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מדריך הפעלה לנהג

‰Ó„˜‰
תודה לך על שבחרת את מיצובישי  L200טריטון בתור רכבך החדש .מדריך
הפעלה זה יסייע לך להבין ולהינות הנאה מלאה מהמאפיינים הטובים והרבים
של רכב זה .הוא מכיל מידע שמטרתו להציג לך את הדרך הנכונה להפעלת
ולאחזקת מכוניתך שתבטיח לך את ההנאה המרבית מהנהיגה.
מיצובישי מוטורס בע“מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתכנון
ובמפרטים ו/או להוסיף תוספות או לבצע שיפורים במוצר זה ללא התחייבות
כלשהי להתקינם במוצרים קיימים .על הנהג מוטלת חובה כוללת ומלאה לציית
לחוקים ולתקנות הנוגעים לכלי רכב.
מדריך הפעלה זה נכתב בהתאמה לחוקים ולתקנות אלו ,אולם חלק מהתוכן
יכול לעמוד בסתירה לחוקים ולתקנות שיתוקנו במועד מאוחר יותר לכתיבת
המדריך.
אנא השאר את מדריך ההפעלה במכונית בעת מכירתה .הבעלים הבאים יעריכו
את הגישה למידע הנכלל במדריך הפעלה זה.
תיקונים ברכבך:

לאורך הספר מופיעות המילים אזהרה ו  זהירות.
הן משמשות כתזכורת לזהירות מיוחדת .אי מילוי ההוראות ככתבן,
עלול להסתכם בפציעה או בנזק לרכבך.

‡‰¯‰Ê
מציינת אאפשות סבירה לפציעה קשה או למוות אם
לא מצייתים להוראות.

˙Â¯È‰Ê
מציינת אזהרות או הפעלה שגויה שעלולה לגרום
לפציעה אישית או לנזק לרכב.
שים לב גם לסמל הבא:

הערה :נותנת מידע חשוב.

*

 :אבזור אופציונלי.

כלי רכב בתקופת האחריות:

האבזור יכול להשתנות בהתאם למפרט המכירה ראה קטלוג
המכירות.

מומלץ לבצע את התיקונים במרכז שירות מורשים של מיצובישי מוטורס.

ראשי תיבות המופיעים במדריך הפעלה זה:

מדריך ההפעלה מתייחס לכל רמות הגימור של הרכב .אין הדבר מחייב שכל
המערכות קיימות ברכב שרכשת.
כל הכתוב בחוברת זו נכתב בלשון זכר ,אולם מתייחס לזכר/נקבה.

: A/T
: M/T
: LHD
: RHD

תיבת הילוכים אוטומטית
תיבת הילוכים ידנית
הגה בצד שמאל
הגה בצד ימין
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סקירה כללית  /מדריך מהיר 1-1

מכשירים ובקרים )אזור הנהג(

מכשירים ובקרים )איזור הנהג(

1

מתגים על ההגה לשליטה מרחוק * עמ' 630
לוח מחוונים עמ’ 52

מתג משולב לפנסים הראשיים ולאור הנמוך עמ' 515
ידית איתות עמ' 518
מתג פנס ערפל קדמי* עמ' 519
מתג פנס ערפל אחורי עמ' 520
מתג שטיפת פנסים ראשיים* עמ'524
מתג התנעה* עמ' 612
מתג מנוע* עמ' 613
מתג הפעלה של המראות החיצוניות*
עמ' 69

מתג מגבים ומתזים עמ’ 520
מתג אזהרת סטייה מנתיב )(LDW
עמ' 672
מתג כיוון טווח פנסים ראשים* עמ' 518

מתג נעילת חלונות* עמ' 322

מתג  OFFלבקרת יציבות פעילה )(ASC
עמ‘ 659
ידית לפתיחת מיכל הדלק
עמ' 22
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מתג בקרת חלונות חשמליים* עמ' 321

ידית שחרור של מכסה תא המנוע
עמ' 104

מכשירים ובקרים

1

מכשירים ובקרים
מערכת שמע*
שעון דיגיטלי* עמ' 720
צג מערכת השמע* ,מערכת רבתקשורתית של
מיצובישי* ,ראה חוברת הפעלה נפרדת

מתג הפשרת האדים של השמשה האחורית עמ' 525
מתגי בקרת שיוט* עמ' 662

פתחי אוורור מרכזיים עמ' 73

מתגים לשליטה מרחוק במערכת שמע*

מיזוג אוויר* /חימום* עמ‘ 75
ממשק Bluetooth® 2.0
)אם קיים(

נורית חיווי לכרית האוויר של נוסע הקדמי*
עמ' 424

מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר
)למושב הנהג( עמ' 425 ,421
מתג צופר עמ' 526

מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר
)למושב הנוסע הקדמי( עמ' 425 ,422

מתג אורות מצוקה עמ' 519
מתג חימום מושב* עמ' 43

פתחי אוורור עמ' 73

מתג נעילת דיפרנציאל אחורי* עמ' 644
תא כפפות עמ' 723

מתג כיבוי מערכת  *Auto Stop & Goעמ' 622

מצת סיגריות עמ' 719
שקע *) USBאם קיים(
פתח למפתח* עמ' 619
מגש תחתון בקונסולה המרכזית עמ' 723
ידית הילוכים* עמ' 625
ידית בורר הילוכים* עמ' 627
ידית בלם חניה עמ' 65
מחזיק כוסות עמ' 724

* Easy select 4WDעמ' 634
 Super select 4WDIIעמ' 639
תיבת אחסון ברצפת הקונסולה
עמ' 723
שקע אביזרים )אם קיים(
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1-3

פנים הרכב

פנים הרכב

1
תא נוסעים

Club

תאורת פנים )קדמית(* עמ' 1028 ,1023 ,720
מנורות קריאה* עמ' 1028 ,1023 ,722
מחזיק משקפיים* עמ' 724

מיקרופון )עבור ממשק ) Bluetooth® 2.0אם קיים(
תאורת פנים )אחורית(* עמ' 1029 ,1023 ,720

מראה פנימית עמ' 68

מגני שמש עמ' 717
מחזיק כרטיסים עמ' 718
מראת איפור עמ' 718

מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר
וילון עמ' 429 ,421

כוונון גובה ומרחק גלגל ההגה*
עמ' 67

חגורות בטיחות עמ' 46
נקודות עיגון מתכווננות עמ' 49

נתיכים עמ' 1017
מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר
קדמית לברכיים )למושב הנהג(
עמ' 425 ,421

ערכת עזרה ראשונה ומשולש אזהרה
מהודקים ע“י רצועות* עמ' 726

מושבים קדמיים עמ' 42
מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר
צד עמ' 428 ,421

מגבה עמ' 86

משענות ראש עמ' 45

ידית מגבה עמ' 86

מושבים אחוריים עמ' 44
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כלים עמ' 86

רצועות קשירה של ערכת עזרה ראשונה ושל
משולש האזהרה עמ' 726

פנים הרכב

תא נוסעים כפול

תאורת פנים )קדמית(* עמ' 1028 ,1023 ,720
מנורות קריאה* עמ' 1028 ,1023 ,722
מחזיק משקפיים* עמ' 724
מיקרופון )עבור ממשק ) Bluetooth® 2.0אם קיים(

מראה פנימית עמ' 68

תאורת פנים )אחורית(* עמ' 1029 ,1023 ,720

1
מגני שמש עמ' 717
מחזיק כרטיסים עמ' 718
מראת איפור עמ' 718

מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר
וילון עמ' 429 ,421
כוונון גובה ומרחק גלגל ההגה
עמ' 67
חגורות בטיחות עמ' 46
נקודות עיגון מתכווננות עמ' 49

נתיכים עמ' 1017
מערכת ריסון נוספת )(SRS

כריות אוויר קדמית לברכיים
)למושב הנהג(
עמ' 425 ,421

משענות יד עמ' 44
מחזיק כוסות עמ' 724

מושבים קדמיים עמ' 42
מגבה עמ' 86
מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית
אוויר צד עמ' 428 ,421
ידית מגבה עמ' 86
משענות ראש עמ' 45
כלים עמ' 86
רצועות קשירה של ערכת עזרה ראשונה
ושל משולש האזהרה עמ' 726

מושבים אחוריים עמ' 44

מבט כללי  /מדריך מהיר
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חוץ הרכב  אזור קדמי

חוץ הרכב  אזור קדמי

1
תא נוסעים

Club
אנטנה
מגבים ומתזים עמ' 1015 ,520

דלתית פתח מילוי דלק
עמ' 22
מערכת כניסה חכמה* עמ' 33
מערכת הפעלהחכמה* עמ' 37
נעילה וביטול נעילה עמ' 316
פנסי איתות צדדיים )על המראה
החיצונית(* עמ' 1022 ,518
מראות חיצוניות עמ' 69

מכסה תא המנוע עמ' 104
תא המנוע עמ' 1114

פנסי איתות צד )על הכנף( עמ' 1022 ,518
שוטף פנסים ראשיים* עמ' 524
פנס ראשי מסוג HID

למעט פנס ראשי מסוג HID

פנסים ראשיים עמ' 1022 ,515

פנסים ראשיים עמ' 1023 ,1022 ,515
תאורה לנהיגה ביום
עמ' 517
אורות חניה
עמ' 1022 ,515
פנסי איתות קדמיים
עמ' 1025 ,1022 ,518
פנסי ערפל קדמיים*
עמ' 1025 ,1022 ,519
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פנסי איתות קדמיים
עמ' 1025 ,1022 ,518
אורות חניה
עמ' 1024 ,1022 ,515
פנסי ערפל קדמיים*
עמ' 1025 ,1022 ,519
תאורה לנהיגה ביום עמ' 1025 ,1022 ,517

חוץ הרכב  אזור קדמי

1
תא נוסעים כפול
אנטנה
מגבים ומתזים עמ' 1015 ,520
דלתית פתח מילוי דלק
עמ' 22
מערכת כניסה חכמה* עמ' 33
מערכת הפעלה חכמה* עמ' 37
נעילה וביטול נעילה עמ' 37 ,316
פנסי איתות צד )על המראה החיצונית(*
עמ' 1022 ,518

מכסה תא המנוע עמ' 104
תא המנוע עמ' 1114

מראות חיצוניות עמ' 69
פנסי איתות צדדיים )על הכנף( עמ' 1022 ,518
שוטף פנסים ראשיים* עמ' 524
פנס ראשי מסוג HID

למעט פנס ראשי מסוג HID

פנסים ראשיים עמ' 1022 ,515

פנסים ראשיים עמ' 1023 ,1022 ,515
תאורה לנהיגה ביום עמ' 517
אורות חניה
עמ' 1022 ,515
פנסי איתות קדמיים
עמ' 1025 ,1022 ,518
פנסי ערפל קדמיים*
עמ' 1025 ,1022 ,519

פנסי איתות קדמיים
עמ' 1025 ,1022 ,518
אורות חניה
עמ' 1024 ,1022 ,515
פנסי ערפל קדמיים*
עמ' 1025 ,1022 ,519
תאורה לנהיגה ביום עמ' 1025 ,1022 ,517

מבט כללי  /מדריך מהיר

1-7

חוץ הרכב  אזור אחורי

1

חוץ הרכב  אזור אחורי
תא נוסעים

Club

פנס בלימה עליון
עמ' 1022

לחצי ניפוח אוויר בצמיגים עמ' 1012
החלפת גלגלים עמ' 89
סבב גלגלים עמ' 1013
צמיגי שלג עמ' 1014
שרשראות צמיגים עמ' 1014

מצלמה אחורית*
עמ' 675

פנס אחורי ועצירה עמ' 1026 ,1022 ,515

דלת תא המטען עמ' 320

פנסי איתות אחוריים עמ' 1026 ,1022 ,518
פנסי נסיעה לאחור עמ' 1026 ,1022
פנס ערפל אחורי )צד נהג( עמ' 1026 ,1022 ,520
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גלגל חלופי
עמ' 810

תאורת לוחית הרישוי
עמ' 1027 ,1022 ,515

חוץ הרכב  אזור אחורי

1

תא נוסעים כפול

פנס בלימה עליון עמ' 1022

לחצי ניפוח אוויר בצמיגים עמ' 1012
החלפת גלגלים עמ' 89
סבב גלגלים עמ' 1013
צמיגי שלג עמ' 1014
שרשראות צמיגים עמ' 1014

מצלמה אחורית*
עמ' 675

פנס אחורי ועצירה עמ' 1026 ,1022 ,515
דלת תא המטען עמ' 320
פנסי איתות אחוריים עמ' 1026 ,1022 ,518
פנסי נסיעה לאחור עמ' 1026 ,1022
פנס ערפל אחורי )צד נהג( עמ' 1026 ,1022 ,520

גלגל חלופי עמ' 810

תאורת לוחית הרישוי
עמ' 1027 ,1022 ,515

מבט כללי  /מדריך מהיר
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מדריך מהיר

1

מדריך מהיר
נעילת הדלתות וביטול נעילתן

עיין בנושא “מערכת כניסה חכמה“ בעמוד
.33

עיין בנושא “מערכת הפעלה חכמה“ בעמוד
.37

בכלי רכב המצוידים במתג לקיפול המראות ,ניתן
לקפל את המראות החיצוניות ולפתוח אותן
אוטומטית בלחיצה על מתג  (1) LOCKאו על
מתג .(2) UNLOCK

סביבת מושב הנהג

מערכת כניסה חכמה*
לחץ על מתג המפתח וכל הדלתות יינעלו או
שנעילתן תבוטל ,כרצוי.
כמו כן ,ניתן להפעיל את המראות החיצוניות
)רכבים המצוידים במתג קיפול המראות(.
טווח פעילותו של מתג המפתח הוא כ  4מ’
מהרכב.
שלט חכם

מפתח חכמה

 .1מתג ) LOCKנעילה(
 .2מתג ) UNLOCKביטול נעילה(
 .3נורית חיווי

 1-10מבט כללי  /מדריך מהיר

עיין בנושא “הפעלת המראות החיצוניות“
בעמוד .34
מערכת הפעלה חכמה*
אם השלט החכם ברשותך ואתה נמצא בטווח
הפעילות שלו ולוחץ על המתג של דלת הנהג או
של דלת הנוסע הקדמי ) ,(Aהדלתות יינעלו או
שעילתן תבוטל .טווח הפעילות הוא כ  70ס“מ
מהמתג של דלת הנהג.

מדריך מהיר

  1מראות חיצוניות חשמליות*

  2מתג מנוע*

כוונון המראות החיצוניות

ֱ]רכבים המצוידים במערכת הפעלה חכמה[

מלבד רכבים
המצוידים במתג
לקיפול המראות

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
בסדר הבא.OFF, ACC, ON, OFF :

  3פנסים ראשיים משולבים

1

סובב את המתג כדי להדליק את הפנסים.
סוג 1

רכבים המצוידים
במתג לקיפול
המראות

  Lכוונון המראה השמאלית
  Rכוונון המראה הימנית
  1למעלה
  2למטה
  3ימינה
  4שמאלה
  5מתג קיפול מראות*

 OFFכל הפנסים כבויים
 OFFנורית החיווי ) (Aבמתג המנוע כבית.

פנסי חניה ,תאורת לוחית רישוי ותאורת
לוח המחוונים נדלקים

 ACCנורית החיווי במתג המנוע דולקת בכתום.
 ONנורית החיווי במתג המנוע דולקת בירוק.

פנסים ראשיים ופנסים אחרים נדלקים

עיין בנושא “מתג מנוע“ בעמוד .613

עיין בנושא “מראות חיצוניות“ בעמוד 69

מבט כללי  /מדריך מהיר
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1

  3ידית איתות

סוג 2

פנסי האיתות מהבהבים בעקבות הפעלת הידית.

 Aנעול
  Bמשוחרר
 OFFכל הפנסים כבויים
  1איתות פניה
אם מתג ההתנעה או מערכת
ההפעלה במצב ) ONמופעל( ,פנסים
ראשיים ,פנסי חניה ,פנסים אחוריים,
תאורת לוחית רישוי ותאורת לוח
 AUTOהמחוונים נדלקים וכבים אוטומטית
בהתאם לרמת התאורה החיצונית .כל
הפנסים כבים אוטומטית כאשר מתג
ההתנעה מסובב למצב  OFFאו
מערכת ההפעלה עוברת למצב .OFF
פנסי חניה ,תאורת לוחית רישוי ותאורת
לוח המחוונים נדלקים
פנסים ראשיים ופנסים אחרים נדלקים

 1-12מבט כללי  /מדריך מהיר

*:

רכבים בהם ניתן לכוונון את מרחק ההגה

  2איתות לשם החלפת נתיב
עיין בנושא “ידית איתות“ בעמוד .518

  4כוונון הגובה והמרחק של גלגל ההגה
 .1שחרר את הידית בעודך מחזיק את גלגל
ההגה למעלה.
 .2כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי.
 .3נעל את גלגל ההגה בבטחה על ידי משיכת
הידית למעלה במלואה.

עיין בנושא “ כוונון הגובה והמרחק של גלגל
ההגה“ בעמוד .67

מדריך מהיר

  5מתג מגבים ומתזים

כלי רכב המצוידים בחיישן גשם

מלבד רכבים המצוידים בחיישן גשם

  6בקרת חלונות חשמליים

1

לחץ על המתג למטה/למעלה ,כדי לפתוח/לסגור
את החלונות בהתאמה.
מתגי הנהג

 MISTהפשרה .המגבים יפעלו פעם
אחת

 MISTהפשרה .המגבים יפעלו פעם
אחת

 OFFכיבוי

 OFFכיבוי

AUTOבקרת ניגוב אוטומטית

 INTניגוב לסירוגין )תלוי מהירות(
LO

ניגוב איטי

HI

ניגוב מהיר

חיישן גשם
המגבים יפעלו אוטומטית בהתאם
לרמת הרטיבות של השמשה הקדמית.
LO

ניגוב איטי

HI

ניגוב מהיר

נוזל השטיפה יותז על השמשה הקדמית
באמצעות משיכת הידית כלפיך.
עיין בנושא “מתג מגבים ומתזים“ בעמוד
.520

1
2
3
4
5

חלון בדלת הנהג
חלון בדלת הנוסע הקדמי
חלון בדלת אחורית שמאלית )תא נוסעים
כפול(
חלון בדלת אחורית ימנית )תא נוסעים כפול(
מתג נעילה

מתג נעילה
אם אתה לוחץ על המתג ) ,(5לא ניתן להפעיל
את המתגים בדלתות הנוסעים .כדי לבטל את
הנעילה ,לחץ שוב על המתג.
עיין בנושא “בקרת חלונות חשמליים“ בעמוד
.321

מבט כללי  /מדריך מהיר
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מדריך מהיר

1

  7ידית פתיחת דלתית מילוי הדלק*
פתח את דלתית מילוי הדלק.
פתח המילוי של מכל הדלק נמצא בצד השמאלי
האחורי של רכבך.

מצב ספורט בתיבת הילוכים
אוטומטית 5A/T

מצבים של בורר הילוכים
מצב חניה P

הפעלת בורר ההילוכים
תיבת ההילוכים בוחרת אוטומטית יחס הילוכים
מיטבי ,בהתאם למהירות הרכב ומצבה של
דוושת ההאצה.

מצב זה נועל את תיבת ההילוכים ,כדי למנוע את
תזוזת הרכב .במצב זה ניתן להתניע את המנוע.

מצב נסיעה לאחור R

מצב זה נועד לנסיעה לאחור.
מצב סרק N

במצב זה תיבת ההילוכים מנותקת.
מצב נהיגה D

מצב זה נועד לנהיגה רגילה.
תוך כדי לחיצה על דוושת הבלם ,הזז
את בורר ההילוכים דרך השער.
העבר את בורר ההילוכים דרך השער.
עיין בנושא “מילוי מכל הדלק“ בעמוד .22
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עיין בנושא “ מצב ספורט בתיבת הילוכים
אוטומטית  ”5A/Tבעמוד 627

מדריך מהיר

צג רבתכליתי

1

לפי הפעלת הצג ,עצור תמיד את רכבך במקום
בטוח .
המידע הבא מוצג בצג הרבתכליתי :מד מרחק,
מד נסיעה ,תצרוכת דלק ממוצעת וכד’.

 1טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע
∑ עמ’ 56
 2מצב בורר ההילוכים* ∑ עמ’ 629
 3תצוגת מגביל המהירות* ∑ עמ’ 667
 4מחוון להעברת הילוכים* ∑ עמ’ 625
 5כמות הדלק שנותרה במיכל ∑ עמ’ 56
 6אזהרת קרח על הכביש ∑ עמ’ 55
 7תצוגת מידע ∑ עמ’ 53
 8תזכורת שירות )טיפול( ∑ עמ’ 57
עיין בנושא “צג רבתכליתי“ בעמוד .52

מבט כללי  /מדריך מהיר
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1

 1-16מבט כללי  /מדריך מהיר

מידע כללי
בחירת סוג דלק 2 2 ..................................................................................................
מילוי מיכל הדלק 2 2 ...............................................................................................
התקנת אביזרים 2 4 ................................................................................................
ביצוע שינויים/התקנות במערכות הדלק או החשמל 2 5 .........................
חלקים מקוריים 2 5 ..................................................................................................
שמני מנוע משומשים ,הוראות בטיחות וסילוק 2 6 ...................................
מידע על סילוק מצברים משומשים 2 6 ..........................................................

2

בחירת סוג דלק

בחירת סוג הדלק
2

דלק
מומלץ

 (EN 590) Cetane 51או
גבוה יותר

זהירות
רכבך תוכנן לשימוש בדלק דיזל העומד
בתקן .EN 590

£

שימוש בסוג דלק אחר )ביודיזל,
מתילאסתר וכד‘( עלול להשפיע לרעה על
ביצועי המנוע ועמידותו.

אזהרה

הערה
£

דלק סולר באיכות גרועה עלול לגרום להיווצרות
משקעים במזרק ,ובעקבות זאת לפליטת עשן
שחור וסיבובי סרק גסים.
אם בעיות אלה מתרחשות ,מומלץ להוסיף
תוסף ניקוי לדלק הסולר בעת תדלוק הרכב.

£

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

£

מומלץ להשתמש במנקה מערכת דלק דיזל
מקורי של מיצובישי .שימוש בתוסף בלתי
מתאים ,עלול לגרום לתקלת מנוע .לפרטים
פנה למרכז השירות של מיצובישי.

£

הערה
£

בדלק דיזל ,עקב הפרדת הפראפין ,יכולת
הזרימה פוחתת באופן משמעותי ככל
שהטמפרטורה יורדת .לכן קיימים שני סוגי
דלק:
“קיץ“ ו “חורף“.
יש להתחשב בכך בנהיגה בחורף.
בחר את אחד הסוגים בהתאם לטמפרטורה
החיצונית.
מעל  : 5°Cדיזל “קיץ“.
מתחת  : 5°Cדיזל “חורף“.
כאשר אתה נוהג בחו“ל ,דאג לברר מראש
אודות הדלק הנמכר בתחנות הדלק המקומיות.
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מילוי מיכל הדלק
אזהרה
£

בעת מילוי דלק ציית להוראות הבטיחות
בתחנות הדלק.

£

דלק הוא חומר דליק ונפיץ מאוד .אתה
עלול להיכוות או להיפצע באופן חמור
בעת הטיפול בו .בעת התדלוק דומם
את המנוע והתרחק מלהבות ,ניצוצות
וחומרים המעלים עשן .הקפד לבצע
פעולות הכרוכות בטיפול בדלק באזורים
פתוחים ומאווררים היטב.

£

£

£

לפני הסרת מכסה המיכל ,וודא שגופך
נטול חשמל סטטי ע“י נגיעה בחלק
מתכתי של הרכב או של משאבת הדלק.
חשמל סטטי על גופך עלול לגרום
לניצוצות שיציתו אדי דלק.
בצע בעצמך את תהליך התדלוק במלואו
)פתיחת דלתית המילוי ,הסרת מכסה
המילוי וכו ’( .הר חק אנשים אחרים
מקרבת פיית המילוי .אם תיעזר באדם
נוסף הנושא חשמל סטטי בגופו ,הוא
עלול להצית אדי דלק.
אל תעזוב את המקום לפני סוף התדלוק.
אם תתרחק מהמקום או תבצע פעולות
נוספות )כגון ישיבה במושב( ,אתה עלול
לטעון מחדש חשמל סטטי.
היזהר לא לשאוף אדי דלק ,הם מכילים
חומרים רעילים.
הקפד שהדלתות והחלונות יהיו סגורים
במהלך התדלוק ,אחרת אדי דלק עלולים
לחדור לתוך הרכב.
אם יש צורך להחליף את מכסה המילוי,
השתמש אך ורק בחלק מקורי של
מיצובישי.

קיבול מיכל הדלק
 75ליטר

התקנת אביזרים

מילוי דלק
 .1לפני תחילת התדלוק ,כבה את המנוע.

] .3כלי רכב מסוג [2 ,1
כדי לפתוח את מכסה פתח המילוי סובב אותו
באיטיות כנגד כיוון השעון.

 .2פתח המילוי ממוקם בחלק האחורי בצדו
השמאלי של הרכב.

]כלי רכב מסוג [3
פתח את הכיסוי ) .(1הכנס את המפתח לתוך
המכסה ) (2ושחרר את נעילתו.
סובב את המכסה והסר אותו.

פתח את דלתית פתח המילוי באמצעות
ידית השחרור שמתחת ללוח מחוונים בתא
הנהג )רק בכלי רכב מסוג .(2 ,1

זהירות
£

 1הסר

הסר את מכסה המילוי לאט ,פעולה זו
תשחרר את הלחץ או את הוואקום שהתפתח
בתוך המיכל.
אם אתה שומע קולות של שחרור אוויר,
המתן עד להפסקתם לפני הסרת המכסה.
אחרת ,דלק עלול להתפזר החוצה ולפצוע
אותך או אנשים בסביבה.

 2סגור

מידע כללי

2-3

2

התקנת אביזרים

הערה

2

בעת התדלוק תלה את מכסה המכל על הוו
) (Aהנמצא בתוך דלתית המילוי.

 .5כאשר אקדח התדלוק מפסיק לפעול באופן
אוטומטי ,אל תוסיף לתדלק.

£

שימוש ברדיו או בטלפון סלולרי בתוך הרכב
וללא אנטנה חיצונית עלול לגרום הפרעות
במערכת החשמל ,וכתוצאה מכך להפעלה
לא בטיחותית של הרכב.

£

אין להשתמש בצמיגים או בחישוקים שאינם
עונים לדרישות המפרט.

] .6כלי רכב מסוג [2 ,1
כדי לסגור את מכסה המילוי ,סובב אותו לאט
בכיוון השעון עד הישמע נקישת הנעילה.
לאחר מכן ,דחוף בעדינות את דלתית פתח
המילוי לסגירתה.

עיין בנושא “נתונים טכניים“ לגבי מידע על
צמיגים וחישוקים.

]כלי רכב מסוג [ 3
כדי לסגור את מכסה המילוי ,סובב אותו לאט
בכיוון השעון עד הישמע נקישת הנעילה.
לאחר מכן ,סגור בעדינות את דלתית פתח
המילוי.

התקנת אביזרים
 .4הכנס את אקדח התדלוק פנימה ככל הניתן.

זהירות
£

אנו ממליצים לך להתייעץ עם מרכז שירות מורשה
של מיצובישי.
£

התקנת אביזרים או פריטים אופציונליים של
היצרן צריכה להתבצע ע“פ חוקי המדינה,
ובהתאם להנחיות ההתקנה והאזהרות
המצורפות למסמכי הרכב.

£

התקנה לא נכונה של פריטים חשמליים
עלולה לגרום שריפה .ראה הנחיות בנושא
“ביצוע שינויים/התקנות במערכת הדלק או
החשמל“ שבעמוד הבא.

אל תטה את האקדח.

2-4

מידע כללי

נקודות חשובות!
מאחר וקיים בשוק מגוון רחב של אביזרים וחלקי
חילוף של יצרנים שונים ,אין באפשרות חברת
מיצובישי ומרכז שירות מורשה של מיצובישי
לבדוק ולהעריך אם התקנתם יכולה לפגוע
בהפעלתו הבטיחותית של המיצובישי שלך.
גם אם החלקים מאושרים רשמית ,לדוגמא
במסגרת “היתר כללי לשימוש“ או דרך ביצוע
ההתקנה ע“פ אישור רשמי או באישור חד פעמי
ע“פ הנחיות נלוות לחלקים אלו ,לא ניתן להסיק
שלא נפגעה בטיחות הנהיגה ברכב.

ביצוע שינויים/התקנות במערכות הדלק או החשמל
קח לתשומת ליבך כי לא קיימת כל חבות מצידו
של השמאי או גורם רשמי .ניתן להבטיח בטיחות
מרבית רק אם חלקי חילוף מומלצים )חלקי חילוף
ואביזרים מקוריים מבית מיצובישי מוטורס( נמכרו
לך והותקנו ברכבך במרכז שירות מורשה של
מיצובישי .
אותם הכללים חלים על שינויים ברכב מיצובישי
ביחס למפרטי ייצור .למען בטיחותך האישית
במקרים כאלה ,עליך לבצע שינויים רק בהתאם
להמלצות מרכז שירות מורשה של מיצובישי.

זהירות
£

אם החיווט מפריע לתפקוד המרכב או אם
אביזרים הותקנו לא נכון )ללא נתיכים,
לדוגמה ,וכד’( תיתכן פגיעה בפעילות
התקנים אלקטרוניים ובעקבות זאת
התלקחות שריפה או תאונות אחרות.

חלקים מקוריים
חברת מיצובישי השקיעה מחשבה רבה בתכנון
וייצור כלי רכב איכותיים ובטיחותיים.
מומלץ להשתמש בחלקים מקוריים של מיצובישי
שפותחו ויוצרו על ידה ,כדי להבטיח את ביצועיו
המטביים של הרכב.
חלקים מקוריים מסומנים על ידי הסימול המוצג
להלן וזמינים אצל היבואן או במרכזי השירות
המורשים.

ביצוע שינויים/התקנות
במערכות הדלק או החשמל
חברת מיצובישי מקפידה להציע לציבור
לקוחותיה רכבים בטיחותיים ,באיכות הגבוהה
ביותר .כדי לשמור על האיכות והבטיחות
הגבוהות של רכבך ,מומלץ שכל שינוי או התקנת
אביזר במערכות הדלק או החשמל יבוצעו אך ורק
במרכז שירות מורשה של מיצובישי בהתאם
לנהלי העבודה המאושרים של מיצובישי.

מידע כללי

2-5

2

שמן מנוע משומש

2

הנחיות בטיחות ומידע על פינוי פסולת

שמן מנוע משומש 
הנחיות בטיחות ומידע על
סילוקו
אזהרה
£

מגע חוזר ומתמשך עם שמנים משומשים
עלול לגרום לבעיות עור חמורות כולל דלקת
עור וסרטן.

£

הימנע ככל האפשר ממגע עם העור ובמקרה
של מגע ,שטוף מידית במים זורמים.

£

הרחק מהישג ידם של ילדים.
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הגנה על הסביבה
Ú˜¯˜‰Â ÌÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ¨ÊÂ˜È‰ ˙Î¯ÚÓ ÌÂ‰ÈÊ
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מידע על סילוק מצברים
ישנים
רכבך מכיל מצברים ו/או אוגרים
חשמליים.
אל תשליך אותם לפח אשפה
הביתי.
לטיפול נכון ,הסרה ומיחזור של
מצברים משומשים ,נא פנה
לנקודות איסוף מצברים בהתאם
לחוק מדינתך ולתקנות האיחוד
האירופי .2006/66/EC
סילוק מצברים באופן נכון ,מסייע
בהצלת משאבי טבע יקרים,
ובמניעת השפעות שליליות על
הבריאות ועל הסביבה ,העלולות
להיגרם מטיפול בלתי הולם
באשפה.
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מפתחות

מפתחות

הערה
מפתח

מפתח חכם

£

3

שלט מפתח חכם

 1מפתח ראשי
 2מפתח חכם
 3שלט מפתח חכם
 4מפתח חירום

אזהרה
£

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.
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£

המפתח הוא חלק אלקטרוני מדויק בעל
משדר מובנה .נא הקפד על הפרטים הבאים,
כדי למנוע תקלה.
 £אל תשאיר אותו במקום בו הוא יהיה
חשוף לקרני שמש ישירות ,לדוגמה ,על
לוח המכשירים.
 £אל תפרק אותו או תשנה אותו.
 £אל תכופף את המפתח או תחבוט בו
באופן חזק מדי .
 £אל תחשוף אותו למים.
 £הרחק אותו ממחזיקי מפתחות מגנטיים.
 £הרחק אותו ממקורות שמע ,מחשבים
אישיים ,טלוויזיה ומכל ציוד אחר המייצר
שדות מגנטיים.
 £הרחק את המפתח מהתקנים הפולטים
גלים אלקטרומגנטיים חזקים כגון
טלפונים ניידים ,התקנים אלחוטיים וציוד
הפועל בתדר גבוה )לרבות מכשור רפואי(.
 £אל תשטוף אותו בתכשירי ניקוי עלקוליים
או בציוד דומה.
 £אל תשאיר את המפתח במקום בו הוא
עשוי להיחשף לטמפרטורה גבוהה או
ללחות גבוהה.
המנוע מתוכנן כך שהוא לא יפעל אם קוד
הזיהוי הרשום במחשב האימובילייזר לא
יתאים לקוד הזיהוי של המפתח .עיין
בנושא “מניעת התנעה אלקטרונית“,
לקבלת מידע הנוגע לשימוש במפתח.

תגית מספר המפתח
מספר המפתח מוטבע על התג המצורף כפי
שמוצג באיור.
תעד את מספר המפתח ואחסן את המפתח ואת
תווית מספר המפתח במקומות נפרדים ,כך
שתוכל להזמין מפתח נוסף ממרכז שירות מורשה
של מיצובישי אם אבדו המפתחות המקוריים.

אימובילייזר אלקטרוני
)מערכת הגנה מפני גניבה
בהתנעה(
שולל ההתנעה האלקטרוני נועד להפחית באופן
ניכר את סכנת הגניבה של הרכב .מטרת המערכת
היא להשבית את פעולת הרכב במקרים בהם
מנסים להתניע את המנוע ללא רשות .ניתן להתניע

מערכת כניסה חכמה*
את המנוע רק ,אם נעשה שימוש במפתח
“הרשום“ במערכת זו.

הערה
£

הערה
£

ֱ]כלי רכב ללא מערכת הפעלה חכמה[
במקרים הבאים ,ייתכן כי הרכב לא יצליח
לקבל את מספר הזיהוי הרשום מהמפתח
הרשום והמנוע לא יותנע.
£

המפתח נוגע בטבעת של מחזיק
מפתחות או בחפץ מתכתי או מגנטי
אחרי.

£

ראש המפתח נוגע בחלק המתכתי של
מפתח אחר.

£

המפתח נוגע במפתחות שוללי התנעה
אחרים ,או מתקרב אליהם )לרבות
מפתחות של רכבים אחרים(.

במקרים כאלו הסר את החפץ או את מפתח
הנוסף .אם לא ניתן להתניע את המנוע מומלץ
לפנות למרכז שירות של מיצובישי .

אם איבדת את אחד המפתחות הראשיים,
המפתחות החכמים או השלטים החכמים,
פנה למרכז שירות מורשה של מיצובישי
בהקדם האפשרי.
לקבלת מפתח נוסף קח את הרכב ואת כל
המפתחות שנשארו למר כז שירות של
מיצובישי .כל המפתחות צריכים להירשם
שוב במחשב האימובילייזר .למידע נוסף פנה
למרכז שירות מורשה של מיצובישי.

3

 1מתג ) LOCKנעילה(
 2מתג ) UNLOCKביטול נעילה(
 3נורית חיווי

זהירות
£

אל תבצע תוספות או שינוים כלשהם
בשולל ההתנעה .ביצוע פעולות אלו יגרום
לכשל במערכת זו.

נעילה
לחץ על מתג נעילה ) ,(1כל הדלתות תנעלנה .פנסי
האיתות יהבהבו פעם אחת .אם הנעילה מתבצעת
כאשר התאורה הפנימית במצב )  ,(£התאורה
הפנימית תהבהב פעם אחת.

מערכת כניסה חכמה*
)מערכת שלט הרחוק(
כדי לנעול את הדלתות או לבטל את נעילתן לחץ
על לחצן המפתח.
כמו כן ,באמצעות הלחצן ניתן להפעיל את המראות
החיצוניות )כלי רכב המצוידים במתג הקיפול(.

ביטול נעילה
לחץ על מתג ביטול הנעילה ) .(2תתבטל הנעילה
בכל הדלתות .אם הביטול מבוצע כאשר התאורה
הפנימית במצב ) ,(£היא תופעל למשך כ 15שניות
ופנסי האיתות יהבהבו פעמיים.
נעילה וביטול נעילה
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מערכת כניסה חכמה*

הערה
£

בכלי רכב המצוידים במתג קיפול המראות,
המראות החיצוניות מתקפלות/נפתחות
אוטומטית בעקבות נעילה/ביטול נעילה של
הדלתות באמצעות המפתח החכם .עיין
בנושא ”התנעה ונהיגה :מראות חיצוניות“
בעמוד .69

£

אם מתג ביטול הנעילה ) (2נלחץ ואף דלת
לא נפתחה תוך כ 30שניות ,הדלתות יינעלו
שוב באופן אוטומטי.

£

ניתן לשנות תפקודים כלהלן )למידע נוסף פנה
למרכז השירות של מיצובישי(:

3

£

£

£

£

£
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הזמן שחולף מרגע לחיצה על מתג
ביטול הנעילה ) (2עד לנעילת הדלתות
באופן אוטומטי שוב.
ניתן לכוון את המערכת כך שפעולת
האישור )הבהוב של פנסי האיתות( תבוצע
רק בנעילה או רק בביטול מנעילה.
ניתן לבטל את פעולת האישור )הבהוב
פנסי האיתות בנעילה או בביטול הנעילה(.
ניתן לשנות את מספר ההבהובים של פנסי
האיתות לצורך אישור הפעולה.
בכלי רכב המצוידים במערכת הפעלה
חכמה ,ניתן להשמיע אות קולי בגמר
פעולתה של המערכת החכמה.
נעילה וביטול נעילה

הפעלת מערכת הנעילה הכפולה*
ברכב המצויד במערכת נעילה כפולה ,ניתן
להפעילה באמצעות שתי לחיצות על מתג
הנעילה ) .(1לפרטים נוספים עיין בנושא “מערכת
נעילה כפולה“ בעמוד .318

הפעלת המראות החיצוניות )כלי
רכב המצוידים במתג הקיפול(
קיפול
בעקבות נעילת הדלתות באמצעות מתג הנעילה
) ,(1המראות החיצוניות מתקפלות אוטומטית.

פתיחה
לחיצה על מתג ביטול נעילת הדלתות ) ,(2גורמת
גם לפתיחה אוטומטית של המראות החיצוניות .

הערה
 £ניתן לשנות תפקודים באופן הבא .נא התייעץ
עם מרכז שירות מורשה של מיצובישי.
 £המראות נפתחות אוטומטית עם
סגירת דלת הנהג וביצוע הפעולות הבאות.
]מלבד כלי רכב המצוידים במערכת
ֱ
הפעלה נכונה[
סובב את מתג ההתנעה למצב  ONאו
למצב .ACC
]כלי רכב המצוידים במערכת הפעלה
חכמה[
שלב את מצב ההפעלה  ONאו .ACC
 £המראות מתקפלות אוטומטית בעקבות
סיבובו של מתג ההתנעה למצב LOCK
או שילובו של מצב ההפעלה OFF
ופתיחתה של דלת הנהג.
 £המראות נפתחות אוטומטית כאשר
מהירות הרכב מגיעה ל  30קמ“ש.
 £נטרל את תפקוד הפתיחה האוטומטית.
 £מערכת הכניסה החכמה לא פועלת בתנאים
הבאים:
 £המפתח נשאר בתוך מתג ההתנעה
)מלבד בכלי רכב המצוידים במערכת
הפעלה חכמה(.
 £מצב ההפעלה לא משולב במצב OFF
)כלי רכב המצוידים במערכת הפעלה
חכמה(.
 £הדלת פתוחה.

מערכת כניסה חכמה*

הערה
£

טווח ההפעלה של השלט הרחוק הינו כ 4
מטרים .יחד עם זאת ,טווח זה יכול להשתנות
אם הרכב נמצא בקרבת מגדלי שידור
טלוויזיה ,תחנות כוח או תחנת שידור רדיו.

£

הבעיות הבאות מעידות כי הסוללה שבשלט
הרחוק חלשה:
£

£

מתג המפתח מופעל בטווח הנכון אך
הדלתות אינן ננעלות/נפתחות.

החלפת סוללה במתג השלט
הרחוק
לפני החלפת הסוללה ,גע במתכת כדי לפרוק
חשמל סטטי מגופך.

זהירות
£

נורית החיווי ) (3מאירה באור עמום או אינה
נדלקת כלל.
למידע נוסף ,אנא פנה למרכז שירות של
מיצובישי .אם ברצונך להחליף בעצמך את
הסוללה ,אנא פעל על פי התהליך המפורט
בעמוד זה.

£

אם המפתח אבד או ניזוק פנה למרכז שירות
של מיצובישי כדי להחליפו.

£

אם ברצונך לרכוש מפתח נוסף ,מומלץ
לבצע זאת במרכז שירות של מיצובישי.
מספר המפתחות הזמינים:
£

מפתח כניסה חכם :עד  4מפתחות

£

שלט חכם :עד  4מפתחות

3

כאשר בית המפתח פתוח ,הקפד להרחיק
ממנו מים ,אבק וכו’ .כמו כן ,אל תיגע ברכיבים
הפנימיים.

הערה
£

באפשרותך לרכוש סוללה חדשה בחנות
למוצרי חשמל.

£

רכב שירות מורשה של מיצובישי יכול
להחליף את הסוללה עבורך ,אם תרצה.

 .2כאשר הסמל של מיצובישי פונה אליך ,כסה
בבד קצה של להב מברג שטוח והכנס אותו
אל תוך החריץ של בית המפתח .השתמש בו
כדי לפתוח את בית המפתח.

מפתח כניסה חכם
 .1הסר את הבורג ) (Aמהמפתח.

נעילה וביטול נעילה
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מערכת כניסה חכמה*

הערה
£

3

הקפד לבצע את ההחלפה כאשר הסמל של
מיצובישי פונה אליך .אם סמל מיצובישי לא
יפנה אליך כאשר אתה פותח את בית
המפתח ,המתגים עלולים ליפול החוצה.

 .3הסר את המשדר מתוך בית המפתח .לאחר
מכן ,פתח את משדר המפתח באופן המפורט
בשלב .2

צד +

צד 

צד -

סוללה
בצורת מטבע

הערה

 .6סגור את משדר המפתח בחוזקה.
 .7הכנס את משדר המפתח אל בית המפתח,
לאחר מכן סגור היטב את בית המפתח.
 .8הברג את הבורג ) (Aשהוסר בשלב .1
 .9בדוק שמערכת הכניסה החכמה פועלת.

£

הקפד לבצע את התהליך בכאשר הסמל של
מיצובישי פונה אליך .אחרת ,כאשר אתה
פותח את בית השלט הרחוק ,המתגים
עלולים ליפול החוצה.

 .2הסר את הסוללה הישנה.

שלט רחוק חכם

 .4הסר את הסוללה הישנה.
 .5התקן סוללה חדשה כך שצד  (B) +פונה כלפי
מטה.

 .1כאשר הסמל של מיצובישי פונה אליך ,כסה
בבד קצה של להב מברג שטוח והכנס אותו
אל תוך החריץ של בית השלט הרחוק ,כדי
לפתוח את בית השלט הרחוק.

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

צד 
סוללה
בצורת מטבע
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מערכת הפעלה חכמה*
 .4סגור את משדר השלט הרחוק בחוזקה.

תא נוסעים כפול

אזהרה

 .5בדוק שהשלט הרחוק החכם פועל נכון.
£

מערכת הפעלה חכמה*
מערכת ההפעלה החכמה מאפשרת לך לנעול
את הדלתות ולבטל את נעילתן ,להתניע את
המנוע ולהחליף את מצב ההפעלה באמצעות
החזקת השלט הרחוק החכם ברשותך.

גלי רדיו של מערכת ההפעלה החכמה
עלולים לשבש את פעילותם של קוצבי לב
ושל התקני  .ICDלכן ,אנשים שמושתל
בגופם קוצב לב או התקן  ICDצריכים
להקפיד ולהתרחק מהמשדרים החיצוניים
) (Aאו למשדרים הפנימיים ).(B

3

תא נוסעים Club

המתגים בשלט הרחוק החכם אף יכולים לשמש
כמתגי המפתח החכם.
עיין בנושא “התנעת המנוע והדממתו“ בעמוד
.617
על הנהג להחזיק תמיד ברשותו את שלט
הרחוק החכם .מפתח זה נדרש ,כדי לנעול את
הדלתות או לבטל את נעילתן ,להתניע את
המנוע או להפעיל תפקודים אחרים ברכב .לכן,
לפני צאתך מהרכב ונעילתו בדוק שהשלט
הרחוק נמצא ברשותך.

אזהרה
£

אם אתה או נוסעיך משתמשים בציוד רפואי
אלקטרוני אחר מלבד קוצבי הלב או התקני
ה ,ICDפנה ליצרן המכשור כדי לקבוע אם
ייתכנו שיבושים בהפעלת המכשור .גלי רדיו
עלולים לשבש את הפעלתו של מכשור
רפואי אלקטרוני.

ניתן להגביל את פעולת מערכת ההפעלה החכמה.
פנה למרכז שירות מורשה של מיצובישי.

נעילה וביטול נעילה
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מערכת כניסה חכמה*

הערה
£

השלט הרחוק החכם משתמש בגלים
אלקטרומגנטיים חלשים מאוד .במקרים
הבאים מערכת ההפעלה החכמה עלולה
לא לפעול או להיות בלתי יציבה.

£

אם בקרבת מקום נמצא ציוד הפולט גלי
רדיו חזקים כגון :תחנת כוח ,תחנת רדיו/
טלוויזיה או נמל תעופה.

£

אם השלט הרחוק החכם נמצא קרוב מאוד
להתקני תקשורת כגון טלפון סלולרי או
מכשיר קשר או למכשירים אלקטרוניים כגון
מחשב אישי.

£

השלט הרחוק החכם נוגע בחפץ מתכתי או
מוסתר על ידי חפץ מתכתי.

£

מערכת כניסה חכמה מופעלת בקרבת
מקום.

£

סוללת השלט החכם ריקה.

£

הפעלת השלט החכם מתבצעת באזור שבו
ישנם גלי רדיו או רעש חזקים .במקרים אלה
השתמש במפתח החירום.

3

עיין בנושא “נעילה/ביטול נעילה ללא השלט
הרחוק ההפעלה החכם“ בעמוד .310

הערה
£

£

מכיוון שמפתח השלט הרחוק החכם קולט
אותות ,כדי לתקשר עם המשדרים ברכב,
סוללת המפתח מתרוקנת ללא תלות באופן
ההפעלה של השלט .אורך חיי הסוללה הוא
בין שנה לשנתיים ,בהתאם לתנאי השימוש.
אחרי שהסוללה מתרוקנת לגמרי ,החלף
אותה בהתאם לתהליך המתואר בספר נהג
זה או דאג להחליפה במרכז שירות מורשה
של מיצובישי.
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הערה
£

אם סוללת השלט החכם מתרוקנת או קיימים
גלים אלקטרומגנטיים חזקים או רעשים,
טווח הפעולה של השלט עלול לקטון והפעלתו
תהיה בלתי יציבה.

עיין בנושא “החלפת סוללה במפתח“ בעמוד
.35

טווח פעולה עבור נעילה/ביטול
נעילה של הדלתות

השלט הרחוק החכם קולט כל הזמן גלי רדיו
חזקים שעלולים להשפיע על התרוקנות
הסוללה .אל תשאיר את המפתח ליד טלוויזיה,
מחשב אישי או התקנים אלקטרוניים אחרים.

טווח הפעולה המשוער הוא  70ס“מ ממתג
הנעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג או בדלת
הנוסע.

טווח פעולה של מערכת ההפעלה
החכמה
אם מפתח השלט הרחוק החכם נמצא ברשותך,
היכנס אל טווח הפעולה של מערכת ההפעלה ולחץ
על מתג הנעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג או בדלת
הנוסע .קוד הזיהוי עבור המפתח שלך מאושר.
ניתן לנעול את כל הדלתות או לבטל את נעילתן,
להתניע את המנוע ,להחליף את מצב ההפעלה,

נעילה וביטול נעילה

רק כאשר קיימת התאמה בין קוד הזיהוי של השלט
הרחוק החכם לבין הרכב.

* :כיוון לפנים
 :טווח פעולה

מערכת הפעלה חכמה*

הפעלה באמצעות השלט הרחוק
החכם

הערה
£

נעילה וביטול נעילה ניתן לבצע רק על ידי
לחיצה על מתג דלת שמזהה את השלט
הרחוק החכם.

£

אם אתה קרוב מדי לדלת הקדמית או לחלון
צדדי ,ייתכן כי לא תצליח להפעיל את השלט
הרחוק.

£

אפילו אם השלט הרחוק החכם נמצא
במרחק  70ס“מ ממתג נעילה/ביטול נעילה
בדלת הנהג או בדלת הנוסע הקדמי ,ייתכן
שהמערכת לא תפעל אם השלט נמצא
קרוב לקרקע או גבוה באוויר.

£

אם השלט הרחוק החכם נמצא בטווח
פעולתו ,אפילו עובר אורח סתמי יכול לנעול
את הדלתות או לבטל את נעילתן בלחיצה
על מתג הנעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג
או בדלת הנוסע הקדמי.

טווח פעולה להתנעת המנוע
ולשינוי מצב ההפעלה
טווח הפעלה הוא פנים הרכב.

3

* :כיוון לפנים
 :טווח פעולה

הערה
£

אם השלט הרחוק החכם נמצא בטווח
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.

£

אם השלט הרחוק החכם קרוב מדי לדלת
או לחלון צדדי מבחוץ ,ייתכן כי ניתן יהיה
להתניע את המנוע.

נעילת הדלתות
אם השלט הרחוק החכם נמצא ברשותך ואתה
לוחץ על מתג הנעילה/ביטול נעילה ) (Aשבדלת
הנהג או בדלת הנוסע ,הדלתות ננעלות.
פנסי האיתות יהבהבו פעם אחת ויישמע צפצוף
חיצוני יחיד.
עיין בנושא “נעילה וביטול נעילה :דלתות ,נעילה
מרכזית“ בעמוד  316ו .317

ביטול נעילת הדלתות
אם השלט הרחוק החכם נמצא ברשותך ואתה
לוחץ על מתג הנעילה/ביטול נעילה ) (Aשבדלת
הנהג או בדלת הנוסע ,נעילת כל הדלתות מבוטלת.
נעילה וביטול נעילה
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מערכת הפעלה חכמה*

3

אם מתג התאורה הפנימית נמצא בזמן זה במרכז
) ,(£התאורה הפנימית תידלק ל  15שניות .פנסי
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  30שניות ,הן יינעלו שוב אוטומטית.
עיין בנושא “נעילה וביטול נעילה :דלתות ,נעילה
מרכזית“ בעמוד  316ו .317

הערה
£

בכלי רכב המצוידים במתג לקיפול המראות,
המראות החיצוניות מתקפלות/נפתחות
אוטומטית כאשר כל הדלתות ננעלות או
משוחררות מנעילה באמצעות השלט הרחוק
החכם .עיין בנושא “ התנעה ונהיגה :מראות
חיצוניות“ בעמוד .69

£

בכלי ר כב המצוידים במער כת הנעילה
הכפולה ,לחיצה כפולה על מתג הנעילה/
ביטול נעילה )  (Aבדלת הנהג או הנוסע
מפעילה את הנעילה הכפולה )עיין בנושא
“הגדרת המערכת“ בעמוד .(“319

£

השלט הרחוק החכם אינו פועל בתנאים
הבאים:
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הערה

£

הערה

£

השלט הרחוק החכם נמצא בתוך הרכב.

£

דלת נפתחת או פתוחה לרווחה.

£

מצב ההפעלה לא במצב כבוי .OFF

ניתן להגדיר את פרק הזמן שבין ביטול
הנעילה ונעילה האוטומטית .נא פנה למרכז
שירות מורשה של מיצובישי.

אישור פעולה בעת נעילה וביטול נעילה

£

ניתן לשנות את התפקודים ,כפי שמוזכר
בהמשך .למידע נוסף נא פנה למרכז
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.

פעולות הנעילה וביטול הנעילה מאושרות
באופנים שלהלן .עם זאת ,התאורה הפנימית
תידלק ,רק אם מתג התאורה נמצא במרכז ).(£
בעת נעילה:

פנסי האיתות מהבהבים
פעם אחת ונשמע צפצוף
חיצוני אחד.

בעת ביטול נעילה :התאורה הפנימית נדלקת ל
 15שניות לערך ,פנסי
האיתות מהבהבים פעמיים
ונשמעים שני צפצופים
חיצוניים.

נעילה/ביטול נעילה ללא השלט
הרחוק החכם
מפתח חירום
מפתח החירום ) ,(Aמשמש רק לצורך נעילה או
ביטול נעילה של הדלת .כדי להשתמש במפתח
החירום ,שחרר מנעילה את כפתור הנעילה )(B
והסר אותו מהשלט הרחוק החכם ).(C

מערכת הפעלה חכמה*

3

 1נעילה

הערה

 2ביטול נעילה

£

השתמש בלהב המפתח במקרה חירום
בלבד .אם התרוקנה סוללת השלט הרחוק,
החלף אותה בהקדם האפשרי ,כדי לשוב
ולהשתמש בשלט הרחוק החכם.

הפעלה של מערכת הנעילה
הכפולה

£

מפתח החירום נמצא בתוך השלט הרחוק
החכם.

£

בגמר השימוש במפתח החירום ,החזר אותו
למקומו.

אם מערכת הנעילה הכפולה מותקנת ברכבך,
ניתן להפעילה באמצעות מתג הנעילה/ביטול
נעילה בדלת הנהג או בדלת הנוסע.
)עיין בנושא “מערכת נעילה כפולה“ בעמוד
.(318

נעילת הדלת וביטול נעילתה
סובב את מפתח החירום שמאלה ,כדי לנעול את
הדלת ,וימינה כדי לבטל את נעילתה .עיין בנושא
“נעילה וביטול נעילה :דלתות“ בעמוד .316
נעילה וביטול נעילה
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מערכת הפעלה חכמה*

נוריות אזהרה
כדי למנוע גניבת רכב או הפעלה מקרית של מערכת ההפעלה החכמה ,נורית האזהרה והצפצוף מזהירים את הנהג.

3

נורית

מהבהבת

צפצוף

פריט

צפצוף חיצוני
נשמע  4פעמים.

מערכת לניטור הוצאת
השלט הרחוק החכם
מהרכב .

צפצוף פנימי
נשמע.

גורם

כאשר הרכב חונה במצב הפעלה אחר מלבד
 ,OFFאם אתה סוגר את הדלת אחרי שפתחת
את אחת הדלתות ומוציא את השלט הרחוק
החכם מתוך הרכב.

הערות )פתרונות(

£

אם תוציא את השלט הרחוק החכם
מחוץ לרכב דרך חלון בלי לפתוח
דלת ,המערכת לא תפעל.

£

ניתן לשנות את הגדרות השלט
שיפעל אם מוציאים אותו דרך החלון
ללא פתיחת דלת .למידע נוסף פנה
למרכז שירות מורשה של מיצובישי.

£

אפילו אם השלט הרחוק נמצא
בטווח הפעילות הדרוש להתנעת
המנוע ,אך קוד הזיהוי של השלט לא
תואם לזה של הרכב בשל הסביבה
החיצונית או התנאים האלקטרו
מגנטיים ,ייתכן כי תופיע האזהרה.

הצפצוף החיצוני נשמע  4פעמים כעת .עם
התנעת הרכב יישמע צפצוף פנימי יחיד.
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מערכת הפעלה חכמה*
נורית
צפצוף

פריט

גורם

צפצוף חיצוני
נשמע במשך 3

מערכת למניעה של
נעילת המפתח בתוך
הרכב

אם במצב הפעלה  OFFאתה סוגר את כל
הדלתות בעוד שהשלט הרחוק החכם בתוך
הרכב ,אתה מנסה לנעול את הרכב בלחיצה על
מתג הנעילה/ביטול הנעילה שבדלת הנהג או
בדלת הנוסע.

צפצוף חיצוני
נשמע במשך 3

מערכת למניעת
פתיחה חלקית של
דלת

אם במצב הפעלה  OFFתנסה לנעול את
הדלתות בלחיצה על מתג הנעילה/ביטול
הנעילה בדלת הנהג או הנוסע כאשר אחת
הדלתות אינה סגורה היטב.

הערות )פתרונות(

3
מהבהבת

שניות.

מהבהבת

שניות.

ודא שהשלט הרחוק החכם נמצא
ברשותך לפני נעילת הדלתות .אפילו אם
אתה משאיר את השלט הרחוק בתוך
הרכב ,ניתן לנעול את הדלתות בהתאם
לסביבה הקיימת ולעוצמת אות הקליטה.

נעילה וביטול נעילה
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מערכת הפעלה חכמה*
נורית
צפצוף

פריט

גורם

הערות )פתרונות(

3
מהבהבת

לא נשמע

שלט רחוק חכם

דולקת

סוללת השלט הרחוק החכם התרוקנה.

החלף את הסוללה בהקדם האפשרי
במרכז שירות מורשה של מיצובישי.

לא ניתן להחליף את מצב ההפעלה  ,מכיוון
שלא ניתן לזהות את המפתח בתוך הרכב.

נא וודא שהשלט הרחוק החכם נמצא
בתוך הרכב .אם כן ,הכנס אותו לתוך
חריץ המפתח .כעת ניתן להתניע את
המנוע ולשנות את מצב ההפעלה.

אם מופקת אזהרה על היותו ברכב ,התרוקנה
סוללת השלט או שקליטת גלי הרדיו בסביבה
חלשה.
קיימת תקלה בשלט הרחוק החכם.
נשמע צפצוף
פנימי )מקוטע(

קיימת תקלה במערכת החשמל.

נשמע צפצוף
פנימי )רציף(
מהבהבת נשמע צפצוף חיצוני תזכורת שלט רחוק
במשך  3שניות לערך חכם
נשמע צפצוף חיצוני
במשך דקה אחת
לערך
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אם תנסה לפתוח את דלת הנהג ,כאשר
מערכת ההפעלה במצב  OFFוהשלט הרחוק
החכם נותר בחריץ המפתח.

אם נורית האזהרה נדלקת ,נא פנה למרכז
שירות מורשה של מיצובישי.

עצור את הרכב מיד במקום בטוח ופנה
למרכז שירות מורשה של מיצובישי.
הוצא את השלט הרחוק החכם מחריץ
המפתח .עיין בנושא “התנעת המנוע
והדממתו“ בעמוד .617

מערכת הפעלה חכמה*
נורית
צפצוף

גורם

פריט

הערות )פתרונות(

3
דולקת
מהבהבת

נשמע צפצוף
פנימי

נעילת גלגל הגה

קיימת תקלה במערכת הנעילה של גלגל ההגה.

צפצוף חיצוני
נשמע במשך 3

תזכורת של מצב
הפעלה OFF

כאשר מערכת ההפעלה במצב אחר מלבד OFF
וכל הדלתות סגורות ,אם תנסה לנעול באמצעות
מתג הנעילה/ביטול הנעילה בדלת הנהג או בדלת
הנוסע הקדמי.

שניות לערך

עיין בנושא “נעילת גלגל הגה“ בעמוד
.615
עיין בנושא “תזכורת של מצב הפעלה
 ”OFFבעמוד.615

נורית
צפצוף

דולקת

מהבהבת

דולקת

פריט

אין צליל

מערכת אימובילייזר

נשמע צפצוף
פנימי

נעילת גלגל הגה

אין צליל

גורם

הערות )פתרונות(

קיימת תקלה באימובילייזר האלקטרוני )מערכת העבר את מערכת ההפעלה למצב OFF

נגד גניבה בהתנעה(.

והתנע שוב את המנוע .אם האזהרה לא
מתבטלת ,פנה למרכז שירות מורשה של
מיצובישי.

נעילתו של גלגל ההגה אינה משתחררת.

בטל את נעילתו של גלגל ההגה באופן
המתואר בנושא “נעילת גלגל הגה“
בעמוד.615

גלגל ההגה ננעל באופן חריג.

עיין בנושא “נעילת גלגל הגה“ בעמוד .615

נעילה וביטול נעילה
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דלתות

דלתות

  2ביטול הנעילה.

הערה

3

זהירות
£

£
£

ודא שהדלתות סגורות היטב ,מסוכן מאוד
לנהוג כאשר הדלתות אינן סגורות כראוי.
לעולם אל תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה.
הזהר לא לנעול את הדלתות כשהמפתח
בתוך הרכב.

£

ברכב עם נעילה מרכזית ,נעילה או ביטול
נעילה באמצעות המפתח תנעל את כל
הדלתות או תבטל את נעילתן בהתאמה.

£

אם הרכב מצויד במערכת הפעלה חכמה,
ניתן לנעול את דלת הנהג או לבטל את
נעילתה באמצעות המפתח .עיין בנושא
“מפתח חירום“ בעמוד .310

הערה
£

כדי למנוע את נעילת המפתח בתוך הרכב,
לא ניתן לנעול את דלת הנהג כאשר היא
פתוחה לא באמצעות מתג הנעילה ולא
במפתח.

הערה
£

£

ניתן לפתוח את דלת הנהג באמצעות משיכת
ידית הדלת הפנימית וללא שימוש במתג
הנעילה.
אם רכבך מצויד במערכת נעילה מרכזית,
נעילה בכל הדלתות מבוטלת בוזמנית.
אם רכבך מצויד במערכת נעילה כפולה והיא
הופעלה ,לא ניתן לבטל את נעילת הדלת
במשיכת כפתור הנעילה למצב לא נעול.
)עיין בנושא “מערכת נעילה כפולה“ בעמוד
.(318

נעילה או פתיחה מתוך הרכב
נעילה ללא שימוש במפתח

נעילה או ביטול נעילה באמצעות המפתח

  1נעילה
  2ביטול נעילה
העבר את מתג הנעילה הפנימי ) (1למצב נעילה
וסגור את הדלת ). (2

  1נעילה

3-16

נעילה וביטול נעילה

נעילה מרכזית של הדלתות*

אזהרה

הערה
£

כאשר דלת הנהג פתוחה ,לא ניתן לנעול
אותה באמצעות מתג הנעילה הפנימי.

פתיחה/סגירה של הדלת
האחורית )תא נוסעים (Club
ניתן לפתוח או לסגור את הדלת האחורית כאשר
הדלת הקדמית פתוחה.

£

לפני פתיחתה של הדלת האחורית ,וודא
שהנוסע הקדמי שחרר את חגורת הבטיחות
שלו .אחרת ,החגורה עלולה להתהדק
בחוזקה ולפצוע את הנוסע באופן חמור.

£

בעת סגירת הדלת האחורית הקפד להוציא
את ידיך ואת אצבעותיך מאזור הסגירה של
הדלת.

£

לפני תחילת הנסיעה ודא שהדלת האחורית
סגורה היטב .אם דלת פתוחה חלקית ,תידלק
נורית אזהרה של דלת פתוחה .אם דלת לא
סגורה היטב ,הדלת האחורית עלולה להיפתח
במהלך נסיעה והנוסעים עלולים להיזרק
מתוך הרכב בעקבות זאת.

 .1פתח לרווחה את הדלת הקדמית.
 .2משוך את ידית ) (Aשל הדלת האחורית.

זהירות
£

בעת פתיחה או סגירה של הדלת האחורית
הקפד על הנקודות הבאות .אחרת ,עלול
להיגרם נזק לרכבך.
£

אל תפתח או תסגור את הדלת האחורית,
אם הדלת הקדמית לא פתוחה לחלוטין.

£

אל תפתח או תסגור את הדלת האחורית
ואת הדלת הקדמית בו זמנית.

£

אל תסגור את הדלת האחורית אחרי
שסגרת את הדלת הקדמית.

 .3פתח את הדלת האחורית.
 .4כדי לסגור את הדלתות האלה ,סגור תחילה
את הדלת האחורית ואחריה את הקדמית.

נעילה מרכזית של דלתות*
הערה
£

3

כאשר פעולות נעילה וביטול נעילה מבוצעות
ברצף זו אחר זו ,מנגנון ההגנה המובנה של
הנעילה המרכזית עשוי להיכנס לפעולה
ולמנוע נעילה וביטול נעילה של הדלתות.
במקרים כאלו המתן כדקה לפני שאתה
מפעיל את מתג הנעילה המרכזית או את
המפתח.

ניתן לנעול או לבטל נעילה בכל הדלתות באופן
המתואר בהמשך.

דלת הנהג עם חריץ למפתח
)מלבד כלי רכב המצוידים
במערכת הפעלה חכמה(
שימוש במפתח בדלת הנהג נועל אותה או
מבטל את נעילתה.

נעילה וביטול נעילה

3-17

מערכת נעילה כפולה*
 2ביטול נעילה

הערה

3

£

בצאתך מהרכב היזהר לא לנעול את
הדלתות בעוד שהמפתח נותר בפנים.

שימוש במתג ההתנעה או במתג המנוע
 1נעילה
 2ביטול נעילה

בכלי רכב המצוידים במפתח החכם או במערכת
הפעלה החכמה ניתן לבטל את נעילת הדלתות
באמצעות סיבוב מתג ההתנעה למצב  LOCKאו
באמצעות מעבר למצב הפעלה .OFF

דלת הנהג עם מתג נעילה פנימי
שימוש במתג הנעילה שבדלת הנהג נועל את כל
הדלתות או מבטל את נעילתן.

הערה
£

אם ברצונך לבטל את הנעילה האוטומטית
של הדלתות ,פנה למרכז שירות מורשה של
מיצובישי.

שימוש בידית בורר הילוכים
בכלי רכב עם שלט רחוק חכם או במערכת הפעלה
חכמה ,ניתן לבטל את נעילת כל הדלתות על ידי
העברת ידית בורר ההילוכים למצב ) Pחניה( ,כאשר
מתג ההתנעה או מערכת ההפעלה מכוונים למצב
. ON

 1נעילה
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הערה
£

אם ברצונך לבטל את הנעילה האוטומטית
של הדלתות ,פנה למרכז שירות מורשה של
מיצובישי.

מערכת נעילה כפולה*
מערכת הנעילה הכפולה מסייעת במניעת גניבות.
אחרי שהרכב ננעל במפתח חכם או בשלט רחוק
חכם ,מערכת הנעילה הכפולה מונעת את ביטול
נעילת הדלתות מבפנים באמצעות מתגי הנעילה.

מערכת נעילה כפולה*

נטרול המערכת

זהירות
£

בעקבות ביצוע הפעולות הבאות תתבטל נעילת
הדלתות ובו בזמן תנוטרל הנעילה הכפולה.

אל תפעיל את הנעילה הכפולה אם מישהו
נשאר ברכב ,מכיוון שהיא מונעת את ביטול
הנעילה של הדלתות באמצעות מתג הנעילה
הפנימי .אם הפעלת בטעות את הנעילה
הכפולה ,בטל אותה באמצעות מתג
) UNLOCKביטול הנעילה( במפתח או
באמצעות השלט הרחוק החכם.

3

£

לחץ על המתג  (B) UNLOCKבמפתח.

£

לחץ על מתג הנעילה/ביטול נעילה ) (Cבדלת
הנהג או הנוסע הקדמי בזמן שהשלט הרחוק
החכם נמצא ברשותך.

הערה
הגדרת המערכת
 .1סובב את מתג ההתנעה למצב  LOCKוהוצא
את המפתח )כלי רכב המצוידים במערכת
כניסה חכמה( או עבור למצב ההפעלה OFF
)כלי רכב המצוידים במערכת הפעלה
חכמה(.
 .2צא מהרכב וסגור את כל הדלתות.
 .3לחץ על המתג  (A) LOCKבמפתח או על
מתג הנעילה/ביטול נעילה ) (Cבדלת הנהג
או בדלת הנוסע ,כדי לנעול את כל הדלתות.
פנסי האיתות מהבהבים פעם אחת.
 .4לחץ על המתג שוב תוך  2שניות .פנסי
האיתות יהבהבו  3פעמים ,כדי לאשר את
הפעלתה של הנעילה הכפולה.

הערה
£

לחיצה אחת על מתג  (A) LOCKבזמן
שמערכת הנעילה הכפולה מופעלת ,גורמת
לפנסי האיתות להבהב  3פעמים ,כדי לאשר
את הפעלת המערכת.

£

אם דלת לא נפתחת תוך  30שניות מביטול
הנעילה ,הדלתות ננעלות שוב אוטומטית
ומערכת הנעילה הכפולה מופעלת שוב.

£

אפילו אם לא ניתן להשתמש במפתח
הכניסה החכם או בשלט הרחוק החכם
לביטול נעילה בדלתות ,ניתן להשתמש
במפתח לביטול נעילה בדלת הנהג .במקרה
זה הנעילה הכפולה מנוטרלת עבור דלת
הנהג בלבד .אם לאחר מכן ברצונך לבטל
נעילה בשאר הדלתות ,סובב את מתג
ההתנעה למצב  ONאו  ACCאו העבר את
מצב ההפעלה ל .ACC
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מנעול לבטיחות הילדים בדלתות האחוריות )תא נוסעים כפול(

הערה
£

ניתן להגדיר את פרק הזמן בין לחיצת המתג
 (B) UNLOCKבמפתח או על מתג הנעילה/
ביטול נעילה בדלת הנהג/הנוסע הקדמי )(C
לבין נעילה אוטומטית .לפרטים נוספים פנה
למרכז שירות מורשה של מיצובישי.

£

ניתן לנעול את הדלתות ולהפעילה את
הנעילה הכפולה בו זמנית בלחיצה בודדת על
המתג  (A) LOCKבמפתח או על מתג
הנעילה/ביטול הנעילה בדלת הנהג/הנוסע
הקדמי ) .(Cלפרטים נוספים פנה למרכז
שירות מורשה של מיצובישי.

3

בדיקת המערכת
פתח את החלונות בכל הדלתות והפעל את הנעילה
הכפולה.
)עיין בנושא “הפעלת המערכת“ בעמוד .(319
אחרי כן ,הושט את ידך לתוך הרכב דרך החלון וודא
שאין באפשרותך לבטל את הנעילה באמצעות
כפתורי הנעילה.

הערה
£

לפרטים נוספים על מערכת הנעילה
הכפולה פנה למרכז שירות מורשה של
מיצובישי.
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”מנעול לבטיחות הילדים“
בדלתות האחוריות
)תא נוסעים כפול(

זהירות
£

אם אתה מסיע ילד במושב האחורי ,הפעל
את נעילת הבטיחות לילדים כדי למנוע
פתיחת דלת מקרית ותאונה שעלולה לקרות
בעקבותיה.

שער אחורי
פתיחה
הרם את הידית והורד את השער האחורי
  1נעילה
  2ביטול נעילה
מנעול לבטיחות הילדים מונע פתיחת דלתות
באקראי ,במיוחד כאשר במושב האחורי נמצא
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.

סגירה
הרם את השער האחורי בעצמה שתאפשר לך
לנעול אותו בבטחה במקומו.

הפעלת חלון חשמלי*

הפעלה ידנית של החלונות*
3

זהירות
£

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.

האחורי
מרשהשער
דלתות ודא
תחילת הנסיעה
 £לפני
כזית*
נעילת
נעול בבטחה .אם השער האחורי נפתח
במהלך הנסיעה ,החפצים המאוחסנים
באזור המטען עלולים להיזרק על הכביש.

  1לפתיחה
  2לסגירה

  1חלון בדלת נהג
  2חלון בדלת הנוסע הקדמי
  3חלון בדלת אחורית שמאלית )תא נוסעים כפול(
  4חלון בדלת אחורית ימנית )תא נוסעים כפול(
  5מתג נעילה

אזהרה

הפעלת חלון חשמלי*
ניתן להפעיל את החלונות החשמליים רק אם מתג
ההתנעה או מצב ההפעלה במצב .ON

מתג הפעלה של החלון החשמלי

£

לפני הפעלת החלונות החשמליים וודא שאין
סכנה שאיבר כלשהו ילכד במהלך הפעולה
)ראש ,ידים ,אצבע וכו’(.

£

לעולם אל תצא מהרכב כאשר המפתח במתג
ההתנעה.

£

לעולם אל תשאיר ילד )או אדם אחר שלא יהיה
מסוגל להפעיל באופן בטיחותי את המערכת
החשמלית להפעלת החלונות( לבד בתוך
הרכב.

£

הילד עלול להתעסק עם המתג ,וידיו או ראשו
עלולים להילכד בחלון.

כל חלון נפתח או נסגר בעת הפעלת המתג התואם.

נעילה וביטול נעילה
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הפעלת חלון חשמלי*

מתגי הנהג
מתגי הנהג מפעילים את החלונות בכל הדלתות.
חלון נפתח או נסגר בלחיצה על המתג הרלוונטי.

3

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
ניתן להשתמש במתגים שבדלתות הנוסעים ,כדי
להפעיל את החלונות הרלוונטיים .לחץ על המתג
כדי לפתוח חלון ומשוך את המתג כדי לסגור
חלון.

הערה
£

הפעלת חלונות חוזרת בזמן שהמנוע דומם
תגרום לפריקת המצבר .הפעל את מתגי
החלונות רק כאשר המנוע פועל.

£

החלונות האחוריים נפתחים לחצי גובה
בלבד.

מתג נעילה
לחיצה על מתג זה מנטרלת את מתגי החלונות
של דלתות הנוסעים .במצב זה ניתן לפתוח ולסגור
את חלון בדלת הנהג בלבד בעזרת המתג שבדלת
הנהג.
כדי לבטל את הנעילה ,לחץ שוב על המתג.
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 1נעילה
 2ביטול נעילה

אזהרה
£

ילד עלול להפעיל את המתג ובעקבות
זאת ידיו או ראשו עלולים להיתפס בחלון.
כאשר אתה מסיע ילד ברכב ,לחץ על מתג
הנעילה כדי לנטרל את מתגי החלונות
שבדלתות הנוסעים.

השהיית הפעלה
ניתן לסגור או לפתוח את החלונות תוך  30שניות
מהדממת המנוע .עם זאת ,לא ניתן לעשות זאת
אם נפתחה דלת הנהג או דלת הנוסע הקדמי.

הפעלת חלונות חשמליים*

מנגנון בטיחות )חלון הנהג בלבד(
כאשר החלון נסגר במלואו בעקבות משיכת המתג
עד הסוף ,אם יד או ראש נתפסים בחלון ,הוא נפתח
מעט אוטומטית.
עם זאת ,ודא שאזור הסגירה של החלון פנוי
מחפצים ומחלקי גוף.

הערה
£

ניתן להפעיל את מנגנון הבטיחות ,אם מופעל
לחץ פיזי על החלון המדמה יד או ראש
תפוסים בעקבות תנאי נהיגה או בנסיבות
אחרות.

£

אם מנגנון הבטיחות מופעל  5פעמים ברצף
או יותר ,הוא ינוטרל והחלון לא ייסגר כהלכה.

החלון שנפתח מעט ישוב לפעול בעוד כמה שניות.

במקרים אלה יש לפעול באופן הבא ,כדי לתקן
את המצב .אם החלון פתוח ,הרם כמה
פעמים את מתג החלון עד לסגירתו המלאה
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.

אזהרה
£

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.
£

זהירות
£

מנגנון הבטיחות מבוטל מרחק קצר לפני
סגירתו המלאה של החלון .במצב זה החלון
נסגר במלואו .לכן ,היזהר במיוחד שאצבעותיך
לא ייתפסו בחלון.

£

מנגנון הבטיחות מנוטרל בעת משיכת המתג.
לכן ,היזהר במיוחד שאצבעותיך לא ייתפסו
בחלון במהלך פתיחתו.

3

אם המצבר מנותק או אם אתה מחליף את
נתיך החלונות החשמליים ,מנגנון הבטיחות
מנוטרל .אם החלון פתוח ,הרם כמה פעמים
את מתג החלון עד לסגירתו המלאה 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.

נעילה וביטול נעילה
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כוונון המושב

כוונון מושב
כוונן את מושב הנהג כך שיהיה לך נוח להפעיל את
הדוושות ,גלגל ההגה ,המתגים וכו’ ,תוך שמירה
על שדה ראייה פנוי.

אזהרה
£

4
אזהרה
£

אל תנסה לכוון את המושב תוך כדי נסיעה,
אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום
תאונה כתוצאה מכך .אחרי הכיוון וודא
שהמושב נעול במקומו  נסה להזיז את
המושב לפנים ולאחור ללא שימוש במנגנון
הכוונון.

£

מסוכן מאוד לנסוע בתוך אזור המטען
)מבפנים או מבחוץ( .כמו כן ,אסור שתא
המטען והמושבים האחוריים ישמשו לצורך
משחקי ילדים.
בעת התנגשות אנשים וילדים שאינם חגורים
חשופים לסכנת פציעות מוגברת.

£

אל תאפשר למבוגרים או לילדים לשבת
באזור שלא מצויד במושבים או בחגורת
בטיחות .ודא שכל נוסעיך חגורים בחגורת
בטיחות ושהילדים יושבים במושב בטיחות
לילדים.

4-2

כדי להקטין את סכנת הפציעות האישיות
בעת התנגשות או בלימת פתע ,על משענת
הגב להיות במצב זקוף ככל האפשר .תיתכן
פגיעה ניכרת בהגנה שמעניקות חגורות
הבטיחות ,אם משענת הגב מוטית .במצב זה
הנוסע עלול להחליק מתחת לחגורת
הבטיחות ולהיפצע באופן חמור.

כוונון ידני*

זהירות
£

£

£

£

£

מושבים וחגורות בטיחות

מושבים קדמיים

וודא שהמושב מכוונן על ידי אדם בוגר או
בהשגחתו ,כדי להבטיח כוונון נכון והפעלה
בטיחותית.
אל תניח כרית או חפץ דומה בין גבך ובין
משענת הגב בעת הנהיגה ברכב .יעילות
משענת הגב תיפגע בעת התנגשות.
מנגנון ההטיה של משענת הגב של המושב
הקדמי כולל קפיצים הגורמים למשענת
הגב להתקפל לפנים בעקבות הפעלת
הידית .בעת השימוש בידית שב קרוב
למשענת הגב או החזק אותה ,כדי לשלוט
בתנועתה החוזרת.
בעת הזזת המושבים היזהר לבל ייפגעו ידך
או רגליך.
בעת הזזת המושבים או הטיית משענת הגב
לאחור ,הקדש תשומת לב מיוחדת לנוסעים
מאחור.

1

כדי לכוון את מרחק המושב מלוח המכשירים
הרם את הידית ,הזז את המושב לפנים או
לאחור למצב הרצוי ושחרר את הידית.

2

כדי להטות את משענת הגב לאחור
משוך את הידית למעלה ,הישען לאחור
למצב הרצוי ושחרר את הידית.

3

כדי לכוונן את גובהה של כרית המושב )מושב
הנהג בלבד(
סובב את הגלגלת ,כוון את כרית המושב
לגובה הרצוי.

מושבים קדמיים

כוונון חשמלי*

הערה
£

כדי למנוע את פריקת המצבר ,הפעל את
המתג כאשר המנוע פועל.

זהירות
£

הפעל את מצב “ ”HIלחימום מהיר .מיד לאחר
שהמושב התחמם ,העבר את מתג המחמם
למצב “ ,”LOכדי לשמור על החום .ייתכן כי
תחוש שינויים קלים בטמפרטורת המושב ,בעת
הפעלת החימום .הבדלים אלה נובעים מפעולת
התרמוסטט הפנימי של המחמם ואינם סימן
לתקלה.

£

אם האנשים הבאים ,ישתמשו בחימום במושבים
הם עלולים לסבול מחום או מכוויות קלות )עור
אדום ,נפיחויות וכו’(.
 £ילדים ,קשישים או חולים.
 £אנשים עם עור רגיש
 £אנשים עייפים מאוד
 £אנשים תחת השפעת אלכוהול או תרופות
הגורמות לנמנום )תרופות כנגד הצטננות וכו’(.

£

אל תניח פריטים כבדים על המושב ואל תחדיר
לתוכו סיכות ,מחטים או חפצים מחודדים.

£

אל תשתמש בשמיכות ,ריפודים או חומרים אחרים
בעלי בידוד תרמי גבוה על גבי המושב בעת הפעלת
מערכת החימום .רכיב החימום עלול להתחמם
יתר על המידה.

£

אין לנקות את המושב בעזרת בנזין ,נפט ,דלק,
אלכוהול או חומרים ממסים אורגניים אחרים ,הם
עלולים לגרום נזק למושב ולגוף החימום.

£

אם מים או נוזל אחר נשפכים על גבי המושב ,ייבש
אותו לחלוטין לפני הפעלת החימום.

חימום מושבים*
ניתן להפעיל את חימום המושבים כאשר מתג
ההתנעה נמצא במצב .ON
נורית החיווי ) (Aבמתג דולקת כאשר מערכת
החימום פועלת.
1

כדי לכוון את מרחק המושב מלוח המכשירים
הפעל את המתג בכיוון החץ והזז את המושב
למקום הרצוי.

2

כדי להטות את משענת הגב לאחור
הפעל את המתג בכיוון החץ והטה את
משענת הגב לזווית הרצויה.

3

כדי לכוונן את גובה המושב
הפעל את המתג בכיוון החץ וכוון את המושב
לגובה הרצוי.
אם כל המתג מופעל ,המושב במלואו זז.

4

כדי לכוונן את הזווית של כרית המושב
הפעל את המתג בכיוון החץ והטה את כרית
המושב לזווית הרצויה.

(HI ) 1

חימום בעוצמה גבוהה )לחימום מהיר(

2

חימום מנותק

(LO) 3

חימום בעוצמה נמוכה )לשמירת חום
המושב(

מושבים וחגורות בטיחות
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מושבים אחוריים

זהירות
£

4

כבה מיד את החימום ,אם קיים חשש לתקלה
במערכת.

מושבים אחוריים*
אם אדם יושב במושב אחורי אמצעי ,כוונן את
גובהה של משענת הראש למצב ננעל.
עיין בנושא “משענות ראש“ בעמוד ) 4 5תא
נוסעים כפול(.

יד )תא נוסעים כפול(

החזרת משענת הגב למקומה

משענת

הרם את משענת הגב עד שתינעל בבטחה במקום.
משוך ודחף את המשענת הגב קלות ,כדי לוודא
שהיא מקובעת היטב.

כדי להשתמש במשענת היד ,פתח אותה .כדי
להחזירה למצב המקורי ,דחוף אותה לאחור )לתוך
משענת הגב( עד לשילובה )תא נוסעים כפול(.

קיפול כרית המושב
)תא נוסעים *(club
את כריות המושבים הימני והשמאלי ניתן לקיפל
בנפרד.
לקיפולה כלפי מעלה ,הרם את כרית המושב.

קיפול משענת הגב לפנים )תא
נוסעים כפול(

אבטח את כרית המושב במקומה באמצעות
קשירת הרצועה המחזיקה ) (Aאל משענת
הראש ) (Bשל המושב האחורי.

משוך את הסרט שבקצה העליון של משענת הגב
וקפל אותה לפנים.

הערה
£

אל תטפס ואל תשב על משענת היד ,היא
עלולה להישבר.

£

המשטח העליון של משענת היד כולל
מחזיק כוסות לנוסעים במושב אחורי.
עיין בנושא “מחזיק כוסות“ בעמוד 7 24
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משענות ראש

משענות ראש*

הערה
£

אזהרה
£

נסיעה ברכב ללא משענות הראש עלולה
לגרום לפציעות חמורות או קטלניות בעת
התנגשות .כדי להקטין סיכון זה וודא תמיד
שמשענות הראש במושבים המאויישים
מותקנות ומאובטחות כראוי.

£

לעולם אל תניח כרית או חפץ דומה על
משענת הגב .הוא עלול לפגוע בפעולת
המשענת בכך שיגדיל את המרחק בין ראשך
למשענת הראש.

£

אם אתה מסיע נוסע במושב האחורי
האמצעי ,לפני תחילת הנסיעה הרם את
משענת הראש של המושב עד שתינעל
במקום .אחרת ,קיימת סכנת פציעות
חמורות בעת התנגשות) .תא נוסעים כפול(.

לא ניתן לכוון את גובהן של משענות הראש
במושבים האחוריים הקיצוניים.

4

כוונון הגובה
כוונן את גובה משענת הראש כך שמרכזה יהיה
קרוב ככל האפשר לגובה האוזניים ,כדי להפחית
את סכנת הפציעות בהתנגשות.
אדם גבוה שגובהו אינו מאפשר לכוונן את משענת
הראש כפי שמתואר למעלה ,יכוונן את המשענת
לגובה המקסימלי שלה.
להרמת המשענת משוך אותה כלפי מעלה.
להנמכת המשענת הורד אותה כלפי מטה תוך
לחיצה על כפתור הכוונון ) (Aבכיוון החץ .לאחר
הכיוון ,דחוף את המשענת כלפי מטה כדי לוודא
שהיא נעולה במקומה.

הסרה
הרם את המשענת תוך לחיצה על כפתור הכוונון
). (A

התקנה
וודא שמשענת הראש פונה לכיוון הנכון והתקן אותה
בתוך משענת הגב תוך לחיצה על כפתור הכוונון
) (Aבכיוון החץ.
את מוט משענת הראש המכיל את חריצי הכוונון
) (Bיש להכניס לתוך החור הכולל את כפתור
הכוונון ).(A

מושבים וחגורות בטיחות
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חגורות בטיחות

זהירות
£

4

צורתה וגודלה של משענת הראש משתנה
בהתאם למושב .השתמש תמיד במשענת
הראש הנכונה ואל תתקין את משענת
הראש בכיוון הלא נכון.

זהירות
£

וודא שכפתור כוונון הגובה ) (Aמכוונן כהלכה
כפי שמצוין באיור .כמו כן ,הרם את משענות
הראש כדי לוודא שאינן יוצאות מחוץ
למשענת הגב.

עיין בנושא “מערכת מותחנים של חגורות הבטיחות
ומערכת מגבילי כוח“ בעמוד .4 9

אזהרה
£

על הנהג ועל כל נוסעיו הבוגרים ,לרבות
ילדים גדולים דיים ,לחגור חגורות בטיחות
כהלכה .ילדים אחרים יש להסיע במושבי
בטיחות מתאימים.

£

העבר תמיד את רצועות הכתף מעל כתפך
ולרוחב החזה שלך .לעולם אל תשים את
החגורה מאחוריך או מתחת לזרועותיך.

£

חגורת בטיחות אחת מיועדת להגן על אדם
אחד בלבד .שימוש אחר בה מסוכן מאוד.

£

חגורת הבטיחות מעניקה הגנה מרבית
כאשר משענת הגב במצב זקוף מלא .אם
משענת הגב נטויה ,קיימת סכנה מוגברת
שהנוסע יחליק מתחת לחגורה ,במיוחד
בעת התנגשות חזיתית .כמו כן ,הנוסע עלול
להיפצע מהחגורה או מחבטה בלוח
המכשירים או במשענות הגב.

£

ודא שחגורת הבטיחות לא מפותלת.

£

אסור לבצע שינויים או תוספות אשר עלולים
למנוע מהתקן הכוונון להדק את החגורה או
ממכלול חגורת הבטיחות לכוונן את ההידוק.

חגורות בטיחות
כדי להגן עליך ועל נוסעיך בעת התנגשות ,חשוב
ביותר לחגור נכון את חגורת הבטיחות בעת נסיעה
ברכב.
חגורות הבטיחות של המושבים הקדמיים והאחוריים
המוגנים בכריות אוויר מצוידות במערכת מותחנים.
אופן השימוש בחגורות בטיחות אלה זהה לאופן
השימוש בחגורות הרגילות.
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חגורות בטיחות

אזהרה
£

לעולם אל תחזיק ילד בזרועותיך ואל תושיב
אותו על ברכיך במהלך הנסיעה ,אפילו אם
אתה חגור .אחר ת ,לילדך נשקפת סכנת
פציעות חמורות או קטלניות בהתנגשות או
בעצירת פתע.

£

הדק תמיד את חגורת הבטיחות.

£

העבר תמיד את רצועת החיק מעל אגן
הירכיים.

הערה
£

כאשר לא ניתן למשוך את החגורה החוצה
במצב הנעילה שלה ,משוך אותה פעם אחת
בכוח ואז החזר אותה .לאחר מכן ,משוך שוב
החוצה את החגורה לאט.

 .3אם החגורה רפויה מידי משוך אותה קלות.

שחרור החגורה
החזק את לשונית הנעילה ולחץ על הכפתור שעל
האבזם.

 .2הכנס את לשונית הנעילה לתוך האבזם עד
להישמע נקישת הנעילה.

חגורת בטיחות בעלת  3נקודות
עיגון )עם מנגנון נעילת חירום(
אין צורך לכוון את אורך החגורה מהסוג הזה .לאחר
חגירתה ,החגורה מתאימה את עצמה לתנועות גוף
הנוסע ,אך בעת טלטול פתאומי וחזק החגורה
ננעלת אוטומטית כדי להחזיק את גוף הנוסע.

הערה
הערה
£

באפשרותך לבדוק שהחגורה נעולה על ידי
משיכתה קדימה במהירות.

הידוק
 .1משוך את החגורה החוצה לאט תוך החזקת
לשונית הנעילה.

אזהרה
£

לעולם אל תעביר את רצועת המותניים לרוחב
הבטן .בעת התנגשות החגורה תלחץ באופן חד
על הבטן ,ובכך יגדל הסיכון להיפצע.

£

בעת חגיר ת החגור ה אסור שהיא תהיה

£

מאחר שהחגורה נגללת בחזרה אוטומטית,
החזק את לשונית הנעילה לאחר הסרתה,
כך שהגלילה תבוצע לאט ובהדרגה .אחרת,
עלול להיגרם נזק לרכב.

מפותלת.

מושבים וחגורות בטיחות
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חגורות בטיחות

תזכורת חגורת בטיחות

אזהרה
£

עבור מושב הנהג ומושב הנוסע הקדמי*

עבור הנוסעים במושבים האחוריים*

אל תצמיד אביזרים ואל תדביק מדבקות
שיסתירו את הנורית.

עבור הנהג

4

הערה
£

אם חגורת הבטיחות נותרת לא חגורה למרות
התזכורת ,נורית האזהרה וצליל ההתראה
ימשיכו להתריע בכל הפעם שיתחיל הרכב
לנוע לאחר עצירה.

£

התזכורת עבור הנוסע הקדמי תופיע רק אם
מושב הנוסע הקדמי מאויש.

£

אם הנחת מטען על מושב הנוסע הקדמי,
ייתכן כי תופעל תזכורת חגורת הבטיחות,
בהתאם למשקלו ולמצבו של המטען.

עבור הנוסע הקדמי

*

נורית אזהרה זו מופיעה בכלי רכב בעלי גלגל
הגה שמאלי

אם מתג ההתנעה/מצב ההפעלה במצב  ONבזמן
שחגורת הבטיחות אינה חגורה ,תידלק נורית
האזהרה ויישמע צליל התראה במשך כ  6שניות,
כדי להזכיר לנהג ולנוסע הקדמי לחגור את חגורות
הבטיחות שלהם.
אם במהלך הנסיעה חגורת הבטיחות עדיין לא
חגורה ,תהבהב נורית האזהרה וצליל התראה יישמע
לסירוגין עד שתיחגר חגורת הבטיחות.
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*

נורית אזהרה זו מופיעה בכלי רכב ל 5
נוסעים

אם מתג ההתנעה/מצב ההפעלה במצב ON

בזמן שחגורת הבטיחות אינה חגורה ,תידלק
נורית האזהרה ויישמע צליל התראה במשך כ
 30שניות ,כדי להזכיר לנוסעים במושב האחורי
לחגור את חגורות הבטיחות שלהם.
אם במהלך הנסיעה חגורת הבטיחות עדיין לא
חגורה ,תידלק נורית האזהרה למשך כ 30
שניות) .הנורית תידלק רק אם חגורת הבטיחות
לא חגורה בתחילת הנסיעה(.
נורית האזהרה תיכבה אחרי שתיחגר חגורת
הבטיחות.

חגירת חגורה במהלך הריון

חגירת חגורה במהלך הריון

אזהרה
£

אל תצמיד אביזרים ואל תדביק מדבקות
שיסתירו את הנורית.

אזהרה
£

הערה
£

נורית האזהרה נדלקת ,אפילו אם המושב
האחורי פנוי.

£

אם חגורת הבטיחות לא חגורה במהלך
נסיעה ,צליל ההתראה נשמע במשך כשנייה
אחת והנורית דולקת במשך כ  30שניות.
בו בזמן נדלקת נורית האזהרה עבור מושב
שחגורת הבטיחות שלו לא חגורה.

£

אם חגורת הבטיחות נחגרה אך שוחררה
במהלך נסיעה ,תידלק נורית האזהרה שוב
למשך כ  30שניות.

עוגן חגורות בטיחות מתכוונן
)מושבים קדמיים(
ניתן לכוונן את גובה העוגן של חגורות הבטיחות.
לשם כך ,משוך את בקר הנעילה ) (Aוהחלק את
העוגן למצב הרצוי .שחרר את הבקר ,כדי לנעול
את העוגן במקומו.

אזהרה
£

בעת הכוונון וודא שנקודת העיגון ממוקמת
בגובה מתאים ,כך שהחגורה תבוא במגע מלא
עם כתפך אך לא תיגע בצווארך.

חגורות הבטיחות מגינות על כל נוסע כולל
אישה הרה .אישה הרה צריכה להשתמש
בחגורות הבטיחות הקיימות ,דבר זה יקטין את
סיכויי הפגיעה באישה ובעובר .חגור ת
המותניים צריכה לעבור דרך אזור האגן תוך
שהיא צמודה ככל האפשר לירכיים ,אך לא דרך
המותניים .התייעצי עם רופא במקרה של ספק
או שאלות.

מערכת מותחן ומערכת
מגביל כוח*
חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי מצוידות
במערכת מותחן ומגביל כוח.

מערכת מותחנים
כאשר מתג ההתנעה או מצב ההפעלה נמצאים
בתנאים הבאים בעת התנגשות חזיתית או
התנגשות צד )כלי רכב המצוידים בכריות אוויר צד
ובכריות וילון( בעצמה גבוה דיה לפצוע את הנהג
או את הנוסע הקדמי ,יפעלו מותחני החגורות מיד
מושבים וחגורות בטיחות
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מושב בטיחות לילד
במושבים הרלוונטיים ויגבירו את יעילותה של
חגורת הבטיחות.
ֱ]מלבד כלי רכב המצוידים במערכת הפעלה
חכמה[

4

מתג ההתנעה במצב  ONאו .START
]כלי רכב המצוידים במערכת הפעלה חכמה[
המערכת במצב הפעלה .ON

אזהרה
£

כדי ליהנות מהביצועים המיטביים של מותחני
חגורות הבטיחות ,יש לכוון נכון את המושב
ולחגור נכון את חגורת הבטיחות.

הערה
£

מותחני חגורות הבטיחות יופעלו ,אם הרכב
נפגע בהתנגשות חזיתית חמורה ,גם אם
חגורת הבטיחות אינה חגורה.

£

מותחני חגורות הבטיחות מיועדים להפעלה
חד פעמית .לאחר הפעלה מומלץ להחליפם
במרכז שירות של מיצובישי.

נורית אזהרה *SRS
נורית אזהרה זו משותפת למערכת כריות האוויר
ולמערכת מותחנים.
ראה פסקה “נורית אזהרת  “SRSבעמוד .4 31

זהירות
£

התקנת ציוד שמע או תיקונים באזורים
הסמוכים למותחנים או בקונסולת הרצפה
חייבים להתבצע לפי הנחיות היצרן ,מכיוון
שהעבודה המתבצעת עלולה לגרום נזק
למותחנים.

£

אם עליך לגרוט את רכבך ,נא התייעץ בנושא
עם מרכז שירות מורשה של מיצובישי .חשוב
לעשות זאת ,מכיוון שהמותחנים עלולים
לפעול פתאום ולגרום פציעות.
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מערכת מגביל כוח
בהתנגשות ,מגביל הכוח סופג באופן אפקטיבי את
הכוח המופעל על חגורת הבטיחות ,כדי להקטין את
עוצמת החבטה על הנוסע.

מושב בטיחות לילד
כדי להסיע ילד ברכב יש להשתמש במושב בטיחות
לילדים בהתאם לגודל הילד .חובה זו מעוגנת
בחוקיהן של מדינות רבות.

התקנות המתייחסות להסעת ילדים במושב
הקדמי עשויות להשתנות ממדינה למדינה.
מומלץ להקפיד על תקנות הרלוונטיות.

אזהרה
£

מומלץ להסיע ילדים במושב האחורי .נתונים
סטטיסטיים מוכיחים שילדים בכל גודל וגיל
מוגנים יותר במושב האחורי מאשר במושב
הקדמי.

£

החזקת הילד בזרועותיך אינה תחליף מושב
בטיחות  .אי שימוש במושב בטיחות עלול
לגרום פציעות חמורות או קטלניות.

£

במושב בטיחות ניתן להושיב ילד אחד בלבד.

£

בעת התקנה של מושב בטיחות לילד על
המושב האחורי כוונן את משענת הגב של
המושב הקדמי למצב זקוף ,אחרת הילד עלול
להיפגע באופן חמור בעת התנגשות או

בלימה פתאומית חזקה.

מושב בטיחות לילד

אמצעי זהירות בעת התקנת
מושב בטיחות לילד ברכב עם
כרית אוויר לנוסע קדמי

התקן מושב בטיחות לילד הפונה לאחור במושב
האחורי או נטרל את כרית האוויר של הנוסע
הקדמי באמצעות מתג ההפעלה שלה )עיין
בנושא “נטרול כרית אוויר“ בעמוד .(4 24

התווית המוצגת באיור מצורפת לכל רכב המצויד
בכרית אוויר לנוסע קדמי.

£

סכנה חמורה!
לעולם אל תמקם מושב בטיחות לילד הפונה
לאחור במושב המוגן בכרית אוויר פעילה!
קיימת סכנת פציעות חמורות וקטלניות לילד!

הערה
£

מיקום התווית עשוי להשתנות בהתאם לדגם
הרכב.

בעת הסעת תינוקות וילדים קטנים ברכב פעל ע“פ
ההנחיות מטה.

כרית אוויר של נוסע
קדמי פעילה

אזהרה
אזהרה

תינוקות וילדים קטנים

£

אין למקם מושב בטיחות לילד הפונה לאחור
במושב נוסע קדמי אם לא נוטרלה כרית האוויר.
עוצמת התנפחות של כרית האוויר עלולה לגרום
פציעות חמורות או קטלניות לילד .מושב
בטיחות הפונה לאחור יש להתקין במושב
האחורי.

£

יש להימנע מהתקנת מושב בטיחות לילד
הפונה לפנים ,במושב הנוסע הקדמי ככל
האפשר .אם יש להתקין את המערכת במושב
הקדמי ,עליך לנטרל את כרית האוויר הקדמית
של המושב .אחרת ,קיימת סכנת פציעות
חמורות או קטלניות לילד.

4

הנחיות
£

תינוקות קטנים יש להסיע בסלקל ילדים
קטנים אשר גובהם בעת ישיבה ,מאפשר
לרצועת הכתף ליצור מגע עם פניהם או
צוואריהם ,יש להסיע במושב בטיחות.

£

מושב בטיחות לילד חייבת להתאים למשקל
ילדך ולגובהו ולהתאים להתקנה ברכב .כדי
להגביר את רמת הבטיחות :יש להתקין

את מושב הבטיחות במושב האחורי
בלבד.
מושבים וחגורות בטיחות
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מושב בטיחות לילד
לפני רכישת מושב בטיחות לילד נסה להתקין
אותה ברכב ,כדי לוודא שהיא מתאימה .עקב
מיקום האבזם בחגורת הבטיחות וצורת כרית
המושב ,ייתכן כי תתקשה להתקין בבטחה
מושבי בטיחות לילדים של יצרנים מסוימים.

£

אם ניתן למשוך את מושבי בטיחות לילד לפנים
או לצדדים על כרית המושב לאחר הידוק חגורת
הבטיחות ,בחר מושבי בטיחות לילד של יצרן
אחר.

4

הערה
£

בהתאם למיקום המושב ברכב וסוג מושב
הבטיחות שברשותך ,ניתן לחבר אותו לאחד
משני המקומות הבאים:
£

£

לנקודת העיגון התחתונה במושב האחורי
רק אם הוא מצויד בתושבות ISOFIX
)תא נוסעים כפול ,ראה עמוד .(4 19
באמצעות חגורת הבטיחות )ראה עמוד
.(4 20

אזהרה
£

בעת התקנת מושב בטיחות לילד ,פעל ע“פ
ההנחיות המצורפות של יצרן המושב .אחרת,
הילד עלול להיפצע באופן חמור או קטלני.

£

לאחר התקנת מושב בטיחות דחוף ומשוך אותו
לפנים ולאחור ומצד לצד ,כדי לוודא שהוא
מאובטח כראוי .אם מושב בטיחות אינו
מאובטחת כהלכה ,הילד או נוסעים אחרים
עלולים להיפג ע בעת תאונה או בלימה
פתאומית.

£

כאשר מושב בטיחות אינו בשימוש ,וודא שהוא
מקובע בבטחה על ידי חגורת הבטיחות או הסר
אותו מהרכב כדי שלא יזרק בתוך חלל הרכב
בעת תאונה.

4-12

מושבים וחגורות בטיחות

ילדים גדולים יותר
ילדים שמושב בטיחות קטן עבורם צריכים לשבת
במושב ולחגור חגורת בטיחות כתף/מותן.
על רצועת המותניים לעבור נמוך ככל האפשר על
אגן הירכיים .אחרת ,הרצועה עלולה לחדור אל
בטנו של הילד במהלך תאונה ולפצוע אותו.

מושב בטיחות לילד

התאמה למקומות שונים של ) ISOFIXתא נוסעים כפול(

קבוצת משקל

סלקל

0
0+

עד  10ק“ג

קטגוריית
גודל

מיקומי ISOFIX

התקן

של הרכב
אחורי חיצוני

F

ISO/L1

X

G

ISO/L2

X

E

ISO/R1

X

E

ISO/R1

IL

מושבי בטיחות מומלצים*1

מס‘ אישור
UN-R44

4

BABY-SAFE plus: MZ314393
עד  13ק“ג

 9 Iעד  18ק“ג

BABY-SAFE ISOFIX BASE: MZ314394

D

ISO/R2

IL

) G 0/1 S ISOFIX: MZ314390Eמושב בטיחות עבור אזור מזרח(

C

ISO/R3

IL

) G 0/1 S ISOFIX: MZ314390CSמושב בטיחות עבור אזור דרום מרכז(

D

ISO/R2

IL

) G 0/1 S ISOFIX: MZ314390Nמושב בטיחות עבור אזור צפון(

C

ISO/R3

IL

) RWF ISOFIX platform: MZ314840בסיס  ISOFIXפונה לאחור
עבור כל האזורים( )סוג (D

B

ISO/F2

IUF

B1

ISO/F2X

IUF ,IL

DUO plus: MZ313045

E4-04301146

E4-04443718

E4-04301133

מושבים וחגורות בטיחות
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קבוצת משקל

קטגוריית
גודל

מיקומי ISOFIX

התקן

של הרכב
אחורי קיצוני

 9 Iעד  18ק“ג

4

מושבי בטיחות מומלצים*1

מס‘ אישור
UN-R44

) G 0/1 S ISOFIX: MZ314390Eמושב בטיחות עבור אזור מזרח(
A

ISO/F3

IUF, IL

) G 0/1 S ISOFIX: MZ314390CSמושב בטיחות עבור אזור דרום מרכז(
) G 0/1 S ISOFIX: MZ314390Nמושב בטיחות עבור אזור צפון(

E4-04443718

) RWF ISOFIX platform: MZ314841בסיס  ISOFIXפונה לפנים
עבור כל האזורים( )סוג (A

II

&

 15 IIIע ד  36ק“ג

IL

KIDFIX: MZ314804

* :חברת מיצובישי שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ללא הודעה מוקדמת .למידע מפורט פנה למרכז שירות מורשה של מיצובישי.

זהירות
£

בעת התקנה של מושב בטיחות לילד הסר את משענת הראש של המושב.

£

בעת התקנה של מושב בטיחות לילד במושב האחורי כוון את המושב הקדמי באופן שימנע מגע בינו לבין מושב הבטיחות לרגלי הילד.

מפתח קיצורים לטבלה שלעיל:
£
£
£
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 IUFמתאים למושב בטיחות לילד הפונה לפנים מסוג איזופיקס מקטגוריות אוניברסליות המאושרות לשימוש בקבוצת משקל זו.
 ILמתאים למערכות איזופיקס מסוימות .ראה את טבלת המערכות המומלצות שלהלן.
 Xמיקום איזופיקס אינו מתאים למערכת ריסון בקבוצת משקל זו.
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E4-04301198

מושב בטיחות לילד

מושב בטיחות לילד מסוג i-Size
מקום ישיבה
שני קיצוני
i-U

מושב בטיחות לילד מסוג i-Size

4

מפתח הקיצורים לטבלה שלעיל:
 i-Uמתאים למושב בטיחות אוניברסלי לילד הפונה לאחור ולפנים מסוג i-Size

£

התאמה למקומות ישיבה שונים
תא נוסעים Club
מקום ישיבה
נוסע קדמי

קבוצת משקל

מושב אחורי
כרית אוויר כרית אוויר
קיצוני
פעילה

0

לא

מס‘ אישור
מושבי בטיחות מומלצים*1

UN-R44

פעילה*1

עד  10ק“ג

X

U

X

-

-

 0+עד  13ק“ג

X

U, L

X

BABY-SAFE: MZ314393

E1-04301146

מושבים וחגורות בטיחות
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מקום ישיבה
נוסע קדמי

קבוצת משקל

מס‘ אישור

מושב אחורי
כרית אוויר כרית אוויר
קיצוני
פעילה

לא

מושבי בטיחות מומלצים*2

UN-R44

פעילה*1

) G 0/1 S ISOFIX: MZ314390Eמושב בטיחות עבור אזור מזרח(
) G 0/1 S ISOFIX: MZ314390CSמושב בטיחות עבור אזור דרום מרכז(

4
 9 Iעד  18ק“ג

X

U, L

X

 15 III & IIעד  36ק“ג

X

U, L

X

E4-03443416

) G 0/1 S ISOFIX: MZ314390Nמושב בטיחות עבור אזור צפון(
DUO plus: MZ313045

E4-04301133

KID plus: MZ314250

E4-04301169

KIDFIX: MZ314804

E4-04301198

1
*  :כאשר כרית האוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת באמצעות מתג ) ON-OFFהפעלה ניתוק(.
2
*  :חברת מיצובישי שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ללא הודעה מוקדמת .למידע מפורט פנה למרכז שירות מורשה של מיצובישי.

זהירות
£

בעת התקנה של מושב בטיחות לילד הסר את משענת הראש של המושב.

£

אם אתה מתקין מושב בטיחות לילד )מקבוצת משקל  IIו  (IIIבמושב הנוסע הקדמי ,הטה את משענת הגב של המושב שני שלבים לאחור מהמצב
הזקוף.

מפתח הקיצורים לטבלה שלעיל:
£

U
L

£

X

£
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מושב בטיחות לילד

תא נוסעים כפול

קבוצת משקל

מקום ישיבה
נוסע קדמי
מושב אחורי מושב אחורי
כרית אוויר כרית אוויר
קיצוני
אמצעי
פעילה

0

לא

מס‘ אישור
מושבי בטיחות מומלצים*2

UN-R44

4

פעילה*1

עד  10ק“ג

X

U

U

U

-

-

 0+עד  13ק“ג

X

U, L

U, L

U, L

BABY-SAFE: MZ314393

E1-04301146

 9עד  18ק“ג

X

U, L

U, L

U, L

 15 IIIע  36ק“ג

X

U, L

U, L

X

I

II

&

) G 0/1 S ISOFIX: MZ314390Eמושב בטיחות עבור
אזור מזרח(
G 0/1 S ISOFIX: MZ314390CS
E4-03443416
)מושב בטיחות עבור אזור דרום מרכז(
) G 0/1 S ISOFIX: MZ314390Nמושב בטיחות עבור אזור צפון(
DUO plus: MZ313045

E4-04301133

KID plus: MZ314250

E4-04301169

KIDFIX: MZ314804

E4-04301198

1
*  :כרית אוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת באמצעות מתג ) ON-OFFהפעלה ניתוק(.
2
*  :חברת מיצובישי שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ללא הודעה מוקדמת .למידע מפורט פנה למרכז שירות מורשה של מיצובישי.

זהירות
£
£
£

בעת התקנה של מושב בטיחות לילד הסר את משענת הראש של המושב.
במושב האחורי האמצעי לא ניתן להתקין מושב בטיחות הכולל תמיכה לרגליים.
אם אתה מתקין מושב בטיחות לילד )מקבוצת משקל  IIו  (IIIבמושב הנוסע הקדמי ,הטה את משענת הגב של המושב שני שלבים לאחור מהמצב
הזקוף.
מושבים וחגורות בטיחות
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זהירות
£

בעת התקנה של מושב בטיחות לילד במושב האחורי כוון את המושב הקדמי באופן שימנע מגע בינו לבין מושב הבטיחות ורגלי הילד.

£

אם אתה משתמש במושב בטיחות מסוג  KID-FIXאו  ,KID PLUSמשוך למטה את משענת הראש של מושב הבטיחות אחרי שהילד יוצא מהמושב,
כדי שלא תיגע בחלון האחורי .כמו כן ,עליך לכוונן את משענת הראש של מושב הבטיחות בהתאם לילד היושב בו.

4
מפתח הקיצורים לטבלה שלעיל
£

U
L

£

X

£

מתאים למושבי בטיחות אוניברסליים המאושרים לשימוש בקבוצת משקל זו.
מתאים למושבי בטיחות מסוימים .ראה את טבלת המושבים המומלצים שלהלן.
מיקום זה אינו מתאים למושב בטיחות לילד בקבוצת משקל זו.

התקנת מושב בטיחות לילד לעוגן
התחתון )תושבות  ISOFIXלמושב
בטיחות לילד ונקודות עיגון )תא
נוסעים כפול(

)סימון נקודות עיגון מסוג (ISOFIX

)סימון נקודות עיגון מסוג (i-Size

מיקום נקודות העיגון תחתונות
מושב הרכב האחורי מצויד בענקודות עיגון תחתונות
להתקנה של מערכת ריסון הילד באמצעות תושבות
.ISOFIX

מיקום נקודות העיגון
קיימות שתי נקודות עיגון על הלוח האנכי
שמאחורי המושב האחורי.
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מושב בטיחות לילד
נקודות אלו משמשות לאבטחת רצועת הריסון
של מושב הבטיחות הילד לכל אחד מ 2
מקומות הישיבה האחוריים.

מושב בטיחות לילד עם תושבת
) ISOFIXתא נוסעים כפול(
מושב בטיחות לילד מיועד להתקנה במושבים עם
עוגנים תחתונים .אבטח את מושב בטיחות לילד
באמצעות העוגנים התחתונים.

 .2הסר את משענת הראש מהמושב שבו אתה
מעונין להתקין מושב בטיחות לילדים.
ראה “משענות ראש“ בעמוד .4 5
3

דחוף את מחברי מושב בטיחות )  (Aלתוך
העוגנים התחתונים ) (Bע“פ הוראות היצרן של
המושב.

אין צור ך לאבטח את מושב הבטיחות לילד
באמצעות חגורות הבטיחות.

* :קדמת הרכב

אזהרה
£

נקודות העיגון של מושב בטיחות לילד
מתוכננת לעמוד אך ורק בעומסים שמפעיל
מושב בטיחות לילד המורכב כהלכה .בשום
אופן אין להשתמש בהן כחגורות בטיחות עבור
אדם מבוגר או כרתמות או לקשירת פריטים
וציוד אחרים לרכב.

 :Aמחבר
 :Aמחברי מושב הבטיחות לילד

התקנה
 .1הסר כל חומר זר מהמחברים או מסביבתם וודא
שחגורת הבטיחות נמצאת במצב האחסון
הרגיל שלה.

 :Bעיגון תחתון
אם מושב הבטיחות שלך מצויד ברגלית תמיכה,
ודא שהיא מוצבת באופן יציב על הרצפה.
אם מושב הבטיחות לילדים שברשותך מצריך
שימוש בחגורת הידוק ,הדק את החגורה כפי
שמוסבר בשלבים  4עד .8
במידה ואין צורך בחגורת ההידוק ,התחל משלב .8

מושבים וחגורות בטיחות

4-19

4

מושב בטיחות לילד
 .4שלשל את רצועת הקשירה של מושב הבטיחות
)  (Cמטה במקום שבין משענת הגב של
המערכת לבין זו של המושב.

 .8דחוף ומשוך את מושב בטיחות לילד בכל
הכיוונים ,כדי לוודא שהוא מאובטח ומקובע
כהלכה.

הסרה

4

הסר את את מושב הבטיחות בהתאם להוראות
היצרן המסופקות יחד עם המושב.

 .5הסט את משענת היד לפנים .פתח את שני
התפסנים ) (Dהממוקמים בחלל שבו
מאוחסנת משענת היד.

 .7הכנס את ידיך אל פתח של שני התפסנים,
וחבר את וו רצועת ההידוק ) (Eלנקודות עיגון
) ,(Fוהדק בבטחה את הרצועה.

התקנת מושב בטיחות באמצעות
חגורות בטיחות בעלת  3נקודות
עיגון )עם מנגנון נעילת חירום(
התקנה
 .1הנח מושב בטיחות לילד על המושב הרצוי
והסר את משענת הראש של המושב.
ראה “משענות ראש“ עמוד .4 5
 .2אם אתה מתקין את מושב הבטיחות לילד על
המושב הקדמי ,הזז את המושב לאחור ככל
הניתן.

הערה
 .6פתח את המכסה הפנימי.
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£

אם אתה מתקשה לחבר את וו הרצועה,
סובב את הוו לצד.

 .3העבר את חגורת הבטיחות דרך מושב
הבטיחות כפי שמצוין בהוראות ההתקנה של
יצרן המושב .שלב את לשונית החגורה בתוך
האבזם שלה.
 .4אם החגורה רפויה ,הדק אותה בעזרת תפס

בדיקת חגורות בטיחות
הנעילה ).(A
 .5אם מושב הבטיחות לילד שברשותך מצויד
ברגלית תמיכה ,ודא שהיא עומדת באופן יציב
הרצפה.ה
עלאזהר
 .6לפני שאתה מושב את ילדך במושב הבטיחות,
משוך ודחוף את המושב ,כדי לוודא שהותקן
בבטחה.

בדיקת חגורת הבטיחות
£

בדוק את הרצועה וודא שאין בה חתכים ,בלאי,
סדקים או חלקי מתכת מעוותים .החלף את
מכלול החגורה ,אם היא פגומה.

£

רצועה מלוכלכת יש לנקות במים חמים עם
חומר ניקוי נייטרלי .לאחר השטיפה במים יש
לייבש אותה בצל.

אזהרה
£

בסוגים מסוימים של מושבי בטיחות ,יש
להשתמש בתפס הנעילה ) ,(Aכדי לסייע
במניעת פציעות בעת התנגשות או בלימה
פתאומית.

אזהרה
£

יש להרכיב ולהשתמש בו בהתאם להנחיות
של יצרן מושב הבטיחות.

אנו ממליצים לבדוק לאחר כל התנגשות את
כל מכלולי המערכת :רצועה ,מחזירים,
אבזמים ,וכו’ .אנו ממליצים להחליף חגורת
בטיחות שנעשה בה שימוש במהלך התנגשות,
אלא אם ההתנגשות היתה חלשה ולא נתגלו

יש להסיר את תפס הנעילה בעת הסרת
מושב הבטיחות של הילד.

נזקים בחגורה והיא מתפקדת כהלכה.
£

אל תנסה להחליף או לתקן חלק כלשהו
במכלול חגור ת הבטיחות .אנו ממליצים
שעבודה מסוג זה תבוצע במרכז שירות מורשה
של מיצובישי .תיקון או החלפה לקויה עלולים
לפגוע בתפקוד הרצועה ,וכתוצאה מכך לגרום
לפציעות חמורות בעת התנגשות.

£

מערכת ריסון נוספת )(SRS

כרית אוויר*
הפרק על מערכת הריסון הנוספת ) (SRSכולל
מידע חשוב המתייחס לכריות האוויר של הנוסע
הקדמי ,לכריות האוויר הצדדיות ולכריות אוויר וילון.
כריות האוויר  SRSשל הנהג ושל הנוסע הקדמי
נועדו להשלים את ההגנה העיקרית שמעניקות
לנוסעים הקדמיים חגורות הבטיחות.הן מגנות כנגד
פציעות ראש וחזה בהתנגשויות חזיתיות מסוימות
בעצמה מתונה עד חמורה.
כרית האוויר של הנהג היא כרית אוויר דו שלבית.
כריות האוויר של הנהג ושל הנוסע הקדמי מבוקרות
בידי חיישני הפגיעה )בקדמת הרכב( ובידי יחידת
הבקרה )הממוקמת קרוב למרכז הרכב ברצפה(
כרית האוויר לברכי הנהג )אם קיימת( נועדה
להשלים את ההגנה העיקרית שמעניקה חגורת
הבטיחות .היא יכולה להגביל את התנועה לפנים
של הגפיים התחתונות של הנהג ולספק הגנה
כללית לנהג בהתנגשויות בעצמה בינונית עד
חמורה.

ברגע שמותחן קדם הופעל לא ניתן להשתמש
בו יותר .חובה להחליפו ביחד עם המחזיר.

מושבים וחגורות בטיחות
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4

מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר*
כריות אוויר הצדדיות נועדו להשלים את ההגנה
שמספקות חגורות הבטיחות החגורות נכון,
ומספקות לנהג ולנוסע הקדמי הגנה כנגד פגיעת
חזה ,בהתנגשויות צד מסוימות בעוצמה מתונה
עד גבוהה.

4

כריות אוויר וילון )אם קיימות( נועדו להשלים את
ההגנה שמספקות חגורות הבטיחות החגורות
כהלכה ולהגן על הנהג ועל הנוסע הקדמי מפני
פציעות ראש בסוגים מסוימים של התנגשויות
בעצמה מתונה עד גבוהה.
מערכת  SRSאינה תחליף לחגורות הבטיחות;
כדי לזכות בהגנה מרבית בכל מצבי ההתנגשויות
והתאונות ,חובה על כל נוסע לחגור חגורת בטיחות
כהלכה בין אם הוא נוהג או נוסע ברכב.

כריות האוויר יופעלו רק כאשר מתג ההתנעה או
מצב ההפעלה יהיו במצבים שלהלן:
]מלבד כלי רכב ללא מערכת הפעלה חכמה[
מתג ההתנעה במצב  ONאו .START
]כלי רכב עם מערכת הפעלה חכמה[
מערכת ההפעלה במצב .ON

1

2
3

4
5

יחידת כרית אוויר )נהג(
נורית חיווי של כרית האוויר של הנוסע הקדמי.
יחידת כרית אוויר )נוסע קדמי(
יחידת כרית אוויר לברכיים * )נהג(
מתג ) ON/OFFהפעלה/הפסקה( של כרית
האוויר של הנוסע קדמי.

פתיחת כרית האוויר מלווה ברעש פתאומי וחזק
ושחרור עשן ואבקה .תופעות אלו אינן גורמות
לפציעה ואינן סימן להתלקחות אש בתוך הרכב.
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
הפעלתה ,כך שהסיכוי לחסימת שדה הראיה קטן
מאוד.

אופן הפעולה של מערכת הריסון
הנוספת

זהירות

מערכת זו כוללת את הרכיבים הבאים:
£

6
7
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יחידות כריות אוויר צד*
יחידות כריות אוויר וילון*

כרית האוויר מתנפחת במהירות גבוהה
מאוד .במצבים מסוימים מגע עם הכרית
עלול לגרום לחתכים ,חבורות קלות וכדומה.

מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר*

אזהרה
£

אזהרה
£

ישיבה נכונה חשובה ביותר.
נהג או נוסע קדמי היושבים קרוב מידי לגלגל
ההגה או ללוח מכשירים עלולים להיפצע
בפציעות חמורות או קטלניות בעת הפעלת
כרית האוויר.

£

אל תשב על קצה המושב ואל תקרב את
רגליך ללוח המכשירים או תרכין את ראשך או
את חזך כלפי גלגל ההגה או לוח המכשירים.
אל תניח את רגליך על לוח המכשירים.

£

הסע תינוקות או פעוטות במושב האחורי
במושב בטיחות מתאים .המושב האחורי הוא
המקום הבטוח ברכב לילדים קטנים.

4

אמצעי זהירות בעת התקנת
מושב בטיחות לילד ברכב עם
כרית אוויר לנוסע קדמי

כרית האוויר מתנפחת מהר מאוד ובעוצמה
רבה.
אם הנהג והנוסע הקדמי אינם יושבים כהלכה
או שאינם חגורים בחגורת הבטיחות ,כרית
האוויר לא תגן עליהם כהלכה ועלולה לגרום
פציעה חמורה או קטלנית כאשר היא
מתנפחת.

ילדים גדולים יותר צריכים להיות חגורים
כהלכה במושב או במושב הגבהה אם נדרש.

אזהרה
£

אסור להסיע תינוקות או ילדים קטנים לא
מרוסנים או בעמידה מול לוח המכשירים או
בזרועותיך או על ברכיך .הם עלולים להיפצע
פציעות חמורות או קטלניות בעת התנגשות,
כולל בעת הפעלת כרית האוויר .עליהם לשבת
כראוי בתוך מושב בטיחות לילדים .עיין בנושא

התווית המוצגת כאן מצורפת לכל רכב עם כרית
אוויר לנוסע קדמי.

“מושב בטיחות לילד“ בעמוד .410

אזהרה
£

סכנה חמורה
אל תשתמש במושב בטיחות לילד הפונה
לאחור על מושב המוגן בכרית אוויר פעילה.
קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות לילד.

מושבים וחגורות בטיחות
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מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר*

הערה
£

4

התוויות עשויות להופיע במקומות שונים
בהתאם לדגם הרכב.

מתג  ON/OFFשל כרית אוויר
נוסע קדמי

מיקומו של מתג  ON/OFFשל כרית האוויר הקדמית
של הנוסע הקדמי ,מצוין באיור.
£

נורית חיווי של כרית האוויר של
נוסע קדמי
נורית החיווי של כרית האוויר הקדמית נמצאת
בלוח המכשירים.

נטרול כרית האוויר של הנוסע הקדמי

£

כדי להפחית את סכנת הפציעות החמורות או
הקטלניות:
£

שתי נוריות החיווי נדלקות ,בדרך כלל ,אחרי שמתג
ההתנעה מסובב למצב  ONאו אחרי שמערכת
ההפעלה הופעלה במצב  ,ONוכבות לאחר כמה
שניות.
אם מתג  ON-OFFשל כרית האוויר הקדמית מסובב
למצב  ,OFFתידלק נורית החיווי  OFFכדי לשקף
את מצב ההפעלה של כרית האוויר .לאחר החזרת
המתג למצב  ,ONתידלק נורית החיווי  ONלדקה
אחת לערך ,כדי להראות שכרית האוויר של הנוסע
הקדמי פעילה.
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אל תתקין שום אביזר שמסתיר את נורית
החיווי ואל תדביק עליה מדבקות ,מכיוון שלא
תדע מה מצב ההפעלה של כרית האוויר.

אזהרה

ניתן להשתמש במתג  ON/OFFשל כרית האוויר
הקדמית של הנוסע הקדמי ,כדי לנטרל את כרית
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי .אם ברשותך
מושב בטיחות לילד הפונה לאחור ,שלא ניתן
להתקינה באף מושב אחר מלבד מושב הנוסע
הקדמי ,סובב את מתג  ON/OFFשל כרית האוויר
הקדמית של הנוסע הקדמי למצב  ,OFFלפני
שאתה משתמש במושב הבטיחות) .עיין בנושא
“ניטרול כרית האוויר של הנוסע הקדמי“ בעמוד זה(.
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אזהרה

£

סובב תמיד את מתג ההתנעה למצב LOCK
או העבר את מצב ההפעלה ל ,OFFלפני
ביצוע פעולות במתג  ON-OFFשל כרית
האוויר של הנוסע הקדמי .אחרת ,תיתכן
פגיעה בביצועיה של כרית האוויר.
המתן לפחות  60שניות טרם הפעלת מתג
 ON/OFFשל כרית האוויר לאחר סיבוב מתג
ההתנעה ל  LOCKאו העבר את מצב
ההפעלה ל .OFF
מערכת כריות האוויר נועדה לשמר די מתח
לפתיחת כריות האוויר.

£

הסר תמיד את המפתח ממתג  ON/OFFשל
כרית האוויר לאחר הפעלתו .אחרת ,המתג
עלול להסתובב למצב שגוי.

מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר*

אזהרה
£

יש לנטרל את כרית האוויר של הנוסע הקדמי,
רק אם הותקנה מושב בטיחות לילד על מושב
הנוסע הקדמי.

£

אם נורית החיווי  OFFלא נדלקת בעקבות
נטרול הכרית ,אל תתקין את מושב הבטיחות
במושב הקדמי .מומלץ לבדוק את המערכת
במרכז שירות מורשה של מיצובישי.

£

אם נורית החיווי  OFFנשארת דלוקה אחרי
שהופעלה כרית האוויר הקדמית ,אל תסיע
אנשים במושב הנוסע הקדמי .מומלץ לבדוק
את המערכת במרכז שירות מורשה של
מיצובישי.

4

כרית האוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת כעת
ולא תתנפח עד שתוכשר שוב לפעולה.

לנטרול כרית האוויר של הנוסע הקדמי פעל באופן
הבא:

מערכת כריות האוויר לנהג ולנוסע
הקדמי

 .1הכנס את המפתח לתוך מתג  ON/OFFוסובב
את המתג למצב נטרול .OFF

כרית האוויר לנהג מותקנת מתחת לכיסוי המרופד
במרכז גלגל ההגה.

 .2הוצא את המפתח ממתג  ON/OFFשל כרית
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי.

כרית האוויר לנוסע הקד מי מותקנת בלוח
המכשירים מעל תא הכפפות.

 .3סובב את מתג ההתנעה למצב  .ONנורית
החיווי  OFFהמעידה כי כרית האוויר של
הנוסע הקדמי מנוטרלת תישאר דלוקה.

כרית האוויר של הנהג יכולה להתנפח בשתי רמות
שונות בהתאם לעוצמת ההתנגשות )אם קיימת(.

כרית אוויר לברכי הנהג
כרית האוויר לברכי הנהג מותקנת מתחת לגלגל
ההגה .היא נועדה להתנפח בו בזמן עם כרית
האוויר הקדמית של הנהג.

כרית האוויר של הנהג וזו של הנוסע הקדמי נועדו
להתנפח בו זמנית גם אם המושב הקדמי אינו
מאויש.
מושבים וחגורות בטיחות
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מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר*

פתיחה של כריות האוויר הקדמיות
וכרית אוויר לברכי הנהג
כריות האוויר הקדמיות נועדו להיפתח

4

בעת....
כריות האוויר הקדמיות וכרית האוויר לברכי הנהג
נועדו להיפתח כאשר הרכב מעורב בהתנגשות
חזיתית בעצמה מתונה עד חמורה .מקרה טיפוסי
מוצג באיור.

כריות האוויר הקדמיות וכרית האוויר לברכי הנהג
ייפתחו ,אם חומרת ההתנגשות עולה על רמת הסף
המוגדרת בהשוואה להתנגשות של הרכב ישירות
בחומה מוצקה שאינה זזה או מתעוותת ,במהירות
של כ  25קמ“ש או יותר.
אם עצמת ההתנגשות מתחת לר מת הסף
המוגדרת לעיל ,כריות האוויר לא תופעלנה .למרות
זאת ,סף המהירות יהיה גבוה באופן ניכר ,אם הרכב
פוגע בעצם שסופג את החבטה באמצעות עיוות
או תזוזה )כדוגמת רכב נייח אחר ,מעקה בטיחות
וכו’(.

כריות האוויר הקדמיות עלולות
לא לפעול כאשר....
בסוגים מסוימים של התנגשות חזיתית ,מבנה
מרכב הרכב מתוכנן לספוג חלק מהחבטות ,כדי
לסייע בהגנה על הנוסעים) .חזית המרכב של הרכב
תתעוות באופן משמעותי כדי לספוג את המכה(.
בנסיבות כאלה ייתכן כי כריות האוויר לא תופעלנה
ללא קשר למידת הנזק והעיוות של מרכב הרכב.
דוגמאות של מספר מצבים אופייניים כאלו מתוארות
באיורים.

מאחר שהתנגשות חזיתית עלולה לגרום לך לצאת
ממצב הישיבה ,חשוב תמיד לחגור את חגורת
הבטיחות .חגורת הבטיחות תבטיח שיישמר מרחק
בטיחות בינך לבין גלגל ההגה בין לוח המכשירים
במהלך השלב הראשוני של פתיחת כרית האוויר.

 .1התנגשות חזיתית בחומה מוצקה במהירות
של כ  25קמ“ש או יותר
 .2התנגשות חזיתית בעצמה מתונה עד חמורה
בתוך האזור והמסומן בין החצים.
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השלב הראשוני של פתיחת כרית האוויר הוא
השלב העוצמתי שבמהלכו עלולות להיגרם
פציעות חמורות או קטלניות .יתר על כן ,חגורת
הבטיחות במושבך היא אמצעי ההגנה העיקרי
בעת התנגשות .כרית האוויר מיועדת לספק הגנה
נוספת ,לכן לבטיחותך ובטיחות כלל הנוסעים,
וודא שכולם חוגרים חגורות בטיחות כהלכה תמיד
בכל נסיעה.

 .1התנגשות עם עמוד ,עץ או עצמים צרים
 .2רכב מחליק מתחת לחלקה האחורי של משאית
 .3התנגשות חזיתית באלכסון

מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר*
מאחר שכריות האוויר אינן מגנות על הנוסעים בכל
סוג של התנגשות חזיתית ,חגור חגורת בטיחות בכל
נסיעה.

ההתנגשויות החזיתיות ,חגור תמיד את חגורות
הבטיחות שלך.

כריות האוויר הקדמיות וכרית האוויר
לברכי הנהג לא נועדו להיפתח

כריות האוויר הקדמיות וכרית אוויר
לברכי הנהג עשויות לפעול כאשר....

כאשר...
כריות האוויר הקדמיות וכרית האוויר לברכי הנהג
לא נועדו להיפתח במצבים בהם הן לא מגנות על
הנוסע.

כריות האוויר הקדמיות וכרית האוויר לברכי הנהג
עשויות להיפתח כאשר תחתית הרכב סופגת פגיעה
בעוצמה מתונה עד חמורה )נזק גחון(
דוגמאות למצבים כאלו מובאים באיורים.

מכיוון שכריות האוויר הקדמיות והכרית לברכי הנהג
עשויות להיפתח בעקבות פגיעות בלתי צפויות כפי
שמוצג באיור ולהוציא אותך מתנוחת ישיבה נכונה,
חשוב תמיד לחגור את חגורת הבטיחות כהלכה.
חגורת הבטיחות תשמור על מרחק בטוח בינך ובין
גלגל ההגה ולוח המכשירים במהלך השלב הראשוני
של פתיחת כרית האוויר.
השלב הראשוני של פתיחת כרית האוויר הוא
השלב העוצמתי שבמהלכו עלולות להיגרם
פציעות חמורות או קטלניות ,אם ייווצר עמן מגע.

מצבים אלו מובאים באיורים.

אזהרה

 .1התנגשות אחורית
 .2התנגשות צד
 .3רכב מתהפך על צידו או על גגו

1

התנגשות עם מדרכה/אי תנועה מוגבהים

2

רכב עובר מעל מהמורה/בור עמוקים

3

רכב נוסע בירידה תלולה ופוגע בקרקע

£

אל תצמיד דבר לכיסוי המרופד במרכז גלגל
ההגה ,לדוגמה תגים או פריטי קישוט .הם
עלולים לעוף ולפגוע בנוסעים בעת התנפחות
כרית האוויר.

£

אל תתקין פריטים על לוח המכשירים מעל
תא הכפפות ,פן ייזרקו ויפגעו בנוסעים בעת
התנפחות כרית האוויר.

מאחר וכריות האוויר הקדמיות וכרית האוויר לברכי
הנהג אינן מגנות על הנוסעים בכל סוגי
מושבים וחגורות בטיחות

4-27

4

מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר*

כריות אוויר צדדיות*
אזהרה

כריות אוויר צדדיות ) (Aמותקנת במשענות הגב
של מושבי הנהג והנוסע הקדמי.
כריות האוויר הצדדיות מתוכננות להתנפח רק
בהתנגשות צד ,גם אם מושב הנוסע הקדמי אינו
מאויש.

4

אזהרה

אזהרה
£

אל תתקין אביזרים על השמשה הקדמית או
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
להתנפחות תקנית של כרית האוויר לברכי
הנהג או להיזרק כתוצאה מהתנפחות כרית
האוויר ולגרום פציעות חמורות לנוסעים.

£

אל תתקין אביזרים בתחתית לוח המכשירים
בצד הנהג .הם עלולים להפריע להתנפחות
תקינה של כרית האוויר לברכי הנהג או
להיזרק במהלך התנפחות ולגרום פציעות
חמורות לנוסעים.
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£

אל תניח חבילות ,בעלי חיים או חפצים אחרים
בין כרית האוויר ומושב הנהג או בינם לבין
מושב הנוסע הקדמי .הם עלולים להשפיע על
תפקוד כרית האוויר או לגרום פציעה בעת
התנפחות כרית האוויר.

£

מיד לאחר הפעלת כרית האוויר ,חלקים
מסוימים במערכת חמים .אל תיגע בהם ,אתה
עלול להיכוות.

£

מערכת כריות האוויר מתוכננת להפעלה חד
פעמית .ברגע שהמערכת הופעלה היא לא
תוכל לפעול בשנית.
יש להחליפה במלואה .אנו ממליצים לעשות
זאת במרכז שירות מורשה של מיצובישי.

התווית המוצגת כאן ,מוצמדת למשענות גב עם
כריות אוויר צדדיות.

מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר*

התנפחות כריות אוויר צדדיות
וכריות אוויר וילון*

כריות אוויר צדדיות וכריות אוויר וילון
עלולות לא להתנפח כאשר...

כריות אוויר צדדיות וכריות אוויר וילון
מתוכננות להתנפח כאשר...

בהתנגשויות צד מסוימות מרכב הרכב אמור לספוג
את הזעזוע ,כדי לסייע בהגנת הנוסעים מפני פגיעה.
)אזור הצד של מרכב הרכב עשוי להתעוות באופן
משמעותי ,כאשר הוא סופג את ההתנגשות(.
בנסיבות כאלו כריות האוויר צדדיות וכריות האוויר
וילון עשויות לא להתנפח ,ללא כל קשר למידת
העיוות ולנזק שנגרם למרכב הרכב.

כריות אוויר צדדיות וכריות אוויר וילון מתוכננות
להתנפח כאשר הרכב נפגע בהתנגשות צד מתונה
עד חמורה ,במרכז תא הנוסעים.

כריות אוויר וילון*

דוגמאות למצבים אופייניים כאלה מוצגות באיורים.

המצב האופייני מוצג באיור.

כריות אוויר וילון מותקנות בעמודים הקדמיים
ובמסילת הגג הצדדית .כרית אוויר וילון נועדה
להתנפח רק בצד הרכב שבו ארעה ההתנגשות גם
אם מושב הנוסע הקדמי או מושב הנוסע האחורי
אינם מאוישים.

חגורות הבטיחות ברכבך הם האמצעי העיקרי
להגנה בהתנגשות .מערכות  SRSשל כריות אוויר
צדדיות וכריות אוויר וילון נועדו לספק הגנה נוספת.

 .1התנגשויות צד באזור מרוחק מתא הנוסעים
 .2אופנוע או כלי רכב קטן אחר מתנגש בצד הרכב
 .3התנגשות בעמוד ,בעץ או בעצם צר אחר

לכן ,עבור בטיחותך ובטיחות כל נוסעיך ,הקפידו
לחגור את חגורות הבטיחות שלכם.
מושבים וחגורות בטיחות
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אזהרה
£

4

 .4התנגשות צד אלכסונית
 .5הרכב מתהפך על צדו או על הגג

 .1התנגשויות חזיתיות
 .2התנגשויות מאחור

מאחר שכריות האוויר צדדיות וכריות האוויר וילון אינן
מגנות על הנוסעים בכל סוגי התנגשויות הצד,
הקפידו תמיד לחגור כהלכה את חגורות הבטיחות
שלכם.

מאחר שכריות האוויר צדדיות וכריות האוויר וילון אינן
מגנות על הנוסעים בכל סוגי התנגשויות הצד,
הקפידו תמיד לחגור כהלכה את חגורות הבטיחות
שלכם.

אזהרה
אזהרה

כריות האוויר צד דיות וכריות אוויר וילון
אינן מתוכננות להתנפח כאשר...
כריות האוויר צדדיות וכריות האוויר וילון אינן
מתוכננות להתנפח בתנאים שאין הן יכולות ,בדרך
כלל ,לספק הגנה לנוסע .התנאים האופייניים מוצגים
באיורים.
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כריות האוויר צדדיותוכריות האוויר וילון
מתנפחות בעוצמה רבה .אסור לנהג ולנוסע
הקדמי להוציא את זרועותיהם דרך החלונות
או להישען על הדלתות ,כדי להפחית את
הסכנה מפציעה חמור ה או קטלנית
מהתנפחות כרית אוויר צדדית או כרית אוויר
וילון.

£

כריות האוויר צדדיות וכריות האוויר וילון נועדו
להוסיף על ההגנה שמעניקות חגורות
הבטיחות של הנהג והנוסע הקד מי,
בהתנגשויות צד מסוימות .את חגורות
הבטיחות יש לחגור תמיד כהלכה ,והנהג
והנוסע הקד מי חיי בים לש בת זקופים
במושביהם ולא להישען על החלון או על הדלת.

£

£

אל תאפשר לנוסעים היושבים במושבים
האחוריים להיאחז בחוזקה במשענת הגב של
אחד המושבים הקדמיים ,כדי להפחית את
סכנת הפציעה מכרית אוויר צדדית
המתנפחת .יש לנקוט באמצעי זהירות
קפדניים ביחס לילדים.
אל תניח חפצים בסמוך למשענות הגב של
המושבים הקדמיים או לפניהן .החפצים
עלולים להפריע להתנפחות נכונה של כרית
האוויר צדדית  ,והם יכולים גם לגרום לפציעה
אם הם ייזרקו על ידי כרית האוויר הצדדיות
המתנפחת.

מערכת ריסון נוספת ) (SRSכרית אוויר*

אזהרה
£

אל תדביק מדבקות ותוויות ואל תכסה בריפוד
נוסף את משענות הגב של כל אחד מהמושבים
הקדמיים .הם עלולים להפריע להתנפחות
נכונה של כרית האוויר צדדית.

£

אל תתקין כיסויי מושבים על מושבים המכילים
כריות אוויר צדדיות .אל תכסה מחדש מושבים
הכוללים כריות אוויר צדדיות .הם עלולים
להפריע להתנפחות נכונה של כרית האוויר
הצדדיות.

£

אל תחבר מיקרופון ) (Aאו כל מכשיר אחר או
חפץ ,מסביב לחלק שנמצא באזור הפתיחה
של כריות אוויר וילון ) (Bמתנפחות ,כגון
השמשה הקדמית ,חלונות הצד בדלתות,
העמודים הקדמיים והאחוריים ,צדדי הגג או
ידיות האחיזה .כאשר כריות אוויר וילון
מתנפחות ,המיקרופון או ההתקנים האחרים
ייזרקו בכוח רב ,או שכריות האוויר וילון לא
תתנפחנה באופן נכון ,ויגרמו פציעות חמורות
או קטלניות.

אזהרה
£

אל תתלה קולב או חפץ כבד או חד אחר על ווי
המעילים .אם כרית האוויר וילון תתנפח ,הפריט
עלול להיזרק משם בכוח רב ,ולמנוע את
ההתנפחות הנכונה של כרית האוויר וילון .תלה
פריטי ביגוד ישירות על ווי המעילים )ללא
שימוש בקולבים( .וודא שאין חפצים כבדים או
חדים בתוך כיסי הבגדים שאתה תולה על ווי
המעילים.

£

אל תאפשר לילד להישען על דלת קדמית,
גם אם הילד יושב במושב בטיחות לילד .אסור
גם שראש הילד יישען או יהיה סמוך לאזור
המושב שממוקמת בו כרית אוויר צדדית או
סמוך לכרית אוויר וילון .מצב זה מסוכן אם
כרית אוויר צדדית או כרית אוויר וילון
תתנפחנה .אי הקפדה על הוראות אלה עלולה
לגרום פציעה חמורה או קטלנית לילד.

£

אנו ממליצים לבצע עבודות מסביב למערכות
כריות אוויר צדדיות וכריות אוויר וילון ,במרכזי
שירות של מיצובישי.

נורית אזהרה למערכת כרית
האוויר

4

נורית אזהרה למערכת כריות האוויר נמצאת על
לוח המחוונים .המערכת מבצעת בדיקה עצמית
בכל סיבוב של מתג ההתנעה למצב  ONאו
מעבר של מערכת ההפעלה למצב  .ONהנורית
נדלקת לכמה שניות וכבית .זהו מצב רגיל
המצביע על הפעלתה התקינה של המערכת.
אם ישנה תקלה ברכיב אחד או בכמה רכיבים של
המערכת ,הנורית תידלק ותמשיך לדלוק.
נורית אזהרה זו משותפת למערכת כריות האוויר
ולמערכת מותחני חגורות הבטיחות.

מושבים וחגורות בטיחות
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אזהרה
£

4

המצבים המתוארים להלן מרמזים על בעיה
בכריות האוויר ו/או במותחני חגורת
הבטיחות .קיימת סכנה שבמקרה של
התנגשות הם לא יפעלו כראוי או יפעלו
באופן פתאומי ללא התנגשות:
£

גם כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב ,ON
נורית האזהרה של מערכת ה  SRSאינה
נדלקת או שהיא ממשיכה לדלוק.

£

נורית האזהרה של מערכת ה SRS

טיפול במערכת כרית האוויר
אזהרה
£

כריות האוויר ומותחני חגורת הבטיחות
אמורים להפחית את הסיכון לפציעות
חמורות או קטלניות כתוצאה מהתנגשויות
מסוימות .באחד המצבים המתוארים
מעלה יש לפנות מיד למרכז שירות מורשה
של מיצובישי.
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£

אנו ממליצים שכל טיפול במערכת כרית האוויר
או בסביבתה יבוצע במרכז שירות מורשה של
מיצובישי.
טיפול לקוי ברכיבי מערכת כריות האוויר או
החיווט עלול לגרום להפעלה לא תקינה של
מערכת כריות האוויר או להשבתתה כליל .כל
אחד מהמצבים לעיל עלול לגרום פציעות
חמורות.

נדלקת במהלך נסיעה.

אזהרה

£

אל תבצע התאמות בגלגל ההגה ,מחזיר חגורת
הבטיחות או במכלול אחר במערכת .לדוגמה,
החלפת גלגל ההגה או שינויים בפגוש קדמי
או במבנה המרכב עלולים לפגוע בביצועי
המערכת ולגרום פציעות חמורות.

£

אם רכבך ניזוק ,אנו ממליצים על בדיקת
מערכת כרית האוויר במרכז שירות מורשה
של מיצובישי ,כדי לוודא שהיא במצב
הפעלה תקין.

£

בכלי רכב עם כריות אוויר צדדיות ,אל תבצע
שינויים במושבים הקדמיים ,בעמודים
המרכזיים ובקונסולה המרכזית .השינויים
עלולים לפגוע בביצועי מערכת  SRSולגרום
פציעות.

כמו כן ,אם גילית קרע או תפר פתוח באריג
המושב בסמוך לאזור כרית האוויר צדדיות,
אנו ממליצים לך לדאוג לבדיקת המושב
במרכז שירות מורשה של מיצובישי.

הערה
£

אם בכוונתך לגרוט את הרכב ,אנו ממליצים
לפעול לפי החוק ולפנות תחילה למרכז
שירות מורשה של מיצובישי ,כדי להסיר את
מערכת כריות האוויר.
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צג מידע רב תכליתי

לוח מחוונים

5
1
 .1מד סיבובי מנוע )טכומטר(
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(.
 .2צג מידע* ‹ עמ‘ 52
 .3מד מהירות
מידע*
 .4מתג צג
‹ עמ‘ 53

צג מידע רב תכליתי*
עצור את הרכב במקום בטוח לפני הפעלתו של
הצג.
המידע הבא מופיע בצג המידע הרבתכליתי :מד
מרחק ,מד נסיעה ,תצרוכת דלק ממוצעת וכד’.

.2
.3
.4
.5
6
7
8

זהירות
£

5-2

במהלך נהיגה שים לטכומטר ,כדי לוודא
שמהירות המנוע אינה עולה לאזור האדום
)סל“ד חריג(.

לוח מחוונים ובקרות

תצוגת טמפרטורה של נוזל קירור המנוע
‹ עמוד 56
תצוגת מצב של בורר הילוכים*
‹ עמוד 629
תצוגת של מגביל מהירות* ‹ עמוד 667
מחוון הילוכים* ‹ עמוד 625
מד דלק ‹ עמוד 56
אזהרת דרך קפואה ‹ עמוד 55
תצוגת המידע ‹ עמוד 53
תזכורת מועד השירות )טיפול( ‹ עמוד 57

הערה
£

כאשר מתג ההתנעה או מצב הפעלה
נמצאים ב ,OFFלא יוצגו מגביל מהירות,
מחוון הילוכים ,תצוגת מצב בורר הילוכים,
מד דלק ,תצוגת טמפרטורה של נוזל קירור
המנוע ואזהרת דרך קפואה.

צג מידע רב תכליתי

צג מידע
כל לחיצה על מתג הצג הרבתכליתי ) (Aמחליפה את התצוגה בסדר הבא:

5

.1
.2
.3
.4

מד מרחק ‹ עמוד 54
‹ עמוד 54
מד נסיעה
‹ עמוד 54
מד נסיעה
בקרת תאורת המחוונים ‹ עמוד 54

 .5תצוגת טווח הנהיגה ‹ עמוד 54
 .6תצוגת תצרוכת דלק ממוצעת ‹ 55
 .7תצוגת ”עצור וסע“* ‹ 55

 .8טמפרטורה חיצונית* ‹ 55
 .9תזכורת שירות )טיפול( )מרחק( ‹ 57
 .10תזכורת שירות )טיפול( )חודשים( ‹ 57

הערה
£

אם מתג ההתנעה או מצב ההפעלה במצב  ,OFFלא יוצגו טווח הנהיגה ,תצרוכת הדלק הממוצעת והטמפרטורה החיצוניות.

£

במהלך נהיגה לא תוצג תזכורת השירות אפילו בלחיצה על מתג הצג הרבתכליתי.

לוח מחוונים ובקרות
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מד מרחק

הערה

מד המרחק מציין את המרחק הכולל שעבר
הרכב.

£

בעת ניתוק המצבר לפרק זמן ארוך הזיכרון
של מד נסיעה בתצוגה
נמחק,
ו
ושוב חוזר ל . 0

בקרת תאורת מחוונים

מד הנסיעה מציין את המרחק שהרכב עבר
בנסיעה בין שתי נקודות.
דוגמת השימוש במד נסיעה:
.

ומד נסיעה

בעקבות כל לחיצה בת  2שניות או יותר על מתג
הצג הרבתכליתי ,יישמע צפצוף ותשתנה
בהירותו של לוח המחוונים.

ניתן למדוד שני מרחקים בו זמנית ,לדוגמה
והמרחק
המרחק מהבית ימדוד מד נסיעה
מנקודה מסוימת ימדוד מד נסיעה
.

תצוגה זו מראה את טווח הנהיגה המשוער )מרחק
משוער בק“מ או במיילים( .כאשר טווח הנהיגה יורד
מתחת ל  50ק“מ ) 30מיילים( לערך ,יוצג סמל
”“.

כדי להחזיר את התצוגה ל ” ”0לחץ על מתג הצג
הרבתכליתי במשך  2שניות או יותר .רק הקריאה
הנוכחית של התצוגה תתאפס.
דוגמא

5-4

£

הערה

 .1רמת הבהירות
מוצג  ,רק מד נסיעה

לוח מחוונים ובקרות

באפשרותך לכוונן את התאורה של לוח
המחוונים ל 8רמות שונות ,בעוד שפנסי חניה
דולקים או לא .בעקבות כל ירידה בשתי רמות
בהירות ,ייכבה מקטע אחד המציין בהירות.
אם רכבך מצויד בבקרת פנסים אוטומטית,
כאשר מתג התאורה במצב  OFFתאורת לוח
המחוונים מותאמת אוטומטית לבהירות
התאורה החיצונית.
רמת הבהירות של לוח המחוונים נשמרת
בזיכרון אחרי שמתג ההתנעה מסובב לOFF
או מצב ההפעלה מועבר למצב .OFF

טווח נהיגה

איפוס מד נסיעה

אם מד נסיעה
יתאפס.

£

£

מד נסיעה

5

הערה

 .2מתג הצג הרבתכליתי

£

טווח הנהיגה נקבע על סמך תצרוכת הדלק.
הוא עשוי להשתנות בשל תנאי וסגנון
נהיגה .התייחס למרחק שמוצג כאל ערך
יחסי בלבד.

צג מידע רב תכליתי

הערה
£

בעקבות התדלוק מתעדכן טווח הנהיגה.
עם זאת ,אם תוסיף כמות דלק קטנה ,לא
יוצג הערך הנכון .תדלק מיכל מלא בכל
הזדמנות.

£

לעתים רחוקות ערך הטווח עשוי להשתנות,
אם הרכב חונה בעלייה תלולה מאוד .השינוי
נובע מתזוזת הדלק במיכל אינו מציין תקלה.

£

ניתן לשנות את יחידות המדידה של התצוגה
בהתאם להעדפותיך )ק“מ או מיילים( .עיין
בנושא ”שינוי בהגדרות התפקוד“ בעמוד
.58

תצוגה של תצרוכת דלק ממוצעת
על הצג מופיע תצרוכת הדלק הממוצעת מהאיפוס
האחרון עד עכשיו .ניתן לאפס את תצרוכת הדלק
הממוצעת באופן אוטומטי ) (Auto resetאו ידני
) .(Manual resetלמידע נוסף על שינוי ההגדרות
של תצרוכת הדלק הממוצעת ,עיין בנושא “שינוי
בהגדרות התפקוד“ בעמוד .58

הערה

הערה
£

אחרי סיבוב של מתג ההתנעה למצב ON
או אחרי מעבר למצב הפעלה  ,ONיאופס

£

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

£

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

£

ברירת המחדל עבור האיפוס היא איפוס
אוטומטי.

תצוגת טמפרטורה חיצונית*

£

מציגה את הטמפרטורה מחוץ לרכב.

הזמן המצטבר.

5

תצרוכת הדלק הממוצעת תלויה בתנאי
נהיגה )תנאי דרך וסגנון נהיגה וכד’( .מערך
המוצג עשוי להיות שונה מתצרוכת הדלק
בפועל .התייחס אל הערך המוצג כאל הנחיה
כללית בלבד.

£

£

זיכרון האיפוס הידני או זיכרון האיפוס
האוטומטי של תצרוכת הדלק הממוצעת
יימחקו ,אם ינותק המצבר.

ניתן לשנות את יחידות המידה בהתאם
להעדפותיך ) °Cאו  .(°Fעיין בנושא “שינוי
בהגדרות התפקוד“ בעמוד .58

£

£

ניתן לשנות את יחידות המידה המופיעות על
הצג )ק“מ/ל’ ,ל‘ 100/ק“מ ,גלון/מייל( .עיין
בנושא ”שינוי בהגדרות התפקוד“ בעמוד
.58

ערך הטמפרטורה המוצג עשוי להשתנות
מהטמפרטור ה בפועל ,בהתאם לתנאי
הנהיגה או גורמים אחרים.

תצוגת עצור וסע )*(AS&G
על הצג מופיע הזמן המצטבר שבמהלכו מערכת
) (Auto Stop & Go) AS&Gמערכת הדממת
מנוע במצב סרק( כבתה את המנוע.

הערה

אזהרת דרך קפואה
אם הטמפרטורה החיצונית יורדת מתחת ל ,3°C
יישמע צליל אזהרה וסמל האזהרה של הטמפרטורה
החיצונית ) (Aיהבהב במשך  10שניות לערך.

עיין בנושא “מערכת עצור וסע“ בעמוד .622
לוח מחוונים ובקרות
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זהירות
£

אם המנוע מתחמם יתר על המידה ,יהבהב
הסמל  .במקרה זה יגיע תרשים העמודות
לאזור האדום .החנה את רכבך מיד במקום
בטוח ונקוט את האמצעים הנדרשים .עיין
בנושא ”חימום יתר של מנוע“ בעמוד .83

5
זהירות
£

הדרך עלולה להתכסות בקרח ,גם אם
הסמל לא מהבהב .היה זהיר במהלך נהיגה.

התצוגה מציינת את כמות הדלק שנותרה במיכל
לאחר הפעלת ההצתה.

התצוגה מציינת את הטמפרטורה של
נוזל קירור המנוע .אם נוזל החימום
התחמם ,יהבהב הסמל .
  1מלא

5-6

לוח מחוונים ובקרות

£

ייתכן כי יידרשו כמה שניות להתייצבות
התצוגה לאחר תדלוק.

£

אם התדלוק בוצעה בעוד שמתג ההתנעה/
מצב ההפעלה היה במצב  ,ONייתכן כי מד
הדלק יציג ערכים לא נכונים.

£

הסמל לצד מד הדלק ) (Aמציין שדלתית
מילוי הדלק נמצאת בצד שמאל של הרכב.

מד דלק

תצוגה של טמפרטורת נוזל
הקירור

עקוב אחרי הטמפרטורה של נוזל הקירור במהלך
הנהיגה.

הערה

  0ריק

אזהרת כמות דלק שנותרה
אם כמות הדלק שנותרה היא כ 10ליטרים או
פחות )מקטע אחד מוצג( ,כאשר מתג ההתנעה
מסובב למצב  ONאו מצב ההפעלה היה במצב
 ,ONהמקטע במד הדלק מהבהב .אם כמות
והקוו הגרפי
הדלק שנותרה פוחתת ,הסמל
יהבהבו.

צג מידע רב תכליתי

הערה

זהירות
£

אם מפלס הדלק במיכל נמוך מאוד
לעצור את הרכב .התרוקנות של מיכל
הדלק עלולה לגרום נזק למערכת הדלק.

יש

£

כמו כן ,ניתן לשנות את ההגדרות של מועד
הטיפול הבא .כדי לשנות את הגדרות התצוגה,
פנה למרכז שירות מורשה של מיצובישי.
למידע נוסף פנה למרכז שירות מורשה של
מיצובישי.

הערה
£

בהתאם למפרט הר כב ,מרווח הזמן עד
לבדיקה התקופתית הבאה עשוי להיות שונה
מההמלצה של חברת מיצובישי מוטורס.

בעליות או עיקולים ייתכן כי יוצג ערך לא נכון
בשל תזוזת הדלק במיכל.

 .2סמל זה מודיע שהגיע המועד של הבדיקה
התקופתית .נא פנה למרכז שירות מורשה
של מיצובישי.
 .3אחרי שרכבך נבדק במרכז שירות מורשה
מטעם כלמוביל בע“מ ,מוצג הזמן עד
הבדיקה התקופתית הבאה.

5

איפוס
ניתן לאפס את התצוגה ““ בעוד שמתג
ההתנעה/מערכת ההפעלה במצב .OFF

מרחק
 .1לאחר כמה לחיצות קלות על מתג הצג הרב
תכליתי תשתנה תצוגת המידע לתצוגה של
תזכורת השירות.

תזכורת שירות )טיפל(

זמן

מציגה את הזמן המשוער הנותר עד לטיפול
השירות התקופתי שהמליץ היצרן .אם הגיע מועד
השירות ,יוצג סמל ““ .סמל המפתח מציין
את הבדיקה התקופתית.
 .1הצג את הזמן הנותר עד הבדיקה
התקופתית הבאה.

הערה
£

המרחק מוצג ביחידות של  100ק“מ .הזמן
מוצג בחודשים.
לוח מחוונים ובקרות
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 .2לחץ על מתג הצג במשך  2שניות או יותר עד
שסמל המפתח מתחיל להבהב) .אם לא
מתבצעת שום פעולה תוך שניות מתחילת
הבהוב ,הצג חוזר למצבו המקורי(.

5

 .3לחץ קלות על מתג הצג בעוד שהסמל
מהבהב ,כדי לשנות את התצוגה ממצב
““ ל  .CLEARלאחר מכן יוצג הזמן עד
הטיפול התקופתי הבא.

הערה
£

לא ניתן לאפס את התצוגה ““ בזמן
שמתג ההתנעה/מצב ההפעלה ב.ON

£

כאשר מוצג הסמל ““ לאחר מרחק
פרק זמן מסוימים ,תצוגה מתאפסת ומוצג
הזמן עד לבדיקה התקופתית הבאה.

£

אם אתה מאפס בטעות את התצוגה ,פנה
למרכז שירות מורשה של מיצובישי.

שינוי הגדרות התפקוד
ניתן לשנות את ההגדרות בתפקודים הבאים :אופן
איפוס של תצרוכת דלק ממוצעת ,יחידות של
תצרוכת דלק ,יחידות מידה של טמפרטורה ,בעוד
שמתג ההתנעה/מערכת ההפעלה במצב .ON

זהירות
£

5-8

הלקוח אחראי לביצוע בדיקות ושירותי
תחזוקה תקופתיים .בדיקות וטיפולים שבוצעו
בזמן עוזרים למנוע תאונות ותקלות.

לוח מחוונים ובקרות

זהירות
£

אין להפעיל את התצוגה במהלך נהיגה.

£

כדי להפעיל את המערכת ,עצור את רכבך
במקום בטוח.

שינוי אופן האיפוס של תצרוכת דלק
ממוצעת
ניתן לאפס את תצוגת תצרוכת הדלק באופן ידני
או אוטומטי.
 .1בלחיצה קלה על מתג הצג הרבתכליתי
משתנה התצוגה לתצוגת טווח נהיגה .עיין
בנושא “צג מידע“ בעמוד .”53
 .2בלחיצה בת  2שניות על מתג הצג בתצוגת
טווח הנהיגה באפשרותך לשנות את אופן
האיפוס ) :Aאיפוס אוטומטי :B ,איפוס ידני(.
איפוס ידני

איפוס אוטומטי

צג מידע רב תכליתי
איפוס ידני
£

£

£

כאשר תצרוכת הדלק הממוצעת מוצגת
ואתה לוחץ לחיצה ארוכה על מתג הצג
הרבתכליתי ,יאופס ערך התצרוכת המוצג.

]מלבד כלי רכב עם מערכת ההפעלה
החכמה[

בעקבות ביצוע הפעולה הבאה יוחלף מצב
ההפעלה מידני לאוטומטי.

מתג ההתנעה במצב  ACCאו  LOCKבמשך
 4שעות או יותר.

ֱ ]מלבד כלי רכב עם מערכת הפעלה חכמה[

]כלי רכב עם מערכת ההפעלה החכמה[

סובב את מתג ההתנעה ממצב  ACCאו
 LOCKלמצב .ON

מערכת ההפעלה במצב  ACCאו OFF

ֱ]כלי רכב עם מערכת ההפעלה החכמה[

במשך  4שעות או יותר.

שנה את מצב ההפעלה מ  ACCאו OFF
ל .ON

המעבר למצב אוטומטית מתבצע באופן
אוטומטי .אם הושלם מעבר למצב ידני ,יוצגו
הנתונים מהאיפוס האחרון.

כאשר מוצגת תצרוכת הדלק הממוצעת אם
תחזיק את מתג הצג הרבתכליתי לחוץ,
תאופס התצרוכת המוצגת.

 .2לחץ על מתג הצג במשך  5שניות עד
להישמע שני צפצופים.
 .3לחץ על מתג הצג והחזק אותו לחוץ כדי
לעבוד בין יחידות המידה הזמינות בסדר הבא:
km/L‹ mpg ‹ L/100km ‹ Km/L

הערה
£

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

£

זיכרון האיפוס הידני או האיפוס האוטומטי
נמחק ,אם המצבר מנותק.

£

הגדרת האיפוס הראשונית )ברירת מחדל(
היא איפוס אוטומטי.

איפוס אוטומטי
£

כאשר מתג ההתנעה או מערכת ההפעלה
נמצאים בתנאים הבאים ,תצרוכת הדלק
הממוצעת מתאפסת אוטומטית.

 .1כמה לחיצות קלות על מתג הצג הרב
תכליתי מחליפות את התצוגה לתצרוכת
הדלק הממוצעת .עיין בנושא “תצוגת מידע“
בעמוד .53

שינוי יחידות מידה של תצרוכת הדלק
ניתן לשנות את יחידות המידה המוצגות של
תצרוכת הדלק .יחידות המרחק והכמות משתנות
אף הן ,כדי להתאים ליחידות התצרוכת שנבחרו.
לוח מחוונים ובקרות
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5

צג מידע רב תכליתי

הערה

5

£

יחידות המידה המוצגות עבור טווח הנהיגה
ותצרוכת הדלק הממוצעת משתנות ,אך
יחידות המידה של המחוג )מד מהירות( ,מד
המרחק ,מד הנסיעה ותזכורת השירות
נותרות ללא שינוי.

£

הזיכרון של היחידות המוגדרות נמחק אם
המצבר מנותק ,והתצוגה חוזרת אוטומטית
להגדרות המפעל.

יחידות המרחק משתנות אף הן בשילובים
הבאים ,כדי להתאים ליחידות המידה שנבחרו
עבור תצרוכת דלק.
תצרוכת דלק

מרחק )טווח נהיגה(

Km/L

ק“מ

L/100km

ק“מ

mpg

מייל

שינוי יחידות המידה של הטמפרטורה
ניתן לשנות את יחידות המידה עבור טמפרטורה
חיצונית.

 5-10לוח מחוונים ובקרות

 .1כמה לחיצות קלות על מתג הצג הרב
תכליתי משנות את התצוגה לתצוגת
הטמפרטורה החיצונית.
עיין בנושא “תצוגת מידע“ בעמוד .53
 .2כל לחיצה בת  2שניות על מתג הצג בתצוגת
הטמפרטורה החיצונית ,ניתן לשנות את
יחידות הטמפרטורה מ  °Cל  °Fולהיפך.

הערה
£

יחידת המידה המופיעה בלוח המזגן
מתואמת לזו של הטמפרטורה החיצונית
המוצגת בצג הרבתכליתי.
עם זאת °C ,או  °Fלא מוצגות על לוח
המזגן.

נוריות חיווי ואזהרה

נוריות חיווי )צג רבתכליתי(

5

 .1נורית חיווי של פנס ערפל קדמי*
‹ עמ‘ 512
 .2נורית חיווי של איתות  /תאורת חירום
‹ עמ‘ 512
 .3נורית חיווי של אור גבוה ‹ עמ‘ 512
 .4נורית חיווי ”עצור וסע“* ‹ עמ‘ 622
 .5נורית חיווי של נועל דיפרנציאל אחורי*
‹ עמ‘ 645
 .6נורית חיווי של פעולת *2WD/4WD
‹ עמ‘ 637

 .7נורית חיווי של טווח נמוך*
‹ עמ‘  ,637עמ‘ 642
 .8נורית חיווי )ירוקה( של אזהרת סטייה
מנתיב ) (LDWבמצב המתנה*
‹ עמ‘ 672
נורית אזהרת ) LDWכתומה(* ‹ עמ‘ 672
 .9נורית חיווי של פנסי חניה ‹ עמ‘ 513
 .10נורית חיווי של  LDWמופעלת* ‹ עמ‘ 672
 .11נורית חיווי של פנס ערפל אחורי ‹ עמ‘ 512

 .12נורית חיווי של בקרת שיוט* ‹ עמוד 663
 .13נורית אזהרה של מסנן חלקיקים דיזל )*(DPF
‹ עמ‘ 620
 .14נורית חיווי של חימום קדם מנוע דיזל
‹ עמ‘ 513
 .15נורית אזהרה של טעינת מצבר ‹ עמ‘ 514
 .16נורית אזהרה של בדיקת מנוע ‹ עמ‘ 514
 .17נורית חיווי של מסנן דלק ‹ עמ‘ 513

לוח מחוונים ובקרות
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נוריות חיווי
 .18נורית אזהרה של טמפרטורת שמן של תיבת
הילוכים אוטומטית ‹ עמ‘ 632
 .19נורית אזהרה של לחץ שמן מנוע
‹ עמ‘ 515
 .20נורית חיווי ”עצור וסע“  ‹ *OFFעמ‘ 625

5

 .21צג מידע רב תכליתי ‹ עמ‘ 52
 .22לפרטים ,עיין בנושא “הפעלת אזהרה“
‹ עמ‘ ) .312אם מותקן(
 .23לפרטים ,עיין בנושא “הפעלת אזהרה“
‹ עמ‘ ) 312אם מותקן(
 .24נורית אזהרה של דלת פתוחה ‹ עמ‘ 515
 .25נורית אזהרה/תזכורת חגורת בטיחות
‹ עמ‘ 48
 .26נורית אזהרה של מערכת ) *ABSמערכת
למניעת נעילת גלגלים( ‹ עמ‘ 657
 .27נורית חיווי של מערכת בקרת יציבות אקטיבית
ובקרת האחיזה* ) ‹ (ASTCעמ‘ 660
 .28נורית חיווי של בקרת יציבות אקטיבית
) *(ASTCאינה פעילה ‹ עמ‘ 660
 .29נורית אזהרה של כרית אוויר* ‹ עמ‘ 431
 .30נורית אזהרה של בלמים ‹ עמ‘ 513
 .31נורית חיווי של פעולת *2WD/4WD
‹ עמ‘ 642
 5-12לוח מחוונים ובקרות

נורית חיווי של אור גבוה

נוריות חיווי
נורית חיוויי איתות/נורית אזהרה
איתות חירום

הנורית תידלק בעת שימוש באור
גבוה.

נוריות חיווי אלו מהבהבות
במצבים הבאים:

נורית חיווי של פנס ערפל קדמי*
£

כאשר אתה מזיז את ידית
האיתות ,כדי להפעיל פנס
איתות .עיין בנושא “ידית
איתות“ בעמוד
.518
בעקבות לחיצה על מתג
תאורת החירום .עיין בנושא
“מתג תאורת חירום“
בעמוד .519
כאשר תאורת החירום
נדלקת אוטומטית בעקבות
בלימת פתע תוך כדי נהיגה.
עיין בנושא ”פנס בלימת
חירום“ בעמוד .656

הנורית תידלק כאשר פנסי
הערפל הקדמיים פועלים.

נורית חיווי של פנס ערפל אחורי
הנורית תידלק כאשר פנס
הערפל האחורי פועל.

נוריות אזהרה

נורית חיווי של פנסי חניה*
נורית חיווי זו נדלקת כאשר
פנסי חניה פועלים.

נורית חיווי של חימום קדם
מנוע דיזל
נורית חיווי זו תידלק כאשר מתג
ההתנעה נמצא במצב  ONאו
מערכת ההפעלה מועברת
למצב  .ONכאשר מצת הלהט
מתחמם ,נורית החיווי תכבה
וניתן יהיה להתניע את המנוע.

הערה
£

אם המנוע קר ,נורית החיווי של חימום
הקדם תהיה דלוקה במשך זמן רב יותר.

הערה
£

אם המנוע לא הותנע תוך  5שניות מכיבוי
של נורית החיווי של חימום הקדם ,החזר
את מתג ההתנעה למצב  LOCKאו את
מערכת ההפעלה למצב  .OFFלאחר מכן,
סובב את המתג למצב  ONאו העבר את
מערכת ההפעלה למצב  ,ONכדי לחמם
את המנוע שוב.

£

אם המנוע חם ,לא תידלק נורית החיווי של
חימום הקדם של מנוע דיזל ,אפילו לאחר
הפעלת הצתה.

נורית חיווי של מסנן דלק
נורית החיווי תידלק כאשר מתג
ההתנעה נמצא במצב  ONאו
מערכת ההפעלה מועברת
למצב  ONותיכבה לאחר
התנעת המנוע .אם הנורית דולקת כאשר המנוע
פועל ,הדבר מצביע על הצטברות מים במסנן
הדלק .במקרה כזה נקז את המים ממסנן הדלק.

נוריות אזהרה
נורית אזהרה של בלמים
נורית אזהרה זו תידלק בעת
שמתג ההתנעה נמצא במצב
 ONאו מערכת ההפעלה
מועברת למצב  ONותיכבה
לאחר מספר שניות.
וודא תמיד שהנורית כבתה לפני הנהיגה.
כאשר מתג ההתנעה במצב  ,ONנורית האזהרה
תדלק במצבים הבאים:
 £כאשר בלם החניה מופעל.
 £כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך.
£

כאשר תפקוד של חלוקת כוח הבלימה אינו
פועל נכון.

בעוד שמתג ההתנעה או מערכת ההפעלה
במצב  ,ONיישמע צפצוף בתנאי הבא:
£

מהירות הרכב גבוהה מ  8קמ“ש ובלם
החניה מופעל.

עיין בנושא ”הסר מים במסנן הדלק“ בעמוד .85
לאחר שהנורית כבתה באפשרותך להמשיך לנהוג.
אם הנורית אינה כבית או נדלקת מעת לעת ,מומלץ
לבדוק את הרכב.
לוח מחוונים ובקרות
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5

זהירות
£

5

£

במצבים שהלן ,ביצועי הבלמים עלולים
להיפגע או שהרכב עלול להיות בלתי יציב,
אם הבלמים יופעלו בפתאומיות .לכן ,הימנע
מנהיגה במהירויות גבוהות או הפעלה
פתאומית של הבלמים .בנוסף עצור את
הרכב מיד במקום בטוח ,ובדוק אותו.
 £נורית אזהרת הבלמים אינה נדלקת בעת
שילוב בלם החניה או אינה כבית בעת
שחרור בלם החניה.
 £נורית אזהרת  ABSונורית אזהרת מערכת
בלמים ,תידלקנה בוזמנית.
לפרטים עיין בנושא “נורית אזהרת “ABS
בעמוד .657
 £נורית אזהרת הבלמים נשארת דלוקה
במהלך הנהיגה.
יש לעצור את הרכב באופן הבא ,כאשר נפגעו
ביצועי הבלמים.
 £לחץ על דוושת הבלם בעוצמה חזקה יותר
מהרגיל .גם אם דוושת הבלמים נעה
למטה עד סוף מהלכה ,שמור אותה לחוצה
למטה בחוזקה.
 £אם הבלמים אינם מתפקדים ,השתמש
בבלימת המנוע כדי להפחית את מהירותך,
ומשוך בזהירות את ידית בלם החניה .לחץ
על דוושת הבלם ,כדי להפעיל את פנסי
הבלימה ,ולהתריע לכלי הרכב מאחוריך.
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נורית אזהרה של בדיקת מנוע
נורית זו היא חלק ממערכת
אבחון המבקרת את זיהום
האוויר ,מערכת בקרה של
המנוע ושל תיבת ההילוכים
האוטומטית.

זהירות
£

הנורית תידלק או תהבהב כאשר אובחנה בעיה
באחת מהמערכות הלו.
אף על שניתן לנהוג ברכב ואין צורך בגרירה ,מומלץ
לבדוק את הרכב בהקדם האפשרי.
נורית זו גם תידלק למשך מספר שניות בעת שמתג
ההתנעה או מערכת ההפעלה מועברים למצב ON
ותיכבה לאחר התנעת המנוע .אם הנורית אינה
כבית לאחר התנעת המנוע ,אנו ממליצים לך לבדוק
את הרכב.

אם הנורית דולקת כאשר המנוע פועל,
הימנע מנהיגה במהירות גבוהה ,ודאג
לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של
מיצובישי .תיתכן פגיעה בתגובות של דוות
ההאצה ושל דוושת הבלם.

הערה
£

יחידת הבקרה האלקטרונית של המנוע
המכילה את מערכת האבחון ,כוללת בתוכה
נתוני תקלות שונים )בפרט לגבי מערכת גזי
הפליטה( המאוחסנים במערכת.

הנתונים יימחקו בעת ניתוק המצבר .הדבר יקשה
על אבחון מהיר .על כן אל תנתק את כבל המצבר
בעת שנורית אזהרת המנוע דולקת.

זהירות
£

נהיגה ממושכת עם הנורית דולקת עלולה
לגרום נזק נוסף למערכת בקרת הפליטה .כמו
כן ,צריכת הדלק ויכולת הנהיגה ברכב עלולות
להיפגע.

£

אם הנורית אינה נדלקת בעת סיבוב מתג
ההתנעה למצב  ,ONמומלץ לבדוק את
הרכב.

נורית אזהרת טעינה
נורית זו נדלקת כאשר מתג
ההתנעה או מערכת ההפעלה
מועברים למצב  ONוכבית בעת
התנעת המנוע.

מתג תאורה משולב פנסים ראשיים ואור נמוך

זהירות
£

אם הנורית נדלקת כאשר המנוע פועל ,ייתכן
כי ישנה תקלה במערכת הטעינה.
החנה מיד את הרכב במקום בטוח ודאג
לבדוק אותו.

הערה
 £אין להתייחס לנורית אזהרה של לחץ השמן
כאמצעי המציין את מפלס השמן של המנוע.
יש לבדוק את מפלס השמן באמצעות מדיד
השמן.

מתג תאורה משולב של
פנסים ראשיים ואור נמוך
פנסים ראשיים
הערה

נורית אזהרה של לחץ שמן
נורית זו נדלקת כאשר מתג
ההתנעה או מערכת ההפעלה
מועברים למצב  ,ONוכבית
לאחר שהמנוע מותנע.
אם היא נדלקת כאשר המנוע
פועל ,לחץ השמן נמוך מדי.
במקרה זה ,כבה מיד את המנוע ודאג לבדיקתו.

5

נורית אזהרת של דלת פתוחה
£

אל תשאיר את הפנסים הראשיים ופנסים
אחרים דולקים למשך זמן רב ,בעת שהמנוע
דומם )אינו פועל( ,אחרת המצבר עלול
להתפרק.

£

אם יורד גשם או אם הרכב נשטף ,החלק
הפנימי של העדשות מתערפל לפעמים ,אין
זו בעיה תפקודית .כאשר הפנס מופעל ,החום
יסיר את הערפול .עם זאת ,אם מצטברים מים
בפנס ,אנו ממליצים לך לבדוק אותו.

הנורית נדלקת כאשר הדלת
סגורה חלקית או כאשר הדלת
פתוחה באופן מלא.

אם הרכב מגיע למהירות של כ 8קמ“ש והדלת
פתוחה או סגורה חלקית ,נורית האזהרה תהבהב
ובו זמנית יישמעו  4צפצופי אזהרה.

זהירות
 £אם הנורית נדלקת כאשר מפלס השמן
אינו נמוך ,בדוק את המערכת.
 £נורית זו אינה מציינת את כמות השמן בבית
הארכובה .כמות השמן נבדקת באמצעות
מדיד השמן כאשר המנוע אינו פועל.
 £אם תמשיך לנסוע בעוד שלחץ שמן נמוך או
כאשר הנורית דולקת ,המנוע עלול להפסיק
לפעול.

זהירות
 £לפני תחילת נסיעה בדוק שנורית האזהרה
אינה דולקת.

סוג 1
סובב את המתג להפעלת הפנסים הראשיים.

לוח מחוונים ובקרות
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מתג תאורה משולב פנסים ראשיים ואור נמוך
OFF

AUTO

5
OFF

כל הפנסים כבויים.
פנסי חניה ,תאורה אחורית ,תאורת
לוחית רישוי ולוח המחוונים דולקים.
פנסים ראשיים ושאר הפנסים
דולקים.

כאשר מתג ההתנעה או מערכת
ההפעלה מועברים למצב ,ON
הפנסים הראשיים והפנסים הבאים:
החניה ,האחוריים ,לוחית הרישוי ולוח
המחוונים יופעלו ותופסק פעילותם
באופן אוטומטי ,בהתאם לרמת
התאורה החיצונית .כל הפנסים
ייכבו אוטומטית ,כאשר מתג
ההתנעה או מערכת ההפעלה
יועברו למצב .OFF
פנסי חניה ,תאורה אחורית ,תאורת
לוחית רישוי ולוח המחוונים דולקים
פנסים ראשיים ושאר הפנסים דולקים

£

£

אל תכסה את החיישן ) (Aעבור הבקרה
האוטומטית של הדלקה/כיבוי ,בהדבקת
מדבקה או תווית על השמשה הקדמית.

אם הפנסים אינם דולקים ומכובים כאשר
מתג תאורה נמצא במצב  ,AUTOהפעל
באופן ידני את המתג .אנו ממליצים לך לבדוק
את הרכב.

הערה

סוג 2
סובב את המתג להפעלת הפנסים הראשיים.

כל הפנסים כבויים

הערה

£

ניתן לכוונן את רגישותם של ההדלקה והכיבוי
האוטומטיים .למידע נוסף פנה למרכז שירות
מורשה של מיצובישי.

£

אם פנסי הערפל הקדמיים )אם קיימים(
נדלקים בעת הצורך בעוד שהמתג המשולב
במצב  ,AUTOהם ייכבו אוטומטית ,כאשר
מתג ההתנעה/מערכת ההפעלה יועברו
למצב .OFF

כיבוי אוטומטי של פנסים )פנסים
ראשיים ,פנסי ערפל וכו’(
אם הפעולה הבאה מתבצעת כאשר מתג
התאורה במצב
 ,הפנסים כבים אוטומטית
בעקבות פתיחה של דלת הנהג.
]מלבד כלי רכב עם מערכת הפעלה חכמה[
מתג ההתנעה מסובב למצב  ACCאו  LOCKאו
המפתח מוסר ממתג ההתנעה.
]כלי רכב עם מערכת הפעלה חכמה[
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מערכת ההפעלה מועברת למצב  OFFאו
.ACC
£

אם הפעולה הבאה מתבצעת בעוד שמתג
 ,הפנסים כבים
התאורה במצב
אוטומטית ,דלת הנהג נותרת סגורה במשך
 3דקות לערך.
]מלבד כלי רכב עם מערכת הפעלה חכמה[
מתג ההתנעה מסובב למצב  ACCאו
 LOCKאו המפתח מוסר ממתג ההתנעה.

אם דלת הנהג נפתחת בעוד שהמפתח במצב
 ACCאו  LOCKמוסר ממתג ההתנעה והפנסים
דולקים.
]כלי רכב עם מערכת הפעלה חכמה[
אם דלת הנהג נפתחת כאשר מערכת ההפעלה
במצב  OFFאו  ACCוהפנסים דולקים.
בשני המקרים יופסק הצליל אוטומטית ,אם
תפקוד הניתוק האוטומטי מופעל ,מתג התאורה
מסובב למצב  OFFאו הדלת נסגרת.

]כלי רכב עם מערכת הפעלה חכמה[
מערכת ההפעלה מועברת למצב  OFFאו
.ACC

הערה
£

ניתן לנטרל את תפקוד כיבוי הפנסים
האוטומטי.

£

למידע נוסף פנה למרכז שירות מורשה של
מיצובישי.

צליל התרעה של פנסים דולקים
אם מתבצעת הפעולה הבאה ,יישמע צליל
התרעה כדי להזכיר לנהג לכבות את הפנסים.

5
מהבהב פנסים ראשיים

תאורה לנסיעה ביום
הפנסים לנסיעה ביום נדלקים כאשר המנוע פועל,
מתג התאורה במצב  OFFאו  AUTOוהפנסים
האחוריים מכובים.

האור הגבוה מהבהב כאשר הידית נמשכת קלות
למצב ) ,(2וההבהוב יופסק ברגע שחרור הידית.
כאשר האור הגבוה דולק ,יידלק מחוון האור הגבוה
בלוח המחוונים.

הערה

אור גבוה/נמוך
 ,האור משתנה
כאשר מתג התאורה במצב
מגבוה לנמוך )או להיפך( בעקבות כל משיכה
מלאה ) (1של הידית .בעוד שהאור הגבוה דולק,
מחוון האור הגבוה בלוח המחוונים דולק אף הוא.

£

האור הגבוה יכול להבהב גם כשמתג
התאורה נמצא במצב .OFF

£

אם אתה מכבה את הפנסים הראשיים
כאשר מתג התאורה מכוון למצב אור גבוה,
יידלק האור הנמוך אוטומטית ,בפעם
הבאה שבה יופעל מתג התאורה במצב
.

ֱ]מלבד כלי רכב עם מערכת הפעלה חכמה[
לוח מחוונים ובקרות
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מתג כוונון פנסים ראשיים

מתג כוונון פנסים ראשיים*
זווית אלומת האור של הפנסים הראשיים משתנה
בהתאם לעומס הרכב.

5

ידית איתות

הערה
£

כאשר אתה מכוונן את מצב הפנסים
הראשיים ,סובב את הגלגלת ל 0תחילה
)מצב האור הגבוה(.

באמצעות מתג כוונון הפנסים הראשיים ניתן לכוונן
את מרחק ההארה )במצב אור נמוך( ,כך שהפנסים
לא יסנוורו את נהגי הרכבים ממול.
קבע את מתג הכוונון )ראה בטבלה שלהלן( למצב
המתאים ע“פ מספר הנוסעים והעומס ברכב.

בעת הפעלת הידית פנסי האיתות מהבהבים
)כאשר מתג ההתנעה או מערכת ההפעלה במצב
 .(ONבאותו זמן ,גם מחוון האיתות מהבהב.

מתג במצב
)תא נוסעים (Club
מתג במצב
)תא נוסעים כפול(
מתג במצב
:£

0

 3או 4

 1נוסע
 :עומס מלא בתא המטען

 .1פנסי איתות
בעת איתות פניה רגילה השתמש במצב ).(1

מתג במצב   0נהג בלבד

זהירות
£

יש להשלים את כל ההתאמות לפני תחילת
הנסיעה .אל תנסה לכוונן את הפנסים
במהלך נהיגה כדי לא לגרום תאונה.
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הידית תחזור אוטומטית עם השלמת הפניה.

מצב המתג  3נהג  +מטען מלא.
למעט רכבים המצוידים בפנסי
פריקת גז וצמיגי  16אינץ’

 .2בהזזה קלה של ידית למצב ) (2לשם החלפת
נתיב ,יהבהבו פנסי האיתות ומחווני האיתות
כל עוד הידית מופעלת.

מצב המתג  4נהג  +מטען מלא.
רכבים המצוידים בפנסי פריקת
גז וצמיגי  16אינץ’

כמו כן ,כאשר אתה מזיז את ידית האיתות
למצב ) (2ומשחרר אותה ,פנסי האיתות
ומחווני האיתות בלוח המחוונים יהבהבו 3
פעמים.

מתג אורות מצוקה

הערה
£

אם הפנסים מהבהבים במהירות ,ייתכן
שהנורה בפנס האיתות שרופה .אנו
ממליצים על בדיקת הרכב.

£

ניתן להפעיל את התפקודים הבאים.
£

£

£

£

דחוף את המתג כדי להפעיל את אורות המצוקה.
דחוף אותו שנית לכיבוי אורות מצוקה.
בעת הפעלת המתג ,כל פנסי האיתות ברכב
מהבהבים בו זמנית ובאופן מתמשך ,כך גם נוריות
החיווי בלוח הלוח מחוונים.

מתג פנסי ערפל*
מתג פנסי ערפל קדמיים*
ניתן להפעיל את פנסי הערפל הקדמיים רק כאשר
הפנסים הראשיים או הפנסים האחוריים דולקים.
לצורך הדלקת פנסי הערפל הקדמיים ,סובב
את הכפתור בכיוון  .ONבמצב זה תידלק גם נורית
החיווי בלוח המחוונים .לכיבוי הפנסים סובב את
הכפתור בכיוון  .OFFהכפתור חוזר אוטומטית
למצבו המקורי עם שחרורו.

הבהוב פנסי האיתות כשידית האיתות
מופעלת כאש רמתג ההתנעה או מערכת
ההפעלה נמצא במצב .ACC
ניתן לנטרל את ההבהוב הקצר )3
פעמים( של פנסי האיתות בעת החלפת
נתיב.
ניתן לכוונן את הזמן הדרוש להפעלת
ההבהוב הקצר.
החלפת צליל הצפצוף הנשמע עם
הבהוב הפנסים.

הערה

למידע נוסף פנה למרכז שירות של מיצובישי.
£

מתג אורות מצוקה
השתמש במתג אורות מצוקה כאשר נדרש להחנות
את הרכב בכביש במצב חירום.

אם רכבך מצויד בפנס בלימת חירום והופעלה
תאורת החירום בעקבות לחיצה חזקה על
מתג התאורה ,לא יידלק פנס בלימת החירום.
עיין בנושא “פנס בלימת חירום“ בעמוד
.656

ניתן להפעיל את אורות מצוקה בכל עת ללא קשר
למצב של מתג ההתנעה או מערכת ההפעלה.
לוח מחוונים ובקרות
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מתג מגב ומתז

הערה

5

£

פנסי הערפל הקדמיים כבים אוטומטית עם
כיבוי הפנסים הראשיים או הפנסים האחוריים.
כדי להדליק שוב את פנסי הערפל ,סובב את
הכפתור בכיוון  ONלאחר הדלקת הפנסים
הראשיים או הפנסים האחוריים.

£

השתמש בפנסי הערפל בתנאי ערפל בלבד.
אחרת ,ברק פנסים חריג עלול לסנוור באופן
זמני את נהגי הרכבים הנוסעים בכיוון הנגדי.

נוספת בכיוון  ONכדי להדליק את פנס הערפל
האחורי .לכיבוי פנס הערפל האחורי סובב את
הכפתור פעם אחת בכיוון  .OFFעם שחרורו יחזור
הכפתור אוטומטית למצבו המקורי.

מתג מגבים ומתזים
ניתן להפעיל את מגבי השמשה הקדמית ,כאשר
מתג ההתנעה או מערכת ההפעלה במצבים ON
או .ACC
אם להבי המגבים קפאו על השמשה הקדמית ,אל
תפעיל את המגבים עד להפשרת הקרח ושחרור
להבי המגבים ,אחרת עלול להיגרם נזק למנוע
המגבים

זהירות
מתג פנס ערפל אחורי
ניתן להדליק את פנס הערפל האחורי רק כאשר
הפנסים הראשיים או פנסי הערפל הקדמיים )אם
קיימים( דולקים גם הם.

£

הערה
£

פנס הערפל האחורי ייכבה אוטומטית בעת
כיבוי הפנסים הראשיים או פנסי הערפל
הקדמיים )אם קיימים(.

£

להדלקה חוזרת של פנס הערפל האחורי,
סובב את הכפתור פעם אחת בכיוון ON
לאחר הדלקת הפנסים הראשיים )רכב ללא
פנסי ערפל קדמיים(.

£

להדלקה חוזרת של פנס הערפל האחורי
סובב את הכפתור פעמיים בכיוון  ONלאחר
הדלקת הפנסים הראשיים )רכב עם פנסי
ערפל קדמיים(.

בעת הדלקת פנס הערפל האחורי דולקת בלוח לוח
מחוונים נורית חיווי.
]רכב ללא פנסי ערפל קדמיים[
סובב את הכפתור פעם אחת בכיוון  ONלהדלקת
פנס הערפל האחורי .לכיבוי הפנס סובב את הכפתור
פעם אחת לכיוון  .OFFהכפתור חוזר אוטומטית
למצבו המקורי עם שחרורו.
]רכב עם פנסי ערפל קדמיים[
סובב את הכפתור פעם אחת לכיוון  ONכדי להדליק
את פנסי הערפל הקדמיים .סובב את הכפתור פעם
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אם המתזים מופעלים במזג אוויר קר ,נוזל
השטיפה המותז על השמשה עלול לקפוא
ולחסום את שדה ראייה .לפני הפעלת
המתזים ,חמם תחילה את השמשה
באמצעות מפשיר האדים.

מתג מגב ומתז

מגבי השמשה הקדמית
מלבד כלי רכב המצוידים בחיישן גשם

5
  1מהיר

כלי רכב המצוידים בחיישן גשם

  2איטי

הערה
  MISTתפקוד הפשרה.
המגבים יפעלו פעם אחת.
  OFFמצב כבוי
  INTהפעלה לסירוגין )תלויית מהירות(.
  LOמהירות איטית
 מהירות גבוהה
HI

כוונון זמני ההשהייה בהפעלה לסירוגין
כאשר הידית במצב  INTניתן לכוונן את זמני
ההשהייה בהפעלה לסירוגין על ידי סיבוב הכפתור
).(A

£

ניתן לבטל את תפקוד תלוי המהירות של
מגבי השמשה הקדמית.
למידע נוסף ,מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה של מיצובישי.

תפקוד ערפול
הסט את הידית בכיוון החץ ושחרר .המגבים יופעלו
פעם אחת .השתמש בתפקוד זה כאשר הנך נוהג
בתוך ערפל או גשם.

  MISTתפקוד הפשרה
המגבים יפעלו פעם אחת
  OFFמצב כבוי
  AUTOהפעלה אוטומטית מבוקרת
חיישן גשם
לוח מחוונים ובקרות
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מתג מגב ומתז
פעולת המגבים אוטומטית בהתאם
לרמת רטיבות על השמשה .
LO



HI

 מהירות גבוהה

מהירות איטית

זהירות
£

חיישן גשם

5

ניתן לשימוש רק כאשר מתג ההתנעה או מערכת
ההפעלה במצב  .ONאם הידית מועברת למצב
 ,AUTOחיישן הגשם ) (Aיזהה את כמות הגשם
)או שלג ,סוגי לחות אחרים ,אבק וכו’( והמגבים
יופעלו באופן אוטומטי.
שמור את הידית במצב  ,OFFאם השמשה
הקדמית מלוכלכת ומזג האוויר יבש.
בתנאים אלה המגבים עלולים לשרוט את השמשה
הקדמית ,וייגרם נזק למגבים.

כאשר מתג ההתנעה או מערכת ההפעלה
במצב  ONוהידית במצב  ,AUTOהמגבים
יופעלו באופן אוטומטי במצבים המתוארים
להלן.
א ם י ד י ך נ ל כ ד ו ת  ,א ת ה ע ל ו ל להיפגע או
המגבים עלולים לפעול באופן לקוי .הקפד
להעביר את מתג ההתנעה או מער כת
ההפעלה למצב  ,OFFאו להזיז את הידית
למצב  ,OFFאו לנטרל את חיישן הגשם.
 £כאשר אתה מנקה את הצד החיצוני של
השמשה הקדמית ,אם אתה נוגע בחיישן
הגשם.
 £כאשר אתה מנקה את הצד החיצוני של
השמשה הקדמית ,אם אתה מנגב
במטלית את חיישן הגשם.
 £כאשר אתה משתמש במתקן שטיפה
אוטומטי לכלי רכב.
 £פגיעה פיזית בשמשה הקדמית.
 £פגיעה פיזית בחיישן הגשם.

הערה
£
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הערה

כדי להגן על חלקי הגומי של המגבים ,אין
לבצע פעולות אלו אם הידית במצב AUTO
בעוד שהרכב נייח והטמפרטורה החיצונית
היא  0°Cאו נמוכה יותר.

£

£

£

אל תכסה את החיישן בהדבקת מדבקה או
תווית על השמשה הקדמית .כמו כן ,אל
תצפה את השמשה הקדמית בציפוי דוחה
מים .חיישן הגשם לא יהיה מסוגל לגלות את
כמות הגשם ,והמגבים עלולות להפסיק
לפעול באופן רגיל.
במקרים הבאים ,חיישן הגשם עלול לפעול
באופן לקוי.
למידע נוסף פנה למרכז שירות מורשה של
מיצובישי.
 £כאשר המגבים פועלים במרווחי ניגוב
קבועים ,למרות השינויים בכמויות הגשם.
 £כאשר המגבים אינם פועלים ,אפילו אם
יורד גשם.
המגבים עלולים לפעול באופן אוטומטי כאשר
חרקים או עצמים זרים ,שמן או מלח נדבקו
בשמשה הקדמית על חיישן הגשם ,או כאשר
השמשה הקד מית קפואה .עצמים
המודבקים על השמשה הקדמית יעצרו את
המגבים ,אם המגבים לא יוכלו להסירם .כדי
לגרום למגבים לפעול שוב ,העבר את הידית
למצב  LOאו .HI
המגבים עלולים לפעול אוטומטית עקב אור
שמש חזק וישיר או גלים אלקטרומגנטיים.
כדי לעצור את פעולת המגבים העבר את
הידית למצב ”.”OFF

מתג מגב ומתז

הערה
£

פנה למרכז שירות מורשה של מיצובישי,
כאשר צריך להחליף מגבים או לחזק את
השמשה הקדמית בסביבות החיישן.

לכוונון רגישות של חיישן הגשם
כאשר הידית נמצאת במצב ) AUTOחיישן גשם(,
ניתן לכוונן את רגישות חיישן הגשם בסיבוב הכפתור
).(B

הערה
 £פעולה אוטומטית )רגישות לטיפות גשם(
ניתן לשנות לפעולה לסירוגין )מלבד
בכלי רכב עם רגישות למהירות הרכב(.
מידע נוסף ,מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה של מיצובישי.

5
תפקוד הסרת אדים
הזז את הידית בכיוון החץ ושחרר אותה ,והמגבים
יופעלו פעם אחת.
השתמש בתפקוד זה כאשר אתה נוהג בערפל או
בגשם קל.
המגבים יופעלו פעם אחת אם אתה מרים את
הידית למצב  MISTומשחרר אותה בעוד שמתג
ההתנעה/מערכת ההפעלה במצב  ONאו .ACC
אם תחזיק את הידית במצב ) MISTהסרת אדים(,
המגבים ימשיכו לפעול עד שהידית תשוחרר.

”  “+רגישות לגשם גבוהה יותר.
”“  רגישות לגשם נמוכה יותר.

הערה
£

המגבים יפעלו פעם אחת אם הידית תוזז למצב
 AUTOוהכפתור ) (Cיסובב לכיוון “ ,“+כאשר
מתג ההתנעה או מערכת ההפעלה במצב “.”ON

מתזי שמשה קדמית
נוזל השטיפה יותז על השמשה הקדמית באמצעות
משיכת הידית כלפיך.
המגבים פועלים אוטומטית מספר פעמים תוך
התזת נוזל השטיפה.
בכלי רכב המצוידים במתזי שטיפת פנסים ראשיים,
מתזים אלו פועלים פעם אחת עם מתזי השמשה
הקדמית בתנאי שהפנסים הראשיים דולקים.

ניתן להפעיל את התפקודים הבאים.
 £פעולה אוטומטית )רגישות לטיפות גשם(
ניתן לשנות לפעולה לסירוגין )רגישות
למהירות הרכב(.
לוח מחוונים ובקרות
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אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת
הפעלת מגבים ומתזים
£

אם תנועת המגבים חסומה חלקית בגלל קרח
או משקע אחר על השמש הקדמית ,המגבים
עלולים לעצור זמנית כדי למנוע התחממות יתר
של המנוע שלהם .במקרה זה ,החנה את הרכב
במקום בטוח ,העבר את מתג ההתנעה/
מערכת ההפעלה למצב  OFFוהסר את הקרח
או משקעים אחרים .מכיוון שהמגבים ימשיכו
לפעול אחרי שהמנוע שלהם יתקרר ,בדוק
שהם תקינים לפני הפעלתם.

£

אל תפעיל את המגבים כאשר השמשה
יבשה ,הדבר עלול לגרום שריטות בשמשה
הקדמית או לבלאי מוקדם של המגבים.

£

לפני הפעלת המגבים במזג אוויר קר ,בדוק
שלהבי המגבים לא קפאו על הזכוכית .במצב
זה המנוע עלול להישרף.

£

הימנע מהפעלה רצופה של המתג במשך
יותר מ  20שניות .אל תפעיל את המתזים
כאשר מיכל נוזל השטיפה ריק ,אחרת המנוע
עלול להישרף.

£

בדוק מדי פעם את מפלס נוזל השטיפה
במיכל ומלא בהתאם לצורך.

5
הערה

זהירות
£

אם המתזים מופעלים במזג אוויר קר ,נוזל
השטיפה המותז על השמשה הקדמית
עלול לקפוא ולפגוע בראות.
לפני הפעלת המתזים ,חמם תחילה את
השמשה באמצעות מפשיר האדים.

£

אם מתג ההתנעה או מערכת ההפעלה
במצב  ONאו  ACCוהפנסים הראשיים
דולקים ,מתזי הפנסים הראשיים יופעלו ביחד
עם מתזי השמשה הקדמית וזאת בפעם
הראשונה בה נמשכה ידית הפעלת מתזי
השמשה הקדמית.

מתג שטיפת פנסים ראשיים*
ניתן להפעיל את מתזי הפנסים הראשיים כאשר
מתג ההתנעה או מערכת ההפעלה במצב  ONאו
.
 ACCומתג התאורה במצב
דחוף את הלחצן פעם אחת ונוזל השטיפה יותז על
הפנסים הראשיים.
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מתג מפשיר אחורי
במזג אוויר קר השתמש בתמיסת שטיפה
מומלצת שלא תקפא בתוך המיכל .אחרת,
תיפגע הפעולה התקינה של המתז ונזקי
רכיבי המערכת עלולים לקפוא.

הערה
£

מתג הפשרה של חלון
אחורי
ניתן להפעיל את מתג ההפשרה של החלון האחורי
כאשר המנוע פועל.
דחוף את המתג ,כדי להפעיל את ההפשרה .פעולת
ההפשרה תופסק אוטומטית לאחר כ 20דקות.

הערה

התאמה אישית של הפשרת החלון
האחורי האוטומטית )רכבים
המצוידים במתג ההפשרה של
החלון האחורי  סוג (2

£

אם רכבך מצויד בחימום מראות ,הוא יופעל
יחד עם ההפשרה החלון האחורי .עיין בנושא
“מראות“ בעמוד .611

£

ההפשרה אינה נועדה להמיס שלג אלא
להסיר אדים ,על כן הסר הצטברות של שלג
בטרם הפעלת המפשיר.

אם הטמפרטורה החיצונית נמוכה מ ,3°C
הפשרת החלון האחורי מופעלת אוטומטית
לאחר התנעת המנוע.

£

כדי למנוע את פריקת מצבר ,אל תפעיל את
ההפשרה בעת התנעת המנוע או כשהמנוע
לא פועל .הפסק את ההפשרה מיד אחרי
שהוסרו כל האדים מהחלון האחורי.

כמו כן ,בו זמנית יופעל חימום המראות
החיצוניות.

£

בעת ניקוי צדו הפנימי של החלון האחורי,
השתמש במטלית רכה ונקה בעדינות לאורך
חוטי גוף החימום .הזהר לא לגרום נזק
לחוטים.

להפסקת פעולת ההפשרה בתוך פרק הזמן של
 20הדקות ,לחץ שנית על מתג ההפשרה.
בעת הפעלת ההפשרה תידלק בלוח המחוונים
נורית חיווי ).(A

אל תאפשר מגע של עצמים עם צדו הפנימי
של החלון האחורי ,אחרת ,החלון עלול
להישבר או ייתכן נזק לחיווט.

ניתן לשנות את הגדרות התפקוד באופן הבא.
£

£

הפעל את הפשרת החלון האחורי

נטרל את ההפשרה האוטומטית של החלון
האחורי
הפשרת החלון האחורי לא מופעלת
אוטומטית .חימום המראות החיצוניות לא
יופעל אוטומטית.

לוח מחוונים ובקרות
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מתג צופר
הגדרת שינויים

£

החזק את מתג ההפשרה של החלון האחורי
לחוץ במשך  10שניות או יותר.
£

£

5

כאשר מצב ההפעלה משתנה מפעיל
למנוטרל ,נשמעים  3צפצופים ונורית
החיווי מהבהבת  3פעמים.
כאשר מצב ההפעלה משתנה ממנוטרל
לפעיל.

נשמעים  2צפצופים ונורית החיווי מהבהבת
 3פעמים.

הערה
£

הגדרת המפעל היא “הפשרת חלון אחורי
אוטומטית מנוטרלת“
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מתג הצופר
לחץ על גלגל ההגה על או בסביבות הסימון ”

“.

התנעה ונהיגה

נהיגה חסכונית 2 .............................................................................................................
נהיגה ,אלכוהול ותרופות 3 ..........................................................................................
טכניקות לנהיגה בטוחה 3 ..........................................................................................
המלצות להרצה 4 ..........................................................................................................
בלם חניה 5 ........................................................................................................................
חניה 6 ..................................................................................................................................
כוונון גובה ומרחק של גלגל הגה 7 ...........................................................................
מראה פנימית 8 ...............................................................................................................
מראות חיצוניות 9 ...........................................................................................................
מתג התנעה* 12 ............................................................................................................
מתג מנוע 13 .....................................................................................................................
נעילת גלגל הגה 15 .......................................................................................................
התנעה והדממת המנוע 17 .......................................................................................
מסנן חלקיקי דיזל *)20 .................................................................................. .(DPF
הפעלת מגדש טורבו* 21 ............................................................................................
מערכת עצור וסע* )22 ...................................................... (AS&Go
תיבת הילוכים ידנית* 25 ..............................................................................................
תיבת הילוכים אוטומטית מצב ספורט  5 A/Tהילוכים27 ............................ ,
מערכת הנעה ל  4גלגלים 34 ............................................. *Easy Select 4WD
מערכת הנעה ל  4גלגלים 39 .......................................... *Super Select 4WD

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

נועל דיפרנציאל אחורי * 44 .........................................................................................
פעולת מערכת הנעה ל  4גלגלים* 48 ..................................................... 4WD
בדיקה ואחזקה לאחר נסיעה בתנאים קשים 51 ...............................................
זהירות בנהיגת רכב עם הנעה ל  4גלגלים* 51 ......................... 4WD
בלימה 53 ...........................................................................................................................
סייען זינוק בעליה 54 .....................................................................................................
מערכת סייען בלם* 55 .................................................................................................
מערכת פנסי בלימת חירום* 56 ...............................................................................
מערכת למניעת נעילת בלמים* )56 ......................................................... (ABS
מערכת הגה כוח 58 ......................................................................................................
מערכת יציבות פעילה ובקרת אחיזה* )58 .......................................... (ASTC
מערכת יציבות גרור* )61 ................................................................................ (TSA
בקרת שיוט* 62 ...............................................................................................................
אזהרת שמירת נתיב )67 ............................................................................ *(LDW
מצלמה אחורית 70 ........................................................................................................
עומסי מטען 74 ...............................................................................................................
גרירת גרור 74 ...................................................................................................................

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

4

נהיגה חסכונית

נהיגה חסכונית
לנהיגה חסכונית ,יש לפעול בהתאם למספר
דרישות טכניות .תנאי מקדים לצריכת דלק נמוכה
הינו מנוע המכוון כהלכה .למען חיי שירות ארוכים
ונהיגה חסכונית מרבית אנו ממליצים לבצע בדיקת
רכב שגרתיות לפי תקני השירות.

6

חסכון בצריכת דלק ,יצירת גזי פליטה ורעש תלויים
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.

נסיעה בתוך העיר
התנעות ובלימות תדירות מגדילות את תצרוכת
הדלק הממוצעת .במידת האפשר השתמש בדרכים
בהן התנועה זורמת.
בעת נהיגה בעומס תנועה ,הימנע משימוש בהלוך
נמוך במהירויות מנוע גבוהות.

הילוך סרק

החלפת הילוכים
החלף הילוכים במהירות הנסיעה ובמהירות המנוע
הנכונות .השתמש תמיד בהילוך הגבוה ביותר
האפשרי לתנאי הנסיעה.
יש לשלב את ידית ההילוכים או את בורר ההילוכים
במצב  ,2Hכדי להגיע לחסכון אופטימלי בדלק
בנהיגה בכבישים רגילים ומהירים ברכב בעל הנעה
כפולה.
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עומסי גרור
הוצא פריטי מטען מיותרים מתא המטען .מכיוון
שנהיגה בעיר מאופיינת בהתנעות ובעצירות
מרובות ,משקל רכב גבוה יותר מגדיל את תצרוכת
הדלק.

הרכב צורך דלק גם כאשר המנוע פועל בהילוך סרק.
הימנע מהפעלת הילוך סרק ממושכת היכן שניתן.

התנעת מנוע קר

מהירות

התנעת מנוע קר צורכת יותר דלק .המשך הפעלה
של מנוע בעצירה גורמת גם היא לצריכת דלק
מיותרת .לאחר התנעת המנוע התחל בנסיעה
בהקדם האפשרי.

התנעת המנוע
הימנע מהאצה ומתחילת נסיעה פתאומיות ,מכיוון
שהן מגדילות את תצרוכת הדלק.

בנוסף ,לחץ אוויר נמוך משפיע לרעה על בלאי
הצמיגים ויציבות הרכב.

ככל שמהירות הרכב גבוהה יותר ,כך תצרוכת הדלק
גבוהה יותר .הימנע מנהיגה במהירות מלאה.
אפילו שחרור קל של דוושת ההאצה יגרום לחסכון
משמעותי בדלק.

קירור או מיזוג אוויר*
שימוש במערכת מיזוג האוויר מגדיל את צריכת
הדלק.

לחץ אוויר בצמיגים
בדוק לחץ אוויר בצמיגים באופן שגרתי .לחץ אוויר
נמוך מגדיל את התנגדות הדרך וצריכת הדלק.

נהיגה ,אלכוהול ותרופות

נהיגה ,אלכוהול ותרופות
נהיגה בתנאי שכרות הינה אחת מהסי בות
העיקריות להתרחשות תאונות.
יכולת הנהיגה שלך תפגע גם כשרמת האלכוהול
בדמך נמוכה מזו המותרת ע“פ חוק .אם שתית אל
תנהג.
העזר בחבר שלא שתה ,הזמן מונית או השתמש
בתחבורה ציבורית .שתיית קפה ומקלחת קרה אינן
מבטלות את השפעת האלכוהול.
באופן דומה ,נטילת תרופות מרשם או תרופות ללא
מרשם פוגעת בערנותך ובזמן תגובתך .בעת נטילת
תרופות התייעץ עם רופא לגבי השפעתם בנהיגה.

אזהרה
£

לעולם אל תשתה ותנהג.
הבנת תנאי הדרך הינה מדויקת פחות,
תגובותיך איטיות יותר וכושר השיפוט שלך
נפגע.

חגורות בטיחות
בטרם התנעת הרכב וודא שאתה ונוסעיך חגרתם
והדקתם את חגורות הבטיחות.

הסעת ילדים ברכב
£

לעולם אל תשאיר ילדים בתוך הרכב ללא
השגחה ,אם מפתח נמצא במתג ההתנעה.
ילדים יכולים לשחק עם בקרי הרכב ,דבר
שעלול לגרום תאונות.

£

וודא שתינוקות וילדים קטנים מאובטחים
כהלכה ע“פ דרישות החוק להגנה מירבית
בעת תאונה.

£

מנע מילדים לשחק באזור תא המטען .הדבר
מסוכן ביותר במהלך הנסיעה.

שטיחי רצפה
אזהרה
£

השתמש בשטיחי רצפה המתאימים במיוחד
לר כבך .וודא שאינם מפריעים להפעלת
הדוושות.
כדי למנוע את תזוזתם ,אבטח אותם באמצעות
הלולאות שעל גבי שטיח רצפת הרכב.
שים לב שהנחת שטיחי רצפה מעל דוושה או
הנחתם אחד על גבי השני עלולה לחסום את
מהלך הדוושות ולגרום לתאונות חמורות.

6

העמסת מטען
בעת העמסת מטען הקפד לא לערום אותו לגובה
מעל המושבים .מצב זה מסוכן לא רק בגלל חסימת
שדה הראייה האחורי ,אלא גם מכיוון שפריטי המטען
עלולים להיזרק בתוך תא הנוסעים בעקבות בלימה
עזה.

טכניקת נהיגה בטוחה
לא ניתן להבטיח באופן מושלם את בטיחות הנהיגה
והגנה נגד פציעות .יחד עם זאת מומלץ להקדיש
תשומת לב מיוחדת לנקודות הבאות:
התנעה ונהיגה
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המלצות להרצה

המלצות להרצה
במהלך תקופת ההרצה  1,000הקילומטרים הראשונים ,מומלץ להקפיד על אמצעי בטיחות הבאים ,כדי להאריך את חיי השירות של הרכב ,להפחית את
תצרוכת הדלק שלו ולשפר את ביצועיו.
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£

אל תריץ את המנוע במהירויות גבוהות.

£

הימנע מהתנעות ,האצות ובלימות מהירות ומהפעלה ממושכת במהירות גבוהה.

£

במהלך ההרצה שמור על גבולות המהירות כמצוין למטה .נא הקפד על מגבלות המהירות המצוינות בתמרורי דרך.

£

אל תחרוג מגבולות המטען.

£

הימנע מגרירת גרור.

רכב עם תיבת הילוכים ידנית
מגבלות מהירות
נקודת
החלפת הילוך

2WD

כלי רכב עם Easy select 4WD

כלי רכב עם Super select 4WD II

2H, 4H

4L

2H, 4H, 4HLc

הילוך ראשון

 20קמ“ש

 20קמ“ש

 30קמ“ש

 20קמ“ש

 5קמ“ש

הילוך שני

 40קמ“ש

 40קמ“ש

 60קמ“ש

 40קמ“ש

 15קמ“ש

הילוך שלישי

 65קמ“ש

 65קמ“ש

 100קמ“ש

 65קמ“ש

 25קמ“ש

הילוך רביעי

 95קמ“ש

 95קמ“ש

 140קמ“ש

 95קמ“ש

 35קמ“ש

הילוך חמישי

 120קמ“ש

 120קמ“ש

 185קמ“ש

 120קמ“ש

 45קמ“ש

הילוך שישי

 145קמ“ש

 145קמ“ש

 220קמ“ש

 150קמ“ש

 55קמ“ש
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4LLc

בלם חניה

רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית
נקודת
החלפת הילוך

מגבלות מהירות
2WD

כלי רכב עם Easy select 4WD

כלי רכב עם Super select 4WD II
2H, 4H, 4HLc

4LLc

 15קמ“ש

 15קמ“ש

 5קמ“ש

 20קמ“ש

 5קמ“ש

הילוך שני

 35קמ“ש

 35קמ“ש

 15קמ“ש

 40קמ“ש

 15קמ“ש

הילוך שלישי

 55קמ“ש

 55קמ“ש

 20קמ“ש

 60קמ“ש

 20קמ“ש

הילוך רביעי

 85קמ“ש

 85קמ“ש

 30קמ“ש

 85קמ“ש

 30קמ“ש

הילוך חמישי

 115קמ“ש

 115קמ“ש

 45קמ“ש

 120קמ“ש

 45קמ“ש

הילוך ראשון

2H, 4H

4L
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זהירות
 £בכלי רכב עם הנעה  ,4WDמצב ) 4Lמערכת  (Easy select 4WDומצב ) 4LLcמערכת  (Super select 4WDמספקים מומנט מרבי לנהיגה במהירות
נמוכה בשיפועים תלולים ,כמו גם בחול ,בוץ ושטחים קשים אחרים .ברכב עם תיבת הילוכים אוטומטית אל תחרוג ממהירות  70קמ“ש במצב ) 4Lמערכת
 (Easy select 4WDומצב ) 4LLcמערכת (Super select 4WD

בלם חניה
כדי להחנות את הרכב ,הבא אותו לעצירה מלאה
ושלב את ידית בלם החניה במלואה.

 .1לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים והחזק
אותה לחוצה .לאחר מכן ,משוך את הידית
כלפי מעלה ללא לחיצה על הלחצן בקצה
הידית.

להפעלה

התנעה ונהיגה
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חניה

זהירות
£

לשחרור

כאשר אתה מתכוון להפעיל את בלם החניה,
לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים ,כדי להביא
את הרכב לעצירה מלאה לפני הפעלת בלם
החניה.

זהירות
£

דאג לבדוק מיד את רכבך .לפרטים נוספים
בנושא “נורית אזהרה של מערכת הבלמים“
בעמוד .5 13

משיכת ידית בלם החניה בעוד שהרכב נע,
עלולה לגרום לגלגלים האחוריים להינעל,
ובאופן זה לגרום לאי יציבות הרכב .מצב זה
עלול גם לגרום לתקלת בלם החניה.
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הערה
1

לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים והחזק אותה
לחוצה ,ומשוך קלות את הידית כלפי מעלה

2

לחץ על הלחצן בקצה הידית

הערה
£

הפעל די כוח על בלם החניה ,כדי שיחזיק
את הרכב במקום אחרי שתשחרר את
דוושת הבלמים.

£

אם בלם החניה אינו מחזיק את הרכב
במקום אחרי ששוחררה דוושת הבלמים,
דאג לבדיקה מידית של רכבך.

אם נורית האזהרה של בלם החניה אינה כבית
לאחר שבלם החניה שוחרר במלואו ,ייתכן
שמערכת הבלמים אינה תקינה.

£

כדי למנוע שחרור מקרי של בלם החניה ,יש
למשוך את הידית מעבר לנקודה שבה ניתן
לשחרר אותה בקלות .לחיצה על הלחצן לא
משחררת את בלם החניה.

 3הנמך את הידית במלואה

זהירות
£

לפני תחילת נהיגה וודא שידית בלם החניה
משוחררת במלואה ונורית אזהרה של בלם
החניה כבתה .אם נוהגים ברכב מבלי לשחרר
את בלם החניה ,מערכת הבלמים מתחממת
יתר על המידה ,דבר הגורם לבלימה לא
אפקטיבית עד כדי כשל של מערכת הבלמים.

חניה
כדי להחנות את הרכב ,הבא אותו למצב עצירה
מלאה ושלב את בלם החניה במלואו .לאחר מכן,
שלב הילוך ראשון או הילוך אחורי  Rברכב עם תיבת
הילוכים ידנית ,או שלב מצב ) Pחניה( ברכב עם
תיבת הילוכים אוטומטית.

חניה בשיפוע
כדי למנוע את תזוזת )גלגול( הרכב פעל כלהלן:

 6-6התנעה ונהיגה

כוונון גובה ומרחק של גלגל הגה

חניה בירידה
סובב את גלגלי הרכב הקדמיים כלפי שפת המדרכה
והסע את הרכב קדימה עד לנגיעה קלה של
הגלגלים בשפת המדרכה.

הערה
£

שלב בלם חניה והילוך אחורי ) Rבתיבת הילוכים
ידנית( או מצב חניה ) Pבתיבת הילוכים אוטומטית(.

אם תעביר את בורר ההילוכים למצב P

)חניה( לפני הפעלת בלם החניה ,אתה עלול
להיתקל בקשיים בהוצאת בורר ההילוכים
ממצב ) Pחניה( ,בפעם הבאה בה תנהג
ברכב ,ותצטרך להפעיל כוח רב כדי להוציא
את בורר ההילוכים ממצב ) Pחניה(.

אם צריך ,הצב סדי עצירה מתחת לגלגלים.

חניה בעליה
סובב את הגלגלים הקד מיים הר חק משפת
המדרכה והסע את הרכב לאחור עד שקצה הגלגל
הקדמי נוגע קלות בשפת המדרכה.
שלב בלם חניה ,והילוך ראשון )ברכב בעל תיבת
הילוכים ידנית( או מצב חניה ) Pברכב בעל תיבת
הילוכים אוטומטית(.
אם צריך ,הצב סדי עצירה מתחת לגלגלים.

אם רכבך מצויד בתיבת הילוכים אוטומטית,
חשוב להפעיל קודם את בלם החניה לפני
העברת בורר ההילוכים למצב ) Pחניה(.

היכן אתה חונה
אזהרה
£

אל תחנה את רכבך באזורים בעלי סכנת
התלקחות כגון מעל עשבים או עלים יבשים
העלולים לבוא במגע עם גזי הפליטה החמים
ולגרום להפרצות שריפה.

6
כאשר הנך עוזב את הרכב
תמיד הוצאת את המפתח ממתג ההתנעה ,ונעל
את כל הדלתות בעת עזיבת הרכב ללא השגחה.

חניה כאשר המנוע פועל
לעולם אל תשאיר את המנוע לפעול כשהנך נח או
חוטף תנומה קצרה.
כמו כן ,אל תשאיר את המנוע פועל במקומות
סגורים או בעלי אוורור מועט.

אזהרה
£

אם המנוע פועל ,קיימת סכנה של פציעות או
מוות כתוצאה מהסטת ידית ההילוכים בשוגג
)בתיבת הילוכים ידנית( או בורר ההילוכים
)בתיבת הילוכים אוטומטית( ,או מהצטברות
של גזים רעילים בתוך תא הנוסעים.

השתדל תמיד להחנות את הרכב במקום מואר
היטב.

כיוון גובה ומרחק של גלגל
הגה
 .1שחרר את הידית בעודך מחזיק את גלגל
ההגה למעלה.
 .2כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי.
 .3נעל את גלגל ההגה בבטחה במקומו
באמצעות משיכת הידית במלואה כלפי
מעלה.
התנעה ונהיגה
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מראה פנימית

אזהרה
£

אל תנסה לכוונן את המראה תוך כדי נהיגה,
הדבר עלול להיות מסוכן.

לכוונון מיקום המראה
ניתן להזיז את המראה למעלה או למטה וימינה/
שמאלה למצב הרצוי.

כוונן תמיד את המראה לפני תחילת הנסיעה.

כוונן את המראה כדי להשיג שדה ראייה מרבי דרך
החלון האחורי.

6

  Aנעול
B

משוחרר

* :כלי רכב המצוידים בכוונון המרחק.

לכוונון אנכי של המראה
ניתן להזיז את המראה למעלה או למטה ,כדי לכוונן
את מצבה.

אזהרה
£

אל תנסה לכוונן את גלגל ההגה תוך כדי נהיגה.

מראה פנימית
כוונן את המראה הפנימית רק לאחר שכווננת את
מושבך למצב הרצוי ,כדי להבטיח שדה ראייה חופשי
לאחור.
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הפחתת הסינוור
ניתן להשתמש בידית ) (Aבתחתית המראה ,כדי
להפחית את הסינוור הנגרם בנהיגת לילה מהפנסים
הראשיים של כלי רכב שמאחוריך.

מראות חיצוניות לראייה מאחור

אזהרה
£

רכבך מצויד במראות פנורמיות .נא זכור
שבמראה פנורמית עצמים נראים קטנים
ורחוקים יותר לעומת מראה רגילה שטוחה.
אל תשתמש במראות אלו לצורך הערכת מרחק
מרכב שמאחוריך בעת החלפת נתיב נסיעה.

מראות חיצוניות חשמליות בהפעלה
מרחוק*
ניתן להפעיל את המראות החשמליות כאשר מתג
ההתנעה או מערכת ההפעלה נמצא במצב  ONאו
 ACCאו מערכת ההפעלה מועברת למצב  ONאו
ACC

 .1דחוף את המתג ) (Aלכיוון המראה אותה
שברצונך לכוונן.
1

רגיל

 2נגד סינוור
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כוונון ידני של מראות חיצוניות*
מלבד כלי הרכב
המצוידים במתג
הקיפול

כוונן את המראות החיצוניות ידנית לפי החצים
שבאיור.

מראות חיצוניות
כלי רכב המצוידים
במתג הקיפול

כוונון המראות
אזהרה
£

אל תנסה לכוונן את המראות תוך כדי נהיגה.
הדבר עלול להיות מסוכן.
כוונן תמיד את המראות לפני תחילת הנהיגה.

 Lכוונון מראה שמאלית
 Rכוונון מראה ימנית
 .2לחץ על מתג ) (Bשמאלה ,ימינה ,מעלה או
מטה לכוונון מצב המראה.
התנעה ונהיגה
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מראות חיצוניות לראייה מאחור
מעלה
מטה
ימינה
שמאלה

1
2
3
4

קיפול המראות החיצוניות
ופתיחתן

6

ניתן לקפל את המראות החיצוניות ,כדי למנוע
נזק לרכב בחניה במקומות צרים.

זהירות
£

אל תתחיל לנהוג אם המראות החיצוניות
מקופלות.
היעדר שדה ראיה אחורי עלול להוביל לתאונה.

זהירות

כלי רכב המצוידים במתג הקיפול
£

קיפול המראות החיצוניות
ופתיחתן באמצעות מתג הקיפול
בעוד שמתג ההתנעה/מערכת ההפעלה במצב ON
או  ACCלחץ על מתג הקיפול ,כדי לקפל את

המראות החיצוניות.
מלבד כלי הרכב המצוידים במתג הקיפול
דחוף ידנית את המראה בכיוון החלק האחורי של
הרכב ,כדי לקפל אותה .כדי לפתוח את המראה,
משוך אותה החוצה בכיוון קדמת הרכב עד שתינעל
במקומה.
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לחץ על המתג שוב ,כדי להחזיר את המראות למצבן
המקורי.
אחרי שסובבת את מתג ההתנעה למצב  LOCKאו
העברת את מערכת ההפעלה למצב  ,OFFניתן
לקפל את המראות החיצוניות או לפתוח אותן
באמצעות מתג הקיפול תוך  30שניות.

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
עלולה לזוז בגלל משבי רוח או רעידות במהלך
נהיגה ,ובכך ייחסם שדה הראייה שלך לאחור.

הערה
£

היזהר שידיך לא ייתפסו תוך כדי תנועת
המראה.

מראות חיצוניות לראייה מאחור

הערה
£

אם אתה מזיז את המראה ידנית או אם
המראה זזה אחרי שפגעה באדם או עצם
כלשהו ,ייתכן כי לא תצליח להחזיר למקומה
בעזרת מתג הקיפול .במקרה זה ,לחץ על
המתג כדי לקפל את המראה ולחץ עליו שוב,
כדי להחזיר את המראה למקומה המקורי.

£

אם המראה קפאה ולא פועלת כהלכה ,נא
הימנע מלהפעיל את מתג הקיפול ,אחרת,
המעגלים החשמליים של מנועי המראות
עלולים להישרף.

קיפול המראה ופתיחתה ללא
מתג הקיפול
]מלבד כלי רכב המצוידים במפתח חכם או בשלט
רחוק חכם[
המראות נפתחות אוטומטית כאשר מהירות הרכב
מגיעה ל  30קמ“ש.
]כלי רכב המצוידים במפתח חכם[
המראות מתקפלות או נפתחות אוטומטית ,אם
נעילת הדלתות או ביטול נעילתן מתבצעות
באמצעות המפתח החכם .עיין בנושא “מפתח
חכם“ בעמוד .3 3

]כלי רכב המצוידים בשלט רחוק חכם[
£

המראות מתקפלות או נפתחות אוטומטית ,אם
נעילת הדלתות או ביטול נעילתן מתבצעות
באמצעות מתג המפתח או באמצעות השלט
הרחוק החכם .עיין בנושא “מפתח חכם“ בעמוד
.3 3
עיין בנושא “מערכת הפעלה חכמה :הפעלה
באמצעות שלט רחוק חכם“ בעמוד 3 9

הערה
 £ניתן לשנות את התפקודים באופן הבא.
פנה למרכז שירות מורשה של מיצובישי.
 £פתיחה אוטומטית עם סגירת דלת הנהג,
ובעקבותיה מתבצעות פעולות הבאות.
]מלבד כלי רכב המצוידים בשלט רחוק
ֱ
חכם[
סובב את מתג ההתנעה למצב  ONאו
.ACC
ֱ]כלי רכב המצוידים בשלט רחוק חכם[
שלב את מערכת ההפעלה במצב  ONאו
.ACC
£

£

פתיחה אוטומטית כאשר מהירות
הרכב מגיעה ל  30קמ“ש )כלי רכב
המצוידים במפתח חכם או בשלט
רחוק חכם(.
נטרל את תפקוד הפתיחה האוטומטי.

חימום מראות*

6

כדי להפשיר את המראות החיצוניות או להסיר
מהן אדים ,לחץ על מתג ההפשרה של החלון
האחורי.
נורית החיווי ) (Aתידלק במקביל לפעולת
ההפשרה.
החימום ייפסק אוטומטית לאחר כ  20דקות
בהתאם לטמפרטורה החיצונית.

קיפול אוטומטי בעקבות סיבוב של מתג
ההתנעה למצב  LOCKאו שילוב של
מערכת ההפעלה במצב  OFFופתיחת
דלת הנהג.
התנעה ונהיגה
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מתג הצתה*

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.

הערה
£

אם רכבך מצויד בשולל התנעה אלקטרוני.
להתנעת המנוע ,על קוד הזיהוי ששלח
המשדר בתוך המפתח להתאים לקוד
הרשום במחשב של שולל ההתנעה.
עיין בנושא “שולל התנעה אלקטרוני“ בעמוד
.3 2

6
הערה
£

ניתן להפסיק את חימום המראות באופן
אוטומטי .למידע נוסף מומלץ לפנות למרכז
שירות מורשה של מיצובישי.

מתג הצתה*
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ON
המנוע פועל וניתן להפעיל את כל המכשירים
החשמליים ברכב.

START
המתנע פועל .לאחר התנעת המנוע ,שחרר את
המפתח והוא יחזור אוטומטית למצב .ON

הוצאת המפתח
בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים ידנית יש
לדחוף את המפתח פנימה במצב  ACCולהמשיך
לדחוף אותו תוך כדי סיבוב למצב  ,LOCKשבו
ניתן להוציאו.
בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים אוטומטית,
יש לשלב את בורר ההילוכים במצב חניה P
ולדחוף את המפתח פנימה במצב  ACCולהמשיך
לדחוף אותו תוך כדי סיבוב למצב  ,LOCKשבו
ניתן להוציאו.

מתג מנוע*

מתג מנוע*
כדי למנוע גניבה ,ניתן להתניע את המנוע רק
באמצעות מפתח חכם הרשום מראש) .שולל
התנעה של המנוע(.

זהירות
£

אם הפעלתו של מתג המנוע לא חלקה ואתה
מרגיש שהוא נתקע ,אל תפעיל את המתג.
פנה מיד למרכז שירות מורשה של מיצובישי.

אם השלט הר חוק החכם נמצא ברשותך,
באפשרותך להתניע את המנוע.

הערה
£

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
צורך להחזיק אותו לחוץ.

£

אם סוללת השלט החכם התרוקנה או אם
השלט החכם נמצא מחוץ לרכב ,תהבהב
נורית אזהרה  5פעמים.

זהירות
£

אל תוציא את המפתח ממתג ההתנעה
במהלך נהיגה .אחרת ,גלגל ההגה יינעל
ותאבד שליטה ברכב.

£

אם המנוע כבה במהלך נהיגה ,מגבר בלימה
יפסיק לפעול ויעילות הבלימה תיפגע .כמו כן,
היגוי הכוח יפסיק לפעול ותצטרך להפעיל כוח
רב על גלגל ההגה.

£

אל תשאיר את מתג ההתנעה במצב ON

במשך זמן רב מבלי להתניע את המנוע ,כדי
למנוע את פריקת המצבר.
£

אל תסובב את המפתח למצב  STARTבעוד
שהמנוע פועל .אחרת ,ייגרם נזק למתנע.

6

זהירות
£

נורית החיווי ) (Aתהבהב בכתום ,אם ישנה
תקלה בשלט הרחוק החכם .לעולם אל
תתחיל לנוסע אם נורית החיווי במתג המנוע
מהבהבת בכתום .פנה מיד למרכז שירות
מורשה של מיצובישי .

התנעה ונהיגה
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מתג מנוע*

מצבי הפעלה של מתג המנוע
ותפקודיהם
OFF

נורית החיווי במתג המנוע כבית.
ניתן להעביר את מתג המנוע למצב  OFFרק אם
בורר ההילוכים משולב במצב חניה ) Pת .הילוכים
אוטומטית(.

6

ACC

ניתן להפעיל צרכני חשמל מסוימים כגון מערכת
השמע ושקע חשמלי.
נורית החיווי במתג המנוע נדלקת בכתום.
ON

ניתן להפעיל את כל צרכני החשמל ברכב.

הערה
£

רכבך מצויד בשולל התנעה אלקטרוני .כדי
להתניע את המנוע ,על קוד הזיהוי של שולח
המשדר בתוך המפתח להתאים לקוד הזיהוי
הרשום בתוך המחשב של שולל ההתנעה .עיין
בנושא “שולל התנעה אלקטרוני )מערכת
התנעה למניעת גניבות(“ בעמוד .3 2

זהירות
£

אם המנוע לא פועל ,שלב את מתג המנוע
במצב  .OFFאם מערכת ההפעלה תהיה
במצב  ONאו  ACCבמשך זמן רב בעוד
שהמנוע דומם ,המצבר עלול להתרוקן .במצב
זה לא ניתן להתניע את המנוע ולנעול את
גלגל ההגה או לבטל את נעילתו.

£

כאשר המצבר מנותק ,מצב ההפעלה הנוכחי
נשמר בזיכרון .אחרי חיבור המצבר ייבחר מצב
הפעלה זה באופן אוטומטי .לפני ניתוק
המצבר לשם ביצוע תיקונים או כדי להחליפו,
הקפד לשלב את המערכת במצב .OFF
היזהר אם אינך זוכר באיזה מצב הופעל הרכב
לפני ניתוק המצבר.

£

לא ניתן לעבור ממצב הפעלה  OFFל ACC
או  ,ONאם השלט הרחוק החכם לא זוהה

שינוי מצב ההפעלה
אם אתה לוחץ על מתג המנוע ללא לחיצה על
דוושת הבלמים )תיבת הילוכים אוטומטית( או על
דוושת המצמד )תיבת הילוכים ידנית( ,באפשרותך
לשנות את מצב ההפעלה בסדר הבא:
.OFF ,ON , ACC ,OFF

נורית החיווי במתג המנוע דולקת בירוק .נורית
החיווי כבית כאשר המנוע פועל.

בתוך הרכב .עיין בנושא “מערכת הפעלה
חכמה :טווח פעולה להתנעת המנוע ושינוי
מצב הפעלה“ בעמוד .3 9
£
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אם השלט הרחוק החכם זוהה בתוך הרכב
ומצב ההפעלה לא משתנה ,ייתכן כי
התרוקנה סוללת השלט.

נעילת גלגל הגה

ניתוק חשמל אוטומטי במצב ACC

תזכורת של מצב הפעלה

OFF

אם מערכת ההפעלה נמצאת במצב  ACCבמשך
כ  30דקות ,התפקוד מנתק אוטומטית את
אספקת החשמל למער כת השמע ולצר כנים
האחרים המופעלים במצב זה) .רק אם דלת הנהג
סגורה ובורר ההילוכים משולב במצב חניה .(P

למעט כלי רכב המצוידים בשלט רחוק חכם

נעילה

אם אתה פותח את דלת הנהג או מפעיל את מתג
המנוע ,מחודשת אספקת החשמל.

הוצא את המפתח במצב  .LOCKסובב את גלגל
ההגה עד שיינעל.

הערה
£

כאשר אספקת החשמל מופסקת
אוטומטית במצב  ,ACCלא יינעל גלגל
ההגה ואין באפשרותך לנעול את הדלתות
או לבטל את נעילתן באמצעות המפתח
החכם או השלט הרחוק החכם.

£

ניתן לשנות תפקודים באופן הבא:
 £ניתן לשנות את פרק הזמן עד לניתוק
החשמל ל  60דקות.
 £ניתן לנטרל את תפקוד ניתוק החשמל
במצב .ACC
לפרטים נוספים פנה למרכז שירות
מורשה של מיצובישי.

נעילת גלגל הגה

6

ביטול נעילה
אם מערכת ההפעלה בכל מצב אחר מלבד OFF

ואתה מנסה לנעול את הדלתות בלחיצה על מתג
הנעילה/ביטול הנעילה בדלת הנהג/הנוסע הקדמי,
תהבהב נורית אזהרה ויישמע צפצוף חיצוני
והדלתות לא יינעלו.

תזכורת של מצב

סובב את המפתח למצב  ACCובו בזמן סובב את
גלגל ההגה מעט ימינה ושמאלה.

הפעלה ON

אם נפתחה דלת הנהג כאשר שהמנוע דומם
ומערכת ההפעלה נמצאת בכל מצב אחר מלבד
 ,OFFלסירוגין יישמע צליל התרעה פנימי למצב
 ,ONכדי להזכירך לעבור למצב הפעלה .OFF

התנעה ונהיגה
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נעילת גלגל הגה

זהירות
£

הוצא את המפתח בצאתך מהרכב .במדינות
מסוימות אסור להשאיר את המפתח בתוך
הרכב החונה.

ביטול נעילה
ניתן לבטל את נעילתו של גלגל ההגה באופן הבא:
£

העבר את מתג המנוע למצב .ACC

£

התנע את המנוע.

£

אם המנוע נדם במהלך נהיגה ,אל תפתח את
דלת הנהג ואל תלחץ על מתג  LOCKבמפתח
לפני שעצרת את הרכב במקום בטוח .פעולות
אלה עלולות לנעול את גלגל ההגה ולא
יתאפשר לך לשלוט ברכב.

£

קח את המפתח עמך בצאתך מהרכב.

נעילה
לחץ על מתג המנוע והעבר אותו למצב  ,OFFכאר
דלת הנהג פתוחה וגלגל ההגה נעול.

הערה
£

כאשר מתבצעות פעולות הבאות ומתג
המנוע במצב  ,OFFגלגל ההגה ננעל.
 £פתח או סגור את דלת הנהג.
 £סגור את כל הדלתות.
 £פתח את אחת הדלתות בעוד שכולן
סגורות.
 £נעל את כל הדלתות באמצעות המפתח
החכם או השלט הרחוק החכם.
 £בורר ההילוכים משולב במצב חניה P
)תיבת הילוכים אוטומטית(.

£

אם הדלת נפתחת וגלגל ההגה לא נעול,
יישמע צפצוף המתריעה כי גלגל ההגה לא
נעול.
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£

זהירות

כלי רכב המצוידים בשלט הרחוק החכם

6

הערה

אם יש לגרור את רכבך ,בצע פעולות הבאות,
כדי לשחרר את גלגל ההגה מנעילה.
 £בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים
ידנית סובב את מתג ההתנעה למצב
 ACCאו .ON
 £בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים
אוטומטית ,שלב את מצב ההפעלה .ON

הערה
£

אם גלגל ההגה אינו משתחרר מנעילה,
תתחיל נורית האזהרה להבהב ויישמע צפצוף
פנימי .לחץ שוב על מתג המנוע בעודך מזיז
את גלגל ההגה ימינה ושמאלה.

£

אם גלגל ההגה ננעל באופן חריג ,תידלק נורית
האזהרה .עבור למצב הפעלה  OFFולחץ על
מתג הנעילה בשלט הרחוק החכם .לאחר מכן
לחץ על מתג המנוע .אם נורית החיווי נדלקת
שוב ,פנה למרכז שירות מורשה של מיצובישי.

אם ישנה תקלה בנעילת גלגל ההגה ,תידלק
נורית האזהרה .עצור מיד את הרכב במקום
בטוח פנה למרכז שירות מיצובישי הקרוב
למקום הימצאותך.

התנעה והדממת המנוע

התנעה והדממת המנוע

זהירות
£

אל תפעיל את המנוע בסיבובים גבוהים או
תנהג ברכב במהירות גבוהה בטרם אפשרת
למנוע להתחמם.

£

שחרר את מתג ההתנעה ברגע שהמנוע
הותנע כדי למנוע נזק למתנע.

£

אם רכבך מצויד במגדש טורבו ,אל תדומם
את המנוע מיידית לאחר הפעלה במהירות
גבוהה או בעת נסיעה בעלייה .תחילה,
אפשר למנוע לפעול בסיבובי סרק ,כדי
לאפשר למגדש הטורבו להתקרר.

עצות להתנעה
למעט כלי רכב המצוידים במערכת הפעלה
חכמה
אל תפעיל את המתנע במשך יותר מ 10
שניות ,כדי לא לגרום לפריקת המצבר .אם
לא ניתן להתניע את המנוע ,החזר את
המפתח למצב  ,LOCKהמתן מספר שניות
ונסה שוב .ניסיונות התנעה חוזרים כאשר
המנוע המתנע עדיין פועל ,עלולים לגרום נזק
למנגנון המתנע.

£

אזהרה
£

לעולם אל תפעיל את המנוע במקומות סגורים
או לא מאווררים היטב למשך פרק זמן ארוך יותר
מהנדרש להסעת הרכב פנימה או החוצה
מאותו מקום .פחמן חד חמצני הוא גז חסר ריח
ועלול להיות קטלני.

זהירות
£

לעולם אל תנסה להתניע את המנוע בדחיפה
או במשיכה של הרכב.

אזהרה
£

זהירות

£

£

המתנע ימשיך להסתובב במשך כ  15שניות,
אם מתג המנוע משוחרר מיד .לחיצה חוזרת
על מתג המנוע בעוד שהמתנע פועל תפסיק
את פעולתו של המתנע .המתנע ימשיך לפעול
במשך  30שניות לכל היותר בעוד שמתג המנוע
לחוץ.
אם המנוע לא מתניע ,המתן זמן קצר לפני
ניסיון חוזר להתניעו .ניסיונות התנעה חוזרים
בעוד שהמתנע מסתובב עלולים לגורם נזק
למנגנון המתנע.

6

£

לעולם אל תנסה להתניע את המנוע בדחיפה
או במשיכה של הרכב.

£

אל תפעיל את המנוע בסיבובים גבוהים או
תנהג ברכב במהירות גבוהה בטרם אפשרת
למנוע להתחמם.

£

אם רכבך מצויד במגדש טורבו ,אל תדומם
את המנוע מיידית לאחר הפעלה במהירות
גבוהה או בעת נסיעה בעלייה .תחילה,
אפשר למנוע לפעול בסיבובי סרק ,כדי
לאפשר למגדש הטורבו להתקרר..

כלי רכב המצוידים במערכת הפעלה חכמה
ניתן להתניע את המנוע בכל מצב של מערכת
ההפעלה.

לעולם אל תפעיל את המנוע במקומות
סגורים או לא מאווררים היטב למשך פרק זמן
ארוך יותר מהנדרש להסעת הרכב פנימה או
החוצה מאותו מקום .פחמן חד חמצני הוא גז
חסר ריח ועלול להיות קטלני.

התנעת המנוע
למעט כלי רכב המצוידים במערכת הפעלה
חכמה
 .1הכנס את מפתח ההתנעה והדק את חגורת
הבטיחות של המושב.
התנעה ונהיגה
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התנעה והדממת המנוע
 .2וודא הפעלת בלם חניה.
 .3לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.
 .4בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית העבר את
מוט ההילוכים למצב ”) ”Nניוטרל( ולחץ על
דוושת המצמד במלואה.
בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית העבר
את בורר ההילוכים למצב ”) ”Pחניה(.

6

רכב עם תיבת
הילוכים אוטומטית

הערה
£

אם לא ניתן להתניע את המנוע לאחר 5
שניות מרגע שנורית החיווי כבתה ,החזר את
מפתח ההצתה למצב ” ”LOCKולאחר מכן
סובב למצב ” ”ONלחימום קדם חוזר.

£

כאשר המנוע חם ,נורית חיווי חימום הקדם
אינה נדלקת גם אם מפתח ההצתה הועבר
למצב ” .”ONהתנע את המנוע ע“י סיבוב
המפתח למצב ”. ”START

רכב עם תיבה ידנית
בעלת  6הילוכים

 .6סובב את מפתח ההתנעה למצב  STARTללא
לחיצה על דוושת ההאצה ושחרר אותו מיד
אחרי שהותנע המנוע.

הערה
£

 .5סובב את מתג ההצתה ל”.”ON
נורית חיווי חימום הקדם במנועי דיזל תידלק
תחילה ולאחר זמן קצר תכבה כשהינה
מסמנת שתהליך חימום הקדם הושלם.

הערה
£

אם המנוע קר ,נורית חיווי חימום הקדם
תדלוק למשך זמן ארוך יותר.
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הערה
£

כאשר המנוע לא לחוץ ,ייתכן כי תתקשה
ללחוץ על דוושת הבלמים ,והרכב עלול לא
לזהות את הפעלת הדוושה.
לפיכך ,ייתכן כי לא יותנע המנוע .במקרה זה
לחץ על דוושת הבלמים חזק יותר.

 .4בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים ידנית לחץ
על דוושת המצמד במלואה ושלב את ידית
ההילוכים בהילוך סרק .N
בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים אוטומטית,
ודא שבורר ההילוכים משולב במצב החניה .P
רכב עם תיבת
הילוכים אוטומטית

רכב עם תיבה ידנית
בעלת  6הילוכים

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

למעט כלי רכב המצוידים במערכת כניסה
חכמה
 .1חגור את חגורת הבטיחות.
 .2וודא שבלם החניה משולב.
 .3לחץ על דוושת הבלמים ברגל ימין והחזק
אותה לחוצה במלואה.

 .5לחץ על מתג המנוע.
נורית החיווי של חימום הקדם של מנוע דיזל
תידלק ותיכבה תוך זמן קצר ,כדי לציין
שהחימום הסתיים .המנוע יותנע.

התנעה והדממת המנוע

הערה
£

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

£

העברה של מערכת ההפעלה למצב  ONאף
תתחיל את חימום הקדם של המנוע .אם
המנוע לא מותנע תוך  5שניות מכיבוי נורית
החיווי ,העבר את מערכת ההפעלה למצב
 .OFFלאחר מכן ,התחל את תהליך התנעת
המנוע מתחילתו.

£

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

הדממת המנוע

כלי רכב המצוידים במערכת הפעלה חכמה

אזהרה
£

הערה
£

אם עליך לדומם את המנוע במקרה חירום
במהלך נהיגה ,לחץ על מתג המנוע והחזק
אותו לחוץ במשך  3שניות או יותר או לחץ
עליו  3פעמים או יותר ברצף .המנוע ייעצר
ומצב ההפעלה יעבור ל .ACC

£

אל תדומם את המנוע אם בורר ההילוכים
לא משולב במצב החניה ) Pתיבת הילוכים
אוטומטית( אחרת ,מצב ההפעלה יעבור ל
 ACCולא ל .OFF

£

העבר את מצב ההפעלה ל  OFFאחרי
ששילבת את בורר ההילוכים במצב .P

למעט כלי רכב המצוידים במערכת הפעלה חכמה
 .1עצור את הרכב.
 .2שלב את בלם החניה תוך לחיצה על דוושת
הבלמים.
 .3בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים ידנית סובב
את מתג ההתנעה למצב  ,LOCKכדי לדומם
את המנוע ולאחר מכן שלב את ידית ההילוכים
בהילוך ) 1חניה בעליה( או בהילוך ) Rאחורי(
)חניה בירידה(.
בכלי ר כב המצוידים בתי בת הילוכים
אוטומטית שלב את בורר ההילוכים במצב
חניה  Pודומם את המנוע.

אל תפעיל את המתג המנוע במהלך נהיגה,
למעט במקרה חירום .אם המנוע דומם במהלך
הנהיגה ,מגבר הבלימה מפסיק לפעול ויעילות
הבלימה נפגעת .כמו כן ,היגוי הכוח לא זמין
ויש להפעיל כוח פיזי רב יותר להפעלת גלגל
ההגה .קיימת סכנת תאונה.

 .1עצור את הרכב.

 .2שלב את בלם החניה במלואו תוך לחיצה על
דוושת הבלמים.
 .3בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים ידנית
לחץ על מתג המנוע ,כדי לדומם את המנוע,
ושלב את ידית ההילוכים בהילוך ) 1בעליה(
או בהילוך אחורי ) Rבירידה(.
בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים
אוטומטית של את בורר ההילוכים במצב
חניה  Pולחץ על מתג המנוע ,כדי לדומם
אותו.

6

תהליך למידת כמות הזרקת דלק
כדי לשמור על רמת זיהום אוויר ורמת רעש נמוכים,
המנוע מבצע לעתים קרובות תהליך למידה לצורך
קביעת כמות הזרקת הדלק.
בתהליך הלמידה המנוע נשמע באופן קצת שונה
מזה שבהפעלה רגילה .דבר זה אינו מעיד על תקלה
כלשהי.

אם המפתח החכם אינו פועל
כהלכה
הכנס את המפתח החכם לתוך חריץ המפתח.
כעת ניתן להתניע את המנוע ולשנות את מצב
ההפעלה.
התנעה ונהיגה
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מסנן חלקיקי דיזל
הוצא את המפתח החכם מהחריץ אחרי שהמנוע
הותנע או מצב ההפעלה השתנה.

תזכורת שלט רחוק חכם*

אזהרה
£

מסנן חלקיקי הדיזל מגיע לטמפרטורות גבוהות
מאוד .אל תחנה את רכבך היכן שעשב יבש או
עלים עלולים לבוא במגע עם מערכת הפליטה
החמה מאחר ויש סכנה לפריצת שריפה.

זהירות

6

£

הערה
£

אל תכניס שום חפץ אחר לחריץ המפתח.
אחרת ,עלול להיגרם נזק או תקלה.

£

הסר כל חפץ או מפתח נוסף משלט
הרחוק החכם לפני שאתה מכניס את
המפתח לתוף החריץ .הרכב עלול לא לקבל
את קוד הזיהוי הרשום מהמפתח הרשום.
לפיכך ,ייתכן כי המנוע לא יותנע ומצב
ההפעלה לא ישתנה.

£

השלט הרחוק החכם מקובע ,אם השלט
מוכנס לתוך החריץ ,כפי שמוצג באיור.
משוך את המפתח בעודו במצב אופקי.
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אם מערכת ההפעלה במצב  OFFודלת הנהג
נפתחת בעוד שהשלט הרחוק החכם נמצא בתוך
חריץ במפתח ,תהבהב נורית האזהרה ויישמעו
צפצוף חיצוני במשך כ  3שניות וצפצוף פנימי
במשך כדקה אחת ,כדי להזכירך להוציא את השלט
הרחוק מהחריץ.

הערה

מסנן חלקיקי דיזל )*(DPF
מסנן חלקיק דיזל הוא התקן הלוכד את רוב החומר
החלקיקי ) (PMביציאת גזי הפליטה של מנוע הדיזל.
מסנן חלקיקי הדיזל שורף אוטומטית חומר חלקיקי
הנלכד במהלך פעולת המנוע .למרות זאת בתנאי
נהיגה מסוימים מסנן חלקיקי הדיזל אינו שורף את
כל החומר החלקיקי הנלכד ,ולכן כמות עודפת של
חומר חלקיקי מצטברת בו.

אל תשתמש בכל סוג של דלק או שמן מנוע
שלא צוינו כמתאימים לרכבך .כמו כן ,אל
תשתמש בכל סופג מים/לחות או בכל
תוסף דלק אחר .לחומרים אלו יכולים להיות
השפעה שלילית על מסנן חלקיקי הדיזל.
ראה “ בחירת דלק“ בעמוד  2 2ו “שמן
מנוע“ בעמוד .10 5

£

בהתאם לגור מים כגון תנאי נהיגה,
הטמפרטורה המוצגת עשויה להשתנות
מהטמפרטורה החיצונית המעשית.

£

המנוע משמיע רעשים מעט שונים כאשר
 DPFשורף אוטומטית  PMשנלכד .שינוי זה
אינו מצביע על תקלה.

הפעלת מגדש טורבו

נורית אזהרת מסנן חלקיקי הדיזל
נורית אזהרה של מסנן חלקיקי הדיזל נדלקת אם
ישנן חריגות במערכת מסנן חלקיקי הדיזל.

 £כאשר מד הטמפרטורה של נוזל קירור המנוע
נמצא בתחום האמצע ,נהג במשך כ  20דקות
במהירות גבוהה מ  40קמ“ש לפחות.
אם נורית האזהרה של מערכת מסנן חלקיקי הדיזל
עדיין נשארת דלוקה לאחר מכן ,אנא פנה אל מרכז
שירות מורשה של מיצובישי.

הפעלת מגדש טורבו*
זהירות
£

אל תריץ את המנוע במהירויות גבוהות
)לדוגמה ,הפעלתו בסל“ד גבוה מדי או
באמצעות האצה מהירה( מיד לאחר
התנעתו.

£

אל תדומם את המנוע מיד אחרי שנסעת
במהירות גבוהה או בעליה .תחילה ,אפשר
למנוע לפעול בהילוך רק ,כדי לאפשר
למגדש הטורבו להתקרר.

זהירות
£

אתה לא חייב לנהוג ברצף בדיוק כפי שמצוין
למעלה .הקפד תמיד לנהוג בזהירות
בהתאם לתנאי הדרך.

6

אם נורית אזהרת מסנן DPF

אם נורית האזהרה של מסנן
חלקיקי הדיזל נדלקת בעת
הפעלת הרכב
אזהרת  DPFהדולקת באופן קבוע ,מציינת כי ה
 DPFלא היה מסוגל לשרוף את כל ה  PMשנלכד
בו ,וכתוצאה מכך הצטברה בו כמות רבה של ה
 PMחריגה .כדי לאפשר ל  DPFלשרוף את הפיח
שהצטבר בו ,נסה לנהוג ברכב באופן הבא:

מהבהבת בעת הפעלת הרכב

מגדש טורבו

נורית אזהרת ה  DPFהמהבהבת מציינת כי ישנן
חריגות בהפעלת  .DPFדאג לבדוק את המערכת
במרכז שירות מורשה של מיצובישי.

מגדש הטורבו מגביר את כוח המנוע באמצעות
דחיפת כמות גדולה של אוויר לתוך הצילינדרים של
המנוע .הטורבינות בתוך המגדש נעות במהירות
גבוהה מאוד וחשופות לטמפרטורות גבוהות מאוד.
שמן מנוע משמן את החלקים האלה ומקרר אותם.
אם שמן המנוע לא מוחלף במרווחי זמן מוגדרים,
המסבים עלולים להפסיק לפעול או להפיק רעש
חריג.

זהירות
£

המשך נסיעה כאשר נורית האזהרה של
מסנן חלקיקי הדיזל מהבהבת עלול לגרום
תקלה במנוע ונזק למסנן חלקיקי הדיזל.
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מערכת עצור וסע )*(AS&G

זהירות
£

אם הרכב נעצר לזמן רב או אתה עוזב את
הרכב ,דומם את המנוע.

הערה

6

£

1
2
3
4
5
6

מדחס אוויר
אוויר דחוס
צילינדר
סנפיר טורבו
טורבינה
גז פליטה

הזמן המצטבר שבמהלכו מערכת AS&G

דוממה את המנוע מופיע בצג הרב תכליתי.
עיין בנושא “תצוגת  ”AS&Gבעמוד .5 5

 .1עצור את הרכב.
 .2תוך כדי לחיצה על דוושת הבלמים לחץ על
דוושת המצמד במלואה ושלב את ידית
ההילוכים בהילוך סרק .N

הדממת המנוע האוטומטית
מערכת  AS&Gמופעלת אוטומטית עם סיבוב מתג
ההתנעה/העברת מערכת ההפעלה למצב .ON

מערכת עצור וסע )*(AS&G
מערכת עצור וסע אוטומטית ) (AS&Gמדוממת
את המנוע ומתניע אותו אוטומטית מבלי להפעיל
את מעכת ההצתה או את מתג המנוע ,אם הרכב
עצר ברמזור או בפקק ,כדי לצמצם את פליטת
הגזים ובכך להגביר את יעילות הדלק.

באפשרותך להפסיק את פעולת המערכת בלחיצה
על מתג  .AS&G OFFעיין בנושא “הפסקת פעולה“
בעמוד .6 25
לאחר הפעלת המערכת תידלק נורית החיווי ,כדי
להודיע לנהג שהמערכת פעילה.
 .3שחרר את דוושת המצמד .המנוע יפסיק לפעול
אוטומטית.
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הערה

זהירות
£

£

הערה
£

כאשר המנוע מופסק אוטומטית יחולו שינויים
בפעולות נהיגה .נא הקדש תשומת לב
לנקודות הבאות:
£

£

מגבר הבלימה מפסיק לפעול ,ויש
להפעיל לחץ רב יותר על הדוושה.
£

אם הרכב זז ,הפעל לחץ רב יותר מהרגיל
על דוושת הבלמים.

אל תלחץ על דוושת ההאצה כדי להאיץ את
המנוע כאשר הרכב נעצר )בין אם המנוע
פועל או לא( .אחרת ,קיימת סכנת תאונה
בעקבות התנעתו האוטומטית המחודשת של
המנוע.
אחרי שהמנוע הופסק אוטומטית אל תנסה
לצאת מהר כב ,מכיוון שהמנוע מותנע
אוטומטית בעקבות שחרור של חגור ת
הבטיחות של הנהג או פתיחת דלת הנהג.
קיימת סכנת תאונה ,אם יתחיל הרכב לזוז.
אל תעביר את ידית ההילוכים להילוך אחר
מלבד הילוך הסרק  .Nאם ידית ההילוכים
משולבת בהילוך אחר מלבד  ,Nתהבהב נורית
החיווי/מחוון בתצוגה ויישמע צליל התרעה.
אם ידית ההילוכים חוזרת להילוך סרק ,N
נורית החיווי מפסיקה להבהב וצליל ההתרעה
מופסק .המנוע לא יותנע שוב אם ידית
ההילוכים לא משולבת בהילוך הסרק .N

זהירות
הערה
£

הפקד על אמצעי זהירות הבאים אחרי
שהמנוע מופסק אוטומטית .אחרת ,קיימת
סכנת תאונה בעקבות התנעתו האוטומטית
המחודשת של המנוע.

£

במקרים הבאים תהבהב נורית  ,AS&Gכדי
להודיע לנהג שהמנוע לא ידומם אוטומטית.
£

חגורת הבטיחות של הנהג לא חגורה.

£
£

£

דלת הנהג פתוחה.
מכסה תא המנוע פתוח.

במקרים הבאים תיכבה נורית החיווי של
 AS&Gוהמנוע לא יופסק אוטומטית .אחרי
 £אחרי שהמנוע הותנע אוטומטית ,מהירות
הרכב לא עלתה על  5קמ“ש לערך.
 £לא עברו  30שניות או יותר מהתנעת
המנוע.
 £אחרי שהמנוע הותנע אוטומטית הרכב
נעצר שוב תוך  10שניות.
 £טמפרטורת נוזל קירור נמוכה.
 £טמפרטורה חיצונית נמוכה מ .3°C
 £אם הופעל החימום ,מחוון הטמפרטורה
של הרכב מציין שהטמפרטורה ברכב לא
גבוה דיה.
 £מזגן פועל ותא הנוסעים טרם התקרר דיו.
 £מתג הפשרה הופעל .עיין בנושא
“הפשרת השמשה הקדמית וחלונות
הצג :הפשרה מהירה“ בעמוד .7 16
 £אם מיזוג האוויר הופעל במצב  AUTOובקר
הטמפרטורה מסובב למצב מרבי או
מינימלי )כלי רכב המצוידים בבקרת אקלים
אוטומטית(.
£

6

אם מסנן חלקיקי הדיזל  DPFשורף
אוטומטית את החלקיקים ) (PMשנלכדו בו.
התנעה ונהיגה
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הערה

6
£

£

£

 £צריכת חשמל גבוהה לדוגמה ,בעת
הפשרת חלון אחורי או שימוש בצרכנים
אחרים או הפעלת מאוורר בעצמה מרבית.
 £רמת הטעינה של המצבר או ביצועיו
נמוכים.
 £בדוק אם נורית האזהרה של המנוע דולקת
או נורית החיווי )איור( מהבהבת.
 £ברכבי  4WDבורר מצב הנהיגה נמצא
במצב  4Hאו ) 4Lתכנית Easy select
 (4WDאו במצב  4HLcאו ) 4LLcתכנית
.(Super select 4WD II
במקרים הבאים המנוע לא יופסק אוטומטית,
אפילו אם נדלקת נורית החיווי .AS&G
 £לחץ על דוושת ההאצה.
 £לחץ נמוך של הוואקום של מגבר הבלם.
 £הפעל את גלגל ההגה.
 £חניה בשיפוע תלול.
אם מערכת  AS&Gמופעלת בעוד שמיזוג
האוויר פעיל ,יופסק המנוע ומדחס המזגן.
לפיכך ,רק המאוורר יפעל ,והחלונות עלולים
להתכסות באדים .במקרה זה ,לחץ על מתג
ההפשרה ,כדי להתניע שוב את המנוע .עיין
בנושא “מתג הפשרה“ בעמוד .7 14
אם החלונות מתכסים באדים בכל הדממת
המנוע ,מומלץ לנטרל את מערכת ה AS&G
בלחיצה על מת  .AS&G OFFעיין בנושא
“הפסקת פעולה“ בעמוד .6 25
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הערה
£

אם מיזוג האוויר פעיל ,הגבר את הטמפרטורה
כדי להאריך את זמן הדממתו האוטומטית של
המנוע.

הערה
£

לפרטים נוספים עיין בנושא “התנעת המנוע
והדממתו“ בעמוד .6 17

זהירות
התנעה אוטומטית מחודשת של
המנוע
לחץ על דוושת המצמד בעוד שידית ההילוכים
משולבת בהילוך סרק  Nנורית החיווי תיכבה והמנוע
יותנע שוב אוטומטית.

הערה
£

£

אל תשלב את ידית ההילוכים במצב אחר
מלבד  Nאו אל תשחרר את דוושת המצמד
במהלך התנעתו האוטומטית של
המנוע.המתנע יפסיק לפעול והמנוע לא יותנע
אוטומטית.
אם המנוע לא מותנע אוטומטית או משתהה,
יידלקו נורית האזהרה של הטעינה ונורית
האזהרה של בדיקת המנוע.
במקרה זה ,לא יותנע המנוע אפילו בעקבות
לחיצה חוזרת על דוושת המצמד .תוך כדי
לחיצה על דוושת הבלמים ,לחץ על דוושת
המצמד במלואה וסובב את מתג ההתנעה
למצב  STARTאו לחץ על מתג המנוע כדי
להתניעו.

£

במקרים הבאים המנוע יותנע שוב אוטומטית,
אפילו אם מערכת  AS&Gדוממה אותו.
הקדש תשומת לב מיוחד ,אחרת קיימת
סכנת תאונה בלתי צפויה בהתנעת המנוע.
 £מהירות הרכב היא  3קמ“ש או יותר בשיוט
במורד המדרון.
 £לחץ נמוך של ואקום מגבר הבלם ,בגלל
לחיצות חוזרות על דוושת הבלמים או בגלל
לחיצות חזקות יותר.
 £טמפרטורה נמוכה של נוזל קירור המנוע.
 £כאשר מיזוג אוויר מופעל בלחיצה על מתג
המערכת.
 £כאשר הגדרות הטמפרטורה של מיזוג
האוויר משתנות באופן ניכר.
 £כאשר מיזוג האוויר מופעל במצב AUTO
ובקר הטמפרטורה נמצא בערך המרבי
שלו )קר או חם( )בכלי רכב המצוידים
בבקרת אקלים אוטומטית(.
 £כאשר מיזוג האוויר פעיל הטמפרטורה
בתא הנוסעים עולה ומדחס המערכת
פועל להורדתה.

תיבת הילוכים ידנית

זהירות
£

£

£
£
£
£

מתג ההפשרה נלחץ .עיין בנושא
“הפשרה מהירה“ בעמוד .7 16
צריכת חשמל גבוהה לדוגמה בעת
שהפשרת החלון האחורי או צרכנים
אחרים פעילים או המאוורר מופעל
בעצמה מרבית.
רמת הטעינה של המצבר או ביצועיו נמוכים.
הפעל את גלגל ההגה.
חגורת הבטיחות של הנהג לא חגורה.
דלת הנהג פתוחה.

הפסקת פעולה
מערכת עצור וסע אוטומטית ) (AS&Gמופעלת
אוטומטית בעקבות סיבוב מתג ההתנעה/העברת
מערכת ההפעלה למצב  .ONבאפשרותך לנטרל
את המערכת בלחיצה על מתג .AS&G OFF
כאשר מערכת  AS&Gמנוטרלת ,תידלק נורית
החיווי .
כדי להפעיל שוב את מערכת ה  ,AS&Gלחץ שוב
על מתג  ;AS&G OFFנורית החיווי תיכבה.

הערה
£

נורית חיווי זו תידלק לכמה שניות בעקבות
סיבוב מתג ההתנעה/העברת מערכת
ההפעלה למצב .ON

אם נורית החיווי
במהלך נהיגה

מהבהבת

מהבהבת ,ישנה תקלה
אם נורית החיווי
במערכת  AS&Gוהיא לא פעילה.

6

מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של מיצובישי
לבדיקת מערכת.

הערה
£

במקרים הבאים המנוע לא יותנע מחדש
באופן אוטומטי
£

£

כאשר המנוע הופסק אוטומטית נלחץ
מתג ה  ,AS&Gכדי לנטרל מערכת .AS&G
מכסה תא המנוע פתוח.

£

כאשר המנוע מותנע שוב אוטומטית ,ייתכן
כי תופחת זמנית עוצמת הקול של מערכת
השמע .הפחתה זו אינה מציינת תקלה.

£

כאשר המנוע מופסק אוטומטית משתנה
עוצמת מיזוג האוויר באופן זמני .שינוי זה
אינו מצביע על תקלה.

תיבת הילוכים ידנית*
תבנית ההילוכים מופיעה על ידית ההילוכים .כדי
להתחיל לנסוע ,לחץ על דוושת המצמד עד סוף
מהלכה ושלב הילוך  1או הילוך אחורי  .Rלאחר מכן,
בהדרגה שחרר את דוושת המצמד תוך לחיצה על
דוושת ההאצה.

התנעה ונהיגה
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תיבת הילוכים ידנית

הערה

זהירות

6

£

אל תשלב את ידית ההילוכים בהילוך אחורי
כאשר הרכב נע קדימה .הדבר עלול לגרום נזק
לתיבת הילוכים.

£

אל תשעין את רגלך על דוושת המצמד ,אתה
עלול לגרום לבלאי מוקדם או לנזק למצמד.

£

אל תשייט בהילוך סרק . N

£

אל תשתמש בידית ההילוכים בתור משענת
יד ,אחרת ייתכן בלאי מוקדם של תיבת
ההילוכים.

£

המחוון להעברת הילוכים מציג את הנקודות
המומלצות להעברת הילוך ,כדי לשמור על
נהיגה חסכונית .המחוון מציג אם מומלץ
להעלות הילוך או  ,אם מומלץ להורידו.

זהירות
£

אל תלחץ על ידית ההילוכים אם בכוונתך
לשלב כל הילוך אחר מלבד  .Rאם אתה רגיל
ללחוץ על הידית בעת העברת הילוכים ,אתה
עלול לשלב את ההילוך האחורי בטעות ולגרום
תאונה ו/או תקלה בתיבת הילוכים.

מהירות נהיגה אפשרית
הימנע מהורדת הילוך במהירות גבוהה ,מכיוון
שבמצב זה מהירות המנוע עלולה להגיע לאזור
האדום במד הסל“ד ועלול להיגרם נזק למנוע.

הערה
£

ייתכן כי תתקשה להעביר הילוכים במזג אוויר
קר עד שמן תיבת ההילוכים יתחמם .זוהי
תופעה רגילה ולא מזיקה לתיבת ההילוכים.

£

אם קיים קושי בשילוב הילוך ראשון ,לחץ שנית
על דוושת המצמד .עתה יהיה קל יותר לשלב
להילוך ראשון.

£

במזג אוויר חם או בנסיעה ארוכה במהירות
גבוהה ,ייתכן כי יופעל תפקוד הגבלת מהירות,
כדי להגביל את עליית הטמפרטורה של שמן
תיבת ההילוכים .אחרי שטמפרטורת השמן
יורדת לרמה המקובלת ,תתבטל מגבלת
המהירות.
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שילוב ידית הילוכים בהילוך אחורי

2WD

R
לחץ על ידית ההילוכים והחזק אותה כך תוך כדי
שאתה משלב את ההילוך האחורי .R

נקודת
החלפת הילוך

מהירות מרבית

הילוך ראשון

 30קמ“ש

הילוך שני

 60קמ“ש

הילוך שלישי

 100קמ“ש

הילוך רביעי

 140קמ“ש

הילוך חמישי

 185קמ“ש

הילוך שישי

 220קמ“ש

תיבת הילוכים אוטומטית מצב ספורט  5הילוכים
כלי רכב עם תיבת הילוכים בעלי  6הילוכים,
השתמש בהילוך השישי כל זמן שמהירות המנוע
מאפשרת זאת להשגת חיסכון מירבי בצריכת
הדלק.

דגמי
£

4WD

נקודת
החלפת הילוך

2H,4H,4LLc

4HLc

הילוך רביעי

 145קמ“ש

 55קמ“ש

הילוך חמישי

 190קמ“ש

 70קמ“ש

הילוך שישי

 225קמ“ש

 85קמ“ש

כלי רכב Easy select 4WD

נקודת
החלפת הילוך

מהירות מרבית
2H,4H

4L

הילוך ראשון

 30קמ“ש

 10קמ“ש

הילוך שני

 60קמ“ש

 20קמ“ש

הילוך שלישי

 100קמ“ש

 35קמ“ש

הילוך רביעי

 140קמ“ש

 55קמ“ש

הילוך חמישי

 185קמ“ש

 70קמ“ש

הילוך שישי

 220קמ“ש

 85קמ“ש

השתמש בהילוך שישי כל זמן שמהירות המנוע
מאפשרת זאת לחיסכון מירבי בצריכת הדלק.

כלי רכב Super select 4WD

מהירות מרבית

נקודת
החלפת הילוך

2H,4H,4LLc

4HLc

הילוך ראשון

 30קמ“ש

 10קמ“ש

הילוך שני

 60קמ“ש

 25קמ“ש

הילוך שלישי

 100קמ“ש

 40קמ“ש

בתיבת ההילוכים יש  5הילוכים לנסיעה קדימה ,
והילוך אחד לנסיעה לאחור.
הילוך הנסיעה נקבע באופן אוטומטי ,בהתאם
למהירות הנסיעה ומצב דוושת ההאצה.
לבורר ההילוכים ) (Aיש שני מסלולים :המסלול
הראשי ) (Bוהמסלול הידני ).(C

6

תיבת הילוכים אוטומטית
מצב ספורט  5הילוכים
הערה
£

£

מהירות מרבית

הפעלת ידית בורר ההילוכים

במהלך תקופת ההרצה או מיד לאחר חיבור
כבל המצבר ,ייתכן שהעברות ההילוכים לא
תתבצענה באופן חלק .מצב זה אינו מציין
תקלת בתיבת הילוכים.
העברות ההילוכים תהיינה חלקות ,לאחר
שתיבת ההילוכים שולבה מספר פעמים
באמצעות מערכת הבקרה האלקטרונית.

התנעה ונהיגה
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הערה

 .1וודא שבלם החניה מופעל היטב.
 .2אם המנוע פועל ,כבה אותו.

6
כדי להזיז את ידית בורר ההילוכים ,יש
ללחוץ על הכפתור הנעילה וללחוץ על
דוושת הבלם.
כדי להזיז את ידית בורר ההילוכים ,יש
ללחוץ על הכפתור הנעילה.

אזהרה
£

בעת העברת בורר ההילוכים ממצב ) Pחניה(
או ממצב ) Nסרק( ,לחץ תמיד על דוושת
הבלם.
בתחילת נסיעה ,אין להעביר את ידית בורר
ההילוכים ממצב ) Pחניה( או ממצב N
)סרק( תוך כדי לחיצה על דוושת ההאצה.
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£

כדי להימנע מהפעלה שגויה ,הכנס את
בורר ההילוכים היטב לכל מצב והחזק אותו
מעט .ודא תמיד שהכנסת את הבורר למצב
המוצג בתצוגה.

£

אם דוושת הבלמים לא לחוצה ,מופעל
התקן לנעילת מעבר המונע את הזזתו של
בורר ההילוכים ממצב החניה .P

 .3הכנס מפתח בעל להב ישר המכוסה בבד
לתוך חריץ ) (Aשל המכסה .הזז את המברג
בעדינות ,כפי שמודגם באיור ,כדי להסיר את
המכסה.

כאשר לא ניתן להזיז את ידית בורר
ההילוכים ממצב ) Pחניה(
אם לא ניתן להזיז את ידית בורר ההילוכים ממצב
) Pחניה( למצב אחר כאשר דוושת הבלימה
לחוצה ומתג ההתנעה/מערכת ההפעלה במצב
 ,ONיתכן שהמצבר ריק או שיש תקלה במנגנון
נעילת ההילוכים.
בדוק את רכבך במרכז שירות מורשה של
מיצובישי באופן מידי .אם עליך להזיז את הרכב,
הזז את ידית בורר ההילוכים באופן המתואר להלן:

 .4לחץ על דוושת הבלימה בכף רגלך הימנית.
 .5הכנס מברג בעל להב ישר אל חור שחרור
נעילת ההילוכים .העבר את ידית בורר
ההילוכים למצב ) Nסרק( תוך כדי לחיצת
המברג כלפי מטה.

תיבת הילוכים אוטומטית מצב ספורט  5הילוכים

מהירויות נהיגה אפשריות
מצבי בורר ההילוכים
““P

תצוגת מצבים של בורר הילוכים

£

לעולם אל תשלב את בורר ההילוכים במצב
סרק  Nבזמן נהיגה .קיימת סכנת תאונה
חמורה ,מאחר שאתה עלול להסיט בשוגג את
בורר ההילוכים למצב ) Pחניה( או ) Rהילוך
נסיעה לאחור( או לאבד את בלימת המנוע.

£

בשיפוע יש להתניע את המנוע במצב P
)חניה( ולא במצב .N

£

כדי למנוע מרכב להידרדר ,אל תוריד את רגלך
מדוושת הבלמים בעוד שתיבת ההילוכים
במצב סרק  ,Nתוך שילוב מצב  Nאו הוצאת
הבורר ממצב  Nלמצב אחר.

)חניה(

מצב זה נועל את תיבת ההילוכים כדי למנוע את
תנועת הרכב .ניתן במצב זה להתניע את המנוע.
““R

אזהרה

)הילוך נסיעה לאחור(

מצב זה נועד לנסיעה לאחור.

אם מתג ההתנעה/מערכת ההפעלה במצב ,ON
מצבו של בורר ההילוכים מופיע בצג הרב תכליתי.

6

זהירות
£

לעולם אל תשלב להילוך ”) ”Pחניה( או ””R

)הילוך נסיעה לאחור( כדי למנוע את תנועת
הרכב .אחרת ,ייגרם נזק לתיבת הילוכים.

““N

“) “Dנהיגה(
מצב זה לנהיגה רגילה עירונית או בין עירונית .תיבת
ההילוכים בוחרת אוטומטית את ההילוך המתאים
לתנאי הדרך והנהיגה.

)הילוך סרק( )ניוטרל(

במצב זה תיבת ההילוכים אינה משולבת .הוא
זהה להילוך סרק בתיבת הילוכים ידנית ,ויש
להשתמש בו כאשר הרכב נייח פרק זמן ארוך
יחסית במהלך נסיעה ,לדוגמה ,בפקק.

זהירות
£

אין להעביר את בורר ההילוכים ממצב R

)נסיעה לאחור( למצב ) Dנסיעה( ,תוך כדי
נסיעה.כדי למנוע נזק לתיבת ההילוכים.

התנעה ונהיגה
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מצב ספורט

הערה

מעבר למצב ספורט מתבצע באמצעות דחיפה
עדינה של ידית בורר ההילוכים ממצב ) Dנסיעה(
אל המסלול הידני ) ,(Aבין אם הרכב עומד או נוסע.
כדי לחזור אל טווח הפעולה של הילוכי הנסיעה ,D
יש לדחוף בעדינות את ידית בורר ההילוכים בחזרה
אל המסלול הראשי ).(B

6

במצב ספורט ניתן להחליף הילוכים במהירות על
ידי הנעת ידית בורר ההילוכים לפנים ולאחור .בכלי
רכב המצוידים בידיות גלגל ההגה ניתן להשתמש
בהן להעברת הילוכים .בניגוד לתיבת הילוכים ידנית,
במצב ספורט ניתן להחליף הילוכים תוך כדי לחיצה
על דוושת ההאצה.

£
£

זהירות

עצור את הרכב.

£

העלאת
הילוך

בעקבות חזרה למצב  Dתצוגת מצב
ההילוכים תשתנה ותציג את האות .D
£

משוך את הידית ) +העלאת הילוך( כלפיך
במשך למעלה מ  2שניות.
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+

הורדת
הילוך

הורדת
הילוך

העלאת
הילוך

)(SHIFT UP

כדי להעלות הילוך אחד ,דחוף את הידית קדימה
פעם אחת.

-

£

שימוש ממושך בבורר ההילוכים או בידיות
להעברת הילוכים,יפעיל את מצב בורר
ההילוכים.

£

בכלי רכב המצוידים בידיות גלגל ההגה אל
תשתמש בשתי הידיות בו זמנית .אחרת,
תיבת הילוכים עלולה לעבור להילוך לא צפוי.

דחוף את בורר ההילוכים ממצב D
למסלול הידני ) (Aהחזר את הבורר
למסלול הראשי ).(B

הערה
אם רכבך מצויד בידיות להעברת הילוכים
בגלגל ההגה ,באפשרותך לעבור למצב
ספורט באמצעות ידיות אלה כאשר בורר
ההילוכים נמצא במסלול הראשי .כמו כן,
באפשרותך לחזור למצב  Dבאחת הדרכים
הבאות.

£

במצב ספורט ,על הנהג להעלות הילוכים
תוך התחשבות במצב הכביש ובתנאי
הנסיעה ,ולהקפיד שמהירות המנוע תישאר
מתחת לאזור האדום.

)(SHIFT DOWN

כדי להוריד הילוך אחד ,משוך את הידית לאחור,
פעם אחת.

תיבת הילוכים אוטומטית מצב ספורט  5הילוכים

הערה
£

לניתן לשלב רק  5הילוכי נסיעה לפנים .כדי
לנסוע לאחור או לחנות ,שלב מצב  Rאו מצב
 Pבהתאמה.

£

כדי לשמור על ביצועים טובים תיבת ההילוכים
עשויה לא להעלות הילוך בעקבות הזזה של
בורר ההילוכים/ידית ההילוכים למצב +
)העלאת הילוך( במהירויות רכב מסוימות .כמו
כן ,כדי למנוע סל“ד גבוהים מדי ,תיבת
ההילוכים עשויה לא להוריד הילוך בעקבות
הזזה של בורר הילוכים/ידית הילוכים בגלגל
ההגה למצב )הורדת הילוך(.

£

הורדת הילוכים מתבצעת אוטומטית כאשר
הר כב מאט .כאשר הרכב נעצר ההילוך
הראשון משולב אוטומטית.

מחוון מצב ספורט
במצב ספורט ,ההילוך הנוכחי מוצג על ידי מחוון A

בעת תקלה בתיבת הילוכים
האוטומטית

בלוח המחוונים.

כאשר מחוון בורר ההילוכים מהבהב
כאשר המחוון מהבהב במהלך נסיעה ,ייתכן כי ישנה
תקלה אפשרית במער כת תי בת ההילוכים
האוטומטית.

6

הערה
£

בנהיגה בדרכים חלקות העלה הילוך.
בעקבות זאת ,תיבת ההילוכים עוברת
להילוך  2העדיף לנהיגה טובה בדרך חלקה.
דחוף את בורר ההילוכים למצב )הורדת
הילוך( ,כדי לחזור להילוך .1

התנעה ונהיגה
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הערה
£

מחוון  Aמהבהב רק אם מתג המצבים של
תיבת ההילוכים האוטומטית לא תקין .הוא
לא מציין תנאי נהיגה רגילים.

זהירות
£

זהירות

6

£

אם תצוגת בורר ההילוכים מהבהבת
במהלך הנהיגה ,ייתכן כי התקן בטיחות
פועל בגלל תקלה בתיבת הילוכים
אוטומטית .דאג לבדיקת הרכב במרכז
שירות מורשה של מיצובישי בהקדם
האפשרי.

כאשר נדלקת נורית האזהרה של
טמפרטורת נוזל ) A/Tתיבת הילוכים
אוטומטית(
נורית האזהרה של טמפרטורת נוזל תיבת הילוכים
אוטומטית נדלקת ,כאשר טמפרטורת בנוזל
גבוהה מהרגיל .נורית האזהרה נדלקת בדרך כלל
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב “ ,”ONוהיא
תיכבה לאחר כמה שניות.
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זהירות
£

אם נורית האזהרה נדלקת ,הפחת את
מהירות המנוע ועצור את הרכב באזור בטוח.
לאחר מכן ,העבר את בורר ההילוכים למצב
) Pחניה( ,והנח למנוע לפעול במהירות סרק
עד שנורית האזהרה תיכבה .כאשר נורית
האזהרה כבית ,המשך בנהיגה רגילה .אם
נורית האזהרה אינה כבית ,מומלץ לדאוג
לבדיקת רכבך.

£

£

£

£

הפעלת תיבת הילוכים אוטומטית

£

לפני שאתה בוחר הילוך בעת שמנוע פועל
והרכב נייח ,לחץ על דוושת הבלם ,כדי למנוע
מהרכב לזחול .הרכב יתחיל לנוע מיד לאחר
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
תנועת הנהג במקרה חירום.
כדי למנוע האצה פתאומית ,לעולם אל תריץ
את ה מנ ו ע  ,כא ש ר א תה מ ע ב י ר מ מ צב P
)חניה( או ממצב “) “Nהילוך סרק(.
הפעלת דוושת ההאצה בעת שהרגל השנייה
מונחת על דוושת הבלמים ,עלולה להשפיע
באופן שלילי על יעילות הבלימה ,ולגרום לבלאי
מוקדם של רפידות הבלמים.
שלב הילוכים נכונים בהתאם לתנאי הדרך.
לעולם אל תיסע אחורה במדרון כאשר בורר
ההילוכים במצב  Dאו ספורט ,או קדימה
כאשר בורר ההילוכים במצב .R
המנוע עלול להפסיק לפעול ,והצורך להפעיל
כוח רב יותר על דוושת הבלמים ועל גלגל
ההגה עלול להוביל לתאונה.
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זהירות
£

£

אזהרה
את המנוע ,כאשר דוושת הבלמים
אין להריץ
לחוצה והרכב עומד במקומו .פעולה זו עלולה
לגרום נזק לתיבת ההילוכים האוטומטית.
כמו כן ,אם אתה לוחץ על דוושת ההאצה
ועל דוושת הבלמים בעוד שבורר ההילוכים
במצב  P, Nאו  ,Dייתכן כי סיבובי המנוע לא
יעלו לרמה גבוהה כמו בפעולה זהה עם בורר
ההילוכים במצב .N

האצה לעקיפה
כדי לצבור האצה נוספת במצב ) Dנהיגה( לחץ על
דוושת ההאצה עד סוף מהלכה .תיבת ההילוכים
האוטומטית תוריד אוטומטית הילוך.

הערה
£

במצב ספורט ,לא ניתן להוריד הילוך כאשר
דוושת ההאצה לחוצה עד הסוף.

המתנה
לתקופת המתנה קצרה ,כמו ברמזורים ,ניתן
להשאיר את הרכב בהילוך ולהחזיקו בעצירה
באמצעות בלם השירות.
לתקופת המתנה ממושכת יותר כאשר המנוע פועל

יש להעביר את בורר ההילוכים למצב  Nולשלב את
בלם החניה תוך כדי החזקת הרכב במקום בעזרת
בלם השירות.

זהירות
£

לעולם אל תחזיק את הרכב במצב נייח בעלייה
מדרון באמצעות דוושת ההאצה )ללא בדוושת
הבלמים( .הפעל תמיד את בלם החניה ו/או
דוושת הבלמים.

כאשר תיבת ההילוכים האוטומטית אינה
משנה כלל את המהירות
אם תיבת ההילוכים האוטומטית אינה משנה
מהירויות במהלך נהיגה או אם הרכב אינו צובר די
מהירות בעת נהיגה בעלייה ,ייתכן כי ישנה חריגה
בתיבת הילוכים המפעילה אמצעי בטיחות .מומלץ
לבדוק את הרכב בהקדם האפשרי במרכז שירות
מורשה של מיצובישי .
 .1אם רכבך מתקשה בנהיגה בעלייה ,העבר את
בורר ההילוכים להילוך שני במצב ספורטיבי.

חניה
להחניית הרכב ,הבא תחילה את הרכב לעצירה
מוחלטת ,שלב במלואו את בלם החניה ולאחר מכן
העבר את בורר ההילוכים למצב ) Pחניה(.
אם בכוונתך לעזוב את הרכב ללא השגחה ,כבה תמיד
את המנוע והסר את המפתח ממתג ההתנעה.

הערה
£

בחניה בעלייה ,הקפד להפעיל את בלם
החניה ,לפני שאתה מעביר את בורר
ההילוכים למצב ) Pחניה( .אם תעביר את
בורר ההילוכים למצב ) Pחניה( לפני הפעלת
בלם החניה ,ייתכן שתתקל בקשיים בהוצאת
בורר ההילוכים ממצב ) Pחניה( בפעם הבאה
שתנהג ברכב ,ותזדקק להפעיל כוח כדי
להוציא את בורר ההילוכים ממצב ) Pחניה(.

6

שיטה זו עלולה לא לפעול אם ישנה תקלה
בתיבת הילוכים.
 .2מיד אחרי שחזרת לנהוג בדרך מישורית ,החזר
את בורר ההילוכים למצב ) Dנהיגה(.

הערה
£

כאשר מהבהב מחוון מצב של בורר ההילוכים
בלוח המחוונים ,ישנן חריגות בתי בת
ההילוכים .התייחס עיין בנושא “כאשר מחוון
המצב של בורר ההילוכים מהבהב“ ,בעמוד
.6 31
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הנעה ל 4גלגלים
*Easy Select 4WD

6

ניתן לעבור בין הנעת גלגלים אחוריים להנעה כפולה
באמצעות בורר מצבי ההפעלה ) .(Aשלב את הבורר
במצב ההפעלה המתאים לתנאי הדרך .בנוסף,
נורית החיווי  2WD/4WDומחוון טווח הילוכים נמוך
מציינים את מצב ההפעלה שנבחר עבור הבורר.
עיין בנושא “נורית חיווי  2WD/4WDומחוון טווח
הילוכים נמוך“ בעמוד .6 37

מצב של בורר מצב הפעלה ונורית
חיווי 2WD/4WD
£

מצב ידית
תיבת ההעברה

נורית חיווי
הפעלת

תנאי
נהיגה
£

הנעת
 2Hגלגלים
אחוריים

נהיגה בכביש
סלול יבש

הנעת
 4Hארבעת
הגלגלים

בעת נהיגה
בדרכים
משובשות,
מכוסות בחול
או בשלג

הנעת
ארבעת
גלגלים
ביחס
העברה
נמוך

בנהיגה
בעלייה או
ירידה
תלולה ,בדרך
קשה או
בוצית )בפרט
כאשר נדרש
מומנט גדול
יותר(

4L

 :דולקת
 :כבויה
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זהירות
טווח  4Lמעניק מומנט מרבי בנהיגה במהירות
נמוכה במעלה מדרונות תלולים ,ועל פני שטח
חוליים ,בוציים ופני שטח קשים למעבר
אחרים .בכלי ר כב עם תי בת הילוכים
אוטומטית ,אל תחרוג מעל מהירות של 70
קמ“ש בטווח .4L
אל תנהג על כבישים סלולים יבשים או כבישים
מהירים במצב  4Hאו  .4Lאחרת ,ייתכן בלאי
מואץ של הצמיגים ,עליה בתצרוכת הדלק
והופעת רעש .כמו כן ,במצב זה עלולה לעלות
טמפרטורת שמן הדיפרנציאל ,דבר העלול
לגרום נזק למערכת ההנעה .בנוסף ,מערכת
ההנעה תהייה נתונה תחת עומס יתר שיגרום
לנזילת שמן ,תפיסת רכיבים או בעיות חמורות
אחרות.
בכבישים יבשים ובכבישים מהירים נהג את
הרכב רק במצב .2H

בורר מצב הפעלה
מצב ההפעלה מוצג על הבורר עצמו.

*Easy Select 4WD

סובב את בורר המצב תוך כדי לחיצה עליו.
יש למקם את הבורר בהתאם לתנאי ההפעלה
הבאים:

6

סובב את בורר מצב ההפעלה.

תהליך

למעבר
מ-

אל

2H

4H

4H

2H

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית

ניתן לסובב את בורר המצב במהלך נהיגה או בעוד
שהרכב נייח .כאשר הרכב נייח ,שלב את ידית ההילוכים
במצב סרק  Nלפני שאתה מפעיל את בורר המצב.

ניתן לסובב את בורר המצב במהלך נהיגה או בעוד שהרכב נייח .כאשר
הרכב נייח ,שלב את בורר ההילוכים במצב סרק  Nלפני שאתה מפעיל
את בורר המצב.

במהלך נסיעה ובדרך ישרה בלבד שחרר את דוושת
ההאצה לפני שאתה מפעיל את בורר המצב.

במהלך נסיעה ובדרך ישרה בלבד שלב את בורר ההילוכים במצב
נהיגה  Dושחרר את דוושת ההאצה לפני שאתה מפעיל את בורר
המצב.

התנעה ונהיגה
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תהליך

למעבר
מ-

אל

4H

4L

4L

4H

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית
עצור את הרכב ,לחץ על דוושת המצמד לרצפה
והפעל את בורר מצב ההפעלה.
המשך ללחוץ על דוושת המצמד כל עוד נורית
החיווי  2WD/4WDמהבהבת.

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית
עצור את הרכב ,העבר את בורר ההילוכים למצב  ,Nוסובב את בורר מצב
ההפעלה .אם הפעולה נעשתה כאשר בורר ההילוכים היה מוצב בכל מצב
מלבד מצב  ,(Nרעש גלגלי שיניים עשוי להישמע וייתכן כשל בהעברה
להילוך הנכון.

6
הערה
£
£
£

£
£

£
£

יש לסובב את בורר מצב ההפעלה מ  2Hל  4Hולהיפך במהירות הנמוכה מ  100קמ“ש ,בלבד.
בעת נהיגה אל תנסה לעבור מ  4Hל .4L
בעת מעבר מ  2Hל  4Hבמזג אוויר קר במהלך נסיעה ,תיבת ההילוכים עלולה להשמיע רעש מסוים .במזג אוויר קר השתדל לבצע
ההחלפה כאשר הרכב בעמידה.
במעבר בין  4Hל  4Lתיבת הילוכים עשוי להישמע רעש.
במעבר מ  4Hל  4Lכאשר הרכב נייח ,תהבהב נורית החיווי  2WD/4WDתוך כדי המעבר .נהג לאט ובאופן רגיל לאחר שתוודא שהנורית דולקת )עיין
בנושא “נורית חיווי  2WD/4WDומחוון טווח הילוכים נמוך“ בעמוד .(6 37
במעבר בין במצב  2Hלמצב  4Hולהיפך בעוד שבקרת השיוט פעילה ,תיבת ההילוכים עשויה להשמיע רעש.
במעבר בין  4Hלמצב  4Lולהיפך במזג אוויר קר ,ייתכן כי לא תושלם בחירת המצב .החזר את בורר המצב למצבו הקודם .אחרי שיתחמם המנוע בצע
שוב את בחירתך.

זהירות
£

אל תפעיל את בורר מצב ההפעלה כאשר הגלגלים האחוריים של הרכב מחליקים על שלג או קרח.
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נורית חיווי 2WD/4WD

““4H

““2H

מצב של
בורר המצב

2H

בתהליך החלפת
מצב נהיגה
כאשר מתג ההתנעה/מערכת ההפעלה במצב ,ON
נורית חיווי  (1) 2WD/4WDומחוון טווח הילוכים נמוך
) (2מצביעים על מצב השילוב .נורית החיווי 2WD/
 4WDנדלקת בכל מצב של ידית ההילוכים של תיבת
העברה כדלקמן:

הערה
נורית חיווי

£

כאשר בורר מצב ההפעלה מועבר בין
 ,4Hנורית החיווי 2WD/4WD
2H
מתחילה להבהב ,כאשר הבחירה נמצאת
בעיצומו של התהליך .נקוט את אמצעי
הזהירות הבאים כאשר נורית החיווי
מהבהבת .
 £שמור על גלגל ההגה במצב ישר ,כאשר
אתה מבצע בחירות טווח .אם
תנסה לנהוג לפנים בעת שגלגל הגה
מסובב ,אתה עשוי לשמוע נקישות גלגלי
שיניים ,וייתכן שהטווח הרצוי לך לא ייבחר
למעשה.
£

4H

 :מהבהבת
 :דולקת
 :כבויה

£

6

כאשר בורר מצב ההפעלה מועבר בין
 4H 2Hבעת שהרכב עצר ,נורית
חיווי  2WD/4WDמהבהבת תוך כדי
סיבוב הבורר .נהג לאט ובאופן רגיל
לאחר אימות כי הנורית הופעלה.
אם נורית חיווי  2WD/4WDמוסיפה
4H
להבהב לאחר בחירה בין 2H
שבוצעה במהלך הנסיעה ,אחוז את
גלגל ההגה במצב ישר לאט לחץ על
דוושת ההאצה כמה פעמים.
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““4L

““4H

מצב של
בורר המצב

4H

הערה
נורית חיווי

£

במעבר בין  4Hל  4Lאו להיפך נורית חיווי
 2WD/4WDכבית בעת שהתהליך עובר דרך
הילוך סרק .הקפד לסובב את הבורר עד אשר
נורית חיווי  2WD/4WDנדלקת שוב.

£

כדי להחנות את רכבך ,שלב את בלם החניה
לפני הדממת המנוע .ודא שנורית החיווי
 2WD/4WDומחוון של טווח הילוכים נמוך לא
 4Lאחרת,
מהבהבים במעבר בין 4H
הרכב עלול לזוז פתאום ,אם תיבת הילוכים
אוטומטית במצב חניה .P

£

 ,4Lנורית חיווי 2WD/

6
בתהליך
החלפת מצב
נהיגה

הערה

 :מהבהבת
 :דולקת
 :כבויה
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£

אם לאחר בחירת 4H
 4WDעדיין מהבהבת והטווח הרצוי לא שולב

בפועל ,החזר את הבורר למצב הקודם .יישר
גלגל ההגה לפנים ,נהג קדימה ושחרר את
דוושת ההאצה .לאחר מכן ,לחץ על דוושת
המצמד )תיבת הילוכים ידנית( או שלב את
בורר ההילוכים במצב ) Nתיבת הילוכים
אוטומטית( ובחר שוב את טווח העברת
ההילוכים.

4L

£

אם המחוון של טווח הילוכים נמוך מהבהב
בעודך מנסה לבחור  ,4L 4Hלא ניתן לבצע
את הבחירה .עצור את הרכב ושחרר את
דוושת ההאצה .לאחר מכן ,החזק את דוושת
המצמד )תיבת הילוכים ידנית( לחוצה או שלב
את בורר ההילוכים במצב סרק ) Nתיבת
הילוכים אוטומטית( ונסה לבחור שוב את טווח
ההילוכים.
בקרת היציבות הפעילה מושהית תוך כדי
דולקת ,בעוד
בחירת  .4Lנורית החיווי
שתפקודים אלה מושהים .מצב זה אינו
מצביע על תקלה .אם נבחר  2Hאו  ,4Hכבית
נורית זו והתפקוד מופעל שוב .עיין בנושא
“נורית חיווי  ”ASTC / ASTC OFFבעמוד
.6 60

זהירות
£

אם אותרה תקלה במערכת ההעברה,
יופעל התקן בטיחות .נורית החיווי 2WD/
 4WDמהבהבת )פעמיים בשנייה( ולא ניתן

£

לעבור למצב הפעלה אחר .החנה את רכבך
במקום בטוח ודומם את המנוע לכמה דקות.
התנע את המנוע .על הנורית לשוב לפעילות
סדירה .אם הנורית ממשיכה להבהב ,הבא
את רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה
של מיצובישי.

*Super select 4WD

הנעה ל 4גלגלים
*Super select 4WD II
באמצעות בורר מצב ההפעלה ) .(Aניתן לעבור
להנעת גלגלים אחוריים או להנעה כפולה.
סובב את הבורר למצב המתאים ע“פ תנאי פני
השטח של הדרך .בנוסף ,נורית החיווי 2WD/4WD
מציינת את מצב של בורר המצב.
ראה “נורית חיווי הפעלת ” ”2WD/4WDבעמוד
.6 42

*Super select 4WD

מצב של בורר מצב ההפעלה ונורית
חיווי 2WD/4WD
מצב של
בורר המצב

2H

הנעה
אחורית

4H

הנעה
ל 4
הגלגלים
קבועה

4H
Lc

נעילת
דיפרנציאל
מרכזי
הנעת 4
גלגלים
משולבת

נורית חיווי

מצב של
בורר המצב

תנאי
נהיגה
בנהיגה
בכבישים
יבשים

4L
Lc

טווח נמוך
נעילת
דיפרנציאל
מרכזי
הנעת 4
גלגלים
משולבת

מצב בסיסי
של בחירת
Super
select4WD II

בנהיגה
בעלייה או
ירידה חדה,
בתנאי דרך
קשים או
בוציות
)במיוחד
כאשר נדרש
מומנט
מוגבר(

6

 :דולקת
 :כבויה

בעת נהיגה על
כביש יבש או
דרך חלקלקה.

זהירות
£

בנהיגה
בתנאי דרך
קשים ,חול
או בכבישים
מכוסים שלג

נורית חיווי

תנאי
נהיגה

טווח  4LLcנותן מומנט מרבי לנהיגה
בשיפועים תלולים ובתנאי דרך חוליים או
בוציים או קשים אחרים.
בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית אל
תחרוג ממהירות של  70קמ“ש במצב .4LLc

התנעה ונהיגה
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זהירות
£

6

אל תנהג במצב  4LLcאו  4LLcבכביש יבש
ובכביש מהיר ,הדבר עלול לגרום לבלאי מואץ
של הצמיגים ,עליה בצריכת הדלק וברעש.

הפעלה של בורר מצב הפעלה
מצב ההפעלה מופיע על כפתור הבורר.

בנוסף ,תיתכן עלייה בטמפרטורת שמן
הדיפרנציאל אשר תגרום נזק למערכת
ההנעה .יתרה מזה ,מערכת ההנעה תהייה
נתונה לעומס חריג ויסתכם בנזילות שמן,
רכיבים תפוסים או בעיות חמורות אחרות.
בכביש יבש ובכביש מהיר נהג במצב  2Hאו
 4Hבלבד.
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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תהליך

למעבר
מ

אל

2H

4H

4H

 2Hאו
4HLc

4HLc

4H

4HLc

4LLc

4LLc

4HLc

תיבת הילוכים אוטומטית

תיבת הילוכים ידנית

ניתן להפעיל את בורר המצב כאשר הרכב נסיעה או נייח .ניתן להפעיל את בורר המצב כאשר הרכב בנסיעה או נייח.
כאשר הרכב נייח שלב את הידית ההילוכים למצב  Nבטרם כשהרכב נייח העבר את בורר ההילוכים למצב  Nלפני הפעלת בורר
הפעלת בורר המצב.
המצב.
כאשר הרכב בתנועה ורק כאשר ניתן לנהוג בו ישר לפנים ,העבר את
במהלך נסיעה ובדרך ישרה בלבד שחרר את דוושת
בורר ההילוכים ל ”) ”Dנהיגה( ושחרר את דוושת ההאצה לפני הפעלת
ההאצה לפני שאתה מפעיל את בורר המצב.
ידית תיבת ההעברה.
עצור את הרכב ,לחץ על דוושת המצמד עד הרצפה וסובב
את בורר מצב ההפעלה .המשך ללחוץ על דוושת המצמד
כאשר נורית החיווי  2WD/4WDממשיכה להבהב.

6

עצור את הרכב ,העבר את בורר ההילוכים ל  Nוהפעל את בורר
המצב.
אם מתבצעת פעולה ובורר ההילוכים נמצא במצב שונה מ  ,Nעלול
להישמע רעש וייתכן כשל בשילוב ההילוך המתאים.

הערה
£

יש לסובב את בורר מצב ההפעלה מ  4H ,2Hו  4HLcולהיפך במהירות הנמוכה מ  100קמ“ש ,בלבד.
בעת נהיגה אל תנסה לעבור מ  4HLcל .4LLc
בעת מעבר מ  4H ,2Hו  4HLcבמזג אוויר קר במהלך נסיעה ,תיבת ההילוכים עלולה להשמיע רעש מסוים .במזג אוויר קר השתדל לבצע
ההחלפה כאשר הרכב בעמידה.

£

במעבר בין  4LLcל  4HLcהילוך המעבר עשוי להשמיע רעש מסוים.
במעבר מ  4H ,2Hו  4HLcכאשר הרכב נייח ,תהבהב נורית החיווי  2WD/4WDתוך כדי המעבר .נהג לאט ובאופן רגיל לאחר שתוודא שהנורית דולקת
)עיין בנושא “נורית חיווי  2WD/4WDומחוון טווח הילוכים נמוך“ בעמוד .(6 42

£

במעבר בין מ  4H ,2Hו  4HLcכאשר שבקרת השיוט פעילה ,הילוך המעבר עשוי להשמיע רעש.

£
£

£

התנעה ונהיגה
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*Super select 4WD

הערה
£

ייתכן כי במזג אוויר קר לא יושלם המעבר בין מצב 4LLc

 .4HLCהחזר את הבורר למצבו הקודם .אחרי שהמנוע התחמם ,נסה לבחור שוב את מצב

ההפעלה הרצוי.

זהירות
£

6

אל תפעיל את ידית ההילוכים של תיבת ההעברה כאשר הגלגלים האחוריים של הרכב מחליקים על שלג או קרח.

נורית חיווי  2WD/4WDומחוון של
טווח הילוכים נמוך

כאשר מתג ההתנעה/מערכת ההפעלה במצב ON
נורית חיווי  2WD/4WDמראים את מצב השילוב של

המערכת.
נורית החיווי  2WD/4WDדולקת בכל מצב של מצב
בורר ההפעלה באופן הבא:

““4H

““2L

מצב
הבורר

נורית חיווי

2H

בתהליך החלפת
מצב נהיגה

 :Aנורית גלגל קדמי

4H

 :Bנורית נעילת דיפרנציאל מרכזי
 :Cנורית גלגל אחורי
 :Dמחוון של טווח הילוכים נמוך
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 :מהבהבת
 :דולקת
 :כבויה

*Super select 4WD

““4HLc

““4H

מצב
הבורר

““4LLc
נורית חיווי

4H

““4HLc

מצב
הבורר

הערה
נורית חיווי

£

4HLc

במעבר בין  2Hל  4Hל  4HLcיהבהבו נורית
הגלגל הקד מי ו/או נורית של נעילת
הדיפרנציאל המר כזי .נקוט את אמצעי
הזהירות הבאים כאשר נורית החיווי
מהבהבת.
£

בתהליך החלפת
מצב נהיגה
בתהליך החלפת
מצב נהיגה

£

4HLc

 :מהבהבת
 :דולקת
 :כבויה

£

4LLc

£

 :מהבהבת
 :דולקת
 :כבויה

שמור על גלגל ההגה ישר תוך כדי בחירת
טווח ההילוכים .אם תנסה לנסוע לפנים
בעוד שגלגל ההגה מסובב ,ייתכנו
נקישות בגלגלי שיניים או זעזועים ואף
ייתכן כי לא ישולב המצב הרצוי.

6

תוך כדי המעבר בין מצבים  2Hל  4Hל
 4HLcבעוד שהרכב נייח ,יהבהבו נורית
הגלגל הקדמי ו/או נורית של נעילת
הדיפרנציאל המרכזי .נהג לאט וכרגיל
אחרי שווידאת כי הנורית דולקת.
אם נורית הגלגל הקדמי ו/או נורית של
נעילת הדיפרנציאל המרכזי מהבהבת
4HLc
4H
אחרי שנבחר מצב 2H
במהלך נסיעה ,החזק את גלגל ההגה
ישר ולחץ לאט על דוושת ההאצה כמה
פעמים.

נורית הגלגל הקדמי ונורית הגלגל האחורי
יהבהבו במעבר מ  4HLcל  4LLcאו הפוך,
מכיוון שהמעבר מתבצע דרך מצב הסרק.
הקפד לתפעל את הבורר לפני שנוריות
הגלגל הקדמי והגלגל האחורי נדלקות שוב.
התנעה ונהיגה
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נעילת דיפרנציאל אחורי*

הערה
£

6

£

£

הערה

בעת החניית הרכב הפעל את בלם החניה
לפני הדממת המנוע וודא שנוריות החיווי של
הגלגל הקדמי והגלגל האחורי והמחוון של
טווח ההילוכים הנמוכים לא מהבהבים
 .4LLcאחרת ,הרכב עלול
במעבר 4HLc
לנוע פתאום ,אם בורר ההילוכים משולב
במצב החניה .P
אם אחרי שהושלם המעבר 4HLc
נוריות הגלגלים ממשיכות להבהב וטווח
ההילוכים הרצוי לא נבחר בפועל ,החזר את
הבורר למצב ההפעלה הקודם .סובב את גלגל
ההגה למצב ישר ,נהג לפנים ושחרר את
דוושת ההאצה .לאחר מכן ,החזק את דוושת
המצמד לחוצה )תיבת הילוכים ידנית( או
העבר את בורר ההילוכים למצב סרק N
)תיבת הילוכים אוטומטית( ובחר שוב את
טווח ההילוכים הרצוי.

£

בקרת היציבות הפעילה מושהית תוך כדי
בחירת  .4LLcנורית החיווי דולקת ,בעוד
שתפקודים אלה מושהים .מצב זה אינו
מצביע על תקלה .אם נבחר מצב  4H ,2Hאו
 ,4HLcכבית נורית זו והתפקוד מופעל שוב.
עיין בנושא “נורית חיווי ”ASTC / ASTC OFF
בעמוד .6 60

נעילת דיפרנציאל אחורי*
אם גלגל אחד מתחיל להסתחרר באופן חופשי
והרכב נתקע ולא ניתן לחלצו גם בעזרת הנעה
כפולה ,ניתן להשתמש במתג נעילת דיפרנציאל
אחורי ) (Aלצורך נעילת הדיפרנציאל וקבלת אחיזה
נוספת.

4LLc

אם מחוון של טווח ההילוכים הנמוך מהבהב
 ,4LLcלא
בעודך מנסה לבחור 4HLc
ניתן לבצע אותה .עצור את הרכב ושחרר את
דוושת ההאצה .לאחר מכן ,החזק את דוושת
המצמד לחוצה )תיבת הילוכים ידנית( או
העבר את בורר ההילוכים למצב סרק N
)תיבת הילוכים אוטומטית( ובחר שוב את
טווח ההילוכים הרצוי.
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זהירות
£

אם אותרה תקלה במערכת ההעברה ,יופעל
התקן בטיחות .נורית החיווי של הגלגל הקדמי
ושל הגלגל האחורי ייכבו ונורית של נעילת
דיפרנציאל מרכזי תהבהב מהר )פעמיים
בשנייה( ,לא ניתן להחליף את מצב ההפעלה.
החנה את רכבך במקום בטוח ודומם את
המנוע לכמה דקות .תנע את המנוע .אם
הנוריות ממשיכות להבהב ,הבא את רכבך
לבדיקה במרכז שירות מורשה של מיצובישי
בהקדם האפשרי.

הפעלה של נעילת הדיפרנציאל
האחורי
 .1שלב את בורר מצב ההפעלה למצב  4Lאו
 4LLc ,(Easy select 4WD) 4Hאו 4HLc
).(Super select 4WD
 .2להפעלת הנעילה של הדיפרנציאל האחורי לחץ
על מתג נעילת הדיפרנציאל האחורי ).(1

נעילת דיפרנציאל אחורי*
 .3לביטול הנעילה לחץ על מתג נעילת
הדיפרנציאל האחורי ). (2

הערה
£

כאשר הדיפרנציאל ננעל ובורר מצב
ההפעלה במצב  4Lאו 4H
) 4LLc ,(Easy select 4WDאו .4HLc
) ,(Super select 4WDהעברת הבורר
למצב  2H (Easy select 4WD) 2Hאו 4H
) (Super select 4WDתגרום לשחרור
אוטומטי של נעילת הדיפרנציאל.

6
הערה

זהירות
£

הפעל את מתג נעילת הדיפרנציאל האחורי
לאחר עצירת גלגלים .הפעלת הנעילה
כשהגלגלים עדיין מסתובבים עלולה לגרום
לתזוזה פתאומית של הרכב בכיוון בלתי
צפוי.

הערה
£

נורית חיווי של נעילת הדיפרנציאל
האחורי
כאשר מתג ההתנעה/מערכת ההפעלה במצב ,ON
נורית חיווי נעילת הדיפרנציאל ) (Aבלוח המחוונים
נדלקת לכמה שניות ,ולאחר מכן מציינת את מצב
הנעילה של הדיפרנציאל האחורי )נעול או משוחרר(.

£

נורית חיווי הפעלת  2WD/4WDנדלקת גם
היא לכמה שניות ,כאשר מתג ההתנעה/
מערכת ההפעלה במצב .ON
עיין בנושא “נורית חיווי  ”2WD/4WDבעמוד
.6 42 ,6 37
סטטוס של נעילת הדיפרנציאל האחורי
)הנובע מלחיצת מתג נעילת הדיפרנציאל
האחורי( מוצג באמצעות הבהוב או הדלקה
קבועה של נורית חיווי נעילת דיפרנציאל
אחורי.

לא ניתן להפעיל את נעילת הדיפרנציאל
האחורי כאשר בורר מצב ההפעלה נמצא
במצב  (Easy select 4WD) 2Hאו במצב
 2Hאו .(Super select 4WD II) 4H

התנעה ונהיגה
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נעילת דיפרנציאל אחורי*
נורית חיווי של נעילת
הדיפרנציאל האחורי

מצב
הבורר
נעילת
דיפרנציאל
אחורי אינה
פעילה

הערה
£

Super
Easy
4WD select 4WD select
£

6
הפעלה

£

נעילת דיפרנציאל
אחורי פעילה
£

 :מהבהבת
 :דולקת
 :כבויה
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נורית החיווי מהבהבת במהלך המעבר בין
מצב נעילה ומצב ללא נעילה ולהיפך .בתום
המעבר בין המצבים נורית החיווי תדלוק
באופו קבוע או לא תדלוק כלל.
תפקודי  ASTCו  ABSמושהים בעת שנועל
הדיפרנציאל האחורי מופעל .נורית חיווי
 ,ASTCנורית חיווי  ,ASTC OFFונורית
אזהרת  ABSדולקות בעת שתפקודים אלה
מושהים .זו אינה בעיה .כאשר נועל
הדיפרנציאל האחורי משוחרר ,נוריות חיווי
אלה תכבינה והתפקודים יחזרו להיות פעילים
שוב.
עיין בנושא “נורית אזהרת  ”ABSבעמוד
” ,6 57נורית חיווי  ASTCונורית חיווי ASTC
 “OFFבעמוד .6 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:
 £אם מהירות הרכב  12קמ“ש ומעלה,
האט למהירות  2.5קמ“ש או נמוכה מזו.
נורית החיווי תדלוק באופו קבוע ונעילת
הדיפרנציאל האחורי תופעל.

הערה
£

אם מהירות הרכב  12קמ“ש או נמוכה
מזו ,סובב את גלגל ההגה מצד לצד עד
שנורית החיווי תדלוק באופו קבוע .אם
הרכב נתקע בקרקע רכה ,וודא שהאזור
מסביב לרכב פנוי ואז נסה לנסוע קדימה
ואחורה כמה פעמים .נורית החיווי תדלוק
באופן קבוע ונעילת הדיפרנציאל תופעל.

זהירות
£

אם אותרה תקלה בנועל הדיפרנציאל האחורי,
יופעל התקן בטיחות .נורית החיווי של נועל
הדיפרנציאל האחורי תהבהב מהר )פעמיים
בשנייה( ותנוטרל נעילת הדיפרנציאל האחורי.
החנה את רכבך במקום בטוח ודומם את
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
הנעילה ,הבא את רכבך לבדיקה במרכז
שירות מורשה של מיצובישי מטעם כלמוביל
בהקדם האפשרי.

נעילת דיפרנציאל אחורי*

דוגמא לשימוש יעיל בנעילת
הדיפרנציאל האחורי

בעת נסיעה על קרקע סלעית
כאשר הרכב לא יכול לזוז מכיוון שאחד מהגלגלים
תלוי באוויר.

זהירות
£

השתמש בנעילת הדיפרנציאל האחורי רק
כאמצעי חירום כאשר הרכב נתקע ולא ניתן
לחלצו על ידי שילוב מצב  4Lאו 4H
) (Easy select 4WDאו  4LLcאו 4HLc
) .(Super select 4WDשחרר את הנעילה
מיד לאחר סיום השימוש בה.

כאשר אחד מהגלגלים נכנס לתוך
תעלה

6
דוגמאות לשימוש לא נכון
בנעילת הדיפרנציאל האחורי
אזהרה

חילוץ מתוך שלג
כאשר הרכב לא יכול להמשיך לנוע מכיוון שאחד
הגלגלים נמצא על השלג והשני על דרך סלולה.

£

אם נבחר מצב ” ”4Lאו ”Easy select) ”4H
 ”4LLc” ,(4WDאו ”Super select) ”4HLc
 (4WDביחד עם נעילת הדיפרנציאל ,יופיעו
התופעות הבאות והמצב מסוכן מאוד.
הקפד לשחרר את הנעילה בנסיעה על דרכים
רגילות.

£

אם נעשה בשוגג שימוש בנעילת הדיפרנציאל
האחורי בעת נסיעה בכביש :אם הנעילה
מופעלת ,הכוח להנעת הרכב ישר לפנים גדל
רבות ועשוי להקשות על הפעלת גלגל ההגה.

התנעה ונהיגה
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נעילת דיפרנציאל אחורי*

אזהרה
£

£

6

אם בטעות נעשה שימוש בנעילת הדיפרנציאל
האחורי ,למעט במקרים של חילוץ חירום בשלג
או בדרך קפואה :קיים קושי בביצוע פניה
קבועה.
אם תנאי הדרך עבור הצמיג הימני שונים מאלו
של הצמיג השמאלי )כדוגמת גלגל אחד בכביש
והשני על קרח( כיוון הנסיעה של הרכב עלול
להשתנות פתאום בעת בלימת מנוע או האצה.
אל תשתמש בנעילת דיפרנציאל האחורי למעט
כדי להיחלץ משלג או דרך קפואה ,אך נהג
במצב ) 4WDהנעה בכל ארבעת הגלגלים(.

מערכת ההינע נמצאת במאמץ אשר מורגש
כאפקט בלימה.
רכב עם הנעה ל  4גלגלים יכול להאיץ מהר יותר
ובאופן חלק יותר.
יחד עם זאת ,שים לב שמרחק הבלימה אינו קצר
יותר לעומת מרחק הבלימה ברכב עם הנעה אחורית
בלבד.
בעת שימוש בהנעה ל  4גלגלים בשטח קשה
)שלג ,בוץ ,חול וכו’( חשוב להפעיל את הרכב באופן
נכון.

הערה

אזהרה
£
£

אם בטעות נעשה שימוש בנעילת הדיפרנציאל
האחורי במהלך נסיעה בעקומה או בפנייה ימינה
או שמאלה בעת חציית צומת וכדומה :הרכב
אינו מסוגל לבצע פניה ועלול לנוע ישר לפנים.

£

הפעלת הנעה ל  4גלגלים
בעקבות הפעלת מצב הנעה ל  4גלגלים ,שני
הסרנים של הרכב מחוברים באופן קשיח אחד
לשני .במצב זה משתפרות תכונות האחיזה .בעת
פניות חדות או תזוזות חוזרות לפנים ולאחור,
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במהלך נהיגה על הנהג לשבת זקוף וקרוב
לגלגל ההגה קרוב מהרגיל .כוון את המושב
למצב בו נוח להפעיל את גלגל ההגה
והדוושות .הקפד על חגירת חגורות הבטיחות.
לאחר נהיגה בדרכים משובשות בדוק את
כל חלקיו של הרכב ורחץ אותו במים .עיין
בנושא “טיפול ברכב“ בנושא “בדיקה
ואחזקה לאחר הפעלה בתנאי דרך קשים“
בעמוד .6 51

נהיגה על כביש יבש וכבישים
מהירים
בחר במצב  ,(Easy select 4WD) 2Hאו  2Hאו 4H
) (Super select 4WDלנהיגה בכביש יבש .בפרט,

הפעלת הנעה ל  4גלגלים
בכבישים מהירים אל תבחר במצב ” ”4Hאו ””4L
) 4HLc (Easy select 4WDאו Super select) 4LLc
.(4WD

זהירות
£

הערה
£
£

בחירת מצב  4Hאו Easy select) 4L
 4HLc ,(4WDאו Super select) 4LLc
 (4WDלנהיגה בכביש יבש ,תגדיל את

צריכת הדלק וייתכן כי תגרום להופעת רעש
ובלאי צמיגים מוקדם.
הדבר עלול להעלות גם את טמפרטורת
שמן הדיפרנציאל ובכך לגרום נזק למערכת
ההנעה.
יתר על כן מערכת העברת הכוח תהיה
חשופה לעומס יתר שעלול להוביל לנזילות
שמן ,רכיבים תפוסים או תקלות חמורות
אחרות.

נסיעה בשלג או בכבישים מכוסים
בקרח
שלב את הבורר למצב  4Hאו Easy select) 4L
 4H ,(4WDאו  (Super select 4WD) 4HLcבהתאם

לתנאי הדרך ואז לחץ בהדרגה על דוושת ההאצה
לתחילת נסיעה חלקה .שמור על לחץ קבוע ככל
הניתן על דוושת ההאצה וסע במהירות נמוכה.

מומלץ להשתמש בצמיגי שלג או שרשראות
שלג.
שמור על מרחק בטוח בין כלי רכב ,הימנע
מבלימות פתאומיות והשתמש בבלימת
המנוע )הורדת הילוך(.

זהירות
£

זהירות
£

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

אם מתקיים אחד התנאים הבאים במהלך
נהיגה ,עצור מידית את הרכב במקום בטוח
ופעל לפי הנוהלים שלהלן:
 £מחוג במד הטמפרטורה מתקרב לתחום
של חימום היתר.
עיין בנושא “התחממות יתר מנוע“
בעמוד .8 3
 £נדלקת נורית אזהרה של טמפרטורת
השמן בתיבת הילוכים האוטומטית.
עיין בנושא “כאשר נדלקת נורית
אזהרה של טמפרטורת שמן תיבת הילוכים
אוטומטית“ בעמוד .6 32

6

נסיעה בדרכים חוליות ובוציות
שלב את הבורר במצב  4Hאו Easy select) 4L
 4HLc , (4WDאו  (Super select 4WD) 4LLcואז

לחץ בהדרגה על דוושת ההאצה לתחילת נסיעה
חלקה .שמור על לחץ קבוע ככל הניתן על דוושת
ההאצה ונהג במהירות איטית.

אזהרה
£

זהירות
£

הימנע מנהיגה פרועה בשטחים חוליים.
בהשוואה לנסיעה בדרכים רגילות ,על רכיבי
המנוע ומערכת ההנעה מופעל לחץ חריג
בעת נהיגה בשטחים אלו .קיימת סכנת
תאונות.

בניסיון לחלץ רכב תקוע וודא שהשטח מסביב
לר כב פנוי מאנשים ועצמים פיזיים .בעת
החילוץ ,הרכב יכול לזנק בפתאומיות לפנים או
לאחורובכך לפצוע אנשים ולגרום נזק לעצמים
בסביבה.

הערה
£

הימנע מבלימות ,האצות ופניות פתאומיות.
פעולות כאלו עלולות לגרום לכך שהרכב יתקע.

התנעה ונהיגה

6-49

הפעלת הנעה ל  4גלגלים*

הערה
£

£

6

£

£

אם הרכב נתקע בדרכים חוליות או בוציות,
ניתן לחלצו באמצעות תנועות נדנוד .העבר את
בורר ההילוכים בקצב קבוע בין המצבים
”) ”Dנהיגה( ל ”) ”Rאחורי( )בתיבת הילוכים
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.
לאחר חילוץ הרכב ,אל תשכח לשחרר את
בלם החניה.
אם יש לנהוג בתנאי בוץ קיצוניים ,מומלץ
שהשתמש בשרשראות .מאחר וקשה
להעריך את כמות הבוץ והרכב עלול לשקוע
עמוק מאוד יש לפעול במהירות איטית .אם
אפשרי ,צא מהרכב ובדוק את תנאי הדרך
לפני הרכב בטרם תמשיך בנסיעה.
נהיגה בדרכי חוף או דרכים בהם פוזר חומר
למניעת החלקה ,עלולה לגרום לקורוזיה
ברכב .שטוף את הרכב במים מיד לאחר
הנסיעה.

קבלת מומנט מהמנוע מרבי .

אזהרה
£
£

הערה
£

£
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בחר שיפוע חלק ככל האפשר עם אבנים
בודדות או מכשולים בודדים אחרים.
בטרם תנסה לטפס על השיפוע בדוק אותו
בהליכה רגלית כדי לוודא שהרכב יכול
להתמודד איתו.

ירידה בשיפועים חדים
שלב את הבורר במצב ,(Easy select 4WD) 4L
 (Super select 4WD) 4LLcהשתמש בבלימת
המנוע ונהג לאט לאורך השיפוע.

אזהרה
אזהרה

עלייה בשיפועים תלולים
העבר את ידית תיבת ההעברה למצב Easy) 4L
 (Super select 4WD) 4LLc ,(select 4WDלצורך

סע ישירות לאורך השיפוע אל תנסה לנסוע
לרוחב שיפועים תלולים.
אם אתה מאבד אחיזה ,הרפה מדוושת
ההאצה וסובב את גלגל ההגה בעדינות ימינה
ושמאלה להשיג שוב אחיזת דרך.

£

הימנע מנסיעה מפותלת במדרון ,רד במדרון ישר
ככל האפשר.

הערה
£

בעת ירידה בשיפוע תלול נהג עלול לאבד
שליטה ברכב אם הבלמים מופעלים באופן
פתאומי בגלל מכשולים בלתי צפויים בשטח.
לפני הירידה ,לך רגלית כדי לוודא שהדרך פנויה.

£

לפני הירידה בחר את ההילוך המתאים.
הימנע מהחלפת הילוכים או לחיצה על דוושת
המצמד בעת הירידה בשיפוע.

£

חברת מיצובישי אינה נושאת באחריות לנזק
או פציעה כלשהי שנגרמו כתוצאה משימוש
לא נכון והפעלה חסרת אחריות של הרכב .כל
טכניקות הנהיגה המפורטות בחוברת תלויות
בכישורים ובניסיון של נהג או שותפים אחרים
וכל סטייה מההנחיות המומלצות להפעלת
הרכב הינה בגדר הסיכון שלהם בלבד.

ביצוע פניות חדות
בעת ביצוע פניות חדות במצב  4Hאו Easy) 4L
 4HLc ,(select 4WDאו Super select) 4LLc
 (4WDבמהירות איטית ,ייתכן שתחוש הבדל קל

בהיגוי הרכב בדומה לתחושה של הפעלת הבלמים.
תחושה זו מכונה בלימת פניות ,ונובע מכך שכל
אחד מ  4הגלגלים נמצא במרחק שונה ממרכז
הפנייה.

הפעלת הנעה ל  4גלגלים

חציית נחל
רכב בעל הנעה ב  4גלגלים אינו בהכרח אטום
למים .אם המעגלים החשמליים יירטבו ,לא ניתן
יהיה להפעיל יותר את הרכב .לכן הימנע מחציית
נחלים אלא אם הדבר הכרחי.
אם חציית הנחל בלתי נמנעת ,פעל באופן הבא:

זהירות
£

£

לאחר חציית הנחל הפעל את הבלמים ,כדי
לוודא שהם תקינים .אם הבלמים רטובים
ואינם פועלים כהלכה ,יבש אותם בנסיעה
איטית תוך לחיצה קלה על דוושת הבלם.
בדוק בקפדנות כל חלק של הרכב.

 .1בדוק את עומק הנחל המים והתנאים
הגיאוגרפיים במקום ובחר מקום חצייה שבו
המים רדודים ביותר.
 .2העבר את ידית הבורר למצב 4L
)Super select) 4LLc ,(Easy select 4WD
.(4WD

 .3נהג לאט במהירות של כ  5קמ“ש למניעת
התזת כמות מים רבה מידי.

זהירות
£

לעולם אל תחצה את הנחל היכן שהמים
עמוקים.
אל תחליף הילוכים בעת חציית הנחל.
חצייה תדירה של נחלי מים עלול לקצר את
חיי הרכב באופן משמעותי .אנו ממליצים
לנקוט הצעדים המתאימים להכנה ,בדיקה
ותיקון של הרכב.

בדיקה ותחזוקה לאחר
נסיעה בתנאי שטח קשים
לאחר נסיעה בתנאי דרך קשים וודא ביצוע הבדיקות
לאחר נסיעה בתנאי דרך קשים הקפד לבצע את
הבדיקות ופעולות התחזוקה הבאות:
 £בדוק שהרכב לא ניזוק ע“י סלעים ,חצץ וכו’.
 £הקפד על רחיצת הרכב במים.
לאחר הרחיצה ,נהג ברכב במהירות איטית
תוך לחיצה קלה על דוושת הבלם לצורך
ייבוש הבלמים .אם מערכת הבלימה עדיין
אינה מתפקדת כראוי ,אנו ממליצים על
בדיקת מערכת הבלמים ברכב בהקדם
האפשרי.
 £הסר חרקים ,עשבים יבשים וכו’ הסותמים
את רשת המצנן.

£

£

לאחר חציית נחל ,דאג לבדוק את הפריטים
הבאים במרכז שירות מורשה של מיצובישי,
ונקוט אמצעים מתאימים:
 £בדוק את מערכת הבלמים ובמידת
הצורך טפל בה.
 £בדוק את שמני המנוע ,תיבת ההעברה,
הדיפרנציאל או את מפלס הגריז ורמת
העכירות .אם השמן או הגריז חלביים ,הם
מזוהמים במים .החלף בשמן או גריז
חדשים.
 £גרז את גל ההינע.
בדוק את פנים הרכב .אם אותרה כניסה של
מים ,ייבש את השטיחים וכו’.
בדוק את הפנסים הראשיים .אם נורת
הפנסים מוצפת במים יש לנקז את הפנס
בהתאם.

6

אמצעי זהירות בנהיגה ברכב
עם הנעה ל 4גלגלים
צמיגים וחישוקים
מאחר שמומנט ההנעה מועבר לכל ארבעת
הגלגלים ,ביצועי הרכב בזמן הנעה ב  4הגלגלים
מושפעים באופן ניכר ממצב הצמיגים.
התנעה ונהיגה
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בדיקה ואחזקה לאחר נסיעה בתנאי שטח קשים
הקדש תשומת לב מיוחדת לצמיגים.
£

הרכב צמיגים ע“פ המפרט בכל הגלגלים .עיין
בנושא “צמיגים וחישוקים“ בעמוד .11 12

£

שמור על לחץ אוויר נכון בצמיגים המתאים
למידת העומס של הרכב .עיין בנושא “לחצי
אוויר בצמיגים“ בעמוד .10 12

£

וודא שכל  4הגלגלים והצמיגים בגודל וסוג
אחידים.

6

זהירות
£

אם יש להחליף צמיגים או חישוקים ,החלף
בו זמנית את כולם.
£

£

יתרה מכך ,מערכת ההנעה תהיה חשופה
לעומס יתר העלול להוביל לנזילות שמן,
חסימת רכיבים או בעיות חמורות אחרות.

יש לבצע סבב צמיגים אם זוהו הבדלי שחיקה
בין הצמיגים הקדמיים לאחוריים.

לא ניתן לצפות לביצועים טובים של הרכב כאשר
קיימים הבדלים בשחיקה בין הצמיגים .עיין בנושא
“סבב צמיגים“ בעמוד .10 13
בדוק את לחץ האוויר בצמיגים באופן סדיר.

השתמש תמיד בצמיגים אחידים בגודל ,סוג
ומותג שזהים במידת הבלאי .שימוש
בצמיגים הנבדלים בגודל ,סוג ,מותג או
מידת השחיקה שלחץ האוויר בהם לא נכון,
עלול לגרום להעלאת הטמפרטורה של שמן
הדיפרנציאל תוך גרימת נזק למערכת
ההנעה.

גרירה
אם יש צורך לגרור את הרכב ,מומלץ לעשות זאת
באמצעות מרכז שירות מורשה של מיצובישי או
חברת גרירה מסחרית המיומנת בתחום.
במקרים הבאים יש להוביל את הרכב במשאית גרר:
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£

המנוע פועל אך הרכב לא נע ונשמע רעש חריג.

£

בדיקה של תחתית הרכב מגלה נזילות שמן
ונוזלים אחרים.

רק אם אין באפשרותך לקבל שירותי גרירה ממרכז
שירות של מיצובישי או מחברת גרירה ,גרור את
הרכב בזהירות ע“פ ההנחיות המובאות בנושא
“גרירה“ בעמודים .8 16

בלימה

זהירות
£

וודא שהעברת את בורר מצב ההפעלה למצב
 2Hוהובל את הרכב כאשר הגלגלים המניעים
על גבי המנשא )סוג  Cאו  (Dכפי שמתואר
באיור.
לעולם אל תנסה לגרור כאשר בורר מצב
ההפעלה משולב במצב  4Hאו Easy) 4L
 4HLc ,4H ,(select 4WDאו 4LLc
)  (Super select 4WDוכאשר הגלגלים
הקדמיים או האחוריים על הקרקע )סוג  Aאו
 (Bכמתואר באיור .דבר זה יכול לגרום נזק
למערכת ההנעה או לגרירה בלתי יציבה.
אם אינך יכול לשלב מצב  2Hאו שתיבת
ההילוכים אינה מתפקדת או ניזוקה ,הובל את
הרכב כאשר הגלגלים על עגלת גרירה )סוג C
או  (Dכפי שמתואר באיור.

הפעלת המצמד
שילוב מהיר או חלקי של המצמד כאשר המנוע פועל
במהירות גבוהה ,יגרום נזק למצמד ולתיבת
ההילוכים מאחר וכוח האחיזה הינו גדול מאוד .הפעל
את הדוושת המצמד לאט ובאופן נכון.

בלימה
כל מרכיב במערכת הבלימה הוא קריטי להבטחת
בטיחות.

במצב רגיל .עצור את רכבך בהקדם האפשרי ודאג
לתקן את מערכת הבלמים.

אזהרה
 £לעולם אל תנהג בירידה כאשר המנוע כבוי .כל
עוד הרכב בתנועה שמור על מנוע פועל .אם
תכבה את המנוע במהלך נסיעה ,מגבר בלם
יפסיק לפעול והבלמים לא לא יפעלו ביעילות.
£

6

אם מגבר הבלם מפסיק לפעול או שמערכת
הבלמים ההידראולית אינה מתפקדת ,דאג
לבדיקה המידית של הרכב.

מומלץ לבדוק את הרכב ע“פ המצוין בספר השירות.

זהירות
נורית אזהרה
£

הימנע מהרגלי נהיגה הכרוכים בבלימה
חזקה ,ולעולם אל תניח את רגליך על דוושת
הבלם בעת נסיעה .הדבר יגרום להתחממות
יתר ולבלאי מואץ.

נורית אזהרת הבלמים נדלקת ,כדי לציין תקלה
במערכת הבלמים .ראה “נורית אזהרה בלמים“
בעמודים . 5 13

הגבהת רכב עם הנעה ל 4גלגלים
אזהרה
£

אל תנסה להתניע את המנוע בעת הרמת
הרכב באמצעות מגבה .הצמיג על הקרקע
עלול להסתובב והרכב עלול להחליק החוצה
מהמגבה.

מערכת בלימה
מערכת הבלימה מחולקת לשני מעגלי בלימה ,כמו
כן הרכב מצויד בבלמי כוח .אם כשל אחד המעגלים,
המעגל השני ממשיך לתפקד ומאפשר לעצור את
הרכב .אם הרכב מאבד את הגברת הכוח לבלימה,
הבלמים ממשיכים לפעול .במקרה כזה יש ללחוץ
על הדוושה בכוח רב יותר ובמהלך גדול יותר מאשר

כאשר הבלמים רטובים
בדוק את הבלמים מיד לאחר תחילת הנסיעה
במהירות נמוכה ובמיוחד כאשר הבלמים רטובים,
כדי לוודא שהינם פועלים כהלכה.

התנעה ונהיגה
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סיוע לזינוק בעליה
תיתכן הצטברות של שכבה דקה של מים על גבי
בלמי הדיסק או בלמי התוף שתמנע הפעלה תקינה
של הבלמים ,לאחר נהיגה בגשם כבד או דרך
שלוליות עמוקות או לאחר שטיפת הרכב .במקרה
זה ייבש את הבלמים על ידי נסיעה במהירות איטית
תוך לחיצה קלה על דוושת הבלם.

בעת נסיעה בירידה

6

חשוב לנצל את בלימת המנוע באמצעות הורדת
הילוך בנהיגה בירידות תלולות ,כדי למנוע
התחממות יתר של הבלמים.

אזהרה
£

אל תשאיר חפצים מתחת לדוושת הבלם ומנע
החלקת שטיחי הרצפה תחת הדוושה .אחרת,
תנועת הדוושה עלולה להיחסם במקרה חירום.
וודא שניתן להפעיל את הדוושה באופן חופשי
כל הזמן .וודא ששטיח הרצפה מעוגן בבטחה
במקומו.

£

אזהרה
£

£

 6-54התנעה ונהיגה

£

אם רכבך פונה בכיוון העליה ,אל תשתמש
בסייען זינוק בעליה במקום בדוושת הבלמים,
כדי להחזיק את הרכב במקום .אחרת ,קיימת
סכנת תאונה.

£

אל תסובב את מתג ההתנעה למצב LOCK
או  ACCאו העבר את מערכת ההפעלה
למצב  ACCאו  OFFבעוד שסייען זינוק בעליה

אם רפידות בלם שחוקות ,קשה יותר לעצור
את הרכב .קיימת סכנת תאונות.

פעיל .הסייען עלול להפסיק לפעול ולגרום
תאונה.

סייען זינוק בעליה
סייען זינוק בעליה מקל על תחילת נהיגה בעליה
תלולה ,מכיוון שהוא מונע מהרכב להידרדר לאחור.
הוא שומר על כוח הבלימה במשך  2שניות בעודך
מעביר את הרגל מדוושת הבלמים אל דוושת
ההאצה.

הפעלה
 .1עצור את הרכב באמצעות דוושת הבלמים.
 .2שלב הילוך ) 1תיבת הילוכים ידנית( או מצב
נהיגה ) Dתיבת הילוכים אוטומטית(.

זהירות
£

רפידות ורפידות בלם
הימנע מבלימות חזקות .בלמים חדשים
דורשים תקופת הרצה של שימוש מתון
ומבוקר ב  200הק“מ הראשונים.

בלמי הדיסק מצוידים באמצעי אזהרה אשר
גורם להשמעת רעש מתכתי בעת בלימה
כאשר רפידות הבלם הגיעו לגבול השחיקה
המותר .אם אתה שומע רעש מסוג זה החלף
רפידות הבלם.

זהירות

£

אל תסתמך רק על סייען הזינוק בעליה שימנע
את הידרדרות הרכב .בתנאים מסוימים הרכב
עלול להידרדר לאחור ,אם דוושת הבלמים לא
לחוצה במלואה ,אם הרכב מועמס בכבדות,
אם הדרך תלולה או חלקה או אם הרכב גורר
גרור וכד’.
סייען הזינוק בעליה לא נועד להחזיק את הרכב
נייח בעלייה במשך למעלה מ  2שניות.

הערה
£

בנסיעה לאחור בעליה שלב את ידית/בורר
ההילוכים במצב .R

 .3שחרר את דוושת הבלמים .סייען זינוק בעליה
ימשיך להפעיל כוח על דוושת הבלמים במשך
 2שניות נוספות.

 .4לחץ על דוושת ההאצה ,וסייען זינוק בעליה
יפחית בהדרגה את כוח הבלימה .הרכב
יתחיל לנוע.

הערה
£

£

סייען זינוק בעליה מופעל ,אם מתקיימים כל
התנאים הבאים.
 £המנוע פועל
]הסייען לא יופעל במהלך התנעת המנוע
או מיד אחרי התנעתו[.
בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים
ידנית ידית ההילוכים משולבת בהילוך הבא.
]בתחילת נסיעה לפנים בעליה[
ידית ההילוכים משולבת בכל מצב אחר
מלבד .R
)סייען זינוק בעליה יופעל ,אפילו משולב
הילוך סרק .(N
]תחילת נסיעה לאחור בעליה[
יש לשלב את ידית ההילוכים במצב .R
)סייען זינוק בעליה לא יפעל ,אם ידית
ההילוכים במצב .(N
 £בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים
אוטומטית יש לשלב את בורר ההילוכים
בכל מצב אחר מלבד  Pאו .N
 £הרכב נייד לחלוטין ודוושת הבלמים לחוצה.
 £בלם החניה משוחרר.
סייען זינוק בעליה לא יפעל ,אם הנהג לוחץ
על דוושת ההאצה לפני שהוא משחרר את
דוושת הבלמים.

הערה
£

£

סייען זינוק בעליה פועל גם בנסיעה לאחור
בעליה.
כאש סייען זינוק בעליה מופעל אתה עשוי
לשמוע את צליל ההפעלה .זוהי תופעת
הפעלה רגילה ולא סימן לתקלה.

במצבי בלימות חירום ,והמספקת כוח בלימה חזק
יותר.
אם דוושת הבלמים נלחצת באופן פתאומי ,הבלמים
יופעלו בכוח חזק מהרגיל.

זהירות
£

נורית אזהרה
אם ישנן חריגות במערכת הסייען תידלק.
נורית האזהרה של .ASC

זהירות
£

£

אם האזהרה פעילה ,סייען זינוק בעליה לא
יפעל .התחל לנסוע בזהירות.
החנה את רכבך במקום בטוח ודומם את המנוע.
התנע את המנוע שוב ובדוק שנורית האזהרה
כבתה .במקרה זה סייען זינוק בעליה תקין.
אם נורית האזהרה לא כבית או נדלקת לעתים
קרובות ,אין צורך בעצירה מידית ,אך הבא את
רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה של
מיצובישי.

6

הערה
£

£

מערכת סיוע לבלימה*
מערכת סיוע לבלימה היא התקן המסייע לנהגים
שאינם יכולים ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלמים

מערכת סיוע לבלימה אינה התקן המיועד
להפעיל כוח בלימה חזק יותר מהיכולת שלו.
שמור תמיד על מרחק גדול מכלי הר כב
שלפניך ,בלי להסתמך מדי על מערכת סיוע
לבלימה.

£

לאחר הפעלתה מער כת סיוע לבלימה
שומרת על כוח בלימה חזק יותר ,גם אם
דוושת הבלמים נלחצה קלות.
כדי להפסיק את פעילותה ,הסר את רגלך
לחלוטין מדוושת הבלמים.
כאשר מערכת סיוע לבלימה נמצאת בשימוש
תוך כדי נהיגה ,אתה עשוי לחוש בהתנגדות
בדוושת הבלמים ,בתנועות קטנות של דוושה
המלוות ברעש או ברעידות של הרכב או של
גלגל ההגה .מצב זה קורה כאשר מערכת
סיוע לבלימה פועלת באופן רגיל ,ואין הוא
מציין פעולה פגומה .המשך ללחוץ על דוושת
הבלמים.
כאשר נורית אזהרת מערכת  ASTCנדלקת,
מערכת סיוע לבלימה אינה מתפקדת.
התנעה ונהיגה
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מערכת סיוע לבלימה*

מערכת פנסי בלימת חירום*
זהו התקן המפחית את סכנת ההתנגשות האחורית
באמצעות הבהוב אוטומטי של תאורת מצוקה ,כדי
להתריע בפני נהגים הנוסעים מאחור על בלימת
פתע .כאשר פנסי בלימת חירום מופעלים ,נורית
האזהרה של תאורת המצוקה מהבהבת מהר בלוח
המחוונים.

6

זהירות
£

אם נורית אזהרת  ABSאו נורית חיווי של
 ASTCנדלקות ,ייתכן כי לא יפעלו פנסי
בלימת החירום .עיין בנושא “נורית אזהרת
 ”ABSבעמוד .6 57

הערה
£

דוושת הבלמים לחוצה ,והמערכת חושבת
שארעה בלימת חירום והתקיימו תנאים
להפעלת מערכת למניעת נעילת גלגלים
).(ABS

עצות לנהיגה
£

בהשוואה לרכב ללא  ABSמרחק העצירה
ברכבך יהיה גדול יותר במקרים הבאים:

]תנאי נטרול של פנסי בלימת חירום[
התפקוד מפסיק לפעול כאשר מתקיים
אחד התנאים הבאים.
£

דוושת הבלמים משוחררת.

£

מתג תאורת המצוקה נלחץ.

£

התפקוד לא מחשיב את הבלימה
כפתאומית וכתנאי להפעלת .ABS

הערה
£

]תנאי הפעלה של פנסי בלימת חירום[
התפקוד מופעל ,אם מתקיימים על
התנאים הבאים.
£

מהירות הרכב  55קמ“ש או גבוהה יותר.
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המערכת למניעת נעילת גלגלים ) (ABSעוזרת
למנוע נעילת גלגלים במהלך בלימה ,ובכך לשמור
על שליטה ועל היגוי.

£

נהיגה בדרכי עפר או דרכים מכוסות בשלג.

£

נהיגה עם שרשראות על הצמיגים.

£

£

נהיגה בדרכים הכוללות מהמורות או
הבדלי גובה אחרים.
נהיגה על קרקע לא ישרה.

£

הפעלת ה  ABSאינה מוגבלת רק למצבי
בלימה פתאומיים .מערכת זו פועלת גם כדי
למנוע נעילת גלגל ,כאשר אתה נוהג מעל
בורות ,לוחות פלדה של עבודות דרך סימוני
דרך או הבדלי גובה אחרים.

£

כאשר  ABSפועל אתה עשוי לחוש פעימות
ורעידות במרכב הרכב ובגלגל ההגה .אתה
אף עשוי לחוש התנגדות בדוושת הבלמים.

עיין בנושא “נורית חיווי  ”ASTCהעמוד
.6 60

מערכת למניעת נעילת
גלגלים )*(ABS

שמור תמיד על מרחק בטוח מהרכב שלפניך.
גם אם רכבך מצויד ב  ,ABSשמור על מרחק
בלימה גדול יותר במצבים הביאם:

במצב זה החזק את הדוושה לחוצה
היטב .אל תפמפם את הבלמים ,מכיוון
שפעולה זו פוגעת בביצועיה של
מערכת הבלימה.

מערכת למניעת נעילת גלגלים )*(ABS
£

אם תתחיל לנהוג מיד אחרי התנעת המנוע,
תשמע רעש הפעלה מתוך תא המנוע או
תחוש זעזוע בדוושת הבלמים ,אלה הן פעולות
רגילות שמבצע  ABSבמהלך בדיקה עצמית.
אין הן מציינות תקלה.

£

ניתן להשתמש ב  ABSבמהירות מעל 10
קמ“ש .התפקוד מפסיק לפעול כאשר
המהירות יורדת מתחת ל  7קמ“ש.

נורית אזהרת ABS

זהירות
£

כאשר מתג ההתנעה/מערכת ההפעלה
מועברים למצב  ,ONנורית האזהרה לא
נדלקת או נותרת דלוקה ולא כבית.

£

נורית האזהרה נדלקת במהלך נהיגה.

הערה
זהירות
£

מערכת ה  ABSאינה מסוגלת למנוע
תאונות .באחריותך לנקוט את כל אמצעי
הזהירות ולנהוג באופן בטוח.

£

כדי למנוע כשל של  ,ABSודא שכל 4
הגלגלים וצמיגיהם באותו גודל וסוג.

£

אל תתקין דיפרנציאל החלקה מוגבל לאחר
רכישה ABS .עשוי להפסיק לתפקד
כהלכה.

אם ישנה תקלה במערכת ,תידלק נורית אזהרת
ה .ABS
בתנאים רגילים נורית אזהרת  ABSנדלקת
בעקבות סיבוב של מתג ההתנעה/העברת
מערכת ההפעלה למצב  ,ONוכבית אחרי כמה
שניות.

זהירות
£

אחד התנאים הבאים מציין כי  ABSאינו
מתפקד וכי רק מערכת בלימה סטנדרטית
זמינה )והיא מתפקדת כרגיל( .במקרה זה
הבא את רכבך למרכז שירות מורשה
מיצובישי.

6

 £בכלי רכב עם נועל דיפרנציאל אחורי ,תפקודי
 ABSובקר ת יציבות ואחיזת דרך פעילה
) (ASTCמושעים בעת שנועל הדיפרנציאל
האחורי מופעל .נורית חיווי  ,ASTCנורית חיווי
 ,ASTC OFFונורית אזהרת  ABSדולקות,
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
חיווי  ASTCונורית חיווי ” ,ASTC OFFבעמוד
.6 60

אם רק נורית אזהרת ה ABSנדלקת
הימנע מבלימות חזקות ומנסיעה במהירות גבוהה.
עצור את הרכב במקום בטוח.
התנע את המנוע מחדש ובדוק אם הנורית כבית
לאחר מספר דקות של נסיעה .אם הנורית אינה
התנעה ונהיגה
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מערכת הגה כוח
נדלקת במהלך הנסיעה סימן שאין בעיה
במערכת.
אם הנורית אינה כבית או שהנורית נדלקת מחדש
בעת נסיעה ,יש לבדוק את הרכב בהקדם
האפשרי.

אם נורית אזהרת  ABSונורית אזהרת
בלמים נדלקות בו זמנית

6

במקרה זה מערכת  ABSומערכת חלוקת כוח
הבלימה אינן פועלות ,לפיכך בלימה חזקה יכולה
לגרום לאי יציבות של המכונית .הימנע מבלימות
פתאומיות ונסיעה במהירות גבוהה .עצור את הרכב
הבא את הרכב למרכז שירות מורשה לבדיקה.

אחרי נהיגה בדרכים מכוסות
בקרח
אחרי נהיגה בדרכים המכוסות בשלג או בקרח,
הסר עודפי שלג או קרח שנשארו בסביבת
הגלגלים .בכלי רכב המצוידים ב  ABSהיזהר לא
לגרום נזק לחיישני המהירות ) (Aשל הגלגל או
כבלים הנמצאים ליד כל גלגל.
אחורי

במקרה כזה יש לבדוק את הרכב במרכז שירות
מורשה של מיצובישי.

אזהרה
£

קדמי

אין לכבות את המנוע במהלך הנהיגה .אחרת,
יהיה קשה מאד לסובב את גלגל ההגה וקיימת
סכנת תאונה.

זהירות
£

אין להשאיר את גלגל ההגה מסובב עד הסוף
בכיוון אחד .הדבר עלול לגרום נזק להגה
הכוח.

מערכת בקרת יציבות
פעילה ואחיזת דרך )*(ASTC
מערכת הגה כוח
מערכת היגוי הכוח פועלת כאשר המנוע פועל.
היא מסייעת בהפחתת המאמץ הנדרש מהנהג
לסובב את גלגל ההגה.
במקרה של תקלה במערכת הכוח ,ניתן להפעיל
את ההגה גם באופן מכני .במצב כזה ניתן לסובב
את ההגה ,אך ידרש לשם כך מאמץ רב יותר.
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מערכת בקרת היציבות הפעילה ואחיזת דרך
) ,(ASTCמבקרת את מערכת למניעת נעילת
גלגלים ) ,(ABSתפקוד בקרת האחיזת דרך
ותפקוד בקרת יציבות פעילה .קרא פרק זה ביחד
עם העמוד אודות מערכת למניעת נעילת גלגלים,
תפקוד האחיזת דרך ותפקוד בקרת יציבות
פעילה.
מערכת למניעת נעילת בלמים )6 56 ‹ (ABS

מערכת בקרת יציבות פעילה )*(ASTC

תפקוד בקרת האחיזת דרך )6 60 ‹ (ATC
תפקוד בקרת יציבות פעילה )6 59 ‹ (ASC

הערה
£

כאשר מערכת ה  ASTCפועלת ,ייתכן כי
תחוש רעידות במרכז או תשמע צליל שריקה
המגיע מתא המנוע .אלה הן תופעות הפעלה
רגילות של  ASTCולא סימן לתקלה.

£

ה  ASTCאינו פועל בעת שנורית אזהרת
 ABSדולקת.

£

בכלי רכב עם נועל דיפרנציאל אחורי ,תפקודי
 ASTCו  ABSמושעים בעת שנועל
הדיפרנציאל האחורי מופעל .נורית חיווי
 ,ASTCנורית חיווי  ,ASTC OFFונורית אזהרת
 ABSדולקות בעת שתפקודים אלה מושהים.
אין תופעה זו מציינת קיום בעיה .כאשר נועל
הדיפרנציאל האחורי ,נוריות חיווי אלה תכבינה
והתפקודים יחזרו להיות פעילים שוב .עיין
בנושא “נורית אזהרת  ”ABSבעמוד ,6 57
ובנושא ”נורית חיווי  ASTCונורית חיווי ASTC
 ,“OFFבעמוד .6 60

זהירות
£

£

£

אל תסתמך יתר על המידה על  .ASTCאפילו
 ASTCלא מסוגל לבטל את חוקי הפיזיקה.
למער כת זו כמו כל מער כת אחר ת ,יש
מגבלות ואין היא יכולה לעזור לך לשמור על
אחיזת דרך ולבקר את הרכב בכל הנסיבות.
נהיגה מסוכנת עלולה להוביל לתאונות .נהג
תמיד בזהירות ,כאשר אתה מתחשב בתנאי
התנועה ,הדרך והסביבה.
הקפד להשתמש בצמיגים המפורטים.
אחרת ה  ASTCעלולה לא לפעול כהלכה.
אל תתקין דיפרנציאל החלקה מוגבל לאחר
ר כישה .בקר ת היציבות הפעילה עשויה
להפסיק לתפקד כהלכה.

הערה
£

רעש הפעלה נשמע מתוך תא המנוע
במצבים הבאים .הרעש קשור לב ד י ק ת
ההפעלה של  .ASTCאתה עשוי גם להרגיש
זעזוע בדוושת הבלמים ,אם תתחיל ללחוץ
עליה .מצב זה אינו מציין תקלה.

£

מתג ההתנעה/מערכת ההפעלה מועברים
למצב .ON

מערכת בקרת יציבות פעילה
בקרת היציבות הפעילה נועדה לעזור לנהג לשמור
על השליטה ברכב בדרכים חלקות או בתמרוני
היגוי מהירים .התפקוד מבקר את הספק המנוע
ואת בלמי הגלגלים הנפרדים.

הערה
£

בקרת היציבות הפעילה לא מתפקדת במצב
נהיגה ) 4L (Easy select 4WDאו 4LLc
) .(Super select 4WD IIכאשר התפקוד
פעיל במצב נהיגה  2Hאו 4H (Easy select
) 4H , 2H ,4WDאו 4HLc (Super select
) ,4WD IIהמעבר למצב  4Lאו  4LLcמנטרל
את התפקוד אוטומטית.

£

בקרת היציבות הפעילה מתפקדת במהירויות
מעל  15קמ“ש.

£

בכלי רכב המצוידים בנעילת הדיפרנציאל
האחורי והיא פעילה ,הקרת היציבות לא
תפעל.

6

מתג ASC OFF

בקרת היציבות הפעילה מופעלת אוטומטית
בעקבות סיבוב מתג ההתנעה/העברת מערכת
ההפעלה למצב  .ONבאפשרותך לנטרל את
התפקוד בלחיצה על מתג  ASC OFFבמשך 3
שניות או יותר.
כאשר בקרת היציבות הפעילה מנוטרלת תידלק
נורית חיווי  .כדי להפעיל שוב את התפקוד ,לחץ
קלות על המתג  ;ASC OFFנורית החיווי
תיכבה.
התנעה ונהיגה
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מערכת בקרת יציבות פעילה )*(ASTC

דוושת ההאצה .אם במקרה זה הרכב נותק
תקוע ,שלב מצב  (Easy select 4WD) 4Lאו
 (Super select 4WD II) 4LLcאו נטרל את
בקרת היציבות הפעילה .כך יהיה קל יותר לחלץ
את הרכב )בקרת הבלמים של  ATCעדיין פועלת
למניעת סחרור הגלגלים כאשר מופסקת פעולת
תפקוד  ASCבלחיצה על מתג  .(ASC OFFאו
בחירת מצב  (Easy select 4WD) 4Lאו 4LLc
).(Super select 4WD II

6

זהירות
£

כדי לנהוג בדרכים המכוסות בשלג או
בקרח ,התקן צמיגי שלג ונהג במהירויות
מתונות.

נורית חיווי  ,ASTCנורית חיווי
) ASTC OFFמופסק(

הערה
זהירות
£

מטעמי בטיחות יש להפעיל את המתג
 ASC OFFרק אחרי שהרכב עצר.

£

אל תנטרל את בקרת היציבות הפעילה
בתנאי נהיגה רגילים.

עצות לנהיגה
כאשר אתה מחלץ את הרכב מבוץ ,חול או שלג
טרי ונבחר מצב נהיגה )(Easy select 4WD
4H,2Hאו  4H ,2Hאו (Super selectִ 4HLc
)4WD IIאתה עשוי לגלות כי ה  ASTCמונע
ממהירות המנוע להתגבר בהתאם ללחיצה על
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£

אם תמשיך ללחוץ על המתג אחרי שבקרת
היציבות הפעילה הפסיקה לעבוד ,יופעל
תפקוד ההגנה מפני הפעלה שגויה ובקרת
היציבות תהפוך לפעילה.

£

בקרת היציבות המנוטרלת עשויה להתחיל
לפעול שוב בהתאם לתנועת הרכב.

בקרת אחיזה פעילה

נורית החיווי של בקרת יציבות פעילה
נורית החיווי של בקרת יציבות לא פעילה.

בדרכים חלקות בקרת האחיזה הפעילה מונעת
סחרור חריג של הגלגלים המניעים ובכך עוזרת
לרכב להתחיל לנוע ממצב נייח .היא אף מספקת
כוח נהיגה וביצוע היגוי במהלך פניה תוך לחיצה
על דוושת ההאצה.

על נורית החיווי להידלק בעת הפעלת ההצתה
ולהיכבות אחרי כמה שניות.

סייען יציבות הגרור )(TSA

אם נורית החיווי ממשיכה לדלוק או לא נדלקת
בהפעלת ההצתה ,מומלץ להביא את הרכב
לבדיקה במרכז שירות מורשה של מיצובישי
בהקדם האפשרי.

זהירות

נורית חיווי מהבהבת כאשר בקרת יציבות
פעילה או קרת אחיזה פעילה מתפקדות
נורית חיווי דולקת כאשר בקרת יציבות פעילה
מנוטרלת בעקבות אחת הפעולות הבאות:
£

לחיצה על מתג ASC OFF

£

נבחר מצב נהיגה (Easy select 4WD) 4L
או .(Super select 4WD II) 4LLc

זהירות
£

£

מהבהבת ,תפקוד
כאשר נורית החיווי
בקרת יציבות או תפקוד בקרת יציבות
פעילה נכנסת לפעולה ,ופירוש הדבר
הוא שפני הדרך חלקים או שגלגלי רכבך
מחליקים באופן חריג .במקרה זה ,הרפה
את רגלך מדוושת ההאצה והאט.
אם מתקיימים תנאים בלתי רגילים במערכת
.
בעת הנהיגה ,תידלק נורית החיווי
פעל לפי התהליכים הבאים:

£

 £אם הטמפרטורה במערכת הבלמים
ממשיכה לעלות עקב בקרת בלמים
מתמשכת על פני דרך חלקים ,תהבהב
ותושהה פעילותה של
נורית החיווי
בקרת אחיזה כדי להגן על מערכת
הבלמים .בקרת המנוע של תפקוד בקרת
האחיזה ולמערכת הבלמים לא יושפעו(
החנה את הרכב במקום בטוח .כאשר
הטמפרטורה במערכת הבלמים ירדה,
תיכבה נורית החיווי
והתפקודים ASC
ו  ATCיחזרו להיות פעילים.
אינה כבית למרות
 £אם נורית החיווי
ביצוע התהליך המצוין לעיל ,ייתכן כי קיימת
בעיה במערכת.
דומם את המנוע והתנע את המנוע שוב,
ובדוק האם נורית החיווי כבתה.
אם נורית החיווי לא כבתה ,קיים מצב בלתי
רגיל.
אם נורית החיווי
נדלקת גם לאחר
שאתה נוהג ברכבך למרחק קצר לאחר
התנעת המנוע ,אנו ממליצים לך לבדוק
את רכבך בהקדם האפשרי.
אם הרכב נגרר מתג ההתנעה/מערכת
ההפעלה נמצא במצב  ONורק הגלגלים
הקדמיים או רק הגלגלים האחוריים מורמים

זהירות
מעל הקרקע ,ה  ASTCעשוי להיות פעיל
ולהוביל לתאונה .כאשר גוררים רכב עם
הגלגלים הקדמיים מורמים ,דאג להעביר
את מתג ההתנעה למצב  LOCKאו למצב
 ACCאו להעביר את מערכת ההפעלה
למצב .OFFאו .ACCכאשר גוררים רכב עם
הגלגלים האחוריים מורמים ,העבר את מתג
ההתנעה/מערכת ההפעלהלמצב  .ACCעיין
בנושא “גרירה“ בעמוד .8 16

6

סייען ייצוב גרור )(TSA
סייען ייצוב הגרור עוזרת בנהיגה חלקה אם הרכב
גורר גרור באמצעות בקרה של כוח הבלימה
התנעה ונהיגה
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בקרת שיוט*

המועבר לכל גלגל ושל הספק המנוע ,כדי לייצב
את הטלטול המתמשך של הרכב שגרם הגרור.
כאשר סייען ייצוב הגרור מפעיל את הבלמים,
נדלקת נורית הבלמים.
לפרים נוספים על גרירת גרור עיין בעמוד .6 79

זהירות
£

6

£

אל תסמוך על  TSAיתר על המידה .בגלל
דרכים חלקות ,רוחות צד חזקות ,משקל
חריג וסידור מטען לא נכון ו/או מהירות
גבוהה עלולים לגרום לכשל של סייען ייצוב
הגרור .נהג תמיד בהתאם לתנאי התנועה,
הדרך ומזג האוויר הקיימים והקפד על
משקל המטען הנכון ועל סידורו ברכב.
סייען ייצוב הגרור אינו מתפקד במקרים
הבאים:
 £כאשר בלימה פתאומית ובלימה בירידה
גורמות לתנועות רכב חדות ויוצרות צורת
האות ריש.
 £כאשר הגרור מחליק הצידה בשל תנועות
היגוי פתאומיות

הערה
£

מערכת  TSAמופעלת במהירות  55קמ“ש
או גבוהה יותר.

£

כאשר  TSAפעיל ,נורית החיווי ASC

£
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במהירות קבועה ,לדוגמה ,תנועה צפופה או
דרכים מתפתלות ,מכוסות בקרח ושלג,
רטובות ,חלקות או במורד מדרון תלול.

מהבהבת.
£

אם בקר ת  ASCלא פועלת TSA ,אינו
מתפקד.

הערה
£

£

בקרת שיוט*
בקרת שיוט היא מערכת בקרת מהירות אוטומטית
השומרת על מהירות קבועה .ניתן להפעילה החל
ממהירות  40קמ“ש.

£

יתכן שבקרת השיוט לא תהיה מסוגלת
לשמור על מהירותך בעלייה או בירידה.
בעלייה תיתכן ירידה במהירותך .אתה יכול
ללחוץ על דוושת ההאצה ,אם ברצונך
להישאר במהירות הקבועה שלך.
מהירותך עשויה לעלות מעל המהירות
הקבועה בירידה תלולה .השתמש בדוושת
הבלמים כדי לבקר את מהירותך .בעקבות
זאת לא תנהג במהירות קבועה.

זהירות
£

כאשר אינך מעוניין לנהוג במהירות קבועה,
הפסק את פעולת בקרת השיוט למען
הבטיחות.
בכלי רכב עם תיבות הילוכים ידניות ,אל
תעביר את ידית ההילוכים למצב ”) ”Nהילוך
סרק( במהלך הנהיגה במהירות קבועה ללא
לחיצה על דוושת המצמד .המנוע יפעל
במהירות גבוהה מאוד ועלול להיגרם לו נזק.

£

אל תשתמש בבקרת השיוט כאשר אתה
נוהג בתנאים שאינם מאפשרים לך לנהוג

£

הערה
כאשר  TSAפעיל ייתכנו רעידות במרכב הרכב
ורעשי הפעלה בתא המנוע .אלה הן תופעות
רגילות שאינן מצביעות על תקלה.

זהירות

מתגי בקרת שיוט

בקרת שיוט*
A

מתג  ON/OFFשל בקרת שיוט

מפסיק או מפעיל את בקרת השיוט.
 Bמתג SET

משמש להפחתת המהירות שנקבעה ולקביעת
המהירות הרצויה.

להפעלה
 .1כאשר מתג ההתנעה/מערכת ההפעלה נמצא
במצב  ,ONלחץ על המתג CRUISE
 (A) CONTROLS ON/OFFלהפעלת בקרת
שיוט .נורית החיווי בלוח המחוונים נדלקת.

 .2האץ או האט למהירות הרצויה ,לאחר מכן
לחץ על המתג  (B) SET-ושחרר אותו
כאשר נדלקת נורית החיווי .הרכב ישמור על
מהירות השיוט הרצויה.

 Cמתג RES+

6

משמש להגדלת המהירות שנקבעה ולחזרה
למהירות המקורית שנקבעה.
D

מתג CANCEL

משמש להפסקת הנהיגה במהירות השיוט
שנקבעה.

הערה

הערה
£

כאשר אתה מפעיל את מתגי בקרת
השיוט ,לחץ על מתגי בקרת השיוט באופן
נכון .ייתכן כי תפסיק אוטומטית לנהוג
במהירות שנקבעה ,אם שני מתגים או יותר
של בקרת השיוט נלחצים בו זמנית.

£

£

אחרי שתשחרר את המתג ) ,SET- (Bתיקבע
מהירות הרכב.
בכלי ר כב המצוידים בתי בת הילוכים
אוטומטית לא ניתן לקבוע את המהירות
בנסיעה בהילוך ראשון.

להגדלת המהירות שנקבעה
קיימות  2דרכים להגברת את המהירות הקבועה.
התנעה ונהיגה
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בקרת שיוט*

מתג

RES+

לחץ לחיצה רצופה על מתג  (C) RES+תוך נהיגה
במהירות שנקבעה ,ומהירותך תעלה באופן הדרגתי.
כאשר תגיע למהירות הרצויה ,שחרר את המתג.
מהירות השיוט החדשה שלך נקבעה עתה.

6
הפחתת המהירות שנקבעה
קיימות  2דרכים להפחית את המהירות הקבועה.

כדי להעלות את מהירותך בקפיצות קטנות ,לחץ
על מתג  RES+במשך פחות משניה אחת בערך
ושחרר אותו .כל פעם שתלחץ על מתג
“ ,”RES+תעלה מהירות רכבך ב  1.6קמ“ש בערך.

דוושת ההאצה
כאשר אתה נוהג במהירות שנקבעה ,השתמש
בדוושת ההאצה כדי להגיע למהירות הרצויה ,ולאחר
מכן לחץ על מתג  ,(B) SET-ושחרר אותו מיד ,כדי
לקבוע מהירות שיוט חדשה רצויה.
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מתג

כדי להפחית את מהירותך בקפיצות קטנות ,לחץ
על מתג  SET-במשך פחות משניה אחת ושחרר
אותו .כל פעם שתלחץ על מתג  ,(B) SET-תופחת
מהירות רכבך ב  1.6קמ“ש בערך.

SET

לחץ לחיצה רצופה על מתג  (B) SET-תוך נהיגה
במהירות שנקבעה ,ומהירותך תואט באופן הדרגתי.
כאשר תגיע למהירות הרצויה ,שחרר את המתג.
מהירות השיוט החדשה שלך נקבעה עתה.

דוושת הבלמים
תוך כדי נהיגה במהירות שנקבעה ,השתמש
בדוושת הבלמים ולאחר מכן לחץ על מתג SET-
) ,(Bולאחר מכן שחרר לרגע את המתג ,כדי לקבוע
מהירות שיוט חדשה רצויה.

בקרת שיוט*

נטרול
ניתן להפסיק את הנהיגה במהירות קבועה באופן
הבא:
£

לחץ על לחצן CRUISE CONTROLS ON/OFF
)) .(Aפעולת בקרת השיוט תופסק(.

£

לחץ על מתג .(D) CANCEL

£

לחץ על דוושת הבלמים.

6
הפחתה זמנית של המהירות

הגברה או הפחתה זמנית של
המהירות
הגברה זמנית של המהירות
לחץ על דוושת ההאצה כפי שאתה עושה באופן
רגיל .כאשר תשחרר את דוושת ההאצה ,אתה
תחזור למהירות שקבעתה.

לחץ על דוושת הבלמים להפחתת המהירות .כדי
לחזור למהירות שנקבעה קודם לכן ,לחץ על מתג
.(C) RES+
עיין בנושא “חזרה למהירות שנקבעה“ ,בעמוד
.6 66

הנהיגה במהירות קבועה תופסק באופן אוטומטי,
בכל אחת מהדרכים הבאות:
£

כאשר אתה לוחץ על דוושת המצמד )בכלי
רכב עם תיבת הילוכים ידנית(.

£

כאשר אתה מאט את מהירותך לכדי 15
קמ“ש או פחות מהמהירות הקבועה ,עקב
נסיעה בעלייה וכו’.

£

כאשר אתה מאט את מהירותך לכדי 40
קמ“ש או פחות.
התנעה ונהיגה
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בקרת שיוט*
£

כאשר בקרת יציבות ואחיזת דרך פעילה
) (ASTCמתחילה לפעול )אם קיימת(.

חזרה להמהירות שנקבעה

עיין בנושא “בקרת יציבות ואחיזת דרך פעילה
) “(ASTCבעמוד .6 58

אם מהירות הנהיגה שנקבעה הופסקה באחד
התנאים שתוארו בנושא “הפסקת פעולה“ בעמוד
 ,6 65אתה יכול לחדש את המהירות שנקבעה
קודם לכן בלחיצה על מתג  ,(C) RES+בנהיגה
במהירות של  40קמ“ש או גבוהה יותר.

אזהרה
£

6

בכלי רכב עם תיבות הילוכים אוטומטיות ,אף
על פי שתופסק פעולת בקרת השיוט עם
העברת בורר ההילוכים למצב “) “Nהילוך
סרק( ,לעולם אל תעביר את בורר ההילוכים
למצב “) “Nהילוך סרק( בעת הנהיגה .לא יהיה
לך כוח בלימת מנוע ואתה עלול לגרום לתאונה
חמורה.

ייתכן כי תפסיק לנהוג במהירות קבוע בשל:
כאשר מהירות המנוע עולה ומתקרבת לאזור
האדום במד הסל“ד )החלק הצבוע באדום במד
הסל“ד(.

£

זהירות
£

כאשר מהירות הנהיגה הקבועה מופסקת
באופן אוטומטי בכל אחד מהמצבים מלבד
אלה המצוינים לעיל ,ייתכן כי קיימת תקלה
במערכת .לחץ את המתג CRUISE
 CONTROLS ON/OFFלהפסקת פעולה של
בקרת השיוט ,ודאג לבדוק את רכבך במרכז
שירות מורשה של מיצובישי.
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עם זאת ,בכל אחד מהתנאים הבאים ,השימוש
במתג אינו מאפשר לך לחדש את מהירות
הנהיגה הקודמת .במצבים הבאים יהיה עליך
לחזור על תהליך קביעת המהירות:
£

מתג בקרת שיוט CRUISE CONTROLS ON/
 OFFלחוץ.

£

מתג מתג ההתנעה/מערכת ההפעלה
מועברים למצב .OFF

£

נורית החיווי כבתה.

אזהרת סטייה מנתיב )*(LDW

אזהרת סטייה מנתיב )*(LDW
מערכת  LDWמזהה את נתיב נסיעתך באמצעות
מצלמה ) (Aומפיקה אזהרה אם הרכב עתיד
לסטות ממנו באמצעות התראה קולית וחזותית
במסך המידע של הצג הרב תכליתי.

כיצד להפעיל LDW

הפסקת פעולה של המערכת

החיווי משתנה באופן הבא בהתאם למצב
המערכת.

בלחיצה על מתג ה  LDWתיכבה נורית החיווי
ותציין כי הופסקה פעולת המערכת .לחיצה
חוזרת על המתג תפעיל את המערכת.

הפעלת המערכת
כאשר אתה מעביר את מתג ההתנעה/מערכת
ההפעלה למצב  ,ONנדלק נורית חיווי  ONשל
אזהרת סטייה מנתיב ומציינת שהמערכת
מופעלת.

6

הערה
£

כאשר אתה מסובב את מתג ההתנעה או
מעביר את מערכת ההפעלה למצב OFF
בעוד ש  LDWמנוטרלת ,תופעל המערכת
)מצב .(LDW 1
באפשרותך אף לבחור מצב  ,LDW 2שהוא
המצב הכבוי של המערכת.
 .1לחץ על מתג  LDWכדי לנטרל את
המערכת.

התנעה ונהיגה
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אזהרת סטייה מנתיב )*(LDW

הערה

6

מצב המתנה

 .2לחץ על המתג במשך  10שניות או יותר.
יישמע צפצוף והתפקוד יעבור למצב
.LDW 2

במצב המתנה המערכת מסוגלת לזהות את נתיב
נסיעתך ולהפיק אזהרה קולית ,כאשר הרכב סוטה
מהנתיב.

 .3לחץ על מתג  LDWונורית החיווי של
מערכת ה  LDWהפעילה כבית.

המערכת עוברת אוטומטית ממצב פעיל למצב
המתנה ,אם כל התנאים הבאים מתקיימים בו
זמנית .נורית החיווי של המצב הפעיל עוברת לנורית
החיווי של מצב המתנה )ירוקה(.

כדי לחזור למצב  LDW 1העבר את המערכת
למצב  OFFולחץ על מתג  LDWבמשך 10
שניות או יותר .יישמע צפצוף ומתבצע מעבר
למצב .LDW 1

£

מהירות הרכב  65קמ“ש או גבוהה יותר.

£

ידית האיתות לא מופעלת.

£

תאורת מצוקה לא מופעלת.

£

דוושת הבלמים לא לחוצה.

£

£

מזג האוויר לא מאפשרים למערכת לזהות
את סימוני הנתיב משני הצדדים.

הערה
£

המערכת נשארת במצב מופעל במשך כ 7
שניות אחרי שתאורת המצוקה מפסיקה
להבהב או ידית פנסי הפניה חוזרת למקומה.

המערכת מועברת למצב מופעל.

אזהרת סטייה מנתיב
צפצוף נשמע לסירוגין ונורית ) LDWכתומה(
מהבהבת כאשר הרכב עוזב את הנתיב או עזב אותו
ומערכת  LDWבמצב המתנה.
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אזהרת סטייה מנתיב )*(LDW

אם המצלמה התקררה מעבר לטמפרטורה
שנקבעה מראש ,המערכת חוזרת לפעול במצב
הרגיל באופן אוטומטי.

6
הערה
£

זהירות

את האזהרה נשמעת במשך  3שניות לערך
או יותר ,המערכת עוברת למצב המתנה
לפני שהאזהרה מופסקת.

£

הערה
£

אזהרת תקלה

ניתן לכבות זמנית את נורית החיווי של
מערכת  LDWבאמצעות לחיצה על מתג
 LDWלמצב .OFF

אם חלה תקלה במערכת ,תינתן אזהרה ספציפית
הקשורה לסוג התקלה.

£

נטרול  LDWבשל תקלה
מצלמת  LDWחמה מדי
אם המער כת מפסיקה לפעול זמנית מכיוון
שמצלמת  LDWהתחממה יתר על המידה ,נדלקת
נורית החיווי של מערכת  LDWפעילה.

£

אם  LDWלא מופעלת בשל תקלה ,תידלק נורית
החיווי )כתומה( של המערכת.
במקרה זה נא פנה למרכז שירות מורשה של
מיצובישי לבדיקת המערכת.

למער כת  LDWביצועים מוגבלים
תסתמך עליה יתר על המידה.
מערכת  LDWאינה נועדה להפחית סיכונים
הקיימים אם אינך מביט קדימה )אלא לצדדים
או נוהג בחוסר זהירות( או הנובעים מראות
גרועה בשל מזג אוויר וכד’ .המשך לבצע
פעולות היגוי נכונות ונהג בבטחה.
המערכת עשויה לא לזהות נכון את הנתיב
בתנאים הבאים .אם צריך הפסק את פעולת
המערכת .
 £בנהיגה בדרך שסימוני הנתיב שלה
)לבנים או צהובים( דהויים או מכוסים בבוץ,
לכן המערכת לא מסוגלת לזהות אותם.
 £כאשר סימוני נתיב חלשים ,בדרך כלל
בנסיעה בגשם ,שלג או ערפל או בנסיעה
מול השמש.
אל
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מצלמה אחורית*

זהירות
£

£

6
£

£

£
£

£

£

£

£

כאשר הרכב נוסע בדרך שסימוני הנתיב
שלה נקטעו כגון בעמדת תשלום או
בצומת דרכים.
בנסיעה בקטע דרך שסימוני הנתיב הישנים
שלו לא הוסרו לחלוטין ,שיש בו צללים ,דלג
שלא נמס ,שלוליות בצור ת צמיגים
שמערכת מזהה בתור סימוני נתיב )בפרט
אחרי גשם כאשר פני הדרך מחזירים אור(
או גורמים מבלבלים אחרים.
בנסיעה בסוג נתיב אחר מלבד נתיב נסיעה
או נתיב עקיפה.
בנסיעה ליד נתיב סגור או נתיב זמני בדרך
שמתבצעים בה עבודות תיקון.
בנסיעה בנתיב צר מאוד.
אשר מתקצר המרחק בין רכבך לרכב
שלפניך )במיוחד אם סימוני הנתי ב
מוסתרים בידי הרכב שלפנים שנוסע קרוב
מדי לסימון(.
בכניסה לצומת או לקטע כביש אחר שבו
ישנו מערך סימונים מסובך.
בנסיעה בקטע כביש שבו מספר הנתיבים
עולה/יורד או נתיבים רבים חוצים אחד את
השני.
אם הנתיב מסומן בקו כפול או בסימון
מיוחד אחר.
בנסיעה בדרך מפותלת או משובשת.
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זהירות
£

£

£
£
£

£

£

£

£

£

£

£

בנסיעה בדרך חלקה המכוסה במי גשם,
שלג וכד’.
בנסיעה בקטע כביש שבו משתנים פתאום
תנאי תאורה כגון כניסה למנהרה או יציאה
ממנה.
בנסיעה בעיקולים חדים.
אם פני הכביש מחזירים אור מהכיוון הנגדי.
הרכב מתנדנד בנסיעה על מדרגות או
קטעי כביש חריגים אחרים.
אם תאור ת הר כב לא מתאימה בשל
עדשות מלוכלכות או בלויות או פנסים
ראשיים לא מכוונים נכון.
כאשר הרכב נוטה לצד אחד בשל מטען
כבד או לחץ אוויר לא נכון בצמיגים.
כאשר פנסי הרכב שנוסע בכיוון הנגדי
מאירים את מצלמת ה .LDW
כאשר ברכב מצויד בצמיגים לא תקניים
)לרבות צמיגים בלויים יתר על המידה וצמיג
חלופי קומפקטי( מותקנות שרשראות
שלג או כאשר הוא משתמש ברכיבים לא
מפורטים כגון מתלה משופר.
כאשר השמשה הקדמית מכוסה בגשם,
מים ,שלג ,אבק וכד’.
פעל לפי ההוראות שלהלן ,כדי לשמור על
 LDWבמצב תקין.
שמור תמיד על ניקיונה של השמשה
הקדמית.

זהירות
£

£

£

£

הימנע מהפעלת לחץ חזק או זעזוע על
מצלמת ה  .LDWאל תנסה לפרק אותה.
אסור בהחלט לשבש את התקנתה של
מצלמת ה  LDWאו להסירה .המצלמה
כוונה באופן מדויק במפעל.
אל תצמיד דבר )כגון מדבקה( על השמשה
הקדמית באזור שלפני מצלמת .LDW
השתמש בחלקי החילוף המקוריים של
מיצובישי ,כדי להחליף את להבי המגבים.

מצלמה אחורית*
המצלמה האחורית מציגה את האזור שמאחורי
הרכב על המסך של מערכת התקשורת הרב
תכליתית של מיצובישי ) (MMCSאו על צג השמע.

אזהרה
£

המצלמה האחורית היא כלי עזר העוזר לנהג
לראות את המכשולים שמאחורי הרכב .טווח
פעולתה מוגבל  ,לכן אל תסתמך עליה יתר על
המידה .נהג בזהירות כפי שהיית עושה אם
רכבך לא היה מצויד במצלמה .האחורית.

£

בדוק בעצמך שהאזור מסביב לרכבך בטוח
לנסיעה .אל תסתמך על המצלמה האחורית
בלבד.

מצלמה אחורית*

טווח של מצלמה אחורית

טווח פעולה של המצלמה האחורית

טווח המצלמה האחורית מוגבל לאזור המוצג באיור.
המצלמה לא קולטת את שתי פינותיו ואת חלקו
התחתון של הפגוש האחורי.

יוצג מיד על מסך מערכת  MMCSאו על צג השמע.
אם אתה מעביר את בורר/ידית ההילוכים לכל מצב
אחר ,יחזור הצג למצבו המקורי.

זהירות

בנסיעה לאחור ודא שהאזור פנוי ממכשולים.
£

מיקום המצלמה האחורית

המצלמה האחורית מצוידת בעדשה
מיוחדת העשויה להציג את העצמים קרוב
או רחוק יותר משהם בפועל.

6

המצלמה האחורית ) (Aמותקנת ליד ידית הדלת
האחורית.

הערה
£

מכיוון שהמצלמה האחורית מצוידת
בעדשה מיוחדת ,ייתכן כי הקווים על הצג
לא יהיו מקבילים.

£

בתנאים הבאים ייתכן כי תתקשה לראות
את המוצג במסך ,אך אין זו תקלה.
£
£

£

כיצד להשתמש במצלמה
האחורית
כאשר אתה משלב למצב  Rבעוד שמתג ההתנעה/
מערכת ההפעלה במצב  ,ONהאזור שמאחורי רכבך

£

אור חלש )לילה(
אם אור השמש או פנסי הרכב שממול
פוגעים ישירות בעדשה.
אם פנס פלואורסצנטי פוגע ישירות
בעדשה ,המסך עלול להבהב .אין זו
תקלה.

אם המצלמה חמה וגשם או מי רחיצה
מקררים אותה ,עדשת המצלמה עשויה
להתכסות באדים .תופעה זו אינה תקלה.
התנעה ונהיגה
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מצלמה אחורית*

הערה
£

£

£

6
£

אם הטמפרטורה החיצונית גבוהה או נמוכה
מדי ,המצלמה האחורית עשויה להתכסות
באדים .אין זו תקלה.
אם מכשיר רדיו מותקן ליד המצלמה,
התמונות עלולים ליצור הפרעות במערכת
החשמל ולגרום לתפקודה הלקוי.
לא ניתן לראות מכשולים בבירור אם המצלמה
מלוכלכת .אם העדשה מזדהמת מטיפות
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
סביבתה הקרובה.
 £אל תנתק את המצלמה ,תפרק אותה או
תבצע בה שינויים.
 £אל תשרוט את המצלמה ,אחרת התמונות
עלולות להיות מעוותות.
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קווי ייחוס על המסך
קווי ייחוס והקו העליון של הפגוש האחורי ) (Aמוצגים
על המסך.
£

קו אדום )  (Bמציין מרחק של כ  50ס“מ
מאחורי הפגוש האחורי.

£

שני קווים ירוקים ) (Cמציינים מרחק של כ
 20ס“מ ממרכב הרכב.

£

קווים חוצים קצרים ) 1עד  (3מציינים מרחק
מהפגוש האחורי.

זהירות
£

בשל מספר האנשים ברכב ,כמות הדלק,
המשקל ומיקום המטען ו/או תנאי הדרך
הקווים בתמונה המצלמה האחורית עלולים
לתאר לא נכון את מיקום הרכב ביחס לכביש.
השתמש בקווי ייחוס להנחיה בלבד ותמיד
בדוק את האזור מסביב לרכב לפני שאתה
נוזע לאחור.

הבדלים בין התמונה בצג לבין פני הדרך
בפועל
קווי הייחוס של מרחק ורוחב הרכב נמדדים על
קרקע ישרה ומישורית.במקרים הבאים ייתכנו
הבדלים בין קווי הייחוס המוצגים לבין המרחק בפועל.

 :1בקצה האחורי של הפגוש האחורי בערך

כאשר החלק האחורי של הרכב שוקע בשל
משקל הנוסעים והמטען

 :2כ  100ס“מ

קווי הייחוסים וצגים קרוב יותר משהם בפועל.

 :3כ  200ס“מ

לכן אם ישנו מכשול בעליה ,הוא נראה רחוק יותר
ממיקומו האמיתי.

מצלמה אחורית*

6
 :Aעצמים בפועל

 :Aעצמים בפועל

 :Aעצמים בפועל

 :Bעצמים המוצגים על המסך

 :Bעצמים המוצגים על המסך

 :Bעצמים המוצגים על המסך

∞ כאשר החלק האחורי של הרכב שוקע
בשל משקל הנוסעים והמטען

∞ אם ישנו שיפוע יורד מאחורי הרכב

∞ אם עצמים מוצקים נמצאים קרוב לרכב

קווי הייחוס מוצגים רחוק יותר מהמרחק עד
המכשול בפועל.

אם חפצים מוצקים נמצאים קרוב למכונית,
המרחק המוצג על המסך עלול להיות שונה
מהמרחק בפועל.

קווי הייחוס מוצגים קרוב יותר מהמרחק עד העצם
בפועל .לפיכך ,אם ישנו מכשול בשיפוע עולה ,הוא
נראה רחוק יותר.

לפיכך ,אם ישנו מכשול בשיפוע היורד ,הוא נראה
קרוב יותר.

מכיוון שקווי הייחוס לא נוגעים במרכב המשאית,
באיור נראה כאילו המכשול לא יפגע ברכב .עם זאת,
הרכב עלול לפגוע במשאית כי מרכב המשאית נכנס
למסלול בפועל.
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העמסת מטען
דוגמה :על המסך הנקודה  Bנראית הקרובה ביותר,
אחריה הנקודות  Cו  Aבסדר המרחק .הנקודה A
והנקודה  Bנמצאות במרחק זהה מהרכב והנקודה
 Cרחוקה מהנקודה  Aומנקודה .B

זהירות
£

£

6

יש לחלק את המטען באופן שווה ,כך
שלא יווצר עומס כבד יותר באחד הצדדים.
אין להניח מטען או חבילות על לוח
המחוונים.
בנוסף ,אין לערום חבילות או מטען על
מושב הנוסע הקדמי או על המושב
האחורי .חסימת שדה הראיה של הנהג
ותנועה חדה של חבילות ומטען בתוך תא
הנוסעים ,במקרה של בלימת פתע,
עלולות לגרום לתאונה קשה או לפציעה
חמורה.

גרירת גרור
העמסת מטען
∞ התקרבות לעצמים מוצקים
קווי הייחוס עבור מרחק ורוחב רכב נועדו לציין את
המרחק עד לעצם שטוח כגון פני כביש שטוחים
ומישוריים .לכן ,המרחק עד העצם המוצג על המסך
עלול להיות שונה מהמרחק בפועל .אל תסתמך
עליהם לחישוב מרחק עד עצמים מוצקים.
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אמצעי זהירות בעת העמסת
מטען

כדי לגרור גרור עם רכבך ,כאשר יש לך התקן גרירה
מותקן ,העומד בתקנות הרלוונטיות ,התייעץ במרכז
שירות מורשה של מיצובישי.
התקנות הנוגעות לגרירת גרור ,עשויות להשתנות
ממדינה למדינ .אנו מייעצים לך לציית לתקנות
התקפות בישראל.

זהירות
£

בעת הטענת מטען ,יש להקפיד על מספר
כללים.
 £יש לאחסן מטען וחבילות באזור המיועד
לכך ,ככל שניתן.

זהירות
£

סכנת תאונה!
יש להתקין התקן גרירה בהתאם להנחיית
.
חברת מיצובישי

גרירת גרור

תא נוסעים

הערה

Club
£

אם אתה עומד לגרור גרור ,הקדש תשומת
לב לנקודות הבאות.

7
8

משקל מרבי שניתן לגרור בגרור
עם בלמים ומשקל מרבי על יצול
הגרור

9
10

לעולם אל תחרוג מעל המשקל המרבי שניתן לגרור
בגרור עם בלמים ,ומהמשקל המרבי על יצול הגרור
הרשום במפרטים )עיין בנושא “משקל רכב“ בעמוד
.(11 8
אם אתה גורר גרור בגובה העולה על  1,000מטרים
מעל פני הים ,הפחת את משקל המטען ב 10%
מהמשקל הכללי המרבי המשולב ,לכל גובה נוסף
של  1,000מטרים מעל פני הים ,מאחר שהספק
המנוע יורד עקב הירידה בצפיפות האוויר.

מפרטים להתקנת התקן גרירה
עיין בטבלה הבאה למידע אודות נקודות ההתקנה
) (Aלהתקן הגרירה.

11

תא נוסעים

תא נוסעים
כפול

 30מ“מ
 55מ“מ
 60מ“מ
 925מ“מ
 19.5מ“מ
 88מ“מ

 30מ“מ
 55מ“מ
 60מ“מ
 925מ“מ
 19.5מ“מ
 88מ“מ

Club

1
2
3
4
5
6

12
13
14
15
16
17

 697 681מ“מ
 699מ“מ*1
 655 640מ“מ
 658מ“מ*1
 630 615מ“מ
 633מ“מ*1
 456 440מ“מ
 458מ“מ*1
 544 494מ“מ
 546מ“מ*1
 1,010מ“מ
 1,090מ“מ
 40מ“מ
 1,482מ“מ
 502.5מ“מ
 541מ“מ

תא נוסעים
כפול
 688 681מ“מ,
 694 688מ“מ*2
 647 640מ“מ,
 653 647מ“מ*2
 622 615מ“מ,
 628 622מ“מ*2
 447 440מ“מ,
 453 447מ“מ*2
 534 494מ“מ,
 536 505מ“מ*2
 1,010מ“מ
 1,090מ“מ
 40מ“מ
 1,482מ“מ
 502.5מ“מ
 541מ“מ

6

פריטים  :11 ,10 ,9 ,8 ,7משקל רכב כללי

 :*1כלי רכב עם צמיגים במידה  17אינץ‘
 :*2כלי רכב עם  2WDוצמיגים  , 245/70R16כלי
רכב עם  4WDוצמיגים במידה  17אינץ‘

התנעה ונהיגה
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גרירת גרור

הערה
£

6

הערכים בפריטים  11 ,10 ,9 ,8 ,7מתאימים
לכלי רכב ללא מטען .ערכים אלה עשויים
להיות שונים בהתאם לסוג הצמיגים ,ציוד
אופציונלי ומצבי המתלים.

עצות הפעלה
£

בצע טיפול תחזוקה ברכבך לפני גרירת גרור
כבד ,הקדש תשומת לב מיוחדת לכוונון המנוע,
למצב הבלמים ,לגלגל ההגה ולצמיגים .תקן את
לחץ האוויר בצמיגים לערכים המפורטים עבור
גרירת גרור) .עיין בנושא “לחצי ניפול בצמיגים“
בעמוד  .(10 12בדוק את הצמיגים ,החיווט
והבלמים )אם קיימים( בגרור.

£

שמור על מרחק גדול מהרכב שלפניך .אם
הגרור מתחיל להיטלטל או אם אתה מתקשה
לשלוט בו ,האט בזהירות או הפעל את בלמי
הגרור )אם קיימים( ,לא את בלמי הרכב .עצור
את הרכב ואת הגרור במקום בטוח .אחד
הגורמים לטלטול הוא חוסר האיזון בגרור ,ועד
שלא יתוקן ימשיך הגרור להיטלטל .חלק את
המטען אחרת בגרור ובדוק שוב את הבעיה.
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£

וודא שמהירות הנסיעה לא חורגת מהמהירות
המרבית המותרת לגרירת גרור.

£

כדי למנוע את החלקת המצמד )כלי רכב
המצוידים בתיבת הילוכים ידנית בלבד( ,אל
תריץ את המנוע במהירות גבוהה מהנדרשת
לתחילת נסיעה.

£

כדי למנוע זעזועים מהבלמים שהופעל עליהם
עומד רב מדי ,לחץ על הדוושה בעדינות תחילה
ולחץ לחץ חזק יותר בהמשך.

£

כדי לנצל את בלימת המנוע במלואה ,הורד
הילוך לפני שאתה מתחיל לנסוע בירידה.

£

על המרכב ,הבלמים ,המצמד והשלדה מופעל
לחץ נוסף במהלך גרירת גרור..

£

משקל כבד יותר ,רכיבה גבוהה יותר והתנגדות
אוויר מעלים את תצרוכת הדלק.

אמצעי זהירות נוספים עבור כלי רכב
המצוידים בתיבת הילוכים אוטומטית
מומלץ לעבור להילוך שני במצב ספורט במדרונות
ובמהירות נמוכה .השתמש בהילוך ראשון במצב
ספורט בדרכים הרריות ,כדי לנצל את בלימת המנוע
וכדי לסייע למערכת הבלמים .עם זאת ,הקפד לא
לחרוג מהמהירות המרבית המותרת להילוך שנבחר.
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לנהיגה מהנה

פתחי אוורור

פתחי אוורור

כוונון זרימת אוויר וכיוון

שמאלי

ימני

פתחי אוורור מרכזיים
הזז את הכפתור ) ,(Aכדי לכוונן את זרימת האוויר .
לסגירת פתחי אוויר ,הזז את הכפתור פנימה ככל
שניתן.

 .1פתוח
 .2סגור

7

* :ציוד אופציונלי

הערה
 1פתחי אוורור מרכזיים
 2פתחי אוורור צדדיים

הערה
£

אל תניח משקאות על לוח המכשירים .אם
הם יישפכו לתוך פתחי האוורור ,הם עלולים
לגרום נזק למערכת.

£

בכלי ר כב עם מיזוג אוויר ,האוויר הקר
מהמאווררים עלול להיראות כזרם אדים .הדבר
נובע מכך שאוויר לח שמקורר באופן פתאומי
ע“י מערכת מיזוג האוויר .האדים ייעלמו לאחר
מספר רגעים.

£

היזהר לא לשפוך משקאות וכד’ על פתחי
האוורור .אחרת ,מערכת מיזוג האוויר לא
תפעל כהלכה.

 .1פתוח
 .2סגור

פתחי אוורור צדדיים
הזז כפתור ) ,(Aכדי לכוון את זרם האוויר.
כדי לסגור את פתח האוורור ,הזז כפתור )(A
החוצה ככל האפשר.

לנהיגה מהנה
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פתחי אוורור

שינוי מצבי הפעלה
לשינוי מקום היציאה של האוויר וכמות האוויר המגיעה מפתחי האוורור סובב את בורר מצב הפעלה )עיין בנושא ”חוגה“ בעמוד .(76
בכלי רכב בעלי בקרת אקלים אוטומטית ,לחץ על מתג  MODEאו מתג ההפשרה .עיין בנושא ”מתג  “MODEבעמוד  714או מתג ההפשרה“ בעמוד .( 714
הסמלים הבאים מציינים את רמת כמות האוויר המגיע המפתחי האוויר
 :כמות אוויר קטנה
 :כמות אוויר בינונית
 :כמות אוויר גדולה

7

בחירת מצב וזרימת אוויר לפתחי אוויר
מצב רגליים

מצב הפשרה
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מצב לפנים/רגליים

מצב רגליים/הפשרה

מצב לפנים

חימום/מיזוג אוויר ידני*

הערה
£

בכלי רכב המצוידים במערכת עצור וסע
) ,(AS&G  Auto Stop & Goבמהלך פעולת
המערכת החלונות עשויים להתכסות באדים.
במקרה זה ,לחץ על מתג ההפשרה ,כדי
שיתבהרו החלונות.

-3
-4
-5
-6

בורר מהירות המאוורר
מתג מיזוג אוויר*
בורר בקרת טמפרטורה
ידית בחירת אוויר

בורר עצמת המאוורר
בחר את עצמת המאוורר הרצויה באמצעות
סיבוב הבורר בכיוון או נגד כיוון השעון.

חימום  /מיזוג אוויר ידני

עצמת המאוורר עולה בהדרגה בעקבות סיבוב
הבורר ימינה.

ניתן להשתמש בחימום/מיזוג אוויר ידני רק כאשר
המנוע פועל.

זהירות
£

לוח בקרה

7

כאשר מיזוג אוויר פועל מהירות הסרק
עשויה לעלות מעט ,מכיוון שמדחס המזגן
מתחיל/מפסיק לפעול אוטומטית .כאשר
הרכב שמצויד בתיבת הילוכים אוטומטית
נייח ,לחץ על דוושת הבלמים במלואה כדי
למנוע את זחילתו של הרכב.

הערה
בורר טמפרטורה

 -1בורר מצבי הפעלה
 -2מתג הפשרת חלון אחורי ‹ עמוד 525

סובב את בורר הטמפרטורה בכיוון השעון לאוויר חם
יותר או נגד כיוון השעון לאוויר קר יותר.

£

כאשר טמפרטורת נוזל קירור המנוע נמוכה,
טמפרטורת האוויר המגיע מהמחמם תהייה
קריר/קר עד שהמנוע יתחמם ,גם אם תעביר
את הבורר למצב אוויר חם.

לנהיגה מהנה
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חימום/מיזוג אוויר ידני*

בורר מצבי הפעלה
כדי לשנות את מצב זרימת האוויר וכמות האוויר
היוצאת מהמאווררים ,סובב את בורר מצב
ההפעלה.
)עיין בנושא “שינוי מצבי הפעלה“ בעמוד .(74

הערה
£

האוויר זורם
או
אם בחרת מצב
בעיקר אל חלקו העליון של תא הנוסעים.
 ,האוויר זורם
או
אם בחרת מצב
בעיקר לאזור הרגליים.

£

האוויר זורם
או
אם בחרת מצב
בעיקר לאזור הרגליים .במצב
או
האוויר זורם בעיקר לשמשה הקדמית
ולחלונות.

7

זהירות
£

בורר מצב אוויר

זהירות
£

אם אתה מפעיל את מיזוג האוויר במצב
 ,מנע את הופעת האדים על
או
החלונות באמצעות הכנסת האוויר החיצוני
דרך פתחי יניקת אוויר .עיין בנושא “בורר
אוויר“ בעמוד זה.
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לשינוי בחירת האוויר השתמש בבורר האוויר.
אוויר חיצוני
£
אוויר חיצוני מוזרם לתוך תא הנוסעים.
אויר ממוחזר
£
האוויר ממחוזר בתוך תא הנוסעים.

)אוויר ממוחזר( לפרק
שימוש במצב
זמן ארוך עלול לגרום להצטברות אדים על
החלונות.

הערה
£

)אוויר
בהפעלה רגילה השתמש במצב
חיצוני( ,כדי לשמור על שקיפות השמשה
הקדמית וחלונות הצד של הדלתות ולהסרה
מיידית של אדים או כפור מהשמשה הקדמית.
אם נדרשים ביצועי קירור גבוהים או אם האוויר
החיצוני מאובק או מזוהם ,השתמש במצב
)אוויר ממוחזר( .עבור למצב
)אוויר חיצוני( כדי להגביר את עוצמת האיוורור
ולמנוע הצטברות אדים על הקדמית.

חימום/מיזוג אוויר ידני*

מתג מיזוג האוויר*

הפעלת מערכת מיזוג האוויר

לחץ על המתג כדי להפעיל את מיזוג האוויר .נורית
החיווי )  (Aתידלק.

בחר את הבוררים ואת המתגים שברצונך להפעיל
בהתאם למטרתך.

קירור )רכב עם מיזוג אוויר ידני(

חימום

7

זהירות
£

לחץ על המתג שנית כדי לכבות את מיזוג האוויר.
נורית החיווי תיכבה.

זהירות
הערה
£

שימוש במיזוג האוויר עשוי לגרום לעליה קלה
של סיבובי הסרק של המנוע בשעה שהמדחס
מופעל/מנותק באופן אוטומטי .כאשר רכב עם
תיבת הילוכים אוטומטית נייח ,לחץ על דוושת
הבלם במלואה כדי למנוע “זחילת“ הרכב.

£

לחימום מרבי קבע את עוצמת המאוורר
לדרגה .3

אם האוויר החיצוני מאובק או מזוהם או
אם נדרש קירור ברמה גבוהה ,כוונן את
בורר האוויר למצב
)אוויר ממחוזר(
ואת בורר הטמפרטורה ימינה עד הסוף.
מעת לעת העבר את בורר האוויר למצב
)אוויר חיצוני( למניעת הצטברות
אדים על החלונות.

לנהיגה מהנה
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חימום/מיזוג אוויר ידני*

שילוב בין אוויר לא מחומם לאוויר מחומם

הפשרה רגילה

הפשרת השמשה הקדמית והחלונות

הפשרה מהירה

הערה
£

להפשרה יעילה כוון את פתחי האוורור
הצדדיים אל החלונות הצדיים.

£

אל תסובב את בורר הטמפרטורה למצב
הקירור המרבי .אוויר קר פוגע בחלונות
ומונע הפשרה.

הכנסת אוויר חיצוני

7

זהירות
£

מטעמי בטיחות ,וודא שהראות דרך כל
החלונות ברורה.
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מיזוג אוויר בקרת אקלים אוטומטית*

מיזוג אוויר בקרת אקלים אוטומטית*
ניתן להשתמש במיזוג האוויר רק כשהמנוע פועל.

לוח בקרה
מיזוג אוויר של בקרת אקלים אוטומטית

7

 .1מתג טמפרטורה

 .6מתג הפשרה

 .2מתג מיזוג אוויר

 .7מתג AUTO

 .12תצוגת מצב הפעלה

 .4מתג עוצמת המאוורר

 .8מתג הפשרת חלון אחורי ‹ עמ 525
 .9מתג כיבוי

 .13תצוגת עוצמת המאוורר

 .5בורר אוויר

 .10תצוגת טמפרטורה ‹ עמ 711

.3

מתג Mode

 .11מחוון מיזוג אוויר

לנהיגה מהנה
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מיזוג אוויר בקרת אקלים אוטומטית*
מיזוג אוויר של בקרת אקלים אוטומטית דואזורית

7
 .1מתג טמפרטורה בצד הנהג

 .10מתג כיבוי
 .11תצוגת טמפרטורה עבור צד הנהג

 .3מתג עוצמת מאוורר

‹ עמ 711
 .12מחוון Dual

 .5מתג טמפרטורה בצד הנוסע

 .13תצוגת מצב הפעלה

 .6בורר אוויר

 .14תצוגת טמפרטורה עבור צד הנוסע

 .7מתג הפשרה

‹ עמ 711
 .15מחוון מיזוג אוויר

 .9מתג הפשרת חלון אחורי ‹ עמ 525

 .16תצוגת עוצמת מאוורר

 .2מתג מיזוג אוויר
.4

מתג Mode

 .8מתג AUTO

 7-10לנהיגה מהנה

הערה
£

ברכב מותקן חיישן טמפרטורה פנימי )(A
במיקום המצוין באיור .לעולם אל תניח דבר
על החיישן ,כדי לא לשבש את הפעלתו
התקינה.

מיזוג אוויר בקרת אקלים אוטומטית*

הערה
£

במזג אוויר קר מאוד ייתכנו עיכובים
בהפעלתו של מסך מיזוג האוויר .מצב זה
אינו מציין תקלה.

בורר עוצמת מאוורר
£

לחץ על בבורר עצמת המאוורר ,כדי
להגביר את עצמת המאוורר.

£

לחץ על בבורר עצמת המאוורר ,כדי
להפחית את עצמת המאוורר.

 2להפחית

מתג טמפרטורה

הערה
£

בכלי רכב עם מנוע בנזין ,המערכת תפיק
אוויר חם רק אחרי שיתחמם המנוע .כדי
למנוע הופעת אדים על השמשה הקדמית
ועל החלונות ,יש להפעיל את המאוורר
במצב
ולהפחית את עצמתו בעוד
שהמערכת פועלת במצב .AUTO

£

אם טמפרטורה הוגדרה בערכה הגבוה או
הנמוך ,בחירת האוויר והגדרות של מיזוג
האוויר ישתנו באופן הבא.

לחץ על או על מתג הטמפרטורה ,כדי
לעבור לטמפרטורה הרצויה .הטמפרטורה הרצויה
תוצג בתצוגה ).(A

7

כמו כן ,אם בחירת האוויר מתבצעת ידנית
אחרי הפעלה אוטומטית ,יש להמשיך
ולהפעיל את המערכת ידנית.

עצמת המאוורר שבחרת תופיע בתצוגה ).(A

£

חימום מהיר )כאשר הטמפרטורה
הוגדרה לערכה הגבוה ביותר(
ייכנס אוויר חיצוני ויופסק מיזוג האוויר.

הערה
£

 1להגביר

ערך הטמפרטורה של מיזוג האוויר משתנה
יחד עם יחידת המידה של הטמפרטורה
החיצונית המופיעות בצג הרבתכליתי.
עיין בנושא “שינוי יחידות המידה של
הטמפרטורה“ בעמוד .510

£

קירור מהיר )כאשר הטמפרטורה
מוגדרת בערכה הנמוך ביותר(
האוויר הפנימי ממוחזר ומיזוג האוויר
יפעל.

ההגדרות המתוארות לעיל הן הגדרות מפעל.
ניתן להתאים את מצב האוויר ואת מתגי מיזוג האוויר
)שינוי הגדות תפקוד( ,וניתן לשנות לפי צורך הפעלה
לנהיגה מהנה
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מיזוג אוויר בקרת אקלים אוטומטית*
אוטומטית של מצב אוויר חיצוני ושל מיזוג האוויר.

מצב מסונכרן

£

אם נלחץ מתג הטמפרטורה בצד הנהג,
הטמפרטורה בצד הנוסע תוגדר לערך זהה.

למידע נוסף מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה
של מיצובישי.
עיין בנושא “התאמה אישית של מתג מיזוג האוויר“
בעמוד .714

£

אם נלחץ מתג הטמפרטורה בצד הנוסע
במצב מסונכרן ,תעבור המערכת למצב דו
אזורי .במצב זה ניתן להגדיר את הטמפרטורה
בנפרד עבור צד הנהג וצד הנוסע באמצעות
המתגים הנפרדים.

עיין בנושא “התאמה אישית של בחירת מצב
האוויר“ בעמוד .713
מצב מסונכרן ומצב דואזורי*

7

מצב דואזורי

לחץ על מתג  ,AUTOכדי לשוב למצב
מסונכרן.
ניתן לבקר את הטמפרטורה בצד הנהג ובצד הנוסע
בנפרד .במצב זה יופיע המחוון  DUALבתצוגה ).(A

זהירות
£

בורר מצב אוויר
לבחירת האוויר לחץ על בורר מצב האוויר.
£

£

אוויר ממוחזר :נורית חיווי ) (Aדולקת
האוויר ממוחזר בתוך תא הנוסעים.
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הערה

אוויר חיצוני :נורית חיווי ) (Aכבויה
אוויר חיצוני מוזרם לתוך תא הנוסעים.

שימוש מתמשך באוויר ממוחזר עלול לגרום
להצטברות אדים על החלונות.

£

במצב רגיל השתמש באוויר חיצוני ,כדי
לשמור על שקיפות השמשה הקדמית
וחלונות הצד ,ולהסרה מהירה של הצטברות
אדים או כפור על מהחלונות.
אם נדרש קירור מהצד או אם האוויר החיצוני
מאובק או מזוהם ,השתמש במצב מחזור
אוויר .מעת לעת עבור למצב של אוויר
חיצוני ,כדי להגדיל את שיעור האוורור
למניעת הצטברות אדים על גבי החלונות.

מיזוג אוויר בקרת אקלים אוטומטית*

הערה
£

כאשר טמפרטורת נוזל הקירור עולה לרמה
מסוימת ,מצב האוויר עובר אוטומטית
למצב מחזור אוויר ונורית החיווי ) (Aנדלקת.
בשלב זה המערכת לא תעבור למצב אוויר
חיצוני ,אפילו בלחיצה על המתג.

הערה
£

הגדרת המפעל היא בקרת אוויר אוטומטית
פעילה.

£

כאשר מתג ההפשרה נלחץ כדי למנוע
הצטברות אדים על החלונות ,המאוורר עובר
אוטומטית למצב אוויר חיצוני ,אפילו אם
הבקרה האוטומטית מבוטלת.

מתג מיזוג אוויר
לחץ על המתג ,כדי להפעיל את מיזוג האוויר.
המחוון יופעל על הצג .()A

∞ התאמה אישית של מצב האוויר
ניתן לשנות את התפקודים באופן המתואר להלן.
£

הפעל בקרת אוויר אוטומטית
כאשר מתג  AUTOנלחץ ,בורר מצב האוויר
מבוקר אוטומטית אף הוא.

£

נטרל בקרת אוויר אוטומטית

מתג

AUTO

בלחיצה על מתג  AUTOתידלק נורית החיווי )(A
ובחירת מצב ההפעלה ,עצמת המאוורר ,מצב
האוויר )חיצוני/ממוחזר( ,הטמפרטורה ומיזוג
האוויר יבוקרו אוטומטית.

7
לחץ על מהתג שוב ,כדי לכבות את המערכת.

אפילו אם מתג  AUTOלחוץ ,בורר מצב
האוויר לא מבוקר אוטומטית.
£

זהירות

שיטה לשינוי הגדרות
החזק את בורר מצב האוויר לחץ במשך 10
שניות או יותר.
£

£

כאשר ההגדרה משתנה מפעיל למנוטרל
יישמעו  3צפצופים ונורית החיווי תהבהב 3
פעמים.
כאשר ההגדרה משתנה ממנוטרל לפעיל
יישמעו  2צפצופים ונורית החיווי תהבהב
 3פעמים.

£

אם אתה משתמש במיזוג האוויר מהירות
הסרק עשויה לעלות מעט בעוד שמדחס
המערכת מופעל/מופסק אוטומטית .אם
רכב בעל תיבת הילוכים ידנית נייח ,לחץ
במלואה על דוושת הבלמים ,כדי למנוע את
זחילת הרכב.

לנהיגה מהנה
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מיזוג אוויר בקרת אקלים אוטומטית*
£

הערה
£

7

אם אותרה תקלה במיזוג האוויר ,תהבהב
נורית החיווי  .לחץ על מתג מיזוג האוויר
פעם אחת ,כדי לכבות אותו ואז לחץ עליו
שוב ,כדי להדליק אותו .אם נורית לא
מהבהב ,אין תקלה במערכת .אם הוא
מתחיל להבהב ,מומלץ לבדוק את
המערכת.

∞ התאמה אישית של מתג מיזוג האוויר
ניתן לשנות את התפקודים באופן הבא.
£

נטרל בקרה אוטומטית של מיזוג אוויר
מתג מיזוג האוויר לא מבוקר אוטומטית כל
עוד הוא לא מופעל.

£

יישמעו  2צפצופים ומחוון
 3פעמים.

תהבהב

הערה
£

הגדרת המפעל היא בקרת אוויר אוטומטית
פעילה.

£

כאשר מתג ההפשרה נלחץ כדי למנוע
הצטברות אדים על החלונות ,המאוורר עובר
אוטומטית למצב אוויר חיצוני ,אפילו אם
הבקרה האוטומטית מבוטלת.

כל לחיצה על במתג משנה את מצב ההפעלה בסדר
∑  .המצב
הבא:
∑
∑
∑
שנבחר מופיע על הצג ) .(Aעיין בנושא “בחירת
מצב הפעלה“ בעמוד .74

הפעלת בקרה אוטומטית של מיזוג אוויר
כאשר מתג  AUTOלחוץ או מתג
הטמפרטורה הוגדר ברמתה הנמוכה ,מתג
מיזוג האוויר מבוקר אוטומטית.

£

כאשר ההגדרה משתנה ממנוטרל לפעיל

מתג

MODE

שיטה לשינוי הגדרות
החזק את מתג מיזוג האוויר לחות במשך 10
שניות או יותר.
£

כאשר ההגדרה משתנה מפעיל למנוטרל

יישמעו  3צפצופים מחוון
פעמים.
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הבהב 3

מתג כיבוי
ל ח ץ ע ל ה מ ת ג  ,כ ד י ל כ ב ו ת א ת מ ע רכ ת מ י ז ו ג
הא ו ו י ר .

מתג הפשרה
כאשר מתג זה לחוץ משתנה מצב ההפעלה
נורית החיווי  ()Aתידלק.
למצב
המצב שנבחר מופיע על הצג ) .(Bעיין בנושא
“בחירת מצב הפעלה“ בעמוד .74

מיזוג אוויר בקרת אקלים אוטומטית*

הפעלת המערכת במצב אוטומטי

זהירות
£

הערה
£

בעקבות לחיצה על מתג ההפשרה מערכת
מיזוג האוויר עוברת אוטומטית למצב אוויר
חיצוני )לא ממוחזר( .מעבר אוטומטי זה
מתבצע ,כדי למנוע הצטברות אדים על
החלונות ,גם אם תפקוד “נטרל בקרה
אוטומטית של מיזוג אוויר“ או תפקוד “נטרל
בקרת אוויר אוטומטית“ .עיין בנושא “התאמה
אישית של מתג מיזוג האוויר“ בעמוד 714
או “התאמה אישית של מצב האוויר“ בעמוד
.713

אם אתה משתמש במיזוג האוויר מהירות
הסרק עשויה לעלות מעט בעוד שמדחס
המערכת מופעל/מופסק אוטומטית .אם
רכב בעל תיבת הילוכים ידנית נייח ,לחץ
במלואה על דוושת הבלמים ,כדי למנוע את
זחילת הרכב.

7

הערה
בתנאים רגילים הפעל את המערכת במצב AUTO

ופעל באופן הבא:
 .1לחץ על מתג .AUTO
 .2הגדר את הטמפרטורה הרצויה באמצעות
מתג הטמפרטורה.
בורר המצבים ,עצמת המאוורר ,אוויר חיצוני/
ממוחזר ומצב ההפעלה של מיזוג האוויר מבוקרים
אוטומטית.

£

אם בורר עצמת המאוורר ,מתג מיזוג
האוויר ,מתג  ODEאו בורר מצב האוויר
מופעלים בעוד שהמערכת מופעלת במצב
 ,AUTOהתפקוד הרלוונטי יופעל ידנית ,אך
שאר התפקודים יבוקרו אוטומטית.

הפעלת המערכת במצב ידני
עצמת מאוורר ומצב פתחי האוורור ניתן לבקר
ידנית באמצעות הצבה של בורר עצמת המאוורר
ומתג  MODEבמצב הרצוי.
כדי לחזור להפעלה אוטומטית לחץ על מתג
.AUTO
לנהיגה מהנה
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עצות חשובות להפעלת מיזוג האוויר

הפשרת השמשה הקדמית והחלון
האחורי

 .4בחר את הטמפרטורה הרצויה בלחיצה על
מתג הטמפרטורה.

הערה

 .5לחץ על מתג מיזוג אוויר.

זהירות
£

£

אל תגדיר את הטמפרטורה לערכה הנמוך
ביותר ,מכיוון שאוויר קר מונע את הפשרת
החלונות.

£

בכלי המצוידים במערכת  ,AS&Gאם מתג
ההפשרה נלחץ ,לא תופעל מערכת ה
 AS&Gוהמנוע לא ידומם אוטומטית אפילו
אם הרכב נעצר .פעולה זו נועדה למנוע
הצטברות אדים על החלונות.

∞ הפשרה מהירה

מטעמי בטיחות ,וודא שיש לך ראות ברורה
מבעד לחלונות.

∞ להפשרה רגילה

7

עצות חשובות להפעלת
מיזוג האוויר
£

החניית הרכב תחת קרני השמש החמות
תגרום לעליית טמפרטורה קיצונית בתוך הרכב
ותאריך את הזמן הנדרש לקירור פנים הרכב.

 .1לחץ על מתג ההפשרה ,כדי לשנות את מצב
.

אם נדרש בכל זאת להחנות בשמש ,פתח
למשך מספר הדקות הראשונות את החלונות
בעת פעולת מיזוג האוויר כדי להוציא את האוויר
החם החוצה.

 .2הפעל את המאוורר בעצמה מרבית.
 .3קבע את הטמפרטורה לערכה המרבי.
 .1קבע את בורר מצב האוויר לכניסת האוויר
החיצוני.
 .2קבע מתג  MODEלמצב

.

 .3בחר את עצמת המאוורר בלחיצה על בורר
עצמת המאוורר.
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£

סגור את החלונות בעת פעולת מערכת המיזוג,
כניסת אוויר חיצוני פנימה תקטין את יעילות
הקירור של המערכת.

£

קירור יתר אינו בריא .הטמפרטורה הפנימית
צריכה להיות  5-6 °Cמתחת לטמפרטורה
החיצונית.

הערה
£

כדי להפשיר חלונות ביעילות ,כוון את זרם
האוויר היוצא מפתחי אוורור צדדיים אל
חלונות הצד.

החנה את הרכב בצל.

מטהר אוויר
£

בעת הפעלת המערכת וודא שפתח יניקת
האוויר אשר ממוקם לפני השמשה הקדמית,
חופשי ונקי מחסימות כגון עלים או שלג
הצטברות עלים במבואת היניקה גור מת
להקטנת כמות האוויר כולל סתימת פתחי ניקוז
המים של המבואה.

המלצות לקרר ולחומר סיכה של
הקירור
אם נראה שביצועי מערכת הקירור פחות יעילים
מהרגיל ,ייתכן כי ישנה דליפה של גז הקירור .מומלץ
לבדוק את המערכת.
יש למלא את מערכת הקירור בקרר HFC-134a
וחומר סיכה .DH-PR

שימוש בחומרים אחרים יגרום נזקים חמורים
אשר יצריכו החלפת המערכת כולה .יש למנוע
שחרור גז לאטמוספירה.
מומלץ על פינוי ומיחזור קרר לשימוש נוסף.

של המדחס ולצורך שמירת המערכת בתנאי
ההפעלה הטובים ביותר.

מגני שמש

מטהר אוויר*
במערכת מיזוג האוויר משולב מסנן אוויר לסילוק
אבק ,ולכלוך מהאוויר.
עליך להחליף תקופתית את מסנן האוויר .למידע
אודות מרווחי זמן לתחזוקה ,עיין בחוברת השירות.

7

הערה
£

נהיגה בתנאים מסוימים כגון נהיגה בדרכים
מאובקות ושימוש תכוף במיזוג האוויר ,יכולה
לקצר את חיי השירות של המסנן .כאשר
שיעור זרימת האוויר יורד באופן פתאומי ,או
כאשר השמשה הקדמית או החלונות
מתכסים באדים בקלות ,יש צורך בהחלפת
מסנן האוויר .אנו ממליצים לך לדאוג לבדוק
אותו.

 .1למניעת סינוור מלפנים
 .2למניעת סינוור מהצד

במהלך תקופה ארוכה של חוסר
שימוש
יש להפעיל את מערכת הקירור לפחות  5דקות
אחת לשבוע גם במזג אוויר קר .הדבר נחוץ כדי
למנוע ירידה ביכולת השימון של החלקים הפנימיים
לנהיגה מהנה
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מראת איפור

מחזיק כרטיסים*
ניתן להכניס כרטיסים לתוך המחזיק ) (Aשבג מגן
השמש.

מראת איפור

לשימוש במאפרה הנשלפת ,פתח את המכסה.

מראת איפור מותקנת בגב מגן השמש של הנוסע
הקדמי.

7
מיקום התקנה עבור מאפרה
נשלפת

מאפרה
זהירות
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£

כבה לחלוטין גפרורים וסיגריות ,לפני שאתה
מכניס אותם למאפרה.

£

אל תשים במאפרה ניירות העלולים להישרף
בתוך המאפרה .אחרת ,סיגריות או חומרי
בעירה אחרים עלולים להבעיר אותם ולגרום
נזק.

£

סגור תמיד את המאפרה .אם תשאיר אותה
פתוחה בדלי סיגריות שבמאפרה עלולים
להתלקח שוב.

ניתן להתקין את המאפרה הנשלפת במיקום
המצוין.

מצית סיגריות
עבור מושב קדמי

זהירות
£

במקרה זה ,משוך אותו ידנית וודא תיקון
הבעיה במוסך מורשה.

עבור מושב אחורי
£

אל תשתמש במכשיר חשמלי שלא מאושר
בידי חברת מיצובישי מוטורס .אחרת ,עלול
להיגרם נזק לשקע .אם אתה משתמש
במצית אחרי שנגרם נזק לשקע ,המצית עלול
לקפוץ החוצה או לא לחזור למקומו אחרי
הלחיצה.

£

כאשר השקע משמש כמקור מתח לאביזרים
חשמליים וודא שהאביזר החשמלי פועל
במתח של  12Vובעל הספק נמוך
מ  120וואט .בנוסף ,שימוש מתמשך באביזר
החשמלי כאשר המנוע אינו פועל יגרום
לפריקת המצבר.

 .1דחוף פנימה באופן מלא.
כאשר המצית מוכן לשימוש הוא יחזור למצבו
המקורי תוך השמעת נקישה .משוך אותו החוצה
לצורך השימוש.

מצית סיגריות
הערה
ניתן להשתמש במצית כאשר מתג ההתנעה/
מערכת ההפעלה במצב  ONאו .ACC

אם המצית אינו “קופץ“ תוך כ 30שניות
מרגע דחיפתו פנימה ,הדבר מצביע על תקלה
במערכת.

£

אל תשאיר את המצית מחוץ לשקע מאחר
והשקע עלול להיסתם ע“י עצמים זרים
העלולים לגרום לקצר חשמלי.

זהירות

שקע חשמלי לאביזרים*

£

אל תיגע בסליל החימום או בבית המצית .אחוז
את המצית רק בקצהו למניעת כוויות.

ניתן להשתמש בשקע לאביזרים כאשר מתג
ההתנעה /מערכת ההפעלה במצב  ONאו . ACC

£

אל תאפשר לילדים לשחק עם המצית מאחר
שהיא עלולה לגרום כוויות.

לשימוש בשקע אביזרים ,פתח את המכסה והכנס
את התקע בשקע לחיבור אביזר חשמלי.
לנהיגה מהנה
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7

שעון דיגיטלי*

שעון דיגיטלי*
השעון הדיגיטלי מראה את השעה כאשר מתג
ההתנעה/מערכת ההפעלה במצב  ONאו .ACC

הערה
£

אם כבל המצבר מנותק בעת ביצוע תיקון או
מסיבה אחרת ,כוונן מחדש את השעון לאחר
החיבור מחדש של כבל המצבר.

כיוון השעה
כוון את השעה על ידי לחיצה על הכפתורים השונים
כמתואר מטה.

7

מנורות פנימיות

זהירות
£

בעת חיבור אביזר חשמלי ,וודא שהוא פועל
במתח  12Vובהספק של לכל היותר מ
 120וואט .אם אתה משתמש בכמה שקעים,
ודא שהמתח המרבי של אביזרים הוא 12V
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
המכסה אחרת השקע עלול להיסתם ע“י
חפצים זרים וכתוצאה מכך עלול להיגרם קצר
חשמלי בשקע.

£
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 .1לכיוון השעה
 .2לכיוון הדקות
 .3לאיפוס הדקות
 .........10:30  11:29משתנה ל 11:00
 ........11:30  12:29משתנה ל 12:00

 .1מנורת תקרה קדמית ומנורות אישיות*
 .2מנורה אחורית

הערה
£

אם תשאיר את המנורות דלוקות ללא
הפעלת המנוע ,תגרום לפריקת המצבר.
לפני עזיבת הרכב וודא שכל המנורות כבויות.

מנורות פנימיות

מנורות תא נוסעים

מיקום
המתג
DOOR .2
)(£

בקר הפעלה/כיבוי

מיקום
המתג

בקר הפעלה/כיבוי

השהיית כיבוי

£

]כלי רכב ללא מערכת כניסה
חכמה[

כמתג ההתנעה/מערכת
ההפעלה במצב .ON

£

כל הדלתות נעולות באמצעות
הנעילה המרכזית.

£

כאשר הרכב ננעל באמצעות
המפתח החכם או השלט
הרחוק החכם.

£

אם הרכב מצויד במערכת
הפעלה חכמה וננעל בשלט
הרחוק החכם.

המנורה נדלקת כאשר דלת נפתחת
וכבית כ 7שניות לאחר סגירת כל
הדלתות.
יחד עם זאת ,כאשר מפתח
ההתנעה מסובב למצב  ONוכל
הדלתות סגורות המנורה כבית מיד.
]כלי רכב עם מערכת כניסה חכמה[

7

המנורה נדלקת כאשר דלת נפתחת.
אך כבית כ  15שניות אחרי שנסגרו
כל הדלתות.
יחד עם זאת ,המנורה כבית מיד
כאשר כל הדלתות סגורות במקרים
הבאים:
מיקום
המתג
0N .1
)מופעל(

בקר הפעלה/כיבוי
המנורה דולקת בין אם הדלת
פתוחה ובין אם היא סגורה.

לנהיגה מהנה
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אזורי אחסון
מיקום
המתג

הערה

בקר הפעלה/כיבוי
£

אם המנוע מותנע באמצעות מער כת
ההפעלה החכמה ,ומער כת ההפעלה
מועברת למצב  OFFבעוד שהדלתות סגורות,
המנורה נשארת דלוקה וכבית אחרי  15שניות.

£

ניתן לכוון את הזמן עד כיבוי המנורה )השהיית
כיבוי( .לפרטים נוספים פנה למרכז שירות של
מיצובישי.

£

לא ניתן להפעיל את תפקוד הכיבוי האוטומטי
.
אם מתג המנורה במצב  ONאו

תפקוד כיבוי אוטומטי
אם מתג ההתנעה במצב  LOCKאו
 ACCאו מערכת ההפעלה במצב
 OFFאו  ACCונפתחת דלת בעוד
שהמנורה עדיין דולקת ,כי כבית
אוטומטית לאחר כ 30דקות.
המנורה תידלק שוב אחרי הכיבוי
האוטומטי שלה במקרים הביאם:

7

OFF .3
)(O

£

כאשר מתג ההתנעה/מערכת
ההפעלה מועברים למצב .ON

£

בעקבות הפעלה של המפתח
החכם/השלט הרחוק החכם.

£

כאשר כל הדלתות סגורות.

המנורה כבית ללא קשר למצב
הפתיחה של דלת.

כמו כן ,ניתן לנטרל את התפקוד .לפרטים
נוספים ,פנה למרכז שירות של מיצובישי.

אזורי אחסון
זהירות
£

£

לעולם אל תשאיר בתא האחסון מציתים,
פחיות משקאות מוגזים וכו’ כשהרכב חונה
בשמש .הטמפרטורה בתא עולה באופן קיצוני
כך שהחומרים הדליקים עלולים להתלקח
והפחיות עלולות להתפוצץ .החום יכול גם
לגרום להתעוותות או ס דקים בחומרים
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.

מנורות אישיות
דחוף את המתג ) (Aלהדלקת המנורה .דחוף בשנית
לכיבוי המנורה.

הערה
£

אם המנוע מותנע במפתח והוא מוסר בעוד
שהדלתות סגורות ,הנורה תידלק ותיכבה
כמה שניות אחרי זה.
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1
2
3
4

תא כפפות
מחזיק משקפי שמש*
תיבת קונסולת רצפה*
מגירה מתחת קונסולה המרכזית

אזורי אחסון

תא כפפות

מגירה מתחת לקונסולה מרכזית

ניתן לפתוח או לנעול בעזרת המפתח.

המגירה התחתית נמצאת ברצפת הקונסולה
המרכזית.

הערה
£

אם אתה משתמש בהתקן  USBהמחובר
בכבל  USBשהמשכו נמצא בחלל אחסון
ומתקין את המגירה ,באפשרותך להשתמש
רק באורך הדרוש ששלפת ממגירת האחסון.

£

אל תשתמש במגיר ת התחתית בתור
מאפרה .אחרת ,קיימת סכנת שריפות או נזק
למגירה.

תיבת קונסולה רצפה*
תיבה עליונה ותיבה תחתונה ממוקמות בתוך
קונסולת הרצפה.

 .1לנעילה
 .2לביטול נעילה
 .3לפתיחה ,משוך את הידית

הערה
£

הערה
£

כאשר מתג הפנסים נמצא במצב
 ,יידלק פנס תא הכפפות.

7

בתיבת קונסולת הרצפה ניתן גם להשתמש
כמשענת זרוע.

ניתן להוציא את המגירה ולהשתמש בה
לאחסון.

או

עיין בנושא “פנסים ראשיים משולבים ומתג
אלומות אור נמוך“ בעמוד .515

 .1תיבה עליונה
 .2תיבה תחתונה
לנהיגה מהנה
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מחזיק כוסות

תיבה עליונה
לפתיחת התיבה העליונה ,הרם את המכסה.

הערה
£

היזהר שידיך לא ייתפסו בעת פתיחת
המכסה או סגירתו.

£

ניתן להסיר את התיבה העליונה ולהשתמש
בה בתור קופסה.

הערה
£

המחזיק אינו יכול להתאים לכל מידות
וצורות המשקפיים הקיימות .אנו ממליצים
לבדוק תחילה את ההתאמה.

מחזיק כוסות
מחזיק משקפי שמש*
זהירות

לפתיחה ,דחוף את המכסה.

7

£

תיבה תחתונה
לפתיחת התיבה התחתונה ,הרם את התיבה
העליונה.

אל תשתה תוך כדי נהיגה .פעולה זו עלולה
להסיח את דעתך ולגרום לתאונה.

עבור המושב הקדמי
מחזיק הכוסות ממוקם בקד מת הקונסולה
המרכזית בין המושבים הקדמיים.

זהירות
£
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אין להשתמש במחזיק משקפי שמש
לאחסון פריטים מלבד משקפי שמש .חפצים
אחרים עלולים ליפול החוצה מהמחזיק.

מחזיק בקבוקים

עבור המושב האחורי
כדי להשתמש במחזיק הכוסות ,הורד את
משענת היד.

הערה

מחזיק בקבוקים
זהירות
£

אל תשתה תוך כדי נהיגה .פעולה זו עלולה
להסיח את דעתך ולגרום לתאונה.

£

נוזל שתייה עלולה להישפך בגלל תנודות או
רעידות של הרכב בעת נסיעה .הזהר לא
להיכוות ממשקה חם שנשפך.

£

אל תניח כוסות או פחיות במחזיק
בקבוקים.

£

סגור היטב את פקק הבקבוק לפני אחסונו.

£

ישנם בקבוקים שגודלם או צורתם מונעים
את אחסונם במחזיק.

7

הערה
£

אל תתלה על הוו פריטים כבדים )מעל מ
 4ק“ג(.
אחרת ,ייגרם נזק לוו התליה.

ידית אחיזה
וו תליה

ידיות אחיזה משמשות תומכות לגוף במהלך
ישיבה ברכב.

ניתן לתלות פריטי מטען קלים על הוו.

מחזיקי הבקבוקים מותקנים בשני הצדדים על
הדלתות הקדמיות והאחוריות.
לנהיגה מהנה
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וו לתליית מעילים*

רצועות קשירה של ערכת
עזרה ראשונה ומשולש
אזהרה*
ניתן לקשור ערכת עזרה ראשונה ומשולש אזהרה
באמצעות הרצועות שמיקומם מוצג באיור.

תא נוסעים כפול

אזהרה

זהירות

7
£

אל תשתמש בידיות אחיזה ,כדי להיכנס
לרכב או לצאת ממנו .הידיות עלולות
להיתלש ,אתה עלול ליפול בעקבות זאת.

וו לתליית מעילים*
במושב האחורי מותקן וו לתליית מעילים בידית
האחיזה.
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£

אל תתלה בקולב או בחפץ כבד או חד על וו
המעילים .אם כרית וילון תתנפח ,חפצים אלו
עלולים להיזרק בעוצמה רבה ולמנוע מכרית
הוילון להתנפח כהלכה .תלה פריטי ביגוד
ישירות על ווי המעילים )ללא שימוש
בקולבים( .וודא שאין חפצים כבדים או חדים
בכיסי הבגדים שתלית על ווי המעילים.

הרצועה מותקנת על גבי הדופן מאחורי המושב
ומשמשת לקשיר ת ער כת העזרה הראשונה
ומשולש האזהרה.

רצועה קשירה של ערכת עזרה ראשונה ומשולש האזהרה*

תא נוסעים club
רצועה לקשירת ערכת העזרה הראשונה מותקנת
מתחת לרצפה בצד שמאל של המושב האחור.

7

רצועה לקשירת ערכת משולש האזהרה מותקנת
בצד שמאל תחת המושב האחורי.

לנהיגה מהנה
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8

אם הרכב מתקלקל

אם הרכב מתקלקל
אם יש תקלה ברכב בזמן נסיעה ,הזז אותו לשוליים,
הפעל את תאורת החירום ו/או הצב את משולש
האזהרה וכו’.

אזהרה
£

להתנעת המנוע באמצעות כבלי עזר להתנעה
המחוברים למצבר של רכב אחר ,פעל לפי הנוהל
המפורט בחוברת .פעולה לא נכונה עלולה לגרום
להתלקחות אש ,להתפוצצות או לנזק לכלי
הרכב.

£

הרחק מהמצבר ניצוצות ,סיגריות ולהבות,
מכיוון שהמצבר עלול להתפוצץ.

עיין בנושא “מתג תאורת חירום“ בעמוד .5 19

אם המנוע דומם/אינו פועל

8

£

מגבר הבלם אינו פועל והכוח שיש להפעיל
על הדוושה גדל .לחץ על הדוושה בחזקה
יותר מאשר בהפעלה רגילה.

£

קשה יותר לסובב את גלגל ההגה שמערכת
ההיגוי הכוח הפסיקה לפעול.

התנעת חירום
אם לא ניתן להתניע את המנוע עקב מצבר חלש
או ריק ,ניתן להשתמש במצבר של רכב אחר
להתנעת המנוע באמצעות כבלי עזר.
 8-2במקרה חירום

 .3הפעל את בלם חניה בחוזקה בשני כלי
הרכב .בתיבת הילוכים אוטומטית שלב למצב
) Pחניה( או בתיבת הילוכים ידנית למצב N
)הילוך סרק( .סגור את מתג ההתנעה.

אזהרה
£

הדממת המנוע משפיעה על הפעלת הרכב ועל
השליטה בו.
בטרם העברת הרכב למקום בטוח עליך לדעת כי:

 .2כבה את התאורה ,החימום וכל צרכני
החשמל האחרים.

זהירות
£

אל תנסה להתניע את המנוע במשיכה או
בגרירה .פעולות אלה עלולות לגורם נזק לרכב.

£

בדוק שמתח המצבר המסייע הוא  12וולט.
אם למצבר המסייע מתח אחר ,קצר חשמלי
עלול לגרום נזק לשני כלי הרכב.

£

השתמש בכבלים שמתאימים לגודל המצבר,
כדי שלא יתחממו יתר על המידה.

£

לפני השימוש בדוק שכבלי העזר לא חלודים
ושאין בהם פגמים אחרים.

£

הרכב תמיד משקפי מגן בעבודה בסביבת
המצבר.

£

הרחק את המצבר מהישג ידם של ילדים.

 .1קרב את שני כלי הרכב ככל האפשר כדי
לחבר היטב את כבלי העזר ,אך וודא שכלי
הרכב אינם נוגעים אחד בשני.

תחילה ,כבה את ההצתה בשני כלי הרכב.
היזהר לבל ייתפסו הכבלים או בגדיך במאוורר
או ברצועת ההנעה .קיימת סכנת פציעות.

 .4וודא שמפלס האלקטרוליט במצבר נכון.
עיין בנושא “מצבר“ בעמוד .10 10

אזהרה
£

אם נוזל האלקטרוליט אינו נראה או נראה
כקפוא ,אל תנסה לבצע התנעת כבלים! המצבר
עלול להתבקע או להתפוצץ אם הטמפרטורה
מתחת לנקוד ת הקפיאון או אם מפלס
האלקטרוליט נמוך מידי.

£

אלקטרוליט הוא חומצה גופרתית מהולה.

£

אם אלקטרוליט )חומצת מצבר( בא במגע עם
ידיך ,עיניך ,בגדיך או עם משטחים צבועים
ברכבך ,יש לשטוף אותה ביסודיות במים .אם
אלקטרוליט נכנס לעיניך ,שטוף אותן מיד במים
ופנה לקבלת טיפול רפואי.

חימום יתר של המנוע
לקוטב החיובי
 .5חבר קצה אחש של כבל
) (+של המצבר הריק ) (Aאת הקצה השני
לקוטב החיובי ) (+של המצבר המסייע
).(B
לקוטב
חבר קצה אחד של הכבל השני
השלילי ) ( של המצבר המסייע ) (Bואת הקצה
לבלוק המנוע של הרכב המכיל את
השני
המצבר הריק בנקודה הרחוקה ביותר מהמצבר.

אזהרה
£

מחובר לנקודה הדרושה
וודא שחיבור
)המוצגת באיור( .אם הכבל מחובר ישירות
לקוטב השלילי של המצבר ,הגזים הדליקים
הנפלטים מהמצבר עלולים להתלקח
ולהתפוצץ.

£

בעת חיבור הכבלים אל תחבר את הכבל החיובי
) (+לקוטב השלילי )( אחרת ניצוצות עלולים
לגרום להתפוצצות המצבר.

הערה
£

פתח את המכסה של הקוטב בטרם תחבר
את כבל ההתנעה לקוטב החיובי ) (+של
המצבר.
עיין בנושא “מצבר“ בעמוד .10 10

הערה
£

 .7לאחר התנעת המנוע נתק את הכבלים
בסדר הפוך ואל תדומם את המנוע במשך
כמה דקות נוספות.

זהירות
£

היזהר שלא ייתפסו הכבלים במניפת
הקירור או בחלקים מסתובבים אחרים בתא
המנוע.

 .6התנע את המנוע של הרכב המסייע .אפשר
למנוע לפעול בסרק למשך מספר דקות ואז
התנע את המנוע ברכב עם המצבר הריק.

זהירות
£

שמור את המנוע ברכב המסייע פועל כל
הזמן.

אם רכבך מצויד במערכת  ,AS&Gלחץ על
המתג  ,AS&G OFFכדי לנטרל את
המערכת ולמנוע הדממה אוטומטית של
המנוע לפני שהמצבר נטען דיו .עיין בנושא
“הפסקת פעולה“ בעמוד .6 25

הערה
£

8

אם מצבר מחובר אינו טעון במלואו ,ייתכנו
שיבושים בפעולות המנוע ונורית אזהרת ABS
עשויה להידלק.
עיין בנושא “מערכת למניעת נעילת גלגלים
) “(ABSבעמוד .6 56

חימום יתר של המנוע
כאשר המנוע מתחמם יתר על מידה ,נורית החיווי
מהבהבת.
במקרה זה ,נקוט צעדים הבאים:
במקרה חירום
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חימום יתר של המנוע
 .1עצור את הרכב במקום בטוח.

אזהרה

 .2בדוק אם עולים אדים מתוך תא המנוע
]אם לא עולים אדים מתא המנוע[

£

אל תנסה לפתוח את מכסה המצנן כל עוד
המנוע חם.

כאשר המנוע פועל הרם את מכסה המנוע
לאוורר את תא המנוע.

הערה
£

8

אם רכבך מצויד במערכת  ,AS&Gלחץ על
המתג  ,AS&G OFFכדי לנטרל את
המערכת לפני שאתה עוצר את רכבך .עיין
בנושא “הפסקת פעולה“ בעמוד .6 25
]במידה ועולים אדים מתא המנוע[
כבה את המנוע ולאחר שהאדים מופסקים,
הרם את מכסה המנוע לאיוורור תא המנוע.

אזהרה
£

אל תפתח את מכסה המנוע כל עוד עולים
אדים מתא המנוע .הדבר עלול לגרום
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.

£

הזהר מאדים חמים אשר עלולים להעיף את
מכסה מיכל העיבוי.
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A
B
C

ִ .3וודא שמאוורר הקירור ) (Bמסתובב.
]אם מאוורר הקירור מסתובבת[
לאחר שתרד טמפרטורת נוזל הקירור לרמה
נורמלית ,כבה את המנוע.
]אם מאוורר הקירור אינו מסתובב[
כבה את המנוע מיד ,ובדוק את הרכב במרכז
שירות מורשה מיצובישי.

מכסה המצנן
מאוורר קירור
מיכל ההתפשטות

אזהרה
£

היזהר שידיך או בגדיך לא ייתפסו במאוורר
הקירור.

 .4בדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל
ההתפשטות ). (C

ניקוז מערכת הדלק
 .5הוסף נוזל קירור למצנן או למיכל ההתפשטות
)עיין בנושא פרק “אחזקה“( ,אם צריך.

אזהרה
£

לאחר מכן ,נסה שוב להתניע את המנוע.
אם המנוע אינו מתניע ,חזור על התהליך המפורט
לעיל.

 .1שחרר את פקק הניקוז ) (Aבתחתית מסנן
הדלק.

אם מיכל ההתפשטות ריק ,וודא שהמנוע
התקרר לפני פתיחת מכסה המצנן ) (Aמאחר
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.

זהירות
£

 .6בדוק שאין נזילות בצינורות המצנן ושרצועות
ההנעה לא רפויות או פגומות.
אם מצאת ליקוי במערכת הקירור או ברצועות
ההנעה ,פנה למוסך מורשה לבדיקה ולתיקון
הרכב.

ניקוז מערכת הדלק
יש לנקז את מערכת הדלק כדי להוציא אוויר
כמפורט מטה ,במקרים בהם אזלה אספקת
הדלק למנוע תוך כדי נסיעה.
הפעל את המשאבה הידנית ) (Aבחלק העליון של
מסנן הדלק ,עד שתהיה קשה להפעלה.

£

 .2הפעל את המשאבה הידנית ) (Bלאט  6או 7
פעמים כדי לגרום ליציאת המים דרך פקק
הניקוז )(A

בזמן הניקוז אל תעשן והרחק אש גלויה
מהרכב.
הקפד לנקות דלק שנשפך החוצה אשר עלול
לגרום להצתת אש.

הוצאת מים ממסנן הדלק
אם נורית החיווי של מסנן הדלק בלוח המחוונים
נדלקת בעת נסיעה ,הדבר מצביע על הצטברות
מים במסנן הדלק .במקרה זה ,הוצא את המים
באופן המפורט בהמשך.

 .3סגור והדק את פקק הניקוז ) (Aאחרי
שהמים מפסיקים לצאת.
 .4נקז אוויר ממערכת הדלק) .עיין בנושא “ניקוז
מערכת הדלק“ בעמוד זה(.
במקרה חירום
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כלי עבודה ,מגבה וידית מגבה
 .5וודא שנורית החיווי של מסנן הדלק נדלקת
בעת העברת מתג ההתנעה/מערכת
ההפעלה למצב  ONושהיא כבית לאחר
התנעת המנוע .במקרה של ספק התייעץ
עם מרכז שירות.

תא נוסעים

Club

 Cמגבה

זהירות

8

£

בעת ניקוז מערכת הדלק אל תעשן והרחק
להבה גלויה מהרכב.

£

נגב היטב מים שנוקזו ,מכיוון שדלק
שמעורבב עם מים עלול להתלקח ולהצית
שריפה.

 Aכלים
 Bמגבה
 Cידית מגבה

תא נוסעים כפול

כלים
סוג 1

כלי עבודה ,מגבה וידית
מגבה

תא נוסעים Club

אחסון
יש לזכור לשעת חירום את מקום האחסון של
כלי הנהג ,המגבה וידית המגבה.
 Aכלים )מפתח אומי גלגלים(
 Bידית מגבה
 8-6במקרה חירום

 Aכלי נהג
 Bידית מגבה
 Cמגבה

תא נוסעים כפול

כלי עבודה ,מגבה וידית מגבה
∞

תא נוסעים כפול

 1מפתח אומי גלגל
∞

תא נוסעים

1

תיק אחסון כלים

2

מפתח אומי גלגל

מגבה
יש להשתמש במגבה רק כדי להחליף צמיג נקור.

הערה

club

סוג 2

£

אין צורך לתחזק את המגבה.

£

המגבה עומד בתקן לכלי עבודה
.2006/42/EC

£

הצהרת התאימות של  ECכלולה בפרק
“הצהרת תאימות“ המופיע בסוף ספר
הנהג.
£

 1תיק כלים
2
3

צבת

4

מברג

 5מפתח ברגים

פתח את הדלת האחורית .עיין בנושא
”פתיחה או סגירה של דלת האחורית )תא
נוסעים  “(Clubבעמוד .3 17
 .2פתח את המכסה.

שם העסק ,כתובת מלאה של היצרן ושל
נציגיו הרשמיים וייעודו של המגבה
מתוארים בהצהרת התאימות.

הוצאה של כלי עבודה ,מגבה
וידית מגבה ואחסונם

מפתח אומי גלגל

 .1הרם את כרית המושב .עיין בנושא “קיפול
כרית המושב )תא נוסעים  “(Clubבעמוד
.4 4

תא נוסעים

8

 .3הסר את רצועות הקשירה ) (Aוהוצא את
הכלים ) (Bשבצדו השמאלי של המושב.

club

הכלים מאוחסנים מתחת לרצפה בצד שמאל של
המושב האחורי.
המגבה וידית המגבה מאוחסנים מתחת לרצפה
בצדו הימני של המושב האחורי.
במקרה חירום

8-7

כלי עבודה ,מגבה וידית מגבה
 .4הסר את בורג הקיבוע ) (Cוהוצא את המגבה
) (Dהנמצא בצדו הימני של המושב האחורי.

הערה
£

 .3הסר את אום הקיבוע ) (Eוהוצא את
המגבה ).(F

בעת אחסון של ידית המגבה יישר את
החלק הצבוע של ידית המגבה גם עם זה
שבמחזיק ,והכנס את המגבה לתוך המחזיק.

תא נוסעים כפול
הכלים ,המגבה וידית המגבה מאוחסנים מאחורי
המושב האחורי.
 .1הטה לפנים את משענת הגב של המושב
האחורי) .עיין בנושא “קיפול משענת הגב
לפנים )תא נוסעים כפול(“ בעמוד .(4 4

8

 .5הסר את ידית המגבה ) (Eמהמחזיק )(F
והוצא אותה החוצה.

> .2סוג <1
הסר את מפתח אומי הגלגל ) (Aמהמחזיק
) (Bוהוצא אותו החוצה.

 .4הסר את ידית המגבה ) (Gמהמחזיק )(H

והוצא אותה החוצה.

>סוג <2
הסר את רצועת הקשירה ) (Cוהוצא את
הכלים )(D

 .6אחסן את הכלים בסדר הפוך להוצאתם.
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 .5כדי לאחסון את הכלים ,המגבה וידית המגבה
פעל בסדר הפוך לתהליך ההוצאה.

כיצד להחליף גלגל

הערה
£

בעת אחסון ידית המגבה יישר את החלק
המסומן בשחור ) (Iשל ידית המגבה עם
המחזיק )(H

 .2החזר את הידית הפנימית ) (Bולאחר מכן,
תוך לחיצה על הפין ) ,(Cהכנס אותה לתוך
הידית החיצונית ) (Dעד שהיא תינעל
באמצעות הפין הקפיצי כפי שמוצג באיור.

כיצד להחליף גלגל
8

לפני החלפת הגלגל ,עצור את הרכב במקום
בטוח על קרקע ישרה.
 .1החנה את הרכב על קרקע מישורית ויציבה,
נטולת חצץ וכד‘.

שימוש בידית המגבה

 .2שלב בחוזקה את בלם החניה.

)תא נוסעים (Club

 .3בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית סובב את
מתג ההתנעה למצב  ,LOCKאו העבר את
מערכת ההפעלה למצב  OFFושלב את ידית
ההילוכים למצב ) Rהילוך נסיעה לאחור(.

 .1תוך לחיצה על הפין ) (Aשעל גבי הידית
המסומנת בשחור ,משוך ושלוף את הידית
הפנימית )(B
 .3תוך לחיצה על הפין ) (Fשעל מכלול הידית
) (Eהכנס את הידית המסומנת בלבן ) (Gעד
שהיא תינעל באמצעות הפין הקפיצי כפי
שמוצג באיור.

בכלי רכב עם תיבות הילוכים אוטומטיות,
העבר את בורר ההילוכים למצב ) Pחניה(
ולאחר מכן ,סובב את מתג ההתנעה למצב
 ,LOCKאו העבר את מערכת ההפעלה
למצב .OFF
במקרה חירום
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הרמת הרכב באמצעות המגבה
 .4הפעל את מהבהבי אזהרת החירום והצב
משולש אזהרה ,פנס אזהרה מהבהב וכו’,
במרחק סביר מהרכב ,ודאג שכל הנוסעים
ייצאו מהרכב.
 .5כדי שהרכב בעת לא יתחלק בעת הרמתו על
המגבה ,הצב סדי עצירה או לבנים ) (Aמתחת
לצמיג הנגדי באלכסון לצמיג ) (Bאותו הנך
מבקש להחליף.

הערה
£

סד העצירה המוצג באיור אינו מסופק עם
הרכב .מומלץ להחזיק תמיד סד עצירה אחד
בתוך הרכב לשימוש בעת הצורך.

£

אם אין ברשותך סד עצירה הצב אבן או
עצם אחר גדול די לעצירת הגלגל.

 .6הכן את הגלגל החלופי ,המגבה וידית המגבה.
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
לגרום לתאונה .אם אין ברירה ועליך לנהוג עם
לחץ אוויר נמוך בצמיג ,סע במהירות איטית
ונפח את הצמיג בהקדם האפשרי.
)עיין בנושא “לחצי ניפוח אוויר בצמיגים“
בעמוד .(10 12

הוצאת הגלגל החלופי

8
מידע על גלגל חלופי
הגלגל החלופי מאוחסן מתחת לרצפת תא המטען.
בדוק מדי פעם את לחץ האוויר בצמיג הגלגל
החלופי ,כדי לוודא שהוא מוכן לשימוש במקרה
חירום.

אזהרה
£

הקפד להציב סדי עצירה או לבנים מתחת
לצמיג הנכון בעת הרמת הרכב .אם הרכב ינוע
בעת תהליך ההרמה ,המגבה עלול להחליק
ממצבו ולגרום תאונה.

 8-10במקרה חירום

אם תשמור על לחץ האוויר הגבוה המפורט ,הוא
יהיה מוכן לשימוש מידי בכל תנאי )נהיגה בעיר/
במהירות גבוהה/בתנאי משקל שונים וכד’(.

 .1הרכב את ידית המגבה )תא נוסעים .(Club
)עיין בנושא “לשימוש בידית המגבה“ בעמוד
.(8 9
 .2הכנס את ידית המגבה ) (Aלתוך הקדח )(B
מתחת לדלת האחורית.

כיצד להחליף גלגל
 .3הכנס בבטחה את הפין ) (Cעל גבי ידית
המגבה לתוך המחזיק ) (Dשל נושא גלגל
החלופי.

זהירות
£

בעת הסרת הגלגל החלופי נא הקפד על
הנקודות הבאות ,אחרת ,מנשא הגלגל
החלופי עלול להישבר.

£

אל תשתמש בכלים חשמליים .השתמש
במפתח האומים הכלול בערכת הכלים של
הרכב.

£

אל תפעיל כוח העולה על  400 Nבקצהו
של מפתח האומים.

 .5הסר את דיסק התליה ) (Gמהגלגל החלופי.

החלפת צמיג
 .1שחרר את אומי הגלגל ברבע סיבוב באמצעות
מפתח האומים .אל תסיר את אומים עדיין.

 .4הכנס את מפתח הגלגלים ) (Eדרך הקדח
בקצה ידית המגבה ) (Fוסובב אותה כנגד
כיוון השעון כדי להוריד את הגלגל החלופי
במלואו לקרקע ולשחרר את השרשרת.

הערה
£

הנח את הגלגל החלופי מתחת למרכב הרכב
ליד הצמיג הנקור .מצב זה בטוח יותר ,אם
המגבה מחליק מעמדתו.

 .2הצב את המגבה מתחת לאחת מנקודות
ההגבהה המוצגות באיור .השתמש בנקודת
ההגבהה הקרובה לגלגל שיש להחליפו.
במקרה חירום
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כיצד להחליף גלגל

אזהרה
£

הערה

 Aנקודת ההגבהה קדמית
£

8

אל תשתמש במגבה בקרקע לא ישרה או
רכה .אחרת ,המגבה עלול להחליק ולגרום
פציעות אישיות .השתמש תמיד במגבה על
קרקע מישורית ומוצקה .לפני הצבת
המגבה ,ודא שמתחתיו אין חצץ או חול.

אם אתה מרים או חלקו האחורי של הרכב,
סובב את קצה המגבה כך ,שהחריץ )(C
יתחבר היטב לנקודה הייעודית.

 .4הכנס את ידית המגבה לתוך תושבת המגבה
וחבר החריץ ) (Eשבידית המגבה אל הצבת
) (Fשבתושבת.
 .5הזז את ידית המגבה למעלה ולמטה ,כדי להרים
את מוט הבוכנה למרחק קצר לפני ייגע המגבה
בנקודת ההגבהה של הרכב .ודא שהמגבה
התחבר נכון אל נקודת ההגבהה.
הרם והורד את ידית המגבה ,כדי להרים את
הרכב.

 Bנקודת ההגבהה אחורית

אזהרה
£

הצב את המגבה רק בנקודות המוצגות
באיורים .אם המגבה מוצב במקום לא נכון,
הוא עלול לגרום נזק לרכבך או ייתכן כי ייגרם
נזק למגבה עצמו או המגבה עלול ליפול
ולגרום פציעות אישיות.
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 .3באמצעות ידית המגבה סובב את שתום
השחרור ) (Dבכיוון השעון עד שייעצר.

כיצד להחליף גלגל

הערה
£

מגבה זה הוא מגבה מתרחב דו שלבי.

אזהרה
£

הפסק את הרמת הרכב ברגע שהצמיג הורם
מעל הקרקע .מסוכן להרים את הרכב גבוה
יותר.

£

אל תיכנס מתחת לרכב בעת השימוש במגבה.

£

אל תנדנד את הרכב המורם ואל תשאיר את
הרכב על גבי המגבה למשך זמן ארוך .שני
מצבים אלו מסוכנים ביותר.

£

אל תשתמש במגבה אחר אלא אך ורק בזה
המסופק עם הרכב.

£

אין להשתמש במגבה למטרה אחרת מלבד
לצורך החלפת צמיג.

£

על הרכב להיות ריק מנוסעים בעת השימוש
במגבה.

£

אל תתניע את המנוע כאשר הרכב על המגבה.

£

אל תסובב את הגלגל המורם ,הצמיגים
שעדיין על הקרקע יכולים להסתובב ולגרום
לנפילת הרכב מהמגבה.

 .6הסר את אומי הגלגל באמצעות מפתח
הגלגלים והסר את הגלגל.

זהירות
£

בעת החלפת הגלגל טפל בגלגל בזהירות
למניעת שריטות על פני החישוק.

 .7נקה שאריות בוץ ,לכלוך וכו’ מהטבור ),(G
ברגי הטבור ) (Hאו בקדחי ההרכבה )(I
בחישוק הגלגל ,והרכב את הגלגל החלופי.
 .8הדק באצבעותיך את אומי הגלגל )סובב
אותם בכיוון השעון(.
]סוג  :1כלי רכב עם גלגלי פלדה[

8

הדק את אומי הגלגל )אומים קוניים( עד
שהחלק המחודד של אומי הגלגל בא במגע
קל עם התושבת של הקדחים בחישוק
והגלגל אינו חופשי.
]סוג  :2כלי רכב עם גלגלי אלומיניום[

אזהרה
£

הרכב את הגלגל כאשר שסתום הניפוח )(J
מופנה כלפי חוץ.

הדק זמנית את אומי הגלגל עד שאוגני
האומים נוגעים בחישוק והחישוק ,אינו
חופשי.

אם השסתום ) (Jאינו נראה ,סימן
שההרכבה בוצעה באופן הפוך מהנדרש.
הרכבת הגלגל במצב הפוך יכולה לגרום נזק
לרכב ותאונות.

במקרה חירום
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כיצד להחליף גלגל

הערה
£

ניתן להשתמש באומי האוגן באופן זמני
להידוק הגלגל החלופי מפלדה ,כפי שמוצג,
אך יש להחזירם לגלגל והצמיג המקורי בהקדם
האפשרי.

אזהרה

8

זהירות
£

לעולם אל תמרח שמן על בורגי הגלגל או על
האומים ,אחרת הם יהודקו יתר על המידה.

הערה
£

אם כל ארבעת הגלגלים עם חישוק אלומיניום
הוחלפו לגלגלים עם חישוק פלדה ,השתמש
באומים מחודדים.

 .9הצמד את החריץ ) (Kשבקצה ידית המגבה
אל השסתום )  (Lש בשסתום המגבה.
באמצעות ידית המגבה סובב לאט את
שסתום השחרור נגד כיוון השעון שיגע הצמיג
בקרקע.
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£

הקפד לפתוח את שסתום השחרור לאט .אם
הוא נפתח מהר ,הרכב ייפול והמגבה עלול
לצאת ממצבו ולגרום תאונה חמורה.

 .10הדק את האומים בהצלבה ב  2או  3מחזורי
הידוק עד שכל אחד מהאומים הודק בבטחה
מומנט הידוק
חישוק פלדה 137 :עד ) N.m 157ניוטון
מטר(
חישוק אלומיניום 118 :עד N.m 137
)מושג על ידי הפעלת כוח בקצה מפתח
הגלגלים שמסופק עם הרכב כמפורט:
חישוק פלדה 510 :עד 580 N
חישוק אלומיניום 440 :עד 500 N

כיצד להחליף גלגל

הערה
£

לפעמים כאשר הרכב מורם ,החלק המחורץ
של הנקודה המצוינת לא ישתחרר .כאשר
הדבר קורה נדנד את הרכב להורדת מוט
הבוכנה.

£

אם קשה להסיר ידנית את המגבה ,הכנס
את ידית המגבה ) (Mלתוך הסוגר ) .(Nעכשיו
באמצעות הידית הסר את המגבה.

זהירות

זהירות
£

לעולם אל תשתמש ברגלך או בתוספת
צינור ,כדי להפעיל כוח רב יותר על מפתח
אומי הגלגל .אחרת ,תהדק את האומים יתר
על המידה.

 .11הנמך את המגבה עד הסוף והסר אותו.

זהירות
£

אם שסתום השחרור משוחרר מדי ) 2סיבובים
או יותר( נגד כיוון השעון ,שמן המגבה עלול
לדלוף ולהוציא את המגבה מגלל פעולה.

£

סגור בזהירות את שסתום השחרור כאשר
מנמיכים את הרכב ,כדי למנוע נזק
לשסתום.

 .12דחוף את הבוכנה למטה עד הסוף וסובב את
שסתום השחרור בכיוון השעון עד סוף
מהלכו.
 .13בדוק את לחץ האוויר .הלחצים הנדרשים
מצוינים על גבי תווית הדלת .ראה איור.

£

יש לבדוק תקופתית את לחץ האוויר בגלגל
החלופי תוך שמירת הלחץ הדרוש בעת
שהגלגל מאוחסן בהתקנו.

£

בצע הידוק חוזר של אומי הגלגל כעבור
נסיעה של  1,000ק“מ לאחר החלפת
הצמיג ,כדי לוודא שלא השתחררו.

£

אם גלגל ההגה רועד לאחר החלפת הצמיג,
מומלץ לבדוק את איזון הצמיגים.

£

אל תערבב סוגים וגדלים שונים של צמיגים
מאלו המפורטים .הדבר עלול לגרום לבלאי
מוקדם ושליטה ירודה על הרכב.

אחסון הגלגל החלופי
 .1התקן את דיסק התליה ) (Aבחור הגלגל.
במקרה חירום

8-15

8

גרירה
 .3אחרי שהידקת את הכלכל החלופי ,ודא כי
אינו משוחרר )על מומנט ההידוק להיות כ
) 40 N.mמתקבל אם מופעל כוח של 200 N
בקצה ידית המגבה(( ולאחר מכן משוך את
ידית המגבה .היזהר לא למשוך אותה בכיוון
השני.

אחסון של כלים ,מגבה וידית
מגבה
אחסן את הכלים בסדר פעולות הפוך להוצאתם.
עיין בנושא “כלים ,מגבה וידית מגבה“ בעמוד
.8 6

זהירות
 .2סובב את מפתח האומים ) (Bבכיוון השעון,
כדי ללפף את השרשרת.

£

הגלגל החלופי חייב להיות מותקן במקומו
תמיד.
אחרי שהחלפת צמיג נקור ,הנח את הצמיג
במקום האחסון של הצמיג החלופי בעוד
שצדו החיצוני פונה למעלה .השתמש
במפתח האומים ,כדי לקבע את הגלגל
במקום.

8

£

בעת התקנת הגלגל החלופי נא הקפד על
נקודות הבאות ,אחרת מנשא הגלגל
החלופי עלול להישבר.
£

הערה
£

ודא שדיסק התליה מותקן בבטחה בחור
הגלגל מיד אחרי שהגלגל מורם מהקרקע.
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£

אל תשתמש בכלים חשמליים .השתמש
במפתח האומים הכלול בערכת הכלים
של הרכב.
אל תפעיל כוח העולה על  200 Nבקצהו
של מפתח האומים.

 .4דאג לתקן את הצמיג הניזוק בהקדם האפשרי.

גרירה
אם נדרש לגרור את רכבך
אם נדרש לגרור את הרכב ,אנו ממליצים לפנות
למרכז שירות של מיצובישי או לחברת גרירה
מקצועית.
במקרים הבאים הובל את הרכב באמצעות
משאית גרר:
£

המנוע פועל אך הרכב לא זז או נשמע רעש
חריג.

£

בבדיקת תחתית הרכב גילית נזילות שמן או
נוזלים אחרים.

אם גלגל נתקע בתעלה ,אל תנסה לגרור את הרכב.
נא פנה למרכז שירות מורשה של מיצובישי ,או
לשירותי גרר.

גרירה
רק אם אינך יכול לקבל שירות גרירה ממרכז שירות
מורשה של מיצובישי או מחברת גרירה מסחרית,
גרור את רכבך בזהירות בהתאם להוראות הניתנות
ברק “במקרה חירום“ בחלק זה.

זהירות
£

בכלי רכב עם הנעה ל  4גלגלים הקפד
להעביר את בורר מצבי ההפעלה למצב ,2H
ולגרור את הרכב עם הגלגלים הקדמיים
נחים על עגלת גרירה )סוג  Dאו  (Eכפי
שמוצג באיור .לעולם אל תנסה לגרור את
הרכב כאשר משולב מצב ) 4H, 4Lתכנית
) Easy select 4WDאו ) 4LLcתכנית
 4H (Super select 4WDאו  ,4Lוכאשר
הגלגלים הקדמיים או האחוריים מורמים
מעל הקרקע )סוג  Bאו  ,(Cכפי שמוצג
באיור .מצב זה עלול להסתכם בנזק
למערכת ההנעה או הרכב עלול להתנגש
ברכב הגורר .אם אינך יכול לשלב למצב 2H
או ישנם תקלה או נזק בתיבת ההילוכים,
הובל את הרכב כאשר כל ארבעת
גלגליו מונחים על משאית גרירה )סוג  Dאו
 (Eכפי שמוצג באיור.

£

אם הרכב נגרר עם מתג ההתנעה/מערכת
ההפעלה במצב  ONורק הגלגלים הקדמיים
או הגלגלים האחוריים מורמים מעל הקרקע,
מערכת בקרת יציבות פעילה ואחיזת דרך
עלולה לפעול ,ולהסתכם בתאונה.

£

בכלי רכב עם הנעה קדמית  ,2WDאם ישנם
תקלה או נזק בתיבת ההילוכים ,הובל את
הרכב כאשר הגלגלים המניעים נחים על רכב
הגרר )סוג  C, Dאו  (Eכפי שמוצג באיור.

התקנות הנוגעות לגרירה ,עשויות להשתנות
ממדינה למדינה .מומלץ לציית להוראות ולתקנות
התקפות בארץ.

גרירת הרכב עלידי משאית גרר
זהירות
£

אין לגרור רכב זה על ידי משאית גרירה
המשתמשת ברצועות הרמה )סוג  (Aכמוצג
באיור .שימוש ברצועת ההרמה עלול לגרום
נזק לפגוש הקדמי ולחזית הרכב.

במקרה חירום
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גרירה

זהירות
£

8

אם תגרור רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית
כאשר הגלגלים המניעים על הקרקע )סוג ,(B
כפי שמוצג באיור ,הקפד לא לחרוג
מהמהירות ומרחק הגרירה המצוינים מטה
אחרת ,ייגרם נזק לתיבת ההילוכים.
מהירות גרירה 30 :קמ“ש
מרחק גרירה 80 :ק“מ
פעל לפי תקנות הגרירה הנוגעות למהירות
ומרחק הגרירה.

גרירה כאשר הגלגלים הקדמיים מורמים
מהקרקע )סוג (B
שלב את ידית/בוררההילוכים במצב ) Nהילוך סרק(
)תיבת הילוכים ידנית/אוטומטית(.
שחרר את בלם החניה

גרירה כשהגלגלים האחוריים מורמים
מהקרקע )מקרה (C
שלב את ידית ההילוכים במצב ) Nהילוך סרק(
)תיבת הילוכים ידנית( או את בורר ההילוכים למצב
) Nהילוך סרק( )תיבת הילוכים אוטומטית( .העבר
את מתג ההתנעה/מערכת ההפעלה למצב ACC
ואבטח את גלגל ההגה במצב ישר לפנים באמצעות
חבל או רצועת קשירה.
לעולם אל תעביר את ממתג ההתנעה/מערכת
ההפעלה למצב  LOCKבמהלך הגרירה.

גרירה במקרה חירום

הערה
£

שימוש בחלק אחר מלבד וו הגרירה הייעודי
עלול לגרום נזק למרכב הרכב.

£

שימוש בכבל או שרשרת מתכתיים עלול
לגרום נזק למרכב הרכב .מומלץ להשתמש
בחבל שאינו מתכתי .אם אתה משתמש
בחבל או בשרשרת ממתכת עטוף אותם בבד
בכל נקודת המגע שלהם עם מרכב הרכב.

£

הקפד שחבל הגרירה יישמר במצב אופקי ככל
הניתן .חבל במצב זוויתי עלול לגרום נזק
למרכב הרכב.

£

קשור את החבל לטבעת הגרירה ברכב הגורר
לאותו צד ,כדי להבטיח שהחבל ישר ככל
הניתן.

אם לא ניתן להשיג שירותי גרירה במצב חירום,
באפשרותך לגרור את הרכב זמנית באמצעות כבל
או שרשרת המחוברים לטבעת הגרירה.
אם נדרש לגרור את הרכב באמצעות רכב אחר
הקפד לפעול לפי ההנחיות להלן.

זהירות
£

לעולם אל תגרור רכב המצויד בתיבת הילוכים
אוטומטית ,אם הגלגלים הקדמיים מורמים
והגלגלים האחוריים על הקרקע )סוג ,(B
וכאשר מפלס השמן בתיבת הילוכים נמוך.
הדבר עלול לגרום לתיבת הילוכים נזקים
חמורים והוצאה כספית יקרה.
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אם נדרש לגרור את הרכב באמצעות רכב
אחר
 .1ווי הגרירה הקדמיים ממוקמים כפי שמוצג
באיור .אבטח את חבל הגרירה לוו הגרירה.

 .2השאר את המנוע לפעול.
אם המנוע אינו פועל בצע פעולות הבאות,
כדי לשחרור גלגל ההגה מנעילתו.

גרירה
]למעט כלי רכב עם מערכת הפעלה חכמה[
בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים ידנית סובב
את מתג ההתנעה למצב  ACCאו .ON

זהירות
£

בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים אוטומטית
סובב את מתג ההתנעה למצב .ON
]כלי רכב עם מערכת ההפעלה החכמה[

£

בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים ידנית
העבר את מערכת ההפעלה למצב  ACCאו
.ON
בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים אוטומטית
שלב את מערכת ההפעלה במצב .ON

 .4בכלי רכב המצויד ב  4WDהעבר את בורר
מצב ההפעלה למצב .2H

אם רכבך מצויד במערכת  ,AS&Gלחץ על
המתג  ,AS&G OFFכדי לנטרל את
המערכת לפני שאתה עוצר את רכבך .עיין
בנושא “הפסקת פעולה“ בעמוד .6 25

 .5הפעל הבהוב חירום אם נדרש ע“פ החוק.
)פעל ע“פ תקנות התעבורה בנושא(.
 .6בעת הגרירההקפד לשמור על קשר הדוק בין
שני הנהגים של הרכב הגורר והנגרר ועל
מהירות איטית.

אזהרה
£

אזהרה
£

אל תשאיר את מתג ההתנעה/מערכת
ההפעלה במצב  .LOCKגלגל ההגה יינעל
ואתה תאבד שליטה ברכב.

 .3העבר את ידית ההילוכים למצב ) Nהילוך
סרק( )תיבת הילוכים ידנית( או את בורר
ההילוכים למצב ) Nהילוך סרק( )תיבת
הילוכים אוטומטית(.

הערה

כאשר המנוע אינו פועל גם מגבר הבלם
ומשאבת ההגה כוח אינם פועלים .משמע יש
להפעיל כוח רב יותר על דוושת הבלם ובסיבוב
גלגל ההגה .על כן ,קשה יותר להפעיל את
הרכב.

זהירות

£

הימנע מבלימות והאצות פתאומיות ופניות
חדות .הדבר עלול לגרום נזק לחבל הגרירה
וטבעות הגרירה.
אנשים בקרבת הרכב עלולים להיפצע
כתוצאה מכך.
בעת גרירה בשיפוע יורד וארוך הבלמים
עלולים להתחמם יתר על המידה תוך פגיעה
באפקטיביות פעולתם .דאג להוביל הרכב על
משאית גרר.

£

על הנוסע ברכב הנגרר לשים לב לפנסי
הבלימה של הרכב הגורר ולוודא שחבל
הגרירה אינו רפוי.

£

בעת גרירת רכב עם תיבת הילוכים
אוטומטית כאשר כל הגלגלים על הקרקע,
הקפד לא לחרוג ממהירות הגרירה וממרחק
הגרירה המצוינים מטה ,אחרת תגרום נזק
לתיבת הילוכים.
מהירות גרירה 30 :קמ“ש
מרחק גרירה 80 :ק“מ

8

ציית לתקנות התעבורה בנושא.

אם רכבך גורר רכב אחר )כלי רכב עם וו
גרירה אחורי בלבד(
וו הגרירה האחורי ממוקם כפי שמוצג באיור .אבטח
את חבל הגרירה לוו הגרירה האחורי.
אחרת ,ההוראות זהות לאלה שבנושא “כאשר
רכבך נגרר בידי רכב אחר“.

במקרה חירום
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הפעלה בתנאים קשים

הערה
£

£

בנהיגה בגשם או בדרכים מוצפות או לאחר
רחיצת הרכב במתקן רחיצה אוטומטי,
במקרים כאלו לחץ קלות על דוושת הבלם
כדי לוודא שהבלמים פועלים כהלכה .אם לא,
לחץ קלות מספר פעמים על הדוושה
תוך כדי נסיעה לצורך ייבוש רפידות הבלם.

£

בעת נסיעה בגשם או בדרך מרובת שלוליות,
עלולה להיווצר שכבת מים בין הצמיגים ולפני
הכביש.

אל תגרור רכב כבד יותר משלך.

שכבה זו מפחיתה את התנגדות החיכוך של
הצמיג על הכביש וגורמת לאיבוד יציבות
ההיגוי ויכולת הבלימה.

הערה

8

£

השימוש בכל חלק אחר לגרירה מלבד וו
הגרירה הייעודי ,עלול להסתכם בנזק למרכב
הרכב.

הפעלה בתנאי נהיגה קשים

א( נהג ברכב במהירות איטית.

בדרך מוצפת
זהירות
£
£

בכלי רכב עם  ,Super select 4WDכאשר
אתה מתכונן לגרור רכב אחר ,שלב למצב .4H
בחירת הינע “ “2Hעלולה לגרום להעלאת
טמפרטורת שמן הדיפרנציאל ,ובעקבותיה
נזק למערכת ההנעה.
בנוסף תעמוד מערכת ההנעה בעומס חריג,
אשר עלו לגרום דליפות שמן ,לכידת רכיבים
או תקלות חמורות אחרות.
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להתמודדות במצבים אלו פעל כלהלן:

הימנע מנסיעה בדרכים מוצפות .נהיגה
בדרכים מוצפות עלולה לגרום נזקים חמורים
הבאים לרכב.
£

השתהות מנוע.

£

קצר ברכיבים חשמליים

£

נזק למנוע ממים עולים

אחרי נהיגה בדרכים מוצפות בדוק את
הרכב במרכז שירות מורשה של מיצובישי
ובצע תיקונים החיוניים.

ב( החלף צמיגים בלויים.
ג( שמור תמיד על לחץ אוויר נכון.

נסיעה על כבישים מושלגים או
קפואים
£

כדי לנהוג בכבישים מכוסים בשלג או בקרח
מומלץ להתקין צמיגי שלג או שרשראות
שלג .עיין בנושא פסקאות “צמיגי שלג“
ובנושא “שרשראות שלג“.

הפעלה בתנאים קשים
£

הימנע מנסיעה במהירות גבוהה ,האצה
ובלימה פתאומית ופניות חדות.

£

לחיצה על דוושת הבלם בעת נסיעה על
בכבישים מושלגים או מכוסי קרח ,עלולה
לגרום להחלקת הצמיגים.
כאשר האחיזה בין הצמיגים לכביש קטנה
הגלגלים עלולים להחליק ולא ניתן להביא את
הרכב לעצירה באמצעות בטכניקות בלימה
רגילות .אם הבלימה משתנה של מערכת
למניעת נעילת גלגלים ) (ABSמותקנת
ברכב .אם הרכב אכן מצויד ב  ,ABSבלום
את הרכב על ידי לחיצה חזקה על דוושת
הבלם והחזקתה במצב זה .אם הרכב אינו
מצויד ב  ABSלחץ ושחרר את דוושת הבלם
בלחיצות מהירות .על כן לחיצה ושחרור הינם
מלאים להגדלת אפקטיביות המערכת.

£

שמור על מרחק גדול יותר בין רכבך לרכב
שלפניך והימנע מבלימות פתאומיות.

£

הצטברות של קרח על מערכת הבלמים עלולה
לגרום לגלגלים להינעל .התחל לנסוע לאט
ממצב נייח ,כדי לוודא שהדבר בטוח.

זהירות
£

אל תלחץ מהר על דוושת ההאצה .אם
הגלגלים מתנתקים מהקרח ,הרכב עלול
להתחיל לנוע ולגרום לתאונה.

על פני דרך משובשת או מחורצת
נהג לאט ככל האפשר ,בדרכים משובשות או
מחורצות.

זהירות
£

8

החבטות בצמיגים או בגלגלים כאשר נוהגים
בדרך משובשת או חרוצה בחריצים עמוקים,
עלולות לגרום נזק לצמיג ו/או לגלגל.

במקרה חירום
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8
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אמצעי זהירות בטיפול ברכב

אמצעי זהירות בטיפול
ברכב
כדי לשמור על ערך הרכב יש לבצע טיפולי תחזוקה
באופן שגרתי בהתאם להנחיות ,ותוך ציות לחוקים
שנועדו להגן על איכות הסביבה .בחר בקפידה את
תכשירי הניקוי ואת החומרים השונים וודא שאינם
מכילים חומרים משתכים .במקרה של ספק לגבי
חומר מסוים ,אנו ממליצים להתייעץ עם מומחה
בתחום.

ניקוי פנים הרכב
לאחר ניקוי פנים הרכב באמצעות מים או חומר ניקוי
אחר ,נגב וייבש את פנים הרכב במקום מוצל
ומאוורר היטב.

הערה
£

הקפד לנקות את הצד הפנימי של השמשה
האחורית במטלית רכה ,ולנגב את הזכוכית
לאורך פסי החימום מבלי לפגוע בהם.

זהירות
זהירות
£

9
£

חומרי ניקוי עלולים להיות מסוכנים .הקפד
להשתמש בהם על פי הנחיות היצרן.
החומרים שלהלן עלולים לגרום נזק לרכבך,
אל תשתמש בהם:
 £דלק
 £מדלל צבע
 £בנזין
 £קרוזן )נפט(
 £טרפנטין
 £נפט
 £מדלל לכה
 £פחמן טטרא כלוריד
 £מסיר לק לציפורניים
 £אצטון.
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£

אל תשתמש בחומרים אורגנים )ממיסים,
בנזין ,קרוזן ,אלכוהול ,נפט ,וכו’( או תמיסות
חומציות או אלקליות.
חומרים אלו יכולים לפגוע בצבע לגרום
לכתמים וסדקים של פני השטח.
בעת שימוש בחומרי ניקוי או הברקה
למיניהם ,וודא שאינם מכילים את אחד
מהמרכיבים שפורטו למעלה.

חלקי פלסטיק ,טקסטיל וצמר
 .1נגב חלקים אלו בעדינות במטלית רכה,
טבולה בתמיסה של מים וסבון עדין.
 .2טבול את המטלית במים נקיים ,סחט אותה
היטב והסר את חומר הניקוי.

הערה
£

אל תשתמש בחומרי ניקוי ,במר ככים
ובתכשירי הגנה המכילים סיליקון או שעווה.
ניגוב לוח המכשירים )וחלקים אחרים(
בחומרים אלו עלול לגרום להשתקפותו
בשמשה הקדמית ולשבש את הראות.
בנוסף ,מגע של חומרים מסוגים אלו עם מתגי
המנגנונים האלקטרוניים עלול לגרום
לתקלות.

ריפוד
 .1לשמירת ערך הרכב טפל בריפודים בזהירות
ושמור על ניקיון פנים הרכב.
השתמש בשואב אבק ומברשת לניקוי
המושבים.
במקרה של כתמים ,יש לנקות סינתטי
באמצעות חומרי ניקוי מתאימים .חלקי
טקסטיל ניתן לנקות בחומרים לניקוי ריפודים,
או בתמיסה של מים וסבון עדיןֿ.

ניקוי פנים הרכב
 .2נקה את השטיחים באמצעות שואב אבק והסר
כתמים כלשהם באמצעות מנקה שטיחים.
שמן וגריז ניתן לנקות באמצעות מטלית ומסיר
כתמים.

הערה
£

עור טבעי*
 .1נגב קלות במטלית רכה ספוגה בתמיסה של
מים וסבון עדין.
 .2טבול את המטלית במים נקיים ,סחוט אותה
ונגב ביסודיות את חומרי הניקוי.
 .3השתמש בחומר מגן עור להגנת פני העור.

הערה
£

אם העור רטוב או נרחץ עם מים ,נגב וייבש
אותו מהר ככל הניתן באמצעות מטלית
רכה ויבשה .אם תשאיר טחב על העור ,עלול
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
במקרה של חשיפה ישירה לקרינת שמש
למשך שעות ארוכות .החנה את הרכב
במקום מוצל ככל האפשר.

כאשר הטמפרטורה בתוך הר כב עולה
בתקופת הקיץ ,חומרי פלסטיק שהושארו על
העור עלולים להתבלות ולהדבק אל העור.

ניקוי חוץ הרכב
שאריות של אחד מהחומרים הבאים על הרכב
עלולות לגרום לקילוף הצבע ,קורוזיה וכתמים .רחץ
את הרכב בהקדם האפשרי.
£

מי ים ,חומרים להסרת קרח.

£

פיח ,אבק ,אבקת ברזל ממפעלי ייצור,
חומרים כימיקלים
)חומצות ,אלקליים ,זפת פחם וכו’(.

£

לשלשת ציפורים ,חרקים ,שרפי עצים וכו’.

אל תשטוף את הרכב תחת קרינת שמש ישירה.
החנה את הרכב בצל ורסס אותו במים להסרת אבק.
עכשיו השתמש במים נקיים ומברשת רחיצה או
ספוג ורחץ את הרכב מלמעלה כלפי מטה.
במידת הצורך השתמש בסבון עדין .שטוף ונגב
במטלית רכה .לאחר רחיצת הרכב נקה בזהירות
את הצירים ,המפרקים והאוגנים של הדלתות ,חופת
מנוע וכו’ ,במקומות בהם בדרך כלל מצטבר לכלוך.

זהירות
£
£

£

שטיפת הרכב
כימיקלים הקיימים בתוך לכלוך או אבק שנאספו
מפני הכביש עלולים לגרום נזק לציפוי הצבע ומרכב
הרכב אם הושארו למשך פרק זמן ארוך במגע עם
הרכב .רחיצה תקופתית וטיפול ווקס הם הדרך
הטובה ביותר להגנת הרכב מפני נזקים אלו .הדבר
גם יגן אפקטיבית מפני פגעי מזג אוויר כגון גשם,
שלג ,אוויר מלוח וכו’.

£

£

בעת שטיפת תחתית הרכב או הגלגלים היה
זהיר לא לפצוע את ידיך.
אם רכבך מצויד בחיישני גשם ,לפני רחיצתו,
העבר את מתג ידית המגבים למצב OFF
ונטרל את פעולת המגבים .אחרת הם עלולים
להיכנס לפעולה כתוצאה מהתזת המים על
השמשה ולהינזק.
הימנע משטיפה במכונת שטיפה מאחר
ומברשות המכונה עלולות לגרום לשריטות
שייראו במיוחד בכלי רכב בצבע כהה.
לעולם אל תתיז מים על מערכות ומכללי
החשמל בתוך תא המנוע מאחר והדבר עלול
לגרום נזק בלתי הפיך למערכת ההתנעה.
יש לנקוט באמצעי זהירות גם בעת רחיצת
הגחון ולהימנע מהתזת מים לתוך תא המנוע.
חלק מציוד השטיפה והרחצה העושה שימוש
במים חמים הינם בעלי לחץ גבוה וגורמים
לחום על חלקי הרכב .הדבר עלול לגרום לעיוותי
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ניקוי חוץ הרכב

זהירות

£
£

£

9

£

חום ונזק לחלקי גומי ,כמו גם הצפה של תוך
הרכב .על כן הקפד על ההנחיות הבאות:
שמור על מרחק מתאים של כ  70ס“מ או
למעלה מזה בין הרכב לאקדח השטיפה.
בעת שטיפה מסביב לחלונות הדלתות אחוז
את אקדח השטיפה במרחק של  70ס“מ
ובזווית ישרה לפני החלון.
לאחר שטיפת הרכב ,נהג ברכב באיטיות תוך
כדי לחיצה על דוושת הבלמים מספר פעמים,
על מנת לייבש את הבלמים .השארת הבלמים
רטובים ,תסתכם בהפחתת ביצועי הבלימה.
כמו כן ,קיימת האפשרות שהבלמים יקפאו
או יצאו מכלל פעולה עקב חלודה ,ויגרמו למצב
בו לא ניתן יהיה לנהוג ברכב.
בעת שימוש במכונת שטיפה אוטומטית תן
תשומת לב לפריטים הבאים ,תוך התייחסות
לספר הנהג או התייעץ עם מפעיל מכונת
השטיפה .אם לא תפעל לפי הנוהלים הבאים
הדבר עלול לגרום נזק לרכב.
 £המראות החיצוניות חייבות להיות
מקופלות.
 £יש להסיר את האנטנה.
 £יש לקבע את זרועות המגבים למקומן
בעזרת סרט הדבקה.
 £אם רכבך מצויד בחיישני גשם ,העבר את
מתג ידית המגבים למצב  OFFלנטרול
פעולת חיישני הגשם.
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בעת מזג אוויר קר
המלח וכימיקלים אחרים המפוזרים על גבי הכביש
עלולים להזיק למרכב הרכב.
במקרים כאלו שטוף את הרכב בתדירות גבוהה ככל
הניתן לפי הוראות הטיפול ברכב .מומלץ להשתמש
בחומר הגנה ושימור ולבדוק את שכבת המגן מתחת
לרצפה לפני ואחרי העונה הקרה.
לאחר שטיפת הרכב נגב שאריות מים שזלגו מחלקי
הגומי מסביב לחלונות למניעת קפיאה.

טיפול ווקס
טיפול ווקס יסייע במניעת הדבקות של אבק
וכימיקלים של הכביש על גבי הצבע .מרח משחת
ווקס לאחר שטיפת הרכב או לפחות כל  3חודשים
כדי לסייע בסילוק המים.
אין לבצע טיפול בווקס תחת קרני שמש ישירות .יש
לבצע הטיפול לאחר התקררות פני השטח
המיועדים לטיפול.
מידע על אופן השימוש בווקס ,תוכל למצוא בעלון
הוראות השימוש של המוצר עצמו.

זהירות
£

אין להשתמש בווקס המכיל חומרים שוחקים.

הברקה
יש לבצע ההברקה רק אם הצבע פיתח כתמים או
איבד את הברק שלו .אין לבצע את הטיפול בחלקים
בעלי גימור מט ופגושי פלסטיק ,מאחר והדבר עלול
להשאיר עליהם כתמים או לפגוע בגימור שלהם.

ניקוי חלקים מפלסטיק
השתמש בספוג או במטלית מעור צבי.
אם ווקס נדבק לפני שטח מחוספסים שחורים או
אפורים של פגושים ,מנורות וכו’ ,פני השטח הופכים
להיות לבנים .במקרים כאלו נגב את הווקס
באמצעות מים פושרים ומטלית רכה או מעור רך.

זהירות
£

£

אל תשתמש במברשת שוחקת או בכלים
קשים אחרים מאחר ויגרמו נזק לפני השטח
של חלקי הפלסטיק.
אל תגרום למגע בין חלקי הפלסטיק לבנזין,
שמן דילול ,נוזלי בלמים ,שמני מנוע ,גריז,
מדללי צבע וחומצות גופרית )נוזל אלקטרוליט
במצבר( מאחר והדבר עלול להזיק לחלקי
הפלסטיק תוך גרימת כתמים וסדקים
ופגיעה בצבע.
במקרה והדבר קרה ,נקה באמצעות מטלית
רכה או במטלית מעור צבי או במטלית דומה
ותמיסת מים וחומר ניקוי ניטרלי ולאחר מכן
שטוף מיד במים את האזורים הנגועים.

ניקוי חוץ הרכב

חלקי כרום
למניעת כתמים וקורוזיה של חלקי כרום ,שטוף
במים ,יבש ביסודיות ומרח ציפוי מגן מיוחד .יש לבצע
הדבר בתדירות גבוהה יותר בעונת
החורף.

חישוקי אלומיניום*
 .1הסר לכלוך באמצעות ספוג תוך כדי התזת מים
על החישוק.
 .2השתמש בחומר ניקוי ניטרלי במקרה והלכלוך
אינו מוסר בקלות על ידי מים בלבד ולאחר מכן,
שטוף את חומר הניקוי במים.
 .3ייבש את החישוק היטב באמצעות מטלית רכה
או מטלית עור רכה.

זהירות
£

זכוכית החלון
בדרך כלל ניתן לנקות הזכוכית באמצעות ספוג ומים
בלבד.
ניתן להשתמש בחומר ניקוי זכוכית להסרת שמן,
גריז ,חרקים מתים וכו’ .לאחר שטיפת הזכוכית נגב
וייבש באמצעות מטלית נקייה רכה ויבשה.
לעולם אל תשתמש במטלית בה נעשה שימוש
לניקוי פני שטח צבועים מאחר וווקס מהצבע עלול
להידבק לזכוכית ולגרום לפגיעה בשקיפות ובראות.

זהירות
£

אל תשתמש במברשת או כלים קשים אחרים.
הדבר עלול לגרום לשריטות על גבי החישוק.

£

אל תשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומרי
שחיקה ,חומצה או אלקליים .הדבר עלול לגרום
להתקלפות הציפוי ,פגיעה בצבע או לכתמים.

£

אל תתיז מים חמים ישירות על הגלגל בעת
ניקוי בקיטור או בכל אמצעי אחר.

מגע עם מי ים וחומרים להסרת קרח מהכביש
עלולים לגרום לקורוזיה .שטוף חומרים מסוג
זה בהקדם האפשרי.

הערה
£

לניקוי פנים החלון האחורי השתמש במטלית
רכה ונגב את זכוכית החלון לאורך חוטי
המפשיר כדי לא לגרום נזק.

הלהבים ברגע שאינם מנגבים כהלכה) .ראה עמ‘
(8 28

תא מנוע
נקה את תא המנוע בתחילת ובסוף החורף .הקדש
תשומת לב מיוחדת לאוגנים ,קפלי פני שטח
וחלקים חיצוניים בהם עלול להצטבר אבק כביש
המכיל כימיקלים וחומרים קורוזיביים אחרים.
אם נעשה באזורך שימוש במלח ,נקה את תא
המנוע לפחות אחת ל  3חודשים .לעולם אל תתיז
מים על מכללי חשמל בתא המנוע מאחר והדבר
עלול לגרום לנזקים.
אל תביא את החלקים הקרובים למצבר ,חלקים
מפלסטיק וכדומה במגע עם חומצה גופריתית
)אלקטרוליט המצבר( אשר עלול לגרום לסדקים
וכתמים או פגיעה בצבע של אותם חלקים.
אם הדבר קרה ,נגב באמצעות מטלית רכה או
מטלית עור רכה ותמיסה מימית של חומר ניקוי
ניטרלי ולאחר מכן שטוף מיידית את האזורים
הנגועים בכמות גדולה של מים.

להבי מגבים
השתמש במטלית רכה וחומר ניקוי זכוכית להסרת
גריז ,חרקים מתים וכו’ מלהבי המגב ,החלף את

הטיפול ברכב 9-5
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אמצעי זהירות בתחזוקה

אמצעי זהירות

אזהרה
£

המאוורר עלול להתחיל לפעול באופן אוטומטי
גם כאשר המנוע כבוי .סובב את מתג ההתנעה
למצב  LOCKומצב ההפעלה למצב OFF
להבטחת תנאי עבודה בטיחותיים בעת עבודתך
בתוך תא המנוע.

£

אל תעשן ,אל תגרום לניצוצות ואל תאפשר
ללהבה להיות בקרבת דלק או מצבר.

£

הייה זהיר מאוד בעת עבודה מסביב לאזור
המצבר .המצבר מכיל חומצה גופריתית רעילה
ומשתכת.

£

אל תשכב מתחת לרכב כשהינו נתמך עלידי
המגבה בלבד .השתמש תמיד בעמודי תמיכה
אוטומטיביים.

£

טיפול לא נכון במכלולים ובחומרים בהם נעשה
שימוש ברכב ,עלול לסכן את בטיחותך
האישית .למידע נוסף ,אנו ממליצים להתייעץ

טיפול מתאים ברכב באופן שיגרתי ובמועדים
הד רושים מסייע לשמיר ת ער ך הר כב ,חזותו
החיצונית לאורך זמן.
פעולות התחזוקה המתוארות בחוברת זו ,ניתנות
לביצוע על ידי בעל הרכב.
מומלץ על בדיקה ותחזוקה תקופתית של הרכב
במוסך מורשה של היבואן.
אנו ממליצים לבצע בדיקות וטיפולים תקופתיים
במוסך מורשה של חברת מיצובישי ,או אצל בעל
מקצוע מומחה.

10

כמו כן ,מומלץ לטפל בבעיות ולתקן תקלות.
בפרק זה תמצא מידע מפורט על בדיקות שאתה
יכול לבצע בעצמך .הקפד לנהוג בהתאם
להנחיות ,ולנקוט את אמצעי הזהירות המפורטים
עבור כל אחת מהבדיקות.

אזהרה
£

בעת ביצוע פעולות תחזקה בתוך תא המנוע
וודא שהמנוע כבוי ושהספיק להתקרר.

£

יש צורך לבצע טיפול בתא המנוע כאשר
המנוע פועל ,הזהר במיוחד לבל יתפסו בגדיך,
שערך וכו’ במאוורר ,רצועות ההנעה או
בחלקים נעים אחרים.

10-2

תחזוקה

עם מומחה בתחום.

ממיר קטליטי

ממיר קטליטי
מערכת פינוי גזי הפליטה והממיר הקטליטי יעילים
מאוד בהפחתת גזי הפליטה המזיקים.
ה ממיר הקטליטי מותקן במער כת הפליטה.
להבטחת פעולה תקינה של הממיר הקטליטי
ולמניעת נזק לממיר הקטליטי ,חשוב לשמור כל
הזמן על כיוונון נכון של המנוע.

אזהרה
£

.1

מכל נוזל קירור המנוע

.2

מכל נוזל הבלמים

.3

מכל נוזל המצמד*

.4

מכסה מכל שמן המנוע

.5

מדיד מפלס שמן המנוע

.6

מכל נוזל הגה כוח

.7

מכל נוזל שטיפת השמשה

.8

מצבר

כמו בכל רכב אחר אל תחנה ואל תפעיל את
הרכב בקרבת חומרים דליקים כמו עשבים
יבשים או עלים אשר עלולים לבוא במגע עם
מערכת הפליטה ולגרום להתלקחות של אש.

הערה
£

10

השתמש בדלק מהסוג המומלץ תחת
הכותרת “בחירת סוג הדלק“ בעמוד .2 2

תחזוקה 10-3

מכסה מנוע

מכסה מנוע

 .2הרם את מכסה המנוע תוך לחיצה על לשונית
הנעילה.

לפתיחה
 .1משוך את ידית השחרור כלפיך לשחרור הנעילה
של המכסה.

זהירות
£

לתשומת לבך מוט התמיכה עלול להשתחרר
מהמכסה במקרים של רוח חזקה.

£

לאחר הכנסת מוט התמיכה אל החריץ
המיועד לו ,וודא שמכסה תא המנוע יציב
ונתמך היטב ,ולא ייפול על ראשך או על גופך.

לסגירה
הערה
£

הרם את מכסה המנוע רק כאשר המגבים
במצב מנוחה .אחרת עלול להיגרם נזק
למכסה תא המנוע .למרכב ,לזרועות המגבים
או לשמשה הקדמית.

 .3תמוך את המכסה באמצעות הכנסת מוט
התמיכה לתוך החריץ המיועד לו.
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תחזוקה

 .1שחרר את מוט התמיכה וקפל אותו לתוך
המחזיק שלו.
 .2הורד את מכסה המנוע באופן הדרגתי לגובה
של  20ס“מ מעל המצב הסגור ובנקודה זו
אפשר לו ליפול.
 .3כדי לוודא שמכסה תא המנוע סגור ונעול היטב,
נסה להרים אותו ממרכזו.

שמן מנוע
 .7אם מפלס השמן נמצא מתחת לתחום המצוין
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
בשמן מנוע לפי המפרט ,ואל תערבב סוגים
שונים של שמן מנוע.
 .8לאחר הוספת שמן מנוע ,סגור היטב את מכסה
המילוי.
 .9בצע שוב את שלבים  4עד  6כדי לוודא שמפלס
השמן תקין.

זהירות
£

וודא שידיך או אצבעותייך לא ילכדו בעת
סגירת המכסה.

£

לפני נסיעה וודא שהמכסה נעול היטב.
אחרת הוא עלול להיפתח באופן פתאומי
בזמן נסיעה .הדבר עלול להיות מסוכן מאוד.

הערה
£

אם המכסה אינו ננעל ,שחרר אותו מגובה
מעט גבוה יותר.

£

אל תלחץ בחוזקה על המכסה בידיך מאחר
והדבר עלול לגרום נזק למכסה.

שמן מנוע
לבדיקה והוספה של השמן
A
B
C

מפלס מינימלי
מפלס מקסימלי
סימון החלפת שמן

לשמן המנוע השפעה רבה על ביצועי המנוע ,אורך
חיי השירות שלו ויכולת ההתנעה .הקפד להשתמש
אך ורק בשמן בעל דירוג ,איכות וצמיגות מתאימים.
כל מנוע צורך כמות מסוימת של שמן .חשוב ,לכן,
לבדוק את מפלס השמן בפרקי זמן קבועים או לפני
התחלת נסיעה ארוכה.
 .1החנה את הרכב באזור מישורי.
 .2הפסק את פעולת המנוע.
 .3המתן מספר דקות.
 .4הוצא את המדיד ונגב אותו במטלית נקייה.
 .5הכנס מחדש את מדיד השמן עד הסוף.
 .6הוצא את המדיד ובדוק את מפלס השמן.
המפרט חייב להיות תמיד בתחום המסומן
באיור.

הערה
£

בדוק ומלא שמן באופן הבא.
 £בעת בדיקת מפלס השמן בשלב  6לעיל,
בדוק אותו בצד הנמוך של המדיד ,מפני
שיש הבדל בהופעת השמן על שני צדדי
המדיד.
 £בכלי רכב ללא מסנן חלקיקי דיזל ),(DPF
מפלס השמן חייב היות בתחום שבין )(A
ל ) (Bעל המדיד.
 £בכלי רכב עם  ,DPFמפלס השמן חייב
להיות בתחום שבין ) (Aל )) (Cסימון
חיווי להחלפת שמן( על המדיד.
אם מפלס השמן הוא מעבר לסימון חיווי
החלפת שמן ) ,(Cהחלף שמן בהקדם
האפשרי.
יש למלא שמן במיכל כך שהמפלס יגיע
לנקודת המקסימום ).(B
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נוזל קירור המנוע
£

הערה

£

£

 £בכלי רכב עם מסנן חלקיקי דיזל ),(DPF
במהלך תהליך ההתחדשות ושריפת
חלקיקי הפיח ,כמות קטנה של דלק
מתערבבת עם שמן המנוע ,ועקב כך
כמות השמן במיכל עולה .זהו מצב תקין
שאינו מעיד על תקלה.
אם הרכב משמש בתנאי עבודה קשים,
איכות השמן יורדת במהירות .במצבים אלו
יש לבצע החלפה מוקדמת יותר.
לטיפול בשמנים משומשים ,ראה עמוד .2 6

השתמש בשמן המנוע התואם לדירוג הבא:
£

£

£

דירוג ” :ACEAעבור שירות ”A1/B1, A3/B3
A3/B4, A5/B5

”C4
£

מפרט ” :APIעבור שירות  ”CDאו גבוה
יותר.

הערה
£

השימוש בתוספי שמן אינו מומלץ מכיוון
שהם עלולים להפחית את היעילות של
התוספים השונים הנכללים בשמן המנוע.
התוצאה עלולה לגרום לכשל של המכלולים
המכניים.

בחירת שמן המנוע
כלי רכב עם מסנן חלקיקי דיזל
כלי רכב ללא מסנן חלקיקי דיזל

השתמש בשמן המנוע התואם לדירוג הבא:
 £דירוג ” :ACEAעבור שירות  C3, C2, C1או
מפרט ” :JASOעבור שירות .”DL-1
במידה ומפרטי השמן האלה אינם ניתנים
להשגה ,התקשר למרכז שירות מורשה
של מיצובישי.

הערה
£

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

)(DPF

נוזל קירור המנוע
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לבדיקת מפלס נוזל הקירור
מיכל נוזל הקירור שקוף והוא נמצא בתא המנוע.
יש לשמור על מפלס הנוזל בתחום בין הסימנים
”) ”LOWנמוך( ו “) ”FULLמלא( ,כאשר המנוע
קר.
£
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בחר בשמן בעל דרגת צמיגות  SAEמתאימה,
על פי טמפרטורת הסביבה.
תחזוקה

£

בחר בשמן בעל דרגת צמיגות  SAEמתאימה,
על פי טמפרטורת הסביבה.

נוזל קירור המנוע
כמו כן ,במידה ומיכל העיבוי ריק לגמרי ,פתח את
מכסה המצנן והוסף נוזל קירור עד להגעתו לגובה
צוואר המילוי.

אזהרה
£

אל תפתח את מכסה המצנן כשהמנוע חם.
קיים לחץ במערכת וגלישת נוזל קירור חם

למנוע היווצרות סתימות במצנן ,המחמם ,ראש
המנוע ,בלוק המנוע וכו’.
לאור הצורך בחומר נגד שיתוך הקיים בנוזל הקירור,
אין להשתמש במים רגילים למילוי המערכת גם לא
בעונת הקיץ.
שיעור ריכוז החומר נגד קפיאה משתנה בהתאם
לטמפרטורת הסביבה הצפויה.

עלולה לגרום לכוויות.

טמפרטורת סביבה
-50 -35 -30 -25 -20 -15
)מינימום( °C

חומר נגד קפיאה )אנטיפריז(

להוספת נוזל קירור מנוע
מערכת הקירור הינה מערכת סגורה ,על כן איבודי
הנוזל בה צריכים להיות קטנים באופן נורמלי.
ירידה ניכרת במפלס הנוזל מצביעה על סיכוי לנזילה.
במקרה כזה יש לבדוק את המערכת בהקדם
האפשרי.
במקרים בהם מפלס הנוזל יורד מתחת לסימן
“ ,”LOWפתח את המכסה של מיכל העיבוי והוסף
נוזל קירור בכמות המתאימה.

נוזל הקירור כולל אתילן גליקול שהינו חומר מונע
שיתוך .ראש המנוע ובית משאבת המים עשויים
מסגסוגת אלומיניום יצוקה ויש לבצע החלפה
תקופתית של נוזל הקירור למניעת שיתוך בחלקים
אלו.
השתמש בנוזל נגד קפיאה מסוג MITSUBISHI

ריכוז חומר נגד
קפיאה )(%

זהירות
£

MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE
 COOLANT PREMIUMאו בנוזל אחר שווה

ערך*.
*:

נוזל שווה ערך איכותי על בסיס אתילן גליקול ללא
סיליקט ,ללא אמין ,ללא ניטראט ,וללא בורט
בטכנולוגית חומצה אורגנית היברידית מאריכת
חיים.

נוזל הקירור המקורי המסופק ע“י מיצובישי הינו בעל
תכונות הגנה מצוינות כנגד התפתחות שיתוך
וחלודה בכל סוגי המתכות כולל אלומיניום ומסוגל

50

60

£

אל תשתמש בחומר נגד קפיאה המבוסס על
אלכוהול או מתנול או כל נוזל קירור אחר של
מנוע המעורבב עם חומר נגד קפיאה מסוגים
אלה .שימוש בחומר נגד קפיאה לא מתאים
עלול לגרום לשיתוך במכללי האלומיניום.

10

להבטחת אפקטיביות הפעולה נגד שיתוך
ונגד קפיאה שמור על ריכוז הנוזל נגד
קפיאה בתחום שבין  30%ל .60%
ריכוז מעל  60%יגרום להפחתת יכולת
ההגנה נגד קפיאה ,כמו גם לפגיעה ביכולת
הקירור ,ובכך ישפיע לרעה על המנוע.

תחזוקה 10-7

נוזל שטיפת שמשות

זהירות
£

אל תמלא עם מים בלבד.
שימוש במים בלבד מקטין את איכות הנוזל
להגנה בפני קפיאה ושיתוך וכמו כן מנמיך
את נקודת הרתיחה .בנוסף המים יכולים
לגרום נזק למנוע כתוצאה מקפיאה .אל
תשתמש במי ברז מאחר והם גור מים
להיווצרות שיתוך וחלודה.

הערה
במזג אוויר קר
במקרים בהם הטמפרטורה באזורך יורדת מתחת
לטמפרטורת קפיאה ,קיימת סכנת קפיאה של נוזל
הקירור במנוע או המצנן תוך גרימת נזק חמור למנוע
או למצנן.

10

הוסף כמות מספקת של נוזל כנגד קפיאה כדי
למנוע קפיאתו של נוזל הקירור.
יש לבדוק את ריכוז הנוזל כנגד קפיאה לפני החורף
ולהוסיף במידת הצורך.

נוזל שטיפת שמשות

£

נוזל השטיפה במיכל משמש לשטיפת
השמשה הקדמית והפנסים הראשיים )אם
קיים(.

במזג אוויר קר
להבטחת פעילות תקינה של המתזים
בטמפרטורות נמוכות ,השתמש בנוזל שטיפה
המכיל גם חומר כנגד קפיאה.

נוזל בלמים
לבדיקת מפלס נוזל הבלמים

פתח את מכסה מיכל נוזל שטיפת השמשות
ובדוק את מפלס נוזל השטיפה בעזרת המדיד.

בדוק את מפלס נוזל הבלמים במיכל.

אם המפלס נמוך מידי ,הוסף נוזל על פי הצורך.

על המפלס להיות בין הסימנים “ ”MAXו “”MIN
המסומנים על גבי המיכל.
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תחזוקה

מפלס נוזל הבלמים נמדד באמצעות מצוף .כאשר
המפלס יורד מתחת לסימון “ ”MINנדלקת נורית
אזהרת נוזל הבלמים.
מפלס נוזל הבלמים יורד בשיעור קל כתוצאה מבלאי
רפידות הבלם .הדבר אינו מעיד על תקלה כלשהי.
במידה ומפלס הנוזל יורד בשיעור משמעותי תוך
פרק זמן קצר ,הדבר מצביע על דליפה אפשרית
במערכת.
במקרה זה אנו ממליצים לבדוק את הרכב בהקדם
האפשרי.

סוג נוזל
השתמש בנוזל בלמים העונה למפרט  DOT 3או
.DOT 4
נוזל הבלמים הינו היגרוסקופי )סופח מים( .לחות
רבה מדי בתוך נוזל הבלמים תשפיע לרעה על
מערכת הבלמים ותוריד את רמת הביצועים שלה.

נוזל מצמד*
בנוסף ,מיכל נוזל הבלמים מצויד במכסה מיוחד
למניעת חדירת אוויר ואין להסיר מכסה זה.

זהירות

שמבצעים טיפול בתא המנוע .בנוסף יש לבדוק
באותו זמן קיום נזילות במערכת.
וודא תמיד שמפלס הנוזל הינו בין הסימונים “”MAX
ו “ ”MINעל גבי המיכל.

אזהרה

 £בעת שימוש בנוזל בלמים ,היזהר מאחר והינו
חומר המסוכן לעיניים ,וכן הוא עלול לגרום
לגירויים בעור וגם לפגיעה בצבע.
£

£

הקפד להשתמש בנוזל הבלמים המומלץ
בלבד .למניעת תגובה כימית ,אל תערבב
נוזלי בלמים של יצרנים שונים.
אל תאפשר לכל נוזל המבוסס על דלק לבוא
במגע ,להתערבב או לחדור לנוזל הבלמים.
הדבר יגרום נזק לאטמים.

£

על מנת לשמור על איכות נוזל הבלמים,
הקפד שמכסה המיכל יהיה תמיד סגור.
פתח את המכסה רק לצורך טיפול.

£

נקה את מכסה המיכל לפני הסרתו ,וסגור
את המכסה היטב לאחר ביצוע הטיפול.

נוזל מצמד*
לבדיקת מפלס הנוזל*

אל תאפשר לנוזל המבוסס על דלק לבוא
במגע ,להתערבב או לחדור לנוזל הבלמים,
הדבר יגרום נזק לאטמים.

בעת טיפול בנוזל הבלמים הזהר שכן הוא
מסוכן לעיניים ,וכן הוא עלול לגרום נזק
למשטחים צבועים .נגב מיידית כל דליפה של
נוזל.

נוזל הגה כוח
ירידה מהירה שלמפלס הנוזל מצביעה על אפשרות
של דליפה במערכת המצמד ,שיש לבדקה ולתקנה
מיד במרכז שירות של מיצובישי ,או אצל מומחה
אחר בתחום.

סוג נוזל

לבדיקת מפלס הנוזל
בדוק את מפלס הנוזל כאשר המנוע פועל בסרק.
וודא שמפלס הנוזל הינו בין הסימונים “ ”MAXו
” ”MINעל גבי המיכל .מלא במידת הצורך.
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יש להשתמש בנוזל בלמים העונה למפרט DOT
.4

את מכסה מיכל הנוזל יש להדק בחוזקה למניעת
חדירת לכלוך ולחות.

יש לבדוק את הנוזל במשאבה הראשית בכל זמן

תחזוקה 10-9

מצבר

בדיקת מפלס האלקטרוליט
במצבר

קיבולת המצבר קטנה בטמפרטורה נמוכה .הדבר
הינו תוצאה בלתי נמנעת של תכונותיו הכימיות
והפיסיקליות .זוהי הסיבה לכך שמצבר קר בפרט
אם טעון במלואו מספק רק חלק מזרם ההתנעה
לעומת זה המסופק בתנאים רגילים.

סוג נוזל

אנו ממליצים לבדוק את המצבר לפני תחילת העונה
הקרה ולטעון או להחליפו לפי הצורך .הדבר לא רק
מבטיח התנעה אמינה ,אלא גם מאריך את אורך
חיי המצבר כשהינו טעון במלואו.

השתמש בנוזל MITSUBISHI MOTORS
) GENUINE PSFנוזל הגה כוח(.

חיבור וניתוק

מצבר
10

במזג אוויר קר

מצב המצבר חשוב ביותר להתנעה מהירה של
המנוע ולפעולה תקינה של המערכת החשמלית
של הרכב .במזג אוויר קר חשוב במיוחד לבצע
ביקורות וטיפולים קבועים במצבר.

על מפלס הנוזל להיות בין הגבולות המסומנים על
המעטפת החיצונית של המצבר .מלא במים
מזוקקים בהתאם לצורך.
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
שבועות בהתאם לתנאי ההפעלה.
אם לא נעשה שימוש במצבר ,מתרחשת פריקה
עצמית ,בדוק אותו אחת ל  4שבועות וטען אותו
בזרם נמוך במידת הצורך.

 10-10תחזוקה

לניתוק כבל המצבר ,דומם את המנוע ,נתק תחילה
את הכבל השליל ) ( ולאחריו את החיובי ) .(+בעת
חיבור המצבר חבר תחילה את הכבל החיובי )(+
ולאחר מכן את השלילי ) (.

הערה
£

פתח את מכסה קוטב המצבר ) (Aלפני חיבור
או ניתוק מהקוטב החיובי ) (+של המצבר.

מצבר

הערה
£

שחרר את האום ) (Bולאחר מכן נתק את
כבל המצבר מהקוטב ) (+החיובי.

אזהרה
£

אלקטרוליט המצבר הינו חומר מאכל ביותר.
יש למנוע מגע של החומר עם העיניים ,העור,
ביגוד או משטחים צבועים של הרכב .דליפות
של האלקטרוליט יש לשטוף מיידית עם
הרבה מים.

זהירות
£

גירויים בעור או בעיניים כתוצאה ממגע עם
האלקטרוליט מחייבים בדיקה רפואית מיידית.
£

אם הדבר קרה ,נגב מיידית עם מטלית רכה
ותמיסה של חומר ניקוי ניטרלי על בסיס מים,
ולאחר מכן שטוף מיידית במים רבים.

הקפד על אוורור מתאים בעת טעינה או
שימוש במצבר במקומות סגורים.

זהירות

אזהרה
£

הרחק ניצוצות ,סיגריות או להבות מקרבת
המצבר ,אחרת הוא עלול להתפוצץ.

£

לעולם אל תנתק את המצבר כאשר מתג
ההצתה במצב  .ONהדבר יגרום נזק לרכיבי
מערכת החשמל של הרכב.

£

לעולם אל תקצר את המצבר .הדבר יגרום
להתחממות יתר של המצבר ונזק.

£

הרכב תמיד משקפי מגן ,בעת עבודה בקרבת
המצבר.

£

אם יש לבצע טעינה מהירה של המצבר ,נתק
תחילה את כבלי המצבר.

£

למניעת קצרים ,יש לנתק תחילה את הכבל
מהקוטב השלילי של המצבר ) (.

£

הרחק ילדים מהמצבר.

אל תאפשר לחלקים שבקרבת המצבר
ולחלקי הפלסיק לבוא במגע עם החומצה
הגופרתית שבתוך המצבר .הוא עלול
לסדוק ,להכתים או להסיר את הצבע של
חלקים אלו.

הערה
£

שמור על קטבים נקיים .לאחר חיבור הכבלים
מרח במשחת סיכה את הקטבים .לניקוי
הקטבים השתמש במים פושרים.

£

וודא שהמצבר מהודק כראוי בתושבתו
למניעת תזוזה בנסיעה .כמו כן ,בדוק
שהקטבים מהודקים כהלכה.

£

כשיש צורך באחסנת הרכב לתקופה ארוכה
נתק את המצבר ואחסן אותו במקום בו הנוזל
שלו לא יקפא .יש לאחסן את המצבר רק
כאשר הוא מלא לחלוטין.

10
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צמיגים

צמיגים
אזהרה
£

נהיגה עם צמיגים בלויים ,פגומים או עם לחץ
אוויר לא תקין יכולה לגרום לאובדן שליטה,
התפצצות צמיגים ולתאונות עם פציעות
חמורות או קטלניות.

לחצי ניפוח אוויר בצמיגים
עד ל 3נוסעים
סוג הצמיג

קדמי

עומס מרבי או בגרירת גרור
אחורי

קדמי

אחורי

205R16C 110/108R 8PR

 2.4בר ){240 kPa} (35 psi

 2.4בר ){240 kPa} (35 psi

 2.4בר ) 4.5 {240 kPa} (35 psiבר ){450 kPa} (65 psi

245/70R16 111S RF

 2.0בר ) 2.0 {200 kPa} (29 psiבר ){200 kPa} (29 psi

 2.0בר ) 2.9 {200 kPa} (29 psiבר ){290 kPa} (42 psi

245/65R17 111S RF

 2.2בר ){220 kPa} (32 psi

 2.2בר ) 2.9 {220 kPa} (32 psiבר ){290 kPa} (42 psi

10
 2.2בר ){220 kPa} (32 psi

בדוק את לחצי האוויר של כל הצמיגים כאשר הינם קרים .אם לחץ האוויר גבוה או נמוך מדי ,תקן ללחץ הדרוש.
לאחר ניפוח הצמיגים ללחץ תקין ,וודא שהם אינם פגומים ושלא דולף מהם אוויר .הקפד לכסות את השסתומים בפקקי פלסטיק.
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צמיגים

מצב הגלגל

בכלי רכב עם הנעה ל  4גלגלים ,כאשר נדרשת
החלפת צמיג מסוים ,החלף את כל הצמיגים.

זהירות
£

זהירות
£

בנוסף ,מערכת ההנעה תהיה חשופה לעומס
יתר שיוביל לנזילות שמן ,תפיסת מכלולים או
תקלות חמורות אחרות.

 .1מיקום מחוון בלאי סוליה
 .2מחוון בלאי סוליה
בדוק אם קיימים סדקים ,חתכים ונזקים אחרים
בצמיגים .במקרה של סדקים או חתכים עמוקים,
החלף את הצמיג .בדוק גם קיום חתיכות מתכת
שחדרו לצמיג או נפיחויות.
שימוש בצמיגים בלויים יכול להיות מסוכן עקב
הסתברות גבוהה יותר להחלקה .עומק חריצי
הסוליה צריך להיות מעל  1.6מ“מ כדי לענות
לדרישות השימוש המינימליות.
מחווני שחיקת הצמיג מופיעים על פני הצמיג בעת
שחיקתו .הופעת המחוונים מעידה על כך שהצמיג
אינו תקין ,לכן עם הופעת המחוונים יש להחליף
את הצמיגים השחוקים בצמיגים חדשים.

השתמש תמיד בצמיגים בעלי אותו גודל ,סוג
ותוצר ,כאשר שיעור הבלאי בהם אינו שונה.
השימוש בצמיגים בעלי מידות שונות ,סוגים,
מותגים או שיעורי בלאי שונים ,יגרום לעליית
הטמפרטורה של שמן הדיפרנציאל ונזק
למערכת ההנעה.

החלפת צמיגים וגלגלים
זהירות
£

המנע משימוש בצמיגים בעלי גודל שונה
מהמצוין ברשימה לעיל ,וכן משימוש בצמיגים
מסוגים שונים ,מאחר והדבר עלול להשפיע
לרעה על בטיחות הנהיגה ברכב.

גם אם הגלגל הינו במידה המתאימה לדרישות
המפרט הנדרש ,צורתו עלולה למנוע הרכבתו
באופן מתאים ותקין.
אנו ממליצים להתייעץ עם מומחה בתחום
לפני שימוש בגלגלים שברשותך.

סבב צמיגים
בלאי הצמיג משתנה בהתאם למצב הרכב ,תנאי
פני הדרך והרגלי הנהיגה של הנהג .להשוואת בלאי
הצמיגים והארכת אורך החיים שלהם ,מומלץ לבצע
סבב צמיגים מיד עם איתור בלאי בלתי רגיל ,או
כאשר השוני בשיעור הבלאי בין הצמיגים הקדמיים
לאחוריים הינו בולט לעין.
בעת סבב הצמיגים בדוק קיום נזק ובלאי בלתי שווה.
בלאי לא טבעי נגרם בדרך כלל כתוצאה מלחץ אוויר
לא תקין ,כיוונון גלגלים לקוי ,גלגלים שאינם מאוזנים
או כתוצאה מבלימות חזקות .יש לבצע בדיקה של
הנושא כדי לאתר את הסיבה לבלאי החריג.

10

ראה פרק “צמיגים וגלגלים“ בעמוד .11 12
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צמיגים
עם שימוש בגלגל החלופי*

צמיגי שלג

זהירות
£

*

ללא שימוש בגלגל החלופי
*

צמיגים עם חצים המציגים כיוון סיבוב

אם קיימים חצים ) (Aבצמיגים המציגים כיוון
סיבוב נכון ,החלף את הגלגל הקדמי עם
הגלגל האחורי בצד שמאל של הרכב ,ואת
הגלגל הקדמי עם הגלגל האחורי בצד ימין
של הרכב באופן נפרד .וודא שכל צמיג יישאר
בצד המקורי שלו של הרכב .כאשר אתה
מתקין צמיגים ,וודא שהחצים מכוונים לכיוון
שבו הגלגלים יסתובבו ,כאשר הרכב נע
לפנים .כל צמיג אשר החץ המסומן עליו יהיה
מכוון בכיוון ש גוי ,לא יתפקד בהתאם
לפוטנציאל המלא שלו.

שימוש בצמיגי שלג מומלץ בעת נסיעה על שלג או
קרח .לשמירת יציבות הרכב בנהיגה ,הרכב צמיגי
שלג בגודל ותבנית סוליה זהים בכל ארבעת
הגלגלים.
צמיגי שלג עם שיעור בלאי גבוה מ  50%פסולים
לשימוש.
אין להשתמש בצמיגי שלג שאינם עונים למפרט
הטכני.

זהירות
£

הקפד על המהירות המרבית המותרת לצמיגי
השלג ,ועל מגבלות תקנות התעבורה.

לפנים
*

הערה

10
*

£

השימוש בצמיגי השלג )מהירות נסיעה,
שימוש נדרש ,סוג וכו’( נעשה עפ“י המוכתב
בתקנות התעבורה.

£

אם נעשה שימוש באומי אוגן בגלגלים ,החלף
אותם לאומים קוניים בעת השימוש בחישוקי
פלדה.

קדמת הרכב

זהירות
£

 10-14תחזוקה

הימנע משילוב בין צמיגים מסוגים שונים.
הדבר עלול להשפיע לרעה על ביצועי הרכב
והבטיחות.

שרשראות שלג
מומלץ לשאת שרשראות שלג באזורים מושלגים,
ובעת הצורך להרכיבן על גלגלי ההנעה )אחוריים(

חופש בדוושת המצמד
בהתאם להוראות היצרן.
בכלי רכב עם הנעה ל  4גלגלים ) (4WDשבהם כוח
ההנעה מחולק בעדיפות לגלגלים האחוריים ,וודא
שהשרשראות מותקנות מאחור.
השתמש אך ורק בשרשראות שלג המיועדות
לשימוש עם צמיגים המורכבים על הרכב :שימוש
בשרשראות בגודל וסוג שאינם מתאימים עלול
לגרום נזק למרכב הרכב.
לפני השימוש בשרשראות שלג מומלץ להתייעץ
עם מרכז שירות של מיצובישי .גובה שרשרת מרבי
כדלהלן:

זהירות
£

£

£

£

מידת צמיג

מידת
חישוק

205R16C

16X6 JJ

245/70R16

16X7 J

245/65R17

17X7.5 J

גובה
שרשרת
מירבי )מ“מ(

22

המהירות המרבית המותרת בנסיעה עם שרשראות
שלג הינה  50קמ“ש .הסר את שרשראות השלג
בהקדם האפשרי בעת נהיגה על כבישים ללא שלג.

הערה

£

£

£

£

כדי להתקין את שרשראות השלג על
הצמיגים ,עצור בשוליים באופן בטוח ,על
רצועת כביש ישרה ואופקית ,במקום בו
המכוניות המתקרבות יכולות להבחין בך
מבעוד מועד.
אל תרכיב את השרשראות לפני שהדבר
נדרש .זה עלול לגרום ל בלאי מואץ של
הצמיגים ופני הדרך.
לאחר נסיעה של  300 100מטר עצור את
הרכב והדק שוב את השרשראות.
נהג בזהירות ואל תחרוג ממהירות של 50
קמ“ש .זכור שהרכבת שרשראות שלג אינה
מונעת התרחשות של תאונה.
בעת השימוש בשרשראות שלג וודא שאינן
גורמות נזק לחישוק ולמרכב הרכב.
חישוקי אלומיניום עלולים להיפגע על ידי
השרשראות בעת נהיגה .בעת הר כבת
שרשראות על חישוקי אלומיניום הקפד שלא
יווצר מגע כלשהו בין השרשרת ואביזרי
החיבור לבין החישוק.
בעת הרכבה והסרה של שרשראות השלג
הזהר שידיך או חלקים אחרים בגופך לא
יפגעו מקצוות חדים במרכב.
הרכב את השרשראות רק על הצמיגים
האחוריים ,הדק אותן על גבי הצמיג ככל
הניתן ואבטח את קצות השרשראות שלא
תשתחררנה.

£

כאשר אתה משתמש בשרשראות השלג,
פעל עפ“י המגבלות וההנחיות שבתקנות
התעבורה .ברר וציית לחוקים ולתקנות באזור
בו אתה נוהג.
ב ר ו ב ה מדינות  ,ה ח ו ק א וסר ל ה ש ת מ ש
בשרשראות שלג על דרכים ללא שלג.

החלפת להבי המגבים
 .1הרם את זרוע המגב מהשמשה.
 .2משוך את להב המגב עד שהמעצור שלו )(A
יתנתק מהתפס ) .(Bעתה משוך את הלהב
פעם נוספת להסרתו.

10

הערה
£

אל תאפשר נפילת זרוע המגב על גבי
השמשה ,הדבר עלול לגרום נזק לזכוכית.

תחזוקה 10-15

להבי מגבים
 .3הצמד מחזיקים ) (Cללהב המגב החדש .עקוב
אחר האיור כדי להבטיח שהמחזיקים מיושרים
כהלכה כאשר אתה מחבר אותם.

 .5דחוף את להב המגב עד שהתפס ) (Bמשתלב
בביטחה עם המעצור ).(A

פנסים חיצוניים ותאורת פנים
הפעל את מתג הפנסים המשולב כדי לוודא שכל
הפנסים מאירים כהלכה .אם מנורה או פנס אינם
נדלקים ,סביר להניח שמקור התקלה הוא בנתיך
שרוף או בנורה שרופה .בדוק תחילה את הנתיך
ואם לא גילית נתיך שרוף בדוק את נורת הפנס.
למידע אודות בדיקה והחלפה של נתיכים ונורות ראה
פרק “נתיכים“ בעמוד  10 17ו “החלפת נורות
פנסים“ בעמוד .10 21
אם הנתיכים והנורות תקינים ,אנו ממליצים לבדוק
את הרכב ,ולתקנו במידת הצורך.

תחזוקה כללית
10

 .4הכנס את להב המגב לתוך הזרוע ,תחילה את
הצד שכנגד הצד עם המעצור .וודא שהתפס
) (Bהורכב כהלכה בחריצי הלהב.

נזילות דלק ,נוזל קירור ,שמן
ודליפות גזי פליטה
בדוק מתחת לרכב לגילוי נזילות דלק ,נוזל קירור,
שמן ודליפות גזי פליטה.

הערה
£

אם להב המגב החדש אינו מסופק עם
מחזיקים ,השתמש במחזיקים שהוסרו
מהלהב הישן.
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אזהרה
£

אם הנך חושד שקיימת נזילת דלק או מריח
דלק ,אל תפעיל את הרכב :יצור קשר עם מרכז
השירות של מיצובישי לבקשת סיוע.

פעולת מחוונים ,נוריות חיווי /
נוריות אזהרה
הפעל את המנוע לצורך בדיקת כל המחוונים ,נוריות
חיווי /נוריות אזהרה .אם גילית ליקוי כלשהו אנו
ממליצים לבדוק את הרכב.

שימון בריחים וצירים
בדוק את הבריחים והצירים ושמן אותם אם יש צורך.

במזג אוויר קר ומושלג

חיבורי נתיכים
חיבורי נתיכים יותכו למניעת שריפה במקרים בהם
זרם גבוה מנסה לזרום ד ר ך מער כות חשמל
מסוימות.

בתא הנוסעים

בתא מנוע

תיבת הנתיכים בתא הנוסעים ממוקמת מאחורי
מכסה הנתיכים מול מושב הנהג ,כמוצג באיור.
משוך את מכסה הנתיכים והסר אותו.

מיקום תיבת הנתיכים הינו בהתאם למוצג באיור.

במקרים של התכת חיבור הנתיך ,אנו ממליצים לך
לבדוק את הרכב.
מידע אודות חיבורי נתיכים ראה תחת הכותרת
“טבלת מיקומי הנתיכים בתא הנוסעים“ בעמוד
 10 18ותחת הכותרת “טבלת מיקומי הנתיכים
בתא המנוע“ בעמוד .10 19

אזהרה
£

אין להתקין במקום חיבורי נתיכים רכיב אחר
מסוג כלשהו .התקנת חיבור נתיך שאינו
מתאים ,עלולה להסתיים בהתלקחות דליקה
ברכב ,בנזק לרכוש ובפציעות חמורות עד
קטלניות.

1

דחוף את הלשונית

2

הסר את המכסה

10

נתיכים
מיקום תיבת הנתיכים
למניעת נזק למערכות החשמל כתוצאה מקצר או
עומס יתר ,מצויד כל מעגל בנפרד בנתיך הגנה.
ת יב ו ת ה נ ת י כ י ם נ מ צ א ו ת ב ת א ה נ ו ס ע י ם ו ב ת א
המנוע.
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נתיכים

הספק הנתיך
הספק הנתיך ושם מערכת החשמל עליה הוא מגן,
מצוינים על גבי הצד הפנימי של מכסה.

הערה
בתיבת הנתיכים שבתא המנוע יש נתיכים
רזרביים .הקפד תמיד להחליף נתיך בנתיך בעל
אותו הספק.

טבלת מיקום נתיכים בתא הנוסעים

10
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מס’

סימול

מערכת חשמל

הספק
באמפר

מס’

סימול

מערכת חשמל

הספק
באמפר

1

פנס אחורי )שמאלי(

7.5 A

20

מגב שמשה קדמית

20 A

2

מצית סיגריות

15 A

21

פנסי נסיעה לאחור

7.5 A

3

סליל הצתה

10 A

22

מפשיר אדים

30 A

4

מתנע

7.5 A

23

מחמם

30 A

24

מושב חשמלי

*40 A

25

רדיו

10 A

5

גג שמש

20 A

6

שקע אביזרים

15 A

7

פנס אחורי )ימני(

7.5 A

8

מראות חיצוניות

7.5 A

9

יחידת בקרת מנוע

7.5 A

10

יחידת בקרה

7.5 A

11

פנס ערפל אחורי

10 A

12

נעילת דלתות מרכזית

15 A

13

תאורה פנימית

10 A

14

מגב חלון אחורי

15 A

15

לוח מחוונים

7.5 A

16

ממסר

7.5 A

17

מושב מחומם

20 A

18

אופציה

10 A

19

מראת דלת מחוממת

7.5 A

יחידת בקרה
26

20 A

אלקטרונית

* :נתיך חיבור
£

יתכן ונתיכים מסוימים אינם מותקנים ברכב,
בהתאם למודל הרכב והמפרט הטכני.

£

הטבלה לעיל מפרטת את הציוד העיקרי
המתאים לכל נתיך.

נתיכים

טבלת מיקום נתיכים בתא המנוע

מערכת חשמל

מס’ סימול

פנס ראשי
F1
F2
F3

T / F SBF-1

נתיך)(B+

מערכת למניעת

SBF2

נעילת גלגלים )(ABS

פנס ראשי

F6

פנסי ערפל קדמיים

F7

הספק
באמפר

F8

*30A

F9

T/F

F10

-

*30A

SBF4

בקר החלונות
החשמליים

BF1
BF2

F12
-

) DC-DCשמע(

F19
15A

*30A

-

10A

אור גבוה )מני(

F11

30A

STOP

A/T

F18

F5

SBF3

F17

10A

צופר

מתג ההתנעה

-

15A

10A

*40A

מאותתי
חירום

F16

אור גבוה )שמאלי(

F4

מס’

אלטרנטור

אור נמוך )מני(

פנס ראשי

סימול

15A

F15

סימול

אור נמוך )שמאלי(

פנס ראשי

מערכת חשמל

הספק
באמפר

מס’

F20
F21

מערכת חשמל

-

תיבת הילוכים
אוטומטית

הספק
באמפר
7.5A
15A
20A

מזגן

20A

ETV

15A

חימום צינור דלק

20A

מתנע

7.5A

-

-

פנסים לנהיגה
באור יום

10A

F22

משאבת דלק

15A

מנוע מאוורר המצנן

20A

F23

מנוע

20A

T/F

20A

F24

-

-

-

#1

-

נתיך רזרבי

20A

שוטף
הפנסים

20A

#2

-

נתיך רזרבי

30A

פנס עצירה
)פנסי בלימה(

15A

-

-

10

* :נתיך חיבור

F13

סליל ההצתה

10A

F14

בקרת המנוע

7.5A

£

£

ייתכן ונתיכים מסוימים אינם מותקנים ברכבך,
בהתאם לדגם או למפרט
הטכני של הרכב.
הטבלה מפרטת את הציוד העיקרי המתייחס
לכל נתיך.
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נתיכים
תיבת הנתיכים אינה מכילה נתיכים רזרביים
של  10 ,7.5ו  15אמפר .אם אחד משני אלו
נשרף החלף אותו בהשאלה עם אחד
מהנתיכים המתאימים למערכות הבאות:

 10אמפר :אופציה
 15אמפר :מצית סיגריות
החלף את הנתיכים שהשאלת בחדשים
בהקדם האפשרי.

החלפת נתיכים
 .1לפני החלפת הנתיך ,כבה את המעגל החשמלי
הרלוונטי וסובב את מתג ההתנעה למצב
 LOCKאו כוון את מערכת ההפעלה למצב
.OFF
 .2הסר את חולץ הנתיכים ) (Aשנמצא בתוך
תיבת הנתיכים שבתא המנוע.

זיהוי הנתיכים
הספק
באמפר

10

הערה

7.5A

10A

אדום

15A

כחול

20A

צהוב
ירוק )סוג נתיך(

40A
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C

נתיך שרוף

צבע הנתיך
חום

30A

B

נתיך תקין

ורוד )סוג חיבור נתיך(
ירוק )סוג חיבור נתיך(

£

 .3בדוק את שיעור הנתיך הרלוונטי לתקלה ,כפי
שמצוין בטבלת הנתיכים שלעיל.

אם מערכת כלשהי אינה מתפקדת למרות
שהנתיך הרלוונטי לה תקין ,סימן שקיימת
תקלה במערכת עצמה ,או במקום אחר
כלשהו .אנו ממליצים לבדוק את הרכב
במרכז שירות מורשה.

החלפת נורה בפנסים
 .4הכנס נתיך חדש בעל שיעור אמפר זהה,
בעזרת חולץ הנתיך והכנס את הנתיך באותו
מיקום בתיבת הנתיכים.

החלפת נורה בפנסים
לפני החלפת הנורה וודא שהפנס כבוי .אל תיגע
באצבעותיך החשופות בחלק הזכוכית של הנורה.
שומן עורך שישאר על גבי הנורה יתאדה בעת
התחממות הנורה ,והאדים יתעבו על מחזיר האור
של הפנס ויעמעמו את האור.

זהירות

זהירות
£

אם לאחר פרק זמן קצר גם הנתיך החדש
נשרף ,אנו ממליצים לבדוק את מערכת
החשמל ברכב ,על מנת לאתר את הבעיה
ולתקן אותה.

£

לעולם אל תשתמש בנתיך בעל הספק
גבוה מההספק הנדרש ,או בתחליף )כגון
כבל או רדיד אלומיניום( .פעולות אלו עלולות
לגרום לחימום יתר של חוטי המעגל
החשמלי ולהוביל להתלקחות של אש.

£

מיד לאחר כיבוין ,הנורות חמות מאוד .בעת
החלפת הנורה המתן עד להתקררותה במידה
מספקת לפני שתיגע בה  .אחרת אתה עלול
להיכוות.
יש לטפל בנורות הלוגן בזהירות .הגז בתוך
נורת ההלוגן דחוס מאד ,לכן אם היא נופלת,
מקבלת מכה ,או נשרטת היא עלולה
להתנפץ.

£

לעולם אין להחזיק נורת הלוגן ביד חשופה,
כפפה מלוכלכת וכו’ .השמן שעל כפות הידיים
עלול לגרום לכך שהנורה תתנפץ בהדלקה
הבאה של הפנסים .אם משטח הזכוכית
מלוכלך ,יש לנקותו בעזרת אלכוהול ,מדלל
צבע וכו‘ ולהתקינו בחזרה לאחר ייבוש מוחלט.

£

הערה
£

£

£

אם אינך בטוח כיצד לבצע את העבודה
הנדרשת ,אנו ממליצים לך להתייעץ במרכז
שירות מורשה של מיצובישי.
הקפד לא לשרוט את מרכב הרכב בעת
הסרה של הפנס או של העדשות.
בגשם או בעת רחיצת הרכב יתכן ויווצר ערפל
בתוך הפנס .הדבר דומה לתופעה של
התעבות אדים על גבי זכוכית החלונות ביום
לח ,ואינו מעיד על תקלה כלשהי .בעת
הדלקת הפנס ,החום שיתפתח יסיר את
הערפל .יחד עם זאת ,במקרה של הצטברות
מים בתוך הפנס .אנו ממליצים לך לבדוק את
הפנס.

10

מיקום הנורה וההספק שלה
בעת החלפת נורה השתמש בנורה חדשה בעלת
הספק וצבע זהים.
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החלפת נורה בפנסים

מחוץ לרכב

 .6פנסי איתות צדדיים

הערה

)על המראה החיצונית( *1
£

חזית
כלי רכב עם פנסים ראשיים בעלי נורות
פריקה בעוצמה גבוהה
 .1פנס איתות פניה קדמי21W :
)(PY21W

 .2פנסי חניה  /פנסים לנהיגה באור יום

אין אפשרות לתקן או להחליף את נורת
מאותת הפניה הצדדי )על הכנף( לבדה.
התייעץ עם מרכז שירות מורשה של
מיצובישי.

מאחור

 .3פנסים ראשיים ,אור גבוה/נמוך(D5S) 25W :

.4

פנסי ערפל קדמיים(H16) 19W :

 .5פנסי איתות צדדיים )על הכנף(*5W :2* ,1

מלבד כלי רכב עם פנסים ראשיים בעלי נורות
פריקה בעוצמה גבוהה
 .1פנסי חניה(W5W) 5W :

10

 .2פנס איתות פניה קדמי21W :
)(PY21W/P21W

.3

 .6פנסי איתות צדדיים
)על המראה החיצונית( *1
* :1אם קיימים
* :2יש להחליף את הנורות במרכז שירות מורשה של
מיצובישי.

הקודים בסוגריים מציינים את סוגי הנורות.

פנסים ראשיים ,אור גבוה/נמוך60/55W :
)(H4

אזהרה

 .4סוג 1
פנסי ערפל קדמיים(H8) 35W :
פנסים לנהיגה באור יום(P13W) 13W :

סוג 2
פנסים לנהגיה באור יום(P13W) 13W :
 .5פנסי איתות צדדיים )על הכנף(*5W :2* ,1
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£

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.

 .1פנס בלימה עילי*
.2

פנס אחורי ופנס בלימה(P21/5W) 21/5W :

החלפת נורה בפנסים
.3

פנסי איתות אחוריים(PY21W) 21W :

.4

פנס ערפל אחורי )צד הנהג(*21W :
)(P21W

פנים הרכב

פנס נסיעה לאחור(P21W) 21W :

.5

תאורת לוחית הרישוי (W5W) 5W :

הקודים בסוגריים מציינים את סוגי הנורות.

הערה
* :חזית הרכב
£

בפנסים שלהלן מותקנות נורות לד במקום
נורות רגילות .לצורך תיקון או החלפה שלהן
פנה למרכז שירות מורשה של מיצובישי.
£

£

£

£

פנסי איתות צדדיים )על המראות
החיצוניות(.

ֲ.1

תאורת פנים אחורית8 W :

.2

תאורת פנים קדמית ומנורות קריאה*7.5 W :

.3

תאורת תא הכפפות1.4 W :

פנסי חניה )כלי רכב עם נורות פריקה
בעוצמה גבוהה בפנסים ראשיים(.
פנסים לנהיגה באור יום )כלי רכב עם
נורות פריקה בעוצמה גבוהה בפנסים
ראשיים(.
פנס בלימה עילי.

הערה
£

בעת הסטת הכיסוי העליון לכיוון החלק
האחורי של הרכב ,הסר את הרתמות מעל
ווי מסנן האוויר ).(C

10

פנסים ראשיים )נורות הלוגן(
 .1בעת החלפת נורה בצד ימין של הרכב ,הסר
את המלחצות ) (Aשל מסנן האוויר ,והסט את
הכיסוי העליון ) (Bכלפי החלק האחורי של
הרכב.
* :חזית הרכב
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החלפת נורה בפנסים

פנסי חניה

הערה
£

 .1בעת החלפת הנורה בצד שמאל של הרכב,
הסר את המהדק ) .(Aהמצמיד את צינורית
מכל השטיפה כלפי מטה ,והסט את
הצינורית לכיוון החלק האחורי של הרכב.

לאחר החלפת הנורה וודא שהצירים בחזית
הרכב יציבים.

 .4נתק את הקפיץ ) ,(Cהמאבטח את הנורה
והסר את נורת הפנס הראשי.
 .2נתק את המחבר ).(A

 .2כדי להסיר את הנורה ,סובב את בית הנורה
הנורה נגד כיוון השעון ולאחר מכן משוך את
הנורה החוצה מתוך בית הנורה.

10
 .5להתקנת הנורה ,בצע את שלבי ההסרה
בסדר הפוך.
.3

הסר את הכיסוי האוטם ).(B
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החלפת נורה בפנסים
 .2סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון ,ואז כדי
לחלץ את הנורה ,סובב אותה נגד כיוון השעון
תוך שאתה לוחץ עליה.

 .ֱ3להתקנת הנורה ,בצע את שלבי ההסרה
בסדר הפוך.

פנסי איתות קדמיים
מלבד כלי רכב עם נורות פריקה בעצמה
גבוהה בפנסים הראשיים
 .1בעת החלפת הנורה בצד שמאל של הרכב,
הסר את המהדק ) (Aהמצמיד את צינורית
מכל השטיפה כלפי מטה ,והסט את
הצינורית כלפי החלק האחורי של הרכב.

 .3להתקנת הנורה ,בצע את שלבי ההסרה
בסדר הפוך.

כלי רכב עם נורות פריקה בעצמה גבוהה
בפנסים הראשיים
 .1בעת החלפת הנורה בצד שמאל של הרכב,
הסר את המהדק ) (Aהמצמיד את צינורית
מכל השטיפה כלפי מטה ,והסט את
הצינורית כלפי החלק האחורי של הרכב.

 .3להתקנת הנורה ,בצע את שלבי ההסרה
בסדר הפוך.

פנסי ערפל קדמיים* /פנסים
לנהיגה באור יום

10

 .1הכנס מברג שטוח שקצהו מכוסה בפיסת
בד מתחת לקצה של המכסה ) ,(Aוחלץ את
המכסה בעדינות ובזהירות.
 .2סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון ,ואז כדי
לחלץ את הנורה סובב אותה נגד כיוון השעון
תוך שאתה לוחץ עליה.
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החלפת נורה בפנסים

החלפת נורה בפנסים

הערה
£

פנס לנהיגה באור יום

פנס ערפל קדמי

בעת שחרור הברגים של פנס הערפל,
היזהר שלא להזיז בטעות את בורג כוונון
האלומה.

 .5להתקנת הנורה ,בצע את שלבי ההסרה
בסדר הפוך.

 .2הסר את שלושת הברגים ) (Bולאחר מכן את
הפנס.
 .3כדי להסיר את בית הנורה ,סובב אותו נגד
כיוון השעון.

פנסים אחוריים משולבים
 .1פתח את הדלת האחורית )ראה הסבר תחת
הכותרת “דלת אחורית“ בעמוד .(3 20
 .2הסר את הברגים ) (Aהמחזיקים את הפנס.

10

 Dפנס ערפל קדמי
 Eפנס לנהיגה באור יום
 .4משוך את הנורה ) ,(Gתוך כדי לחיצת
הלשונית ) (Fכלפי מטה.
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החלפת נורה בפנסים
כדי להסיר את הנורה ,יש למשוך אותה
החוצה.

 .3הסט את הפנס לכיוון החלק האחורי של
הרכב והסר את המהדקים ).(B

 Eפנס ערפל אחורי )צד הנהג(*  /פנס נסיעה
לאחור
כדי להסיר את הנורה ,יש למשוך אותה
החוצה.
 .5להתקנת הנורה ,בצע את שלבי ההסרה
בסדר הפוך.

הערה
£

 .4כדי להסיר את בתי הנורות )עם הנורות
שבתוכם( ,יש לסובב כל אחד מהם נגד כיוון
השעון.

בעת החזרת הפנס למקומו ,יש לכוון את
הפינים ) (Fואת המהדק ) (Gשעל הפנס
אל הנקבים ) (Hשעל מרכב הרכב.

הערה
£

כדי להימנע משריטת העדשה והמרכב,
עטוף את קצה המברג בפיסת בד.

 .2כדי להסיר את בית הנורה ואת מכלול הפנס,
סובב את שניהם יחד נגד כיוון השעון .כעת
משוך את הנורה החוצה.

10

 Cפנס אחורי ופנס בלימה
כדי להסיר את הנורה ,יש לסובב אותה נגד
כיוון השעון ותוך כדי כך ללחוץ עליה.
 Dפנס איתות אחורי

תאורת לוחית הרישוי
 .1הכנס מברג שטוח שקצהו מכוסה בפיסת
בד אל תוך מכלול הפנס ,וחלץ אותו בעדינות
ובזהירות.
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החלפת נורה בפנסים

החלפת נורה בפנסים
 .3להתקנת הנורה ,בצע את שלבי ההסרה
בסדר הפוך.

הערה
£

בעת החזרת הפנס למקומו ,הכנס אל
מרכב המכונית תחילה את וו ) (Aשנמצא
בצד ימין של הפנס.

הערה
£

10

תאורת פנים קדמית ומנורות
קריאה*
 .1הכנס מברג שטוח אל תוך החריץ של
העדשה וחלץ אותה בעדינות ובזהירות.
הסר את הנורה מתושבת הפנס.
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כדי להימנע משריטת העדשה ,עטוף את
קצה המברג בפיסת בד.

 .2להתקנת הנורה ,בצע את שלבי ההסרה
בסדר הפוך.

הערה
£

בעת התקנת העדשה ,כוון את שתי
הלשוניות שעל העדשה אל שני הנקבים
שבדופן הרכב.

החלפת נורה בפנסים

תאורת פנים אחורית

תאורת תא הכפפות

 .1הכנס מברג שטוח אל תוך החריץ של
העדשה וחלץ אותה בעדינות ובזהירות.

את נורת המנורה שבתא הכפפות יש להחליף
במרכז שירות מורשה של חברת מיצובישי.

הסר את הנורה מתושבת הפנס.

מיסוך הפנסים הראשיים
בעת מעבר למדינה בה נוהגים בצד ההפוך של
הכביש מזה הנהוג במדינה בה רכשת את רכבך,
יש למסך את הפנסים ,על מנת להימנע מסנוור
הנהגים הנוסעים מולך.

הערה
£

הערה
£

כדי להימנע משריטת העדשה ,עטוף את
קצה המברג בפיסת בד.

 .2להתקנת הנורה ,בצע את שלבי ההסרה
בסדר הפוך.

הערה
£

בעת התקנת העדשה ,כוון את שתי
הלשוניות שעל העדשה אל שני הנקבים
שבדופן הרכב.

בעת החזרת העדשה למקומה ,אל תכניס
את הלשוניות שבשני צדיה אל דופן הרכב בו
זמנית .תחילה הכנס שתי לשוניות
שנמצאות בצד אחד של העדשה ,ולאחר
מכן את שתי הלשוניות שנמצאות בצדה
השני.

פנסים ראשיים עם נורות פריקה
בעוצמה גבוהה
אין צורך לבצע פעולה כלשהי.

10
פנסים ראשיים עם נורות הלוגן
יש למסך את הפנסים על פי ההנחיות שלהלן:
 .1כבה את הפנסים הראשיים ,והמתן עד
שיתקררו.
 .2הכן את מדבקה ) ,(Aלהדבקה על הפנס
הימני ועל הפנס השמאלי ,כפי שמודגם
באיור.

תחזוקה 10-29

החלפת נורה בפנסים

החלפת נורה בפנסים

הערה
£

השתמש במדבקה שחוסמת את האור
במידה מספקת .שימוש במדבקה שאינה
חוסמת את האור לא תחסום את האור.

 .3עמוד מול הפנס ,והנח את נקודה ) (Cשעל
המדבקה על גבי נקודת המרכז של הפנס
הראשי ) ,(Bכעת הדבק את המדבקה לאורך
הקו המקווקו האנכי.

הערה
£

עדשה שמאלית

ישר את הקו האנכי המקווקו בהתאם
למחזיר האור של הפנס הראשי.

10

 10-30תחזוקה

עדשה ימנית
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11

תוויות מידע של הרכב
3
4
5
6
7

תוויות מידע של הרכב
מספר זיהוי )שלדה( של הרכב

קוד דגם תיבת ההילוכים
יחס העברה סופי
קוד צבע המרכב
קוד פנים הרכב
קוד אופציונלי

מספר הזיהוי של הרכב מוטבע במקום המוצג
באיור.

דגם/מספר מנוע
על הלוחית מפורטים קודי דגם של הרכב ,דגם
המנוע ,דגם תיבת ההילוכים ,צבע המרכב וכו‘.
יש להשתמש במספר זה בעת הזמנת חלקי
חילוף.

11
לוחית קוד מידע של הרכב
לוחית קוד המידע של הרכב ממוקמת כפי שמוצג
באיור.

1
2
 11-2נתונים טכניים

קוד דגם הרכב
קוד דגם המנוע

דגם המנוע ומספר המנוע מוטבעים על בלוק
הצילינדרים של המנוע כמוצג באיור.

מידות הרכב

מידות הרכב
תא נוסעים

club

11

נתונים טכניים 11-3

מידות הרכב

תא נוסעים club

11
*1
*2

1

מפשק קדמי

2

רוחב כללי

3

שלוחה קדמית

4

בסיס הגלגלים

5

שלוחה אחורית

6

אורך כללי

7

מרווח גחון קדמי )ריק(

8

גובה כללי )ריק(

9

מפשק אחורי

 1,520מ“מ
 1,815מ“מ 1,785 ,מ“מ*1

 865מ“מ
 3,000מ“מ
ללא פגוש אחורי

 1,330מ“מ

עם פגוש אחורי

 1,410מ“מ

ללא פגוש אחורי

 5,195מ“מ

עם פגוש אחורי

 5,275מ“מ

 1,515מ“מ

10

אורך משטח העמסה

 1,850מ“מ

11

רוחב משטח העמסה

 1,470מ“מ

12

גובה משטח העמסה

 845מ“מ 850 ,מ“מ*1

כלי רכב עם פגוש רחב
כלי רכב עם מסגרת הגנה אחורית

הערה
£

 200מ“מ 205 ,מ“מ*1
 1,775מ“מ 1,780 ,מ“מ* 1,790 ,1מ“מ*2

האורך הכללי והרוחב הכללי של הרכב עשויים להשתנות בהתאם לציוד המותקן ברכב.

 11-4נתונים טכניים

מידות הרכב

רדיוס סיבוב מינימלי

מרכב

 6.3מטר

גלגלים

 5.9מטר

11

נתונים טכניים 11-5

מידות הרכב

תא נוסעים כפול

11

 11-6נתונים טכניים

מידות הרכב

תא נוסעים כפול

*

 1,520מ“מ

1

מפשק קדמי

2

רוחב כללי

3

שלוחה קדמית

 865מ“מ

4

בסיס הגלגלים

 3,000מ“מ

5

שלוחה אחורית

6

אורך כללי

7

מרווח גחון קדמי )ריק(

8

גובה כללי )ריק(

 1,815מ“מ 1,785 ,מ“מ*

ללא פגוש אחורי

 1,340מ“מ

עם פגוש אחורי

 1,420מ“מ

ללא פגוש אחורי

 5,205מ“מ

עם פגוש אחורי

 5,285מ“מ
 200מ“מ 205 ,מ“מ*
 1,775מ“מ 1,780 ,מ“מ*

9

מפשק אחורי

 1,515מ“מ

10

אורך משטח העמסה

 1,520מ“מ

11

רוחב משטח העמסה

 1,470מ“מ

12

גובה משטח העמסה

 845מ“מ 850 ,מ“מ*

11

כלי רכב עם פגוש רחב

רדיוס סיבוב מינימלי
מרכב

 6.3מטר

גלגלים

 5.9מטר

נתונים טכניים 11-7

ביצועי הרכב

ביצועי הרכב
תא נוסעים Club
פריט

כלי רכב ללא פגוש רחב

כלי רכב עם פגוש רחב

 169קמ“ש

 179קמ“ש

מהירות מרבית

תא נוסעים כפול
פריט
מהירות מרבית
*:

11

כלי רכב ללא פגוש רחב
 169קמ“ש

כלי רכב עם פגוש רחב
תיבת הילוכים ידנית

תיבת הילוכים אוטומטית

 174קמ“ש 179 ,קמ“ש*

 173קמ“ש 177 ,קמ“ש*

כלי רכב עם הספק מנוע גבוה

משקל הרכב
תא נוסעים Club
כלי רכב ללא פגוש רחב

כלי רכב עם פגוש רחב

פריט
ללא חלקים אופציונליים

 1,820ק“ג
ֲ
ֵַ

 1,840ק“ג

עם כל החלקים האופציונליים

 1,900ק“ג

 1,925ק“ג

משקל עצמי

 11-8נתונים טכניים

משקל הרכב

פריט

כלי רכב ללא פגוש רחב

משקל כולל מרבי
עומס מרבי על הסרן

משקל גרירה מרבי

קדמי

 2,850ק“ג
 1,260ק“ג

אחורי

 1,840ק“ג

עם בלמים

 3,000ק“ג

ללא בלמים

 750ק“ג

משקל אנכי מרבי על וו הגרירה
משקל כולל משולב מרבי
משקל מרבי מותר של התקן חיבור
מספר מושבים )כולל נהג(
*

כלי רכב עם פגוש רחב

 120ק“ג
 5,820ק“ג
 34ק“ג
 4אנשים 2 ,אנשים*

כלי רכב שאין בהם מושבים אחוריים.

11

הערה
£

נתונים טכניים של הגרור מציינים את המלצת היצרן.

נתונים טכניים 11-9

משקל הרכב

תא נוסעים כפול
4WD
פריט

משקל
עצמי

2WD
Hi-Rider

ללא תוספות אופציונליות

 1,765ק“ג

עם כל התוספות האופציונליות  1,860ק“ג 1,855 ,ק“ג*1

משקל כולל מותר
עומס מרבי על הסרן

משקל מרבי לגרירה

 2,800ק“ג

כלי רכב ללא
פגוש רחב

כלי רכב ללא
פגוש רחב

כלי רכב עם
פגוש רחב

 1,870ק“ג

 1,875ק“ג

 1,870ק“ג

 1,875ק“ג

 1,965ק“ג

 1,955ק“ג

 1,965ק“ג

 1,955ק“ג

 2,900ק“ג

 2,905ק“ג

 2,900ק“ג

 2,910ק“ג

כלי רכב עם
פגוש רחב

קדמי

 1,260ק“ג

אחורי

 1,840ק“ג

עם בלמים

 2,700ק“ג

ללא בלמים
משקל אנכי מרבי על וו הגרירה

11

תיבת הילוכים ידנית

משקל כולל משולב מרבי

 3,100ק“ג
 750ק“ג

 110ק“ג
 5,450ק“ג

 125ק“ג
 5,950ק“ג

משקל מרבי מותר של התקן חיבור

 34ק“ג

מספר מושבים )כולל נהג(

 5אנשים

* :1כלי רכב המצוידים במערכת ”עצור וסע“

הערה
£

נתונים טכניים של הגרור מציינים את המלצת היצרן.

 11-10נתונים טכניים

תיבת הילוכים אוטומטית

נתונים טכניים של המנוע

נתונים טכניים של המנוע
דגם המנוע

4N15

מס‘ צילינדרים

ִ 4בטור

נפח כללי
קדח
מהלך
גל הזיזים
הכנת תערובת
הספק מרבי )(EEC net
מומנט מרבי )(EEC net
*

 2,442סמ“ק
 86.0מ“מ
 105.1מ“מ
עילי כפול
הזרקה אלקטרונית ישירה
 3,500 / 113 kWסל“ד  3,500 / 133 kWסל“ד*
 2,500-1,500 / 380 N.mסל“ד 2,500 / 430 N.m ,סל“ד

לכלי רכב עם הספק מנוע גבוה

11

נתונים טכניים 11-11

מערכת חשמל

מערכת חשמל
פריט

למעט לכלי רכב עם מערכת
”עצור וסע“

מתח

כלי רכב עם מערכת
”עצור וסע“

12 V
דגם )(JIS

מצבר

קיבולת )(5HR

זרם אלטרנטור

*95D3IL, 115D31L

T-105

*64 Ah, 72 Ah

73Ah

*95A, 130A

*95A, 130A

* אופציונלי

הערה
£

בכלי רכב עם מערכת ”עצור וסע“ ,יש לפנות למרכז שירות מורשה של מיצובישי לצורך החלפת המצבר.

11
צמיגים וגלגלים
צמיג
מידה

גלגל

היסט

 11-12נתונים טכניים

205/R 16C 8PR 110/108R

245/70R 16 111S RF

245/65R 17 111S

16x6J, 16x6JJ

16x7J

17x7 1/2 J

 38מ“מ

תצרוכת דלק

הערה
התקשר למרכז שירות מורשה של מיצובישי למידע אודות השילוב המותקן ברכבך.

£

תצרוכת דלק
נסיעה משולבת
תצרוכת דלק

פריט

) CO2ג’/ק”מ(

)ליטר 100/ק“מ(

נסיעה עירונית
תצרוכת דלק
)ליטר 100/ק“מ(

נסיעה בינעירונית
תצרוכת דלק
)ליטר 100/ק“מ(

6M/T

עם ”עצור וסע“

166

6.3

7.5

5.6

5A/T

ללא ”עצור וסע“

185

7.0

8.1

6.4

6M/T

עם ”עצור וסע“

169

6.4

7.6

5.7

2WD Hi-Rider

4WD

הערה
£

הנתונים המוצגים אינם מהווים ערובה לתצרוכת הדלק ברכב ספציפי.
הרכב הספציפי עצמו לא נבדק וייתכנו שינויים בלתי נמנעים בכלי רכב מאותו דגם .בנוסף ,ייתכן ורכב זה כולל שינוים ייחודיים .יתר על כן,
סגנון הנהיגה של הנהג כמו גם תנאי הדרך והתנועה ושיעור הנהיגה ברכב והאחזקה הסטנדרטית משפיעים על תצרוכת הדלק.

נתונים טכניים 11-13

11

קיבולים

קיבולים

11
מס’ פריט
1

נוזל קירור מנוע )כולל  0.65ליטר במיכל ההתפשטות(

2

נוזל תיבת הילוכים אוטומטית*1

 11-14נתונים טכניים

כמות

חומרי סיכה מומלצים

 7.7ליטר

MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE
 COOLANT PREMIUMאו דומה*2

 10.9ליטר

MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-PA

זהירות
£

ברכב עם תיבת הילוכים אוטומטית ,יש להשתמש בנוזל תיבת הילוכים מסוג  MITSUBISHI GENUINE ATFבלבד .שימוש בנוזל אחר עלול לגרום נזק
לתיבת ההילוכים.

כמות

מס’ פריט

חומרי סיכה מומלצים
נוזל בלמים  DOT3או DOT4

3

נוזל בלמים

כנדרש

4

נוזל מצמד*1

כנדרש

נוזל בלמים  DOT3או DOT4

5

נוזל הגה כוח

כנדרש

MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF

6

שמן
מנוע

אגן שמן

 8.0ליטר

מסנן

 0.3ליטר

מצנן שמן

 0.1ליטר

7

נוזל שטיפה שמשה

 4.2ליטר

8

נוזל תיבת הילוכים ידנית*1

 2.2ליטר

9

Super select 4WD II

 1.34ליטר

Easy select 4WD

 1.15ליטר

שמן תיבת העברה

ראה עמוד 10 5

11
MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR
 OIL ECO APIסווג GL4, SAE 75W-80

נתונים טכניים 11-15

כמות

מס’ פריט
2WD

10

שמן
דיפרנציאל

 2.3ליטר
קדמי
אחורי

11

 1.2ליטר

4WD

קרר מערכת מיזוג אוויר

חומרי סיכה מומלצים
MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear
 OIL ECOLOGY APIסווג GL4, SAE 75W-80

 2.3ליטר
 540 500גרם

HFC-134a

* :1אם קיים
* :2נוזל קירור תואם מאיכות גבוהה המבוסס על אתילן גליקול ,ללא סיליקט ,אמין ,ניטרט ובוראט בטכנולוגיה היברידית אורגנית להחלפות ארוכות.

11

 11-16נתונים טכניים

אינדקס

634 ..................................................................... EASY Select 4WD
639 ..................................................................... Super Select 4WD

ב
בטיחות
מושב בטיחות לילד 410 .............................................................................

א

בדיקת חגורות הבטיחות 421 ............................................................................

אביזרים

ביצועי הרכב 118 .....................................................................................................

התקנת אביזרים 24 ...............................................................................................

בלמים

ביצוע שינויים/התקנות במערכות הדלק או החשמל 25 ...............

בלם חניה 65 .............................................................................................................

אזורי אחסון 722 ......................................................................................................

בלימה 653 ................................................................................................................

מחזיק כוסות 724 .........................................................................................

סייען זינוק בעליה 654 .................................................................................

מחזיק בקבוקים 725 ...................................................................................

מערכת סייען בלם* 655 .............................................................................

ווי תליה 725 ....................................................................................................

מערכת פנסי בלימת חירום* 656 ...........................................................

ידית אחיזה 725 .............................................................................................

מערכת למניעת נעילת בלמים* )656 ...................................... (ABS

וו לתליית מעילים* 726 ...............................................................................
רצועה קשירה לערכת עזרה ראשונה ומשולש
האזהרה* 726 .................................................................................................
איתות  ידית 518 ..................................................................................................

בקרות )ראה לוח מחוונים(
בקרת שיוט* 662 ....................................................................................................
אזהרת שמירת נתיב )667 ............................................................... *(LDW
מצלמה אחורית 670 ..........................................................................................

אימובילייזר אלקטרוני )שולל התנעה נגד גניבה( 32 ................................
אורות מצוקה  מתג 519 ...................................................................................

אינדקס
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ג

מערכת נעילה כפולה* 318 .......................................................................

גלגל

”מנעול לבטיחות הילדים” בדלתות האחוריות
)תא נוסעים כפול( 320 .................................................................................

כיצד להחליף גלגל 89 ..................................................................................
גרירה.
גרירה 816 .........................................................................................................
עומסי מטען 674 ...........................................................................................
גרירת גרור 674 ........................................................................................................

דלת אחורית 320 ....................................................................................................

ה
היגוי
כוונון גובה ומרחק של גלגל הגה 67 .......................................................

מערכת יציבות גרור* )661 ............................................................ (TSA

מערכת הגה כוח 658 ..................................................................................
נעילת גלגל הגה 615 ...................................................................................

ד

מתג התנעה* 612 ........................................................................................

דלק
בחירת סוג דלק 22 .......................................................................................
מילוי מיכל הדלק 22 .....................................................................................
ניקוז מערכת הדלק 8 5 .............................................................................
הוצאת מים ממסנן הדלק 85 ...................................................................
תצרוכת דלק 1113 ......................................................................................

מתג מנוע 613 ...............................................................................................
התנעה והדממת המנוע 617 .............................................................................
התנעת חירום 8 2 ..................................................................................................

ו

דלתות

ווי תליה 725 ..............................................................................................................

דלתות 316 ................................................................................................................

וו לתליית מעילים* 726 .........................................................................................

נעילת דלתות מרכזית* 317 .....................................................................

רצועה קשירה לערכת עזרה ראשונה ומשולש האזהרה* 726 .............
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חלונות

ח

הפעלת חלונות ידניים* 321 ......................................................................

חגורת בטיחות

הפעלת חלונות חשמליים* 321 ..............................................................

חגורות בטיחות 46 ..................................................................................................
חגירת חגורה במהלך הריון 49 ...........................................................................
מערכת מותחנים של חגורת בטיחות

חלקים מקוריים 25 .................................................................................................
חניה 66 .......................................................................................................................

ומערכת מגביל כוח* 49 ...............................................................................
מושב בטיחות לילד 410 .............................................................................

ט

בדיקת חגורות הבטיחות 421 ..................................................................

טיפול ברכב
אמצעי זהירות 9  2 .......................................................................................

חירום  במקרה
אם הרכב מתקלקל 8 2 .............................................................................

ניקוי פנים הרכב 9  2 ...................................................................................

התנעת חירום 8 2 ........................................................................................

ניקוי חיצוני של הרכב 9  3 .........................................................................

חימום יתר של המנוע 8 3 .........................................................................
ניקוז מערכת הדלק 8 5 .............................................................................
הוצאת מים ממסנן הדלק 85 ...................................................................

י
ידית אחיזה 725 .......................................................................................................

כלי עבודה ,מגבה וידית מגבה 86 ...........................................................
כיצד להחליף גלגל 89 ..................................................................................
גרירה 816 .........................................................................................................
הפעלה בתנאים קשים 820 .....................................................................

כ
כלי עבודה ,מגבה וידית מגבה 86 .....................................................................
כריות אוויר*  מערכת ריסון נוספת )421 ........................................ (SRS
מתג  ON/OFFשל כרית אוויר נוסע קדמי 424 ..................................
אינדקס
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כרית אוויר לברכי הנהג 425 ......................................................................

מתג פנס ערפל* 519 ..................................................................................

טיפול במערכת כריות אוויר 432 .............................................................

מתג מגבים ומתזים 520 ............................................................................

מערכת כרית אוויר לנהג ולנוסע הקדמי 425 .....................................

מתג הפשרה של החלון אחורי 525 .......................................................

נורית אזהרה למערכת כריות אוויר 431 ...............................................

מתג צופר 526 ...............................................................................................

כרית אוויר ווילון מערכת 429 .................................................................
כרית אוויר צדדיות מערכת 428 ............................................................

מ
מאפרה 718 ..............................................................................................................

ל

מגבים

לוח מחוונים ובקרות

החלפת להבי מגבים 1015 .................................................................................

מחוונים 52 .......................................................................................................

מגבה וידית מגבה 86 .............................................................................................

צג מידע רבתכליתי 52 ..............................................................................
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נוריות חיווי של ואזהרה )צג מידע רב תכליתי( 511 .........................

מגני שמש 717 ........................................................................................................

נוריות חיווי 512 ...............................................................................................

מדריך מהיר 110ְ .....................................................................................................

נוריות אזהרה 513 .........................................................................................

כוונון המושב 42 .......................................................................................................

מתג תאורה משולב פנסים ראשיים ואור נמוך 515 ........................

מושבים קדמיים 42 ................................................................................................

מתג כיוון פנסים ראשיים* 518 ................................................................

מושבים אחוריים* 44 .............................................................................................

ידית איתות 518 .............................................................................................

משענות ראש* 45 ..................................................................................................

מתג תאורת חירום 519 ..............................................................................

מידע כללי

אינדקס

אינדקס

בחירת סוג דלק 22 .................................................................................................

מחזיק כוסות 724 ...................................................................................................

מילוי מיכל הדלק 22 ...............................................................................................

מחזיק בקבוקים 725 .............................................................................................

התקנת אביזרים 24 ...............................................................................................

מידות הרכב 113 .....................................................................................................

ביצוע שינויים/התקנות במערכות הדלק או החשמל 25 ........................

מידע על סילוק מצברים משומשים 26 ..........................................................

חלקים מקוריים 25 .................................................................................................

מיזוג אוויר

שמני מנוע משומשים ,הוראות בטיחות וסילוק 26 ...................................

פתחי אוורור 73 ..............................................................................................

מחוונים 52 .................................................................................................................

חימום/מיזוג אוויר ידני* 75 .........................................................................

צג מידע רבתכליתי 52 ..............................................................................

מיזוג אוויר אוטומטי* 79 .............................................................................

נוריות חיווי של ואזהרה )צג מידע רב תכליתי( 511 .........................

עצות חשובות להפעלת מערכת מיזוג האוויר 716 .........................

נוריות חיווי 512 ...............................................................................................

מטהר אוויר* 717 ..........................................................................................

נוריות אזהרה 513 .........................................................................................

ממיר קטליטי 103 ..................................................................................................

מתג תאורה משולב פנסים ראשיים ואור נמוך 515 ........................

מנוע

מתג כיוון פנסים ראשיים* 518 ................................................................

אם הרכב מתקלקל 8 2 .............................................................................

ידית איתות 518 .............................................................................................

חימום יתר של המנוע 8 3 .........................................................................

מתג תאורת חירום 519 ..............................................................................

מכסה מנוע 104 ............................................................................................

מתג פנס ערפל* 519 ..................................................................................

מנורות פנימיות 720 ..............................................................................................

מתג מגבים ומתזים 520 ............................................................................

מסנן חלקיקי דיזל *)620 ......................................................................... .(DPF

מתג הפשרה של החלון אחורי 525 .......................................................

הפעלת מגדש טורבו* 621 ........................................................................

מתג צופר 526 ...............................................................................................
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מערכת כניסה חכמה* 33 .........................................................................

מערכות סיוע לנהג
בדיקה ואחזקה לאחר נסיעה בתנאים קשים 651 ..........................

מערכת הפעלה חכמה* 37 ......................................................................

בלימה 653 .......................................................................................................

תיבת הילוכים ידנית* 625 ..........................................................................

 סייען זינוק בעליה 654 ............................................................................

תיבת הילוכים אוטומטית מצב ספורט  5 A/Tהילוכים627 ......... ,

 מערכת סייען בלם* 655 ........................................................................

מפתחות

 מערכת פנסי בלימת חירום* 656 ......................................................

מפתחות 32 ....................................................................................................

זהירות בנהיגת רכב עם הנעה ל 4גלגלים* 651 ............. 4WD

תגית מספר המפתח 32 ............................................................................

מערכת עצור וסע*

)(AS&Go

622 .............................................

מצבר

מערכת הנעה ל 4גלגלים 634 ....................... *Easy Select 4WD

מצבר 1010 .....................................................................................................

מערכת הנעה ל 4גלגלים 639 ..................... *Super Select 4WD

מידע על סילוק מצברים משומשים 26 ................................................

נועל דיפרנציאל אחורי * 644 ....................................................................

מצית סיגריות 719 ..................................................................................................

פעולת מערכת הנעה ל 4גלגלים* 648 .................................. 4WD

מצלמה אחורית 670 .............................................................................................

מערכת למניעת נעילת בלמים* )656 ...................................... (ABS

מראה

מערכת הגה כוח 658 ..................................................................................

מראה פנימית 68 ..........................................................................................

מערכת יציבות פעילה ובקרת אחיזה* )658 ....................... (ASTC

מראות חיצוניות 69 .......................................................................................

מערכת יציבות גרור* )661 ............................................................ (TSA

מראת איפור* 718 ........................................................................................

בקרת שיוט* 662 ..........................................................................................

משקל הרכב 118 ....................................................................................................

אזהרת שמירת נתיב )667 ......................................................... *(LDW

מתג תאורה משולב פנסים ראשיים ואור נמוך 515 ..................................

מצלמה אחורית 670 ....................................................................................

מתג כיוון פנסים ראשיים* 518 ................................................................
ידית איתות 518 .............................................................................................
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מתג תאורת חירום 519 ........................................................................................

נוריות חיווי  /נוריות אזהרה

מתג פנס ערפל* 519 ...........................................................................................

נוריות חיווי של ואזהרה )צג מידע רב תכליתי( 511 .........................

מתג מגבים ומתזים 520 ......................................................................................

נוריות חיווי 512 ...............................................................................................

מתג הפשרה של החלון אחורי 525 .................................................................

נוריות אזהרה 513 .........................................................................................

מתג צופר 526 .........................................................................................................

ניקוי
ניקוי פנים הרכב 9  2 ...................................................................................
ניקוי חיצוני של הרכב 9  3 .........................................................................

נ
נהיגה חסכונית 62 ..................................................................................................
נהיגה ,אלכוהול ותרופות 63 ...............................................................................
טכניקות לנהיגה בטוחה 63 ......................................................................
המלצות להרצה 64 ......................................................................................
הפעלה בתנאים קשים 820 .....................................................................
נוזל
נוזל קירור מנוע 106 ...............................................................................................
נוזל שטיפת שמשה 108 .....................................................................................
נוזל בלמים 108 .......................................................................................................
נוזל מצמד* 109 ......................................................................................................
נוזל הגה כוח 109 ...................................................................................................

נעילת וביטול הנעילה
מפתחות 32 ....................................................................................................
תגית מספר המפתח 32 ............................................................................
אימובילייזר אלקטרוני )שולל התנעה נגד גניבה( 32 .......................
מערכת כניסה חכמה* 33 .........................................................................
מערכת הפעלה חכמה* 37 ......................................................................
דלתות 316 ......................................................................................................
נעילת דלתות מרכזית* 317 .....................................................................
מערכת נעילה כפולה* 318 .......................................................................
”מנעול לבטיחות הילדים” בדלתות האחוריות
)תא נוסעים כפול( 320 .................................................................................
דלת אחורית 320 ...........................................................................................
הפעלת חלונות ידניים* 321 ......................................................................
אינדקס
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הפעלת חלונות חשמליים* 321 ..............................................................
נתיכים
נתיכים  ממסרים 1017 ...........................................................................
נתיכים 1017 ...................................................................................................
נתונים טכניים

צ
צג מידע רבתכליתי 52 ........................................................................................
צופר  מתג 526 .....................................................................................................
צמיגים וגלגלים  נתונים טכניים 1112 .........................................................
צמיגים 1012 ............................................................................................................

ביצועי הרכב 118 ...........................................................................................
מידות הרכב 113 ...........................................................................................
משקל הרכב 118 ..........................................................................................
מערכת חשמל 1112 ...................................................................................

ק
קיבול ,נוזלים 1114 .................................................................................................

נתונים טכניים של המנוע 1111 ..............................................................
צמיגים וגלגלים 1112 ..................................................................................

ש

קיבול ,נוזלים 1114 .......................................................................................

שמן מנוע 105 ..........................................................................................................

תוויות מידע של הרכב 112 .......................................................................

שקע חשמלי לאביזרים 719 ...............................................................................

תצרוכת דלק 1113 ......................................................................................

שעון דיגיטלי* 720 ...................................................................................................

ת

פ
פנסי הרכב
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תאורה

החלפת נורות פנסים 1021 ......................................................................

מתג תאורה משולב פנסים ראשיים ואור נמוך 515 ........................

מיסוך פנסים ראשיים 1029 ......................................................................

מתג כיוון פנסים ראשיים* 518 ................................................................

אינדקס

אינדקס

ידית איתות 518 .............................................................................................

החלפת נורות פנסים 1021 ......................................................................

מתג תאורת חירום 519 ..............................................................................

מיסוך פנסים ראשיים 1029 ......................................................................

מתג פנס ערפל* 519 ..................................................................................

תוויות מידע של הרכב 112 .................................................................................

מנורות פנימיות 720 ....................................................................................

תיבת הילוכים ידנית* 625 ...................................................................................

תחזוקה

תיבת הילוכים אוטומטית מצב ספורט  5 A/Tהילוכים627 ................... ,

אמצעי זהירות 102 .......................................................................................
ממיר קטליטי 103 .........................................................................................
מכסה מנוע 104 ............................................................................................
שמן מנוע 105 ................................................................................................
נוזל קירור מנוע 106 .....................................................................................
נוזל שטיפת שמשה 108 ...........................................................................
נוזל בלמים 108 ..............................................................................................
נוזל מצמד* 109 ............................................................................................
נוזל הגה כוח 109 ..........................................................................................
מצבר 1010 .....................................................................................................
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צמיגים 1012 ...................................................................................................
החלפת להבי מגבים 1015 .......................................................................
תחזוקה כללית 1016 ..................................................................................
נתיכים ממסרים 1017 .............................................................................
נתיכים 1017 ...................................................................................................
אינדקס
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מידע הדרוש בתחנת דלק
קיבול
דלק

דרישות
הדלק

 75ליטרים
סולר בעל מספר צ'טאן מ  51ומעלה )בהתאם לתקן
ראה בפרק "מידע כללי" מידע אודות הדלק.

שמן מנוע

ראה ב "תחזוקה" בפרק בחירת שמן המנוע

לחץ ניפוח
צמיגים

ראה ב"תחזוקה" בפרק לחץ הניפוח בצמיגים.
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