)  הפעלה לסירוגין

  LO�   מהירות איטית

HI�       מהירות גבוהה

ה הער 

בטל את תפקוד תלוי המהירות שלניתן ל£

מית.מגבי השמשה הקד

כז שירותלמידע נוסף, מומלץ לפנות למר

מורשה של מיצובישי.

פולתפקוד ער  

הסט את הידית בכיוון החץ ושחרר. המגבים יופעלו

פעם אחת. השתמש בתפקוד זה כאשר הנך נוהג

ם.פל או גשבתוך ער

םכב המצוידים בחיישן גשכלי ר

MISTהתפקוד הפשר�

המגבים יפעלו פעם אחת

OFFמצב כבוי�

AUTOתהפעלה אוטומטית מבוקר�

םחיישן גש

מתג מגב ומתז

 כוונון זמני ההשהייה בהפעלה לסירוגין

 ניתן לכוונן את זמניINTכאשר הידית במצב 

בוב הכפתורההשהייה בהפעלה לסירוגין על ידי סי

(A).
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כתניתן לשימוש רק כאשר מתג ההתנעה או מער5 

ת למצב. אם הידית מועברONההפעלה במצב 

AUTOם (, חיישן הגשAם) יזהה את כמות הגש

) והמגבים’(או שלג, סוגי לחות אחרים, אבק וכו

יופעלו באופן אוטומטי.

,  אם השמשהOFFשמור את הידית במצב 

בש.מית מלוכלכת ומזג האוויר יהקד

בתנאים אלה המגבים  עלולים לשרוט את השמשה

ם נזק למגבים.מית, וייגרהקד

זהירות

כת ההפעלהכאשר מתג ההתנעה או מער£
, המגביםAUTO והידית במצב ONבמצב 

המתואריםיופעלו באופן אוטומטי במצבים
להלן.

ע או להיפגלולע התא ,תודכלנ ךידי םא
המגבים עלולים לפעול באופן לקוי. הקפד

כתלהעביר את מתג ההתנעה או מער
, או להזיז את הידיתOFFההפעלה למצב 

ם.את חיישן הגש, או לנטרלOFFלמצב 

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 מנגבהשמשה הקד

ם.במטלית את חיישן הגש

כאשר אתה משתמש במתקן שטיפה £
כב.אוטומטי לכלי ר

מית.פגיעה פיזית בשמשה הקד £

ם.פגיעה פיזית בחיישן הגש £

פעולת המגבים אוטומטית בהתאם

בות על השמשה .מת רטילר

  LO�   מהירות איטית

HI�       מהירות גבוהה

ם חיישן גש

ה הער 

כדי להגן על חלקי הגומי של המגבים, אין£
AUTOבצע פעולות אלו אם הידית במצב ל

ה החיצוניתכב נייח והטמפרטורבעוד שהר
  או נמוכה יותר.0°Cהיא 

ה הער 

בקה אובקת מד אל תכסה את החיישן בהד£
מית. כמו כן, אלתווית על השמשה הקד
מית בציפוי דוחהתצפה את השמשה הקד

ם לא יהיה מסוגל לגלות אתמים. חיישן הגש
ם, והמגבים עלולות להפסיקכמות הגש

לפעול באופן רגיל.

ם עלול לפעולבמקרים הבאים,  חיישן הגש£
באופן לקוי.

כז שירות מורשה שללמידע נוסף פנה למר
מיצובישי.

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

כאשר המגבים אינם פועלים, אפילו אם£
ם.יורד גש

המגבים עלולים לפעול באופן אוטומטי כאשר£
בקוחרקים או עצמים זרים, שמן או מלח נד

ם, או כאשרמית על חיישן הגשבשמשה הקד
מית קפואה. עצמיםהשמשה הקד

מית יעצרו אתבקים על השמשה הקדהמוד
ם. כדיהמגבים, אם המגבים לא יוכלו להסיר

לגרום למגבים לפעול  שוב, העבר את הידית
.HI או LOלמצב 

ב אורהמגבים עלולים לפעול אוטומטית עק
שמש חזק וישיר  או גלים אלקטרו�מגנטיים.
כדי לעצור את פעולת המגבים העבר את

.”OFF”הידית למצב 

מתג מגב ומתז
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ה הער 

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

בות החיישן.בימית בסהשמשה הקד

ם גבוהה יותר.”+“ � רגישות לגש

ם נמוכה יותר.”�“ � רגישות לגש

םלכוונון רגישות של חיישן הגש  

ם), (חיישן גשAUTOכאשר הידית נמצאת במצב 

בוב הכפתורם בסיניתן לכוונן את רגישות חיישן הגש

)B.(

ה הער 

ניתן להפעיל את התפקודים הבאים.£
)םשג תופיטל תושיגר( תיטמוטוא הלועפ£

ניתן לשנות לפעולה לסירוגין (רגישות
כב).למהירות הר

ת אדים תפקוד הסר

הזז את הידית בכיוון החץ ושחרר אותה, והמגבים
יופעלו פעם אחת.

פל אוהשתמש בתפקוד זה כאשר אתה נוהג בער
ם קל.בגש

המגבים יופעלו פעם אחת אם אתה מרים את
 ומשחרר אותה בעוד שמתגMISTהידית למצב 

.ACC או ONכת ההפעלה במצב ההתנעה/מער

ת אדים), (הסרMISTאם תחזיק את הידית במצב 
שהידית תשוחרר.המגבים ימשיכו לפעול עד 

ה הער 

)םשג תופיטל תושיגר( תיטמוטוא הלועפ£
בדניתן לשנות לפעולה לסירוגין (מל

כב).כב עם רגישות למהירות הרבכלי ר
כז שירותמידע נוסף, מומלץ לפנות למר

מורשה של מיצובישי.

המגבים יפעלו פעם אחת אם הידית תוזז למצב

AUTO) והכפתור Cיסובב לכיוון “+“, כאשר (

”.ONכת ההפעלה במצב “מתג ההתנעה או מער

מיתמתזי שמשה קד

מית באמצעותנוזל השטיפה יותז על השמשה הקד

משיכת הידית כלפיך.

המגבים פועלים אוטומטית מספר פעמים תוך

התזת נוזל השטיפה.

כב המצוידים במתזי שטיפת פנסים ראשיים,בכלי ר

מתזים אלו פועלים פעם אחת עם מתזי השמשה

מית בתנאי שהפנסים הראשיים דולקים.הקד

מתג מגב ומתז
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זהירות

אם המתזים מופעלים במזג אוויר קר, נוזל£
מיתהשטיפה המותז על השמשה הקד

עלול לקפוא ולפגוע בראות.

לפני הפעלת המתזים, חמם תחילה את

השמשה באמצעות מפשיר האדים.

מתג שטיפת פנסים ראשיים*

ניתן להפעיל את מתזי הפנסים הראשיים כאשר

 אוONכת ההפעלה במצב מתג ההתנעה או מער

ACCה במצב   ומתג התאור.

חוף את הלחצן פעם אחת ונוזל השטיפה יותז עלד

הפנסים הראשיים.

ה הער 

כת ההפעלהאם מתג ההתנעה או מער£

 והפנסים הראשייםACC או ONבמצב 

דולקים, מתזי הפנסים הראשיים יופעלו ביחד

מית וזאת בפעםעם מתזי השמשה הקד

הראשונה בה נמשכה ידית הפעלת מתזי

מית.השמשה הקד

אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת

הפעלת מגבים ומתזים

חאם תנועת המגבים חסומה חלקית בגלל קר£

מית, המגביםאו משקע אחר על השמש הקד

עלולים לעצור זמנית כדי למנוע התחממות יתר

כבה זה, החנה את הרשל המנוע שלהם. במקר

במקום בטוח, העבר את מתג ההתנעה/

ח והסר את הקרOFFכת ההפעלה למצב מער

או משקעים אחרים. מכיוון שהמגבים ימשיכו

לפעול אחרי שהמנוע שלהם יתקרר, בדוק

שהם תקינים לפני הפעלתם.

אל תפעיל את המגבים כאשר השמשה£

בר עלול לגרום שריטות בשמשהבשה, הדי

ם של המגבים.בלאי מוקדמית או להקד

לפני הפעלת המגבים במזג אוויר קר, בדוק£

שלהבי המגבים לא קפאו על הזכוכית. במצב

ף.זה המנוע עלול להישר

הימנע מהפעלה רצופה של המתג במשך£

יותר מ� 20 שניות. אל תפעיל את המתזים

ת המנועכאשר מיכל נוזל השטיפה ריק, אחר

ף.עלול להישר

בדוק מדי פעם את מפלס נוזל השטיפה£

ך.במיכל ומלא בהתאם לצור

מתג מגב ומתז
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ה של החלון האחוריניתן להפעיל את מתג ההפשר

כאשר המנוע פועל.

ה. פעולתחוף את המתג, כדי להפעיל את ההפשרד

ה תופסק אוטומטית לאחר כ�20 דקות.ההפשר

ה בתוך פרק הזמן שללהפסקת פעולת ההפשר

ה.20 הדקות, לחץ שנית על מתג ההפשר

ה תידלק בלוח המחווניםבעת הפעלת ההפשר

).Aנורית חיווי (

ה של חלוןמתג הפשר

אחורי

ה הער 

כבך מצויד בחימום מראות, הוא יופעלאם ר£

עיין בנושא  .ירוחאה חלוןהה יחד  עם ההפשר

.11�6 דומעב “תוארמ“

ה להמיס שלג אלאה אינה נועדההפשר£

ברות של שלגלהסיר אדים, על כן הסר הצט

ם הפעלת המפשיר.בטר

כדי למנוע את פריקת מצבר, אל תפעיל את£

ה בעת התנעת המנוע או כשהמנועההפשר

ה מיד אחרילא פועל. הפסק את ההפשר

שהוסרו כל האדים מהחלון האחורי.

בעת ניקוי צדו הפנימי של החלון האחורי,£

ךכה ונקה בעדינות לאורהשתמש במטלית ר

חוטי גוף החימום. הזהר לא לגרום נזק

לחוטים.

במזג אוויר  קר השתמש בתמיסת שטיפה

ת,מומלצת שלא תקפא בתוך המיכל. אחר

ע הפעולה התקינה של המתז ונזקיתיפג

כת עלולים לקפוא.בי המערכיר

מתג מפשיר אחורי

ה הער 

ע של עצמים עם צדו הפנימיאל תאפשר מג£

ת, החלון עלולשל החלון האחורי, אחר

בר או ייתכן נזק לחיווט.להיש

ת החלוןהתאמה אישית של הפשר

כביםהאחורי האוטומטית (ר

ה שלהמצוידים במתג ההפשר

החלון האחורי �  סוג 2)

רות התפקוד באופן הבא.ניתן לשנות את הגד

ת החלון האחוריהפעל את הפשר£

,3°Cה החיצונית נמוכה מ� אם הטמפרטור

ת החלון האחורי מופעלת אוטומטיתהפשר

לאחר התנעת המנוע.

כמו כן, בו זמנית יופעל חימום המראות

החיצוניות.

ה האוטומטית של החלוןנטרל את ההפשר£

האחורי

ת החלון האחורי לא מופעלתהפשר

אוטומטית. חימום המראות החיצוניות לא

יופעל אוטומטית.
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ה הער 

.“בות הסימון  ”בילחץ על גלגל ההגה על או בס

 מתג הצופר

מתג צופר

ת שינוייםרהגד£

ה של החלון האחוריהחזק את מתג ההפשר

לחוץ במשך 10 שניות או יותר.

כאשר מצב ההפעלה משתנה מפעיל£

למנוטרל, נשמעים 3 צפצופים ונורית

החיווי מהבהבת 3 פעמים.

כאשר מצב ההפעלה משתנה ממנוטרל£

לפעיל.

נשמעים 2 צפצופים ונורית החיווי מהבהבת

3 פעמים.

ת חלון אחורית המפעל היא “הפשררהגד £

אוטומטית מנוטרלת“



4

התנעה ונהיגה

6

2
6.............................................................................................................נהיגה חסכונית

3
6..........................................................................................נהיגה, אלכוהול ותרופות

3
6..........................................................................................טכניקות לנהיגה בטוחה

4
6..........................................................................................................המלצות להרצה

5
6........................................................................................................................בלם חניה

6
6..................................................................................................................................חניה

7
6...........................................................................חק של גלגל הגהכוונון גובה ומר

8
6...............................................................................................................מראה פנימית

9
6...........................................................................................................מראות חיצוניות

12
6............................................................................................................מתג התנעה*

13
6.....................................................................................................................מתג מנוע

15
6.......................................................................................................נעילת גלגל הגה

17
6.......................................................................................ממת המנועהתנעה והד

20
6...................................................................................*(DPF)מסנן חלקיקי דיזל 

21
6............................................................................................בו*הפעלת מגדש טור

22
6......................................................(AS&Go) כת עצור וסע*מער

25
6..............................................................................................בת הילוכים ידנית*תי

27
6............................ הילוכים,A/T 5בת הילוכים אוטומטית מצב ספורט תי

34
4WD Easy Select*.............................................6כת הנעה ל
4 גלגלים מער

39
4WD Super Select*..........................................6 כת הנעה ל
4 גלגליםמער

44
6.........................................................................................נועל דיפרנציאל אחורי *

48
4WD.....................................................6כת הנעה ל
4 גלגלים* פעולת מער

51
6...............................................בדיקה ואחזקה לאחר נסיעה בתנאים קשים

51
4WD.........................6כב עם הנעה ל
4 גלגלים* זהירות בנהיגת ר

53
6...........................................................................................................................בלימה

54
6.....................................................................................................סייען זינוק בעליה

55
6.................................................................................................כת סייען בלם*מער

56
6...............................................................................כת פנסי בלימת חירום*מער

56
ABS(.........................................................6כת למניעת נעילת בלמים* (מער

58
6......................................................................................................כת הגה כוחמער

58
ASTC(..........................................6ת אחיזה* (בות פעילה ובקרכת יצימער

61
TSA(................................................................................6בות גרור* (כת יצימער

62
6...............................................................................................................ת שיוט*בקר

67
LDW*(............................................................................6ב (ת נתית שמיראזהר

70
6........................................................................................................מצלמה אחורית

74
6...............................................................................................................עומסי מטען

74
6...................................................................................................................ת גרורגריר



    התנעה ונהיגה6-2

 6

לנהיגה חסכונית, יש לפעול בהתאם למספר

רישות טכניות. תנאי מקדים לצריכת דלק נמוכהד

הינו מנוע המכוון כהלכה. למען חיי שירות ארוכים

בצע בדיקתבית אנו ממליצים לונהיגה חסכונית מר

תיות לפי תקני השירות.גרכב שר

ת גזי פליטה ורעש תלוייםחסכון בצריכת דלק, יציר

באופן משמעותי בהרגלי הנהיגה כמו גם בתנאי

ההפעלה הייחודיים. יש להקפיד על הנקודות

הבאות, כדי להפחית את בלאי הבלמים, הצמיגים

והמנוע, וכן  לצמצם את זיהום האוויר.

התנעת המנוע

הימנע מהאצה ומתחילת נסיעה פתאומיות, מכיוון

שהן מגדילות את  תצרוכת הדלק.

החלפת הילוכים

החלף הילוכים במהירות הנסיעה ובמהירות המנוע

הנכונות. השתמש תמיד בהילוך הגבוה ביותר

האפשרי לתנאי הנסיעה.

ב את ידית ההילוכים או את בורר ההילוכיםיש לשל

, כדי להגיע לחסכון אופטימלי בדלק2Hבמצב 

כב בעל הנעהבנהיגה בכבישים רגילים ומהירים בר

כפולה.

נסיעה בתוך העיר

התנעות ובלימות תדירות מגדילות את תצרוכת

כיםרת האפשר השתמש בדהדלק הממוצעת. במיד

מת.בהן התנועה זור

בעת נהיגה בעומס תנועה, הימנע משימוש בהלוך

נמוך במהירויות מנוע גבוהות.

הילוך סרק

ך דלק גם כאשר המנוע פועל בהילוך סרק.כב צורהר

הימנע מהפעלת הילוך סרק ממושכת היכן שניתן.

מהירות

כב גבוהה יותר, כך תצרוכת הדלקככל שמהירות הר

גבוהה יותר. הימנע מנהיגה במהירות מלאה.

אפילו שחרור קל של דוושת ההאצה יגרום לחסכון

משמעותי בדלק.

לחץ אוויר בצמיגים

תי. לחץ אווירגרבדוק לחץ אוויר בצמיגים באופן ש

ך וצריכת הדלק.רנמוך מגדיל את התנגדות הד

בנוסף, לחץ אוויר נמוך משפיע לרעה על בלאי

כב.בות הרהצמיגים ויצי

עומסי גרור

הוצא פריטי מטען מיותרים מתא המטען. מכיוון

שנהיגה בעיר מאופיינת בהתנעות ובעצירות

כב גבוה יותר מגדיל את תצרוכתמרובות, משקל ר

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

קירור או מיזוג אוויר*

כת מיזוג האוויר מגדיל את צריכתשימוש במער

הדלק.

 נהיגה חסכונית

נהיגה חסכונית
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חגורות בטיחות

תםכב וודא שאתה ונוסעיך חגרם התנעת הרבטר

והדקתם את חגורות הבטיחות.

שטיחי רצפה

ה אזהר

לעולם אל תשתה ותנהג.£

ך הינה מדויקת פחות,רהבנת  תנאי הד

תגובותיך איטיות יותר וכושר השיפוט שלך

ע.נפג

ה אזהר

השתמש בשטיחי רצפה המתאימים במיוחד£

כבך. וודא שאינם מפריעים להפעלתלר

הדוושות.

כדי למנוע את תזוזתם, אבטח אותם  באמצעות

כב.הלולאות שעל גבי שטיח רצפת הר

ב שהנחת שטיחי רצפה מעל דוושה אושים ל

הנחתם אחד על גבי השני עלולה לחסום את

מהלך הדוושות ולגרום לתאונות חמורות.

לא ניתן להבטיח באופן מושלם את בטיחות הנהיגה

והגנה נגד  פציעות. יחד עם זאת מומלץ להקדיש

ת לנקודות הבאות:ב מיוחדתשומת ל

 טכניקת נהיגה בטוחה

כבהסעת ילדים בר

כב ללאלעולם אל תשאיר ילדים בתוך הר£

גחה, אם מפתח נמצא במתג ההתנעה.הש

ברכב, דילדים יכולים לשחק עם בקרי הר

שעלול לגרום תאונות.

וודא שתינוקות וילדים קטנים מאובטחים£

ביתרישות החוק להגנה מירכהלכה ע“פ ד

בעת תאונה.

ברמנע מילדים לשחק באזור תא המטען. הד£

מסוכן ביותר במהלך הנסיעה.

נהיגה, אלכוהול ותרופות

 נהיגה, אלכוהול ותרופות

בותנהיגה בתנאי שכרות הינה אחת מהסי

חשות תאונות.העיקריות להתר

מת האלכוהולע  גם כשר יכולת הנהיגה שלך תפג

ת ע“פ חוק. אם שתית אלמך נמוכה מזו המותרבד

תנהג.

העזר בחבר שלא שתה, הזמן מונית או השתמש

ה אינןבורית. שתיית קפה ומקלחת קרה ציבתחבור

מבטלות את השפעת האלכוהול.

ם או תרופות ללאבאופן דומה, נטילת תרופות מרש

עת בערנותך ובזמן תגובתך. בעת נטילתם פוגמרש

תרופות התייעץ עם רופא לגבי השפעתם בנהיגה.
העמסת מטען

בעת העמסת מטען הקפד לא לערום אותו לגובה

בים. מצב זה מסוכן לא רק בגלל חסימתמעל המוש

ה הראייה האחורי, אלא גם מכיוון שפריטי המטעןשד

בות בלימהעלולים להיזרק בתוך תא הנוסעים בעק

עזה.
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 המלצות להרצה

כב, להפחית אתבמהלך תקופת ההרצה 
 1,000 הקילומטרים הראשונים, מומלץ להקפיד על אמצעי בטיחות הבאים, כדי להאריך את חיי השירות של הר

תצרוכת הדלק שלו ולשפר את ביצועיו.

אל תריץ את המנוע במהירויות גבוהות.£

הימנע מהתנעות, האצות ובלימות מהירות ומהפעלה ממושכת במהירות גבוהה.£

ך.רבמהלך ההרצה שמור על גבולות המהירות כמצוין למטה. נא הקפד על מגבלות המהירות המצוינות בתמרורי ד£

אל תחרוג מגבולות המטען.£

ת גרור.הימנע מגריר£

בת הילוכים ידניתכב עם תיר

5 קמ“ש20 קמ“ש30 קמ“ש20 קמ“ש20 קמ“שהילוך ראשון

15 קמ“ש40 קמ“ש60 קמ“ש40 קמ“ש40 קמ“שהילוך שני

25 קמ“ש65 קמ“ש100 קמ“ש65 קמ“ש65 קמ“שהילוך שלישי

35 קמ“ש95 קמ“ש140 קמ“ש95 קמ“ש95 קמ“שביעיהילוך ר

45 קמ“ש120 קמ“ש185 קמ“ש120 קמ“ש120 קמ“שהילוך חמישי

55 קמ“ש150 קמ“ש220 קמ“ש145 קמ“ש145 קמ“שהילוך שישי

תנקוד  

הילוך החלפת

מגבלות מהירות

Super select 4WD IIכב עם כלי ר Easy select 4WDכב עם כלי ר
2WD

2H, 4H4L2H, 4H, 4HLc4LLc

המלצות להרצה
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בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיר

5 קמ“ש20 קמ“ש5 קמ“ש15 קמ“ש15 קמ“שהילוך ראשון

15 קמ“ש40 קמ“ש15 קמ“ש35 קמ“ש35 קמ“שהילוך שני

20 קמ“ש60 קמ“ש20 קמ“ש55 קמ“ש55 קמ“שהילוך שלישי

30 קמ“ש85 קמ“ש30 קמ“ש85 קמ“ש85 קמ“שביעיהילוך ר

45 קמ“ש120 קמ“ש45 קמ“ש115 קמ“ש115 קמ“שהילוך חמישי

תנקוד  

הילוך החלפת

מגבלות מהירות

Super select 4WD IIכב עם כלי ר Easy select 4WDכב עם כלי ר
2WD

2H, 4H4L2H, 4H, 4HLc4LLc

זהירות

בי לנהיגה במהירות מספקים מומנט מר)Super select 4WDכת  (מער4LLc) ומצב Easy select 4WDכת  (מער 4L, מצב 4WDכב עם הנעה בכלי ר£

כת (מער 4Lבת הילוכים אוטומטית אל תחרוג ממהירות 70 קמ“ש במצב כב עם תינמוכה בשיפועים תלולים, כמו גם בחול, בוץ ושטחים קשים אחרים. בר

Easy select 4WD ומצב (4LLcמער)  כתSuper select 4WD(

ה מלאהכב, הבא אותו לעצירכדי להחנות את הר

ב את ידית בלם החניה במלואה.ושל

 בלם חניה

בלם חניה

לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים והחזק1.

אותה לחוצה. לאחר מכן, משוך את הידית

כלפי מעלה ללא לחיצה על הלחצן בקצה

הידית.

להפעלה
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זהירות

זהירות

כאשר אתה מתכוון להפעיל את בלם החניה,£

לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים, כדי להביא

ה מלאה לפני הפעלת בלםכב לעציראת הר

החניה.

כב נע,משיכת ידית בלם החניה בעוד שהר

עלולה לגרום לגלגלים האחוריים להינעל,

כב. מצב זהבות הרובאופן זה  לגרום לאי יצי

עלול גם לגרום לתקלת בלם החניה.

חניה

לפני תחילת נהיגה וודא שידית בלם החניה£

ה של  בלםת במלואה ונורית אזהרמשוחרר

כב מבלי לשחררהחניה כבתה. אם נוהגים בר

כת הבלמים מתחממתאת בלם החניה, מער

בלימה לאם לבר הגורה, דיתר על המיד

חניה בשיפועכת הבלמים.בית עד כדי כשל של מעראפקטי

כב פעל כלהלן:כדי למנוע את תזוזת (גלגול) הר

זהירות

ה של בלם החניה אינה כביתאם נורית האזהר£
בלם החניה שוחרר במלואו, ייתכןלאחר ש

כת הבלמים אינה תקינה.שמער

כבך. לפרטים נוספיםבדוק מיד את רדאג ל
כת הבלמים“ה של מערבנושא “נורית אזהר

.5
בעמוד 13

לשחרור


לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים והחזק אותה1 

לחוצה, ומשוך קלות את הידית כלפי מעלה


 לחץ על הלחצן בקצה הידית 2


 הנמך את הידית במלואה 3

ה הער 

ה הער 

 חניה
הכב, הבא אותו למצב עצירכדי להחנות את הר

ב את בלם החניה במלואו. לאחר מכן,מלאה ושל

בתכב עם תי ברRב הילוך ראשון או הילוך אחורי של

כב עם (חניה) ברPב מצב הילוכים ידנית, או של

בת הילוכים אוטומטית.תי

הפעל די כוח על בלם החניה, כדי שיחזיק£

כב במקום אחרי שתשחרר אתאת הר

דוושת הבלמים.

כבאם בלם החניה אינו מחזיק את הר£

ה דוושת הבלמים,במקום אחרי ששוחרר

כבך.בדיקה מידית של רדאג ל

כדי למנוע שחרור מקרי של בלם החניה, יש£
בה ניתןה שלמשוך את הידית מעבר לנקוד

לשחרר אותה בקלות. לחיצה על הלחצן לא
ת את בלם החניה.משחרר
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החניה ביריד

כהרמיים כלפי שפת המדכב הקדסובב את גלגלי הר

כב קדימה עד לנגיעה קלה שלוהסע את הר

כה.רהגלגלים בשפת המד

בת הילוכים (בתיRב בלם חניה והילוך אחורי של

בת הילוכים אוטומטית). (בתיPידנית) או מצב חניה 

ה מתחת לגלגלים.די עציראם צריך, הצב ס

חניה בעליה

חק משפתמיים הרסובב את הגלגלים הקד

כב לאחור עד שקצה  הגלגלכה והסע את הררהמד

כה.רע קלות בשפת המדמי נוגהקד

בתכב בעל תיב בלם חניה, והילוך ראשון (ברשל

בתכב בעל תי (ברPהילוכים ידנית)  או מצב חניה 

הילוכים אוטומטית).

ה מתחת לגלגלים.די עציראם צריך, הצב ס

חניה כאשר המנוע פועל

היכן אתה חונה

חק של גלגל הגהכוונון גובה ומר

לעולם אל תשאיר את המנוע לפעול כשהנך נח או

ה.חוטף תנומה קצר

כמו כן, אל תשאיר את המנוע פועל במקומות

סגורים או בעלי אוורור מועט.

כבב את הרכאשר הנך עוז

תמיד הוצאת את המפתח ממתג ההתנעה, ונעל

גחה.כב ללא השבת הראת כל הדלתות בעת עזי

כב במקום מוארהשתדל תמיד להחנות את הר

ב.היט

ה אזהר

אם המנוע פועל, קיימת סכנה של פציעות או£

מוות כתוצאה מהסטת ידית ההילוכים בשוגג

בת הילוכים ידנית) או בורר ההילוכים(בתי

ברותבת הילוכים אוטומטית), או מהצט(בתי

של גזים רעילים בתוך תא הנוסעים.

ה הער 

בת הילוכים אוטומטית,כבך מצויד בתיאם ר£

ם את בלם החניה לפניחשוב להפעיל קוד

.(חניה) Pת בורר ההילוכים למצב העבר

P אם תעביר את בורר ההילוכים למצב

(חניה) לפני הפעלת בלם החניה, אתה עלול

להיתקל בקשיים בהוצאת בורר ההילוכים

(חניה), בפעם הבאה בה תנהג P ממצב

כדי להוציאבך להפעיל כוח רכב, ותצטרבר

(חניה). P את בורר ההילוכים ממצב

ה אזהר

כבך באזורים בעלי סכנתאל תחנה את ר£

בשיםבים או עלים יהתלקחות כגון מעל עש

ע עם גזי הפליטה החמיםבוא במגהעלולים ל

ולגרום להפרצות שריפה.

חק של גלגלכיוון גובה ומר

הגה

ך מחזיק את גלגלשחרר את הידית בעוד1.

ההגה למעלה.

כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי.2.

נעל את גלגל ההגה בבטחה במקומו3.

באמצעות משיכת הידית במלואה כלפי

מעלה.
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A� נעול 

Bמשוחרר 
 

חק.כב המצוידים בכוונון המרכלי ר:*

ה אזהר

אל תנסה לכוונן את גלגל ההגה תוך כדי נהיגה.£

ה אזהר

אל תנסה לכוונן את המראה תוך כדי נהיגה,£
בר עלול להיות מסוכן.הד

כוונן תמיד את המראה לפני תחילת הנסיעה.

ךרבי דה ראייה מרכוונן את המראה כדי להשיג שד
החלון האחורי.

כוונן את המראה הפנימית רק לאחר שכווננת את
ה ראייה חופשיבך למצב הרצוי, כדי להבטיח שדמוש

לאחור.

 מראה פנימית

לכוונון אנכי של המראה

ניתן להזיז את המראה למעלה או למטה, כדי לכוונן

את מצבה.

הפחתת הסינוור

) בתחתית המראה, כדיAניתן להשתמש בידית (

ם בנהיגת לילה מהפנסיםלהפחית את הסינוור הנגר

כב שמאחוריך.הראשיים של כלי ר

מראה פנימית

לכוונון מיקום המראה

ניתן להזיז את המראה למעלה או למטה וימינה/

שמאלה  למצב הרצוי.
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כוונון המראות

מראות חיצוניות חשמליות בהפעלה

*חוקמר

ניתן להפעיל את המראות החשמליות כאשר מתג

 אוONכת ההפעלה נמצא במצב ההתנעה או מער

ACCת למצב כת ההפעלה  מועבר או  מערONאו 

ACC

) לכיוון המראה אותהAחוף את המתג (ד1.

ברצונך לכוונן.ש

מראות חיצוניות

ה אזהר

אל תנסה לכוונן את המראות תוך כדי נהיגה.£

בר עלול להיות מסוכן.הד

כוונן תמיד את המראות לפני תחילת הנהיגה.

) שמאלה, ימינה, מעלה אוBלחץ על מתג (2.

מטה לכוונון מצב המראה.

מראות חיצוניות לראייה מאחור


 רגיל 1


 נגד סינוור 2

ה אזהר

מיות. נא זכורכבך מצויד במראות פנורר£

מית עצמים נראים קטניםבמראה פנורש

חוקים יותר לעומת מראה רגילה שטוחה.ור

חקכת מרך העראל תשתמש במראות אלו לצור

ב נסיעה.כב שמאחוריך בעת החלפת נתימר

כוונון ידני של מראות חיצוניות*

כוונן את המראות החיצוניות ידנית לפי החצים

באיור.ש

Lכוונון מראה שמאלית 
 

Rכוונון מראה ימנית 
 

כבבד כלי הרמל
המצוידים במתג

הקיפול

כב המצוידיםכלי ר
במתג הקיפול
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 מעלה 1


 מטה 2


 ימינה 3


 שמאלה 4

מראות חיצוניות לראייה מאחור

קיפול המראות החיצוניות

ופתיחתן

ניתן לקפל את המראות החיצוניות, כדי למנוע

כב בחניה במקומות צרים.נזק לר

זהירות

אל תתחיל לנהוג אם המראות החיצוניות£

מקופלות.

ה ראיה אחורי עלול להוביל לתאונה.ר שדהיעד

חוף ידנית את המראה  בכיוון החלק האחורי שלד

כב, כדי לקפל אותה. כדי לפתוח את המראה,הר

כב עד שתינעלמת הרמשוך אותה החוצה בכיוון קד

במקומה.

זהירות

ה הער 

ניתן לקפל את המראות או לפתוח אותן ידנית.£

עם זאת, אם קיפלת את המראה באמצעות

לחיצה על המתג, עליך לפתוח אותה בלחיצה

על המתג ולא באופן ידני. אם פתחת ידנית

את המראה שקופלה בלחיצה על המתג,

ייתכן כי היא לא תינעל במקומה. לכן, היא

בי רוח או רעידות במהלךעלולה לזוז בגלל מש

ה הראייה שלך לאחור.נהיגה, ובכך ייחסם שד

היזהר שידיך לא ייתפסו תוך כדי תנועת£

המראה.

כב המצוידים במתג הקיפולכלי ר

קיפול המראות החיצוניות

ופתיחתן באמצעות מתג הקיפול

ONכת ההפעלה במצב בעוד שמתג ההתנעה/מער

 לחץ על מתג הקיפול, כדי לקפל אתACCאו 

המראות החיצוניות.

לחץ על המתג שוב, כדי להחזיר את המראות למצבן

המקורי.

 אוLOCKאחרי שסובבת את מתג ההתנעה למצב 

, ניתןOFFכת ההפעלה למצב ת את מערהעבר

לקפל את המראות החיצוניות או לפתוח אותן

באמצעות מתג הקיפול תוך 30 שניות.

כב המצוידים במתג הקיפולבד כלי הרמל
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מראות חיצוניות לראייה מאחור

ה הער 

 אם אתה מזיז את המראה ידנית או אם£

ם או עצםעה באדהמראה זזה אחרי שפג

כלשהו, ייתכן כי לא תצליח להחזיר למקומה

ה זה, לחץ עלת מתג הקיפול. במקרבעזר

המתג כדי לקפל את המראה ולחץ עליו שוב,

כדי להחזיר את המראה למקומה המקורי.

 אם המראה קפאה ולא פועלת כהלכה, נא£

ת,הימנע מלהפעיל את מתג הקיפול, אחר

המעגלים החשמליים של מנועי המראות

ף.עלולים להישר

קיפול המראה ופתיחתה ללא

מתג הקיפול

כב המצוידים במפתח חכם או בשלטבד כלי ר[מל

חוק חכם]ר

כבהמראות נפתחות אוטומטית כאשר מהירות הר

מגיעה ל
30 קמ“ש.

כב המצוידים במפתח חכם][כלי ר

המראות מתקפלות או נפתחות אוטומטית, אם

נעילת הדלתות או ביטול נעילתן מתבצעות

באמצעות המפתח החכם. עיין בנושא “מפתח

.3
חכם“ בעמוד 3

חוק חכם]כב המצוידים בשלט ר[כלי ר

המראות מתקפלות או נפתחות אוטומטית, אם

נעילת הדלתות או ביטול נעילתן מתבצעות

באמצעות מתג המפתח או באמצעות השלט

חוק החכם. עיין בנושא “מפתח חכם“ בעמודהר

.3
3

כת הפעלה חכמה: הפעלהעיין בנושא “מער

חוק חכם“ בעמוד 9
3באמצעות שלט ר

ה הער 

 ניתן לשנות את התפקודים באופן הבא.£

כז שירות מורשה של מיצובישי.פנה למר

ת דלת הנהג,פתיחה אוטומטית עם סגיר£

בותיה מתבצעות פעולות הבאות.ובעק

חוקכב המצוידים בשלט רבד כלי ר[מלֱ

חכם]

 אוONסובב את מתג ההתנעה למצב 

ACC.

חוק חכם]כב המצוידים בשלט רכלי רֱ[

 אוONכת ההפעלה במצב ב את מערשל

ACC.

בוב של מתגבות סיקיפול אוטומטי בעק£

 או שילוב שלLOCKההתנעה למצב 

 ופתיחתOFFכת ההפעלה במצב מער

דלת הנהג.

פתיחה אוטומטית כאשר מהירות£

כב קמ“ש (כלי ר30כב מגיעה ל
הר

המצוידים במפתח חכם או בשלט

חוק חכם).ר

נטרל את תפקוד הפתיחה האוטומטי.£

חימום מראות*

כדי להפשיר את המראות החיצוניות או להסיר

ה של החלוןמהן אדים, לחץ על מתג ההפשר

האחורי.

ביל לפעולת) תידלק במקAנורית החיווי (

ה.ההפשר

החימום ייפסק אוטומטית לאחר כ
20 דקות

ה החיצונית.בהתאם לטמפרטור
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ה הער 

ה הער  LOCK

המנוע דומם וגלגל ההגה נעול.

.רק במצב זה ניתן להכניס ולהוציא את המפתח

ACC

המנוע דומם, אך ניתן להפעיל א המכשירים

החשמליים כגון רדיו ומצית סיגריות.

ON

המנוע פועל וניתן להפעיל את כל המכשירים

כב.החשמליים בר

START

המתנע פועל. לאחר התנעת המנוע, שחרר את

.ONהמפתח והוא יחזור אוטומטית למצב 

הוצאת המפתח

בת הילוכים ידנית ישכב המצוידים בתיבכלי ר

 ולהמשיךACCחוף את המפתח פנימה במצב לד

בו, שLOCKבוב למצב חוף אותו תוך כדי סילד

ניתן להוציאו.

בת הילוכים אוטומטית,כב המצוידים בתיבכלי ר

Pב את בורר ההילוכים במצב חניה יש לשל

 ולהמשיךACCחוף את המפתח פנימה במצב ולד

בו, שLOCKבוב למצב חוף אותו תוך כדי סילד

ניתן להוציאו.

כבך מצויד בשולל התנעה אלקטרוני.אם ר£

להתנעת המנוע, על קוד הזיהוי ששלח

ר בתוך המפתח  להתאים לקודהמשד

ב של שולל ההתנעה.הרשום במחש

עיין בנושא “שולל התנעה אלקטרוני“ בעמוד

 3
2.

מתג הצתה*

 מתג הצתה*

ניתן להפסיק את חימום המראות באופן£

כזאוטומטי. למידע נוסף מומלץ לפנות למר

שירות מורשה של מיצובישי.
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ה הער 

זהירות

 מתג מנוע*

אל תוציא את המפתח ממתג ההתנעה£

ת, גלגל ההגה יינעלבמהלך נהיגה. אחר

כב.ותאבד שליטה בר

אם המנוע כבה במהלך נהיגה, מגבר בלימה£

ע. כמו כן,יפסיק לפעול ויעילות הבלימה תיפג

ך להפעיל כוחהיגוי הכוח יפסיק לפעול ותצטר

ב על גלגל ההגה.ר

ONאל תשאיר את מתג ההתנעה במצב £

ב מבלי להתניע את המנוע, כדיבמשך זמן ר

למנוע את פריקת המצבר.

 בעודSTARTאל תסובב את המפתח למצב £

ם נזק למתנע.ת, ייגרשהמנוע פועל. אחר

זהירות

זהירות

בה, ניתן להתניע את המנוע רקכדי למנוע גני

באמצעות מפתח חכם הרשום מראש. (שולל

התנעה של המנוע).

חוק החכם נמצא ברשותך,אם השלט הר

באפשרותך להתניע את המנוע.

) תהבהב בכתום, אם ישנהAנורית החיווי (£

חוק החכם. לעולם אלתקלה בשלט הר

תתחיל לנוסע אם נורית החיווי במתג המנוע

כז שירותמהבהבת בכתום. פנה מיד למר

מורשה של מיצובישי .

אם הפעלתו של מתג המנוע לא חלקה ואתה£

מרגיש שהוא נתקע, אל תפעיל את המתג.

כז שירות מורשה של מיצובישי.פנה מיד למר

כדי להפעיל את מתג המנוע, לחץ עליו עד£

סוף מהלכו. אם המתג אינו לחוץ במלואו,

ייתכן כי לא יותנע המנוע או לא ישתנה מצב

ההפעלה. אם מתג המנוע נלחץ כהלכה, אין

ך להחזיק אותו לחוץ.צור

אם סוללת השלט החכם התרוקנה או אם£

כב, תהבהבהשלט החכם נמצא מחוץ לר

ה 5 פעמים.נורית אזהר

מתג מנוע*
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מצבי הפעלה של מתג המנוע

ותפקודיהם

OFF

נורית החיווי במתג המנוע כבית.

 רק אםOFFניתן להעביר את מתג המנוע למצב 

 (ת. הילוכיםPב במצב חניה בורר ההילוכים משול

אוטומטית).

ACC

כתכני חשמל מסוימים כגון מערניתן להפעיל צר

השמע ושקע חשמלי.

נורית החיווי במתג המנוע נדלקת בכתום.

ON

כב.כני החשמל ברניתן להפעיל את כל צר

נורית החיווי במתג המנוע דולקת בירוק. נורית

החיווי כבית כאשר המנוע פועל.

מתג מנוע*

זהירותה הער 

ב את מתג המנועאם המנוע לא פועל, של£

כת ההפעלה תהיה. אם מערOFFבמצב 

ב בעוד במשך זמן רACC או ONבמצב 

שהמנוע דומם, המצבר עלול להתרוקן. במצב

זה לא ניתן להתניע את המנוע ולנעול את

בטל את נעילתו.גלגל ההגה או ל

כאשר המצבר מנותק, מצב ההפעלה הנוכחי£

בחר מצבבור המצבר יינשמר בזיכרון. אחרי חי

הפעלה זה באופן אוטומטי. לפני ניתוק

ם ביצוע תיקונים או כדי להחליפו,המצבר לש

.OFFכת במצב ב את המערהקפד לשל

כבהיזהר אם אינך זוכר באיזה מצב הופעל הר

לפני ניתוק המצבר.

ACC ל
OFFלא ניתן לעבור ממצב הפעלה £

חוק החכם לא זוהה, אם השלט הרONאו 

כת הפעלהכב. עיין בנושא “מערבתוך הר

חכמה: טווח פעולה להתנעת המנוע ושינוי

.3
מצב הפעלה“ בעמוד 9

כבחוק החכם זוהה בתוך הראם השלט הר£

ומצב ההפעלה לא משתנה, ייתכן כי

התרוקנה סוללת השלט.

כבך מצויד בשולל התנעה אלקטרוני. כדיר£

להתניע את המנוע, על קוד הזיהוי של שולח

ר בתוך המפתח להתאים לקוד הזיהויהמשד

ב של שולל ההתנעה. עייןהרשום בתוך המחש

כתבנושא “שולל התנעה אלקטרוני (מער

בות)“ בעמוד 2
3.התנעה למניעת גני

שינוי מצב ההפעלה

אם אתה לוחץ על מתג המנוע ללא לחיצה על

בת הילוכים אוטומטית) או עלדוושת הבלמים (תי

בת הילוכים ידנית), באפשרותךדוושת המצמד (תי

ר הבא:דלשנות את מצב ההפעלה בס

OFF ,OFF ,ON , ACC.
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ה הער 

 נעילת גלגל הגה

נעילת גלגל הגה

ACCניתוק חשמל אוטומטי במצב 

 במשךACCכת ההפעלה נמצאת במצב אם מער

כ
30 דקות, התפקוד מנתק אוטומטית את

כניםכת השמע ולצראספקת החשמל למער

האחרים המופעלים במצב זה. (רק אם דלת הנהג

).Pב במצב חניה ה ובורר ההילוכים משולסגור

אם אתה פותח את דלת הנהג או מפעיל את מתג

המנוע, מחודשת אספקת החשמל.

כאשר אספקת החשמל מופסקת£

, לא יינעל גלגלACCאוטומטית במצב 

ההגה ואין באפשרותך לנעול את הדלתות

בטל את נעילתן באמצעות המפתחאו ל

חוק החכם.החכם או השלט הר

ניתן לשנות תפקודים באופן הבא:£

ניתן לשנות את פרק הזמן עד לניתוק£

החשמל ל
60 דקות.

ניתן לנטרל את תפקוד ניתוק החשמל£

.ACCבמצב 

כז שירותלפרטים נוספים פנה למר

מורשה של מיצובישי.

OFFת של מצב הפעלה תזכור

נעילה

. סובב את גלגלLOCKהוצא את המפתח במצב 

ההגה עד שיינעל.

ביטול נעילה

 ובו בזמן סובב אתACCסובב את המפתח למצב 

גלגל ההגה מעט ימינה ושמאלה.

OFFבד כת ההפעלה בכל מצב אחר מלאם מער

ואתה מנסה לנעול את הדלתות בלחיצה על מתג

מי,הנעילה/ביטול הנעילה בדלת הנהג/הנוסע הקד

ה ויישמע צפצוף חיצוניתהבהב נורית אזהר

והדלתות לא יינעלו.

ONת של מצב הפעלה תזכור

אם נפתחה דלת הנהג כאשר שהמנוע דומם

בדכת ההפעלה נמצאת בכל מצב אחר מלומער

OFF,לסירוגין יישמע צליל התרעה פנימי למצב 

ONך לעבור למצב הפעלה , כדי להזכירOFF.

חוק חכםכב המצוידים בשלט ר  למעט כלי ר
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ה הער 

ה הער 

ה הער 

זהירות

זהירות

נעילת גלגל הגה

כב. במדינותהוצא את המפתח בצאתך מהר£

מסוימות אסור להשאיר את המפתח בתוך

כב החונה.הר

כאשר מתבצעות פעולות הבאות ומתג£
, גלגל ההגה ננעל.OFFהמנוע במצב 

פתח או סגור את דלת הנהג.£

סגור את כל הדלתות.£

פתח את אחת הדלתות בעוד שכולן£
סגורות.

נעל את כל הדלתות באמצעות המפתח£
חוק החכם.החכם או השלט הר

Pב במצב חניה בורר ההילוכים משול£
הילוכים אוטומטית).בת תי(

אם הדלת נפתחת וגלגל ההגה לא נעול,£
ה כי גלגל ההגה לאיישמע צפצוף המתריע

נעול.

ביטול נעילה

בטל את נעילתו של גלגל ההגה באופן הבא:ניתן ל

.ACCהעבר את מתג המנוע למצב £

התנע את המנוע.£

ם במהלך נהיגה, אל תפתח אתאם המנוע נד£
 במפתחLOCKדלת הנהג ואל תלחץ על מתג 

כב במקום בטוח. פעולותת את הרלפני שעצר
אלה עלולות לנעול את גלגל ההגה ולא

כב.יתאפשר לך לשלוט בר

כב.קח את המפתח עמך בצאתך מהר£

כבך, בצע פעולות הבאות,אם יש לגרור את ר
כדי לשחרר את גלגל ההגה מנעילה.

בת הילוכיםכב המצוידים בתיבכלי ר£
ידנית סובב את מתג ההתנעה למצב

ACC או ON.

בת הילוכיםכב המצוידים בתיבכלי ר£
.ONב את מצב ההפעלה אוטומטית, של

אם גלגל ההגה אינו משתחרר מנעילה,£
ה להבהב ויישמע צפצוףתתחיל נורית האזהר

ך מזיזפנימי. לחץ שוב על מתג המנוע בעוד
את גלגל ההגה ימינה ושמאלה.

אם גלגל ההגה ננעל באופן חריג, תידלק נורית£

 ולחץ עלOFFה. עבור למצב הפעלה האזהר

חוק החכם. לאחר מכןמתג הנעילה בשלט הר

לחץ על מתג המנוע. אם נורית החיווי נדלקת

כז שירות מורשה של מיצובישי.שוב, פנה למר
חוק החכםכב המצוידים בשלט הר כלי ר

נעילה

, כארOFFלחץ על מתג המנוע והעבר אותו למצב 

דלת הנהג פתוחה וגלגל ההגה נעול.

אם ישנה תקלה בנעילת גלגל ההגה, תידלק£

כב במקוםה. עצור מיד את הרנורית האזהר

כז שירות מיצובישי הקרובבטוח פנה למר

למקום הימצאותך.
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עצות להתנעה

ממת המנוע התנעה והד

כת הפעלהכב המצוידים במערלמעט כלי ר

חכמה

£10 
אל תפעיל את המתנע במשך יותר מ
שניות, כדי לא  לגרום לפריקת המצבר. אם
לא ניתן להתניע את המנוע, החזר את

, המתן מספר שניותLOCKהמפתח למצב 
ונסה שוב. ניסיונות התנעה חוזרים כאשר
המנוע המתנע עדיין פועל, עלולים לגרום נזק

למנגנון המתנע.

ה אזהר

לעולם אל תפעיל את המנוע במקומות סגורים£
ב למשך פרק זמן ארוך יותראו לא מאווררים היט

כב פנימה או החוצהרש להסעת הרמהנד
מאותו מקום. פחמן חד חמצני הוא גז חסר ריח

ועלול להיות קטלני.

זהירות

חיפהלעולם אל תנסה להתניע את המנוע  בד£
כב.או במשיכה של הר

זהירות

בובים גבוהים אואל תפעיל את המנוע בסי£
תם אפשרבמהירות גבוהה בטרכבתנהג בר

למנוע להתחמם.

ע שהמנועשחרר את מתג ההתנעה ברג£
הותנע כדי למנוע נזק למתנע.

בו, אל תדומםכבך מצויד במגדש טוראם ר£
את המנוע מיידית לאחר הפעלה במהירות

גבוהה או בעת נסיעה בעלייה. תחילה,
בובי סרק, כדיאפשר למנוע לפעול בסי

בו להתקרר.הטורלאפשר למגדש 

כת הפעלה חכמהכב המצוידים במערכלי ר

ה אזהר

לעולם אל תפעיל את המנוע במקומות£
ב למשך פרק זמןסגורים או לא מאווררים היט

כב פנימה אורש להסעת הרארוך יותר מהנד
החוצה מאותו מקום. פחמן חד חמצני הוא גז

חסר ריח ועלול להיות קטלני.

זהירות

חיפהלעולם אל תנסה להתניע את המנוע  בד£
כב.או במשיכה של הר

בובים גבוהים אואל תפעיל את המנוע בסי£
תם אפשרבמהירות גבוהה בטרכבתנהג בר

למנוע להתחמם.

בו, אל תדומםכבך מצויד במגדש טוראם ר£
את המנוע מיידית לאחר הפעלה במהירות

גבוהה או בעת נסיעה בעלייה. תחילה,
בובי סרק, כדיאפשר למנוע לפעול בסי

.בו להתקרר.הטורלאפשר למגדש 

התנעת המנוע

תהכנס את מפתח ההתנעה והדק את חגור1.
ב.הבטיחות של המוש

כת הפעלהכב המצוידים במערלמעט כלי ר

חכמה

כתניתן להתניע את המנוע בכל מצב של מער£

ההפעלה.

המתנע ימשיך להסתובב במשך כ
15 שניות,£

תאם מתג המנוע משוחרר מיד. לחיצה חוזר

על מתג המנוע בעוד שהמתנע פועל תפסיק

את פעולתו של המתנע. המתנע ימשיך לפעול

במשך 30 שניות לכל היותר בעוד שמתג המנוע

לחוץ.

אם המנוע לא מתניע, המתן זמן קצר לפני

ניסיון חוזר להתניעו. ניסיונות התנעה חוזרים

ם נזקבעוד שהמתנע מסתובב עלולים לגור

למנגנון המתנע.

ממת המנועהתנעה והד
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ה הער  וודא הפעלת בלם חניה.2.
לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.3.
בת הילוכים ידנית העבר אתכב עם תיבכלי ר4.

” (ניוטרל) ולחץ עלNמוט ההילוכים למצב ”
דוושת המצמד במלואה.

בת הילוכים אוטומטית העברכב עם תיבכלי ר
ה).” (חניPאת בורר ההילוכים למצב ”

 ללאSTARTסובב את מפתח ההתנעה למצב 6.

לחיצה על דוושת ההאצה ושחרר אותו מיד

אחרי שהותנע המנוע.

ה הער 

אם לא ניתן להתניע את המנוע לאחר £5

ע שנורית החיווי כבתה, החזר אתשניות מרג

” ולאחר מכןLOCKמפתח ההצתה למצב ”

ם חוזר.” לחימום קדONסובב למצב ”

םכאשר המנוע חם, נורית חיווי חימום הקד£

אינה נדלקת גם אם מפתח ההצתה הועבר

בוב התנע את המנוע ע“י סי”.ONלמצב ”

” .STARTהמפתח למצב ”

”.ONסובב את מתג ההצתה ל”5.

ם במנועי דיזל תידלקנורית חיווי חימום הקד

תחילה ולאחר זמן קצר תכבה כשהינה

ם הושלם.מסמנת שתהליך חימום הקד

ה הער 

םאם המנוע קר, נורית חיווי חימום הקד£

תדלוק למשך זמן ארוך יותר.

ה הער 

כת כניסהכב המצוידים במערלמעט כלי ר

חכמה

בתכב עם תיר

הילוכים אוטומטית
בה ידניתכב עם תי ר

בעלת  6 הילוכים

בתכב עם תיר

הילוכים אוטומטית
בה ידניתכב עם תי ר

בעלת  6 הילוכים

רעשים קלים עשויים להישמע בעת התנעת£

המנוע, אך הם ייעלמו אחרי שהמנוע

יתחמם.

ת הבטיחות.חגור את חגור1.

ב.בלם החניה משולוודא ש2.

לחץ על דוושת הבלמים ברגל ימין והחזק3.

אותה לחוצה במלואה.

כאשר המנוע לא לחוץ, ייתכן כי תתקשה£
כב עלול לאללחוץ על דוושת הבלמים, והר

לזהות את הפעלת הדוושה.

ה זהלפיכך, ייתכן כי לא יותנע המנוע. במקר
לחץ על דוושת הבלמים חזק יותר.

בת הילוכים ידנית לחץכב המצוידים בתיבכלי ר4.
ב את ידיתעל דוושת המצמד במלואה ושל

.Nההילוכים בהילוך סרק 

בת הילוכים אוטומטית,כב המצוידים בתיבכלי ר
.Pב במצב החניה בורר ההילוכים משולודא ש

לחץ על מתג המנוע.5.

ם של מנוע דיזלנורית החיווי של חימום הקד
תידלק ותיכבה תוך זמן קצר, כדי לציין

שהחימום הסתיים. המנוע יותנע.

ממת המנועהתנעה והד
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ה אזהר

ה הער 

ה הער 

אם המנוע קר, נורית החיווי של חימום הדיזל£
תדלוק במשך זמן ארוך יותר.

 אףONכת ההפעלה למצב ה של מערהעבר£
ם של המנוע. אםתתחיל את חימום הקד

בוי נוריתהמנוע לא מותנע תוך 5 שניות מכי
כת ההפעלה למצבהחיווי, העבר את מער

OFFלאחר מכן, התחל את תהליך התנעת .
המנוע מתחילתו.

בעת התנעת המנוע עשויים להישמע רעשים£
קלים. הם ייעלמו אחרי שהמנוע יתחמם.

ממת המנועהד

כת הפעלה חכמהכב המצוידים במערלמעט כלי ר

כב.עצור את הר1.

ב את בלם החניה תוך לחיצה על דוושתשל2.
הבלמים.

בת הילוכים ידנית סובבכב המצוידים בתיבכלי ר3.
, כדי לדומםLOCKאת מתג ההתנעה למצב 
ב את ידית ההילוכיםאת המנוע ולאחר מכן של

 (אחורי)Rבהילוך 1 (חניה בעליה) או בהילוך 
ה).(חניה ביריד

בת הילוכיםכב המצוידים בתיבכלי ר
ב את בורר ההילוכים במצבאוטומטית של

 ודומם את המנוע.Pחניה 

כת הפעלה חכמהכב המצוידים במערכלי ר

אל תפעיל את המתג המנוע במהלך נהיגה,£

ה חירום. אם המנוע דומם במהלךלמעט במקר

הנהיגה, מגבר הבלימה מפסיק לפעול ויעילות

עת. כמו כן, היגוי הכוח לא זמיןהבלימה נפג

ב יותר להפעלת גלגלויש להפעיל כוח פיזי ר

ההגה. קיימת סכנת תאונה.

ה חירוםאם עליך לדומם את המנוע במקר£

במהלך נהיגה, לחץ על מתג המנוע והחזק

אותו לחוץ במשך 3 שניות או יותר או לחץ

עליו 3 פעמים או יותר ברצף. המנוע ייעצר


.ACCומצב ההפעלה יעבור ל

אל תדומם את המנוע אם בורר ההילוכים£

בת הילוכים (תיPב במצב החניה לא משול

ת, מצב ההפעלה יעבור ל
אוטומטית) אחר

ACC
.OFF ולא ל

£
 אחריOFFהעבר את מצב ההפעלה ל

.Pבת את בורר ההילוכים במצב ששיל

כב.עצור את הר1.

ב את בלם החניה במלואו תוך לחיצה עלשל2.

דוושת הבלמים.

בת הילוכים ידניתכב המצוידים בתיבכלי ר3.

לחץ על מתג המנוע, כדי לדומם את המנוע,

ב את ידית ההילוכים בהילוך 1 (בעליה)ושל

ה). (בירידRאו בהילוך אחורי 

בת הילוכיםכב המצוידים בתיבכלי ר

אוטומטית של את בורר ההילוכים במצב

 ולחץ על מתג המנוע, כדי לדומםPחניה 

אותו.

ת כמות הזרקת דלקתהליך למיד

מת רעש נמוכים,מת זיהום אוויר ורכדי לשמור על ר

ךה לצורהמנוע מבצע לעתים קרובות תהליך למיד

ביעת כמות הזרקת הדלק.ק

ה המנוע נשמע באופן קצת שונהבתהליך הלמיד

בר זה אינו מעיד על תקלהבהפעלה רגילה. דמזה ש

כלשהי.

אם המפתח החכם אינו פועל

כהלכה

הכנס את המפתח החכם לתוך חריץ המפתח.

כעת ניתן להתניע את המנוע ולשנות את מצב

ההפעלה.

ממת המנועהתנעה והד
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מסנן חלקיק דיזל הוא התקן הלוכד את רוב החומר
) ביציאת גזי הפליטה של מנוע הדיזל.PMהחלקיקי (

ף אוטומטית חומר חלקיקימסנן חלקיקי הדיזל שור
הנלכד במהלך פעולת המנוע. למרות זאת בתנאי

ף אתנהיגה מסוימים מסנן חלקיקי הדיזל אינו שור
פת שלכל החומר החלקיקי הנלכד, ולכן כמות עוד

ת בו.ברחומר חלקיקי מצט

)*DPF מסנן חלקיקי דיזל (

ה אזהר

גבוהות תורוטרפמטל עיגמ לזידה יקיקלח ןנסמ£

וא שבי בשעש ןכיהכבך מאוד. אל תחנה את ר

כת  הפליטהע עם מערבמג אובל םילעלו םילע

החמה מאחר ויש סכנה לפריצת שריפה.

זהירות

אל תשתמש בכל סוג של דלק או שמן מנוע£

כבך. כמו כן, אלשלא צוינו כמתאימים לר

תשתמש בכל סופג מים/לחות  או בכל

תוסף דלק אחר. לחומרים אלו יכולים להיות

השפעה שלילית על מסנן חלקיקי הדיזל.
ת דלק“ בעמוד 2
2  ו
 “שמןראה “ בחיר

.10
מנוע“ בעמוד 5

ה הער 

מים כגון תנאי נהיגה,בהתאם לגור£

ה המוצגת עשויה להשתנותהטמפרטור

ה החיצונית המעשית.מהטמפרטור

המנוע משמיע רעשים מעט שונים כאשר£

DPFף אוטומטית  שורPMשנלכד. שינוי זה 

אינו מצביע על תקלה.

מסנן חלקיקי דיזל

הוצא את המפתח החכם מהחריץ אחרי שהמנוע

הותנע או מצב ההפעלה השתנה.

ה הער 

אל תכניס שום חפץ אחר לחריץ המפתח.£

ם נזק או תקלה.ת, עלול להיגראחר

הסר כל חפץ או מפתח נוסף משלט£

חוק החכם לפני שאתה מכניס אתהר

בלכב עלול לא לקהמפתח לתוף החריץ. הר

את קוד הזיהוי הרשום מהמפתח הרשום.

לפיכך, ייתכן כי המנוע לא יותנע ומצב

ההפעלה לא ישתנה.

חוק החכם מקובע, אם השלטהשלט הר£

מוכנס לתוך החריץ, כפי שמוצג באיור.

משוך את המפתח בעודו במצב אופקי.

חוק חכם*ת שלט רתזכור

 ודלת הנהגOFFכת ההפעלה במצבאם מער

חוק החכם נמצא בתוךנפתחת בעוד שהשלט הר

ה ויישמעוחריץ במפתח, תהבהב נורית האזהר

צפצוף חיצוני במשך כ
3 שניות וצפצוף פנימי

ך להוציא את השלטבמשך כדקה אחת, כדי להזכיר

חוק מהחריץ.הר
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ת מסנן חלקיקי הדיזלנורית אזהר

ה של מסנן חלקיקי הדיזל נדלקת אםנורית אזהר

כת מסנן חלקיקי הדיזל.ישנן חריגות במער

ה של מסנןאם נורית האזהר

חלקיקי הדיזל נדלקת בעת

כבהפעלת הר

בוע, מציינת כי ה
 הדולקת באופן קDPFת אזהר

DPF 
  שנלכדPM לא היה מסוגל לשרוף את כל ה

בה של ה
ה בו כמות רברבו, וכתוצאה מכך הצט

PM 
 לשרוף את הפיחDPF חריגה. כדי לאפשר ל

כב באופן הבא:בר בו, נסה לנהוג ברשהצט

DPF ןנסמ תרהזא תירונ םא

כבמהבהבת בעת הפעלת הר

 המהבהבת מציינת כי ישנןDPFת ה
נורית אזהר

כתבדוק את המער. דאג לDPFחריגות בהפעלת 

כז שירות מורשה של מיצובישי.במר

זהירות

ב לנהוג ברצף בדיוק כפי שמצויןאתה לא חיי£

למעלה. הקפד תמיד לנהוג בזהירות

ך.רבהתאם לתנאי הד

זהירות

ה שלהמשך נסיעה כאשר נורית האזהר£
הדיזל מהבהבת עלול לגרוםמסנן חלקיקי

תקלה במנוע ונזק למסנן חלקיקי הדיזל.

בוהפעלת מגדש טור

ה של נוזל קירור המנועכאשר מד הטמפרטור£
נמצא בתחום האמצע, נהג במשך כ
 20 דקות

במהירות גבוהה מ
 40 קמ“ש לפחות.

כת מסנן  חלקיקי הדיזלה של מעראם נורית האזהר
כזת דלוקה לאחר מכן, אנא פנה אל מרעדיין נשאר

שירות מורשה  של מיצובישי.

בו* הפעלת מגדש טור

זהירות

אל תריץ את המנוע במהירויות גבוהות£

(לדוגמה, הפעלתו בסל“ד גבוה מדי או

ה) מיד לאחרבאמצעות האצה מהיר

התנעתו.

אל תדומם את המנוע מיד אחרי שנסעת£

במהירות גבוהה או בעליה. תחילה, אפשר

למנוע לפעול בהילוך רק, כדי לאפשר

בו להתקרר.למגדש הטור

בומגדש טור

בו מגביר את כוח המנוע באמצעותמגדש הטור

רים שלחיפת כמות גדולה של אוויר לתוך הצילינדד

בינות בתוך המגדש נעות במהירותהמנוע. הטור

גבוהה מאוד וחשופות לטמפרטורות גבוהות מאוד.

שמן מנוע משמן את החלקים האלה ומקרר אותם.

רים,אם שמן המנוע לא מוחלף במרווחי זמן מוגד

בים עלולים להפסיק לפעול או להפיק רעשהמס

חריג.
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)*AS&Gכת עצור וסע ( מער


חס אווירמד1


חוסאוויר ד2


רצילינד3


בוסנפיר טור4


בינהטור5


גז פליטה6

)*AS&Gכת עצור וסע (מער

) מדוממתAS&Gכת עצור וסע אוטומטית (מער

את המנוע ומתניע אותו אוטומטית מבלי להפעיל

כבאת מעכת ההצתה או את מתג המנוע, אם הר

מזור או בפקק, כדי לצמצם את פליטתעצר בר

הגזים ובכך להגביר את יעילות הדלק.

זהירות

ה הער 

ב אתב או אתה עוזכב נעצר לזמן ראם הר£

כב, דומם את המנוע.הר

AS&Gכת במהלכו מערבר שהזמן המצט£

ב
תכליתי.דוממה את המנוע מופיע בצג הר

” בעמוד 5
AS&G.5עיין בנושא “תצוגת 

ממת המנוע האוטומטיתהד

בוב מתג מופעלת אוטומטית עם סיAS&Gכת מער

.ONכת ההפעלה למצב ת מערההתנעה/העבר

כת בלחיצהבאפשרותך להפסיק את פעולת המער

. עיין בנושא “הפסקת פעולה“AS&G OFFעל מתג 

.6
בעמוד 25

כת תידלק נורית החיווי, כדילאחר הפעלת המער

כת פעילה.להודיע לנהג שהמער

כב.עצור את הר1.

תוך כדי לחיצה על דוושת הבלמים לחץ על2.

ב את ידיתדוושת המצמד במלואה ושל

.Nההילוכים בהילוך סרק 

שחרר את דוושת המצמד. המנוע יפסיק לפעול3.

אוטומטית.
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ה הער 

ה הער 

ה הער 

זהירות

זהירות

כאשר המנוע מופסק אוטומטית יחולו שינויים£

בבפעולות נהיגה. נא הקדש תשומת ל

לנקודות הבאות:

מגבר הבלימה מפסיק לפעול, ויש£

ב יותר על הדוושה.להפעיל לחץ ר

ב יותר מהרגילכב זז, הפעל לחץ ראם הר

על דוושת הבלמים.

הפקד על אמצעי זהירות הבאים אחרי£

ת, קיימתשהמנוע מופסק אוטומטית. אחר

בות התנעתו האוטומטיתסכנת תאונה בעק

המחודשת של המנוע.

אל תלחץ על דוושת ההאצה כדי להאיץ את£

כב נעצר (בין אם המנועהמנוע כאשר הר

ת, קיימת סכנת תאונהפועל או לא). אחר

בות התנעתו האוטומטית המחודשת שלבעק

המנוע.

אחרי שהמנוע הופסק אוטומטית אל תנסה£

כב, מכיוון שהמנוע מותנעלצאת מהר

תבות שחרור של חגוראוטומטית בעק

הבטיחות של הנהג או פתיחת דלת הנהג.

כב לזוז.קיימת סכנת תאונה, אם יתחיל הר

אל תעביר את ידית ההילוכים להילוך אחר£

. אם ידית ההילוכיםNבד הילוך הסרק מל

, תהבהב נוריתNבד בת בהילוך אחר מלמשול

החיווי/מחוון בתצוגה ויישמע צליל התרעה.

,Nת להילוך סרק אם ידית ההילוכים חוזר£

נורית החיווי מפסיקה להבהב וצליל ההתרעה

מופסק. המנוע לא יותנע שוב אם ידית

.Nבת בהילוך הסרק ההילוכים לא משול

, כדיAS&Gבמקרים הבאים תהבהב נורית £
להודיע לנהג שהמנוע לא ידומם אוטומטית.

ה.ת הבטיחות של הנהג לא חגורחגור£

דלת הנהג פתוחה.£

מכסה תא המנוע פתוח.£

במקרים הבאים תיכבה נורית החיווי של£
AS&Gוהמנוע לא יופסק אוטומטית. אחרי 

אחרי שהמנוע הותנע אוטומטית, מהירות£
ך.כב לא עלתה על 5 קמ“ש לערהר

לא עברו 30 שניות או יותר מהתנעת£
המנוע.

כבאחרי שהמנוע הותנע אוטומטית הר£
נעצר שוב תוך 10 שניות.

ת נוזל קירור נמוכה.טמפרטור£

.3°Cה חיצונית נמוכה מ
 טמפרטור£

האם הופעל החימום, מחוון הטמפרטור£
כב לאה ברכב מציין שהטמפרטורשל הר

גבוה דיה.

ם התקרר דיו.מזגן פועל ותא הנוסעים טר£

ה הופעל. עיין בנושאמתג הפשר£
מית וחלונותת השמשה הקד“הפשר

ה“ בעמוד 16
7.ה מהירהצג: הפשר

 ובקרAUTOאם מיזוג האוויר הופעל במצב £
בי אוה מסובב למצב מרהטמפרטור

ת אקליםכב המצוידים בבקרמינימלי (כלי ר
אוטומטית).

ף שורDPFאם מסנן חלקיקי הדיזל £

.וב ודכלנש )PM( םיקיקלחה תא תיטמוטוא
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צריכת חשמל גבוהה לדוגמה, בעת£
כניםת חלון אחורי או שימוש בצרהפשר

בית.אחרים או הפעלת מאוורר בעצמה מר

ויעוציב וא רבצמה לש הניעטה תמר£
.םיכומנ

ה של המנוע דולקתבדוק אם נורית האזהר£
או נורית החיווי (איור) מהבהבת.

 בורר מצב הנהיגה נמצא4WDכבי  בר£
Easy select (תכנית 4L או 4Hבמצב 
4WD או במצב (4HLc 4 אוLLcתכנית) 

Super select 4WD II.(

במקרים הבאים המנוע לא יופסק אוטומטית,£
.AS&Gאפילו אם נדלקת נורית החיווי 

לחץ על דוושת ההאצה.£

לחץ נמוך של הוואקום של מגבר הבלם.£

הפעל את גלגל ההגה.£

חניה בשיפוע תלול.£

 מופעלת בעוד שמיזוגAS&Gכת אם מער£
חס המזגן.האוויר פעיל, יופסק המנוע ומד

לפיכך, רק המאוורר יפעל, והחלונות עלולים
ה זה, לחץ על מתגלהתכסות באדים. במקר

ה, כדי להתניע שוב את המנוע. עייןההפשר
ה“ בעמוד 14
7.בנושא “מתג הפשר

ממתאם החלונות מתכסים באדים בכל הד£
AS&Gכת ה
 המנוע, מומלץ לנטרל את מער

. עיין בנושאAS&G OFFבלחיצה על מת 
.6
“הפסקת פעולה“ בעמוד 25

האם מיזוג האוויר פעיל, הגבר את הטמפרטור£
ממתו האוטומטית שלכדי להאריך את זמן הד

המנוע.

במקרים הבאים המנוע יותנע שוב אוטומטית,£
 דוממה אותו.AS&Gכת אפילו אם מער

ת קיימתב מיוחד, אחרהקדש תשומת ל
סכנת תאונה בלתי צפויה בהתנעת המנוע.

כב היא 3 קמ“ש או יותר בשיוטמהירות הר£
רון.במורד המד

לחץ נמוך של ואקום מגבר הבלם, בגלל£
לחיצות חוזרות על דוושת הבלמים או בגלל

לחיצות חזקות יותר.

ה נמוכה של נוזל קירור המנוע.טמפרטור£

כאשר מיזוג אוויר מופעל בלחיצה על מתג£
כת.המער

ה של מיזוגרות הטמפרטורכאשר הגד£
האוויר משתנות באופן ניכר.

AUTOכאשר מיזוג האוויר מופעל במצב £
ביך המרה נמצא בערובקר הטמפרטור

כב המצוידיםשלו (קר או חם) (בכלי ר
ת אקלים אוטומטית).בבקר

הכאשר מיזוג האוויר פעיל הטמפרטור£
כתחס המערבתא הנוסעים עולה ומד

תה.פועל להורד

ה הער ה הער 

ה הער 

זהירות

ב את ידית ההילוכים במצב אחראל תשל£
 או אל תשחרר את דוושת המצמדNבד מל

במהלך התנעתו האוטומטית של
המנוע.המתנע יפסיק לפעול והמנוע לא יותנע

אוטומטית.

אם המנוע לא מותנע אוטומטית או משתהה,£
ה של הטעינה ונוריתיידלקו נורית האזהר

ה של בדיקת המנוע.האזהר
בותה זה, לא יותנע המנוע אפילו בעקבמקר

ת על דוושת המצמד. תוך כדילחיצה חוזר
לחיצה על דוושת הבלמים, לחץ על דוושת
המצמד במלואה וסובב את מתג ההתנעה

 או לחץ על מתג המנוע כדיSTARTלמצב 
להתניעו.

התנעה אוטומטית מחודשת של

המנוע
לחץ על דוושת המצמד בעוד שידית ההילוכים

 נורית החיווי תיכבה והמנועNבת בהילוך סרק משול
יותנע שוב אוטומטית.

ה הער 

לפרטים נוספים עיין בנושא “התנעת המנוע£
ממתו“ בעמוד 17
6.והד
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זהירות

בת הילוכים ידנית* תי

בת הילוכים ידניתתי

ה נלחץ. עיין בנושאמתג ההפשר£
ה“ בעמוד 16
7.ה מהיר“הפשר

צריכת חשמל גבוהה לדוגמה בעת£
כניםת החלון האחורי או צרשהפשר

אחרים פעילים או המאוורר מופעל
בית.בעצמה מר

.םיכומנ ויעוציב וא רבצמה לש הניעטה תמר£

הפעל את גלגל ההגה.£

ה.ת הבטיחות של הנהג לא חגורחגור£

דלת הנהג פתוחה.£

ה הער 

במקרים הבאים המנוע לא יותנע מחדש£

באופן אוטומטי

כאשר המנוע הופסק אוטומטית נלחץ£


ה גתמ AS&G, תכרעמ לרטנל ידכ AS&G.

מכסה תא המנוע פתוח.£

כאשר המנוע מותנע שוב אוטומטית, ייתכן£

כתכי תופחת זמנית עוצמת הקול של מער

השמע. הפחתה זו אינה מציינת תקלה.

כאשר המנוע מופסק אוטומטית משתנה£

עוצמת מיזוג האוויר באופן זמני. שינוי זה

אינו מצביע על תקלה.

הפסקת פעולה
) מופעלתAS&Gכת עצור וסע אוטומטית (מער

תבוב מתג ההתנעה/העברבות סיאוטומטית בעק
. באפשרותך לנטרלONכת ההפעלה למצב מער

.AS&G OFFכת בלחיצה על מתג את המער

 מנוטרלת, תידלק נוריתAS&Gכת כאשר מער

.החיווי 

, לחץ שובAS&Gכת ה
 כדי להפעיל שוב את מער
; נורית החיווי תיכבה.AS&G OFFעל מתג 

ה הער 

בותנורית חיווי זו תידלק לכמה שניות בעק£

כתת מערבוב מתג ההתנעה/העברסי

.ONההפעלה למצב 

 מהבהבתאם נורית החיווי 

במהלך נהיגה

 מהבהבת, ישנה תקלהאם נורית החיווי 

 והיא לא פעילה.AS&Gכת במער

כז שירות מורשה של מיצובישימומלץ לפנות למר

כת.בדיקת מערל

תבנית ההילוכים מופיעה על ידית ההילוכים. כדי

להתחיל לנסוע, לחץ על דוושת המצמד עד סוף

. לאחר מכן,Rב הילוך 1 או הילוך אחורי מהלכה ושל

רגה שחרר את דוושת המצמד תוך לחיצה עלבהד

דוושת ההאצה.
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זהירות זהירות

ב את ידית ההילוכים בהילוך אחוריאל תשל£

בר עלול לגרום נזקכב נע קדימה. הדכאשר הר

בת הילוכים.לתי

אל תשעין את רגלך על דוושת המצמד, אתה£

ם או לנזק למצמד.בלאי מוקדעלול לגרום ל

. Nאל תשייט בהילוך סרק £

אל תשתמש בידית ההילוכים בתור משענת£

בתם של תית ייתכן בלאי מוקדיד, אחר

ההילוכים.

ה הער 

ייתכן כי תתקשה להעביר הילוכים במזג אוויר£

בת ההילוכים יתחמם. זוהיקר עד שמן תי

בת ההילוכים.תופעה רגילה ולא מזיקה לתי

אם קיים קושי בשילוב הילוך ראשון, לחץ שנית£
בעל דוושת המצמד. עתה יהיה קל יותר לשל

להילוך ראשון.

במזג אוויר חם או בנסיעה ארוכה במהירות£

גבוהה, ייתכן כי יופעל תפקוד הגבלת מהירות,

ה של שמןכדי להגביל את עליית הטמפרטור

ת השמןבת ההילוכים. אחרי שטמפרטורתי

מה המקובלת, תתבטל מגבלתת לריורד

המהירות.

2WD

30 קמ“שהילוך ראשון

60  קמ“שהילוך שני

100 קמ“שהילוך שלישי

140 קמ“שביעיהילוך ר

185 קמ“שהילוך חמישי

220 קמ“שהילוך שישי

תנקוד  

הילוך  החלפת
ביתמהירות מר

בת הילוכים ידניתתי

ה הער 

ת הילוכים מציג את הנקודותהמחוון להעבר£

ת הילוך, כדי לשמור עלהמומלצות להעבר

 אם מומלץנהיגה חסכונית. המחוון מציג 

, אם מומלץ להורידו.להעלות הילוך או 

שילוב ידית הילוכים בהילוך אחורי
R

לחץ על ידית ההילוכים והחזק אותה כך תוך כדי

.Rב את ההילוך האחורי שאתה משל

אל תלחץ על ידית ההילוכים אם בכוונתך£

. אם אתה רגילRבד ב כל הילוך אחר מללשל

ת הילוכים, אתהללחוץ על הידית בעת העבר

ב את ההילוך האחורי בטעות ולגרוםעלול לשל

בת הילוכים.תאונה ו/או תקלה בתי

מהירות נהיגה אפשרית

ת הילוך במהירות גבוהה, מכיווןהימנע מהורד

במצב זה מהירות המנוע עלולה להגיע לאזורש

ם נזק למנוע.האדום במד הסל“ד ועלול להיגר
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תנקוד  

הילוך  החלפת

4WDדגמי  דגמי  דגמי  דגמי  דגמי  

בית    מהירות מר

2H,4H4L

בת הילוכים אוטומטיתתי

מצב ספורט 5 הילוכים

ה הער 

בורבמהלך תקופת ההרצה או מיד לאחר חי£
כבל המצבר, ייתכן שהעברות ההילוכים לא

תתבצענה באופן חלק. מצב זה אינו מציין
בת הילוכים.תקלת בתי

העברות ההילוכים תהיינה חלקות, לאחר
םבה מספר פעמיבת ההילוכים שולשתי

ה האלקטרונית.כת הבקרבאמצעות מער

הפעלת ידית בורר ההילוכים

בת ההילוכים יש 5 הילוכים לנסיעה קדימה ,בתי

והילוך אחד לנסיעה לאחור.

בע באופן אוטומטי, בהתאםהילוך הנסיעה נק

למהירות הנסיעה ומצב דוושת ההאצה.

) יש שני מסלולים: המסלולAבורר ההילוכים (ל

).C) והמסלול הידני (Bהראשי (

בת הילוכים אוטומטית מצב ספורט 5 הילוכיםתי

בת הילוכים בעלי 6 הילוכים,כב עם תיכלי ר
השתמש בהילוך השישי כל זמן שמהירות המנוע

בי בצריכתגת חיסכון מירת זאת להשמאפשר
הדלק.

Easy select 4WDכב כלי ר£

10 קמ“ש30 קמ“שהילוך ראשון

20 קמ“ש60 קמ“שהילוך שני

35 קמ“ש100 קמ“שהילוך שלישי

55 קמ“ש140 קמ“שביעיהילוך ר

70 קמ“ש185 קמ“שהילוך חמישי

85 קמ“ש220 קמ“שהילוך שישי

בית מהירות מר

2H,4H,4LLc4HLc

Super select 4WDכב כלי ר£

10 קמ“ש30 קמ“שהילוך ראשון

25 קמ“ש60 קמ“שהילוך שני

40 קמ“ש100 קמ“שהילוך שלישי

תנקוד  

הילוך  החלפת

בית מהירות מר

2H,4H,4LLc4HLc

55 קמ“ש145 קמ“שביעיהילוך ר

70 קמ“ש190 קמ“שהילוך חמישי

85 קמ“ש225 קמ“שהילוך שישי

תנקוד  

הילוך  החלפת

השתמש בהילוך שישי כל זמן שמהירות המנוע
בי בצריכת הדלק.ת זאת לחיסכון מירמאפשר
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 יש,כדי להזיז את ידית בורר ההילוכים

ללחוץ על הכפתור הנעילה וללחוץ  על

דוושת הבלם.

 יש,כדי להזיז את ידית בורר ההילוכים

ללחוץ על הכפתור הנעילה.

ה אזהר

  (חניה)Pת בורר ההילוכים ממצב בעת העבר£

  (סרק), לחץ תמיד על דוושתNאו ממצב 

הבלם.

בתחילת נסיעה, אין להעביר את ידית בורר

N  (חניה) או ממצב Pההילוכים ממצב 
(סרק) תוך כדי לחיצה על דוושת ההאצה.

כאשר לא ניתן להזיז את ידית בורר

 (חניה) P ההילוכים ממצב

אם לא ניתן להזיז את ידית בורר ההילוכים ממצב

P(חניה) למצב אחר כאשר דוושת הבלימה  

כת ההפעלה במצבלחוצה ומתג ההתנעה/מער

ONיתכן שהמצבר ריק או שיש תקלה במנגנון ,

נעילת ההילוכים.

כז שירות מורשה שלכבך במרבדוק את ר

כב,מיצובישי באופן מידי. אם עליך להזיז את הר

הזז את ידית בורר ההילוכים באופן המתואר להלן:

ב.בלם החניה מופעל היטוודא ש1.

אם המנוע פועל, כבה אותו.2.

הכנס מפתח בעל להב ישר המכוסה בבד3.

) של המכסה. הזז את המברגAלתוך חריץ (

בעדינות, כפי שמודגם באיור, כדי להסיר את

המכסה.

לחץ על דוושת הבלימה בכף רגלך הימנית.4.

הכנס מברג בעל להב ישר אל חור שחרור5.

נעילת ההילוכים. העבר את ידית בורר

  (סרק) תוך כדי לחיצתNההילוכים למצב 

המברג כלפי מטה.

בת הילוכים אוטומטית מצב ספורט 5 הילוכיםתי

ה הער 

גויה, הכנס אתכדי להימנע מהפעלה ש£

ב לכל מצב והחזק אותובורר ההילוכים היט

מעט. ודא תמיד שהכנסת את הבורר למצב

המוצג בתצוגה.

אם דוושת הבלמים לא לחוצה, מופעל£

התקן לנעילת מעבר המונע את הזזתו של

.Pבורר ההילוכים ממצב החניה 
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מצבי  בורר ההילוכים

“P“  (חניה)

בת ההילוכים כדי למנוע אתמצב זה נועל את תי

כב. ניתן במצב זה להתניע את המנוע.תנועת הר

“R“      (הילוך נסיעה לאחור)

מצב זה נועד לנסיעה לאחור.

“N“   (ניוטרל) (הילוך סרק)

בת. הואבת ההילוכים אינה משולבמצב זה תי

בת הילוכים ידנית, וישזהה להילוך סרק בתי

כב נייח פרק זמן ארוךלהשתמש בו כאשר הר

יחסית במהלך נסיעה, לדוגמה, בפקק.

ה אזהר

ב את בורר ההילוכים במצבלעולם אל תשל£

 בזמן נהיגה. קיימת סכנת תאונהNסרק 

ה, מאחר שאתה עלול להסיט בשוגג אתחמור

 (הילוךR (חניה)  או Pבורר ההילוכים למצב 

נסיעה לאחור) או לאבד את בלימת המנוע.

Pבשיפוע יש להתניע את המנוע במצב £
.N(חניה) ולא במצב 

ר, אל תוריד את רגלךרדכב להידכדי למנוע מר£

בת ההילוכיםמדוושת הבלמים בעוד שתי

 או הוצאתN, תוך שילוב מצב Nבמצב סרק 

 למצב אחר.Nהבורר ממצב 

זהירות

”R” (חניה) או ”P”ב להילוך לעולם אל תשל£

 לאחור) כדי למנוע את תנועת(הילוך נסיעה

בת הילוכים.ם נזק לתית, ייגרכב.  אחרהר

מהירויות נהיגה אפשריות

“D“ (נהיגה)

בתמצב זה לנהיגה רגילה עירונית או בין
עירונית. תי

ת אוטומטית את ההילוך המתאיםההילוכים בוחר

ך והנהיגה.רלתנאי הד

בת הילוכים אוטומטית מצב ספורט 5 הילוכיםתי

תצוגת מצבים של בורר הילוכים

זהירות

Rאין להעביר את בורר ההילוכים ממצב £

 (נסיעה), תוך כדיD(נסיעה לאחור) למצב  

בת ההילוכים.נסיעה.כדי למנוע נזק לתי

,ONכת ההפעלה במצב אם מתג ההתנעה/מער

ב
תכליתי.מצבו של בורר ההילוכים מופיע בצג הר
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בת הילוכים אוטומטית מצב ספורט 5/4 הילוכיםתי

מצב ספורט

חיפהמעבר למצב ספורט מתבצע באמצעות ד

 (נסיעה)Dעדינה של ידית בורר ההילוכים ממצב  

כב עומד או נוסע.), בין אם הרAאל המסלול הידני (

,Dכדי לחזור אל טווח הפעולה של הילוכי הנסיעה 

החוף בעדינות את ידית בורר ההילוכים בחזריש לד

).Bאל המסלול הראשי (

במצב ספורט ניתן להחליף הילוכים במהירות על

ידי הנעת ידית בורר ההילוכים לפנים ולאחור. בכלי

כב המצוידים בידיות גלגל ההגה ניתן להשתמשר

בת הילוכים ידנית,ת הילוכים.  בניגוד לתיבהן להעבר

במצב ספורט ניתן להחליף הילוכים תוך כדי לחיצה

על דוושת ההאצה.

(SHIFT UP)  +

חוף את הידית קדימהכדי להעלות הילוך אחד, ד

פעם אחת.

(SHIFT DOWN)  -

כדי להוריד הילוך אחד, משוך את הידית לאחור,

פעם אחת.

זהירות

במצב ספורט, על הנהג להעלות הילוכים£
בות במצב הכביש ובתנאיתוך התחש

הנסיעה, ולהקפיד שמהירות המנוע תישאר
מתחת לאזור האדום.

שימוש ממושך בבורר ההילוכים או בידיות£
ת הילוכים,יפעיל את מצב בוררלהעבר

ההילוכים.

כב המצוידים בידיות גלגל ההגה אלבכלי ר£

ת,תשתמש בשתי הידיות בו זמנית. אחר

בת הילוכים עלולה לעבור להילוך לא צפוי.תי

העלאת

הילוך

העלאת

הילוך תהורד

הילוך

תהורד

הילוך

ה הער 

ת הילוכיםכבך מצויד בידיות להעבראם ר£

בגלגל ההגה, באפשרותך לעבור למצב

ספורט באמצעות ידיות אלה כאשר בורר

ההילוכים נמצא במסלול הראשי. כמו כן,

כיםר באחת הדDבאפשרותך לחזור למצב 

הבאות.

 תצוגת מצבDה למצב בות חזרבעק

.Dההילוכים תשתנה ותציג את האות 

ךיפלכ )ךוליה תאלעה( + תידיה תא ךושמ£

במשך למעלה מ
2 שניות.

ה הער 

כב.עצור את הר£

Dחוף את בורר ההילוכים ממצב ד£

) החזר את הבוררAלמסלול הידני (

).Bלמסלול הראשי (
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ה הער 

ב רק 5 הילוכי נסיעה לפנים. כדיניתן לשלל£

 או מצבRב מצב לנסוע לאחור או לחנות, של

P.בהתאמה 

בת ההילוכיםכדי לשמור על ביצועים טובים תי£

בות הזזה שלעשויה לא להעלות הילוך בעק

בורר ההילוכים/ידית ההילוכים למצב +

כב מסוימות. כמו(העלאת הילוך) במהירויות ר

בתכן, כדי למנוע סל“ד גבוהים מדי, תי

בותההילוכים עשויה לא להוריד הילוך בעק

הזזה של בורר הילוכים/ידית הילוכים בגלגל

ת הילוך).ההגה למצב 
 (הורד

ת הילוכים מתבצעת אוטומטית כאשרהורד£

כב נעצר ההילוךכב מאט. כאשר הרהר

ב אוטומטית.הראשון משול

מחוון מצב ספורט

Aבמצב ספורט, ההילוך הנוכחי מוצג על ידי מחוון 

בלוח המחוונים.

בת הילוכיםבעת תקלה בתי

האוטומטית

כאשר מחוון בורר ההילוכים מהבהב

כאשר המחוון מהבהב  במהלך נסיעה, ייתכן כי ישנה

בת ההילוכיםכת תיתקלה אפשרית במער

האוטומטית.

בת הילוכים אוטומטית מצב ספורט 5 הילוכיםתי

ה הער 

כים חלקות העלה הילוך.רבנהיגה בד£

תבת ההילוכים עוברבות זאת, תיבעק

ך חלקה.רלהילוך 2 העדיף לנהיגה טובה בד

תחוף את בורר ההילוכים למצב 
 (הורדד

הילוך), כדי לחזור להילוך 1.
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ה שלאשר נדלקת נורית האזהרכ
בת הילוכים (תיA/T     ת נוזלטמפרטור

אוטומטית)

בת הילוכיםת נוזל תיה של טמפרטורנורית האזהר

ת בנוזלאוטומטית נדלקת, כאשר טמפרטור

ך כללרה נדלקת בדגבוהה מהרגיל. נורית האזהר

”, והיאONכאשר מתג ההתנעה מסובב למצב “

תיכבה לאחר כמה שניות.

זהירות

ה נדלקת, הפחת אתאם נורית האזהר£
כב באזור בטוח.מהירות המנוע ועצור את הר

לאחר מכן, העבר את בורר ההילוכים למצב
P(חניה), והנח למנוע לפעול במהירות סרק 

ה תיכבה. כאשר נוריתעד שנורית האזהר
ה כבית, המשך בנהיגה רגילה. אםהאזהר

ה אינה כבית, מומלץ לדאוגנורית האזהר
כבך.בדיקת רל

בת הילוכים אוטומטיתהפעלת תי

זהירות

לפני שאתה בוחר הילוך בעת שמנוע פועל£
כב נייח, לחץ על דוושת הבלם, כדי למנועוהר

כב יתחיל לנוע מיד לאחרכב לזחול. הרמהר
שילוב ההילוך, בפרט כאשר מהירות המנוע
גבוהה, בהילוך סרק גבוה או כאשר מיזוג
האוויר פועל, יש לשחרר את הבלמים כאשר

אתה מוכן להתחיל בנסיעה.

לחץ על דוושת הבלמים ברגלך הימנית בכל£
עת.

שימוש ברגל שמאל עלול לגרום להשהיית
ה חירום.במקרתנועת הנהג

ץירתכדי למנוע האצה פתאומית, לעולם אל £
P בצממ ריבעמ התא רשאכ ,עונמה תא

(הילוך סרק).“ N“(חניה) או ממצב 

הפעלת דוושת ההאצה בעת שהרגל השנייה£
מונחת על דוושת הבלמים, עלולה להשפיע

יאלבל םורגלובאופן שלילי על יעילות הבלימה, 
.םימלבה תודיפר לשם מוקד

ך.רב הילוכים נכונים בהתאם לתנאי הדשל£

רון כאשר בוררה במדלעולם אל תיסע אחור£
 או ספורט, או  קדימהDההילוכים במצב 

.Rכאשר בורר ההילוכים במצב 

ך להפעילהמנוע עלול להפסיק לפעול, והצור
ב יותר על דוושת הבלמים ועל גלגלכוח ר
עלול להוביל לתאונה.ההגה 

בת הילוכים אוטומטית מצב ספורט 5/4 הילוכיםתי

ה הער 

זהירות

 מהבהב רק אם מתג המצבים שלAמחוון £

בת ההילוכים האוטומטית לא תקין. הואתי

לא מציין תנאי נהיגה רגילים.

אם תצוגת בורר ההילוכים מהבהבת£

במהלך הנהיגה, ייתכן כי התקן בטיחות

בת הילוכיםפועל בגלל תקלה בתי

כזכב במרבדיקת הראוטומטית. דאג ל

םשירות  מורשה של מיצובישי בהקד

האפשרי.
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ה אזהר

זהירות

אין להריץ את המנוע, כאשר דוושת הבלמים£
כב עומד במקומו. פעולה זו עלולהלחוצה והר

בת ההילוכים האוטומטית.לגרום נזק לתי

כמו כן, אם אתה לוחץ על דוושת ההאצה£
בורר ההילוכיםועל דוושת הבלמים בעוד ש

בובי המנוע לא, ייתכן כי סיD או P, Nבמצב 
מה גבוהה כמו בפעולה זהה עם בורריעלו לר

.Nההילוכים במצב 

האצה לעקיפה

 (נהיגה) לחץ עלDכדי לצבור האצה נוספת במצב 

בת ההילוכיםדוושת ההאצה עד סוף מהלכה.  תי

האוטומטית תוריד אוטומטית הילוך.

המתנה

מזורים, ניתןה, כמו ברלתקופת המתנה קצר
הכב בהילוך ולהחזיקו בעצירלהשאיר את הר

באמצעות בלם השירות.

לתקופת המתנה ממושכת יותר כאשר המנוע פועל

חניה

הריצעל בכרה תא הליחת אבה ,בכרה תיינחהל
ןכמ רחאלו הינחה םלב תא ואולמב בלש ,תטלחומ
.)הינח( P בצמל םיכוליהה ררוב תא רבעה

דימת הבכ ,החגשה אלל בכרה תא בוזעל ךתנווכב םא
.הענתהה גתממ חתפמה תא רסהו עונמה תא

ה הער 

במצב ספורט, לא ניתן להוריד הילוך כאשר£

דוושת ההאצה לחוצה עד הסוף.

זהירות

כב במצב נייח בעלייהלעולם אל תחזיק את הר£
רון באמצעות דוושת ההאצה (ללא בדוושתמד

הבלמים). הפעל תמיד את בלם החניה ו/או
דוושת הבלמים.

ה הער 

בחניה בעלייה, הקפד להפעיל את בלם£
החניה, לפני שאתה מעביר את בורר

 (חניה). אם תעביר אתPההילוכים למצב 
תלעפה (חניה) לפני Pבורר ההילוכים למצב 

בהוצאת םיישקב לקתתש ןכתיי ,הינחה םלב
 (חניה) בפעם הבאהPבורר ההילוכים ממצב 

כב, ותזדקק להפעיל כוח כדישתנהג בר
 (חניה).Pם ממצב להוציא את בורר ההילוכי

בת ההילוכים האוטומטית אינהכאשר תי

משנה כלל את המהירות

בת ההילוכים האוטומטית אינה משנהאם תי

כב אינו צובר דימהירויות במהלך נהיגה או אם הר

מהירות בעת נהיגה בעלייה, ייתכן כי ישנה חריגה

בת הילוכים המפעילה אמצעי בטיחות. מומלץבתי

כז שירותם האפשרי במרכב בהקדבדוק את הרל

מורשה של מיצובישי .

כבך מתקשה בנהיגה בעלייה, העבר אתאם ר1.

בי.בורר ההילוכים להילוך שני במצב ספורטי

שיטה זו עלולה לא לפעול אם ישנה תקלה

בת הילוכים.בתי

ך מישורית, החזררת לנהוג בדמיד אחרי שחזר2.

 (נהיגה).Dאת בורר ההילוכים  למצב 

בת הילוכים אוטומטית מצב ספורט 5/4 הילוכיםתי

ב את ולשלNיש להעביר את בורר ההילוכים למצב 
תכב במקום בעזרבלם החניה תוך כדי החזקת הר

בלם השירות.

ה הער 

כאשר מהבהב מחוון מצב של בורר ההילוכים£

בתבלוח המחוונים, ישנן חריגות בתי

ההילוכים. התייחס עיין בנושא “כאשר מחוון

המצב של בורר ההילוכים מהבהב“, בעמוד

.6
31
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הנעה ל�4 גלגלים
 4WD* Easy Select

ניתן לעבור בין הנעת גלגלים אחוריים להנעה כפולה

ב את הבורר). שלAבאמצעות בורר מצבי ההפעלה (

ך. בנוסף,רבמצב ההפעלה המתאים לתנאי הד

 ומחוון טווח הילוכים נמוך2WD/4WDנורית החיווי 

מציינים את מצב ההפעלה שנבחר עבור הבורר.

 ומחוון טווח2WD/4WDעיין בנושא “נורית חיווי  

.6
הילוכים נמוך“ בעמוד 37

מצב של בורר מצב הפעלה ונורית

2WD/4WD חיווי

2H

מצב ידית

הבת ההעברתי

נורית חיווי

הפעלת

תנאי

נהיגה

הנעת

גלגלים

אחוריים

נהיגה בכביש

בשסלול י

4H
הנעת

בעתאר

הגלגלים

בעת נהיגה

כיםרבד

משובשות,

לוחב תוסוכמ

או בשלג

4L

הנעת

בעתאר

גלגלים

ביחס

ההעבר

נמוך

בנהיגה
בעלייה או

היריד
ךרתלולה, בד

קשה או
בוצית (בפרט

רשכאשר נד
מומנט גדול

יותר)

:   דולקת

:   כבויה

4WD* Easy Select

זהירות

בי בנהיגה במהירותמעניק מומנט מר 4Lטווח £
רונות תלולים, ועל פני שטחנמוכה במעלה מד

חוליים,  בוציים ופני שטח קשים למעבר
בת הילוכיםכב עם תיאחרים. בכלי ר

אוטומטית, אל תחרוג מעל מהירות של 70
.4Lקמ“ש בטווח 

בשים או כבישיםאל תנהג על כבישים סלולים י£
ת, ייתכן בלאי. אחר4L או 4Hמהירים במצב 

מואץ של הצמיגים, עליה בתצרוכת הדלק
והופעת רעש. כמו כן, במצב זה עלולה לעלות

בר העלולת שמן הדיפרנציאל, דטמפרטור
כתכת ההנעה. בנוסף, מערלגרום נזק למער

ההנעה תהייה נתונה תחת עומס יתר שיגרום
בים או בעיות חמורותכילנזילת שמן, תפיסת ר

אחרות.

בשים ובכבישים מהירים נהג אתבכבישים י
.2Hכב רק במצב הר

בורר מצב הפעלה

מצב ההפעלה מוצג על הבורר עצמו.
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ניתן לסובב את בורר המצב במהלך נהיגה או בעוד

ב את ידית ההילוכיםכב נייח, שלכב נייח. כאשר הרשהר

 לפני שאתה מפעיל את בורר המצב.Nבמצב סרק 

בד שחרר את דוושתה בלך ישררבמהלך נסיעה ובד

ההאצה לפני שאתה מפעיל את בורר המצב.

2H4H

למעבר

אל-מ
ךילהת

4H2H

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תי כלי ר בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

כב נייח. כאשרניתן לסובב את בורר המצב במהלך נהיגה או בעוד שהר

 לפני שאתה מפעילNב את בורר ההילוכים במצב סרק כב נייח, שלהר

את בורר המצב.

ב את בורר ההילוכים במצבבד שלה בלך ישררבמהלך נסיעה ובד

 ושחרר את דוושת ההאצה לפני שאתה מפעיל את בוררDנהיגה 

המצב.

4WD* Easy Select

סובב את בורר מצב ההפעלה.

סובב את בורר המצב תוך כדי לחיצה עליו.

יש למקם את הבורר בהתאם לתנאי ההפעלה

הבאים:
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זהירות

ה הער 

למעבר

אל-מ
ךילהת

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

, וסובב את בורר מצבNכב, העבר את בורר ההילוכים למצב  עצור את הר

ההפעלה. אם הפעולה נעשתה כאשר בורר ההילוכים היה מוצב בכל מצב

ה), רעש גלגלי שיניים עשוי להישמע וייתכן כשל בהעברNבד מצב  מל

להילוך הנכון.

4L

4L

4H

4H

כב, לחץ על דוושת המצמד לרצפהעצור את הר

והפעל את בורר מצב ההפעלה.

המשך ללחוץ על דוושת המצמד כל עוד נורית

 מהבהבת.2WD/4WDהחיווי  

£ 
בד. ולהיפך במהירות הנמוכה מ
100 קמ“ש, בל4H ל
 2Hיש לסובב את בורר מצב ההפעלה מ

£
.4Lל
  4Hבעת נהיגה אל תנסה לעבור מ

£ 
בצעבת ההילוכים עלולה להשמיע רעש מסוים. במזג אוויר קר השתדל ל במזג אוויר קר במהלך נסיעה, תי4H ל
  2Hבעת מעבר מ
ה.כב בעמידההחלפה כאשר הר

בת הילוכים עשוי להישמע רעש. תי4L ל
4Hבמעבר בין £

£ 
 לאט ובאופן רגיל לאחר שתוודא שהנורית דולקת (עייןתוך כדי המעבר. נהג 2WD/4WDכב נייח, תהבהב נורית החיווי  כאשר הר4L ל
 4Hבמעבר מ
ומחוון טווח הילוכים נמוך“ בעמוד 37
2WD/4WD .(6בנושא “נורית חיווי 

בת ההילוכים עשויה להשמיע רעש.ת השיוט פעילה, תיבקר ולהיפך בעוד ש4H למצב 2Hבמעבר בין במצב £

ם. אחרי שיתחמם המנוע בצעת המצב. החזר את בורר המצב למצבו הקוד ולהיפך במזג אוויר קר, ייתכן כי לא תושלם בחיר4L למצב 4Hבמעבר בין £
תך.שוב את בחיר

ח.כב מחליקים על שלג או קראל תפעיל את בורר מצב ההפעלה כאשר הגלגלים האחוריים של הר£

4WD* Easy Select
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2WD/4WDנורית חיווי 

,ONכת ההפעלה במצב כאשר מתג ההתנעה/מער

(1) ומחוון טווח הילוכים נמוך 2WD/4WDנורית חיווי 

/2WDמצביעים על מצב השילוב. נורית החיווי (2) 

4WDבת נדלקת בכל מצב של ידית ההילוכים של תי

ה כדלקמן:העבר

ה הער 

כאשר בורר מצב ההפעלה מועבר בין£
2H  ,4H 2  נורית החיוויWD/4WD

ה נמצאתמתחילה להבהב, כאשר הבחיר
בעיצומו של התהליך. נקוט את אמצעי

הזהירות הבאים כאשר נורית החיווי
מהבהבת .

שמור על גלגל ההגה במצב ישר, כאשר£
אתה מבצע בחירות טווח. אם

גלגל הגהתנסה לנהוג לפנים בעת ש
מסובב, אתה עשוי לשמוע נקישות גלגלי

בחרשיניים, וייתכן שהטווח הרצוי לך לא יי
למעשה.

כאשר בורר מצב ההפעלה מועבר בין£
2H  4H כב עצר, נורית בעת שהר

מהבהבת תוך כדי 2WD/4WDחיווי 
בוב הבורר. נהג לאט ובאופן רגילסי

לאחר אימות כי הנורית הופעלה.

 מוסיפה2WD/4WDאם נורית חיווי £
2H      4H ה ביןלהבהב לאחר בחיר

בוצעה במהלך הנסיעה, אחוז אתש
גלגל ההגה במצב ישר לאט לחץ  על

דוושת ההאצה כמה פעמים.

“2H“               “4H“

2H

נורית חיווי

4H

מצב של

בורר המצב

בתהליך החלפת

מצב נהיגה

4WD* Easy Select

:   מהבהבת

:   דולקת

:   כבויה
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“4H“               “4L“

4H

נורית חיווי

4L

מצב של

בורר המצב

בתהליך

החלפת מצב

נהיגה

:   מהבהבת

:   דולקת

:   כבויה

ה הער 

או להיפך נורית חיווי 4L ל
  4H  במעבר בין£
2WD/4WD ךרכבית בעת שהתהליך עובר ד

הילוך סרק. הקפד לסובב את הבורר עד אשר
נדלקת שוב. 2WD/4WDנורית חיווי 

ב את בלם החניהכבך, שלכדי להחנות את ר£

ממת המנוע. ודא שנורית החיווילפני הד

2WD/4WDומחוון של טווח הילוכים נמוך לא 

ת,  אחר 4H      4L  מהבהבים במעבר בין 

בת הילוכיםכב עלול לזוז פתאום, אם תיהר

.Pאוטומטית במצב חניה 

/2WD יוויח תירונ , 4H 4L  תריחב רחאל םא£
4WD בלוש עדיין מהבהבת והטווח הרצוי לא

רשיי .םדוקה בצמלהבורר  תא רזחה ,לעופב
 ושחרר אתהמידק גהנ ,םינפל הגהה לגלג

דוושת ההאצה.  לאחר מכן, לחץ על דוושת
ב אתבת הילוכים ידנית) או שלהמצמד (תי

בת הילוכים  (תיNבורר ההילוכים במצב 
תאוטומטית) ובחר שוב את טווח העבר

ההילוכים.

ה הער 

זהירות

4WD* Easy Select

אם המחוון של טווח הילוכים נמוך מהבהב£
בצע, לא ניתן ל 4H      4Lבחור ך מנסה לבעוד

כב ושחרר אתה. עצור את הראת הבחיר
דוושת ההאצה. לאחר מכן, החזק את דוושת

בבת הילוכים ידנית) לחוצה או שלהמצמד (תי
בת (תי Nאת בורר ההילוכים במצב סרק

בחור שוב את טווחהילוכים אוטומטית) ונסה ל
ההילוכים.

בות הפעילה מושהית תוך כדית היציבקר£

דולקת, בעוד . נורית החיווי  4Lת בחיר

שתפקודים אלה מושהים. מצב זה אינו
, כבית 4H או  2Hמצביע על תקלה. אם נבחר 

נורית זו והתפקוד מופעל שוב. עיין בנושא
” בעמודASTC / ASTC OFF“נורית חיווי 

.6
60 

ה,כת ההעברה תקלה במעראם אותר£
/2WDיופעל התקן בטיחות. נורית החיווי  

4WDמהבהבת  (פעמיים בשנייה) ולא ניתן 
כבךלעבור למצב הפעלה אחר. החנה את ר

.תוקד המכל עונמה תא םמודו חוטב םוקמב

תוליעפל בושל תירונה לע .עונמה תא ענתה£
ה. אם הנורית ממשיכה להבהב, הבאדירס

כז שירות מורשהבדיקה במרכבך לאת ר
של מיצובישי.
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  הנעה ל�4 גלגלים

  4WD II*      Super select

). ניתן לעבורAבאמצעות בורר מצב ההפעלה (

להנעת גלגלים אחוריים או להנעה כפולה.

סובב את הבורר למצב המתאים ע“פ תנאי פני

2WD/4WDך. בנוסף, נורית החיווי  רהשטח של הד

מציינת את מצב של בורר המצב.

” בעמוד”2WD/4WDראה “נורית חיווי הפעלת 

6
42.

מצב של בורר מצב ההפעלה ונורית

2WD/4WDחיווי 

2H

מצב של

תנאינורית חיוויבורר המצב

נהיגה

הנעה

אחורית

בנהיגה

בכבישים

בשיםי

4WD* Super select

4H

הנעה

4
ל

הגלגלים

בועהק

4H
Lc

תליענ

לאיצנרפיד

כזימר

הנעת 4

םילגלג

תבלושמ

בנהיגה
ךרבתנאי ד

קשים, חול
או בכבישים
מכוסים שלג

מצב בסיסי
תשל בחיר
Super

select4WD II
בעת נהיגה על

בש אוכביש י
.חלקלקהך רד

מצב של

תנאינורית חיוויבורר המצב

נהיגה

4L
Lc

ךומנ  טווח 

תליענ     

לאיצנרפיד  

יזכרמ 

4 תענה

םילגלג

תבלושמ

בנהיגה
בעלייה או

ה,ה חדיריד
ךרבתנאי ד

קשים או
בוציות

(במיוחד
רשכאשר נד
מומנט
מוגבר)

:   דולקת

:   כבויה

זהירות

בי לנהיגה נותן מומנט  מר4LLcטווח £

ך חוליים אורבשיפועים תלולים ובתנאי ד

בוציים או קשים אחרים.

בת הילוכים אוטומטית אלכב עם תיבכלי ר

.4LLc קמ“ש במצב  7070707070תחרוג ממהירות של 

4WD* Super select
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הפעלה של בורר מצב הפעלה

סובב את בורר מצב ההפעלה.

סובב את בורר המצב תוך כדי לחיצה עליו.

יש למקם את הבורר בהתאם לתנאי ההפעלה

הבאים:

4WD* Super select

זהירות

בש בכביש י4LLc או  4LLcאל תנהג במצב £

בלאי מואץבר עלול לגרום לובכביש מהיר, הד

של הצמיגים, עליה בצריכת הדלק וברעש.

ת שמןבנוסף, תיתכן  עלייה בטמפרטור

כתהדיפרנציאל אשר תגרום נזק למער

כת ההנעה תהייהה מזה, מערההנעה. יתר

נתונה לעומס חריג ויסתכם בנזילות שמן,

בים תפוסים או בעיות חמורות אחרות.כיר

  או2Hבש ובכביש מהיר נהג במצב בכביש י

4Hבד. בל

מצב ההפעלה מופיע על כפתור הבורר.
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כב נסיעה או נייח.ניתן להפעיל  את בורר המצב כאשר הר

ם בטר N הידית ההילוכים למצבב אתכב נייח שלכאשר הר

הפעלת בורר המצב.

בד שחרר את דוושתה בלך ישררבמהלך נסיעה ובד

ההאצה לפני שאתה מפעיל את בורר המצב.

2Hאו  

4HLc

4HLc

    אל

4H

תהליךלמעבר

בת הילוכים אוטומטית       תיבת הילוכים ידנית       תי מ�      

כב בנסיעה או נייח.  ניתן להפעיל את בורר המצב כאשר הר

 לפני הפעלת בוררNכב נייח העבר את בורר ההילוכים למצב כשהר

המצב.

כב בתנועה ורק כאשר ניתן לנהוג בו ישר לפנים, העבר אתכאשר הר


(נהיגה) ושחרר את דוושת ההאצה לפני הפעלת” D”בורר ההילוכים ל

ה.בת ההעברידית תי

כב, לחץ על דוושת המצמד עד הרצפה וסובבעצור את הר
את בורר מצב ההפעלה. המשך ללחוץ על דוושת המצמד

 ממשיכה להבהב.2WD/4WDכאשר נורית החיווי 

בורר והפעל את Nכב, העבר את בורר ההילוכים ל
עצור את הר

המצב.


, עלולNאם מתבצעת פעולה ובורר ההילוכים נמצא במצב שונה מ
להישמע רעש וייתכן כשל בשילוב ההילוך המתאים.

4H

2H

4HLc4H

4LLc

4LLc4HLc

ה הער 

£ 
בד. ולהיפך במהירות הנמוכה מ
100 קמ“ש, בל4HLc ו
 2H ,4Hיש לסובב את בורר מצב ההפעלה מ

£
.4LLcל
  4HLcבעת נהיגה אל תנסה לעבור מ

£ 
בצעבת ההילוכים עלולה להשמיע רעש מסוים. במזג אוויר קר השתדל ל במזג אוויר קר במהלך נסיעה, תי4HLc ו
 2H ,4Hבעת מעבר מ
ה.כב בעמידההחלפה כאשר הר

 הילוך המעבר עשוי להשמיע רעש מסוים. 4HLc ל
4LLcבמעבר בין £
£ 
תוך כדי המעבר. נהג לאט ובאופן רגיל לאחר שתוודא שהנורית דולקת 2WD/4WDכב נייח, תהבהב נורית החיווי  כאשר הר4HLc ו
 2H ,4Hבמעבר מ

ומחוון טווח הילוכים נמוך“ בעמוד 42
2WD/4WD .(6(עיין בנושא “נורית חיווי 

ת השיוט פעילה, הילוך המעבר עשוי להשמיע רעש.בקר כאשר ש4HLc ו
 2H ,4Hמ
 במעבר בין £

4WD* Super select
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ה הער 

ומחוון של     2WD/4WDנורית חיווי 

טווח הילוכים נמוך

זהירות

ח.כב מחליקים על שלג או קרה כאשר הגלגלים האחוריים של הרההעברבתאל תפעיל את ידית ההילוכים של תי£

בחור שוב את מצבם. אחרי שהמנוע התחמם, נסה ל. החזר את הבורר למצבו הקוד4HLC  4LLcייתכן כי במזג אוויר קר לא יושלם המעבר בין מצב  £

ההפעלה הרצוי.

A:מינורית גלגל קד

B:כזינורית נעילת דיפרנציאל מר

C:נורית גלגל אחורי

D:מחוון של טווח הילוכים נמוך

ONכת ההפעלה במצב כאשר מתג ההתנעה/מער

 מראים את מצב השילוב של2WD/4WDנורית חיווי 

כת.המער

  דולקת בכל מצב של מצב2WD/4WDנורית החיווי  

בורר ההפעלה באופן הבא:

“4H“               “2L“

2H

נורית חיווי

4H

מצב

הבורר

בתהליך החלפת

מצב נהיגה

4WD* Super select

:   מהבהבת

:   דולקת

:   כבויה
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“4HLc“               “4H“

4H

נורית חיווי

4HLc

מצב

הבורר

בתהליך החלפת

מצב נהיגה

“4LLc“               “4HLc“

4HLc

נורית חיווי

4LLc

מצב

הבורר

בתהליך החלפת

מצב נהיגה

:   מהבהבת

:   דולקת

:   כבויה

ה הער 

 יהבהבו נורית4HLc ל
 4H ל
2Hבמעבר בין £
מי ו/או נורית של נעילתהגלגל הקד

כזי. נקוט את אמצעיהדיפרנציאל המר
הזהירות הבאים כאשר נורית החיווי

מהבהבת.

תשמור על גלגל ההגה ישר תוך כדי בחיר£
טווח ההילוכים. אם תנסה לנסוע לפנים

גלגל ההגה מסובב, ייתכנובעוד ש
נקישות בגלגלי שיניים או זעזועים ואף

ב המצב הרצוי.ייתכן כי לא ישול

 ל
4H ל
2Hתוך כדי המעבר בין מצבים £
4HLcכב נייח, יהבהבו נורית בעוד שהר

מי ו/או נורית של נעילתהגלגל הקד
כזי. נהג לאט וכרגילהדיפרנציאל המר

אחרי שווידאת כי הנורית דולקת.

מי ו/או נורית שלאם נורית הגלגל הקד£
כזי מהבהבתנעילת הדיפרנציאל המר

2H   4H  4HLcאחרי שנבחר מצב 
במהלך נסיעה, החזק את גלגל ההגה

ישר ולחץ לאט על דוושת ההאצה כמה
פעמים.

מי ונורית הגלגל האחורינורית הגלגל הקד£
 
 או הפוך,4LLc ל
4HLcיהבהבו במעבר מ

ך מצב הסרק.רמכיוון שהמעבר מתבצע ד
וריותהקפד לתפעל את הבורר לפני שנ

מי והגלגל האחורי נדלקות שוב.הגלגל הקד

4WD* Super select

:   מהבהבת

:   דולקת

:   כבויה
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ה הער 

כב הפעל את בלם החניהבעת החניית הר£
ממת המנוע וודא שנוריות החיווי שללפני הד

מי והגלגל האחורי והמחוון שלהגלגל הקד
טווח ההילוכים הנמוכים לא מהבהבים

כב עלולת, הר. אחר4HLc   4LLcבמעבר 
בלנוע פתאום, אם בורר ההילוכים משול

.Pבמצב החניה 

4HLc   4LLc רבעמה םלשוהש ירחא םא£
נוריות הגלגלים ממשיכות להבהב וטווח
ההילוכים הרצוי לא נבחר בפועל, החזר את

ם. סובב את גלגלהבורר למצב ההפעלה הקוד
ההגה למצב ישר, נהג לפנים ושחרר את
דוושת ההאצה. לאחר מכן, החזק את דוושת

בת הילוכים ידנית) אוהמצמד לחוצה (תי
Nהעבר את בורר ההילוכים למצב סרק 

בת הילוכים אוטומטית) ובחר שוב את(תי
טווח ההילוכים הרצוי.

אם מחוון של טווח ההילוכים הנמוך מהבהב£
, לא  4HLc   4LLc בחור ך מנסה לבעוד

כב ושחרר אתבצע אותה. עצור את הרניתן ל
דוושת ההאצה. לאחר מכן, החזק את דוושת

בת הילוכים ידנית) אוהמצמד לחוצה (תי
Nהעבר את בורר ההילוכים למצב סרק 

בת הילוכים אוטומטית) ובחר שוב את(תי
טווח ההילוכים הרצוי.

 נעילת דיפרנציאל אחורי*

אם גלגל אחד מתחיל להסתחרר באופן חופשי

ת הנעהכב נתקע ולא ניתן לחלצו גם בעזרוהר

כפולה, ניתן להשתמש במתג נעילת דיפרנציאל

בלת אחיזהך נעילת הדיפרנציאל וק) לצורAאחורי (

נוספת.

הפעלה של נעילת הדיפרנציאל

האחורי

 או4Lב את בורר מצב ההפעלה למצב של1.

4H )Easy select 4WD ,(4LLc 4 אוHLc

)Super select 4WD(.

להפעלת הנעילה של הדיפרנציאל האחורי לחץ2.

על מתג נעילת הדיפרנציאל האחורי (1).

נעילת דיפרנציאל אחורי*

ה הער 

זהירות

בות הפעילה מושהית תוך כדית היציבקר£

דולקת, בעוד . נורית החיווי 4LLcת בחיר

שתפקודים אלה מושהים. מצב זה אינו
 או 2H, 4Hמצביע על תקלה. אם נבחר מצב 

4HLc.כבית נורית זו והתפקוד מופעל שוב ,
”ASTC / ASTC OFFעיין בנושא “נורית חיווי 

.6
בעמוד 60

ה, יופעלכת ההעברה תקלה במעראם אותר£

מיהתקן בטיחות. נורית החיווי של הגלגל הקד

ושל הגלגל האחורי ייכבו ונורית של נעילת

כזי תהבהב מהר (פעמייםדיפרנציאל מר

בשנייה), לא ניתן להחליף את מצב ההפעלה.

כבך במקום בטוח ודומם אתהחנה את ר

המנוע לכמה דקות. תנע את המנוע. אם

כבךהנוריות ממשיכות להבהב, הבא את ר

כז שירות מורשה של מיצובישיבדיקה במרל

ם האפשרי.בהקד
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זהירות

הפעל את מתג נעילת הדיפרנציאל האחורי£

גלגלים. הפעלת הנעילהתלאחר עציר

כשהגלגלים עדיין מסתובבים עלולה לגרום

כב בכיוון בלתילתזוזה פתאומית של הר

צפוי.

ה הער 

לא ניתן להפעיל את נעילת הדיפרנציאל£

האחורי כאשר בורר מצב ההפעלה נמצא

)  או במצב2H  )Easy select 4WDבמצב 

2H 4אוH  )4WD II Super select(.

ביטול הנעילה לחץ על מתג נעילתל3.

הדיפרנציאל האחורי (2) .
ה הער 

כאשר הדיפרנציאל ננעל ובורר מצב£

4H  או 4Lההפעלה במצב 

)4WD Easy select ,(4LLc 4 אוHLc.

)4WD Super select(ת הבורר, העבר

4H או  2H  (Easy select 4WD)  2Hלמצב

(Super  select 4WD)תגרום לשחרור 

אוטומטי של נעילת הדיפרנציאל.

לאיצנרפידה תליענ לש יוויח תירונ

ירוחאה

,ONכת ההפעלה במצב כאשר מתג ההתנעה/מער

)  בלוח המחווניםAנורית חיווי נעילת הדיפרנציאל (

נדלקת לכמה שניות, ולאחר מכן מציינת את מצב

הנעילה של הדיפרנציאל האחורי (נעול או משוחרר).

ה הער 

נדלקת גם 2WD/4WDנורית חיווי הפעלת £

היא לכמה שניות, כאשר מתג ההתנעה/

.ONכת ההפעלה במצב מער

” בעמוד2WD/4WDעיין בנושא “נורית חיווי 

.6
42 ,6
37

סטטוס של נעילת הדיפרנציאל האחורי

(הנובע מלחיצת מתג נעילת הדיפרנציאל

האחורי) מוצג באמצעות הבהוב או הדלקה

בועה של נורית חיווי נעילת דיפרנציאלק

אחורי.

נעילת דיפרנציאל אחורי*
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נורית חיווי  של נעילת

הדיפרנציאל האחורי
מצב

הבורר

Super
 select  4WD נעילת

דיפרנציאל

אחורי אינה

פעילה

הפעלה

נעילת דיפרנציאל

אחורי פעילה

Easy
 select  4WD

:   מהבהבת

:   דולקת

:   כבויה

נעילת דיפרנציאל אחורי*

ה הער  ה הער 

נורית החיווי מהבהבת במהלך המעבר בין£
 נעילה ולהיפך. בתוםמצב נעילה ומצב ללא

המעבר בין המצבים נורית החיווי  תדלוק
בוע או לא תדלוק כלל.באופו ק

 מושהים בעת שנועלABS ו
  ASTC תפקודי £
הדיפרנציאל האחורי מופעל. נורית חיווי

ASTC נורית חיווי ,ASTC OFFונורית ,
 דולקות בעת שתפקודים אלהABSת אזהר

מושהים. זו אינה בעיה. כאשר נועל
הדיפרנציאל האחורי משוחרר, נוריות חיווי
אלה תכבינה והתפקודים יחזרו להיות פעילים

שוב.
” בעמודABSת עיין בנושא  “נורית אזהר

57
6, ”נורית חיווי ASTC  ונורית חיווי ASTC
OFF.6
“ בעמוד 60

אם נורית החיווי ממשיכה להבהב לאחר£
לחיצה על המתג לשחרור הנעילה, החזק את
גלגל ההגה ישר לפנים, לחץ ולאט על דוושת

ההאצה ושחרר אותה מספר פעמים.

אם נורית החיווי ממשיכה להבהב לאחר£
לחיצת המתג להפעלה של נעילת
הדיפרנציאל האחורי, פעל ע“פ ההנחיות

הבאות:
כב 12 קמ“ש ומעלה,אם מהירות הר£

האט למהירות 2.5 קמ“ש או נמוכה מזו.
בוע ונעילתנורית החיווי תדלוק באופו ק
הדיפרנציאל האחורי תופעל.

כב 12 קמ“ש או נמוכהאם מהירות הר£
מזו, סובב את גלגל ההגה מצד לצד עד

בוע. אםשנורית החיווי תדלוק באופו ק
כה, וודא שהאזורכב נתקע בקרקע רהר
כב פנוי ואז נסה לנסוע קדימהב לרבימס

חיווי תדלוקה כמה פעמים. נורית הואחור
בוע ונעילת הדיפרנציאל תופעל.באופן ק

זהירות

ה תקלה בנועל הדיפרנציאל האחורי,אם אותר£

יופעל התקן בטיחות. נורית החיווי של נועל

הדיפרנציאל האחורי תהבהב מהר (פעמיים

בשנייה) ותנוטרל נעילת הדיפרנציאל האחורי.

כבך במקום בטוח ודומם אתהחנה את ר

המנוע לכמה דקות. התנע שוב את המנוע.

בטוח להמשיך את הנסיעה, אם הנוריות

פועלות כרגיל. אם נורית החיווי של נעילת

הדיפרנציאל האחורי מהבהב אחרי הפעלת

כזבדיקה במרכבך להנעילה, הבא את ר

שירות מורשה של מיצובישי מטעם כלמוביל

ם האפשרי.בהקד
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כאשר אחד מהגלגלים נכנס לתוך

תעלה

בעת נסיעה על קרקע סלעית

כב לא יכול לזוז מכיוון  שאחד מהגלגליםכאשר הר

תלוי באוויר.

זהירות

השתמש בנעילת הדיפרנציאל האחורי רק£
כב נתקע ולא ניתןכאמצעי חירום כאשר הר

4H  או 4Lלחלצו על
ידי שילוב  מצב 
)Easy select 4WD 4) אוLLc 4 אוHLc
)Super select 4WDשחרר את הנעילה .(

מיד לאחר סיום  השימוש בה.

נעילת דיפרנציאל אחורי*

חילוץ מתוך שלג

כב לא יכול להמשיך לנוע מכיוון שאחדכאשר הר

ך סלולה.רהגלגלים נמצא על השלג והשני על ד

דוגמאות לשימוש לא נכון

בנעילת הדיפרנציאל האחורי

ה אזהר

4H) ”Easy select”  או ”4Lאם נבחר מצב ”£
4WD” ,(4LLc” 4” אוHLc) ”Super select
4WDביחד עם נעילת הדיפרנציאל, יופיעו (

התופעות הבאות והמצב מסוכן מאוד.

כיםרהקפד לשחרר את הנעילה בנסיעה על ד

רגילות.

אם נעשה בשוגג שימוש בנעילת הדיפרנציאל£

האחורי בעת נסיעה בכביש: אם הנעילה

כב ישר לפנים גדלמופעלת, הכוח להנעת הר

בות ועשוי להקשות על הפעלת גלגל ההגה.ר

דוגמא לשימוש יעיל בנעילת

הדיפרנציאל האחורי
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ה אזהר

אם בטעות נעשה שימוש בנעילת הדיפרנציאל£

האחורי במהלך נסיעה בעקומה או בפנייה ימינה

כבאו שמאלה בעת חציית צומת וכדומה: הר

בצע פניה ועלול לנוע ישר לפנים.אינו מסוגל ל

ה אזהר

אם בטעות נעשה שימוש בנעילת הדיפרנציאל£
האחורי, למעט במקרים של חילוץ חירום בשלג

ך קפואה: קיים קושי בביצוע פניהראו בד
בועה.ק

ך עבור הצמיג הימני שונים מאלוראם תנאי הד£
של הצמיג השמאלי (כדוגמת גלגל אחד בכביש

כב עלולח) כיוון הנסיעה של הרוהשני על קר
להשתנות פתאום בעת בלימת מנוע או האצה.
אל תשתמש בנעילת דיפרנציאל האחורי למעט

ך קפואה, אך נהגרכדי להיחלץ משלג או ד
בעת הגלגלים). (הנעה בכל אר4WDבמצב 

נעילת דיפרנציאל אחורי*

בות הפעלת  מצב הנעה ל
 4 גלגלים, שניבעק
כב מחוברים באופן קשיח אחדהסרנים של הר

לשני. במצב זה משתפרות תכונות האחיזה. בעת
פניות חדות או תזוזות חוזרות לפנים ולאחור,

 הפעלת הנעה ל� 4 גלגלים

ה הער 

בת זקוף וקרובבמהלך נהיגה על הנהג לש£

בכוון את המושלגלגל ההגה קרוב מהרגיל. 
למצב בו נוח להפעיל את גלגל ההגה

ת חגורות הבטיחות.והדוושות. הקפד על חגיר

כים משובשות בדוק אתרלאחר נהיגה בד£
חץ אותו במים. עייןכב ורכל חלקיו של הר

כב“ בנושא “בדיקהבנושא “טיפול בר
ך קשים“רואחזקה לאחר הפעלה בתנאי ד

6
.בעמוד 51

בש וכבישיםנהיגה על כביש י

מהירים

4H או 2H), או 2H) Easy select 4WDבחר במצב 

)Super select 4WDבש. בפרט,) לנהיגה בכביש י

כת ההינע נמצאת במאמץ אשר מורגשמער
כאפקט בלימה.

כב עם הנעה ל
 4 גלגלים יכול להאיץ מהר יותרר
ובאופן חלק יותר.

חק הבלימה אינו קצרב שמריחד עם זאת, שים ל
כב עם הנעה אחוריתחק הבלימה בריותר לעומת מר

בד.בל
בעת שימוש בהנעה ל
 4 גלגלים בשטח קשה

כב באופן) חשוב להפעיל את הר’(שלג, בוץ, חול וכו
נכון.
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נסיעה בשלג או בכבישים מכוסים

חבקר

4L) Easy select או 4Hב את הבורר למצב של
4WD ,(4H 4 אוHLc) Super select 4WDבהתאם (

רגה על דוושת ההאצהך ואז לחץ בהדרלתנאי הד
בוע ככל שמור על לחץ קלתחילת נסיעה חלקה.

הניתן על דוושת ההאצה וסע במהירות נמוכה.

זהירות

4L) Easy select או 4Hת מצב בחיר£
4WD ,(4HLc 4 אוLLc) Super select
4WDבש, תגדיל את) לנהיגה בכביש י

צריכת הדלק וייתכן כי תגרום להופעת רעש
ם.ובלאי צמיגים מוקד

תבר עלול להעלות גם את טמפרטורהד
כתשמן הדיפרנציאל ובכך לגרום נזק למער

ההנעה.
ת הכוח תהיהכת העבריתר על כן מער

חשופה לעומס יתר שעלול להוביל לנזילות
בים תפוסים או תקלות חמורותכישמן, ר
אחרות.

ה הער 

מומלץ להשתמש  בצמיגי שלג או שרשראות£
שלג.

כב, הימנעחק בטוח בין כלי רשמור על מר£
מבלימות פתאומיות והשתמש בבלימת

ת הילוך).המנוע (הורד

הפעלת הנעה ל
 4 גלגלים

”4L” או ”4Hבכבישים מהירים אל תבחר במצב ”

)Easy select 4WD (4HLc 4 אוLLc) Super select

4WD.(

זהירות

הימנע מבלימות והאצות פתאומיות ופניות£
חדות. פעולות כאלו עלולות לגרום להחלקה

וסחרור.

כים חוליות ובוציותרנסיעה בד

4L) Easy select או 4Hבמצב ב את הבורר של
4WD , (4HLc 4 אוLLc)  Super select 4WDואז (

רגה על דוושת ההאצה לתחילת נסיעהלחץ בהד
בוע ככל הניתן על דוושתחלקה. שמור על לחץ ק

.ההאצה ונהג במהירות איטית

זהירות

הימנע מנהיגה פרועה בשטחים חוליים.£
ביכיכים רגילות, על ררבהשוואה לנסיעה בד

כת ההנעה מופעל לחץ חריגהמנוע ומער
בעת נהיגה בשטחים אלו. קיימת סכנת

תאונות.

זהירות

התנאים הבאים במהלךאם מתקיים אחד £
כב במקום בטוחנהיגה, עצור מידית את הר
ופעל לפי הנוהלים שלהלן:

ב לתחוםה מתקרמחוג במד הטמפרטור£
של חימום היתר.

עיין בנושא “התחממות יתר מנוע“
.8
בעמוד 3

תה של טמפרטורנדלקת נורית אזהר£
בת הילוכים האוטומטית.השמן בתי

עיין בנושא  “כאשר נדלקת נורית
בת הילוכיםת שמן תיה של טמפרטוראזהר

.6
אוטומטית“ בעמוד 32

בביכב תקוע וודא שהשטח מסבניסיון לחלץ ר£

כב פנוי מאנשים ועצמים פיזיים. בעתלר

כב יכול לזנק  בפתאומיות לפנים אוהחילוץ, הר

לאחורובכך לפצוע אנשים ולגרום נזק לעצמים

בה.ביבס

ה אזהר

ה הער 

הימנע מבלימות, האצות ופניות פתאומיות.£
כב יתקע.פעולות כאלו עלולות לגרום לכך שהר
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ה הער 

כים חוליות או בוציות,רכב נתקע בדאם הר£
ניתן לחלצו באמצעות תנועות נדנוד. העבר את

בוע בין המצביםבורר ההילוכים בקצב ק
”D” 
בת הילוכים” (אחורי) (בתיR” (נהיגה) ל

ידנית בין הילוך ראשון לאחורי) תוך לחיצה קלה
על דוושת ההאצה.

מומלץ להתחיל לנוע כאשר בלם החניה£
מופעל חלקית, בשום אופן לא באופן מלא,

באמצעות משיכה קלה של ידית בלם
החניה.

כב, אל תשכח לשחרר אתלאחר חילוץ הר
בלם החניה.

אם יש לנהוג בתנאי בוץ קיצוניים, מומלץ£
שהשתמש בשרשראות. מאחר וקשה

כב עלול לשקועלהעריך את כמות הבוץ והר
עמוק מאוד יש לפעול במהירות איטית. אם

ךרכב ובדוק את תנאי הדאפשרי, צא מהר
ם תמשיך בנסיעה.כב בטרלפני הר

כים בהם פוזר חומררכי חוף או דרנהיגה בד£
למניעת החלקה, עלולה לגרום לקורוזיה

כב במים מיד לאחרכב. שטוף את הרבר
הנסיעה.

ה הער 

עלייה בשיפועים תלולים
4L) Easyה למצב בת ההעברהעבר את ידית תי

select 4WD ,(4LLc) Super select 4WDך) לצור

הפעלת הנעה ל
 4 גלגלים*

בי .בלת מומנט מהמנוע מרק

ה אזהר

ך השיפוע אל תנסה לנסועסע ישירות לאור£
לרוחב שיפועים תלולים.

פה מדוושתאם אתה מאבד אחיזה, הר£
ההאצה וסובב את גלגל ההגה בעדינות ימינה

ך.רושמאלה להשיג שוב אחיזת ד

ה בשיפועים חדיםיריד

),4L) Easy select 4WDב את הבורר במצב של

4LLc) Super select 4WDהשתמש בבלימת (

ך השיפוע.המנוע ונהג לאט לאור

ה הער 

בחר שיפוע חלק ככל האפשר עם אבנים£
בודדות או מכשולים בודדים אחרים.

ם תנסה לטפס על השיפוע בדוק אותובטר£
כב יכולבהליכה רגלית כדי לוודא שהר

להתמודד איתו.

ה בשיפוע תלול נהג עלול לאבדבעת יריד£
כב אם הבלמים מופעלים באופןשליטה בר

פתאומי בגלל מכשולים בלתי צפויים בשטח.
ך פנויה.רה, לך רגלית כדי לוודא שהדלפני היריד

ה בחר את ההילוך המתאים.לפני היריד£

הימנע מהחלפת הילוכים או לחיצה על דוושת
ה בשיפוע.המצמד בעת היריד

ת מיצובישי אינה נושאת באחריות לנזקחבר£
מו כתוצאה משימושאו פציעה כלשהי שנגר

כב. כלת אחריות של הרלא נכון והפעלה חסר
ת תלויותטכניקות הנהיגה המפורטות בחובר

בכישורים ובניסיון של נהג או שותפים אחרים
וכל סטייה מההנחיות המומלצות להפעלת

בד.ר הסיכון שלהם בלכב הינה בגדהר

ה אזהר
ה אזהר

רשי ןורדמב דר ,ןורדמב תלתופמ העיסנמ ענמיה£

.רשפאה לככ

ביצוע פניות חדות

4L) Easy או 4Hבעת ביצוע פניות חדות במצב 
select 4WD ,(4HLc 4 אוLLc) Super select

4WDבמהירות איטית, ייתכן שתחוש הבדל קל (
כב בדומה לתחושה של הפעלת הבלמים.בהיגוי הר

תחושה זו מכונה בלימת פניות, ונובע מכך שכל
כזממרחק שונה אחד מ
4 הגלגלים נמצא במר

הפנייה.
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הפעלת הנעה ל
 4 גלגלים

חציית נחל

ח אטוםכב בעל הנעה ב
4 גלגלים אינו בהכרר

בו, לא ניתןלמים. אם המעגלים  החשמליים  יירט

כב. לכן הימנע מחצייתיהיה להפעיל יותר את הר

חי.בר הכרנחלים אלא אם הד

אם חציית הנחל בלתי נמנעת, פעל באופן הבא:

בדוק את עומק הנחל המים והתנאים1.

בופיים במקום ובחר מקום חצייה שהגיאוגר

המים רדודים ביותר.

4L העבר את ידית הבורר למצב2.
)Easy select 4WD,(4LLc) Super select

4WD.(

נהג לאט במהירות של כ
5 קמ“ש למניעת3.

בה מידי.התזת כמות מים ר

זהירות

לעולם אל תחצה את הנחל היכן שהמים£

עמוקים.

אל תחליף הילוכים בעת חציית הנחל.

ה של נחלי מים עלול לקצר אתחצייה תדיר

כב באופן משמעותי. אנו ממליציםחיי הר

לנקוט הצעדים המתאימים להכנה, בדיקה

כב.ותיקון של הר

זהירות

לאחר חציית הנחל הפעל את הבלמים, כדי£

לוודא שהם תקינים. אם הבלמים רטובים

בש אותם בנסיעהואינם פועלים כהלכה, י

איטית תוך לחיצה קלה על דוושת הבלם.

כב.בדוק בקפדנות כל חלק של הר

רחאלותחזוקה  הקידב

בתנאי שטח קשים העיסנ
ך קשים וודא ביצוע הבדיקותרלאחר נסיעה בתנאי ד

בצע אתך קשים הקפד לראחר נסיעה בתנאי דל
הבדיקות ופעולות התחזוקה הבאות:

.’וכוכב לא ניזוק ע“י סלעים, חצץבדוק שהר£

כב במים.חיצת הרהקפד על ר£

כב במהירות איטיתחיצה, נהג ברלאחר הר
ךתוך לחיצה קלה על דוושת הבלם לצור

כת הבלימה עדייןבוש הבלמים. אם מעריי
ת כראוי, אנו ממליצים עלאינה מתפקד

םכב בהקדכת הבלמים ברבדיקת מער
האפשרי.

 הסותמים’בשים וכובים יהסר חרקים, עש£
את רשת המצנן.

בדוק את הפריטים לאחר חציית נחל, דאג ל£
,ישיבוצימ לש השרומתוריש זכרמב םיאבה

ונקוט אמצעים מתאימים:

תכת הבלמים ובמידבדוק את מער£
ך טפל בה.הצור

ה,בת ההעברבדוק את שמני המנוע, תי£
מתהדיפרנציאל או את מפלס הגריז ור

ביים, הםהעכירות. אם השמן או הגריז חל
מזוהמים במים. החלף בשמן או גריז

חדשים.

גרז את גל ההינע.£

ה כניסה שלכב. אם אותרבדוק את פנים הר£
.’בש את השטיחים וכומים, יי

תבדוק את הפנסים הראשיים. אם נור£
הפנסים מוצפת במים יש לנקז את הפנס

בהתאם.

כבאמצעי זהירות בנהיגה בר

עם הנעה ל�4  גלגלים

צמיגים וחישוקים

בעתמאחר שמומנט ההנעה מועבר לכל אר

כב בזמן הנעה ב
4 הגלגליםהגלגלים, ביצועי הר

מושפעים באופן ניכר ממצב הצמיגים.
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הגריר

כב, מומלץ לעשות זאתך לגרור את הראם יש צור

כז שירות מורשה של מיצובישי אובאמצעות מר

ה מסחרית המיומנת בתחום.ת גרירחבר

כב במשאית גרר:במקרים הבאים יש להוביל את הר

כב לא נע ונשמע רעש חריג.המנוע פועל אך הר£

כב מגלה נזילות שמןבדיקה של תחתית הר£

ונוזלים אחרים.

זהירות ת לצמיגים.ב מיוחדהקדש תשומת ל

כב צמיגים ע“פ המפרט בכל הגלגלים. עייןהר£

.11
בנושא “צמיגים וחישוקים“ בעמוד 12

שמור על לחץ אוויר נכון בצמיגים המתאים£

כב. עיין בנושא “לחצית העומס של הרלמיד

.10
אוויר בצמיגים“ בעמוד 12

וודא שכל 4 הגלגלים והצמיגים בגודל וסוג£

אחידים.

אם יש להחליף  צמיגים או חישוקים, החלף

בו זמנית את כולם.

בב צמיגים אם זוהו  הבדלי שחיקהבצע סיש ל£

מיים לאחוריים.בין הצמיגים הקד

כב כאשרביצועים טובים של הרלא ניתן לצפות ל

קיימים הבדלים בשחיקה בין הצמיגים. עיין בנושא

.בב צמיגים“ בעמוד 13
10“ס

דיר.בדוק את לחץ האוויר בצמיגים באופן ס£

בדיקה ואחזקה לאחר נסיעה בתנאי שטח קשים

השתמש תמיד בצמיגים אחידים בגודל, סוג£

ת הבלאי. שימושומותג שזהים במיד

בצמיגים הנבדלים בגודל, סוג, מותג או

ת השחיקה שלחץ האוויר בהם לא נכון,מיד

ה של שמןעלול לגרום להעלאת הטמפרטור

כתהדיפרנציאל תוך גרימת נזק למער

ההנעה.

כת ההנעה תהיה חשופהה מכך, מעריתר

לעומס יתר העלול להוביל לנזילות שמן,

בים או בעיות חמורות אחרות.כיחסימת ר

כזה ממרבל שירותי גריררק אם אין באפשרותך לק

ה, גרור אתת גרירשירות של מיצובישי או מחבר

כב בזהירות ע“פ ההנחיות המובאות בנושאהר

ה“ בעמודים 16
8.“גריר
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זהירות

ה אזהר

ת את בורר מצב ההפעלה למצבודא שהעברו£
2Hכב כאשר הגלגלים המניעים  והובל את הר

) כפי שמתוארD או Cעל גבי המנשא (סוג 
באיור.

לעולם אל תנסה לגרור כאשר בורר מצב
4L) Easy או 4Hב  במצב ההפעלה משול

select 4WD ,(4H ,4HLc 4 אוLLc
)Super select 4WDוכאשר הגלגלים (

 אוAעל הקרקע (סוג מיים או האחורייםהקד
Bבר זה יכול לגרום נזק) כמתואר באיור. ד

בה.ה בלתי יציכת ההנעה או לגרירלמער

בת או שתי2Hב מצב אם אינך יכול לשל
ת או ניזוקה, הובל אתההילוכים אינה מתפקד

Cה (סוג רכב כאשר הגלגלים על עגלת גריהר

) כפי שמתואר באיור.Dאו 

 גלגלים44444כב עם הנעה ל�הגבהת ר

מתאל תנסה להתניע את המנוע בעת הר£

כב באמצעות מגבה. הצמיג על הקרקעהר

כב עלול להחליק החוצהעלול להסתובב והר

מהמגבה.

בלימה

הפעלת המצמד

שילוב מהיר או חלקי של המצמד כאשר המנוע פועל

בתבמהירות גבוהה, יגרום נזק למצמד ולתי

ההילוכים מאחר וכוח האחיזה הינו גדול מאוד. הפעל

את הדוושת המצמד לאט ובאופן נכון.

זהירות

כת הבלימה הוא קריטי להבטחתב במערכיכל מר
בטיחות.

כב ע“פ המצוין בספר השירות.בדוק את הרמומלץ ל

 בלימה

הימנע מהרגלי נהיגה הכרוכים בבלימה£

חזקה, ולעולם אל תניח את רגליך על דוושת

בר יגרום להתחממותהבלם בעת נסיעה. הד

בלאי מואץ.יתר ול

כת בלימהמער
כת הבלימה מחולקת לשני מעגלי בלימה, כמומער

כב מצויד בבלמי כוח. אם כשל אחד המעגלים,כן הר
המעגל השני ממשיך לתפקד ומאפשר לעצור את

בלימה,ת הכוח לכב מאבד את הגברכב. אם הרהר
ה כזה יש ללחוץהבלמים ממשיכים לפעול. במקר

ב יותר ובמהלך גדול יותר מאשרעל הדוושה בכוח ר

ם האפשרי ודאגכבך בהקדעצור את רבמצב רגיל. 

כת הבלמים.לתקן את מער

ה אזהר

ה כאשר המנוע כבוי. כל לעולם אל תנהג ביריד£

כב בתנועה שמור על מנוע פועל. אםעוד הר

תכבה את המנוע במהלך נסיעה, מגבר בלם

יפסיק לפעול והבלמים לא לא יפעלו ביעילות.

כתאם מגבר הבלם מפסיק לפעול או שמער£

ת, דאגראולית אינה מתפקדהבלמים ההיד

כב.בדיקה המידית של הרל

הנורית אזהר

ת הבלמים נדלקת, כדי לציין תקלהנורית אזהר

ה בלמים“כת הבלמים. ראה “נורית אזהרבמער

 5
.בעמודים 13

כאשר הבלמים רטובים

בדוק את הבלמים  מיד לאחר תחילת הנסיעה

במהירות נמוכה ובמיוחד כאשר הבלמים רטובים,

כדי לוודא שהינם פועלים כהלכה.
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ברות של שכבה דקה של מים על גביתיתכן הצט

בלמי הדיסק או בלמי התוף שתמנע הפעלה תקינה

ךרם כבד או דשל הבלמים, לאחר נהיגה בגש

הכב. במקרשלוליות עמוקות או לאחר שטיפת הר

בש את הבלמים על ידי נסיעה במהירות איטיתזה יי

תוך לחיצה קלה על דוושת הבלם.

ה אזהר

הבעת נסיעה ביריד

תחשוב לנצל את בלימת המנוע באמצעות הורד

הילוך בנהיגה בירידות תלולות, כדי למנוע

התחממות יתר של הבלמים.

סיוע לזינוק בעליה

אל תשאיר חפצים מתחת לדוושת הבלם ומנע£

ת,החלקת שטיחי הרצפה תחת הדוושה. אחר

ה חירום.תנועת הדוושה עלולה להיחסם במקר

וודא שניתן להפעיל את הדוושה באופן חופשי

כל הזמן. וודא ששטיח הרצפה מעוגן בבטחה

במקומו.

פידות בלםפידות ורר
הימנע מבלימות חזקות. בלמים חדשים£

של שימוש מתוןדורשים תקופת הרצה
ומבוקר ב
200 הק“מ הראשונים.

ה אשרלמי הדיסק מצוידים באמצעי אזהרב£
ם להשמעת רעש מתכתי בעת בלימהגור

פידות הבלם הגיעו לגבול השחיקהכאשר ר
המותר. אם אתה שומע רעש מסוג זה החלף

פידות הבלם.ר

ה אזהר

פידות בלם שחוקות,  קשה יותר לעצוראם ר£
כב. קיימת סכנת תאונות.את הר

סייען זינוק בעליה מקל על תחילת נהיגה בעליה
ר לאחור.רדכב להידתלולה, מכיוון שהוא מונע מהר

ךהוא שומר על כוח הבלימה במשך 2 שניות בעוד
מעביר את הרגל מדוושת הבלמים אל דוושת

ההאצה.

 סייען זינוק בעליה

ה הער 

זהירות

זהירות

אל תסתמך רק על סייען הזינוק בעליה שימנע£
כבכב. בתנאים מסוימים הררות הררדאת היד

ר לאחור, אם דוושת הבלמים לארדעלול להיד
כב מועמס בכבדות,לחוצה במלואה, אם הר

כב גוררך תלולה או חלקה או אם הרראם הד
.’גרור וכד

כבסייען הזינוק בעליה לא נועד להחזיק את הר£
נייח בעלייה במשך למעלה מ
 2 שניות.

כבך פונה בכיוון העליה, אל תשתמשאם ר£
בסייען זינוק בעליה במקום בדוושת הבלמים,

ת, קיימתכב במקום. אחרכדי להחזיק את הר
סכנת תאונה.

LOCKאל תסובב את מתג ההתנעה למצב £
כת ההפעלה או העבר את מערACCאו 

 בעוד שסייען זינוק בעליהOFF או ACCלמצב 
פעיל. הסייען עלול להפסיק לפעול ולגרום

תאונה.

ב את ידית/בוררבנסיעה לאחור בעליה של£

.Rההילוכים במצב 

שחרר את דוושת הבלמים. סייען זינוק בעליה3.

ימשיך להפעיל כוח על דוושת הבלמים במשך

2 שניות נוספות.

הפעלה

כב באמצעות דוושת הבלמים.עצור את הר1.

בת הילוכים ידנית) או מצבב הילוך 1 (תישל2.

בת הילוכים אוטומטית). (תיDנהיגה 
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במצבי בלימות חירום, והמספקת כוח בלימה חזק
יותר.

אם דוושת הבלמים נלחצת באופן פתאומי, הבלמים

יופעלו בכוח חזק מהרגיל.

בלימה*כת סיוע ל מער

זהירות

בלימה אינה התקן המיועדכת סיוע למער £ 

להפעיל כוח בלימה חזק יותר מהיכולת שלו.

כבחק גדול מכלי הרשמור תמיד על מר

כת סיועשלפניך, בלי להסתמך מדי על מער

בלימה.ל

בלימה היא התקן המסייע לנהגיםכת סיוע למער
שאינם יכולים ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלמים

ה הער 

בלימהכת סיוע ללאחר הפעלתה מער£
ת על כוח בלימה חזק יותר, גם אםשומר

דוושת הבלמים נלחצה קלות.
כדי להפסיק את פעילותה, הסר את רגלך

לחלוטין מדוושת הבלמים.

בלימה נמצאת בשימושכת סיוע לכאשר מער£
לחוש בהתנגדות תוך כדי נהיגה, אתה עשוי 

בדוושת הבלמים, בתנועות קטנות של דוושה
כב או שלהמלוות ברעש או ברעידות של הר

כתה כאשר מערגלגל ההגה. מצב זה קור
בלימה פועלת באופן רגיל, ואין הואסיוע ל

מציין פעולה פגומה. המשך ללחוץ על דוושת
הבלמים.

,תקלדנ ASTC תכרעמ תרהזא תירונ רשאכ£
ת.בלימה אינה מתפקדכת סיוע למער

ץ על דוושת ההאצה, וסייען זינוק בעליהלח4.
כברגה את כוח הבלימה. הריפחית בהד
יתחיל לנוע.

ה הער 

ה הער 

זהירות

סייען זינוק בעליה מופעל, אם מתקיימים כל£
התנאים הבאים.

המנוע פועל£
[הסייען לא יופעל במהלך התנעת המנוע

או מיד אחרי התנעתו].
בת הילוכיםכב המצוידים בתיבכלי ר

.אבה ךוליהב תבלושמ םיכוליהה תידי תינדי
[בתחילת נסיעה לפנים בעליה]

בת בכל מצב אחרידית ההילוכים משול
.Rבד מל

ב(סייען זינוק בעליה יופעל, אפילו משול
).Nהילוך סרק 

[תחילת נסיעה לאחור בעליה]
.Rב את ידית ההילוכים במצב יש לשל

(סייען זינוק בעליה לא יפעל, אם ידית
).Nההילוכים במצב 

בת הילוכיםכב המצוידים בתיבכלי ר£
ב את בורר ההילוכיםאוטומטית יש לשל
.N או Pבד בכל מצב אחר מל

כב נייד לחלוטין ודוושת הבלמים לחוצה.הר£

בלם החניה משוחרר.£

סייען זינוק בעליה לא יפעל, אם הנהג לוחץ£
על דוושת ההאצה לפני שהוא משחרר את

דוושת הבלמים.

סייען זינוק בעליה פועל גם בנסיעה לאחור£
בעליה.

כאש סייען זינוק בעליה מופעל אתה עשוי£
לשמוע את צליל ההפעלה. זוהי תופעת

תקלה.הפעלה רגילה ולא סימן ל

הנורית אזהר
כת הסייען תידלק.אם ישנן חריגות במער

.ASCה של נורית האזהר 

ה פעילה, סייען זינוק בעליה לאאם האזהר£
יפעל. התחל לנסוע בזהירות.

.עונמה תא םמודו חוטב םוקמב ךבכר תא הנחה£
ההתנע את המנוע שוב ובדוק שנורית האזהר

ה זה סייען זינוק בעליה תקין.כבתה. במקר
ה לא כבית או נדלקת לעתיםאם נורית האזהר
ה מידית, אך הבא אתך בעצירקרובות, אין צור

כז שירות מורשה שלבדיקה במרכבך לר
מיצובישי.
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עצות לנהיגה

כב שלפניך.חק בטוח מהרשמור תמיד על מר£

חק, שמור על מרABSכבך מצויד ב
גם אם ר

בלימה גדול יותר במצבים הביאם:

החק העציר מרABSכב ללא בהשוואה לר

במקרים הבאים:כבך יהיה גדול יותרבר

כים מכוסות בשלג.רכי עפר או דרנהיגה בד£

נהיגה עם שרשראות על הצמיגים.£

כים הכוללות מהמורות אורנהיגה בד£

הבדלי גובה אחרים.

ה.נהיגה על קרקע לא ישר£

£ 
 אינה מוגבלת רק למצביABSהפעלת ה

כת זו פועלת גם כדיבלימה פתאומיים. מער

למנוע נעילת גלגל, כאשר אתה נוהג מעל

ך סימונירה של עבודות דבורות, לוחות פלד

ך או הבדלי גובה אחרים.רד

 פועל אתה עשוי לחוש פעימותABS כאשר £

כב ובגלגל ההגה. אתהכב הרורעידות במר

אף עשוי לחוש התנגדות בדוושת הבלמים.

במצב זה החזק את הדוושה לחוצה

ב. אל תפמפם את הבלמים, מכיווןהיט

עת בביצועיה שלשפעולה זו פוג

כת הבלימה.מער

כת למניעת נעילתמער

(ABS)*     גלגלים

בלימה*כת סיוע למער

זהו התקן המפחית את סכנת ההתנגשות האחורית

ת מצוקה, כדיבאמצעות הבהוב אוטומטי של תאור

להתריע בפני נהגים הנוסעים מאחור על בלימת

פתע. כאשר פנסי בלימת חירום מופעלים, נורית

ת המצוקה מהבהבת מהר בלוחה של תאורהאזהר

המחוונים.

זהירות

כת פנסי בלימת חירום*מער 

 או נורית חיווי שלABSת אם נורית אזהר£

ASTCנדלקות, ייתכן כי לא יפעלו פנסי 

תבלימת החירום. עיין בנושא “נורית אזהר

ABS.6
” בעמוד 57

” העמודASTCעיין בנושא “נורית חיווי 

.6
60

ה הער 

[תנאי הפעלה של פנסי בלימת חירום]£

התפקוד מופעל, אם מתקיימים על

התנאים הבאים.

כב 55 קמ“ש או גבוהה יותר.מהירות הר£

בתכת חושדוושת הבלמים לחוצה, והמער£

שארעה בלימת חירום והתקיימו תנאים

כת למניעת נעילת גלגליםלהפעלת מער

)ABS.(

[תנאי נטרול של פנסי בלימת חירום]

התפקוד מפסיק לפעול כאשר מתקיים

אחד התנאים הבאים.

ת.דוושת הבלמים משוחרר£

ת המצוקה נלחץ.מתג תאור£

ב את הבלימההתפקוד לא מחשי£

.ABSכפתאומית וכתנאי להפעלת 

ה הער 

ת) עוזרABSכת למניעת נעילת גלגלים (המער

למנוע נעילת גלגלים במהלך בלימה, ובכך לשמור

על שליטה ועל היגוי.



      6-57

 6

      התנעה ונהיגה

זהירות

זהירות

(ABS)*כת למניעת נעילת גלגלים מער

ה הער 

כב עם נועל דיפרנציאל אחורי, תפקודיבכלי ר£ 

ABSך פעילהרבות ואחיזת דת יצי ובקר

)ASTCמושעים בעת שנועל הדיפרנציאל (

, נורית חיווי ASTCהאחורי מופעל. נורית חיווי 

ASTC OFFת , ונורית אזהרABS,דולקות 

בעת שתפקודים אלה מושעים. אין תופעה זו

מציינת בעיה. כאשר נועל הדיפרנציאל האחורי

משוחרר, נוריות חיווי אלה תכבינה והתפקודים

יחזרו להיות פעילים שוב. העיין בנושא “נורית

, בעמוד”ASTC OFF ונורית חיווי  ASTCחיווי 

.6
60

 נדלקתABSת ה�אם רק נורית אזהר

הימנע מבלימות חזקות ומנסיעה במהירות גבוהה.
כב במקום בטוח.עצור את הר

התנע את המנוע מחדש ובדוק אם הנורית כבית
לאחר מספר דקות של נסיעה. אם הנורית אינה

זהירות

אם תתחיל לנהוג מיד אחרי התנעת המנוע,£

תשמע רעש הפעלה מתוך תא המנוע או

תחוש זעזוע בדוושת הבלמים, אלה הן פעולות

 במהלך בדיקה עצמית.ABSרגילות שמבצע 

אין הן מציינות תקלה.

£
 במהירות מעל ABS10ניתן להשתמש ב

קמ“ש. התפקוד מפסיק לפעול כאשר

ת מתחת ל
 7 קמ“ש.המהירות יורד

 אינה מסוגלת למנועABSכת ה
מער£

תאונות. באחריותך לנקוט את כל אמצעי

הזהירות ולנהוג באופן בטוח.

, ודא שכל  ABS4כדי למנוע כשל של £

הגלגלים וצמיגיהם באותו גודל וסוג.

אל תתקין דיפרנציאל החלקה מוגבל לאחר£

 עשוי להפסיק לתפקדABSכישה. ר

כהלכה.

ABSת נורית אזהר

תכת, תידלק נורית אזהראם ישנה תקלה במער


.ABSה

 נדלקתABSת בתנאים רגילים נורית אזהר

תבוב של מתג ההתנעה/העברבות סיבעק

, וכבית אחרי כמהONכת ההפעלה למצב מער

שניות.

 אינוABSאחד התנאים הבאים מציין כי £

רטיתכת בלימה סטנדמתפקד וכי רק מער

ה זהת כרגיל). במקרזמינה (והיא מתפקד

כז שירות מורשהכבך למרהבא את ר

מיצובישי.

כת ההפעלהכאשר מתג ההתנעה/מער£

ה לא, נורית האזהרONמועברים למצב 

ת דלוקה ולא כבית.נדלקת או נותר

ה נדלקת במהלך נהיגה.נורית האזהר£
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כת הגה כוחמער

ת ונורית אזהרABSת אם נורית אזהר

בלמים נדלקות בו זמנית

כת חלוקת כוח ומערABSכת ה זה מערבמקר

הבלימה אינן פועלות, לפיכך בלימה חזקה יכולה

בות של המכונית. הימנע מבלימותלגרום לאי יצי

כבפתאומיות ונסיעה במהירות גבוהה. עצור את הר

בדיקה.כז שירות מורשה לכב למרהבא את הר

נדלקת במהלך הנסיעה סימן שאין בעיה
כת.במער

אם הנורית אינה כבית או שהנורית נדלקת מחדש
םכב בהקדבדוק את הרבעת נסיעה, יש ל

שרי.האפ

כת הגה כוח מער

ה אזהר

כת היגוי הכוח פועלת כאשר המנוע פועל.מער

רש מהנהגהיא מסייעת בהפחתת המאמץ הנד

לסובב את גלגל ההגה.

כת הכוח, ניתן להפעילה של תקלה במערבמקר

את ההגה גם באופן מכני. במצב כזה ניתן לסובב

ב יותר.ם כך מאמץ ררש לשאת ההגה, אך יד

ת,אין לכבות את המנוע במהלך הנהיגה. אחר£

יהיה קשה מאד לסובב את גלגל ההגה וקיימת

סכנת תאונה.

זהירות

אין להשאיר את גלגל ההגה מסובב עד הסוף£

בר עלול לגרום נזק להגהבכיוון אחד. הד

הכוח.

כז שירותכב במרבדוק את הרה כזה יש לבמקר

מורשה של מיצובישי.

ךרבות הפעילה ואחיזת דת היציכת בקרמער

)ASTC(כת למניעת נעילתת את מער, מבקר

ךרת האחיזת  ד), תפקוד בקרABSגלגלים (

בות פעילה. קרא פרק זה ביחדת יציותפקוד בקר

כת למניעת נעילת גלגלים,עם העמוד אודות מער

בותת יציך ותפקוד בקררתפקוד האחיזת  ד

פעילה.

56
ABS (‹6כת למניעת נעילת בלמים (מער 

בותת יציכת בקרמער

*)))))ASTC(((((ך רפעילה ואחיזת ד

כים מכוסותראחרי נהיגה בד

חבקר

ח,כים המכוסות בשלג או בקרראחרי נהיגה בד

בתביח שנשארו בספי שלג או קרהסר עוד

 היזהר לאABSכב המצוידים ב
הגלגלים. בכלי ר

) של הגלגל אוAלגרום נזק לחיישני המהירות (

הנמצאים ליד כל גלגל.כבלים 

מי   אחורי                                      קד
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ה הער 

(ASTC)*בות פעילה ת יציכת בקרמער

60
ATC (‹6ך (רת האחיזת דתפקוד בקר 

59
ASC (‹6בות פעילה (ת יציתפקוד בקר 

זהירות

. אפילוASTCה על  אל תסתמך יתר על המיד£
ASTCבטל את חוקי הפיזיקה. לא מסוגל ל
ת, ישכת אחרכת זו כמו כל מערלמער

מגבלות ואין היא יכולה לעזור לך לשמור על
בות.כב בכל הנסיבקר את הרך ולראחיזת ד

נהיגה מסוכנת עלולה להוביל לתאונות. נהג
ב בתנאיתמיד בזהירות, כאשר אתה מתחש

בה.ביך והסרהתנועה, הד

הקפד להשתמש בצמיגים המפורטים.£
 עלולה לא לפעול כהלכה.ASTCת ה
 אחר

אל תתקין דיפרנציאל החלקה מוגבל לאחר£
בות הפעילה עשויהת היציכישה. בקרר

להפסיק לתפקד כהלכה.

ה הער 

 ייתכן כי פועלת,ASTCכת ה
 כאשר מער£

כז או תשמע צליל שריקהתחוש רעידות במר

המגיע מתא המנוע. אלה הן תופעות הפעלה

 ולא סימן לתקלה.ASTCרגילות של 

£ 
ת אינו פועל בעת שנורית אזהרASTCה
ABS.דולקת 

ידוקפת ,ירוחא לאיצנרפיד לעונ םע בכר ילכב£
ASTC 
 מושעים בעת שנועלABS ו

הדיפרנציאל האחורי מופעל. נורית חיווי
ASTC נורית חיווי ,ASTC OFFת, ונורית אזהר

ABS.דולקות  בעת שתפקודים אלה מושהים 
אין תופעה זו מציינת קיום בעיה. כאשר נועל
הדיפרנציאל האחורי, נוריות חיווי אלה תכבינה
והתפקודים יחזרו להיות פעילים שוב. עיין

” בעמוד 57
ABS,6ת בנושא “נורית אזהר
ASTC ונורית חיווי  ASTCובנושא ”נורית חיווי 

“OFF.6
, בעמוד 60

ה הער 

רעש הפעלה נשמע מתוך תא המנוע£
תקידבלבמצבים הבאים. הרעש קשור 

להרגיש םג יושע התא .ASTC לש הלעפהה
זעזוע בדוושת הבלמים, אם תתחיל ללחוץ

עליה. מצב זה אינו מציין תקלה.

כת ההפעלה מועבריםמתג ההתנעה/מער£

.ONלמצב 

בות פעילהת יציכת בקרמער

ה לעזור לנהג לשמורבות הפעילה נועדת היציבקר

כים חלקות או בתמרונירכב בדעל השליטה בר

היגוי מהירים. התפקוד מבקר את הספק המנוע

ואת בלמי הגלגלים הנפרדים.

ת במצבבות הפעילה לא מתפקדת היציבקר£

4LLc או 4L  (Easy select 4WD)נהיגה 

(Super select 4WD II)כאשר התפקוד .

4H  (Easy select  או  2Hפעיל במצב נהיגה 

4WD) ,2H  ,  4H 4   אוHLc  (Super select

4WD II) 4, המעבר למצבL  4 אוLLcמנטרל 

את התפקוד אוטומטית.

ת במהירויותבות הפעילה מתפקדת היציבקר£

מעל 15 קמ“ש.

כב המצוידים בנעילת הדיפרנציאלבכלי ר£

בות לאת היציהאחורי והיא פעילה, הקר

תפעל.

ASC OFF     מתג

בות הפעילה מופעלת אוטומטיתת היציבקר

כתת מערבוב מתג ההתנעה/העברבות סיבעק

. באפשרותך לנטרל אתONההפעלה למצב 

 במשך ASC OFF3התפקוד בלחיצה על מתג 

שניות או יותר.

בות הפעילה מנוטרלת תידלקת היציכאשר בקר

. כדי להפעיל שוב את התפקוד, לחץנורית חיווי 

; נורית החיווי ASC OFFקלות על המתג 

תיכבה.
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זהירות

ה הער 

זהירות

עצות לנהיגה

כב מבוץ, חול או שלגכאשר אתה מחלץ את הר

(Easy select 4WD) טרי ונבחר מצב נהיגה 

4H,2H  4 אוH ,2H4אוHLc  ִ (Super select

4WD II)  
 מונעASTCאתה עשוי לגלות כי ה

ממהירות המנוע להתגבר בהתאם ללחיצה על

(ASTC)*בות פעילה ת יציכת בקרמער

, נורית חיוויASTCנורית חיווי 

ASTC OFF(מופסק) 

כב נותקה זה הרדוושת ההאצה.   אם במקר

 או4L    (Easy select 4WD)ב מצבתקוע, של

4LLc  (Super select 4WD II)או נטרל את 

בות הפעילה. כך יהיה קל יותר לחלץת היציבקר

 עדיין פועלתATCת הבלמים של  כב (בקראת הר

למניעת סחרור הגלגלים כאשר מופסקת פעולת

). אוASC OFF בלחיצה על מתג ASCתפקוד 

4LLc או 4L (Easy select 4WD)ת מצב בחיר

(Super select 4WD II).

בות פעילהת יצינורית החיווי של בקר

בות לא פעילה.ת יצינורית החיווי של בקר

על נורית החיווי להידלק בעת הפעלת ההצתה

ולהיכבות אחרי כמה שניות.

מטעמי בטיחות יש להפעיל את המתג£

ASC OFFכב עצר. רק אחרי שהר

בות הפעילהת היציאל תנטרל את בקר£

בתנאי נהיגה רגילים.

תבקראם תמשיך ללחוץ על המתג אחרי ש£

בות הפעילה הפסיקה לעבוד, יופעלהיצי

תגויה ובקרתפקוד ההגנה מפני הפעלה ש

בות תהפוך לפעילה.היצי

בות המנוטרלת עשויה להתחילת היציבקר£

כב.לפעול שוב בהתאם לתנועת הר

ת אחיזה פעילהבקר

ת האחיזה הפעילה מונעתכים חלקות בקררבד

תסחרור חריג של הגלגלים המניעים ובכך עוזר

כב להתחיל לנוע ממצב נייח. היא אף מספקתלר

כוח נהיגה וביצוע היגוי במהלך פניה תוך לחיצה

על דוושת ההאצה.

כים המכוסות בשלג אורכדי לנהוג בד£

ח, התקן צמיגי שלג ונהג במהירויותבקר

מתונות.
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זהירות

 מהבהבת, תפקודכאשר נורית החיווי £

בותת יציבות או תפקוד בקרת יציבקר

ברפעילה נכנסת לפעולה, ופירוש הד

כבךגלגלי רך חלקים או שרהוא שפני הד

פהה זה, הרמחליקים באופן חריג. במקר

את רגלך מדוושת ההאצה והאט.

תכרעמב םיליגר יתלב םיאנת םיקיימתמ םא£

.ת הנהיגה, תידלק נורית החיווי  בע

פעל לפי התהליכים הבאים:

זהירות

כת הבלמיםה במעראם הטמפרטור£
ת בלמיםב בקרממשיכה לעלות עק
ך חלקים, תהבהברמתמשכת על פני ד

 ותושהה פעילותה שלנורית החיווי  

כתת אחיזה כדי להגן על מערבקר
תת המנוע של תפקוד בקרבקרהבלמים. 

כת הבלמים לא יושפעו)האחיזה ולמער

כב במקום בטוח. כאשרהחנה את הר
ה,כת הבלמים ירדה במערהטמפרטור

ASCהתפקודים ותיכבה נורית החיווי  

 
 יחזרו להיות פעילים.ATCו

  אינה כבית למרותאם נורית החיווי  £

ביצוע התהליך המצוין לעיל, ייתכן כי קיימת
כת.בעיה במער

,בוש עונמהדומם את המנוע והתנע את
.התבכ יוויחה תירונ םאה קודבו

אם נורית החיווי לא כבתה, קיים מצב בלתי
רגיל.

 נדלקת גם לאחראם נורית החיווי  

חק קצר לאחרכבך למרשאתה נוהג בר
בדוקהתנעת המנוע, אנו ממליצים לך ל

ם האפשרי.כבך בהקדאת ר

כתכב נגרר מתג ההתנעה/מעראם הר£
ורק הגלגלים ONההפעלה נמצא במצב 

מיםמיים או רק הגלגלים האחוריים מורהקד

זהירות

 
 עשוי להיות פעילASTCמעל הקרקע, ה
כב עםרולהוביל לתאונה. כאשר גוררים

מים, דאג להעבירמיים מורהגלגלים  הקד
 או למצב LOCKאת מתג ההתנעה למצב 

ACCכת ההפעלה או להעביר את מער
כב עםכאשר גוררים  רACC.או  OFF.למצב 

מים, העבר את מתגהגלגלים האחוריים מור
 עיין.ACCכת ההפעלהלמצב ההתנעה/מער

ה“ בעמוד 16
8.בנושא “גריר

אם נורית החיווי ממשיכה לדלוק או לא נדלקת

כבבהפעלת ההצתה, מומלץ להביא את הר

כז שירות מורשה של מיצובישיבדיקה במרל

ם האפשרי.בהקד

בותת יצינורית חיווי מהבהבת כאשר בקר

ת אחיזה פעילה מתפקדותפעילה או קר

בות פעילהת יצינורית חיווי דולקת כאשר בקר

בות אחת הפעולות הבאות:מנוטרלת בעק

ASC OFFלחיצה על מתג £

L  4(Easy select 4WD)נבחר מצב נהיגה £

.4LLc  (Super select 4WD II)או

)TSA סייען ייצוב גרור (
כבת בנהיגה חלקה אם הרסייען ייצוב הגרור עוזר

ה של כוח הבלימהגורר גרור באמצעות בקר

(TSA)בות הגרור סייען יצי
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ה הער 

זהירות

ת מהירות אוטומטיתכת בקרת שיוט היא מערבקר
בועה.  ניתן להפעילה החלת על מהירות קהשומר

ממהירות 40 קמ“ש.

ת שיוט* בקר

זהירות

בועה,כאשר אינך מעוניין לנהוג במהירות ק£
ת השיוט למעןהפסק את פעולת בקר

הבטיחות.

בות הילוכים ידניות, אלכב עם תיבכלי ר£
(הילוך” N ”תעביר את ידית ההילוכים למצב

אלל העובק תוריהמב הגיהנה ךלהמב )קרס
לחיצה על דוושת המצמד. המנוע יפעל

ם לו נזק.גרבמהירות גבוהה מאוד ועלול להי

ת השיוט כאשר אתהאל תשתמש בבקר£
נוהג בתנאים שאינם מאפשרים לך לנהוג

זהירות

בועה, לדוגמה, תנועה צפופה אובמהירות ק
ח ושלג,כים מתפתלות, מכוסות בקררד

רון תלול.רטובות, חלקות או במורד מד

ה הער 

ת השיוט  לא תהיה מסוגלתבקרתכן שי£
ה.לשמור על מהירותך בעלייה או ביריד

ה במהירותך. אתה יכולבעלייה תיתכן יריד£
ללחוץ על דוושת ההאצה, אם ברצונך

בועה שלך.להישאר במהירות הק

מהירותך עשויה לעלות מעל המהירות£
ה תלולה. השתמש בדוושתבועה בירידהק

בותבקר את מהירותך. בעקהבלמים כדי ל
בועה.זאת לא תנהג במהירות ק

ת שיוטמתגי בקר

המועבר לכל גלגל ושל הספק המנוע, כדי לייצב
ם הגרור.גרכב שאת הטלטול המתמשך של הר

כאשר סייען ייצוב הגרור מפעיל את הבלמים,
נדלקת נורית הבלמים.

ת גרור עיין בעמוד 79
6.לפרים נוספים על גריר

ה. בגלל יתר על המידTSAאל תסמוך על £
כים חלקות, רוחות צד חזקות, משקלרד

חריג וסידור מטען לא נכון ו/או מהירות
גבוהה עלולים לגרום לכשל של סייען ייצוב
הגרור. נהג תמיד בהתאם לתנאי התנועה,

ך ומזג האוויר הקיימים והקפד עלרהד
כב.משקל המטען הנכון ועל סידורו בר

סייען ייצוב הגרור אינו מתפקד במקרים£
הבאים:

הכאשר בלימה פתאומית ובלימה ביריד£
תכב חדות ויוצרות צורמות לתנועות רגור

האות ריש.

ה בשל תנועותכאשר הגרור מחליק הציד£
היגוי פתאומיות

 מופעלת במהירות 55 קמ“שTSAכת מער£
או גבוהה יותר.

ASC פעיל, נורית החיווי TSAכאשר £
מהבהבת.

 אינוTSA לא פועלת, ASCת אם בקר£
מתפקד.

ה הער 

כבכב הר פעיל ייתכנו רעידות במרTSAכאשר £
ורעשי הפעלה בתא המנוע. אלה הן תופעות

רגילות שאינן מצביעות על תקלה.

* ת שיוטבקר
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A
ת שיוט של בקרON/OFF מתג   

ת השיוט.מפסיק או מפעיל את בקר

B
SET  מתג 

ביעתבעה ולקמשמש להפחתת המהירות שנק

המהירות הרצויה.

C 
RESמתג +

הבעה ולחזרמשמש להגדלת המהירות שנק

בעה.למהירות המקורית שנק

D 
CANCELמתג   

משמש להפסקת הנהיגה במהירות השיוט

בעה.שנק

ה הער 

תכאשר אתה מפעיל את מתגי בקר£

ת השיוט באופןהשיוט, לחץ על מתגי בקר

נכון. ייתכן כי תפסיק אוטומטית לנהוג

בעה, אם שני מתגים או יותרבמהירות שנק

ת השיוט נלחצים בו
זמנית.של בקר

להפעלה

 נמצא כת ההפעלהכאשר מתג ההתנעה/מער1.

CRUISE, לחץ על המתג  ONבמצב 

CONTROLS ON/OFF) Aת) להפעלת בקר

שיוט. נורית החיווי בלוח המחוונים נדלקת.

האץ או האט למהירות הרצויה, לאחר מכן2.

) ושחרר אותוSET-) B לחץ על המתג 

כב ישמור עלכאשר נדלקת נורית החיווי. הר

מהירות השיוט הרצויה.

בעהלהגדלת המהירות שנק

בועה.ת את המהירות הקכים להגבררקיימות 2 ד

ה הער 

בע, תיקSET- (Bאחרי שתשחרר את המתג (£
כב.מהירות הר

בת הילוכיםכב המצוידים בתיבכלי ר£
בוע את המהירותאוטומטית לא ניתן לק

בנסיעה בהילוך ראשון.

* ת שיוטבקר
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כדי להעלות את מהירותך בקפיצות קטנות, לחץ

ך במשך פחות משניה אחת בער+RESעל מתג 

ושחרר אותו. כל פעם שתלחץ על מתג

“RES+,”1.6 קמ“ש בער תעלה מהירות ר 
ך.כבך ב

SET  �מתג

) תוך נהיגהSET-) Bלחץ לחיצה רצופה על מתג 

רגתי.בעה, ומהירותך תואט באופן הדבמהירות שנק

כאשר תגיע למהירות הרצויה, שחרר את המתג.

בעה עתה.מהירות השיוט החדשה שלך נק

כדי להפחית את מהירותך בקפיצות קטנות, לחץ

  במשך פחות משניה אחת ושחרר-SETעל מתג 

, תופחת)SET-) Bאותו. כל פעם שתלחץ על מתג 

ך.כבך ב
 1.6 קמ“ש בערמהירות ר

דוושת הבלמים

בעה, השתמשתוך כדי נהיגה במהירות שנק

-SETבדוושת הבלמים ולאחר מכן  לחץ על מתג 

)Bבועע את המתג, כדי לק), ולאחר מכן שחרר לרג

מהירות שיוט חדשה רצויה.

* ת שיוטבקר

+RES  מתג

) תוך נהיגהRES+) Cלחץ לחיצה רצופה על מתג 

רגתי.בעה, ומהירותך תעלה באופן הדבמהירות שנק

כאשר תגיע למהירות הרצויה, שחרר את המתג.

בעה עתה.מהירות השיוט החדשה שלך נק

דוושת ההאצה

בעה, השתמשכאשר אתה נוהג במהירות שנק

בדוושת ההאצה כדי להגיע למהירות הרצויה, ולאחר

, ושחרר אותו מיד, כדי)SET-) Bמכן לחץ על מתג 

בוע מהירות שיוט חדשה רצויה.לק

בעההפחתת המהירות שנק

בועה.כים להפחית את המהירות הקרקיימות 2 ד
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ה או הפחתה זמנית שלהגבר

המהירות

ה זמנית של המהירותהגבר

לחץ על דוושת ההאצה כפי שאתה עושה באופן

רגיל. כאשר תשחרר את דוושת ההאצה, אתה

בעתה.תחזור למהירות שק

הפחתה זמנית של המהירות

לחץ על דוושת הבלמים להפחתת המהירות. כדי

ם לכן, לחץ על מתגבעה קודלחזור למהירות שנק

+RES) C.(

בעה“, בעמודה למהירות שנקעיין בנושא “חזר

.6
66

נטרול

בועה באופןניתן להפסיק את הנהיגה במהירות ק

הבא:

CRUISE CONTROLS ON/OFFלחץ על לחצן £

)Aת השיוט תופסק).). (פעולת בקר

).CANCEL) Dלחץ על מתג £

לחץ על דוושת הבלמים.£

בועה תופסק באופן אוטומטי,הנהיגה במהירות ק
כים הבאות:רבכל אחת מהד

כאשר אתה לוחץ על דוושת המצמד (בכלי£
בת הילוכים ידנית).עם תיכבר

כאשר אתה מאט את מהירותך לכדי £15
בבועה, עקקמ“ש או פחות מהמהירות הק

.’נסיעה בעלייה וכו

כאשר אתה מאט את מהירותך לכדי £40
קמ“ש או פחות.

* ת שיוטבקר
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ה אזהר

ך פעילהרבות ואחיזת דת יציכאשר בקר£
)ASTC.(אם קיימת) מתחילה לפעול (

ך פעילהרבות ואחיזת דת יציעיין בנושא “בקר
)ASTC.6
)“ בעמוד 58

אףבות הילוכים אוטומטיות,כב עם תיבכלי ר£

ת השיוט עםעל פי שתופסק פעולת בקר

“ (הילוךNת בורר ההילוכים למצב “העבר

סרק), לעולם אל תעביר את בורר ההילוכים

“ (הילוך סרק) בעת הנהיגה. לא יהיהNלמצב “

לך כוח בלימת מנוע ואתה עלול לגרום לתאונה

ה.חמור

בוע בשל:ייתכן כי תפסיק לנהוג במהירות ק

בת לאזורכאשר מהירות  המנוע עולה ומתקר£
האדום במד הסל“ד (החלק הצבוע באדום במד

הסל“ד).

זהירות

בועה מופסקתאשר מהירות הנהיגה הקכ£
בדבאופן אוטומטי בכל אחד מהמצבים מל

אלה המצוינים לעיל, ייתכן כי קיימת תקלה
CRUISEכת. לחץ את המתג במער

CONTROLS ON/OFFלהפסקת פעולה של
כזכבך במרבדוק את רת השיוט, ודאג לבקר

שירות מורשה של מיצובישי.

בעהה להמהירות שנקחזר

בעה הופסקה באחדאם מהירות הנהיגה שנק

התנאים שתוארו בנושא “הפסקת פעולה“ בעמוד

בעה65
6, אתה יכול לחדש את המהירות שנק

), בנהיגהRES+) Cם לכן בלחיצה על מתג קוד

במהירות של 40 קמ“ש או גבוהה יותר.

עם זאת, בכל אחד מהתנאים הבאים, השימוש

במתג אינו מאפשר לך לחדש את מהירות

מת. במצבים הבאים יהיה עליךהנהיגה הקוד

ביעת המהירות:לחזור על תהליך ק

/CRUISE CONTROLS ONת שיוט מתג בקר£

OFF.לחוץ 

כת ההפעלהמתג מתג ההתנעה/מער£

.OFFמועברים למצב 

נורית החיווי כבתה.£

* ת שיוטבקר
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ה הער 

ב נסיעתך באמצעות מזהה את נתיLDWכת מער

כב עתידה אם הר) ומפיקה אזהרAמצלמה (

לסטות ממנו באמצעות התראה קולית וחזותית

ב
תכליתי.במסך המידע של הצג הר

LDWכיצד להפעיל )*LDW(ב ת סטייה מנתי אזהר

החיווי משתנה באופן הבא בהתאם למצב

כת.המער

כתהפעלת המער

כתכאשר אתה מעביר את מתג ההתנעה/מער

 שלON, נדלק נורית חיווי ONההפעלה למצב 

כתב ומציינת שהמערת סטייה מנתיאזהר

מופעלת.

כתהפסקת פעולה של המער


 תיכבה נורית החיוויLDWבלחיצה על מתג ה

כת. לחיצהותציין כי הופסקה פעולת המער

כת.ת על המתג תפעיל את המערחוזר

כאשר אתה מסובב את מתג ההתנעה או£

OFFכת ההפעלה למצב מעביר את מער


כת מנוטרלת, תופעל המערLDWבעוד ש

).LDW 1(מצב 

, שהואLDW 2בחור מצב באפשרותך אף ל

כת.המצב הכבוי של המער

 כדי לנטרל את1LDW. לחץ על מתג 

כת.המער

(LDW)*ב ת סטייה מנתיאזהר
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ה הער 

ה הער 

2. לחץ על המתג במשך 10 שניות או יותר.

יישמע צפצוף והתפקוד יעבור למצב

LDW 2.

 ונורית החיווי של3LDW. לחץ על מתג 

 הפעילה כבית.LDWכת ה
מער

כת העבר את המערLDW 1כדי לחזור למצב  

 במשך LDW10 ולחץ על מתג OFFלמצב 

שניות או יותר. יישמע צפצוף ומתבצע מעבר

.LDW 1למצב  

מצב המתנה

בכת מסוגלת לזהות את נתיבמצב המתנה המער

כב סוטהה קולית, כאשר הרנסיעתך ולהפיק אזהר

ב.מהנתי

ת אוטומטית ממצב פעיל למצבכת עוברהמער

המתנה, אם כל התנאים הבאים מתקיימים בו

ת לנוריתזמנית. נורית החיווי של המצב הפעיל עובר

החיווי של מצב המתנה (ירוקה).

כב 65 קמ“ש או גבוהה יותר.מהירות הר£

ידית האיתות לא מופעלת.£

ת מצוקה לא מופעלת.תאור£

דוושת הבלמים לא לחוצה.£

כת לזהותמזג האוויר לא מאפשרים למער£

ב משני הצדדים.את סימוני הנתי

ת למצב מופעל.כת מועברהמער£

ת במצב מופעל במשך כ
 7כת נשארהמער£

ת המצוקה מפסיקהשניות אחרי שתאור

ת למקומה.להבהב או ידית פנסי הפניה חוזר

בת סטייה מנתיאזהר

 (כתומה)LDWצפצוף נשמע לסירוגין ונורית 

ב אותוב או עזב את הנתיכב עוזמהבהבת כאשר הר

 במצב המתנה.LDWכת ומער

(LDW)*ב ת סטייה מנתיאזהר
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זהירות ה הער 

ךה נשמעת במשך 3 שניות לעראת האזהר£

ת למצב המתנהכת עובראו יותר, המער

ה הער ה מופסקת.לפני שהאזהר

ניתן לכבות זמנית את נורית החיווי של£

 באמצעות לחיצה על מתגLDWכת מער

LDW למצב OFF.

 בשל תקלהLDWנטרול 

 לא מופעלת בשל תקלה, תידלק נוריתLDWאם 

כת.החיווי (כתומה) של המער

כז שירות מורשה שלה זה נא פנה למרבמקר

כת.בדיקת המערמיצובישי ל

הה מעבר לטמפרטוראם המצלמה התקרר

ת לפעול במצבכת חוזרבעה מראש, המערשנק

הרגיל באופן אוטומטי.

 ביצועים מוגבלים 
 אלLDWכת למער£
ה.תסתמך עליה יתר על המיד

ה להפחית סיכונים אינה נועדLDWכת מער£
הקיימים אם אינך מביט קדימה (אלא לצדדים
או נוהג בחוסר זהירות) או הנובעים מראות

בצע. המשך ל’גרועה בשל מזג אוויר וכד
פעולות היגוי נכונות ונהג בבטחה.

בכת עשויה לא לזהות נכון את הנתיהמער£
בתנאים הבאים. אם צריך הפסק את פעולת

כת .המער

ב שלהך שסימוני הנתירבנהיגה בד£
הויים או מכוסים בבוץ,בנים או צהובים) ד(ל

כת לא מסוגלת לזהות אותם.לכן המער

ך כללרב חלשים, בדכאשר סימוני נתי£
פל או בנסיעהם, שלג או ערבנסיעה בגש
מול השמש.

ת תקלהאזהר

ה ספציפיתכת, תינתן אזהראם חלה תקלה במער

ה לסוג התקלה.הקשור

 חמה מדיLDWמצלמת 

כת מפסיקה לפעול זמנית מכיווןאם המער

ה, נדלקת התחממה יתר על המידLDWשמצלמת 

 פעילה.LDWכת נורית החיווי של מער

(LDW)*ב ת סטייה מנתיאזהר
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ה אזהר

זהירותזהירותזהירות

בך שסימוני הנתירכב נוסע בדכאשר הר£
ת תשלום אושלה נקטעו כגון בעמד

כים.רבצומת ד

ב הישניםך שסימוני הנתירבנסיעה בקטע ד£
שלו לא הוסרו לחלוטין, שיש בו צללים, דלג

ת צמיגיםשלא נמס, שלוליות בצור
ב (בפרטכת מזהה בתור סימוני נתישמער

ך מחזירים אור)רם כאשר פני הדאחרי גש
בלים אחרים.מים מבלאו גור

ב נסיעהבד נתיב אחר מלבנסיעה בסוג נתי£
ב עקיפה.או נתי

ךרב זמני בדב סגור או נתיבנסיעה ליד נתי£
שמתבצעים בה עבודות תיקון.

ב צר מאוד.בנסיעה בנתי£

כבכבך לרחק בין ראשר מתקצר המר£
בשלפניך (במיוחד אם סימוני הנתי

כב שלפנים שנוסע קרובמוסתרים בידי הר
מדי לסימון).

בובכניסה לצומת או לקטע כביש אחר ש£
ך סימונים מסובך.ישנו מער

ביםבו מספר הנתיבנסיעה בקטע כביש ש£
בים חוצים אחד אתבים רעולה/יורד או נתי

השני.

ב מסומן בקו כפול או בסימוןאם הנתי£
מיוחד אחר.

ך מפותלת או משובשת.רבנסיעה בד£

ם,ך חלקה המכוסה במי גשרבנסיעה בד£
.’שלג וכד

בו משתנים פתאוםבנסיעה בקטע כביש ש£
ה או יציאהה כגון כניסה למנהרתנאי תאור

ממנה.

בנסיעה בעיקולים חדים.£

אם פני הכביש מחזירים אור מהכיוון הנגדי.£

רגות אוכב מתנדנד בנסיעה על מדהר£
קטעי כביש חריגים אחרים.

כב לא מתאימה בשלת הראם תאור£
עדשות מלוכלכות או בלויות או פנסים

ראשיים לא מכוונים נכון.

כב נוטה לצד אחד בשל מטעןכאשר הר£
כבד או לחץ אוויר לא נכון בצמיגים.

כב שנוסע בכיוון הנגדיכאשר פנסי הר£

.LDWמאירים את מצלמת ה

כב מצויד בצמיגים לא תקנייםכאשר בר£
ה וצמיגבות צמיגים בלויים יתר על המיד(לר

חלופי קומפקטי) מותקנות שרשראות
בים לאכישלג או כאשר הוא משתמש בר

מפורטים כגון מתלה משופר.

ם,מית מכוסה בגשכאשר השמשה הקד£
.’מים, שלג, אבק וכד

פעל לפי ההוראות שלהלן, כדי לשמור על£
LDW.במצב תקין 

שמור תמיד על ניקיונה של השמשה£
מית.הקד

הימנע מהפעלת לחץ חזק או זעזוע על£

. אל תנסה לפרק אותה.LDWמצלמת ה

בש את התקנתה שלאסור בהחלט לש£

ה. המצלמה או להסירLDWמצלמת ה

כוונה באופן מדויק במפעל.

בקה) על השמשהבר (כגון מדאל תצמיד ד£
.LDWמית באזור שלפני מצלמת הקד

השתמש בחלקי החילוף המקוריים של£
מיצובישי, כדי להחליף את להבי המגבים.

המצלמה האחורית היא כלי עזר העוזר לנהג£

כב. טווחלראות את המכשולים שמאחורי הר

פעולתה מוגבל , לכן אל תסתמך עליה יתר על

ה. נהג בזהירות כפי שהיית עושה אםהמיד

כבך לא היה מצויד במצלמה. האחורית.ר

כבך בטוחב לרביבדוק בעצמך שהאזור מס£

לנסיעה. אל תסתמך על המצלמה האחורית

בד.בל

 מצלמה אחורית*

המצלמה האחורית מציגה את האזור שמאחורי

ב
ת הרכת התקשורכב על המסך של מערהר

) או על צג השמע.MMCSתכליתית של מיצובישי (

מצלמה אחורית*
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זהירות

טווח של מצלמה אחורית

טווח המצלמה האחורית מוגבל לאזור המוצג באיור.

המצלמה לא קולטת את שתי פינותיו ואת חלקו

התחתון של הפגוש האחורי.

בנסיעה לאחור ודא שהאזור פנוי ממכשולים.

מיקום המצלמה האחורית

) מותקנת ליד ידית הדלתAהמצלמה האחורית (

האחורית.

טווח פעולה של המצלמה האחורית

כיצד להשתמש במצלמה

האחורית

 בעוד שמתג ההתנעה/Rב למצב כאשר אתה משל

כבך, האזור שמאחורי רONכת ההפעלה במצב מער

 או על צג השמע.MMCSכת יוצג מיד על מסך מער

אם אתה מעביר את בורר/ידית ההילוכים לכל מצב

אחר, יחזור הצג למצבו המקורי.

ה הער 

ת בעדשההמצלמה האחורית מצויד£

ת העשויה להציג את העצמים קרובמיוחד

חוק יותר משהם בפועל.או ר

תמכיוון שהמצלמה האחורית מצויד£

ת, ייתכן כי הקווים על הצגבעדשה מיוחד

בילים.לא יהיו מק

בתנאים הבאים ייתכן כי תתקשה לראות£

את המוצג במסך, אך אין זו תקלה.

אור חלש (לילה)£

כב שממולאם אור השמש או פנסי הר£

עים ישירות בעדשה.פוג

ע ישירותסצנטי פוגאם פנס פלואור£

בעדשה, המסך עלול להבהב. אין זו

תקלה.

חיצהם או מי ראם המצלמה חמה וגש£

מקררים אותה, עדשת המצלמה עשויה

להתכסות באדים. תופעה זו אינה תקלה.

מצלמה אחורית*
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זהירות ה הער 

ה החיצונית גבוהה או נמוכהאם הטמפרטור£
מדי, המצלמה האחורית עשויה להתכסות

באדים. אין זו תקלה.

אם מכשיר רדיו מותקן ליד המצלמה,£
כתהתמונות עלולים ליצור הפרעות במער

ה הלקוי.החשמל ולגרום לתפקוד

לא ניתן לראות מכשולים בבירור אם המצלמה£
המת מטיפותמלוכלכת. אם העדשה מזד

מים, שלג, בוץ או שמן, נגב שאריות אלה בלי
לשרוט את העדשה.

נא הקפד על אמצעי הזהירות הבאים.£
התעלמות מהם עלולה להוביל לתקלות

במצלמה.

אל תחשוף את המצלמה לזעזועים כגון£
חבטה או זריקה.

אל תשתמש בחומרים אורגניים, שעווה,£
מסיר שמן או מנקה חלונות, כדי לנקות

אותה. אם השתמשת בחומרים אלה,
נגב אותם מיד.

אל תתיז מים רותחים על העדשה.£

אל תתיז מים על המצלמה או על£
בתה הקרובה.ביס

אל תנתק את המצלמה, תפרק אותה או£
תבצע בה שינויים.

ת התמונותאל תשרוט את המצלמה, אחר£
לולות להיות מעוותות.ע

קווי ייחוס על המסך

) מוצגיםAקווי ייחוס והקו העליון של הפגוש האחורי (

על המסך.

חק של כ
50 ס“מ) מציין מרBקו אדום (£

מאחורי הפגוש האחורי.

חק של כ
) מציינים מרCשני קווים ירוקים  (£

כב.כב הר20 ס“מ ממר

חקקווים חוצים קצרים (1 עד 3) מציינים מר£

מהפגוש האחורי.

כב, כמות הדלק,בשל מספר האנשים בר£

ךרהמשקל ומיקום המטען ו/או תנאי הד

הקווים בתמונה המצלמה האחורית עלולים

כב ביחס לכביש.לתאר לא נכון את מיקום הר

בד ותמידהשתמש בקווי ייחוס להנחיה בל

כב לפני שאתהב לרביבדוק את האזור מס

נוזע לאחור.

ךבקצה האחורי של הפגוש האחורי בער1:

כ
 100 ס“מ2:

כ
 200 ס“מ3:

ךרבין פני הדהבדלים בין התמונה בצג ל

בפועל

כב נמדדים עלחק ורוחב הרקווי הייחוס של מר

ה ומישורית.במקרים הבאים ייתכנוקרקע ישר

חק בפועל.בין המרהבדלים בין קווי הייחוס המוצגים ל

כב שוקע בשלכאשר החלק האחורי של הר

משקל הנוסעים והמטען

קווי הייחוסים וצגים קרוב יותר משהם בפועל.

חוק יותרלכן אם ישנו מכשול בעליה, הוא נראה ר

ממיקומו האמיתי.

מצלמה אחורית*
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 :Aעצמים בפועל

 :Bעצמים המוצגים על המסך

כב שוקעכאשר החלק האחורי של הר∞

בשל משקל הנוסעים והמטען

חק עד העצםקווי הייחוס מוצגים קרוב יותר מהמר

בפועל. לפיכך, אם ישנו מכשול בשיפוע עולה, הוא

חוק יותר.נראה ר

 :Aעצמים בפועל

 :Bעצמים המוצגים על המסך

כבאם ישנו שיפוע יורד מאחורי הר∞

חק עדחוק יותר מהמרקווי הייחוס מוצגים ר

המכשול בפועל.

לפיכך, אם ישנו מכשול בשיפוע היורד, הוא נראה

קרוב יותר.

 :Aעצמים בפועל

 :Bעצמים המוצגים על המסך

כבאם עצמים מוצקים נמצאים קרוב לר∞

אם חפצים מוצקים נמצאים קרוב למכונית,

חק המוצג על המסך עלול להיות שונההמר

חק בפועל.מהמר

כב המשאית,עים במרמכיוון שקווי הייחוס לא נוג

כב. עם זאת,ע ברבאיור נראה כאילו המכשול לא יפג

כב המשאית נכנסכב עלול לפגוע במשאית כי מרהר

למסלול בפועל.

מצלמה אחורית*
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אמצעי זהירות בעת העמסת
מטען

 העמסת מטען

זהירות

בעת הטענת מטען, יש להקפיד על מספר£
כללים.

יש לאחסן מטען וחבילות באזור המיועד£
לכך, ככל שניתן.

ת גרורגריר 

הכבך, כאשר יש לך התקן גרירכדי לגרור גרור עם ר
כזמותקן, העומד בתקנות הרלוונטיות, התייעץ במר

שירות מורשה של מיצובישי.

ת גרור, עשויות להשתנותעות לגרירהתקנות הנוג

ממדינה למדינ. אנו מייעצים לך לציית לתקנות

התקפות בישראל.

זהירות

סכנת תאונה!£

ה בהתאם להנחייתיש להתקין התקן גריר

.ת מיצובישיחבר

זהירות

יש לחלק את המטען באופן שווה, כך£
.םידדצה דחאב רתוי דבכ סמוע רצווי אלש

אין להניח מטען או חבילות על לוח£
המחוונים.

בנוסף, אין לערום חבילות או מטען על
במי או על המושב הנוסע הקדמוש

ה הראיה של הנהגהאחורי. חסימת שד
ה של חבילות ומטען בתוך תאותנועה חד

ה של בלימת פתע,הנוסעים, במקר
עלולות לגרום לתאונה קשה או לפציעה

ה.חמור

בות לעצמים מוצקיםהתקר∞

כב נועדו לציין אתחק ורוחב רקווי הייחוס עבור מר

חק עד לעצם שטוח כגון פני כביש שטוחיםהמר

חק עד העצם המוצג על המסךומישוריים. לכן, המר

חק בפועל. אל תסתמךעלול להיות שונה מהמר

חק עד עצמים מוצקים.עליהם לחישוב מר

 נראית הקרובה ביותר,Bה דוגמה: על המסך הנקוד

Aה חק. הנקודר המרד בסA ו
 Cאחריה הנקודות 

הכב והנקודחק זהה מהר נמצאות במרBה והנקוד

Cה חוקה מהנקוד רAה   ומנקודB.

העמסת מטען



      6-75

 6

      התנעה ונהיגה

בגרור רורגל ןתינש יברמ לקשמ

לוצי לע יברמ לקשמו םימלב םע

רורגה

בי שניתן לגרורלעולם אל תחרוג מעל המשקל המר

בי על יצול הגרורבגרור עם בלמים, ומהמשקל המר

כב“ בעמודהרשום במפרטים (עיין בנושא “משקל ר

.(11
8

אם אתה גורר גרור בגובה העולה על 1,000 מטרים

10% 
מעל פני הים, הפחת את משקל המטען ב

ב, לכל גובה נוסףבי המשולמהמשקל הכללי המר

של 1,000 מטרים מעל פני הים, מאחר שהספק

ה בצפיפות  האוויר.ב הירידהמנוע יורד עק

המפרטים להתקנת התקן גריר

בלה הבאה למידע אודות נקודות ההתקנהעיין בט

)Aה.) להתקן הגריר

ה הער 

אם אתה עומד לגרור גרור, הקדש תשומת£

ב לנקודות הבאות.ל

כב כלליפריטים 7, 8, 9, 10, 11: משקל ר 30 מ“מ30 מ“מ1

55 מ“מ55 מ“מ2

60 מ“מ60 מ“מ3

925 מ“מ925 מ“מ4

19.5 מ“מ19.5 מ“מ5

88 מ“מ88 מ“מ6

    תא נוסעיםתא נוסעים

Clubכפול     


 688 מ“מ,681 
 697 מ“מ7 681


 694 מ“מ*6991 מ“מ* 6882


 647 מ“מ,640 
 655 מ“מ8 640


 653 מ“מ*6581 מ“מ* 6472


 622 מ“מ,615 
 630 מ“מ9 615


 628 מ“מ*6331 מ“מ* 6222

440
 447 מ“מ,440
 456 מ“מ10

4472
 453 מ“מ*4581 מ“מ*


 534 מ“מ,494
 544 מ“מ11 494


 536 מ“מ*5461 מ“מ* 5052

1,010 מ“מ1,010 מ“מ12

1,090 מ“מ1,090 מ“מ13

40 מ“מ40 מ“מ14

1,482 מ“מ1,482 מ“מ15

502.5 מ“מ502.5 מ“מ16

541 מ“מ541 מ“מ17

תא נוסעיםתא נוסעים

Clubכפול

ה 17 אינץ‘כב עם צמיגים במיד1*:  כלי ר

 , כלי245/70R16 וצמיגים 2WDכב עם 2*:  כלי ר

ה 17 אינץ‘ וצמיגים במיד4WDכב עם ר

ת גרורגריר
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ת גרורגריר

ה הער 

כים בפריטים 7, 8, 9, 10, 11 מתאימיםהער  £

כים אלה עשוייםכב ללא מטען. ערלכלי ר

להיות שונים בהתאם לסוג הצמיגים, ציוד

אופציונלי ומצבי המתלים.

עצות הפעלה

ת גרורכבך לפני גרירבצע טיפול תחזוקה בר£

ת לכוונון המנוע,ב מיוחדכבד, הקדש תשומת ל

למצב הבלמים, לגלגל ההגה ולצמיגים. תקן את

כים המפורטים עבורלחץ האוויר בצמיגים לער

ת גרור. (עיין בנושא “לחצי ניפול בצמיגים“גריר

בעמוד 12
10). בדוק את הצמיגים, החיווט

והבלמים (אם קיימים) בגרור.

כב שלפניך. אםחק גדול מהרשמור על מר£

הגרור מתחיל להיטלטל או אם אתה מתקשה

לשלוט בו, האט בזהירות או הפעל את בלמי

כב. עצורהגרור (אם קיימים), לא את בלמי הר

כב ואת הגרור במקום בטוח. אחדאת הר

מים לטלטול הוא חוסר האיזון בגרור, ועדהגור

שלא יתוקן ימשיך הגרור להיטלטל. חלק את

ת בגרור ובדוק שוב את הבעיה.המטען אחר

וודא שמהירות הנסיעה לא חורגת מהמהירות£

ת גרור.ת לגרירבית המותרהמר

כבכדי למנוע את החלקת המצמד (כלי ר£

בד), אלבת הילוכים ידנית בלהמצוידים בתי

רשתתריץ את המנוע במהירות גבוהה מהנד

לתחילת נסיעה.

כדי למנוע זעזועים מהבלמים שהופעל עליהם£

ב מדי, לחץ על הדוושה בעדינות תחילהעומד ר

ולחץ לחץ חזק יותר בהמשך.

כדי לנצל את בלימת המנוע במלואה, הורד£

ה.הילוך לפני שאתה מתחיל לנסוע ביריד

ה מופעלכב, הבלמים, המצמד והשלדעל המר£

ת גרור..לחץ נוסף במהלך גריר

בה גבוהה יותר והתנגדותכימשקל כבד יותר, ר£

אוויר מעלים את תצרוכת הדלק.

כבאמצעי זהירות נוספים עבור כלי ר

בת הילוכים אוטומטיתהמצוידים בתי

רונותמומלץ לעבור להילוך שני במצב ספורט במד

ובמהירות נמוכה. השתמש בהילוך ראשון במצב

כים הרריות, כדי לנצל את בלימת המנוערספורט בד

כת הבלמים. עם זאת, הקפד לאוכדי לסייע למער

ת להילוך שנבחר.בית המותרלחרוג מהמהירות המר
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לנהיגה מהנה

ציוד אופציונלי*:

כזייםפתחי אוורור מר�1

פתחי אוורור צדדיים�2

כוונון זרימת אוויר וכיוון  פתחי אוורור

כזייםפתחי אוורור מר

, כדי לכוונן את זרימת האוויר .(A)הזז את הכפתור 

ת פתחי אוויר, הזז את הכפתור פנימה ככללסגיר

שניתן.

ה הער 

כב עם מיזוג אוויר, האוויר הקרבכלי ר£

ברם אדים. הדמהמאווררים עלול להיראות כזר

נובע מכך שאוויר לח שמקורר באופן פתאומי

כת מיזוג האוויר. האדים ייעלמו לאחרע“י  מער

עים.מספר רג

 על פתחי’היזהר לא לשפוך משקאות וכד£

כת מיזוג האוויר לאת, מערהאוורור. אחר

תפעל כהלכה.

פתחי אוורור

פתוח1.

ורסג2.

פתחי אוורור  צדדיים

ם האוויר.), כדי לכוון את זרAהזז כפתור (

)Aכדי לסגור את פתח האוורור, הזז כפתור (

החוצה ככל האפשר.

פתוח1.

ורסג2.

ה הער 

     ימני                              שמאלי

אל תניח משקאות על לוח המכשירים. אם£

הם יישפכו לתוך פתחי האוורור, הם עלולים

כת.לגרום נזק למער
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שינוי מצבי הפעלה

לשינוי מקום היציאה של האוויר וכמות האוויר המגיעה מפתחי האוורור סובב את בורר מצב הפעלה (עיין בנושא ”חוגה“ בעמוד  7�6).

ה“ בעמוד 7�14 ).“ בעמוד 7�14 או מתג ההפשרMODEה. עיין בנושא ”מתג  או מתג ההפשרMODEת אקלים אוטומטית, לחץ על מתג כב בעלי בקרבכלי ר

מת כמות האוויר המגיע המפתחי האווירהסמלים הבאים מציינים את ר

 כמות אוויר קטנה:

: כמות אוויר בינונית

: כמות אוויר גדולה

ת מצב וזרימת אוויר לפתחי אווירבחיר

   מצב לפנים   מצב  לפנים/רגליים   מצב רגליים

ה   מצב רגליים/הפשרה   מצב הפשר

פתחי אוורור
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ה הער 

חימום/מיזוג אוויר ידני*

  חימום / מיזוג אוויר ידני

ניתן להשתמש בחימום/מיזוג אוויר ידני רק כאשר

המנוע פועל.

הלוח בקר

בורר מצבי הפעלה1-

עמוד 5�25 › ת חלון אחורימתג הפשר2-

בורר מהירות המאוורר3-

מתג מיזוג אוויר*4-

הת טמפרטורבורר בקר5-

ת אווירידית בחיר6-

הבורר טמפרטור

ה בכיוון השעון לאוויר חםסובב את בורר הטמפרטור

יותר או נגד כיוון השעון לאוויר קר יותר.

זהירות

ת נוזל קירור המנוע נמוכה,כאשר טמפרטור£

ת האוויר המגיע מהמחמם תהייהטמפרטור

קריר/קר עד שהמנוע יתחמם, גם אם תעביר

את הבורר למצב אוויר חם.

ה הער 

כת עצור וסעכב המצוידים במערבכלי ר£
)Auto Stop & Go � AS&Gבמהלך פעולת ,(

כת החלונות עשויים להתכסות באדים.המער
ה, כדיה זה, לחץ על מתג ההפשרבמקר

יתבהרו החלונות.ש
בורר עצמת המאוורר

בחר את עצמת המאוורר הרצויה באמצעות

בוב הבורר בכיוון או נגד כיוון השעון.סי

בובבות סירגה בעקעצמת המאוורר עולה בהד

הבורר ימינה.

כאשר מיזוג אוויר פועל מהירות הסרק£

חס המזגןעשויה לעלות מעט, מכיוון שמד

מתחיל/מפסיק לפעול אוטומטית. כאשר

בת הילוכים אוטומטיתכב שמצויד בתיהר

נייח, לחץ על דוושת הבלמים במלואה כדי

כב.למנוע את זחילתו של הר
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חימום/מיזוג אוויר ידני*

בורר מצב אוויר

ת האוויר השתמש בבורר האוויר.לשינוי בחיר

אוויר חיצוני £

ם לתוך תא הנוסעים.אוויר חיצוני מוזר

אויר ממוחזר £

האוויר ממחוזר בתוך תא הנוסעים.

זהירות

אוויר ממוחזר) לפרק( שימוש במצב £

ברות אדים עלזמן ארוך עלול לגרום להצט

החלונות.

בורר מצבי הפעלה

כדי לשנות את מצב זרימת האוויר וכמות האוויר

היוצאת מהמאווררים, סובב את בורר מצב

ההפעלה.

(עיין בנושא “שינוי מצבי הפעלה“ בעמוד 7�4).

ה הער 

אוויר( בהפעלה רגילה השתמש במצב £

חיצוני), כדי לשמור על שקיפות השמשה
המית וחלונות הצד של הדלתות ולהסרהקד

מית.מיידית של אדים או כפור מהשמשה הקד

רשים ביצועי קירור גבוהים או אם האוויראם נד
החיצוני מאובק או מזוהם, השתמש במצב

אוויר ממוחזר). עבור  למצב ( 

(אוויר חיצוני) כדי להגביר את עוצמת האיוורור
מית.ברות אדים על הקדולמנוע הצט

זהירות

ה הער 

אם אתה מפעיל את מיזוג האוויר במצב£

, מנע את הופעת האדים על או 

החלונות באמצעות הכנסת האוויר החיצוני

ך פתחי יניקת אוויר. עיין בנושא “בורררד

אוויר“ בעמוד זה.

םהאוויר זור או  ת מצב אם בחר£

בעיקר אל חלקו העליון של תא הנוסעים.

ם האוויר זור,או  ת מצב אם בחר

בעיקר לאזור הרגליים.

םהאוויר זור או  ת מצב אם בחר£

 או בעיקר לאזור הרגליים. במצב 

מיתם בעיקר לשמשה הקדהאוויר זור

ולחלונות.
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מתג מיזוג האוויר*

חימום/מיזוג אוויר ידני*

זהירות

שימוש במיזוג האוויר עשוי לגרום לעליה קלה£

חסבובי הסרק של המנוע בשעה שהמדשל סי

כב עםמופעל/מנותק באופן אוטומטי. כאשר ר

בת הילוכים אוטומטית נייח, לחץ על דוושתתי

כב.הבלם במלואה כדי למנוע “זחילת“ הר

כת מיזוג האווירהפעלת מער

לחץ על המתג כדי להפעיל את מיזוג האוויר. נורית

) תידלק.A החיווי (

לחץ על המתג שנית כדי לכבות את מיזוג האוויר.

נורית החיווי תיכבה.

חימום

ה הער 

בע  את עוצמת המאווררבי קלחימום מר£

.3רגה לד

זהירות

כב עם מיזוג אוויר ידני)קירור (ר

אם האוויר החיצוני מאובק או מזוהם או£

מה גבוהה, כוונן אתרש קירור בראם נד

 (אוויר ממחוזר)בורר האוויר למצב 

ה ימינה עד הסוף.ואת בורר הטמפרטור

מעת לעת העבר את בורר האוויר למצב

ברות(אוויר חיצוני) למניעת הצט 

אדים על החלונות.

ברצונך להפעילבחר את הבוררים ואת המתגים ש

תך.בהתאם למטר
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חימום/מיזוג אוויר ידני*

שילוב בין אוויר לא מחומם לאוויר מחומם

מית והחלונותת השמשה הקדהפשר

זהירות

ך כלרמטעמי בטיחות, וודא שהראות ד£

ה.החלונות ברור

ה רגילההפשר

הה מהירהפשר

הכנסת אוויר חיצוני

ה הער 
ה יעילה כוון את פתחי האוורורלהפשר£

הצדדיים אל החלונות הצדיים.

ה למצבאל תסובב את בורר הטמפרטור£

ע בחלונותבי. אוויר קר פוגהקירור המר

ה.ומונע הפשר
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לנהיגה מהנה

ת אקלים אוטומטית*  מיזוג אוויר בקר

המתג טמפרטור1.

מתג מיזוג אוויר2.

Modeמתג 3.

מתג עוצמת המאוורר4.

בורר אוויר5.

ת אקלים אוטומטית*מיזוג אוויר בקר

ניתן להשתמש במיזוג האוויר רק כשהמנוע פועל.

הלוח בקר

המתג הפשר6.

AUTOמתג 7.

עמ 5�25 ›ת חלון אחורי מתג הפשר8.

בוימתג כי9.

עמ 7�11 ›ה תצוגת טמפרטור10.

מחוון מיזוג אוויר11.

תצוגת מצב הפעלה12.

תצוגת עוצמת המאוורר13.

ת אקלים אוטומטיתמיזוג אוויר של בקר
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ה בצד הנהגמתג טמפרטור1.

מתג מיזוג אוויר2.

מתג עוצמת מאוורר3.

Modeמתג 4.

ה בצד הנוסעמתג טמפרטור5.

בורר אוויר6.

המתג הפשר7.

AUTOמתג 8.

עמ 5�25 ›ת חלון אחורי מתג הפשר9.

בוימתג כי10.

ה עבור צד הנהגתצוגת טמפרטור11.

עמ 7�11 ›

Dualמחוון 12.

תצוגת מצב הפעלה13.

ה עבור צד הנוסעתצוגת טמפרטור14.

עמ 7�11 ›

מחוון מיזוג אוויר15.

תצוגת עוצמת מאוורר16.

ה הער 

)Aה פנימי (כב מותקן חיישן טמפרטורבר£

ברבמיקום המצוין באיור. לעולם אל תניח ד

בש את הפעלתועל החיישן, כדי לא לש

התקינה.

ת אקלים אוטומטית דו�אזוריתמיזוג אוויר של בקר

ת אקלים אוטומטית*מיזוג אוויר בקר
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לנהיגה מהנה

ה הער 

ת אקלים אוטומטית*מיזוג אוויר בקר

ה הער 

ה הער 

במזג אוויר קר מאוד ייתכנו עיכובים£

בהפעלתו של מסך מיזוג האוויר. מצב זה

אינו מציין תקלה.

בורר עוצמת מאוורר

 בבורר עצמת המאוורר, כדילחץ על £

להגביר את עצמת המאוורר.

 בבורר עצמת המאוורר, כדילחץ על £

להפחית את עצמת המאוורר.

).Aת תופיע בתצוגה (בחרעצמת המאוורר ש

להגביר�1

להפחית�2

המתג טמפרטור

ה, כדיעל מתג הטמפרטור או  לחץ על 

ה הרצויהה הרצויה. הטמפרטורלעבור לטמפרטור

).Aתוצג בתצוגה (

ה של מיזוג האוויר משתנהך הטמפרטורער£

הה של הטמפרטורת המידיחד עם יחיד

ב�תכליתי.החיצונית המופיעות בצג הר

ה שלעיין בנושא “שינוי יחידות המיד

ה“ בעמוד 5�10.הטמפרטור

כת תפיקכב עם מנוע בנזין, המערבכלי ר£

אוויר חם רק אחרי שיתחמם המנוע. כדי

מיתלמנוע הופעת אדים על השמשה הקד

ועל החלונות, יש להפעיל את המאוורר

 ולהפחית את עצמתו בעודבמצב 

.AUTOכת פועלת במצב שהמער

כה הגבוה אוה בעררה הוגדאם טמפרטור£

רות של מיזוגת האוויר והגדהנמוך, בחיר

האוויר ישתנו באופן הבא.

ת האוויר מתבצעת ידניתכמו כן, אם בחיר

אחרי הפעלה אוטומטית, יש להמשיך

כת ידנית.ולהפעיל את המער

החימום מהיר (כאשר הטמפרטור£

כה הגבוה ביותר)ה לעררהוגד

ייכנס אוויר חיצוני ויופסק מיזוג האוויר.

הקירור מהיר (כאשר הטמפרטור£

כה הנמוך ביותר)ת בעררמוגד

האוויר הפנימי ממוחזר ומיזוג האוויר

יפעל.

רות מפעל.רות המתוארות לעיל הן הגדההגד

ניתן להתאים את מצב האוויר ואת מתגי מיזוג האוויר

ך הפעלה(שינוי הגדות תפקוד), וניתן לשנות לפי צור
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שימוש מתמשך באוויר ממוחזר עלול לגרום£

ברות אדים על החלונות.להצט

ת אקלים אוטומטית*מיזוג אוויר בקר

ה הער 

במצב רגיל השתמש באוויר חיצוני, כדי£

מיתלשמור על שקיפות השמשה הקד

ברותה של הצטה מהירוחלונות הצד, ולהסר

אדים או כפור על מהחלונות.

רש קירור מהצד או אם האוויר החיצוניאם נד

מאובק או מזוהם, השתמש במצב מחזור

אוויר. מעת לעת עבור למצב של אוויר

חיצוני, כדי להגדיל את שיעור האוורור

ברות אדים על גבי החלונות.למניעת הצט

אוטומטית של מצב אוויר חיצוני ושל מיזוג האוויר.

כז שירות מורשהלמידע נוסף מומלץ לפנות למר

של מיצובישי.

עיין בנושא “התאמה אישית של מתג מיזוג האוויר“

בעמוד 7�14.

ת מצבעיין בנושא “התאמה אישית של בחיר

האוויר“ בעמוד 7�13.

מצב מסונכרן ומצב דו�אזורי*

ה בצד הנהג ובצד הנוסעבקר את הטמפרטורניתן ל

).A בתצוגה (DUALבנפרד. במצב זה יופיע המחוון 

מצב מסונכרן£

ה בצד הנהג,אם נלחץ מתג הטמפרטור

ך זהה.ר לערה בצד הנוסע תוגדהטמפרטור

מצב דו�אזורי£

ה בצד הנוסעאם נלחץ מתג הטמפרטור

כת למצב דו�במצב מסונכרן, תעבור המער

האזורי. במצב זה ניתן להגדיר את הטמפרטור

בנפרד עבור צד הנהג וצד הנוסע באמצעות

המתגים הנפרדים.

, כדי לשוב למצבAUTOלחץ על מתג 

מסונכרן.

בורר מצב אוויר

ת האוויר לחץ על בורר מצב האוויר.בחירל

) כבויהAנורית חיווי (אוויר חיצוני:£

ם לתוך תא הנוסעים.אוויר חיצוני מוזר

) דולקתAאוויר ממוחזר: נורית חיווי (£

האוויר ממוחזר בתוך תא הנוסעים.
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לנהיגה מהנה

ה הער 

זהירות

ת אקלים אוטומטית*מיזוג אוויר בקר

ה הער 

מהת נוזל הקירור עולה לרכאשר טמפרטור£

מסוימת, מצב האוויר  עובר אוטומטית

) נדלקת.Aלמצב מחזור אוויר ונורית החיווי (

כת לא תעבור למצב אווירב זה המערבשל

חיצוני, אפילו בלחיצה על המתג.

התאמה אישית של מצב האוויר∞

ניתן לשנות את התפקודים באופן המתואר להלן.

ת אוויר אוטומטיתהפעל בקר£

 נלחץ, בורר מצב האווירAUTOכאשר מתג 

מבוקר אוטומטית אף הוא.

ת אוויר אוטומטיתנטרל בקר£

 לחוץ, בורר מצבAUTOאפילו אם מתג 

האוויר לא מבוקר אוטומטית.

רותשיטה לשינוי הגד£

החזק את בורר מצב האוויר לחץ במשך 10

שניות או יותר.

ה משתנה מפעיל למנוטרלרכאשר ההגד£

יישמעו 3 צפצופים ונורית החיווי תהבהב 3

פעמים.

ה משתנה ממנוטרל לפעילרכאשר ההגד£

יישמעו 2 צפצופים ונורית החיווי תהבהב

3 פעמים.

ת אוויר אוטומטיתת המפעל היא בקררהגד£

פעילה.

ה נלחץ כדי למנועכאשר מתג ההפשר£

ברות אדים על החלונות, המאוורר עוברהצט

אוטומטית למצב אוויר חיצוני, אפילו אם

ה האוטומטית מבוטלת.הבקר

AUTOמתג  

)A  תידלק נורית החיווי (AUTOבלחיצה על מתג 

ת מצב ההפעלה, עצמת המאוורר, מצבובחיר

ה ומיזוגהאוויר (חיצוני/ממוחזר), הטמפרטור

בוקרו אוטומטית.האוויר י

מתג מיזוג אוויר

לחץ על המתג, כדי להפעיל את מיזוג האוויר.

).A( יופעל על הצג המחוון 

כת.לחץ על מהתג שוב, כדי לכבות את המער

אם אתה משתמש במיזוג האוויר מהירות£

חסהסרק עשויה לעלות מעט בעוד שמד

כת מופעל/מופסק אוטומטית. אםהמער

בת הילוכים ידנית נייח, לחץכב בעל תיר

במלואה על דוושת הבלמים, כדי למנוע את

כב.זחילת הר
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ה הער 

ת אקלים אוטומטית*מיזוג אוויר בקר

ה הער 

ה תקלה במיזוג האוויר, תהבהבאם אותר£

. לחץ על מתג מיזוג האווירנורית החיווי 

פעם אחת, כדי לכבות אותו ואז לחץ עליו

 לאשוב, כדי להדליק אותו. אם נורית 

כת. אם הואמהבהב, אין תקלה במער

בדוק אתמתחיל להבהב, מומלץ ל

כת.המער

התאמה אישית של מתג מיזוג האוויר∞

ניתן לשנות את התפקודים באופן הבא.

ה אוטומטית של מיזוג אווירהפעלת בקר£

 לחוץ או מתגAUTOכאשר מתג 

מתה הנמוכה, מתגר ברה הוגדהטמפרטור

מיזוג האוויר מבוקר אוטומטית.

ה אוטומטית של מיזוג אווירנטרל בקר£

מתג מיזוג האוויר לא מבוקר אוטומטית כל

עוד הוא לא מופעל.

רותשיטה לשינוי הגד£

החזק את מתג מיזוג האוויר לחות במשך 10

שניות או יותר.

ה משתנה מפעיל למנוטרלרכאשר ההגד £

 הבהב 3יישמעו 3 צפצופים מחוון 

פעמים.

ה משתנה ממנוטרל לפעילרכאשר ההגד £

 תהבהביישמעו 2 צפצופים ומחוון 

3 פעמים.

ת אוויר אוטומטיתת המפעל היא בקררהגד£

פעילה.

ה נלחץ כדי למנועכאשר מתג ההפשר£

ברות אדים על החלונות, המאוורר עוברהצט

אוטומטית למצב אוויר חיצוני, אפילו אם

ה האוטומטית מבוטלת.הבקר

בוימתג כי

גוזימ תכרעמ תא תובכל ידכ ,גתמה לע ץחל

.ריוואה

MODEמתג 

רדכל לחיצה על במתג משנה את מצב ההפעלה בס

. המצב  ∑    ∑   ∑    ∑   הבא: 

ת).  עיין בנושא “בחירAשנבחר מופיע על הצג (

מצב הפעלה“ בעמוד 7�4.

המתג הפשר

כאשר מתג זה לחוץ משתנה מצב ההפעלה

) תידלק.A( נורית החיווי למצב 

). עיין בנושאBהמצב שנבחר מופיע על הצג (

ת מצב הפעלה“ בעמוד 7�4.“בחיר
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לנהיגה מהנה

ה הער 

זהירות

ה הער 

כתה מערבות לחיצה על מתג ההפשרבעק£

ת אוטומטית למצב אווירמיזוג האוויר עובר

חיצוני (לא ממוחזר). מעבר אוטומטי זה

ברות אדים עלמתבצע, כדי למנוע הצט

ההחלונות, גם אם תפקוד “נטרל בקר

אוטומטית של מיזוג אוויר“ או תפקוד “נטרל

ת אוויר אוטומטית“. עיין בנושא “התאמהבקר

אישית של מתג מיזוג האוויר“ בעמוד 7�14

או “התאמה אישית של מצב האוויר“ בעמוד

.7�13

כת במצב אוטומטיהפעלת המער

AUTOכת במצב בתנאים רגילים הפעל את המער

ופעל באופן הבא:

.AUTOלחץ על מתג 1.

ה הרצויה באמצעותר את הטמפרטורהגד2.

ה.מתג הטמפרטור

בורר המצבים, עצמת המאוורר, אוויר חיצוני/

ממוחזר ומצב ההפעלה של מיזוג האוויר מבוקרים

אוטומטית.

אם אתה משתמש במיזוג האוויר מהירות£

חסהסרק עשויה לעלות מעט בעוד שמד

כת מופעל/מופסק אוטומטית. אםהמער

בת הילוכים ידנית נייח, לחץכב בעל תיר

במלואה על דוושת הבלמים, כדי למנוע את

כב.זחילת הר

אם בורר עצמת המאוורר, מתג מיזוג£

 או בורר מצב האווירODEהאוויר, מתג 

כת מופעלת במצבמופעלים בעוד שהמער

AUTOהתפקוד הרלוונטי יופעל ידנית, אך ,

בוקרו אוטומטית.שאר התפקודים י

כת במצב ידניהפעלת המער

בקרעצמת מאוורר ומצב פתחי האוורור ניתן ל

ידנית באמצעות הצבה של בורר עצמת המאוורר

 במצב הרצוי.MODEומתג 

כדי לחזור להפעלה אוטומטית לחץ על מתג

AUTO.

ת אקלים אוטומטית*מיזוג אוויר בקר
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כב בצל.החנה את הר£

כב תחת קרני השמש החמותהחניית הר
כבה קיצונית בתוך הרתגרום לעליית טמפרטור

כב.רש לקירור פנים הרותאריך את הזמן הנד

רש בכל זאת להחנות בשמש, פתחאם נד
למשך מספר הדקות הראשונות את החלונות
בעת פעולת מיזוג האוויר כדי להוציא את האוויר

החם החוצה.

כת המיזוג,סגור את החלונות בעת פעולת מער£
כניסת אוויר חיצוני פנימה תקטין את יעילות

כת.הקירור של המער

ה הפנימיתקירור יתר אינו בריא. הטמפרטור£
המתחת לטמפרטור C° 5-6 צריכה להיות

החיצונית.

עצות חשובות להפעלת

מיזוג האוויר

מית והחלוןת השמשה הקדהפשר

האחורי

עצות חשובות להפעלת מיזוג האוויר

זהירות

ה הער 

ה הער 

המטעמי בטיחות, וודא שיש לך ראות ברור£

מבעד לחלונות.

בע את בורר מצב האוויר לכניסת האווירק1.

החיצוני.

. למצב MODEבע מתג ק2.

בחר את עצמת המאוורר בלחיצה על בורר3.

עצמת המאוורר.

ה הרצויה בלחיצה עלבחר את הטמפרטור4.

ה.מתג הטמפרטור

לחץ על מתג מיזוג אוויר.5.

הה מהירהפשר∞

ה, כדי לשנות את מצבלחץ על מתג ההפשר1.

.

בית.הפעל את המאוורר בעצמה מר2.

בי.כה המרה לערבע את הטמפרטורק3.

םכדי להפשיר חלונות ביעילות, כוון את זר£
האוויר היוצא מפתחי אוורור צדדיים אל

חלונות הצד.

כה הנמוךה לעראל תגדיר את הטמפרטור£
תביותר, מכיוון שאוויר קר מונע את הפשר

החלונות.

, אם מתגAS&Gכת בכלי המצוידים במער£
כת ה�ה נלחץ, לא תופעל מערההפשר

AS&Gוהמנוע לא ידומם אוטומטית אפילו 
ה למנועכב נעצר. פעולה זו נועדאם הר

ברות אדים על החלונות.הצט ה רגילהלהפשר∞
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ב מסנן אוויר לסילוקכת מיזוג האוויר משולבמער

אבק, ולכלוך מהאוויר.

עליך להחליף תקופתית את מסנן האוויר.  למידע

ת השירות.אודות מרווחי זמן לתחזוקה, עיין בחובר

מטהר אוויר*  

ה הער 

כיםרנהיגה בתנאים מסוימים כגון נהיגה בד£

מאובקות ושימוש תכוף במיזוג האוויר, יכולה

לקצר את  חיי השירות של המסנן.  כאשר

שיעור זרימת האוויר יורד באופן פתאומי, או

מית או החלונותכאשר השמשה הקד

ך בהחלפתמתכסים באדים בקלות, יש צור

בדוקמסנן האוויר. אנו ממליצים לך לדאוג ל

אותו.

מטהר אוויר

כת וודא שפתח יניקתבעת הפעלת המער£

מית,האוויר אשר ממוקם לפני השמשה הקד

חופשי ונקי מחסימות כגון עלים או שלג

מתברות עלים במבואת היניקה גורהצט

להקטנת כמות האוויר כולל סתימת פתחי ניקוז

המים של המבואה.

למניעת סינוור מלפנים1.

למניעת סינוור מהצד2.

  מגני שמש

המלצות לקרר ולחומר סיכה של

הקירור

כת הקירור  פחות יעיליםביצועי מעראם נראה ש

מהרגיל, ייתכן כי ישנה  דליפה של גז הקירור. מומלץ

כת.בדוק את המערל

HFC-134aכת הקירור בקרר יש למלא את מער

.DH-PRוחומר סיכה 

שימוש בחומרים אחרים יגרום נזקים חמורים

כת כולה. יש למנועאשר יצריכו החלפת המער

ה.שחרור גז לאטמוספיר

מומלץ על פינוי ומיחזור קרר לשימוש נוסף.

במהלך תקופה ארוכה של חוסר

שימוש

כת הקירור לפחות 5 דקותיש להפעיל את מער

בר נחוץ כדיבוע גם במזג אוויר קר. הדאחת לש

ה ביכולת השימון של החלקים הפנימייםלמנוע יריד

כת בתנאית המערך שמירחס ולצורשל המד

ההפעלה הטובים ביותר.
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מראת איפור

מחזיק כרטיסים*

מראת איפור מותקנת בגב מגן השמש של הנוסע

מי.הקד

  מראת איפור

ה  מאפר

זהירות

כבה לחלוטין גפרורים וסיגריות, לפני שאתה£
ה.למאפרמכניס אותם

ףה ניירות העלולים להישראל תשים במאפר£
ת, סיגריות או חומריה. אחרבתוך המאפר

ה אחרים עלולים להבעיר אותם ולגרוםבעיר
נזק.

ה. אם תשאיר אותהסגור תמיד את המאפר£
ה עלוליםבמאפרפתוחה בדלי סיגריות ש

להתלקח שוב.

המיקום התקנה עבור מאפר

נשלפת

ה הנשלפת במיקוםניתן להתקין את המאפר

המצוין.

ה הנשלפת, פתח את המכסה.לשימוש במאפר

בג מגן) שAניתן להכניס כרטיסים לתוך המחזיק (

השמש.



    7-19

 7

לנהיגה מהנה

 מצית סיגריות
ה הער 

זהירות

ע בסליל החימום או בבית המצית. אחוזאל תיג£

את המצית רק בקצהו למניעת כוויות.

אל תאפשר לילדים לשחק עם המצית מאחר£

שהיא עלולה לגרום כוויות.

זהירות

אם המצית אינו “קופץ“ תוך כ�30 שניות£
בר מצביע על תקלהחיפתו פנימה, הדע דמרג

כת.במער

ה זה, משוך אותו ידנית וודא תיקוןבמקר
הבעיה במוסך מורשה.

אל תשתמש במכשיר חשמלי שלא מאושר£
ת, עלולס. אחרת מיצובישי מוטורבידי חבר

ם נזק לשקע. אם אתה משתמשלהיגר
ם נזק לשקע, המצית עלולבמצית אחרי שנגר

לקפוץ החוצה או לא לחזור למקומו אחרי
הלחיצה.

כאשר השקע משמש כמקור מתח לאביזרים£
חשמליים וודא שהאביזר החשמלי פועל

 ובעל הספק נמוך12Vבמתח של 
מ� 120 וואט. בנוסף, שימוש מתמשך באביזר
החשמלי כאשר המנוע אינו פועל יגרום

לפריקת המצבר.

מצית סיגריות

מיב קד  עבור מוש

ב אחורי  עבור מוש

ניתן להשתמש במצית כאשר מתג ההתנעה/

.ACC או  ONכת ההפעלה במצב מער

כאשר המצית מוכן לשימוש הוא יחזור למצבו

המקורי תוך השמעת נקישה. משוך אותו החוצה

ך השימוש.לצור

חוף פנימה באופן מלא.ד1.

אל תשאיר את המצית מחוץ לשקע מאחר£

להיסתם ע“י עצמים זריםוהשקע עלול

העלולים לגרום לקצר חשמלי.

  שקע חשמלי לאביזרים*

ניתן להשתמש בשקע לאביזרים כאשר מתג

 .ACC או ONכת ההפעלה במצב ההתנעה/ מער

לשימוש בשקע אביזרים,  פתח את המכסה והכנס

בור אביזר חשמלי.את התקע  בשקע לחי
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  שעון דיגיטלי*

השעון הדיגיטלי מראה את השעה כאשר מתג

.ACC או ONכת ההפעלה במצב ההתנעה/מער

שעון דיגיטלי*

כיוון השעה

כוון את השעה על ידי לחיצה על הכפתורים השונים

כמתואר מטה.

לכיוון השעה1.

לכיוון  הדקות2.

לאיפוס הדקות3.

11:00  משתנה ל� 10:30......... � 11:29

12:00  משתנה ל� 11:30........ � 12:29

ה הער 

אם כבל המצבר מנותק בעת ביצוע תיקון או£

ת, כוונן מחדש את השעון לאחרבה אחרמסי

בור מחדש של כבל המצבר.החי

זהירות

בור אביזר חשמלי, וודא שהוא פועלבעת חי£

ובהספק של לכל היותר מ�12V במתח

אם אתה משתמש בכמה שקעים,120 וואט. 

12Vבי של אביזרים הוא ודא שהמתח המר

ושהצריכה הכוללת שלהם לא עולה על 120

וולט.

שימוש מתמשך באביזר החשמלי כשהמנוע£

לא פועל יגרום לפריקת המצבר.

כאשר השקע לא בשימוש, הקפד לסגור את£

ת השקע עלול להיסתם ע“יהמכסה אחר

ם קצרחפצים זרים וכתוצאה מכך עלול להיגר

חשמלי בשקע.

מית ומנורות אישיות*ה קדת תקרמנור1.

ה אחוריתמנור2.

  מנורות פנימיות

ה הער 

אם תשאיר את המנורות דלוקות ללא£

הפעלת המנוע, תגרום לפריקת המצבר.

.תויובכ תורונמה לכש אדוו בכרה תביזע ינפל
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מנורות תא נוסעים

מנורות פנימיות

מיקום  
בויבקר הפעלה/כי המתג

בויהשהיית כי

כת כניסהכב ללא מער[כלי ר

חכמה]

ה נדלקת כאשר דלת נפתחתהמנור

ת כלוכבית כ�7 שניות לאחר סגיר

הדלתות.

יחד עם זאת, כאשר מפתח

 וכלONההתנעה מסובב למצב 

ה כבית מיד.הדלתות סגורות המנור

כת כניסה חכמה]כב עם מער[כלי ר

ה נדלקת כאשר דלת נפתחת.המנור

אך כבית כ� 15 שניות אחרי שנסגרו

כל הדלתות.

ה כבית מידיחד עם זאת, המנור

כאשר כל הדלתות סגורות במקרים

הבאים:

כת  כמתג ההתנעה/מער£

.ONההפעלה במצב 

כל הדלתות נעולות באמצעות£

כזית.הנעילה המר

כב ננעל באמצעותכאשר הר£

המפתח החכם או השלט

חוק החכם.הר

כתכב מצויד במעראם הר£

הפעלה חכמה וננעל בשלט

חוק החכם.הר

.1    0Nה דולקת בין אם הדלתהמנור

ה.פתוחה ובין אם היא סגור (מופעל)

מיקום  
בויבקר הפעלה/כי המתג

מיקום  
בויבקר הפעלה/כי המתג

 .2DOOR

)£(
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מנורות אישיות

חוף בשניתה. ד) להדלקת המנורAחוף את המתג (ד

ה.בוי המנורלכי  .3OFF

)O(

  אזורי אחסון

זהירות

לעולם אל תשאיר בתא האחסון  מציתים,£
כב חונה כשהר’פחיות משקאות מוגזים וכו

ה בתא עולה באופן קיצוניבשמש. הטמפרטור
כך שהחומרים הדליקים עלולים להתלקח
והפחיות עלולות להתפוצץ. החום יכול גם

דקים בחומריםלגרום להתעוותות או ס
פלסטיים כדוגמת עדשות ראייה פלסטיות

וחומרים פלסטיים אחרים.

שמור את תאי האחסון סגורים בעת נהיגה.£
כיסוי תא האחסון או המטען בתוך התא

הנוסעים עלולים לגרום לפציעה או נזק.

תא כפפות�1

מחזיק משקפי שמש*�2

בת קונסולת רצפה*תי�3

כזיתה מתחת קונסולה המרמגיר�4

אזורי אחסון

מיקום  
בויבקר הפעלה/כי המתג

בוי אוטומטיתפקוד כי

 אוLOCKאם מתג ההתנעה במצב 

ACCכת ההפעלה במצב או מער

OFF או ACCונפתחת דלת בעוד 

ה עדיין דולקת, כי כביתשהמנור

אוטומטית לאחר כ�30 דקות.

בויה תידלק שוב אחרי הכיהמנור

האוטומטי שלה במקרים הביאם:

כתכאשר מתג ההתנעה/מער£

.ONההפעלה מועברים למצב 

בות הפעלה של המפתחבעק£

חוק החכם.החכם/השלט הר

כאשר כל הדלתות סגורות.£

ה כבית ללא קשר למצבהמנור

הפתיחה של דלת.

ה הער 

אם המנוע מותנע במפתח והוא מוסר בעוד£

ה תידלק ותיכבהשהדלתות סגורות, הנור

כמה שניות אחרי זה.

ה הער 

כתאם המנוע מותנע באמצעות מער£
כת ההפעלהההפעלה החכמה, ומער

 בעוד שהדלתות סגורות,OFFת למצב מועבר
ת דלוקה וכבית אחרי 15 שניות.ה נשארהמנור

ה (השהייתבוי המנורניתן לכוון את הזמן עד כי£
כז שירות שלבוי). לפרטים נוספים פנה למרכי

מיצובישי.

בוי האוטומטילא ניתן להפעיל את תפקוד הכי£
. או ONה במצב אם מתג המנור

 לפרטיםכמו כן, ניתן לנטרל את התפקוד.

כז שירות של מיצובישי.נוספים, פנה למר
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ה הער 

אזורי אחסון

תא כפפות

ה הער 

או כאשר מתג הפנסים נמצא במצב  £

יידלק פנס תא הכפפות.,

בים ומתגעיין בנושא “פנסים ראשיים משול

אלומות אור נמוך“ בעמוד 5�15.

ת המפתח.ניתן לפתוח או לנעול בעזר

לנעילה1.

ביטול נעילהל2.

לפתיחה, משוך את הידית3.

כזיתה מתחת לקונסולה מרמגיר

ה הער 

בת קונסולה רצפה*תי

בה תחתונה ממוקמות בתוךבה עליונה ותיתי

קונסולת הרצפה.

בת קונסולת הרצפה ניתן גם להשתמשבתי

כמשענת זרוע.

בה עליונהתי1.

בה תחתונהתי2.

ה התחתית נמצאת ברצפת הקונסולההמגיר

כזית.המר

ה ולהשתמש בהניתן להוציא את המגיר£

לאחסון.

 המחוברUSBאם אתה משתמש בהתקן £

 שהמשכו נמצא בחלל אחסוןUSBבכבל 

ה, באפשרותך להשתמשומתקין את המגיר

ת האחסון.רוש ששלפת ממגירך הדרק באור

ת התחתית בתוראל תשתמש במגיר£

ת, קיימת סכנת שריפות או נזקה. אחרמאפר

ה.למגיר
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מחזיק כוסות

בה עליונה  תי

ם את המכסה.בה העליונה, הרלפתיחת התי

בה תחתונה  תי

בהם את התיבה התחתונה, הרלפתיחת התי

העליונה.

מחזיק משקפי שמש*

חוף את המכסה.לפתיחה, ד

זהירות

אין להשתמש במחזיק משקפי שמש£

בד משקפי שמש. חפציםלאחסון פריטים מל

אחרים עלולים ליפול החוצה מהמחזיק.

ה הער 

המחזיק אינו יכול להתאים לכל מידות£

וצורות המשקפיים הקיימות. אנו ממליצים

בדוק תחילה את ההתאמה.ל

מיב הקדעבור המוש

מת הקונסולהמחזיק הכוסות ממוקם בקד

מיים.בים הקדכזית בין המושהמר

  מחזיק כוסות

זהירות

אל תשתה תוך כדי נהיגה. פעולה זו עלולה£

להסיח את דעתך ולגרום לתאונה.

ה הער 

היזהר שידיך לא ייתפסו בעת פתיחת£

תו.המכסה או סגיר

בה העליונה ולהשתמשניתן להסיר את התי£

בה בתור קופסה.
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ה הער 

בוקיםמחזיק בק

ב האחוריעבור המוש

כדי להשתמש במחזיק הכוסות, הורד את

משענת היד.

בוקים  מחזיק בק

זהירות

אל תשתה תוך כדי נהיגה. פעולה זו עלולה£

להסיח את דעתך ולגרום לתאונה.

נוזל שתייה עלולה להישפך בגלל תנודות או£

כב בעת נסיעה. הזהר לארעידות של הר

שנשפך.להיכוות ממשקה חם

בוקים מותקנים בשני הצדדים עלמחזיקי הבק

מיות והאחוריות.הדלתות הקד

ניתן לתלות פריטי מטען קלים על הוו.

ידיות אחיזה משמשות תומכות לגוף במהלך  וו תליה

כב.בה ברישי

ה הער 

אל תתלה על הוו פריטים כבדים (מעל מ�  £

4 ק“ג).

ם נזק לוו התליה.ת, ייגראחר

  ידית אחיזה

אל תניח כוסות או פחיות במחזיק£

בוקים.בק

בוק לפני אחסונו.ב את פקק הבקסגור היט£

תם מונעיםגודלם או צורבוקים שישנם בק£

את אחסונם במחזיק.
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וו לתליית מעילים*

ב האחורי מותקן וו לתליית מעילים בידיתבמוש

האחיזה.

  וו לתליית מעילים*

ה אזהר

ב או בחפץ כבד או חד על וואל תתלה בקול£

המעילים. אם כרית וילון תתנפח, חפצים אלו

בה ולמנוע מכריתעלולים להיזרק בעוצמה ר

הוילון להתנפח כהלכה. תלה פריטי ביגוד

ישירות על ווי המעילים (ללא שימוש

בים). וודא שאין חפצים כבדים או חדיםבקול

בכיסי הבגדים שתלית על ווי המעילים.

הה ראשונה ומשולש אזהרכת עזרניתן לקשור ער

באמצעות הרצועות שמיקומם מוצג באיור.

תא נוסעים כפול

בהרצועה מותקנת על גבי הדופן מאחורי המוש

ה הראשונהכת העזרת ערומשמשת לקשיר

ה.ומשולש האזהר

כתה של עררצועות קשיר

ה ראשונה ומשולשעזר

ה*אזהר

זהירות

אל תשתמש בידיות אחיזה, כדי להיכנס£

כב או לצאת ממנו. הידיות עלולותלר

בות זאת.להיתלש, אתה עלול ליפול בעק
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clubתא נוסעים 

ה מותקנתכת משולש האזהרת עררצועה לקשיר

ב האחורי.בצד שמאל תחת המוש

ה הראשונה מותקנתכת העזרת עררצועה לקשיר

ב האחור.מתחת לרצפה בצד שמאל של המוש

ה*ה ראשונה ומשולש האזהרכת עזרה של עררצועה קשיר
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ה אזהר

ה אזהר

כב בזמן נסיעה, הזז אותו לשוליים,אם יש תקלה בר

ת החירום ו/או הצב את משולשהפעל את תאור

.’ה וכוהאזהר

ת חירום“ בעמוד 19�5.עיין בנושא “מתג תאור

כב מתקלקל  אם הר

  התנעת חירום

אם המנוע דומם/אינו פועל

כב ועלממת המנוע משפיעה על הפעלת הרהד

השליטה בו.

כב למקום בטוח עליך לדעת כי:ת הרם העברבטר

מגבר הבלם אינו פועל והכוח שיש להפעיל£

על הדוושה גדל. לחץ על הדוושה בחזקה

יותר מאשר בהפעלה רגילה.

כתקשה יותר לסובב את גלגל ההגה שמער£

ההיגוי הכוח הפסיקה לפעול.

ב מצבר חלשאם לא ניתן להתניע את המנוע עק

כב אחראו ריק, ניתן להשתמש במצבר של ר

להתנעת המנוע באמצעות כבלי עזר.

להתנעת המנוע באמצעות כבלי עזר להתנעה£
כב אחר, פעל לפי הנוהלהמחוברים למצבר של ר

ת. פעולה לא נכונה עלולה לגרוםהמפורט בחובר
להתלקחות אש, להתפוצצות או לנזק לכלי

כב.הר

חק מהמצבר ניצוצות, סיגריות ולהבות,הר£
מכיוון שהמצבר עלול להתפוצץ.

זהירות

כב ככל האפשר כדיב את שני כלי הרקר1.
ב את כבלי העזר, אך וודא שכלילחבר היט

עים אחד בשני.כב אינם נוגהר

כב.תחילה, כבה את ההצתה בשני כלי הר£ 

בל ייתפסו הכבלים או בגדיך במאווררהיזהר ל

או ברצועת ההנעה. קיימת סכנת פציעות.

וודא שמפלס האלקטרוליט במצבר נכון.4.

עיין בנושא “מצבר“ בעמוד   10�10.

ה אזהר

אם נוזל האלקטרוליט אינו נראה או נראה£
בצע התנעת כבלים! המצברכקפוא, אל תנסה ל

העלול להתבקע או להתפוצץ אם הטמפרטור
ת הקפיאון או אם מפלסמתחת לנקוד

האלקטרוליט נמוך מידי.

תית מהולה.אלקטרוליט הוא חומצה גופר£

ע עםאם אלקטרוליט (חומצת מצבר) בא במג£
ידיך, עיניך, בגדיך או עם משטחים צבועים

כבך, יש לשטוף אותה ביסודיות במים. אםבר
אלקטרוליט נכנס לעיניך, שטוף אותן מיד במים

פואי.בלת טיפול רופנה לק

כב מתקלקלאם הר

אל תנסה להתניע את המנוע במשיכה או£
כב.ם נזק לרה. פעולות אלה עלולות לגורבגריר

בדוק שמתח המצבר המסייע הוא 12 וולט.£
אם למצבר המסייע מתח אחר, קצר חשמלי

כב.עלול לגרום נזק לשני כלי הר

השתמש בכבלים שמתאימים לגודל המצבר,£
ה.כדי שלא יתחממו יתר על המיד

לפני השימוש בדוק שכבלי העזר לא חלודים£
ושאין בהם פגמים אחרים.

בתביה בסכב תמיד משקפי מגן בעבודהר£
המצבר.

ל ילדים.ם שג ידחק את המצבר מהישהר£

כניה, החימום וכל צרכבה את התאור2.

החשמל האחרים.

הפעל את בלם חניה בחוזקה בשני כלי3.

ב למצבבת הילוכים אוטומטית שלכב. בתיהר

Pבת הילוכים ידנית למצב  (חניה) או בתיN

(הילוך סרק). סגור את מתג ההתנעה.
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ב החיובילקוט חבר קצה אחש של  כבל 5.

את הקצה השני(A) ) של המצבר הריק+(

) של המצבר המסייע+ב החיובי (לקוט 
(B).

בלקוט חבר קצה אחד של הכבל השני 
) ואת הקצהBהשלילי (�) של המצבר המסייע (

כב המכיל אתבלוק המנוע של הרל השני 
חוקה ביותר מהמצבר.ה הרהמצבר הריק בנקוד

ם תחברב בטרפתח את המכסה של הקוט£
ב החיובי (+) שלאת כבל ההתנעה לקוט

המצבר.

עיין בנושא “מצבר“ בעמוד 10�10.

ה הער 

ה אזהר

רושהה הדמחובר לנקוד בור וודא שחי£

(המוצגת באיור). אם הכבל מחובר ישירות

ב השלילי של המצבר, הגזים הדליקיםלקוט

הנפלטים מהמצבר עלולים  להתלקח

ולהתפוצץ.

בור הכבלים אל תחבר את הכבל החיוביבעת חי£

ת ניצוצות עלוליםב השלילי (�) אחר(+) לקוט

לגרום להתפוצצות המצבר.

כב המסייע. אפשרהתנע את המנוע של הר6.
למנוע לפעול בסרק למשך מספר דקות ואז

כב עם המצבר הריק.התנע את המנוע בר

לאחר התנעת המנוע נתק את הכבלים7.
ר הפוך ואל תדומם את המנוע במשךדבס

כמה דקות נוספות.

זהירות

היזהר  שלא ייתפסו הכבלים במניפת£
הקירור או בחלקים מסתובבים אחרים בתא

המנוע.

חימום יתר של המנוע

זהירות

כב המסייע פועל כלשמור את המנוע בר£
הזמן.

ה הער 

  חימום יתר של המנוע

ה הער 

אם מצבר מחובר אינו טעון במלואו, ייתכנו£
ABSת בושים בפעולות המנוע ונורית אזהרשי

עשויה להידלק.

כת למניעת נעילת גלגליםעיין בנושא “מער

)ABS.6�56 בעמוד “(

ה, נורית החיוויכאשר המנוע מתחמם יתר על מיד

 מהבהבת.

ה זה, נקוט צעדים הבאים:במקר

, לחץ עלAS&Gכת כבך מצויד במעראם ר£

, כדי לנטרל אתAS&G OFFהמתג 

ממה אוטומטית שלכת ולמנוע הדהמער

המנוע לפני שהמצבר נטען דיו. עיין בנושא

“הפסקת פעולה“ בעמוד 25�6.
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ה אזהר

כב במקום בטוח.עצור את הר1.

בדוק אם עולים אדים מתוך תא המנוע2.

[אם לא עולים אדים מתא המנוע]

ם את מכסה המנועכאשר המנוע פועל הר
לאוורר את תא המנוע.

ה אזהר

ה אזהר

היזהר שידיך או בגדיך לא ייתפסו במאוורר £

הקירור.

חימום יתר של המנוע

ה הער 

ה ועולים אדים מתא המנוע][במיד

כבה את המנוע ולאחר שהאדים מופסקים,
ם את מכסה המנוע לאיוורור תא המנוע.הר

אל תפתח את מכסה המנוע כל עוד עולים£

בר עלול לגרוםאדים מתא המנוע. הד
להתפרצות של אדים ומים חמים החוצה,

תוך גרימת כוויות. מים חמים יכולים להתפרץ
החוצה גם כשלא עולים אדים מתא המנוע

וחלקים מסוימים עלולים להיות חמים ביותר.
הזהר בעת פתיחת מכסה המנוע.

ר עלולים להעיף אתהזהר מאדים חמים אש£

בוי.מכסה מיכל העי

) מסתובב.Bוודא שמאוורר הקירור  (3.ִ

[אם מאוורר הקירור מסתובבת]

מהת נוזל הקירור לרלאחר שתרד טמפרטור

מלית, כבה את המנוע.נור

[אם מאוורר הקירור אינו מסתובב]

כזכב במרכבה את המנוע מיד, ובדוק את הר

שירות  מורשה מיצובישי.

Aמכסה המצנן �  

  Bמאוורר קירור �

 Cמיכל ההתפשטות  �

בדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל4.

) .Cההתפשטות (

, לחץ עלAS&Gכת כבך מצויד במעראם ר£

, כדי לנטרל אתAS&G OFFהמתג 

כבך. עייןכת לפני שאתה עוצר את רהמער

בנושא “הפסקת פעולה“ בעמוד 25�6.

אל תנסה לפתוח את מכסה המצנן כל עוד£

המנוע חם.
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תוטשפתהה לכימל וא ןנצמל רוריק לזונ ףסוה.5
(עיין בנושא פרק “אחזקה“), אם צריך.

לאחר מכן, נסה שוב להתניע את המנוע.

אם המנוע אינו מתניע, חזור על התהליך המפורט
לעיל. ה אזהר

 בתחתית מסנן (A)שחרר את פקק הניקוז 1.

הדלק.

 לאט 6 או 7(B)הפעל את המשאבה הידנית 2.

ך פקקרפעמים כדי לגרום ליציאת המים ד

(A)הניקוז 

כת הדלק  ניקוז מער

 אחרי(A)סגור והדק את פקק הניקוז 3.

שהמים מפסיקים לצאת.

כת הדלק. (עיין בנושא “ניקוזנקז אוויר ממער4.

כת הדלק“ בעמוד זה).מער

כת הדלקניקוז מער

אם מיכל ההתפשטות ריק, וודא שהמנוע£   
מאחר     )A (התקרר לפני פתיחת מכסה המצנן

שאדים חמים או מים רותחים יכולים להתפרץ
מפתח המילוי ולגרום לכוויות.

זהירות

הוספת מים קרים בקצב מהיר כאשר המנוע   £
חם, עלולה לגרום נזק למנוע. המתן עד

שהמנוע יתקרר, ולאחר מכן הוסף כמות נוזל
קירור קטנה בכל פעם.

בדוק שאין נזילות בצינורות המצנן ושרצועות6.
פויות או פגומות.ההנעה לא ר

תועוצרב וא רוריקה תכרעמב יוקיל תאצמ םא
בדיקה ולתיקוןלמוסך מורשה לההנעה, פנה

כב.הר

כת הדלק כדי להוציא אוויריש לנקז את מער
כמפורט מטה, במקרים בהם אזלה אספקת

הדלק למנוע תוך כדי נסיעה.

  בחלק העליון של (A)הפעל את המשאבה הידנית 
מסנן הדלק, עד שתהיה קשה להפעלה.

זהירות

חק אש גלויהבזמן הניקוז  אל תעשן והר£
כב.מהר

לולע רשא הצוחהשנשפך  קלדהקפד לנקות £
.שא תתצהל םורגל

  הוצאת מים ממסנן הדלק

אם נורית החיווי של מסנן הדלק בלוח המחוונים
ברותבר מצביע על הצטנדלקת בעת נסיעה, הד

ה זה, הוצא את המיםמים במסנן הדלק. במקר
באופן המפורט בהמשך.



ה חירום    במקר8-6

 8

ה, מגבה וידית מגבהכלי עבוד

ה, מגבה וידית כלי עבוד

מגבה

אחסון

יש לזכור לשעת חירום  את מקום האחסון של

כלי הנהג, המגבה וידית המגבה.

וודא שנורית החיווי של מסנן הדלק נדלקת5.

כתת מתג ההתנעה/מערבעת העבר

 ושהיא כבית לאחרONההפעלה למצב 

ה של ספק התייעץהתנעת המנוע. במקר

כז שירות.עם מר

זהירות

חקכת הדלק אל תעשן והרבעת ניקוז מער£

כב.להבה גלויה מהר

ב מים שנוקזו, מכיוון שדלקנגב היט£

בב עם מים עלול להתלקח ולהציתשמעור

שריפה.

Clubתא נוסעים 

 Aכלים  �

Bמגבה � 

 Cידית מגבה �

תא נוסעים כפול 

 A(מפתח אומי גלגלים) כלים  �

Bידית מגבה � 

 Cמגבה �

 A כלי נהג  �

B ידית מגבה � 

 C מגבה �

כלים

סוג 1

            תא נוסעים כפול  Club תא נוסעים
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תא נוסעים כפולתא נוסעים כפולתא נוסעים כפולתא נוסעים כפולתא נוסעים כפול∞

1� מפתח אומי גלגל

clubתא נוסעים ∞

תיק אחסון כלים1�

2 �  מפתח אומי גלגל

ה, מגבה וידית מגבהכלי עבוד

סוג 2

1 � תיק כלים

2 � מפתח אומי גלגל

3 � צבת

4 � מברג

5 � מפתח ברגים

ה, מגבההוצאה של כלי עבוד

וידית מגבה ואחסונם

clubתא נוסעים 

הכלים מאוחסנים מתחת לרצפה בצד שמאל של

ב האחורי.המוש

המגבה וידית המגבה מאוחסנים מתחת לרצפה

ב האחורי.בצדו הימני של המוש

ב. עיין בנושא “קיפולם את כרית המושהר1.

)“ בעמודClubב (תא נוסעים כרית המוש

.4�4

פתח את הדלת האחורית. עיין בנושא

ה של דלת האחורית (תא”פתיחה או סגיר

)“ בעמוד 17�Club.3נוסעים 

פתח את המכסה.2.

  והוצא את(A)ה הסר את רצועות הקשיר3.

ב.בצדו השמאלי של המוש ש(B)הכלים 

מגבה

יש להשתמש במגבה רק כדי להחליף צמיג נקור.

ה הער 

ך לתחזק את המגבה.אין צור£

ההמגבה עומד בתקן לכלי עבוד£

2006/42/EC.

 כלולה בפרקECת התאימות של הצהר£

ת תאימות“ המופיע בסוף ספר“הצהר

הנהג.

ם העסק, כתובת מלאה של היצרן ושלש£

נציגיו הרשמיים וייעודו של המגבה

ת התאימות.מתוארים בהצהר
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ה הער  ) והוצא את המגבהCבוע (הסר את בורג הקי4.

)Dב האחורי.) הנמצא בצדו הימני של המוש

ה, מגבה וידית מגבהכלי עבוד

בעת אחסון של ידית המגבה יישר את£
החלק הצבוע של ידית המגבה גם עם זה

.קיזחמה ךותל הבגמה תא סנכהו ,קיזחמבש

  והוצא את(E)בוע  הסר את אום הקי3.

.(F)המגבה  

)F) מהמחזיק (Eהסר את ידית המגבה (5.

והוצא אותה החוצה.

(H)  מהמחזיק  (G)הסר את ידית המגבה  4.

והוצא אותה החוצה.

ר הפוך להוצאתם.דאחסן את הכלים בס6.

תא נוסעים כפול

הכלים, המגבה וידית המגבה מאוחסנים מאחורי 
ב האחורי.המוש

בהטה לפנים את משענת הגב של המוש1.
האחורי. (עיין בנושא “קיפול משענת הגב
לפנים (תא נוסעים כפול)“ בעמוד 4�4).

<סוג 1>2.
 מהמחזיק(A)הסר את מפתח אומי הגלגל 

(B).והוצא אותו החוצה 

<סוג 2>
 והוצא את(C)ה הסר את רצועת הקשיר

(D)הכלים 

כדי לאחסון את הכלים, המגבה וידית המגבה5.

ר הפוך לתהליך ההוצאה.דפעל בס
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כיצד להחליף גלגל

ה הער 

בעת אחסון ידית המגבה יישר את החלק£  

  של ידית המגבה עם(I)המסומן בשחור  

(H)המחזיק  

  כיצד להחליף גלגל

שימוש בידית המגבה
)Club(תא נוסעים 

 ולאחר מכן,(B)החזר את הידית הפנימית 2.

הכנס אותה לתוך, (C)תוך לחיצה על הפין 

עד שהיא תינעל   (D)הידית החיצונית  

באמצעות הפין הקפיצי כפי שמוצג באיור.

  שעל מכלול הידית(F)תוך לחיצה על הפין  3.

(E)בן  הכנס את הידית המסומנת בל(G)עד 

שהיא תינעל באמצעות הפין הקפיצי כפי

שמוצג באיור.

כב במקוםלפני החלפת הגלגל, עצור את הר

ה.בטוח על קרקע ישר

בה,כב על קרקע מישורית ויציהחנה את הר1.

נטולת חצץ וכד‘.

ב בחוזקה את בלם החניה.של2.

בת הילוכים ידנית סובב אתכב עם תיבכלי ר3.

, או העבר אתLOCKמתג ההתנעה למצב 

ב את ידית ושלOFFכת ההפעלה למצב מער

 (הילוך נסיעה לאחור).Rההילוכים למצב 

בות הילוכים אוטומטיות,כב עם תיבכלי ר

 (חניה)Pהעבר את בורר ההילוכים למצב 

ולאחר מכן, סובב את מתג ההתנעה למצב

LOCKכת ההפעלה, או העבר את מער

.OFFלמצב 

 שעל גבי הידית(A)תוך לחיצה על הפין 1.

המסומנת בשחור, משוך ושלוף את הידית

(B)הפנימית  
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ת החירום והצבהפעל את מהבהבי אזהר4.

,’ה מהבהב וכוה, פנס אזהרמשולש אזהר

כב, ודאג שכל הנוסעיםביר מהרחק סבמר

כב.ייצאו מהר

מתו עלכב בעת לא יתחלק בעת הרכדי שהר5.

 מתחת(A) בניםה או לדי עצירהמגבה, הצב ס

 אותו הנך(B)לצמיג הנגדי באלכסון לצמיג 

מבקש להחליף.

ה הער 

ה אזהר

ה המוצג באיור אינו מסופק עםד העצירס£

ה אחדד עצירכב. מומלץ להחזיק תמיד סהר

ך.כב לשימוש בעת הצורבתוך הר

ה הצב אבן אוד עציראם אין ברשותך ס£

ת הגלגל.עצם אחר גדול די לעציר

כב באמצעות המגבהמת הרהר

בנים מתחתה או לדי עצירב סהקפד להצי   £

כב ינועכב. אם הרמת הרלצמיג הנכון בעת הר

מה, המגבה עלול להחליקבעת תהליך ההר

ממצבו ולגרום תאונה.

.הבגמה תידיו הבגמה ,יפולחה לגלגה תא ןכה.6

עיין בנושא ”כלים, מגבה וידית מגבה“ בעמוד

.8�6

זהירות

בצע בדיקות תקופתיות של לחץ האוויר£
בגלגל החלופי ולשמור על לחץ האוויר

המפורט בו.
אם לחץ אוויר נמוך בצמיגים נהיגתך עלולה

ה ועליך לנהוג עםלגרום לתאונה. אם אין בריר
תיטיאלחץ אוויר נמוך בצמיג, סע במהירות 

.ירשפאהם בהקד גימצה תא חפנו
(עיין בנושא “לחצי ניפוח אוויר בצמיגים“

בעמוד 12�10).

הוצאת הגלגל החלופי

).Clubכב את ידית המגבה (תא נוסעים הר1.

(עיין בנושא “לשימוש בידית המגבה“ בעמוד

.(8�9

)Bח  () לתוך הקדAהכנס את ידית המגבה (2.

מתחת לדלת האחורית.

מידע על גלגל חלופי

הגלגל החלופי מאוחסן מתחת לרצפת תא המטען.

בדוק מדי פעם את לחץ האוויר בצמיג הגלגל

ההחלופי, כדי לוודא שהוא מוכן לשימוש במקר

חירום.

אם תשמור על לחץ האוויר הגבוה המפורט, הוא

יהיה מוכן לשימוש מידי בכל תנאי (נהיגה בעיר/

).’במהירות גבוהה/בתנאי משקל שונים וכד



    8-11

 8

ה חירוםבמקר

כיצד להחליף גלגל

)  על גבי ידיתCהכנס בבטחה את הפין  (3.

) של נושא גלגלDהמגבה לתוך המחזיק  (

החלופי.

חך הקדר) דEהכנס את מפתח הגלגלים  (4.

) וסובב אותה כנגדFבקצה ידית המגבה (

כיוון השעון כדי להוריד את הגלגל החלופי

ת.במלואו לקרקע ולשחרר את השרשר

) מהגלגל החלופי.Gהסר את דיסק התליה  (5.

זהירות

ה הער 

ת הגלגל החלופי נא הקפד עלבעת הסר£

ת, מנשא הגלגלהנקודות הבאות, אחר

בר.החלופי עלול להיש

אל תשתמש בכלים חשמליים. השתמש£

כת הכלים שלבמפתח האומים הכלול בער

כב.הר

 בקצהוN 400אל תפעיל כוח העולה על  £

של מפתח האומים.

כבכב הרהנח את הגלגל החלופי מתחת למר£

ליד הצמיג הנקור. מצב זה בטוח יותר, אם

תו.המגבה מחליק מעמד

החלפת צמיג

בוב באמצעותבע סישחרר את אומי הגלגל בר1.

מפתח האומים. אל תסיר את אומים עדיין.

הצב את המגבה מתחת לאחת מנקודות2.

תההגבהה המוצגות באיור. השתמש בנקוד

ההגבהה הקרובה לגלגל שיש להחליפו.
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ה הער 

ה אזהר

Aנקוד �מיתת ההגבהה קד

B נקוד �ת ההגבהה אחורית

ה אזהר

כיצד להחליף גלגל

הצב את המגבה רק בנקודות המוצגות£

באיורים. אם המגבה מוצב במקום לא נכון,

םכבך או ייתכן כי ייגרהוא עלול לגרום נזק לר

נזק למגבה עצמו או המגבה עלול ליפול

ולגרום פציעות אישיות.

ה אואל תשתמש במגבה בקרקע לא ישר£

ת, המגבה עלול להחליק ולגרוםכה. אחרר

פציעות אישיות. השתמש תמיד במגבה על

קרקע מישורית ומוצקה. לפני הצבת

המגבה, ודא שמתחתיו אין חצץ או חול.

כב,אם אתה מרים או חלקו האחורי של הר£

)Cסובב את קצה המגבה כך, שהחריץ (

ה הייעודית.ב לנקודיתחבר היט

באמצעות ידית המגבה סובב את שתום3.

) בכיוון השעון עד שייעצר.Dהשחרור (

בת המגבההכנס את ידית המגבה לתוך תוש4.

בידית המגבה אל הצבת) שEוחבר החריץ (

)Fבת.בתוש) ש

הזז את ידית המגבה למעלה ולמטה, כדי להרים5.

ע המגבהחק קצר לפני ייגאת מוט הבוכנה למר

כב. ודא שהמגבהת ההגבהה של הרבנקוד

ת ההגבהה.התחבר נכון אל נקוד

ם והורד את ידית המגבה, כדי להרים אתהר

כב.הר
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ה הער 

ה אזהר

זהירות

ה אזהר

םע שהצמיג הורכב ברגמת הרהפסק את הר£

כב גבוה מסוכן להרים את הרמעל הקרקע.

יותר.

.הבגמב שומישה תעב בכרל תחתמ סנכית לא£

ם ואל תשאיר אתכב המוראל תנדנד את הר£

 המגבה למשך זמן ארוך. שניכב  על גביהר

מצבים אלו מסוכנים ביותר.

אל תשתמש במגבה אחר אלא אך ורק בזה£

כב.הרהמסופק עם

בדת מלה אחראין להשתמש במגבה למטר£

ך החלפת צמיג.לצור

כב להיות ריק מנוסעים בעת השימושעל הר£

במגבה.

.הבגמה לע בכרה רשאכ עונמה תא עינתת לא£

ם, הצמיגיםאל תסובב את הגלגל המור£

שעדיין על הקרקע יכולים להסתובב ולגרום

כב מהמגבה.לנפילת הר

)))))J ( ( ( ( (     כב את הגלגל כאשר שסתום הניפוחהר£
מופנה כלפי חוץ.

אינו נראה, סימן          )))))J ( ( ( ( (אם השסתום 

רש.כבה בוצעה באופן הפוך מהנדשההר

כבת הגלגל במצב הפוך יכולה לגרום נזקהר

כב ותאונות.לר

הדק באצבעותיך את אומי הגלגל (סובב8.

אותם בכיוון השעון).

ה]כב עם גלגלי פלד[סוג 1:  כלי ר

הדק את אומי הגלגל (אומים קוניים) עד

עשהחלק המחודד של אומי הגלגל בא במג

חים בחישוקבת של הקדקל עם התוש

והגלגל אינו חופשי.

כב עם גלגלי אלומיניום][סוג 2:  כלי ר

הדק זמנית את אומי הגלגל עד שאוגני

עים בחישוק והחישוק, אינוהאומים נוג

חופשי.

הסר את אומי הגלגל באמצעות מפתח6.

הגלגלים והסר את הגלגל.

בעת החלפת הגלגל טפל בגלגל בזהירות   £

למניעת שריטות על פני החישוק.

כיצד להחליף גלגל

),Gבור ( מהט’נקה שאריות בוץ, לכלוך וכו7.

)Iכבה (חי ההר) או בקדHבור (ברגי הט

כב את הגלגל החלופי.בחישוק הגלגל, והר

בי.חב דו�שלמגבה זה הוא מגבה מתר£
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זהירות

ה הער 

לע וא לגלגה יגרוב לע ןמש חרמת לא םלועל£

ה.ת הם יהודקו יתר על המידהאומים, אחר

םוינימולא קושיח םע םילגלגה תעברא לכ םא£

 השתמש,הדלפ קושיח םע םילגלגל ופלחוה

באומים מחודדים.

ה הער 

ניתן להשתמש באומי האוגן באופן זמני£
ה, כפי שמוצג,להידוק הגלגל החלופי מפלד

םם לגלגל והצמיג המקורי בהקדאך יש להחזיר
י.האפשר

ה אזהר

כיצד להחליף גלגל

בה ב�2 או 3 מחזוריהדק את האומים בהצל10.

הידוק עד שכל אחד מהאומים הודק בבטחה

מומנט הידוק

(ניוטון�N.m  157 עד 137ה: חישוק פלד

מטר)

N.m  137 עד 118חישוק אלומיניום: 

ג על�ידי הפעלת כוח בקצה מפתח(מוש

כב כמפורט:הגלגלים שמסופק עם הר

N 580  עד  510ה: חישוק פלד

N 500  עד  440חישוק אלומיניום: 

בקצה ידית המגבה) שKהצמד את החריץ (9.
בשסתום המגבה.) שLאל השסתום (

באמצעות ידית המגבה סובב לאט את
ע הצמיגשסתום השחרור נגד כיוון השעון שיג

בקרקע.

הקפד לפתוח את שסתום השחרור לאט. אם£

כב ייפול והמגבה עלולהוא נפתח מהר, הר

ה.לצאת ממצבו ולגרום תאונה חמור
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ה הער 

זהירות

כיצד להחליף גלגל

חוף את הבוכנה למטה עד הסוף וסובב את12. ד

שסתום השחרור בכיוון השעון עד סוף

מהלכו.

רשיםבדוק את לחץ האוויר. הלחצים הנד13.

מצוינים על גבי תווית הדלת. ראה איור.

זהירות

ם, החלק המחורץכב מורלפעמים כאשר הר£

ה המצוינת לא ישתחרר. כאשרשל הנקוד

ת מוטכב להורדה נדנד את הרבר קורהד

הבוכנה.

אם קשה להסיר ידנית את המגבה, הכנס£

). עכשיוN) לתוך הסוגר (Mאת ידית המגבה (

באמצעות הידית הסר את המגבה.

זהירות

בדוק תקופתית את לחץ האוויר בגלגליש ל£
רוש בעתת הלחץ הדהחלופי תוך שמיר

שהגלגל מאוחסן בהתקנו.

בצע הידוק חוזר של אומי הגלגל כעבור£
נסיעה של 1,000 ק“מ לאחר החלפת

הצמיג, כדי לוודא שלא השתחררו.

אם גלגל ההגה רועד לאחר החלפת הצמיג,£
בדוק את איזון הצמיגים.מומלץ ל

בב סוגים וגדלים שונים של צמיגיםאל תער£
בלאיבר עלול לגרום למאלו המפורטים. הד

כב.ה על הרם ושליטה ירודמוקד

הנמך את המגבה עד הסוף והסר אותו.11.

לעולם אל תשתמש ברגלך או בתוספת£

ב יותר על מפתחצינור, כדי להפעיל כוח ר

ת, תהדק את האומים יתראומי הגלגל. אחר

ה.על המיד

בוביםאם שסתום השחרור משוחרר מדי (2 סי£

או יותר) נגד כיוון השעון, שמן המגבה עלול

לדלוף ולהוציא את המגבה מגלל פעולה.

סגור בזהירות את שסתום השחרור כאשר£

כב, כדי למנוע נזקמנמיכים את הר

לשסתום.

אחסון הגלגל החלופי

) בחור הגלגל.Aהתקן את דיסק התליה (1.
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הגריר

כבךרש לגרור את ראם נד

כב, אנו ממליצים לפנותרש לגרור את הראם נד

הת גרירכז שירות של מיצובישי או לחברלמר

מקצועית.

כב באמצעותבמקרים הבאים הובל את הר

משאית גרר:

כב לא זז או נשמע רעשהמנוע פועל אך הר£

חריג.

כב גילית נזילות שמן אובבדיקת תחתית הר£

נוזלים אחרים.

כב.אם גלגל נתקע בתעלה, אל תנסה לגרור את הר

כז שירות מורשה של מיצובישי, אונא פנה למר

לשירותי גרר.

ה  גרירזהירות

) בכיוון השעון,Bסובב את מפתח האומים (2.

ת.כדי ללפף את השרשר

ה הער 

ודא שדיסק התליה מותקן בבטחה בחור£

ם מהקרקע.הגלגל מיד אחרי שהגלגל מור

אחרי שהידקת את הכלכל החלופי, ודא כי3.

אינו משוחרר (על מומנט ההידוק להיות כ�

40 N.m200בל אם מופעל כוח של  (מתק N

בקצה ידית המגבה)) ולאחר מכן משוך את

ידית המגבה. היזהר לא למשוך אותה בכיוון

השני.

ב להיות מותקן במקומוהגלגל החלופי חיי£

תמיד.

אחרי שהחלפת צמיג נקור, הנח את הצמיג

במקום האחסון של הצמיג החלופי בעוד

שצדו החיצוני פונה למעלה. השתמש

בע את הגלגלבמפתח האומים, כדי לק

במקום.

בעת התקנת הגלגל החלופי נא הקפד על£

ת מנשא הגלגלנקודות הבאות, אחר

בר.החלופי עלול להיש

אל תשתמש בכלים חשמליים. השתמש £

כת הכליםבמפתח האומים הכלול בער

כב.של הר

 בקצהו N 200אל תפעיל כוח העולה על £

של מפתח האומים.

ם האפשרי.4. דאג לתקן את הצמיג הניזוק בהקד

אחסון של כלים, מגבה וידית

מגבה

ר פעולות הפוך להוצאתם.דאחסן את הכלים בס

עיין בנושא “כלים, מגבה וידית מגבה“ בעמוד

.8�6
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זהירות כז שירותה ממרבל שירות גריררק אם אינך יכול לק

ה מסחרית,ת גרירמורשה של מיצובישי או מחבר

כבך בזהירות בהתאם להוראות הניתנותגרור את ר

ה חירום“ בחלק זה.ברק “במקר

ה, עשויות להשתנותעות לגרירהתקנות הנוג

ממדינה למדינה. מומלץ לציית להוראות ולתקנות

התקפות בארץ.

הגריר

כב עם הנעה ל� 4 גלגלים הקפדבכלי ר£
,2Hלהעביר את בורר מצבי ההפעלה למצב 

מייםכב עם הגלגלים הקדולגרור את הר
) כפיEאו D ה (סוג נחים על עגלת גריר

שמוצג באיור. לעולם אל תנסה לגרור את
(תכנית 4H, 4Lב מצב כב כאשר משולהר

Easy select 4WD)   4 אוLLcתכנית) 

Super select 4WD (4H 4 אוLוכאשר ,
מיםהאחוריים מורמיים אוהגלגלים הקד

), כפי שמוצגC או Bמעל הקרקע (סוג 
באיור. מצב זה עלול להסתכם בנזק

כב עלול להתנגשכת ההנעה או הרלמער
2Hב למצב כב הגורר. אם אינך יכול לשלבר

בת ההילוכים,או ישנם תקלה או נזק בתי
בעתכב כאשר כל ארהובל את הר

 אוDה (סוג גלגליו מונחים על משאית גריר
E.כפי שמוצג באיור (

כתכב נגרר עם מתג ההתנעה/מעראם הר£
מיים ורק הגלגלים הקדONההפעלה במצב 

מים מעל הקרקע,או הגלגלים האחוריים מור
ךרבות פעילה ואחיזת דת יציכת בקרמער

עלולה לפעול, ולהסתכם בתאונה.

, אם ישנם2WDמית כב עם הנעה קדבכלי ר£
בת ההילוכים, הובל אתתקלה או נזק בתי

כבנחים על רכב כאשר הגלגלים המניעיםהר
) כפי שמוצג באיור.E או C, Dהגרר (סוג 

זהירות

הכב זה על�ידי משאית גריראין לגרור ר£
) כמוצגAמה (סוג המשתמשת ברצועות הר

מה עלול לגרוםבאיור. שימוש ברצועת ההר
כב.מי ולחזית הרנזק לפגוש הקד

כב על�ידי משאית גררת הרגריר
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מיםה כשהגלגלים האחוריים מורגריר

)C     המהקרקע (מקר
זהירות

ה הער 

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תים תגרור רא£
),Bכאשר הגלגלים המניעים על הקרקע (סוג 

כפי שמוצג באיור, הקפד לא לחרוג
ה המצוינים מטהחק הגרירמהמהירות ומר

בת ההילוכים.ם נזק לתית, ייגראחר

ה: 30 קמ“שמהירות גריר

ה: 80 ק“מחק גרירמר

עות למהירותה הנוגפעל לפי תקנות הגריר
ה.חק הגרירומר

מיםמיים מורה כאשר הגלגלים הקדגריר

)Bמהקרקע (סוג 

  (הילוך סרק)Nההילוכים  במצב ב את ידית/בוררשל
בת הילוכים ידנית/אוטומטית).(תי

שחרר את בלם החניה

 (הילוך סרק)Nב את ידית ההילוכים במצב  של
בת הילוכים ידנית) או את בורר ההילוכים למצב(תי

Nבת הילוכים אוטומטית). העבר (הילוך סרק) (תי
ACC למצב כת ההפעלהמתג ההתנעה/מעראת 

ואבטח את גלגל ההגה במצב ישר לפנים באמצעות
ה.חבל או רצועת קשיר

כתמתג ההתנעה/מערלעולם אל תעביר את מ

ה. במהלך הגרירLOCK למצב ההפעלה

הגריר

זהירות

בת הילוכיםכב המצויד בתילעולם אל תגרור ר£
מיםמיים מוראוטומטית, אם הגלגלים הקד

),Bוהגלגלים האחוריים על הקרקע (סוג 
בת הילוכים נמוך.וכאשר מפלס השמן בתי

בת הילוכים נזקיםבר עלול לגרום לתיהד
ה.חמורים והוצאה כספית יקר

ה חירוםה במקרגריר

ה במצב חירום,אם לא ניתן להשיג שירותי גריר
כב זמנית באמצעות כבלבאפשרותך לגרור את הר

ה.בעת הגרירת המחוברים לטאו שרשר

כב אחרכב באמצעות ררש לגרור את הראם נד
הקפד לפעול לפי ההנחיות להלן.

כבכב באמצעות ררש לגרור את הראם נד

אחר

מיים ממוקמים  כפי שמוצגה הקדווי  הגריר1.

ה.ה לוו הגרירבאיור.  אבטח את חבל הגריר

ה הייעודיבד וו הגרירשימוש בחלק אחר מל£
כב.כב הרעלול לגרום נזק למר

ת מתכתיים עלולשימוש בכבל או שרשר£
כב. מומלץ להשתמשכב הרלגרום נזק למר

בחבל שאינו מתכתי. אם אתה משתמש
ת ממתכת עטוף אותם  בבדבחבל או בשרשר

כב.כב הרע שלהם עם מרת המגבכל נקוד

ה יישמר במצב אופקי ככלהקפד שחבל הגריר£
הניתן. חבל במצב זוויתי עלול לגרום נזק

כב.כב הרלמר

כב הגוררה ברבעת הגרירקשור את החבל לט£
לאותו צד, כדי להבטיח שהחבל ישר ככל

הניתן.

השאר את המנוע לפעול.2.

אם המנוע אינו פועל בצע פעולות הבאות,

כדי לשחרור גלגל ההגה מנעילתו.
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כת הפעלה חכמה]כב עם מער[למעט כלי ר

בת הילוכים ידנית סובבכב המצוידים בתיבכלי ר

.ON או ACCאת מתג ההתנעה למצב 

בת הילוכים אוטומטיתכב המצוידים בתיבכלי ר

.ONסובב את מתג ההתנעה למצב 

כת ההפעלה החכמה]כב עם מער[כלי ר

בת הילוכים ידניתכב המצוידים בתיבכלי ר

 אוACCכת ההפעלה למצב העבר את מער

ON.

בת הילוכים אוטומטיתכב המצוידים בתיבכלי ר

.ONכת ההפעלה במצב ב את מערשל

הגריר

זהירות

 (הילוךNהעבר את ידית ההילוכים למצב 3.

ידנית) או את בוררבת הילוכיםסרק) (תי

בת (הילוך סרק) (תיNההילוכים למצב 

הילוכים אוטומטית).

העבר את בורר 4WD כב המצויד ב�בכלי ר4.

.2Hמצב ההפעלה למצב 

רש ע“פ החוק.הפעל הבהוב חירום אם נד5.

ה בנושא).(פעל ע“פ תקנות התעבור

ההקפד לשמור על קשר הדוק ביןבעת הגריר6.

כב הגורר והנגרר ועלשני הנהגים של הר

מהירות איטית.

ה אזהר

זהירות

הימנע מבלימות והאצות פתאומיות ופניות£
הבר עלול לגרום נזק לחבל הגרירחדות. הד

ה.בעות הגרירוט

כב עלולים להיפצעבת הראנשים בקר
כתוצאה מכך.

ה בשיפוע יורד וארוך הבלמיםבעת גריר£
ה תוך פגיעהעלולים להתחמם יתר על המיד

כב עלביות פעולתם. דאג להוביל הרבאפקטי
משאית גרר.

ב לפנסיכב הנגרר לשים לעל הנוסע בר£

כב הגורר ולוודא שחבלהבלימה של הר

פוי.ה אינו רהגריר

בת הילוכיםכב עם תית רבעת גריר£

אוטומטית כאשר כל הגלגלים על הקרקע,

חקה וממרהקפד לא לחרוג ממהירות הגריר

ת תגרום נזקה המצוינים מטה, אחרהגריר

בת הילוכים.לתי

ה: 30 קמ“שמהירות גריר

ה: 80 ק“מחק גרירמר

ה בנושא.ציית לתקנות התעבור

ה אזהר

כב עם ווכב אחר (כלי רכבך גורר ראם ר

בד)ה אחורי בלגריר

ה האחורי ממוקם כפי שמוצג באיור. אבטחוו הגריר

ה האחורי.ה לוו הגריראת חבל הגריר

בנושא “כאשרת, ההוראות זהות לאלה שאחר

כב אחר“.כבך נגרר בידי רר

ה הער 

, לחץ עלAS&Gכת כבך מצויד במעראם ר£

, כדי לנטרל אתAS&G OFFהמתג 

כבך. עייןכת לפני שאתה עוצר את רהמער

בנושא “הפסקת פעולה“ בעמוד 25�6.

כאשר המנוע אינו פועל גם מגבר הבלם£

ומשאבת ההגה כוח אינם פועלים. משמע יש

בובב יותר על דוושת הבלם ובסילהפעיל  כוח ר

ההגה. על כן, קשה יותר להפעיל אתגלגל

כב.הר

כתאל תשאיר את מתג ההתנעה/מער£

. גלגל ההגה יינעלLOCKההפעלה במצב 

כב.ואתה תאבד שליטה בר
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הפעלה בתנאים קשים

ה הער 

 הפעלה בתנאי נהיגה קשים

ה הער 

ך מוצפתרבד

כים מוצפות. נהיגהרהימנע מנסיעה בד£

כים מוצפות עלולה לגרום נזקים חמוריםרבד

כב.הבאים לר

השתהות מנוע.£

בים חשמלייםכיקצר בר£

נזק למנוע ממים עולים£

כים מוצפות בדוק אתראחרי נהיגה בד

כז שירות מורשה של מיצובישיכב במרהר

ובצע תיקונים החיוניים.

בד ווה מלהשימוש בכל חלק אחר לגריר£

כבה הייעודי, עלול להסתכם בנזק למרהגריר

כב.הר

זהירות

, כאשרSuper select 4WD כב עםבכלי ר£

.4Hב למצב כב אחר, שלאתה מתכונן לגרור ר

 עלולה לגרום להעלאת“2H“ת הינע בחיר

בותיהת שמן הדיפרנציאל,  ובעקטמפרטור

כת ההנעה.נזק למער

כת ההנעה בעומס חריג,בנוסף תעמוד מער

ביםכית ראשר עלו לגרום דליפות שמן, לכיד

או תקלות חמורות אחרות.

כים מוצפות או לאחררם או בדבנהיגה בגש£

חיצה אוטומטי,כב במתקן רחיצת הרר

במקרים כאלו לחץ קלות על דוושת הבלם

כדי לוודא שהבלמים פועלים כהלכה. אם לא,

לחץ קלות מספר פעמים על הדוושה

פידות הבלם.בוש רך ייתוך כדי נסיעה לצור

ך מרובת שלוליות,רם או בדבעת נסיעה בגש£

עלולה להיווצר שכבת מים בין הצמיגים ולפני

הכביש.

שכבה זו מפחיתה את התנגדות החיכוך של

בותבוד יצימת לאיהצמיג על הכביש וגור

ההיגוי ויכולת הבלימה.

להתמודדות במצבים אלו פעל כלהלן:

כב במהירות איטית.א)  נהג בר

ב)  החלף צמיגים בלויים.

ג)  שמור תמיד על לחץ אוויר נכון.

נסיעה על כבישים מושלגים או

קפואים

חכבישים מכוסים בשלג או בקרכדי לנהוג ב£

מומלץ להתקין צמיגי שלג או שרשראות

שלג. עיין בנושא פסקאות “צמיגי שלג“

ובנושא “שרשראות שלג“.

כב כבד יותר משלך.אל תגרור ר£
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הפעלה בתנאים קשים

זהירות

הימנע מנסיעה במהירות גבוהה, האצה£

ובלימה פתאומית ופניות חדות.

לחיצה על דוושת הבלם בעת נסיעה על£

ח, עלולהבכבישים מושלגים או מכוסי קר

לגרום להחלקת הצמיגים.

כאשר האחיזה בין הצמיגים לכביש קטנה

הגלגלים עלולים להחליק ולא ניתן להביא את

ה באמצעות בטכניקות בלימהכב לעצירהר

כתרגילות. אם הבלימה משתנה של מער

) מותקנתABSלמניעת נעילת גלגלים (

, בלוםABSכב אכן מצויד ב�כב. אם הרבר

כב על�ידי לחיצה חזקה על דוושתאת הר

כב אינוהבלם והחזקתה במצב זה. אם הר

 לחץ ושחרר את דוושת הבלםABSמצויד ב�

בלחיצות מהירות. על כן לחיצה ושחרור הינם

כת.ביות המערמלאים להגדלת אפקטי

כבכבך לרחק גדול יותר בין רשמור על מר£

שלפניך והימנע מבלימות פתאומיות.

כת הבלמים עלולהח על מערברות של קרהצט£

לגרום לגלגלים להינעל. התחל לנסוע לאט

בר בטוח.ממצב נייח, כדי לוודא שהד

ך משובשת או מחורצתרעל פני ד

כים משובשות אורנהג לאט ככל האפשר, בד

מחורצות.

זהירות

אל תלחץ מהר על דוושת ההאצה. אם£

כב עלולח, הרהגלגלים מתנתקים מהקר

להתחיל לנוע ולגרום לתאונה.

החבטות בצמיגים או בגלגלים כאשר נוהגים£

ך משובשת או חרוצה בחריצים עמוקים,רבד

עלולות לגרום נזק לצמיג ו/או לגלגל.
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בצע טיפולי תחזוקהכב יש לך הרכדי לשמור על ער
תי בהתאם להנחיות, ותוך ציות לחוקיםגרבאופן ש

ה אתבה. בחר בקפידבישנועדו להגן על איכות הס
תכשירי הניקוי ואת החומרים השונים וודא שאינם

ה של ספק לגבימכילים חומרים משתכים. במקר
חומר מסוים, אנו ממליצים להתייעץ עם מומחה

בתחום.

אמצעי זהירות בטיפול

כבבר

זהירות

כבאמצעי זהירות בטיפול בר

כב  ניקוי פנים הר

זהירות

אל תשתמש בחומרים אורגנים (ממיסים,£

) או תמיסות’בנזין, קרוזן, אלכוהול, נפט, וכו

חומציות או אלקליות.

חומרים אלו יכולים לפגוע בצבע לגרום

דקים של פני השטח.לכתמים וס

בעת שימוש בחומרי ניקוי או הברקה

למיניהם, וודא שאינם מכילים את אחד

בים שפורטו למעלה.כימהמר

חלקי פלסטיק, טקסטיל וצמר

ה הער 

ככיםאל תשתמש בחומרי ניקוי, במר£

ובתכשירי הגנה המכילים סיליקון או שעווה.

ניגוב לוח המכשירים (וחלקים אחרים)

בחומרים אלו עלול לגרום להשתקפותו

בש את הראות.מית ולשבשמשה הקד

ע של חומרים מסוגים אלו עם מתגיבנוסף, מג

המנגנונים האלקטרוניים עלול לגרום

לתקלות.

חומרי ניקוי עלולים להיות מסוכנים. הקפד£

להשתמש בהם על פי הנחיות היצרן.

כבך,החומרים שלהלן עלולים לגרום נזק לר£

אל תשתמש בהם:

דלק£

מדלל צבע£

בנזין£

קרוזן (נפט)£

פנטיןטר£

נפט£

מדלל לכה£

פחמן טטרא כלוריד£

מסיר לק לציפורניים£

אצטון.£

כב באמצעות מים או חומר ניקוילאחר ניקוי פנים הר
כב במקום מוצלבש את פנים הראחר, נגב ויי
ב.ומאוורר היט

ה הער 

הקפד לנקות את הצד הפנימי של השמשה£

כה, ולנגב את הזכוכיתהאחורית במטלית ר

ך פסי החימום מבלי לפגוע בהם.לאור

כה,נגב חלקים אלו בעדינות במטלית ר1.

בון עדין.בולה בתמיסה של מים וסט

בול את המטלית במים נקיים, סחט אותהט2.

ב והסר את חומר הניקוי.היט

ריפוד
כב טפל בריפודים בזהירותך הרת ערלשמיר1.

כב.הרושמור על ניקיון פנים

השתמש בשואב אבק ומברשת לניקוי
בים.המוש

ה של כתמים, יש לנקות סינתטיבמקר
באמצעות חומרי ניקוי מתאימים. חלקי

בחומרים לניקוי ריפודים,טקסטיל ניתן לנקות 

בון עדין.ֿאו בתמיסה של מים וס
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בעי*עור ט
כה ספוגה בתמיסה שלנגב קלות במטלית ר1.

בון עדין.מים וס

בול את המטלית במים נקיים, סחוט אותהט2.
ונגב ביסודיות את חומרי הניקוי.

מר מגן עור להגנת פני העור.השתמש בחו3.

נקה את השטיחים באמצעות שואב אבק והסר2.
כתמים כלשהם באמצעות מנקה שטיחים.
שמן וגריז ניתן לנקות באמצעות מטלית ומסיר

כתמים.

כבשטיפת הר

כימיקלים הקיימים בתוך לכלוך או אבק שנאספו

כבמפני הכביש עלולים לגרום נזק לציפוי הצבע ומר

ע עםכב אם הושארו למשך פרק זמן ארוך במגהר

ךרחיצה תקופתית וטיפול ווקס הם הדכב. רהר

ברכב מפני נזקים אלו. הדהטובה ביותר להגנת הר

ם,עי מזג אוויר כגון גשבית מפני פגגם יגן אפקטי

.’שלג, אוויר מלוח וכו

ה הער 

בשחץ עם מים, נגב וייאם העור רטוב או נר£
באמצעות מטליתאותו מהר ככל הניתן

בשה.  אם תשאיר טחב על העור, עלולכה ויר
להיווצר עובש.

ממיסים אורגניים כגון בנזין, אלכוהול ונפט,£
תמיסות חומציות או אלקליות עלולים לפגוע
בגוון העור. הקפד להשתמש בחומרי ניקוי

ניטרליים.

לכלוך וחומרים שומניים עלולים ליצור כתמים£
בעור, נקה אותם במהירות.

פני העור עלולים להתקשות או להתכווץ£
ה לקרינת שמשה של חשיפה ישירבמקר

כבלמשך שעות ארוכות. החנה את הר
במקום מוצל ככל האפשר.

כב  ניקוי חוץ הר

כבשאריות של אחד מהחומרים הבאים על הר
חץעלולות לגרום לקילוף הצבע, קורוזיה וכתמים. ר

ם האפשרי.כב בהקדאת הר

ח.ת קרמי ים, חומרים להסר£

פיח, אבק, אבקת ברזל ממפעלי ייצור,£
חומרים כימיקלים

).’(חומצות, אלקליים, זפת � פחם וכו

.’פי עצים וכושרלשלשת ציפורים, חרקים, £

ה הער 

כב עולהה בתוך הרכאשר הטמפרטור£
בתקופת הקיץ, חומרי פלסטיק שהושארו על

בק אל העור.העור עלולים להתבלות ולהד

ה.כב תחת קרינת שמש ישיראל תשטוף את הר

ת אבק.סס אותו במים להסרכב בצל ורהחנה את הר
חיצה אועכשיו השתמש במים נקיים ומברשת ר

כב מלמעלה כלפי מטה.חץ את הרספוג ור

בון עדין. שטוף ונגבך השתמש בסת הצורבמיד
כב נקה בזהירותחיצת הרכה. לאחר רבמטלית ר

את הצירים, המפרקים והאוגנים של הדלתות, חופת
בר לכלוך.ך כלל מצטר, במקומות בהם בד’מנוע וכו

זהירות

כב או הגלגלים היהבעת שטיפת תחתית הר£
זהיר לא לפצוע את ידיך.

חיצתו,ם, לפני רכבך מצויד בחיישני גשאם ר£
OFFהעבר את מתג ידית המגבים למצב 

ת הם עלוליםונטרל את פעולת המגבים. אחר
להיכנס לפעולה כתוצאה מהתזת המים על

השמשה ולהינזק.

הימנע משטיפה במכונת שטיפה מאחר£
ומברשות המכונה עלולות לגרום לשריטות

 כהה.כב בצבעשייראו במיוחד בכלי ר

כות ומכללילעולם אל תתיז מים על מער£
בר עלולהחשמל בתוך תא המנוע מאחר והד

כת ההתנעה.לגרום נזק בלתי הפיך למער
חיצתיש לנקוט באמצעי זהירות גם בעת ר

הגחון ולהימנע מהתזת מים לתוך תא המנוע.

חצה העושה שימושחלק מציוד השטיפה והר£
מיםבמים חמים הינם בעלי לחץ גבוה וגור

בר עלול לגרום לעיוותיכב. הדלחום על חלקי הר

כבניקוי פנים הר
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זהירות

חום ונזק לחלקי גומי, כמו גם הצפה של תוך
כב. על�כן הקפד על ההנחיות הבאות:הר

70 ס“מ או     חק מתאים של כ�שמור על מר£
ח השטיפה.כב לאקדבין הרלמעלה מזה

ב לחלונות הדלתות אחוזביבעת שטיפה מס£
70 ס“מ     חק של ח השטיפה במראת אקד

ה לפני החלון.ובזווית ישר

כב באיטיות תוךכב, נהג ברלאחר שטיפת הר£
כדי לחיצה על דוושת הבלמים מספר פעמים,

ת הבלמיםבש את הבלמים. השארעל מנת ליי
רטובים, תסתכם בהפחתת ביצועי הבלימה.
כמו כן, קיימת האפשרות שהבלמים יקפאו

מו למצבה, ויגרב חלודאו יצאו מכלל פעולה עק
כב.בו לא ניתן יהיה לנהוג בר

בעת שימוש במכונת שטיפה אוטומטית תן£
ב לפריטים הבאים, תוך התייחסותתשומת ל

לספר הנהג או התייעץ עם מפעיל מכונת
םיאבה םילהונההשטיפה. אם לא תפעל לפי 

.בכרל קזנ םורגל לולע רבדה

בות להיותהמראות החיצוניות חיי£
מקופלות.

יש להסיר את האנטנה.£

בע את זרועות המגבים למקומןיש לק£
בקה.ת סרט הדבעזר

ם, העבר אתכבך מצויד בחיישני גשאם ר£
 לנטרולOFFמתג ידית המגבים למצב 

ם.פעולת חיישני הגש

בעת מזג אוויר קרזהירות

המלח וכימיקלים אחרים המפוזרים על גבי הכביש

כב.כב הרלהזיק למרעלולים 

כב בתדירות גבוהה ככלבמקרים כאלו שטוף את הר

כב. מומלץ להשתמשהניתן לפי הוראות הטיפול בר

בדוק את שכבת המגן מתחתבחומר הגנה ושימור ול

ה.לרצפה לפני ואחרי העונה הקר

כב נגב שאריות מים שזלגו מחלקילאחר שטיפת הר

ב לחלונות למניעת קפיאה.ביהגומי מס

טיפול ווקס

בקות של אבקטיפול ווקס יסייע במניעת הד

ח משחתוכימיקלים של הכביש על גבי הצבע. מר

כב או לפחות כל 3 חודשיםווקס לאחר שטיפת הר

כדי לסייע בסילוק המים.

בצע טיפול בווקס תחת קרני שמש ישירות. ישאין ל

בצע הטיפול לאחר התקררות פני השטחל

המיועדים לטיפול.

מידע על אופן השימוש בווקס, תוכל למצוא בעלון

הוראות השימוש של המוצר עצמו.

אין להשתמש בווקס המכיל חומרים שוחקים.£

הברקה

הברקה רק אם הצבע פיתח כתמים אובצע היש ל
בצע את הטיפול בחלקיםבד את הברק שלו. אין לאי

בר עלולבעלי גימור מט ופגושי פלסטיק, מאחר והד
להשאיר עליהם כתמים או לפגוע בגימור שלהם.

זהירות

אל תשתמש במברשת שוחקת או בכלים£
מו נזק לפני השטחקשים אחרים מאחר ויגר

של חלקי הפלסטיק.

בנזין,ע בין חלקי הפלסטיק לאל תגרום למג£
שמן דילול, נוזלי בלמים, שמני מנוע, גריז,
מדללי צבע וחומצות גופרית (נוזל אלקטרוליט

בר עלול להזיק לחלקיבמצבר) מאחר והד
דקיםהפלסטיק תוך גרימת כתמים וס

ופגיעה בצבע.

ה, נקה באמצעות מטליתבר קרה והדבמקר
כה או במטלית מעור צבי או במטלית דומהר

ותמיסת מים וחומר ניקוי ניטרלי ולאחר מכן
שטוף  מיד במים את האזורים הנגועים.

ניקוי חלקים מפלסטיק
השתמש בספוג או במטלית מעור צבי.

בק לפני שטח מחוספסים שחורים אואם ווקס נד
, פני השטח הופכים’אפורים של פגושים, מנורות וכו

בנים. במקרים כאלו נגב את הווקסלהיות ל
ך.כה או מעור רבאמצעות מים פושרים ומטלית ר

כבניקוי חוץ הר
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חישוקי אלומיניום*

הסר לכלוך באמצעות ספוג תוך כדי התזת מים1.

על החישוק.

ה והלכלוךהשתמש בחומר ניקוי ניטרלי במקר2.

בד ולאחר מכן,אינו מוסר בקלות על�ידי מים בל

שטוף את חומר הניקוי במים.

כהב באמצעות מטלית רבש את החישוק היטיי3.

כה.או מטלית עור ר

זהירות

חלקי כרום
למניעת כתמים וקורוזיה של חלקי כרום, שטוף

בצעח ציפוי מגן מיוחד. יש לבש ביסודיות ומרבמים, י

בר בתדירות גבוהה יותר בעונתהד

ף.החור

אל תשתמש במברשת או כלים קשים אחרים.£

בר עלול לגרום לשריטות על גבי החישוק.הד

אל תשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומרי£

בר עלול לגרוםשחיקה, חומצה או אלקליים. הד

להתקלפות הציפוי, פגיעה בצבע או לכתמים.

אל תתיז מים חמים ישירות על הגלגל בעת£

ניקוי בקיטור או בכל אמצעי אחר.

זהירות

ח מהכבישת קרע עם מי ים וחומרים להסרמג£

עלולים לגרום לקורוזיה. שטוף חומרים מסוג

ם האפשרי.זה בהקד

זכוכית החלון

ך כלל ניתן לנקות הזכוכית באמצעות ספוג ומיםרבד

בד.בל

ת שמן,ניתן להשתמש בחומר ניקוי זכוכית להסר

. לאחר שטיפת הזכוכית נגב’גריז, חרקים מתים וכו

בשה.כה ויבש באמצעות מטלית נקייה רויי

לעולם אל תשתמש במטלית בה נעשה שימוש

לניקוי פני שטח צבועים מאחר וווקס מהצבע עלול

בק לזכוכית ולגרום לפגיעה בשקיפות ובראות.להיד

ה הער 

לניקוי פנים החלון האחורי השתמש במטלית£ 

ך חוטיהחלון לאורכה ונגב את זכוכיתר

המפשיר כדי לא לגרום נזק.

להבי מגבים

תכה וחומר ניקוי זכוכית להסרהשתמש במטלית ר

 מלהבי המגב, החלף את’גריז, חרקים מתים וכו

ע שאינם מנגבים כהלכה. (ראה עמ‘הלהבים ברג

(8�28

תא מנוע

ף. הקדשנקה את תא המנוע בתחילת ובסוף החור

ת לאוגנים, קפלי פני שטחב מיוחדתשומת ל

בר אבק כבישוחלקים חיצוניים בהם עלול להצט

ביים אחרים.המכיל כימיקלים וחומרים קורוזי

ך שימוש במלח, נקה את תאאם נעשה באזור

המנוע לפחות אחת ל�3 חודשים. לעולם אל תתיז

ברמים על מכללי חשמל בתא המנוע מאחר והד

עלול לגרום לנזקים.

אל תביא את החלקים הקרובים למצבר, חלקים

ע עם חומצה גופריתיתמפלסטיק וכדומה במג

דקים(אלקטרוליט המצבר) אשר עלול לגרום לס

וכתמים או פגיעה בצבע של אותם חלקים.

כה אוה, נגב באמצעות מטלית רבר קראם הד

כה ותמיסה מימית של חומר ניקוימטלית עור ר

ניטרלי ולאחר מכן שטוף מיידית את האזורים

הנגועים בכמות גדולה של מים.

כבניקוי חוץ הר
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תי ובמועדיםכב באופן שיגרטיפול מתאים בר

כב, חזותוך הרת עררושים מסייע לשמירהד

ך זמן.החיצונית לאור

ת זו, ניתנותפעולות התחזוקה המתוארות בחובר

כב.ביצוע על�ידי בעל הרל

כבמומלץ על בדיקה ותחזוקה תקופתית של הר

בואן.במוסך מורשה של הי

בצע בדיקות וטיפולים תקופתייםאנו ממליצים ל

ת מיצובישי, או אצל בעלבמוסך מורשה של חבר

מקצוע מומחה.

כמו כן, מומלץ  לטפל בבעיות ולתקן תקלות.

בפרק זה תמצא מידע מפורט על בדיקות שאתה

בצע בעצמך. הקפד לנהוג בהתאםיכול ל

להנחיות, ולנקוט את אמצעי הזהירות המפורטים

עבור כל אחת מהבדיקות.

  אמצעי זהירות

ה אזהר

בעת ביצוע פעולות תחזקה בתוך תא המנוע£

וודא שהמנוע כבוי ושהספיק להתקרר.

בצע טיפול בתא המנוע כאשרך ליש צור£

בל יתפסו בגדיך,המנוע פועל, הזהר במיוחד ל

 במאוורר, רצועות ההנעה או’ך וכושער

בחלקים נעים אחרים.

ה אזהר

המאוורר עלול להתחיל לפעול באופן אוטומטי£
גם כאשר המנוע כבוי. סובב את מתג ההתנעה

OFF ומצב ההפעלה למצב LOCKלמצב 
תךה בטיחותיים בעת עבודלהבטחת תנאי עבוד

בתוך תא המנוע.

אל תעשן, אל תגרום לניצוצות ואל תאפשר£
בת דלק או מצבר.בקרללהבה להיות

ב לאזורביה מסהייה זהיר מאוד בעת עבוד£
המצבר. המצבר מכיל חומצה גופריתית רעילה

ומשתכת.

כב כשהינו נתמך על�ידיאל תשכב מתחת לר£
השתמש תמיד בעמודי תמיכהבד.המגבה בל

ביים.אוטומטי

טיפול לא נכון במכלולים ובחומרים בהם נעשה£
עלול לסכן את בטיחותךכב,שימוש בר

ם להתייעץהאישית. למידע נוסף, אנו ממליצי

עם מומחה בתחום.

אמצעי זהירות בתחזוקה
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  ממיר קטליטי

כת פינוי גזי הפליטה והממיר הקטליטי יעיליםמער

מאוד בהפחתת גזי הפליטה המזיקים.

כת הפליטה.ממיר הקטליטי מותקן במערה
להבטחת פעולה תקינה של הממיר הקטליטי
ולמניעת נזק לממיר הקטליטי, חשוב לשמור כל

הזמן על כיוונון נכון של המנוע.

ה אזהר

כב אחר אל תחנה ואל תפעיל אתכמו בכל ר£

ביםבת חומרים דליקים כמו עשכב בקרהר
ע עםבוא במגבשים או עלים אשר עלולים לי

כת הפליטה ולגרום להתלקחות של אש.מער

ממיר קטליטי

ה הער 

מכל נוזל קירור המנוע1.

מכל נוזל הבלמים2.

מכל נוזל המצמד*3.

מכסה מכל שמן המנוע4.

מדיד מפלס שמן המנוע5.

מכל נוזל הגה כוח6.

מכל נוזל שטיפת השמשה7.

מצבר8.

השתמש בדלק מהסוג המומלץ תחת£

ת סוג הדלק“ בעמוד 2�2.ת “בחירהכותר
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  מכסה מנוע

לפתיחה

משוך את ידית השחרור כלפיך לשחרור הנעילה1.

של המכסה.

ם את מכסה המנוע תוך לחיצה על לשוניתהר2.

הנעילה.

ה הער 

ם את מכסה המנוע רק כאשר המגביםרה£
ם נזקת עלול להיגרבמצב מנוחה. אחר

כב, לזרועות המגביםלמכסה תא המנוע. למר
מית.קדאו לשמשה ה

מכסה מנוע

תמוך את המכסה באמצעות הכנסת מוט3.

התמיכה לתוך החריץ המיועד לו.

הלסגיר

שחרר את מוט התמיכה וקפל אותו לתוך1.

המחזיק שלו.

רגתי לגובההורד את מכסה המנוע באופן הד2.
ה זושל 20 ס“מ מעל המצב הסגור ובנקוד

אפשר לו ליפול.

ב,כדי לוודא שמכסה תא המנוע סגור ונעול היט3.
כזו.נסה להרים אותו ממר

זהירות

בך מוט התמיכה עלול להשתחררלתשומת ל£
מהמכסה במקרים של רוח חזקה.

לאחר הכנסת מוט התמיכה אל החריץ£

בהמיועד לו, וודא שמכסה תא המנוע יצי

ב, ולא ייפול על ראשך או על גופך.ונתמך היט
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בדיקה והוספה של השמןל

  שמן מנוע

Aמפלס מינימלי

Bמפלס מקסימלי

Cןסימון החלפת שמ

ךבה על ביצועי המנוע, אורשמן המנוע השפעה רל

חיי השירות שלו ויכולת ההתנעה. הקפד להשתמש

אך ורק בשמן בעל דירוג, איכות וצמיגות מתאימים.

ך כמות מסוימת של שמן. חשוב, לכן,כל מנוע צור

בועים או לפניבדוק את מפלס השמן בפרקי�זמן קל

התחלת נסיעה ארוכה.

כב באזור מישורי.החנה את הר1.

הפסק את פעולת המנוע.2.

המתן מספר דקות.3.

הוצא את המדיד ונגב אותו במטלית נקייה.4.

הכנס מחדש את מדיד השמן עד הסוף.5.

הוצא את המדיד ובדוק את מפלס השמן.6.
ב להיות תמיד בתחום המסומןהמפרט חיי

באיור.

שמן מנוע

זהירות

ודא שידיך או אצבעותייך לא ילכדו בעתו£
ת המכסה.סגיר

ב.לפני נסיעה וודא שהמכסה נעול היט£
ת הוא עלול להיפתח באופן פתאומיאחר

בר עלול להיות מסוכן מאוד.בזמן נסיעה. הד

ה הער 

אם המכסה אינו ננעל,  שחרר אותו מגובה£
מעט גבוה יותר.

אל תלחץ בחוזקה על המכסה בידיך מאחר£
.בר עלול לגרום נזק למכסהוהד

אם מפלס השמן נמצא מתחת לתחום המצוין7.
במדיד, הסר את מכסה המילוי הממוקם
במכסה השסתומים והוסף שמן, להעלאת
המפלס לתחום המפורט. אל תמלא יותר מדי
שמן כדי למנוע נזק מהמנוע. הקפד להשתמש

בב סוגיםבשמן מנוע לפי המפרט, ואל תער
שונים של שמן מנוע.

ב את מכסהלאחר הוספת שמן מנוע, סגור היט8.
המילוי.

בים 4 עד 6 כדי לוודא שמפלסבצע שוב את של9.
השמן תקין.

ה הער 

בדוק ומלא שמן באופן הבא.£

ב 6 לעיל,בעת בדיקת מפלס השמן בשל£
בדוק אותו בצד הנמוך של המדיד, מפני
שיש הבדל בהופעת השמן על שני צדדי

המדיד.

),DPFכב ללא מסנן חלקיקי דיזל (בכלי ר£
)Aבין (ב היות בתחום שמפלס השמן חיי

) על המדיד.Bל�  (

ב, מפלס השמן חייDPFכב עם בכלי ר£
) (סימוןC) ל� (Aבין  (להיות בתחום ש

חיווי להחלפת שמן) על המדיד.

אם מפלס השמן הוא מעבר לסימון חיווי
ם), החלף שמן בהקדCהחלפת שמן (

האפשרי.
יש למלא שמן במיכל כך שהמפלס יגיע

).Bת המקסימום (לנקוד
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ה הער 

),DPFכב עם מסנן חלקיקי דיזל  (בכלי ר£
במהלך תהליך ההתחדשות ושריפת
חלקיקי הפיח, כמות קטנה של דלק

ב כךבבת עם שמן המנוע, ועקמתער
כמות השמן במיכל עולה. זהו מצב תקין

שאינו מעיד על תקלה.

ה קשים,כב משמש בתנאי עבודאם הר£
ת במהירות. במצבים אלואיכות השמן יורד

מת יותר.בצע החלפה מוקדיש ל

לטיפול בשמנים משומשים, ראה עמוד 6�2.£

ת שמן המנועבחיר

(DPF)     כב ללא מסנן חלקיקי דיזלכלי ר

:אבה גורידל םאותה  עונמה ןמשב שמתשה£

A1/B1, A3/B3””עבור שירות :ACEAדירוג £
A3/B4, A5/B5

 או גבוהCD””עבור שירות :APIמפרט £

יותר.

נוזל קירור המנוע

ה הער 

השימוש בתוספי שמן אינו מומלץ מכיוון£
שהם עלולים להפחית את היעילות של

התוספים השונים הנכללים בשמן המנוע.
התוצאה עלולה לגרום לכשל של המכלולים

המכניים.

(DPF)     כב עם מסנן חלקיקי דיזלכלי ר

:אבה גורידל םאותה עונמה ןמשב שמתשה£

וא  ,C2, C1 C3   תוריש רובע” :ACEA גוריד£

”C4

.DL-1”:  ”עבור שירות JASOמפרט £

ה ומפרטי השמן האלה אינם ניתניםבמיד

כז שירות מורשהגה, התקשר למרלהש

של מיצובישי.

בדיקת מפלס נוזל הקירורל

מיכל נוזל הקירור שקוף והוא נמצא בתא המנוע.

יש לשמור על מפלס הנוזל בתחום בין הסימנים

”LOW“ �(נמוך) ו ”FULL(מלא), כאשר המנוע ”

קר.

ה הער 

השימוש בתוספי שמן אינו מומלץ מכיוון£
שהם עלולים להפחית את היעילות של

התוספים השונים הנכללים בשמן המנוע.
התוצאה עלולה לגרום לכשל של המכלולים

המכניים.

  נוזל קירור המנוע

 מתאימה,SAEרגת צמיגות בחר בשמן בעל ד£

בה.בית הסעל�פי טמפרטור

 מתאימה,SAEרגת צמיגות בחר בשמן בעל ד£

בה.בית הסעל�פי טמפרטור
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להוספת נוזל קירור מנוע

בודיה, על כן איכת סגורכת הקירור הינה מערמער

מלי.הנוזל בה צריכים להיות קטנים באופן נור

ת במפלס הנוזל מצביעה על סיכוי לנזילה.ה ניכריריד

םכת בהקדבדוק את המערה כזה יש לבמקר

האפשרי.

במקרים בהם מפלס הנוזל יורד מתחת לסימן

“LOWבוי והוסף”, פתח את המכסה של מיכל העי

נוזל קירור בכמות המתאימה.

ה אזהר
אל תפתח את מכסה המצנן כשהמנוע חם.£

כת וגלישת נוזל קירור חםקיים לחץ במער

עלולה לגרום לכוויות.

חומר נגד קפיאה (אנטיפריז)

וזל הקירור כולל אתילן גליקול שהינו חומר מונענ
שיתוך. ראש המנוע ובית משאבת המים עשויים

בצע החלפהמסגסוגת אלומיניום יצוקה ויש ל
תקופתית של נוזל הקירור למניעת שיתוך בחלקים

אלו.

נוזל קירור המנוע

בוי ריק לגמרי, פתח אתה ומיכל העיכמו כן, במיד

עתו לגובהמכסה המצנן והוסף נוזל קירור עד להג

צוואר המילוי.

MITSUBISHIהשתמש בנוזל נגד קפיאה מסוג 
MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE

COOLANT PREMIUM או בנוזל אחר שווה 
ך*.ער

ללאך איכותי על בסיס אתילן גליקולנוזל שווה ער*:

סיליקט, ללא אמין, ללא ניטראט, וללא בורט

ברידית מאריכתבטכנולוגית חומצה אורגנית הי

חיים.

נוזל הקירור המקורי המסופק ע“י מיצובישי הינו בעל
תכונות הגנה מצוינות כנגד התפתחות שיתוך

ה בכל סוגי המתכות כולל אלומיניום ומסוגלוחלוד

למנוע היווצרות סתימות במצנן, המחמם, ראש
.’המנוע, בלוק המנוע וכו

ך בחומר נגד שיתוך הקיים בנוזל הקירור,לאור הצור

כת גם לאאין להשתמש במים רגילים למילוי המער

בעונת הקיץ.

שיעור ריכוז החומר נגד קפיאה משתנה בהתאם

בה הצפויה.בית הסלטמפרטור

-15-20-25-30-35-50

5060

בהבית סטמפרטור

C°(מינימום) 

ריכוז חומר נגד

קפיאה  (%)

זהירות

אל תשתמש בחומר נגד קפיאה המבוסס על£
אלכוהול או מתנול או כל נוזל קירור אחר של

בב עם חומר נגד קפיאה מסוגיםמנוע המעור
אלה. שימוש בחומר נגד קפיאה לא מתאים

עלול לגרום לשיתוך במכללי האלומיניום.

ביות הפעולה נגד שיתוךלהבטחת אפקטי£
ונגד קפיאה שמור על ריכוז הנוזל נגד

בין 30% ל� 60%.קפיאה בתחום ש

ריכוז מעל 60% יגרום להפחתת יכולת
ההגנה נגד קפיאה, כמו גם לפגיעה ביכולת

המנוע.לרעה עלהקירור,  ובכך ישפיע 
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ה הער 

פתח את מכסה מיכל נוזל שטיפת השמשות

ת המדיד.ובדוק את מפלס נוזל השטיפה בעזר

ך.אם המפלס נמוך מידי, הוסף נוזל על פי הצור

  נוזל שטיפת שמשות

נוזל השטיפה במיכל משמש לשטיפת£

מית והפנסים הראשיים (אםהשמשה הקד

קיים).

במזג אוויר קר

להבטחת פעילות תקינה של המתזים

בטמפרטורות נמוכות, השתמש בנוזל שטיפה

המכיל גם חומר כנגד קפיאה.

זהירות

בד.אל תמלא עם מים בל£

בד מקטין את איכות הנוזלשימוש במים בל

להגנה בפני קפיאה ושיתוך וכמו�כן מנמיך

תיחה. בנוסף המים יכוליםת הראת נקוד

לגרום נזק למנוע כתוצאה מקפיאה. אל

מיםתשתמש במי ברז מאחר והם גור

ה.להיווצרות שיתוך וחלוד

במזג אוויר קר

ת מתחתך יורדה באזורבמקרים בהם הטמפרטור

ת קפיאה, קיימת סכנת קפיאה של נוזללטמפרטור

הקירור במנוע או המצנן תוך גרימת נזק חמור למנוע

או למצנן.

הוסף כמות מספקת של נוזל כנגד קפיאה כדי

למנוע קפיאתו של נוזל הקירור.

ףבדוק את ריכוז הנוזל כנגד קפיאה לפני החוריש ל

ך.ת הצורולהוסיף במיד

נוזל שטיפת שמשות

בדיקת מפלס נוזל הבלמיםל

בדוק את מפלס נוזל הבלמים במיכל.

”MIN” ו� “MAXעל המפלס להיות בין הסימנים “

המסומנים על גבי המיכל.

  נוזל בלמים

מפלס נוזל הבלמים נמדד באמצעות מצוף. כאשר
” נדלקת נוריתMINהמפלס יורד מתחת לסימון “

ת נוזל הבלמים.אזהר

מפלס נוזל הבלמים יורד בשיעור קל כתוצאה מבלאי
בר אינו מעיד על תקלה כלשהי.פידות הבלם. הדר

ה ומפלס הנוזל יורד בשיעור משמעותי תוךבמיד
בר מצביע על דליפה אפשריתפרק זמן קצר, הד

כת.במער

םכב בהקדבדוק את הרה זה אנו ממליצים לבמקר
האפשרי.

סוג נוזל

אוDOT 3 השתמש בנוזל בלמים העונה למפרט  

DOT 4.

נוזל הבלמים הינו היגרוסקופי (סופח מים). לחות

בה מדי בתוך נוזל הבלמים תשפיע לרעה עלר

מת הביצועים שלה.כת הבלמים ותוריד את רמער
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בדיקת מפלס הנוזל*ל

בדוק את הנוזל במשאבה הראשית בכל זמןיש ל

  נוזל מצמד*

ה שלמפלס הנוזל מצביעה על אפשרותה מהיריריד

בדקה ולתקנהכת המצמד, שיש לשל דליפה במער

כז שירות של מיצובישי, או אצל מומחהמיד במר

אחר בתחום.

זהירות

בעת שימוש בנוזל בלמים, היזהר מאחר והינו£ 

חומר המסוכן לעיניים, וכן הוא עלול לגרום

לגירויים בעור וגם לפגיעה בצבע.

הקפד להשתמש בנוזל הבלמים המומלץ£

בבבד. למניעת תגובה כימית, אל תערבל

נוזלי בלמים של יצרנים שונים.

בואאל תאפשר לכל נוזל המבוסס על דלק ל

בב או לחדור לנוזל הבלמים.ע, להתערבמג

בר יגרום נזק לאטמים.הד

על מנת לשמור על איכות נוזל הבלמים,£

הקפד שמכסה המיכל יהיה תמיד סגור.

ך טיפול.פתח את המכסה רק לצור

תו, וסגורנקה את מכסה המיכל לפני הסר£

ב לאחר ביצוע הטיפול.את המכסה היט

נוזל מצמד*

בנוסף, מיכל נוזל הבלמים מצויד במכסה מיוחד

ת אוויר ואין להסיר מכסה זה.למניעת חדיר

סוג נוזל

DOTיש להשתמש בנוזל בלמים העונה למפרט  

4.

את מכסה מיכל הנוזל יש להדק בחוזקה למניעת

ת לכלוך ולחות.חדיר

ה אזהר

בדיקת מפלס הנוזלל

בדוק את מפלס הנוזל כאשר המנוע פועל בסרק.

” ו�MAXוודא שמפלס הנוזל הינו בין הסימונים “

”MINך.ת הצור”  על גבי המיכל. מלא במיד

  נוזל הגה כוח

בדוקשמבצעים טיפול בתא המנוע. בנוסף יש ל

כת.באותו זמן קיום נזילות במער

”MAXוודא תמיד שמפלס הנוזל הינו בין הסימונים “

” על גבי המיכל.MINו� “

בואאל תאפשר לנוזל המבוסס על דלק ל

בב או לחדור לנוזל הבלמים,ע, להתערבמג

בר יגרום נזק לאטמים.הד

בעת טיפול בנוזל הבלמים הזהר שכן הוא£

מסוכן לעיניים, וכן הוא עלול לגרום נזק

למשטחים צבועים. נגב מיידית כל דליפה של

נוזל.
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סוג נוזל

MITSUBISHI MOTORS  השתמש בנוזל 

GENUINE PSF.(נוזל הגה כוח) 

  מצבר

ה שלמצב המצבר חשוב ביותר להתנעה מהיר

כת החשמליתהמנוע ולפעולה תקינה של המער

בצעכב. במזג אוויר קר חשוב במיוחד לשל הר

בועים במצבר.ביקורות וטיפולים ק

מצבר

בדיקת מפלס האלקטרוליט 

במצבר

על מפלס הנוזל להיות בין הגבולות המסומנים על

המעטפת החיצונית של המצבר. מלא במים

ך.מזוקקים בהתאם לצור

פנים המצבר מחולק למספר תאים. הסר את

הפקק של כל תא ומלא עד לגובה הסימון העליון.

אל תמלא מעבר לסימן זה, מאחר וגלישת נוזל

במהלך נהיגה עלולה לגרום נזק.

בדוק את מפלס האלקטרוליט לפחות אחת ל�4

בועות בהתאם לתנאי ההפעלה.ש

חשת פריקהאם לא נעשה שימוש במצבר, מתר

בועות וטען אותועצמית, בדוק אותו אחת ל�4 ש

ך.ת הצורם נמוך במידבזר

ה הער 

בור) לפני חיAב המצבר (פתח את מכסה קוט£

ב החיובי (+) של המצבר.או ניתוק מהקוט

במזג אוויר קר

ברה נמוכה. הדבולת המצבר קטנה בטמפרטורקי

הינו תוצאה בלתי נמנעת של תכונותיו הכימיות

בה לכך שמצבר קר בפרטוהפיסיקליות. זוהי הסי

ם ההתנעהאם טעון במלואו מספק רק חלק מזר

לעומת זה המסופק בתנאים רגילים.

בדוק את המצבר לפני תחילת העונהאנו ממליצים ל

בר לא רקך. הדה  ולטעון או להחליפו לפי הצורהקר

ךמבטיח התנעה אמינה, אלא גם מאריך את אור

חיי המצבר כשהינו טעון במלואו.

בור וניתוקחי

לניתוק כבל המצבר, דומם את המנוע, נתק תחילה

את הכבל השליל (�) ולאחריו את החיובי (+). בעת

בור המצבר חבר תחילה את הכבל החיובי (+)חי

ולאחר מכן את השלילי (�).
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ה אזהר

בתחק ניצוצות, סיגריות או להבות מקרהר£

ת הוא עלול להתפוצץ.המצבר, אחר

מצבר

ה אזהרה הער 

אלקטרוליט המצבר הינו חומר מאכל ביותר.£

ע של החומר עם העיניים, העור,יש למנוע מג

כב. דליפותביגוד או משטחים צבועים של הר

של האלקטרוליט יש לשטוף מיידית עם

בה מים.הר

ע עםגירויים בעור או בעיניים כתוצאה ממג

פואית מיידית.בים בדיקה רהאלקטרוליט  מחיי

הקפד על אוורור מתאים בעת טעינה או£

שימוש במצבר במקומות סגורים.

זהירות

לעולם אל תנתק את המצבר כאשר מתג£

ביכיבר יגרום נזק לר. הדONההצתה במצב  

כב.כת החשמל של הרמער

בר יגרוםלעולם אל תקצר את המצבר. הד£

להתחממות יתר של המצבר ונזק.

בתה בקרכב תמיד משקפי מגן, בעת עבודהר£

המצבר.

ה של המצבר, נתקבצע טעינה מהיראם יש ל£

תחילה את כבלי המצבר.

למניעת קצרים, יש לנתק תחילה את הכבל£

ב השלילי של המצבר (�).מהקוט

חק ילדים מהמצבר.הר£

זהירות

בת המצברבקראל תאפשר לחלקים ש£

ע עם החומצהבמגבואולחלקי הפלסיק ל

בתוך המצבר. הוא עלולתית שהגופר

דוק, להכתים או להסיר את הצבע שללס

חלקים אלו.

כהה, נגב מיידית עם מטלית רבר קראם הד

ותמיסה של חומר ניקוי ניטרלי על בסיס מים,

בים.ולאחר מכן שטוף מיידית במים ר

ה הער 

בור הכבליםבים נקיים. לאחר חישמור על קט£

בים. לניקויח במשחת סיכה את הקטמר

בים השתמש במים פושרים.הקט

בתווודא שהמצבר מהודק כראוי בתוש£

למניעת תזוזה בנסיעה. כמו� כן, בדוק

בים מהודקים כהלכה.שהקט

כב לתקופה ארוכהך באחסנת הרכשיש צור£

נתק את המצבר ואחסן אותו במקום בו הנוזל

שלו לא יקפא. יש לאחסן את המצבר רק

כאשר הוא מלא לחלוטין.

) ולאחר מכן נתק אתBשחרר את האום (£

ב (+) החיובי.כבל המצבר מהקוט



    תחזוקה10-12

 10

  צמיגים

ה אזהר

נהיגה עם צמיגים בלויים, פגומים או עם לחץ£

אוויר לא תקין יכולה לגרום לאובדן שליטה,

התפצצות צמיגים ולתאונות עם פציעות

חמורות או קטלניות.

צמיגים

לחצי ניפוח אוויר בצמיגים

סוג הצמיג
ת גרורבי או בגריר                                                 עומס מר                          עד ל�3 נוסעים

 אחורימיקדאחורימי            קד

205R16C 110/108R 8PR2.4 ) 35 בר psi(kPa} {240 2.4) 35 בר psi (kPa}{240 2.4) 35 בר psi(kPa} {240 4.5  ) 65 בר psi(kPa} {450 

245/70R16 111S RF 2.0 ) 29בר psi(kPa} {200 2.0) 29 בר psi(kPa} {200 2.0) 29 בר psi(kPa} {200  2.9   )  42בר psi(kPa} {290 

245/65R17 111S RF2.2 ) 32 בר psi(kPa} {220 2.2) 32 בר psi(kPa} {220 2.2) 32 בר psi(kPa} {220  2.9   ) 42 בר psi(kPa} {290 

רוש.בדוק את לחצי האוויר של כל הצמיגים כאשר הינם קרים. אם לחץ האוויר גבוה או נמוך מדי, תקן ללחץ הד

לאחר ניפוח הצמיגים ללחץ תקין, וודא שהם אינם פגומים ושלא דולף מהם אוויר. הקפד לכסות את השסתומים בפקקי פלסטיק.
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רשתכב עם הנעה ל�4 גלגלים, כאשר נדבכלי רמצב  הגלגל
החלפת צמיג מסוים, החלף את כל הצמיגים.

החלפת  צמיגים וגלגלים

מיקום מחוון בלאי סוליה1.

מחוון בלאי סוליה2.

דקים, חתכים ונזקים אחריםבדוק אם קיימים ס
דקים או חתכים עמוקים,ה של סבצמיגים. במקר

החלף את הצמיג. בדוק גם קיום חתיכות מתכת
רו לצמיג או נפיחויות.שחד

בשימוש בצמיגים בלויים יכול להיות מסוכן עק
הסתברות גבוהה יותר להחלקה. עומק חריצי
הסוליה צריך להיות מעל 1.6 מ“מ כדי לענות

רישות השימוש המינימליות.לד

מחווני שחיקת הצמיג מופיעים על פני הצמיג בעת

ה על כך שהצמיגשחיקתו. הופעת המחוונים מעיד

אינו תקין, לכן עם הופעת המחוונים יש להחליף

את הצמיגים השחוקים בצמיגים חדשים.

זהירות

השתמש תמיד בצמיגים בעלי אותו גודל, סוג£
שיעור הבלאי בהם אינו שונה.ותוצר, כאשר

השימוש בצמיגים בעלי מידות  שונות, סוגים,
מותגים או שיעורי בלאי שונים, יגרום לעליית

ה של שמן הדיפרנציאל ונזקהטמפרטור
כת ההנעה.למער

כת ההנעה תהיה חשופה לעומסבנוסף, מער
יתר שיוביל לנזילות שמן, תפיסת מכלולים או

תקלות חמורות אחרות.

בב צמיגיםס

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 בלתי רגיל, אוס

מייםכאשר השוני בשיעור הבלאי בין הצמיגים הקד

לאחוריים הינו בולט לעין.

בב הצמיגים בדוק קיום נזק ובלאי בלתי שווה.בעת ס

ך כלל כתוצאה מלחץ אוויררם בדבעי נגרבלאי לא ט

לא תקין, כיוונון גלגלים לקוי, גלגלים שאינם מאוזנים

בצע בדיקה שלאו כתוצאה מבלימות חזקות. יש ל

בלאי החריג.בה להנושא כדי לאתר את הסי

צמיגים

זהירות

המנע משימוש בצמיגים בעלי גודל שונה£
מהמצוין ברשימה לעיל, וכן משימוש בצמיגים

בר עלול להשפיעוהדמסוגים שונים, מאחר
כב.לרעה על בטיחות הנהיגה בר

.11�1 2דומעב “וגלגלים םיגימצ“ קרפ האר

זהירות

רישותה המתאימה לדגם אם הגלגל הינו במיד£

כבתותו עלולה למנוע הררש, צורהמפרט הנד

באופן מתאים ותקין.

אנו ממליצים  להתייעץ עם מומחה בתחום

ברשותך.לפני שימוש בגלגלים ש
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צמיגי שלג
שימוש בצמיגי שלג מומלץ בעת נסיעה על שלג או

כב צמיגיכב בנהיגה, הרבות הרת יציח. לשמירקר
בעתשלג בגודל ותבנית סוליה זהים בכל אר

הגלגלים.

צמיגי שלג עם שיעור בלאי גבוה מ�50% פסולים
לשימוש.

אין להשתמש בצמיגי שלג שאינם עונים למפרט
הטכני.

זהירות

ת לצמיגיבית המותרהקפד על המהירות המר£
ה.השלג, ועל מגבלות תקנות התעבור

ה הער 

השימוש בצמיגי השלג (מהירות נסיעה,£
) נעשה עפ“י המוכתב’רש, סוג וכושימוש נד

ה.בתקנות התעבור

אם נעשה שימוש באומי אוגן בגלגלים, החלף£
אותם לאומים קוניים בעת השימוש בחישוקי

ה.פלד

שרשראות שלג

מומלץ לשאת שרשראות שלג באזורים מושלגים,

בן על  גלגלי ההנעה (אחוריים)כיך להרובעת הצור

זהירות

הימנע משילוב בין צמיגים מסוגים שונים.£

כבבר עלול להשפיע לרעה על ביצועי הרהד

והבטיחות.

*

עם שימוש בגלגל החלופי*

ללא שימוש בגלגל החלופי

בובצמיגים עם חצים המציגים כיוון סי

כבמת הרקד*

זהירות

) בצמיגים המציגים כיווןAאם קיימים חצים (£
מי עםבוב נכון, החלף את הגלגל הקדסי

כב, ואתהגלגל האחורי בצד שמאל של הר
מי עם הגלגל האחורי בצד ימיןהגלגל הקד

כב באופן נפרד. וודא שכל צמיג יישארשל הר
כב. כאשר אתהבצד המקורי שלו של הר

מתקין צמיגים, וודא שהחצים מכוונים לכיוון
כב נעבו הגלגלים יסתובבו, כאשר הרש

לפנים. כל צמיג אשר החץ המסומן עליו יהיה
גוי, לא יתפקד בהתאםמכוון בכיוון ש

לפוטנציאל המלא שלו.

לפנים

צמיגים

*

*
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ה הער 

22

בהתאם להוראות היצרן.

בהם כוח) ש4WDכב עם הנעה ל�4 גלגלים (בכלי ר

ההנעה מחולק בעדיפות לגלגלים האחוריים, וודא

שהשרשראות מותקנות מאחור.

השתמש אך ורק בשרשראות שלג המיועדות

כב: שימושכבים על הרלשימוש עם צמיגים המור

בשרשראות בגודל וסוג שאינם מתאימים עלול

כב.כב הרלגרום נזק למר

לפני השימוש בשרשראות שלג מומלץ להתייעץ

בית מרכז שירות של מיצובישי. גובה שרשרעם מר

כדלהלן:

תמיד
גובה

ת צמיגמיד
חישוק

תשרשר

בי (מ“מ)מיר

זהירות

כדי להתקין את שרשראות השלג על£
הצמיגים, עצור בשוליים באופן בטוח, על

ה ואופקית, במקום בורצועת כביש ישר
בות יכולות להבחין בךהמכוניות המתקר

מבעוד מועד.

ברב את השרשראות לפני שהדכיאל תר£
בלאי מואץ שללרש. זה עלול לגרוםנד

ך.רהצמיגים ופני הד

לאחר נסיעה של 100�300  מטר עצור את£
כב והדק שוב את השרשראות.הר

נהג בזהירות ואל תחרוג ממהירות של £50
כבת שרשראות שלג אינהקמ“ש. זכור שהר

חשות של תאונה.מונעת התר

בעת השימוש בשרשראות שלג וודא שאינן£
כב.כב הרמות נזק לחישוק ולמרגור

ע על�ידיחישוקי אלומיניום עלולים להיפג£
כבתהשרשראות בעת נהיגה. בעת הר

שרשראות על חישוקי אלומיניום הקפד שלא
ת ואביזריע כלשהו בין השרשריווצר מג

בין החישוק.בור להחי

ה של שרשראות השלגכבה והסרבעת הר£
הזהר  שידיך או חלקים אחרים בגופך לא

כב.עו מקצוות חדים במריפג

כב את השרשראות רק על הצמיגיםהר£
על גבי הצמיג ככלהאחוריים, הדק אותן

הניתן ואבטח את קצות השרשראות שלא

תשתחררנה.

205R16C16X6 JJ

245/70R1616X7  J

245/65R1717X7.5  J

כאשר אתה משתמש בשרשראות השלג,£
בתקנותפעל עפ“י המגבלות וההנחיות ש

ה. ברר וציית לחוקים ולתקנות באזורהתעבור
בו אתה נוהג.

שמתשהל וסרא קוחה ,מדינותה בורב
כים ללא שלג.רבשרשראות שלג על ד

חופש בדוושת המצמד

ת בנסיעה עם שרשראותבית המותרהמהירות המר

שלג הינה 50  קמ“ש. הסר את שרשראות השלג

ם האפשרי בעת נהיגה על כבישים ללא שלג.בהקד

  החלפת להבי המגבים

ם את זרוע המגב מהשמשה.הר1.

)Aמשוך את להב המגב עד שהמעצור שלו (2.

). עתה משוך את הלהבBיתנתק מהתפס (

תו.פעם נוספת להסר

ה הער 
אל תאפשר נפילת זרוע המגב על גבי£

בר עלול לגרום נזק לזכוכית.השמשה, הד
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נזילות דלק, נוזל קירור, שמן

ודליפות גזי פליטה

להבי מגבים

)  ללהב המגב החדש. עקובCהצמד מחזיקים  (3.

אחר האיור כדי להבטיח שהמחזיקים מיושרים

כהלכה כאשר אתה מחבר אותם.

ה הער 

הכנס את להב המגב לתוך הזרוע, תחילה את4.

הצד שכנגד הצד עם  המעצור. וודא שהתפס

)Bכב כהלכה בחריצי הלהב.) הור

אם להב המגב החדש אינו מסופק עם£

מחזיקים, השתמש במחזיקים שהוסרו

מהלהב הישן.

  תחזוקה כללית

ב)  משתלBחוף את להב המגב עד שהתפס (ד5.

).Aהמעצור (בביטחה עם

כב לגילוי נזילות דלק, נוזל קירור,בדוק מתחת לר

שמן  ודליפות גזי פליטה.

ה אזהר

אם הנך חושד שקיימת נזילת דלק או מריח£

כזכב: יצור קשר עם מרדלק, אל תפעיל את הר

בקשת סיוע.השירות של מיצובישי ל

ת פניםפנסים חיצוניים ותאור

ב כדי לוודא שכלהפעל את מתג הפנסים המשול

ה או פנס אינםהפנסים  מאירים כהלכה. אם מנור

ביר להניח שמקור התקלה הוא בנתיךנדלקים, ס

ה שרופה. בדוק תחילה את הנתיךשרוף או בנור

ת הפנס.ואם לא גילית נתיך שרוף בדוק את נור

למידע אודות בדיקה והחלפה של נתיכים ונורות ראה

פרק “נתיכים“ בעמוד 17�10 ו� “החלפת נורות

פנסים“ בעמוד 21�10.

בדוקאם הנתיכים והנורות תקינים, אנו ממליצים ל

ך.ת הצורכב, ולתקנו במידאת הר

פעולת מחוונים, נוריות חיווי /

הנוריות אזהר

ך בדיקת כל המחוונים, נוריותהפעל את המנוע לצור

ה. אם גילית ליקוי כלשהו אנוחיווי /נוריות אזהר

כב.בדוק את הרממליצים ל

שימון בריחים וצירים

ך.בדוק את הבריחים והצירים ושמן אותם אם יש צור
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בורי נתיכים יותכו למניעת שריפה במקרים בהםחי
כות חשמלך מעררם גבוה מנסה לזרום דזר

מסוימות.

בור הנתיך, אנו ממליצים לךבמקרים של התכת חי
כב.בדוק את הרל

תבורי נתיכים ראה תחת הכותרמידע אודות חי
בלת מיקומי הנתיכים בתא הנוסעים“ בעמוד“ט

בלת מיקומי הנתיכיםת “ט18�10 ותחת הכותר
בתא המנוע“ בעמוד 19�10.

בתא הנוסעים

בת הנתיכים בתא הנוסעים ממוקמת מאחוריתי

ב הנהג, כמוצג באיור.מכסה הנתיכים מול מוש

משוך את מכסה הנתיכים והסר אותו.

בורי נתיכים  חי

  נתיכים

בת הנתיכיםמיקום תי

כות החשמל כתוצאה מקצר אומניעת נזק למערל
עומס יתר, מצויד כל מעגל בנפרד בנתיך הגנה.

אתבו םיעסונה אתב תואצמנ םיכיתנה תובית
.עונמה

בתא מנוע

בת הנתיכים הינו בהתאם למוצג באיור.מיקום תי

במזג אוויר קר ומושלג

חוף את הלשונית ד1 �

 הסר את המכסה2 �

ה אזהר

ב אחרכיבורי נתיכים ראין להתקין במקום חי£
בור נתיך שאינומסוג כלשהו. התקנת חי

מתאים, עלולה להסתיים בהתלקחות דליקה
כוש ובפציעות חמורות עדכב, בנזק לרבר

קטלניות.
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הספק הנתיך

A 7.5פנס אחורי (שמאלי)1

A 15מצית סיגריות2

A 10סליל הצתה3

A 7.5מתנע4

A 20גג שמש5

A 15שקע אביזרים6

A 7.5פנס אחורי (ימני)7

A 7.5מראות חיצוניות8

A 7.5ת מנועת בקריחיד9

A 7.5הת בקריחיד10

A 10פל אחוריפנס ער11 

A 15כזיתנעילת דלתות מר12

A 10ה פנימיתתאור13

A 15מגב חלון אחורי14

A 7.5לוח מחוונים15

A 7.5ממסר16

A 20ב מחומםמוש17

A 10אופציה18

A 7.5מראת דלת מחוממת19

הספקכת חשמל  מערסימול’מס

באמפר

נתיכים

הספקכת חשמל  מערסימול’מס

באמפר

A 20מיתמגב שמשה קד20

A 7.5פנסי נסיעה לאחור21

A 30מפשיר אדים22

A 30מחמם23

*A 40ב חשמלימוש24

A 10רדיו25

26
הת בקריחיד

אלקטרונית
20 A

כב,יתכן ונתיכים מסוימים אינם מותקנים בר£

והמפרט הטכני.כבבהתאם למודל הר

בלה לעיל מפרטת את הציוד העיקריהט£

המתאים לכל נתיך.

בור*:  נתיך חי

כת החשמל עליה הוא מגן,ם מערהספק הנתיך וש

מצוינים על גבי הצד הפנימי של מכסה.

ה הער 
בתא המנוע יש נתיכיםבת הנתיכים שבתי

ביים. הקפד תמיד להחליף נתיך בנתיך בעלרזר

אותו הספק.

בלת מיקום נתיכים בתא הנוסעיםט
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הספקכת חשמל מער     סימול’מס

באמפר

הספקכת חשמל מער    סימול’ מס

באמפר

בלת מיקום נתיכים בתא המנועט

SBF-1T / Fנתיך (B+)*30A

SBF2
כת למניעתמער

(ABS) נעילת גלגלים 
*30A

SBF340*מתג ההתנעהA

SBF4
בקר החלונות

30A* החשמליים

BF1---

BF2DC-DC   (שמע)  30A

נתיכים

הספקכת חשמל מער   סימול’מס

באמפר

כבך,ייתכן  ונתיכים מסוימים אינם מותקנים בר£
בהתאם לדגם או למפרט

כב.הטכני של הר

בלה מפרטת את הציוד העיקרי המתייחסהט£
לכל נתיך.

F1
פנס ראשי

)אור נמוך (שמאלי
15A

F2
פנס ראשי

)אור נמוך (מני
15A

F3
פנס ראשי

)אור גבוה  (שמאלי
10A

F4
פנס ראשי

)אור גבוה (מני
10A

F510צופרA

F615מייםפל קדפנסי ערA

F7פנסים לנהיגה

10Aבאור יום

F820מנוע מאוורר המצנןA

F9T / FT/F20A

F10---

F11
שוטף

הפנסים
20A

F12STOP
הפנס עציר

)(פנסי בלימה
15A

F1310סליל ההצתהA

F147.5ת המנועבקרA

F157.5אלטרנטורA

F16
מאותתי

חירום
15A

F17
בת הילוכיםתי

A / T
אוטומטית

20A

F1820מזגןA

F19
ETV15A

20Aחימום צינור דלק

F207.5מתנעA

F21- --

F2215משאבת דלקA

F2320מנועA

F24- --

20Aבינתיך רזר-#1

30Aבינתיך רזר-#2

בורנתיך חי*:
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בייםבת הנתיכים אינה מכילה נתיכים רזרתי

של 7.5, 10 ו�15 אמפר. אם אחד משני אלו

ף החלף אותו בהשאלה עם אחדנשר

כות הבאות:מהנתיכים המתאימים למער

 אמפר: אופציה1010101010

 אמפר: מצית סיגריות1515151515

החלף את הנתיכים שהשאלת בחדשים

ם האפשרי.בהקד

7.5Aחום

A10אדום

A15כחול

A20צהוב

A30
ירוק (סוג נתיך)

בור נתיך)ורוד (סוג חי

A40בור נתיך)ירוק (סוג חי

                 צבע הנתיך
הספק

באמפר

החלפת נתיכים

לפני החלפת הנתיך, כבה את המעגל החשמלי1.

הרלוונטי וסובב את מתג ההתנעה למצב

LOCKכת ההפעלה למצב או כוון את מער

OFF.

) שנמצא בתוךAהסר את חולץ הנתיכים  (2.

בתא המנוע.בת הנתיכים שתי

בדוק את שיעור הנתיך הרלוונטי לתקלה, כפי3.

בלת הנתיכים שלעיל.שמצוין בט

נתיכים

 � נתיך תקין Bזיהוי הנתיכים

C נתיך שרוף � 

ה הער 

ת למרותכת כלשהי אינה מתפקדאם מער  £

שהנתיך הרלוונטי  לה תקין, סימן שקיימת

כת עצמה, או במקום אחרתקלה במער

כבבדוק את הרכלשהו. אנו ממליצים ל

כז שירות מורשה.במר
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הכנס נתיך חדש בעל שיעור אמפר זהה,4.

ת חולץ הנתיך והכנס את הנתיך באותובעזר

בת הנתיכים.מיקום בתי

ה בפנסים  החלפת נור

עה וודא שהפנס כבוי. אל תיגלפני החלפת הנור

ה.באצבעותיך החשופות בחלק הזכוכית של הנור

ה בעתה יתאדך שישאר על גבי הנורשומן עור

ה, והאדים יתעבו על מחזיר האורהתחממות הנור

של הפנס ויעמעמו את האור.

זהירות

בוין, הנורות חמות מאוד. בעתמיד לאחר כי£
הה המתן עד להתקררותה במידהחלפת הנור

ת אתה עלולע בה . אחרמספקת לפני שתיג
להיכוות.

יש לטפל בנורות הלוגן בזהירות. הגז בתוך£

חוס מאד, לכן אם היא נופלת,ת ההלוגן דנור

בלת מכה, או נשרטת היא עלולהמק

להתנפץ.

ת הלוגן ביד חשופה,לעולם אין להחזיק נור£

. השמן שעל כפות הידיים’כפפה מלוכלכת וכו

ה תתנפץ בהדלקהעלול לגרום לכך שהנור

הבאה של הפנסים. אם משטח הזכוכית

ת אלכוהול, מדללמלוכלך, יש לנקותו בעזר

בוש מוחלט.ה לאחר ייצבע וכו‘ ולהתקינו בחזר

זהירות

ה הער 
הבצע את העבודאם אינך בטוח כיצד ל£

כזרשת, אנו ממליצים לך להתייעץ במרהנד
שירות מורשה של מיצובישי.

כב בעתכב הרהקפד לא לשרוט את מר£
ה של הפנס או של העדשות.הסר

פלכב יתכן ויווצר ערחיצת הרם או בעת רבגש£
בר דומה לתופעה שלבתוך הפנס. הד

התעבות אדים על גבי זכוכית החלונות ביום
ואינו מעיד על תקלה כלשהי. בעתלח,

הדלקת הפנס, החום שיתפתח יסיר את
ברותה של הצטפל. יחד עם זאת, במקרהער

בדוק אתמים בתוך הפנס. אנו ממליצים לך ל
הפנס.

ה וההספק שלהמיקום הנור

ה חדשה בעלתה השתמש בנורבעת החלפת נור

הספק וצבע זהים.

ה בפנסיםהחלפת נור

אם לאחר פרק זמן קצר גם הנתיך החדש£

כתבדוק את מערף, אנו ממליצים לנשר

כב, על מנת לאתר את הבעיההחשמל בר

ולתקן אותה.

לעולם אל תשתמש בנתיך בעל הספק£

רש, או בתחליף (כגוןגבוה מההספק הנד

כבל או רדיד אלומיניום). פעולות אלו עלולות

לגרום לחימום יתר של חוטי המעגל

החשמלי ולהוביל להתלקחות של אש.
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ה אזהר

כבמחוץ לר

כב עם פנסים ראשיים בעלי נורותבד כלי רמל

פריקה בעוצמה גבוהה

5W (W5W)פנסי חניה: 1.

21W מי: פנס איתות פניה קד2.

 (PY21W/P21W)

60/55Wפנסים ראשיים, אור גבוה/נמוך: 3.

)(H4

סוג 41.

35W  )(H8מיים: פל קדפנסי ער

13W  )(P13Wפנסים לנהיגה באור יום: 

סוג 2

13W  )(P13Wפנסים לנהגיה באור יום: 

5W: 2, *1פנסי איתות צדדיים (על הכנף)*5.

ה הער 

ה בפנסיםהחלפת נור

פנסי איתות צדדיים6.

1(על המראה החיצונית) *

כב עם פנסים ראשיים בעלי נורותכלי ר

פריקה בעוצמה גבוהה

21W מי: פנס איתות פניה קד1.

(PY21W)

פנסי חניה / פנסים לנהיגה באור יום2.

25W  )(D5Sפנסים ראשיים, אור גבוה/נמוך:3.

19W  )(H16מיים: פל קדפנסי ער4.

5W: 2, *1פנסי איתות צדדיים (על הכנף)*5.

פנסי איתות צדדיים6.

1(על המראה החיצונית) *

אם קיימים*1:

כז שירות מורשה שליש להחליף את הנורות במר*2:

מיצובישי.

הקודים בסוגריים מציינים את סוגי הנורות.

לפני החלפה או תיקון של נורות פריקה£

בעוצמה גבוהה בפנסים הראשיים, יש להתייעץ

עם בעל מקצוע מומחה. זאת משום שהמעגל

החשמלי, הנורות והאלקטרודות מייצרים מתח

חשמלי גבוהה אשר עלול לגרום התחשמלות.

תאין אפשרות לתקן או להחליף את נור£

ה.בדמאותת הפניה הצדדי (על הכנף) ל

כז שירות מורשה שלהתייעץ עם מר

מיצובישי.

מאחור

פנס בלימה עילי*1.

21/5W   (P21/5W)פנס אחורי ופנס בלימה: 2.

חזית
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ה הער 

כבפנים הר

W 8ת פנים אחורית: תאור1.ֲ

W 7.5מית ומנורות קריאה*: ת פנים קדתאור2.

W 1.4ת תא הכפפות: תאור3.

פנסים ראשיים (נורות הלוגן)

כב, הסרה בצד ימין של הרבעת החלפת נור1.

) של מסנן האוויר, והסט אתAאת המלחצות  (

) כלפי החלק האחורי שלBהכיסוי העליון (

כב.הר

ה בפנסיםהחלפת נור

21W   (PY21W)פנסי איתות אחוריים:  3.

21Wפל אחורי (צד הנהג)*: פנס ער4.

(P21W)

21W   (P21W)     פנס נסיעה לאחור: 

5W (W5W)ת לוחית הרישוי : תאור5.

הקודים בסוגריים מציינים את סוגי הנורות.

ה הער 

בפנסים שלהלן מותקנות נורות לד במקום£

ך תיקון או החלפה שלהןנורות רגילות. לצור

כז שירות מורשה של מיצובישי.פנה למר

פנסי איתות צדדיים (על המראות£

החיצוניות).

כב עם נורות פריקהפנסי חניה (כלי ר£

בעוצמה גבוהה בפנסים ראשיים).

כב עםפנסים לנהיגה באור יום (כלי ר£

נורות פריקה בעוצמה גבוהה בפנסים

ראשיים).

פנס בלימה עילי.£

כבחזית הר*:

בעת הסטת הכיסוי העליון לכיוון החלק£

תמות מעלכב, הסר את הרהאחורי של הר

).Cווי מסנן האוויר (

כבחזית הר*:
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ה הער 

ה וודא שהצירים בחזיתלאחר החלפת הנור£

בים.כב יציהר

ה בפנסיםהחלפת נור

).Aנתק את המחבר (2.

B).הסר את הכיסוי האוטם (3.

ה), המאבטח את הנורCנתק את הקפיץ (4.

ת הפנס הראשי.והסר את נור

הבי ההסרה, בצע את שללהתקנת הנור5.

ר הפוך.דבס

פנסי חניה

כב,ה בצד שמאל של הרבעת החלפת הנור1.

 המצמיד את צינוריתA).הסר את המהדק (

מכל השטיפה כלפי מטה, והסט את

כב.הצינורית לכיוון החלק האחורי של הר

הה, סובב את בית הנורכדי להסיר את הנור2.

ה נגד כיוון השעון ולאחר מכן משוך אתהנור

ה.ה החוצה מתוך בית הנורהנור
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ה בפנסיםהחלפת נור

הבי ההסרה, בצע את שללהתקנת הנורֱ.3

ר הפוך.דבס

מייםפנסי איתות קד

כב עם נורות פריקה בעצמהבד כלי רמל

גבוהה בפנסים הראשיים

כב,ה בצד שמאל של הרבעת החלפת הנור1.

) המצמיד את צינוריתAהסר את המהדק (

מכל השטיפה כלפי מטה, והסט את

כב.הצינורית כלפי החלק האחורי של הר

ה נגד כיוון השעון, ואז כדיסובב את בית הנור2.

ה סובב אותה נגד כיוון השעוןלחלץ את הנור

תוך שאתה לוחץ עליה.

הבי ההסרה, בצע את שללהתקנת הנור3.

ר הפוך.דבס

כב עם נורות פריקה בעצמה גבוההכלי ר

בפנסים הראשיים

כב,ה בצד שמאל של הרבעת החלפת הנור1.

) המצמיד את צינוריתAהסר את המהדק  (

מכל השטיפה כלפי מטה, והסט את

כב.הצינורית כלפי החלק האחורי של הר

ה נגד כיוון השעון, ואז כדיסובב את בית הנור2.

ה, סובב אותה נגד כיוון השעוןלחלץ את הנור

תוך שאתה לוחץ עליה.

הבי ההסרה, בצע את שללהתקנת הנור3.

ר הפוך.דבס

מיים*/ פנסיםפל קדפנסי ער

לנהיגה באור יום

הכנס מברג שטוח שקצהו מכוסה בפיסת1.

), וחלץ אתAבד מתחת לקצה של המכסה  (

המכסה בעדינות ובזהירות.
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ה הער 

ה בפנסיםהחלפת נור ה בפנסיםהחלפת נור

) ולאחר מכן אתBהסר את שלושת הברגים (2.

הפנס.

פל,בעת שחרור הברגים של פנס הער£

היזהר שלא להזיז בטעות את בורג כוונון

האלומה.

הבי ההסרה, בצע את שללהתקנת הנור5.

ר הפוך.דבס

ביםפנסים אחוריים משול

בר תחתפתח את הדלת האחורית (ראה הס1.

ת “דלת אחורית“ בעמוד 20�3).הכותר

) המחזיקים את הפנס.Aהסר את הברגים (2.

ה, סובב אותו נגדכדי להסיר את בית הנור3.

כיוון השעון.

D�מיפל קדפנס ער

E�פנס לנהיגה באור יום

), תוך כדי לחיצתGה (משוך את הנור4.

 כלפי מטה. )F( הלשונית 

מיפל קד פנס ער פנס לנהיגה באור יום
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ה הער 

ה בפנסיםהחלפת נור

הסט את הפנס לכיוון החלק האחורי של.3
).B( כב והסר את המהדקים הר

כדי להסיר את בתי הנורות (עם הנורות4.
בתוכם),  יש לסובב כל אחד מהם נגד כיווןש

השעון.

C�פנס אחורי ופנס בלימה

ה, יש לסובב אותה נגדכדי להסיר את הנור
כיוון השעון ותוך כדי כך ללחוץ עליה.

D�פנס איתות אחורי

ה, יש למשוך אותהכדי להסיר את הנור
החוצה.

E�פל אחורי (צד הנהג)* / פנס נסיעהפנס ער
לאחור

ה, יש למשוך אותהכדי להסיר את הנור
החוצה.

הבי ההסרה, בצע את שללהתקנת הנור5.
ר הפוך.דבס

ת הפנס למקומו, יש לכוון אתבעת החזר£
) שעל הפנסG) ואת המהדק (Fהפינים (
כב.כב הר) שעל מרHבים (אל הנק

ת לוחית הרישויתאור

הכנס מברג שטוח שקצהו מכוסה בפיסת1.
בד אל תוך מכלול הפנס, וחלץ אותו בעדינות

ובזהירות.

ה הער 

כב,כדי להימנע משריטת העדשה והמר£
עטוף את קצה המברג בפיסת בד.

ה ואת מכלול הפנס,כדי להסיר את בית הנור2.
סובב את שניהם יחד נגד כיוון השעון.  כעת

ה החוצה.משוך את הנור
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ה בפנסיםהחלפת נור ה בפנסיםהחלפת נור

הבי ההסרה, בצע את של להתקנת הנור3.
ר הפוך.דבס

ה הער 

ה הער 

ה הער 

ת הפנס למקומו, הכנס אלבעת החזר£
 שנמצא)A(כב המכונית תחילה את וו מר

בצד ימין של הפנס.

מית ומנורותת פנים קדתאור

קריאה*

הכנס מברג שטוח אל תוך החריץ של1.

העדשה וחלץ אותה בעדינות ובזהירות.

בת הפנס.ה מתושהסר את הנור

כדי להימנע משריטת העדשה, עטוף את£

קצה המברג בפיסת בד.

הבי ההסרה, בצע את שללהתקנת הנור2.

ר הפוך.דבס

בעת התקנת העדשה, כוון את שתי£

ביםהלשוניות שעל העדשה אל שני הנק

כב.בדופן הרש
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ה הער 

ה בפנסיםהחלפת נור

ה הער 

ה הער 

  מיסוך הפנסים הראשיים

ת פנים אחוריתתאור

כנס מברג שטוח אל תוך החריץ שלה1.
העדשה וחלץ אותה בעדינות ובזהירות.

בת הפנס.ה מתושורהסר את הנ

כדי להימנע משריטת העדשה, עטוף את£
קצה המברג בפיסת בד.

הבי ההסרה, בצע את שללהתקנת הנור2.
ר הפוך.דבס

בעת התקנת העדשה, כוון את שתי£
ביםהלשוניות שעל העדשה אל שני הנק

כב.בדופן הרש

ת העדשה למקומה, אל תכניסבעת החזר£

כב בובשני צדיה אל דופן הראת הלשוניות ש

זמנית. תחילה הכנס שתי לשוניות

שנמצאות בצד אחד של העדשה, ולאחר

המכן את שתי הלשוניות שנמצאות בצד

השני.

ת תא הכפפותתאור

בתא הכפפות יש להחליףה שת המנוראת נור

ת מיצובישי.כז שירות מורשה של חברבמר

בעת מעבר למדינה בה נוהגים בצד ההפוך של

כבך,כשת את רהכביש מזה הנהוג במדינה בה ר

יש למסך את הפנסים, על מנת להימנע מסנוור

הנהגים הנוסעים מולך.

פנסים ראשיים עם נורות פריקה

בעוצמה גבוהה

בצע פעולה כלשהי.ך לאין צור

פנסים ראשיים עם נורות הלוגן

יש למסך את הפנסים על פי ההנחיות שלהלן:

כבה את הפנסים הראשיים, והמתן עד1.

שיתקררו.

בקה על הפנס), להדAבקה (הכן את מד2.

הימני ועל הפנס השמאלי, כפי שמודגם

באיור.
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ה הער 

ה בפנסיםהחלפת נור ה בפנסיםהחלפת נור

בקה שחוסמת את האורהשתמש במד£

בקה שאינהה מספקת. שימוש במדבמיד

חוסמת את האור לא תחסום את האור.

)  שעלCה (עמוד מול הפנס, והנח את נקוד3.

כז של הפנסת המרבקה על גבי נקודהמד

ךבקה לאורבק את המד), כעת  הדBהראשי (

הקו המקווקו האנכי.

ה הער 

ישר את הקו האנכי המקווקו בהתאם£

למחזיר האור של הפנס הראשי.

עדשה ימנית

עדשה שמאלית
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כבה) של הרמספר זיהוי (שלד

בע במקום המוצגכב מוטמספר הזיהוי של הר

באיור.

כבקוד דגם הר1 

קוד דגם המנוע2 

כב  תוויות מידע של  הר

כב, דגםעל הלוחית מפורטים קודי דגם של הר

כב וכו‘.בת ההילוכים, צבע המרהמנוע, דגם תי

יש להשתמש במספר זה בעת הזמנת חלקי

חילוף.

בת ההילוכיםקוד דגם תי3 

ה סופייחס העבר4 

כבקוד צבע המר5 

כבקוד פנים הר6 

קוד אופציונלי7 

דגם/מספר מנוע

בעים על בלוקדגם המנוע ומספר המנוע מוט

רים של המנוע כמוצג באיור.הצילינד

כבלוחית קוד מידע של הר

כב ממוקמת כפי שמוצגלוחית קוד המידע של הר

באיור.

כבתוויות מידע של הר
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  מידות הרכב

clubתא נוסעים 

כבמידות הר
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1,520 מ“ממימפשק קד1

1,8151 מ“מ, 1,785 מ“מ*רוחב כללי2

865 מ“ממיתשלוחה קד3

3,000 מ“מבסיס הגלגלים4

1,330 מ“מללא פגוש אחורי

1,410  מ“מעם פגוש אחורי

5,195 מ“מללא פגוש אחורי

5,275 מ“מעם פגוש אחורי

2001 מ“מ, 205 מ“מ*מי (ריק)מרווח גחון קד7

2, 1,790 מ“מ*1,7751 מ“מ, 1,780 מ“מ*גובה כללי (ריק)8

1,515 מ“ממפשק אחורי9

1,850 מ“מך משטח העמסהאור10

1,470 מ“מרוחב משטח העמסה11

8451 מ“מ, 850 מ“מ*גובה משטח העמסה12

ך כלליאור

שלוחה אחורית

6

5

חבכב עם פגוש ר  כלי ר*1
ת הגנה אחוריתכב עם מסגר  כלי ר*2

clubתא נוסעים 

ה הער 

כבמידות הר

כב.כב עשויים להשתנות בהתאם לציוד המותקן ברך הכללי והרוחב הכללי של הר  האור  £
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6.3 מטרכבמר

5.9 מטרגלגלים

בוב מינימלירדיוס סי

כבמידות הר
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כבמידות הר

תא נוסעים כפול
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תא נוסעים כפול

1,520 מ“ממימפשק קד1

1,815 מ“מ, 1,785 מ“מ*רוחב כללי2

865 מ“ממיתשלוחה קד3

3,000 מ“מבסיס הגלגלים4

1,340 מ“מללא פגוש אחורי

1,420  מ“מעם פגוש אחורי

5,205 מ“מללא פגוש אחורי

5,285 מ“מעם פגוש אחורי

200 מ“מ, 205 מ“מ*מי (ריק)מרווח גחון קד7

1,775 מ“מ, 1,780 מ“מ*גובה כללי (ריק)8

1,515 מ“ממפשק אחורי9

1,520 מ“מך משטח העמסהאור10

1,470 מ“מרוחב משטח העמסה11

845 מ“מ, 850 מ“מ*גובה משטח העמסה12

ך כלליאור

שלוחה אחורית

6

5

חבכב עם פגוש ר  כלי ר*

6.3 מטרכבמר

5.9 מטרגלגלים

בוב מינימלירדיוס סי

כבמידות הר
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חבכב עם פגוש רכלי רחבכב ללא פגוש רכלי רפריט

179 קמ“ש169 קמ“שביתמהירות מר

כב עם הספק מנוע גבוהכלי ר*:

כב  ביצועי הר

כב  משקל הר

חבכב עם פגוש רכלי רחבכב ללא פגוש רכלי רפריט

משקל עצמי
1,840  ק“ג  ק“ג1,820ֲֵֵַללא חלקים אופציונליים

1,925  ק“ג1,900  ק“געם כל החלקים האופציונליים

Clubתא נוסעים 

Clubתא נוסעים 

חבכב עם פגוש רכלי רחבכב ללא פגוש רכלי רפריט

בת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידניתתי

173  קמ“ש, 177 קמ“ש*174  קמ“ש, 179 קמ“ש*169 קמ“שביתמהירות מר

תא נוסעים כפול

כבביצועי הר
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נתונים טכניים של הגרור מציינים את המלצת היצרן.£

חבכב עם פגוש רכלי רחבכב ללא פגוש רכלי רפריט

2,850 ק“גבימשקל כולל מר

1,260  ק“גמיקד

1,840 ק“גאחורי

3,000 ק“געם בלמים

750  ק“גללא בלמים

120  ק“גהבי על וו הגרירמשקל אנכי מר

5,820  ק“גביב מרמשקל כולל משול

34 ק“גבורבי מותר  של התקן חימשקל מר

4 אנשים, 2 אנשים*בים (כולל נהג)מספר מוש

בי על הסרןעומס מר

ביה מרמשקל גריר

כבמשקל הר

בים אחוריים.כב שאין בהם מושכלי ר*
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תא נוסעים כפול

בת הילוכים אוטומטיתבת הילוכים ידנית                            תי                                                                     תי פריט

4WD

משקל
עצמי

1,875  ק“ג1,870  ק“ג1,875  ק“ג1,870 ק“ג1,765  ק“גללא תוספות אופציונליות

1,955  ק“ג1,965  ק“ג1,955  ק“ג1,965  ק“ג1,860  ק“ג, 1,855 ק“ג*1 האופציונליותתופסותה לכ םע

2,910   ק“ג2,900   ק“ג2,905   ק“ג2,900   ק“ג2,800 ק“גמשקל כולל מותר

1,260  ק“גמי                 קד

  ק“ג 1,840                                  אחורי

3,100  ק“ג ק“ג 2,700                                 עם בלמים

750 ק“ג                                  ללא בלמים

125 ק“ג110  ק“גהבי על וו הגרירמשקל אנכי מר

 ק“ג 5,4505,950  ק“גביב מרמשקל כולל משול

34 ק“גבורבי מותר  של התקן חימשקל מר

  5 אנשיםבים (כולל נהג)מספר מוש

כת ”עצור וסע“כב המצוידים במערכלי ר:1*

ה הער 

נתונים טכניים של הגרור מציינים את המלצת היצרן.£

2WD
Hi-Riderכב ללאכלי ר

חבפגוש ר
כב ללאכלי ר

חבפגוש ר

כב עםכלי ר
חבפגוש ר

כב עםכלי ר
חבפגוש ר

בי על הסרןעומס מר

הבי לגרירמשקל מר

כבמשקל הר
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4N15דגם המנוע

4 בטורִריםמס‘ צילינד

2,442 סמ“קנפח כללי

86.0 מ“מחקד

105.1 מ“ממהלך

עילי כפולגל הזיזים
ההזרקה אלקטרונית ישירהכנת תערובת

 סל“ד*kW 133 / 3,500 סל“ד  EEC net(3,500 / 113 kWבי  (הספק מר

ד“לס / N.m  2,500 430 ,ד“לס / EEC net(380 N.m         2,500-1,500בי (מומנט מר

  נתונים טכניים של המנוע

כב עם הספק מנוע גבוה לכלי ר*  

נתונים טכניים של המנוע
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כתכב עם מערכלי רכתכב עם מער      למעט לכלי רפריט

”עצור וסע“”עצור וסע“

כת חשמל  מער

גלגל

R 16C 8PR 110/108R245/70R 16  111S RF245/65R 17  111S/205צמיג

16x6J, 16x6JJ16x7J17x7 1/2 J המיד

                                                                                         38 מ“מהיסט

  צמיגים וגלגלים

V 12מתח

95D3IL, 115D31L*T-105   (JIS)דגם 

64 Ah, 72 Ah*  73Ah(5HR) בולתקי

*95A, 130A*95A, 130Aם אלטרנטורזר

מצבר

*  אופציונלי

כת חשמלמער

ה הער 

ך החלפת המצבר.כז שירות מורשה של מיצובישי לצורכת ”עצור וסע“, יש לפנות למרכב עם מערבכלי ר£
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  נסיעה  בינעירוניתנסיעה עירוניתבת                 נסיעה משול

        תצרוכת דלק  תצרוכת דלק      תצרוכת דלק

 ק“מ)100         (ליטר/ ק“מ)100    (ליטר/ ק“מ)100       (ליטר/

פריט

1666.37.55.6עם ”עצור וסע“

1857.08.16.4ללא ”עצור וסע“

1696.47.65.7עם ”עצור וסע“

6M/T
2WD Hi-Rider

 CO2ק”מ)’(ג/

4WD

  תצרוכת דלק

5A/T

6M/T

ה הער 

כב ספציפי.הנתונים המוצגים אינם מהווים ערובה לתצרוכת הדלק בר£

כב זה כולל שינוים ייחודיים. יתר על כן,כב מאותו דגם. בנוסף, ייתכן ורכב הספציפי עצמו לא נבדק וייתכנו שינויים בלתי נמנעים בכלי רהר

רטית משפיעים על תצרוכת הדלק.כב והאחזקה הסטנדך והתנועה ושיעור הנהיגה בררסגנון הנהיגה של הנהג כמו גם תנאי הד

ה הער 

כבך.כז שירות מורשה של מיצובישי למידע אודות השילוב המותקן ברהתקשר למר£

תצרוכת דלק
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בולים  קי

בוליםקי

7.7  ליטר)תוטשפתהה לכימב(כולל 0.65 ליטר  נוזל קירור מנוע  1
MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE

COOLANT PREMIUM*2 או דומה

10.9MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-PA   ליטר1בת הילוכים אוטומטית*נוזל תי2

                  חומרי סיכה מומלצים               כמותפריט’מס
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DOT4  או DOT3נוזל בלמים רשכנדנוזל בלמים3

DOT4  או DOT3נוזל בלמים רשכנד1נוזל מצמד*4

MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSFרשכנדנוזל הגה כוח5

8.0 ליטר                  אגן שמן

ראה עמוד 50.310 ליטר                  מסנן

0.1 ליטר                 מצנן שמן

4.2 ליטרנוזל שטיפה שמשה7

2.2 ליטר1בת הילוכים ידנית*נוזל תי8

Easy select 4WD1.15 ליטר

6
   שמן

  מנוע

                  חומרי סיכה מומלצים               כמותפריט’מס

הבת העברשמן תי  9
 Super select 4WD II1.34 ליטר       

MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR
 OIL ECO API  סווג GL4, SAE 75W-80

זהירות

בד. שימוש בנוזל אחר עלול לגרום נזק בלMITSUBISHI GENUINE ATFבת הילוכים מסוג בת הילוכים אוטומטית, יש להשתמש בנוזל תיכב עם תיבר£

בת ההילוכים.לתי
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2WD2.3 ליטר

10
4WD

1.2 ליטרמיקד

2.3 ליטראחורי

HFC-134aם500 540 גרכת מיזוג אווירקרר מער11

                  חומרי סיכה מומלצים               כמותפריט’מס

MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear
 OIL ECOLOGY  API  סווג GL4, SAE 75W-80

שמן

דיפרנציאל

אם קיים   :1*
ברידית אורגנית להחלפות ארוכות. בטכנולוגיה הינוזל קירור תואם מאיכות גבוהה המבוסס על אתילן גליקול, ללא סיליקט, אמין, ניטרט ובוראט:2*
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אינדקס

EASY Select 4WD.....................................................................6�34

Super Select 4WD.....................................................................6�39

א
אביזרים

2�4...............................................................................................התקנת אביזרים

2�5...............כות הדלק או החשמלביצוע שינויים/התקנות במער

7�22......................................................................................................אזורי אחסון

7�24.........................................................................................מחזיק כוסות

7�25...................................................................................בוקיםמחזיק בק

7�25....................................................................................................ווי תליה

7�25.............................................................................................ידית אחיזה

7�26...............................................................................וו לתליית מעילים*

ה ראשונה ומשולשכת עזרה לעררצועה קשיר

7�26.................................................................................................ה*האזהר

5�18..................................................................................................איתות � ידית

3�2................................בה)אימובילייזר אלקטרוני (שולל התנעה נגד גני

5�19...................................................................................אורות מצוקה � מתג

ב
בטיחות

4�10.............................................................................ב בטיחות לילדמוש

4�21............................................................................בדיקת חגורות הבטיחות

11�8.....................................................................................................כבביצועי הר

בלמים

6�5.............................................................................................................בלם חניה

6�53................................................................................................................בלימה

6�54.................................................................................סייען זינוק בעליה

6�55.............................................................................כת סייען בלם*מער

6�56...........................................................כת פנסי בלימת חירום*מער

ABS(......................................6�56כת למניעת נעילת בלמים* (מער

בקרות (ראה לוח מחוונים)

6�62....................................................................................................ת שיוט*בקר

LDW*(...............................................................6�67ב (ת נתית שמיר  אזהר

6�70..........................................................................................  מצלמה אחורית
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אינדקס

ג
גלגל

8�9..................................................................................כיצד להחליף גלגל

ה.גריר

8�16.........................................................................................................הגריר

6�74...........................................................................................עומסי מטען

6�74........................................................................................................ת גרורגריר

TSA(............................................................6�61בות גרור* (כת יצימער

ד
דלק

2�2.......................................................................................ת סוג דלקבחיר

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

�5 8.............................................................................כת הדלקניקוז מער

8�5...................................................................הוצאת מים ממסנן הדלק

11�13......................................................................................תצרוכת דלק

דלתות

3�16................................................................................................................דלתות

3�17.....................................................................כזית*נעילת דלתות מר

3�18.......................................................................כת נעילה כפולה*מער

תוירוחאה תותלדבבטיחות הילדים” ”מנעול ל

3�20.................................................................................)לופכ םיעסונ את(

3�20....................................................................................................דלת אחורית

ה
היגוי

6�7.......................................................חק של גלגל הגהכוונון גובה ומר

6�58..................................................................................כת הגה כוחמער

6�15...................................................................................נעילת גלגל הגה

6�12........................................................................................מתג התנעה*

6�13...............................................................................................מתג מנוע

6�17.............................................................................ממת המנועהתנעה והד

�2 8..................................................................................................התנעת חירום

ו
7�25..............................................................................................................ווי תליה

7�26.........................................................................................וו לתליית מעילים*

7�26.............ה*ה ראשונה ומשולש האזהרכת עזרה לעררצועה קשיר
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אינדקס

ח
ת בטיחותחגור

4�6..................................................................................................חגורות בטיחות

4�9...........................................................................ה במהלך הריוןת חגורחגיר

ת בטיחותכת מותחנים של חגורמער

4�9...............................................................................כת מגביל כוח*      ומער

4�10.............................................................................ב בטיחות לילדמוש

4�21..................................................................בדיקת חגורות הבטיחות

החירום � במקר

�2 8.............................................................................כב מתקלקלאם הר

�2 8........................................................................................התנעת חירום

�3 8.........................................................................חימום יתר של המנוע

�5 8.............................................................................כת הדלקניקוז מער

8�5...................................................................הוצאת מים ממסנן הדלק

8�6...........................................................ה, מגבה וידית מגבהכלי עבוד

8�9..................................................................................כיצד להחליף גלגל

8�16.........................................................................................................הגריר

8�20.....................................................................הפעלה בתנאים קשים

חלונות

3�21......................................................................הפעלת חלונות ידניים*

3�21..............................................................הפעלת חלונות חשמליים*

2�5.................................................................................................חלקים מקוריים

6�6.......................................................................................................................חניה

ט
כבטיפול בר

2 � 9.......................................................................................אמצעי זהירות

2 � 9...................................................................................כבניקוי פנים הר

3 � 9.........................................................................כבניקוי חיצוני של הר

י
7�25.......................................................................................................ידית אחיזה

כ
8�6.....................................................................ה, מגבה וידית מגבהכלי עבוד

4�21........................................(SRS)כת ריסון נוספת כריות אוויר* � מער

4�24..................................מי של כרית אוויר נוסע קדON/OFFמתג 
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אינדקס

4�25......................................................................כי הנהגברכרית אוויר ל

4�32.............................................................כת כריות אווירטיפול במער

4�25.....................................מיכת כרית אוויר לנהג ולנוסע הקדמער

4�31...............................................כת כריות אווירה למערנורית אזהר

4�29.................................................................כתכרית אוויר ווילון� מער

4�28............................................................כתכרית אוויר צדדיות� מער

ל
לוח מחוונים ובקרות

5�2.......................................................................................................מחוונים

5�2..............................................................................ב�תכליתיצג מידע ר

5�11.........................ב תכליתי)ה (צג מידע רנוריות חיווי של ואזהר

5�12...............................................................................................נוריות חיווי

5�13.........................................................................................הנוריות אזהר

5�15........................ב פנסים ראשיים ואור נמוךה משולמתג תאור

5�18................................................................מתג כיוון פנסים ראשיים*

5�18.............................................................................................ידית איתות

5�19..............................................................................ת חירוםמתג תאור

5�19..................................................................................פל*מתג פנס ער

5�20............................................................................מתג מגבים ומתזים

5�25.......................................................ה של החלון אחורימתג הפשר

5�26...............................................................................................מתג צופר

מ

7�18..............................................................................................................המאפר

מגבים

10�15.................................................................................החלפת להבי מגבים

8�6.............................................................................................מגבה וידית מגבה

7�17........................................................................................................מגני שמש

1�10ְ.....................................................................................................ריך מהירמד

4�2.......................................................................................................בכוונון המוש

4�2................................................................................................מייםבים קדמוש

4�4.............................................................................................בים אחוריים*מוש

4�5..................................................................................................משענות ראש*

מידע כללי
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2�2.................................................................................................ת סוג דלקבחיר

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

2�4...............................................................................................התקנת אביזרים

2�5........................כות הדלק או החשמלביצוע שינויים/התקנות במער

2�5.................................................................................................חלקים מקוריים

2�6...................................שמני מנוע משומשים, הוראות בטיחות וסילוק

5�2.................................................................................................................מחוונים

5�2..............................................................................ב�תכליתיצג מידע ר

5�11.........................ב תכליתי)ה (צג מידע רנוריות חיווי של ואזהר

5�12...............................................................................................נוריות חיווי

5�13.........................................................................................הנוריות אזהר

5�15........................ב פנסים ראשיים ואור נמוךה משולמתג תאור

5�18................................................................מתג כיוון פנסים ראשיים*

5�18.............................................................................................ידית איתות

5�19..............................................................................ת חירוםמתג תאור

5�19..................................................................................פל*מתג פנס ער

5�20............................................................................מתג מגבים ומתזים

5�25.......................................................ה של החלון אחורימתג הפשר

5�26...............................................................................................מתג צופר

7�24...................................................................................................מחזיק כוסות

7�25.............................................................................................בוקיםמחזיק בק

11�3.....................................................................................................כבמידות הר

2�6..........................................................מידע על סילוק מצברים משומשים

מיזוג אוויר

7�3..............................................................................................פתחי אוורור

7�5.........................................................................חימום/מיזוג אוויר ידני*

7�9.............................................................................מיזוג אוויר אוטומטי*

7�16.........................כת מיזוג האווירעצות חשובות להפעלת מער

7�17..........................................................................................מטהר אוויר*

10�3..................................................................................................ממיר קטליטי

מנוע

�2 8.............................................................................כב מתקלקלאם הר

�3 8.........................................................................חימום יתר של המנוע

10�4............................................................................................מכסה מנוע

7�20..............................................................................................מנורות פנימיות

6�20..........................................................................*(DPF)מסנן חלקיקי דיזל 

6�21........................................................................בו*הפעלת מגדש טור
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כות סיוע לנהגמער

6�51..........................בדיקה ואחזקה לאחר נסיעה בתנאים קשים

6�53.......................................................................................................בלימה

6�54............................................................................� סייען זינוק בעליה

6�55........................................................................כת סייען בלם*� מער

6�56......................................................כת פנסי בלימת חירום*� מער

4WD.............6�51כב עם הנעה ל�4 גלגלים* זהירות בנהיגת ר

6�22.............................................(AS&Go)כת עצור וסע* מער

4WD Easy Select*.......................6�34כת הנעה ל�4 גלגלים מער

4WD Super Select*.....................6�39כת הנעה ל�4 גלגלים מער

6�44....................................................................נועל דיפרנציאל אחורי *

4WD..................................6�48כת הנעה ל�4 גלגלים* פעולת מער

ABS(......................................6�56כת למניעת נעילת בלמים* (מער

6�58..................................................................................כת הגה כוחמער

ASTC(.......................6�58ת אחיזה* (בות פעילה ובקרכת יצימער

TSA(............................................................6�61בות גרור* (כת יצימער

6�62..........................................................................................ת שיוט*בקר

LDW*(.........................................................6�67ב (ת נתית שמיראזהר

6�70....................................................................................מצלמה אחורית

3�3.........................................................................כת כניסה חכמה*מער

3�7......................................................................כת הפעלה חכמה*מער

6�25..........................................................................בת הילוכים ידנית*תי

6�27......... הילוכים,A/T 5בת הילוכים אוטומטית מצב ספורט תי

מפתחות

3�2....................................................................................................מפתחות

3�2............................................................................תגית מספר המפתח

מצבר

10�10.....................................................................................................מצבר

2�6................................................מידע על סילוק מצברים משומשים

7�19..................................................................................................מצית סיגריות

6�70.............................................................................................מצלמה אחורית

מראה

6�8..........................................................................................מראה פנימית

6�9.......................................................................................מראות חיצוניות

7�18........................................................................................מראת איפור*

11�8....................................................................................................כבמשקל הר

5�15..................................ב פנסים ראשיים ואור נמוךה משולמתג תאור

5�18................................................................מתג כיוון פנסים ראשיים*

5�18.............................................................................................ידית איתות
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5�19........................................................................................ת חירוםמתג תאור

5�19...........................................................................................פל*מתג פנס ער

5�20......................................................................................מתג מגבים ומתזים

5�25.................................................................ה של החלון אחורימתג הפשר

5�26.........................................................................................................מתג צופר

נ
6�2..................................................................................................נהיגה חסכונית

6�3...............................................................................נהיגה, אלכוהול ותרופות

6�3......................................................................טכניקות לנהיגה בטוחה

6�4......................................................................................המלצות להרצה

8�20.....................................................................הפעלה בתנאים קשים

נוזל

10�6...............................................................................................נוזל קירור מנוע

10�8.....................................................................................נוזל שטיפת שמשה

10�8.......................................................................................................נוזל בלמים

10�9......................................................................................................נוזל מצמד*

10�9...................................................................................................נוזל הגה כוח

הנוריות חיווי / נוריות אזהר

5�11.........................ב תכליתי)ה (צג מידע רנוריות חיווי של ואזהר

5�12...............................................................................................נוריות חיווי

5�13.........................................................................................הנוריות אזהר

ניקוי

2 � 9...................................................................................כבניקוי פנים הר

3 � 9.........................................................................כבניקוי חיצוני של הר

נעילת וביטול הנעילה

3�2....................................................................................................מפתחות

3�2............................................................................תגית מספר המפתח

3�2.......................בה)אימובילייזר אלקטרוני (שולל התנעה נגד גני

3�3.........................................................................כת כניסה חכמה*מער

3�7......................................................................כת הפעלה חכמה*מער

3�16......................................................................................................דלתות

3�17.....................................................................כזית*נעילת דלתות מר

3�18.......................................................................כת נעילה כפולה*מער

תוירוחאה תותלדבבטיחות הילדים” ”מנעול ל

3�20.................................................................................)לופכ םיעסונ את(

3�20...........................................................................................דלת אחורית

3�21......................................................................הפעלת חלונות ידניים*
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3�21..............................................................הפעלת חלונות חשמליים*

נתיכים

10�17...........................................................................נתיכים � ממסרים

10�17...................................................................................................נתיכים

נתונים טכניים

11�8...........................................................................................כבביצועי הר

11�3...........................................................................................כבמידות הר

11�8..........................................................................................כבמשקל הר

11�12...................................................................................כת חשמלמער

11�11..............................................................נתונים טכניים של המנוע

11�12..................................................................................צמיגים וגלגלים

11�14.......................................................................................בול, נוזליםקי

11�2.......................................................................כבתוויות מידע של הר

11�13......................................................................................תצרוכת דלק

פ
כבפנסי הר

10�21......................................................................החלפת נורות פנסים

10�29......................................................................מיסוך פנסים ראשיים

צ
5�2........................................................................................ב�תכליתיצג מידע ר

5�26.....................................................................................................צופר � מתג

11�12.........................................................צמיגים וגלגלים � נתונים טכניים

10�12............................................................................................................צמיגים

ק
11�14.................................................................................................בול, נוזליםקי

ש
10�5..........................................................................................................שמן מנוע

7�19...............................................................................שקע חשמלי לאביזרים

7�20...................................................................................................שעון דיגיטלי*

ת
התאור

5�15........................ב פנסים ראשיים ואור נמוךה משולמתג תאור

5�18................................................................מתג כיוון פנסים ראשיים*
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5�18.............................................................................................ידית איתות

5�19..............................................................................ת חירוםמתג תאור

5�19..................................................................................פל*מתג פנס ער

7�20....................................................................................מנורות פנימיות

תחזוקה

10�2.......................................................................................אמצעי זהירות

10�3.........................................................................................ממיר קטליטי

10�4............................................................................................מכסה מנוע

10�5................................................................................................שמן מנוע

10�6.....................................................................................נוזל קירור מנוע

10�8...........................................................................נוזל שטיפת שמשה

10�8..............................................................................................נוזל בלמים

10�9............................................................................................נוזל מצמד*

10�9..........................................................................................נוזל הגה כוח

10�10.....................................................................................................מצבר

10�12...................................................................................................צמיגים

10�15.......................................................................החלפת להבי מגבים

10�16..................................................................................תחזוקה כללית

10�17.............................................................................נתיכים �ממסרים

10�17...................................................................................................נתיכים

10�21......................................................................החלפת נורות פנסים

10�29......................................................................מיסוך פנסים ראשיים

11�2.................................................................................כבתוויות מידע של הר

6�25...................................................................................בת הילוכים ידנית*תי

6�27................... הילוכים,A/T 5בת הילוכים אוטומטית מצב ספורט תי
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    נתונים טכניים11-18

 11

ט.ל.ח.מידע טכני בע"מ ∫הפקה

רוש בתחנת דלקמידע הד

בולקי

שמן מנוע

לחץ ניפוח
צמיגים

דלק  

ת שמן המנועראה ב� "תחזוקה" בפרק  בחיר

ראה ב�"תחזוקה" בפרק לחץ הניפוח בצמיגים.

75 ליטרים

EN590)רישות      סולר בעל מספר צ'טאן    מ� 51 ומעלה (בהתאם לתקן ד

     ראה בפרק "מידע כללי" מידע אודות הדלק.  הדלק
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