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1   מחוונים ובקרות

ב�מתג התצוגה הר

תכליתית*,

מתג כוונון גובה אלומותעמוד 5�5

האור בפנסים הראשיים*,

עמוד 5�59

בית*בות האקטית היציבוי בקרמתג כי

)ASC6�63 עמוד ,(

בת נתיכים, עמוד 10�19תי

ת הילוכים*,ידיות להעבר

עמוד 6�35, 6�42

מתג מגבים ולמתזים,

עמוד 5�63

מתג מגב ומתז אחורי,

עמוד 5�67

ת שיוט*, עמוד 6�65מתג בקר

כתכרית אוויר של מער

הריסון המשלימה �

ב נהג), עמוד 4�26,(מוש

4�30

מתג צופר, עמוד 5�70

כת  מערON/OFFמתג 

מיתאיפחות התנגשות קד

(FCM)6�92 עמוד ,*

מתג סונאר*,

עמוד 6�104

 מתג הפעלת דלת תא המטען חשמלית (צד נהג), עמוד 3�25

לוח מחוונים, עמוד 5�2

פתחי אוורור צד נהג,

עמוד 7�2

פתחי אוורור צד נהג, עמוד 7�2

מתג הצתה*, עמוד 6�11

מתג התנעת מנוע*,

עמוד 6�13

ב הנהג) שלכיים* (מושברכרית אוויר ל

כת הריסון המשלימה, עמוד 4�30מער

ידית לכוונון גובה ועומק ההגה, עמוד 6�7

ממשק בלוטוס 2.0*, עמוד 7�48

כת שמע*, עמוד 7�25מתגים בגלגל ההגה לשליטה במער

תת נפרדראה הוראות הפעלה בחובר

,(LDW)ב* כת התרעת סטייה מנתימתג מער

עמוד 6�93

עס�רוצע תכרעמ יוביכ גתמ

)AS&G(*, 03�6 דומע

ב לפנסים ומחליף האורות, עמוד 5�54מתג משול

ידית פנסי איתות, עמוד 5�61

מיים*, עמוד 5�62פל קדמתג פנסי ער

פל אחורי, עמוד 5�63מתג פנס ער

68�5 דומע ,*םיישארה םיסנפה תפיטש זתמ גתמ
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ידית או בורר הילוכים, עמוד 6�31, 6�33, 6�39

ידית שחרור מכסה תא המנוע,
עמוד 10�4

שקע לאביזרים*, עמוד 7�73

מצית סיגריות*, עמוד 7�72

ידית בלם חניה, עמוד 6�4

בה בקונסולת רצפה, עמוד 7�76תי

משענת יד

שקע חשמל לאביזרים*, עמוד 7�73

מחזיק ספלים, עמוד 7�79 4�4’בים*, עממתג חימום מוש  USB 7�68*,שקע

כת ריסון נוספת �  כרית אוויר שלמער

מי  4�26, 4�30ב הנוסע הקדמוש

 מתג תא המטען חשמלית*, עמוד 3�23

בורר מצב נהיגה*, עמוד 6�46

, עמוד S-AWC6�50*בורר מצבי נהיגה 

תא כפפות, עמוד 7�76

מחזיק כרטיסים, עמוד 7�76

מיזוג אוויר, עמוד 7�4
כת שמע*, עמוד  7�13מער

)*MMCSכת מולטימדיה  של מיצובישי (מער

MMCS ו�DISPLAY, AUDIO(למידע על 
ת)ת הוראות נפרדעיין בחובר

שעון דיגיטלי*

מתג מאותתי חירום, עמוד 5�61

ת אדים מחלון אחורי, עמוד 5�69מתג הפשר

ח מהמגב*, עמוד 5�69ת קרמתג הסר

 חריץ המפתח, עמוד 6�23

מי,פתחי אוורור צד נוסע קד

עמוד 7�2

ידית שחרור דלתית הדלק,

עמוד 2�3

מי  4�29ב הנוסע הקדמחוון כרית אוויר של מוש

ת חגורות בטיחות, עמוד 4�13תזכור
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חוק חשמלית למראות, עמוד  6�9ה מרמתגי בקר

מתג נעילה, עמוד 3�36

מיים)*בים הקדכרית אוויר צדית (למוש

כת הריסון המשלימה,של מער

עמוד 4�26, 4�33

מי, עמוד 2�3ב קדמוש

מגני שמש, עמוד 7�71

מראות איפור, עמוד 7�71

מחזיק כרטיסים, עמוד 7�71

ת חלונותמתג בקר

חשמליים,

עמוד 3�35

מראה פנימית

עמוד 6�7

בים שנייה, עמוד 4�5ת מוששור

בים  שלישיתת מוששור

(7 נוסעים), עמוד 4�6

ת תא נוסעים (אחורית), עמוד 5�63תאור

כוונון גובה חגורות הבטיחות, עמוד 4�14

חגורות בטיחות, עמוד 4�11

ת תא המטען,תאור

עמוד 7�75

1        כב                                                                                                                                                     פנים הר 

מתג נעילה

כזית,דלתות מר

עמוד 3�18

מחזיק משקפי שמש*,

עמוד  7�78
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כת הריסון המשלימה*,כרית אוויר וילון של מער

עמודים 4�26, 4�33

ידית אחיזה,  עמוד 7�81

מתלה למעיל, עמוד 7�81

משענת יד, עמוד 4�5

מחזיק ספלים, עמוד 7�79

משענות ראש, עמוד 4�6

ת מפה ותא הנוסעיםתאור

מי), עמודים 7�74, 7�75(קד

בוקים, עמוד 7�79מחזיק בק

כיסוי אזור המטען*,

עמוד 7�80

ה אישית,ת תקרמנור

עמוד 7�74

מתג גג שמש*, עמוד 7�74
בורית*,מיקרופון לדי

עמוד 7�50
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כת ריסון לילדים, עמוד 4�23עוגנים למער

ת מטען, עמוד 7�82וו לקשיר

מגבה, עמוד 8�5

כלים, עמוד 8�5

בה ברצפת תא המטען*,  עמוד 7�77תי

1                                                                                                                        תא מטען                                       
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מית, עמוד 5�63מגבי שמשה קד

פתח מיכל הדלק, עמוד 2�3

מכסה מנוע, עמוד 10�4

מיים*, עמודים 5�62, 10�25, 10�28פל קדפנסי ער

נורות הלוגן בפנסים ראשיים  בפנסים ראשייםLEDנורות 

גג שמש*, עמוד 3�37

מראות צד, עמוד 6�9

פנסי איתות צידיים*,

עמודים 5�61, 10�25

פנסי איתות צדיים*,

עמודים 5�61, 10�25

ת חלונות חשמליים, עמוד 3�35בקר

מיים,פנסי איתות קד

עמודים 5�61, 10�25,

10�28

פנסי חניה, עמודים 5�54, 10�25

פנסים לנהיגה ביום,

עמודים 5�57, 10�25,

פנסים ראשיים, אור נמוך,

עמודים 5�54, 10�25, 10�26
פנסים ראשיים, אור גבוה,

עמודים 5�54, 10�25,

10�27

כב (חזית)חלקו החיצוני של הר        1 

מיים,פנסי איתות קד

עמודים 5�61, 10�25,

10�28

פנסי חניה, עמודים 5�54, 10�25

פנסים לנהיגה ביום,

עמודים 5�57, 10�25,

פנסים ראשיים, אור נמוך,

עמודים 5�54, 10�25
פנסים ראשיים, אור גבוה,

עמודים 5�54, 10�25,

10�27
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אנטנה, עמוד 7�48

מצלמה לראייה לאחור*,

עמוד 6�106

ת לוחית הרישוי,תאור

עמודים 5�54, 10�25, 10�30
ה),פנסי בלימה (עציר

עמודים 10�25, 10�30

גלגל חלופי, עמוד 8�7 פנס לנסיעה לאחור,

עמודים 10�25, 10�29

פנס בלימה עליון, עמוד 10�25

מגב חלון אחורי, עמוד 5�67

חיישן נסיעה לאחור*,

עמוד 6�102
פנסי איתות אחוריים,

עמודים 5�61, 10�25, 10�30

צמיגים, עמוד 10�12

ת לחץ אווירכת בקרמער

)*, עמוד TPMS6�96בצמיגים (

לחצי ניפוח צמיגים, עמוד 10�13

החלפת גלגל, עמוד 8�6

בת צמיגים,  10�14הצל

שרשראות שלג, עמוד 10�15

מידות הגלגלים והצמיגים,

עמוד 11�13

כת כניסה ללא מפתח*, עמוד 3�3מער

כת הפעלה ללא מפתח*, עמוד 3�8מער

נעילה וביטול נעילה של הדלתות, 3�16

1       כב (מאחור)חלקו החיצוני של הר                                                                                                                     

פל אחורי,פנס ער

עמודים 5�63, 10�25,

10�29

דלת תא המטען, עמוד 3�21

דלת תא מטען חשמלית,

עמוד 3�22

פנסים אחוריים,

עמודים 5�54, 10�25, 10�30
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 1

נעילת הדלתות ודלת תא המטען

וביטול נעילתן

כת כניסה ללא מפתח“,עיין בפרק “מער

עמוד 3�3

כב עם דלת תא מטען חשמלית, ניתן לפתוח בכלי ר

אוטומטית את דלת תא המטען באמצעות לחיצה

על מתג דלת תא המטען החשמלית (4) לאחר ביטול

הנעילה שלה.

עיין בפרק “דלת תא המטען החשמלית“,

עמוד 3�22.

כת הפעלה ללא מפתח*מער

כאשר אתה נושא עמך מפתח חכם, לחיצה על מתג

) או על מתגAמי (דלת הנהג או דלת הנוסע הקד

) בטווח הפעילות של המפתח,Bדלת תא המטען (

) אוCתנעל את הדלתות ואת דלת תא המטען (

תבטל את נעילתן.

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

ומדלת תא המטען.

ריך מקוצרמד  

כת כניסה ללא מפתח*מער

חוק כדי לנעול את כללחץ על מתג השלט הר

בטל אתהדלתות ואת דלת תא המטען או כדי ל

הנעילה.

חק של כ�4 מטריםחוק יפעל במרמתג השלט הר

כב.מהר

(נעילה)LOCK מתג 1.

 (ביטול נעילה)UNLOCKמתג 2.

נורית חיווי3.

מתג דלת תא מטען חשמלית4.

  מפתח כניסה ללא מפתח   מפתח חכם

כת הפעלה ללא מפתח“,עיין בפרק “מער

עמוד 3�8.
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 1 בה משולמתג תאור1.ב הנהגבה של מושביס 

סובב את המתג כדי להדליק את הפנסים.

OFFבוי כל הפנסיםכי

כשמתג ההצתה או מצב ההפעלה

, פנסים ראשיים, פנסי חניה,ONבמצב 

ת לוחית רישוי,אחוריים, תאורפנסים 

AUTOהת תקרנוריות של לוח מחוונים ומנור

נדלקים וכבים באופן אוטומטי בהתאם

ה החיצונית. כל הנורותמת התאורלר

כבות אוטומטית כשמתג ההצתה או

.OFFמצב ההפעלה נמצאים במצב 

תרואת ,םיירוחא םיסנפ ,הינחפנסי 

םינווחמ חול לש תוירונ ,יושיר תיחול

.םיקלוד הרקת תרונמו

פנסים ראשיים ופנסים אחרים נדלקים

ב לפנסיםה משולעיין בפרק “מתג תאור

ראשיים ומחליף אורות“, עמוד 5�54.

1 �  ידית פנסי איתות

נוריות חיווי של פנסי איתות מהבהבות בזמן

ההפעלה של הידית.

 איתות בזמן פנייה1.

באיתות הזמן החלפת נתי2.

עיין בפרק “ידית פנסי איתות“, עמוד 5�61.

כוונון גובה של גלגל ההגה2 �

שחרר את הידית תוך כדי שאתה מחזיק1.

את גלגל ההגה.

כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי.2.

 1



ריך מקוצרמד 

סקירה / מדריך מקוצרסקירה / מדריך מקוצרסקירה / מדריך מקוצרסקירה / מדריך מקוצרסקירה / מדריך מקוצר 1-12

4 � מתג מגבים ומתזים 1 

Aנעול

Bמשוחרר

עיין בפרק “כוונון גובה  גלגל ההגה“, עמוד

.6�7

3 �  מתג המנוע*

כת הפעלה ללא מפתח]כב המצוידים במער[לכלי ר

אם אתה נושא את מפתח ההפעלה ללא מפתח

עמך, באפשרותך להתניע את המנוע. אם אתה לוחץ

על מתג המנוע ללא לחיצה על דוושת הבלמים

בת) או על דוושת המצמד (תיCVTבת הילוכים (תי

הילוכים ידנית), באפשרותך לשנות את מצב

.OFF, ACC, ON, OFFר הבא: דההפעלה בס

OFF) נורית החיוויA.על מתג המנוע כבית (

ACCנורית החיווי על מתג המנוע דולקת

בכתום.

ON.נורית החיווי במתג המנוע דולקת בירוק

עיין בפרק “מתג המנוע“, עמוד 6�13.

MISTתפקוד סילוק אדים

המגבים יפעלו פעם אחת.

OFFמגבים ומתזים לא פעילים

INT(תלויה במהירות) הפעלה לסירוגין

LOמהירות ניגוב נמוכה

HIמהירות ניגוב גבוהה

מיתנוזל השטיפה יותז על השמשה הקד

באמצעות משיכת הידית לכיוונך.

עיין בפרק “מתג מגבים ומתזים“, עמוד 5�63.

תוילמשח תוינוציח תוארמ � 5 

נעל את גלגל ההגה בבטחה באמצעות3.

משיכת הידית במלואה כלפי מעלה.
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 1 חוק בשלט רתולעפומה

כוונון המראות

Lכוונון מראה חיצונית שמאלית 

Rכוונון מראה חיצונית ימנית

�1 למעלה, �2 למטה, �3 ימינה, �4 שמאלה,

�5מתג קיפול מראות

עיין בפרק “ מראות חיצוניות לראייה מאחור,

עמוד 6�9.

6 � מתגים של חלונות חשמליים

לחץ על המתג, כדי לפתוח חלון, ומשוך אותו

למעלה כדי לסגור חלון.

חלון בדלת הנהג1.

מיחלון בדלת הנוסע הקד2.

חלון בדלת אחורית שמאלית3.

חלון בדלת אחורית ימנית4.

מתג נעילה5.

  מתג נעילה

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

בטל, לחץ שוב על המתג.את מתגי הנוסעים. כדי ל

עיין בפרק “מתגי חלונות חשמליים“, עמוד

.3�35

כב המצוידיםבד כלי רמל

במתג קיפול מראות

כב המצוידיםבכלי ר

במתג קיפול מראות

עיין בפרק “תדלוק“, עמוד 2�3.

בת הילוכים אוטומטיתתי

INVECS-II 6A/T     הכת בקר(מער

)*IIאלקטרונית חכמה וחדשנית 

בת הילוכים אוטומטיתותי

INVECS-III 6CVTהכת בקר (מער

)*IIIאלקטרונית חכמה וחדשנית 

7 �  ידית פתיחה של מכסה מילוי דלק

פתח את מכסה מילוי הדלק.

פתח למילוי דלק ממוקם בצדו השמאלי האחורי

כב.של הר

הפעלת בורר הילוכים

בית את יחס ההילוכים המיטבת ההילוכים בוחרתי

כב ולמיקוםבאופן אוטומטי, בהתאם למהירות הר

של דוושת ההאצה.
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מצבים של בורר הילוכים1 

תוך כדי לחיצה על דוושת הבלמים,

ךרהעבר את בורר ההילוכים ד

המפרץ.

ךרהעבר את בורר ההילוכים ד

המפרץ.

בת הילוכים אוטומטית עיין בפרק “ תי

INVECS-II 6A/T     ה אלקטרוניתכת בקר(מער

)“, עמוד II.6�33חכמה וחדשנית 

בת הילוכים אוטומטיתעיין בפרק “ תי

INVECS-III 6CVTה אלקטרוניתכת בקר (מער

)“, עמוד III.6�39חכמה וחדשנית 

INVECS-III 6CVT
ת הילוכיםללא ידיות להעבר

 P(חניה)

בת ההילוכים כדי למנועמצב זה נועל את תי

כב. ניתן להתניע את המנועאת תזוזת הר

במצב זה.

 R(הילוך נסיעה לאחור)

מצב זה נועד לנסיעה לאחור.

 N(הילוך סרק)

בת ההילוכים מנוטרלת.במצב זה תי

D(נהיגה)

מצב זה נועד לנהיגה רגילה

Dsבית)ת הילוכים ונהיגה ספורטי(הורד

ך בבלימתהשתמש במצב זה כשיש צור

בית במהירויותמנוע או לנהיגה ספורטי

גבוהות.

 L(נמוך)

מצב זה נועד לנהיגה בעליות תלולות מאוד

בלימת מנוע במהירויות נמוכות בנהיגהול

בירידות תלולות.

ב�תכליתיתתצוגה ר

כבך במקום בטוח לפניעצור תמיד  את ר

ב�תכליתית מוצג המידעההפעלה. בתצוגה הר

חק, מד נסיעה, תצרוכת דלקתהבא: מד מר

.’ממוצעת וכד

INVECS-II 6A/T
 INVECS-III 6CVT

ת הילוכיםעם ידיות להעבר
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ה) עלסימן (אייקון של משולש אזהר 1.

 3�6’ עמªהמסך 

 3�4’עמ ªמסך מידע 2.

 3�6’ עמª      הפרעה למסך תצוגה 

 3�6’ עמªת דלת פתוחה תצוגה של אזהר3.

 3�8’ עמªמד נסיעה 4.

 3�20’ עמªך רח על הדת קראזהר5.

 4�27’ עמªמחוון החלפת הילוכים*  6.

תצוגת מצב של בורר הילוכים*7.

ª4�29, 4�36’ עמ 

ת שירותתזכור8.

 3�25’ עמªתצוגת מידע 9.

02�3 ’מע ª הרתונש קלדה תומכ תגוצת.01

ב�תכליתית � סוג 1”,עיין בפרק : תצוגה ר

ב תכליתית �עמוד 5�3 או בפרק “תצוגה ר

סוג 2”, עמוד 5�20.

הכת הנעה כפולה עם בקרמער

אלקטרונית

ה אלקטרונית היאכת הנעה כפולה עם בקרמער

בותת האצה ויציכת הנעה כפולה משפרמער

מית�אחורית שלת חלוקה קדבאמצעות בקר

הבור הבקרמומנט הנעה תוך הפעלת חי

האלקטרונית במכלול הדיפרנציאל האחורי.

                 תפקודמצב נהיגה

מצב זה נועד לנהיגה חסכונית.

4WD
החסכוני הואך כל, המצברבד

2WD מית), ביצועי(הנעה קד
ECO

4WD תקלחהל  םאתהב בלושת

גלגל.

4WDמצב זה נועד לשליטה

AUTOהגיהנה חוכ תקולחב תאוטומטי

םאתהב םילגלגה תעברא לכל

.הגיהנה יאנתל

               תפקודמצב נהיגה

מצב זה נועד לנהיגה בתנאי

כבישים חלקים (מכוסים

בשלג או חול). כמות גדולה של

WD4ת לגלגליםכוח הנהיגה מועבר

LOCKת לצאתהאחוריים ומאפשר

מהמקטעים החלקים ולשמור

על עוצמת הנהיגה בכל פני

שטח.

בורר מצב נהיגה

ניתן להפעיל את מצב הנהיגה באמצעות לחיצה

על המתג, כשמתג ההצתה או מצב ההפעלה

.ONנמצאים במצב 
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ת מבוקר4WDכת עיין בפרק “ מער1 

אלקטרונית“, עמוד 46�6.

S-AWC (Super-All Wheel Control)*

S-AWCבת של דינמיקתה משולכת בקר היא מער

בותת לשפר ביצועי נהיגה, פניות ויציכב שעוזרהר

חב של תנאי נהיגה באמצעות ניהולכב במגוון רר

כות הבאות המבוקרותמובנה של המער

,4WD, AYC (Active Yaw Control)אלקטרונית: 

ABS, ASC.

                תפקודמצב נהיגה

S-AWC

ך סלולהרבמצב רגיל יש לנהוג בד

.’בשה או רטובה וכדי

מצב זה מבקר מומנט נהיגה/

מי ימני לגלגלבלימה בין גלגל קד

מייםמי שמאלי ובין גלגלים קדקד

לאחוריים, בהתאם לתנאי נהיגה.

במצב זה תצרוכת דלק נמוכה

ה.ונהיגה מהיר

ךרמצב זה מתאים לנהיגה בד

בותמושלגת בעיקר. יצי

ך חלקה.רת בדמשתפר

מצב אחיזה גבוהה. מצב זה

מותאם לנהיגה בתנאים קשים

ולחילוץ ממצב תקוע. בנוסף,

�4WDמבצע נהיגה חזקה ב

ךרממהירות נמוכה לגבוהה בד

רגילה.

                תפקודמצב נהיגה

S-AWC

רגיל

שלג

נעול

S-AWC בורר מצב

ניתן להפעיל את מצב הנהיגה בלחיצה על המתג

�.ONבעוד שמתג ההצתה או מצב ההפעלה ב

קרפב ןייע

“S-AWC (Super-All Wheel Control)“בעמוד 

.6�49
מצב זה נועד לנהיגה חסכונית.

4WD
החסכוני הואך כל, המצברבד

2WD מית), אך עובר(הנעה קד
ECO

במהלך החלקת 4WDלמצב 

גלגל.
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ת סוג הדלקבחיר 
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זהירות

כב המצוידים במנועי בנזיןכלי ר
מספר אוקטן של בנזין

)EN228ת (נטול עופר

[דגמי 2000 ודגמי 2400]
95 RON כבאו גבוה יותר (כלי ר

התואמים לתקנות יורו 6)

90 RONכב או גבוה יותר (כלי ר
התואמים לתקנות יורו 4)

[דגמי 3000]
95 RON או גבוה יותר

כב המצוידים במנועי דיזלכלי ר
)(EN 590 מספר צטאן

51 או גבוה יותר

 בדלקשומיש ,ןיזנב יעונמב םידיוצמה בכר ילכב£

ת עלול לגרום נזק חמור למנועהמכיל עופר

ולממיר הקטליטי. אין להשתמש בדלק המכיל

ת.עופר

כב המצוידים במנועי דיזל, ניתןבכלי ר£

.EN 590 ןקתב דמועהלהשתמש רק בסולר 

 וכו‘), עלוללזיד�ויב( רחא גוס לכמ רלוסב שומיש

להשפיע לרעה על ביצועי המנוע ועמידותו.

המלצות
דלק

ה הער 

תכת בקרכב עם מנועי בנזין קיימת מערבכלי ר£

נקישות, כך שאתה יכול להשתמש בבנזין נטול

ת 90 אוקטן כאמצעי חירום, במקריםעופר

ת 95 אוקטן או גבוה יותרבהם בנזין נטול עופר

אינו זמין, במהלך נסיעה ארוכה לדוגמה.

ך לכוונן את המנועבמקרים כאלה אין צור

ת 90באופן מיוחד. שימוש בבנזין נטול עופר

אוקטן, מפחית ביצועי המנוע.

פין , נזילות הסולר פוחתתת הפרב הפרדעק£

בה זובאופן ניכר בטמפרטורות נמוכות. מסי

ף“. ישקיימים שני סוגי סולר: “קיץ“ ו “חור

ף. בחרבון בתקופת החורלקחת זאת בחש

בה.בית הסבסוג הסולר בהתאם לטמפרטור

 : סולר מסוג “קיץ“.5°Cמעל  

ף“.:  סולר מסוג “חור5°Cמתחת  

בעת נהיגה בחו“ל ברר מראש מהם סוגי

הסולר הקיימים בתחנות דלק מקומיות.

ה הער 

חקים קצרים ובמהירויותנסיעות תכופות  למר£

נמוכות, עלולות לגרום להיווצרות משקעים

מו לקשייםכת הדלק ובמנוע, שייגרבמער

בהתנעה ולהאצה איטית. אם בעיות אלה

חשות, מומלץ להוסיף לדלק תוסף ניקוימתר

כב. התוסף יסיר אתבעת תדלוק הר

המשקעים והמנוע יחזור למצבו הרגיל. הקפד

כת הדלק שללהשתמש במנקה מער

מיצובישי. שימוש בתוסף שאינו מתאים עלול

בלת פרטים נוספיםלגרום תקלות במנוע. לק

כז שירות מורשה של מיצובישיפנה למר

ס.מוטור

ה עלול לגרום בעיות כגוןבנזין באיכות ירוד£

ממת המנוע, רעשיםקשיים בהתנעה, הד

חריגים מהמנוע ותגובה איטית. אם אתה

נתקל בבעיות אלו, נסה לתדלק בתחנה של

ת ו/או בבנזין באוקטןרשת תחנות דלק אחר

ה של תקלת מנועשונה. אם נורית האזהר

םכת בהקדמהבהבת, בדוק את המער

כז שירות מורשה של מיצובישיהאפשרי במר

ס.מוטור

ת סוג הדלקבחיר  
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ה אזהר

ה אזהר

בעת טיפול בדלק, מלא אחר תקנות הבטיחות,£

המוצגות במוסכים ובתחנות הדלק.

בנזין הוא חומר דליק ונפיץ מאוד. אתה עלול£

ה בעת תדלוק. לכן,להיכוות או להיפצע בחומר

חקבעת התדלוק דומם תמיד את המנוע והר

מהמקום להבות חשופות, ניצוצות או סיגריות

דולקות. טפל תמיד בדלק בחללים פתוחים

ומאווררים.

ת מכסה פתח מיכל הדלק, הקפדלפני הסר£

לפרוק את מטען החשמל הסטטי של גופך,

כב או שלע בחלק מתכת של הרבאמצעות מג

משאבת הדלק. כל מטען חשמל סטטי על גופך

עלול ליצור ניצוץ שיצית את אדי הדלק.

בצע את כל תהליך התדלוק (פתיחת מכסה£

םפתח מילוי דלק וכו') בעצמך. אל תניח לאד

ב לפתח מיכל הדלק. אם הנחתנוסף להתקר

ם זה נושא מטעןם אחר לסייע לך ואדלאד

חשמל סטטי, זה עלול להצית את אדי הדלק.

חק מפתח מיכל הדלק עד לסיוםאל תתר£

תהתדלוק. אם תזוז ותבצע פעולה אחר

מית) בעת(לדוגמה ניקוי השמשה הקד

התדלוק, אתה עלול לצבור מטען חדש

של חשמל סטטי.

ך להחליף את מכסה מיכל הדלק,אם יש צור£

השתמש רק בחלק מקורי של מיצובישי

ס.מוטור

ה הער 

כב המצוידים במנועי דיזל, סולר באיכותכלי רב£
נמוכה עלול לגרום להיווצרות משקעים
במזרקים, שמסתכמים בעשן שחור והילוך

סרק משובש.

חשות, מומלץ להוסיףאם הבעיות האלה מתר
תוסף ניקוי לסולר, בעת שאתה מתדלק את

כב. התוסף יפרק ויסיר את המשקעים, וכךהר
יחזיר את המנוע לתנאי הפעולה הרגילים שלו.

MITSUBISHI DIESEL  הקפד להשתמש ב
FUEL SYSTEM CLEANRERחומר ניקוי) 

כת דלק דיזל של מיצובישי) מקורי.למער
שימוש בתוסף שאינו מתאים עלול לגרום

כז שירותתקלת מנוע. לפרטים פנה למר
ס.מורשה של מיצובישי  מוטור

E10      בנזין מסוג

 (המכיל E1010% בנזין מסוג מנועי הבנזין תואמים ל

.EN228אתנול), בהתאם לתקנים האירופיים 

זהירות

אל תשתמש בריכוז גבוה מ� 10% אתנול£

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

כת הפליטה.לחיישני המנוע ולמער

מילוי מיכל הדלק  

נפח מיכל הדלק

 :2WD63 ליטרים

 :4WD60 ליטרים

תדלוק

לפני התדלוק כבה את המנוע.1.

פתח מיכל הדלק ממוקם בצד השמאלי2.

כב.האחורי של הר

פתח את דלתית פתח מיכל הדלק באמצעות

ב הנהג.ידית השחרור, הממוקמת לצד מוש
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ה הער 

בעת התדלוק, הנח את המכסה במחזיק£

(A)הממוקם בצד הפנימי של דלתית מיכל 

הדלק.

יש להתקין אביזרים וחלפים אופציונליים רק£

בועות בחוק המקומיבהתאם למגבלות הק

ובהתאם להנחיות ולאזהרות המופיעות

כב ולאביזרים.פים לרבמסמכים המצור

בים חשמליים עלולהכיגויה של רהתקנה ש£

לגרום לשריפה. עיין בסעיף ”שינויים/תיקונים

כת הדלק“, בספרכת החשמל או במערבמער

נהג זה.

שימוש בטלפון סלולארי או במכשיר קשר בתוך£

כב ללא אנטנה חיצונית, עלול לגרום הפרעותהר

בותיהן להפעלה לאכת החשמל ובעקבמער

כב.בטיחותית של הר

אין להשתמש בצמיגים וגלגלים שאינם עומדים£

במפרטים.

למידע המתייחס למידות גלגלים וצמיגים, עיין

בפרק “מפרטים“.

נקודות חשובות!

ב מספר גדול של אביזרים וחלקי חילוף של יצרניםעק

שונים הזמין בשוק, אין כל אפשרות לא רק למיצובישי

כזי השירות של מיצובישיס אלא גם למרמוטור

בור או התקנה של חלקיםבדוק אם חיס, למוטור

כב מיצובישי שלך.כאלה משפיע על הבטיחות של ר

זהירות

ח התדלוק.אל תטה את אקד  £     

ח התדלוק הפסיק את פעולתולאחר שאקד5.

באופן אוטומטי, הפסק למלא דלק.

ה, סובב את מכסה פתח מילוי דלקלסגיר6.

לאט בכיוון השעון עד שתשמע נקישות. לאחר

מכן, סגור בעדינות את דלתית מיכל דלק.

פתיחה1

הסגיר2 

זהירות

הסר את מכסה מיכל  הדלק לאט מחשש ללחץ£

כת הדלק, כך משתחרר כל לחץ או ריקבמער

בר במיכל הדלק. אם אתהשעשוי היה להצט

שומע צליל שריקה או צפצוף, המתן עד

ת, עלולת המכסה. אחרשייפסק לפני הסר

להינתז החוצה דלק שיפצע אותך או אחרים.

ח התדלוק לפתח המיכלהכנס את אקד4.

עמוק ככל האפשר.

התקנת אביזרים  

כז שירות מורשהאנו ממליצים לך להתייעץ עם מר

ס.של מיצובישי מוטור

לפתיחת מכסה מיכל הדלק סובב אותו לאט3.

נגד כיוון השעון.
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זהירות

כב בטוחיםה תמיד כלי רס ייצרמיצובישי מוטור

מה הגבוהה שלובאיכות גבוהה. כדי לשמר את הר

בטיחות ואיכות, חשוב שהתקנה של אביזרים או

בוצעוכת החשמל או הדלק, יביצוע שינויים  במער

ס.בהתאם להנחיות של מיצובישי מוטור

כב או נעשהעים בגוף הראם חוטי החשמל נוג£

שימוש בשיטות התקנה לא נכונות (לדוגמה

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

בותיו להתלקחלהתקנים חשמליים ובעק

שריפה או תאונה.

בות לספק לך מכוניתס השקיעה רמיצובישי מוטור

מעולה, בעלת האיכות והאמינות הגבוהות ביותר.

ס,השתמש בחלפים מקוריים של מיצובישי מוטור

אשר תוכננו ויוצרו, כדי לשמר את מכונית המיצובישי

שלך במצב הטוב ביותר. חלקי החילוף המקוריים של

ס מזוהים באמצעות הסימן שלהלן,מיצובישי מוטור

כז שירות מורשה מיצובישי.וניתן להשיגם בכל מר

ה אזהר

הוראות בטיחות לשמן מנוע

משומש ומידע על סילוקו

גם אם חלקים אלה מאושרים באופן רשמי, לדוגמה

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

ה באופןאו על ידי ייצור של החלק בשיטה שאושר

בור אות לאחר חירשמי, או בהיתר להפעלה בודד

התקנה של חלקים כאלה, לא ניתן להסיק מכך

כבך לא תושפע מהם.בטיחות הנהיגה של רש

באופן עקרוני לא מוטלת כל אחריותבון שהבא בחש

מת הבטיחותמים המעריכים או הרשמיים. רעל הגור

בית מובטחת רק אם חלקים (חלקי חילוףהמר

ס ואביזרים מקוריים שלמקוריים של מיצובישי מוטור

ס), המומלצים נמכרו והותקנומיצובישי מוטור

ס, המלצהכז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

כביזהה חלה על שינויים במפרטי ייצור של ר

מיצובישי.

בצע שינוייםמטעמי בטיחות, במקרים כאלה עליך ל

כז שירות מורשה מיצובישיבהתאם להמלצות של מר

בד.בל

כתשינויים/תיקונים במער

החשמל או הדלק

חלקים מקוריים  

רוע תולחמ םורגל לולע רזוחו ךשוממ עגמ£

כולל דלקות וסרטן. ,תורומח

בע עם העור ככל שניתן, ושטוף היטמנע מג£

ע.לאחר כל מג

ם שלג ידחק שמני מנוע משומשים מהישהר£

ילדים.

בהביהגן על הס

כות ניקוז, מים וקרקע אינו חוקי. השתמשזיהום מער

בשירותי איסוף אשפה מאושרים, כגון מתקנים

כזי שירות המספקים מתקניםעירוניים, מוסכים ומר

הלהשלכת שמנים ומסנני שמן משומשים. במקר

בלת עצותשל ספק התייעץ ברשות המקומית לק

להשלכה.
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מידע אודות סילוק מצברים

משומשים

כבך כולל מצברים ו/או צוברים.ר

בבם  באשפה ביתית רגילה.אין לער

עבור טיפול הולם ומיחזור של

מצברים משומשים, נא קח אותם

לנקודות איסוף מתאימות, בהתאם

לחוקים המקומיים של מדינתך

ולתקנות האיחוד האירופי

2006/66/EC.

באמצעות סילוק נכון של מצברים

ה עלאלה, אתה מסייע לשמיר

ך ומונע פגיעהמשאבים יקרי ער

בה, שעלולות לנבועביבבריאות ובס

מטיפול לא נכון באשפה.
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ה הער 

ה הער 

המפתח מתאים לכל המנעולים.

ה אזהר

אשר אתה נושא עמך מפתח בטיסות, איןכ  £

ללחוץ על אף לחצן בעת שאתה נמצא במטוס.
אם אחד לחצנים נלחץ בעת שאתה נמצא
במטוס, המפתח יפלוט גלים אלקטרו�מגנטיים

העלולים להשפיע לרעה על תפקוד המטוס.

בעת נשיאת המפתח בתיק, וודא שהלחצנים
לא יכולים להילחץ בטעות.

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

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

גבוהה.
המנוע מתוכנן כך שהוא לא יותנע אם קוד£

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

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

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

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

כת אזעקה“ בעמוד  3�29.עיין בפרק ”מער
כת האזעקה נמצאת במצבאם מער£

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

באמצעות המפתח, באמצעות כפתור
הנעילה הפנימי או באמצעות מתג הנעילה

כזית.המר

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

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

ללא מפתח.

מפתח חכם

מפתח כניסה ללא מפתח�1

מפתח חכם�2

מפתח חכם (עם מתג דלת תא מטען�3

חשמלית)

מפתח חרום�4

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

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

חשוף לאור שמש ישיר, לדוגמה, על לוח
המכשירים.

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

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

מפתחות מגנטיים.
כות שמע,חק את המפתח ממערהר£

בים אישיים, טלוויזיות וכל ציוד אחרמחש
המייצר שדות מגנטיים.

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

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

מפתחות  

מפתח כניסה ללא מפתח

תג מספר המפתח  

בע על תג, כפי שמצוין באיור.מספר המפתח מוט

מפתחות
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שימוש רגיל

בים הרצוי.ך המושמית, השנייה או השלישית, בחר את מערבים הקדת המושבהפעלת שור

 עמוד 10�ª4ב השטחת מוש

תקיפול שור

בים השנייההמוש

ª4�8 עמוד 

תקיפול שור

בים השלישיתהמוש

ª4�9 עמוד 

ת איזוריציר

מטען

                                                 7 נוסעים                                               5 נוסעים

ביםך מושמער 

ביםך מושמער
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ה אזהר

ב הנהג לנוחיותך כך שתהיה לך גישהכוונן את מוש

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

ה ראייה ברור.ה על שדתוך שמיר

ה אזהר

ברב תוך כדי נסיעה, דאל תנסה לכוונן את המוש£

כב ותאונה.בוד שליטה ברהעלול לגרום לאי

ב יש לוודא שהוא נעוללאחר כוונון המוש

ב לפניםם כך יש להזיז את המושבמקומו. לש

ולאחור מבלי להשתמש במנגנון הכוונון.

בו לא מותקניםכב באיזור שאל תסיע אנשים  בר£

בים וחגורות בטיחות. וודא שכל מי שנוסעמוש

ת בטיחות אוב וחגור בחגורב במושעימך יוש

כת ריסוןה של ילד, הינו קשור בתוך מערבמקר

ייעודית.

כדי להקטין את סיכויי הפציעה בעת התנגשות£

או בלימה פתאומית, על משענות הגב להיות

במצב כמעט אנכי.

ההגנה המסופקת ע“י חגורות הבטיחות תופחת

משמעותית כאשר משענת הגב מוטית. במצב

זה, קיימת סכנה גדולה יותר שהנוסע יחליק

ת הבטיחות, ויפצע באופן חמור.מתחת לחגור

זהירות בכוונון מוש 
ום מבוגר אב מכוונן על ידי אדוודא שהמוש£

גחת מבוגר, כדי להבטיח כוונון נכון והפעלהבהש

בטיחותית.

אל תניח כרית או חפץ דומה בין גבך למשענת£

כב. יעילות הפעולה שלהגב בעת נהיגה בר

משענת הגב תופחת בעת התנגשות.

מי מצוידב הקדמנגנון ההטיה של המוש£

מים למשענת הגב לחזור למצבגורבקפיצים, ש

ך מפעיל אתזקוף בהפעלת ידית הנעילה. בעוד

ב קרוב למשענת הגב או החזקידית הנעילה, ש

ה שלה.אותה, כדי לשלוט בתנועת החזר

בים היזהר שלא יתפסו ידיך אובעת הזזת המוש£

רגליך.

מי בעודב הקדאם אתה מכוונן את המוש£

ב השני מקופל, היזהר לא להפעיל כוחשהמוש

ב השני.ב מדי על הכרית ההפוכה של המושר

מיב הקדם נזק לריפוד המושת, עלול להיגראחר

מי.ב הקדולתקינות ההתקנה של המוש

מייםבים קדמוש 

כוונון ידני

לכוונון לאחור או לפנים1�

ב למצב הרצוי,ם את הידית כוונן את המושהר

ושחרר את הידית.

להטיית משענת הגב לאחור2�

משוך את הידית למעלה ולאחר מכן הישען

לאחור עד למצב הרצוי, שחרר את הידית.

בד)ב (צד הנהג בללכוונון גובה המוש3�

הפעל את הידית בלחיצות או במשיכות חוזרות,

ב למצב הרצוי.וכוונן את גובה המוש

בכוונון מוש
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בים*חימום מוש

בים כאשר מתגניתן להפעיל את חימום המוש

.  הפעלONההצתה או מצב ההפעלה נמצא במצב 

את המתג כפי שמצוין על ידי החצים. נורית החיווי

(A)כת החימום פועלת. תידלק כאשר מער

1 ) � HI((לחימום מהיר) חימום בעוצמה גבוהה

חימום מנותק �2

3) � LO(לשמיר) ת חוםחימום בעוצמה נמוכה

ב)המוש

זהירות

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

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

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

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

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

ילדים, קשישים או אנשים חולים.£

אנשים עם עור רגיש£

אנשים עייפים מאוד£

אנשים תחת השפעת אלכוהול או תרופות£
מות לנמנום (תרופות כנגד הצטננותהגור

).’וכו

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

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

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

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

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

לכוונון לאחור או לפנים1�

הפעל את המתג כפי שמצוין על ידי החצים וכוונן

ב למצב הרצוי.את המוש

להטיית משענת הגב לאחור2�

הפעל את המתג כפי שמצוין על ידי החצים וכוונן

ב למצב הרצוי.את זווית משענת גב המוש

בד)ב (צד הנהג בללכוונון גובה המוש3�

הפעל את המתג כפי שמצוין על ידי החצים וכוונן

ב למצב הרצוי.את גובה המוש

ב זז במלואו.אם המתג מופעל במלואו, אז המוש

כוונון חשמלי*

מייםבים קדמוש
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משענת יד

לשימוש במשענת היד, קפל אותה כלפי מטה.

חוף אותהכדי להחזיר את משענת היד למקומה, ד

ב.לאחור (לתוך משענת הגב) עד לשילובה במוש

ה אזהר

ב השלישיכניסה ויציאה מהמוש

(תפקוד כניסה קלה 7 נוסעים)

ניתן להשתמש בידית כדי להקל על הכניסה

 להטיית(A)והיציאה. משוך למעלה את הידית 

 מקופלתכב אם משענת הגבאל תנהג בר£

ב אינו מוחזק במקומו אםלפנים. המוש

משענת הגב במצב זה, בעת בלימה עזה או

חש פציעות חמורות.התנגשות עלולות להתר

זהירות

ב,אם מים או נוזל אחר כלשהו נשפך על המוש£
בש אותו לחלוטין לפני הפעלת המחמם.יי

כבה מיידית את המחמם בעת איתור או חשש£
ש.השימוכת בעת לתקלה במער

בים שנייה*ת מוששור 

כב עם תפקודלכוונון לפנים או לאחור (בכלי ר1�

בים שנייה).ת מושההזזה של שור

ב יגיע למצב הרצוי,ם את הידית עד שהמושהר

ושחרר את הידית.

להטיית משענת הגב לאחור2�

משוך את הידית למעלה עד שמשענת הגב

תגיע למצב הרצוי, ושחרר את הידית.

ה הער 

ב על משענת היד.אל תטפס או תש£
אם תעשה זאת תגרום נזק למשענת היד.

המשטח העליון של משענת היד כולל מחזיק£
ב אחורי.כוסות לנוסעים במוש

עיין בסעיף “מחזיק ספלים“ בעמוד 79�7.

ב במלואומשענת הגב לפנים, והחלק את המוש

לפנים.

ב במלואוב, החלק את המושת המושלהחזר

ם את משענת הגב עדלאחור למצב הרצוי, והר

שהיא תינעל בבטחה.

ב, נסה בעדינות להזיזו לפניםת המושלאחר החזר

בדוק שהוא נעול במקומו וכוונן אתאו לאחור, כדי ל

בה רגיל.משענת הגב למצב ישי

בים שנייה*ת מוששור
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ה אזהר

ה אזהר

כב ללא משענות הראש עלולה לגרוםנהיגה  בר£

ה או מוות בעת התנגשות.לפציעה חמור

כדי להקטין סיכון זה, וודא תמיד שהמשענות

בים תפוסים.כבות ומאובטחות כראוי במושמור

לעולם אל תניח כרית או חפץ דומה על משענת£

בר עלול לפגוע ביעילות התפקוד שלהגב. הד

חק בין ראשךב הגדלת המרמשענות הראש עק

למשענת.

בים השנייה אות המושם בשורב אדכאשר יוש£

בים השלישית,  משוך למעלה אתת המושבשור

בו היא תינעל במקומה.משענת הראש לגובה ש

ת,בצע זאת לפני תחילת הנהיגה. אחרהקפד ל

ם פציעות חמורות בעתעלולות להיגר

התנגשות.

להטיית משענות הגב
משוך את הרצועה מעלה וכוונן את משענת הגב

ביד למצב הרצוי, שחרר את הרצועה.

בים שלישיתת מוששור 

 (7 נוסעים)

משענות ראש 

כוונון הגובה

כדי להפחית את סכנת הפציעות בהתנגשות, כוונן

כזה יהיה בגובהאת גובה משענת הראש כך שמר

האזניים.

גובהו אינו מאפשר להגיע במצב זה, יכוונןם שאד

בי שלה.את המשענת לגובה המר

מת המשענת משוך אותה כלפי מעלה.להר

להנמכת המשענת הורד אותה כלפי מטה תוך

) בכיוון החץ באיור.Aלחיצה על כפתור כוונון הגובה (

חוף את המשענת כלפי מטה כדילאחר הכיוון, ד

לוודא שהינה נעולה במצבה.

הלהסר

ם את המשענת בלחיצה על כפתור כוונון הגובההר

)A. (

בים שלישית (7 נוסעים)ת מוששור
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ה הער 

זהירות

תכדי ליצור איזור מטען אתה יכול לקפל את שור

ביםת המושבים השנייה ו/או את שורהמוש

השלישית.

ב בנפרד בכל צד.ניתן לקפל מוש£

להתקנה

התוא ןקתהו ןוכנה ןוויכל הנופ שארה תנעשמש אדוו

ןונווכ רותפכ לע הציחל ךות בגה תנעשמ ךותב

םע שארה תנעשמ טומ .םיצחה ןוויכב )A( הבוגה

רותפכ םע רוחב ןיקתהל שי ,)B( ןונווכה יצירח

.)A( ןונווכה

זהירות

) מכוונן כהלכהAוודא שכפתור כוונון הגובה (£

ם אתכפי שמצוין באיורים. כמו כן, הר

משענות הראש, כדי לוודא שאינן יוצאות

מחוץ למשענת הגב.

ה אזהר

כב, אל תאפשר לאף אחדבעת נסיעה בר£

תבים השלישית אם שורת המושבת בשורלש

בים השנייה מקופלת כלפי מטה.המוש

ה של משענת הראש משתנהה והמידהצור£

ב. השתמש תמיד במשענתבהתאם למוש

ב, ואלהראש הנכונה המסופקת עבור המוש

גוי.תתקין את משענת הראש בכיוון ש

ת איזור מטעןיציר 

זהירות

אל תערום מטען לגובה העולה על גובהה של£

.במשענת הגב. אבטח את המטען  היט

אם במהלךםרגיהל תולולע תורומח תונואת

בלימה פתאומית יכנסו חפצים שאינם

 הנוסעים.מאובטחים אל תוך תא

,בשומה תא ןסחאמ וא לפקמ התא רשאכ£

ך או רגלך.הקפד לא ללכוד את יד

ת איזור מטעןיציר
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כב עםב לפנים. בכלי רהנף את כרית המוש5.

(A)בים שלישית, הזז את הידית ת מוששור

למצב איזור מטען.

זהירות

בת על כיסוים לשאל תניח לאף אד£

, ואל תניח עליו מטען.(B)הפלסטיק 

ם נזק לכיסוי.ת עלול להיגראחר

 ולאחר מכן קפל(C)משוך למעלה את הידית 7.

את משענת הגב לפנים.

בים השנייהת המושקיפול שור

לקיפול

ביםת המושהנמך את משענות הראש של שור1.

השנייה למצב הנמוך ביותר.

עיין בסעיף “משענת ראש“ בעמוד 6�4.

ב האמצעית הבטיחות של המושאחסן את חגור2.

תבים השנייה. עיין בסעיף “חגורת המושבשור

ב האמצעיבטיחות בעלת 3 נקודות עיגון במוש

ה השנייה בהמשך בעמוד 14�4.בשור

ביםת מושכב עם תפקוד החלקת שורבכלי ר3.

בים השנייהת המוששנייה, הזז את שור

ביםת המושבמלואה לאחור. עיין בסעיף “שור

השנייה“ בהמשך בעמוד 5�4.

ה הער 

בים השנייהת המושאם לא תזיז את שור   £

במלואה לאחור, לא תוכל לקפל אותה.

ב.מי של כרית המושם את הקצה הקדהר4.
קפל את אבזמי חגורות הבטיחות לפנים.6.

ת איזור מטעןיציר
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,(A)ת הבטיחות מה של אבזם חגורבעת הר3.
ב. וודא שקייםהנמך בעדינות את כרית המוש

 במצב המוצג באיור.(B)וו 

ת הבטיחות נמצא על כריתוודא שאבזם חגור5.

ב.המוש

בים השלישיתת המושקיפול שור

(7 נוסעים)

זהירות

בשומה תירכ לע תבשל םדא ףאל רשפאת לא£

בות תושבר עליה.ב דהמסובבת, ואל תצי

דבוכמ לפקתהל תולולע בשומה לש הנקתהה

בהמשקל, ולא תוכלנה להחזיק את המוש

כב.במקומו בר

ה הער 

בשומה ,בגה תנעשמ תא םירמ התא רשאכ£
נע באופן אוטומטי ממצב איזור מטען למצב

גישה.

הלהחזר

ם את משענת הגב עד שהיא תינעלהר1.
בבטחה במקומה.

בים שלישית, וודאת מושכב עם שורבכלי ר2.
שהידית נמצאת במצב גישה.

אם לא, הזז את הידית למצב גישה.

ב, עד שהיאחוף למטה את כרית המושד4.

תינעל במקומה.

לקיפול

ת הנמך את משענות הראש של שור1.

בים השלישית למצב הנמוך ביותר. עייןהמוש

בסעיף ”משענות ראש“ בעמוד 6�4.

, וקפל את משענת(A)משוך את הרצועה 2.

הגב לפנים.

ת איזור מטעןיציר
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ה אזהר

ניתן להסיר את משענות הראש ולהטות את

במשענות הגב  במלואן, כדי להשיג משטח מוש

שטוח וגדול.

לעולם אל תנהג עם נוסעים ישובים על£

בים שטוחים. מצב זה מסוכן מאוד.מוש

בים השנייהת המושהחלק לאחור את שור2.
תכב עם תפקוד הזזת שורבאופן מלא (כלי ר

בים שנייה).מוש

בים שנייה“ בעמודת מוש(עיין בנושא “שור
.(4�5

מיים לפנים עדבים הקדהחלק את המוש3.

הלהחזר

ם את, לאחר מכן הר(A)משוך את הרצועה 1.

משענת הגב עד שהיא תינעל במקומה

בבטחה.

חוף קלות את משענת הגב כדי לוודא שהיאד

אכן מאובטחת במקומה.

בהשטחת המוש 
ביםהסר את משענות הראש מהמוש1.

ם את משענות היד והסר אתמיים, הרהקד
כיסוי תא המטען (אם קיים).

(עיין בנושא “משענת ראש“ בעמוד 6�4,
“משענת יד“ בעמוד 5�4, “כיסוי תא המטען“

בעמוד 80� 7.

זהירות

כב במקוםב שטוח, עצור את הרכדי ליצור מוש£

בטוח.

גחתוב מכוונן על ידי מבוגר או בהשוודא שהמוש£

השל מבוגר, על מנת שהכוונון יתבצע בצור

נכונה ובטוחה.

בים לאחר שהם קופלו למצבאל תלך על המוש£

שטוח.

בים ננעלו בבטחה, נסהכדי לוודא שהמוש£

להזיזם הלוך וחזור.

אל תקפוץ על משענות הגב ואל תכה בהן£

בחוזקה.

עלךכדי להרים את משענת הגב, הנח את יד £

ם אותה לאט. לעולם אל תניחמשענת הגב והר

בצע את הפעולה הזו, קיימת סכנה שללילד ל

תאונה בלתי צפויה.

ביםהשטחת מוש

בכוונון מוש
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חגורות בטיחות

להגנתך והגנת הנוסעים בעת התנגשות, חשוב

כב.ת הבטיחות בעת נסיעה  ברביותר לחגור את חגור

מיים הינן בעלותבים הקדחגורות הבטיחות של המוש

כת מותחנים. השימוש בחגורות אלו הינו כמומער

השימוש בחגורות רגילות.

כת מותחני חגורות הבטיחותעיין בנושא “מער

כת מגביל כוח“ בעמוד 16�4.ומער

ה אזהר

כב לחגור אתחובה על כל מבוגר הנוסע בר£

ת הבטיחות. חובה זו מוטלת גם על ילדיםחגור

שמימדי גופם גדולים מספיק כדי לחגור את

ה כהלכה.החגור

כת ריסוןילדים אחרים יש להסיע במער

מתאימה.

ה אזהר

ת הכתף מעל כתפך ולרוחבמקם תמיד את חגור£

ההחזה שלך. לעולם אל תשים את החגור

מאחוריך או מתחת לזרועותיך.

ה לאבטח נוסע אחדת בטיחות אחת נועדחגור£

ת, נוצר מצב מסוכן.בד. אחרבל

בית כאשרת הבטיחות מעניקה הגנה מרחגור£

משענת הגב הינה במצב אנכי מלא. כאשר

משענת הגב נטויה, קיימת סכנה גדולה יותר

ה, במיוחד בעתשהנוסע יחליק מתחת לחגור

התנגשות חזיתית. כמו כן,  הנוסע עלול להיפצע

ה או מחבטה בלוח המכשירים אומהחגור

במשענות הגב.

ה, וודא שהיא אינהבעת השימוש בחגור£

מפותלת.

בצע שינויים או תוספות אשר עלוליםאסור ל£

ה אולמנוע מהתקן הכוונון להדק את החגור

ת הבטיחות לכוונן את ההידוק.ממכלול חגור

לעולם אל תחזיק ילד בזרועותיך או בחיקך בעת£

תכב, גם אם הנך חוגר את חגורנסיעה בר

ת קיימת סכנת פציעות אוהבטיחות שלך. אחר

ך בעת התנגשות או בלימהמוות של ילד

פתאומית.

כוונן תמיד את הרצועה הדוק לגוף.£

ה מעלחגור תמיד את חלק החיק של החגור£

כיך.יר

הסוף, לאחר מכן הטה את משענות הגב

גת משטח שטוח.לפנים, להש

מי“ בעמוד 3�4).ב קד(עיין בנושא “מוש

ביםהטה את משענות הגב של המוש4.

מיים לאחור.הקד

בים השנייה“ בעמודת המוש(עיין בנושא “שור

.(4�5

בים הסתיים כעת.ך השטחת המושמער5.

רדבים למצבם הרגיל, בצע סת המושלהחזר

פעולות הפוך.

חגורות בטיחות 
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ה אזהר

הכנס את לשונית הנעילה לתוך האבזם עד.2

להישמע נקישת הנעילה.

ת המותניים עללעולם אל תעביר את חגור£

ה תלחץ באופןהבטן. בעת התנגשות החגור

חד על הבטן ובכך יגדל הסיכון לפציעה.

ת הבטיחות תהיה מפותלת.אסור שחגור£

ה, כדי לכוונן מרווחמשוך קלות את החגור.3

ה לגוף.רצוי בין החגור

ה הער 

ה הער 

ה הער 

ת בטיחות בעלת 3 נקודותחגור

(עם מנגנון נעילת חירום)עיגון 

ה.ך החגורה מסוג זה אינה דורשת כיוון אורגורח
ה מתאימה את עצמה לתנועות הגוףלאחר, החגור

השל הנוסע, אך בעת טלטול פתאומי וחזק, החגור
ננעלת אוטומטית כדי להחזיק את גוף הנוסע.

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

אם לא מצאת את אבזמי חגורות הבטיחות£
בים השנייה, תמצא אותםת המוששל שור

ב.בתוך כריות המוש
ה השנייה“בים בשורעיין בנושא “קיפול מוש

ב את אבזמי החגורותבעמוד 8�4, כדי להצי
במקום הנכון.

להידוק

ך מחזיקה החוצה לאט בעודמשוך את החגור.1

את לשונית הנעילה.

ה החוצה במצבאם לא ניתן למשוך את החגור£

ההנעילה שלה, משוך פעם אחת את החגור

בכוח ואז החזר אותה. לאחר מכן משוך לאט

ה.שוב החוצה את החגור

הלשחרור החגור

החזק את לשונית הנעילה ולחץ על הכפתור שעל

גבי התקן האבזם.

ה אוטומטית,ה נגללת בחזרמאחר שהחגור£

תה, כךהחזק את לשונית הנעילה לאחר הסר

ת, עלולרגה. אחרשהגלילה תבוצע לאט ובהד

כב.ם נזק לרלהיגר
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חגורות בטיחות

בי הנוסעים האחוריים*עבור מוש

עבור הנהג 

מיעבור הנוסע הקד 

ת הבטיחותת חגורתזכור

מית בטיחות של הנהג והנוסע קדלחגור

 או מצב הפעולהONאם מתג ההצתה מסובב למצב 

ת הבטיחות אינה בעת שחגורONמוצב ב� 

הה נדלקת ונשמע צליל אזהרמהודקת, נורית האזהר

מיבמשך כ� 6 שניות, כדי להזכיר לנהג ולנוסע הקד

להדק את חגורות הבטיחות שלהם.

כב וחגורות הבטיחות עדיין לא הודקו,אם נוהגים בר

ה יישמעה תהבהב וצליל האזהרנורית האזהר

ת הבטיחות תהודק. בו זמניתלסירוגין, עד שחגור

”FASTEN YOUR SEAT BELTתוצג ההודעה “

ת הבטיחות שלך) במסך המידע,(הדק את חגור

ב�תכליתית עבור הנהג (סוג 1בתצוגת המידע הר

בד).בל

ה אזהר

בקות אשראל תתקין אביזרים כלשהם או מד£

ה.יסתירו את נורית האזהר

ה הער 

ה, נוריתת הבטיחות עדיין לא נחגראם חגור£

ה ימשיכו להפיקה וצליל האזהרהאזהר

כב יתחיל לנועאזהרות נוספות, בכל פעם שהר

ה.ממצב עציר

המי, תפקוד האזהרב הנוסע הקדעבור מוש£

ב.ב במושפועל רק כאשר נוסע יוש

מי,ב הנוסע הקדכאשר מונח מטען על מוש£

ב עשוי בהתאם למשקלחיישן בכרית המוש

ה להישמעומצב המטען, לגרום לצליל האזהר

ה.ולהדליק את נורית האזהר

כב עבורה זו מציגה דגם של כלי רנורית אזהר*�

7 נוסעים.

 או מצבONאם מתג ההצתה מסובב למצב 

ת הבטיחות בעת שחגורONההפעלה מוצב ל� 

ה נדלקת למשך כ�אינה מהודקת, נורית האזהר

30 שניות, כדי להזכיר לנוסעים מאחור להדק את

חגורות הבטיחות שלהם.

כב וחגורות הבטיחות עדיין לא הודקו,אם נוהגים בר

ה נדלקות למשך כ� 30 שניות,נוריות האזהר

חשת רק בפעם הראשונה(הדלקת הנוריות מתר

כב מתחיל לנוע וחגורות הבטיחות עדיין לאשהר

חגורות).

ה כבות לאחר שחגורות הבטיחותנוריות האזהר

נחגרות.
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חגורות בטיחות

ה הער 

ה אזהר

תכתמה תוינושל יתש תא החטבב רבחל דפקה £

)A �יתועמשמת, תופחת באופן ). אחרB ו

תורומח תועיצפ םרגיהל תולולעו ,הנגהה תדימ

 פתאומית.המילבב וא תויושגנתהב

ה אזהר

בקות אשראל תתקין אביזרים כלשהם או מד£

ה.יסתירו את נורית האזהר

ת העיגוןת העיגון       ההנמכת נקודהגבהת נקוד   

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

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

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

ת הבטיחות.בו לא הודקה חגורש

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

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

ת בטיחותכוונון גובה של חגור
מיים)בים קד(מוש

ה.ת העיגון של החגורניתן לכוונן את גובה נקוד

ת העיגון מטה באמצעות לחיצה עלהזז את נקוד

).Aמתג הנעילה (

ת העיגון מעלה, החלק אותו כלפי מעלהלהזזת נקוד

).Aללא שימוש במתג הנעילה (

ה אזהר

ת העיגון ממוקמת בעת הכוונון וודא שנקוד£

ע מלאה תבוא במגבגובה מתאים כך שהחגור

ך.ע בצווארעם כתפך אך לא תיג

ת בטיחות בעלת 3 נקודותחגור
תב האמצעי בשורעיגון במוש

בים השנייההמוש

ת הבטיחות בעלת 3 נקודות העיגון שלאת חגור

בים השנייה, ישת המושב האמצעי בשורהמוש

לחגור כהלכה כפי שמוצג באיור.

ה הער 

אם לא מצאת את אבזמי חגורות הבטיחות£

בים השנייה, תמצא אותםת המוששל שור

ב.בתוך כריות המוש

ה השנייה“בים בשורעיין בנושא “קיפול מוש

ב את אבזמי החגורותבעמוד 8�4, כדי להצי

במקום הנכון.
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חגורות בטיחות

להידוק

 מתוך משענת(C)משוך החוצה את האבזם 1.

הגב.

את ואחריה(A)משוך את הלשונית הקטנה 2.

 בהטיה, כפי שמוצג באיור.(B)הלשונית 

ה הער 

משיכת הלשונית בכוח עלולה לגרום נזק   £

לריפוד.

ת הבטיחות והכנס את לשוניתמשוך את חגור3.

.(C) לתוך האבזם (A)המתכת הקטנה 

 לתוך האבזם(B)הכנס את לשונית המתכת 4.

(D). 

ת הבטיחות לכוונוןמשוך קלות את חגור5.

פיון.הר

לשחרור

אחוז בלשונית המתכת ולחץ על הלחצן1.

באבזם.

ה הער 

ת הבטיחות נגללת לאחורמכיוון שחגור£

באופן אוטומטי, החזק את לוחית המתכת

ת הבטיחותבעת הגלילה לאחור, כך שחגור

.בכרל קזנ םרגיהל לולע ,תרחא .טאל ןסחואת

(E), לחץ על הלחצן (C)לשחרור האבזם £

באמצעות חפץ בעל קצה חד (מפתח מכני

וכדומה).

ת הבטיחות נגללה לאחור באופןלאחר שחגור2.

 לתוך(B)מלא, הכנס את לשונית המתכת 

, ולאחר מכן הכנס את(F)החריץ העליון 

 לתוך החריץ(A)לשונית המתכת הקטנה 

.(G)התחתון 

ת הבטיחות בכיסאחסן את אבזם חגור3.

האחסון.

(התייחס לפסקה הבאה).
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ה אזהר

חגורות הבטיחות נועדו לכל סוג נוסע כולל אישה£

ה צריכה להשתמש בחגורותה. אישה הרהר

הבטיחות הקיימות, כדי להפחית את סיכויי

תהפגיעה הן בעצמה והן בעובר שלה. חגור

המותניים צריכה לעבור על איזור האגן בעוד

כיים, אך לא עלה ככל האפשר לירשהיא צמוד

ה של ספקהמותניים. התייעצי עם רופא במקר

או שאלות.

ב שנית בטיחות במושאחסון חגור

ושלישי

ת הבטיחות אינה בשימוש, אחסןכאשר חגור

אותה כפי שמוצג באיור.

ת בטיחותאחסון לשונית של חגור

ב קיצוני  מוש

ך החריץ האחורירת הבטיחות דת חגורלאחר העבר

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

(B).

ת בטיחות  בזמןת חגורחגיר

הריון

תמי יש חגורב הנוסע הקדב הנהג ולמושלמוש

כת מותחנים.ת במערבטיחות המצויד

ת בטיחותכת מותחני חגורמער

כאשר מתג ההצתה או מצב פעולה נמצאים

בתנאים הבאים, בהתנגשות חזיתית או התנגשות

SRSכב המצוידים בכריות אוויר צד צד (כלי ר

) חמורות די לפצוע אתSRSוכריות אוויר וילון 

כת המותחניםמי, מערהנהג ו/או הנוסע הקד

תמתח את חגורות הבטיחות שלהם בהתאם

בי של חגורות הבטיחות.ובאופן מיידי, תוך ייעוד מר

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערבד כלי ר[מל

מפתח]

.START או ONמתג ההצתה נמצא במצב 

כת הפעלה ללא מפתח]כב המצוידים במער[כלי ר

.ONמצב ההפעלה הוא 

תכת מותחני חגורמער

כת מגביל כוחבטיחות ומער

ת בטיחות בזמן הריוןת חגורחגיר



 4

4-17מושבים וחגורות בטיחותמושבים וחגורות בטיחותמושבים וחגורות בטיחותמושבים וחגורות בטיחותמושבים וחגורות בטיחות

ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

ה אזהר

ב האחורי. נתוניםאם ניתן הסע ילדים במוש£

סטטיסטיים מוכיחים שילדים בכל גודל או גיל

במוגנים כשהם ישובים וחגורים כהלכה במוש

מי.ב הקדהאחורי יותר מאשר במוש

כתהחזקת הילד בזרועותיך אינה תחליף למער£

כת ריסוןריסון ייעודית. אי שימוש במער

ה או מוות.ייעודית עלול לגרום פציעה חמור

בד.ב ילד אחד בלכת הריסון יש להושיבמער£

בכת ריסון ילד במושבת ילד במערבעת הוש£

ביםאחורי, מנע ממשענות הגב של המוש

ת, הילדב הילד. אחרעת במושמיים לגהקד

ע באופן חמור בעת התנגשות אועלול להיפג

בלימה פתאומית חזקה.

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

כב המצוידפת לכל רבקות המוצגות באיור מצורהמד

מי.בכרית אוויר של נוסע קד

ה אזהר

תכרעממגת התוצאות הטובות ביותר להש£

שלך, וודאתוחיטבה תרוגח לש םינחתומה

בך כהלכה ושאתה חוגר אתשכווננת את מוש

 נכון.ת הבטיחות באופןחגור

זהירות

ה הער 

 בעת התקנת ציוד שמע או ביצוע תיקונים£

בת חגורות הבטיחות עם מותחנים אובקר

קונסולת הרצפה, חובה לציית להנחיות

הבר חיוני מאחר שהעבודס. הדמיצובישי מוטור

כת המותחנים.עלולה להשפיע על מער

כזכב נא התייעץ עם מראם יש לגרוט את הר£

ס. מאחרשירות מורשה של מיצובישי מוטור

ביצוע פעולת הגריטה יכולה לגרום להפעלהש

בלתי צפויה של המותחנים ולגרום לפציעות.

כב נחשףכת המותחנים תופעל אם הרמער£

תה גם אם חגורלהתנגשות חזיתית חמור

ה.הבטיחות אינה חגור

ת להפעלה חדכת המותחנים מיועדמער£

פעמית. לאחר הפעלה מומלץ להחליפה

כז שירות מורשה של מיצובישי.במר

SRSה אזהר

כת כריתה/תצוגה זו משותפת למערנורית אזהר

כת המותחנים.האוויר ולמער

“ בעמודSRSה/תצוגת ראה נושא “נורית אזהר

.4�36

כת מגביל כוחמער

בי אתבהתנגשות, מגביל הכוח סופג באופן אפקטי

ת הבטיחות במגמה להקטיןהכוח המופעל על חגור

את החבטה הפועלת על הנוסע.

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

הילד.

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

אנו ממליצים לך לציית לתקנות הרלוונטיות.

כת ריסון לילדמער 
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

ה אזהר

ה.סכנה חמור£

כת ריסון לילד הפונהאל תמקם מערלעולם 

 כרית אווירב שלפניו מותקנת לאחור במוש

מוות או פציעהה, . סכנה חמורפעילה

לילד.

ה אזהר

כת ריסון לילד הפונהאין למקם מער£

מי, אם לא נוטרלהב נוסע קדבמושלאחור 

כת כרית האוויר. עוצמת ההתנפחותפעולת מער

של כרית האוויר עלולה לגרום פציעה או מוות

ב בטיחות הפונה לאחורלילד. יש להתקין  מוש

בד.בים האחוריים בלבמוש

הנופהכת ריסון לילד  מעריש להתקין£

התא םא .ירוחאה בשומב העיסנה ןוויכל

תא לרטנ ,ימדקה עסונה בשומב הניקתהל בייח

מי באמצעות הנוסע הקדלש ריוואה תירכ

ם לילדת, עלולות להיגר. אחרON-OFFהמתג 

פציעות חמורות ואף מוות.

כת ריסון לילד הפונה לאחור שניתןהשתמש במער

ב האחורי או נטרל את כריתלהתקינה רק במוש

.ON-OFF מי באמצעות מתג האוויר של הנוסע הקד

(עיין בנושא “נטרול כרית אוויר“ בעמוד 29�4).

תינוקות וילדים קטנים

כב פעל ע“פבעת הסעת תינוקות וילדים קטנים בר

ההנחיות שלהלן.

הנחיות

תינוקות קטנים יש להסיע בסלקל המתאים£

למשקלם. עבור ילדים קטנים אשר גובהם,

בים, מאפשר לרצועת הכתף ליצורכאשר הם יוש

ם, חובה להשתמשע עם פניהם או צווארמג

ב בטיחות.במוש

ךבת להתאים למשקל ילדכת ריסון לילד חיימער£

כב. עבורולגובהו, ולהיות מותקנת באופן נכון בר

כת הריסוןמער רגת בטיחות גבוהה יותר:ד

בלילד צריכה להיות מותקנת על המוש

האחורי.

מיכרית אוויר נוסע קד

ON  במצב 
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

ה אזהר

ב בטיחות לילד, פעל עפ“יבעת התקנת מוש£

ת,כת. אחרפות של יצרן המערההנחיות המצור

ה או מוות של הילד.קיימת סכנת פגיעה חמור

חוף ומשוך אתב בטיחות דלאחר התקנת מוש£

ב הבטיחות לפנים ולאחור ומצד לצד, כדימוש

ב בטיחותלוודא שהוא מאובטח כראוי. אם מוש

ע הילד אואינו מאובטח כהלכה, עלולים להיפג

נוסעים אחרים בעת תאונה או בלימה

פתאומית.

ב בטיחות אינו בשימוש וודא שהואכאשר מוש£

ת הבטיחות או הסרמעוגן בבטחה על ידי חגור

כב, כדי למנוע ממנו להיזרק בתוךאותו מהר

כב בעת תאונה.חלל הר

ב בטיחות לילד נסה להתקיןכישת מושלפני ר£

בכב כדי לוודא שהוא מתאים. עקאותו בר

ת כריתת הבטיחות וצורמיקום אבזם חגור

ב, ייתכן שיהיו קשיים בהתקנה בטוחההמוש

ב בטיחות לילד של יצרנים מסוימים.של מוש

ב בטיחות לילד לפניםאם ניתן למשוך את מוש

ב לאחר הידוקאו לכל צד שהוא על כרית המוש

ב בטיחות לילד  שלת הבטיחות, בחר במושחגור

יצרן אחר.

ה הער 

כתכב וסוג מערב ברבהתאם למיקום המוש£

ברשותך, ניתן לחבר אתהריסון של הילד ש

כיםרכת הריסון באחת משתי הדמער

הבאות:

ת העיגון התחתונהבאמצעות נקוד£

כת הריסון אם מעררקב האחורי, במוש

 (ראה עמודISOFIXבות ת בתושמצויד

.(4�23

ת הבטיחות (ראה עמוד 25�4).לחגור£

ילדים גדולים יותר

בתם צריכים לשכת הריסון קטנה עבורילדים שמער

בת של כתף ומותן.ה משולב ולחגור חגורעל המוש

ת המותניים צריך להחגר באופן צמודהחלק של חגור

לאיזור התחתון של הבטן כך שהוא מונח מתחת

הת החגורכיים. אחרלקצה העליון של עצם אגן היר

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

ISOFIXהתאמה למקומות שונים של 

כב של הרISOFIXמיקומי 
בוצת משקל                                 קטגוריית גודל                    התקן                     ק

ה שנייה קיצונישור

FISO/L1X
סלקל

GISO/L2X

EISO/R1Xעד 10 ק“ג0 

EISO/R1 IL*1עד 13 ק“ג+0

DISO/R2X

CISO/R3X

  I9 עד 18 ק“גDISO/R2X

CISO/R3IL*2

BISO/F2IUF

B1ISO/F2XIUF ,IL*3

AISO/F3IUF ,IL*4

II15 עד 25 ק“גX

III22 עד 36 ק“גX

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

ביםבת להיות 4 שלב השני, חייב השני למצב האחורי ביותר שלו אם ניתן, זווית משענת הגב של המושב בטיחות לילד, כוונן את המושכאשר אתה מתקין מוש  £

בי לאחור.לפנים ממצב נטייה המר

זהירות
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מפתח אותיות של הטבלה בעמוד הקודם:

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

£ILמתאים למער  �כות ריסון ילד    ISOFIXס). הניתנת  ברשימה הבאה (חלקים מקוריים של מיצובישי מוטור

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

UN-R44אישור                                                            מספר חלק מקורי

*1MZ314393כת ריסון לילד),   (מערMZ314394 (בסיס איזופיקס) E1 - 04301146

MZ3 14390Eחי)כת ריסון לילד עבור איזור מזר (מער

*2MZ314390CSבי)כת ריסון לילד עבור איזור אמצעי מער (מער
E4 - 04443718

 MZ314390Nכת ריסון לילד עבור איזור צפוני)(מער

MZ314417 כת על בסיס איזופיקס פונה לאחור עבור כל איזור)(מער

*3MZ313045E1 - 04301133

MZ314390Eחי)כת ריסון לילד עבור איזור מזר (מער

*4
MZ314390CSבי)כת ריסון לילד עבור איזור אמצעי מער (מער

E4 - 04443718
 MZ314390Nכת ריסון לילד עבור איזור צפוני)(מער

MZ3144167 כת על בסיס איזופיקס פונה לאחור עבור כל איזורים)(מער

ה הער 

כז שירות מורשה של מיצובישי.מת. למידע מפורט פנה למרבצע שינויים ללא הודעה מוקדת לעצמה את הזכות לת מיצובישי שומרחבר£
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

בהמקום ישי

ה שנייהשור

קיצוני

זהירות

ב.כת ריסון לילד, הסר את משענת הראש מהמושבעת התקנת מער  £

.ON-OFF מי מנוטרלת באמצעות מתג   כאשר כרית אוויר של נוסע קד1#

בלה לעיל:מפתח אותיות לט

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

£Lמתאים למוש  �ב בטיחות ילד מהרשימה הבאה. (חלקים מקוריים של מיצובישי).

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

בה שוניםהתאמה למיקומי ישי

מי                                 נוסע קד                     בוצת משקל              ק     
ה שנייה  שור

אמצעי כרית אוויר

פעילה

השור

שלישית כרית אוויר

1#מנוטרלת

XXUXXעד 10 ק“ג0

XL*1U, L*1 X L*1עד 13 ק“ג+0

I9 עד 18 ק“ג XL*3 , L*2 U, L*3, L*2XL*3

II15 עד 25 ק“גX L*4 U, L*4XX

 III22 עד 36 ק“גX L*4 U, L*4XX
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

UN-R44אישור  חלק מקורי’מס

*1MZ314393E1-04301146

*2MZ313045E1-04301133

*3 MZ314390E חי)מזראיזור (עבור

 MZ314390CSבי)מעראיזור ב (עבור מושE4-03443416

MZ314390N  צפוני)איזור (עבור

*4MZ314250E1-04301169

ה הער 

בוצת המשקל “0 עד 10 ק“ג“.אין חלק מקורי של מיצובישי עבור ק£

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורמת. למידע מפורט פנה למרבצע שינויים ללא הודעה מוקדת לעצמה את הזכות לת מיצובישי שומרחבר

כת ריסון לילדהתקנת מער

בות(תושת עיגון תחתונה לנקוד

ועיגון )כת ריסון לילדאיזופיקס למער

הרצועות קשיר

המיקום נקודות עיגון לרצועות קשיר

בור, הממוקמות מאחוריקיימות שתי נקודות חי

בים השנייה. נקודותת המושמשענת הגב של שור

ב בטיחות לילד ברצועתאלה מיועדות לאבטחת מוש

כבך.בה ברה, עבור כל אחת משתי נקודות הישיקשיר

מיקום נקודות העיגון התחתונות

כבך מצויד בנקודות עיגוןב האחורי של רהמוש

 לילד עםב בטיחות מושבורתחתונות, עבור חי

בות איזופיקס.תוש
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ב בטיחות לילד)כת ריסון לילד (מושמער

כת הריסון לילד מתוכננותנקודות העיגון למער£

כות ריסוןמים ממערלעמוד רק בעומסים הנגר

בותלילדים המותקנות באופן נכון. בשום נסי

,םירגובמלאין להשתמש בהן כחגורות בטיחות 

דויצ וא םירחא םיטירפ רוביח רובע וא תומתרכ

.בכרל

ISOFIXבות כת ריסון הילד עם תושמער

ביםכת ריסון הילד מתוכננת להתקנה במושבמער

כתהמצוידים בעוגנים תחתונים. אבטח את מער

הריסון לילד תוך שימוש בעוגנים התחתונים.

כת הריסון לילד באמצעותך לאבטח את מעראין צור

חגורות הבטיחות.

להתקנה

ב למחברים. וודאביהסר כל חומר זר בתוך או מס1.

ת הבטיחות נמצאת במצב אחסון רגיל.שחגור

בוב שהסר את משענת הראש מהמוש2.

כת ריסון לילד.תתקין מער

(A)ב פתח מעט את הרווח בין כרית המוש3.

ך , כדי למצוא את ביד(B)למשענת הגב 

.(C)העיגונים התחתונים 

גת גישה קלה יותר, ניתן להטות אתלהש4.

כתחוף את מחברי מערמשענת הגב לאחור. ד

 לתוך נקודות העיגון(D)הריסון של הילד 

, בהתאם להוראות המסופקות(C)התחתונות 

כת הריסון של הילד.על ידי יצרן מער

כת הריסון בבטחה, כוונן אתלאחר הידוק מער

בים לפנים, מהמצבמשענת הגב ל� 4 של

בי שלה.המוטה המר

ה אזהר

Aכת ריסון לילד:  מחברי מער

Aכבב הרכרית מוש

C ת עיגון תחתונהנקוד

Bכבב הרמשענת הגב של מוש

Dמחבר

ב בטיחות לילד ברצועתאם יש לחבר את מוש 

בה בהתאם לשלה, הדק את רצועת הקשירקשיר

.5

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

,(F)כת הריסון לילד לסגר עיגון הרצועה מער

ה העילית.והדק בבטחה את רצועת הקשיר
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בדיקת חגורות בטיחות

ה הער 

אם אתה מתקשה לחבר את הוו של רצועת£
ה העילית, סובב את הוו לצד.הקשיר

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

הלהסר

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

כת ריסון הילדהתקנת מער
לחגורות בטיחות בעלת 3 נקודות

(עם מנגנון נעילת חירום)

להתקנה

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

כת הריסוןך מעררת הבטיחות דנתב את חגור2.
כת הריסון לילד.לילד, בהתאם להוראות יצרן מער

לאחר מכן, הכנס את לשונית המתכת לאבזם.

הסר את ריפיון  של רצועת החיק במשיכת3.
ה.הרצועה באמצעות התקן כוונון החגור

ת בטיחות בעלת 3 נקודות עיגון אינהחגור
ך. הסר כל ריפיון על ידי משיכתדורשת כוונון אור
מהדק הנעילה.

כת הריסון,ב את הילד במער לפני שאתה מושי4.
כת הריסון בכל הכיוונים,חוף ומשוך את מערד

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

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

ה אם קיים נזק.החגור

ה אזהר

כות ריסון ילד, ישבסוגים מסוימים של מער£

) כדי למנועAלהשתמש במהדק הנעילה (

פציעות בעת התנגשות או בלימה פתאומית.

ב אותו  ולהשתמש בו בהתאםכייש להר

כת הריסון. יש להסיר אתלהנחיות יצרן מער

כת הריסון שלת מערמהדק הנעילה בעת הסר

הילד.

ת הבטיחותבדיקת חגור 
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 � כריות אוויר)SRS (כת ריסון נוספת מער

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

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

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

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

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

 (אם קיימת) מתוכננתSRSכי הנהג ברכרית האוויר ל
כתוספת להגנה הראשונית המסופקת על ידי

ת הבטיחות של הנהג. היא יכולהכת חגורמער
להפחית תנועה קדימה של החלק התחתון ברגלי

ת בהתנגשויותהנהג, ולספק הגנת גוף כללית מוגבר
חזיתיות מסוימות מתונות או חמורות.

 (אם קיימת) מתוכננת להעניקSRSכרית אוויר צד 
הגנה נוספת על זו שמעניקות החגורות הבטיחות
הנחגרות כהלכה, כנגד פציעות חזה, בהתנגשויות

צד מסוימות מתונות עד חמורות.

 (אם קיימת) מתוכננותSRSכריות אוויר וילון 
להעניק הגנה נוספת על זו שמעניקות חגורות

הבטיחות הנחגרות באופן נכון,  כנגד פגיעת ראש,
בהתנגשויות צד מסוימות מתונות עד חמורות.

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

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

רצועה מלוכלכת יש לנקות במים חמים עם£
חומר ניקוי נייטרלי. לאחר השטיפה במים יש

בוש בצל.לאפשר יי

)SRS( כת ריסון נוספת מער 

כרית אוויר*

ה אזהר

גאדת תושגנתה לכ רחאל יכ םיצילממ ונא£

,םיריזחמ ,העוצר � תכרעמה ילולכמ לכ קודבל

ת. אנו ממליצים להחליף חגור’אבזמים, וכו

,תושגנתה ךלהמב שומיש הב השענש תוחיטב

למעט במקרים בהם ההתנגשות היתה

בעוצמה חלשה ביותר ולא נתגלו נזקים

ת כהלכה.ה והינה מתפקדבחגור

אל תנסה להחליף או לתקן שום חלק במכלול£

ה מסוגת הבטיחות. אנו ממליצים שעבודחגור

כז שירות מורשה של מיצובישיזה תבוצע במר

ס. תיקון או החלפה לקויים עלוליםמוטור

הרצועה וכתוצאהלהשפיע לרעה על תפקוד 

מכך לגרום לפציעות חמורות בעת התנגשות.

ת בטיחות, לאלאחר שהופעל מותחן חגור£

ניתן להמשיך להשתמש בו יותר.

חובה להחליפו יחד עם המחזיר.

כת הריסוןאופן פעולת מער

המשלימה של כריות האוויר

בים הבאים:כיכת זו כוללת את הרמער

ת כרית אוויר (נהג)יחיד  �1

מי.נורית חיווי של כרית אוויר של הנוסע הקד2  �

מי)ת כרית אוויר (נוסע קדיחיד  �3

כי הנהג*ברת כרית אוויר ליחיד  �4
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 � כריות אוויר)SRS (כת ריסון נוספתמער

 (הפעלה/הפסקה) של כריתON/OFFמתג 5  �

מי.אוויר נוסע קד

יחידות כריות אוויר צד*6 �

יחידות כריות אוויר וילון*7 �

כריות האוויר פועלות רק כאשר מתג ההצתה או מצב

ההפעלה נמצאים במצבים הבאים.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערבד כלי ר[מל

מפתח]

.START או ONמתג ההצתה נמצא במצב 

כת הפעלה ללא מפתח]כב המצוידים במער[כלי ר

.ONמצב ההפעלה הוא 

פתיחת כרית האוויר מלווה ברעש פתאומי וחזק

מותובשחרור עשן ואבקה. תופעות אלו אינן גור

לפציעה, וכן הן אינן מהוות סימן כלשהו להתלקחות

כב.אש בתוך הר

ה אזהר

זהירות

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

ההגה או ללוח מכשירים עלולים להיהרג או

להיפצע באופן חמור בעת הפעלת כרית האוויר.

ב.כרית האוויר מתנפחת באופן מהיר ובכוח ר

בים כהלכהמי אינם יושאם הנהג והנוסע הקד

ת הבטיחות, כריתאו שאינם חגורים בחגור

האוויר לא תגן עליהם כהלכה והיא עלולה לגרום

ה או קטלנית כאשר היאלפציעה חמור

מתנפחת.

כריות האוויר מתנפחות במהירות גבוהה ביותר.£

ע עם כרית אוויר עלולבמקרים מסוימים, מג

לגרום שפשופים, חתכים קלים, חבורות

וכדומה.

אנשים עם קשיי נשימה עלולים להרגיש  גירויים

ךזמניים של חומרים כימיים בהם נעשה שימוש לצור

פתיחת כרית האוויר; פתח את החלון לאחר הפעלת

בר אפשרי מבחינה בטיחותית.כרית האוויר, אם הד

כרית האוויר מתכווצת מהר מאוד לאחר הפעלתה,

ה הראייה.כך שקיימת סכנה קטנה של חסימת שד

ה אזהר

ב ואל תשעין ראש אוב על קצה המושאל תש£

חזה קרוב לגלגל ההגה או לוח המכשירים. אל

תניח רגל או כף רגל על לוח המכשירים.

ב האחוריב את כל הילדים והתינוקות במושהוש£

כות ריסוןכאשר הם מרוסנים כהלכה, במער

ב האחורי הוא המקום הבטוחלילדים. המוש

ביותר עבור ילדים ותינוקות.
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 � כריות אוויר)SRS (כת ריסון נוספת מער

ה אזהר

אסור  להסיע תינוקות או ילדים קטנים מחוץ£

ה מול לוחב בטיחות לילד או בעמידלמוש

ברהמכשירים או בזרועותיך או על מותניך. הד

ה ואף למוות בעתעלול לגרום לפציעתם בחומר

התנגשות, גם בעת הפעלת כרית האוויר. עליהם

כת ריסון לילדיםבת כראוי בתוך מערלש

כת ריסון לילד“.מתאימה. עיין  בפרק “מער

אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת
כבכת ריסון לילד ברהתקנת מער

מיעם כרית אוויר לנוסע קד

כב עם כריתפת לכל רהתווית המוצגת באיור מצור

מי.אוויר לנוסע קד

ה אזהר

ה!סכנה חמור£

כת ריסון לילדאל תשתמש במערלעולם 

 בכרית אווירב המוגןהפונה לאחור במוש

מוות או לפניו, קיימת סכנת פעילה

ה.פציעה חמור

 של כרית אווירON-OFFמתג 

מינוסע קד

 של כרית האווירON/OFFניתן להשתמש במתג 

מי, כדי לנטרל את כריתמית של הנוסע הקדהקד

כתמי. אם יש לך מערמית של הנוסע הקדהאוויר הקד

ריסון לילד הפונה לאחור, שלא ניתן להתקינה באף

מי, חובה לסובבב הנוסע הקדבד מושב אחר מלמוש

מית של של כרית האוויר הקדON/OFFאת מתג 

, לפני שאתה משתמשOFFמי למצב הנוסע הקד

כת. (עיין בסעיף ”ניטרול כרית האוויר“במער

בעמוד 29�4).

מית של הנוסע של כרית האוויר הקדON/OFFמתג 

מי, ממוקם בתא הכפפות.הקד

ה אזהר

ב האחורי,בת במושילדים גדולים יותר צריכים לש

ך,חגורים כהלכה בחגורות בטיחות, ואם יש צור

ב הגבהה (בוסטר).בת במושעליהם לש
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 � כריות אוויר)SRS (כת ריסון נוספתמער

ה אזהר נורית חיווי כרית אוויר של הנוסע
הקדמי

מי,נורית החיווי  עבור כרית האוויר של הנוסע הקד

ממוקמת בלוח המחוונים.

ך כלל, כאשר מתג ההצתהרנורית החיווי נדלקת, בד

,ON או מצב ההפעלה מוצב ב� ONמסובב למצב 

ונכבית כמה שניות מאוחר יותר.

 של כרית האוויר של הנוסעON-OFFכאשר מתג 

, נורית החיווי תאירOFFמי מסובב למצב הקד

מיביעות כדי לציין כי כרית האוויר של הנוסע הקדבק

אינה פעילה.

 של כרית האוויר של הנוסעON-OFFכאשר מתג 

תיכבהOFF , נורית החיווי ONמי מסובב למצב הקד

 תידלק למשך כדקה אחת, כדי לצייןONונורית החיווי 

מי פעילה.כי כרית האוויר של הנוסע הקד

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

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

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

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

ס.מיצובישי מוטור
 מוסיפה לדלוק כאשרOFFאם נורית החיווי £

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

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

.כת בדיקת המערס למוטור

ה אזהר

אל תתקין אביזרים העשויים להסתיר את£

נורית החיווי, ואל תכסה את נורית החיווי

ת, לא יתאפשר לך לאמת אתבקה. אחרבמד

מי.כת כרית האוויר של הנוסע הקדמצב מער

ה אזהר

כדי להפחית סכנת פציעות החמורות או£
הקטלניות:

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

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

עלול להיפגם.
גתמ תלעפהפני ל תוינש 06 תוחפל ןתמה£

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

.OFF ההפעלה ב� בצמ תבצה
 מתוכננתSRSכת כריות האוויר מער

לשמור מספיק מתח חשמלי, כדי לנפח את
כרית האוויר.

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

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

עלול להשתנות בשוגג.

נטרול כרית האוויר

מי פעל באופןלניטרול כרית האוויר של הנוסע הקד
הבא:

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

.OFFאת המתג למצב נטרול � 

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

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

ON נורית חיווי כרית האוויר .OFFמי לנוסע קד
מנוטרלת תמשיך לדלוק.
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מי מנוטרלת כעת ולאכרית האוויר של הנוסע הקד

תיפתח רק אחרי הפעלתה.
כי הנהג*ברכת כרית אוויר למער

כי הנהג ממוקמת מתחת לגלגלברכרית האוויר ל

כי הנהג מתוכננת להתנפחברההגה. כרית האוויר ל

מית של הנהג.בו זמנית עם כרית האוויר הקד

מיותהתנפחות כריות האוויר הקד

כי הנהגברוכרית האוויר ל

 מתוכננותמיותכריות האוויר הקד

 כאשר...להתנפח

כי הנהגברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

כב נחשף להתנגשותמתוכננות להתנפח כאשר הר

ה טיפוסיה. מקרחזיתית בעצמה מתונה עד חמור

מוצג באיור.

כת כרית האוויר לנהג ולנוסעמער

מיהקד

כרית האוויר לנהג מותקנת מתחת לכיסוי המרופד

מיכז גלגל ההגה. כרית האוויר לנוסע הקדבמר

מותקנת בלוח המכשירים מעל תא הכפפות.

מי מתנפחת בו זמניתכרית האוויר של הנוסע הקד

ב הנוסעעם כרית האוויר של הנהג, אפילו אם מוש

מי אינו תפוס.הקד

התנגשות חזיתית עם קיר מוצק במהירות של1�

כ� 25 קמ“ש.

ה, בתוךהתנגשות חזיתית מתונה עד חמור2�

האיזור המוצלל בין החצים.
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כי הנהגברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

מתת ההתנגשות היא מעל רתתנפחנה, אם חומר

הסף המתוכננת בהשוואה להתנגשות במהירות של

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

מת הסף שלעיל,ת ההתנגשות היא מתחת לרחומר

כי הנהגברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

עשויות לא להתנפח, עם זאת, סף מהירות זה יהיה

כב מתנגש בעצםגבוה באופן משמעותי, אם הר

כבהסופג את ההתנגשות ומתעוות או זז (לדוגמה ר

.)נייח אחר, עמוד או מעקה בטיחות

מאחר שהתנגשויות חזיתיות מסוגלות להסיט אותך

ממיקומך, חשוב ביותר לחגור תמיד את חגורות

ת הבטיחות שלך תסייעהבטיחות  באופן נכון. חגור

חק בטוח מגלגל ההגהלך לשמור את עצמך במר

בים ההתחלתיים שלומלוח המכשירים במהלך השל

ב ההתחלתי שלהתנפחות כריות האוויר. השל

ב העוצמתי ביותר,התנפחות כרית האוויר הוא השל

בו קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות.ש

כבך הן האמצעיםמעבר לכך, חגורות הבטיחות של ר

ה של התנגשות. כריות האווירלהגנה העיקרי  במקר

SRSמתוכננות לספק הגנה נוספת. לכן, למען 

בטיחותך ובטיחות כל הנוסעים, וודא תמיד שכולם

חוגרים את חגורות הבטיחות כהלכה.

כיברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

.במקרים...עשויות לא להתנפח הנהג  

כבבסוגים מסוימים של התנגשות חזיתית, מבנה מר

כב מתוכנן לספוג חלק מהחבטות, כדי לסייעהר

כבכב של הרלמניעת פציעת הנוסעים. (חזית המר

תתעוות באופן משמעותי כתוצאה מספיגת המכה).

בות כאלו ייתכן כי לא יתנפחו כריות האווירבנסי

תכי הנהג  ללא קשר למידברמיות וכרית אוויר להקד

כב.כב הרהנזק והעיוות של מר

דוגמאות של מספר מצבים אופייניים כאלו מתוארות

באיורים.

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

כב האחורי שלכב מחליק מתחת למרהר2�
משאית.

התנגשות חזיתית אלכסונית.3�

כיברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

כאשר... אינן מתוכננות להתנפח  הנהג

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

לספק הגנה לנוסעים.

מצבים אלו מוצגים באיורים.

כיברמיות וכריות האוויר למאחר שכריות האוויר הקד

הנהג אינן מגנות על הנוסעים בכל סוגי ההתנגשויות

תהחזיתיות, יש להקפיד תמיד עלחגור את חגור

הבטיחות שלך.

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

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

ההתנגשויות, הקפד תמיד לחגור את  חגורות
הבטיחות שלך.
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כיבר וכרית האוויר למיות כריות האוויר הקד

. כאשר...עשויות להתנפח  הנהג

כי הנהגבר וכרית האוויר למיות כריות האוויר הקד

כב נחשףעשויות לפעול כאשר חלקו התחתון של הר

כבי).ה (נזק תת רלחבטה מתונה עד חמור

דוגמאות למצבים כאלו מוצגות איורים.

ה אזהר

מיות וכרית האווירמאחר וייתכן שכריות האוויר  הקד

כי הנהג תופעלנה במצבים מסוימים המלוויםברל

בחבטות בלתי צפויות כמתואר באיורים והעלולים

כב, חשובבה שלך ברלהוציא אותך מתנוחת הישי

תביותר לחגור כהלכה את חגורות הבטיחות. חגור

חק בטיחותי בינך וביןת מרהבטיחות תבטיח שמיר

בגלגל ההגה ולוח ההמכשירים במהלך השל

הראשוני של פתיחת כרית האוויר.

בב הראשוני של פתיחת כרית האוויר הינו השלהשל

ביים העלולים לגרוםבו מתפתחים הכוחות המר

עלפציעות חמורות או קטלניות, אם ייווצר עמן מג

ב זה.בשל

כה אור1�  התנגשות באי תנועה/בשפת מד

במכשול בגובה דומה.

ה/בור.כב עובר מעל מהמורהר2�

ערון תלול ופוגכב משייט במורד מדהר3�

בקרקע.

ה אזהר

כז גלגלת במרבר  לכרית המרופדאל תצמיד ד£

ההגה כדוגמת אביזרים. הם עלולים להיזרק

כב ולפגוע בנוסעים בעת התנפחותבחלל הר

כרית האוויר.

אל תתקין פריטים על לוח המכשירים מעל תא£

כבהכפפות, הם עלולים להיזרק בחלל הר

ולפגוע בנוסעים בעת התנפחות כרית האוויר.

ב אביזרים לפני השמשהכיאל תצמיד או תר£

מית או עליה.  עצמים אלו עלולים להגבילהקד

להיזרק בחללאת התנפחות כרית האוויר או 

ולפגוע בנוסעים בעת התנפחות כריתכב הר

האוויר.

אל תחבר מפתחות נוספים או אביזרים£

 למפתח)(קשיחים, מחודדים או עצמים כבדים

ההצתה. עצמים  אלה עלולים למנוע מכרית

כי הנהג להתנפח באופן תקין, אוברהאוויר ל

ה,עלולים להיזרק לפנים ולגרום פציעה חמור

אם כרית האוויר תתנפח.

אל תחבר אביזרים לחלק התחתון של לוח£

המכשירים בצד הנהג. עצמים אלה עלולים

כי הנהג להתנפחברלמנוע מכרית האוויר ל

באופן רגיל או עלולים חהיזרק ולגרום פציעה

ה, אם כרית האוויר תתנפח.חמור
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ה אזהר

אל תניח חבילות או בעלי חיים או חפצים אחרים£

ב הנהג או בין כריותבין כריות האוויר למוש

בר עלולמי. הדב הנוסע הקדבין מושהאוויר ל

להשפיע על תפקוד כרית האוויר או לגרום

לפציעה בעת התנפחות כרית האוויר.

מיד לאחר הפעלת כרית האוויר, חלקים£

ע בהם,כת יהיו חמים. אל תיגמסוימים במער

כדי לא להיכוות.

כת כרית האוויר מתוכננת להפעלה חדמער£

ע שכריות האוויר הופעלו, הן לאפעמית. ברג

יוכלו לפעול שוב.

כת במלואה. אנויש להחליף את המער

כז שירות מורשהממליצים לעשות זאת במר

של מיצובישי.

כת כרית אוויר צד*מער

 מותקנות במשענות הגב של(A)כריות אוויר צד 

מי.בי הנהג והנוסע הקדמוש

ה שלכריות אוויר צד תוכננו להתנפח רק במקר

מיב הנוסע הקדכב, גם אם מושהתנגשות בצד הר

אינו תפוס.

ת למשענות גב עםהתווית המוצגת באיור, מחובר

כריות אוויר צד.

כת כרית אוויר וילון*מער

מייםכריות אוויר וילון מותקנות בעמודים הקד

ובמסילת צד הגג. כרית אוויר וילון מתוכננת להתנפח

בכב, גם אם מושע של הררק בהתנגשות בצד הנפג

ב הנוסע האחורי אינם תפוסיםמי או מושהנוסע הקד
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התנפחות כריות אוויר צד וכריות
אוויר וילון

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

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

כי כולם חוגרים את חגורות הבטיחות כהלכה.

התנגשויות צד באיזור מרוחק מתא הנוסעים1.

כבכב קטן אחר מתנגש בצד הראופנוע או ר2.

התנגשות בעמוד, עץ או עצם צר אחר3.

התנגשות צד אלכסונית4.

כב מתהפך על צדו או על הגגהר5.

מאחר שכריות אוויר צד וכריות אוויר וילון אינן מגנות

על הנוסעים בכל סוגי התנגשויות הצד, הקפד תמיד

לחגור כהלכה את חגורות הבטיחות.

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

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

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

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

כב.כב הרלמר

דוגמאות למצבים אופייניים מוצגים באיורים.

כריות אוויר צד וכריות אוויר וילון

 כאשר...מתוכננות להתנפח

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

כז תא הנוסעים.במר

המצב האופייני מוצג באיור.

אינן כריות אוויר צד וכריות אוויר וילון

כאשר...מתוכננות להתנפח 

כריות האוויר צד וכריות האוויר וילון אינן מתוכננות

ך כלל, לספקרלהתנפח, בתנאים שאין הן יכולות, בד

הגנה לנוסע. מצבים אופייניים מוצגים באיור.
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ה אזהר

כריות אוויר צד וכריות אוויר וילון מתוכננות£

מי הגנה נוספת עללהעניק לנהג ולנוסע הקד

זו שמעניקה חגורות הבטיחות בהתנגשויות צד

מסוימות. את חגורות הבטיחות יש לחגור

ביםמי חייתמיד כהלכה, והנהג והנוסע הקד

ביהם ולא להישען עלבת זקופים במושלש

החלון או על הדלת.

ה אזהר

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

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

זהירות קפדניים ביחס לילדים.

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

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

המתנפחת.

ה אזהר

בקות,  ותוויות ואל תכסה בריפודביק מדאל תד£

ביםנוסף את משענות הגב של אף אחד מהמוש

מיים. הם עלולים להפריע להתנפחות נכונההקד

של כרית האוויר צד.

בים המכיליםבים על מושאל תתקין כיסויי מוש£

בים הכולליםכריות אוויר צד. אל תכסה מוש

כריות אוויר צד. הם עלולים להפריע להתנפחות

נכונה של כרית האוויר צד.

או כל מכשיר אחר או     (A)אל תחבר מיקרופון £

חפץ קרוב לאיזור ההתנפחות של כריות האוויר

מית, חלונות הצד, כגון השמשה הקד(B)וילון 

מיים והאחוריים, צדדיבדלתות, העמודים הקד

הגג או ידיות האחיזה. כאשר כריות האוויר וילון

מתנפחות, המיקרופון, או ההתקנים  והחפצים

ב, או שכריות האוויר וילוןהאחרים ייזרקו בכוח ר

לא תתנפחנה כהלכה, והתוצאה תהיה פציעה

ה או מוות.חמור

התנגשויות חזיתיות1.

התנגשויות מאחור2.

כריות אוויר צד וכריות אוויר וילון אינן מגנות על

הנוסעים בכל סוגי התנגשויות הצד, לכן, הקפד תמיד

לחגור כהלכה את חגורות הבטיחות.

ה אזהר

כריות האוויר צד וכריות האוויר וילון מתנפחות£

מי להוציאב. אסור לנהג ולנוסע הקדבכוח ר

ך החלונות או להישען עלראת זרועותיהם ד

הדלתות, על מנת להפחית את סכנת

הפציעות החמורות או הקטלניות מהתנפחות

כרית אוויר צד או כרית אוויר וילון.
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 � כריות אוויר)SRS (כת ריסון נוספת מער

ה שלנורית/תצוגת אזהר

(SRS)כת כרית האוויר מער

ה אזהר

אם מתקיים אחד התנאים הבאים, ייתכן כי £

כת ו/או במערSRSכת ישנה תקלה במער

המותחנים והם לא יפעלו בהתנגשות או יפעלו

פתאום ללא התנגשות:

כת ההפעלהגם אם מתג ההצתה או מער£

 לא נדלקת או לאSRS, נורית ONבמצב 

כבית.

ה ו/או תצוגת אזהרSRSת נורית אזהר£

נדלקת במהלך נסיעה.

כריות אוויר ומותחני חגורות בטיחות נועדו

להפחית את סכנת הפציעות החמורות או

הקטלניות בהתנגשויות מסוימות. באחד

בדיקהכבך להתנאים הבאים, הבא מיד את ר

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

ה אזהר

ב או כל חפץ כבד או חד אחר עלאל תתלה קול£

וו המעילים. אם כרית האוויר וילון תתנפח, כל

ב, ולמנועפריט כזה עלול להיתלש מהוו בכוח ר

התנפחות של כרית האוויר וילון. תלה פריטי

ביגוד ישירות על וו המעילים (ללא שימוש

בים). וודא שאין חפצים כבדים או חדיםבקול

בתוך כיסי הבגדים שתלית על ווי המעילים.

אל תאפשר לילד להישען כנגד או להיות סמוך£

כת ריסוןב במערמית, גם אם הילד יושלדלת קד

לילד. אסור גם שראש הילד יישען או יהיה סמוך

ב שממוקמת בו כרית אוויר צדלאיזור המוש

או סמוך לכרית אוויר וילון. מצב זה מסוכן אם

כרית אוויר צד או כרית אוויר וילון תתנפחנה.

אי ציות להוראות אלה, עלול לגרום לפציעה

ה או קטלנית לילד.חמור

ב או עלביבצע עבודות סאנו ממליצים ל£

כות כריות אוויר צד וכריות אוויר וילון,מער

ס.כזי שירות של מיצובישי מוטורבמר

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

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

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

ת הבטיחות אינם פועלים כהלכה,או מותחן חגור
ה נדלקת ואינה נכבית. בו זמנית מוצגתנורית האזהר

ב�ה במסך המידע בצג המידע הרתצוגת אזהר
בד).תכליתי (סוג 1 בל

כת כריות אוויר משותפת למערSRSת נורית אזהר
SRSכת מותחני חגורות הבטיחות., ולמער
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(המשך)ה  אזהר

כת כרית האווירטיפול במער

כת כרית האוויראנו ממליצים שכל טיפול במער£

כז שירות מורשה שלבוצע במרבתה יביאו בס

מיצובישי.

כת כרית האוויר אובי מערכיטיפול לקוי בר

בחיווט עלול לגרום להפעלה לא תקינה של

בתתה כליל.  כלכת כרית האוויר או להשמער

אחד מהמצבים לעלול להסתכם בפציעה

ה.חמור

תאל תשנה את גלגל ההגה, את מגולל חגור£

כת. לדוגמא,הבטיחות או מכלול אחר במער

מי אוהחלפת גלגל ההגה או שינוים בפגוש קד

כב עלולים לפגוע בביצועיבמבנה המר

כת ולהוביל לפציעות חמורות.המער

בדוק אתכבך ניזוק, אנו ממליצים לאם ר£

כז שירות מורשה שלכת כרית האוויר במרמער

מיצובישי, כדי לוודא שהיא במצב הפעלה

תקין.

כב עם כריות אוויר צד, אל תבצע שינוייםבכלי ר£

כזייםמיים, בעמודים המרבים הקדבמוש

כזית. השינויים עלולים לפגועובקונסולה המר

 ולגרום לפציעהSRSכת בביצועי מער

אפשרית.

ה אזהר

ה הער 

בבידקים או נזקים מסאם גילית שריטות, ס£

למקום אחסון של כריות האוויר, אנו ממליצים

כז שירות במרSRSכת בדוק את מערלך ל

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

כב, אנו ממליציםאם בכוונתך לגרוט את הר£

כז שירות מורשה שללהביא אותו תחילה למר

כת כרית האווירמיצובישי כדי לסלק את מער

באופן בטיחותי.
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ה הער  תעד את מספר המפתח ואחסן את המפתח ותג

מספר המפתח במקומות נפרדים, כך שתוכל להזמין

סכז שירות מורשה מיצובישי מוטורמפתח ממר

בוד מפתחותה של אימטעם כלמוביל בע“מ, במקר

מקוריים.

האימובילייזר האלקטרוני מיועד להפחית באופן ניכר

כת היאת המערכב. מטרבת הראת האפשרות לגני

כב ולמנוע ניסיון התנעה שאינו חוקי.בית את הרלהש

ניתן להתניע באופן חוקי רק באמצעות מפתח

כת האימובילייזר.המשויך למער

זהירות

וא רזייליבומיאה תכרעמ תא תונשל הסנת לא£

 תקלהםורגלכדי לא  ,תופסות הל ףיסוהל

באימובילייזר.

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

כת כניסה ללא מפתח)כב עם מער(כלי ר

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

אחר.

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

ע במפתחות אחריםכאשר המפתח נוג£
המצוידים באימובילייזר אלקטרוני או נמצא

כבבתם (כולל מפתחות של כלי רבקר
אחרים).

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

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

ס.מוטור

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

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

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

בת שלה הממוחשהמפתחות ביחיד
האימובילייזר. האימובילייזר יכול לרשום

מפתח כניסה ללא מפתח:  עד £8
מפתחות שונים.

מפתח חכם: עד 4 מפתחות שונים.£

אימובילייזר אלקטרוני

בה)(שולל התנעה נגד גני

כת כניסה ללא מפתח*מער

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

המטען. ניתן גם להפעיל את מראות החיצונית.

נעילה לחצן�1
לחצן ביטול נעילה�2
לחצן של דלת תא המטען החשמלית�3
נורית חיווי�4

מפתח חכם

מפתח כניסה ללא מפתח

כת כניסה ללא מפתח*מער 
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ה הער ה הער 

כת נעילהכב המצוידים במערלמעט כלי ר£

מוחלטת, ניתן להגדיר את ביטול הנעילה של

הדלתות ודלת תא המטען כך שרק דלת תא

הנהג תשתחרר מנעילה, כאשר לחצן ביטול

נעילה (2) נלחץ פעם אחת.

אם תפקוד ביטול נעילה של הדלתות ודלת

ר כפי שמתואר לעיל, כלתא המטען מוגד

הדלתות ודלת תא המטען תפתחנה, כאשר

לוחצים על לחצן ביטול נעילה פעמיים

ברציפות.

ת פונקציית ביטול נעילתרעיין בנושא “הגד

דלתות ודלת תא המטען“, בעמוד 3�6.

כב המצוידים במפתח כניסה ללאעבור כלי ר£

מפתח ובמתג לקיפול של מראות חיצוניות,

מראות החיצוניות מתקפלות פנימה או

החוצה, כאשר הדלתות ננעלות או כאשר

נעילתן מבוטלת, באמצעות מתגי השלט

כת הכניסה ללא מפתח. עייןחוק של מערהר

בנושא “התנעה ונהיגה: מראות חיצוניות“

בפרק 6�9.

אם לחצן ביטול נעילה (2) נלחץ ואף דלת£

לא נפתחת בתוך 30 שניות: הדלתות ינעלו

שוב באופן אוטומטי.

ניתן לשנות את התפקודים באופן הבא:£

כז שירותבלת מידע נוסף, פנה למרלק

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

ניתן לשנות את הזמן  עד לנעילה£

המחודשת האוטומטית.

את תפקוד אישור הפעולה (הבהוב פנסי£

איתות) ניתן להגדיר לפעולה רק בנעילה או

רק בביטול נעילה של הדלתות ושל דלת

תא המטען.

בטל את תפקוד אישור הפעולהניתן ל£

הנעילה או  את הביטול נעילה(מציין את

של הדלתות ושל דלת תא המטען עם

הבהוב פנסי איתות).

ניתן לשנות את מספר ההבהובים של£

פנסי האיתות לאישור הפעולה.

כת הנעילההפעלת מער

המוחלטת*

כת הנעילה המוחלטתניתן להפעיל את מער

באמצעות לחיצה על מתג הנעילה  (1) פעמיים.

כת נעילה מוחלטת“עיין בנושא “מער

בעמוד 3�19.

נעילה

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

המטען תנעלנה. פנסי האיתות יהבהבו פעם אחת

כאשר הדלתות ודלת תא המטען נעולות.

ביטול נעילה

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

תבוטל. אם בעת ביטול נעילת הדלתות ודלת תא

מית נמצא במצבת הפנים הקדהמטען מתג תאור

DOORת הפנים האחורית נמצא, או שמתג תאור

ת הפנים תידלק ל� 15), תאור£באמצע במצב (

ך ומחווני האיתות יהבהבו פעמיים.שניות בער

ניתן להגדיר הפעלה של פנסי החניה ושל הפנסים

האחוריים למשך 30 שניות. עיים בנושא ”מחוונים

ת כניסה“ בעמוד 5�57.ובקרים: תאור

כת כניסה ללא מפתח*מער
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ה הער  ה הער  הפעלת מראות ההחיצוניות (לכלי

כב המצוידים במתג לקיפולר

כת הפעלה ללא מפתחכב עם מערבכלי ר£מראות)
ואשר מצוידים במתג קיפול מראות חיצוניות,
המראות החיצוניות מתקפלות באופן
אוטומטי, כאשר כל הדלתות ודלת תא המטען
ננעלות באמצעות תפקוד הפעלה ללא

מפתח.

עיין בנושא “מראות חיצוניות לראייה מאחור“,
בעמוד 6�9.

כת הכניסה ללא מפתח אינה פועלתמער£
בתנאים הבאים:

המפתח הושאר במתג ההתנעה. (כלי£
כת כניסה ללא מפתח).כב עם מערר

הדלת או דלת תא המטען פתוחה.£

חק של 4חוק יפעל במרמתג השלט הר£
כב. עם זאת, טווח הפעולה שלמטרים מהר

כבחוק עשוי להשתנות, אם הרמתג השלט הר
ממוקם סמוך לתחנת כוח או תחנת שידורי

רדיו/טלוויזיה.

חשת אחת מהתקלות הבאות, ייתכןאם מתר£
שמהצבר התרוקן.

חק הנכוןחוק מופעל במרהשלט הר£
כב, אך הנעילה אינה מופעלת אומהר

מתבטלת.

נורית החיווי (4) חלשה או שאינה נדלקת£
כלל.

כז שירותבלת מידע נוסף פנה למרלק
ס.מורשה של מיצובישי מוטור

אם ברצונך להחליף את הסוללה בעצמך,
עיין בנושא “תהליך החלפת סוללת השלט

חוק“ בעמוד 3�6.הר

חוק ניזוק או אבד, נא פנהאם השלט הר£
ס,של מיצובישי מוטורכז שירות מורשהלמר

חוק.להחלפת שלט ר

חוק, אנואם ברצונך להוסיף מפתח שלט ר£
כז שירות מורשה שלממליצים לפנות למר

ס.מיצובישי מוטור

חוק האפשריים עבורמספר מפתחות שלט ר
כבך:ר

מפתח לכניסה ללא מפתח: עד 8 מפתחות£
חוק.שלט ר

חוק.מפתח חכם: עד 4 מפתחות שלט ר£

קיפול

תוך 30 שניות מנעילת הדלתות ודלת תא

מטעןבאמצעות לחצן נעילה (1), לחץ על לחצן

נעילה  פעמיים ברציפות, כדי לקפל את המראות

החיצוניות.

פתיחה

תוך 30 שניות מביטול נעילת הדלתות באמצעות

לחצן ביטול נעילה (2), לחץ על לחצן ביטול נעילה

פעמיים ברציפות, כדי לפתוח את המראות

החיצוניות.

רות מלכתחילה לפעולהמראות החיצוניות אינן מוגד

באופן המתואר לעיל. אם ברצונך להפעילן כמתואר

לעיל, עליך להגדירן כך שהן לא תתקפלנה/תפתחנה

כאשר הדלתות תנעלנה/נעילתן תבוטל, באמצעות

כת הפעלה ללאכת הכניסה ללא מפתח או מערמער

מפתח.

עיין בפרק התנעה ונהיגה בנושא ”מראות חיצוניות“

בעמוד 6�9.

כז שירות מורשה שלבלת מידע נוסף פנה למרלק

ס.מיצובישי מוטור

כת כניסה ללא מפתח*מער 
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תהליך החלפת סוללה בשלט3 

חוקהר

לפני שאתה מחליף את הסוללה, הסר חשמל

סטטי מגופך על ידי נגיעה במתכת מאורקת.

כוש סוללה חדשה בכל חנותבאפשרותך לר£

למוצרי חשמל.

כז שירות מורשה שלאם תרצה, במר£

ך את הסוללה בשלטמיצובישי יחליפו עבור

חוק.הר

חוק כאשר הסמל שלהצב את השלט הר2.

מיצובישי פונה כלפיך. עטוף את קצהו השטוח

של מברג בבד, הכנס אותו לחריץ בכיסוי

חוק.חוק, ופתח את השלט הרהשלט הר

כת כניסה ללא מפתח*מער

ת ביטול נעילה של  הדלתותרהגד

כבבד כלי ר(מלודלת תא המטען 

כת נעילה מוחלטת)המצוידים במער

ניתן להגדיר את ביטול הנעילה של הדלתות באחד

משני המצבים להלן.

בכל הפעלה של  ביטול נעילת דלתות, יישמע צלצול

לציון מצב של תפקוד ביטול נעילת הדלתות.

                 מצבמספר צלצולים

צפצוף אחד
נעילת כל הדלתות ודלת תא

המטען מבוטלת

שני צפצופים
רק נעילת דלת הנהג

מבוטלת

רחאלו ,LOCK בצמל התצהה תגמ תא בבוס1.

כתכב עם מערמכן הסר את המפתח (כלי ר

כניסה ללא מפתח), או העבר את מצב

כתכב עם מער (כלי רOFFההפעלה ל� 

להפעלה ללא מפתח).

ב למצבה המשולהעבר את המתג התאור2.

OFF.והשאר את דלת הנהג פתוחה ,

UNLOCK (1) ולחצן LOCKלחץ על לחצן 3.

(2) למשך 4 עד 10 שניות, בו�זמנית.

  ו�LOCKב את מתגי ר עוקדשחרר בס4.

UNLOCKבתוך 10 שניות, מלחיצת לחצן 

LOCK ב 3. בשל

ה אזהר

זהירות

קיימת סכנת התפוצצות, אם סוללה הותקנה£
לא נכון.

החלף סוללה ישנה בסוללה מסוג זהה או
ביל.מק

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

הפנימיים שלו.

ה הער 

 מפתח כניסה ללא מפתח

חוק.) מהשלט הרAהסר את הבורג (1.
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כאשר סמל מיצובישי פונה כלפיך, הכנס קצה1.

להב מברג שטוח עטוף בבד לתוך חריץ כיסוי

חוק, ובאמצעותו פתח את הכיסוי.השלט ר

הסר את הסוללה הישנה.2.

) פונהAהכנס סוללה חדשה כאשר צד + (3.

כלפי מטה.

הסר את הסוללה הישנה.4.

) כלפיBהכנס סוללה חדשה כאשר צד + (5.

מטה.

ב 1.ת בשל) שהסרAה את הבורג (הברג בחזר8.

כת הכניסה ללא מפתח פועלת.בדוק שמער9.

- צד

+צד 

בעת מטסוללה בצור

CR1616

חוק מהכיסוי.ר השלט הרהסר את משד3.

חוקר השלט הרלאחר מכן פתח את משד

ב 2.ת בשלבשיטה המתואר

חוק.ר השלט הרסגור בחוזקה את משד6.

חוק בתוך כיסויר השלט הרהצב את משד7.

ב את כיסויחוק, ולאחר סגור היטהשלט הר

חוק.השלט הר

ה הער 

בצע את התהליך כאשר סמלהקפד ל£

מיצובישי מופנה כלפיך. אם סמל מיצובישי אינו

מופנה לכיוונך, כאשר אתה פותח את כיסוי

חוק, המתגים עלולים ליפול.השלט הר

ה הער 

בצע את התהליך כאשר סמלהקפד ל£

מיצובישי מופנה כלפיך. אם סמל מיצובישי אינו

מופנה לכיוונך, כאשר אתה פותח את כיסוי

חוק, המתגים עלולים ליפול.השלט הר

כת כניסה ללא מפתח*מער 
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בתו,כב ועזיכב. לכן, לפני נעילת הרלהפעלת הר

בדוק שהמפתח החכם נמצא ברשותך.הקפד ל

סגור את הכיסוי בחוזקה.4.

חוק פועליםבדוק האם תפקודי השלט הר5.

באופן תקין.

ת לך לנעולכת ההפעלה ללא מפתח מאפשרמער

בטל את נעילת הדלתות, לפתוח את דלת תאול

המטען ולהתניע את המנוע בקלות רק על ידי נשיאת

המפתח להפעלה אתך.

ניתן להשתמש במפתח החכם כמפתח השלט

חוק לכניסה ללא מפתח.הר

כת כניסה  ללא מפתח“ בעמודעיין בנושא “מער

.3� 3

על הנהג לשאת עמו תמיד את המפתח החכם.

מפתח הנחוץ לנעילה וביטול נעילת הדלתות,

בד זאת,לפתיחת תא המטען, להתנעת המנוע, ומל

ה אזהר

ה אזהר

*חתפמ אלל הלעפה תכרעמ

  אסורםירוטלירביפד וא בל יבצוק ילעב םישנאל£

רים או למשד(A)רים החיצוניים ב למשדלהתקר

. גלי הרדיו המופקים על ידי(B)הפנימיים 

כת ההפעלה ללא מפתח, עלולים להשפיעמער

ברילטוריםפיב או על הדלרעה על קוצבי ל

המושתלים.

פואייםאם אתה משתמש במכשירים ר£

,םירוטלירביפדב או בד קוצבי לאלקטרוניים מל

בדוק אתכדי ל ,רישכמה ןרציל שארמ הנפ

ההשפעה של גלי רדיו על המכשירים. גלי הרדיו

פואייםעלולים להשפיע לרעה על המכשירים הר

האלקטרוניים.

כתבאפשרותך להגביל פעולות מסוימות של מער

כים הבאות. (ניתןרההפעלה ללא מפתח בד

כתכת ההפעלה ללא מפתח כמערלהשתמש במער

כז שירות מורשהכניסה ללא מפתח). אנא פנה למר

ס.של מיצובישי מוטור

באפשרותך להגביל פעולות לנעילה וביטול£

נעילה של הדלתות ושל דלת תא המטען.

באפשרותך להגביל את הפעולות להתנעת£

המנוע.

כת ההפעלה ללאבטל את פעולת מערניתן ל£

מפתח.

כת ההפעלה ללא מפתחלאחר שפעולות מער

רים יפעלו באופן הבא:שונו, המשד

נעילה וביטול נעילת הדלתות ופתיחת תא£

ר פנימי.ר חיצוני ומשדבד, משדהמטען בל

בד.ר פנימי בלבד: משדהתנעת המנוע בל£

כת הפעלה ללא מפתח*מער

- צד

+צד 

תסוללה בצור

CR2032בע מט
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ה הער 

כת ההפעלה ללא מפתח משתמשת בגלמער£

אלקטרומגנטי חלש מאוד. במקרים הבאים,

כת ההפעלה ללא מפתח עלולה לאמער

בה:לפעול כראוי או עלולה להיות לא יצי

בה ציוד הפולט גלי רדיוביכאשר קיים בס£

חזקים, כגון תחנות כוח, תחנת רדיו או

ה תעופה.טלוויזיה או שד

כת ההפעלה ללא מפתחכאשר מער£

ת דוגמתנישאת ביחד עם מכשיר תקשור

טלפון סלולרי או מכשיר קשר, או עם מכשיר

ב.אלקטרוני דוגמת מחש

ע בחפץ מתכתיכאשר המפתח החכם נוג£

 מונח תחתיו.או

תכת כניסה ללא מפתח אחרכאשר מער£

בת מקום.נמצאת בשימוש בקר

כאשר הסוללה של המפתח החכם£

התרוקנה.

כאשר המפתח החכם נמצא באזור שיש בו£

גלי רדיו ורעש חזקים.

.םוריחה חתפמב שמתשה הלאכ םירקמב

עיין בנושא “הפעלה ללא תפקוד הפעלה

ללא מפתח“ בעמוד 3�16.

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

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

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

כז שירות מורשה של מיצובישימים או במרקוד
ס.מוטור

עיין נושא “תהליך החלפת סוללה בשלט
חוק“, בעמוד 3�6הר

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

ב אישי או ציוד אלקטרוניליד טלוויזיה, מחש
אחר.

טווח פעולה עבור נעילה וביטול נעילת

הדלתות ודלת תא המטען

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

מי ודלת תא המטען.הנהג, ידית דלת הנוסע הקד

ה הער 

כתטווח הפעולה של מער

ההפעלה ללא מפתח

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

LOCK וא OPEN גתמ לע וא ,ימדקה עסונה תלד וא
לש יוהיזה דוק הז ןמזב .ןעטמה את תלד לש
.תמואמ ךלש חתפמה

ה הער 

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

כב תואמים.שלך והר

אם סוללת המפתח החכם מתרוקנת או£

קיימים גלים אלקטרומגנטיים ורעשים חזקים,

טווח הפעולה עשוי להתקצר ופעולת המפתח

בה.בלתי יציעלולה להפוך ל

כת הפעלה ללא מפתח*מער 
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ה הער 

ה הער 

מצא בטווחהמפתח החכם נגם כאשר £

הפעולה, אך בתוך תא הכפפות או על חלקו

העליון של לוח המחוונים, בכיס דלת או בתא

המטען, ייתכן שלא יהיה ניתן להתניע את

המנוע.

קרוב מדי לדלת או לחלון,המפתח החכם אם £

ייתכן שניתן יהיה להתניע את המנוע, גם אם

כב. מחוץ לרהוא

הפעלה באמצעות תפקוד

הפעלה ללא מפתח

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

המטען, רק כאשר ”המפתח החכם“ מזוהה.

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

תא המטען.

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

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

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

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

ען.מי או דלת תא המטהנוסע הקד

טווח פעולה להתנעת המנוע

כב.טווח הפעולה הוא בפנים הר

:  כיוון נסיעה קדימה*

:  טווח פעולה

:  כיוון נסיעה קדימה*

:  טווח פעולה

נעילת הדלתות ודלת תא המטען

כאשר אתה נושא את המפתח החכם, אם אתה

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

מי או לחצן נעילה של דלת תאאו בדלת הנוסע הקד

כת,, בתוך טווח הפעולה של המער(B)מטען 

הדלתות יינעלו.

פנסי האיתות יהבהבו פעם אחת.

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

.3�21

כת הפעלה ללא מפתח*מער

מתגי נעילה/ביטול נעילת דלת נהג או הנוסע

מיהקד
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ה הער 

ה הער 

ניתן להשתמש במתג הפתיחה של דלת תא£

.הכלהכ לעננ בכרהש קודבל ידכ ,)C( ןעטמה

לחץ על מתג הפתיחה של דלת תא המטען

כב, אםבתוך כ� 3 שניות לאחר נעילת הר

ב יותר מ� 3 שניות ותלחץ עלתמתין זמן ר

מתג פתיחת דלת תא המטען, נעילת כל

הדלתות ודלת תא המטען תבוטל.

כב.בדיקת הר ניתן לכוונון את הזמן הנותר ל£

כז שירות מורשהלמידע נוסף התקשר למר

ס.של מיצובישי מוטור

בות הלחיצה על אחד המתגים לא נפתחתאם בעק

דלת או דלת תא המטען תוך 30 שניות, יינעלו כל

הדלתות באופן אוטומטי.

עיין בנושא “נעילה וביטול נעילה: דלתות, נעילה

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

ו� 3�21.

מתגי פתיחת דלת תא המטען

מתגי פתיחת דלת תא המטען

כב המצוידים במתג לקיפול מראותלכלי ר£

הצד. מראות הצד מתקפלות באופן אוטומטי,

כאשר כל הדלתות ננעלות באמצעות תפקוד

ההפעלה ללא מפתח.

עיין בנושא ”התנעה ונהיגה“: “מראות

חיצוניות “ בעמוד 6�9.

כת נעילה מוחלטת, לחיצה עלכב עם מערבר£

מי בדלת הנהג או בדלת הנוסע הקד(A) מתג 

 בדלת תא מטען פעמיים(B) או על מתג 

כת הנעילהריכת מערברציפות, מפעילה את ד

כת“ת המעררהמוחלטת (עיין בנושא “הגד

בעמוד 3�19).

תפקוד ההפעלה ללא מפתח אינו פועל£

במצבים הבאים:

כב.המפתח החכם נמצא בר£

דלת פתוחה או פתוחה חלקית.£

ביטול נעילת הדלתות ודלת תא המטען

אם המפתח החכם נמצא ברשותך ואתה לוחץ על

מתג הנעילה/ביטול הנעילה בדלת הנהג או הנוסע

)A( או על מתג הפתיחה של דלת תא המטען )B(

בתוך טווח הפעילות, תבוטל נעילה בכל הדלתות

ובדלת תא המטען.

 אוDOORמית נמצא במצב ה הקדאם מתג התאור

, תידלק)£(ה האחורית במצב אם מתג התאור

ה הפנימית ל� 15 שניות. פנסי האיתותהתאור

יהבהבו פעמיים.

ימדקה עסונה וא גהנ תלד תליענ לוטיב/הליענ יגתמ

כת הפעלה ללא מפתח*מער 
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כת הפעלה ללא מפתח*מער

ה הער ה הער ה הער 

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

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

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

בעמוד 6�9.
כת נעילהכב המצוידים במערלמעט כלי ר£

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

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

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

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

של דלת ושל דלת תא המטען“ בעמוד 3�6.

כת ההפעלה ללא מפתח לא תפעלמער£

בתנאים הבאים:

דלת או דלת תא המטען פתוחות או לא£

ב.סגורות היט

בדוק שכל הדלתות ודלת תא המטעןכדי ל£

נעולות, אל תבטל את נעילתן באמצעות מתג

הפתיחה של דלת תא המטען במשך 3 שניות

אחרי הנעילה.

בדיקתרוש לניתן לכוונן את פרק הזמן הד£

כז שירותהנעילה. למידע נוסף פנה למר

מורשה של מיצובישי.

בין ביטול הנעילהניתן לכוונן את פרק הזמן ש£

כז שירותלנעילה האוטומטית. פנה למר

מורשה של מיצובישי

ניתן לשנות את התפקודים כבאופן הבא:£

כז שירות מורשהבלת מידע נוסף, פנה למרלק

ס.של מיצובישי מוטור

ניתן להגדיר שאישור הפעולה (הבהוב£

פנסי האיתות) שיינתן רק במהלך

או רק במהלך ביטול הנעילה.הנעילה,

בטל את אישור הפעולה (המציינתניתן ל£

את הנעילה או ביטול הנעילה של

הדלתות, בהבהוב של פנסי האיתות).

ניתן לשנות את מספר ההבהובים של£

פנסי האיתות עבור אישור הפעולה

פנסי האיתות).(הבהוב

 אישור פעולה בעת נעילה וביטול נעילה

ניתן לאשר את הפעולה כמתואר בהמשך. עם זאת,

תת תא הנוסעים תידלק רק אם מתג תאורתאור

 אוDOORמית נמצא במצב תא הנוסעים הקד

ת תא הנוסעים האחורית נמצא במצבשמתג תאור

).£אמצעי (

פנסי האיתות יהבהבו פעםבנעילה:

אחת.

ת תא הנוסעים תידלקתאורבעת ביטול נעילה:

רחאלו ,ךרעב תוינש 51 ךשמל

מכן פנסי האיתות יהבהבו

פעמיים.

כת הנעילה המוחלטתהפעלת מער

כת הנעילה המוחלטת,כב המצוידים במערבכלי ר

כת הנעילה המוחלטתניתן להפעיל את מער

באמצעות מתג נעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג או

 בדלת תאLOCKמי, או מתג בדלת הנוסע הקד

המטען.

בעמודכת נעילה מוחלטת“ עיין בנושא “מער

.3�19



3-13נעילה וביטול נעילהנעילה וביטול נעילהנעילה וביטול נעילהנעילה וביטול נעילהנעילה וביטול נעילה

 3

אזהרות

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

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

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

סוג 2סוג 1
ה (פתרון)הער          פריט

זיהוי

תקלה

סוללת

המפתח

נחלשת

      זמזם   זמזם           מחוון    תצוגה

זמזם פנימי

נשמע פעם

אחת

זמזם פנימי

נשמע פעם

אחת

זמזם פנימי

נשמע פעם

אחת

לא נשמע

לא נשמע

לא נשמע

    דולק

    מהבהב

    מהבהב

כת הפעלה ללא מפתח.קיימת תקלה במער

ה אינה מופעלת אםה מופעלת (האזהרהסוללה מתחילה להיחלש, האזהר

הסוללה התרוקנה לחלוטין)

, או כאשר המנועOFF ממצב ON או ACCכאשר מתג ההצתה מסובב למצב 
ה מופעלת אם אחד התנאים הבאים מתקיים:מותנע, האזהר

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

.ןיטולחל הנקורתההחכם חתפמה תללוס£

הפעולה נחסמה על ידי גלים אלקטרומגנטיים.£

המפתח

לא זוהה

כת הפעלה ללא מפתח*מער 
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תתזכור3 

מפתח חכם

מפתח

חכם,

תבקר

הוצאת

המפתח

זמזם פנימי
נשמע לדקה
אחת, זמזם

חיצוני נשמע
3 ךשמל

תוינש
לסירוגין

זמזם פנימי

נשמע פעם

אחת, זמזם

חיצוני

נשמע

לסירוגין

זמזם פנימי

נשמע פעם

אחת, זמזם

חיצוני נשמע

לסירוגין

     מהבהב

     מהבהב

,חתפמה ץירחב םכחה חתפמה ודלת הנהג פתוחה וOFFאם מצב הפעולה הוא 

 יישמע במשך כ� 3  שניות. הזמזם הפנימי יישמעינוציחה םזמזהו הרהזא קפות

במשך כדקה אחת, על מנת להזכיר לך להסיר את המפתח. אם מפתח יוסר

מחריץ המפתח הזמזום ייפסק.

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

כב.ה עד שהמפתח יתגלה בתוך הראזהר

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

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

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

 המנוע, אם קודי הזיהוי שלתענתה תלועפ חווטב םכחה חתפמהגם אם £
בהבי הפרעת סבקע המגודל ,םימאות םניאכב ושל המפתח החכם הר

ה עשויה לפעול.חיצונית או תנאים אלקטרומגנטיים, האזהר

זמזם פנימי
נשמע דקה
אחת, זמזם

חיצוני נשמע
למשך 3

שניות

סוג 2סוג 1

ה (פתרון)הער          פריט
      זמזם   זמזם           מחוון    תצוגה

כת הפעלה ללא מפתח*מער
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כתמער

למניעת

נעילת

מפתחות

כבבתוך הר

כתמער

למניעת

תהשאר

דלת

פתוחה

זמזם פנימי
נשמע פעם
אחת, זמזם

חיצוני נשמע
למשך 3

שניות
לסירוגין

זמזם פנימי
נשמע פעם
אחת, זמזם

חיצוני נשמע
למשך 3

שניות
לסירוגין

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

כב, ואתה מנסה לנעול את הדלתות ואת דלתהמפתח החכם נשאר בתוך הר

תא המטען בלחיצה על מתג נעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג או בדלת הנוסע

ה ולא תוכל לנעול של דלת תא המטען, תופק אזהרLOCKמי, או על מתג הקד

את הדלתות ואת דלת תא המטען.

 נועל את הדלתות ואת דלת תאהתאש ינפל , ברשותךםכחה חתפמהוודא ש£

תליענש ןכתיי ,בכרהת את המפתח החכם בתוך המטען. גם אם השאר

.םיינורטקלא תותואבו תינוציחה  הביבסב היולת היהת תותלדה

, ואתה מנסה לנעול את הדלתות ואת דלת תאOFFכאשר מצב הפעולה הוא 

מיהמטען בלחיצה על מתג נעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג או בדלת הנוסע הקד

 של דלת תא המטען כאשר אחת הדלתות או דלת תא המטעןLOCKאו על מתג 

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

זמזם חיצוני
נשמע למשך

3 שניות
לסירוגין

זמזם חיצוני
נשמע למשך

3 שניות

 מהבהב

   מהבהב

זמזם חיצוני
נשמע למשך

3 שניות

תתזכור

OFFמצב 

זמזם פנימי
נשמע פעם
אחת, זמזם

חיצוני נשמע
למשך 3

שניות
לסירוגין

 מהבהב

, אם אתה סוגר את כל הדלתות ואת דלת תא המטעןOFFכאשר מצב פעולה אינו 

ואז אתה מנסה לנעול את הדלתות ואת דלת תא המטען בלחיצה על מתג נעילה/

 של דלת תאLOCKמי, אולם מתג ביטול נעילה בדלת הנהג או בדלת הנוסע הקד

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

כת הפעלה ללא מפתח*מער 

סוג 2סוג 1

ה (פתרון)הער          פריט
      זמזם   זמזם           מחוון    תצוגה
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נעילה�1

�2 ביטול נעילה

הפעלה ללא תפקוד הפעלה ללא

מפתח

מפתח חירום

מפתח החירום מובנה בתוך המפתח החכם. אם לא

ניתן להשתמש בתפקוד המפתח החכם, לדוגמה

כיוון שסוללת המפתח החכם התרוקנה או כיוון

כב התרוקן, באפשרותך לנעול אתשמצבר הר

ת מפתח החירום.בטל את נעילתן בעזרהדלתות ול

 שחרר את(A)כדי להשתמש במפתח החירום 

, והסר את מפתח החירום מתוך(B)כפתור הנעילה 

.(C)המפתח החכם 

ה הער 

ה הער 

לתותד  

זהירות

 עםהעיסנ :בטיה תורוגס תותלדה יכ אדוו£

ב מסוכנת.דלתות שאינן סגורות היט

כב. ברהחגשה אלל םידלי ריאשת לא םלועל£

היזהר לא לנעול את הדלתות כאשר£

כב.המפתחות נמצאים בר

םוריח יבצמב םוריחה חתפמב שמתשה£

 אם סוללת המפתח להפעלה ללא.דבלב

םמפתח התרוקנה, החלף אותה בהקד

האפשרי כדי שתוכל להשתמש במפתח

החכם.

לאחר השימוש במפתח החירום החזר אותו£

תמיד לתוך המפתח החכם.

  נעילה וביטול נעילת דלת הנהג

כב נועל אתמת הרבוב מפתח החירום לכיוון קדסי

בוב לאחור מבטל את נעילת הדלת.הדלת, וסי

עיין גם בנושא ”נעילה וביטול נעילה“: ”דלתות“

בעמוד זה.

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

הנעילה בדלת הנהג או באמצעות המפתח
כאשר היא פתוחה.

נעילה וביטול נעילה באמצעות

המפתח

דלתות
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ה הער 

נעילה�1

נעילהביטול �2

ה הער 

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

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

כת הכניסה ללא מפתח או תפקודמער
ההפעלה ללא מפתח.

כזית“ בעמודעיין בנושא “נעילת דלתות מר
כת כניסה ללא מפתח“ בעמוד3�18, “מער
כת הפעלה ללא מפתח“ בעמוד3�3, “ מער

.3�10

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

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

נעילה�1

ביטול נעילה�2

ך, כדי לפתוחמשוך את הידית הפנימית בדלת לעבר

את הדלת.

ניתן לפתוח את דלת הנהג ללא שימוש£

בכפתור הנעילה, על ידי משיכת הידית

הפנימית בדלת.

כת נעילה מוחלטת, איןכב המצויד במערבר£

חיפתבטל את נעילת הדלת בדאפשרות ל

מתג הנעילה לצד ביטול נעילה, בעת

רוכה (עיין ב�כת הנעילה המוחלטת דשמער

כת נעילה מוחלטת“ בעמוד 3�19).“מער

נעילה ללא שימוש במפתח

מי, דלת אחוריתדלת נוסע קד

הסט את כפתור הנעילה הפנימי למצב נעול (1)

וסגור את הדלת (2).

ה הער 

 בעת שהדלת פתוחה, לא ניתן לנעול את  £

דלת הנהג באמצעות כפתור הנעילה הפנימי.

כבנעילה וביטול נעילה מתוך הר

דלתות 
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ה הער 

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

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

כזית.הפעלת מתג הנעילה המר

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

כזית.המר

נעילה�1

ביטול נעילה�2

ביטול נעילה של הדלתות ודלתל

תא המטען

ביטול נעילה שלבחור את התפקודים לאתה יכול ל

הדלתות ודלת תא המטען באמצעות מתג ההצתה

או מתג המנוע, או באמצעות במצב ידית בורר

ההילוכים.

כב נשלחתפקודים אלה אינם מופעלים כאשר הר

מהמפעל. להפעלה או נטרול  תפקודים אלו, נא פנה

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורלמר

שימוש במתג ההצתה או במתג המנוע

כל הדלתות ודלת תא המטען תשתחררנה מנעילה,

 אוLOCKבכל פעם שמתג ההצתה יסובב למצב 

.OFFבע כ� מצב הפעולה ייק

באמצעות בורר ההילוכים

כל הדלתות ודלת תא המטען תשתחררנה מנעילה

  (חניה)Pב במצב בורר ההילוכים ישולבכל פעם ש

  או מצב הפעולהONכאשר מתג ההצתה במצב 

.ONב� 

כזיתנעילת דלתות מר 

כזיתנעילת דלתות מר

נעילה וביטול הנעילה של הדלתות

ודלת תא המטען

כזיתבאמצעות מתג נעילת הדלתות המר

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

כזית בדלת הנהג.הנעילה המר
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כת כניסה ללאמער
תחמפ

מי*מתגי נעילה/ביטול נעילה דלת נהג ונוסע קד כת נעילה מוחלטת*מער  

זהירות

בה.כת הנעילה המוחלטת מסייעת במניעת גנימער

כתכאשר נעילת כל הדלתות בוצעה באמצעות מער

כת ההפעלההכניסה ללא מפתח או באמצעות מער

כת הנעילה המוחלטת לאללא מפתח, מער

ת את ביטול נעילת הדלתות באמצעותמאפשר

כפתורי הנעילה הפנימיים.

כת הנעילה המוחלטת,אל תפעיל את מער£

כתכב. כאשר מערם בתוך הרכאשר נמצא אד

בטלרוכה, אין אפשרות להנעילה המוחלטת ד

את נעילת הדלתות באמצעות כפתורי הנעילה

כת הנעילהכת את מעררהפנימיים. אם ד

המוחלטת בטעות, בטל את נעילת הדלתות

חוקבאמצעות לחצן ביטול הנעילה בשלט הר

כת הכניסה ללא מפתח.או במער

כתת המעררהגד

ללא כת הפעלהמער

מפתח

ה הער 

 במפתח (A)לחיצה אחת על לחצן הנעילה£  

כת הנעילהחוק בעת שמערהשלט הר

רוכה, תגרום לפנסי האיתותהמוחלטת ד

כתלהבהב 3 פעמים, כדי לאשר שמער

רוכה.הנעילה המוחלטת ד

כת נעילה מוחלטת*מער 

. לאחרLOCKסובב את מתג ההצתה למצב 1.

כתכב עם מערמכן הסר את המפתח (בכלי ר

כניסה ללא מפתח), או הצב את מצב

כתכב עם מער (בכלי רOFFהפעולה במצב 

הפעלה ללא מפתח).

כב. סגור את כל הדלתות ואת דלתצא מהר2.

תא המטען.

 במפתח השלט (A)לחץ על לחצן הנעילה3.

חוק או על מתג הנעילה/ביטול נעילההר

 או על(C)מי בדלת הנהג או דלת הנוסע הקד

, לנעילת(D) בדלת תא המטען LOCKמתג 

כל הדלתות ודלת תא המטען. פנסי האיתות

יהבהבו פעם אחת.

לחץ על המתג שוב בתוך 2 שניות.4.

פנסי האיתות יהבהבו שלוש פעמים, כדי לציין

כה.רכת הנעילה המוחלטת נדשמער

מתגי דלת תא המטען*
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נעילה�1
ביטול נעילה�2

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

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

באמצעות הידית החיצונית.

כתנטרול המער

כאשר מבוצעות הפעולות הבאות, נעילת הדלתות

כתודלת תא המטען תתבטל, ובו זמנית תנוטרל מער

הנעילה המוחלטת.

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

(C)לחיצה על  מתג נעילת/ביטול נעילת הדלת £

מי, בעתבדלת הנהג או בדלת הנוסע הקד

שאתה נושא מפתח חכם.

 נלחץ.(E)מתג פתיחת דלת תא המטען £

ה הער 

אם אף דלת כולל  דלת תא המטען אינה£

ע ביטול הנעילה,נפתחת תוך 30 שניות מרג

כת הנעילההדלתות תינעלנה מחדש ומער

ך שוב.רהמוחלטת תיד

כתגם כאשר אין אפשרות להשתמש במער£

כת הפעלה ללאהכניסה ללא מפתח (או מער

ביטול נעילת הדלתות, ניתןמפתח) ל

ביטול נעילת דלת הנהג.להשתמש במפתח ל

ביטול נעילת דלת הנהגשימוש במפתח ל

כת הנעילה המוחלטת בדלתינטרל את מער

בטל אתבד. אם ברצונך בהמשך להנהג בל

נעילת שאר הדלתות, סובב את מתג ההצתה

 או  את מצב הפעולהACC או ONלמצב  

.ACC או ONלמצב 

ה הער 

חשתניתן לכוונן את פרק הזמן שלאחריו מתר£

הנעילה האוטומטית, מלחיצת מתג ביטול

חוק או מתגי הנעילה/ בשלט הר(B)הנעילה 

מי.בדלת הנהג/הנוסע הקד(C) ביטול הנעילה 

כז שירות מורשהבלת מידע נוסף, פנה למרלק

ס.של מיצובישי מוטור

כתרוך את מערניתן לנעול את הדלתות ולד£

הנעילה המוחלטת בו זמנית, בלחיצה אחת

חוק, במפתח השלט ר(A)על מתג הנעילה 

במתג הנעילה/ביטול נעילה בדלת הנהג או

LOCKאו על מתג (C) מי דלת הנוסע הקד

.(D)בדלת תא המטען 

כז שירות מורשהבלת מידע נוסף פנה למרלק

ס.של מיצובישי מוטור

ה הער 

כתבדיקת המער

כתרוך את מערפתח את כל החלונות ולאחר מכן ד

כת“ריכת המערהנעילה המוחלטת (עיין ב� ”ד

ם).בעמוד הקוד

כת הנעילה המוחלטת הכנס ידריכת מערלאחר ד

בטל את נעילת הדלתותך החלון, וודא שאינך יכול לרד

באמצעות כפתורי הנעילה.

כתריכת מעראם אתה זקוק לעצות אודות ד£

כז שירותהנעילה המוחלטת, פנה למר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

נעילה להגנת ילדים בדלתות

האחוריות

נעילה להגנת ילדים בדלתות אחוריות
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זהירות

לנעילה/ביטול נעילה

בטל נעילתה,ניתן לנעול את דלת תא המטען או ל

כזית בדלת (צד הנהג).באמצעות מתג הנעילה המר

ה אזהר

אם פתחת את דלת תא המטען חלקית, היא£

עלולה ליפול ולהיטרק. אם אתה פותח את דלת

כבך חונה בשיפוע, קשהתא המטען כאשר ר

יותר לעשות זאת מאשר על מישור, ודלת תא

המטען אף עלולה ליפול ולהיטרק.

נעילה�1

�2 ביטול נעילה

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

 האחורי,בשומב בשוי דלי רשאכ העיסנה תעב £

השתמש בנעילה להגנת ילדים למניעת פתיחה

בלתי רצויה של הדלת, אשר עלולה לגרום

לתאונה.

מסוכן לנסוע אם דלת תא מטען פתוחה, מכיוון£

) חסר צבע וריחCOגז חד תחמוצת הפחמן (ש

עלול לחדור לתא הנוסעים. גז זה עלול לגרום

ה ואף למוות.בוד ההכרלאי

כאשר אתה פותח וסוגר את דלת תא המטען,£

בה הקרובה, והיזהר לאביוודא שאין אנשים בס

להיחבט בראשך או ללכוד את אצבעותיך,

.’ך וכוצוואר

בר על דלת תא המטעןח שהצטהסר שלג או קר£

ת, היא עלולה להיסגרלפני פתיחתה. אחר

פתאום בשל המשקל הכבד שמונח על הדלת.

אחרי שפתחת את דלת תא המטען, ודא שהיא

פתוחה במלואה ושהיא מקובעת במצב זה.

דלת תא המטען*  

ה הער 

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

לפתיחה

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

תא המטען כלפי מעלה.

ה הער 

לא ניתן לפתוח את דלת תא המטען כאשר£
המצבר התרוקן או נותק.

אם ברצונך לפתוח את דלת תא המטען, ניתן
לפתוח אותה באמצעות ידית פנימית.

עיין בנושא ”ידית פנימית לפתיחת דלת תא
המטען“ בעמוד 3�28.

ה הער 

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

כזית.שאתה מפעיל את מתג הנעילה המר

דלת תא המטען* 

ה אזהר



נעילה וביטול נעילהנעילה וביטול נעילהנעילה וביטול נעילהנעילה וביטול נעילהנעילה וביטול נעילה 3-22

 3

זהירות

ה אזהר

ה הער 

ה הער 

זהירות

בקאל תחבר אף חומר פלסטי, נייר ד£
בוכנות הגז.וכדומה ל

תונכוב ביבס םילבח וא םירתימ רושקת לא£
הגז.

אל תתלה שום חפץ על בוכנות הגז.£

לפני הפעלת דלת תא המטען החשמלית בטל את

כת הכניסהנעילת דלת תא המטען באמצעות מער

כת הפעלה ללא מפתח אוללא מפתח, מער

כזית.באמצעות מתגי הנעילה המר

כת כניסה ללא מפתח“ בעמודעיין בנושא “מער

כת הפעלה ללא מפתח“ בעמוד 3�3,3�8, “מער

כזית“ בעמוד 3�18.או  “מתגי הנעילה המר

הפעלת דלת תא המטען

החשמלית

אל תעמוד מאחורי צינור הפליטה כאשר אתה£

מעמיס או פורק מטען.

צינור הפליטה חם מאוד ואתה עלול להיכוות.

הלסגיר

 למטה כפי(B)משוך את מאחז דלת תא המטען 

שמוצג באיור. בעדינות טרוק את דלת תא המטען

מבחוץ, כך שהיא תיסגר באופן מלא. וודא תמיד

ה בבטחה.שדלת תא המטען נסגר

ת דלת תא המטען, וודא תמידבעת סגיר£

האצבעות שלך או שלת עלשהיא אינה נסגר

ם אחר.אד

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

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

.ןעטמה את תלד תריגס  תעב ,זגה תונכוב

דלת תא מטען חשמלית* 

אנשים. אלאזור המטען אינו מיועד להסעת£

תניח לילדיך לנסוע או לשחק באזור המטען.

נסיעה או משחקים באזור תא המטען עלולים

ה.להסתיים בתאונה חמור

לפני הנהיגה וודא שדלת תא המטען החשמלית£

ה בבטחה.סגור

אם אתה נוהג עם דלת תא מטען פתוחה,

כבת גזי הפליטה לתוך הרקיימת סכנת חדיר

שתגרום להרעלת חד תחמוצת הפחמן.

מטעמי בטיחות, רק למבוגרים מותר להפעיל£

את דלת תא המטען החשמלית ולא לילדים.

כאשר אתה פותח וסוגר את דלת תא המטען,£

בה הקרובה, והיזהר לאביוודא שאין אנשים בס

להיחבט בראשך או ללכוד את אצבעותיך,

. וודא שדלת תא המטען פתוחה’ך וכוצוואר

במלואה, לפני העמסת או פריקת מטען.

דלת תא מטען חשמלית*
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ה אזהר
ה הער 

זהירות

זהירות

פעולה אוטומטית

ניתן להפעיל את דלת תא המטען החשמלית

חוק של מפתח הכניסהבאמצעות מפתח השלט הר

ללא מפתח או של המפתח החכם, או במתג

ה של דלת תא המטען, כאשר מתג דלת תאהסגיר

.ON נמצא במצב (A)המטען החשמלית  

כבה את מתג דלת תא המטען החשמלית,£
כאשר אינך מפעיל את דלת תא המטען

החשמלית.
תאם המתג נשאר פעיל קיימת סכנת לכיד

ברים (לדוגמה ראש או יד), אם מתג דלת תאאי
ה יופעלוהמטען החשמלית או מתג הסגיר

ה, או אם ילדים ישחקו במתגי ההפעלה.במקר

הלפני הנהיגה וודא שדלת תא המטען סגור£

כהלכה. אם דלת תא המטען תיפתח בעת

ך ולגרוםרהנהיגה, המטען עלול ליפול על הד

לתאונה.

לש םיירוקמ םיקלח דבלמ םירזיבא ןיקתת לא£

ס על דלת תא המטעןמיצובישי מוטור

החשמלית. אביזרים מסוימים עלולים להיות

כבדים מדי, ולגרום למנגנון מניעת הנפילה

לפעול.

כאשר אתה סוגר את דלת תא המטען החש�£

.(A)ב הבריח בימלית, וודא שאין חומר זר ס

אם ייכנס גוף זר לתוך הבריח, הוא עלול למנוע

מדלת תא המטען החשמלית להיסגר באופן

רגיל.

ה הער 

כאשר אתה פותח או סוגר את דלת תא£
המטען החשמלית, אל תניח את ידיך סמוך

.(B)לזרוע 

  מותקנות במיקומים המוצגים(C)בוכנות גז £
להלן, על מנת לתמוך בדלת תא המטען

החשמלית.

וודא שאינך חובט את ראשך באזור הסמוך£
לזרוע דלת תא המטען החשמלית, כאשר

אתה מעמיס או פורק מטען.

ב לפרטים הבאים כדי למנוע נזק אונא שים ל£
גויה.פעולה ש

אל תמשוך את בוכנות הגז כאשר אתה£
סוגר את דלת תא המטען החשמלית, וכן

חוף או תמשוך אותם.אל תד
’בק וכואל תחבר חומר פלסטיק או נייר ד£

בוכנות הגז.ל

ה הער 
ב בוכנות הגז.בי ס’ וכואל תקשור חוטים£

בר על בוכנות הגז.אל תתלה ד£

דלת תא  מטען חשמלית* 
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ה אזהר

ה הער 

ה הער 

זהירות

אם מתג ההפעלה של דלת תא המטען£
איה ,תלעפומ איהש תעב יובכ תילמשחה
.תינדי הלעפהל רובעת תכרעמהו עונל קיספת

בזמן זה דלת תא המטען החשמלית עלולה
להיפתח או להיסגר באופן פתאומי, בהתאם

למצבה.

4 פעמים כדי להתריע בפני הנהג שלא ניתן
להפעיל את דלת תא המטען החשמלית.

לא ניתן להפעיל את דלת תא המטען£
החשמלית בתנאים הבאים:

כאשר חונים על שיפוע.£

ברוחות חזקות.£

כאשר דלת תא המטען החשמלית מכוסה£
בשלג.

ההפעלות חוזרות ונשנות של פתיחה וסגיר£
של דלת תא המטען החשמלית, עלולות
להפעיל את מעגל ההגנה המובנה, ומתג תא

המטען החשמלי יעבור להפעלה ידנית.

אם ידית דלת תא המטען החשמלית מופעלת£
בעת שדלת תא המטען החשמלית פועלת

ה, דלת תא המטעןאו מיד לאחר שהיא נסגר
תנוע בכיוון המנוגד לפעולה.

אם הוחלפו מצבר או נתיך בעת שדלת תא£
המטען החשמלית פתוחה, היא לא תוכל

להיסגר באופן אוטומטי.

ה כזה סגור את דלת תא המטעןבמקר
החשמלית באופן ידני.

<באמצעות מפתח כניסה ללא מפתח>

.OFFמצב הפעולה נמצא ב� £

ה באופן מלא.דלת תא המטען החשמלית סגור£

דלת תא המטען החשמלית אינה נעולה.£

<באמצעות מתג דלת תא המטען החשמלית בצד

הנהג>

 כאשר בורר הילוכיםONמצב הפעולה נמצא ב� £

בת הילוכים אוטומטית) או (חניה) (תיPבמצב 

בת הילוכים ידנית).בלם החניה מופעל (תי

ה באופן מלא.דלת תא המטען החשמלית סגור£

דלת תא המטען החשמלית אינה נעולה.£

דלת תא המטען החשמלית יכולה להיסגר באופן

אוטומטי כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים:

<באמצעות המפתח החכם>

.OFFמצב הפעולה נמצא ב� £

דלת תא המטען החשמלית פתוחה באופן מלא.£

עים בחיישנים.אנשים, מטען כבד וכד‘ לא נוג£

<באמצעות מתג דלת תא המטען החשמלית בצד

ה>הנהג או מתג הסגיר

 עם בורר הילוכיםONמצב הפעולה נמצא ב� £

בת הילוכים אוטומטית) או (חניה) (תיPבמצב 

בת הילוכים ידנית) אובלם החניה מופעל (תי

.OFF או ACCמצב הפעולה הוא 

דלת תא המטען החשמלית פתוחה באופן מלא.£

עים בחיישנים.אנשים, מטען כבד וכד‘ לא נוג£

דלת תא מטען חשמלית*

 המטעןאל תפעיל כוח חריג על דלת תא£
החשמלית כאשר אתה פותח או סוגר אותה.

אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לתקלה
כללית.

אל תתניע את המנוע בעת שדלת תא המטען£
תימואתפ הלעפה תעינמל ןונגנמהמופעלת. 

ם לדלת תא המטעןורגלועלול להתחיל לפעול 
לעצור תוך כדי תנועתה.

לא ניתן לפתוח את דלת תא המטען£
החשמלית לאחר פריקת המצבר או ניתוקו.

אם ברצונך לפתוח את דלת תא המטען
החשמלית, ניתן לפתוח אותה באמצעות

השחרור הפנימי של דלת תא המטען.

עיין בנושא “ידית פנימית לפתיחת דלת תא
המטען“ בעמוד 3�28.

כת הכניסה ללא מפתח או מתגאם מער£
ה מופעלים, כאשר מתג דלת תאהסגיר

ה יישמעהמטען החשמלית כבוי, זמזם האזהר

תנאי הפעלה

דלת תא המטען החשמלית יכולה להיפתח באופן

אוטומטי כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים:
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ה הער 

ה נשמע ודלת תאזמזם האזהרכאשר היא£

ת באופן מלא.המטען נסגרפתוחה:

אם מתג דלת תא המטען החשמלית נלחץ פעם

אחת בעת שדלת תא המטען מופעלת, זמזם

ה נשמע פעם אחת והדלת נעה בכיוון המנוגדהאזהר

לכיוון פעולתה.

אם מתג דלת תא המטען החשמלית נלחץ £3

פעמים ברצף, הדלת עשויה לא לפעול באופן

רגיל. המתן פרק זמן קצר לפני שאתה לוחץ

פעם שניה על מתג דלת תא המטען

החשמלית.

אחת בעת שדלת תא המטען מופעלת, זמזם

ה נשמע פעם אחת והדלת נעה בכיוון המנוגדהאזהר

לכיוון פעולתה.

אם מתג הפתיחה נלחץ כאשר כל הדלתות ודלת

תא המטען משוחררות מנעילה, דלת תא המטען

ה .החשמלית נפתחת לאחר שנשמע זמזם האזהר

הפעלת דלת תא המטען
החשמלית באמצעות המפתח

החכם או מתג תא המטען
החשמלי בצד הנהג

<באמצעות מפתח ההפעלה ללא מפתח>

אם מתג דלת תא המטען החשמלית נלחץ פעמיים

ברצף, דלת תא המטען החשמלית מופעלת לאחר

ה.שנשמע זמזם אזהר

דלת תא המטען החשמלית פועלת באופן הבא:

ה נשמע ודלת תאזמזם האזהרכאשר היא£

המטען נפתחת באופן מלא.ה:סגור

<באמצעות מתג דלת תא המטען החשמלית בצד

הנהג>

אם מתג דלת תא המטען החשמלית בצד הנהג

ך, דלת תא המטעןנלחץ ליותר משנייה אחת בער

ה.החשמלית מופעלת לאחר שנשמע זמזם אזהר

דלת תא המטען החשמלית פועלת באופן הבא:

ה נשמע ודלת תאזמזם האזהרכאשר היא£

המטען נפתחת באופן מלא.ה:סגור

ה נשמעכאשר היא זמזם האזהרכאשר היא£

ת באופןודלת תא המטען נסגרפתוחה:

מלא.

אם מתג דלת תא המטען החשמלית נלחץ פעם

לאחר שחרור הדלתות ודלת תא המטען החשמלית

מנעילה, ניתן להפעיל את דלת תא המטען

 של מפתח החכם,(A)החשמלית בלחיצה על מתג 

 בצד הנהג.(B)או במתג דלת תא המטען החשמלית 

ה אזהר

כאשר דלת תא המטען החשמלית מופעלת,£

בתה. וודא שישביוודא את בטיחות האזור בס
כב. היזהר לאחב מאחורי ומעל הרמספיק מר

להיחבט בראשך ולא ללכוד את ידיך או
אצבעותיך.

פתיחת דלת תא המטען החשמלית

באמצעות מתג הפתיחה

ניתן לפתוח את דלת תא המטען החשמלית בלחיצה

.(C)על מתג הפתיחה 

דלת תא  מטען חשמלית* 
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ה הער 

ה הער 

זהירות

ה נלחץ פעם נוספת בעתאם מתג הסגיר£
שדלת תא המטען החשמלית מופעלת בכיוון

ה נשמע פעם אחתפתיחה, זמזם האזהר
ת.ודלת תא המטען החשמלית נסגר

מנגנון הבטיחות לא יפעל לעתים בהתאם£
בו הוא נלכד.למאפייני החפץ הלכוד או לאופן ש

ך או חלקלכן היזהר במיוחד לא ללכוד את יד
מגופך או כל עצם אחר בזמן זה.

מנגנון הבטיחות מתבטל רק לפני שדלת תא£
ת באופן מלא, כדיהמטען החשמלית נסגר

לאפשר לה להיסגר באופן מושלם. לכן היזהר
במיוחד פן ילכדו ידיך או אצבעותיך בזמן זה.

מנגנון הבטיחות מתבטל כאשר דלת תא£
ת באופן ידני. לכן הייההמטען החשמלית נסגר

ך או אצבעותיךזהיר במיוחד לא ללכוד את יד
בזמן זה.

אם מנגנון הבטיחות מופעל באופן חוזר, דלת£
תא מטען החשמלית עשויה לעבור להפעלה

אתידנית. הייה זהיר בזמן זה, מאחר ודלת 
 או להיסגרחתפיהל הלולע תילמשחה ןעטמה
.תאצמנ איה וב בצמל םאתהב ,ימואתפ ןפואב

מיד לאחר שדלת תא המטען החשמלית
ה באופן מלא, ניתן לשובנפתחה או נסגר

לפעולה אוטומטית רגילה.

אם מופעל על החיישנים אותו סוג של כוח£
ם או חפץ, מנגנון הבטיחותה של אדכמו לכיד

עשוי להיות מופעל.

אל תגרום נזק לחיישנים כאשר אתה מעמיס£
או פורק מטען או כאשר אתה מנקה את
החלון האחורי. אם תעשה כן, אתה עלול
למנוע מדלת תא המטען החשמלית להיסגר

באופן אוטומטי.

כאשר דלת תא המטען החשמלית והדלתות נעולות,

ה לא יישמע.זמזם האזהר

ה הער 

כאשר אתה נושא עימך את המפתח החכם£
ודלת תא המטען החשמלית נעולה, ניתן
לפתוח את דלת תא המטען החשמלית
בלחיצה על מתג הפתיחה, למרות שדלת תא

המטען נעולה.

ת דלת תא המטען החשמליתסגיר
הבאמצעות מתג הסגיר

ניתן לסגור את דלת תא המטען החשמלית בלחיצה
, בצד הפנימי של דלת תא(D)ה על מתג הסגיר

המטען החשמלית.

ה בצד הפנימי של דלת תאאם נלחץ מתג הסגיר
המטען החשמלית, דלת תא המטען החשמלית

ה.ת לאחר נשמע זמזם האזהרנסגר

ה נלחץ פעם אחת בעת שדלת תאאם מתג הסגיר
ה ודלת תאת, נשמע זמזם האזהרהמטען נסגר

המטען החשמלית נפתחת.

מנגנון בטיחות

מנגנון הבטיחות מופעל אם דלת תא המטען

ם או חפץ במהלך פעולהת אדהחשמלית לוכד

 בשני(A)עים החיישנים אוטומטית, או אם נפג

הצדדים של דלת תא המטען החשמלית. זמזם

ה נשמע פעם אחת, ודלת תא המטעןהאזהר

החשמלי נעה באופן אוטומטי בכיוון המנוגד

לפעולתה.

דלת תא מטען חשמלית*
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ה הער 

זהירות

בת דלת תאביוודא שאף אחד לא נמצא בס£

המטען החשמלית בעת שהיא נפתחת.

ה אזהר

מנגנון מניעת נפילה

לאחר שדלת תא המטען החשמלית נפתחת באופן
אוטומטי, אם מתגלה שדלת תא המטען החשמלית

בר, דלת תאמים כגון שלג שהצטב גורנופלת עק
ת באופן אוטומטי. זמזםהמטען החשמלית נסגר

ה מושמע ברציפות, בעת שמנגנון מניעתאזהר
נפילה מופעל.

ת או נפתחת באופן מלא,דלת תא המטען נסגר
הפעולה האוטומטית אפשרית שוב לאחר כ� 10

שניות.

דלת תא  מטען חשמלית* 

ה הער 

זהירות

בר שלג על דלת תא המטעןאם הצט£
החשמלית, הסר אותו לפני הפעלתה.

בד חלקי מיצובישיאל תתקין אביזרים מל£
ס מקוריים על דלת תא המטעןמוטור

החשמלית. אביזרים מסוימים עלולים להיות
כבדים מדי, ולגרום להפעלה של מנגנון מניעת

נפילה לפעול.

מנגנון מניעת נפילה עשוי לפעול, אם מנסים£
בצע פעולה ידנית מיד לאחר שדלת תאל

המטען החשמלית נפתחה אוטומטית באופן
מלא.

מנגנון למניעת הפעלה פתאומית

אם המנוע מותנע בעת שדלת תא המטען
החשמלית מופעלת באופן אוטומטי, היא עלולה

ב חוסר במתח מצבר,לעבור למצב הפעלה ידני עק
ולעצור באמצע תנועתה. מצב זה נועד למנוע פעולה
פתאומית של דלת תא המטען החשמלית. כאשר

נון הבטיחות מתבטל בעת שמנגנון למניעתמנג£

פעולה פתאומית מופעל. לכן הייה זהיר במיוחד

פן ילכדו ידיך או אצבעותיך בזמן זה.

הפעלה ידנית

אם מתג ההפעלה של דלת תא המטען החשמלית

מופסק, ניתן להפעילה רק באמצעות פעולה ידנית.

לאחר שחרור דלת תא המטען החשמלית מנעילה,

לחץ על מתג פתיחת דלת תא המטען החשמלית

(A).ומשוך את דלת תא המטען למעלה ,

אם היא אינה נפתחת מיד לאחר הלחיצה על£
מתג פתיחת דלת תא המטען, לא ניתן להרים

את דלת תא המטען חשמלית.
ה זה, לחץ על מתג הפתיחה שוב ומשוךבמקר

למעלה את דלת תא המטען החשמלית.

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

ת דלת תא המטען, משוך את ידית האחיזהלסגיר
 כלפי מטה, ושחרר אותו לפני(B)דלת תא המטען 

ת באופן מלא, לאחר מכןשדלת תא המטען נסגר
טרוק בעדינות את דלת תא המטען החשמלית

מבחוץ.
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זהירות

אל תסגור באופן מלא את דלת תא המטען£

ך אוחזת בידית אחיזה שלהחשמלית בעוד יד

דלת תא המטען. אם תעשה זאת, תלכוד או

ך או זרועך.תיפצע את יד

מנגנון הבטיחות מתבטל כאשר דלת תא£

ת באופן ידני. לכן היזהרהמטען החשמלית נסגר

במיוחד פן ילכדו ידיך או אצבעותיך בזמן זה.

ידית השחרור הפנימי של דלת תא המטען נועד

ה שלך לפתיחת דלת תא המטען, למקררלספק ד

פריקת מצבר.

ידית השחרור  לפתיחת דלת תא המטען (ראה איור)

מותקן בדלת תא המטען.

אתה ובני משפחתך צריכים להכיר את המיקום של

ידית השחרור לפתיחת דלת תא המטען ואת אופן

הפעלתו.

ידית פנימית לפתיחת דלת תא מטען

ה ”קלה“ של תא המטעןסגיר

ת דלת תאה ”קלה“ הוא מנגנון המסייע לסגירסגיר

המטען החשמלית.

בות למצב שאם דלת תא המטען החשמלית נסגר

ת באופןה למחצה, היא נסגרהיא מתגלה כסגור

אוטומטי.

ה אזהר

היזהר שידיך או אצבעותיך לא ייתפסו בעת£

ת באופןשדלת תא מטען החשמלית נסגר

ה למחצה. אםבו היא סגוראוטומטי, מהמצב ש

תב שידיך או אצבעותיךאתה חוש ו ל ו ל ע

ה ”הקלה“, משוךלהילכד במהלך פעולת הסגיר

את הידית של דלת תא המטען החשמלית. דלת

התא המטען החשמלית תחזור למצב של סגיר

למחצה.

זהירות

 בצד הפנימי של דלת תא(A)ע בבריח אל תיג£

ה ”הקלה“ עלולההמטען החשמלית. הסגיר

לפעול וללכוד את אצבעותיך.

ה הער 

ה ”הקלה“ פועלת גם כאשר מתגהסגיר £

ההפעלה של דלת תא המטען החשמלית

.OFFנמצא במצב 

ת של הידית עלולה להפעיל אתהפעלה חוזר£

מעגל ההגנה ולמנוע באופן זמני את פעולת

ה ”הקלה“.הסגיר

ה זה, המתן כדקה אחת לפני הפעלהבמקר

ה ”הקלה“.ת של הסגירחוזר

ידית פנימית לפתיחת דלת

תא המטען

לפתיחה

 בצד הפנימי של דלת(A)פתח את המכסה 1.

תא המטען.
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ה הער 

דלת תא מטעןדלת תא מטען חשמלית

זהירות

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

חוף החוצה את דלת תא המטען לפתיחתה.ד3.

שמור תמיד את מכסה מתג השחרור בדלת תא£

המטען סגור כאשר אתה נוהג, כך שהמטען

ה בידית ולפתוח אתשלך לא יכול לפגוע במקר

דלת תא המטען.

כת אזעקה*מער  

כת אזעקה*מער 

ה להתריע על התנהגותכת האזעקה נועדמער

כב ולמנוע כניסה בלתי חוקיתב הרביה מסחשוד

כב על ידי הפעלת אזעקה, אם דלת, דלתלתוך הר

תא המטען או מכסה המנוע נפתחים, כאשר

כתכב לא בוטלה באמצעות מערנעילת הר

הכניסה ללא מפתח או תפקוד ההפעלה ללא

כב המצוידים בחיישןמפתח. כמו כן, בכלי ר

ה אחדאזעקה פנימי, האזעקה תופעל אם יקר

ברים הבאים:הד

כב (תפקוד זיהויניסיון לא חוקי להזיז את הר£

כב).הטיית הר

כב (תפקוד זיהויזיהוי תנועה בתוך הר£

כב)ה לרחדיר

ניתוק מסוף המצבר.£

ת במצב “פעיל“.רכת האזעקה מוגדמער

רות, נא בצע אתכאשר אתה מבצע שינויים בהגד

כתרות מערהתהליך הרשום בנושא ”שינוי הגד

האזעקה“ בעמוד 3�31.

כת האזעקה.אל תשנה או תוסיף חלקים למער£

אם תעשה זאת, אתה עלול לגרום תקלות

כת האזעקה.במער

זהירות

האזעקה לא תפעל, אם הדלתות נסגרו£

כזיתבאמצעות מפתח או מתג הנעילה המר

כת כניסה ללאשל הדלתות (ולא כמו במער

מפתח או בתפקוד הפעלה ללא מפתח).

אם פנסי האיתות לא מהבהבים לאחר הנעילה£

כת כניסה ללאוביטול הנעילה באמצעות מער

מפתח או תפקוד הפעלה ללא מפתח, ייתכן

כת האזעקה.שקיימת תקלה במער

כז שירות מורשהכב במרבדוק את הרדאג ל

ס. אם תפקוד האישורשל מיצובישי מוטור

(הבהוב פנסי האיתות בנעילת ובביטול נעילת

הדלתות) מנוטרל, פנסי האיתות לא

מהבהבים לאחר פעולת נעילה וביטול נעילה.

למידע אודות תפקוד האישור, עיין בנושא

כת כניסה ללא מפתח“ בעמודים 3�3“מער

כת הפעלה ללא מפתח“וגם בנושא  “המער

בעמוד 3�10.

כת האזעקה במצביםניתן לנטרל את מער£

הבאים:
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כת האזעקה יש 4 מצבילמער

הפעלה

ה הער 

כב.חיצת כלי רבעת שימוש במתקן ר£

ת.כב על גבי מעבורת הרבעת העבר£

בעת חניה בחניון אוטומטי.£

ם או חיית מחמד בתוךכאשר משאירים אד£
כב.הר

כאשר משאירים חלון או גג שמש פתוח.£

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

תרעס וא דרבבעת ממטרים ממושכים של £
.המודכו םימערו םיקרב

בהתאם למצבים הנ“ל יש לנטרל את תפקוד גילוי
ה לפניםכב ואת תפקוד גילוי חדירהטיית הר

כב.הר

כבעיין בנושא “ביטול  הגנה נגד הטיית הר
כב“ בעמוד 3�30.ה לתוך הרותפקוד גילוי חדיר

ניתן לכוונן את הרגישות של תפקוד גילוי£
כב. לפרטים נוספים נא פנהה לתוך הרחדיר

.סרוטומ ישיבוצימ לש השרומ תוריש זכרמל

בה כלה שכת נמשך מהנקודזמן הכנת המער

הדלתות ננעלו על ידי לחיצה על לחצן הנעילה בשלט

חוק או באמצעות תפקוד הפעלה ללא מפתחהר

כת נכנסבה מצב הפעלת המערה שועד לנקוד

לתוקף.

במהלך זמן זה ניתן באופן זמני לפתוח דלת או את

כת הכניסה ללאדלת תא המטען, ללא שימוש במער

מפתח או תפקוד ההפעלה ללא מפתח ומבלי לגרום

להשמעת האזעקה (לדוגמה כאשר אתה שוכח

כב או אתה מבחין כי נשאר חלוןבר�מה בתוך הרד

פתוח).

רוכהכת דמצב מער

(הזמזם מפסיק לצפצף ונורית החיווי ממשיכה

.)להבהב הבהובים קצרים יותר

כת,מיד לאחר שהסתיים מצב הכנת המער

רוכה.כת דכת מתחילה לפעול כמערהמער

כת מזהה פתיחה לא חוקית של אחתאם המער

הדלתות, של דלת תא המטען או מכסה תא המנוע,

ב כיביתופעל האזעקה כדי להזהיר את האנשים מס

כב נמצא במצב חריג.הר

כב באופן לאכמו כן, אם נעשה ניסיון להזיז את הר

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

הפעלת האזעקה

פנסי האיתות מהבהבים והצופר נשמע במשך כ�

30 שניות.

עיין בנושא “הפעלת האזעקה“ בעמוד 3�35.

ה הער 

כת אזעקה*מער 

האזעקה תימשך אם פעולות לא חוקיות  £

תתבצענה שוב, גם אם האזעקה הפסיקה

לפעול.

כתביטול הפעלת המער

כת במצב הכנתבטל את הפעלת המערניתן ל

כת.ריכת המערכת או במצב דמער

בטל את האזעקה לאחר הפעלתה.בנוסף, ניתן ל

כת“ בעמוד  3�34, “ביטולעיין בנושא “נטרול המער

האזעקה“בעמוד  3�35.

)כת (כ� 20 שניותמצב הכנת המער

(A)הזמזם מצפצף לסירוגין ונורית הבטיחות 

מהבהבת.
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מית ומתגמשוך את ידית מגבי השמשה הקד3.

השטיפה לכיוונך והחזק אותה.

LOCK(מאחר שמתג ההצתה נמצא במצב 

, לא יותז נוזלOFFאו מצב ההפעלה הוא 

.)שטיפה

כת אזעקה*מער 

ה הער 

כתרות של מערשינוי הגד

האזעקה

ניתן להגדיר את האזעקה למצב “פעיל“ או למצב

“לא פעיל“.

פעל באופן הבא:

  והסרLOCKסובב את מתג ההצתה למצב 1.

כת כניסה ללאכב עם מעראת המפתח (כלי ר

מפתח) או העבר את מצב ההפעלה למצב

OFFכת הפעלה ללאכב עם מער (כלי ר

מפתח).

 והשאר אתOFFה במצב הצב את מתג התאור2.

דלת הנהג פתוחה.

לאחר כ� 10 שניות יושמע הזמזם. המשך4.

מית ומתגלהחזיק את ידית מגבי השמשה הקד

השטיפה משוכה כלפיך.

מית(אם תשוחרר ידית מגבי השמשה הקד

ה.רומתג השטיפה, יתבטל מצב שינוי ההגד

בלהתחלת התהליך מחדש בצע אותו החל משל

.(3

כאשר הזמזם מפסיק לצפצף וידית מגבי5.

השמשה עדיין משוכה כלפיך, לחץ על מתג

ת מצבבחירחוק, ל בשלט הר(A) ביטול נעילה 

רות האזעקה.הגד

ם אחר או בעתכב לאדבעת השאלת הר£

כתם אחר שאינו מכיר את מערשאד

כב, הקפד להעניק לאותוהאזעקה נוהג בר

כת האזעקה.בר יסודי אודות מערם הסאד

כת האזעקהם שאינו מכיר את מעראם אד

כב ומפעיל אתמבטל בשוגג את נעילת הר

האזעקה, האזעקה תהווה מטרד לאנשים

בה.ביבס
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מספר הצפצופים 
ת האזעקהרמצב הגד של הזמזם

האזעקה לא פעילה1

האזעקה פעילה2

בצע כל אחת מהפעולות הבאות, כדיניתן ל6.

כת.רות המערלסיים מצב שינוי הגד

מי ומתגשחרור ידית מגבי השמשה הקד£

השטיפה.

ת דלת הנהג.סגיר£

הכנסת המפתח למתג ההצתה.£

בד מצבה בכל מצב מלהצבת מתג התאור£

OFF.

בצע שינוייםהמתנה של 30 שניות מבלי ל£

רות.בהגד

ACC או  ONת מצב הפעלה  ל� העבר£

.)כת הפעלה ללא מפתחכב עם מער(לכלי ר

חוק של בשלט הר(A)לחץ על מתג הנעילה 3.

כתכת הכניסה ללא מפתח או מערמער

ההפעלה ללא מפתח, על מתג נעילה/ביטול

 או(B)מי נעילה בדלתות הנהג או הנוסע הקד

 לנעילת כל(C)  בתא המטען LOCKעל מתג 

הדלתות ודלת תא המטען.

כת אזעקה*מער 

ניתן להחליף בין המצבים בלחיצה על לחצן ביטול

ת על ידי מספרת האזעקה מאושררהנעילה. הגד

הצפצופים של הזמזם.

ה הער 

ביצוע השינוייםברים הקשורים לאם ד£

כת האזעקה אינם מובנים לך,רות מערלהגד

כז שירות מורשהנא התייעץ עם מר

ס.מיצובישי מוטור

כב, אפילו אםך בתוך הראל תשאיר חפצי ער£

בעה למצב “פעיל“.כת האזעקה נקמער

כתת המעררהגד

כת האזעקה.ריכה של מערעקוב אחר התהליך הד

. הסר אתLOCKסובב את מתג ההצתה למצב 1.

כת כניסה ללאכב עם מערהמפתח (כלי ר

מפתח) או העבר את מצב ההפעלה למצב

OFFכת פעולה ללא מפתח).כב עם מער (כלי ר

כב וסגור את כל הדלתות, את דלת תאצא מהר2.

המטען ואת מכסה תא המנוע.

מתגי נעילה/ביטול נעילה* בדלתות הנהג

מיוהנוסע הקד
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ה הער  כת הכניסה ללאכב ננעל באמצעות מערכאשר הר

כת ההפעלה ללא מפתח, מופעלמפתח או מער

כת.מצב הכנת המער

(D) הזמזם משמיע צפצוף לסירוגין, ומחוון הבטיחות 

כת השמע מהבהב לאישור.ה של מערבלוח הבקר

 בדלת תא המטען*LOCKמתג 

כת אזעקה*מער 

ה הער 

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

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

כזית).נעילת הדלתות המר

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

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

ריכתכת נכנסת למצב דשניות המער
כת.המער

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

כת נכנס לתוקף.ריכת המערמצב ד

מחוון הבטיחות ממשיך להבהב כל עוד
רוכה.כת דהמער

כת האזעקה כאשרניתן להפעיל את מער£

כב, או כאשראנשים נוסעים בתוך הר

החלונות פתוחים. למניעת הפעלה מקרית

כת למצבשל האזעקה, אל תגדיר את המער

כב.ריכה, כאשר אנשים נוסעים בתוך הרד

כב, אפילו אםך בתוך הרהאל תשאיר חפצי ער£

בעה למצב “פעיל“.כת האזעקה נקמער

כב ותפקוד גילויביטול הגנה נגד הטיית הר

כבה לתוך הרחדיר

כבבטל את תפקוד ההגנה נגד הטיית הריתן לנ

כב אוטומטי,כב בחניון רה לתוך הרותפקוד גילוי חדיר

כב או אם חלונותאם נשארו חיות מחמד בתוך הר

מעט פתוחים.

  והסרLOCKסובב את מתג ההצתה למצב 1.

כת כניסה ללאכב עם מעראת המפתח (כלי ר

מפתח) או העבר את מצב ההפעלה למצב

OFFכת הפעלה ללאכב עם מער (כלי ר

מפתח).

”MISTם את ידית המגבים והמתזים למצב “הר2.

והחזק  אותה במשך כ� 3 שניות, הזמזם יצפצף

בוטל.פעם אחת והתפקוד י
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ה הער 

ה הער 

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

 והחזק אותה במשך כ� MIST3והמתזים למצב 

שניות.

הזמזם יצפצף פעמיים והתפקוד יופעל.

כתנטרול המער

ניתן לנקוט את אחת הפעולות הבאות לנטרול

כת, כאשר היא נמצאת במצב הכנה אוהמער

ריכה.במצב ד

חוק.לחיצה על מתג ביטול הנעילה בשלט ר£

כב עם. (כלי רONבוב מתג ההצתה למצב סי£

כת כניסה ללא מפתח).מער

כב עם (כלי רONהצבת מצב הפעולה במצב £

כת פעולה ללא מפתח).מער

פתיחת אחת מהדלתות או דלת תא המטען או£

כב עםהכנסת המפתח למתג ההצתה, (כלי ר

כתכת כניסה ללא מפתח), כאשר המערמער

נמצאת במצב ההכנה.

אחוז את המפתח החכם ולחץ על מתג£

הנעילה ביטול הנעילה בדלת הנהג או בדלת

מי או על מתג פתיחת דלת תאהנוסע הקד

כב עםביטול נעילת הדלתות (לכלי רהמטען, ל

.)כת הפעלה ללא מפתחמער

כתבי המצבר בעת שהמעראם נותקו קט£

הייתה במצב ההכנה, יימחק הזיכרון.

חוק עבורניתן להתאים עד 8 התקני שלט ר£

כת הכניסה ללא מפתח ו� 4 התקני שלטמער

כת הפעלה ללא מפתח. כלחוק עבור מערר

עוד הם רשומים, כל אחד מהתקני השלט

בד האחד המשמש להפעלתחוק מלהר

בטל אותה. אם ברצונך לרשוםכת, יכול להמער

כזחוק נוספים, נא פנה למרהתקני שלט ר

שירות מורשה של מיצובישי.

כת הכניסה ללאחק ההפעלה עבור מערמר£

מפתח הוא כ� 4  מטרים. אם לא ניתן לנעול

בטל את נעילתו בלחיצה עלכב או לאת הר

חק הנכון , או לא ניתן להגדירהמתג מהמר

חוק,כת האזעקה בשלט רבטל את מעראו ל

ך להחליף הסוללה. עיין בנושאייתכן שיש צור

חוק““החלפת סוללה במפתח השלט הר

בעמוד 3�6.

אם מתג ביטול הנעילה או מתג נעילת/ביטול£

כזית בדלת הנהג אונעילת הדלתות המר

מי נלחצו ואף דלת לאבדלת הנוסע הקד

נפתחת בתוך 30 שניות, הדלתות תינעלנה

ה זה, מצבמחדש באופן אוטומטי. גם במקר

כת ייכנס לתוקף.הכנת המער

כת אזעקה*מער 

התפקוד יופעל שוב אם תתבצע הפעולה

הבאה.

כתאם נעילת הדלתות בוטלה באמצעות מער£

הכניסה ללא מפתח או תפקוד ההפעלה ללא

מפתח.

 או למצבONאם מתג ההצתה מסובב למצב £

ACC או מצב ההפעלה מועבר ל� ONאו מצב 

ACC.

אם מכסה תא המנוע פתוח במהלך מצב£

כת, מצב ההכנה שלההכנה של המער

כת תחזור למצבכת יושהה. המערהמער

הכנה כאשר ייסגר מכסה תא המנוע .



3-35נעילה וביטול נעילהנעילה וביטול נעילהנעילה וביטול נעילהנעילה וביטול נעילהנעילה וביטול נעילה

 3

ה הער 

ניתן לכוונן את הזמן בין הלחיצה על מתג£

ת האוטומטית.ביטול הנעילה לנעילה החוזר

כז שירות מורשה שלנא התייעץ במר

מיצובישי.

האזעקה תתחדש אם יתבצעו שוב פעולות לא2.

חוקיות, אפילו אם האזעקה הפסיקה לפעול.

בצע הפעלה חשמלית רק כשמפתח ההצתהניתן ל

.ONבמצב 

כל חלון נפתח או נסגר בעת הפעלת המתג התואם.

הפעלת חלונות חשמליים 

ה הער 

הפעלת האזעקה

ריכה, תופעלכת נמצאת במצב דכאשר המער

כב אוהאזעקה באופן הבא, אם תבוטל נעילת הר

אם אחת הדלתות, דלת תא המטען או מכסה תא

ך שונה ולא בלחיצה על מתגרהמנוע ייפתחו בד

כת הכניסה לא מפתח אוביטול הנעילה במער

בתפקוד ההפעלה ללא מפתח.

ך. פנסיהאזעקה תופעל למשך 30 שניות בער1.

האיתות יהבהבו והסירנה תושמע לסירוגין.

ביטול האזעקה

כיםרניתן לעצור את הפעלת האזעקה באחת הד

הבאות:

או על לחצן ביטול לחיצה על לחצן הנעילה£

חוק. (לאחר הלחיצה על לחצןהנעילה בשלט ר

כב יינעל אם כל הדלתות סגורות,הנעילה, הר

כת ייכנס שובלאחר שמצב הכנת המער

לתוקף).

כב עם” (כלי רONבוב מתג ההצתה למצב “סי£

כת הפעלה ללא מפתח).מער

כב עם (כלי רONהצבת מצב פעולה במצב £

כת הפעלה ללא מפתח).מער

אחיזת המפתח החכם ונעילה או ביטול נעילה£

של הדלתות ודלת תא המטען באמצעות

תפקוד ההפעלה ללא מפתח.

 אוONכאשר מתג ההצתה מסובב למצב £

  הזמזם נשמעONמצב פעולה מועבר למצב 

4 פעמים. פעולה זו מציינת כי האזעקה

כב חנה. נא בדוק את פניםהופעלה בעת שהר

בר לא נגנב.כב לוודא שדהר

גם אם המצבר מנותק, זיכרון האזעקה לא£

יימחק.

הפעלת חלונות חשמליים 

מתגי הפעלה של חלונות

חשמליים
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ה אזהר

1 � חלון דלת נהג

מי2 � חלון דלת נוסע קד

3 � חלון דלת אחורית שמאלית

4 � חלון דלת אחורית ימנית

5 � מתג נעילה

לפני הפעלת החלונות החשמליים וודא שאין£

בר כלשהו ילכד במהלך הפעולהסכנה שאי

).’(ראש, ידיים, אצבע וכו

כב אם המפתח נשארלעולם אל תעזוב את הר£

במתג ההצתה.

ם אחר שלא יהיהלעולם אל תשאיר ילד (או אד£

מסוגל להפעיל באופן בטיחותי את בקרי

כב.בד בתוך הרהחלונות החשמליים) ל

מתגים צד הנהג

ה הער 

מתגי הנהג

ניתן להשתמש במתגי הנהג להפעלת כל החלונות.

ניתן לפתוח חלון או לסגור חלון על ידי הפעלת המתג

המתאים.

לחץ על המתג למטה לפתיחת החלון, ומשוך את

המתג למעלה כדי לסגור אותו.

אם המתג עבור חלון הנהג נלחץ למטה/נמשך

למעלה במלואו, חלון הדלת ייפתח/ייסגר באופן

אוטומטי במלואו.

אם ברצונך לעצור את תנועת החלון, הפעל את

המתג בקלות בכיוון ההפוך.

מימתגי הנוסע הקד

מי להפעלתניתן להשתמש במתגי הנוסע הקד

מי. לחץ על המתג מטההחלון בדלת הנוסע הקד

ת החלון.לפתיחת חלון, ומשוך אותו מעלה לסגיר

כבהפעלת מתגים תכופה כאשר מנוע הר£

אינו פועל עלולה לגרום  לפריקת המצבר.

הפעל את מתגי החלונות החשמליים רק

כאשר המנוע פועל.

בד.החלונות האחוריים נפתחים למחצה בל£

מתג נעילה

כאשר  מתג זה לחוץ, הנוסעים לא יוכלים לסגור או

לפתוח את החלונות באמצעות המתגים בדלתם.

הנהג לא יוכל לסגור או לפתוח באמצעות המתגים

בד החלון שלו.בדלתו אף חלון מל

הפעלת חלונות חשמליים 
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ה הער 

ה אזהר

זהירות

1 � נעילה

2 � ביטול נעילה

מנגנון בטיחות
בד)(חלון בדלת הנהג בל

, החלון ירד באופןת החלוןאם נלכדו ראש או יד בעת סגיר

אוטומטי.

כב לא יוציא יד אולמרות זאת, וודא שאף נוסע בר

ת החלוןך החלון החשמלי בעת סגיררראש החוצה ד

בצד הנהג.

החלון שירד יהפוך לפעיל לאחר מספר שניות.

בותילד עלול לשחק במתג החלון שלידו, ובעק£

זאת ראשו או ידיו עלולים להיתפס בחלון הנע.

ב האחורי, לחץ עלאם אתה מסיע ילדים במוש

מתג הנעילה של החלונות, כדי לנטרל את מתגי

החלונות האחוריים.

קוצב זמן

ניתן לפתוח או לסגור את חלונות הדלתות בתוך  30

שניות לאחר הפסקת פעולת המנוע.

מיעם זאת, לאחר שדלת הנהג או דלת הנוסע הקד

נפתחת, לא ניתן להפעיל את החלונות.

ה אזהר

בי המצבר נותקו או הנתיך החשמליאם קט£

של הדלת מוחלף, פעולת המנגנון תופסק

זמנית. אם ראש או יד נתפסו בחלון נע, הם

עלולים להיפצע באופן חמור.

ע לפנימנגנון הבטיחות מפסיק לפעול רג£

שהחלון נסגר באופן מלא, לכן החלון נסגר

בל ילכדובמלואו. על כן, היזהר במיוחד ל

אצבעות בחלון החשמלי.

פעולת מנגנון הבטיחות מופסקת בעת שהמתג£

נמשך. לכן היזהר במיוחד שאצבעותיך לא

תילכדנה בפתיחת חלון הדלת.

בותייתכן שיופעל מנגנון הבטיחות בנסי£

מסוימות בהן החלון בדלת הנהג נתון

להתנגדות וזעזועים פיזיים הדומים לאלו

ת ראש או יד.מים בעת לכידהנגר

 אם המצבר מנותק או הנתיך מוחלף, ינוטרל£

מנגנון הבטיחות והחלון לא ייפתח/ייסגר

אוטומטית.

ם עמה פעמים את מתגאם החלון נפתח, הר

החלון בדלת הנהג עד שייסגר החלון במלואו.

ם אותו והחזקלאחר  מכן, שחרר את מתג, הר

ם במשך שנייה אחת לפחותבמצב מור

ושחרר. כעת, ניתן להפעיל את החלון בדלת

הנהג כרגיל.

גג שמש* 

גג שמש* 

גג שמש

ניתן להפעיל את גג השמש רק כאשר מתג ההצתה

.ONבמצב  
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ה הער 

ה אזהר

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

כב.גג השמש, בעת הנהיגה בר

ם אחר אשר אינולעולם אל תשאיר  ילד (או אד£

מסוגל להפעיל בבטיחות את מתג גג השמש)

כב.בד ברל

בר אינולפני הפעלת גג השמש, וודא ששום ד£

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

לפתיחה, לחץ על המתג (1).

ת תנועת גג השמש , לחץ על מתג (2) אולעציר

. (3)

זהירות

וילון שמש

ה של הוילון, החלק אותו ידנית.לפתיחה וסגיר

פתיחה�1

הטייה מעלה�2

ה, הטייה מטהסגיר�3

ה הער 

ע לפני שהגיעגג השמש נעצר אוטומטית רג   £

לפתיחה מלאה.

לחץ על הלחצן בשנית, כדי לפתוח את גג

השמש במלואו.

.ה, לחץ על הלחצן (3)לסגיר
ת גג השמש, לחץ על מתג  (1) או (2).לעציר

להטיה כלפי מעלה, לחץ על לחצן (2).

קצהו האחורי של הגג יתרומם.

.להטיה כלפי מטה,  לחץ על הלחצן (3)

מנגנון בטיחות

אם ראש או יד נלכדו בעת תנועת גג השמש, הגג

יפתח אוטומטית.

למרות זאת, וודא שאף נוסע לא מוציא יד או ראש

תו.ך גג השמש בעת פתיחתו או סגיררהחוצה ד

ניתן יהיה להפעיל את גג השמש הפתוח לאחר

מספר שניות.

אם מנגנון הבטיחות מופעל 5 פעמים או יותר ברצף,

ה הרגילה של גג השמש.תבוטל הסגיר

ב לאחרכאמצעי חירום ניתן לסגור את גג השמש של

גג השמש נסגר באופן מוחלט, בלחיצותב עד ששל

חוזרות על מתג (2).

בוע את גג השמש למצב אתחול.לאחר מכן, ניתן לק

באופן הבא:

הזז את גג השמש למצב פתיחה בהחלקה.1.

לחץ על מתג ההטיה מעלה (2) ברציפות במשך2.

10 שניות.

גג השמש ינוע למצב ההטיה מעלה באופן3.

ב.ב לאחר שלאוטומטי, של

האתחול יסתיים כאשר גג השמש עוצר במצב4.

ההטיה מעלה.

אם גג השמש לא חוזר למצב הפעלה רגיל, התייעץ

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

בות ייתכן שיופעל מנגנון הבטיחות בנסי£

מסוימות בהן גג השמש נתון להתנגדות או

מיםזעזועים פיזיים של הגג הדומים לאלו הנגר

ת ראש או יד.בעת לכיד

ע לפני שהגגמנגנון הבטיחות מפסיק לפעול רג£

בר זה מאפשרה מלאה. דמגיע למצב של סגיר

ה מלאה של הגג.סגיר

על כן, היזהר במיוחד שראש או יד לא ילכדו

הנע.בגג הנפתח

גג שמש* 
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ה הער 

ה הער 

זהירות

ב על גג השמש או על קצה הפתיחהאל תש£

של גג השמש ואל תניח עליהם מטען כבד.

גג השמש מגיעשחרר את המתג מיד לאחר ש£

ה מלאה.לסגיר

בות הפעלה שלאם גג השמש אינו פועל בעק£

מתג גג השמש, שחרר את המתג ובדוק האם

בר,בר נלכד על ידי גג השמש. אם לא נלכד דד

כז שירותבדוק את גג השמש במרדאג ל

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

בהתאם לדגמי מנשאי מגלשים או הגגון, גג£

ע עם המנשא, בעתהשמש עלול ליצור מג

הטייתו כלפי מעלה. הייה זהיר כאשר אתה

מטה את גג השמש כלפי מעלה, אם הותקנו

מנשא מגלשים או גגון.

וודא כי גג השמש סגור באופן מלא כאשר אתה£

ב אתכב או כאשר אתה עוזשוטף את הר

כב.הר

היזהר לא למרוח שעווה על האטמים (גומי£

ב פתח גג השמש. אם הם יוכתמובישחור) ס

בשעווה, האטמים לא יהיו מסוגלים לאטום את

גג השמש.

ם, נגבכב או לאחר שירד גשלאחר שטיפת הר£

את כל המים מגג השמש לפני פתיחתו.

תבל ילכדו ראש או ידיים בעת סגירהזהר ל£

הוילון.

עה למצבגג השמש עוצר מעט לפני ההג£

פתיחה מלא.

כב עם גג שמש במצב זה,אם אתה נוהג בר

פעימות הרוח חלשות יותר מאשר עם גג

שמש פתוח במלואו.

גחה,כב ללא השב את הרכאשר אתה עוז£

הקפד לסגור את גג השמש לקחת עמך את

מפתח.

אל תנסה להפעיל את גג השמש אם הוא סגור£

ת שלג או במזג אוויר קרוקפוא (לאחר יריד

באופן קיצוני).

ה הער 

הפעלת גג השמש ברציפות עם מנוע דומם,£

תפרוק את המצבר. הפעל את גג השמש

כאשר המנוע פועל.

גג שמש* 
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ה הער 

הת עוצמת תאורבקר
סוג 1

בכל פעם שאתה לוחץ על לחצן זה, נשמע צליל

ובהירות המחוונים משתנה.

מת בהירותר�1

לחצן בהירות (ראוסטט)�2

מות שונותה ל� 8 ראתה יכול לכוונן את התאור£

כאשר הפנסים האחוריים דולקים וכאשר הם

כבויים.

ה אוטומטית,ת תאורכב מצויד בבקראם הר£

כאשר מתג הפנסים נמצא במצב אחר מאשר

, בהירות לוח המחוונים מתכווננתOFFמצב 

כב.בהירות מחוץ לרבאופן אוטומטי בהתאם ל

בובי מנוע (טכומטר)מד סי1.

הטכומטר מציין את מהירות המנוע (סל“ד).

הטכומטר יכול לסייע לך להשיג נהיגה חסכונית

בובי מנועיותר וגם מזהיר אותך מפני מהירות סי

חריגה (האזור האדום).

LCDב�תכליתית (סוג 1: תצוגת תצוגת ר2.מחוונים 

 עמוד ª5�3צבעונית) 

 עמודªרשימת מסכים בתצוגת מידע (סוג 1) 

5�30

LCDב�תכליתית (סוג 2: תצוגת תצוגת מידע ר

 עמוד ª5�20צבע אחד) 

מד מהירות (ק“מ או מייל/שעה + קמ“ש)3.

ה) (סוג 1)לחצן בהירות (ראוסטט תאור4.

 ªבעמוד זה 

ב�תכליתית  (סוג 2)לחצן תצוגת מידע ר5.

ª5�21 עמוד 

זהירות

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

שהמחוג לחיווי מהירות המנוע אינו עולה

בובי מנוע חריגה).לאזור האדום (מהירות סי

מחוונים
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ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר

כב במקום בטוח לפני ההפעלה.עצור תמיד את הר

ב תכליתית: אזהרות,המידע הבא נכלל בתצוגה ר

בר, מד נסיעה, תצרוכת דלקחק מצטמד מר

ממוצעת ונוכחית, מהירות ממוצעת וכו‘.

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה נמצאים[

]OFFבמצב 

ה הער 

ת,מת הבהירות של לוח המחוונים נשמרר£

כאשר מפסיקים את ההצתה או מצב

.OFFההפעלה מועבר למצב 

אם אתה לוחץ לחיצה רצופה על הלחצן למשך£

יותר משתי שניות כאשר הפנסים במצב

מהמת הבהירות משתנה לרמופעל, ר

בית. לחיצה רצופה על הלחצן למשך יותרהמר

מת הבהירותה שוב את רמשתי שניות, מחזיר

מת.מה הקודלר

 ייתכןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר

כת הצבעים בתצוגת המפות לאכי ער

תרה מוגדתשתנה לצבעי לילה, אם התאור

בית.מתה המרלר

 סוג 1ב תכליתית � תצוגה ר 

 עמוד ª.5�7 מסך תצוגת סימן �1

 עמוד ª.5�5מסך מידע  �2

 עמוד ª.5�6מסך הודעות קופצות 

ת דלת פתוחהמסך תצוגת אזהר�3

ª.5�8 עמוד 

 עמוד ª.5�9בר חק מצטמד מר�4
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ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר

]ON[כאשר מתג ההצתה או מצב הפעלה נמצאים במצב 

תצוגת מחוון מצב נהיגה במסך*�1

ª.6�46 בעמוד 

�2S-AWC*תצוגת מסך מצב נהיגה 

ª.6�51 בעמוד 

 עמוד ª.5�7  תצוגת סימן �3

תפקוד התראת* (FCM OFFמסך תצוגת �4

 עמוד ª .6�87מית מופסק)התנגשות קד

 עמודª  (LDW)*ב ת נתימסך תצוגת שמיר�5

.6�93

 עמוד ECO *ª.5�13מחוון �6

 עמוד ECO  ª.5�62*מסך תצוגת מחוון מצב�7

 עמוד ª.6�65ת שיוט* מסך תצוגת בקר�8

(ACC)*בית פטית שיוט אדמסך תצוגת בקר�9

ª.6�75 עמוד 

 עמוד ª.6�69מסך תצוגת מגביל מהירות* �10

מסך תצוגת מצב בורר ההילוכים*�11

ª.6�42 ,6�35 ,6�31 עמוד 

בתת הילוכים* (תימסך תצוגת מחוון העבר�12

 עמוד ª ,6�34הילוכים אוטוצטחת או רציפה)

.6�40

ת נוזל קירור מנועתצוגת טמפרטור�13

ª.5�8 עמוד 

 עמוד ª.5�9בר  חק מצט�14 מד מר

 עמוד ª.5�6מסך מידע  �15

 עמוד ª.5�8ת דלק  מסך תצוגת יתר�16

בה*בית סמסך תצוגת טמפרטור�17

ª.5�9 עמוד 

)*�18AS&G מסך תצוגת עצור/סע (

ª.6�26 עמוד 

)OFF)AS&G מסך תצוגת עצור/סע 

ª.6�30 עמוד 

ה הער 

ה,ניתן לשנות את יחידות דלק, טמפרטור£

רות אחרות.שפת התצוגה והגד

 עמודªרות תפקוד“  עיין בנושא “שינוי הגד

.5�14
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ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר

ב תכליתיתמתג תצוגה ר

ב תכליתית מופעל, נשמעבכל פעם שמתג תצוגה ר

ב תכליתית מתחלף ביןצליל והמוצג בתצוגה הר

מידע כמו אזהרות, מד נסיעה, תצרוכת דלק

ממוצעת ונוכחית, טווח נסיעה וכו‘.

מים כגון השפה והיחידותניתן גם לשנות גור

ב תכליתית, באמצעות מתגוהמוצגות בתצוגה הר

זה.

מסך מידע (כאשר מתג ההצתה

)OFFאו מצב ההפעלה במצב 

ה על מתג  התצוגהכל פעם שאתה לוחץ בקצר

ר הבא:דב תכליתית, מתחלפות בתצוגה בסהר

מסך מידע (כאשר מתג ההצתה

אוON  למצב LOCKמסובב ממצב 

כאשר מצב ההפעלה עובר ממצב

OFF למצב (ON

 או מצבONכאשר מתג ההצתה מסובב למצב 

, מתחלפות בתצוגהONהפעלה מסובב למצב  

ר הבא:דבס

ה.כאשר אין תצוגת אזהר*1:

ה.כאשר יש תצוגת אזהר*2:

 עמוד ª.5�9  מד נסיעה �1

 עמוד ª.5�9 מד נסיעה �2

 עמוד AS&G*(ª .5�13עצור/סע (צג �3

 עמוד ECO ª.5�14*תצוגת ניקוד 

 עמוד ª.5�10ת שירות תזכור�4

הה למסך של תצוגת אזהרחזר�5

ª.5�6 עמוד 

כאשר הגיע מועד השירות.:*

מסך כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה�1

.OFFבמצב 

 עמוד ª.5�11כת מסך בדיקת מער�2

מסך כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה�3

.ONבמצב 

 עמוד ª.5�10ת שירות תזכור�4

ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר
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ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר

 עמוד ª.5�9 מד נסיעה �1

 עמוד ª.5�9 מד נסיעה �2

 עמוד ª.5�11תצוגת טווח נהיגה �3

 עמוד ECO ª.5�13*תצוגת סייען נסיעה  

 עמוד ª.5�12תצוגת תצרוכת דלק ממוצעת �4

 עמוד ECOª .5�13*תצוגת סייען נסיעה  

 עמוד ª.5�12תצוגת מהירות ממוצעת �5

 עמוד ª.5�12תצוגת תצרוכת דלק נוכחית 

 עמוד AS&G*( ª.5�13(צג עצור/סע �6

 עמוד ECOª .5�14*תצוגת ניקוד נסיעה  

S-AWC*תצוגת הפעלה של �7

 (Super All-Wheel Control) ª.6�51 עמוד 

 עמוד ª.5�10ת שירות תזכור�8

 עמוד ª.5�14ת תפקודים רמסך הגד�9

הה למסך של תצוגת האזהר�10 חזר

ª.5�6 עמוד 

מסך מידע (כאשר מתג ההצתה

ON)או מצב הפעלה במצב 

ב�כל פעם שאתה לוחץ בקלות על מתג תצוגה ר

ר הבא:דתכליתית, מסך התצוגה מתחלף לפי הס

ה.כאשר אין תצוגת אזהר*1:

ה.כאשר יש תצוגת אזהר*2:

מסך הודעות קופצות

התצוגת אזהר

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

ה.תצוגת אזהר

עיין ברשימת האזהרות ונקוט את אמצעים הנחוצים.

ה  בעמוד 5�30.עיין בנושא רשימת תצוגות אזהר

ה הער 

ה הער 

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

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

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

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

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

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

).CVTאוטומטית או 
רות תפקוד“ בעמודעיין בנושא “שינוי הגד

.5�14

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

.6�5 דומעב “תצפוק העדוה ךסמ“ אשונב ןייע
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ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר

ה נעלמת, תצוגתבה לתצוגת האזהרכאשר הסי

ה מפסיקה באופן אוטומטי.האזהר

ה למסך שהוצג לפני תצוגתחזר

ההאזהר

ה לא נעלמת, אתהבה לתצוגת האזהרגם אם הסי

ה.יכול לחזור למסך שהוצג לפני תצוגת האזהר

ב תכליתית,אם אתה לוחץ על מתג התצוגה הר

ההתצוגה תעבור למסך שהוצג לפני תצוגת האזהר

 יוצג.(A)  והסימן 

ה הער 

ה כאשרניתן להחליף מסכי תצוגת אזהר£

 מוצגים בפינה הימנית ו� הסמלים 

העליונה של המסך. אם ברצונך להחליף את

ב תכליתיתהתצוגה, לחץ על מתג התצוגה הר

באופן הבא:

לחיצה קלה

 לחיצה רצופה למשך כ� 2 שניות או יותר.

הצגה מחדש של מסך תצוגת

האזהר

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

ה שממנה יצאת תוצג שוב.האזהר

הודעות קופצות אחרות

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

ה.תצוגות האזהר

עיין בנושא “הודעות קופצות אחרות בעמוד 5�41.

מסך תצוגת סימן 

סימן זה מוצג כאשר אתה לוחץ על מתג התצוגה

ה למסךב תכליתית, וחוזר ממסך תצוגת אזהרהר

ם.הקוד

בד זוה נוספת מלסימן זה מוצג גם אם מוצגת אזהר

המוצגת.

ה מתבטלת, הסימןבה לתצוגת האזהרכאשר הסי

 נעלם באופן אוטומטי.

ה הער 

 מוצג, ניתן להציג מחדש אתכאשר הסימן £

ה במסך המידע.מסך תצוגת האזהר

עיין בנושא ”מסך מידע“  (כאשר מתג הצתה

) בעמוד OFF.5�5או מצב הפעלה במצב 

עיין בנושא ”מסך מידע“ (כאשר מתג הצתה

) בעמוד ON.5�6או מצב הפעלה במצב 
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ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר

ה הער 

ת דלת פתוחהתצוגה של אזהר

האם אחת הדלתות כולל דלת תא המטען אינה סגור

באופן מלא, הדלת או מכסה המטען הפתוחים יוצגו

במסך זה.

,ONכאשר מתג הצתה או מצב ההפעלה במצב 

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

פתוחה, יושמע זמזם 4 פעמים. מצב זה מתריע

ה.לנהג כי אחת הדלתות אינה סגור

זהירות

כבך, וודא כילפני שאתה מתחיל בנסיעה בר£

ה כבויה.נורית האזהר

זהירות

ת נוזל קירורתצוגת טמפרטור

מנוע

ת נוזל קירור מנועמד זה מציין את טמפרטור

ה, הסמלאם נוזל הקירור מתחמם יתר על המיד
 יהבהב.

ת נוזל קירור המנועב לטמפרטורהקדש תשומת ל
בעת שאתה נוהג.

אם המנוע מתחמם חימום יתר, יהבהב הסמל£

רוזאבפי יימצא ה זה,  הקו הגר. במקר 

,חוטב םוקמב בכרה תא דימ הנחה .םודאה

 עיין בנושא.םימיאתמה םיעצמאאת  טוקנו

”התחממות יתר של המנוע“ בעמוד 8�4.

ת דלקמסך תצוגה של יתר

המסך זה מציג את כמות הדלק שנותר

-Fמלא

-Eריק

ת דלקת יתרתצוגת אזהר

ת ונותרים כ� 10 ליטרים,כאשר כמות הדלק יורד
תמסך המידע עובר למסך קופץ של תצוגת אזהר

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

ת דלקת יתרשניות מסך המידע חוזר מתצוגת אזהר
ם.למסך הקוד

לאחר התדלוק, ייתכן שיחלפו מספר שניות£

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

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

) מציין כי פתח מילוי מיכל דלק נמצאA החץ (£
כב.בצד שמאל של הר
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ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר

ה הער 

בשיפועים או בפיתולים התצוגה עלולה להיות£

ב תזוזת הדלק במיכל.לא מדויקת, עק

ת עוד יותר, מסך המידע עובראשר כמות הדלק יורדכ

ת הדלק והסמלת יתרלמסך קופץ של תצוגת אזהר

 )Bת הדלק מהבהב מהר (כפעמיים) בתצוגת יתר

בשנייה).

זהירות

כב המצוידים במנועי בנזין, אל תנהגעבור כלי ר£

ת תיתכן פגיעהעד לריקון מיכל הדלק. אחר

ה,בממיר הקטליטי. אם מופיעה תצוגת אזהר

ם האפשרי.תדלק בהקד

כב המצוידים במנועי דיזל, אלעבור כלי ר£

תנהג אם מפלס דלק נמוך באופן קיצוני; ריקון

כת הדלק.מיכל הדלק עלול לגרום נזק למער

ת חיצוניתתצוגת טמפרטור

ה החיצונית.    זו תצוגת הטמפרטור

ה הער 

רות התצוגה ליחידותניתן לשנות את הגד£

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

רות תפקוד“ בעמוד 5�14.הגד

מים כגון תנאי נהיגה,התאם לגורב£

ה המוצגת עשויה להיות שונההטמפרטור

ה החיצונית בפועל.מהטמפרטור

ברחק מצטמד מר

כבחק הכללי שהרבר מציין את המרחק מצטמד מר

עבר.

מד נסיעה

חק שחלף בין שתי נקודות.מד נסיעה מציין את המר

 ובמד נסיעה דוגמה לשימוש במד נסיעה 

חקים נוכחיים שחלפו, מהביתניתן למדוד שני מר

ךרה מסוימת בד ומנקוד,באמצעות  במד נסיעה 

.במד נסיעה 

ה הער 

לאיפוס מד נסיעה

, לחץ לחיצה רצופה על מתג0ת התצוגה ל� להחזר

ב תכליתית  למשך 2 שניות או יותר. רקהתצוגה הר

ך המוצג הנוכחי מתאפס.הער

דוגמה

., יאופס רק מד נסיעה אם מוצג מד נסיעה 

ב המצבר, הזיכרונותכאשר מנתקים את קוט£

 נמחקים, ובמד נסיעה במד נסיעה 

.0והתצוגות שלהם חוזרות ל�
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ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר

ת שירותתזכור

ת התקופתיתביקורמציגה את הזמן המשוער עד ל

ס.ת מיצובישי מוטורהבאה המומלצת על ידי חבר

תהסימן  “���“ מוצג כאשר מגיע מועד הביקור

התקופתית.

ה הער 

כב, הזמן המוצג עשויבהתאם למפרטי הר£

ת התקופתיתלהיות שונה ממועד הביקור

ס.הבאה המומלצת על ידי מיצובישי מוטור

רות התצוגה עבורבנוסף, ניתן לשנות את הגד

ת התקופתית הבאה.מועד הביקור

רות התצוגה, דאג לכוונןכדי לשנות את הגד

כז שירות מורשה של מיצובישיאותה במר

ס.מוטור

כז שירות מורשהלפרטים נוספים פנה למר

ס.של מיצובישי מוטור

ת התקופתית הבאה.ביקורמוצג הזמן עד ל1.

ה הער 

חק מוצג ביחידות של 100 ק“מ (100המר£

מיילים). הזמן מוצג ביחידות של חודשים.

לאיפוס

תצוגת “���“ ניתנת לאיפוס בעת שמתג ההצתה

. כאשרOFFאו מצב הפעלה נמצאים במצב 

התצוגה מאופסת, התצוגה תציג את הזמן עד

ת התקופתית הבאה, ותצוגתלמועד הביקור

ה לא תוצג יותר כאשר מתג ההצתה מסובבהאזהר

 או מצב ההפעלה משתנהON למצב LOCK ממצב 

.ON למצב OFFממצב 

בכאשר אתה לוחץ קלות על מתג התצוגה הר1.

תכליתית מספר פעמים, מסך המידע עובר

ת שירות הבא.למסך תזכור

תהתראה זו מודיעה לך כי הגיע מועד הביקור2.

כזהתקופתית. אנו ממליצים לך להתייעץ במר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

בזמן זה כאשר מתג ההצתה מסובב ממצב

LOCK למצב ONאו מצב ההפעלה שונה 

ה מוצגת, תצוגת האזהרON למצב OFFממצב 

למשך כמה שניות במסך המידע.

כזת במרכבך עבר את שירות הביקורלאחר שר3.

ס, התצוגהשירות מורשה של מיצובישי מוטור

ת התקופתיתתציג את הזמן עד למועד הביקור

הבאה.



 5

5-11מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות

ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר

ה הער  בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר2.

תכליתית במשך כשתי שניות או יותר, כדי להציג

אם לא מתקיימת( ולגרום לו להבהב. סמל 

פעולה במשך 10 שניות במהלך ההבהוב,

ם).ת למסך הקודהתצוגה חוזר

ב תכליתית בעתלחץ קלות על מתג התצוגה הר3.

שהסמל מהבהב לשינוי התצוגה מ� “���“ ל�

CLEAR(נקה). לאחר פעולה זו יוצג הזמן עד 

ת הבא.למועד הביקור

זהירות

תבוצעו הביקורהלקוח אחראי לוודא ש£

התקופתית וטיפולי תחזוקה.

כדי למנוע ,הקוזחת ילופיטו תורוקיבבצע יש ל

תאונות ותקלות.

ה הער 

ה הער 

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

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

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

כז שירות מורשהממליצים לך להתייעץ במר
ס.של מיצובישי מוטור

כתמסך בדיקת מער

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

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

מסך מידע.

ה.אם קיימת תקלה, המסך משתנה לתצוגת אזהר

ה“ בעמוד 5�30.שא  “רשימת תצוגת אזהרעיין בנו

כת משתנה בהתאםמסך תצוגת בדיקת מער£

כב.לציוד המותקן בר

תצוגת טווח נסיעה

תצוגות אלה מציגות את טווח הנסיעה המשוער

בכמות הדלק הנוכחית (כמה קילומטרים או מיילים

אתה יכול לנהוג). כאשר טווח הנסיעה יורד מתחת

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

בתצוגה.

ם האפשרי.תדלק בהקד

ת טווח הנסיעה מבוססת על נתונירהגד£

ה זו עשויה להשתנותרתצרוכת הדלק. הגד

בהתאם לתנאי ולהרגלי הנהיגה. התייחס

בד.למידע המוצג כאל הנחיה בל

כאשר אתה מתדלק, תצוגת טווח הנסיעה£

כנת. עם זאת, אם תוסיף רק כמותמתעד

ך הנכון. תדלקקטנה של דלק, לא יוצג הער

את מיכל הדלק במלואו בכל פעם שזה

אפשרי.

ך המוצג עבור טווחלעתים נדירות, הער£

הנסיעה, עשוי להשתנות אם אתה חונה על

ב תנועה של הדלקרון תלול מאוד, עקמד

במיכל. שינוי זה אינו מציין תקלה כלשהי.
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ה הער 

תצוגת תצרוכת דלק ממוצעת

מסך זה מציג את תצרוכת הדלק הממוצעת

מהאיפוס האחרון עד לזמן הנוכחי.

ה הבאים:רישנם 2 מצבי ההגד

עיין בנושא  “שינוי מצב איפוס עבור תצרוכת דלק

ממוצעת ומהירות ממוצעת“, בעמוד 5�15.

ת התצוגה שלרלמידע על אופן השינוי של הגד

רותתצרוכת הדלק הממוצעת, עיין בנושא “שינוי הגד

תפקודים“ בעמוד 5�14.

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

רותמיילים). עיין בנושא  “שינוי הגד

התפקודים“ בעמוד 5�14.

ה הער 

ניתן לאפס את תצוגת תצרוכת הדלק£

הממוצעת בנפרד באופן אוטומטי או ידני.

כאשר לא ניתן למדוד את תצרוכת הדלק£

הממוצעת, מוצג הסמל  “���“.

ה הער 

ה הער 

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

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

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

הדלק המוצגת רק כאל קווי הנחיה כלליים.

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

ממוצעת, נמחק אם המצבר מנותק.

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

רות תפקוד“ בעמודעיין בנושא “שינוי הגד
.5�14

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

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

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

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

רות תפקוד“ בעמודעיין בנושא “שינוי הגד
.5�14

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

נמחק אם המצבר מנותק. תצוגת מהירות ממוצעת

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

ה הבאים:רקיימים 2 מצבי ההגד

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

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

תפקודים“ בעמוד 5�14.

תצוגת תצרוכת דלק נוכחית

בעת הנהיגה תצוגה זו מציגה את תצרוכת הדלק

פי.הנוכחית, באמצעות קו גר
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ה הער 

*AS&Gצג 

AS&Gכת במהלכו מערבצג מוצג הזמן הכולל ש

דוממה את המנוע.

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

.6�26

ECOסייען נהיגה 

גתמת יעילות הדלק המושתפקוד זה מציג את ר

בתנאי נהיגה שונים

 תשתנה באופן הבא, אםECOתצוגת סייען נהיגה 

אתה משפר את יעילות הדלק ע“י התאמה טובה

כב.בין השימוש בדוושת ההאצה למהירות הר

 במד תצרוכת הדלק הנוכחית מציג (A) הסמל 

את תצרוכת הדלק הממוצעת.

כאשר תצרוכת הדלק הנוכחית עולה על תצרוכת

הדלק הממוצעת, תצרוכת הדלק הנוכחית מוצגת

ף עמודות ירוק.בגר

הקפד לשמור על תצרוכת הדלק הנוכחית מעל

תצרוכת הדלק הממוצעת. כדי לשפר את תצרוכת

הדלק.

ה הער 

ה הער 

כאשר תצרוכת הדלק הנוכחית לא ניתנת£

ף אינו מוצג.ה, הגרלמדיד

רות התצוגה ליחידותניתן לשנות את הגד£

פת (ק“מ/ליטר או ליטר/100ה המועדהמדיד

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

בעמוד 5�14.

ף הירוק. עיין בנושא “שינויבטל את הגרניתן ל£

רות התפקודים“ (כאשר מתג ההצתה אוהגד

) בעמוד ON.5�14מצב ההפעלה ב� 

כאשר מתג ההצתה או מצב הפעלה נמצאים£

בר., יתאפס הזמן המצטONשוב במצב 

*ECOמחוון 

ECOסייען נהיגה 

גבוה                     נמוך

גתמחוון זה מוצג כאשר מוש

בת הילוכים אוטומטיתכב המצוידים בתיבכלי ר£נהיגה חסכונית בדלק.

 מוצג רק אםECO, סייען נהיגה CVTאו ב�

 או במצבDבורר ההילוכים במצב נהיגה 

SPORTכב המצוידים בידיות הילוכים (בכלי ר

בגלגל ההגה).
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ה הער 

רות תפקודיםשינוי הגד

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

תצרוכת הדלק“, “שיטת איפוס של תצרוכת דלק

רות, הן הגד’ממוצעת והמהירות הממוצעת“ וכו

ך.שניתן לשנות בהתאם לצור

כב במקום בטוח.עצור את הר1.

הפעל בחוזקה את בלם החניה והעבר את ידית

בת הילוכים ידנית) או את (תיNההילוכים למצב 

בת הילוכים (חניה) (תיPבורר ההילוכים למצב 

)  .CVTאוטומטית או רציפה 

בה על מתג התצוגה הרלחץ לחיצה קצר2.

תכליתית כמה פעמים, כדי להעביר את מסך

רות תפקודים.המידע למסך הגד

עיין בנושא  “מסך מידע“ בעמוד  5�6.

זהירות

תרכדי לחזור ממסך תפריט למסך הגד£

תפקודים, לחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה

ב תכליתית במשך 2 שניות או יותר.הר

אם לא מתבצעת אף פעולה במשך 30 שניות£

תע הצגת מסך תפריט, התצוגה חוזרמרג

ת תפקודים.רלמסך הגד

בחר בפריט שיש לשנותו במסך התפריט ושנה4.

ה הרצויה. עיין בסעיפים המפורטים להלןרלהגד

לפרטים נוספים אודות שיטות פעולה.

גבוה                                            נמוך

ECO  (ECO Score) ניקוד

גת בנהיגהתפקוד זה מציין את הניקוד שהש

חסכונית באמצעות מספר העלים כמתואר:

]ON[כאשר מתג ההצתה או ההפעלה במצב 

גת במהלך הדקותהתצוגה מראה את הניקוד שהש

האחרונות.

OFF][כאשר מתג ההצתה או ההפעלה במצב 

גת הכללי שהשECOהתצוגה מראה את ניקוד ה�

בובו עד לסיONמעת שמתג ההצתה סובב למצב 

 או מעת שמצב ההפעלהACC או LOCKלמצב 

.OFFביעתו למצב  עד לקONבע נק

כב לפני הפעלה.למען הבטיחות, עצור את הר£

בעת הנהיגה, גם אם אתה מפעיל את מתג

תרב תכליתית, לא יוצג מסך הגדהתצוגה הר

התפקוד.

ECOסייען נהיגה 

בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר3.

תכליתית במשך 2 שניות או יותר, כדי לעבור

רות למסך תפריט.ממסך מצב הגד
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עיין בנושא “שינוי מצב האיפוס עבור תצרוכת דלק

ממוצעת ומהירות ממוצעת“, בעמוד 5�15.

ת תצוגה של תצרוכת הדלק“,עיין בנושא “שינוי יחיד

בעמוד 5�16.

ה“, בעמודת הטמפרטורעיין בנושא “שינוי יחיד

.5�16

עיין בנושא “שינוי שפת התצוגה“, בעמוד 5�17.

ת שפה משותפת“, בעמודעיין בנושא “שינוי בקר

.5�17

ת צליל הפעלה“, בעמוד 5�18.רעיין בנושא “הגד

ת מנוחה“,עיין בנושא “שינוי הזמן עד שתוצג תזכור

בעמוד 5�18.

עיין בנושא  “שינוי צליל פנסי איתות“, בעמוד 5�19.

עיין בנושא “שינוי תצוגת תצרוכת דלק נוכחית“,

בעמוד 5�19.

ת לחץ אוויר נמוך בצמיג,עיין בנושא “איפוס אזהר

בעמוד 6�100.

עיין בנושא “החלפת זיהוי צמיג,  עמוד 6�101.

רות המפעל“, בעמוד 5�19.ה להגדעיין בנושא “חזר

שינוי מצב האיפוס לתצרוכת דלק ממוצעת

ומהירות ממוצעת

בתצוגת תצרוכת דלק ממוצעת ומהירות ממוצעת

ניתן להחליף בין איפוס אוטומט לאיפוס ידני.

בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר1.

תכליתית במשך 2 שניות או יותר, כדי לעבור

רות למסך תפריט.ממסך מצב הגד

רות התפקודים“ בעמודעיין בנושא  “שינוי הגד

.5�14

בה על מתג התצוגה הרלחץ לחיצה קצר2.

ת תצרוכת דלקר (הגדAVGת בחירתכליתית ל

ממוצעת ומהירות ממוצעת).

בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר3.

תכליתית במשך 2 שניות או יותר, כדי לעבור

M/2P (מצב איפוס אוטומטי) למצב A/1ממצב 

(מצב איפוס ידני) או להיפך.

ה תשתנה למצב הנבחר.רההגד

  מצב איפוס ידני

כאשר מוצגות תצרוכת הדלק הממוצעת£

והמהירות הממוצעת, אם אתה לוחץ לחיצה

ב תכליתית, תצרוכתרצופה על מתג התצוגה הר

הדלק הממוצעת והמהירות הממוצעת

המוצגות יתאפסו.

ת המצברכאשר הפעולה הבאה מתבצעת, הגד£

ת באופן אוטומטי ממצב ידני לאוטומטי.עובר

כת הפעלהכב המצוידים במערבד בכלי ר[מלֱ

ללא מפתח]

LOCK או  ACCסובב את מתג ההצתה ממצב 

. ONלמצב

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

 למצבOFF או ACCשנה את מצב ההפעלה מ� 

ON.

ה באופן אוטומטי.המעבר למצב אוטומטי קור

אם מתבצע מעבר לפעולה ידנית, מוצג המידע

מהאיפוס האחרון.

ה הער 

רות תפקודיםאם מנתקים את המצבר, הגד£

ת באופןאלה מתאפסות מהזיכרון, ועובר

ת לחץבד אזהררות המפעל (מלאוטומטי להגד

אוויר נמוך בצמיג וזיהוי הצמיג).
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ת תצוגת תצרוכת הדלקשינוי יחיד

ת בתצוגה של  תצרוכת הדלק.ניתן לשנות את יחיד

חק, המהירות והכמות ניתןגם את יחידות המר

ה.ת תצרוכת הדלק שנבחרלשנות בהתאם ליחיד

בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר1.

תכליתית למשך כ�2 שניות או יותר, כדי לעבור

ת מצב למסך תפריט.רממסך הגד

רות ותפקודים“, בעמודעיין בנושא “שינוי הגד

.5�14

בה על מתג התצוגה הרלחץ לחיצה קצר2.

ת תצוגתר (הגדAVG UNITת בחירתכליתית ל

תצרוכת דלק).

בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר3.

תכליתית במשך כ� 2 שניות או יותר, עד להצגת

AVG UNIT.

בה על מתג התצוגה הרלחץ לחיצה קצר4.

ת היחידות.בחירתכליתית ל

מהירותחקמרדלק

(מהירות(טווח נסיעה)תצרוכת

ממוצעת)

קמ“שק“מליטרים/100 ק“מ

קמ“שק“מק“מ/ליטר

הת הטמפרטורשינוי יחיד

ה המוצגת.ת הטמפרטורניתן להחליף את יחיד

  מצב איפוס אוטומטי

כאשר מוצגות תצרוכת הדלק הממוצעת£

והמהירות הממוצעת, אם אתה לוחץ לחיצה

ב תכליתית, יתאפסורצופה על מתג התצוגה הר

תצרוכת הדלק הממוצעת והמהירות

הממוצעת המוצגות.

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה נמצאים£

בתנאים הבאים, תצוגת תצרוכת הדלק

הממוצעת ותצוגת המהירות הממוצעת

מתאפסות באופן אוטומטי.

כת הפעלהכב המצוידים במערבד בכלי ר[מל

ללא מפתח]

 אוACCכאשר מתג ההצתה נמצא במצב 

 למשך 4 שעות או יותר.LOCKבמצב 

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

 או במצבACCמצב ההפעלה נמצא במצב 

OFF.למשך 4 שעות או יותר 

ה הער 

ניתן לאפס את תצוגת תצרוכת הדלק£

הממוצעת ואת תצוגת המהירות הממוצעת

בנפרד באופן אוטומטי או באופן ידני.

הזיכרון של מצב איפוס ידני או מצב איפוס£

אוטומטי עבור תצוגת המהירות הממוצעת

נמחק אם המצבר מנותק.

בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר5.

תכליתית כ� 2 שניות או יותר, כדי לשנות את

ת.ה הנבחרה ליחידרההגד

ה הער 

יחידות התצוגה עבור טווח הנסיעה, תצרוכת£

הדלק הממוצעת ותצרוכת הדלק הנוכחית

מוחלפות, אך היחידות עבור מד מהירות, מד

בר ומד הנסיעה ישארו ללא שינוי.חק מצטמר

חק והמהירות גם מוחלפות בשילוביםיחידות המר

ת תצרוכת הדלקהבאים, כדי להתאים ליחיד

ה.שנבחר
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ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר

ה הער  שינוי שפת התצוגה

.ב תכליתיתהתצוגה הרניתן לשנות את שפת 

בהתצוגה הרלחץ לחיצה רצופה על מתג 1.

 במשך כ� 2 שניות או יותר, כדי לעבורתכליתית

רות למסך תפריט.ממסך מצב הגד

רות התפקודים“ בעמודעיין בנושא  “שינוי הגד

.5�14

ב התצוגה הרה על מתגלחץ לחיצה קצר2.

 (שפה).LANGUAGEת בחיר לתכליתית

בהתצוגה הרלחץ לחיצה רצופה על מתג 3.

 במשך כ� 2 שניות או יותר, כדי להציגתכליתית

LANGUAGE.(שפה) 

בה על מתג התצוגה הרלחץ לחיצה קצר4.

ת השפה הרצויה.בחירתכליתית ל

אם אתה לוחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה5.

ב תכליתית במשך כ� 2 שניות או יותר,הר

ת.ה משתנה לשפה הנבחררההגד

ת שפה נבחר הסמל “���“, לאראם בהגד£

ה כאשר יש תצוגתמוצגת הודעת אזהר

ה או הודעה קופצת.אזהר

בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר1.

תכליתית במשך כ� 2 שניות או יותר, כדי לעבור

רות למסך תפריט.ממסך מצב הגד

רות התפקודים“ בעמודעיין בנושא “שינוי הגד

.5�14

בה על מתג התצוגה הרלחץ לחיצה קצר2.

תת יחידר(הגד  תבחירתכליתית ל

ה).טמפרטור

בהתצוגה הרלחץ לחיצה רצופה על מתג 3.

 במשך כ� 2 שניות או יותר, כדי לעבורתכליתית

C°.  ל� F° ומ�F° ל�  C°מ� 

הת הטמפרטורה משתנה ליחידרההגד

ת.הנבחר

ה הער 

ת שפת משותפת*שינוי בקר

הניתן לשנות באופן אוטומטי את שפת הבקר

) (אםMMCSכת המולטימדיה של מיצובישי (במער

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

ב תכליתית.לשפה המוצגת בתצוגת המידע הר

בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר1.

תכליתית במשך כ� 2 שניות או יותר, כדי לעבור

רות למסך תפריט.ממסך ההגד

רות התפקודים“ בעמודעיין בנושא “שינוי הגד

.5�14

בה על מתג התצוגה הרלחץ לחיצה קצר2.

ת שפה משותפת).(בקר ת בחירתכליתית ל

כת מיזוג האווירה במערך הטמפרטורער£

ה שלת המידמוחלף ביחד עם שינוי יחיד

הה החיצונית. אולם, יחידות המידהטמפרטור

°C או °Fאינן מוצגות בתצוגה של מיזוג  

האוויר.
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ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר

בה על מתג התצוגה הרלחץ לחיצה קצר2.

ת צליל הפעלה).ר(הגד ת בחירתכליתית ל

בלחץ לחיצה ממושכת על מתג התצוגה הר3.

תכליתית במשך כ� 2 שניות או יותר, כדי לעבור

 (צלילOFF (צליל הפעלה מופעל) ל� ONמ� 

(צליל הפעלהOFF הפעלה אינו מופעל) או מ� 

 (צליל הפעלה מופעל).ONמופסק) ל� 

ה תשתנה למצב שנבחר.רההגד

בלחץ לחיצה רצופה על מתג התצוגה הר3.

תכליתית במשך כ� 2 שניות או יותר, כדי לעבור

M/2/P  (אפשר שפה משותפת) ל�  A/1מ� 

(ביטול שפה משותפת) או להיפך.

ה משתנה למצב הנבחר.רההגד

ה הער 

ת השפהרתצוגת השפה ששונתה בהגד£

ניתנת לשינויים באופן הבא:

 (אפשר שפה משותפת)A/1כאשר נבחר £

ת שפה  משותפת, השפה עבורבבקר

 (אם קיים),Bluetooth® 2.0ממשק 

המשתנה באופן אוטומטי לשפה שנבחר

עבור תצוגת מסך מידע.

ה הער 

עם זאת, ייתכן כי לא יישמר שינוי זה,

ה עבור התצוגהבהתאם לשפה שנבחר

ב�תכליתית.הר

)תפתושמ הפש לוטיב( M/2/P הרחבנ םא£

ת שפה משותפת, השפה עבורבבקר

Bluetooth® 2.0 ממשק MMCSכת מער

יטמוטוא ןפואב הנתשמ הניא ,)םייק םא(

ה עבור תצוגת מסך מידע.לשפה שנבחר

כת השמע, השפהכב המצוידים במערבכלי ר£

ת שפה משותפת. מבקרA/1ת אפילו אם בחר

ת צליל הפעלהרהגד

ניתן להפסיק את צלילי הפעלה של מתג התצוגה

ה.ב תכליתית ושל ראוסטט התאורהר

בלחץ לחיצה ממושכת על מתג התצוגה הר1.

תכליתית במשך כ� 2 שניות או יותר, כדי לעבור

רות למסך התפריט.ממסך ההגד

רות התפקודים“ בעמודעיין בנושא  “שינוי הגד

.5�14

ה הער 

ת צליל הפעלה מבטלת רק את צלילרהגד£

ב תכליתיתההפעלה של מתג התצוגה הר

ה. צלילה של תצוגתושל ראוסטט התאור

בטל.ה והצלילים האחרים לא ניתן להאזהר

ת מנוחהשינוי הזמן עד שתוצג תזכור

 (REST REMINDER)

ניתן לשנות את הזמן עד להופעת התצוגה.

ב תכליתיתלחץ ארוכות על מתג התצוגה הר1.

במשך כ� 2 שניות או יותר, כדי לעבור ממסך

רות למסך תפריט.הגד

רות התפקודים“ בעמודעיין בנושא “שינוי הגד

.5�14
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ב תכליתית � סוג 1תצוגה ר

ב התצוגה הרה על מתגלחץ לחיצה קצר2.

(שינוי צליל פנסי ת בחירלתכליתית 

איתות).

ב תכליתית התצוגה הרמתגארוכות על לחץ 3.

במשך כ� 2 שניות או יותר, כדי לעבור מ� 1

(צליל  פנסי איתות 1) ל� 2 (צליל  פנסי

איתות 2) או להיפך.

ה משתנה לצליל  פנסי איתות שנבחר.רההגד

בה על מתג התצוגה הרלחץ לחיצה קצר2.

ת זמןר (הגדALARMת בחירתכליתית ל

המנוחה).

ב תכליתיתלחץ ארוכות על מתג  התצוגה הר3.

ALARMבמשך כ� 2 שניות או יותר, לתצוגת 

ת זמן המנוחה).ר(הגד

בה על מתג התצוגה הרלחץ לחיצה קצר4.

בחור את הזמן עד להופעתתכליתית, כדי ל

התצוגה.

ב תכליתיתלחץ ארוכות על מתג התצוגה הר5.

ה תשתנהרבמשך כ� 2 שניות או יותר, ההגד

לזמן שנבחר.

ה הער 

שינוי צליל פנסי האיתות

ניתן לשנות את צליל ההפעלה של פנסי האיתות.

ב תכליתית התצוגה הרמתגארוכות על לחץ 1.

ך או יותר, כדי לעבורבמשך כ� 2 שניות בער

רות למסך התפריט.ממסך ההגד

רות התפקודים“ בעמודעיין בנושא “שינוי הגד

.5�14

בוי של מתגזמן הנהיגה מתאפס אחרי כי£

כת ההפעלהה של מערההצתה או העבר

.OFFלמצב 

שינוי התצוגה של צריכת דלק הנוכחית

ף של תצוגת צריכתת הגררניתן לשנות את הגד

הדלק הנוכחית.

ב תכליתית התצוגה הרמתגארוכות על לחץ 1.

במשך כ� 2 שניות או יותר, כדי לעבור ממסך

רות למסך התפריט.ההגד

רות התפקודים“ בעמודעיין בנושא “שינוי הגד

.5�14

ב התצוגה הרה על מתגלחץ לחיצה קצר2.

(שינוי תצוגת  תבחירלתכליתית 

צריכת הדלק הנוכחית).

ב תכליתית התצוגה הרמתגארוכות על לחץ 3.

ONבמשך כ� 2 שניות או יותר, כדי לעבור  מ� 

ף ירוק) ולהיפך. (ללא גרOFFף ירוק) ל� (גר

ףת הגררה משתנה בהתאם להגדרההגד

שנבחר.

רות המפעלה להגדחזר

רות המפעלניתן להחזיר את כל התפקודים להגד

שלהן.

ב תכליתיתלחץ ארוכות על מתג  התצוגה הר1.

במשך כ� 2 שניות או יותר, כדי לעבור ממסך

רות למסך התפריט.ההגד

רות התפקודים“ בעמודעיין בנושא “שינוי הגד

.5�14

בה על מתג  התצוגה הרלחץ לחיצה קצר2.

רותה להגד (חזרRESETת בחירתכליתית  ל

ת מחדל).בריר

כאשר אתה לוחץ לחיצה ממושכת על מתג3.

ב תכליתית  במשך כ� 5 שניות אוהתצוגה הר

רות התפקודיםיותר, יישמע הזמזם וכל הגד

רות המפעל שלהן.יחזרו להגד

ה הער 

ת מחדל של בית החרושת הןרות ברירהגד£

כלהלן:

ושלמצב איפוס של צריכת דלק ממוצעת£

 (איפוס אוטומטי).A מהירות ממוצעת: 

 (ליטרים/L/100 kmת תצרוכת דלק: יחיד£

100 ק“מ)

 (מעלות צלזיוס)C°ה ת טמפרטוריחיד£
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ב תכליתית � סוג 2תצוגה ר

ה הער 

ENGLISH or RUSSIAN שפת תצוגה: £

(אנגלית או רוסית).

ה פעילה).ר (הגדAה: ת שפת בקררהגד£

 (צלילי פעולה מופעלים).ONצלילי הפעלה: £

 (הפסקתREST REMINDERההודעה £

OFFמנוחה): 

צליל פנסי איתות: צליל פנסי איתות 1.£

ONף ירוק: תצרוכת דלק נוכחית וגר£

(פעיל).

סף ההתרעה של לחץ אוויר נמוך בצמיגים£

ומספר זיהוי של צמיגים לא ניתן

רות המפעל.להחזירלהגד

 עמוד ª.6�70תצוגת מגביל מהירות  �1

 עמוד ª.5�23ך  רח על הדת קראזהר�2

 עמוד ª.6�31ת הילוכים* מחוון העבר�3

 עמוד ª.5�21תצוגת מידע �4

בתתצוגת מצב בורר ההילוכים (תי�5

 עמוד ª,6�34הילוכיםאוטומטית או רציפה) 

.6�40

 עמוד ª.5�24ה  תצוגת כמות הדלק שנותר�6

כב במקום בטוח לפני ההפעלה.עצור תמיד את הר

חק: מד מרב תכליתית תצוגה הרהמידע הבא נכלל ב

בר, מד נסיעה,  תצרוכת דלק ממוצעת וכו‘.מצט

ה הער 

 סוג 2ב תכליתית �תצוגה ר 

כאשר מתג ההצתה או מצב הפעלה נמצאים£
, תצוגת מצב בורר ההילוכים,OFFבמצב 

ת הילוכים, תצוגת הדלק שנותרמחוון העבר
ך אינם מוצגים.רח על הדת קרואזהר
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ב תכליתית � סוג 2תצוגה ר

מסך מידע

ר הבא:דב תכליתית, התצוגה משתנה בסה על מתג התצוגה הרכל פעם שאתה לוחץ בקצר

ברחק מצטמד מר�1

מד נסיעה �2

מד נסיעה �3

 עמוד ª5�22ת מחוונים ת תאורבקר�4

 עמוד ª5�22תצוגת טווח נסיעה �5

 עמוד ª5�23תצוגת תצרוכת דלק ממוצעת �6

 עמוד AS&G *ª5�23צג �7

 עמוד ª5�23ה חיצונית תצוגת טמפרטור�8

 עמוד ª5�25חק) ת שירות (מרתזכור�9

 עמוד ª5�25ת שירות (חודשים) תזכור�10

ת לחץ אוויר בצמיגים*תצוגה של בקר�11

ª6�101 ,6�100 עמוד 

ה הער 

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה£

, טווח הנסיעה, תצרוכתOFFנמצאים במצב 

ה חיצוניתדלק ממוצעת ותצוגת טמפרטור

אינם מוצגים.

ת שירות אינה מוצגת,בעת הנהיגה, תזכור£

באפילו אם הפעלת את מתג התצוגה הר

תכליתית.
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ב תכליתית � סוג 2תצוגה ר

ה הער  ברחק מצטמד מר

כבחק הכללי שהרבר מציין את המרחק מצטמד מר

עבר.

ת לוח המחווניםת תאורבקר

בכל פעם שאתה לוחץ לחיצה רצופה על מתג

ב תכליתית (2) למשך כשתי שניות אוהתצוגה הר

יותר, נשמע צליל ובהירות לוח המחוונים משתנה.

מת בהירותר1.

ב תכליתיתמתג תצוגה ר2.

ב של המצבר, הזיכרון שלכאשר מנתקים קוט£

 נמחקים, והתצוגה ו�  מדי הנסיעה 

.0ת ל� חוזר

תצוגת טווח נסיעה

מציגה את טווח הנסיעה המשוער (כמה ק“מ או

מיילים נוספים אתה יכול להמשיך לנסוע). כאשר

טווח הנסיעה יורד מתחת ל� 50 ק“מ (30 מיילים),

מוצג הסמל “���“.

מד נסיעה

כב עבר בין שתיחק שהרמד הנסיעה מציין את המר

נקודות:

.חק ובמד מר חק דוגמה לשימוש במד מר

חקי נסיעה נוכחיים:ניתן למדוד שני מר

ה מסוימתומנקוד מהבית באמצעות מד נסיעה 

.ך  באמצעות מד נסיעה רבד

לאיפוס מד הנסיעה

, לחץ וארוכות על מתג0ת התצוגה ל� להחזר

ב תכליתית  במשך כ� 2 שניות או יותר.התצוגה הר

ך המוצג יתאפס.רק הער

דוגמה:

יתאפס. חק  רק מד מר,חק אם מוצג מד מר

ה הער 

ה הער 

מות שונות כאשר פנסיאתה יכול לכוונן 8 ר£

החניה דולקים או כבויים. בכל פעם שאתה

מות בהירות, תצוגת המקטעיםמפחית שתי ר

מת הבהירות פוחתת במקטע אחד.של ר

ה אוטומטית,ת תאורכב מצויד עם בקראם הר£

ה נמצא במצב שונה ממצבכאשר מתג התאור

“OFFבהירות לוח המחוונים מתכווננת  ,”

כב.בהירות מחוץ לרבאופן אוטומטי, בהתאם ל

תמת הבהירות של לוח המחוונים נשמרר£

, אוOFFכאשר מתג ההצתה מסובב למצב 

.OFFמצב הפעלה מועבר למצב 

בע על בסיס נתוני תצרוכת טווח הנסיעה נק£

ך עשוי להשתנות בהתאם לתנאיהדלק. הער

חק המוצגולהרגלי הנהיגה. התייחס אל מר

כאל הנחיה כללית.
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ה הער 

ניתן לאפס את תצוגת תצרוכת הדלק£
הממוצעת, בנפרד באופן  אוטומטי ומצב

איפוס ידני.
 הסמל “���“ מוצג כאשר לא ניתן למדוד את£

תצרוכת הדלק הממוצעת.

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

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

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

הדלק המוצגת רק כאל הנחיה כללית.

 הזיכרון של מצב איפוס ידני או מצב איפוס£
אוטומטי עבור תצוגת תצרוכת הדלק
הממוצעת, נמחק אם מנתקים את המצבר.

ניתן לשנות את היחידות המוצגות כרצוי£
(ק“מ/ליטרים או ליטר/100 ק“מ).

רות תפקודים“ בעמודעיין בנושא “שינוי הגד
.5�26

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה£

, יתאפס הזמןONנמצאים שוב במצב 

בר .המצט

ה חיצוניתתצוגת טמפרטור

כב.ה מחוץ לרמציגה את הטמפרטור

(F°ה המוצגות ניתן לשנות את יחידות המיד£

.C°)או 

רות התפקודים“עיין בנושא “שינוי הגד

בעמוד 5�26.

מים כגון תנאי הנהיגהבהתאם לגור£

ה המוצגת עשויה להיות שונההטמפרטור

ה בפועל.מהטמפרטור

ה הער ה הער ה הער 

כאשר אתה מתדלק, תצוגת טווח הנסיעה£

כנת. למרות זאת, אם אתה מוסיףמתעד

ך הנכון.כמות קטנה של דלק, לא יוצג הער

ברתדלק תמיד מיכל מלא בכל פעם שהד

אפשרי.

ך המוצג עבור טווחלעתים נדירות הער£

הנסיעה, עשוי להשתנות, אם אתה חונה

ב תנועת הדלקרון תלול באופן קיצוני. עקבמד

במיכל, אין זו תקלה.

ה כרצוי (ק“מניתן לשנות את יחידות המדיד£

או מיילים).

רות תפקודים“ בעמודעיין בנושא “שינוי הגד

.5�26

תצוגת תצרוכת דלק ממוצעת

מסך זה מציג את תצרוכת הדלק הממוצעת

מהאיפוס האחרון עד לזמן הנוכחי.

אפשר להחליף את אופן האיפוס עבור תצוגת

תצרוכת דלק ממוצעת בין “איפוס אוטומטי“ ל�

“איפוס ידני“.

רות של תצוגת תצרוכתלמידע על אופן שינוי ההגד

רות תפקודים“דלק ממוצעת, עיין בנושא “שינוי הגד

בעמוד 5�26.

*****AS&G     צג 

כתבר על ידי מערממת המנוע המצטמוצג זמן הד

).AS&Gעצור/וסע (

)“ בעמודAS&Gכת עצור/וסע (עיין בנושא “מער

.6�26

ךרח על הדת קראזהר

,C° 3ת מתחת ל� ה החיצונית יורדאם הטמפרטור

תת טמפרטורה קולי וסמל אזהרנשמע אות אזהר

) מהבהב במשך 10 שניות.Aחיצונית (
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ב תכליתית � סוג 2תצוגה ר

ה הער 
זהירות

מלא�1

ריק�0 זהירות

ה הער 

ך גם אם  סמל זהרח על הדתיתכן סכנת קר£

אינו מהבהב, לכן נהג בזהירות.

התצוגת כמות הדלק שנותר

ה מציינת את מפלסתצוגת כמות הדלק שנותר

הדלק במיכל הדלק, כאשר מתג ההצתה או מצב

.ONההפעלה נמצאים במצב 

לאחר התדלוק, יתכן שיחלפו מספר שניות£

עד שהתצוגה תתאזן.

אם מוסיפים דלק כאשר מתג ההצתה או מצב£

, מד הדלק עלולONההפעלה נמצאים במצב 

להציג מפלס דלק שאינו נכון.

), מציין כיAסמל של דלתית פתח מילוי דלק (£

דלתית פתח מילוי דלק נמצאת בצד שמאל

כב.של הר

אםכב עם מנועי בנזין � אל תנהגעבור כלי ר£

מפלס דלק נמוך באופן קיצוני; ריקון מיכל

הדלק עלול לגרום נזק לממיר הקטליטי.

כב עם מנועי דיזל � אל תנהג אםעבור כלי ר£

מפלס דלק נמוך באופן קיצוני; ריקון מיכל

הדלק.כתהדלק עלול לגרום נזק למער

בשיפועים או בפיתולים, התצוגה עשויה לא£

ב תנועת הדלק במיכל הדלק.להיות נכונה, עק

הת כמות דלק שנותרתצוגת אזהר

ה היא כ� 10 ליטרים או פחותאם כמות הדלק שנותר

(מקטע אחד מוצג), כאשר מתג ההצתה מסובב

;ON או מצב הפעלה שונה למצב ONלמצב 

המקטע האחרון במד הדלק מהבהב. אם כמות

ףוהגר ת, הסמל ה ממשיכה לרדהדלק שנותר

יהבהבו.
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ה הער 

ת שירותתזכור

ת התקופתיתביקורמציג את הזמן המשוער עד ל
הבאה המומלצת על ידי היצרן. הסימן “���“ מוצג

ת התקופתית.כאשר מגיע מועד הביקור

ת התקופתית.סמל מפתח הברגים מציין את הביקור

לאיפוס

ניתן לאפס את התצוגה “���“ כאשר מתג ההצתה

.OFFאו מצב הפעלה מצויים במצב 

ה על מתגכאשר אתה לוחץ לחיצה קצר1.

ב תכליתית מספר פעמים, מסךהתצוגה הר

ת השירות.המידע עובר לתצוגת תזכור

חקמר

ה הער 

ת המן המוצגתכב, זיחידבהתאם למפרטי הר£
תעשויה להיות שונה ממועד הביקור

התקופתית הבאה המומלצת על ידי מיצובישי
ס.מוטור

רות התצוגה עבורבנוסף, ניתן לשנות את הגד
ת התקופתית הבאה.מועד הביקור

רות התצוגה, דאג לכוונןכדי לשנות את הגד
כז שירות מורשה של מיצובישיאותה במר

ס.מוטור
כז שירות מורשהלפרטים נוספים התייעץ במר

ס.של מיצובישי מוטור

ת התראה זו מודיעה לך כי הגיע מועד הביקור2.

כזהתקופתית. אנו ממליצים לך להתייעץ במר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

כז שירות מורשה שללאחר הטיפול במר3.

תס, יופיע בתצוגה מועד הביקורמיצובישי מוטור

התקופתית הבאה.

ת התקופתית הבאה.ביקורמוצג הזמן עד ל1.

חק מוצג ביחידות של 100 ק“מ (100המר£

מיילים). הזמן מוצג ביחידות של חודשים.

ב תכליתיתלחץ ארוכות על מתג התצוגה הר2.

במשך 2 שניות או יותר, כדי שסמל מפתח

הברגים יתחיל להבהב. (אם לא מתבצעת אף

פעולה במשך 10 שניות מתחילת ההבהוב,

התצוגה תחזור לחיווי המקורי).

בה על מתג התצוגה הרלחץ לחיצה קצר3.

תכליתית בעת שהסמל מהבהב, לשינוי

. לאחר הפעולהcLEArהתצוגה מ� “���“ ל�  

ת התקופתית הבאה.ביקורהזו יוצג הזמן עד ל

חודש
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ב תכליתית � סוג 2תצוגה ר

זהירות

  איפוס ידני

כאשר מוצגות תצרוכת הדלק הממוצעת, אם£

ב תכליתיתאתה מחזיק את מתג התצוגה הר

לחוץ, תתאפס  צרוכת הדלק הממוצעת.

ת המצברכאשר הפעולה הבאה מתבצעת, הגד£

ת באופן אוטומטי מידני לאוטומטי.עובר

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערבד כלי ר[מל
מפתח]

 או מצבACCסובב את מתג ההצתה ממצב 
LOCK למצב ON.

      מצב איפוס ידני           מצב איפוס אוטומטי

ה הער 

זהירות

הלקוח אחראי להקפיד על ביצועם של£

ת התקופתית וטיפולי התחזוקה.הביקור

בים להתבצע כדיביקורות וטיפולי תחזוקה חיי

למנוע תאונות ותקלות.

לא ניתן לאפס את תצוגת “���“ כאשר מתג£

ההצתה או מצב ההפעלה נמצאים במצב

ON.

חק וזמןכאשר מוצג סמל “���“ לאחר מר£

מסוימים, התצוגה מתאפסת ומוצג הזמן עד

ת הבא.למועד הביקור

ה, אנואם אתה מאפס את התצוגה במקר£

כז שירות מורשהממליצים לך להתייעץ במר

ס.של מיצובישי מוטור

רות תפקודשינוי הגד

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה נמצאים

בת תצרוכת הדלק בתצוגה הר, יחידONבמצב 

תכליתית ומצב איפוס של תצרוכת דלק ממוצעת,

ך.ניתנים לשינוי לפי הצור

כבאסור לנהג להפעיל את התצוגה בעת שהר£

נמצא בתנועה.

םכת, עצור קודכאשר אתה מפעיל את המער£

כב באזור בטוח.את הר

שינוי מצב האיפוס לתצרוכת דלק ממוצעת

ניתן לאפס את תצוגת תצרוכת דלק ממוצעת

ומהירות ממוצעת באופן  אוטומטי“ ובאופן  ידני.

כאשר אתה לוחץ לחיצות קצרות על מתג1.

ב תכליתית, המסך עובר לתצוגתהתצוגה הר

טווח הנסיעה.

עיין בנושא  “מסך מידע“ בעמוד 5�21.

ב תכליתיתבכל לחיצה על מתג התצוגה הר2.

במשך כ� 2 שניות או יותר בתצוגת טווח נסיעה,

אתה יכול לעבור למצב איפוס של תצרוכת דלק

ממוצעת.

:A)  ,איפוס אוטומטי :B.(איפוס ידני 
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ה הער 

יחידות התצוגה עבור טווח הנסיעה ותצרוכת£

הדלק הממוצעת ותצרוכת הדלק הנוכחית

מוחלפות, אך היחידות עבור מד מהירות, מד

ת השירותבר, מד נסיעה ותזכורחק מצטמר

ישארו ללא שינוי.

ה נמחק, אם המצברת היחידרהזיכרון של הגד£

רותת באופן אוטומטי להגדה חוזרנותק, והיחיד

המפעל.

כת הפעלה ללא מפתח]כב עם מער[עבור כלי ר
OFF או ACCשנה את מצב ההפעלה מ� 

.ONלמצב 

המעבר למצב אוטומטי  מתבצע באופן
אוטומטי. אם מתבצע מעבר לפעולה ידנית,

מוצג המידע מהאיפוס האחרון.

  איפוס אוטומטי

כאשר מוצגות תצרוכת הדלק הממוצעת, אם£

באתה לוחץ ומחזיק את מתג התצוגה הר

תכליתית תצרוכת הדלק הממוצעת הנוכחית

תתאפס.

כאשר מתג ההצתה או מצב הפעלה נמצאים£

בתנאים הבאים, תצוגת תצרוכת הדלק

הממוצעת מתאפסת באופן אוטומטי.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערבד כלי ר[מל

מפתח]

 או במצבACCמתג ההצתה נמצא במצב 

LOCK.במשך 4 שעות או יותר 

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

OFF או במצב ACCמצב הפעלה נמצא במצב 

במשך 4 שעות או יותר.

ה הער 

ת תצוגה של תצרוכת הדלקשינוי יחיד

ת תצוגה של תצרוכת הדלק.ניתן לשנות את יחיד
חק  והכמות משתנות בהתאםגם יחידות המר

ת.ת תצרוכת הדלק הנבחרליחיד

כאשר אתה לוחץ לחיצות קצרות על מתג1.

ב תכליתית מספר פעמים, תצוגתהתצוגה הר

ת לתצוגת תצרוכת דלק ממוצעת.המידע עובר

עיין בנושא “מסך מידע“ בעמוד 5�21.

ב תכליתית לחוץ,החזק את מתג התצוגה הר2.

למשך כ� 5 שניות או יותר, עד שתשמע את

צליל הזמזם פעמיים.

תצוגת תצרוכת הדלקניתן לאפס בנפרד את £

הממוצעת באופן אוטומטי או באופן ידני.

הזיכרון של מצב איפוס ידני או מצב איפוס£

אוטומטי עבור תצוגת המהירות הממוצעת

נמחק אם המצבר מנותק.

ת המחדל) היאה ההתחלתית (בריררההגד£

“איפוס אוטומטי“.

ב תכליתית לחוץ,החזק את מתג התצוגה הר3.

ª“ L/100” (ק“מ/ליטר) km/Lכדי  לעבור מ� “

km (ליטר/100 ק“מ) ”ª“ mpg(מיילים לגלון) ”

ª“ km/L.(ק“מ/ליטר) ”

חק מוחלפות גם בשילובים הבאים, כדייחידות המר

ה.ת תצרוכת הדלק שנבחרלהתאים ליחיד
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ב תכליתית � סוג 2תצוגה ר

ה הער  חקמרתצרוכת

(טווח נסיעה)דלק

השינוי יחידות של טמפרטור

הה של הטמפרטורניתן לשנות את יחידות המיד

החיצונית.

ב�כמה לחיצות קלה על מתג התצוגה הר1.

תכליתית מחליפות את המסך לתצוגת

ה החיצונית.הטמפרטור

עיין בנושא “מסך מידע“ בעמוד 5�21.

כל לחיצה בת 2 שניות או יותר על מתג2.

ה החיצוניתהתצוגה בעוד שהטמפרטור

C°ה מ� מוצגת, מחליפה את יחידות המיד

 ולהיפך.F°ל� 

כת מיזוג האווירה במערך הטמפרטורער£

ה שלת המידמוחלף ביחד עם שינוי יחיד

הה החיצונית. אולם, יחידות המידהטמפרטור

°C או °Fאינן מוצגות בתצוגה של מיזוג  

האוויר.

ך, ערMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר£

MMCSה במסך מיזוג האוויר של הטמפרטור

ה שלמוחלף ביחד עם יחידות המיד

ה החיצונית.הטמפרטור

ה אינן מוצגות המידF° או C°אולם, יחידות  

בתצוגה של מיזוג האוויר.

ק“מק“מ/ליטר

ק“מליטרים/100 ק“מ
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5-29מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

הרשימת נוריות חיווי ואזהר

 עמוד ª.5�47נורית חיווי של פנסי חניה �1

מי*פל קדנורית חיווי של פנס ער�2

ª.5�47 עמוד 

נוריות חיווי של איתות/נוריות חיווי מאותתי�3

 עמוד ª.5�47 חירום

פל אחורינורית חיווי של פנס ער�4

ª.5�47 עמוד 

 עמוד ª.5�47נורית חיווי של אור גבוה �5

 עמוד ª.5�50ה של חוסר טעינה �6 נורית אזהר

כב עםם דיזל (כלי רנורית חיווי של חימום קד�7

 עמוד ª .5�48מנועי דיזל) 

LEDנורית חיווי של פנסים ראשיים �8

ª.5�56 עמוד 

ביתבות אקטית יצינורית חיווי של בקר�9

)ASC *(ª.6�64 עמוד 

ביתבות אקטית יצינורית חיווי של בקר�10

 עמוד ASC*(ª.6�64מופסקת (

כת למניעת נעילתה של מער�11נורית אזהר

  עמוד ABS(ª .6�60בלמים (

)SRSכת ריסון נוספת (ה של מערנורית אזהר�12

ª.4�36 עמוד 

 עמוד ª.5�50ה של בדיקת מנוע נורית אזהר�13

 עמודªת בטיחות ה של חגורנורית אזהר�14

.4�13

ת לחץ אווירכת בקרה של מער�15 נורית אזהר

 עמוד ª.6�97בצמיגים* 

 עמוד ª.5�49ה של בלמים נורית אזהר�16

 עמוד ª.5�30רשימת תצוגת מסך מידע �17

ב תכליתית � סוג 1)תצוגה רה ורשימת הודעות במסך מידע  (  נורית חיווי, נורית אזהר
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 5

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

ה הער 

רשימת תצוגת מסך מידע

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

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

ה” בעמוד 5�30.עיין בנושא  ”רשימת הודעות אזהר
עיין בנושא “תצוגה של נתוני ניווט“ בעמוד 5�41.

עיין בנושא  ”הודעות קופצות אחרות” בעמוד 5�341.

הרשימת תצוגות אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                            מסך

פנסים ראשיים,בוי אוטומטי של פנסיםעיין בנושא  “כישכחת לכבות את הפנסים.£ 

)  בעמוד 5�56.’פל וכופנסי ער

כז שירות מורשה של מיצובישי. עייןמומלץ לפנות למר ראשיים.LEDישנה תקלה בפנסי £

 ראשיים“ בעמודLEDה של פנסי בנושא “נורית אזהר

.5�56

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

ואינו מהווה בעיה תפקודית.

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

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

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבות, אנו ממליצים לך להתייעץ במרה מופיעה פעמים ראם תצוגת האזהר
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5-31מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                            מסך

כת הפעלה ללא מפתח“ בעמוד 3�8.עיין בנושא  “מערכת הפעלה ללא מפתח. קיימת תקלה במער£

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

.6�23

הסר את המפתח מחריץ המפתח.£שכחת להסיר את המפתח החכם£

ה המפתח החכם“ת להסרעיין בנושא  “תזכור

בעמוד  6�24.

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

עיין בנושא  “נעילת גלגל ההגה“ בעמוד 6�15.
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ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                            מסך

הימנע מבלימה פתאומית ונהיגה במהירות גבוהה.£

כב במקום בטוח, ונקוט באמצעיעצור מיד את הר

תיקון.

” בעמוד ABS.6�60ת עיין בנושא  “אזהר

גלגל ההגה אינו נעול. דלת הנהג נפתחה בעוד ש£  עיין בנושא  “נעילת גלגל ההגה“ בעמוד 6�15.£

 (חניה), כדיPהצב את בורר ההילוכים במצב £P.  המנוע כבה ובורר ההילוכים במצב אחר ממצב £

.OFFלהעביר את  מצב ההפעלה למצב 

נמוך.מפלס נוזל הבלמים במיכל ירד למפלס£

כת הבלמים.קיימת תקלה במער£

כב במקום בטוח.עצור מיד את הר£

שלמורשהכז שירותמומלץ להתייעץ במר

תס. עיין בנושא  “תצוגת אזהרמיצובישי מוטור

בלמים“ בעמוד  5�52.

.ABSכת קיימת תקלה במער£

כז שירות מורשה שלכב במרבדוק את הרדאג ל£.EPSכת  קיימת תקלה במער£

ם האפשרי. עיין בנושאס בהקדמיצובישי מוטור

)“ בעמוד EPS.6�61כת הגה כוח (“מער



 5

5-33מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                            מסך

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

אוויר בצמיגים“ בעמוד  6�97.

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

אוויר בצמיגים“ בעמוד  6�97.

האחת הדלתות או דלת תא המטען אינה סגור£

באופן מלא.

הדלת הפתוחה מוצגת.

מכסה תא המנוע פתוח.£

קיימת תקלה בשולל ההתנעה האלקטרוני.£

(אימובילייזר)

סגור את הדלת או את דלת תא המטען.£

ת דלת פתוחה“ בעמוד 5�8.עיין בנושא  “אזהר

סגור את מכסה תא המנוע.£

עיין בנושא  “מכסה תא המנוע“ בעמוד 10�4

 ולאחר מכן, התנעOFFהעבר את מצב ההפעלה למצב 

שוב את המנוע.

כז שירותה אינה מתבטלת, נא פנה למראם האזהר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור
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ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                            מסך

נעשה ניסיון לפתוח את דלת הנהג כאשר מצב£

.OFFההפעלה אינו ב� 
OFFהעבר את מצב ההפעלה ל� £

“ONת למצב ההפעלה כת תזכורעיין בנושא  “מער

בעמוד 6�15.

כב במקום בטוח, ובצע פעולות תיקון עצור את הר£

תקלה.

עיין בנושא  “התחממות יתר של המנוע“ בעמוד 8�4

בת ההילוכיםהטמפרטורוה של נוזל תי£

) גבוהה מדי.CVT או A/Tהאוטומטית (

/INVECS-II 6Aבת הילוכים אוטומטית עיין בנושא  “תי

T.6�33 בעמוד ”

INVECS-IIIבת הילוכים אוטומטית עיין בנושא  “תי

6CVT.6�39 בעמוד ”

קיימת תקלה בנעילת גלגל ההגה.£

כת החשמל.קיימת תקלה במער£

המנוע מתחמם חימום יתר.£

כב במקום בטוח. עצור מיד את הר£

כז שירות מורשה שלאנו ממליצים להתייעץ במר

ס.מיצובישי מוטור

כב במקום בטוח.עצור מיד את הר£

כז שירות מורשה שלאנו ממליצים להתייעץ במר

ס.מיצובישי מוטור

נעשה ניסיון לנעול את כל הדלתות ודלת תא£

.OFFהמטען כאשר מצב הפעלה אינו 

OFFהצב את מצב הפעלה ב� £

“OFFת למצב ההפעלה כת תזכורעיין בנושא  “מער

בעמוד 6�15.
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5-35מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

תא תבצה או ONסובבת את מתג ההצתה למצב £

ת ללא הידוק חגורONבמצב הלעפהה בצמ

הבטיחות.

ת הבטיחות כהלכה. הדק את חגור£

ת בטיחות“ בעמודת חגורעיין בנושא  “תזכור

.4�13

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

בדיקתו.לדאוג ל

ת לחץ שמן“ בעמודעיין בנושא  “תצוגת אזהר

.5�53

כת הדלק.קיימת תקלה במער£

הדלק הולך ואוזל.£

אתה נוהג עם בלם חניה מופעל.£

כז שירות מורשה שלאנו ממליצים להתייעץ במר£

ס.מיצובישי מוטור

ם האפשרי.תדלק בהקד£

ת הדלק“ בעמוד  5�8.עיין בנושא  “תצוגת יתר

שחרר את בלם החניה.£

ת בלמים“ בעמוד 5�52.עיין בנושא  “תצוגת אזהר
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ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

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

מורשה של מיצובישיכז שירותלהתייעץ במר

הניעטשל  הרהזא תגוצת“ס. עיין בנושא  מוטור

.35�5 דומעב “חלשה

A/Tקיימת תקלה ב� £

.CVTאו ב� 
בדוק זאת.אנו ממליצים לך ל£

בת הילוכים אוטומטיתעיין בנושא  “תי

INVECS-II 6A/T.6�33 בעמוד ”

תיטמוטוא םיכוליה תבית“  אשונב ןייע

INVECS-III 6CVT” .6�39 בעמוד

 אוSRSכת כריות אוויר קיימת תקלה במער£

כת מותחני חגורות בטיחות.במער

בות פעילהת יציכת בקרקיימת תקלה במער£

)ASC.(

ת המבוקר4WDכת  קיימת תקלה במער£

אלקטרונית.

בדוק אותן.אנו ממליצים לך ל£

כת כריתת למערעיין בנושא  “נורית/ תצוגת אזהר

)“ בעמוד SRS.4�36האוויר (

בדוק אותה.אנו ממליצים לך ל£
“)ASC(בית אקטי תוביצי תרקב“  אשונב ןייע
.62�6 דומעב

בדוק אותה.אנו ממליצים לך ל£

ת אלקטרונית“ מבוקר4WDכת  עיין בנושא  “מער

בעמוד 6�46.

בדוק אותה.אנו ממליצים לך ל£
.57�6 דומעב “סייען זינוק בעלייה“  אשונב ןייע

קיימת תקלה בסייען זינוק בעלייה.£

ת על  כל (בקרS-AWCכת ישנה תקלה במער£

הגלגלים).
בדוק אותה.מומלץ ל£

 “ בעמוד S-AWC.6�49עיין בנושא “
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5-37מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

ת באופן אלקטרוני המבוקר4WDכת  מער£

התחממה.

ת אלקטרונית“ מבוקר4WDכת  עיין בנושא “מער

בעמוד 6�46.

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

חך עלולה להיות מכוסה בקררהד£

ה זו אינה מוצגת, לכן נהגאפילו אם אזהר

בזהירות.

הקיים חשד שמפלס שמן מנוע עלה בצור£

חריגה.

ה בתוךבר) הצטPMכמות חריגה של חלקיקים (£

).DPFמסנן חלקיקי דיזל (

ה במסנן הדלקברכמות מים גדולה מהרגיל הצט£

כז שירות מורשה שלכב מיד במרבדוק את הרדאג ל£

ס.מיצובישי מוטור

ה של מפלס שמן מנוע“עיין בנושא  “תצוגת אזהר

בעמוד 5�54.

)“DPFעיין בנושא  “מסנן חלקיקי דיזל (£

בעמוד 6�24.

בדוק אותו.אנו ממליצים לך ל£

עיין בנושא  “תצוגת מחוון מסנן דלק“

בעמוד 5�52.

ת על של כל הגלגלים)“ (בקרS-AWCעיין בנושא “

בעמוד 6�49.

ת על של כל הגלגלים)  (בקרS-AWCכת מער£

התחממה.



מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות 5-38

 5

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

) מזהה כיACCבית (פטית השיוט אדבקר£

כב שלפניך קצר מדי.כבך לרחק בין רהמר

כב שלפניך באמצעותחק מהרהגדל את המר£

לחיצה על דוושת הבלמים, או בצע פעולות האטה

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

בות“ בעמוד 6�78.התראת התקר

כב.ת הרלחץ על דוושת הבלמים מיד לאחר עציר£

 ”)FCM(מית עיין בנושא “איפחות התנגשות קד

בעמוד 6�88.

)FCM(מית כת איפחות התנגשות קדמער£

מזהה סכנת התנגשות.

כב) זיהתה כי הרACCבית (פטית השיוט אדבקר£

ה, אך הבלםכבך לעצירלפניך עצר, ובלמה את ר

ישוחרר בקרוב.

כב.ת הרלחץ על דוושת הבלמים מיד לאחר עציר£

חקכב במר מזהה רACCעיין בנושא ”כאשר 

ר“ בעמוד 6�77.המוגד
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5-39מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

 הופסקה באופן(ACC)בית פטית השיוט האדבקר£

כת נמצאת במצב ”המתנה“אוטומטי, והמער

מלפנים.

 אינה(ACC)בית פטית השיוט האדכת בקרמער£

ב לכלוך החוסם אתזמינה באופן זמני, עק

החיישנים.

ביתפטיעיין נושא ”כיצד להשתמש השיוט האד

(ACC).6�80 בעמוד “

ת השיוטכת בקרקיימת תקלה במער£

.(ACC)בית פטיהאד

ס. עיין בנושאבדיקה מיצובישי מוטורכב להבא את הר£

בית “ בעמוד 6�84.פטית שיוט האד”נטרול בקר

 לא יכולה(ACC)בית פטית השיוט האדכת בקרמער£

להתחיל לפעול, כיוון שישנם תנאים להפעלתה

שלא התקיימו.

 לא(ACC)בית פטית השיוט האדכת בקרמער£

יכולה להתחיל לפעול, כיוון שהמהירות אינה

בטווח המהירות.

 לא(ACC)בית פטית השיוט האדכת בקרמער£

כביכולה להתחיל לפעול, כיוון שלא זוהו כלי ר
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 5

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

כז שירות מורשהבדיקה במרכב להבא את הר£

הס. עיין בנושא ”נטרול תפקוד אזהרמיצובישי מוטור

 בשל תקלה“ בעמוד (LDW)ב על סטייה מנתי

.6�95

כת איפחות התנגשותקיימת תקלה במער£

(FCM)מית קד

כז שירות מורשהבדיקה במרכב להבא את הר£

ס.  עיין בנושא ”תפקוד בלימה שלמיצובישי מוטור

FCM.6�88 בעמוד “

בה על סטייה מנתיקיימת תקלה בתפקוד אזהר£

(LDW)

כת איפחות תאונהתפקוד הבלימה של המער£

 פועלת(FCM)חזיתית 

כת“ בעמודעיין בנושא ”תפקוד הבלימה של מער£

.6�88

 אינה(FCM)מית כת איפחות התנגשות קדמער£

ב לכלוך החוסם אתזמינה באופן זמני. לדוגמה, עק

החיישנים.

 חמה מדי“ בעמוד LDW.6�95עיין בנושא “מצלמת 

בה על סטייה מנתיעיין בנושא ”תפקוד אזהר£

(LDW).6�95 בעמוד “

 זיהה(LDW)ב  ה על סטייה מנתיתפקוד אזהר£

בכבך עומד לסטות/סטה מהנתישר

בה על סטייה מנתיקיימת תקלה בתפקוד אזהר£

(LDW)הב טמפרטור אינו זמין באופן זמני עק

כת.גבוהה מדי של מצלמת המער
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5-41מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

כבכיוון הנסיעה של הר
                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

הודעות קופצות אחרות

כאשר התנעת את המנוע, לחצת על מתג£

בתהמנוע ללא לחיצה על דוושת המצמד (תי

הילוכים ידנית).

 הילוך סרק, לחץNהצב את ידית ההילוכים במצב £

באופן מלא על דוושת המצמד, לחץ על דוושת הבלמים

ברגל ימין לאחר מכן לחץ על מתג המנוע.

בוי המנוע“ בעמוד 6�17.עיין בנושא  “התנעה וכי

בהתנעת המנוע, בורר ההילוכים היה במצב אחר£

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

לחצת על מתג המנוע ללא לחיצה על דוושת

)CVTבת הילוכים אוטומטית או הבלמים (תי

 (חניה), לחץ אתPהצב את בורר ההילוכים במצב £

דוושת הבלמים ברגל ימין לאחר מכן לחץ על מתג

המנוע.

בוי המנוע“  בעמוד 6�17.עיין בנושא  “התנעה וכי



מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות 5-42

 5

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

בלת פרטים נוספים.כת לקכת מוצג במסך המידע. עיין בעמוד המתאים למערמצב ההפעלה של כל מער

כבכיוון הנסיעה של הר
                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

ת אלקטרונית“ מבוקר 4WDכת עיין בנושא  “מער “4WD ECOכאשר נבחר מצב “£

בעמוד 6�46.

 “4WD LOCKכאשר נבחר מצב “£

 “4WD AUTOכאשר נבחר מצב “£



 5

5-43מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

ת על בכל הגלגלים)“  בעמוד (בקרS-AWCעיין בנושא “ .S-AWCכת  עבור מערAWC ECOנבחר מצב £

.6�49

 מופעל. ECOכאשר מצב£

כת (רגיל) עבור מערNORMALנבחר מצב £

 S-AWC.

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

בעמוד 6�102.

” בעמוד ECO .5�62עיין בנושא ”מתג מצב 

כת (שלג) עבור מערSNOWנבחר מצב £

 S-AWC.

כת (נעילה) עבור מערLOCKנבחר מצב £

 S-AWC.



מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות 5-44

 5

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

                              פתרון (הפנייה)בה        סי                               מסך

מית אינהכת איפחות התנגשות קדכאשר מער£

מופעלת

מית אותהתנגשות קדכת אזהרכאשר מופעלת מער£

ששונה התזמון של האזעקה.
 בעמוד  FCM ON/OFF“.6�92עיין בנושא ”מתג 

):LDWב (ת סטייה מנתיכת אזהרעיין בנושא “מער.LDWכת כאשר מופעל מצב ההפעלה של מער£

” בעמוד  LDW.6�93כיצד להפעיל 

   פתרון (הפנייה)                               מסך

ת שירות“ בעמוד 5�10 לפרטים נוספים.אנו ממליצים לך להקפיד על מועדי הטיפול. עיין בנושא  “תזכור

מסך זה מודיע לך על  שהגיע זמן לטיפול תקופתי.
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5-45מחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרותמחוונים ובקרות

ב תכליתית � סוג 1)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר

   פתרון (הפנייה)                               מסך

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

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

ת לרענון.בין תחילת נסיעתך עד להופעת התזכורש

“ בעמוד REST REMINDER.5�18עיין בנושא “שינוי הזמן עד להופעת ההודעה 

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

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

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

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

הזמזם יישמע 3 פעמים.£

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

 יותר.ב תכליתית נלחץ ברציפות למשך 2 שניות אומתג התצוגה הר£
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 5

 עמוד ª.5�47נורית חיווי פנסי צד �1

 עמוד ª.5�47מי* פל קדנורית חיווי פנס ער�2

םוריח יתתואמ יוויח תוירונ/תותיא יוויח תוירונ�3

ª 5�47. דומע

 עמוד ª.5�51ת דלת פתוחה נורית אזהר�4

לפרטים, עיין בנושא ”נעילת גלגל ההגה“�5

בעמוד 6�15. (אם קיים).

ה“לפרטים, עיין בנושא ”הפעלת אזהר�6

בעמוד 3�13. (אם קיים).

כת הגה כוח חשמליה מערנורית אזהר�7

(EPS).6�61 בעמוד 

)*AS&Gנורית חיווי  עצור/סע (�8

ª.6�26 עמוד 

 ראשיים*LEDה של פנסי נורית אזהר�9

ª.5�56 עמוד 

)*AS&G OFF( נורית חיווי  ביטול עצור/סע �10

ª.6�30 עמוד 

 עמוד ª.5�47פל אחורי  נורית חיווי פנס ער�11

 עמוד ª.5�47נורית חיווי אור גבוה �12

 עמודים ECO *ª.5�62נורית חיווי מצב �13

ת שיוט*כת בקרנורית חיווי מער�14

ª.6�66 עמוד 

ב תכליתית � סוג 2) (תצוגה רה  נוריות חיווי ואזהר

1

4WD LOCK*נורית חיווי מצב �15

ª.6�46 עמודים 

*4WD ECOנורית חיווי מצב �16

ª.6�46 עמודים 

 עמודים ECO *ª5�48סייען נסיעה �17

 עמוד ª .5�51ה לחץ שמן מנוענורית אזהר�18

 עמוד ª.5�50ה לטעינה חלשה נורית אזהר�19

כב המצויידיםנורית חיווי מסנן דלק (כלי ר�20

 עמוד ª.5�49במנוע דיזל)  

ב תכליתית � סוג 2)ה ורשימת הודעות במסך מידע  (תצוגה רנורית חיווי, נורית אזהר
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נוריות חיווי אלו מהבהבות

במצבים הבאים:

נורית חיווי של אור גבוה

*מיפל קדנורית חיווי של פנס ער

פלהנורית תידלק כאשר פנסי ער

.מיים פועליםקד

פל אחורינורית חיווי של פנס ער

פלהנורית תידלק כאשר פנס ער

.אחורי פועל

ת מסנןת מפלס שמן מנוע/אזהראזהר�21

.(DPF) חלקקים דיזל*

תאם הנורית מהבהבת, עיין בפרק ”אזהר

 עמוד ª.5�52מפלס שמן מנוע“ 

ת מסנןאם הנורית דולקת, עיין בפרק ”אזהר

 עמוד ª.6�24“ (DPF) חלקקים דיזל*

ת  נוזל קירור מנועת טמפרטורנורית אזהר�22

 עמוד ª.5�51גבוהה (אדומה) 

ת  נוזל קירור מנוע נמוכהנורית חיווי טמפרטור�23

 עמוד ª.5�48(כחולה) 

כב עםם דיזל (כלי רנורית חיווי חימום קד�24

 עמוד ª.5�48מנועי דיזל) 

)*ASCבית (בות אקטית יצינורית חיווי בקר�25

ª.6�64 עמוד 

בית מופסקתבות אקטית יצינורית חיווי בקר�26

)ASC OFF  *(ª.6�64 עמוד 

כת למניעת נעילתת מערתצוגת נורית אזהר�27

 עמוד ABS (ª.6�60בלמים (

)SRSכת ריסון נוספת (ת מערנורית אזהר�28

ª.4�36 עמוד 

 עמוד ª.5�50בדיקת מנוע ה לנורית אזהר�29

ת בטיחותת חגורנורית תזכור�30

ª.4�13 עמוד 

ת לחץ אווירכת בקרה של מערנורית אזהר�31

 עמוד ª.6�97בצמיגים* 

 עמוד ª.5�49ת בלמים נורית אזהר�32

 עמוד ª.5�20ב תכליתית  תצוגה ר�33

נוריות חיווי 

נורית חיווי של פנסי איתות/נורית

מאותתי חירום

כאשר ידית פנסי האיתות מוסטת, כדי להפעיל£

פנס איתות מסויים. עיין בנושא ”ידית פנסי

איתות“ בעמוד 5�61.

כאשר מתג מאותתי חירום נלחץ, להפעלת£

פנסי הבהוב איתות חירום.

עיין בנושא  “מתג מאותתי חירום“ בעמוד

.5�61

כאשר פנסי מאותתי חירום מופעלים באופן£

ב בלימת חירום במהלך נהיגה.אוטומטי עק

ת חירום)כת עצירכב המצוידים במער(כלי ר

תכת איתות לעצירעיין בנושא  “מער

חירום“ בעמוד 6�59.

הנורית תאיר בעת שימוש באור

גבוה.

נורית חיווי של פנס צד

נורית חיווי זו תידלק כאשר פנסי

הצד מופעלים.

נוריות חיווי
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ה הער 

םנורית חיווי של חימום קד
כב המצויידים במנועי דיזל)(לכלי ר

ת נוזלנורית חיווי של טמפרטור

כב (כלי רקירור נמוכה � כחולה

ב תכליתית � סוג 2)מצוידים בתצוגה ר

נורית חיווי זו נדלקת בצבע כחול,

ת נוזל הקירורכאשר טמפרטור

נמוכה.

ה הער 

כאשר נורית החיווי כבית, יש להתייחס לחיווי£

זה כאל חיווי כללי המציין מתי החימום מתחיל

לפעול.

גבוה                          נמוך

*****ECOסייען נהיגה 

גת בנהיגתךתפקוד זה מציג את יעילות הדלק המוש

בתנאי נהיגה שונים.

 משתנה כמוצג באיור, אםECOתצוגת סייען נהיגה 

אתה משיג יעילות דלק באמצעות התאמה טובה

כב.בין לחיצות על דוושת ההאצה למהירות הר

ECOמפלס נהיגה  

ה הער 

בת הילוכים אוטומטיתכב המצוידים בתיבכלי ר£

 מוצג רק במהלךECO, סייען נהיגה CVTאו 

בי או במצב נהיגה ספורטיDנהיגה במצב 

כב המצוידים בידיות גלגל הגה).(בכלי ר

סמל זה מציין את תנאי חימום

ם של מצתי הלהט.הקד

כב המצוידים[למעט כלי ר

כת הפעלה ללא מפתח]מער

כאשר מתג ההצתה מסובב למצב

ON.הנורית נדלקת ,

כאשר מצתי הלהט יתחממו,

נורית החיווי תכבה ניתן יהיה

להתניע את המנוע.

כתכב המצוידים במער[לכלי ר

ההפעלה ללא מפתח]

כאשר מצב ההפעלה נמצא

, הנורית נדלקת וחימוםONבמצב 

ם של מצתי הלהט מתחילהקד

באופן אוטומטי.

כאשר מצתי הלהט מתחממים,

הנורית כבית וניתן להתניע את

המנוע.

םאם המנוע קר, נורית החיווי של חימום הקד£

תישאר דלוקה למשך זמן ארוך יותר.

נוריות חיווי
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זהירות

במקרים הבאים, אם הבלמים יופעלו£

בפתאומיות, ביצועי הבלמים עלולים להיות

ב.כב עלול להיות בלתי יצימסוכנים, או הר

הימנע מנהיגה במהירויות גבוהות, או מהפעלה

פתאומית של הבלמים. בנוסף, חובה לעצור את

בדוק אותו.כב מיד במקום בטוח, כדי להר

ת בלמים אינה דולקת בעתנורית אזהר£

הפעלת בלם החניה ואינה כבית בעת

שחרור בלם החניה.

ה של ונורית אזהרABSת של  נורית אזהר£

כת בלמים, נדלקת בו�זמנית.מער

הלפרטים עיין בנושא  “תצוגת נורית אזהר

“ בעמוד ABS.6�60של  

ת דלוקהה של בלמים נשארנורית אזהר£

בעת הנסיעה.

ה הער 

של חימוםכאשר המנוע חם, נורית החיווי£

ם אינה נדלקת גם אם מתג ההצתההקד

 או מצב ההפעלה מוצב ב�ONמועבר למצב 

ON.

נורית חיווי של מסנן דלק

כב עם מנועי דיזל(לכלי ר

ב תכליתית �המצוידים בתצוגה ר

סוג 2)

כאשר מתג ההצתה מסובב

  או מצב ההפעלהONלמצב 

, אם במסנןONמוצב במצב 

ה כמות מים העולהברהדלק הצט

על הטווח התקין, הנורית

נדלקת.

זהירות

בדוקאם נורית זו דולקת, אנו ממליצים לך ל£

אותה.

נהיגה ממושכת כאשר נורית זו דולקת עלולה

לגרום נזק למנוע.

ה הער 

אם נורית החיווי אינה כבית או אם היא£

נדלקת בתכיפות לאחר ניקוז המים, אנו

כז שירות מורשה שלממליצים להתייעץ במר

ס.מיצובישי מוטור

ה של בלמיםנורית אזהר

הנורית דולקת כאשר מתג

 אוONההצתה מועבר למצב 

ONמצב ההפעלה מוצב ב� 

לאחר מספר שניות.וכבית

וודא תמיד נורית כבתה לפני

תחילת הנסיעה.

כאשר מתג ההצתה ומצב

, נוריתONפעולה במצב 

ה תדלק במצביםהאזהר

הבאים:

כאשר בלם החניה מופעל.£

כאשר מפלס נוזל הבלמים£

מה נמוכה.במיכל מגיע לר

הנוריות אזהר 

כאשר תפקוד של חלוקת£

כוח הבלימה אינו פועל

כהלכה.

כאשר מתג ההצתה או מצב

,ONההפעלה נמצאים במצב 

יישמע צליל זמזם בתנאים

הבאים:

כב גבוההכאשר מהירות הר£

מ� 8 קמ“ש בלם החניה

מופעל.

הנוריות אזהר
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ה לטעינה חלשהנורית אזהר

נורית זו נדלקת כאשר מתג

ההצתה או מצב ההפעלה

 וכבית לאחרON,מועבר למצב  

התנעת המנוע.

בכב המצויד בתצוגה הרבכלי ר

התכליתית � סוג 1, מוצגת אזהר

ב תכליתית.גם בתצוגה הר

אם הנורית נדלקת כאשר המנוע פועל,  קיימת£

כבךכת הטעינה. החנה מיד את רבעיה במער

בדיקה.במקום בטוח ואנו ממליצים לדאוג ל

זהירות

זהירות

כאשר ביצועי הבלמים נפגמו, יש לעצור את£

ה מוחלטת באופן הבא.כב עצירהר

לחץ על דוושת הבלם בעצמה חזקה יותר£

מהרגיל. גם אם דוושת הבלמים נעה למטה

קצה מהלכה, החזק אותה לחוצה למטה

בחוזקה.

ה והבלמים אינם מתפקדים, השתמשבמיד£

 את מהירותךבבלימת המנוע כדי להפחית

ומשוך בזהירות את ידית בלם החניה כדי

כבך. לחץ על דוושת הבלמיםלהחנות את ר

כדי להפעיל את פנסי הבלימה ולהזהיר את

הנהגים מאחוריך.

בדיקת המנועה לנורית אזהר

כתנורית זו היא חלק ממער

כב, המפקחתאבחון שקיימת בר

על פליטת המזהמים, על

ת המנוע אוכת  בקרמער

בתשל תיהכת הבקרמער

בתההילוכים אוטומטית/תי

.CVTההילוכים רציפה 

הנורית תידלק או מהבהב כאשר אובחנה בעיה

כות הללו.באחת מהמער

ה,ך בגרירכב ואין צוראף על פי  שניתן לנהוג בר

ם האפשרי.כב בהקדבדוק את הרלמומלץ

תנורית זו גם תידלק למשך מספר שניות בעת העבר

או כאשר מצב ההפעלה ONמתג ההצתה למצב 

, ועליה לכבות לאחר שהמנועONמועבר למצב 

אם הנורית אינה כבית לאחר שהמנועהותנע. 

כב. הרבדוק אתהותנע, מומלץ ל

זהירות

ך זמן כאשר הנורית דולקתנסיעה לאור£

תכת בקרעלולה לגרום נזק נוסף למער

בר עלול להשפיע לרעה גם עלהפליטה. הד

כב.צריכת הדלק ויכולת הנהיגה בר

ת מתגאם הנורית אינה נדלקת בעת העבר£

 מומלץ ONההצתה או מצב ההפעלה למצב 

כב.בדוק את הרל

אם הנורית דולקת כאשר המנוע פועל, הימנע£

בדיקתמנהיגה במהירות גבוהה, ודאג ל

כז שירות מורשה של מיצובישיכת במרהמער

ס.מוטור

בתנאים אלה מהירות התגובה של דוושת

ע.ההאצה ושל דוושת הבלמים עלולה להיפג

ה הער 

ה האלקטרונית של המנוע,ת הבקריחיד£

כת האבחון, כוללת בתוכהמערהמכילה את

נתוני תקלה שונים (בפרט לגבי פליטת

מזהמים).

בר הנתונים יימחקו בעת ניתוק כבל המצבר, והד

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

ת המנוע דולקת.את כבל המצבר בעת שנורית אזהר

הנוריות אזהר
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זהירות

ת של דלת פתוחהנורית אזהר
בכב המצויידים בתצוגה ר(כלי ר

תכליתית � סוג 2)

ה לפני תחילת נסיעה בדוק שנורית האזהר£

כבויה.

זהירות

ת נוזלה של טמפרטורנורית אזהר

כב (בכלי ר� אדומה קירור גבוהה

ב  תכליתית �המצוידים בתצוגה הר

סוג 2)

נורית זו נדלקת בצבע אדום אם

ת נוזל הקירור גבוההטמפרטור

באופן חריג.

ה של לחץ שמןנורית אזהר
בכב המצויידים בתצוגה ר(כלי ר

תכליתית � סוג 2)

נורית זו נדלקת כאשר מתג

ההצתה או מצב ההפעלה מועבר

וכבית לאחר שהמנועON  ,ל� 

הותנע. אם היא דולקת כאשר

בר שלחץהמנוע פועל, פירוש הד

ה כזה,השמן נמוך מדי. במקר

כבה מידית את המנוע ודאג

זהירותבדיקתו.ל

ה זו אינה מציינת את כמות השמןנורית אזהר£

בל על ידי בדיקהבמנוע. מידע זה יש לק

כאשר המנוע אינובאמצעות מדיד השמן

פועל.

אם הנורית דולקת כאשר מפלס השמן אינו£

כת.נמוך, בדוק את המער

אם תמשיך לנסוע כאשר לחץ שמן נמוך או£

בת.כאשר הנורית דולקת, ייתכן כי המנוע יוש

כב נמצאאם נורית זו דולקת בעת שהר£

בתנועה, היא מציינת כי ייתכן כי המנוע

כבה. המשך נהיגה ברהתחמם יתר על המיד

עלול לגרום לתקלת מנוע. עצור מיד את

כב במקום בטוח ונקוט את אמצעיםהר

המתאימים (עיין בנושא “התחממות יתר של

המנוע“ בעמוד �4 8).

ה הער 

ת נוזל קירור גבוההת טמפרטורנורית אזהר£

כבעשויה להידלק כאשר נוהגים בר

כים הרריות. אםרבמהירויות גבוהות או בד

היא נדלקת בתנאים אלה, אין היא מציינת

תקלה. עליה לכבות אם תניח למנוע לפעול

כב.במשך זמן�מה, או תמשיך לנהוג בר

הנורית דולקת כאשר דלת או

הדלת תא המטען אינה סגור

באופן מלא או כאשר היא

פתוחה.

כב מגיע למהירות של כ�אם הר

8 קמ“ש והדלת או דלת תא

ההמטען פתוחה או סגור

ה,חלקית, יישמע צליל אזהר

בע פעמים.אר
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ה הער 

זהירות
ה הער 

זהירות

בלם החניה לא משוחרר במהלך נהיגה,£

בות זאת,ה. בעקיתחמם הבלם יתר על המיד

ייתכן כי הבלימה לא תהיה יעילה וכשל אפשרי

ה זו מוצגת, שחרר אתהבלמים. אם אזהרשל

בלם החניה.

בלם חניהה זו מוצגת אם אתה נוהג בעת שאזהר

מופעל.

ה בלוח המחוונים נדלקת, רק כאשרנורית האזהר

בלם החניה מופעל.

ה של בלמיםתצוגת אזהר

(שחרר בלם החניה)

זהירות

ה של מפלס שמןנורית אזהר

כב המצוידים בתצוגה(בכלי ר �  מנוע

ב�תכליתית � סוג 2)הר

נורית זו מהבהבת כאשר מתג

ההצתה או מצב ההפעלה

, אם קייםONבמצב נמצאים

חשד שמפלס שמן המנוע עלה

באופן חריג.

כז שירותכבך במרבדוק את רדאג מיד ל£

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

ה זו נדלקת (לא מהבהבת),אם נורית אזהר£

)“DPFעיין בנושא  “מסנן חלקיקי דלק (

בעמוד 6�24.

ה זו מהבהבת בעת הנהיגה,אם נורית אזהר£

כב במקום בטוח וכבה את המנוע.עצור את הר

בדוק את מפלס שמן המנוע.

עיין בנושא  “שמן מנוע“ בעמוד 10�5.

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה מועבר

ברו יותר מדי מים במסנן הדלק, אם הצטONלמצב� 

ב תכליתית.ה בתצוגה הרמוצגת הודעת אזהר

אם ההודעה£

“ REMOVE WATER IN SEPERATOR”

(נקז מים ממפריד המים) אינה נעלמת או

מוסיפה להופיע פעמים תכופות לאחר ניקוז

כז שירותהמים, אנו ממליצים להתייעץ במר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

ה, אנו ממליציםאם מוצגת הודעת האזהר£

בדוק זאת. נסיעה ממושכת כאשר תצוגתל

ה מוצגת, עלולה לגרום נזק למנוע.אזהר

תצוגת מחוון מסנן דלק*

33

תצוגת מסך מידע
בכב המצוידים בתצוגה ר(כלי ר

תכליתית � סוג 1)

(נקז מים ממפריד

המים)

ב תכליתית � סוג 1)כב הצוידים בתצוגה רתצוגת מסך מידע (כלי ר
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ת לחץ שמןתצוגת אזהר

זהירות

כב בעת שלחץ שמן מנוע נמוךאם נוהגים בר£

ה מוצגת,או מפלס השמן תקין אך האזהר

ם לו נזק.ף וייגרהמנוע עלול להישר

ה מוצגת בעת שהמנוע פועל, החנהאם האזהר£

כבך במקום בטוח ובדוק את מפלסמיד את ר

שמן המנוע.

ה מוצגת בעת שמפלס שמן המנועאם האזהר£

בדוק זאת.תקין, דאג ל

אם לחץ השמן יורד במהלך פעולת המנוע, מוצגת

בבתצוגה הרה במסך המידע שתצוגת האזהר

תכליתית.

(לחץ שמן נמוך)

זהירות

כת טעינה,(מער

רש טיפול)נד

גם אם דוושת הבלמים מגיע לסוף מהלכה

 בחוזקה.האפשרי, המשך ללחוץ עליה

בבלימת מנועאם הבלמים כשלו, השתמש£

כדי להפחית את מהירותך, והפעל בזהירות

את בלם החניה.

לחץ על דוושת הבלמים להפעלת פנסי

הבלימה, כדי להזהיר את הנהגים מאחוריך.

רשכת בלמים, נד(מער

טיפול)

זהירות

ה זו מוצגת כאשר מתג ההצתה נמצא במצבאזהר

ON או מצב ההפעלה נמצא ב� ONומפלס נוזל ,

מה נמוכה.הבלמים במיכל הגיע לר

ה בלוח המחוונים תידלק.גם נורית האזהר

ה זו מוסיפה לדלוק ואינה כביתאם אזהר£

בלימה לא יעילה.במהלך הנסיעה, קיים סיכון ל

כבך במקום בטוח,ה זה, החנה מיד את רבמקר

בדיק.אנו ממליצים לך לדאוג ל

ה של בלמים מוצגת ונוריתאם תצוגת האזהר£

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

יפעל, ולכן בלימה פתאומית עלולה לגרוםלא

ב. הימנע מבלימהכב להיות לא יצילר

פתאומית ומנהיגה במהירות גבוהה; עצור את

כב במקום בטוח ואנו ממליצים לך לדאוגהר

בדוק אותו.ל

אם ביצועי הבלמים כשלו, יש לעצור את£

ה מוחלטת באופן הבא:כב עצירהר

לחץ על דוושת הבלמים חזק יותר£

מהרגיל.

כת טעינהה של מערתצוגת אזהר

כת הטעינה, מוצגת תצוגתאם קיימת תקלה במער

ב תכליתית. גםבתצוגה הרה במסך המידע  שאזהר

ה בלוח המחוונים תידלק.נורית האזהר

זהירות

ה מוצגת בעת שהמנוע פועל, עצוראם האזהר£

כבך במקום בטוח, ואנו ממליצים לךמיד את ר

בדוק אותו.לדאוג ל

ב תכליתית � סוג 1)כב הצוידים בתצוגה רתצוגת מסך מידע (כלי ר
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רש, נדDPFכת (מער

טיפול)

ה של מפלס שמןתצוגת אזהר

מנוע*

כת ההפעלה נמצאיםכאשר מתג ההצתה או מער

, אם קיים חשד שמפלס שמן המנוע גדלONבמצב 

ה במסך המידעבאופן חריג, תופיע הודעת אזהר

ב תכליתית.בתצוגה הר

זהירות

ה הער 

ה מוצגת בעת הנהיגה, החנהאם האזהר£

כבך במקום בטוח ובדוק את מפלסמיד את ר

שמן המנוע. עיין בנושא  “שמן מנוע“

בעמוד 10�5.

כז שירותכבך במרבדוק מיד את רדאג ל  £

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

פנסים ראשיים

ב לפנסיםמתג משול 

ראשיים ומחליף אורות

ה הער 

ת לזובה התנועה מנוגדבכניסה למדינה ש£

במדינתך, יש לנקוט אמצעים מסוימים, כדיש

לא לסנוור נהגים אחרים. עם זאת, הפנסים

כבך לא דורשים שום כוונון.בר

ב,אל תשאיר את האורות דולקים למשך זמן ר£

בר עלולבעת שהמנוע דומם (אינו פועל). הד

לגרום לפריקת המצבר.

כב נשטף, הצדם או כאשר הרכאשר יורד גש£

פל לפעמים. אולםהפנימי של העדשות מתער

בר אינו מצביע על בעיה תפקודית.הד

כאשר הפנס מופעל, החום יסיר את האדים.

ברו מים בפנס, אנו ממליציםעם זאת, אם הצט

בדוק אותו.לך ל

בד פנסיםכל הפנסים כבויים (מל
לנהיגה ביום).

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

פנסים ראשיים וכל יתר הפנסים
דולקים.

OFF

סוג 1

סובב את המתג להפעלת הפנסים הראשיים.

ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול
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ה הער  ה הער 

בד פנסיםכל הפנסים כבויים (מל
לנהיגה ביום).

ONכאשר ההצתה נמצאת במצב 

,ONאו מצב ההפעלה נמצא ב� 
הפנסים הראשיים, חניה, האחוריים,
לוחית הרישוי ולוח המחוונים יופעלו

ותופסק פעילותם באופן אוטומטי
ה החיצונית.מת התאורבהתאם לר

(פנסים לנהיגה ביום יפעלו בעוד

 פעולת כלה האחורית כבויה)שהתאור
הפנסים תופסק באופן אוטומטי, כאשר

”.OFFמתג ההצתה יסובב למצב 
תה אחורית, תאורפנסי חניה, תאור

לוחית רישוי ולוח המחוונים  דולקים.

פנסים ראשיים וכל יתר הפנסים
דולקים.

OFF

AUTO

 ,(A)ה אוטומטית* כב בעלי חיישן תאורבכלי ר£

ת ההדלקהניתן לכוונן את רגישותה של בקר

בוי האוטומטית.והכי

כזלמידע נוסף, אנו ממליצים לך להתייעץ במר

שירות מורשה של מיצובישי.

 ניתןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר

כת.בצע כוונון במסך המערל

ת.ת הפעלה נפרדעיין בחובר

הכאשר הפנסים הראשיים מכובים על ידי בקר£

בוי האוטומטית ומתג ההצתהההדלקה והכי

או מצב ההפעלה נמצא ב�ON נמצא במצב 

ONמיים (אםפל הקד, ייכבו גם פנסי הער

פל האחורי. כאשר הפנסיםקיימים) ופנס הער

ת ההדלקההראשיים מופעלים שוב על ידי בקר

פלבוי האוטומטית, ידלקו גם פנסי הערוהכי

פל האחורי נותר כבוי.מיים אך פנס הערהקד

פלאם ברצונך להדליק שוב את פנס הער

האחורי, הפעל שוב את המתג .

ה אוטומטיתבר על החיישן  תאוראל תניח ד£

(A)בתו בחומר לניקוי חלונות.בי , ואל תנקה בס

סוג 2

סובב את המתג להפעלת הפנסים הראשיים.

אם הפנסים אינם נדלקים או כבים כאשר מתג£

, הפעל באופן ידניAUTOהאורות נמצא במצב 

כב.בדוק את הראת המתג, ומומלץ ל

ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול
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ה הער 

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

אם הפעולה הבאה מתבצעת בעת שמתג£

 הפנסים ייכבו באופןהאורות נמצא במצב 

אוטומטי, כאשר תיפתח דלת הנהג.

כת הפעלהכב המצוידים במער[למעט כלי ר

ללא מפתח]

,ACC או LOCKמתג ההצתה מסובב למצב 

או המפתח מוסר ממתג ההצתה.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער[כלי ר

מפתח]

.ACC או ב� OFFמצב ההפעלה מוצב ב� 

אם הפעולה הבאה מתבצעת בעת שמתג£

 יוסיפו הפנסים לדלוקהאורות נמצא במצב 

במשך 3 דקות, כאשר דלת הנהג תיסגר ולאחר

מכן יכבו באופן אוטומטי.

כת הפעלהכב המצוידים במער[למעט כלי ר

ללא מפתח]

אם, בעת שמתג האורות נמצא במצב 

,ACC או LOCKמתג ההצתה מסובב למצב 

או מפתח ההצתה מוסר ממתג ההצתה.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער[כלי ר

מפתח]

.ACC או ב� OFFמצב ההפעלה מוצב ב� 

כאשר ברצונך להשאיר את הפנסים דולקים

במקרים הבאים, סובב את מתג האורות למצב1.

OFF.

כת הפעלהכב המצוידים במער[למעט כלי ר

ללא מפתח]

 או במצבLOCKמתג ההצתה נמצא במצב 

ACC.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער[לכלי ר

מפתח]

.ACC או ב� OFFמצב ההפעלה נמצא ב� 

 אוהדלק את הפנסים כאשר המתג במצב 2.

 ואז הפנסים ישארוסובב שוב למצב 

דלוקים.

ה הער 

בוי אוטומטי של הפנסים לא יתפקד אםכי£

.מתג האורות נמצא במצב 

גם את תפקוד הפסקת פעולה אוטומטית של£

בטל. ניתן להפסיק אתת הפנסים ניתן לתאור

ת יום. למידע נוסף אנופעולת פנסי תאור

כז שירות מורשהממליצים לך להתייעץ במר

ס.של מיצובישי מוטור

 ניתןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר

כת.בצע כוונון במסך המערל

ת.ת הפעלה נפרדעיין בחובר

LEDה של פנסי נורית אזהר

ראשיים*

ה נדלקת, ייתכן כי ישנהאם נורית האזהר£

בדיקהכב לתקלה במכלול. הבא את הר

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול

ה זו נדלקת, אם ישנה תקלה בפנסינורית אזהר

 הראשיים.LEDה�
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ה הער 
 (מחליף בין אור גבוהמחליף אורות

לאור נמוך)

, אלומת האורכאשר מתג האורות נמצא במצב 

משתנה מגבוה לנמוך (או מנמוך לגבוה) בכל פעם

שהידית נמשכת משיכה מלאה (1).

כאשר נדלק האור הגבוה, נורית החיווי בלוח

המחוונים דולקת.

הבהוב בפנסים ראשיים

האור הגבוה מהבהב כאשר הידית נמשכת קלות

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

כאשר האור הגבוה דולק, גם נורית החיווי תדלוק בלוח

המחוונים.

בלת פנים“)(“קכב ת כניסה לרתאור

תפקוד זה מפעיל את פנסי החניה והפנסים

האחוריים למשך כ� 30 שניות, לאחר שמתג ביטול

חוק; כאשר המתגהנעילה נלחץ במפתח השלט הר

ב בפנסים הראשיים ומחליף האורות נמצאהמשול

כב” (עבור כלי רAUTO או במצב ”OFFבמצב 

כבת פנסים אוטומטית). בכלי רהמצוידים בבקר

כבבד כלי רת פנסים אוטומטית (מלהמצוידים בבקר

), תפקוד זה LDWבת נתיהמצוידים בסייען שמיר

כב.יפעל רק כאשר חשוך מחוץ לר

ת פנסיםזמזם בקר

אם מתבצעת הפעולה הבאה, ישמע זמזם כדי

להזכיר לנהג לכבות את הפנסים.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער[למעט כלי ר

מפתח]

אם דלת הנהג נפתחה כאשר מתג ההצתה נמצא

, או הוסר ממתגACC או במצב LOCKבמצב 

ההצתה בעת שהפנסים עדיין דולקים.

כת הפעלה ללא מפתח]כב המצוידים במער[לכלי ר

אם דלת הנהג נפתחה כאשר מצב ההפעלה נמצא

, בעת שהפנסים דולקים.OFF או ACCבמצב 

בשני המקרים, הזמזם מופסק באופן אוטומטי אם

בוי האוטומטי, מתג האורות מסובבהופעל תפקוד הכי

ת. או דלת הנהג נסגרOFFלמצב 

פנסים לנהיגה ביום*

פנסים לנהיגה ביום נדלקים כאשר המנוע פועל ומתג

, בעודAUTO או במצב OFFהאורות נמצא במצב 

שהפנסים האחוריים כבויים.

ה הער 

האור הגבוה יכול להבהב גם כשמתג האורות£

.OFFנמצא במצב 

אם הנך מכבה את הפנסים הראשיים כאשר£

מתג האורות מכוון למצב אור גבוה, הפנסים

הראשיים חוזרים אוטומטית לאור נמוך, בפעם

.בה יועבר מתג האורות למצב הבאה ש

, או או מתג האורות נמצא במצב £

ה אחורית דולקת כאשר מתג האורותאם תאור

, הפנסים לנהיגה ביום ידלקו.AUTOבמצב 

ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול
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האור הנמוך בפנסים הראשיים ידלוק במשך 430.

שניות. לאחר שהפנסים הראשיים ייכבו, ניתן

להפעילם שוב באור נמוך למשך 30 שניות

נוספות במשיכת ידית פנסי האיתות לכיוונך,

בוב מתג ההצתה למצבבתוך 60 שניות מסי

OFF  או הצבת מצב ההפעלה במצב OFF.

להפעלת הפנסים הראשיים לאחר 60 שניות

או הצבת OFF בוב מתג ההצתה למצב מסי

, חזור על התהליךOFFמצב ההפעלה במצב 

ב 1.משל

ה הער 

כב פועל, בצעת כניסה לרבעת שתפקוד תאור£

ביטול התפקוד.את אחת הפעולות הבאות ל

  במפתח השלט LOCKלחץ על מתג £

חוק.הר

ב לפנסים הראשייםסובב את המתג המשול£

. או ומחליף האורות למצב 

סובב את מתג ההצתה או העבר את מצב£

.ONההפעלה למצב 

ניתן לשנות התפקודים באופן הבא:£

בוע את הפעלת הפנסים הראשייםניתן לק£

באור הנמוך.

כב.ת כניסה לרבטל את תפקוד תאורניתן ל£

כזלמידע נוסף אנו ממליצים להתייעץ במר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

 או הצבLOCKסובב את מתג ההצתה למצב 2.

. כמו כן, אם המנועOFFאת מצב ההפעלה ב�

הותנע באמצעות המפתח, הסר את המפתח

ממתג ההצתה.

בוב מתג ההצתה למצבבתוך 60 שניות מסי3.

LOCK.משוך את ידית פנסי האיתות לכיוונך ,

ה הער 

עה הביתהת הגתאור

תפקוד זה מפעיל את האור הנמוך בפנסים הראשיים

למשך כ� 30 שניות, לאחר שמתג ההצתה

 או מצב ההפעלה נמצא ב�LOCKסובב למצב 

OFF.

ב לפנסים ראשייםסובב את המתג המשול1.

 (לכליAUTO או OFFומחליף האורות למצב 

ת פנסים אוטומטית).כב המצוידים בבקרר

עה הביתה מופעל, בצע אתבעת שתפקוד הג£

ביטול התפקוד:אחת הפעולות הבאות ל

משוך את ידית פנסי האיתות לכיוונך.£

ב לפנסים ראשייםסובב את המתג המשול£

. או ומחליף האורות למצב 

.ONסובב את מתג ההצתה למצב £

ניתן לשנות תפקודים באופן הבא:£

ניתן לשנות את משך הזמן בו הפנסים£

הראשיים נשארים דולקים.

עהת ההגבטל את תפקוד תאורניתן ל£

הביתה.

כזלמידע נוסף אנו ממליצים להתייעץ במר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

 ניתןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר

כת.בצע כוונון במסך המערל

ת.ת הפעלה נפרדעיין בחובר

ב לפנסים ראשיים ומחליף אורותמתג משול
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בדנהג בלמצב המתג �0

נהג + עומס מטען מלאמצב המתג �3

פנסי איתות1.

ם אחד: אד     £

: עומס מלא בתא המטען

מתג כוונון גובה אלומות פנסים

כב עם פנסים (למעט כלי רהראשיים

ראשיים פורקי גזים)

זווית אלומת האור של הפנסים הראשיים משתנה

בהתאם לעומס המטען הנישא.

באמצעות מתג כוונון הפנסים הראשיים ניתן לכוונן

חק שאותו תאיר האלומה (אור נמוך) כדיאת המר

כב ממול.שהפנסים לא יסנוורו את נהגי הר

בלה בעמוד הבא :בע את מתג הכוונון לפי הטק

כוונון גובה של אלומות אור

הפנסים הראשיים

זהירות

בצע תמיד את הכוונון לפני הנסיעה.£

אל תנסה לכוונן את הפנסים תוך כדי נהיגה.

סכנת תאונה.

בים2 מוש

מצב המתגכבמצב הר

“0”

“3”

בים5 מוש

מצב המתגכבמצב הר

“0”

“0”

“1”

”2“ או ”3“

”2“ או ”3“

ם אחד: אד     £

: עומס מלא בתא המטען

כוונון גובה של אלומות אור הפנסים הראשיים
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בים7 מוש

מצב המתגכבמצב הר

“1”

“2”

“3”

”3“ או ”4“

ם אחד: אד     £

: עומס מלא בתא המטען

מיבד/נהג +נוסע קדנהג בלמצב המתג �0

חמישה נוסעים (כולל נהג)מצב המתג �1

5 נוסעים (כולל נהג) + עומסמצב המתג �2

מטען מלא

CVTכב המצוידים ב�                     [בכלי ר

(למעט דגמי 2400}]

5 נוסעים (כולל נהג) + עומסמצב המתג 3 �

מטען מלא.

CVTכב המצוידים ב�  [בכלי ר

(למעט דגמי 2400}]/

נהג + עומס מטען מלא (למעט

 המצוידים2WDכב  כלי ר

בת הילוכים ידנית)בתי

נהג + עומס מטען מלאמצב המתג �4

 המצוידים2WDכב (כלי ר

בת הילוכים ידנית)בתי

מצב המתגכבמצב הר

“0”

“0”

מיבד/נהג + נוסע קדנהג בלמצב המתג �0

מי + 2 נוסעיםנהג + נוסע קדמצב המתג �1

ה השלישיתבשור

7 נוסעים (כולל נהג)מצב המתג �2

7 נוסעים (כולל נהג) + עומסמצב המתג �3

מטען מלא/

נהג + עומס מטען מלא (למעט

)CVT המצוידים ב�2WDכב כלי ר

נהג + עומס מטען מלאמצב המתג �4

 המצוידים ב�2WDכב (כלי ר

CVT(

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

מנגנון זה מכוונן באופן אוטומטי את כיוון הפנסים

הראשיים (מצב אלומות האור) בהתאם לשינויים

כב, כגון מספר הנוסעים או משקל המטען.בתנאי הר

כאשר הפנסים הראשיים דולקים ומתג ההצתה או

, מצב אלומותONמצב ההפעלה נמצאים במצב 

האור בפנסים הראשיים מתכוונן באופן אוטומטי,

כב עצר.כאשר הר

כוונון גובה של אלומות אור הפנסים הראשיים
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ה הער 

 1. פנס איתות

בעת פנייה רגילה השתמש במצב (1). הידית

תחזור אוטומטית לאחר השלמת הפנייה.

ב נסיעה.איתות לשינוי נתי2.

ב כאשר מזיזים את הידית בעדינות לשינוי נתי

(2), פנסי האיתות ונורית החיווי בלוח המחוונים

יהבהבו רק כאשר הידית מופעלת.

כמו כן, כאשר מזיזים את הידית בעדינות למצב

(2) ולאחר מכן משחררים אותה, פנסי האיתות

ונורית החיווי בלוח המחוונים יהבהבו שלוש

פעמים.

אם נוריות החיווי מהבהבות במהירות, ייתכן£

ה בפנס האיתות. אנו ממליציםפה נורכי נשר

כב.על בדיקת הר

ניתן להפעיל את התפקודים הבאים:£

הבהוב פנסי האיתות ונוריות החיווי בלוח£

המחוונים כאשר ידית האיתות מופעלת

.ACCומתג ההצתה נמצא במצב 

נטרול תפקוד הבהוב פנסי האיתות £3

ב.פעמים עבור שינוי נתי

רש להפעיל אתאת הזמן הנדניתן לכוונן£

הידית עבור תפקוד 3 ההבהובים.

ניתן לשנות את צליל הזמזם כאשר פנסי£

האיתות מהבהבים.

ב תכליתית �כב המצוידים בתצוגה הר[כלי ר

סוג 1]

התייחס ל� “שינוי צליל האיתות“ בעמוד

.5�19

ב תכליתית �כב המצוידים בתצוגה הר[כלי ר

סוג 2]

למידע נוסף אנו ממליצים לך להתייעץ

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

השתמש במתג מאותתי חירום כאשר יש להחנות

כב בכביש במצב חירום.את הר

ניתן להפעיל את מאותתי החירום בכל עת ללא קשר

למצב מתג ההצתה.

לחץ על המתג, כדי להפעיל את מאותתי החירום,

בוי, לחץ שובכל פנסי האיתות יהבהבו ברצף. לכי

על המתג ההצתה.

מתג מאותתי חירום ידית פנסי איתות 

ידית פנסי איתות
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*מייםפל קדמתג לפנסי ער
מיים רקפל הקדתן להדליק את פנסי הערני

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

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

.  הכפתור חוזר אוטומטיתOFFאת הכפתור לכיוון 
למצבו המקורי עם שחרורו.

מופעל 

מופסק 

כת המסייעת לך לנהוג באופן הוא מערECOמצב 

ת באופן אוטומטי אתכת מבקרחסכונית. המער

כת הנעה כפולהכת מיזוג האוויר ומערהמנוע, מער

 (אםS-AWCכת בד)  ומער בל4WDכב עם (לכלי ר

קיימת), כדי לשפר את יעילות הדלק. עיין בנושא

ת אלקטרוניתכת הנעה כפולה מבוקר”מער

(4WD)כת מיזוג“ בעמוד �46 6. עיין בסעיף ”מער

אוויר אוטומטית“ בעמוד 7�4.

ECO מתחיל לפעול בלחיצה על מתג ECOמצב ה�

.ONכאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה ב�

ביטול הפעולה, יש ללחוץ שוב על המתג.ל

. ECO פועל, תידלק נורית חיווי ECOכאשר מצב 

ה הער 

ה הער 

ECO* מתג מצב 

ה הער 

כת איתות שלכב המצוידים במערבכלי ר£

בלימת חירום: בעת שמאותתי החירום

כתמהבהבים לאחר שלחצת על המתג, מער

בלימת החירום אינה פועלת.

ת חירום“כת איתות לעצירעיין בנושא  “מער

בעמוד 6�59.

 פועל, באפשרותך להפעילECOגם אם מצב £

כת מיזוג האוויר בהפעלה רגילה.את מער

כז שירות מורשה שלֿלמידע נוסף, פנה למר

ס.מיצובישי מוטור

פלמתג פנסי ער 

מיים נכבים באופן אוטומטיפל הקדפנסי הער£
כאשר מכבים את הפנסים הראשיים או את

הפנסים האחוריים. כדי להדליק שוב את פנסי
ONמיים, סובב את הכפתור ל� פל הקדהער

לאחר הדלקת הפנסים הראשיים או האחוריים.

ECOמצב מתג 
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פל אחורימתג פנס ער

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

דולקים.

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

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

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

למצבו המקורי עם שחרורו.

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

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

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

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

למצבו המקורי.

מופעל 

מופסק 

זהירות

אם משתמשים במתז השמשה במזג אוויר קר,£

נוזל שטיפה המרוסס על הזכוכית עשוי לקפוא

על השמשה ולהפריע לראות. חמם את

ת מחמם השמשה אומית בעזרהשמשה הקד

החלון האחורי במפשיר לפני השימושאת

במתזים.

ה הער 

ה הער 

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

ה הער 

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

מיים (אם קיימים).הקד

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

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

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

פלכב עם פנסי ערהפנסים הראשיים (ר
מיים).קד

מתג מגבים ומתזים 

על מנת להבטיח ראייה אחורי ברור, מגב החלון£

בצע באופן אוטומטי מספר פעולותהאחורי י

מתמשכות כאשר ידית ההילוכים או בורר

, בעת שמגבי השמשהRההילוכים יוצבו במצב 

מית פועלים.הקד

עיין בנושא “מגב ומתז של החלון האחורי“

בעמוד 5�67.

מיתמגבי שמשה קד

םכב המצוידים בחיישן גשלמעט כלי ר

מית, כאשרניתן להפעיל את מגבי השמשה הקד

.ACC או ONמתג ההצתה נמצא במצבים 

מתג מגבים ומתזים
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ה הער 

1 � מהיר

2 � איטי

םכב מצויד בחיישן גשר

מית, כאשרניתן להפעיל את מגבי השמשה הקד

.ACC או ONמתג ההצתה נמצא במצבים 

מית, אלאם להבי המגבים קפאו על השמשה הקד

ח ושחרורת הקרתפעיל את המגבים עד להפשר

ם נזק למנועת עלול להיגרלהבי המגבים, אחר

המגבים.

מית, אלאם להבי המגבים קפאו על השמשה הקד

ח ושחרורת הקרתפעיל את המגבים עד להפשר

ם נזק למנועת, עלול להיגרלהבי המגבים. אחר

המגבים.

MISTת אדים.הסר�

המגבים יופעלו פעם אחת.

OFFלא מופעלים�

INTכב).הפעלה לסירוגין (רגיש למהירות הר�

  LOניגוב איטי�

HIניגוב מהיר�

  כוונון זמני ההשהייה בהפעלה לסירוגין

 ניתן לכוונן את זמניINTכאשר הידית במצב 

בוב הכפתורההשהייה בהפעלה לסירוגין על ידי סי

(A).

ניתן לנטרל את תפקוד תלוי המהירות של£

מית. למידע נוסף פנהמגבי השמשה הקד

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורלר

פול  תפקוד ער

פול כאשר מתג ההצתהניתן להשתמש בתפקוד ער

.ACC או ONנמצא במצב 

מת ידיתבות הר המגבים יתחילו לפעול מיד בעק

ה. פעולה זו שימושית  ושחרורMISTהמגבים למצב 

. המגבים ימשיכו לפעול בעת שהידית’ם קל וכובגש

.MISTמוחזקת במצב 

מתג מגבים ומתזים
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ה הער 

זהירות

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה נמצא£ 

,AUTO והידית נמצאת במצב ONבמצב 

יופעלו המגבים באופן אוטומטי במצבים

המתוארים להלן.

אם ידיך נלכדות, אתה עלול להיפצע או עלולה

ם תקלה במגבים. הקפד לסובב את מתגלהיגר

 אוOFFההצתה או אם מצב ההפעלה למצב 

 או לנטרל אתOFFלהזיז את הידית למצב 

ם במקרים הבאים:חיישן הגש

כאשר אתה מנקה את הצד החיצוני של£

ע בחיישןמית, אם אתה נוגהשמשה הקד

ם.הגש

כאשר אתה מנקה את הצד החיצוני של£

מית, אם אתה מנגב אתהשמשה הקד

ם במטלית.חיישן הגש

כדי להגן על חלקי הגומי של המגבים,£
פעולה זו של המגבים אינה מתבצעת כאשר

הרוטרפמטהו AUTO בצמב תידיה ,חיינ בכרה
 או נמוכה יותר.C° 0החיצונית היא כ� 

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

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

ם עלול לפעולבמקרים הבאים חיישן הגש£
באופן לקוי.

כז שירותלמידע נוסף אנו ממליצים לפנות למר
מורשה של מיצובישי.

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

כאשר המגבים אינם פועלים גם אם יורד£
ם.גש

 MISTת אדיםתפקוד הסר�

המגבים יפעלו פעם אחת

OFFהפסקת פעולה�

AUTOת ניגוב אוטומטיתבקר�

םחיישן גש

המגבים יופעלו באופן אוטומטי בהתאם

מית.בות על השמשה הקדמת הרטילר

LOאיטי�

HIמהיר�

ם  חיישן גש

פועל רק כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה

,AUTOת למצב . אם הידית מועברONנמצא במצב 

ם (או השלג,ת הגש) יזהה את מידAם (חיישן הגש

) והמגבים יופעלו’לחות ממקורות אחרים, אבק וכו

באופן אוטומטי.

מית, אם השמשה הקדOFFשמור את הידית במצב 

בש.מלוכלכת ומזג האוויר י

בתנאים אלה המגבים עלולים לשרוט את השמשה

ם נזק למגבים.מית, וייגרהקד
זהירות

כאשר אתה משתמש במתקן שטיפה£

כב.אוטומטי לכלי ר

.תימדקה השמש לע לעפוה יזיפ עוזעז םא£

ם. חיישן הגשלע לעפוה יזיפ עוזעז םא£

מתג מגבים ומתזים
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ת אדים  תפקוד הסרה הער 

הזז את הידית בכיוון החץ ושחרר אותה, כדי להפעיל

את המגבים פעם אחת.

פל אוהשתמש בתפקוד זה כאשר אתה נוהג בער

ם קל.בגש

מת למצבהמגבים יפעלו פעם אחת, אם הידית מור

MISTת, כאשר מתג ההצתה במצב  ומשוחררON

. המגבים ימשיכו לפעול בעת שהידיתACCאו 

.MISTמוחזקת במצב 

המגבים יפעלו פעם אחת אם הידית תוזז למצב

AUTO) והכפתור Cיסובב לכיוון “+“, כאשר מתג (

 או מצב ההפעלה נמצאONההצתה נמצא במצב 

.ONב� 

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

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

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

 אוLOאת המגבים, העבר את הידית למצב 
HI.

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

.OFFלמצב 

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

ב החיישן.בימית סהשמשה הקד

ם  לכוונון רגישות חיישן הגש

ם), (חיישן גשAUTOכאשר הידית נמצאת במצב 

בוב הכפתורם בסיניתן לכוונן את רגישות חיישן הגש

)B.(

ם.“ � רגישות גבוהה יותר לגש+”

ם.“ � רגישות נמוכה יותר לגש�”

ה הער 

ניתן להפעיל את התפקודים הבאים.£

ם)פעולה אוטומטית (רגישות לטיפות גש£

ניתן לשנות לפעולה לסירוגין (רגישות

כב).למהירות הר

ם)פעולה אוטומטית (רגישות לטיפות גש£

בד בכליניתן לשנות לפעולה לסירוגין (מל

כב).כב עם רגישות למהירות הרר

כז שירות מורשהלפרטים נוספים התייעץ במר

ס.של מיצובישי מוטור

מתג מגבים ומתזים
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ה הער 

אם המתזים מופעלים במזג אוויר קר, נוזל£

ההשטיפה עלול לקפוא על השמשה ושד

הראייה יחסם.

לפני הפעלת המתזים, חמם תחילה את

השמשה באמצעות מפשיר האדים.

ניתן לשנות את התפקודים באופן הבא:£

לגרום למגבים לא לפעול כאשר נוזל£

השטיפה מרוסס.

זהירות

מיתמתזי שמשה קד

מית כאשרניתן להפעיל את מתזי השמשה הקד

 אוONמתג ההצתה ומצב ההפעלה נמצא במצב 

ACC.

מית על ידינוזל השטיפה יותז על השמשה הקד

משיכת הידית כלפיך.

כאשר המגבים אינם בפעולה או בפעולה לסירוגין,

במשיכת הידית כלפיך המגבים יפעלו מספר פעמים

ונוזל השטיפה ירוסס. המגבים יפעלו פעם נוספת,

כ� 6 שניות לאחר מכן.

כב המצוידים בשוטפי פנסים ראשיים, בעתבכלי ר

שהפנסים הראשיים מופעלים, שוטפי הפנסים

מית.הראשיים יפעלו ביחד עם מגבי השמשה הקד

כמו כן, אם תשחרר את  הידית מיד לאחר משיכתה

כלפיך, נוזל השטיפה יותז מספר פעמים בעת

שהמגבים יפעלו מספר פעמים (שטיפת נוחות).

לאחר מכן, המגבים יופעלו פעם נוספת כ� 6 שניות

מאוחר יותר. שטיפת נוחות תפסיק לפעול לאחר

כל פעולה של הידית.

ה הער 

הפסקת פעולת ”שטיפה חכמה“.£

הפסקת פעולת התפקוד המפעיל את£

המגבים פועלים פעם נוספת 6 שניות

לאחר מכן.

הפעלת שטיפת נוחות.£

בוע את המגבים לניגוב פעם נוספתניתן לק£

6 שניות לאחר מכן.

לפרטים נוספים אנו ממליצים לך להתייעץ

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

מגב ומתז של חלון אחורי

מתג מגב ומתז של חלון אחורי מופעלים, כאשר מתג

 אוONההצתה או מצב ההפעלה נמצאים במצב 

ACC.

מתג מגבים ומתזים
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ה הער 

INT�,המגב פועל ברציפות במשך כמה שניות

לאחר מכן הוא פועל לסירוגין כל 8 שניות

ך.לער

OFF�.מופסק

נוזל שטיפה ירוסס על החלון האחורי,�

כאשר הכפתור מסובב באופן מלא באחד

הכיוונים.

המגבים פועלים באופן אוטומטי מספר

פעמים בעת שנוזל השטיפה מרוסס.

בצע באופן אוטומטימגב החלון האחורי י£

מספר פעולות רצופות, אם ידית ההילוכים או

, בעת שמגביRבורר ההילוכים נמצאים במצב 

מית או מגב החלון האחוריהשמשה הקד

פועלים (מצב ההפעלה אוטומטי).

לאחר הפעולה האוטומטית מגב החלון

האחורי יפסיק לפעול, אם הכפתור יהיה

,INT. אם הכפתור נמצא במצב OFFבמצב 

מגב החלון האחורי יחזור לפעולה לסירוגין.

ניתן להגדיר שמגב החלון האחורי יפעל

בד, אם ידית ההילוכים או בורראוטומטית בל

, בעת שמגבRההילוכים נמצאים במצב 

.INTהחלון האחורי פועל והכפתור במצב 

כז שירות מורשהלמידע נוסף, התייעץ במר

ס.של מיצובישי מוטור

 סובב אתOFFאם הכפתור נמצא במצב £

 פעמיים במהירות  כדיINTאותו למצב 

להפעיל את מגב החלון האחורי ברציפות

(מצב פעולה מתמשך).

  כדי להפסיקOFFסובב את הכפתור למצב 

את הפעולה הרצופה של מגב החלון האחורי.

ניתן לכוונן את מרווח הניגובים עבור פעולה£

לסירוגין.

כז שירות מורשהלמידע נוסף התייעץ במר

ס.של מיצובישי מוטור

מתג שטיפת פנסים ראשיים*

ניתן להפעיל את מתזי הפנסים הראשיים כאשר

ACC או ONמתג ההצתה או מצב ההפעלה במצב 

והפנסים הראשיים דולקים.

חוף את הלחצן פעם אחת ונוזל השטיפה יותז עלד

הפנסים הראשיים.

ה הער 

כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה במצב£

ON או ACCוהפנסים הראשיים דולקים, מתזי 

הפנסים הראשיים יופעלו ביחד עם מתזי

מית וזאת בפעם הראשונה בההשמשה הקד

מית.נמשכה ידית הפעלת מתזי השמשה הקד

מתג מגבים ומתזים
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זהירות שיש לנקוט בעת הפעלת

המגבים והמתזים

חאם תנועת המגבים נחסמת כתוצאה מקר£

או לכלוך על השמשה, יפסיקו המגבים לפעול,

כדי למנוע התחממות יתר של המנוע שלהם.

כב במקום בטוח,במקרים כאלו, החנה את הר

כתכבה את מתג ההצתה או העבר את מער

ח והלכלוך ונקה את הקרOFFההפעלה למצב 

מהשמשה, כך שהמגבים יוכלו לפעול באופן

חלק.

מכיוון שהמגבים יתחילו לפעול אחרי שיתקרר

המנוע שלהם, בדוק שהם תקינים לפני

השימוש.

בשה,אל תפעיל את המגבים כאשר השמשה י£

מית אוהמגבים עלולים לשרוט השמשה הקד

ם מהצפוי.להתבלות מוקד

לפני הפעלת המגבים במזג אוויר קר, בדוק£

שלהבי המגבים לא קפאו על הזכוכית. במצב

ף.זה המנוע עלול להישר

הימנע מהפעלה רצופה של המתג למשך יותר£

מ� 20 שניות. אל תפעיל את המתזים כאשר

ת המנוע עלולמיכל נוזל השטיפה ריק, אחר

ף.להישר

בדוק תקופתית את מפלס נוזל השטיפה במיכל£

ך.ומלא בהתאם לצור

בתנאי אקלים קרים השתמש בתמיסת שטיפה

ת,מומלצת, כזו שלא תקפא בתוך המיכל. אחר

ביכייכולת הפעולה התקינה של המתז תפגם ור

כת ינזקו כתוצאה מקיפאון.המער

ה של החלון האחוריניתן להפעיל את מתג הפשר

כאשר המנוע פועל.

ה . פעולתך הפעלת ההפשרחוף את המתג לצורד

ה תופסק אוטומטית לאחר כ� 20�15 דקותההפשר

ה החיצונית.בהתאם לטמפרטור

ה.ה, לחץ שנית על מתג ההפשרלהפסקת ההפשר

ה תידלק בלוח המחוונים נוריתבעת הפעלת ההפשר

).Aחיווי (

ה הער 

ח יופעל/ינוטרל בהתאם לפעולותמסיר הקר£

ה של החלון האחורי. עיין בנושאשל ההפשר

ה של החלון האחורי“.“מתג הפשר

ה של החלון האחורי מופעל  כאשרמתג הפשר

המנוע פועל.

מיים קפאו על השמשהכאשר המגבים הקד

מית במצבי חניה, הפעלת מתג זה תגרוםהקד

מית שיאפשר למגבים לפעול.לחימום השמשה הקד

ה של החלון האחורי ומסירלחץ על מתג ההפשר

ח יופעל.הקר

*בגמהמ חרק ריסמ לש גתמ 

ה של חלון אחורימתג הפשר 

ח מהמגבמתג של מסיר קר
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זהירות

ה הער ה הער 

ה הער 

ניתן לכוונן  את מפשיר החלון האחורי לפעולה£

אוטומטית.

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

כב המצוידים בחימום מראות חיצוניות,בכלי ר£
כאשר מתג מפשיר החלון האחורי נלחץ,
מוסרים האדים מהמראות החיצוניות או שהן
מופשרות. עיין בנושא “מראה מחוממת“

בעמוד 6�11.

ח מהמגב,כב המצוידים במסיר קרבכלי ר£
כאשר מתג מפשיר החלון האחורי נלחץ, חלון
השמשה מתחמם והמגבים הופכים להיות

ח מהמגב“פעילים. עיין בנושא  “מתג מסיר קר
בעמוד 5�69.

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

ה חיצונית נמוכה בעוד שהמנועבטמפרטור
פועל, אפילו ללא לחיצה על מתג התפקוד.

בד לאחרתפקוד זה מופעל פעם אחת בל
כתת מערבוב מתג ההצתה או העברסי

.ONההפעלה למצב 

אם תבחר תפקוד זה, יתחילו חימום
המראות החיצוניות (אם קיימות) ומסיר

ח (אם קיים) לפעול אוטומטית בו בזמן.קר

כז שירות מורשה שללמידע נוסף פנה למר
ס.מיצובישי מוטור

מתג הצופר 

חימום שמשה לש גתמ 

מית*קד

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

ם הפעלת המפשיר.בר בטרשלג שהצט

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

 גוף החימום. הזהר לא לגרום נזקחוטי
לחוטים.

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

או גרימת נזק לחוטי גוף החימום.

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

מיתבמזג אוויר קר ניתן לחמם את השמשה הקד

באמצעות יחידות חימום חשמליות.

ה של כפור ואדים מהשמשה.החימום יזרז הסר

ניתן להפעיל את מתג החימום כאשר המנוע פועל

 .C° 5ה החיצונית נמוכה מ�והטמפרטור

חוף את המתג, כדי להפעיל את חימום השמשהד

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

ה החיצונית. כדי לכבותדקות, בהתאם לטמפרטור

את החימום הפעיל, לחץ שוב על המתג.

).Aבעוד שהחימום פעיל תדלוק נורית החיווי (

מית פעיל, יהיהכאשר חימום השמשה הקד£

עהצד החיצוני של השמשה חם. אל תיג

בשמשה, כדי לא להיכוות.

מית.הסר שלג לפני חימום השמשה הקד£

תלא ניתן להמיס מצבורי שלג גדולים בעזר

תפקוד זה.

כדי למנוע את פריקת המצבר, אל תפעיל£

באת התפקוד במשך זמן ר

מית*של חימום שמשה קדמתג 
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רישות טכניות שיש לעמוד בהן, כדיקיימות מספר ד
לנהוג באופן חסכוני. מנוע המכוון כהלכה הוא תנאי

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

כב באופן תקופתיבדוק את הרממליצים לך ל
ת הטיפולים.גרבהתאם למרווחי השירות בש

ת גזי פליטה ורעש תלוייםחסכון בצריכת דלק, יציר
באופן משמעותי בהרגלי הנהיגה, במיוחד בתנאי
ההפעלה. יש לפעול ע“פ האמור להלן כדי למזער
את בלאי הבלמים, הצמיגים והמנוע וכן להפחתת

זיהום האוויר.

התנעה

הימנע מהאצה וזינוקים פתאומיים, מכיוון שהם

מגדילים את  תצרוכת הדלק.

החלפת הילוכים
החלף הילוכים רק במהירות הנסיעה ובמהירות
המנוע הנכונות. השתמש בתמיד  הילוך הגבוה ביותר

האפשרי לתנאי הנסיעה.

בי בדלק, העבר את בורר מצבגת חסכון מרלהש
כת הנעה כפולה(מער 4WD ECO הנהיגה למצב 

ת
 (בקרAWC ECOת אלקטרונית) או למצב מבוקר
על בכל הגלגלים).

נסיעה בעיר

התנעות ובלימות תדירות מגדילות את צריכת הדלק

כים בהןרת האפשר, השתמש בדהממוצעת. במיד

מת.התנועה זור

בעת נהיגה בכביש בעומס תנועה, הימנע משימוש

בהילוך נמוך במהירויות גבוהות של המנוע.

הילוך סרק

ך דלק גם כאשר המנוע פועל בהילוך סרק.כב צורהר

הימנע מהפעלת הילוך סרק ממושכת היכן שניתן.

מהירות

כב גבוהה יותר, תצרוכת הדלקככל שמהירות הר

גבוהה יותר. הימנע מנהיגה במהירות מלאה.

גם שחרור קל של דוושת ההאצה יגרום לחסכון

משמעותי בדלק.

לחצי הניפוח בצמיגים

תי. לחץגרבדוק את לחץ האוויר בצמיגים באופן ש

ך ואת צריכתראוויר נמוך מגדיל את התנגדות הד

הדלק.

בנוסף, לחץ אוויר נמוך מאיץ את בלאי הצמיגים

כב.בות הרוביצי

עומסי מטען

חי בתא המטען.כב ציוד שאינו הכראל תחזיק בר

במיוחד בנהיגה בתוך העיר המלווה בהתנעות

ועצירות תכופות.

כב מגדילה באופן משמעותיהגדלת המשקל של הר

את צריכת הדלק.

כמו כן, יש להסיר גגון או מנשא שאינו בשימוש.

ת תגדיל את תצרוכתהתנגדות האוויר המוגבר

הדלק.

התנעת מנוע קר

כת יותר דלק. המשך הפעלההתנעת מנוע קר צור

מת גם היא לצריכת דלקה גורשל מנוע בעציר

ת. לאחר התנעת המנוע, התחל בנסיעהמיותר

ם האפשרי.בהקד

מיזוג אוויר

כת מיזוג האוויר מגדילה את צריכתהפעלת מער

הדלק.

נהיגה חסכונית 

נהיגה חסכונית
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זהירות

ה אזהר

בות העיקריותנהיגה בשכרות הינה אחת מהסי

ע  גםחשות תאונות. יכולת הנהיגה שלך תיפגלהתר

תמך נמוכה מזו המותרמת האלכוהול בדכאשר שר

ע“פ חוק. אם שתית אל תנהג.

ההעזר בחבר שלא שתה או השתמש בתחבור

ה אינן מבטלותבורית. שתיית קפה ומקלחת קרצי

את השפעת האלכוהול.

םם וללא מרשבאופן דומה, נטילת תרופות מרש

עת בערנותך ובזמן תגובתך. בעת נטילת תרופותפוג

התייעץ עם רופא לגבי ההשפעה בנהיגה.

חגורות בטיחות

כב וודא שאתה והנוסעים עמךלפני התנעת הר

תם את חגורות הבטיחות.חגר

לעולם אל תשתה ותנהג.£

חב שלך מדויקת פחות, התגובותתפיסת המר

ע.שלך איטיות  וכושר השיפוט שלך נפג

נהיגה, אלכוהול ותרופות 

אין אפשרות להבטיח את מלוא בטיחות הנהיגה

וההגנה נגד  פציעות. יחד עם זאת, מומלץ להקדיש

ת לנקודות הבאות:ב מיוחדתשומת ל

שטיחי רצפה

השתמש בשטיחי רצפה המתאימים במיוחד£

כבך. וודא שאינם מפריעים להפעלתלר

הדוושות.

אבטח אותם למניעת תזוזה באמצעות

כב.הלולאות שעל גבי שטיח רצפת הר

ב שהנחת שטיחי רצפה מעל דוושה אושים ל

הנחתם אחד על גבי השני עלולה לחסום את

 לתאונות חמורות.מהלך הדוושות ולגרום

כבהסעת ילדים בר

גחה, אםכב ללא השלעולם אל תשאיר ילדים בר£

מפתח ההצתה נמצא במתג ההצתה. ילדים

כב, ולגרוםיכולים לשחק בבקרי הנהיגה של הר

לתאונות.

וודא שתינוקות וילדים קטנים מאובטחים£

בית בעתרישות החוק להגנה מירכהלכה ע“פ ד

תאונה.

ברמנע מילדים לשחק באזור תא המטען. הד£

כב בנסיעה.מסוכן ביותר בעת שהר

העמסת מטען

בעת העמסת מטען, היזהר שלא להעמיס מעבר

בבר מסוכן לא רק עקבים. הדלגובה של גב המוש

ה הראייה לאחור, אלא כי פרטי מטעןחסימת שד

עלולים להיזרק אל תוך תא הנוסעים בעת בלימה

חזקה.

במהלך תקופת ההרצה, במשך 1,000 הקילומטרים

הראשונים, מומלץ להיעזר באמצעי הזהירות הבאים

כב, וכן לשפרכדי להאריך את  חיי השירות של הר

כב בעתיד.החסכון ואת ביצועי הר

המלצות להרצה טכניקות לנהיגה בטוחה 

נהיגה, אלכוהול ותרופות
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אל תריץ את המנוע במהירויות גבוהות.£

הימנע מהתנעות, האצות ובלימות פתאומית,£

וכן מנסיעה ממושכת במהירות גבוהה.

הקפד לנסוע במגבלות מהירות ההרצה£

המוצגות להלן.

ב שיש לציית למגבלות המהירותשים  ל

ך.רהחוקית המוצגות לצדי הד

אל תחרוג ממגבלות העומס המותר.£

ת גרור.הימנע מגריר£

בת הילוכים ידניתכב עם תיר

תנקוד       הגבלת מהירות

ת הילוך העבר

2WD

 מנועי דיזלמנועי בנזין

20 קמ“ש30 קמ“שהילוך ראשון

45 קמ“ש60 קמ“שהילוך שני

70 קמ“ש90 קמ“שהילוך שלישי

105 קמ“ש115 קמ“שביעיהילוך ר

130 קמ“ש145 קמ“שהילוך חמישי

155 קמ“ש
הילוך שישי

     הגבלת מהירות
תנקוד  

ת הילוך העבר

4WD

20 קמ“שהילוך ראשון

40 קמ“שהילוך שני

65 קמ“שהילוך שלישי

95 קמ“שביעיהילוך ר

125 קמ“שהילוך חמישי

155 קמ“שהילוך שישי

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיר

תנקוד       הגבלת מהירות

 מנועי דיזלמנועי בנזיןת הילוך העבר

10 קמ“ש25 קמ“שהילוך ראשון

30 קמ“ש55 קמ“שהילוך שני

55 קמ“ש90 קמ“שהילוך שלישי

80  קמ“ש130 קמ“שביעיהילוך ר

105 קמ“ש130 קמ“שהילוך חמישי

130 קמ“ש130 קמ“שהילוך שישי

(CVT)בת הילוכים רציפהכב עם תיר

ת הילוךת העברנקוד       הגבלת מהירות

D(נהיגה)  120 קמ“ש

30 קמ“שמצב ראשון

50 קמ“שמצב שני

70 קמ“שמצב שלישי

90 קמ“שביעימצב ר

120 קמ“שמצב חמישי

120 קמ“שמצב שישי

עם ידית

תלהעבר

הילוכים

הכב לעצירכב, עצר את הרכדי להחנות את הר

באופן מוחלט, ולאחר מכן הפעל את בלם החניה

באופן מלא.

בלם חניה 

בלם חניה
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להפעלת בלם החניה


לחץ בחוזקה לחיצה ממושכת על דוושת הבלם,1

ולאחר מכן משוך את הידית כלפי מעלה ללא

בקצה הידית.לחיצה על הכפתור ש

זהירות

זהירות ה הער 

אם ברצונך להפעיל את בלם החניה, לחץ£

בחוזקה על דוושת הבלם כדי לעצור את

ה מלאה, לפני משיכת ידית בלםכב עצירהר

כבהחניה. משיכת ידית בלם החניה כאשר הר

בתנועה, תגרום לנעילת הגלגלים האחוריים

מצב זה עלול לגרוםכב.בות הרולחוסר יצי

לתקלה בבלם החניה.

הפעל כוח על במשיכת בלם החניה, כדי£

כב נייח לאחר שחרור דוושתלשמור את הר

הבלם.

הכב בעציראם בלם החניה אינו מחזיק את הר£

מלאה לאחר שחרור דוושת הבלם, הבא את

בדיקה באופן מידי.כב להר


לחץ בחוזקה לחיצה ממושכת על דוושת הבלם,1 

ולאחר מכן משוך את הידית מעט כלפי מעלה.

בקצה הידית.2 
 לחץ את הכפתור ש


 הורד את הידית באופן מלא. 3

לשחרור בלם החניה

בלם החניהלפני התחלת הנהיגה, וודא ש£

ת הבלמיםמשוחרר באופן מלא ונורית אזהר

כבויה.

אם אתה נוהג ובלם חניה משוחרר באופן

ה במסך המידעמלא, תופיע תצוגת אזהר

כבב תכליתית. אם אתה נוהג ברבתצוגה הר

ובלם החניה לא משוחרר, הבלמים יתחממו

בות זאת תהיה בלימהה ובעקיתר על המיד

לא יעילה וכשל בלמים אפשרי.

הנורית אזהר    

ה לא כבית כאשר בלםאם נורית האזהר£

כתהחניה משוחרר באופן מלא, תפקוד מער

בדוק מידהבלמים עלול להיות לא תקין. דאג ל

ת בנושא “נורית אזהרכב. לפרטים עייןאת הר

בלמים“ בעמוד 5�49.

התצוגת אזהר

בלם חניה
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ה אזהר

ה אזהר

כב, הפעל את בלם החניה באופןכדי להחנות את הר

מלא, ולאחר מכן העבר את ידית ההילוכים להילוך

בתכב עם תי(הילוך אחורי), בכלי רR ראשון או 

Pבע את בורר ההילוכים במצב הילוכים ידנית, או ק
בת הילוכיםבת הילוכים אוטומטית או תי(חניה) (תי

).CVTרציפה 

חניה בשיפוע

ר, בצע את הפעולותרדכב להידכדי למנוע מהר

הבאות:

החניה ביריד

כהרמיים כלפי שפת המדכב הקדהפנה את גלגלי הר

כב קדימה עד לנגיעה קלה של הגלגליםוהסע את הר

כה.רבשפת המד

בת הילוכים ידנית, הפעל את בלםכב עם תיבכלי ר

.Rב את ידית ההילוכים במצב החניה ושל

בתבת הילוכים אוטומטית או תיכב עם תיבכלי ר

, הפעל את בלם החניה והצב(CVT)הילוכים רציפה 

 (חניה).Pאת בורר ההילוכים למצב  

ה לגלגלים.די עצירך הצב סת הצורבמיד

חניה בעליה

כהרחק משפת המדמיים הרסובב את הגלגלים הקד

כב לאחור עד ששפת הגלגליםוהסע את הר

כה.רעת קלות בשפת המדמיים נוגהקד

בת הילוכים ידנית הפעל את בלםכב עם תיבכלי ר

ב את ידית ההילוכים בהילוך ראשון.החניה ושל

בתבת הילוכים אוטומטית או תיכב עם תיבכלי ר

, הפעל את בלם החניה והצב (CVT)הילוכים רציפה

(חניה).P את בורר ההילוכים  במצב 

ה לגלגלים.די עצירך הצב סת הצורבמיד

חניה כאשר המנוע פועל

לעולם אל תשאיר את המנוע פועל כשהנך נח או

ה.חוטף תנומה קצר

כמו כן, אל תשאיר את המנוע פועל במקומות

סגורים או בעלי אוורור מועט.

כאשר מנוע פועל, קיימת סכנת פציעות או£

ה מקרית של בוררבות העברמוות בעק

בת הילוכיםכב מצויידים בתיההילוכים (בכלי ר

בת הילוכים רציפה), אואוטומטית/בתי

משאיפת גזים רעילים בתא הנוסעים.

בת חומרים דליקיםכב בקראל תחנה את הר£

ע עםבוא במגבש ועלים שעלולים לב יכגון עש

כת הפליטה, מכיוון שעלולה לפרוץ שריפה.מער

חניה 

ה הער 

בת הילוכים אוטומטית/כבך מצויד בתיאם ר£

, הקפד להפעיל(CVT)בת הילוכים רציפה תי

ת בורר ההילוכיםאת בלם החניה לפני העבר

 (חניה).Pלמצב 

בתב את בורר ההילוכים (תיאם אתה מצי

בת הילוכים רציפה)הילוכים אוטומטית/ תי

 לפני הפעלת בלם החניה, יהיה לךPבמצב 

Pקשה להוציא את בורר ההילוכים ממצב 

ךכב; ויהיה צורבפעם הבאה שתנהג בר

ב לשחרר משילוב את בוררלהפעיל כוח ר

בתבת הילוכים אוטומטית/תיההילוכים (תי

 (חניה).Pהילוכים רציפה)  ממצב 

בעת חניה

חניה
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ךרבי דה ראייה מירכוונן את המראה כדי להשיג שד

החלון האחורי.

כבבת הרבעת עזי

הסר תמיד את המפתח ממתג ההצתה, ונעל את

גחה.כב ללא השבת הרכל הדלתות בעת עזי

כב במקום מוארהשתדל תמיד להחנות את הר

ב.היט

שחרר את ידית נעילת ההטיה, כאשר אתה1.

ה.מחזיק בגלגל ההגה כלפי מעל

כוונן את גלגל ההגה לגובה הרצוי.2.

נעל בבטחה את גלגל ההגה, על ידי משיכת3.

ידית נעילת ההטיה באופן מלא למעלה.

כוונן את המראה הפנימית רק לאחר שכווננת את

ה ראייה פנויבך למצב הרצוי, כדי להבטיח שדמוש

לאחור.

זהירות

A� נעול 

Bמשוחרר 
 

אל תנסה לכוונן את גלגל ההגה תוך כדי נהיגה.£

רוחאמ הייארל תימינפ הארמ

כוונון גובה של גלגל ההגה 

זהירות

אל תנסה לכוונן את המראה תוך כדי נהיגה,£

בר עלול להיות מסוכן.הד

.כוונן תמיד את המראה לפני תחילת הנסיעה

לכוונון אנכי של המראה

ניתן להזיז את המראה מעלה או מטה, כדי לכוונן

את מיקומה.

כוונון גובה של גלגל ההגה
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ה הער 

לכוונון מצב המראה

ניתן להזיז את המראה מעלה/מטה ושמאלה/ימינה,

כדי לכוון את אותה.

להפחתת הסנוור

סוג 1

)Aבמהלך נהיגה בלילה ניתן להשתמש בידית (

בתחתית המראה,  כדי לכוונן אותה למצב שיפחיתש

כבאת הסנוור מהפנסים הראשיים של כלי הר

הנוסעים מאחוריך.


 מצב רגיל 1


 נגד סינוור 2

סוג 2

םכב שמאחוריך חזקים מאוד, גוראם פנסי עלי הר

ה של המראה הפנימית משתנה אוטומטית,ההחזר

כדי להפחית את הסנוור.

כת ההפעלה במצבכאשר מתג ההצתה או מער

ONה של המראה הפנימית משתנהת ההחזר, מיד

אוטומטית.

אל תתלה פריטים כגון מנקה חלונות על£

החיישן (1), כדי לא לפגוע בתפקודו.

מראה פנימית לראייה מאחור
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זהירות

ה אזהר

לכוונון המראות

ניתן להפעיל את המראות החיצוניות כאשר מתג

.ACC או מצב ONההצתה או מצב ההפעלה במצב 

ברצונך) לצד המראה שAהבא את הידית (1.

לכוונן. מראות חיצוניות לראייה 

מאחור

אל תנסה לכוונן את המראות תוך כדי נהיגה.£

בר עלול להיות מסוכן.הד

כוונן תמיד את המראות לפני תחילת הנהיגה.

מיות. במראהכבך מצויד במראות פנורר£

חוקים יותרמית עצמים נראים קטנים ורפנור

מאשר מראה שטוחה רגילה.

ב נסיעה, אל תשתמשבעת החלפת נתי

כבחק מרכת מרך הערבמראות אלו לצור

מאחוריך.

כב המצוידיםכלי ר
במראות עם  מתג קיפול

םידיוצמה בכר ילכ טעמל

במראות עם מתג קיפול

Lכוונון מראה שמאלית 
 

Rכוונון מראה ימנית 
 

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

מטה כדי לכוונון את המראה.


 מעלה 1


 מטה 2


 ימינה 3


 שמאלה 4

).£ה לאמצע () בחזרAהחזר את  את ידית (3.

קיפול ופתיחה של  מראות הצד

ניתן לקפל את מראות הצד כלפי חלונות הצד,  כדי

למנוע נזק בעת חניה במקומות צרים.

כב אם המראות מקופלות פנימה.אל תנהג בר£

ךרר יכולת ראייה לאחור, המסופקת בדהיעד

כלל על ידי המראות, עלולה לגרום לתאונה.

כב המצוידים במתג קיפול מראות   למעט כלי ר

כבחוף את המראה לעבר חלקו האחורי של הרד

ך, כדי לקפלה.באמצעות יד

כב, עדמת הרבעת פתיחתה, משוך אותה לעבר קד

להישמע הנקישה הנעילה במקומם.

מראות חיצוניות לראייה מאחור
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זהירות

ניתן לקפל ולפתוח את המראות באופן ידני.£

לאחר קיפול המראות אמצעות המתג קיפול

המראות, עליך לפתוח אותן שוב באמצעות

המתג ולא ידנית. אם תפתח את המראות ידנית

לאחר קיפולן באמצעות המתג לקיפול מראות,

ב במקומן. כתוצאה מכך הןהן לא ינעלו היט

ב התנגדות הרוח אועלולות לזוז ממקומן עק

הרעידות בעת נהיגה, ואתה תאבד את שד

הראייה לאחור.

כב המצוידים במתג לקיפול מראות כלי ר

קיפול ופתיחה של מראות  הצד

באמצעות המתג לקיפול מראות

ONכת ההפעלה במצב כאשר מתג ההצתה או מער

, לחץ על המתג לקיפול מראות כדי לקפלן.ACCאו 

לחץ שוב על המתג כדי לפתוח אותן.

 או אתLOCKת מתג ההצתה למצב לאחר העבר

, ניתן לקפל או לפתוחOFFמצב ההפעלה למצב 

את המראות באמצעות המתג לקיפול המראות

במשך כ
 30 שניות.
ה הער 

.הענב הארמהב וספתיי אל ךיתועבצאש רהזיה£

אם אתה מזיז את המראה באופן ידני או שהיא£

ם או בעצם, ייתכןזזה כתוצאה מפגיעה באד

ה למקומה המקורישלא תוכל להחזיר

באמצעות המתג לקיפול המראות. לחץ על

המתג לקיפול מראות, כדי לקפל תחילה את

המראות, ולאחר מכן, לחץ עליו שוב כדי

להחזיר אותן למצבן המקורי.

כאשר המראות אינן מתפקדות כתוצאה£

מקפיאה, הימנע  מניסיונות חוזרים ללחוץ על

המתג לקיפול מראות, מאחר שפעולה זו

עלולה לגרום לשריפת המנועים של המראות.

ה הער 

קיפול ופתיחת המראות ללא שימוש במתג
קיפול המראות

כת כניסה ללא מפתח]כב עם מער[כלי ר

המראות מתקפלות או נפתחות באופן אוטומטי,

כאשר הדלתות ננעלות או משוחררות מנעילה

כת הכניסהחוק, של מערבאמצעות מתגי השלט ר

ללא מפתח.

כת כניסה ללא מפתח“ בעמודעיין בנושא “מער

.3
5 

כת הפעלה ללא מפתח]כב עם מער[כלי ר

המראות מתקפלות או נפתחות באופן אוטומטי,

כאשר הדלתות ננעלות או כאשר נעילתן מבוטלת

כת הפעלהחוק של מערבאמצעות מתגי השלט הר

ללא מפתח או באמצעות תפקוד ההפעלה ללא

כת הפעלה ללא מפתח . עיין בנושאמפתח של מער

“הפעלה באמצעות תפקוד הפעלה לא מפתח“

.3
בעמוד 10

ניתן לשנות תפקודים כפי שמצוין להלן. נא£

כז שירות מורשה של מיצובישיהתייעץ במר

ס.מוטור

מראות חיצוניות לראייה מאחור
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חימום המראות*

ח ממראות הצד, לחץ עלכדי להסיר אדים או קר

מתג להפעלה של מפשיר האדים מהחלון האחורי.

) תידלק כל זמן שהמפשיר פועל.Aנורית החיווי (

חימום החלון האחור יופסק באופן אוטומטי לאחר

ה החיצונית.כ
 15 עד 20 דקות, בהתאם לטמפרטור

LOCK

המנוע אינו פועל וגלגל ההגה נעול. ניתן להכניס

.ולהסיר את המפתח למתג ההצתה רק במצב זה

ACC

כת השמעהמנוע כבוי, אך ניתן להפעיל את מער

ומכשירים חשמליים אחרים.

ON

המנוע פועל, וניתן להפעיל את כל המכשירים

כב.החשמליים בר

ה הער 

המראות נפתחות באופן אוטומטי כאשר£

או מצב ONמתג ההצתה מסובב למצב 

ומתקפלות באופן, ONפעולה נמצא במצב 

אוטומטי לאחר שדלת הנהג נפתחת ומתג

.OFFההצתה סובב למצב 

פתיחה אוטומטית של מראות הצד כאשר£

כב מגיעה ל
 30 קמ“ש.מהירות הר

נטרול תפקוד הפתיחה האוטומטי.£

תג הצתה*מ 

ניתן להפעיל את חימום המראות באופן£

אוטומטי.

כזלמידע נוסף אנו ממליצים לך להתייעץ במר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

ה הער 

מתג הצתה*
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זהירות6 

ה הער 

ה הער 

START

המתנע פועל. לאחר התנעת המנוע, שחרר את

.ONהמפתח והוא יחזור אוטומטית למצב 

כבך מצויד בשולל התנעה אלקטרוני.ר£

חתפמהר להתנעת המנוע, קוד הזיהוי שמשד

 שוללבשחמב םושרה דוקל םיאתהל בייח

התנעה.

ראה “שולל התנעה האימובילייזר) אלקטרוני“

3
.בעמוד 3

ניתוק אוטומטי של החשמל

ACC במצב

במהלכן מתג ההצתהלאחר שחלפו כ
 30 דקות ש

, התפקוד מנתק באופן אוטומטיACCנמצא במצב 

כני חשמלכת השמע ולצרם החשמל למעראת זר

.ACCנוספים, שיכולים לפעול במצב 

ם, זרACCכאשר מתג ההצתה מועבר ממצב 

החשמל מתחדש בהתקנים אלה.

ניתן לשנות תפקודים באופן הבא:£

ניתן לשנות את פרק הזמן עד לניתוק£

החשמל ל
 60 דקות.

בטל את התפקוד לניתוק אוטומטיניתן ל£

ACC .של החשמל במצב 

כז שירות מורשה שללפרטים נא התייעץ במר

ס.מיצובישי מוטור

ת המפתחלהסר

תבת הילוכים ידנית, להסרכב המצוידים בתיבכלי ר

המפתח, לחץ על  המפתח ההצתה כלפי פנים

, ותוך כדי לחיצה סובב אותו למצבACCבמצב 

LOCK.והסר אותו 

בת הילוכים אוטומטית/כב המצוידים בתיבכלי ר

, הצב תחילה את בורר(CVT)בת הילוכים רציפה תי

 (חניה) ולחץ על  המפתחPההילוכים במצב 

, ותוך כדי לחיצהACCההצתה כלפי פנים במצב 

 והסר אותו.LOCKסובב אותו למצב 

אל תסיר את המפתח ממתג ההצתה בעת£

נסיעה. גלגל ההגה יינעל ויגרום לאובדן

כב.שליטה בר

אם תדומם את המנוע בעת נהיגה, מגבר הבלם£

ע. בנוסף,יפסיק לתפקד, ויעילות הבלימה תיפג

ברש כוח רכת היגוי  כוח לא תתפקד ויידמער

בוב גלגל ההגה.לסייותר

 למשךONאל תשאיר את מתג ההצתה במצב £

בר עלולזמן ארוך כאשר המנוע אינו פועל. הד

לגרום לפריקת המצבר.

 כאשרSTARTאל תסובב את המפתח למצב £

המנוע פועל.  פעולה זו עלולה להזיק  למתנע.

מתג הצתה*
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ה הער 

זהירות

מתג התנעת מנוע* 

בה, המנוע לא יותנע אלא אם יעשהכדי למנוע גני

ם מראש (תפקוד שוללשימוש במפתח חכם שנרש

התנעת מנוע).

אם אתה נושא עמך את המפתח החכם, אתה יכול

להתניע את המנוע.

) תהבהב בצבע כתום, אםAנורית החיווי (£

כת הפעלה ללאקיימת בעיה או תקלה במער

מפתח. לעולם אל תנהג כאשר נורית החיווי

כז שירותמהבהבת בכתום. פנה מיד למר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

אם פעולת מתג המנוע אינה חלקה ויש£

תחושה שהמתג נתקע, אל תפעיל את המתג.

כז שירות מורשה של מיצובישיפנה מיד למר

ס.מוטור

בעת הפעלת מתג המנוע לחץ את המתג£

פנימה עד הסוף. אם המתג אינו נלחץ פנימה

במלואו המנוע עלול להישאר כבוי, ומצב

ההפעלה עלול לא להשתנות. אם מתג המנוע

ך להחזיק את מתגנלחץ באופן נכון, אין צור

המנוע לחוץ ברציפות.

כאשר הסוללה במפתח החכם התרוקנה,£

ומוציאים את מפתח ההפעלה ללא מפתח

ה תהבהב במשך 5 שניותכב, נורית אזהרמהר

ה.או תופיע תצוגת אזהר

מצב של מתג המנוע ותפקודו

OFF

נורית החיווי במתג המנוע כבויה.

,OFFב את מצב ההפעלה במצב לא ניתן להצי

בדכאשר בורר ההילוכים נמצא בכל מצב אחר מל

בתבת הילוכים אוטומטית/תי (חניה) (תיPמצב 

הילוכים רציפה).

ACC

כת שמעניתן להפעיל התקנים חשמליים כגון מער

ושקע חשמלי.

נורית החיווי במתג המנוע דולקת בצבע כתום.

ON

כב.ניתן להפעיל את כל ההתקנים החשמליים של הר

נורית החיווי במתג המנוע דולקת בצבע ירוק. נורית

החיווי כבית כאשר המנוע פועל.

 בצבע אחד)LCDה (צג נורית אזהר

 צבעונית)LCDה (צג תצוגת אזהר

מתג התנעת מנוע*
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ה הער 

זהירות ה הער 

כבך מצויד בשולל התנעה אלקטרוני. כדיר£
רלהתניע את המנוע, קוד הזיהוי של המשד

ב להתאיםר חייהנמצא בתוך המפתח והמשוד
ב שולל ההתנעה. עייןלקוד הרשום במחש

כתבנושא “שולל התנעה אלקטרוני“ (מער

בה) בעמוד 3
3.התנעה נגד גני

שינוי מצב ההפעלה

אם אתה לוחץ על מתג המנוע ללא לחיצה על דוושת

בת הילוכיםבת הילוכים אוטומטית/תיהבלמים (תי

בת הילוכים ידנית),רציפה) או על דוושת המצמד (תי

ר הבאדאתה יכול לשנות את מצב ההפעלה בס

. OFF, ACC, ON, OFF(משמאל לימין):

כאשר המנוע אינו פועל, הצב את מצב ההפעלה£

ON. אם מצב ההפעלה נשאר ב� OFFבמצב 
ב כאשר המנוע אינו למשך זמן רACCאו ב� 

פועל, המצבר עלול להתרוקן, ולא ניתן יהיה

להתניע את המנוע, לנעול ולשחרר מנעילה את

 ההגה.גלגל

כאשר המצבר מנותק, מצב ההפעלה הנוכחי£

,רבצמה לש שדחמ רוביחה רחאל .ןורכיזב רמשנ

המצב שנשמר בזיכרון נבחר באופן אוטומטי.

ך תיקוניםלפני שאתה מנתק את המצבר לצור

או החלפה, והקפד להעביר את מצב ההפעלה

.OFFלמצב 

הייה זהיר אם אינך בטוח באיזה מצב ההפעלה

כאשר המצבר התפרק.כב נמצא,הר

OFFלא ניתן לשנות את מצב ההפעלה ממצב £
, אם המפתח החכם לאON או למצב ACCל� 

כב.נמצא בר

כת הפעלה ללא מפתח: טווחעיין בנושא “מער

הפעולה והחלפת מצב ההפעלה“ בעמוד

.3�13

תפקוד ניתוק החשמל האוטומטי

 במשך כ
ACCה במצב כת ההפעלה נותראם מער

30 דקות, יפסיק התפקוד באופן אוטומטי את

כת השמע והתקניםאספקת החשמל למער

אלקטרוניים אחרים, שניתן להפעילם במצב זה.

כאשר מתג המנוע מופעל פעם נוספת, מתחדשת

אספקת החשמל שוב.

ניתן לשנות תפקודים באופן הבא:£

ניתן לשנות את הזמן עד לניתוק החשמל£

ל
 60 דקות.

ניתן לנטרל את תפקוד הניתוק האוטומטי£

 
 .ACCשל אספקת החשמל ב

ץעייתהל ךל םיצילממ ונא ,םיפסונ םיטרפל

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

מתג התנעת מנוע*
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זהירות

ה הער 

נעילת גלגל הגה 

OFF הלעפהה בצמשל  תרוכזת

בדאשר מצב ההפעלה נמצא בכל מצב אחר מלכ

OFF, את תלד תאו תותלדה לכ תא רגוס התא םא

תלד תאו תותלדה תא לוענל הסנמ התאו ןעטמה

הליענ לוטיב/הליענ גתמ לע הציחלב ןעטמה את

גתמב וא ,ימדקה עסונה תלדב וא גהנה תלדב

וא הרהזא תירונ בהבהת ,ןעטמה את תלדב הליענ

אלו ,עמשיי ינוציחה םזמזהו עיפות הרהזא תגוצת

.ןעטמה את תלד תאו תותלדה תא לוענל לכות

חתפמ אלל הלעפהב םידיוצמה בכר ילכ טעמל 

הלעפהה בצמל תרוכזת תכרעמ
ON

תלועפ הקספוהש רחאל תחתפנ גהנה תלד םא

דבלמ רחא בצמ לכב אצמנ הלעפהה בצמו ,עונמה

לש ימינפה םזמזה ןיגוריסל עמשנ ,OFF בצמ

ריבעהל ךל ריכזהל ידכ ,ON ת למצב ההפעלהתזכור

.OFF בצמל הלעפהה בצמ תא

כב.ב את הרהסר את המפתח כאשר אתה עוז£

כבבמדינות מסוימות אסור להשאיר מפתח בר

חונה.

 בצבע אחד)LCDה (צג נורית אזהר

 צבעוני)LCDה (צג תצוגת אזהר

 צבעוני)LCDה (צג תצוגת אזהר

נעילהל

.LOCKהסר את המפתח במצב  

גל ההגה עד לנעילתו.סובב את גל

לשחרור

בוב גלגל ההגה תוך סיACCסובב את המפתח למצב 

קלות.

כת הפעלהכב המצוידים במער לכלי ר

ללא מפתח

נעילה

לאחר לחיצה על מתג המנוע והצבת מצב ההפעלה

 
, כאשר דלת הנהג נפתחת גלגל ההגהOFFב

ננעל.

כאשר הפעולה הבאה מתבצעת כאשר מצב   £

 גלגל ההגה ננעל.OFFההפעלה במצב 

נעילת גלגל ההגה
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ה הער 

ה הער 

ה הער 
בד דלתת דלת הנהג (מלפתיחת או סגיר£

תא המטען).

נעילת כל הדלתות ודלת תא המטען עם£
תפקוד הפעלה ללא מפתח.

כאשר דלת הנהג נפתחת וגלגל ההגה אינו£
ה תופיעמשתחרר מנעילה, תצוגת אזהר

והזמזם יישמע, כדי  להתריע כי גלגל ההגה
משוחרר מנעילה.

זהירות

זהירות

ביטול נעילה

עילת גלגל ההגה תבוטל לאחר ביצוע הפעולותנ
הבאות:

.ACCת מצב ההפעלה למצב העבר£

תנעת המנוע.ה£

  (ביטול נעילת גלגל ההגה)

אם הופסקה פעולת המנוע בעת הנהיגה, אל£

תפתח דלת או תלחץ על מתג במפתח השלט
כב יעצור במקום בטוח.  מאחרחוק, עד שהרהר

שפעולה זו עלולה לגרום לגלגל ההגה להינעל
כב.להפעיל את הרולא ניתן יהיה

תא בזוע התא רשאכ ךתא חתפמה תא חק£

תא עצב ,ךבכר תא רורגל ךירצ םא .בכרה

לגלג תליענ תא לטבל ידכ תואבה תולועפה

:הגהה

רבעה ,תינדי םיכוליה תבית םע בכר ילכב£

.ON בצמל וא ACC בצמל הלעפהה בצמ תא

תבית/תיטמוטוא םיכוליה תבית םע בכר ילכב£

ב פעולה למצבצמ תא רבעה ,הפיצר םיכוליה

ON. התצוגת אזהר

כאשר גלגל ההגה אינו משתחרר מנעילה,£

ה הזמזם הפנימי יישמעתהבהב נורית האזהר

ה תידלק. לחץ על מתג המנועונורית אזהר

שוב תוך הזזה עדינה של גלגל ההגה ימינה

ושמאלה.

 בצבע אחד)LCDה (צג נורית אזהר

 צבעוני)LCDה (צג תצוגת אזהר

כאשר פעולה של נועל גלגל ההגה אינה£

או תופיעה תקינה, תידלק נורית האזהר

ה ויישמע הזמזם הפנימי.  העברתצוגת אזהר

 ולאחר מכן,OFFאת מצב ההפעלה למצב 

לחץ על מתג הנעילה של המפתח ההפעלה

ללא מפתח. לאחר מכן לחץ על מתג המנוע.

כזה נדלקת שוב, פנה למראם נורית האזהר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

 בצבע אחד)LCDה (צג נורית אזהר

(לחץ על מתג המנוע
בוב גלגלתוך כדי סי

ההגה)

 צבעוני)LCDה (צג תצוגת אזהר

כתרש טיפול למער(נד
אימובילייזר)

נעילת גלגל ההגה
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ה הער 

ה אזהר

זהירות

זהירות בוי המנועהתנעה וכי 

אם קיימת תקלה בנועל גלגל ההגה, נורית£

ה נדלקת והזמזם הפנימי יישמע אוהאזהר

כבה. עצור מיד את הרתופיע תצוגת אזהר

כז שירות מורשהבמקום בטוח, והתקשר למר

ס.של מיצובישי מוטור

ה (תצוגה בצבע אחד)נורית אזהר

ה (תצוגה צבעונית)תצוגת אזהר

רש טיפול לנועל(נד
גלגל ההגה)

עצות להתנעה

כת ההפעלהכב המצוידים במערבד כלי רמל

ללא מפתח

אל תפעיל את המתנע ברציפות במשך יותר£
בר עלול לגרום לפריקתמ
10 שניות, הד

לא ניתן להתניע את המנוע, העברהמצבר. אם
 המתן מספרLOCK,ה למצב את המפתח  חזר

שניות ונסה שוב. ניסיונות התנעה חוזרים
כאשר מנוע המתנע עדיין פועל, עלול לגרום נזק

למנגנון המתנע.

לעולם אל תפעיל את המנוע במקום סגור או£

ב למשך זמן ארוךבמקום שאינו מאוורור היט
כב פנימה אורש להסעת הריותר מזה הנד

החוצה מאותו מקום. גז פחמן חד חמצני הוא
חסר  ריח ועלול להיות קטלני.

חיפהלעולם אל תנסה להתניע את המנוע בד£

ה.או בגריר

בובי מנוע  גבוהים אואל תפעיל את המנוע בסי£

כב במהירות גבוהה לפני שמנועתנהג בר

התחמם.

ע שהמנוע הותנע,שחרר את מתג ההצתה ברג£

כדי למנוע נזק למתנע.

בו, אל תדומם אתכבך מצויד במגדש טוראם ר£

המנוע מיד לאחר נהיגה במהירות גבוהה או

,קרס ךוליהב לועפל עונמלבעליה. הנח תחילה 

.ררקתהל וברוטה שדגמל רשפאל ידכ

כת ההפעלהכב המצוידים במערעבור כלי ר

ללא מפתח

ניתן להתניע את המנוע בכל מצב הפעלה.£

£15
מנוע המתנע יתחיל להסתובב למשך כ

שניות, אם מתג המנוע ישוחרר מיד. לחיצה על

מתג המנוע שוב בעוד שהמתנע ממשיך

להסתובב, תפסיק מיד את פעולת המתנע.

מנוע המתנע יסתובב למשך כ
 30 שניות, בעת

שמתג המנוע נלחץ.

אם המנוע אינו מתניע, המתן זמן קצר ונסה

להתניע את המנוע שוב. ניסיונות חוזרים בעת

מו נזקשמנוע המתנע עדיין מסתובב, יגר

למנגנון המתנע.

בוי המנועהתנעה וכי
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בת הילוכיםכב עם תיבת הילוכים    כלי רכב עם תיכלי ר
ה                          ידנית   אוטומטית או רציפ

ה אזהר

זהירות

לעולם אל תפעיל את המנוע במקום סגור או£

ב לזמן ארוך יותרבמקום שאינו מאוורר היט

כב מהחניה או  להכניסורש להוציא את הרדמהנ

פנימה.  פחמן חד חמצני הוא גז חסר ריח ועלול

להיות קטלני.

חיפהלעולם אל תנסה להתניע את המנוע בד£

ה.או בגריר

בובי מנוע גבוהים אואל תפעיל את המנוע בסי£

כב מהירויות גבוהות, לפני שלמנועתנהג בר

מנות להתחמם.הייתה הזד

בו, אל תפסיק אתכבך מצויד במגדש טוראם ר£

פעולת המנוע מיד לאחר נהיגה במהירות גבוהה

 למנוע לפעול בהילוךאו בעלייה. הנח תחילה

בו להתקרר.סרק, כדי לאפשר למגדש הטור

 (מנוע בנזין)התנעת המנוע

כת הפעלה ללאכב המצויד במערבד כלי ר[מל

מפתח]

בצע את תהליך ההתנעה לפי הפעולות הבאות:

תהכנס את מפתח ההצתה והדק את חגור1.

ב.הבטיחות של המוש

בלם חניה מופעל.וודא ש2.

לחץ והחזק את דוושת הבלם.3.

בת הילוכים ידנית 
  לחץ עלכב עם תיבכלי ר4.
דוושת המצמד במלואה.

ה הער 

בת הילוכים ידנית,כב המצוידים בתי בכלי ר£
תשווד םא אלא לועפל ליחתי אל ענתמה
.)דמצמ תוחיטב לעונ( האולמב הצוחל דמצמה

ה הער 

ה הער 

בת הילוכים ידנית, הצבכב המצוידים בתיבכלי ר5.
 (הילוך סרק).Nאת ידית ההילוכים במצב 

בת הילוכים אוטומטית/כב המצוידים בתיבכלי ר
בורר ההילוכיםבת הילוכים רציפה, וודא  שבתי

 (חניה).Pיהיה במצב 

, וודאONבוב מפתח ההצתה למצב לאחר סי6.

ה מתפקדות כהלכה, לפנישכל נוריות האזהר

שאתה מתניע את המנוע.

  ללאSTARTסובב את מפתח ההצתה למצב  7.

לחיצה על דוושת ההאצה, ושחרר אותו עם

התנעת המנוע.

בת הילוכים אוטומטיתכב המצוידים בתיבכלי ר£
בת הילוכים רציפה, המתנע לא יתחילאו בתי

Pלפעול אם בורר ההילוכים לא נמצא במצב 
 (הילוך סרק).N(חניה) או במצב 

ה הער 

מטעמי בטיחות התנע את המנוע כאשר

 (חניה), כך שהגלגליםPהמנוע נמצא במצב 

יהיו נעולים.

רעשים קלים עלולים להישמע בהתנעת£
המנוע. רעשים אלה ייעלמו לאחר שהמנוע

יתחמם.
כת עצור/סעעבור דגמי 2000 עם מער£

)AS&G,אם אתה מחליף את המצבר (
ה לאחרהתנעת המנוע תימשך תקופה קצר

ההחלפה.

כאשר קשה להתניע את המנוע

ייתכן כי לאחר כמה ניסיונות לא יותנע.

וודא שכל מכשירי החשמל כגון פנסים, מזגן1.
ומפשיר החלון האחורי כבויים.

בוי המנועהתנעה וכי
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כב עםתוך לחיצה על דוושת הבלמים בכלי ר2.
CVTבת הילוכים אוטומטית או תוך לחיצה על תי

בתכב עם תיאו על דוושת המצמד בכלי ר
הילוכים ידנית, לחץ על דוושת ההאצה עד חצי
מהלכה והחזק אותה, ולאחר מכן נסה להתניע
את המנוע. שחרר את דוושת ההאצה מיד לאחר

הפעלת המנוע.

אם המנוע עדיין לא מתניע, ייתכן כי הוא מוצף3.
בכמות גדולה מדי של דלק. תוך לחיצה על

בת הילוכיםכב עם תידוושת הבלמים בכלי ר
 או על דוושת המצמד בכליCVTאוטומטית, על 

בת הילוכים ידנית, לחץ על דוושתכב עם תיר
ההאצה עד סוף מהלכה והחזק אותה, ולאחר
מכן נסה לסובב את המנוע במשך 5
6 שניות.

 ושחררLOCKהחזר את מתג ההצתה למצב 
את דוושת ההאצה. המתן כמה שניות ונסה
להתניע את המנוע שוב במשך 5
6 שניות תוך
לחיצה על דוושת הבלמים או דוושת המצמד,
אך אל תלחץ על דוושת ההאצה. שחרר את
מפתח ההצתה אם המנוע מתניע. אם המנוע

כבלא מתניע, חזור על הפעולות האלה. אם הר
כזבדוק אותו במרעדיין לא מתניע, מומלץ ל

שירות מוסמך.

MIVEC שימוש במנוע

 מבקר באופן אוטומטי את תזמוןMIVECמנוע 

השסתומים בהתאם לתנאי הנהיגה, כדי להפיק

ביים.ביצועי מנוע מר

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער[עבור כלי ר

מפתח]

כת הזרקת דלקכב המצוידים במערבכלי ר

ת באופן אלקטרוני, כאשר אתה מתניע אתהמבוקר

המנוע אל תלחץ על דוושת ההאצה.

תהליך ההתנעה הוא כדלקמן:

ת הבטיחות.הדק את חגור1.

בלם החניה מופעל.וודא ש2.

לחץ והחזק את דוושת הבלמים.3.

ה הער 

אם המנוע לא מותנע במשך זמן מסוים, יהיה£

,םימלבה תשווד לע רתוי בר חוכ ליעפהל ךילע

כדי להתניע את המנוע.

ה זה, לחץ על דוושת הבלמים חזקבמקר

מהרגיל.

ץ לחיצה מלאה והחזק את דוושת המצמדלח4.
בת הילוכים ידנית).לחוצה (תי

ה הער 

בת הילוכים ידנית,כב המצוידים בתיבכלי ר£
המתנע לא יפעל אלא אם דוושת המצמד
תהיה לחוצה באופן מלא (נועל מצמד פנימי).

בבת הילוכים ידנית, שלכב המצוידים בתיבכלי ר5.
 (הילוך סרק).Nאת ידית ההילוכים במצב 

בת הילוכים אוטומטית/כב המצוידים בתיבכלי ר
בורר ההילוכיםבת הילוכים רציפה, וודא  שבתי

 (חניה).Pיהיה במצב 

לחץ על מתג המנוע.6.

ה מתפקדות כהלכה.וודא שכל נוריות האזהר7.

ה הער 

רעשים קלים עלולים להישמע בעת התנעת£
המנוע. הם יעלמו לאחר שהמנוע יתחמם.

בת הילוכיםכב עם תיבת הילוכים    כלי רכב עם תיכלי ר
ה                          ידנית   אוטומטית או רציפ

בוי המנועהתנעה וכי
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ה הער 

כאשר אתה מתניע את המנוע, אם אתה לוחץ£
על מתג המנוע ללא לחיצה על דוושת המצמד

בת הילוכים ידנית).ה (תיתופיע תצוגת אזהר

 צבעוני)LCD(צג ה תצוגת אזהר

כאשר קשה להתניע את המנוע

ייתכן כי לאחר כמה ניסיונות המנוע לא יתניע.

ודא שכל מכשירי החשמל כגון פנסים, מזגןו1.

ומפשיר החלון האחורי כבויים.

כב עםתוך לחיצה על דוושת הבלמים בכלי ר2.

CVTבת הילוכים אוטומטית או תוך לחיצה על תי

בתכב עם תיאו על דוושת המצמד בכלי ר

הילוכים ידנית, לחץ על דוושת ההאצה עד חצי

מהלכה והחזק אותה, ולאחר מכן נסה להתניע

את המנוע. שחרר את דוושת ההאצה מיד לאחר

הפעלת המנוע.

אם המנוע עדיין לא מתניע, ייתכן כי הוא מוצף3.

בכמות גדולה מדי של דלק. תוך לחיצה על דוושת

בת הילוכים אוטומטית,כב עם תיהבלמים בכלי ר

כב עם או על דוושת המצמד בכלי רCVTעל  

בת הילוכים ידנית, לחץ על דוושת ההאצהתי

עד סוף מהלכה והחזק אותה, ולאחר מכן, לחץ

על מתג המנוע, כדי לסובב את המנוע. אם

המנוע לא מותנע לאחר 5 או 6 שניות, לחץ על

מתג המנוע כדי להפסיק את ההתנעה ושחרר

את דוושת ההאצה. העבר את מצב ההפעלה

. המתן כמה שניות ולחץ שוב עלOFFלמצב 

מתג המנוע, כדי להתניעו תוך לחיצה על דוושת

הבלמים או על דוושת המצמד, אך ללא לחיצה

על דוושת ההאצה. אם המנוע לא מתניע, חזור

כאשר אתה מתניע את המנוע, ובורר£
 (חניה)Pההילוכים נמצא במצב אחר ממצב 

 (הילוך סרק), או שלחצת על מתגNאו מצב 
המנוע ללא לחיצה על דוושת הבלמים תופיע

בת הילוכים רציפה).ה (תי אזהרתצוגת

 צבעוני)LCD(צג ה תצוגת אזהר

כת עצור/סעעבור דגמי 2000 עם מער£

)AS&Gרש) אם אתה מחליף את המצבר, ייד

ב יותר להתניע את המנוע בתקופהזמן ר

ה לאחר החלפת המצבר.קצר

כב עדיין לא מתניע,על הפעולות האלה. אם הר

סמך.בדוק אותו במוסך שירות מומומלץ ל

(דגמי 3000)     MIVECשימוש במנוע 

ת מעביר באופן אוטומטי את בקרMIVECמנוע 

שסתום היניקה ממצב מהירות נמוכה למצב

מהירות גבוהה בהתאם לתנאי הנסיעה, כדי להשיג

ביים.ביצועים מר

(מנועי דיזל)התנעת המנוע 

כת הפעלהכב המצוידים במער למעט כלי ר

ללא מפתח

תהכנס את מפתח ההצתה והדק את חגור1.

הבטיחות.

בלם החניה מופעל.וודא ש2.

לחץ על דוושת הבלם והחזק אותה לחוצה.3.

הילוכים ידנית)בתלחץ על דוושת המצמד (תי4.

במלואה.

בוי המנועהתנעה וכי
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ה הער 

ה הער  ה הער 

בת הילוכים ידנית,כב המצוידים בתיבבכלי ר£

המתנע לא יתחיל לפעול אם דוושת המצמד

לא לחוצה במלואה (נועל בטיחות מצמד).

בת הילוכים ידנית, הצבכב המצוידים בתיבכלי ר5.

(הילוך סרק).N את ידית ההילוכים במצב 

בת הילוכים אוטומטית,כב המצוידים בתיבכלי ר

 (חניה).Pהצב את בורר ההילוכים במצב 

םאם המנוע קר, נורית החיווי של חימום הקד£
תידלק לזמן ארוך יותר.

אם המנוע לא הותנע במהלך 5 שניות אחרי£
ם, החזרשכבתה נורית החיווי של חימום הקד

, לאחר מכןLOCKאת מתג ההצתה למצב 
כדי לחמם N, סובב את מפתח ההצתה למצב

ם.שוב את המנוע בחימום הקד

םכאשר המנוע חם, נורית חיווי של חימום הקד£
אינה נדלקת, גם אם מתג ההצתה מסובב

בוב מתג. התנע את המנוע על ידי סיONלמצב 
.STARTההצתה למצב 

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.3.

.ONסובב את מפתח ההצתה למצב 6.

ם דיזל תידלק תחילה,נורית החיווי של חימום קד

ולאחר זמן קצר תיכבה כאשר היא מציינת כי

ם הושלם.חימום הקד

בת הילוכיםכב עם תיבת הילוכים      כלי רכב עם תיכלי ר   
                                  ידנית               אוטומטית

STARTסובב את מפתח ההצתה למצב  7.
ללא לחיצה על דוושת ההאצה, ושחרר אותו

בהתנעת המנוע.

ה הער 

רעשים קלים עלולים להישמע בהתנעת£
המנוע. רעשים אלה יעלמו לאחר שהמנוע

יתחמם.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערעבור כלי ר

מפתח

בתלחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה (תי4.
הילוכים ידנית).

ה הער 

אם המנוע לא מותנע במשך זמן מסוים, יהיה£

,םימלבה תשווד לע רתוי בר חוכ ליעפהל ךילע

ה זה, לחץ עלכדי להתניע את המנוע. במקר

דוושת הבלמים חזק מהרגיל.

בת הילוכים ידנית, לאכב המצוידים בתיבכלי ר£
יפעל המתנע אם דוושת המצמד לא תהיה

לחוצה באופן מלא (נועל מצמד פנימי).

ת הבטיחות.הדק את חגור1.

בלם החניה הופעל.וודא ש2.

בת הילוכיםכב עם תיבת הילוכים      כלי רכב עם תיכלי ר   
 או רציפה              ידנית    אוטומטית

בבת הילוכים ידנית, שלכב המצוידים בתיבכלי ר5.
 (הילוך סרק).Nאת ידית ההילוכים למצב 

בת הילוכים אוטומטית,כב המצוידים בתיבכלי ר
 (חניה).Pהעבר את בורר ההילוכים למצב 

בוי המנועהתנעה וכי
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ה הער 

לחץ על מתג המנוע.6.

ם תידלק תחילה,נורית חיווי מצתי חימום קד
ב חימוםולאחר זמן קצר תיכבה, כדי לציין ששל

ה אזהרם הסתיים. המנוע יותנע.הקד

ה הער 

ה הער 

אם המנוע קר, נורית חיווי של חימום מצתי£

ב יותר.ם תוסיף תדלוק למשך זמן רהקד

, תתחיל אתONהצבת מצב ההפעלה במצב £

ם המנוע. כאשר המנוע לא הותנעחימום קד

כחמש שניות לאחר שכבתה נורית החיווי של

ם מנוע, העבר את מצב ההפעלהחימום קד

. לאחר מכן נסה שוב להתחילOFFלמצב 

ם.בתהליך התנעת המנוע בחימום קד

רעשים קלים עלולים להישמע בעת התנעת£

המנוע. הם יעלמו לאחר שהמנוע יתחמם.

אם בעת התנעת את המנוע לחצת על מתג£

המנוע ללא לחיצה על דוושת המצמד, תופיע

בת הילוכים ידנית).ה (תיתצוגת אזהר

 צבעוני)LCDה (צג תצוגת אזהר

אשר אתה מתניע את המנוע, ובוררכ£
 (חניה) או מצבPההילוכים נמצא במצב שאינו 

N(הילוך סרק), או שלחצת על מתג המנוע 
ללא לחיצה על דוושת הבלמים, תופיע תצוגת

בת הילוכים רציפה).ה (תיאזהר

 צבעוני)LCDה (צג תצוגת אזהר

(להתנעת המנוע, לחץ

על דוושת המצמד)

(להתנעת המנוע, לחץ

על דוושת הבלמים)

בוי המנועכי

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערבד כלי רמל

מפתח

ה מלאה.כב לעצירהבא את הר1.

ב באופן מלא את בלם החניה תוך כדי לחיצהשל2.

על דוושת הבלמים.

בת הילוכים ידנית, סובב אתכב עם תיבכלי ר3.

ממת המנוע,  להדLOCKמתג ההצתה למצב 

ולאחר מכן הצב את ידית ההילוכים בהילוך

ה).(בירידR ראשון (בעליה) או במצב 

בת הילוכים אוטומטית/כב המצוידים בתילכלי ר

בת הילוכים רציפה, הצב את בורר ההילוכיםתי

, וכבה את המנוע.Pבמצב 

בדאל תפעיל את מתג המנוע בעת הנהיגה,  מל£

במצבי חירום. אם המנוע כבה במהלך הנהיגה,

מגבר הבלם יחדל לתפקד ויעילות הבלימה

כת הגה הכוח לא תתפקד,תיפגם. כמו כן, מער

ב יותר, כדי להפעיל אתרש מאמץ ידני רוייד

ה.ההיגוי. התוצאה עלולה להיות תאונה חמור

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערעבור כלי ר

מפתח

אם עליך לדומם את המנוע במצב חירום£

במהלך הנהיגה, לחץ על מתג המנוע במשך

3 שניות או יותר, או לחץ עליו במהירות 3

פעמים או יותר. המנוע ייכבה ומצב ההפעלה

.ACCיעבור למצב 

אל תפסיק את פעולת המנוע כאשר בורר£

 (חניה)Pבד ההילוכים בכל מצב אחר מל

בת הילוכיםבת הילוכים אוטומטית/תי(תי

רציפה). אם הופסקה פעולת המנוע ובורר

 (חניה),Pבד ההילוכים נמצא במצב אחר מל

 ולא למצבACCמצב ההפעלה יעבור למצב 

OFF.

 לאחרOFF,העבר את מצב ההפעלה למצב 

 (חניה).Pת בורר ההילוכים למצב העבר

בוי המנועהתנעה וכי
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ה הער 

כב.עצור את הר1.

ב באופן מלא את בלם החניה בעת לחיצהשל2.

על דוושת הבלמים.

בת הילוכים ידנית לחץ על מתגכב עם תיבכלי ר3.

ב  הילוך ראשוןבוי המנוע, ושלהמנוע לכי

 (הילוך נסיעה לאחור)R(בעלייה) או  מצב 

ה).(ביריד

בתבת הילוכים אוטומטית/תיכב עם תיבכלי ר

הילוכים רציפה, הזז את בורר ההילוכים למצב

Pבוי המנוע. (חניה), ולחץ על מתג המנוע לכי

תהליך לימוד של כמות הזרקת

כב עם מנועי דיזל) (כלי רדלק

מה נמוכה של פליטות מזהמיםכדי לשמור על ר

ורעשי מנוע, המנוע מבצע מדי פעם תהליך לימוד

עבור כמות הזרקת דלק.

צליל המנוע שונה מעט מהרגיל, בעת שמתבצע

תהליך הלימוד. השינוי ברעשי המנוע אינו מציין

ה הער תקלה.

ם במנועי דיזל, אםכב המצויידבכלי ר£

ה בתוך תא המנוע גבוהה, מאוורריהטמפרטור

) ימשיכו לפעול זמן מה, גם לאחרAהקירור (

בוי המנוע.כי

לכן, פעולת מאווררי הקירור עלולה להישמע

בוי המנוע. צליל זה רגיל ואינו מעידגם לאחר כי

על תקלה.

לאחר  זמן מה, המאווררים יחדלו לפעול באופן

אוטומטי.

כבמת הרקד*:

אם המפתח החכם אינו פועל

באופן תקין

הכנס את המפתח החכם לתוך חריץ המפתח.

התנעת המנוע ושינוי מצב הפעולה צריכים

להתאפשר כעת.

הסר את המפתח החכם מתוך חריץ המפתח, לאחר

התנעת המנוע או לאחר שינוי מצב הפעולה.

בדבר אחר מלאל תכניס לחריץ המפתח שום ד£

ת אתה עלול לגרום נזקהמפתח החכם. אחר

או תקלה.

בוי המנועהתנעה וכי
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זהירות

ה אזהר

גבוהות תורוטרפמטל עיגמ לזידה יקיקלח ןנסמ£

שבי בשעבת כבך בקרמאוד. אל תחנה את ר

כתע עם מערבמג אובלשיכולים  םילע וא

הפליטה החמה, מאחר שקיימת סכנה

לפריצת שריפה.

ה הער 

הסר את החפץ או את המפתח הנוסף£

מהמפתח החכם, לפני שאתה מכניס את

כבהמפתח לתוך חריץ המפתח. אם לא הר

עלול לא לקלוט קודי זיהוי רשומים מהמפתח

הרשום.  ייתכן שלא תוכל להתניע את המנוע,

ומצב ההפעלה עשוי לא להשתנות.

ה הער 

ת המפתח החכם*ת להסרתזכור

 בצבע אחד)LCD(צג ה נורית אזהר

 צבעוני)LCD (צג ה תצוגת אזהר

אם מצב הפעולה

 ודלת הנהגOFFאם מצב ההפעלה נמצא במצב 

נפתחה בזמן שהמפתח החכם בחריץ המפתח,

ה החיצוניה תהבהב וזמזם האזהרנורית האזהר

יישמע במשך כ
 3 שניות, הזמזם הפנימי יישמע

ה, כדיבמשך כדקה אחת או תופיע תצוגת אזהר

להזכיר לך להסיר את המפתח.

מסנן תחמוצות חנקן 
(מנועי דיזל)

)*)*)*)*)*DPF ( ( ( ( (מסנן חלקיקי דיזל 

מסנן חלקיק דיזל הוא התקן הלוכד את רוב

) בעת פליטת מזהמים של מנועPMהחלקיקים (

ף אוטומטית אתהדיזל. מסנן חלקיקי הדיזל שור

החלקיקים הנלכדים במהלך פעולת המנוע. עם זאת

ףבתנאי נהיגה מסוימים מסנן חלקיקי הדיזל אינו שור

פת שלאת כל החלקיקים הנלכדים, ולכן כמות עוד

ת בו.ברחלקיקים מצט

בגזמסנן חלקיקי חנקן לוכד תחמוצות חנקן ש

הפליטה של מנוע הדיזל.

להפעלת התפקוד מסופק הסולר למסנן במהלך

N2נהיגה, והמסנן מפרק את התחמוצות לכדי 

ף של תצרוכת הדלק המידית(חנקן) בלתי מזיק. הגר

 צבעוני) ורעש המנוע משתנים במהלךLCD(צג 

טיהור אוטומטית של תחמוצות חנקן. אין זה סימן

לתקלה.

אל תשתמש בכל סוג של דלק או בשמן מנוע£

כבך. כמו כן, אל תשתמש בכלשלא מתאים לר

תכשיר מסיר לחות או בכל תוסף דלק אחר.

חומרים אלה עלולים להזיק למסנן חלקיקי

לדיזל.

ת דלק“ בעמוד 2�2  ובנושאעיין בנושא ”בחיר

“שמן מנוע“ בעמוד 10�5.

פתברות עודבירות להצטכדי לצמצם את הס£

של חלקיקים, נסה להימנע מנהיגות ארוכות

חקיםבמהירות נמוכה ומנסיעות תכופות למר

קצרים.

מסנן תחמוצת חנקן (מנועי דיזל)
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זהירות

ה הער 

ת מהרגיל בעתהמנוע נשמע מעט אחר£

השריפה האוטומטית של חלקיקים שנלכדו

 
. השינוי ברעש המנוע אינו מצייןDPFב

תקלה.

DPF תנורית תצוגת אזהר

 בצבע אחד)LCDה (צג נורית אזהר

 צבעוני)LCDה (צג תצוגת אזהר

ה של מסנןאם נורית/הודעת האזהר
החלקיקי דיזל דולקת בעת השימוש

כבבר

 (מסנן חלקיקי דיזל)DPFת נורית/תצוגת אזהר

 לא היה מסוגלDPFביעות, מציינת כי ה
 הדולקת בק

לשרוף את כל הפיח שנלכד בו, וכתוצאה מכך

DPFבה של פיח. כדי לאפשר ל
 ה בו כמות רברהצט

כבבר בו, נסה לנהוג ברלשרוף את הפיח שהצט

באופן הבא:

ת המנוע נמצא בתחוםכאשר מד טמפרטור£

האמצע, נהג במשך כ
 20 דקות במהירות

גבוהה מ
 40 קמ“ש.

כת מסנן  חלקיקיה של מעראם נורית/תצוגת האזהר

כזהדיזל עדיין דולקת לאחר מכן, אנא פנה אל מר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

 נדלקת אם קיימות חריגותDPFת נורית אזהר

.DPFכת במער

)DPFכת (בדוק מער

ב לנהוג  תמיד בדיוק כפי שמצויןאינך חיי£

למעלה.

ך.רהקפד לנהוג בזהירות בהתאם לתנאי הד

יקיקלח ןנסמשל  הרהזאנורית ה םא

בדיקת מנועה ל ונורית האזהרלזידה

 דולקות בוDPFת או תצוגת אזהר

כבזמנית בעת הפעלת בר

 בצבע אחד)LCDה (צג נורית אזהר

 צבעוני)LCDה (צג תצוגת אזהר

CHECK DPF SYSTEM

CHECK DPF SYSTEM

כת מסנן חלקיקי דיזל לא תקינה,  הודעתאם מער

ה שלה של מסנן חלקיקי דיזל  ונורית האזהרהאזהר

כתבדיקת המערבדיקת מנוע יידלקו בו זמנית. דאג ל

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

מסנן חלקיקי דיזל*
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זהירות

בו*  פעולת מגדש טור

זהירות

אל תפעיל את המנוע במהירויות גבוהות£

בובו או על  ידי הפעלה(לדוגמה על ידי סי

ה של דוושת ההאצה), מיד לאחרמהיר

שהתנעת אותו.

אל תפסיק את פעולת המנוע מיד לאחר נהיגה£

במהירות גבוהה או בעליה. הנח תחילה למנוע

לפעול בהילוך סרק, כדי לאפשר למגדש

בו להתקרר.הטור

בומגדש טור

חיפת כמויותבו מגדיל את כוח המנוע בדמגדש הטור

רי המנוע. החלקים עםגדולות של אוויר לתוך צילינד

בו מסתובבים במהירותהסנפירים בתוך מגדש הטור

גבוהות מאוד, וחשופים לטמפרטורות גבוהות מאוד.

הם משומנים ומקוררים על ידי שמן המנוע. אם שמן

ה שלהמשך בנסיעה לאחר שהודעת האזהר£

ה  בדיקת מנוענורית האזהרמסנן חלקיקי דיזל ו

 עלול לגרום  לתקלה במנוענדלקו בו זמנית,

חלקיקי דיזל.ולנזק למסנן

המנוע אינו מוחלף במרווחי הזמן לפי המפרט,

בים עלולים להיתפס ולפלוט רעשים לא רגילים.המס


חס אווירמד1


חוסאוויר ד2


רצילינד3


בוסנפיר טור4


בינהטור5


 גז פליטה6

מזורים או פקקיכב עוצר, במצבים כגון רכאשר הר

ת) עוצרAS&Gכת עצור/סע (תנועה, המער

כב באופן אוטומטי ללא הפעלתומתניעה את הר

מתג ההצתה, כדי להפחית את גזי הפליטה ולהגדיל

את יעילות הדלק.

)AS&Gכת עצור/סע (מער 

זהירות

כב יעצור למשך פרק זמן ארוך או אםאם הר£

גחה, דומםכב ללא השבכוונתך לעזוב את הר

את המנוע.

ה הער 

בר של הפסקת פעולת המנועהזמן המצט£

 מוצג)AS&G(כת עצור/סע באמצעות המער

ב תכליתית. עיין בנושא ”צגבתצוגה הר

”AS&G .5
בעמוד 23

בוי המנוע באופן אוטומטיכי

) מופעלת באופן אוטומטי,AS&Gכת עצור/סע (מער

 אתה יכולON.כאשר מתג ההצתה מסובב למצב 

כת בלחיצה על מתגלהפסיק את פעולת המער

).OFF) AS&Gעצור/סע 

.6
עיין בנושא “לנטרול“ בעמוד 30

) תפעל, נוריתAS&Gכת עצור/סע  (כאשר מער

 תידלק כדי ליידע/תצוגת החיווי החיווי 

את הנהג.

בו*פעולת מגדש טור
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זהירות

ם אוטומטית, אל תנסה לצאתאם המנוע נד£

כב. מכיוון שהמנוע מותנע שוב אוטומטיתמהר

ת הבטיחות של הנהג אובות שחרור חגורבעק

פתיחת דלת הנהג, קיימת סכנת תאונה

כב מתחיל לנוע.פתאומית כאשר הר

ב לאזהרות הבאות כאשר המנוע מפסיקשים ל£

תאונה בלתית,לפעול באופן אוטומטי. אחר

חש, כאשר המנוע מותנעצפויה עלולה להתר

מחדש באופן אוטומטי.

אל תלחץ על דוושת ההאצה כדי להאיץ את£

כב עצר (בין אם המנועהמנוע בעת שהר

פועל בין אם הוא דומם).

בת ידנית 5 הילוכיםתי 

בת ידנית 6 הילוכיםתי

כב.עצור את הר1.

בעת לחיצה על דוושת הבלם, המנוע יכבה2.

באופן אוטומטי.

בת הילוכים רציפה]כב המצוידים בתי[לכלי ר

)AS&Gנורית חיווי עצור/סע  (

)AS&Gתצוגת חיווי עצור/סע  (

בת הילוכים ידנית]כב המצוידים בתי[לכלי ר

כב.עצור את הר1.

בעת לחיצה על דוושת הבלם, לחץ באופן מלא2.

על דוושת המצמד והצב את ידית ההילוכים

 (הילוך סרק).Nבמצב 

שחרר את דוושת המצמד ופעולת המנוע3.

תיפסק באופן אוטומטי.

ה הער 

כאשר המנוע מפסיק לפעול באופן אוטומטי,£

יחולו שינויים בפעולות הנהיגה. הקדש תשומת

ברים הבאים:ב לדל

ך להפעילמגבר הבלם יפסיק לפעול ותצטר£

כבב יותר על דוושת הבלם. אם הרכוח ר

ב יותרבתנועה, לחץ על דוושת הבלם בכוח ר

מהרגיל.

)EPSכת הגה הכוח החשמלי (מער£

מפסיקה לפעול, ויהיה קשה יותר לסובב את

גלגל ההגה.

)AS&G(כת עצור/סע מער
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ה הער  ה הער 

ה הער 

זהירות

לאחר שהמנוע הותנע ולא חלפו 30 שניות£
או יותר.

לאחר שהמנוע מותנע באופן אוטומטי,£
כב עוצר שוב תוך 10 שניות.הר

ת נוזל קירור המנוע נמוכה.טמפרטור£
.C° 3ה החיצונית נמוכה מ
 הטמפרטור£
כבת הרכאשר המחמם מופעל, טמפרטור£

עדיין אינה גבוהה דיה.
מיזוג האוויר פועל ותא הנוסעים עדיין לא£

התקרר מספיק.
ה נלחץ.מתג הפשר£

ה של השמשהה מהירעיין בנושא “הפשר.
מית ושל החלונות“ בעמוד 11
7.הקד

AUTOכאשר מיזוג האוויר מופעל במצב £
בעה למצב חימוםה נקת הטמפרטורובקר

בי.בי או קירור מרמר
תתצרוכת החשמל גבוהה מדי, כמו בהפשר£

בים חשמליים אחריםכיהחלון האחורי או ר
בעהמופעלים, או מהירות המפוח נק

לעוצמה הגבוהה.
מתח המצבר או ביצועי המצבר נמוכים.£
של בדיקת מנוע דולקת ה נורית אזהר£

 נורית חיווי התצוגה/חיווי או
מהבהבות.

בורר ההילוכים נמצא במצב אחר ממצב£
D(נהיגה) בת הילוכים רציפה).(תי

בת ומחוון מופעלים (תיASCמחוון פעולת £
הילוכים רציפה).

בת הילוכים ידנית, אלכב המצוידים בתיבכלי ר£

בד מצבתזיז את ידית ההילוכים למצב אחר מל

Nתצוגת ת,  נורית חיווי  (הילוך סרק). אחר/

  תהבהב ויישמע הזמזם. אםהחיווי 

 (הילוך סרק),Nתחזיר את ידית הילוכים למצב 

 יפסיקו/תצוגת החיווי נורית חיווי

להבהב והזמזם יישתתק. המנוע לא יותנע

מחדש אם ידית ההילוכים תהיה במצב שונה

 (הילוך סרק).Nממצב 

ה תידלק/תצוגת אזהרCVTת נורית אזהר£
בת הילוכים רציפה).תופיע בתצוגה (תי

בות הבאות המנוע לא יפסיק לפעולב הסיעק£
/באופן אוטומטי, אפילו אם נורית החיווי 

בתצוגה ידלקו: מחוון 
לחצת על דוושת ההאצה.£
לחץ הוואקום במגבר הבלם נמוך.£
הפעלת את גלגל ההגה.£
הדוושת הבלמים אינה לחוצה במיד£

בת הילוכים רציפה).מספקת (תי
בת הילוכיםאתה חונה בשיפוע תלול (תי£

רציפה).
בת הילוכים רציפה).בלם החניה פועל (תי£

) פועלת בעתAS&Gכת עצור/סע (אם מער£
שמיזוג האוויר פועל, יופסקו הן פעולת המנוע

חס מיזוג האוויר. לכן, ייתכן כיוהן פעולת מד
ה זה, לחץ עלהחלונות יכוסו באדים. במקר

ה, כדי להתניע שוב את המנוע.מתג ההפשר
ה“ בעמוד 10
7.עיין בנושא “מתג הפשר

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

. עיין בנושאAS&G OFFבלחיצה על מתג 
.6
“נטרול“  בעמוד 30

תבע את בקראם מיזוג האוויר פועל, ק£

בוכת הזמן שה לגבוהה יותר, להארהטמפרטור

המנוע מופסק באופן אוטומטי.

/במקרים הבאים יהבהבו נורית החיווי £
, כדי להודיע לנהגתצוגת החיווי 

שהמנוע לא יכובה אוטומטית.
ה.ת הבטיחות של הנהג לא נחגרחגור£
כאשר דלת הנהג נפתחת.£
מכסה תא המנוע פתוח.£

 / תצוגתבמקרים הבאים ייכבו נורית החיווי £
 והמנוע לא ייכבה, אפילו אםהחיווי 

כב עצר.הר
לאחר שהמנוע הותנע מחדש באופן£

כב הייתה 5 קמ“שאוטומטי, ומהירות הר
לכל היותר.

)AS&G(כת עצור/סע מער
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זהירות

ה הער 

תנעה אוטומטיחידוש ה

בת הילוכים ידנית, לחץ על דוושתכב עם תיבכלי ר

Nהמצמד בעת שידית ההילוכים נמצאת במצב 

תצוגת החיווי /(הילוך סרק). נורית החיווי 

כבייכבו והמנוע יותנע מחדש באופן אוטומטי. בכלי ר

בת הילוכים רציפה, שחרר את דוושת הבלמים.עם תי

 ייכבו והמנוע  /תצוגת החיווינורית החיווי  

יותנע מחדש באופן אוטומטי.

במקרים הבאים המנוע יותנע מחדש באופן£

אוטומטי, גם אם פעולת המנוע הופסקה על

.  נקוט משנה(AS&G)כת עצור/סע ידי מער

ת תאונה בלתי צפויה עלולהזהירות, אחר

לקרות, כאשר המנוע מותנע מחדש באופן

אוטומטי.

מהירות המנוע היא 3 קמ“ש או יותר כאשר£

רון.אתה משייט במורד מד

לחץ הוואקום של מגבר הבלם נמוך מפני£

שדוושת הבלם נלחצה לחיצות חוזרות

ונשנות, או היא נלחצה חזק מהרגיל.

ה הער ה הער 

בת הילוכים ידנית]כב המצוידים בתי[בכלי ר

תבות לחיצה חוזרהמנוע לא יותנע גם בעק

על דוושת המצמד. תוך כדי לחיצה על דוושת

הבלמים, לחץ על דוושת המצמד במלואה

 אוSTARTוסובב את מתג ההצתה למצב 

לחץ על מתג המנוע, כדי להתניע את המנוע.

]CVTבת הילוכים כב במצוידים בתיבכלי רֱ[

המנוע לא יותנע שוב, גם אם תשחרר את

/דוושת הבלמים שוב. כמו כן, נורית חיווי 

 יהבהבו ויישמע זמזם.תצוגת חיווי 

ב את בוררתוך לחיצה על דוושת הבלמים של

N או במצב סרק Pההילוכים במצב חניה 

 אוSTARTוסובב את מתג ההצתה למצב 

לחץ על מתג המנוע, כדי להתניע את המנוע.

אחרי התנעת המנוע תיפסק השמעת הזמזם.

/תצוגת החיוויעם זאת, ימשיכו נורית החיווי 

להבהב עד שמתג ההתנעה יסובב

כת ההפעלה או עד שמערLOCKלמצב 

.OFFתועבר למצב 

בוילפרטים נוספים עיין בנושא “התנעה וכי

בעמוד 17
6.המנוע“ 

בת הילוכים ידנית אלכב המצוידים בתיבכלי ר£

 או אל תשחררNב הילוך אחר למעט תשל

את דוושת המצמד במהלך התנעת המנוע

האוטומטית. המתנע יפסיק לפעול והמנוע לא

יותנע אוטומטית.

אם המנוע אינו מותנע מחדש באופן אוטומטי£

ה של טעינהאו אם המנוע נשנק, נורית אזהר

ת בדיקת מנוע תידלקנה.ונורית אזהר

 אף צוידו בתפקודCVTכב המצוידים ב
כלי הר£
כבבות זחילת הרהמונע התנע פתאומית בעק

, באמצעות הפעלה זמנית של כוח בלמים’וכד
בעת התנעת המנוע האוטומטית.

בתפקוד זה מנוטרל, אם בורר ההילוכים משול
. בעוד שהתפקוד מופעל, ייתכן כיNבמצב 

כבתשמע רעש הפעלה המגיע מתחתית הר
או תחוש רעידות בדוושת הבלמים.

כת,אלה הם סימני הפעלה רגילים של המער
והם לא סימן לתקלה.

)AS&G(כת עצור/סע מער
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ה הער 

במקרים הבאים המנוע לא יותנע מחדש באופן£

אוטומטי.

מכסה תא המנוע פתוח.£

בת הילוכים ידניתכב המצוידים בתיכלי ר£

בעוד שמנוע דומם באופן אוטומטי, אתה

)“,OFF)AS&G לוחץ על מתג “עצור/סע

כת עצור/סעלהפסקת פעולת מער

(AS&G) OFF.

כאשר המנוע מותנע באופן אוטומטי, עלולה£
כת השמעה בעוצמת צלילי מערלחול יריד

באופן זמני. אין זה מציין תקלה.

בעת שהמנוע הפסיק לפעול באופן אוטומטי,£
שינוי בנפח האוויר של מיזוג האוויר עשוי לחול

באופן זמני. אין זה מציין תקלה.

, בעוד שהמנועCVTכב המצוידים ב
בכלי ר£

בהופסק אוטומטית, אם בורר ההילוכים משול

 מהר כאשר  אתה לוחץ בחוזקהP במצב חניה 

על דוושת הבלמים, המנוע לא יותנע

אוטומטית, אפילו אם תשחרר את דוושת

/ תצוגת ה זה, נורית חיווי הבלמים. במקר

 יהבהבו, כדי להודיע לנהג.חיווי 

אם ברצונך להתניע את המנוע, לחץ שוב על

דוושת הבלמים.

ת נוזל קירור המנוע נמוכה.טמפרטור£

כאשר מיזוג האוויר הופעל בלחיצה על מתג£

מיזוג האוויר.

בעהת מיזוג האוויר שנקכאשר טמפרטור£

מראש שונתה באופן משמעותי.

AUTOכאשר מיזוג האוויר מופעל במצב £
בעה למצב חימוםה נקת הטמפרטורובקר

בי.בי או קירור מרמר

ת תאכאשר מיזוג האוויר מופעל וטמפרטור£

חס מיזוג האוויר פועל כדיהנוסעים עולה ומד

ה.להפחית את הטמפרטור

ה.נלחץ מתג הפשר£

ה“ בעמוד 7�11. מהירהעיין בנושא “הפשר

תצרוכת החשמל גבוהה מדי, לדוגמה בעת£

ביםכית החלון האחורי או פעולת רהפשר

חשמליים אחרים או כאשר מהירות המפוח

ביעה הגבוהה.בעה לקנק

.(CVT)לחצת על דוושת ההאצה £

מתח המצבר נמוך או ביצועי המצבר נמוכים.£

הפעלת את גלגל ההגה.£

בתבוי המנוע חלפו 3 דקות (תילאחר כי£

הילוכים רציפה).

 (הילוךRהזזת את בורר ההילוכים למצב £

בת הילוכים רציפה).נסיעה לאחור) (תי

(הילוך  Nהזזת את בורר ההילוכים ממצב £

.)הפיצר םיכוליה  תבית( )הגיהנ( D בצמל )קרס

ה.ת הבטיחות של הנהג לא חגורחגור£

נהג פתוחה.דלת ה£

)OFF)AS&G נורית חיווי עצור/סע 

)OFF)AS&G תצוגת חיווי עצור/סע 

לנטרולזהירות

) מופעלת באופן אוטומטי,AS&Gכת עצור/סע (מער

או מצבON כאשר מתג ההצתה מסובב למצב 

. אתה יכול להפסיק אתONההפעלה מוצב במצב 

”.AS&G OFFכת בלחיצה על מתג “  פעולת המער

) מנוטרלת, נוריתAS&Gכת עצור/סע (כאשר מער

 ידלק. / תצוגת חיוויהחיווי 

),AS&Gכת עצור/סע (להפעלה מחדש של מער

)”. התצוגה/OFF)AS&G לחץ על מתג “עצור/סע 

נורית חיווי  יכבו.

)AS&G(כת עצור/סע מער
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ה הער זהירות ה הער 

תצוגה/חיווי זה יידלקו גם כמה שניות לאחר£

 או שמצבONשמתג ההצתה יסובב למצב 

.ONההפעלה יועבר למצב 

תרשים החלפת ההילוכים מופיע על ידית ההילוכים.

בהקפד ללחוץ על דוושת המצמד במלואה, ושל

 (הילוך אחורי). לאחר מכן,Rלהילוך ראשון או מצב 

רגה את דוושת המצמד בעת שאתהשחרר בהד

לוחץ על דוושת ההאצה.

)Rב את ידית ההילוכים בהילוך אחורי (אל תשל£
בר עלול לגרום נזקכב נע קדימה. הדכאשר הר

בת ההילוכים.לתי

אל תניח את רגלך על דוושת המצמד בעת£

שלםבלאי מוקדבר עלול לגרום להנסיעה. הד

המצמד.

(הילוך סרק).N אל ”תשייט“ במצב £

אל תשתמש בידית ההילוכים כמשענת ליד,£

תם של מזלגות העברכדי למנוע בלאי מוקד

ההילוכים.

ת הילוכים מראה את את נקודותמחוון העבר£

ה המומלצות, עבור נהיגה חסכוניתההעבר

 כאשר מומלץבדלק. הוא מראה 

 
 כאשר מומלץלהעלות הילוך ו

להוריד הילוך.

נורית חיווי

תצוגת חיווי

ה הער 

/ תצוגת חיוויאם נורית החיווי 

 מהבהבים בעת הנהיגה

מהבהבות,  /תצוגת חיווי אם נורית החיווי 

 והיא לא,)AS&Gכת עצור/סע (קיימת תקלה במער

תופעל.

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורפנה למר

בת הילוכים ידנית*תי 

ת ההילוכים עלולה להיותבמזג אוויר קר העבר£

בת ההילוכים יתחמם. זוקשה, עד ששמן תי

בתתופעה רגילה ואין היא מזיקה לתי

ההילוכים.

אם קשה להעביר להילוך ראשון, לחץ על£

ה קלה יותרדוושת המצמד שוב; ההעבר

הפעם.

Rת ידית ההילוכים למצב העבר

(הילוך אחורי)

בת הילוכים ידניתכב המצוידים בתיכלי ר

בעלת 5 הילוכים

 מהילוך חמישי, הזז את ידיתRה למצב להעבר

 (הילוך סרק), ולאחר מכןNההילוכים למצב 

(הילוך אחורי).R העבר למצב 

בת הילוכים ידנית*תי
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זהירות

בת הילוכים ידניתכב המצוידים בתיכלי ר
בעלת 6 הילוכים

) לאחר מכן הזזAבעת (משוך כלפי מעלה את הט

 (הילוך אחורי), בעוד שהRאת ידית ההילוכים למצב 

בעת עדיין משוכה.ט

) כלפי מעלה,Aבעת (אל תמשוך את הט£

כאשר אתה מזיז את ידית ההילוכים לכל מצב

 (הילוך אחורי). אם תמשוךRבד מצב אחר מל

) כאשר אתה מזיז את ידיתAבעת (את הט

ההילוכים, אתה עלול ללא כוונה להעביר את

(הילוך אחורי), ולגרוםR ידית ההילוכים למצב 

בת ההילוכים.תאונה ו/או תקלה בתי

בעת תחזור למיקומה המקורי, כאשר תחזיר אתט

 (הילוך סרק).Nידית ההילוכים למצב 

זהירות

ת למיקומהבעת המשיכה אינה חוזראם ט£

כב.בדיקת הרהמקורי, אנו ממליצים לך לדאוג ל

כב המצוידים במנועי בנזיןכלי ר

50 קמ“שהילוך ראשון

90 קמ“שהילוך שני

135קמ“שהילוך שלישי

קמ“ש175 ביעיהילוך ר

ת הילוך       הגבלת מהירותת העברנקוד     

כב המציידים במנועי דיזלכלי ר

כבהשתמש בהילוך חמישי בכל פעם שמהירות הר

בי בדלק.ת זאת, לחיסכון מרמאפשר

ת הילוכים במהירות גבוהה, כדי למנועהימנע מהורד

בובי מנוע גבוהה מדי (מחוג מד הסל“דמהירות סי

יהיה באזור האדום), ונזק למנוע.

35  קמ“שהילוך ראשוןמהירות נסיעה אפשרית

70  קמ“שהילוך שני

110 קמ“שהילוך שלישי

קמ“ש155 ביעיהילוך ר

קמ“ש200 הילוך חמישי

ת הילוך       הגבלת מהירותת העברנקוד     

כבהשתמש בהילוך שישי בכל פעם שמהירות הר

בי בדלק.ת זאת, לחיסכון מרמאפשר

4WD

30  קמ“שהילוך ראשון

60  קמ“שהילוך שני

100 קמ“שהילוך שלישי

קמ“ש145 ביעיהילוך ר

קמ“ש185 הילוך חמישי

ת הילוך       הגבלת מהירותת העברנקוד     

כבהשתמש בהילוך שישי בכל פעם שמהירות הר

בי בדלק.ת זאת, לחיסכון מרמאפשר

בת הילוכים ידנית*תי

2WD
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ה הער 

6
24

בורבמהלך תקופה ההרצה או מיד לאחר חי£
מחדש של כבל המצבר, ייתכן שהחלפת
ההילוכים לא תבוצע באופן חלק. מצב זה אינו

בת ההילוכים.מציין שקיימת תקלה כלשהי בתי
בו באופן חלק יותר לאחר מספרההילוכים ישתל

ה האלקטרונית.כת הבקרשילובים, הודות למער

ה אזהר

לחץ תמיד על דוושת הבלם כדי להוציא את£

N  (חניה) או ממצב Pבורר ההילוכים ממצב 
(סרק) להילוך אחר.

לעולם אל תלחץ על דוושת ההאצה כאשר

Pאתה מעביר את בורר ההילוכים ממצב 
  (סרק) להילוך אחר.N(חניה) או  

תוך לחיצה על דוושת הבלם, העבר את

ך הפתח.רבורר ההילוכים ד

ך הפתח.רהעבר את בורר ההילוכים ד

גויה, הזז את בוררכדי להימנע מפעולה ש£

ההילוכים בחוזקה לכל אחד מהמצבים, והחזק

ע. בדוק תמיד את המיקום  בוררם לרגאותו ש

תו.ההילוכים בתצוגה, לאחר העבר

אם דוושת הבלם אינה לחוצה ומוחזקת, נועל£

שילוב הילוכים פועל, כדי למנוע מבורר

 (חניה).Pההילוכים לצאת ממצב 

הפעלת בורר ההילוכים

בת ההילוכים 6 הילוכי נסיעה לפנים והילוךבתי

אחד לנסיעה לאחור.

6בת הילוכים אוטומטית תי
INVECS-II 6A/T הילוכים 

ה אלקטרוניתכת בקר(מער

)*)*)*)*)*II     כבחכמה וחדשנית לר

ה הער 

בת הילוכים אוטומטית מחליפה הילוך באופןתי

ך ולתנאי נהיגה. היאראוטומטי בהתאם לתנאי ד

מת לנהיגה חלקה ולחסכון דלק ניכר.תור

כמו כן, באפשרותך להוריד הילוכים ולהעלות הילוכים

ידנית. עיין בנושא “מצב נהיגה ספורט“ בעמוד

.6
35

ההילוכים נבחרים אוטומטית בהתאם למהירות

כב ולמצבה של דוושת ההאצה.הר

)*II כב חכמה וחדשנית לר ה אלקטרוניתכת בקר(מער INVECS-II 6A/T  הילוכים 6בת הילוכים אוטומטית תי
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כאשר לא ניתן להעביר את בורר

 (חניה)Pההילוכים ממצב 

Pכאשר לא ניתן להעביר את בורר ההילוכים ממצב 

(חניה) למצב אחר, בעת שדוושת הבלם לחוצה

 אוONומוחזקת למטה ומתג ההצתה נמצא במצב 

, ייתכן שהמצברONמצב ההפעלה נמצא במצב 

תיתרוקן או קיימת תקלה במנגנון נועל העבר

ההילוכים.

כז שירות מורשה שלכבך במרבדוק מיד את רדאג ל

ס.מיצובישי מוטור

כב, העבר את בורראם אתה צריך להזיז את הר

ההילוכים באופן הבא:

בלם החניה מופעל באופן מלא.וודא ש1.

אם המנוע פועל, כבה אותו.2.

הכנס מברג בעל להב שטוח שקצהו עטוף בבד,3.

בת ההילוכים. נסה) במכסה תיAלתוך החריץ (

להסיר את המכסה בעדינות כפי שמוצג באיור.

מצבי  בורר ההילוכים

“P“      (חניה)
בת ההילוכים כדי למנוע תזוזתהילוך זה נועל את תי

כב. במצב זה ניתן  להתניע את המנוע.הר

לחץ את דוושת הבלם ברגל ימין.4.

הכנס מברג בעל להב שטוח לחריץ השחרור5.

). העבר את בורר ההילוכיםBשל נועל השילוב (

חיפת המברג כלפי (הילוך סרק), תוך  דNלמצב 

מטה.

תצוגת מיקום בורר ההילוכים

 או מצב ההפעלהONכאשר מתג ההצתה במצב 

, מיקום בורר ההילוכים מוצגONנמצא במצב 

ב תכליתית.בתצוגה הר

)*II כב חכמה וחדשנית לר ה אלקטרוניתכת בקר(מער INVECS-II 6A/T  הילוכים 6בת הילוכים אוטומטית תי
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“R“      (הילוך אחורי)

הילוך זה נועד לנסיעה לאחור.

ה אזהר

זהירות

בת ההילוכים, לעולם אלכדי למנוע נזק לתי£

  (חניה) אוPב את בורר ההילוכים במצב  תשל

כב בתנועה.  (הילוך אחורי) כאשר הרRבמצב  

“N“      (הילוך סרק)

בת. ההילוךבת ההילוכים אינה משולבהילוך זה תי

בחורבת הילוכים ידנית, ויש לזהה להילוך סרק בתי

כב ללא תנועה לפרק זמן ארוך, כגוןבו כאשר הר

פקק תנועה.

ב את בורר ההילוכים במצבלעולם אל תשל£

N(סרק) בעת נסיעה. אתה עלול להעביר את 

(הילוךR  (חניה) או Pבורר ההילוכים למצב 

ב אובדן  בלימתאחורי) ולגרום לתאונה עק

המנוע.

בחניה בשיפוע, חובה להתניע את המנוע£

 (חניה) ולא במצבPכאשר בורר ההילוכים במצב 

N.(סרק) 

ה אזהר

החזק תמיד את רגלך הימנית על דוושת£

 אוNב הילוך הבלם, כאשר אתה משל

.Nמוציא את בורר ההילוכים ממצב 

“D“     (נסיעה)

בת ההילוכיםהילוך זה משמש לנסיעה רגילה. תי

ת באופן אוטומטי את ההילוך המתאיםבוחר

למהירות הנסיעה ולההאצה.

זהירות

ה אזהר

בת הילוכים. לעולם אלכדי למנוע נזק לתי£

Dב את בורר ההילוכים במצב תשל

 (הילוך אחורי) כאשרR(נסיעה) או במצב 

כב בתנועה.הר

ך בלימתבהילוך  זה ניתן להשתמש לצור£

בית.מנוע מר

  (נמוך) באופןLב  מצב  הקפד לא לשל

פתאומי.

בלימת מנוע פתאומית יכולה לגרום

להחלקת הצמיגים.

ך ומהירותרבחר הילוך זה לפי תנאי הד

כב.הר

מצב ספורט

כב נייח או נמצא בתנועה, ובורר ההילוכיםאם הר

 (נמוך), אתה יכולL (נסיעה) או במצב Dבמצב 

בחור מצב ספורט, במשיכת אחת מהידיותל

ת ההילוכים לכיוונך.להעבר

“L“  (נמוך)

בלימת מנועהילוך זה נועד לנהיגה בעלייה תלולה ול

ה תלולה.ביריד

)*II כב חכמה וחדשנית לר ה אלקטרוניתכת בקר(מער INVECS-II 6A/T  הילוכים 6בת הילוכים אוטומטית תי
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ה הער 

ת הילוךהורדהעלאת הילוך

(העלאת הילוך)  +

בת ההילוכים מעלה הילוך פעם אחת בכל פעולה.תי

ת הילוך)(הורד  �

ה הילוך פעם אחת בכל פעולה.בת ההילוכים מורידתי

זהירות

ןפואב תועצבתמ ןניא םיכוליה תואלעה £

בצעב לבמצב ספורט. הנהג חיי יטמוטוא

ךרהעלאות הילוכים בהתאם לתנאי הד

הקיימים, כאשר הוא נזהר לשמור על מהירות

מנוע מתחת לאזור האדום.

ת ורציפה של בורר ההילוכים אוהפעלה חוזר£

ת הילוכים, תשנה מצבישל הידיות להעבר

ה באופן מתמשך.העבר

ה בצד ימין ובצדאל תשתמש בידיות ההעבר£

שמאל בו זמנית. אם תעשה זאת, אתה עלול

ת הילוך לא צפויה.לגרום להעבר

במצב ספורט ניתן להעביר הילוכים מהר באמצעות

ת הילוכים.הפעלת ידיות להעבר

בת הילוכים ידנית מצב ספורט מאפשרבשונה מתי

להעביר הילוכים תוך לחיצה על דוושת ההאצה.

ת, משוך את הידית להעברL או Dכדי לחזור למצב 

הילוכים + (העלאת הילוך) במשך יותר מ
2 שניות.

 במחוון ההילוכים יוצג המצבL או Dכשתחזור למצב 

ת.בחרש

מיים.בחור רק את ששת  הילוכים הקדניתן ל£

כב, העבר אתלנסיעה לאחור או להחניית הר

  (נסיעה לאחור) אוRבורר ההילוכים למצב 

רש.  (חניה) כפי הנדPלמצב 

ה הער 

ה לשמור על ביצועים טובים במהירויותבמטר£

מנוע מסוימות, עלול להיווצר מצב שלא ניתן

יהיה להעלות הילוך כאשר בורר ההילוכים

“ (העלאת הילוך). כדי למנוע+מועבר למצב “

בובי יתר של המנוע, עלול להיווצר מצב שלאסי

ניתן יהיה להוריד הילוך כאשר בורר ההילוכים

ת הילוך).“ (הורד�מועבר למצב “

ה כדיה, יישמע זמזם אזהרכאשר זה קור

תת ההילוך אינה עומדלהתריע כי הורד

להתבצע.

הורדות הילוכים מתבצעות באופן אוטומטי,£

כב  עוצר, נבחרכב מאט. כאשר הרכאשר הר

באופן אוטומטי הילוך ראשון.

 ונבחר מצבDכאשר בורר ההילוכים במצב £

 באופןDבת ההילוכים למצב ספורט, תחזור תי

כב.ת הראוטומטי עם עציר

 ונבחר מצבLכאשר בורר ההילוכים במצב £

בת ההילוכים תישאר במצב זה ולאספורט, תי

כב עצר. אפילו אחרי שהרLתחזור למצב 

במצב ספורט העלאת הילוכים מתבצעת£

בובי המנועבות עליה בסיאוטומטית בעק

בותם לאזור האדום בטכומטר (האזורוהתקר

האדום בחוגה).

)*II כב חכמה וחדשנית לר ה אלקטרוניתכת בקר(מער INVECS-II 6A/T  הילוכים 6בת הילוכים אוטומטית תי
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                 או

בת הילוכים(תי
חימום יתר האט)

רש טיפול( נד
בת הילוכים)לתי

ה הער   תצוגה צבעונית               תצוגה  צבע אחד

ה הער 

ת הילוכיםתצוגת מצב הידיות להעבר

ב תכליתית.המצב הנבחר הנוכחי מוצג בתצוגה הר

בנהיגה במצב  ידני, התצוגה עלולה להשתנות£
, וייתכן שלא תהיה יותר אפשרותDולהראות 

להעביר הילוכים במצב ספורט.

 פועלים Dמצב זה מציין כי הבקרים במצב
תבאופן רגיל, על מנת להוריד את טמפרטור

בת ההילוכים; מצב זה אינו מציין תקלה.נוזל תי
בת ההילוכיםת נוזל תימיד לאחר שטמפרטור

ת הילוכים במצב ספורטת, העבריורד
תתאפשר שוב.

בתחשת תקלה בתיכאשר מתר

הילוכים אוטומטית

הכת, אם תצוגת אזהרכייתכן כי ישנה תקלה במער

ב
מוצגות במסך המידע של התצוגה הר או  
תכליתית.

זהירות

בת ההילוכיםחשת תקלה בתיאם מתר£

ההאוטומטית במהלך הנהיגה, תצוגת האזהר

מופיעות במסך ה או תצוגת האזהר 

ה כזהב תכליתית. במקרהמידע של התצוגה הר

כבך במקום בטוח ובצע את שניהחנה מיד את ר

התהליכים הבאים:

מוצגת ה תצוגת אזהר

בת ההילוכים האוטומטית התחמם יתרנוזל תי

בכבך במקום בטוח, שלה. עצור את רעל המיד

 ופתח אתPאת בורר ההילוכים במצב החניה 

מכסה תא המנוע, כדי לאפשר למנוע להתקרר

תוך כדי הפעלה.

ה לאחר זמן מה בדוק שתצוגת האזהר

ה נעלמה, בטוחנעלמה מהצג. אם האזהר

ה לא נעלמת אולהמשיך לנהוג. אם האזהר

כבבדוק את הרמוצגת לעתים קרובות, מומלץ ל

כז שירות מורשה.במר

מוצגת ה תצוגת אזהר

בת ההילוכיםייתכנו חריגות בהפעלה של תי

האוטומטית המפעילות את התקן הבטיחות.

ם האפשרי.כבך בהקדבדוק את ראנו ממליצים ל

)*II כב חכמה וחדשנית לר ה אלקטרוניתכת בקר(מער INVECS-II 6A/T  הילוכים 6בת הילוכים אוטומטית תי

ך חלקה משוך את ידיתרבתחילת נסיעה בד£

בתההילוכים + (העלאת הילוך). פעולה זו משל

ף לתחילת נסיעה חלקההילוך שני, המועד

“
בתנאים אלה. משוך את ידית ההילוכים “

ת הילוך), כדי לחזור להילוך 1.(הורד

כאשר ידית ההילוכים בגלגל ההגה מופעלת£

 (טווח נמוך),Lבורר ההילוכים במצב בעוד ש

ה מוגבל.לא מועבר הילוך מכיוון שטווח ההעבר

 ונבחר מצבDכאשר בורר ההילוכים במצב £

ת הילוכים אתספורט, יראה המחוון להעבר

ת הילוך למעןהנקודות המומלצות להעבר

נהיגה חסכונית בדלק.

אם מומלץ להעלותהנקודות מוצגות 

הילוך.
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ה הער 

זהירות (המשך)

זהירות

בת ההילוכיםהפעלת תי

האוטומטית

כבת הילוך כאשר המנוע פועל והרלפני בחיר£

נייח, לחץ על דוושת הבלם במלואה למניעת

כב.“זחילת“ הר

כב מתחיל לנוע לאחר שילוב ההילוך, במיוחדהר

בוביבוב המנוע גבוהה, בסיכאשר מהירות סי

סרק גבוהים או אם מזגן פועל, יש לשחרר את

שהנך מוכן לנסיעה.עדוושת הבלם רק ברג

בד. לחיצהלחץ על דוושת הבלם ברגל ימין בל£

ברגל שמאל עלולה לגרום להשהיה בתגובת

ה חירום.הנהג במקר

למניעת האצה פתאומית, לעולם אל תאיץ את£

 (סרק).N  (חניה) או Pהמנוע בעת יציאה ממצב 

הפעלת דוושת ההאצה כאשר הרגל השנייה£

נשענת על דוושת הבלם, משפיעה על יעילות

ם שלבלאי מוקדלהבלימה ועלולה לגרום

פידות הבלם.ר

הב את בורר ההילוכים במצבי ההעברשל£

הנכונים לתנאי הנהיגה.

ה לאחור כאשר בוררלעולם אל תשייט ביריד

 (נמוך), ואלL (נסיעה) או Dההילוכים במצב 

Rתשייט לפנים אם בורר הילוכים נמצא במצב 
(הילוך אחורי).

המנוע עלול להיכבות והעלייה הפתאומית בכוח

שיש להפעיל בלחיצה על דוושת הבלמים או

בהפעלת גלגל ההגה, עלולה לגרום לתאונה.

אל תריץ את המנוע אם דוושת בלמים לחוצה£

כב נייח.כאשר הר

בת ההילוכיםפעולה זו עלולה לגרום נזק לתי

האוטומטית.

כמו כן, כאשר אתה לוחץ על דוושת ההאצה

ולוחץ בו זמנית על דוושת הבלמים כאשר בורר

בובי (נסיעה), סיDההילוכים נמצא במצב 

בובי המנועהמנוע עלולים לא לעלות מעל סי

.Nבהילוך סרק 

האצה לעקיפה

 (נסיעה) (בעתDגת האצה נוספת במצב להש

כב אחר) לחץ על דוושת ההאצה עדעקיפת ר

בת ההילוכים האוטומטית תורידהרצפה. תי

אוטומטית הילוך.

ה, לא מתבצעותבעת הפעלת ידיות ההעבר£

הורדות הילוכים כאשר דוושת ההאצה לחוצה

לרצפה עד סוף מהלכה.

הנהיגה בעליה/יריד

  נהיגה בעליה

בת ההילוכים מונעת העלאות הילוך מיותרות, גםתי

ת ומספקת נהיגהכאשר דוושת ההאצה משוחרר

חלקה.

ה  נהיגה ביריד

בת ההילוכים אתבהתאם לתנאים הקיימים תוריד תי

ההילוך באופן האוטומטי, כדי להגביר את בלימת

המנוע. פעולה זו תסייע לצמצם את השימוש בבלם

השירות.

המתנה

מזור, ניתןלזמני המתנה קצרים, כגון המתנה בר

ב ולהשתמש בבלמיכב בהילוך משוללהשאיר את הר

השירות.

לזמני המתנה ארוכים יותר כאשר המנוע פועל, יש

 (סרק), ולהפעילNלהעביר את בורר ההילוכים למצב 

את בלם החניה, תוך שימוש בבלמי השירות

כב במצב נייח.ת הרלשמיר

זהירות

עופישב הדימעב בכרה תא קיזחת לא םלועל£

.הצוחל הצאהה תשוודו בלושמ ךוליה תועצמאב

ימלב תא וא/ו הינחה םלב תא דימת לעפה

.תורישה

)*II כב חכמה וחדשנית לר ה אלקטרוניתכת בקר(מער INVECS-II 6A/T  הילוכים 6בת הילוכים אוטומטית תי
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ה הער 

חניה

בכב, יש לעצור באופן מוחלט, שלכדי להחנות את הר

במלואו את בלם החניה ולאחר מכן העבר את בורר

 (חניה).Pההילוכים למצב 

גחה, כבהכב ללא השאם בכוונתך לעזוב את הר

תמיד את המנוע וקח את המפתח אתך.

חניה בשיפוע, הקפד להפעיל את בלם החניה£

מעביר את בורר ההילוכים למצבלפני שאתה

 P(חניה). אם תעביר את בורר ההילוכים 

 (חניה) לפני הפעלת בלם החניה,Pלמצב 

ייתכן שתתקל בקשיים בהוצאת בורר

 (חניה) בפעם הבאהPההילוכים ממצב 

כב, ותזדקק להפעיל כוח כדישתנהג בר

 (חניה).Pלהוציא את בורר ההילוכים ממצב 

בת ההילוכים האוטומטית אינהכאשר תי
משנה כלל את המהירות

בת ההילוכים האוטומטית אינה משנהאם תי

כב אינו צוברמהירויות במהלך נהיגה או אם הר

מהירות מספקת בעת נהיגה בעלייה, ייתכן כי ישנן

מות להפעלה שלבת ההילוכים הגורחריגות בתי

כב במוסך מוסמך, אנובדוק את הראמצעי בטיחות. 

כז שירות מורשה של מיצובישיממליצים במר

.סמוטור

ת הילוכיםכב שאינם מצוידים בידיות להעבר כלי ר

ת הילוכיםכב המצוידים בידיות להעברכלי ר

ך הפתח.רהעבר את בורר ההילוכים ד

תוך לחיצה על דוושת הבלם, העבר את

ך הפתח.רבורר ההילוכים ד

תתאים  את ההילוך (CVT)  בת הילוכים רציפהתי

ךרבאופן אוטומטי ורציף לתנאי הנהיגה בכל הד

כב.ומצבי ההפעלה של הר

היא מסייעת להשיג נהיגה חלקה ותצרוכת דלק

ת הילוכים,כבך מצויד בידיות להעברמעולה. אם ר

באפשרותך להעלות/להוריד הילוכים ידנית. עין בנושא

.6
“מצב ספורט“ בעמוד 42

הפעלת בורר הילוכים

ת באופן אוטומטי אתבת ההילוכים הרציפה בוחרתי

כבב  בהתאם למהירות הנסיעה של הרההילוך המיט

ולמצב דוושת ההאצה.

בת הילוכים אוטומטיתתי 
6 CVT INVECS-III

ה אלקטרונית חכמהכת בקר(מער

*III)כב וחדשנית לר

)*III כב חכמה וחדשנית לר ה אלקטרוניתכת בקר(מער INVECS-III 6CVT  הילוכים 6בת הילוכים אוטומטית תי
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ה הער 

ה אזהר

לחץ תמיד על דוושת הבלם כאשר אתה מעביר£

  (חניה) או ממצבPאת בורר ההילוכים, ממצב 

N.(הילוך סרק) להילוך אחר 

לעולם אל תלחץ על דוושת ההאצה כאשר אתה

 (חניה) אוPמעביר את בורר ההילוכים ממצב 

 (הילוך סרק) להילוך אחר.Nממצב 

גויה, העבר את בוררכדי למנוע הפעלה ש£

ההילוכים בחוזקה למצב הרצוי, והחזק אותו

ם לזמן קצר. בדוק תמיד את המצב המוצגש

של בורר ההילוכים, לאחר הזזת בורר ההילוכים.

אם דוושת הבלם אינה נלחצת ברציפות מופעל£

ה, כדי למנוע את הוצאתהתקן נעילת ההעבר

 (חניה).Pבורר ההילוכים ממצב 

אשר לא ניתן להוציא את בורר ההילוכיםכ

  (חניה)Pממצב  

Pכאשר לא ניתן להעביר את בורר ההילוכים ממצב 

(חניה) למצב אחר, בעת שדוושת הבלם לחוצה

 או מצבONברציפות ומתג ההצתה נמצא במצב 

, ייתכן שהמצבר התרוקןONההפעלה נמצא במצב 

ה.או שקיימת תקלה במנגנון נועל ההעבר

כז שירות מורשה שלכבך במרבדוק את רדאג מיד ל

ס.מיצובישי מוטור

כב, העבר את בורר ההילוכיםאם עליך להזיז את הר

באופן הבא:

בלם החניה מופעל באופן מלא.וודא ש1.

אם המנוע פועל, כבה אותו.2.

הכנס להב מברג שטוח שקצהו עטוף בבד3.

בת ההילוכים, ונסה להרים) במכסה תיAלחריץ (

בעדינות כפי שמוצג באיור.

לחץ על דוושת הבלם ברגל ימין.4.

ב  שחרור נועלהכנס מברג עם בלהב שטוח בנק5.

) . העבר את בורר ההילוכיםBבורר ההילוכים  (

 (הילוך סרק) תוך לחיצה על הלהבNלמצב 

השטוח של המברג.

תצוגת מצב של בורר ההילוכים

או מצבON כאשר מתג ההצתה מסובב למצב 

, מצב בורר ההילוכיםONההפעלה נמצא במצב 

ב תכליתית.מופיע בתצוגה הר
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ה הער 

ה אזהר

זהירות

מצבי בורר ההילוכים

”P“ חניה

כבבת ההילוכים כדי למנוע מהרהילוך זה נועל את תי

לנוע. ניתן להתניע את המנוע במצב זה.

בת ההילוכים, לעולם אלכדי למנוע נזק לתי£

R (חניה) או Pב את בורר ההילוכים במצב תשל
כב נמצא בתנועה.(נסיעה לאחור) כאשר הר

”N“ הילוך סרק

ב הילוך. הוא זהה להילוך סרקבמצב זה לא משול

בת הילוכים ידנית, ויש להשתמש בו רק כאשרבתי

כב נייח למשך זמן ארוך במהלך הנהיגה, כגון פקקהר

תנועה.

אם תצוגת המצב של בורר ההילוכים

מהבהבת

כב,בעוד שהתצוגה מהבהבת לא ניתן להניע את הר

בת ההילוכים ממשיכה להתנתק עד תוםמכיוון שתי

D, Ds, Lב במצב החימום, או בורר ההילוכים משול

.Rאו 

כאשר תצוגת המצב של בורר ההילוכים מהבהבת,

בצע את הפעולות הבאות:

ב את בוררלחץ על דוות הבלמים ברגל ימין ושל1.

 לכמה שניות.Nההילוכים במצב סרק 

ב את הבוררהמשך ללחוץ על דוושת הבלם ושל2.

. אם התצוגה מפסיקהR או D, Ds, Lבמצב 

בת ההילוכיםלהבהב, הושלם החימום ותי

תתפקד כרגיל.

בים 1אם התצוגה עדיין מהבהבת, חזור על של3.

ו
 2 שלהלן.
כב, אל תסירכדי למנוע תנועה מקרית של ר£

את רגלך מדוושת הבלמים ואל תלחץ על

דוושת ההאצה כאשר תצוגת המצב של בורר

ההילוכים מהבהבת .

ה חיצונית נמוכה תצוגת המצב של בוררבטמפרטור

ב תכליתית בעתההילוכים עלולה להבהב בתצוגה הר

ת הילוך (הורדD, Dsשילוב הבורר במצב נהיגה 

 מיד אחרי התנעתR או Lבית), ונהיגה ספורטי

בת ההילוכים צריכההמנוע. ההבהוב מציין שתי

חימום.

כאשר תצוגת המצב של בורר ההילוכים£

מהבהבת יישמע צליל התרעה לסירוגין.

”R“ הילוך  אחורי

הילוך זה משמש לנסיעה לאחור.

)*III כב חכמה וחדשנית לר ה אלקטרוניתכת בקר(מער INVECS-III 6CVT  הילוכים 6בת הילוכים אוטומטית תי
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ת הילוךהורדהעלאת הילוך

ה אזהר

Nב את בורר ההילוכים במצב לעולם אל תשל£
ב את(הילוך סרק) בעת נסיעה. אתה עלול לשל

Rאו במצב   (חניה)Pבורר ההילוכים במצב 
ב אובדן(הילוך אחורי), ולגרום לתאונה עק

בלימת המנוע.

בשיפוע  יש להתניע את המנוע כאשר בורר£

N חניה) ולא במצב Pההילוכים נמצא במצב 
(הילוך סרק).

החזק תמיד את רגלך על דוושת הבלם, כאשר£

 (הילוך סרק) או מוציא אתNב הילוך אתה משל

 (הילוך סרק), כדיNבורר ההילוכים ממצב 

כב.למנוע את תנועת הר

”D “נסיעה

בת ההילוכיםהילוך זה הוא הילוך נסיעה רגיל. תי

ת ההילוךת באופן אוטומטי את יחס העברבוחר

ך והנהיגה.רהמתאים ללתנאי הד

זהירות
R (נסיעה) ממצב Dב מצב לעולם  אל תשל£

כב בתנועה, כדי למנוע(הילוך אחורי) בעת שהר

בת ההילוכים.נזק לתי

”Ds“ ביתת הילוך ונהיגה ספורטיהורד
תכב המצוידים בידיות להעבר(למעט כלי ר

הילוכים)

ך בבלימתשתמש בהילוך זה הוא כאשר יש צורה

ב.בית עם כח  ריגה ספורטימנוע או בנה

”L“(נמוך) 

תולולת תוילעו תודיריב הגיהנל שמשמ הז בצמ
הגיהנב תוכומנ תויוריהמב עונמ תמילב רובעו דואמ
.תולולת תודיריב

כב המצוידים בידיות(לכלי ר מצב ספורט

ת הילוכים)להעבר

כב עצר או נמצא בנסיעה ובורר ההילוכיםבעת שהר

בחור (נמוך), ניתן לL   (נסיעה) או במצב Dבמצב 

ת הילוכים ידנית במשיכה באחת מידיותבהעבר

ת ההילוכים לכיוונך.להעבר

 (העלאת הילוך)  +

בת ההילוכים מעלה הילוך אחד בכל פעולה.תי

ת הילוך) (הורד  �

ה ההילוך אחד בכל פעולה.בת ההילוכים מורידתי

, משוך את הידית “+“Dכדי לחזור למצב נהיגה 

(העלאת הילוך) במשך יותר מ
2 שניות.

במצב ספורט ניתן להחליף הילוכים מהר רק

ת הילוכים.באמצעות משיכת הידיות להעבר

בת הילוכים ידנית, במצב ספורט ניתןבשונה מתי

להחליף הילוכים בעוד שדוושת ההאצה לחוצה.

ה אזהר

בהילוך זה ניתן להשתמש עבור בלימת מנוע£
בית.מר

 (נמוך)Lהיזהר מאוד לא להעביר למצב 
בפתאומיות.

בלימת מנוע פתאומית יכולה לגרום לצמיגים
להחליק.

ך ומהירותרבחר בהילוך זה בהתאם לתנאי הד
ך.רהד
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ה הער 

בחור רק את ששתבמצב ספורט ניתן ל£

מיים. לנסיעה לאחור או להחנייתההילוכים הקד

Rכב העבר את בורר ההילוכים למצב הר

רש. (חניה) כפי הנדP(נסיעה לאחור) או למצב 

זהירות

בצע העלאותב לבמצב ספורט, הנהג חיי £

רשאכ ,םימייקה ךרדה יאנתל םאתהב םיכוליה

מקפיד לשמור על מהירות מנוע מתחתהוא

לאזור האדום.

תת ורציפה של הידיות להעברהפעלה חוזר£

ת הילוכים באופןהילוכים תגרום להעבר

מתמשך.

ה בצד ימין ובצדאין להשתמש בידיות ההעבר£

שמאל בו זמנית. אם תעשה זאת, אתה עלול

ת הילוך לא צפויה.לגרום להעבר

, תשתנה תצוגתDה למצב נהיגה אחרי החזר

 
.Dהמצב של בורר ההילוכים ל
ה הער ה הער 

ה לשמור על ביצועים טובים במהירויותבמטר£

מנוע מסוימות, עלול להיווצר מצב שלא ניתן

יהיה להעלות הילוך כאשר בורר ההילוכים

“ (העלאת הילוך). כדי למנוע+מועבר למצב “

בובי יתר של המנוע, עלול להיווצר מצב שלאסי

ניתן יהיה להוריד הילוך כאשר בורר ההילוכים

ת הילוך).“ (הורד�מועבר למצב “

ה כדיה, יישמע זמזם אזהרכאשר זה קור

תת ההילוך אינה עומדלהתריע כי הורד

להתבצע.

הורדות הילוכים מתבצעות באופן אוטומטי,£

כב  עוצר, נבחרכב מאט. כאשר הרכאשר הר

בתהילוך ראשון באופן אוטומטי. כמו כן, תי

, אםDההילוכים תחזור אוטומטית למצב 

כב עצר.הר

במצב ספורט העלאת הילוכים עשויה£

בוביבות עלייה בסילהתבצע אוטומטית בעק

בות לאזור האדום בטכומטר.המנוע ובהתקר

, לא ניתןLב במצב אם בורר ההילוכים משול£

בחור מצב ספורט, גם באמצעות הפעלה שלל

ת הילוכים.אחת מהידיות להעבר

Dב במצב נהיגה כאשר בורר ההילוכים משול£

תונבחר מצב ספורט, יציג המחוון להעבר

ת הילוךהילוכים את הנקודות להעבר

המומלצות לנהיגה חסכונית. הוא מציג

 כאשר מומלץ להעלות הילוך.

ת הילוכיםתצוגת מצב של הידיות להעבר

ב תכליתית.מצב ההילוך שנבחר מוצג בתצוגה הר
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ה הער 

  תצוגה צבעונית               תצוגה  צבע אחד

ת הילוכיםכב המצוידים בידיות להעברכלי ר

ת הילוכיםכב שאינם מצוידים בידיות להעבר כלי ר

בתחשת תקלה בתיכאשר מתר

ההילוכים הרציפה

זהירות

 בתצוגת המצב של בורר ההילוכיםAמחוון £

מהבהב רק כאשר ישנה תקלה במתג מצב

CVT.

הוא אינו מוצג בתנאי נהיגה רגילים.

בת ההילוכים הרציפהחשת תקלה בתיאם מתר£
במהלך הנהיגה, תהבהב נורית החיווי.

כבך במקום בטוחה כזה, החנה מיד את רבמקר
ובצע את התהליכים הבאים:

[אם נורית החיווי מהבהבת במהירות (פעם אחת
בת ההילוכים ההרציפהבשניה), נוזל תי

ה]התחמם יתר על המיד
כבך במקום בטוח אך אל תכבה אתהחנה את ר

 (חניה)Pהמנוע. הזז את בורר ההילוכים למצב 
ופתח את מכסה המנוע. הנח למנוע לפעול

בהילוך סרק.

לאחר זמן מה הזז את בורר ההילוכים למצב
 (חניה), וודא שנורית החיווי חדלהPשונה ממצב 

להבהב. אם נורית החיווי אינה מהבהבת, ניתן
להמשיך לנהוג בבטחה.

אם נורית החיווי ממשיכה להבהב או מהבהבת
כז שירותכבך במרבדוק את רלסירוגין, דאג ל

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

[אם נורית החיווי מהבהבת לאט (פעם אחת
בשתי שניות), ייתכן שהתקן הבטיחות של

ב תקלה].בת ההילוכים הרציפה הופעל עקתי

כבך במוסך מורשה, אנובדוק את רדאג ל
כז שירות מורשה של מיצובישיממליצים במר

ם האפשרי.ס בהקדמוטור

 בצבע אחד]LCDכב המצוידים בצג לכלי ר[

כאשר מחוון המצב של בורר ההילוכים מהבהב

כתבמהלך הנהיגה, ייתכן כי קיימת תקלה במער

בתת נוזל תיבת ההילוכים הרציפה, או שטמפרטורתי

ההילוכים גבוהה באופן לא תקין.

 צבעוני]LCDכב המצוידים בצג [לכלי ר

או ה כת אם תצוגת האזהרתיתכן תקלת מער

מוצגות במסך המידע של ה תצוגת האזהר

ב תכליתית.בתצוגה הר
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ה הער 

בת ההילוכים(תי                  או

מתחממת יתר על

זהירות

זהירות

 בעת הנהיגה,CVTחשת תקלה ב� אם מתר£

ה או תצוגת האזהר ה תצוגת האזהר

ב תכליתית.תופיע במסך המידע בתצוגה הר

ה זה, פעל לפי התהליכים הבאים:במקר

]ה [כאשר מוצגת תצוגת אזהר

ה. ייתכן התחמם יתר על המידCVTנוזל 

ת המנוע תפעל כדי לקרר אתכת בקרשמער

בובי, ובכך תגרום להאטה בסיCVTנוזל ה� 

ה זה, פעל לפיכב. במקרהמנוע ובמהירות הר

התהליכים הבאים:

כבך.האט את מהירות ר£

כבך במקום בטוח והעבר את בוררעצור את ר£

 (חניה), ופתח את מכסהPההילוכים למצב 

תא המנוע כאשר המנוע פועל, כדי להניח

למנוע להתקרר.

אינה ה לאחר זמן מה וודא שתצוגת האזהר

דולקת יותר. אם התצוגה אינה מוצגת יותר, ניתן

האם תצוגת האזהרלהמשיך לנהוג בבטחה. 

עדיין דולקת או מופיעה מדי פעם, אנו ממליצים

כבך.בדיקת רלך לדאוג ל

מוצגת:] ה [כאשר תצוגת האזהר

ם להתקן, הגורCVTבר חריג ב� ה דייתכן שקר

םכב  בהקדהבטיחות לפעול. בדוק את הר

כזהאפשרי במוסך מורשה, אנו ממליצים במר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

בת ההילוכים)רש טיפול לתיה האט  או נדהמיד

בת הילוכים רציפההפעלה של תי
(CVT)

זהירות

לפני שאתה בוחר הילוך בעת שמנוע פועל£
כב נייח, לחץ באופן מלא על דוושת הבלם,והר

כב לזחול.כדי למנוע מהר
בתכב יתחיל לנוע מיד לאחר שילוב תיהר

הילוכים רציפה, בפרט כאשר מהירות המנוע
גבוהה, בהילוך סרק גבוה או כאשר מיזוג  האוויר
פועל, שחרר את הבלמים כאשר אתה מוכן

להתחיל בנסיעה.

לחץ תמיד על דוושת הבלם ברגל ימין.£
לחיצה ברגל שמאל עלולה לגרום להשהיית

ה חירום.תגובת הנהג במקר

כדי למנוע האצה פתאומית, לעולם אל תריץ£
את המנוע, כאשר אתה מעביר את בורר

 (הילוךN  (חניה) או ממצב Pההילוכים ממצב 
סרק).

זהירות
הפעלת דוושת ההאצה בעת שהרגל השנייה£

מונחת על דוושת הבלם עלולה להשפיע באופן
םבלאי מוקדשלילי על יעילות הבלימה, ולגרום ל

פידות הבלמים.של ר

ך.רב נכון הילוכים בהתאם לתנאי הדשל£
D ךוליהב הדיריב רוחאל “טיישת” לא םלועל

Lבית) או ת הילוך ונהיגה ספורטי (הורדDsאו 
ב. הילוך משולR(נמוך) או לפנים כאשר 

רשאם פעולת המנוע מופסקת, הכוח הנד
ללחיצה על דוושת הבלם או לשליטה בגלגל

ההגה גדל, וקיימת סכנה תאונה.

,הצוחל םימלבה תשווד םא עונמה תא ץירת לא£
כב נייח.כאשר הר

.CVTזה עלול לגרום נזק ל� 
בנוסף, כאשר אתה לוחץ על דוושת ההאצה
בעת שאתה מחזיק את דוושת הבלם לחוצה

 (נסיעה),Dובורר ההילוכים נמצא במצב 
גתמהירות המנוע לא תעלה למהירות המוש

(הילוך סרק).Nב כאשר בורר ההילוכים במצ

האצה לעקיפה

, לחץ על דוושת ההאצהDם האצה נוספת במצב לש
בת ההילוכים הרציפה תורידעד סוף מהלכה. תי

הילוך באופן אוטומטי.

ת הילוכים, לאבעת הפעלת הידיות להעבר£
חשות הורדות הילוכים כאשר דוושתמתר

ההאצה נלחצת עד סוף מהלכה לרצפה.
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ה הער 

הנהיגה בעליה/יריד

  נהיגה בעליה

בת ההילוכים מונעת העלאות הילוך מיותרות, גםתי

ת ומספקת נהיגהכאשר דוושת ההאצה משוחרר

חלקה.

ה  נהיגה ביריד

בת ההילוכים אתבהתאם לתנאים הקיימים תוריד תי

ההילוך באופן האוטומטי, כדי להגביר את בלימת

המנוע. פעולה זו תסייע לצמצם את השימוש בבלם

השירות.

זהירות

המתנה

מזור, ניתןלזמני המתנה קצרים, כגון המתנה בר

ב ולהשתמש בבלמיכב בהילוך משוללהשאיר את הר

השירות.

לזמני המתנה ארוכים יותר כאשר המנוע פועל, יש

 (סרק), ולהפעילNלהעביר את בורר ההילוכים למצב 

את בלם החניה, תוך שימוש בבלמי השירות

כב במצב נייח.ת הרלשמיר

עופישב הצירעב בכרה תא קיזחת לא םלועל£

.הצוחל הצאהה תשוודו בלושמ ךוליה תועצמאב

ימלב תא וא/ו הינחה םלב תא דימת לעפה

.תורישה

ה הער 

חניה

כבכב, הבא תחילה את הרכדי להחנות את הר

ב במלואו את בלם החניהה מוחלטת, שללעציר

 (חניה).Pולאחר מכן העבר את בורר ההילוכים למצב 

גחה, כבהכב ללא השאם בכוונתך לעזוב את הר

תמיד את המנוע וקח את המפתח אתך.

חניה בשיפוע, הקפד להפעיל את בלם החניה,£

מעביר את בורר ההילוכים למצבלפני שאתה

P(חניה). אם תעביר את בורר ההילוכים 

 (חניה) לפני הפעלת בלם החניה,Pלמצב 

ייתכן שתתקל בקשיים בהוצאת בורר

 (חניה) בפעם הבאהPההילוכים ממצב 

כב, ותזדקק להפעיל כוח כדישתנהג בר

 (חניה).Pלהוציא את בורר ההילוכים ממצב 

בת ההילוכים הרציפה אינהכאשר תי

מבצעת שינוי מהירות

בת ההילוכים הרציפה אינה משנה מהירויותאם תי

כבך אינו צובר מספיקבמהלך הנהיגה, או אם ר

ברמהירות כאשר הוא מתחיל בנסיעה בעלייה, הד

בתמצביע על אפשרות שקיימת תקלה בתי

ההילוכים הרציפה אשר מפעילה את התקן

םכב בהקדבדוק את הרהבטיחות. אנו ממליצים ל

האפשרי.

ת מבוקר4WDכת מער

אלקטרונית*

ת אלקטרוניתכת ההנעה הכפולה המבוקרמער

תבות באמצעות בקראחראית לשפר האצה ויצי

תחלוקה של מומנט נהיגה לפנים/לאחור בעזר

בדיפרנציאלה האלקטרוני שבור הבקרהפעלה של חי

האחורי.

תאם בלם החניה מופעל במהלך נהיגה, בקר£

חלוקת המומנט לפנים/ לאחור תפסיק

לפעול והגלגלים האחוריים יינעלו ביתר קלות.

ת אלקטרונית מבוקר4WDכת מער
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ה הער 

               תפקודמצב נהיגה

.תינוכסח הגיהנל דעוימ הז בצמ

ך כלל מצב הנהיגה הוארבד

גת חיסכון,מית להשהנעה קד

אך בהתאם לסחרור הגלגל

תופעל הנעה כפולה.

4WD ECO
הנעה כפולה

חסכונית

4WD AUTO
הנעה כפולה
אוטומטית

4WD LOCK
הנעה כפולה

נעולה

קרא בעיון את פרק “הפעלת ההנעה הכפולה“

בעמוד 52
6, ונהג בבטחה ובזהירות.

בורר מצב נהיגה

ניתן להחליף מצב נהיגה בלחיצה על המתג, בעת

 או מצב הפעלהONשמתג ההצתה נמצא במצב 

.ONנמצא במצב 

אם אתה לוחץ על המתג, אתה יכול לשנות את מצב

,4WD ECO, 4WD AUTOר הבא: דהנהיגה בס

4WD ECO ,4WD LOCK.

תיטמוטוא הרקב תמייק הז בצמב

של חלוקת מומנט ההנעה לכל

לתנאיבעת הגלגלים, בהתאםאר

הנהיגה.

מצב זה נועד לנהיגה בתנאי

כים מכוסותרהחלקה כגון בד

בשלג או על חול. מומנט ההנעה

הגדול המופעל על הצמיגים

האחוריים מאפשר להיחלץ

תמאזורים חלקים ומתאפשר

נהיגת חזקה בכל הטווחים.

מצב נהיגה

בחר את מצב הנהיגה משלושת סוגים הבאים

בהתאם לתנאי הנהיגה.

נהיגה בהנעה כפולה דורשת מיומנות נהיגה

מיוחדות.

זהירות

אל תפעיל את בורר מצב נהיגה כאשר הגלגלים£

ך מכוסה בשלג אורמיים מסתחררים על דהקד

כב עלול לזנק לכיוון בלתיבמצבים דומים. הר

צפוי.

4WDבשות וסלולות במצב כים ירנהיגה על ד£
LOCK, שערהו קלדה תכורצת תא ריבגת.

         מחוון מצב נהיגה

LCDצג LCDצג 

צבע אחדצבעוני

מצב נהיגה

ניתן להחליף את מצב הנהיגה במהלך הנהיגה£

או במצב נייח.

מחוון מצב נהיגה

באופן רגיל המחוון דולק כאשר מתג ההצתה נמצא

. ולאחר מכןON או מצב ההפעלה במצב ONבמצב 

מוצג מצב נהיגה שניות מספר לאחר שהמנוע

הותנע.

מצבי הנהיגה מוצגים באופן הבא:

הנעה כפולה
4WD ECO4WD-E

חסכונית

  הנעה כפולה
4WD AUTO-

אוטומטית

הנעה כפולה
4WD LOCKLOCK

נעולה

 צבעוני, מצב הנהיגהLCDכב המצוידים בצג בכלי ר

במוצג כחלון קופץ במסך המידע של התצוגה הר

תכליתית במהלך החלפת מצב הנהיגה.

ת אלקטרונית מבוקר4WDכת מער
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ב מסך המידע לתצוגתולאחר כמה שניות ש

מת.הקוד

הנעה כפולה

חסכונית

       מצב נהיגה                    תצוגה

הנעה כפולה

אוטומטית

הנעה כפולה

נעולה

זהירות זהירות
אם מחוון מצב הנהיגה הנבחר מהבהב, מצב£

ביכיהנהיגה מועבר באופן אוטומטי להגן על ר

כת ההנעה.מער

ה מוצגת גם במסך המידעתצוגת האזהר

ב תכליתית.בתצוגה הר

 צבעוני)LCDה (צג תצוגת אזהר

הורד את המהירות, ואם המחוון נכבה לאחר

נהיגה לזמן מה, המשך לנהוג כמו לפני כן.

 בצבע אחד,LCDכב המצוידים בצג בכלי ר

) יהבהב4WD-E LOCKמחוון מצב נהיגה (

לסירוגין.

 מהבהב, אירעה4WDאם מחוון מצב הנהיגה £

ת באופן המבוקר4WDכת תקלה במער

אלקטרוני והתקן הבטיחות הופעל. כמו כן,

ה במסך המידע שלמוצגת תצוגת אזהר

ב תכליתית.התצוגה הר

 צבעוני)LCDה (צג תצוגת אזהר

רש שירות(נד

)4WDכת למער

כת(חימום יתר של מער

4WD האט (

כז שירות מורשה שלכב במרבדוק את הר דאג ל

ס.מיצובישי מוטור

 בצבע אחד, מחווןLCDכב המצוידים בצג לכלי ר

) יהבהב בו זמנית.4WD-E LOCKמצב נהיגה (

ה, סוג ומותגהשתמש תמיד בצמיגים במיד£

כתת, מערזהים, וללא הבדלים בבלאי. אחר

4WDת אלקטרונית לא תפעל כהלכה, המבוקר

 (חימום4WDכת ת מערוייתכן כי תופק אזהר

יתר או שירות).

ת אלקטרונית מבוקר4WDכת מער
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ה הער 

ON במצב ECOכאשר מתג מצב 


4WD מופעל במצב נהיגה  ECOאם מתג ה

AUTO
. 4WD ECO, ישתנה מצב הנהיגה ל


 מכובה, יחזור מצב הנהיגה ל
 ECOאם מתג ה

4WD AUTO .

” בעמוד  62
ECO .5עיין בנושא “מתג מצב 

אם מצב הנהיגה מופעל בכל מצב אחר אחרי£


, לא ישתנה מצב4WD ECOהמעבר ל

בויו של מתג ה
בות כיהנהיגה אפילו בעק

ECO.

S-AWCבתה דינמית משולכת בקרהיא מער

ה את ביצועי הנהיגה, את הביצועים בפניותהמגביר

חב של תנאי נהיגהכב במגוון רבות הרואת יצי

כות הבאות:באמצעות ניהול של המער

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

 S-AWC*

ת�על של כל הגלגלים)(בקר

זהירות

. גם היאS-AWCה על אל תסתמך יתר על המיד£

לא מסוגלת לעצור את חוקי הפיזיקה הפועלים

בותכות רכת זו, כמו למערכב. למערעל הר

אחרות, מגבלות שאינן מאפשרות לשמור על

בות. נהיגה פרועהה בכל הנסיהאחיזה ועל הבקר

עלולה להוביל לתאונה. באחריות הנהג לנהוג

ך ובתנאי מזגרב בתנועה, בדבזהירות ולהתחש

האוויר.

ה הער 

ת אלקטרוניתהנעה כפולה מבוקר

כתת אלקטרונית היא מערהנעה כפולה מבוקר

בותת את ביצועי ההאצה ואת היציהמשפר

ת החלוקה של מומנט ההינעבאמצעות בקר

מיים והאחוריים בהתקןהמועבר לגלגלים הקד

האלקטרוני המותקן במכלול הדיפרנציאל האחורי.

אם בלם החניה נמשך למעלה במהלך נהיגה,£

חלוקת מומנט ההינע תיאלץ להיפסק,

בות זאת הגלגלים האחוריים יינעלו ביתרובעק

קלות.

)AYCבסוב פעילה (ת סבקר

AYCכת בעלת תפקוד הגבלה של היא מער

בסוב. היאת סדיפרנציאל שמאלי
ימני ותפקוד בקר

ת את כוח הבלימה/הנהיגה הימני/שמאלימבקר

*AFDכות הבאות: באמצעות ניהול של המער

EPSמי פעיל), בלימה, (דיפרנציאל קד

:*AFD מי פעיל) (דיפרנציאל קד

מכלול הדיפרנציאל המגביל את מהירות הדיפרנציאל

מי השמאלי
ימני באמצעות הפעלת מצמדהקד

ה.ה אלקטרוני המותקן במכלול ההעברבקר

תפקוד הגבלה של דיפרנציאל שמאלי�

ימני

בותתפקוד זה מגביר את ביצועי הנהיגה ואת יצי

כב בכך שמונע סחרור סרק של הגלגל בנהיגההר

בכביש חלק או אם הגלגל הימני והשמאלי נוסעים

על משטחים שונים.

בסובת סתפקוד בקר

בותוכב ואת יציתפקוד זה משפר את ביצועי הר

בפניות באמצעות ניהול של כוח הפנייה (מומנט

ת ההבדל בכוח ההנעהבסוב) באמצעות בקרס

המועבר לגלגלים הימניים ולגלגלים השמאליים וכוח

בוב גלגלכב לא פונה בתגובה לסיהבלימה, כאשר הר

S-AWC*על של כל הגלגלים) (בקר
ת
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זהירות

בוב גלגל הגה מהיר אובות סיההגה, לדוגמה בעק

ך חלקה.רבד

זהירות

ת את ביצועית כוח הבלימה לא משפרבקר£

בכב, לפיכך הקדש תשומת לה של הרהעציר

בטיחות במסלול נהיגתך.ת למיוחד

S-AWC     מצב נהיגה

בחר את אחד ממצבי הנהיגה הבאים לפי תנאי

הנהיגה.

S-AW
תפקוד

מצב נהיגה

מצב זה נועד לנהיגה חסכונית.

בת הנעהת מחדל משולכבריר

מית, והנעה כפולה מופעלתקד

בתנאי החלקת גלגלים.

 מופעלNORMALמצב נהיגה 

בשה או רטובהך סלולה ירבנהיגה בד

. הוא מבקר מומנט הנעה/’וכד

מיבלימה המועבר בין גלגל קד

מי ימני ובין גלגליםשמאלי לגלגל קד

מיים לאחוריים בהתאם לתנאיקד

נהיגה. מצב זה אחראי לתצרוכת

ה.דלק נמוכה ולנהיגה מהיר

מצב זה מתאים בעיקר לנהיגה

כים מושלגות, מכיוון שהוארבד

ך חלקה.רבות בדמשפר יצי

מצב אחיזה גבוהה. מצב זה נועד

לנהיגה בתנאי שטח קשים ולחילוץ

כב. כמו כן, הוא מפעיל נהיגהר

בהנעה כפולה חזקה ממהירות

נמוכה לגבוה בכביש רגיל.

AWC
ECO

S-AW
תפקוד

מצב נהיגה

NORMAL

SNOW

LOCK

הפעלת נהיגה כפולה דורשת מיומנויות נהיגה

מיוחדות.

קרא בעיון את הנושא “הפעלת הנעה כפולה“

בעמוד 52
6 ונהג בזהירות.

S-AWC     בורר מצב

ניתן להחליף את מצב הנהיגה בלחיצה על המתג

כת ההפעלה במצבבעוד שמתג ההצתה או מער

ON.

בלחיצה על המתג באפשרותך לשנות מצב הנהיגה

,AWC ECO, NORMAL ,SNOWר הבא: דבס

LOCK, AWC ECO.

אל תפעיל את בורר מצבי הנהיגה אם הגלגלים£

מיים מסתחררים על כביש מושלג אוהקד

כב עלול לזנק בכיוון בלתיבתנאים דומים. הר

צפוי.

 מעלהLOCKבש במצב נהיגה בכביש סלול י£

מת הרעש.את תצרוכת הדלק ואת ר

S-AWC*על של כל הגלגלים) (בקר
ת
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זהירות ה הער 

ניתן להחליף במהלך נהיגה או במצב נייח.£

זהירות

S-AWCהצגה של מצב נהיגה 

 נבחרAWC ECOדוגמה: מצב 

במצב הנהיגה שנבחר כעת מוצג בתצוגה הר

תכליתית. בנוסף, כאשר מצב הנהיגה מוחלף המצב

החדש מופיע על הצג כחלון קופץ במסך המידע

ב תכליתית.של התצוגה הר

תצוגת מצב הנהיגה תופיע במסך המידע לכמה

שניות ותיעלם, כדי לפנות מקום למסך המקורי.

אם מחוון מצב הנהיגה שנבחר מהבהב,£

מצב הנהיגה מתחלף אוטומטית, כדי להגן

כת ההנעה.בי מערכיעל ר

ה במסך המידעכמו כן, תוצג תצוגת האזהר

ב תכליתית.של התצוגה הר

 צבעוני)LCDה (צג תצוגת אזהר

) מהבהב,4WDאם מחוון מצב הנהיגה ( £

 והופעלS-AWCכת ארעה תקלה במער

ה מוצגתהתקן בטיחות. תצוגת האזהר

ב תכליתית.במסך המידע של התצוגה הר

 צבעוני)LCDה (צג תצוגת אזהר

האט ואם המחוון נעלם המשך לנהוג כפי

שנהגת לפני כן.

כז שירותבדיקה במרכב להבא את הר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

ה, סוגהקפד להשתמש בצמיגים במיד£

ת,מת בלאי. אחרומותג מפורטים ובאותה ר

 לא תהיה תקינה, וייתכןS-AWCכת מער

4WDכת ה של מערכי תוצג תצוגת האזהר
בצע שירות).רש ל(חימום יתר או נד

S-AWCתצוגת הפעלה של 

 במסךS-AWCניתן להציג את מצב ההפעלה של 

ב תכליתית.המידע של התצוגה הר

S-AWC*על של כל הגלגלים) (בקר
ת
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ה הער  כדי להציג את מצב ההפעלה לחץ על מתג התצוגה

ב תכליתית, כדי לעבור למסך המידע.הר

עיין בנושא “מסך מידע (כאשר מתג ההצתה או

) בעמוד 6
ON.5כת ההפעלה במצב מער

דוגמת תצוגה

 מוצג.S-AWCמצב ההפעלה של 

תצוגה של תפקוד הגבלת דיפרנציאל∞

העוצמה של הגבלת הדיפרנציאל (בין הגלגלים

מיים לאחוריים ובין הגלגלים השמאליים לימניים)הקד

ף קווי.ת גר של התצוגה בצורEמוצגת באזור 

בסובת סתצוגה של בקר∞

ף קווי.בסוב מוצגת בגרהכמות של מומנט הס

A, D
כז הכובדבסוב בכיוון השעון במר מומנט ס

כבשל הר

B, C
כזבסוב נגד כיוון השעון במרמומנט ס

כבהכובד של הר

ה אזהר

כז תמיד בנהיגה שלך. אל תסיר את עיניךהתר£

ך. הסחות דעת בנהיגהרבך מהדואת תשומת ל

עלולות להוביל לתאונה.

 מופעלECOכאשר מתג 

,ECO מופעל מתג ה
NORMALאם במצב נהיגה 

.AWC ECOיתחלף מצב הנהיגה למצב 

 יתחלף מצב הנהיגה ל
ECOבוי מתג ה
לאחר כי

NORMAL.

” בעמוד 62
ECO.5עיין בנושא “מתג 

אם נבחר מצב הנהיגה אחר אחרי שהופעל£

, לא יתחלף מצב הנהיגהAWC ECOמצב 

.ECOבוי מתג ה
גם לאחר כי

כתכים סלולות. אולם מעררכבך תוכנן לשימוש בדר

ת לך מדיההנעה הכפולה הייחודית שלו מאפשר

כי עפר,רכים שאינן סלולות, בדרפעם לנסוע גם בד

באתרי פיקניק ובאתרים דומים נוספים.

כת זו לא מבטיחה רק שליטה טובה יותר עלמער

תכים סלולות, אלא גם מאפשררבשים ודפני שטח י

כים חלקות,רך טובה יותר בנהיגה על דראחיזת ד

רטובות או מושלגות, וכאשר נחלצים מתוך בוץ.

כבך לא מתאים לשימוש בתנאי שטח קשיםאך ר

ה בתנאים קשים.או לגריר

חשוב במיוחד לציין כי ההנעה עלולה לא להעניק

מספיק יכולת בטיפוס בעלייה ובלימת מנוע בירידות

תלולות. השתדל להימנע מנסיעה בשיפועים תלולים.

ב לנקוט אמצעי זהירות כאשר אתהכמו כן אתה חיי

נוהג על חול ובבוץ או חוצה מים, מפני שייתכן שלא

בות מסוימות.ך מספקת בנסירתהיה אחיזת ד

הפעלת ההנעה הכפולה

הפעלת הנעה כפולה
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ה הער 

בהם הצמיגים עלוליםהימנע מנהיגה באזורים ש

להיתקע בחול עמוק או בבוץ.

ה אזהר

בכליה שה על העובדאל תסתמך יתר על המיד£

כב עם הנעהכב זה יש הנעה כפולה. גם לכלי רר

כת ויכולת מוגבלתכפולה יש מגבלות מער

ך. נהיגה פרועהרבות ואחיזת דלשמור על יצי

עלולה להוביל לתאונות. נהג תמיד בזהירות וקח

ך.רבון את תנאי הדבחש

ךר דכב כזה בנהיגה עלהפעלה לא נכונה של ר£

סלולה או בשטח עלולה לגרום לתאונה או

בה אתה ונוסעיך עלולים להיפצעהתהפכות, ש

באופן חמור או קטלני.

עקוב אחר כל ההוראות וההנחיות בספר£

הנהג.

שמור על מהירות נמוכה ואל תנהג מהר£

יותר מהתנאים האפשריים.

ה הער 

ה הער 

זהירות

כים משובשות יכולה להקשות עלרהיגה בדנ£
ך שאינה סלולה,רכב. לפני שאתה נוסע בדהר

בוצעו כל עבודות התחזוקה והטיפוליםוודא ש
כב. הקדשבדיקת הרתיים ושדאגת לגרהש

ב למצב הצמיגים ובדוק את לחציתשומת ל
האוויר בצמיגים.

ס אינה אחראיתת מיצובישי מוטורחבר£
מו או לפציעות, ואין אףלנזקים כלשהם שייגר

ב הפעלה בלתי נכונה אוה עקחבות מציד
כב. כל הטכניקות שלרשלנות בהפעלת הר

כב תלויות במיומנות ובניסיון שלהפעלת הר
המפעיל ושל צדדים משתתפים אחרים. כל
סטייה כלשהי מההמלצות ומההוראות
המצוינות לעיל תהווה סיכון שלהם באחריותם

בד.בל

כברש לכלי רה הנדחק העצירב כי מרשים ל£
כב עםעם הנעה כפולה שונה מעט מכלי ר

ך מכוסהרמית. כאשר אתה נוהג בדהנעה קד
ך חלקה או בבוץ, הקפד לשמוררבשלג, בד

כב שלפניך.כבך לרחק מספיק בין רעל מר

בת להיות זקופה יותר. כוונןתנוחת הנהיגה חיי£
ב לתנוחת נהיגה טובה, כדי להשיגאת המוש
בית בהפעלת הדוושות וגלגל ההגה.נוחות מר

ת הבטיחות.ת את חגורוודא כי חגר

ך לא סלולה בדוק כל חלקרלאחר נהיגה בד£
כב ביסודיות במים.כב, ושטוף את הרשל הר

יגהת ותחזוקה לאחר נהעיין בפרק “ביקור
כים משובשות“ ובפרק “תחזוקה“.רבד

תמבוקר     4WD LOCK)  4WDמצב נהיגה  £
ךר לנהיגה בדLOCK (S-AWC)אלקטרונית) או 

בשה וסלולה יגדיל את צריכת הדלק ועלולי
להפיק רעשים.

בובים בפניות חדותסי

4WDה במצב בוב בפנייה חדכאשר מבצעים סי

LOCK ת אלקטרונית) או מצב(הנעה כפולה מבוקר

(S-AWC) LOCK  במהירות נמוכה, אתה עשוי לחוש

בשינו  קל בהיגוי, הדומה לתחושת הפעלת בלמים.

ה והוא נובע מכךמצב זה נקרא בלימה בפנייה חד

חק שונהבעת הגלגלים נמצא במרשכל אחד מאר

כב עם הנעהמהפנייה. תופעה זו ייחודית לכלי ר

ה זה, יישר את גלגל ההגה או עבורכפולה. במקר

.למצב נהיגה אחר

כים מושלגות או מכוסותרבד

חבקר

  או4WD AUTOבע את בורר מצב הנהיגה ל
 ק

ת אלקטרונית) או מבוקר 4WD LOCK )4WDמצב 

(S-AWC) SNOW ך, ולאחר מכןרבהתאם לתנאי הד

רגה על דוושת ההאצה לתחילת נסיעהלחץ בהד

חלקה.

מומלץ להשתמש בצמיגי שלג ו/או£

בשרשראות צמיגים.

כב שלפניך.בין הרחק בטוח בינך לשמור מר£

הימנע מבלימות פתאומיות והשתמש

ת הילוכים).בבלימת המנוע (הורד

הפעלת הנעה כפולה
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זהירות
הימנע מבלימה פתאומית, האצה פתאומית£

ופניות חדות.

כב עלול להחליק ואתה עלול לאבד אתהר

השליטה עליו.

כים חוליות או בוציותרנהיגה בד

 או4WD LOCKבע את בורר מצבי נהיגה ב
 ק

LOCK (S-AWC)רגה על דוושת ולאחר מכן לחץ בהד

בההאצה  לתחילת נסיעה חלקה. שמור על לחץ יצי

ככל האפשר על דוושת ההאצה, ונהג במהירות

נמוכה.

כבכב תקוע ואתה מנסה לטלטל את הראם הר£

כב ריקב לרביכדי לחלצו, וודא שהאזור מס

מאנשים ומעצמים. תנועת הטלטול עלולה

כב לזנק פתאום לפנים/לאחור ולפצועלגרום לר

או לגרום נזק לעצמים קרובים.

ה אזהר

זהירות

כב נהיגה פרועה על פני שטחאל תכפה על הר£

ך רגילים, המנוערחוליים. בהשוואה לתנאי ד

כת ההנעה פועלים במאמץבי מערכיושאר ר

חריג, כאשר אתה נוהג על פני שטחים כאלה.

מצב כזה עלול להוביל לתאונות.

אם המנוע מתחמם חימום יתר או אם כוח£

כב, החנההמנוע פוחת פתאום בעת הנהיגה בר

כב במקום בטוח. לפרטים נוספיםמיד את הר

עיין בנושא “התחממות יתר של המנוע

רושים.בעמוד 8�4 ונקוט את אמצעים הד

ה הער 

הימנע מבלימה פתאומית, האצה פתאומית£
ופניות חדות. פעולות כאלה עלולות לגרום

כב להיתקע.לר
כים חוליות או בוציות,רכב נתקע בדאם הר£

ך כלל לחלצו בתנועות טלטול. הזזרניתן בד
את ידית ההילוכים או את בורר ההילוכים

 
בת  (עם תיRלחלופין בין הילוך ראשון ל
 
בת הילוכים (תיR  ל
 Dהילוכים ידנית), בין 

בת הילוכים רציפה), תוך לחיצהאוטומטית, תי
קלה על דוושת ההאצה.

הך לא סלולה עלולה לגרום לחלודרנהיגה בד£
ב ביסודיות לאחר שימושככב. שטוף את הרבר

כב.כזה בר

ך מוצפת במיםרנהיגה בד

בים, לא ניתן להמשיךאם המעגלים החשמליים נרט

ך מים אלארכב. לכן הימנע מנהיגה דלהפעיל את הר

ך מים היארחי בהחלט. אם נהיגה דבר הכראם הד

בלתי נמנעת, נקוט בתהליך הבא:

בדוק את עומק המים ואת השטח, לפני שאתה

ך מכשול מים. נהג בזהירות כדירמנסה לנהוג ד

להימנע מהתזות מים חריגות.

זהירות

ך מים כאשר עומקם עולהרלעולם אל תנהג ד£

כבך, הסרנים או צינורבורי הגלגלים של רעל ט

הפליטה. אל תשנה את מצב ידית ההילוכים

בת הילוכים ידנית) או את מצב בורר(תי

בתבת הילוכים אוטומטית, תיההילוכים (תי

ך מים.רהילוכים רציפה), בעת הנהיגה ד

ך מים יכולה להשפיע באופןרנהיגה תכופה ד£

כב. אנוך חיי השירות של הרשלילי על אור

בדוק אותו ולתקנו.כב, לממליצים להכין את הר

ך מים הפעל את הבלמים כדירלאחר נהיגה ד£

לוודא שהם  פועלים כהלכה. אם הבלמים

בש אותםרטובים ואינם מתפקדים כהלכה, יי

בנהיגה איטית כאשר אתה לוחץ לחיצות קלות

כבעל דוושת הבלמים. בדוק כל חלק בר

בזהירות.
ה בשיפועים תלוליםטיפוס/יריד

בלום כהלכהבשיפועים תלולים, לא ניתן לטפס ול
כב. הימנע מנהיגה בשיפועים תלולים, גם אםעם הר

כב מצויד בהנעה כפולה.הר

הפעלת הנעה כפולה
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בדיקה ותחזוקה לאחר

נהיגת שטח

בצעך קשים, הקפד לרכב בתנאי דלאחר הפעלת הר

את פעולות הבדיקה והתחזוקה הבאות:

כב לא ניזוק מסלעים, חצץ וכו‘.בדוק שהר£

כב במים.ב את הרשטוף היט£

סע לאט תוך לחיצות עדינות על דוושת הבלם,

בש את הבלמים. אם הבלמים אינםכדי ליי

בדוק אותםפועלים כהלכה, אנו ממליצים לך ל

ם ככל האפשר.מוקד

בש וכדומה אשר סותמיםב יהסר חרקים, עש£

את המצנן.

בתלאחר נסיעה במים בדוק את המנוע, את תי£

ההילוכים ואת שמן הדיפרנציאל. אם השמן או

הגריז עכור בשל הלכלוך במים, יש להחליפו

בשמן או גריז חדש.

בשרו מים, ייכב. אם חדבדוק את  פנים של הר£

ב את השטיחים.היט

רו מיםבדוק את הפנסים הראשיים. אם חד£

לנורות שלהם, אנו ממליצים שתנקז אותם.

צמיגים וגלגלים

בעתמאחר שמומנט ההנעה מועבר לכל אר

כב בהנעה כפולה מושפעיםהגלגלים, ביצועי הר

באופן ניכר ממצב הצמיגים.

ת לצמיגים.ב מיוחדהקדש תשומת ל

כב בכל הגלגלים רק צמיגים שעומדיםהר£

במפרט.  ראה “צמיגים וגלגלים“ בעמוד

.11
13

בעת  הגלגלים והצמיגים בגודלוודא שכל אר£

וסוג אחידים.

רשת החלפת צמיגים אובמקרים בהם נד

חישוקים, החלף בו זמנית את כולם.

בב צמיגים לפני איתור הבדלי שחיקהבצע סיש ל£

מיים לאחוריים.בין הצמיגים הקד

ביצועים טובים  כאשר קיימיםלא ניתן לצפות ל

בב צמיגים“הבדלי שחיקה בין הצמיגים. ראה “ס

10
.בעמוד 14

דיר.בדוק את לחץ האוויר בצמיגים באופן ס£

זהירות

ה זהה, מאותוהשתמש תמיד בצמיגים במיד£

יצרן ודגם וללא סימני שחיקה.

תתם, היצרן, הסוג ומידשימוש בצמיגים שמיד

מו לעלייתהשחיקה שלהם שונים, יגר

ה של שמן הדיפרנציאל ונזקהטמפרטור

כת ההנעהה מכך, מערכת ההנעה. יתרלמער

ב שעלול לגרום לנזילותתהיה נתונה לעומס ר

שמן, להיתפסות של חלקים או לתקלות

רציניות אחרות.

הגריר

אמצעי זהירות לנהיגה

כב המצויד בהנעהבר

(4WD)     כפולה

בדיקה ותחזוקה לאחר נהיגת שטח
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הפעלת המצמד

שילוב מהיר או חלק של המצמד כאשר המנוע פועל

בת ההילוכים,במהירות גבוהה יגרום נזק למצמד ולתי

ך חזק מאוד.רמפני שכוח אחיזת הד

הפעל את הדוושה לאט ובמלואה.

ה אזהר

זהירות
כב המצויד בהנעה כפולה כאשרל תגרור רא£

שלו נגרריםמיים או האחורייםהגלגלים הקד
) כמתואר באיור.B או Aעל הקרקע (בדגם 

כת ההנעה או חוסרבר עלול לגרום נזק למערהד
ה.בות בגריריצי

כב עם הנעה כפולה, השתמשאם אתה גורר ר
.D או מסוג Cבציוד המתואר באיור מסוג 

” אי אפשר לגרור4WD ECOגם במצב נסיעה “£
מיים או האחורייםכב עם הגלגלים הקדאת הר

על הקרקע.

כב עם הנעה כפולההגבהת ר

כב נמצא עלאל תתניע את המנוע כאשר הר£

המגבה.

כבהצמיג שעל הקרקע עלול להסתובב והר

עלול ליפול מהמגבה.

בלימה 

כת הבלימה חיוניים להפעלהכל החלקים של מער

כבבדוק את הרכב.  מומלץ לבטיחותית של הר

בספרבועים בהתאם למפרט שבמרווחי זמן ק

השירות.

זהירות
 הימנע מהרגלי נהיגה הכרוכים בבלימה חזקה,£

ולעולם אל תניח את רגליך על דוושת הבלם

בר יגרום להתחממות יתרבעת נסיעה. הד

בלאי מואץ.ול

כת בלימהמער

כת הבלימה מחולקת לשני מעגלי בלימה, כמומער

ה של כשל אחדכב מצויד בבלמי כוח. במקרכן הר

המעגלים, המעגל השני ממשיך לתפקד ומאפשר

ת הכוחכב מאבד את הגברכב. אם הרת הרעציר

בלימה, הבלמים ממשיכים לפעול. במצבים אלה,ל

גם אם דוושת הבלמים מגיעה לסוף מהלכה או

ב יותרת ללחיצה, המשך ללחוץ עליה בכוח רמתנגד

חק גדול יותר מהרגיל.ולמר

ם האפשרי הקפד לתקן אתהפסק לנהוג בהקד

כת הבלמים.מער

ה אזהר

ה כאשר המנוע כבוי.לעולם אל תנהג ביריד £

אם תכבה את המנוע במהלך נסיעה, תגבור

כת הבלמיםהבלימה יפסיק לפעול וכמו כן מער

לא תפעל כהלכה.

אם הופסק  תגבור הבלימה או אם אחד מעגלי £

 דאג,לועפל קיספמ םיילוארדיהההבלימה 

כב.בדוק מיד את הרל

התצוגת אזהר

ת בלמים נדלקת כדי לציין כי קיימתנורית אזהר

ה מוצגת גם בתצוגהכת הבלמים. אזהרתקלה במער

ת בלמים“ב תכליתית. עיין בנושא “נורית אזהרהר

ת בלמים“ בעמודים 49
5,ובנושא  “תצוגת אזהר

.5
52

כאשר הבלמים רטובים

כת הבלמים בנסיעה במהירות איטיתבדוק את מער

מיד לאחר ההתנעה, במיוחד כאשר הבלמים רטובים

כדי לוודא שהם מתפקדים כרגיל.

שכבת מים עלולה להיווצר על בלמי דיסק ולמנוע

ך שלוליותרם עז, דבלימה רגילה. לאחר נהיגה בגש

בש אתה, ייכב נשטף. אם זה קוראו לאחר שהר

הבלמים בנהיגה איטית תוך לחיצות קלות על דוושת

הבלם.

בלימה
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ה הער 

ה הער 

ה אזהר

פידות בלמיםר

הימנע ממצבי בלימה עזה.£
בלמים חדשים זקוקים להרצה באמצעות
הפעלה מתונה במהלך 200 הק“מ הראשונים.

הבלמני הדיסק מסופקוים עם התקן אזהר£
המפיק קול צרימה מתכתית בעת הבלימה, אם

פידות הבלמים הגיעו לסף הבלאי המותר. אםר
אתה שומע את הקול הזה, דאג להחליף מיד

פידות הבלמים.את ר

זהירות

כבת הרפידות בלמים בלויות מקשות על עצירר£

ועלולות לגרום תאונה.

סייען זינוק בעלייה מקל על תחילת הנסיעה בעלייה

כב לאחור. הוא שומר עלרות הררדעל ידי מניעת היד

כוח הבלימה במשך כשתי שניות, כאשר אתה מזיז

את רגלך מדוושת הבלמים לדוושת ההאצה.

אל תסתמך יותר מדי על סייען זינוק בעלייה£

בותכב לאחור. בנסישימנע את תנועת הר

מסוימות, גם אם סייען זינוק בעלייה מופעל,

כב עלול לנוע לאחור אם דוושת הבלם אינההר

כב עמוס בכבדות או אםלחוצה דיה, אם הר

ך מאוד תלולה או חלקה.רהד

סייען זינוק בעלייה אינו מתוכנן  לעצור את£

כב במקום בעליות ליותר מ� 2 שניות.הר

כאשר פניך לכיוון העלייה אל תסתמך על סייען£

כב נייח, כתחליףזינוק בעלייה שיחזיק את הר

ללחיצה על דוושת הבלם. אם תעשה זאת,

אתה עלול לגרום תאונה.

LOCKאל תסובב את מתג ההצתה למצב £
 או העבר את מצב ההפעלה ל�ACCאו למצב 

ACC או OFFבעת שסייען זינוק בעלייה ,

בפעולה. סייען זינוק בעלייה עלול להפסיק

ם תאונה.לפעול, וכתוצאה מכך עלולה להיגר

הנהיגה  ביריד

שוב לנצל את יתרון, חבעת נהיגה בירידות תלולות
ת הילוך, כדי למנועכב בהורדבלימת המנוע של הר

חימום יתר של הבלמים.

ה אזהר

להפעלהסייען זינוק בעלייה* 

כב לחלוטין באמצעות דוושתעצור את הר1.

הבלם.

בת הילוכים ידנית הצבכב המצוידים בתיבכלי ר2.

את ידית ההילוכים בהילוך ראשון.

בת הילוכים אוטומטיתכב המצוידים בתיבכלי ר

בת הילוכים רציפה, הצב את בורראו תי

.Dההילוכים במצב 

כאשר אתה נוסע לאחור בעלייה, הצב את£

.Rההילוכים בורר ההילוכים במצב ידית

שחרר את דוושת הבלם וסייען זינוק בעלייה3.

ימשיך להפעיל את כוח הבלימה המופעל בעת

ך.ה ל
 2 שניות בערהעציר

לחץ על דוושת ההאצה וסייען זינוק בעלייה4.

כברגה את כוח הבלימה, כאשר הריפחית בהד

יתחיל לנוע.

סייען זינוק בעלייה מופעל כאשר אחד£

התנאים הבאים מתקיים:

המנוע פועל.£

(סייען זינוק בעלייה לא יופעל בעת שהמנוע

מותנע, או מיד לאחר שהמנוע הותנע).

סייען זינוק בעלייה*

אל תשאיר חפצים כלשהם ליד דוושת הבלם£
ואל תניח לשטיח הרצפה להחליק מתחת

ת, לא ניתן יהיה ללחוץ על דוושתלדוושות. אחר
ך בלימת חירום.הבלם במלואה בעת שיהיה צור

וודא שניתן להפעיל את הדוושה בחופשיות בכל
זמן נתון. וודא ששטיחי הרצפה מוחזקים

במקומם בבטחה.
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ה הער 

ה הער 

בלימה*כת סיוע למער 

התצוגת אזהר

ה/כת, נורית האזהרחשת תקלה במעראם מתר

ה הבאה תידלק.תצוגת האזהר

הנורית אזהר

בת הילוכים ידנית,כב המצוידים בתיבכלי ר£

ידית ההילוכים נמצאת במצב הבא:

כאשר מתחילים בנסיעה בעלייה לפנים][

בד מצבידית ההילוכים נמצאת בכל מצב מל

R.

(סייען זינוק בעלייה יפעל גם אם ידית

N).ההילוכים נמצאת במצב 

[בתחילת נסיעה בעלייה לאחור]

.Rב את ידית ההילוכים במצב יש לשל

(סייען זינוק בעלייה לא יפעל אם הילוך

ב). משולNסרק 

בת הילוכיםכב המצוידים בתיבכלי ר£

בת הילוכים רציפה, בורראוטומטית או תי

.N ו
 Pבד ההילוכים יהיה בכל מצב מל

כב נייח לחלוטין ודוושת הבלם לחוצה:הר£

בלם החניה משוחרר.£

סייען זינוק בעלייה לא יפעל כאשר דוושת£

ההאצה נלחצת לפני שחרור דוושת הבלם.

סייען זינוק בעלייה יפעל גם כאשר נוסעים£

לאחור בעלייה.

התצוגת אזהר

זהירות

ה מוצגת, סייען זינוק בעלייה לאאם האזהר£
יפעל. התחל בנסיעה בזהירות.

כבך במקום בטוח וכבה את המנוע.החנה את ר£
/הרהזאה תירונש קודבו שדחמ עונמה תא ענתה

ה זה, סייען זינוקה כבויה. במקרתצוגת האזהר
בעלייה יפעל שוב באופן רגיל.

אם הן מוסיפות לדלוק או מופיעות מדי פעם,
בדוק אתך לכב. יש צורחובה לעצור מיד את הר

כז שירותכב במוסך מורשה, מומלץ במרהר

ם האפשרי.ס בהקדמורשה של מיצובישי מוטור

רש שירותנד

ASCכת למער

בלימה היא התקן המסייע לנהגיםכת סיוע למער

שאינם יכולים ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלם במצבי

בלימות חירום, והיא מספקת כוח בלימה גדול יותר.

אם דוושת הבלם נלחצת באופן פתאומי, הבלמים

יופעלו בכוח גדול מהרגיל.

זהירות
בלימה אינה התקן המיועדכת סיוע למער£ 

להפעיל כוח בלימה גדול יותר מהספק הבלימה.

חק גדול דיו מכליהקפד תמיד לשמור על מר
כתכב שלפניך, מבלי להסתמך מדי על מערהר

בלימה.סיוע ל

בלימהכת הסיוע ללאחר הפעלתה מער£
ממשיכה להפעיל כוח גדול יותר על דוושת

ה מעט. כדי להפסיקהבלם, גם אם היא שוחרר
את פעולתה, הסר את רגליך מדוושת הבלם.

כת פעילה במהלך נהיגה, תחושאם המער£
כה, שהיא נעהשדוושת הבלם הלחוצה ר

כבבתנועה קטנות בליווי רעש הפעלה או שמר
כב וגלגל ההגה רועדים. אלה הן תופעותהר

בלימה,כת הסיוע להפעלה רגילות של מער
והן אינן מצביעות על תקלה. המשך ללחוץ על

דוושת הבלמים.

בותאתה עלול לשמוע רעש הפעלה בעק£
לחיצה פתאומית על דוושת הבלם במצב נייח.

כת הבלימההרעש אינו סימן לתקלה, ומער
תקינה לחלוטין.

כתה של מערכאשר נדלקת נורית אזהר£
הלמניעת נעילת גלגלים או רק נורית אזהר

כת הסיועבות פעילה, מערת יצישל בקר
ת.בלימה לא מתפקדל

בלימה*כת סיוע למער
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תכת איתות לעצירמער 

חירום*

ה הער 

ה הער 

כת למניעת נעילתערמ 

)ABSגלגלים (

התקן זה נועד להפחית את סיכוי ההתנגשות מאחור

בעת בלימה פתאומית על ידי הבהוב אוטומטי מהיר

כבתו להזהיר את כלי הרשל מאותתי החירום שמטר

תכת האיתות לעצירבים מאחור. כאשר מערהמתקר

החירום פועלת, נורית החיווי של מאותתי החירום

תהבהב במהירות בלוח המחוונים באותו הזמן.

זהירות

,ASCת  או אזהרABSת אם מוצגת אזהר£

ה לא תפעל. עיין בנושאכת האיתות לעצירמער

” בעמוד ABS.6�60ה “נורית/תצוגת אזהר

” בעמודASCה עיין בנושא ”תצוגת אזהר

.6�64

כת מעריכה כידוושת הבלם נלחצה והמער£
כב,זו בלימה פתאומית על פי תאוטת הר

כת למניעתומצב ההפעלה של המער
).ABSנעילת בלמים (

כת איתות[תנאי הפסקת ההפעלה של מער
ת חירום]לעציר

ת.דוושת הבלם משוחרר£

מתג מאותתי החירום נלחץ.£

כת מעריכה שזו אינה בלימת חירוםהמער£
כב ומצב ההפעלה שלעל פי תאוטת הר

).ABSכת למניעת נעילת גלגלים (המער

בה יכולה להיות השפעה על הבלימה.בילתנאי הס

ח, שמן,במהלך בלימה פתאומית כאשר יש שלג, קר

כב עלול להחליק. במצבך, הרר על פני הד’מים וכו

חקת ההיגוי ויעילות הבלימה מופחתות, ומרכזה בקר

כב עלול גם להיקלע לסחרור בלתיהבלימה גודל. הר

נשלט.

תכת איתות לעציר[תנאי להפעלה של מער£
חירום]

כת פועלת כאשר כל התנאים הבאיםהמער
מתקיימים.

כב היא כ
 55 קמ“ש או גבוההמהירות הר£
יותר.

עצות להפעלה

כב שלפניך,חק מכלי הרשמור תמיד על מר£

כבך לא היהחק שהיית שומר לו רהזהה למר

).ABSכת למניעת נעילת גלגלים (מצויד במער

כותכב שאינם מצוידים במערבהשוואה לכלי ר

ABSחק בלימה ארוך יותררש לו מר, ייתכן שייד

במצבים הבאים.

כים מכוסותרכי עפר או בדרבעת נסיעה בד£

בשלג.

בעת נסיעה עם שרשראות שלג המותקנות£

על הגלגלים.

כים שפני השטח שלהןרבעת נהיגה על ד£

מרובה בבורות או במשטחים שאינם שווים

בגובהם.

כים משובשות או תנאי שטחרבעת נסיעה בד£

גרועים אחרים.

)ABSכת למניעת נעילת גלגלים (פעולת המער£

בהם הבלימה נעשתהאינה מוגבלת למצבים ש

כת יכולה לפעול גם כאשרבפתאומיות. המער

אתה חוצה מכסי ביוב, משטחי מתכת בעבודות

כים או כל משטח אחר בעלרך, סימון דרבד

ה.אחיזה לא אחיד

) מונעת אתABSכת למניעת נעילת גלגלים (המער

בותת על יצינעילת הגלגלים בעת בלימה, ובכך שומר

בי.כב וכוח בלימה מיטכיוונית, מספקת שליטה בר

ת חירום*כת איתות לעצירמער
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זהירות )ABSכת למניעת נעילת גלגלים (כאשר המער£

פועלת, ייתכן שתחוש פעימות בדוושת הבלם

כב ובגלגל ההגה. באותו הזמןוברעידות במר

אתה יכול גם להרגיש בהתנגדות של דוושת

הבלם ללחיצה.

 ואינה סימןABSזוהי תופעה רגילה בהפעלת 

לתקלה.

ה זה, לחץ על דוושת הבלם בעוצמהבמקר

ברבה יותר. אל “תפמפם“ את הבלם, הדר

יפחית מיעילות הבלימה.

רעש הפעלה מכיוון תא המנועאם יישמע £

ותחוש פעימות בדוושת הבלם בעת התחלת

הנסיעה, ומיד לאחר התנעת המנוע, מדובר

ברעשי הפעלה רגילים בעת בדיקה עצמית של

). איןABSכת למניעת נעילת גלגלים  (המער

בר מעיד על תקלה.הד

כת למניעת נעילת גלגליםניתן להשתמש במער£

)ABSכב הגיע למהירות של 10)  לאחר שהר

כת מפסיקה לפעול לאחרך. המערקמ“ש לער

כב האט למהירות נמוכה מ
 5 קמ“ש.שהר

 אינה יכולה למנוע מחוקיABSכת אפילו מער£

כב. היא אינה יכולההפיזיקה לפעול על הר

תאונות הנובעות ממהירותלמשל למנוע

מופרזת בביצוע פניות או בנהיגה קרוב מדי

כב אחר או בציפה. זוהי עדיין חובתו שללר

הנהג לנקוט באמצעי בטיחות ולהפעיל שיקול

דעת לגבי מהירות בטוחה והפעלת הבלמים

באופן המתאים לתנאים אלה.

כת למניעת נעילת גלגליםלמניעת תקלה במער£

)ABSה זההבעת הצמיגים במיד), וודא שכל אר

ומאותו דגם.

לעולם אל תתקין דיפרנציאל מוגבל החלקה£

)LSD.שאינו חלק מקורי של מיצובישי  (

)  עלולהABSכת למניעת נעילת גלגלים (המער

לא לתפקד כהלכה.

כז  שירות מורשה שלאנו ממליצים לפנות למר

ם האפשרי.ס בהקדמיצובישי מוטור

ABSת תצוגת נורית אזהר

הנורית אזהר

התצוגת אזהר

כת למניעת נעילת גלגליםה של המערנורית האזהר

)ABSה תופיע במסך המידע) תידלק והודעת אזהר

ב תכליתית, כאשר קיימת תקלהשל התצוגה הר

ה שלכת. בתנאים רגילים נורית האזהרבמער

) תידלקABSכת למניעת נעילת גלגלים (המער

 או מצבON כאשר מתג ההצתה יסובב למצב 

, ותיכבה מספר שניותONההפעלה יועבר למצב 

לאחר מכן.

זהירות

כתשהמערכל אחד מהמצבים הבאים מעיד£

למניעת נעילת גלגלים אינה פועלת, ורק
כתכת הבלמים הרגילה פועלת (מערמער

ת כהלכה). באחדהבלמים הרגילה מתפקד
בדיקהכבך למהמצבים הבאים, הבא את ר

כז שירות מורשהבמוסך מורשה, מומלץ במר
ס.של מיצובישי מוטור

תה אינה נדלקת או נשארנורית האזהר£
דלוקה ואינה כבית, לאחר שמתג ההצתה

 או מצב ההפעלה הועברONמסובב למצב 
,ONלמצב 

ה נדלקת בעת הנסיעה.נורית האזהר£

ה מופיעה בעת הנסיעה.תצוגת האזהר£

(ABS)כתלמניעת נעילת גלגלים מער

 ABS

רש שירותנד
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ה הער 

ABSה אם תצוגת/נורית האזהר

דולקת בעת נסיעה

 נדלקת יחדABSת אם נורית/תצוגת אזהר

ת בלמיםעם נורית/תצוגת אזהר

 ותפקוד חלוקת כוח הבלימה עשוייםABSכת מער

כב ללאבלימה חזקה תהפוך את הרלא לפעול, כך ש

ב.יצי

הימנע מבלימה חזקה ומנהיגה במהירות גבוהה.

בדוקכב במקום בטוח. אנו ממליצים לך לעצור את הר

ם האפשרי.כב בהקדאת הר

הנורית אזהר

התצוגת אזהר

)ABSרש שירות) נד

ת ונורית אזהרABSה של נורית האזהר£

ההבלמים נדלקות בו זמנית, ותצוגות האזהר

מופיעות לחלופין במסך המידע של התצוגה

ב תכליתית.הר

כת למניעת נעילת גלגליםכב המצוידים במערבכלי ר

)ABSהיזהר לא לגרום נזק לחיישני המהירות של ,(

) ולכבלים הממוקמים בכל גלגל.Aהגלגלים (

מי                                קדאחורי

כת הגה כוח פועלת כאשר המנוע פועל. היאמער

רש לסובב את גלגלמפחיתה את המאמץ הנד

ההגה.

ה וסיועכת הגה הכוח יש יכולת מכנית במידלמער

בה מסוימת,הכוח אובד. אם סיוע הכוח אבד מסי

כבך. אם סיועבצע פעולות היגוי בראתה עדיין יכול ל

ב יותררש ממך מאמץ רהכוח אבד, אתה תבחין שנד

בה יותר “חופש“ בגלגלבצע פעולות היגוי, ויש הרל

כבךה זה אנו ממליצים להביא את רההגה. במקר

בדיקה.ל

כים מכוסותרלאחר נהיגה בד

חבקר

ח, הסרכים מכוסות בקררלאחר נהיגה בשלג או בד

ברו באזור הגלגלים.ח שהצטכל שלג או קר

(EPS)כת הגה כוח מער 

(EPS)כת הגה כוח מער

ABSה ת/תצוגת אזהראם רק נורית אזהר

דולקת

הימנע מבלימה ומנהיגה במהירות גבוהה. עצור את
כב במקום בטוח.הר

ההתנע מחדש את המנוע ובדוק האם נורית האזהר
כבית לאחר כמה דקות של נהיגה. אם היא מוסיפה

להיות כבויה במהלך הנהיגה, אין כל בעיה.

עם זאת, אם הנורית אינה כבית או אם היא נדלקת
בדוק אתה, אנו ממליצים לך לשוב במהלך הנסיע

ם האפשרי.כב בהקדהר

כת בלמים(מער

רש שירות) נד
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ה הער 

ה אזהר

כב נמצאאל תדומם המנוע בעת שהר£

בתנועה.

ממת המנוע עלולה להקשות על הפעלתוהד

של גלגל ועלולה להסתיים בתאונה.

ת שלבעת הפעלה רצופה בנעילה מלאה חוזר£

כבגלגל ההגה (לדוגמה בעת תמרון של הר

לתוך מקום חניה), ייתכן כי יופעל תפקוד מגן

כת הגהשנועד למנוע התחממות יתר של מער

בוב ההגההכוח. התפקוד זה יקשה על סי

בובת סיה כזה, הפחת את מידרגה. במקרבהד

כת תתקררההגה לזמן מה. כאשר המער

תפקוד ההיגוי יחזור למצבו הרגיל.

כבאם אתה מסובב את גלגל ההגה בעת שהר£

נייח והפנסים הראשיים מופעלים, עוצמת

מלית.ה יכולה להיחלש. זו תופעה נורהתאור

ה תחזור למצבה הרגיל לאחרעוצמת התאור

פרק זמן קצר.

כתה של מערנורית/תצוגת אזהר

הגה הכוח החשמלי

הנורית אזהר

ההודעת אזהר

(הגה כוח,

רש שירות)נד

ה,כת, תידלק נורית האזהראם קיימת תקלה במער

בה תופיע במסך המידע בתצוגה הרוהודעת האזהר

תכליתית.

ה נדלקת כאשר מתגבתנאים רגילים נורית האזהר

 או מצב ההפעלה מועברONההצתה מסובב למצב 

, וכבית לאחר התנעת המנוע.ONלמצב 

) שולטתASCבית (בות האקטית היציכת בקרערמ

כת למניעת נעילת גלגלים, על תפקודעל המער

בות, כדי לסייעת היצית האחיזה ועל תפקוד בקרבקר

כב. קרא פרק זהלשמור על האחיזה והשליטה בר

כת למניעת נעילתיחד עם העמודים העוסקים במער

תת האחיזה ותפקוד בקרגלגלים, תפקוד בקר

בות.היצי

)ABSכת למניעת נעילת גלגלים (המער

ª.6
 עמוד 59

 עמוד 63
ª.6ת אחיזה תפקוד בקר

 עמוד 63
ª.6בות ת יציתפקוד בקר

זהירות
ה מופיעותה ותצוגת אזהראם הודעת האזהר£

כב במוסךבדוק את הרבמהלך הנהיגה, דאג ל

שירות מורשה שלכזמורשה, מומלץ במר

ם האפשרי.ס  בהקדמיצובישי מוטור

ייתכן שיהיה קשה יותר לסובב את גלגל ההגה.

בותת יציכת בקרמער

)*ASCבית (אקטי

(ASC)*בית בות אקטית יציכת בקרמער
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ה הער 

זהירות

ה. יתר על המידASCכת אל תסתמך על מער£
)ASCבית (בות האקטית היציכת בקרגם מער

אינה יכולה להתגבר על חוקי הפיזיקה הפועלים
ת,כת אחרכת זו כמו לכל מערכב. למערעל הר

יש מגבלות, והיא אינה יכולה לקיים אחיזה
כב בכל מצב. נהיגה פזיזה עלולהבות של הרויצי

לגרום תאונות. אחריותו של הנהג  לנהוג
,העונתה יאנת תא ןובשחב איבהל שי .תוריהזב

בתיים.ביהכביש ותנאים ס

ה זהה ומאותוהשתמש תמיד בצמיגים במיד£
כתת  מערבעת הגלגלים. אחרדגם בכל אר

) עלולה לאASCבית (בות האקטית היציבקר
לפעול כהלכה.

לעולם אל תתקין דיפרנציאל מוגבל החלקה£
)LSDת) שאינו חלק מקורי של מיצובישי. בקר

) עשויה לא לפעולASCבית (בות האקטיהיצי

כהלכה.

זהירות

בות פועלת באמצעות שליטהת היצימהירים. בקר

בהספק המנוע, ובבלם בכל גלגל.

ה הער 
אתה יכול לשמוע רעש הפעלה מכיוון תא£

ביצועהמנוע במצבים הבאים. הרעש קשור ל
בותת היציכת בקרבדיקת פעולה של מער

). אם דוושת הבלם לחוצהASCבית (האקטי
בר אינובאותה העת, אתה תרגיש פעימות. הד

מעיד על תקלה.
אוON כאשר מתג ההצתה מסובב למצב £

.ONמצב ההפעלה מועבר למצב 
כב נוסע מיד לאחר התנעתכאשר הר£

המנוע.

ה הער 

ביתבות האקטית היציכת בקרכאשר מער£
)ASCפועלת, אתה יכול להרגיש רעידות (

בבה מתאכב, או לשמוע רעש יכב הרבמר
כת פועלתבר מעיד על כך שהמערהמנוע. הד

באופן רגיל, ואינו מציין  תקלה.

כת למניעתה של המערכאשר נורית האזהר£
תכת בקר) דולקת, מערABSנעילת גלגלים (

פעילה.) אינה ASCבית (בות האקטיהיצי

ת אחיזהתפקוד בקר

ת האחיזה מונע מהגלגלים המניעיםתפקוד בקר

ה  על משטחים חלקים  ובכךלהחליק יתר על המיד

ה.כב להתחיל נסיעה ממצב עצירמסייעת לר

הפעולה מספקת כוח הינע וביצועי היגוי, כאשר

כב פונה תוך לחיצה על דוושת ההאצה.הר

בותת יציתפקוד בקר

בות מסייע לנהג לשמור עלת היציתפקוד בקר

כים חלקות או בעת תמרוני היגוירכב, בדהשליטה בר

בות פועלת במהירויות שלת היציתפקוד בקר£

15 קמ“ש או יותר.

ASC OFFמתג 
בית)בות האקטית היציבוי בקר(כי

בית מופעלת באופן אוטומטי,בות האקטית היציקרב
 או מצבONכאשר מתג ההצתה נמצא במצב 

. אתה יכול לכבות אתONההפעלה נמצא במצב 
בוי פעולת (כיASC OFFכת בלחיצה על מתג המער

בית), במשך 3 שניות או יותר.בות האקטית היציבקר

בית מנוטרלת, תידלקבות האקטית היציכאשר בקר
ת כדי לחדש את פעולת בקר.התצוגה/נורית החיווי 

ה על מתגבית, לחץ לחיצה קצרבות האקטיהיצי
ASC OFFבותת היצי (ביטול נטרול פעולת בקר

תיכבה.  התצוגה/נורית החיווי ;בית)האקטי

ח, הקפדך מכוסה בשלג או בקררבנהיגה בד£

להתקין צמיגי שלג וסע במהירות מתונה.

(ASC)*בית בות אקטית יציכת בקרמער
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ה הער 

ה הער 

זהירות

ASCמטעמי בטיחות יש ללחוץ על מתג £

OFFכב אינו בתנועה., רק כאשר הר

בותת היציהקפד להפעיל את בקר£

בית בעת נהיגה בתנאים רגילים.האקטי

ASC OFF או ASCמחוון 

.ASCמחוון  

 בפעולה.ASCהמחוון יהבהב כאשר 

זהירות

בותת היצימהבהב, בקר כאשר המחוון £

ך חלקה, אורבית פועלת, כלומר הדהאקטי

כב מתחילים להחליק.גלגלי הרש

ה זה, נהג לאט יותר תוך לחיצה מתונהבמקר

יותר על דוושת ההאצה.

כת הבלימה ממשיכהה במעראם הטמפרטור£

ת בלמים מתמשכתלעלות כתוצאה מבקר

. כדיבנסיעה בשטח חלק, יהבהב המחוון 

כת הבלמים,מערלמנוע חימום יתר של

ת האחיזהת הבלימה של תפקוד בקרבקר

ת המנוע שלתפסיק לפעול באופן זמני. בקר

ת האחיזה ופעולת הבלמים הרגילהתפקוד בקר

כב במקום בטוח.לא יושפעו. עצור את הר

כת הבלמים,ה במערכאשר תרד בטמפרטור

האחיזה יחזורתותפקוד בקר יעלם המחוון 

לפעולה.

  עלול להידלק בעת התנעת המנוע.המחוון £

עית במתח המצברה רגבר מצביע על ירידהד

בר אינו מציין תקלה, אםבעת ההתנעה. הד

המחוון נעלם מיד.

כב,כאשר גלגל חלופי קומפקטי מותקן בר£

יכולת האחיזה שלו תהיה נמוכה יותר, לכן סיכוי

 יהבהב.גבוה יותר כי המחוון 

ביציאה מבוץ, חול או שלג טרי, ייתכן שלחיצה£

על דוושת ההאצה לא תעלה את מהירות

תהמנוע. במצבים אלו, ביטול זמני של בקר

ASCבית באמצעות מתג בות האקטיהיצי

OFFכב מהמקום. יסייע בהוצאת הר

  (נטרול פעולתASC OFF שימוש במתג£

בית) ינטרל את תפקודבות האקטית היציבקר

ת האחיזה.בות, ואת תפקוד בקרת היציבקר

 לאחרASC OFFאם אתה לוחץ על מתג £

בות כבר מנוטרלת, יופעלת היצישפעולת בקר

תגויה, ובקרתפקוד בטיחות כנגד הפעלה ש

בית תחזור לפעול.בות האקטיהיצי

.ASC OFFמחוון 

המחוון יופעל, כאשר הופסקה פעולת

ASC באמצעות מתג ASC OFF.

תה של בקרתצוגת/נורית אזהר

)ASCבית (בות האקטיהיצי

כת במהלך הנסיעה, נורית/אם ישנן חריגות במער

ה הבאה תוצג.תצוגת האזהר

הנורית אזהר

ASCמחוון הפעלה 

. ASC OFF מחוון 

התצוגת אזהר

(ASC)*בית בות אקטית יציכת בקרמער

ASCכת (מער

רש שירות)נד
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זהירות

כת.ייתכן שקיימת תקלה במער£

כב במקום בטוח ודומם אתהחנה את הר

המנוע. התנע מחדש את המנוע. בדוק

אם התצוגה/חיווי נעלמו. אם הן נעלמו

הלא קיימת תקלה. אם הודעת האזהר

כבך לעצור את הראין צורלא נעלמה,

באופן מיידי, אולם אנו ממליצים לך

כב.בדיקת הרלדאוג ל

(2WD)     מיתכב המצויד בהנעה קדאם ר£
 אוONנגרר כאשר מתג ההצתה במצב 

 ורקONמצב ההפעלה נמצא במצב 

מיים או האחוריים נמצאיםהגלגלים הקד

בותת היציבקרכתעל הקרקע, מער

עלולה להיכנס לפעולה, ולגרום לתאונה.

מיתכב המצויד בהנעה קדת רבעת גריר

(2WD)מים,מיים מור כאשר הגלגלים הקד

LOCKוודא שמתג ההצתה נמצא במצב 
 או מצב ההפעלה נמצאACCאו במצב 

ה כאשר. בעת גרירOFF או ACCבמצב 

מים,  וודא שמתגהגלגלים האחוריים מור

 או מצב פעולהACCההצתה נמצא במצב 

.ACCנמצא במצב 

ה“ בעמוד 8�14.עיין בנושא “גריר

ת שיוט*בקר 

ה הער 

זהירות

בועה,כאשר אתה לא מעוניין לנהוג במהירות ק£
ת השיוט מטעמיהפסק את פעולת בקר

בטיחות.

ת השיוט כאשר התנאיםאל תשתמש בבקר£
בועה.אינם מאפשרים לשמור על המהירות ק

כים מפותלות,רלדוגמה, בתנועה עמוסה או בד
 רטובות או במורדקפואות, מכוסות שלג,

תלול.

בת הילוכים ידנית, לעולםכב המצויד בתיבכלי ר£
 (הילוךNאל תעביר  את ידית ההילוכים למצב 

סרק) בעת הנסיעה מבלי ללחוץ על דוושת
בוביה בסיהמצמד. פעולה זו תגרום לעליה מהיר

המנוע והמנוע עלול להינזק.

ת השיוט לא תוכל לשמור עלבקרייתכן ש£
ה.מהירות הנסיעה בעליה וביריד

ת בנסיעה בעליה.מהירות הנסיעה עלולה לרד£
אתה יכול ללחוץ על דוושת ההאצה אם אתה

בעת.רוצה לשמור על המהירות שק

מהירות הנסיעה עלולה לעלות בעת הנסיעה£
ב להשתמש בבלמים כדיה. אתה חייביריד

בות זאת,  המהירותכב. בעקלשלוט בר
בעת מראש מתבטלת.שק

ה אוטומטית שלכת לשמירת שיוט היא מערבקר
בועה. ניתן להפעילה במהירויות מעל 40מהירות ק

ת שיוטבקרמתגים לקמ“ש.

A מתג � ON OFF

ת השיוט.בוי של בקרמשמש להפעלה ולכי

ת שיוט*בקר
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 B מתג � SET-

תרבועה ולהגדמשמש להפחתת המהירות הק

המהירות הרצויה.

 C מתג � RES+

הבועה ולחזרמשמש להעלאת המהירות הק

בועה המקורית.למהירות הק

D מתג � CANCEL

בעה.ביטול המהירות שנקמשמש ל

ה הער 

ה הער 

ת השיוט, לחץ עלבעת הפעלת מתגי בקר£

בטל אתת השיוט באופן נכון. ניתן למתגי בקר

בועה באופן אוטומטי, אם שניהמהירות הק

מתגים נלחצים בו זמנית.

הפעלה

יםאצמנאו מצב ההפעלה  התצהה גתמ רשאכ1.

תרקבבוי/הדלקת כי גתמ לע ץחל ,ON בצמב

תירונ .טוישה תרקב תא ליעפהל ידכ ,(A) טויש

.םינווחמה חולב קלדית הרהזאה תגוצת יוויחה

האץ או האט למהירות הרצויה, ולאחר מכן, לחץ2.

, בעת שנוריתSET- (B)ה על מתג לחיצה קצר

החיווי/הודעת תצוגה דולקת בלוח המחוונים.

כב ישמור על המהירות הרצויה.הר

ר כאשר אתה משחרר אתכב תוגדמהירות הר£

.SET- (B)מתג 

בועההעלאת המהירות הק

בועה.כים להעלות את המהירות הקרישנן שתי ד

+RES מתג

  בעתRES+ (C)לחץ לחיצה ממושכת על מתג 

רגה.בועה, והמהירות תעלה בהדנסיעה במהירות הק

פה מהמתג.כאשר אתה מגיע למהירות הרצויה, הר

בעה מהירות השיוט החדשה.כעת נק

כדי להעלות את המהירות הרצויה רק במעט, לחץ

 במשך פחות משנייה אחתRES+ (C)על מתג 

פה ממנו.והר

ת שיוט*בקר

הנורית אזהר

התצוגת אזהר

ת שיוט)(בקר
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, תעלה מהירותRES+ (C)בכל לחיצה על מתג 

הנסיעה בכ
 1.6 קמ“ש.

דוושת ההאצה

בועה השתמש בדוושתבעת נסיעה במהירות ק

ההאצ,ה כדי להגיע למהירות הרצויה. לאחר מכן לחץ

בועפה ממנו מיד, כדי לק והרSET- (B)על מתג 

את מהירות השיוט הרצויה החדשה.

בועהת המהירות הקהורד

בועה.כים להוריד את מהירות הקרישנן שתי ד

-SETמתג 

 בעת נסיעהSET- (B)לחץ לחיצה ממושכת על מתג 

רגה. כאשרבועה והמהירות תרד בהדבמהירות הק

פה מהמתג. כעתאתה מגיע למהירות הרצויה, הר

בעה מהירות השיוט החדשה.נק

כדי להוריד את המהירות הרצויה רק במעט, לחץ

פה במשך פחות משנייה אחת והרSET- (B)על מתג 

ממנו.

  תרד מהירות הנסיעהSET- (B)בכל לחיצה על מתג 

בכ
 1.6 קמ“ש.

דוושת הבלם

בועה, השתמש בדוושתבעת נסיעה במהירות ק

ת השיוט. לאחר מכן לחץהבלם המנתקת את בקר

בוע אתפה ממנו מיד, כדי לק והר SET- (B)על מתג

מהירות השיוט הרצויה החדשה.

ת שיוט*בקר
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ה הער 6  ה זמנית שלהעלאה או הורד

המהירות

העלאת המהירות באופן זמני

פהלחץ על דוושת ההאצה באופן רגיל. כאשר תר

בועה.כב יחזור למהירות הקמהדוושה, הר

במצבי נסיעה מסוימים ייתכן כי תבוטל מהירות£

ה זה, עיין בנושאבעה. במקרהנסיעה שנק

“הפעלה“ בעמוד 66
6,  וחזור על תהליך

ביעת המהירות.ק

ה זמנית של המהירותהורד

לחץ על דוושת הבלם כדי להוריד את המהירות. כדי

.RES+ (C) בועה, לחץ על מתגלחזור למהירות הק

בעה“ בעמודעיין בנושא “חידוש המהירות שנק

.6
69

כתבוי המערלכי

בועה באופןניתן להפסיק את הנהיגה במהירות ק

הבא:

). (פעולתAבוי/הדלקה (לחץ על לחצן כי£

ת השיוט תופסק).בקר

).CANCEL) Dלחץ על מתג £

לחץ על דוושת הבלם.£

ת שיוט*בקר
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ה אזהר

בעה תבוטל באופן אוטומטי, בכל אחדהמהירות שנק
מהמקרים הבאים:

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

כאשר אתה מאט את מהירותך לכדי 15 קמ“ש£
ב נסיעהבועה, עקאו פחות מהמהירות הק

עלייה וכדומה.

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

)ASCבית (בות האקטית היציכאשר בקר£
מתחילה לפעול (אם קיימת).

)“ASCבית (בות אקטית יציעיין בנושא “בקר

6
בעמוד 62

תיטמוטוא םיכוליה תביתב םידיוצמה בכר ילכב£

בועהאו רציפה, ניתן לנטרל את המהירות הק

תורמל .)קרס ךוליה( N בצמל בוליש תועצמאב

ההילוכיםב את בוררזאת, לעולם אל תשל

 (הילוך סרק) במהלך הנהיגה, מכיווןNבמצב 

שלא תהיה לך בלימת מנוע, ואתה עלול

ה.לגרום תאונה חמור

בועה תתבטל במצב הבא:כמו כן, המהירות הק

בת לתחוםכאשר מהירות  המנוע עולה ומתקר£

בובי המנוע.האדום במד סי

זהירות

בועה מופסקתכאשר מהירות הנהיגה הק£
בדבאופן אוטומטי בכל אחד מהמצבים מל

אלה המצוינים לעיל, ייתכן כי קיימת
ON/OFFכת. לחץ את המתג תקלה במער

כבךבדוק את רת השיוט, ודאג לשל בקר
כז שירות מורשה של מיצובישי.במר

בעהחידוש המהירות שנק

בעה בוטלה במצב המתואראם המהירות שנק

כת“ בעמוד 68
6, אתה יכול לחדשבוי המער”לכי

ם לכן על ידי לחיצה עלבעה קודאת המהירות שנק

), בעת נהיגה במהירות של RES+) C40מתג 

קמ“ש או גבוהה יותר. במסך המידע יופיע המחוון

SETכב המצוידים בצד  (בכלי רLCD.(צבעוני 

בכל אחד מהמצבים הבאים שימוש במתג לא

בעה.מת שנקיאפשר לך לחדש את המהירות הקוד

ביעת המהירות:במצבים אלו, חזור על תהליך ק

ת השיוט לחוץ.של בקר ON/OFFמתג £

 או מצבOFFמתג ההצתה מסובב למצב £

.OFFההפעלה נמצא במצב 

ת השיוט כבויה.נורית חיווי של בקר£

מגביל המהירות הוא כלי עזר לנהג, המסייע לו

בע מראש תוך כדילמנוע חריגה ממהירות שהוא ק

ה על הספק מנוע.בקר

מגביל מהירות* 

מגביל מהירות*
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ה הער 

ה הער 

ה הער 

זהירות
כת אינה משתמשת בבלמימכיוון שהמער£

הראוליים), בנסיעה בירידשירות (בלמים היד
כב לחרוג מהמהירותעשויה מהירות הר

בעה מראש.שנק

כב במצבאם נהג מעוניין לשמור על מהירות הר
זה, עליו להפעיל בלמי שירות או להוריד הילוך.

בעהת עד למהירות שנקכב יורדאם מהירות הר
ה, ההודעהמראש לאחר הופעתה של הודעת האזהר

ה, הוא נעלם גם כן.נעלמת. אם נשמע צליל אזהר

A מתג  ON/OFF

.תוריהמה ליבגמ לש יוביכו הלעפהל שמשמ גתמה

B מתגSETרות) (הגד

משמש להתאמת המהירות הנוכחית למהירות

בעהת המהירות שנקבעה מראש ולהורדשנק

מראש.

C מתג+RES

משמש להפעלה מחודשת של מגביל המהירות

בעה מראש או כדי להגביר אתבמהירות שנק

בעה ראש.המהירות שנק

D מתגCANCEL(ביטול) 

מפסיק את פעולתו של מגביל המהירות.

בת הילוכים ידנית)כאשר דוושת המצמד (תי£

לחוצה, לא ניתן להפעיל את מגביל המהירות.

ה קוליתעם זאת, ניתנת עדיפות לאזהר£
רישתב דבות בטיחות או עקוחזותית מסי

הנהג.

בעה מראש נמוכה מדיאם המהירות שנק£
על סמך ההילוך הנוכחי, עלול להיווצר מצב

שמגביל המהירות לא יגביל את מהירות
כב, כדי למנוע השהיית מנוע.הר

בעהכב חורגת מהמהירות שנקאם מהירות הר
ך, יהבהב המחוון בלוחמראש ב
3 קמ“ק לער

המחוונים.

בעהכב חורגת מהמהירות שנקאם מהירות הר
מראש ביותר מ
3 קמ“ש למשך יותר מ
5 שניות

ה שצוינה לעיל,לאחר הופעה של הודעת אזהר
ה למשך 10 שניות לכל היותר.יישמע צליל אזהר

ה ומקטין אתאם אתה נוסע ללא הודעת אזהר
כבבעה מראש כך שמהירות הרהמהירות שנק

חורגת ממנה ביותר מ
3 קמ“ש, תוצג הודעת
ה.ה אך יושהה צליל אזהראזהר

כב עדיין חורגתה זה, אם מהירות הרבמקר
בעה מראש ביותר מ
3 קמ“שמהמהירות שנק

למשך כ
30 שניות לאחר הופעתה של הודעת
ה למשך כ
10 שניותה, יישמע צליל אזהרהאזהר

לכל היותר.

ה של מגביל המהירותמתגי בקר

בגלגל ההגה ישנם 4 מתגים השולטים במגביל

המהירות.

לחץ על המתגים אחד אחרי השני.£

ניתן להפסיק את פעולתו של מגביל£
המהירות באופן אוטומטי, אם לוחצים על

שני מתגים או יותר בו זמנית.

מגביל מהירות*

נתונים של מגביל מהירות בתצוגה

ב�תכליתיתר
הנתונים של מגביל המהירות מוצגים בתצוגה

ב
תכליתית בלוח המחוונים.הר
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Aהמצב בקר

ה כפי שמפורט למטה.ישנם 3  מצבי בקר

LIMIT OFF

STANDBYכאשר מגביל המהירות במצב 

כב יכולה לחרוג(המתנה), מהירות הר

בעה מראש.מהמהירות שנק

 בצבע אחדLCDצג 

 צבעוניLCDצג 

LIMIT

כב נמצא בשליטהמגביל המהירות פעיל. הר

בעה מראש.כדי לא לחרוג מהמהירות שנק

OVER LIMIT

כב חורגת מהמהירותכאשר מהירות הר

בד צגבעה מראש ב
 3 קמ“ש ויותר (מלשנק

LCD.(בצבע אחד 

B מחווןSPEED LIMITER ON

כאשר מגביל המהירות הופעל אך אינו פעיל,

מופיע הסמל של מגביל המהירות.

Cבעה מראשמהירות שנק

בעה מראש מופיעה על הצג אםהמהירות שנק

ה.היא שמור

 בצבע אחדLCDצג 

 צבעוניLCDצג 

הפעלה

-SET האץ או האט למהירות הרצויה ולחץ על מתג 

(B)מגביל המהירות שומר בזיכרון את מהירות  .

-SETכב הנוכחית כשאתה משחרר את המתג הר

(B)ע, מגביל המהירות מתחיל את פעולת. כרג

בעה מראש.ה כדי לא חרוג מהמהירות שנקהבקר

הדלקה

 כדיON/OFFבראש ובראשונה, לחץ על מתג 

להפעיל את מגביל המהירות. על מתג ההצתה

להיות מופעל ועל מיקום או מצב ההפעלה להיות


.ONב

סימון של מגביל המהירות יופיע על לוח המחוונים.

כב הנוכחית נמוכה מ
30 קמ“שאם מהירות הר

בוע), המהירות(המהירות המינימלית שניתן לק

בעהך. המהירות שנקבעת ל
30 קמ“ש לערנק

מראש מוצגת על לוח המחוונים. כמו כן, מצב

 מוצג בלוח המחוונים.LIMITה הבקר

מגביל מהירות*
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בעה מראשת המהירות שנקהגבר

RES +באמצעות המתג

RESלחץ לחיצה רציפה על המתג +

רגה המהירותת בהדלאחר לחיצה רציפה מוגבר

בעה מראש המוצגת בלוח המחוונים.שנק

כאשר המהירות מגיעה למספר הרצוי, שחרר את

 .RES (C)  המתג +

ת ב
5 קמ“ש כלבעה מראש מוגברהמהירות שנק

0.5 שניות.

בעהאם נהג מעוניין להגביר מעט את המהירות שנק

ה, לחיצה קצרRESמראש, עליו ללחוץ על מתג +

בפחות מ
0.5 שניות.

ה.ת ב
1 ק“מ בכל נגיעה קצרהמהירות מוגבר

, דוושת ההאצהCANCELבאמצעות מתג 

SETומתג 

 כדי להפסיק אתCANCEL  (D)לחץ על המתג 

פעולתו של מגביל המהירות.

ה בלוח נעלם. מצב הבקרLIMITה מצב בקר

.LIMIT OFFהמחוונים משתנה למצב 

 בצבע אחדLCDצג 

 צבעוניLCDצג 

 בצבע אחדLCDצג 

 צבעוניLCDצג 


SETהאץ עד למהירות הרצויה, לחץ על המתג 

(B).ושחרר אותו 

מגביל מהירות*
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 מופיע שוב על לוח המחווניםLIMITה מצב הבקר

כנת.בעה מראש מתעדוהמהירות שנק

בעההפחתת המהירות שנק

מראש

בעה מראש מופחתת ב
5 קמ“ש כלהמהירות שנק

0.5 שניות.

אם נהג מעוניין להפחית מעט את המהירות

ה (פחות מ
0.5בעה מראש, לחץ לחיצה קצרשנק

 ושחרר אותו.-SET (B)שניות) על המתג 

בעה מופחתת ב
1 ק“מ בכל לחיצההמהירות שנק

ה.קצר

, בלמי השירותCANCELבאמצעות המתג 

-SETוהמתג 

, כדי להפסיק אתCANCEL (D)לחץ על המתג 

פעולתו של מגביל המהירות.

 בצבע אחדLCDצג 

 צבעוניLCDצג 

 נעלם מלוח המחווניםLIMITה מצב הבקר

.LIMIT OFFה ומוחלף במצב בקר

ה עלהאט עד למהירות הרצויה ולחץ לחיצה קצר

.-SET (B)המקש 

-SET באמצעות המתג

. -SET (B)לחץ על המתג 

בעה מראש מוצגת בלוח המחווניםהמהירות שנק

רגה.ומופחתת בהד

כאשר המהירות מגיעה למספר הרצויה, שחרר את

.-SET (B)המתג 

מגביל מהירות*
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המחוון של מגביל המהירות מוצג שוב והמהירות

כנת.בעה מראש מעודשנק

כבה זמנית של מהירות הרהגבר

ה חירום.נהג יכול להגביר מהירות באופן זמני במקר

פעולתו של מגביל המהירות מופסקת זמנית, וניתן

כב.להגביר את מהירות הר

מגביל המהירות יהיה פעיל שוב כאשר תפחת

בעהכב ותיכנס אל תחום המהירות שנקמהירות הר

מראש.

זהירות

לחץ על דוושת ההאצה במלואה (מעבר למעצור

המגביר את כוח התגובה של הדוושה לפני סוף

מהלכה).

מגביל המהירות יכול לאפשר האצת פתע£

בהתאם למיקום של דוושת ההאצה. היזהר

מהאצות פתע.

בעהכב חורגת מהמהירות שנקאם מהירות הר

המראש ב
3 קמ“ש ויותר, מופיעות הודעות אזהר

בלוח המחוונים.

זהירות

 בצבע אחדLCDצג 

 צבעוניLCDצג 

ב למהירות מופרזת.שים ל£

ה הער 

בעההנהג יכול לשנות את המהירות שנק£

מראש במהלך האצת חירום.

ה הער 

הפסקת פעולה

כים הבאות כדי להפסיקרהשתמש באחת מהד

את פעולתו של מגביל המהירות.

.CANCELלחץ על מתג £

.SPEED LIMITER ON/OFFלחץ על מתג £

 אוCRUISE CONTROL ON/OFFאם מתג £

 לחוצים, מופסקתACC ON/OFFמתג 

פעולתו של מגביל המהירות.

אם פעולתו של מגביל המהירות מופסקת על£

ידי מצבי הפעלה אחרים, ייתכן כי מדובר

כת.בתקלת מער

הפסק להשתמש במגביל המהירות וכבה

כז שירותכבך במרבדוק את ראותו. דאג ל

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

מגביל מהירות*
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ה אזהר

זהירות
ייתכן כי לאחר הפסקת הפעולה יאפשר מגביל£

כב בהתאםהמהירות האצת פתע של הר

למצב של דוושת ההאצה. הייה זהיר.

בעה,כב גבוהה מהמגבלה שנקכאשר מהירות הר

כבמגביל המהירות נכנס לפעולה מיד ומהירות הר

המופחתת כאילו הייתה דוושת ההאצה סגור

במלואה.

זהירות
ייתכן כי תרגיש זעזוע, תלוי בעוצמת£

ההתנגדות. הייה זהיר.

חידוש פעולה

מגביל המהירות שומר בזיכרון את המהירות

כת מנוטרלת. ניתןבעה מראש כאשר המערשנק

לחדש את פעולתו של מגביל המהירות באמצעות

בעה מראשת על המהירות שנק שומרACCכת מער).RES) Cלחיצה על מתג +

ך בלחיצה על דוושת ההאצה. באמצעותללא צור

ת את המהירות היחסיתכת מודד), המערAחיישן (

כב שלפניך. כמו כן,כבך לרחק היחסי בין רואת המר

כבבע בין כלי הרחק שנקת על המרכת שומרהמער

ב יותר מדיכבך, אם הוא מתקרבאמצעות האטת ר

כב שלפניך.לר

םבית היא כלי עזר לנהג התורפטית שיוט אדבקר

כים מהירות. פנסי בלימה נדלקיםרלנוחות הנהיגה בד

במהלך בלימה אוטומטית.

חק.ת מרת שיוט ללא בקרבחור בבקרבאפשרותך ל

טויש תרקבכת מער

)ACC( *תיביטפדא

ACCנהג אחראי לנהיגה בטוחה. גם כאשר £
בטיחות.כז תמיד בנסיעה ודאג למופעל, התר

כת זובד. מער בלACCלעולם אל תסתמך על £

ה להפחית את העומס המופעל על הנהג.נועד

ה למנוע התנגשויות או לנהוגכת לא נועדהמער

ה לפצותכת אף לא נועדכב. המעראוטומטית בר

על אובדן הריכוז של הנהג בשל הסחות דעת או

ם אוה בראות בשל גשרשלנות או על היריד

פל.ער

 ACCה. היה היא לא תחליף לנהיגה בטוחה וזהיר

תמיד מוכן להפעיל את הבלמים.
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

זהירות

ה אזהר

גות בזיהוי המצב האמיתיכת עלולה לשהמער£

כב שלפנים ומצבו, לתנאי מזגבהתאם לר

ך.רהאוויר ולתנאי הד

כב שלפניםכת לא תאיט  אם הרבנוסף, המער

כבהפעיל את הבלמים בפתאומיות או אם ר

חק קצר ביניכם.אחר נכנס לפניך ונוצר מר

ךרב לדכת או חוסר תשומת לשימוש לקוי במער

 עלוליםACCה על הנובעים מהסתמכות יתר

לגרום לתאונה.

זהירותזהירות

כת לא תזההבמצבים הבאים ייתכן כי המער£

כב שלפנים או שהיא תזהה עצם אחרזמנית ר

כב ותפעיל התרעה.שהוא לא כלי ר

בות כניסה אליו אובנהיגה בעיקול לר£

ב סגור באזוריציאה ממנו או נהיגה לצד נתי

.’שמתבצעים בו עבודות כביש וכד

ב, אם אתהב לא יציכבך בנתיאם מצב ר£

מסובב את גלגל ההגה שמאלה וימינה

בות נובע מתאונתבתכיפות או אם חוסר היצי

.’כב אחרים וכדכים, תקלות בכלי ררד

כב שלפנים לא נוסעבה הרך שרבנהיגה בד£

ישר לפניך.

בות נשמעת לעתיםאם התרעת ההתקר£

קרובות.

כב אחר.כבך נגרר או גורר ראם ר£

ה או בגלגליםכבך נבחן בדינמומטר שלדאם ר£

חופשיים.

אם לחץ האוויר בצמיגים לא תקין.£

ה חירום.אם התקנת צמיג חלופי במקר£

אם התקנת שרשראות שלג.£

הקפד לנקוט את אמצעי הזהירות הבאים, כדי£

כת במצב תקין.לשמור על המער

כת עלול לגרוםבי המערכיטיפול לא נכון בר

ה בביצועי החיישנים.ליריד

הימנע מלחבוט בחיישנים ולעולם אל תחבל£

בוע של החיישנים.בבורגי הקי

יש לשמור על הניקיון של החיישן ושל£

המכסה שלפניו.

 באחד המקריםACCלעולם אל תשתמש ב�£

הבאים, כדי לא לגרום תאונות.

כיםרה או דכים שנצפית בהם תנועה כבדרבד£

מפותלות ומרובות שיפועים.

כים קפואות,רכים חלקות כגון דרבד£

כי עפר.רמושלגות או ד

ם, שלג, סופותבתנאי מזג אוויר קשים (גש£

).’חול וכד

בירידות תלולות.£

כים המאופיינות בעליות ובירידותרבד£

בים.תלולות או בשינויי שיפוע ר

בתנועה שדורשת האצה והאטה תכופה.£

מגביל מהירות*
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ה הער 

זהירות

ה הער 

בו מותקן החיישןאל תכסה את האזור ש£

בקות, לוחיתבאיור) במד(אזור מוצל ש

.’בר אחר כגון סורג מגן וכדרישוי או כל ד

*: הקרנה משולשת

בצע בואין לצבוע את מכסה החיישן או ל£

שינויים.

הימנע משימוש בצמיגים במידות שונות£

מאלה המפורטות ושמור על בלאי שווה

בכל הצמיגים.

כבך.אל תבצע שינויים במתלים של ר£

אם מכסה החיישן או החיישן עצמו התעוותו£

 ופנהACCבגלל תאונה, אל תשתמש ב� 

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורלמר

 אינה מזההACCכת כאשר מער
חקכב מלפנים בתוך המרר

בע מראששנק
בעת.כבך נוסע במהירות שקר

בוע את מגבלת המהירות בטווח בין 40ניתן לק

בין 180 קמ“ש.קמ“ש ל

ה חורגת מהמהירותכב בירידאם מהירות הר£
כת בולמת באופןבעה מראש, המערשנק

כב.אוטומטי כדי לשמור על מהירות הר

אם אתה לוחץ על דוושת הבלם כאשר£
הבלימה האוטומטית פעילה, תרגיש שדוושת
הבלמים קשה. אין זו תופעה חריגה.
באפשרותך להמשיך ללחוץ על דוושת הבלם

ם כוח בלימה חזק יותר.לש

במהלך בלימה אוטומטית נשמע רעש אופייני£
ואינו חריג.

בה לכך מגיACCכת כב שלפנים עוצר, מעראם הר

כבך.ת רבאמצעות עציר

כבך נעצר.ע שר לחץ על דוושת הבלמים ברג

אם לא תלחץ על דוושת הבלמים בתוך £2

בלה אוטומטית, אתה מקשניות לאחר עציר

התרעה על הפסקת פעולה אוטומטית של

ACCה והודעת תצוגה באמצעות צליל אזהר

 נכנסתACCכת ה
ת למעלה. מערהמוזכר

כב לנועלמצב המתנה. לאחר מכן יתחיל הר

ביל לשחרור הבלמים.לאט במק

כב מזהה רACCכת כאשר מער
בעחק שנקמלפנים בתוך המר

מראש
חק מלפנים (מרווח זמן) שולטת במרACCכת מער

כב שלפניך,כבך ומהירות הרבהתאם למהירות ר

ך.ה הצורומפעילה בלמים במקר
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

זהירות

כב שנעצר באמצעותלעולם אל תצא מהר£

הבלימה האוטומטית.

זהירות

ה אזהר

ה אזהר

כב לפנים, לא מבחינה ברACCכת ה
כאשר מער

כב הנוסע מלפניםנשמע צליל התרעה וסמל הר

רגה כדי להגיעכב מאיץ בהדנעלם מהמסך. הר

בעה מראש וממשיך לנסוע במהירותלמהירות שנק

זו.

םיבצמב העבקנש תוריהמל ץיאהל לולע ךבכר£

םא ,ותוא טאהל ידכ םימלב לעפה .םיאבה

.ךירצ
בותהתרעת התקר

כבכבך לרחק בין ר פעילה והמרACCכת כאשר מער

כת צליל התרעהשלפניך קצר מדי, מפיקה המער

בה לכך היא אי יכולתה. הסיומציגה הודעת אזהר

הבצע בלימת חירום במקר לACCכת ה
של מער

כבכב שלפנים או להבחין ברחק קטן מדי מהרשל מר

ש“חותך“ אותך.

כב שלפניךחק מהרה זה, הגדל את המרבמקר

באמצעות לחיצה על דוושת הבלמים או בצע פעולות

האטה אחרות.

כת כדי לא בשימוש, כבה את המערACCאם £

למנוע הפעלה מקרית ותאונה פתאומית

בותיה.בעק

 כאשר הנך נמצאACCלעולם אל תפעיל את £

כב.מחוץ לר

ה או מפיקה לא מבצעת בקרACCכת מער£

התרעה במצבים הבאים:

כבכת מבחינה בגוף אחר שהוא לא רהמער£

כגון הולך רגל.

ACCכת (כאשר אם ישנן חריגות במער£
ACCמזהה חריגה מוצגת ההודעה 

SERVICE REQUIRED     רש שירות)).(נד

כב שמלפנים,כבך כבר לא נוסע אחרי הראם ר£

כבךלדוגמה, ביציאה מכביש מהיר או כאשר ר

ב.כב שמלפנים מחליף נתיאו הר

בנהיגה בעיקול.£

בכב שמלפנים כבה או מחליף נתיאם הר£

 לאACCכב זה, כב נייח אחר נמצא לפני רור

כב הנייח.ת האטה עד הרבצע בקרי
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

זהירותזהירות

 אינה שולטת בהאצה אוACCכת מער£

בהאטה. היא רק מפיקה התרעה במצב

הבא.

כב שלפניך חונה או נע במהירותהר£

נמוכה מאוד.

 לא תשמור על המהירותACCייתכן כי £

כב שלפניך ולאחק מהרבעה או על המרשנק

בתפיק התרעה לנהג, אם היא לא מזהה היט

כב שלפנים במצבים הבאים.את הר

חקכבך במרב לפני רכב אחר משתלכאשר ר£

קצר.

כב שלפניך נוסע מימינך אוכאשר הר£

משמאלך.

כב שלפנים גורר גרור.כאשר הר£

כב שלפניך נמוכהכאשר מהירותו של הר£

בה ממהירותך.בהר

כב שלפניך הוא אופנוע אואם כלי הר£

אופניים.

משאית גדולה שאינה מובילה מכולה.£

כב מטען הבולט מהמנשא.לר£

כב נמוך.ר£

כב מרווח גדול מאוד מהקרקע.לר£

עליות וירידות מרובות.£

ך חריגים או לא ישרים.רנהיגה בפני ד£

ה.נהיגה במנהר£

ביםהובלת מטענים כבדים מאוד במוש£

האחוריים או באזור המטען.

זמן מה אחרי התנעת המנוע.£

בותבות השתלנהיגה בעיקולים לר£

בבכביש או יציאה ממנו או נסיעה לצד נתי

סגור בעבודות כביש או באזור דומה.

אם מכסה החיישן והחיישן מלוכלכים או£

ח.מכוסים בשלג או קר

כבאם מים, שלג או חול ניתזים בידי הר£

שנוסע לפנים או בכיוון הנגדי*.

 הפסיק לפעול אוטומטיתACCאחרי ש�£

 לא תפעלACCבשל זיהוי ביצועים ירודים, 

באופן זמני ותודיע על כך לנהג באמצעות

צליל התרעה והודעה. אחרי כאשר תשוב

כת לפעול, תבוטל ההודעה.המער

אם ההודעה לא נעלמת, ייתכן כי ישנן

כת.חריגות במער

כז שירות מורשה שלנא פנה למר

ס.מיצובישי מוטור

ת שיוטמתגי בקר

ACC ON/OFF     1 � מתג
ACCמשמש להפעלה ולהפסקת פעולה של 

ת שיוטאו של תפקוד בקר

2�����SET � מתג 
ביעת מהירות רצויה ולהפחתתמשמש לק

בעה מראש.המהירות שנק

3RES � מתג +
 במהירותACCכת משמש להפעלת המער

תבעה מראש וגם להגברהמקורית שנק

בעה מראש.המהירות שנק

4CANCEL � מתג 
ACCכת משמש להפסקת פעולתה של מער

ת השיוט.או של בקר

ACCחק 5 � מתג המר
כבךחק בין ררות המרמשמש לשינוי הגד

כב שלפניך.לר
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ה הער 

פעל את המתגים באופן נכון ואחד אחריה£
השני.

כת או אתניתן להפסיק את פעולת המער
ה שלה באמצעותפעולתו של תפקוד הבקר
מתגים או יותר.לחיצה בו
זמנית על שני 

תצוגה לסיוע בנהיגה

1ACC � מחוון 
 מופעלתACCכת מציין שמער

ה:2 � מחוון מצב בקר
 פעילהACCכת מציין שמער

ת מראשר3 � מהירות מוגד
המחוון מציין את מהירות היעד

  מצב
תצוגה

 המתנהפעיל

כבהתגלה ר

מלפנים


חק מלפנים:ה של המררסמל ההגד5 

בע מראש.חק מלפנים שנקמציין את המר

ישנם שני סוגי מצבים:  “המתנה“ ו“פעיל“

  מצב

 המתנהפעיל

ארוך

בינוני

קצר

הרסמל הגד

חקשל מר

מלפנים

כב לפניך“4 � סמל “כלי ר
כב מלפנים.מופיע כאשר החיישן מבחין בר

ישנם שני סוגי חיווי: “המתנה“ ו“פעיל“

ACC כתכיצד להשתמש במער

כת (במצב “המתנה“)הפעלת  המער


,ONכאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה ב

כת. מערACC ON/OFFה על מתג לחץ בקצר

ACCע. מופעלת כרג

ב
תכליתית  יופיעעל מסך המידע של התצוגה הר

.ACCכת מידע על מער

כת מופעלת, היא נמצאת במצבכאשר המער

ה של“המתנה“. במצב זה לא יופעלו תפקודי הבקר

כת.המער



 6

6-81התנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגה

(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

 מופעלת (מצב “המתנה“), לחץACCכת כאשר מער


 בזמן נהיגה.SETעל המתג 

כאשר אתה מגיע למהירות הרצויה, שחרר את המתג


SETבעה מראש, ומער. זוהי המהירות שנק
כת ה

ACCהרת המהירות לפי ההגד מפעילה את בקר

הזאת.

בעה מראש מופיעה על מסך המידעמהירות שנק

ב
תכליתית.בתצוגה הר

באפשרותך להגדיר את מגבלת המהירות בטווח בין

בין 180 קמ“ש.40 קמ“ש ל

ת המהירותבאפשרותך להגדיר ולהפעיל את בקר

כשאתה נוהג במהירות 10
40 קמ“ש תוך כדי

ה זה מהירות היעדכב לפניך. במקרשהתגלה ר

ת ל
40 קמ“ש.רמוגד

ה הער 

 מופעלת כאשר מתגACCכת גם אם מער£


,OFFההצתה כבוי או מצב ההפעלה ב

כת לא מופעלת אוטומטית כאשר מתגהמער

ההצתה מופעל בפעם הבאה.

ACCכת הפעלה של מער

כתת מהירות מחוץ לטווח זה לא תגרום למעררהגד

ACCת המהירות. להתחיל את בקר

תבצע בקר מתחילה לACCכת ה
כאשר מער

 מופיע על המסך.SETמהירות, נשמע צפצוף ומחוון 

חק מלפניםבו זמנית, התצוגה שמראה את המר

ACCכת ה
כב לפניך“ (רק כאשר מערואת הסמל “ר

ת לתצוגה של מצבכב מלפנים) היא עוברמבחינה בר

ה.בקר

ה הער 

 אינה יכולה להתחיל אתACCכת ה
מער£
ת המהירות באחד המצבים הבאים. אתהבקר
ה.בל התרעה על כך באמצעות צליל אזהרמק

כב נמוכה מ
10 קמ“שמהירות הרכאשר £
או מעל 180 קמ“ש.

כב נוסע במהירות בין 10 קמ“שהרכאשר £
 אינהACCכת ה
ל
 40 קמ“ש ומער

כב מלפנים.מבחינה בר

 כבויהASCכת מערכאשר £

.תולעופ TCL וא ABS ,ASC תוכרעמ רשאכ£

ידית בורר ההילוכים נמצאת במצבכאשר £
.Ds (נהיגה) או Dבד אחר מל

בעת לחיצה על דוושת הבלמים.£

ב.בלם החניה משולכאשר £

כת מבחינה בעצמה בביצועיהמערכאשר £
בקות של חומריםב הידכב ירודים עקר

מזהמים על החיישן.

כת.ה כלשהי במערישנה חריגכאשר £
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

זהירות

בעה מראשה של המהירות שנקהגבר

כים להגדיל את מגבלת המהירות.רישנן שתי ד

     :     :     :     :     :RES +  שימוש במתג

כאשר המהירות גדלה ב
1 קמ“ש בכל לחיצה על

 פועלת. אם אתהACCת ה
בקר כשRESהמתג +

ת ב
לוחץ לחיצה רציפה על המתג, מהירות מוגבר

5 קמ“ש כל פעם.

ה הער 

ה הער 

ה הער 

ביעה שלישנו זמן השהיה מסוים בין הק£

בין האצה למהירות זו.המהירות החדשה ל

ביעת המהירות אפשרי גם אם ישנותהליך לק£

ה זהכב שנוסע לפניך. עם זאת, במקרר

בעה מראש גדלה ללא ביצועהמהירות שנק

האצה בפועל.

בזמן לחיצה רציפה על המתג נשמע צליל£

ה כל פעם שמשתנה המהירותאזהר

בעה מראש.שנק

יש להגדיר את המהירות בהתאם לתנאים£

הקיימים.

  שימוש בדוושת ההאצה    :

תכאשר דוושת ההאצה לחוצה במהלך הנהיגה ובקר

ACCפעילה, באפשרותך להאיץ באופן זמני מעבר 

בעה מראש.מהירות שנק

כב מגיע למהירות הרצויה החדשה, לחץכאשר הר


בעה. מגבלת המהירות החדשה נקSETעל המתג 

כת.במער

זהירות
כתה של מערת בלימה ותפקוד אזהרבקר£

ACCאינם פועלים בעת לחיצה על דוושת 

ההאצה.

הסימן של מגבלת המהירות על הצג מראה£

“ בעת לחיצה על דוושת ההאצה. סימן

“

זה מופיע כל עוד דוושת ההאצה לחוצה.

רות המהירותת להגד חוזרACCת ה
בקר£
ע שאתה משחרר את דוושתהמקורית ברג
תבות מסוימות,  ייתכן כי בקרההאצה. בנסי

כת ה
ה של מערהבלימה ותפקוד האזהר
ACCלא יפעלו לזמן קצר לאחר שחרור של 

דוושת ההאצה.

לא ניתן להגדיר את מגבלת המהירות£
כשדוושת הבלמים לחוצה.

הפחתה של מגבלת המהירות

כים להפחית מגבלת המהירות.רישנן שתי ד

-SET   שימוש במתג


 מפחיתה את מגבלתSETכל לחיצה על מתג 

 פעילה. אםACCת בקרהמהירות ב
1 קמ“ש כש

אתה לוחץ לחיצה רציפה על המתג, מופחתת

מגבלת המהירות במרווחים של 5 קמ“ש.
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

זהירות

  שימוש בדוושת הבלמים

ה הער 

ה הער 

תאם אתה לוחץ על דוושת הבלמים כאשר בקר


ה מופסקת ואתה יכול פעילה, הבקרACCה

להאט.

כב מואטת עד למהירות הרצויה,כאשר מהירות הר


הר. המהירות החדשה הוגדSETלחץ על המתג 

כת.במער

ביעת מהירותישנו זמן השהיה מסוים בין ק£

בין האטה בפועל לאותה מהירות.חדשה ל

כבך נוסע אחריוכב לפניך וראם ישנו ר£

בעהבמהירות נמוכה יותר מהמהירות שנק

מראש, מגבלת המהירות מופחתת ללא

האטה בפועל.

בזמן לחיצה רציפה על המתג, נשמע צליל£

ה בכל פעם שמתבצע שינוי של מהירותאזהר

בעה מראש.שנק
 מופסקת אם אתה לוחץ עלACCת בקר£

ה אינהדוושת הבלמים. פעולה הבקר

מתחדשת לאחר שחרור של דוושת הבלמים.

יש להגדיר את המהירות בהתאם לתנאים£

הקיימים.

זהירות

כבלהאצה זמנית של הר

כב באופן זמני, פשוט לחץ עלכדי להאיץ את הר

כבדוושת ההאצה. שחרור הדוושה מאט את הר

תבעה מראש ובקראוטומטית עד למהירות שנק

ACC.מחדשת את פעולתה 

ת הבלימהכאשר דוושת ההאצה לחוצה, בקר£

ה אינם פעילים.ותפקוד האזהר

יש להגדיר את המהירות בהתאם לתנאים£

הקיימים.
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ה הער 

בעה מראש עלהסימן של המהירות שנק£


“ כשדוושת

התצוגה הופך לסימן “

ההאצה לחוצה. סימן זה מופיע כל עוד הדוושה

לחוצה.

ת הבלימה ותפקודיבמצבים מסוימים בקר£

 לא יפעלו לזמןACCכת ה של מערהאזהר

קצר לאחר שחרור של דוושת ההאצה.

בעהלא ניתן לכוונן את המהירות שנק£

מראש כל עוד דוושת ההאצה לחוצה.

 גםACCת ה
בטל את בקרבאפשרותך ל£

. אםACC ON/OFFבאמצעות לחיצה על מתג 

ACCכת ההמתג לחוץ, פעולתה של מער

מופסקת.

ACCכת  מבוטלת אוטומטית ומערACCת ה
בקר

ת למצב “המתנה“ באחד המצבים הבאים.עובר

ה והודעתבל התרעה באמצעות צליל אזהראתה מק

ה באמצעותתצוגה. באפשרותך לאתחל את הבקר

 אם מתקיימים שוב התנאיםSET או 
RESמתגים +

ה.לחידוש הבקר

ת למצב “המתנה“ כתוצאהכת עוברכאשר המער

  כבה.SET, מחוון ה
ACCת ה
מביטול בקר

כב מלפנים“חק לפנים  וסמל “רוהתצוגה של המר

כב מבחינה ברACCכת (שמוצג רק כשמער

מלפנים) מועברים למצב “המתנה“ בתצוגה.

ה הער 

ACCת ביטול  בקר

ACC תביטול  בקר  ל

 באחתACCת ה
בטל את בקרבאפשרותך ל

כים הבאות.רהד

ת למצבכת עוברה מבוטלת המערכאשר הבקר

ה“המתנה“. באפשרותך לחדש את הבקר

, אםSET או 
RESבאמצעות השימוש במתגים +

ה.מתקיימים התנאים להפעלת הבקר

.CANCELלחץ על המתג £

לחץ על דוושת הבלם.£
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ה אזהר

כב שלפניך עצר.כבך עוצר כי הרכאשר ר£

.ASCכאשר מופסקת פעולת £

 פעילות.TCL או ABS, ASCכות כאשר מער£

ב.כאשר בלם החניה משול£

כאשר ידית בורר הילוכים נמצאת במצב אחר£

.Ds או Dבד מל

ה ביכולת שלה להבחיןכת מזהה ירידכאשר המער

ב חסימה בחיישנים כגון לכלוך.כב לפניך עקבכלי ר

הבל התרעה על כך באמצעות צליל אזהראתה מק

או הודעת תצוגה.

בעהאף על פי שתבוטל נהיגה במהירות שנק£

, לעולםNבות מעבר למצב סרק מראש בעק

ב את בורר ההילוכים במצב זה תוךאל תשל

כדי בלימת מנוע, כדי לא לגרום תאונה

ה.חמור

מצב זה ייתכן בתנאים הבאים:

ם, שלג, סופותבתנאי מזג אוויר קשים כגון גש£

.’חול וכד

ח מכסיםחומרים זרים כגון לכלוך, שלג או קר£

את החיישן.

כב בכיוון הנגדי מתיזים מים,כב שלפנים או רר£

שלג או לכלוך.

בה מספר קטן עלך לא עמוסה שרנהיגה בד£

כב או מכשולים לפנים.כלי ר

ה.פידות הבלמים התחממו יתר על המידר£

אם ההודעה לא נעלמת מהתצוגה, ייתכן כי ישנה


כז שירות מורשה של. פנה למרACCתקלה ב

ס.מיצובישי מוטור

כת נתקלת בבעיות מסוימות,  פעולתכאשר המער

בל התרעה על כך באמצעותכת תופסק. תקהמער

ה והודעת תצוגה. אם ההודעה לא נעלמתצליל אזהר

ת מתג ההצתה ומצב ההפעלהגם לאחר העבר

כז שירות, נא פנה למרONה למצב  ובחזרOFFלמצב

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

ACC כת  להפסקת פעולתה של מער

כת, לחץ על המתגכדי להפסיק את פעולת המער

ACC ON/OFF כאשר ACC.במצב פעיל 
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(ACC)בית* פטית שיוט אדכת בקרמער

ה הער ה הער ה הער 

כתלחיצה על המתג מפסיקה את פעולת מער£

ACCה. גם אם היא מבצעת בקר

בעה מראש מתאפסת לאחרהמהירות שנק£

 או כאשר מתגACCהפסקת הפעולה של 

.OFFכת ההפעלה במצב ההצתה או מער

 במצב פעיל כאשר מתגACCכת גם אם מער£

,OFFכת ההפעלה במצב ההצתה או מער

כת לא הופכת לפעילה בפעם ההבאההמער

שמתג ההצתה מופעל.

החידוש הבקר

כתת המער (העברACCת ה
לאחר ביטול של בקר

למצב “המתנה“) באמצעות לחיצה על מתג

CANCELאו על דוושת הבלמים, באפשרותך לחדש 

בעה מראשה במהירות המקורית שנקאת הבקר

.RESאם אתה לוחץ על המתג +

תהתנאים שיש לעמוד בהם לפני חידוש בקר£

רושים להפעלת הם זהים לאלה הדACCה

ה ההתחלתית.הבקר

חק מלפנים משתנה בהתאם למהירותהמר£

חק.ך המרככל שמהירות גבוהה יותר, מתאר

חק מלפניםרות של מרשינוי הגד

חקת המררבכל פעם שאתה לוחץ על המתג להגד
ב באופןר עוקדה משתנה בסרנים, ההגדמלפ

חק מתאפסתת המררמחזורי: ארוך, בינוני וקצר. הגד

כאשר מתג ההצתה כבוי או כאשר מופסקת

בעתחק נקת המרר. הגדACCכת פעולתה של מער

למצב “ארוך“ בפעם הבאה שאתה מפעיל את

.ACCכת ה
מער

חק לפנים: ארוךהמר

חק לפנים: בינוניהמר

ת מהירותת שיוט (בקרהפעלה של בקר

)ASCאוטומטית 

/ACC ONאם אתה לוחץ לחיצה ארוכה על מתג 

OFFכאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלה 

 מופסקת,ACCכת  ופעולת מערONבמצב 

ב
ת שיוט. מסך המידע בתצוגה הרמופעלת בקר

ת השיוט ונשמעתכליתית משתנה למסך בקר

ה בו
זמנית.צליל אזהר

ת שיוט מופסקת אם אתה מכבהפעולתה של בקר


את מתג ההצתה או מעביר את מצב ההפעלה ל

OFF.

חק לפנים: קצרהמר
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(FCM)מית* כת איפחות התנגשות קדמער

בוע את כדי לקA משתמשת בחיישן FCMכת מער

ב נסיעה ואתכב מלפנים באותו נתיחק מהרהמר

כתכבך. אם המערהמהירות שלו ביחס למהירות ר

כבכבך נמצא בסכנת התנגשות עם הרמעריכה כי ר

ת מהירות אוטומטית)כת בקרת שיוט (מערבקר

.6
עמודים 65

זהירות

תבקרכת אוטומטית לת שיוט (מערבקר£

בותכב) לא מפיקה התרעה בהתקרמהירות הר

חק בין שני כלית מרכב שלפנים ולא מבקרלר

כב.ר

מלפנים, היא מפיקה התראות חזותיות וקוליות

 מעלה את לחץ נוזל,)FCMה של (תפקוד אזהר

)FCMם של הבלמים (תפקוד של מילוי בלמים מוקד

ומספקת תגבור בלימה כאשר אתה לוחץ על דוושת

) כדי למנועFCMהבלמים (תפקוד תגבור בלמים של 

התנגשות.

מתכת גורת, המערכשאר סכנת ההתנגשות גובר

לפעילות מתונה של הבלמים כדי לעודד אותך

כת מעריכה כילהפעיל בלמים. אם המער

בה, היא מפעילה בלימת חירום כדיההתנגשות קר

להפחית נזקי התנגשות או להימנע מהתנגשות

).FCMאפשרית (תפקוד בלימת 

במהלך בלימה אוטומטית נדלקים פנסי בלימה.

כת לאיפות התנגשותמער 

)FCMמית* (קד

ה אזהר

ה נועדFCMכת נהג אחראי לנהיגה בטוחה. מער£

בות תאונה או למנועמו בעקלמתן נזקים שנגר

הכת לא נועדהתנגשות ככל האפשר. המער

לפצות על אובדן הריכוז של הנהג בשל הסחות

םה בראות בגלל גשדעת או רשלנות או על יריד

כת היא לא תחליף לנהיגהפל. המעראו ער

ה. תמיד היה מוכן להפעיל ידניתבטוחה וזהיר

את הבלמים.

 פועלת כדי למנוע התנגשויותFCMכת מער£

חזיתיות ככל הניתן. עם זאת, תוצאות פעולתה

משתנות בהתאם למצבים ולתנאים הקיימים

ך והיגוי, באצה ובלימה. לכן, ביצועירכגון תנאי ד

כבך נמצאהתפקוד לא זהים תמיד. אם ר

בסכנת התנגשות, נקוט את כל פעולות

חיות כגון לחיצה חזקה עלההתחמקות ההכר

כת פעילה ובין אםדוושת הבלם, בין אם המער

לא.
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(FCM)מית* כת איפחות התנגשות קדמער

זהירות

זהירות

מיתתפקוד איפות התנגשות קד

כבך יתנגשכת מעריכה כי ישנה סכנה שראם המער

כב שלפניך, תפקוד זה מזהיר אותך על הסכנהבר

הפוטנציאלית באמצעות אמצעים חזותיים וקוליים.

ה ובוכשאר תפקוד זה מופעל נשמע צליל אזהר

ב
תכליתיתזמנית על מסך המידע של התצוגה הר

 (בלום) .!BRAKEמופיעה הודעה 

כב שלפניך נעתפקוד זה אינו פועל אם הר£

במהירות נמוכה יותר ממהירותך באופן

משמעותי.

ה קולית לאבתנאים מסוימים, ייתכן כי אזהר£

תפעל או תושמע בעוצמה נמוכה מאוד. אל

כבךה. אם רכת יתר על מידתסמוך על המער

נמצא בסכנת התנגשות, בצע את כל הפעולות

חיות למניעת התנגשות כגון לחיצה חזקהההכר

כת מופעלתעל דוושת הבלמים בין אם המער

או לא.

ייתכן כי תפקוד תגבור הבלימה לא יופעל כאשר£

דוושת הבלמים מופעלת באופן מסוים. אל

כבךה. אם רכת יתר על המידתסמוך על המער

נמצא בסכנת התנגשות, בצע את כל הפעולות

חיות למניעת התנגשות כגון לחיצה חזקהההכר

כת מופעלתעל דוושת הבלמים בין אם המער

או לא.

מתונה של הבלמים כדי לעודד אותך להפעיל אותם.

כת מעריכה כי הימנעות מההתנגשותאם המער

ת בלימהכמעט בלתי אפשרית, היא מפעילה בקר

בחירום, כדי להפחית נזקי התנגשות או, אם המצב

מאפשר, להימנע מההתנגשות.

בלת בלימה בחירום מופעלת, אתה מקכשאר בקר

התרעה על הסכנה באמצעות הודעה חזותית וקולית

.FCMה של המופקות על
ידי תפקוד אזהר

בל הודעהכשאר בלימת חירום מופעלת, אתה מק

ב
תכליתית.על כך על מסך המידע של תצוגה הר

זהירות

םתפקוד של מילוי בלמים מוקד

FCMשל 

כבך נמצא בסכנתכת מעריכה כי ראם המער

כב שלפניך, תפקוד זה מבצע מילויהתנגשות בר

ם של צינור הבלמים בנוזל בלמים נוסף. פעולה זוקד

ה להפוך את הבלמים לרגישים יותר כשאר אתהנועד

מפעיל את דוושת הבלמים.

FCMתפקוד תגבור בלימה של 

כבך נמצא בסכנתכת מעריכה כי ראם המער

כב שלפניך, תפקוד זה מקדים אתהתנגשות בר

ההפעלה של תגבור הבלימה.

FCM תפקוד בלימה של

כבך נמצא בסכנתכת מעריכה כי ראם המער

ם להפעלהכב שלפניך, תפקוד זה גורהתנגשות בר

 בתור בלימה רגילה.FCMאל תשתמש ב�£

,FCMבות הפעלה של כבך נעצר בעקאחרי שר£

כבת בלימה אוטומטית. מכיוון שהרמשתחרר

יתחיל לזחול, הקפד ללחוץ על דוושת הבלם

כב יהיה נייח.כדי שהר
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(FCM)מית* כת איפחות התנגשות קדמער

זהירות
תכרעמהאם ( תכרעמב הלקת הנשי£

מאבחנת תקלה, במסך המידע של התצוגה

FCMב�תכליתית תופיע הודעההר
SERVICE REQUIREDרוש שירות (ד

).FCM OFF) ונדלק מחווןFCMכת למער

תאם ההודעה לא נעלמת אחרי העבר

 ושוב למצבOFFכת ההפעלה למצב מער

ONכז שירות מורשה של, פנה למר

ס.מיצובישי מוטור

זהירות

אם תפעיל את הבלמים במהלך הבלימה£

האוטומטית, תחוש כי דוושת הבלם קשה.

תופעה זו אינה חריגה. באפשרותך להפעיל לחץ

נוסף על הדוושה, כדי לסייע בבלימה.

הכת אינה מספקת בקרבמצבים הבאים המער£

או התרעה.

כב שלפניך נע במהירות נמוכה יותרהר£

באופן משמעותי מהמהירות שלך .

כב ”חותך“ אותך בפתאומיות.כשר£

כב שלפניך קצר מאוד.חק מהרכשהמר£

כב בכיוון הנגדי.ישנו ר£

כבך נמוכה באופן ניכר.כאשר מהירות ר£

 אוPכאשר בורר ההילוכים במצב חניה £

.N או במצב סרק Rבמצב נסיעה לאחור 

זהירות

כאשר מלפנים נמצא כל גוף או חפץ אחר£

כב: רוכב אופנוע, רוכב אופניים, הולךבד רמל

רגל, בעל חיים או חפץ שנפל.

כבך.כב מופיע פתאום לפני רכאשר ר£

חק קצרכבך במרכב חותך את רכאשר ר£

מאוד.

כב שלפנים נוסע מימינך אוכאשר הר£

משמאלך.

כב שלפנים גורר גרור.כאשר הר£

משאית ארוכה שאינה מובילה מכולה£

כב בולט מהמנשא שלו.מטען הר£

כב נמוך מאוד.ר£

מרווח מהקרקע גבוה מאוד.£

ך מפותלת מאוד הכוללתרבנהיגה בד£

בות.יציאות וכניסות ר

ה.בהאצה או האטה מהיר£

כת מזהה פעולות היגוי שלכאשר המער£

נהג, האצה, בלימה או החלפת הילוכים

כתמרוני התחמקות מהתנגשות.

ך המאופיינת בירידות עליותרבנהיגה בד£

תלולות מרובות.

בים או ישרים.ך לא יציראם פני הד£

ה.בנהיגה במנהר£

 לא יפעל במצביםFCMתפקוד הבלימה של £

הבאים.

כבך נוהג במהירות 30 קמ“ש או יותרר£

כב שלפניך נייח או נע במהירותכאשר הר

נמוכה מאוד.

 אינו פעיל.ASCתפקוד £

ה ותפקוד הבלימה שלייתכן כי תפקוד האזהר£

כת לא יפעלו במצבים הבאים.המער
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(FCM)מית* כת איפחות התנגשות קדמער

זהירות זהירותזהירות

ב והופיע מאחוריכבך החליף נתיכאשר ר£

כב שלפנים.הר

כבך פנה שמאלהבמשך זמן מה אחרי שר£

או ימינה.

כאשר אתה מוביל מטענים כבדים מאוד£

ב האחורי או באזור המטען.במוש

ב.אחרי שהמנוע פעל במשך זמן ר£

ם, שלג, סופותבתנאי מזג אוויר קשים (גש£

)*.’חול וכד

כאשר מכסה החיישן והחיישן עצמו£

ח*.מתלכלכים או מתכסים בשלג או בקר

כב שלפנים או שנוסע בכיוון הנגדיאם הר£

מתיז מים, שלג או חול*.

לא- FCMה בביצועי הזיהוי ואם חלה יריד*:

מופעלת אוטומטית במצבים אלה, תופיע

FCM TEMPORARILY NOT     ההודעה
AVAILABLE FCM) (לא זמינה זמנית 

.....FCM OFFויידלק המחוון 

בנוסף, ייתכן כי יצוינו מצבים הבאים.

חימום יתר של בלמים.£

נהיגה בעומס תנועה קל המאופיין בכמה£

מכוניות ומכשולים לפנים.

 יכולה לפעול, ישוחרר החיוויFCMבו במצב ש

באופן אוטומטי. אם החיווי לא נעלם מהצג, קיימות

כז שירות מורשה שלכת. פנה למרחריגות במער

ס.מיצובישי מוטור

כב שלפנים, מנהגימים כגון מיקומך ביחס לרגור£

היגוי של הנהג ותנועה משתנה בשל תאונה או

FCMת בקרכב תקוע עלולים להפריע לר
ה שלה.ולתפקוד האזהר

כת מזהה את תנועות ההיגוי שלכאשר המער£

הנהג או את פעולות ההאצה שלו כפעולות

תהתחמקות מהתנגשות, ייתכן כי יתבטלו בקר

ה. תפקוד האזהרFCMה�

FCMת ה�ייתכן כי במקרים הבאים יופעלו בקר£
ה.ותפקוד האזהר

 ליד הכניסה לעיקול(B)כאשר ישנו מבנה £

ובמחלף.

בנסיעה בגשר ברזל צר.£

ך שער נמוך או צר.רבמעבר ד£

רגות אוברי מתכת, מדכאשר ישנם ד£

השתקפויות על פני הכביש.

כבב במהירות לרכאשר אתה מקר£

שלפנים, כדי לעקוף אותו.

ת גבייה אלקטרונית.ך עמדרבמעבר ד£

בנסיעה מתחת לגשר, גשר הולכי או£

ה קטנה.מנהר

ב�קומות.בנסיעה בחניון ר£

בנסיעה בכביש שזוויתו משתנה פתאום.£

כבת קרוב מאוד לקיר או לרכאשר עצר£

שלפנים.
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(FCM)מית* כת איפחות התנגשות קדמער

זהירות זהירותזהירות

כב או לעצם דומם.אם אתה נוסע קרוב לר£

כב שלפנים נוסע לפניך, אך לא בקואם הר£

ישר.

כב נכנס לאחדכת לפני שהרכבה את המער£

כת עלולההמצבים הבאים, מכיוון שהמער

להתחיל לפעול בפתאומיות.

כבך מונעים בידי המנועכאשר גלגלי ר£

במעלית.

כב אחר.כבך גורר רכבך נגרר או אם ראם ר£

כבך מובל על גבי משאית.אם ר£

בית במעגל.במהלך נהיגה ספורטי£

כב עומד על דינמומטר או גלגליםאם ר£

חופשיים.

אם לחץ האוויר בצמיגים לא תקין.£

ה חירום.אם הותקן צמיג חלופי במקר£

אם הותקנו שרשראות שלג.£

כת עלול לגרוםבי המערכיטיפול לקוי בר£

בסוף,ה בביצועי החיישן ולבעיות כגון יריד

לתאונה. הקפד על אמצעי בטיחות הבאים,

כת במצב הפעלה תקין.כדי לשמור על המער

הימנע מהפעלת חבטות חזקות בחיישן.£

לעולם אל תחבל בחיישן או באומי

ההתקנה שלו.

שמור על החיישן ועל המכסה שלו נקיים.£

בו מותקן החיישןאל תכסה את האזור ש£

בקות, לוחיתבאיור) במד(אזור מוצל ש

.’בר אחר כגון סורג מגן וכדרישוי או כל ד

     *:  הקרנה משולשת

בצע בואין לצבוע את מכסה החיישן או ל£

שינויים.

הימנע משימוש בצמיגים במידות שונות£

מאלה המפורטות ושמור על בלאי שווה

בכל הצמיגים.

כבך.אל תבצע שינויים במתלים של ר£



התנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגה 6-92

 6

(FCM)מית* כת איפחות התנגשות קדמער

ה הער 

FCM ON/OFFמתג זהירות

מתג זה משמש להפעלה ולהפסקת הפעולה של

בחור את התזמון הרצוי של, וכדי לFCMכת מער

התרעת התנגשות.

לחיצה רציפה על המתג תשנה את מצב ההפעלה

כת מפעיל ללא פעיל ולהיפך. כאשרשל המער

ה על המתגכת במצב פעיל, לחיצה קצרהמער

תשנה את התזמון של התרעת ההתנגשות.

כתלהפעלה/הפסקת פעולה של המער

כת או להפסיק אתבאפשרותך להפעיל את המער

FCMפעולתה באמצעות לחיצה רציפה על המתג 

ON/OFFבזמן שמתג ההצתה או מצב ההפעלה 

.ONבמצב 

ה ומוצגכת מופעלת, נשמע צליל אזהרכאשר המער

תזמון התרעת ההתנגשות על מסך המידע בתצוגה

.FCM OFFב
תכליתית. כמו כן, כבה המחוון הר

כת,כאשר אתה מפסיק את פעולתה של המער

FCMה ובו
זמנית מופיעה הודעה נשמע צליל אזהר

OFF על המסך ונדלק מחוון FCM OFF.

ONת מצב ההפעלה ל
הפעלת ההצתה או העבר

.FCMכת ה
תפעיל שוב את מער

אם מכסה החיישן או החיישן עצמו התעוותו£

 ופנהACCבגלל תאונה, אל תשתמש ב� 

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורלמר

במהלך הפעלה של בלימה אוטומטית יישמע£

ת הבלימה ואינובקרצליל התרעה האופייני ל

מצביע על תקלה.
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שינוי של תזמון התרעה

 כדי FCM ON/OFFה על המתג לחץ לחיצה קצר

לשנות את התזמון להפעלה של התרעת תאונה


חזיתית. כל לחיצה על המתג משנה את התזמון מ

FARהתרעה מוקד)  
 )התרעהNEARמת( 

ת).מאוחר

תך, התזמון מוצג על מסך המידע שללאחר בחיר

ב
תכליתית. גם לאחר הפסקת הפעולההתצוגה הר

ת מצבבוי ההצתה או העברכת או כישל המער


ת בזיכרון אתכת שומר, המערOFFההפעלה ל

תזמון ההתרעה האחרון שנבחר.

NEARנבחר תזמון 

זהירות

FARנבחר תזמון 

לא ניתן לשנות את תזמון ההפעלה של£

ם של הבאים: מילוי קדFCMתפקודי ה�

בלמים, תגבור הבלימה.

ת מצלמהב הנסיעה שלך בעזרבאמצעות זיהוי נתי

(A)כת , מערLDWמספקת לך התרעה קולית 

ב
תכליתיתוחזותית על מסך המידע של התצוגה הר

ב זה.כבך עומד לסטות מנתיכאשר ר

את התרעת סטייהכיצד להפעיל 
ב*מנתי

ב
תכליתיתהתצוגה על מסך המידע של התצוגה הר

כת.משתנה באופן הבא בהתאם למצב המער

בהתרעת סטייה מנתי

)LDW*(

(LDW)  ב*התרעת סטייה מנתי
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ה הער 

כתהפעלת המער

כאשר אתה מפעיל את ההצתה או מעביר את מצב


 על מסך המידעLDW, יופיע המחוון ONההפעלה ל

כתב
תכליתית ויציין כי המערשל התצוגה הר

נמצאת במצב פעיל.

כתהפסקת הפעולה של המער

, נעלם המחווןLDWכאשר אתה לוחץ על המתג 

LDWכת נמצאת ממסך המידע ובכך מציין כי המער

במצב לא פעיל.

כת.לחץ שוב על המתג, כדי להפעיל את המער

כאשר אתה מכבה את ההצתה או מעביר את£

כת ופעולת המערOFFמצב ההפעלה ל

LDWכת שוב. (מצב מופסקת, תופעל המער
1(

 שהואLDW 2בחור את המצב  באפשרותך ל
כת.המצב הכבוי של המער


 כדי להפסיק את1LDW. לחץ על מתג ה
כת.המער

2. לחץ לחיצה ארוכה בת יותר מ
10 שניות על

 יופיע בתצוגהLDW 2. המחוון   LDWמתג ה

ב תכליתית.הר


LDW, וייכבה המחוון 3LDW. לחץ על מתג ה
ב
בפינה הימנית העליונה של התצוגה הרש

תכליתית.

כת, העבר את המערLDW 1כדי לחזור למצב  
למצב כבוי ו

לחץ לחיצה בת יותר מ
10 שניות על המתג.

ב תכליתית.יע בתצוגה הר יופLDW 1המחוון 

מצב המתנה

בכת מסוגלת לזהות את נתיבמצב המתנה, המער

כבך ולהפיק התרעה קולית כאשרהנסיעה של ר

ב.כבך סוטה מהנתיר

ת אוטומטית ממצב ”פעיל“ למצבכת עוברהמער

”המתנה“ אם מתקיימים התנאים הבאים בו
זמנית.


 במסך המידע מוחלף במחוון LDWמחוון ה

(ירוק).

ת על כ
65 קמ“ש אוכב עומדמהירות הר£

יותר.

לא מופעל איתות.£

מאותתי חירום לא דולקים.£

דוושת הבלמים לא לחוצה.£

כת לזהות אתבה מאפשרים למערביתנאי הס£

ב משני הצדדים.סימוני הנתי

כת נמצאת במצב פעיל.המער£

(LDW)  ב*התרעת סטייה מנתי
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בהתרעת יציאה/סטייה מנתי

LANEצליל התרעה נשמע לסירוגין וההודעה 

DEPARTURE מופיע במשך המידע והמחוון 

ב אוכבך עומד לצאת מהנתימהבהב בכתום, כשר

ב במצב המתנה.אם הוא יצא מהנתי

ה הער 

ת במצב פעיל למשך כ
7כת נשארהמער£

שניות אחרי שהפסיקו להבהב אורות המצוקה

האו שהידית להפעלת האיתות הוחזר

למקומה.

ה הער 

אם ההתרעה נמשכת כ
3 שניות או יותר,£

ת למצב המתנה לפניכת עוברהמער

שההתרעה מופסקת.

כתהתרעת בעיות במער

כת, ניתנת התרעה חזותיתאם ישנה בעיה במער

ת לסוג הבעיה ביחד עם התרעה קולית.מיוחד

 חמה מדיLDWמצלמת 

כת אינהההתרעה המוצגת מטה מופיעה, אם המער

 התחממה יתרLDWזמינה באופן זמני כי מצלמת 

ה.על מיד

הת מתחת לטמפרטוראם המצלמה מתקרר

כת למצבה הרגילת המערבעה מראש, חוזרשנק

באופן אוטומטי.

ה הער 

ניתן לסלק את ההודעה באופן זמני באמצעות£

.OFF למצב LDWת המתג העבר

ב תקלה עקLDWביטול 

LDWכת ההתרעה המוצגת למטה מופיעה אם מער

אינה מופעלת בשל תקלה.

כז שירות מורשה של מיצובישיה זה, פנה למרבמקר

כת.בדיקת מערס למוטור

זהירות

 ישנן מגבלות הפעלה.ב*התרעת סטייה מנתיל£

ה.כת יתר על המידאל תסתמך על המער

כת לא תוכננה להפחית סיכונים הכרוכיםהמער£

ך קדימהרמות בדבחוסר ריכוז של הנהג והתקד

ב שמופנית למשהו בצדבות תשומת ל(בעק

) או בראות גרועה’ך, היסח דעת וכדרהד

כבךהנובעת ממזג אוויר סוער וכו‘. נווט את ר

באופן נכון ונהג בזהירות.

ב באופןכת לא תזהה את הנתיייתכן כי המער£

ך, הפסק אתה הצורנכון בתנאים הבאים. במקר

כת.פעולת המער
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(TPMS)ת לחץ אוויר בצמיגים כת בקרמער

זהירות
ביםכאשר אתה נוהג בכביש שסימוני הנתי£

הויים או מרוחיםבנים או צהובים) דשלו (ל
כת לא מסוגלתבבוץ עד כדי כך שהמער

לזהות אותם.

ך כללרב מטושטשים, בדכאשר סימוני נתי£
פל, או בנסיעה כנגדם, שלג או ערבגלל גש

שמש.

בו מופסקיםכב עובר קטע כביש שכשהר£
ב כגון עמדות תשלום בכבישיסימוני נתי

ה וצמתים בכבישים מהירים.אגר

כאשר נוסעים על מקטע כביש שסימוניו£
ישנים שלא הוסרו לגמרי, עם צללים, שלג
שלא נמס, סימנים מגלגלים של משאיות
שאפשר לחשוב בטעות כי אלה הם סימוני

ם כשפני הכבישב (במיוחד אחרי גשנתי
בלים אחרים.מים מבלמחזירים אור) או גור

בב נסיעה ונתיבד נתיב אחר מלנסיעה בנתי£
עקיפה.

ב סגור אוכאשר נוסעים ליד מקטע של נתי£
ב זמני באזור עבודות בכביש.בנתי

ב צר מאוד.בנסיעה בנתי£

כב שלפניךבין הרכבך לחק בין רכאשר מר£
בה (במיוחד כשסימוןה רמתקצר במיד

כב מלפנים הנוסע קרובמוסתר על�ידי ר
מדי לסימון).

כאשר נכנסים לצומת או למקטע בעל£
בוכה.סימונים בקונפיגורציה ס

זהירות
בים גדל/בו מספר נתימעבר במקטע כביש ש£

בים חוצים אחד את השני.בים רקטן או נתי

ב מסומן בקו כפול או בקו מיוחדכאשר הנתי£
אחר.

כאשר נוסעים בכביש מתפתל או משובש.£

ם,כאשר וסעים בכביש חלק מכוסה במי גש£
.’ח וכדשלג, קר

בו ישנו שינוי פתאומיך מקטע שרשעוברים ד£
ה או כניסה אליה).בבהירות (יציאה ממנהר

בפניה בעיקולים חדים.£

כאשר פני הכביש מחזירים את האור שמקורו£
בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה.

ך מהמורותרכב מתנדנד ברובו בנסיעה דהר£
או חריגות אחרות על פני הכביש.

כאשר אור שיוצא מהפנסים הראשיים אינו£
בה בשל עדשות מלוכלכות אובימותאם לס

בלויות או בגלל שהפנסים הראשיים לא כוונו
כהלכה.

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

כבים שנוסעיםכשפנסים ראשיים של ר£
.LDWלקראתך מאירים על מצלמת ה�

רטייםכב מצויד בצמיגים לא סטנדכשהר£
ה וצמיג(כולל צמיגים שחוקים יתר על מיד

חלופי זמני), כשמותקנות בו שרשראות שלג
בים שלא כלולים במפרטכיאו שהוא מכיל ר

בוצע בהם שינוי.כגון מתלים ש

זהירות

ם,מית מכוסה במי גשכשהשמשה הקד£
.’שלג, אבק וכד

פעל לפי הנחיות הבאות, כדי לשמור על£
 שלך במצב תפעולי טוב.LDWכת ה�מער

מית תהייהדאג תמיד שהשמשה הקד£
נקייה.

הימנע מלהפעיל זעזוע או לחץ חזקים על£
. אל תנסה לפרק אותה.LDWמצלמת 

סור בתכלית האיסור להפריע להתקנה שלא£
ה. המצלמה כווננה או להסירLDWמצלמת 
ב במפעל.בדיוק ר

בקה או בחפץ דומה את אזוראל תכסה במד£
מית שלפני עדשת המצלמה.השמשה הקד

השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים של£
ס כשאתה מחליף מגבימיצובישי מוטור

מית.השמשה הקד

ת לחץ אווירכת בקרמער 

)*TPMSבצמיגים (

) עושהTPMSת לחץ אוויר בצמיגים (כת בקרמער

) בגלגליםAת לחץ אוויר בצמיג (שימוש בחיישני בקר

כתה של לחצי הניפוח של הצמיגים. המערבקרל

המתריעה רק שלחץ האוויר בצמיג נמוך בצור

משמעותית.
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(TPMS)ת לחץ אוויר בצמיגים כת בקרמער

ה הער  ךהנהג יכול להגדיר את לחץ האוויר הבסיסי לער

ת לחץהרצוי באמצעות ביצוע פעולת איפוס. (אזהר

בע בהתבססך הסף שנקאוויר נמוך מבוססת על ער

על האיפוס).

הזיהויים של חיישן לחץ אוויר בצמיג עבור שני זוגות

כז שירות מורשהצמיגים ניתנים לרישום על
ידי  מר

ת הזיהוי התקף ניתנתרס, והגדשל מיצובישי מוטור

ב תכליתיתלהפעלה באמצעות מתג תצוגת מידע ר

ה של החלפה בין גלגלי קיץ לגלגליבר יעיל במקר(הד

ף).חור

) מותקןBחיישן לחץ האוויר בצמיג (£

במיקום המתואר באיור.

) בחדשיםCהחלף את החבק והדיסקית (

כאשר הצמיג מוחלף.

כז שירותלמידע נוסף צור קשר עם מר

מורשה של מיצובישי.

, נוריתONת למצב הפעלה כת מועברבעת שהמער

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרה של מערהאזהר

נדלקת וכבית לאחר מספר שניות.

כתה של מערתצוגה/נורית אזהר

ת לחץ אוויר בצמיגיםבקר

ה הער 

)TMPSת לחץ אוויר בצמיגים (כת בקרמער£

תית של לחץ האווירגרבדיקת שאינה תחליף ל

בדוק את לחצי האווירבצמיגים. הקפד ל

בצמיגים כפי שמתואר ב“צמיגים“

.10
בעמוד 12

כב קיים לחץ אוויראם בצמיג אחד או יותר של הר

ה תישאר דלוקה כאשרנמוך במיוחד, נורית האזהר

.ONמצב ההפעלה הוא 

ה דולקת בעתראה את “אם נורית/תצוגת אזהר

נהיגה“ בעמוד  99
6 ונקוט בצעדים המתאימים.

ה הער 

 צבעוני, בנוסף,LCDכב המצוידים בצג בכלי ר£

עדימהה מוצגת במסך תצוגת אזהר

.תיתילכת ברה עדימה תגוצתב

זהירות

תה אינה דולקת בעת העבראם נורית האזהר£

תכת בקר, כנראה שמערONכת למצב המער

) אינה פועלת כראוי.TPMSלחץ אוויר בצמיגים (

כז שירות מורשה שלכת במרבדיקת המערדאג ל

מיצובישי.

כת עלולה למנוע אתבמקרים אלה, תקלה במער

ה של לחצי האוויר בצמיגים. הימנעהבקר

מבלימה פתאומית, פניות חדות ונהיגה

במהירות גבוהה.
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(TPMS)ת לחץ אוויר בצמיגים כת בקרמער

ה הער  זהירות

ת לחץ אווירכת בקראם מתגלה תקלה במער£

ה תהבהב), נורית האזהרTPMSבצמיגים (

בוע.למשך כדקה ותישאר דולקת באופן ק

ה תציג אזהרות נוספות בכל פעםנורית האזהר

שהמנוע מותנע מחדש, כל עוד התקלה

קיימת.

ה נכבית לאחר נהיגהבדוק האם נורית האזהר

במשך מספר שניות.

אם היא נכבית במהלך הנהיגה, אין זה סימן

בעיה.ל

ה אינה כבית, או אם היאאם נורית האזהר

מהבהבת כאשר המנוע מותנע מחדש הבא

כז שירות מורשה שלבדיקה במרכב לאת הר

מיצובישי.

כת עלולה למנועבמקרים אלה, תקלה במער

בותה של לחצי האוויר בצמיגים. מסיאת הבקר

ה נדלקתבטיחותיות, בעת שנורית האזהר

בעת נהיגה, הימנע מבלימה פתאומית, פניות

חדות ונהיגה במהירות גבוהה.

 צבעוני,LCDכב המצוידים בצג בבכלי ר£

ה במסך המידעבנוסף, תופיע תצוגת אזהר

ב תכליתית.בתצוגה הר

בדוק כל צמיג כולל הצמיג החלופי (אם קיים)יש ל

אחת לחודש בעודו קר ולנפחו ללחץ האוויר המומלץ

כב שמופיע בתווית לחצי האווירעל
יד יצרן הר

כבך מותקנים צמיגים בגודל שונהבצמיגים. (אם בר

מהגודל הרשום בתווית לחצי האוויר בצמיגים, עליך

ברר את לחץ האוויר הרצוי עבור צמיגים אלה).ל

תכת בקרכבך מצויד במערכאמצעי בטיחות נוסף ר

. אם ישנו לחץ אוויר נמוך)TPMS(לחץ אוויר בצמיגים 

כת.בצמיג אחד או בכמה צמיגים, נדלק מחוון המער

ת לחץ אוויר נמוך נדלק,לכן, כאשר מחוון של בקר

םבדוק את לחץ האוויר בצמיגים בהקדעליך לעצור ול

האפשרי, ולנפח אותם ללחץ האוויר התקין. צמיגים

המצויים בתת לחץ ניכר במהלך הנהיגה מתחממים

ה ועלול לחול בהם כשל.יתר על המיד

תת
לחץ אף מגדיל את צריכת הדלק, מקצר את

חיי השירות של הצמיג ועשוי להשפיע על הנהיגה

ה.כב ויכולת העצירבר

ת לחץ אוויר בצמיגכת בקרב שמערנא שים ל

)TPMS (.אינה תחליף לתחזוקת צמיג תקינה

באחריות הנהג לשמור על לחץ אוויר נכון, גם אם

לחץ אוויר הנמוך אינו מגיע לסף ההפעלה של מחוון

ת לחץ אווירכת בקרלחץ אוויר נמוך של מער

).TPMS(בצמיגים 

כת אינהה לציון שהמערכבך מצויד גם בנורית אזהרר

פעולת כראוי.

בת במחוון לחץ אוויר נמוךה משולנורית האזהר

הצמיגים.

כת מזהה תקלה, המחוון יהבהב למשךכאשר המער

בוע. רצף זה ימשיךכדקה ואז יישאר דלוק באופן ק

כב כל עוד התקלה קיימת.בהתנעות הבאות של הר

כת לאה דולקת, ייתכן שהמערכאשר נורית האזהר

ה.תוכל לזהות אות לחץ אוויר נמוך בהתאם לייעוד

)TPMSת לחץ אוויר בצמיגים (כת בקרתקלה במער

בות, כולל התקנה אובות ריכולה לקרות בשל סי

כבהחלפה או השינוי של צמיגים או גלגלים בר

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרהמונעת ממער

)TPMS.מלתפקד כראוי (

ת לחץכת בקרבדוק תמיד את  מחוון תקלת מער

) לאחר החלפת אחד או יותרTPMSבצמיגים (

רש שירות(נד


)TPMSל
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(TPMS)ת לחץ אוויר בצמיגים כת בקרמער

זהירות

ה הער  כב כדי להבטיחמהצמיגים או הגלגלים בר

שההחלפה או השינוי של הצמיגים אן הגלגלים

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרמאפשר למער

להמשיך לפעול כראוי.

ה נדלקתאם נורית אזהר
במהלך נהיגה

ה נדלקת, הימנע מבלימהאם נורית האזהר1.

ה, תמרוני נהיגה חדים ומנהיגה במהירותחד

גבוהה. עליך לעצור ולתקן את לחצי האוויר

ם האפשרי. התאםך הנכון בהקדבצמיגים לער

את לחץ האוויר גם בצמיג החלופי. עיין בנושא

.10
צמיגים “צמיגים“ בעמוד 12

אל תשתמש במכסי שסתומים ממתכת,£
העלולים לגרום לתגובה מתכתית, שתגרום
לקורוזיה ולנזק לחיישני לחץ אוויר של הצמיג.

הלאחר שלחצי האוויר תוקנו, נורית האזהר£
תיכבה לאחר מספר דקות של נהיגה.

ה הער 

ה מוצגת במסך המידעבנוסף, תצוגת אזהר£
ב תכליתית.בתצוגת המידע הר

בעת בדיקה והתאמה של לחצי האוויר£
ב על על קנהבצמיגים אל תפעיל כוח ר

תו.בירהשסתום כדי למנוע את ש

לאחר בדיקה של או התאמה של לחץ האוויר£
בצמיג התקן את מכסה השסתום על קנה

השסתום.

ללא מכסה השסתום, לכלוך ולחות יכולים
להיכנס לשסתום ולגרום לנזק לחיישן לחץ

אוויר של הצמיג.

ה ממשיכה לדלוק לאחראם נורית האזהר2.
נהיגה במשך של כ
10 דקות לאחר התאמה
של לחצי הניפוח של הצמיג, ייתכן שיש נקר

בצמיג אחד או יותר. בדוק את הצמיג ואם
כז שירותמצאת נקר, דאג לתיקון במר

ם האפשרי.מורשה של מיצובישי בהקד

ה אזהר

ה הער 

ה דולקת בעת נהיגה,אם תצוגת/נורית האזהר£

הימנע מבלימה חזקה, תמרוני נהיגה חדים

ונהיגה במהירויות גבוהות.

נהיגה עם צמיגים שאינן מנופחים כראוי

כב ועלולה לגרוםמשפיעה על ביצועי הר

לתאונה.

כדי למנוע נזק לחיישני לחץ אוויר בצמיגים,£
כז שירותדאג לתיקון הצמיג הנקור במר

מורשה של מיצובישי. אם התיקון אינו מבוצע
כז שירות מורשה של מיצובישי, נזקעל
ידי מר

ם לחיישן לא יהיה מכוסההעשוי להיגר
ת האחריות.במסגר

אל תשתמש במיכלי חומר תיקון נקרים על£
הצמיג.

מיכלים אלה עלולים לגרום נזק לחיישני לחץ
אוויר בצמיגים.

כז שירות מורשה שלדאג לתיקון כל נקר במר
מיצובישי.

) לאTPMSת לחץ אוויר בצמיגים (כת בקרמער

תפעל כראוי במצבים הבאים:

רר בתדמתקן או התקן שידור אלחוטי המשד£

כבך.בת רזהה בקר

ברו מאחורי בית הגלגל ו/אוח הצטשלג או קר£

הגלגלים.

סוללת חיישן לחץ האוויר בצמיג התרוקנה.£

גלגלים שאינם גלגלים מקוריים של מיצובישי£

כב.ס הותקנו ברמוטור

גלגלים שאינם מצוידים בחיישני לחץ אוויר£

כבך.בצמיגים הותקנו בר
ה לא תידלקייתכן כי נורית/תצוגת האזהר£

ה.מיד לאחר פיצוץ צמיג או דליפה חמור
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(TPMS)ת לחץ אוויר בצמיגים כת בקרמער

זהירות

ה הער 

גלגלים שקודי הזיהוי שלהם אינם שמורים£

כב.בזיכרון הר

חלון כהה משפיע על קליטת אותות הרדיו.£

בעת התקנת צמיגים וגלגלים

חדשים

אם הותקנו חיישני לחץ אוויר חדשים, יש לתכנת

ת לחץ האווירכת בקראת קודי הזיהוי שלהם במער

כז שירותבצמיגים. דאג להחליף צמיגים וגלגלים במר

ס, כדי למנוע נזק לחיישנימורשה של מיצובישי מוטור

לחץ האוויר בצמיגים. אם החלפת צמיג אינה

כז שירות מורשה של מיצובישימתבצעת במר

ת האחריות.ס, היא לא מכוסה במסגרמוטור

ה של לחץאיפוס של סף אזהר

אוויר נמוך בצמיג

ר בהתאם ללחץ האוויר בצמיגה מוגדסף האזהר

ר באמצעות תפקוד האיפוס שמבוצעתשמוגד

בהליך המתואר בהמשך.

ב תכליתיתהפעל את מתג תצוגת המידע הר1.

למעבר ממסך מידע למסך תפריט.

ב תכליתית“ראה “מתג תצוגת המידע הר

.5
בעמוד 5

רות תפקוד (בעת שמתגראה “החלפת הגד

 בעמוד 14
ON.5 ההצתה במצב 

בלחץ קלות על מתג תצוגת המידע הר2.

.ה בחירתכליתית ל

ה של לחץ אוויר נמוך(איפוס של סף אזהר

בצמיגים).

ב תכליתיתהחזק את מתג תצוגת המידע הר3.

המשך כ
 3 שניות או יותר, יישמע צליל זמזם.

השימוש בגלגלים שאינם מקוריים ימנע£

התקנה תקינה של חיישני לחץ אוויר

בצמיגים, ויגרום לדליפת אוויר ונזק לחיישנים.

ה תתחיל להבהב בקצב איטי.נורית האזהר4.

נהג למשך זמן מסוים. האיפוס הושלם אם5.

ה נכבית.נורית האזהר

ה הער 

בצע את תהליך האיפוס כל פעם שלחצייש ל£

בת גלגלים.האוויר מתואמים או בעת הצל

תפקוד האיפוס צריך להתבצע שהצמיג קר.£

בוצע שהצמיג חם (לדוגמה לאחראם הוא י

ת לחץ אוויר נמוך בצמיגנסיעה), ייתכן שאזהר

ם מהרגיל.תופעל מוקד

ללחצי האוויר בצמיגים יכולים להשתנות£

כבה החיצונית. אם הרבהתאם לטמפרטור

ה החיצונית,חשוף לשינויים ניכרים בטמפרטור

ת (ולגרוםלחצי האוויר בצמיגים עשויים לרד

הה להידלק) בטמפרטורלנורית/תצוגת האזהר

החיצונית נמוכה יחסית. אם נורית/תצוגת

ה נדלקת, תקן את לחצי האווירהאזהר

בצמיגים.

 בצבע אחד]LCDכב המצוידים בצג [בכלי ר

עדב תכליתית,הפעל את מתג התצוגה הר1.

ת לחץכת בקר של מערSETשיופיע המחוון 

).TPMSהאוויר בצמיגים (
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(TPMS)ת לחץ אוויר בצמיגים כת בקרמער

ב תכליתית לחוץהחזק את מתג התצוגה הר2.

במשך כ
 3 שניות או יותר (יישמע צליל

זמזם).

ת זיהוי צמיגרשינוי הגד

כות שלאם נרשמו במקלט קודי זיהוי של שתי ער

חיישני לחץ אוויר בצמיגים, ניתן לשנות את קוד

כת הצמיגים התקפה בהליך הבא:הזיהוי של ער

 צבעוני]LCDכב המצוידים בצג [בכלי ר

ב תכליתית, כדיהפעל את מתג התצוגה הר1

לעבור ממסך המידע למסך התפריט.

ב תכליתית“עיין בנושא “מתג התצוגה הר

.5
בעמוד 5

רות תפקוד“ בעמודעיין בנושא “החלפת הגד

.5
14

ב תכליתית,לחץ קלות על מתג התצוגה הר2.

ת קודר(שינוי הגד בחור כדי ל

צמיג).

ב תכליתית לחוץהחזק את מתג התצוגה הר3.

ה משתנהרבמשך 3 שניות או יותר. ההגד

ה.ת קוד צמיג שנבחררלהגד

כת קודי הזיהוי התקפה משתנה ומשתנהער4.


תכת בקר של מערSETהמספר של מחוון ה

לחץ האוויר בצמיגים.

ה תתחיל להבהב לאט. נורית האזהר3.

נהג במשך זמן מסוים. האיפוס הושלם, אם4.

ה כבית.נורית האזהר

ה הער 
בצע את תהליך האיפוס לאחר כל תיקוןיש ל£

בב גלגלים.של לחצי האוויר או לאחר ס

תפקוד האיפוס צריך להתבצע בצמיג קר.£

בוצע בצמיג חם (לדוגמה לאחראם הוא י

ת לחץ האוויר הנמוךנסיעה), ייתכן שאזהר

ם מהרגיל.בצמיג תופעל מוקד

ה הער 

הכרע הנתשמ ,עצבתמ הז ךילהש םעפ לכ£


 1( גימצה לש יוהיזה ידוק לש 2 
 1 
 2 ...(

כת קודי הזיהוי של הצמיגים אינהער£

כת קודים אחתמשתנה אם רשומה ער

בד.בל

כת קודי הזיהוי של הצמיגים,אם משתנה ער£

ה לחץ אווירתפקוד האיפוס של סף אזהר

הנמוך מופעל באופן אוטומטי. (נורית האזהר

מתחילה להבהב לאט). אם הצמיג חם, יש

בצע שוב את תהליך האיפוס כשהצמיגל

קר.
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 בצבע אחד]LCDכב המצוידים בצג [בכלי ר

ב תכליתית, עדהפעל את מתג התצוגה הר1.

ת לחץכת בקר של מערSETשיופיע המחוון 

).TPMSהאוויר בצמיגים (

ב תכליתית לחוץהחזק את מתג התצוגה הר2.

במשך 10 שניות או יותר. (יישמע צפצוף).

(אף אל פי שהאיפוס מתחיל לאחר לחיצה

בת 3 שניות, המשך ללחוץ על המתג.)

כת קודי הזיהוי התקפה משתנה ומשתנהער3.


תכת בקר של מערSETהמספר של מחוון ה

לחץ האוויר בצמיגים.

ה הער 

זהירות

הכרע הנתשמ ,עצבתמ הז ךילהש םעפ לכ£


 1( גימצה לש יוהיזה ידוק לש 2 
 1 
 2 ...(

ה הער 

כת קודי הזיהוי של הצמיגים אינהער£

כת קודים אחתמשתנה אם רשומה ער

בד.בל

כת קודי הזיהוי של הצמיגים,אם משתנה ער£

ה לחץ אווירתפקוד האיפוס של סף אזהר

הנמוך מופעל באופן אוטומטי. (נורית האזהר

מתחילה להבהב לאט). אם הצמיג חם, יש

בצע שוב את תהליך האיפוס כשהצמיגל

קר.

כת זו פועלת כשאתה נוסע לאחור. היאמער

משתמשת בחיישנים פינתיים ואחוריים כדי לזהות

ב
תכליתיתמכשולים ובמסך המידע בתצוגה הר

חק המשוערה, כדי ליידע אותך על המרובצליל אזהר

עד המכשול.

כת חיישנים לנסיעהערמ 

לאחור*

כת החיישנים לנסיעה לאחור מסייעת לךמער£

ביןכב לחק המשוער בין הרבוע את המרלק

כתכב. המערמכשול שנמצא מאחורי הר

מוגבלת מבחינת אזורים ומכשולים שהיא יכולה

להבחין בהם, והיא עלולה לא לזהות עצמים

ה עלמסוימים. לפיכך, אל תסמוך יתר על המיד

כת החיישנים לנסיעה לאחור, נהג  בזהירותמער

כב לא היהבית כפי שהיית עושה אם הרמר

כת זו.מצויד במער

בה במו עיניך, כדי להבטיחביבדוק את הס£

כבך אם אתה מסתמךבטיחות. אל תפעיל את ר

כת החיישנים לנסיעה לאחור.רק על מער

אזורי זיהוי מכשולים

אזורי הזיהוי של החיישן הפינתי ושל החיישן האחורי

מוגבלים, כפי שמצוין באיור. בנוסף, החיישנים לא

מסוגלים להבחין בעצמים דקים או נמוכים או עצמים

שנמצאים קרוב לפגוש האחורי. לפיכך, כדי להבטיח

תפעול בטוח, בדוק בעצמך את האזורים הסמוכים

כבך.לר

כת חיישנים לנסיעה לאחור*מער



 6

6-103התנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגההתנעה ונהיגה

ה הער 

מיקום של חיישנים פינתיים וחיישנים

אחוריים

) בפינות של הפגושAישנם שני חיישנים פינתיים (

כז הפגוש) במרBהאחורי ושני חיישנים אחוריים (

האחורי.

אזורי הזיהוי של חיישני הנסיעה לאחור

תא תונשל ךתורשפאב ,הרירג ווב דיוצמ ךבכר 

בצמב ,רוחאל העיסנה ינשייח תכרעמ לש תורדגהה

תא הנשמ הרירג וו בצמ .הרירג וו בצמל יטרדנטס

.יוהיזה רוזאמ הרירגה וו רוזא תא איצומו תכרעמה

)Aאזורי הזיהוי הם בתחום של כ
 60 ס“מ (

) מהחיישניםBמהחיישנים הפינתיים, ו
 150 ס“מ (

) או פחות מהקרקע,Cהאחוריים, ו
 60 ס“מ (

) מפני הקרקע.Dלמעט אזור בגובה 10 ס“מ (

)Aאזורי הזיהוי הם בתחום של כ
 60 ס“מ (

) מהחיישניםBמהחיישנים הפינתיים, ו
 150 ס“מ (

) או פחות מהקרקע,Cהאחוריים, ו
 60 ס“מ (

) מהקרקע. האזוריםDלמעט אזור בגובה  10 ס“מ (

)F) נמצאים בתחום של כ
 20 ס“מ (Eללא זיהוי (

מהפגוש.

הכב המצוידים בוו גריר  כלי רהכב ללא וו גריר  כלי ר

אם הפגוש האחורי ספג מכה, החיישנים£

הפינתיים והחיישנים האחוריים עלולים להינזק

כת לפעול כהלכה. הבא אתולמנוע מהמער

כז שירות מורשה שלבדיקה במרכב להר

מיצובישי.

כת חיישנים לנסיעה לאחור*מער
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ה הער 

החיישנים אינם מזהים עצמים הנמצאים£

באזור שמתחת לפגוש או סמוך אליו.  אם גובה

העצם נמוך יותר מגובה החיישנים הפינתיים

או של החיישנים האחוריים, ייתכן שהחיישנים

ם.לא יזהו אותו גם אם גילו אותו קוד

אשונב ןייע ,יוהיזה ירוזא יוניש תודוא עדימ תלבקל

6
501 דומעב “יוהיזה ירוזא יוניש“.

 (המשך)זהירות

זהירות

כת החיישנים לנסיעה לאחור עלולה לאמער£
לפעול כהלכה בתנאים הבאים:

ח, שלגבתם מכוסים בקרביהחיישנים או ס£
או בוץ.

החיישנים קפואים.£

כת קולטת רעש אל�קולי ממקורותהמער£
כב אחרים, מנועיםאחרים (צופרים של כלי ר

ם עז,של אופנועים, בלמים, שידורי רדיו, גש
מים ניתזים, שרשראות צמיגים וכן הלאה).

כבהחיישנים חמים או קרים מאו (כאשר הר£
ת או במזג אוויר קרב בשמש יוקדחונה זמן ר

מאוד).

כב נוטה באופן ניכר.הר£

ך משובשת (שפני שטח שלהרבנסיעה בד£
ך משופעת אורך עפר, דרמשובשים, ד
ב).מכוסה בעש

כב קרוב מדי למכשול.הר£

בתם נוגבו ביד אוביהחיישנים או ס£
בקות או אביזרים הוצמדו אליהם.שמד

כת החיישנים לנסיעה לאחור עלולה לאמער£
לזהות כראוי את העצמים הבאים:

עצמים דקים כמו חוטים, רשתות וחבלים.£

עצמים הסופגים גלי קול דוגמת שלג.£

עצמים בעלי פינות חדות.£

עצמים בעלי משטח חלק כגון זכוכית.£

עצמים נמוכים כגון אבני שפה.£

.ONכת ההפעלה במצב כאשר מתג ההצתה או מער

כת החיישנים לנסיעה לאחור בפעולה,כאשר מער

) תידלק. כדי להפסיק את פעולתAנורית החיווי (

)A. נורית החיווי  (SONARכת, לחץ על מתג המער

תיכבה.

ה הער 

הזמזם עלול להישמע בעוצמה נמוכה£

כת החיישנים לנסיעהמהרגיל, כאשר מער

לאחור קולטת רעש אל
קולי ממקורות

אחרים, אך זו אינה תקלה. הזמזם ייפסק

כת תחזור למצב פעולה רגיל, כאשרוהמער

הרעש האל
קולי לא ייקלט יותר.

הפעלה

כת, העבר את ידית ההילוכיםכדי להפעיל את המער

 (הילוך נסיעה לאחור),Rאו את בורר ההילוכים למצב 

ה מפני מכשוליםאזהר

ה עםכב, תופק אזהרכאשר קיים מכשול מאחורי הר

ב תכליתית, ויישמע זמזם.מסך המידע בתצוגה הר

ה הער 

כתניתן להפעיל או להפסיק את פעולת המער£

, רק כאשר ידיתSONARבאמצעות מתג 

Rההילוכים או בורר ההילוכים נמצא במצב 
(הילוך אחורי).

כת חיישנים לנסיעה לאחור*מער
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ה הער 


חיישן פינתי )שמאלי1(


חיישן אחורי2


חיישן פינתי )ימני3(

חיישני פינתי

הרהזאה לילצ רוזחמלושכמל בכרה ןיב קחרמ

מקוטעכ
 60 עד 40 ס“מ

מקוטע מהירכ
 40 עד 20 ס“מ

זהירותרצוףבתחום  20 ס“מ

חקים המצוינים משמשים לייחוס כלליהמר£

גיאות, הנובעותחש שבד, שכן עלולות להתרבל

ה, לחות אומים שונים, דוגמת טמפרטורמגור

ת המכשולים.צור

ה)כב ללא וו גרירחיישנים אחוריים (כלי ר

הרהזאה לילצ רוזחמלושכמל בכרה ןיב קחרמ

מקוטעכ
 150 עד 80 ס“מ

מקוטע מהירכ
 80 עד 40 ס“מ

רצוףבתחום 40 ס“מ

ה)כב עם וו גרירחיישנים אחוריים (כלי ר

הרהזאה לילצ רוזחמלושכמל בכרה ןיב קחרמ

מקוטעכ
 150 עד 100 ס“מ

מקוטע מהירכ
 100 עד 60 ס“מ

רצוףבתחום 60 ס“מ

 כאשר החיישנים מגלים מכשולים שונים בו£
ב תכליתיתזמנית, מסך המידע בתצוגה הר

מציין את כיווני המכשולים שכל חיישן זיהה.
בליםעם זאת, המכשולים הקרובים ביותר מק

העדיפות מבין אלה שזוהו, וזמזם האזהר
ך עד כמה אתה קרובמצפצף להזהיר

למכשולים.

הכב המצוידים בוו גריר  כלי ר

כת הופסקה באמצעות מתגלאחר שפעולת המער
SONAR לחץ על מתג ,SONARבמשך 3 שניות 

פה ממנו. הזמזם ישמעאו יותר, ולאחר מכן הר
 כדי לציין שהאזור שונה.פעמיים

הכב ללא וו גריר  כלי ר

כת הופסקה באמצעות מתגלאחר שפעולת המער

SONAR לחץ על מתג ,SONARלמשך 3 שניות או 

פה ממנו. הזמזם ישמע פעםיותר, ולאחר מכן הר

אחת, כדי לציין שהאזור שונה.

כת חיישנים לנסיעה לאחור*מער

שינוי אזורי הזיהוי

ניתן לשנות את אזורי הזיהוי באופן הבא:
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כת חיישנית מערתצוגת אזהר

נסיעה לאחור

כת החיישנים לנסיעהאם קיימת תקלה במער

כת החיישניםוזמזםלאחור, תהבהב תצוגת מער

ה יצפצף במשך כ
5 שניות.האזהר

ה הער 

זור הזיהוי לא ישתנה אם תלחץ לחיצהא£

 במשך 10 שניות אוSONARרצופה על מתג 

יותר.

 פעולתSONARלאחר הלחיצה על מתג £

כת חיישנים לנסיעה לאחור תשתנה,מער

ת אזור הזיהוי.רבהתאם להגד

ת אזור הזיהוי כאשר לא מותקן וורהגד£

ה:גריר

כאשר ידית ההילוכים או בורר ההילוכים

כת החיישנים,  מערRמועברים למצב 

לנסיעה לאחור תופעל, גם אם הופסקה

פעולת החיישנים הפינתיים על ידי לחיצה

.SONARעל מתג 

ה:ת אזור הזיהוי כאשר מותקן וו גריררהגד£

כת החיישנים לנסיעה לאחורכאשר מער

. היאSONARהופסקה בלחיצה על מתג 

ממת המנוע, גם אם ידיתלא תפעל עד להד

.Rההילוכים או בורר הילוכים הועברו למצב 

כת, לחץ על מתגלחידוש פעולת המער

SONARאו כבה את המנוע והתנע  אותו 

מחדש, ולאחר מכן הזז את ידית ההילוכים

.Rצב או את בורר ההילוכים למ

ה הפסיק לצפצף, נורית גם לאחר שזמזם האזהר

 תמשיך להבהב עדSONAR במתג (A)החיווי 

בדוקכת תחזור למצב פעולה רגיל. דאג לשהמער

כז שירות מורשה של מיצובישיכב במראת הר

ס.מוטור

כת המציגה אתמצלמת הנסיעה לאחור היא מער

כת המולטימדיה מערכב, במסךהנעשה מאחורי הר

כת השמע., או בתצוגת מער)MMCSשל מיצובישי (

מצלמת נסיעה לאחור* 

מצלמת נסיעה לאחור*

  לדוגמא: חיישן פינתי (שמאל) לא תקין 
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זהירות

כת עזרמצלמת הנסיעה לאחור היא מער£

ת לנהג לגלות מכשולים מאחוריהמאפשר

כב. טווח הפעולה שלה מוגבל, כך שאיןהר

ה. נהג בזהירות כפילהסתמך עליה יתר על המיד

שהיית נוהג לולא הייתה ברשותך מצלמת

הנסיעה לאחור.

כב.בת הרביבדוק במו עיניך את ס£

אל תסתמך לחלוטין על מצלמת הנסיעה

לאחור.

טווח הפעולה של מצלמת

הנסיעה לאחור

טווח הפעולה של מצלמת הנסיעה לאחור מוגבל

לאזור המוצג באיורים. היא לא מסוגלת להראות את

שני הצדדים ואת האזור התחתון של הפגוש האחורי

וכדומה.

בטוח לעשותב שכאשר אתה נוסע לאחור, בדוק היט

זאת.

כיצד להשתמש במצלמת

הנסיעה לאחור

ב את ידית ההילוכים או בוררכאשר אתה מצי
כת ומתג ההצתה או מערRההילוכים במצב 

כב יופיע, האזור שמאחורי הרONההפעלה במצב 
כת המולטימדיה שלבאופן אוטומטי במסך של מער

כת השמע.), או  בתצוגת מערMMCSמיצובישי (

כאשר אתה מזיז את ידית ההילוכים או בורר

ההילוכים לכל מצב אחר, יחזור המסך לחיווי המקורי

שלו.

מיקום מצלמת הנסיעה לאחור

) מובנית בחלק סמוך לידיתAהמצלמה האחורית (

דלת תא המטען.

טווח הפעולה של מצלמת הנסיעה לאחור

זהירות

תלמצלמת הנסיעה לאחור יש עדשה מיוחד£

היכולה להציג עצמים על המסך קרובים יותר

חוקים יותר מאשר הם באמת.או ר

מצלמת נסיעה לאחור*
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ה הער ה הער 
ת, לכןלמראה האחורית יש עדשה מיוחד£

הקווים על הקרקע בין מקומות החניה נראים

בילים על המסך.כלא מק

במצבים הבאים ייתכן כי תתקשה לראות את£

המוצג במסך. זו לא תופעה חריגה.

ה מועטת (בלילה)תאור£

כבכאשר אור השמש או האור של פנסי ר£

על העדשה.אחרים נופלים ישירות

םת על ידי גשאם המצלמה חמה והיא מקורר£

כב, העדשה עלולהאו מתקן שטיפה של כלי ר

פל. תופעה זו אינה מציינת תקלה.להתער

ב מכשולים כאשראין אפשרות לראות היט£

העדשה מלוכלכת. אם העדשה מתלכלכת

מטיפות מים, שלג, בוץ או שמן, נגב אותה

והיזהר לא לשרוט את העדשה.

ב לאמצעי הזהירות הבאים.נא שים ל£

ם תקלה למצלמה.התעלמות מהם עלולה לגר

אל תחשוף את המצלמה לזעזועים.£

ח שעווה על המצלמה.אל תמר£

אל תתיז מים רותחים על המצלמה.£

אל תפרק את המצלמה.£

קווי הנחיה על המסך

),Aקווי הנחיה של חלקו העליון של הפגוש האחורי (

מוצגים במסך.

) מציין כ
 50 ס“מ מאחורי הפגושBקו אדום (£

האחורי.

) מציינים כ
 20 ס“מ מחוץCשני קווים ירוקים (£

כב.כב הרלמר

קווים אלכסוניים קצרים (1 עד 3), מציינים£

חק מהפגוש האחורי.מר

ך בקצה האחורי של הפגוש האחורי.בער1

ך 100 ס“מ.בער2

ך 200 ס“מ.בער3

כבבות הרביבדוק את בטיחות ס

, ניתןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר£

לשנות את שפת התצוגה של המסך. ראה

ת שלת הוראות ההפעלה הנפרדחובר

כת המולטימדיה של מיצובישי.מער

כב מוטה בגלל מספר האנשיםכאשר הר£

כב, המשקל והמיקום של המטען ו/או תנאיבר

ך, הקווים הנראים מהמצלמהרפני הד

האחורית עלולים לא להיות מדויקים ביחס לפני

כבחק ורוחב הרך בפועל. קווי הנחיה למררהד

ך שטוחים.רמבוססים על מפלס ופני ד

במקרים הבאים, עצמים הנראים על המסך

חוקים יותר ממה שהם באמת.יופיעו ר

כב נוטה למטהכאשר החלק האחורי של הר£

כב.ב משקל הנוסעים והמטען ברעק

A.עצמים בפועל

B.עצמים הנראים על המסך

מצלמת נסיעה לאחור*
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ה הער  ה הער 

כב.כאשר יש עלייה מאחורי הר£

A.עצמים בפועל

B.עצמים הנראים על המסך

כב מיועדיםחק ולרוחב הרקווי ההנחיה למר£

חק לעצם שטוח כגון מפלס,לציין את המר

חק של העצםך שטוחים. המררפני שטח ד

המוקרן ונראה על המסך, עלול להיראות שונה

חק האמיתי לעצם המוקרן. אלמהמר

חקיםתשתמש בקווי ההנחיה האלה כמר

 נראיתBה לעצמים מוצקים. לדוגמה: הנקוד

רד בסA ו
 Cעל המסך קרובה יותר מנקודות 

 נמצאות B ו
Aכב. הנקודות חק מהרהמר

Cת כב ונקודחק זהה מהרלמעשה במר

חוקה יותר משתיהן.ר

עומסי מטען 

עים לעומסיאמצעי זהירות הנוג

מטען

זהירות
ה בגובה העולה עלאל תעמיס מטען או כבוד£

ןעטמה יכ אדוו  .םיבשומה בג לש ןוילעה וקלח

כבה אינם יכולים לזוז בעת שהראו הכבוד

נמצא בתנועה. החלון האחורי עלול להיחסם

והמטען עלול להיזרק אל תוך תא הנוסעים,

בפתאומיות. קיימתבלוםאם אתה נאלץ ל

קשה או לפציעה.סכנת תאונה

כב.מת הרה כבדים בקדהעמס מטען או כבוד£

כב כבדאם העומס בחלקו האחורי של  הר

ב.מדי, ההיגוי עלול להפוך ללא יצי

זהירות

כבך. אלהשתמש בגגון מטען המתאים לר£

תעמיס את המטען באופן ישיר על הגג. עבור

פתכה המצוררת ההדהתקנה, עיין בחובר

לגגון המטען.

העמסת מטען על גגון

עומסי מטען
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ה הער 

ה הער 

אנו ממליצים לך להשתמש בגגון מקורי של£

מיצובישי, מאחר שלסגרים שיש להשתמש

ת. לפרטים אנוה המיוחדבהם יש את הצור

כז שירות מורשהממליצים לך להתייעץ במר

של מיצובישי.

זהירות

ע לגגוןאמצעי זהירות בנוג

כב עמוס, סע לאט והימנעכאשר הר£

מתמרונים קיצוניים, כגון בלימה פתאומית או

ה.פנייה מהיר

ולקשמש ךכ ,ןוגגה לע ןעטמה תא חנה ,ףסונב

םידבכה םיטירפה רשאכ ,הווש ןפואב קלוחמ

םיטירפ סימעת לא.ןותחתה וקלחב רתויב

גגה לעש ףסונה לקשמה .ןוגגהמ רתוי םיבחר

לע עיפשמו בכרה לש דבוכה זכרמ תא הלעמ

.וב הטילשה ינייפאמ

גיאות בנהיגה או תמרוני חירום,כתוצאה מכך, ש

כב ולתאונה.עלולים לגרום לאובדן שליטה בר

חק נסיעה קצר, בדוקלפני הנסיעה ולאחר מר£

תמיד את המטען, וודא שהוא מהודק בבטחה

על גגון .

בדוק מדי פעם במהלך הנסיעה שהמטען

ב.נשאר מאובטח היט

זהירות

וודא שמשקל המטען על הגג אינו חורג£

מהמשקל המותר על הגג.

אם אתה חורג מהמשקל המותר על הגג,

כב. העומס המותרבר עלול לגרום נזק לרהד

גגה לע םירתומה םיסמועה לכ ךס אוה גגה לע

.)ןוגגה לע חנומה ןעטמה לקשמו ןוגגה לקשמ(

כים מדויקים, עיין בנושא “עומסבלת ערלק

כדי למנוע רעשי רוח או עליה בתצרוכת דלק,£בי על הגג “ בעמוד 11�6.מר

הסר את הגגון אם הוא לא בשימוש.

לפני השימוש במתקן אוטומטי לשטיפת כלי£

כב, הסר את גגון המטען.ר

מת גגהקפד להשאיר מרווח גדול דיו להר£

השמש (אם קיים), כאשר אתה מתקין את

גגון המטען.

ת גרורגריר 

כבך, ולהתקנת התקןכדי לגרור גרור באמצעות ר

ה המתאים לתקנות הרלוונטיות, אנו ממליציםגריר

כז שירות מורשה של מיצובישילהתייעץ עם מר

ס.מוטור

ת גרור, עשויות להיות שונותעות לגרירהתקנות הנוג

ממדינה למדינה.  מומלץ להקפיד על התקנות

בה אתה נוהג.התקפות במדינה ש

זהירות

סכנת תאונה!£

ה בהתאם להנחייתיש להתקין התקן גריר

ס.ת מיצובישי מוטורחבר

בי שניתן לגרור בגרור עםמשקל מר

בי על יצול הגרורבלמים ומשקל מר

בי שניתן לגרורלעולם אל תחרוג מהמשקל המר

בי על יצול הגרורבגרור עם בלמים, ומהמשקל המר

כב“הרשום במפרטים (התייחס לסעיף “משקל ר

.(11
בעמוד 6

אם אתה גורר גרור בגובה העולה על 1,000 מטרים

10% 
מעל פני הים, הפחת את משקל המטען ב

ב.  בכל עלייה נוספתבי המשולמהמשקל הכללי המר

של 1,000 מטרים מעל פני הים, מאחר שהספק

ה בצפיפות  האוויר.ב הירידהמנוע יורד עק

ת גרורגריר
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המפרטים להתקנת התקן גריר

בלה הבאה למידע אודות נקודות ההתקנהעיין בט

)Aה.) להתקן הגריר

698 מ“מ1

69  מ“מ2

369 מ“מ3

102 מ“מ4

815 מ“מ5

6
448 מ“מ

(במשקל עצמי)

489 מ“מ

(במשקל עצמי)
7


 373 מ“מ, 376 מ“מ* 402

(במצב עמוס)

 534 מ“מ8

(במשקל עצמי)

9
544 מ“מ

(במשקל עצמי)

 473 מ“מ10

528 מ“מ11

583 מ“מ12

עצות להפעלה

כב עםכדי למנוע את החלקת המצמד (לכלי ר£
בד) ואל תגביר אתבות הילוכים ידניות בלתי

ך בעת ההתנעה.מהירות המנוע ללא צור

וודא שמהירות הנהיגה אינה חורגת מעל £100
ת גרור.קמ“ש*, בעת גריר

כב עמוס יש לנהוג במהירות של 80 קמ“שבר*:
במקום ב
 100קמ“ש.

המומלץ גם שתציית לתקנות החוקיות, במיד

ונהיגה עם גרור מוגבלת למהירות מתחת ל

100 קמ“ש.

כדי למנוע זעזועים מבלמי גלישת היתר, לחץ£
תחילה בעדינות על דוושת הבלמים, ורק לאחר

מכן בחוזקה.

כדי לנצל באופן מלא את בלימת המנוע, שנה£
ת הילוכים נמוך יותר לפני שאתהלמצב העבר

רון.יורד במד

חימום יתר

ך כלל מתקלה מכנית. אםרחימום יתר נובע,  בד

ה, עצור ובדוק אםכבך מתחמם יתר על המידר

רצועת ההנעה של האלטרנטור/משאבת המים

פויה או קרוע,  אם המקרן או כניסת האוויר חסומיםר

בים הנ“לכיואם מפלס נוזל הקירור נמוך. אם כל הר

בותתקינים, חימום היתר עשוי לנבוע ממספר סי

כז שירות מורשה שלבדוק אותן במרמכניות, שיש ל

מיצובישי.

ת גרורגריר

כבעומס הר*:
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זהירות

ה, עיין הנושאאם המנוע מתחמם יתר על המיד£

“חימום יתר של המנוע“, לפני שאתה נוקט

פעולת תיקון.

בת הילוכים אוטומטית אוכב עם תיבכלי ר£

בת הילוכים רציפה, אם מוצגת תצוגתתי

בתה של נוזל תי, טמפרטור ה האזהר

בת ההילוכים הרציפהההילוכים או של נוזל תי

גבוהה.

עיין בעמודים הרלוונטים ונקוט את אמצעים

רושים.הד

בת ההילוכיםעיין בנושא “אם ארעה תקלה בתי

אוטומטית“ בעמוד 6�37, “אם ארעה תקלה

6.בת ההילוכים הרציפה“ בעמוד �44בתי

ת גרורגריר
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ה הער 

פתחי אוורור של הנהג�1

מיפתחי אוורור של הנוסע הקד�2

מיפתחי אוורור הנוסע הקד

  כדי לכוונן את כיוון זרימת(A)הסט את הכפתור  

האוויר.

(A) רותפכה תא טסה ,רורוואה יחתפ תא רוגסל ידכ

.הלאמש רשפאה לככ

סגור�1

�2 פתוח

פתחי אוורור 

אל תניח משקאות על לוח המכשירים. אם£

הם יישפכו, ויחדור נוזל לתוך פתחי האוורור

כת.הוא עלול לגרום נזק למער

ה הער 

כוונון של עוצמת זרימת אוויר

וכיוון הזרימה

פתחי אוורור של הנהג

 כדי לכוונן את כיוון זרימת(A)הסט את הכפתור 

האוויר.

(A)כדי לסגור את פתחי האוורור, הסט את הכפתור 

כב.ככל האפשר כלפי חוץ הר

�1 סגור

�2 פתוח
היזהר לא לשפוך נוזלים, משקאות וכו‘ לתוך£

פתחי האוורור. אם יחדור נוזל לפתח האוורור

כת מיזוג האוויר.הוא עלול לגרום תקלה במער

ת מצב הפעלהבחיר

ץחל ,רורוואה יחתפמ ריוואה תמירז תומכ יונישל

אשונב ןייע( רישפמ גתמ וא MODE גתמ לע

“רישפמ גתמ“ ,01�7 דומעב ”MODE גתמ“

.)01�7 דומעב

פתחי אוורור
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ם  לחלק העליון של תא הנוסעיםהאוויר זור

ולאזור הרגליים.

מצב פנים

ה הער 

AS&Gכת עצור וסע כב המצוידים במערבכלי ר£

החלונות  עלולים להתכסות באדים בעוד

ה זה, לחץ על מתגכת פעילה. במקרשהמער

ה כדי להסיר את האדים מהחלונות.ההפשר

ניתן לכוונן את כמות זרימת האוויר לאזור£

, ת מצב הפעלה הרגליים/פנים בבחיר

ואת כמות זרימת האוויר לאזור הרגליים/

ת מצב הפעלהמפשיר ניתן לכוונון בבחיר

.

כזלמידע נוסף אנו ממליצים לך להתייעץ במר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

 ניתןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר

תבצע כוונון באמצעות המסך. עיין בחוברל

ת.הפעלה נפרד

ם  לחלק העליון של תא הנוסעים.האוויר זור

מצב אזורי רגליים/פנים

מצב אזור הרגליים

ם בעיקר לאזור הרגליים.האוויר זור

המצב אזור רגליים/הפשר

ם לאזורי הרגליים, לשמשההאוויר זור

מית ולחלונות הצד.הקד

המצב הפשר 

מיתם בעיקר לשמשה הקדהאוויר זור

ולחלונות הצד.

פתחי אוורור
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 ניתן להשתמש במזגן האוויר רק כאשר המנוע פועל.

ת אקלים אוטומטית למיזוג אוויר � סוג 1בקר

הת טמפרטורמתג בקר1.

מתג מזגן אוויר2.

.MODEמתג 3.

ת מהירות מפוח.מתג בחיר4.

ת אוויר (אוויר טרי או ממוחזר)מתג בחיר5.

מתג מפשיר.6.

.AUTOמתג 7.

 עמוד ª5�69מתג מפשיר חלון אחורי 8.

.OFFמתג 9.

 עמוד ª7�6ה  תצוגת טמפרטור10.

מחוון מזגן אוויר.11.

ת מצב הפעלה.תצוגת בחיר12.

תצוגת מהירות מפוח.13.

ת אקלים אוטומטית למיזוג אווירבקר

הלוח בקר

ת אקלים אוטומטית למיזוג אווירבקר
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ה בצד הנהגת טמפרטורמתג בקר1.

מתג מיזוג אוויר2.

ת מהירות מפוח.מתג בחיר3.

.MODEמתג 4.

מי.ה בצד הנוסע הקדת טמפרטורמתג בקר5.

ת אוויר (אוויר טרי או ממוחזר).מתג בחיר6.

מתג מפשיר.7.

.AUTOמתג 8.

 עמוד ª5�69מתג מפשיר חלון אחורי  9.

.OFFמתג 10.

ה בצד הנהג.תצוגת טמפרטור11.

.DUALמחוון 12.

ה של מצב הפעלה.תצוגת בחיר13.

מי.ה בצד הנוסע הקדתצוגת טמפרטור14.

מחוון מיזוג אוויר.15.

תצוגת מהירות מפוח.16.

ת אקלים אוטומטית דו�אזורית � סוג 2בקר

ה הער 

.(A)ת אוויר פנימי מותקן חיישן טמפרטור£

בר ימנעבר על החיישן, מאחר שהדב דאל תצי

את תפקודו התקין.

ת אקלים אוטומטית למיזוג אווירבקר
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ה הער 

ההגבר1.

ה.הורד2.

הת טמפרטורמתג בקר

הת הטמפרטורבמתג בקר או   לחץ על 

ה  הרצויה.גת הטמפרטורלהש

.(A)ה תוצג בתצוגה ה שנבחרהטמפרטור

סוג 1

סוג 2

ה במזגן משתנה בהתאםך הטמפרטורער£

ה החיצוניתה של הטמפרטורת המידליחיד

ב תכליתית.המוצגת בתצוגה הר

ב תכליתיתכב המצוידים בתצוגה הרכלי ר

המסוג 1 � עיין בנושא “שינוי יחידות המיד

ה“ בעמוד 5�16.של הטמפרטור

ב תכליתיתכב המצוידים בתצוגה הרכלי ר

המסוג 2 � עיין בנושא “שינוי יחידות המיד

ה“ בעמוד 5�28.של הטמפרטור

הכב עם מנועי בנזין, בעת שהטמפרטורבכלי ר£

תרוטרפמט היהת ,הכומנ עונמה רוריק לזונ לש

ה עד שהמנועה/קרהאוויר מהמחמם קריר

ת במתג אוויר חם.יתחמם, גם אם בחר

מית וחלונות הצדכדי למנוע מהשמשה הקד

להתכסות באדים, מצב מאוורר ישתנה למצב

 ומהירות המפוח תופחת, בעת

 (אוטומטי).AUTOכת מופעלת במצב שהמער

ה הער 

ECOת כאשר מצב פעולת מזגן האוויר מבוקר£

פועל, ייתכן שתחוש הפחתה ביעילות מיזוג

 עמוד ECO ª.5�62האוויר. מתג מצב 

פועל, באפשרותך ECOגם כאשר מצב £

להפעיל את מזגן האוויר באופן רגיל.

 ניתןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר

תבצע כוונון באמצעות המסך. עיין בחוברל

ת.הפעלה נפרד

ה במיזוגבתנאי קור קיצוני, מסך לוח הבקר£

האוויר עשוי להיות איטי. תופעה זו אינה מציינת

ת פניםתקלה. היא תיעלם כאשר טמפרטור

ה רגילה.מת טמפרטורכב תעלה לרהר

מתג מהירות מפוח

ת מהירות במתג מהירות מפוח להגבר לחץ על  

המפוח.

ת מהירות במתג מהירות מפוח להורד לחץ על  

המפוח.

.(A)ה תוצג בתצוגה מהירות המפוח שנבחר

ת אקלים אוטומטית למיזוג אווירבקר
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DUALמצב £ה הער 

ה בצד הנהג נלחץת הטמפרטוראם מתג בקר

כת תעבור למצב הפעלהבמצב מסונכרן, המער

DUAL במצב .DUALבוע באופן נפרד, ניתן לק

ת צדת צד הנהג וטמפרטוראת טמפרטור

מי, באמצעות כל אחד ממתגיהנוסע הקד

ה.ת הטמפרטורבקר

 כדי לחזור למצב מסונכרן.AUTOלחץ על מתג 

ת אוויר (אוויר טרי או ממוחזר)מתג בחיר

ת האוויר, פשוט לחץ את מתגכדי לשנות את בחיר

ת האוויר.בחיר

 כבויה.(A)אוויר חיצוני: נורית חיווי £

אוויר חיצוני נכנס לתוך תא הנוסעים.

 דולקת.(A)אוויר ממוחזר: נורית חיווי £

האוויר הפנימי של תא הנוסעים ממוחזר.

מצב מסונכרן£

ה בצד הנהג נלחץ,ת הטמפרטוראם מתג בקר

מי תבוקר לאותהת צד הנוסע הקדגם טמפרטור

ה כמו של צד הנהג.ת טמפרטוררהגד

הת הטמפרטוררכאשר אתה מרגיש כי הגד£

ה, תוכל לכוונן אותה לנוחיותך.חמה או קר

כז מורשה של מיצובישילמידע נוסף, פנה למר

ס.מוטור

בעת לגבוהה ביותר אוה נקכאשר הטמפרטור£

ת האוויר (אוויר טרי אולנמוכה ביותר, בחיר

ממוחזר) ומזגן האוויר ישתנו באופן אוטומטי

באופן הבא:

ת האוויר מתבצעת ידניתכמו כן, אם בחיר

לאחר הפעלה אוטומטית, הפעלה ידנית

בחר אוטומטית.תי

בעתה נקחימום מהיר (כאשר הטמפרטור£

ה הגבוהה ביותר).רלהגד

אוויר חיצוני יוכנס ופעולת מזגן האוויר

תופסק.

בעתה נקקירור מהיר (כאשר הטמפרטור£

ה הנמוכה ביותר).רלהגד

האוויר הפנימי ימוחזר ומזגן האוויר יופעל.

רות מפעל.רות המתוארות לעיל הן הגדההגד

תרות התפקוד של מתגי בחירניתן לשנות את הגד

כיך, וכן ניתן לשנותהאוויר ומזגן האוויר ולהתאימן לצר

את ההפעלה האוטומטית של מיזוג האוויר הטרי

כרצוי.

כז מורשה של מיצובישילמידע נוסף פנה למר

ס.מוטור

עיין בנושא “התאמה אישית של מתג מיזוג האוויר“

בעמוד 7�9.

ת אוויר טרי/עיין בנושא  “התאמה אישית של בחיר

ממוחזר“ בעמוד 7�8.

 (דו�אזורי)*DUAL מצב מסונכרן ומצב   

ה בצד הנהג ובצד הנוסעבקר את הטמפרטורניתן ל

מי באופן נפרד ועצמאי לכל צד. בזמן זה מחווןהקד

DUAL יוצג בתצוגה (A).

ת אקלים אוטומטית למיזוג אווירבקר
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זהירות

AUTOמתג 

 נדלקת,(A) נלחץ, נורית חיווי AUTOכאשר מתג 

ת מצב הפעלה, כוונון מצבוהתפקודים הבאים: בחיר

ה ומצבת אוויר ממוחזר, כוונון טמפרטורמפוח, בחיר

הפעלה/הפסקה של מיזוג האוויר  מבוקרים באופן

אוטומטי.

השימוש במצב אוויר פנימי ממוחזר למשך זמן

ארוך, עלול לגרום לחלונות להתכסות באדים.

ת האוויר נלחץ, גם מתג בחירAUTOכאשר מתג 
מבוקר באופן אוטומטי.

ת אוויר אוטומטית.נטרול בקר£
ת האוויר נלחץ, מתג בחירAUTOגם כאשר מתג 

אינו מבוקר באופן אוטומטי.

ה.רשיטת שינוי ההגד£
ת אוויר לחיצה רצופה במשךלחץ על מתג בחיר
10 שניות או יותר.

ה לנטרול.ה משתנה מהכשררכאשר ההגד£
3 צלילים נשמעים ונורית החיווי מהבהבת 3

פעמים.

ה,ה משתנה מנטרול להכשררכאשר ההגד£
2 צלילים נשמעים ונורית החיווי מהבהבת 3

פעמים.

 ניתןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר

תבצע כוונון באמצעות המסך. עיין בחוברל

ת.הפעלה נפרד

ה הער 

ך כלל, השתמש במצב אוויר חיצוני, כדירבד£

מית וחלונות הצדלשמור על השמשה הקד

ה שלה מהירללא אדים וכדי שתתאפשר הסר

מית.אדים או כפור מהשמשה הקד

רשים ביצועי קירור גבוהים  או אם האווירם נדא
החיצוני מאובק או מזוהם, השתמש במצב
מיחזור אוויר. עבור מדי פעם למצב אוויר חיצוני

כב וכדי שהחלונות לא יתכסוכדי לאוורר את הר
באדים.

מהת נוזל הקירור עולה לרכאשר טמפרטור£
ת באופן אוטומטית האוויר עוברמסוימת, בחיר

 נדלקת.(A)למצב מיחזור אוויר, ונורית חיווי 
כת לא תעבור למצב אוויר חיצוני גם אםהמער

ת אוויר יילחץ.מתג בחיר

ת אוויר טרי/התאמה אישית של בחיר∞
ממוחזר

ניתן  לשנות תפקודים לפי רצונך וכפי שמצוין להלן:

ת אוויר אוטומטיתת בקרהכשר£

ה הער 

כאשר מתג המפשיר נלחץ, כדי למנוע את£
תהתכסות החלונות באדים, מתג בחיר

עובר באופן אוטומטי לאוויר חיצוני,האוויר 

ת ”נטרול אוטומטירבעה הגדאפילו אם נק

ת אוויר“.של בקר

ה הער 

ה לפעולהרות המפעל הן “הכשרהגד£
ת האוויר“.אוטומטית של בקר

ת אקלים אוטומטית למיזוג אווירבקר
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מתג מיזוג אוויר

כת מיזוג האוויר.לחץ על המתג להפעלת מער

.(A)  יוצג בתצוגה המחוון  

כת מיזוגבוי מערלחץ על המתג פעם נוספת לכי

האוויר.

זהירות

התאמה אישית של מתג מיזוג האוויר∞

ך וכפי שמצויןניתן  לשנות תפקודים לפי הצור
להלן:

ת מיזוג אוויר אוטומטי.הכשר£

ת נלחץ או מתג בקרAUTOכאשר מתג 
ה מינימלית, מתגה נלחץ לטמפרטורטמפרטור

מיזוג האוויר מבוקר אוטומטי.

נטרול מיזוג האוויר אוטומטי.£

מתג מיזוג האוויר אינו מבוקר באופן אוטומטי,
כל עוד מתג מיזוג האוויר אינו מופעל.

ה.רשיטת שינוי ההגד£

לחץ על מתג מיזוג אוויר לחיצה רצופה במשך
10 שניות או יותר.

ה לנטרול,ה משתנה מהכשררכאשר ההגד£
3 צלילים נשמעים ונורית החיווי  

3 פעמים.מהבהבת

ה,ה משתנה מנטרול להכשררכאשר ההגד£
2 צלילים נשמעים ונורית החיווי  

3 פעמים.מהבהבת

 ניתןMMCSכת כב המצוידים במערבכלי ר

תבצע כוונון באמצעות המסך. עיין בחוברל

ת.הפעלה נפרד

כאשר משתמשים במזגן האוויר, מהירות הילוך£

חס מזגןהסרק עשויה לעלות מעט, כאשר מד

האוויר מופעל/מופסק באופן אוטומטי. כאשר

בתבת הילוכים אוטומטית או תיכב עם תיר

הילוכים רציפה נייח, לחץ לחיצה מלאה על

כב לזחולדוושת הבלמים כדי למנוע מהר

קדימה.

ה הער 

כת מיזוג האוויר,אם מתגלה תקלה במער£
 מהבהבת. לחץ על מתג מיזוגנורית החיווי 

בוי המיזוג, ולאחר מכןהאוויר פעם אחת לכי
פעם נוספת כדי להפעיל אותו מחדש. אם

 אינה מהבהבת במשך זמן מה,נורית החיווי 
כת תקינה. אם היא מתחילה להבהבהמער

כת.בדוק את המערשוב, אנו ממליצים לך ל

ה הער 

ה של מיזוג אוויררות מפעל  הן “הכשרהגד£
אוטומטי“.

כאשר מתג המפשיר נלחץ כדי למנוע את£
התכסות החלונות באדים, מיזוג האוויר מופעל

תרבעה הגדבאופן אוטומטי, אפילו אם נק
“.אוטומטיתאוויר ת ”נטרול של בקר

ת אקלים אוטומטית למיזוג אווירבקר
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ה הער 

סוג 1

סוג  2

OFFמתג 

כת מיזוג האוויר.לחץ על המתג כדי לכבות את מער

MODEמתג 

 נלחץ, מצב ההפעלהMODEבכל פעם שמתג 

  ª    ª   ª  ר הבא:  דמשתנה בס

ª   מצב ההפעלה הנבחר מוצג בתצוגה .(A)

ת מצב הפעלה” בעמוד 7�2).(עיין בנושא “בחיר

המתג הפשר

כאשר מתג זה נלחץ, מצב ההפעלה משתנה למצב

 תידלק. מצב ההפעלה הנבחר(A). נורית החיווי 

ת מצב. (עיין בנושא “בחיר(B)מוצג בתצוגה 

הפעלה” בעמוד 7�2).

כת מיזוגכאשר מתג המפשיר נלחץ, מער£

האוויר מופעלת באופן אוטומטי ונבחר אוויר

ת החלפהחיצוני (בניגוד לאוויר ממוחזר). בקר

אוטומטית זו מתבצעת, כדי למנוע את

בעההתכסות החלונות באדים, גם אם נק

ת “נטרול של מיזוג אוויר אוטומטי“. (עייןרהגד

בנושא “התאמה אישית של מתג מיזוג

האוויר“ בעמוד 7�9, “התאמה אישית של

ת האוויר טרי“ בעמוד 7�8).בחיר

ת אקלים אוטומטית למיזוג אווירבקר

סוג 1

סוג  2
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זהירות כת במצב אוטומטיהפעלת המער

כת במצב הפעלהבתנאים רגילים, השתמש במער

AUTO:ובצע את התהליכים הבאים 

.AUTOלחץ על מתג 1.

הה לטמפרטורת הטמפרטורבע את מתג בקרק2.

הרצויה.

ת מצב הפעלה, כוונון מהירותהתפקודים: בחיר

המפוח, מחזור אוויר/אוויר חיצוני, כוונון טמפרטור

ומצב הפעלה/הפסקה של מיזוג האוויר, מבוקרים

באופן אוטומטי.

כאשר משתמשים במזגן האוויר מהירות הילוך

חס מזגןהסרק עשויה לעלות מעט, כאשר מד

כב עםהאוויר מופעל/מופסק באופן אוטומטי. בר

בת הילוכים רציפהבת הילוכים אוטומטית או תיתי

נייח, לחץ לחיצה מלאה על דוושת הבלמים, כדי

כב קדימה.למנוע תזוזת הר

זהירות

ה הער 

כתת מהירות מפוח, מתג מעראם מתג בחיר£

ת אוויר או מתג בחירMODEמיזוג האוויר, מתג 

כת מופעלת במצבמופעל בעת שהמער

AUTOס“ את התפקוד, התפקוד הנבחר “דור

ה אוטומטית.  כלביל במצב בקרהמק

ההתפקודים האחרים נותרים בבקר

אוטומטית.

כת במצב הפעלההפעלת המער

ידני

בצמו חופמה תוריהמ תא תינדי רקבל ןתינ

תוריהמ תריחב גתמ  לש הרדגה ידי לע ,ררוואמה

.םייוצרה םיבצמל MODE בצמ גתמו חופמ

על מנת לחזור למצב הפעלה אוטומטי, לחץ על מתג

AUTO.

מית והחלונותת השמשה הקדהפשר

ה מכלמטעמי בטיחות, וודא שיש  ראות בהיר£

החלונות.

ה רגילהלהפשר∞

ת האוויר לאוויר חיצוני.בע את מתג בחירק1.

. למצב MODEבע את מתג ק2.

בחר את מהירות המפוח הרצויה בלחיצה על3.

מתג מהירות מפוח.

ת אקלים אוטומטית למיזוג אווירבקר

סוג 1

סוג  2
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ה הער 

כב במקום מוצל.החנה את הר£

החניה בשמש חמה תגרום להיווצרות טמפרטור

ב יותררש זמן רגבוהה מאוד בתא הנוסעים, וייד

כב.לקירור את פנים הר

אם אתה צריך לחנות בשמש, פתח את

החלונות למספר דקות בעת הפעלת מיזוג

האוויר, כדי להוציא את האוויר החם.

סגור את החלונות כאשר מיזוג האוויר פועל.£

ך החלונות תפחית אתרכניסת אוויר חיצוני ד

יעילות מיזוג האוויר.

ה הרצויה בלחיצה על מתג את הטמפרטורבחר4.

ה.ת טמפרטורבקר

לחץ על מתג מיזוג אוויר.5.

הה מהירלהפשר∞

.לחץ את מתג המפשיר כדי להעביר למצב 1.

בית.בע את מהירות המפוח למהירות המרק2.

ה הגבוההה לטמפרטורבע את הטמפרטורק3.

ביותר.

ם האווירבית, כוון את זרה אפקטילהפשר£

מפתחי האוויר הצדדיים לחלונות.

ה הער 

בי.ה למצב קירור מרבע את הטמפרטוראל תק£

אוויר קר ינשוב על שמשות החלונות, ולא

תם.יאפשר את הפשר

),AS&Gכת עצור/סע (כב עם מערבכלי ר£

כאשר מתג המפשיר נלחץ, אל תפעיל את

) והמנוע לא יכבהAS&Gכת עצור/סע (מער

כב נעצר, כדיבאופן אוטומטי,  גם כאשר הר

לספק ראות טובה.

תבריאות. טמפרטורב מדי אינו טוב לקירור ר£

C6° 5 עד C° ך בת להיות בערכב חייפנים הר

ה החיצונית.נמוכה יותר מהטמפרטור

כת, וודא שפתחכאשר אתה מפעיל את המער£

מיתכניסת האוויר הממוקם לפני השמשה הקד

חופשי מחסימות, כגון עלים או שלג. עלים

ברים באזור כניסת האוויר יפחיתו אתהמצט

בתזרימת האוויר, ויאטמו את ניקוז המים מתי

כניסת האוויר.

המלצות לקרר ולחומר סיכה של

כת מיזוג האווירמער

מה שיעילות מיזוג האוויר נמוכה מהרגיל, ייתכןאם נד

בדוק אתכי ישנה דליפת קרר. אנו ממליצים לך ל

כת.המער

-HFCכבך טעונה בקרר כת מיזוג האוויר ברמער

134a ובחומר סיכה SUN-PAG56.

שימוש בקרר ובחומר סיכה אחרים עלול לגרום נזק

כת מיזוג האוויר, שעלול לגרור החלפהכבד למער

ה  אינוכת. שחרור של קרר לאטמוספרשל כל המער

מומלץ .

כבך אינו מזיקבר החדש שHFC-134aהקרר 

לשכבת האוזון.

מומלץ למחזר את הקרר לשימוש נוסף.

המלצות הפעלה חשובות 

כת מיזוג האווירלמער

כת  מיזוג אווירהמלצות הפעלה חשובות למער

סוג 1

סוג  2
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בעת תקופה ארוכה ללא שימוש

יש להפעיל את מיזוג האוויר לפחות במשך 5 דקות

ה היא למנועבוע, גם במזג אוויר קר. המטרמדי ש

כת מיזוגחס ולשמור על מער”תפיסה“ של המד

בי.האוויר במצב הפעלה מיט

כת מיזוג אוויר זו, עלמסנן אוויר מובנה בתוך מער

מנת שהלכלוך והאבק יטוהרו מהאוויר.

החלף את מסנן האוויר באופן תקופתי, מאחר

ויכולתו לטהר את האוויר פוחתת ככל שהוא מתמלא

בלת מועדי הטיפול התקופתי,באבקנים ובלכלוך. לק

ב הטיפולים.ת מעקעיין בחובר

מטהר אוויר 

ה הער 

כיםרהפעלה בתנאים מסוימים, כגון נהיגה בד£

מאובקות תוך שימוש מרובה במיזוג האוויר,

עלולה להוביל לקיצור חיי השירות של מסנן

האוויר. כאשר אתה מרגיש כי זרימת האוויר

מיתנמוכה מהרגיל או כאשר השמשה הקד

וחלונות הצד מתכסים בקלות באדים, החלף

את מסנן האוויר.

בדוק  את מסנן האוויר.אנו ממליצים ל

מטהר אוויר

הלהסר

 נגד כיוון השעון.(A)סובב את מוט האנטנה 

סוג 1 סוג  2

להתקנה

 עד שהוא(B)בסיס  ל(A)הברג את מוט האנטנה 

ב.מהודק היט

ה הער 

הקפד להסיר את אנטנת הגג במקרים£

הבאים:

בעת שטיפה עם מכונת שטיפה אוטומטית£

כב.לכלי ר

כב.בעת כיסוי הר£

ה נמוכה.בעת כניסה למקום בו התקר£

אנטנה
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למניעת סינוור מלפנים1.

למניעת סינוור מהצד2.

מגני שמש 

מראת איפור

בחלקו האחורי של מגן השמש מותקנת מראת

איפור.  הפעלת מכסה מראת האיפור, ידליק באופן

.(A)ת המראה אוטומטי את נור

זהירות

ה נותר פתוחאם מכסה מראת האיפור עם הנור£

יתרוקן.כבלפרקי זמן ארוכים, מצבר הר

מחזיק כרטיסים

 בגב(B)ניתן להחליק את הכרטיס לתוך המחזיק 

מגן השמש.

מגני שמש
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זהירות

כבה לחלוטין גפרורים וסיגריות, לפני שאתה£

ה.מכניס אותם למאפר

ףה ניירות העלולים להישר אל תניח במאפר£

הת, סיגריות או חומרי בעירה. אחרבתוך המאפר

אחרים עלולים להבעיר אותם ולגרום לנזק.

הה. אם המאפרסגור תמיד את המאפר£

האחרים במאפרבדלי סיגריות ת פתוחה, נשאר

עלולים  להתלקח.

ה פתח את המכסה.לשימוש במאפר

*האפרמ 

ה הנשלפתהצבת המאפר

ה הנשלפת כמוצג באיור.ב את המאפרניתן להצי

חוף פנימה באופן מלא.ד1.

הכאשר המצית מוכן לשימוש הוא יקפוץ חזר

למצבו המקורי תוך השמעת “צליל נקישה“. משוך

ך השימוש.אותו החוצה לצור

לאחר השימוש הכנס את המצית למצבו המקורי

בתוך השקע.

מצית סיגריות* 

ניתן להשתמש במצית כאשר מתג ההצתה או מצב

”.ACC” או ”ONההפעלה נמצא במצב ”

ה הער 

אל תשאיר את המצית מחוץ לשקע מאחר£

 להיסתם ע“י עצמים זריםוהשקע עלול

העלולים לגרום לקצר חשמלי.

ה*מאפר
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ה הער 

זהירות

ע בגוף החימום או בגוף המצית. החזקאל תיג£

אותו בידית כדי להימנע מכוויות.

אל תאפשר לילדים להפעיל או לשחק במצית£

להיכוות. םילולע םהו רחאמ ,תוירגיסה

ה תוך כ�אם מצית הסיגריות לא קופץ בחזר£

30 שניות לאחר שנלחץ פנימה, ייתכן שקיימת

תקלה. משוך אותו החוצה ודאג לתיקון התקלה

ס.כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורבמר

אל תשתמש בהתקן חשמלי שאינו מאושר על£

ס. אם תעשה זאת אתהידי מיצובישי מוטור

עלול לגרום נזק לשקע החשמלי אם השתמשת

במצית הסיגריות לאחר גרימת נזק לשקע

החשמלי, מצית הסיגריות עלול לקפוץ מיד

החוצה ולא לקפוץ החוצה כלל לאחר לחיצתו

פנימה.

כאשר שקע מצית הסיגריות משמש כשקע£

להתקן חשמלי, וודא שההתקן החשמלי מופעל

במתח של 12 וולט וההספק שלו הוא 120 וואט

או פחות. בנוסף שימוש ממושך בהתקן חשמלי

ביא להתרוקנות המצבר.מבלי שהמנוע פועל, י

זהירות

בור התקן חשמלי, וודא שדירוג המתחבעת חי£

שלו הוא 12 וולט וההספק שלו לא עולה על

120 וואט. בעת שימוש בו זמני במספר שקעים,

הכוללת של  אביזריםוודא שצריכת החשמל

החשמליים לא עולה על 120 וואט במתח של

12 וולט.

ב ששימוש ארוך בהתקן חשמלי מבלישים ל£

שהמנוע פועל, יגרום להתרוקנות המצבר.

כאשר שקע החשמל לאביזרים אינו בשימוש,£

הקפד לסגור אותו באמצעות כיסוי או פקק,

מכיוון שהשקע עלול להיסתם ולגרום קצרים.

לשימוש  באביזר מהסוג המתחבר פתח את המכסה

והכנס את התקע לשקע.

שקע חשמלי לאביזרים 

ניתן להשתמש בו זמנית בשני שקעי חשמל£

לאביזרים.

ניתן להשתמש בשקע החשמלי לאביזרים, כאשר

ONמתג ההצתה או מצב ההפעלה נמצא במצב 

.ACCאו 

קונסולת רצפה*

בת קונסולת רצפהתי

שקע חשמלי לאביזרים
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ת תא המטעןתאור1.

ת תא נוסעים אחוריתתאור2.

מית מפות ותא נוסעים קדתאור3.

ª.5�54 ה תחתונה עמוד תאור4.

מיקד

אחורי

ת פנימיתתאור 

ה הער 

ה הפנימית דולקת ללאאם תשאיר את תאור£

כב וודאבת הרהמנוע, המצבר יתרוקן. לפני עזי

ה הפנימית כבויה.שהתאור

ת תא הנוסעיםתאור

       מיקום מתג
בוית הפעלה/כי בקר ההתאור

�2  DOOR)£(

ה תאיר ללא קשר האםהנור

�1 ON דלת או דלת תא המטען

ה.פתוחה או סגור

ה תאיר כאשר דלת או דלתהנור
תא המטען פתוחה. היא תיכבה

ת כל15 שניות לאחר סגיר
הדלתות ודלת תא המטען. עם

ה תיכבה מיד לאחרזאת, הנור
שכל הדלתות ודלת תא המטען

נסגרו במקרים הבאים:

כאשר מתג ההצתה מסובב£
” או מצב ההפעלהONלמצב “

.ONמוצב במצב 

כאשר תפקוד נעילת דלתות£
כב.לנעילת הרכזית משמש מר

כאשר המפתח לכניסה ללא£

מפתח או המפתח להפעלה

ללא מפתח, משמשים לנעילת

כב.הר

כתכב מצויד במעראם הר£

הפעלה ללא מפתח.

ה כבית ללא קשר האם דלתהנור

�3  (O) OFFאו דלת תא המטען פתוחה או

ה.סגור

�2

DOOR)£(

       מיקום מתג
בוית הפעלה/כי בקר ההתאור

ה פנימיתתאור
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ה תא המטעןתאור

ה ללא קשר אם דלת תאה מאירהנור� 1

ה.המטען פתוחה או סגור

ה כאשר דלת תא המטעןה מאירהנור� (*)2

נפתחת וכבית כאשר דלת תא המטען

ת.נסגר

ה הער 

כאשר המנוע הותנע באמצעות המפתח£

ת הדלתות ודלת תא המטען,לאחר סגיר

ה תידלק במשך כ� 15 שניות לאחרהנור

שהמפתח מוסר ממתג ההצתה.

כאשר המנוע מותנע באמצעות ההפעלה ללא£

OFFמפתח, אם מצב ההפעלה הוצב במצב 

הת הדלתות וודלת תא המטען, הנורבעת סגיר

תידלק למשך כ� 15 שניות (אם קיים).

תלבקל .הרונה יוביכל דע ןמזה תא ןנווכל ןתינ£

לש השרומ תוריש זכרמל הנפ ףסונ עדימ

.סרוטומ ישיבוצימ

ת מפהתאור

ה. לחץ כדי להדליק את הנור(A)לחץ על העדשה 

עליה שוב כדי לכבות אותה.

ה הער 

3) �O(ה נכבית ללא קשר אם דלת תאהנור

ה.המטען פתוחה או סגור

הרואתה לש יטמוטוא יוביכ תלועפ

(נורות תא הנוסעים וכו‘)

אם הנורות נשארות דולקות ומתג ההצתה נמצא

,OFF או מצב ההפעלה נמצא במצב LOCKבמצב 

הנורות יכבו באופן אוטומטי לאחר כ� 30 דקות.

הנורות הפנימיות תידלקנה שוב אם מתג ההצתה

,  אם אחת הדלתות אוACC או ONמועבר למצב 

דלת תא המטען נפתחת או אם אחת הדלתות או

כתת או אם מערדלת תא המטען נפתחת או נסגר

כת ההפעלה ללאהכניסה ללא מפתח או מער

מפתח מופעלת.

בוי האוטומטי שלבטל את פעולת הכיניתן ל£

ה הפנימית. ניתן לכוונן את הזמן עדהתאור

כזבלת מידע נוסף פנה למרה. לקבוי הנורלכי

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

ה פנימיתתאור



 7

7-19לנהיגה מהנהלנהיגה מהנהלנהיגה מהנהלנהיגה מהנהלנהיגה מהנה

זהירות

לעולם אל תשאיר בתא האחסון  מצתים, פחיות£

כב חונה בשמש.משקה מוגז ומשקפיים כשהר

תא הנוסעים יתחמם מאוד באופן כזה שמצתים

ושאר חומרים דליקים עלולים להתלקח ופחיות

משקה עלולות להתבקע. החום גם עלול גרום

למשקפיים עם עדשות פלסטיק להתעוות או

דק.להיס

חבי האחסון יהיוהקפד שהמכסים של מר£

ת מכסה תא אחסוןסגורים בעת נסיעה, אחר

או תכולתו עלולים לגרום לפציעות.

תא כפפות

.(A)לפתיחה משוך בידית 

בה ברצפת תא המטען*.תי1.

בת קונסולת הרצפה.תי2.

תא הכפפות3.

מחזיק משקפי שמש*4.

חללי אחסון 

ה הער 

ה נמצאכאשר הנורות דולקת ומתג התאור£

כב עם (כלי רAUTOאו   , במצב

ת תאת פנסים אוטומטית), תאורבקר

הכפפות דולקת.

מחזיק כרטיסים

מחזיק כרטיסים מותקן בתוך תא הכפפות.

בת קונסולת רצפהתי

ם את ידית השחרורבת הקונסולה, הרלפתיחת תי

(A)ם את המכסה. והר

בת קונסולת הרצפה גםניתן להשתמש בתי

כמשענת יד.

חללי אחסון
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ה הער 

בת קונסולת ממוקם בתיUSBשקע ה� £

הרצפה (אם מותקנת).  לפרטים עיין בנושא

”  בעמוד USB.7�68“שקע 

B(טישו) מחזיק ממחטות � 

Cמחזיק עט � 

Dמגש � 

5 נוסעים

בת רצפת המטען (מלפנים)�1 תי

כז)בת רצפת המטען (במר�2 תי

בת רצפת המטען (מאחור)�3 תי

את לוח רצפת תא המטען ניתן לקפל כפי שמוצג

(A).באיור 

בת אחסון ברצפת תא המטען*תי

בה לאחסון פריטים ממוקמת בתוך תא המטען.התי

בת הרצפה.ם את לוח תיבה הרלשימוש בתי

בת רצפת המטען (מלפנים)�4 תי

בת רצפת המטען (מאחור)�5 תי

מית)בת רצפת תא המטען (קד  גישה לתי

קפל את משענת הגב השנייה לפנים.1.
בים השנייה“ת המושעיין בנושא “קיפול שור

בעמוד 4�8.

ם את הלוח כפי והר(B)ך לרווח הכנס את יד2.
שמתואר באיור.

כב.מת הרקד:*

בת תא המטעןכז תיגת גישה למרלהש3.

ם את והר(C)ך לרווח מית), הכנס את יד(קד

הלוח כפי שמתואר באיור.

חללי אחסון
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ה הער 

כזית)בת רצפת תא המטען (מרגישה לתי  

ם את לוח רצפת תא המטען (האחורי),הר1.

.(D)במשיכתו כלפי מעלה ברצועה 

ם את הלוח כפי והר(E)ך לרווח הכנס את יד2.

שמתואר באיור.

7 נוסעים

מחזיק משקפי שמש*

חוף את המכסה.לפתיחה, ד

זהירות

אין להשתמש במחזיק לאחסון פריטים כבדים£

יותר ממשקפי שמש. פריטים אלה עלולים

ליפול החוצה.

המחזיק לא יכול להחזיק משקפיים בכל£

בדוק את התאמתוה. מומלץ לגודל או צור

לפני השימוש.

חללי אחסון
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ה הער 

בים השניהת המושבשור

כדי לאפשר שימוש במחזיק הכוסות הורד את

משענת היד מטה.

זהירות

בים השלישיתת המושבשור

בשומה לש ןימי דצב םקוממ תוסוכה קיזחמ

.ישילשה

בר עלול להסיחאל תשתה תוך כדי נסיעה. הד£

את דעתך ולגרום לתאונה.

נוזל שתייה עלול לגלוש החוצה כתוצאה£

כב בעתמתנודות או תנועות אחרות של הר

נסיעה. הזהר לא להיכוות ממשקה חם שנשפך.

בוקים הממוקמים בשני הצדדיםישנם מחזיקי בק

מיות והאחוריות.של הדלתות הקד

אל תאחסן ספל או פחית שתייה במחזיק£
בוקים.הבק

ב.בוק השתייה סגור היטוודא שהמכסה של בק£

בוקים שלאייתכנו דגמים מסוימים של בק£
מתאימים למחזיק.

זהירות

בר עלול להסיחאל תשתה תוך כדי נסיעה. הד£

את דעתך ולגרום לתאונה.

מיב הקדבמוש

מת הקונסולהמחזיק הספלים ממוקם בקד

כזית.המר

בוקים מחזיק בק מחזיק כוסות 

מחזיק כוסות
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הסר את הכיסוי מחריצי ההתקנה, והכיסוי ייגלל2.

ה למצבו הנגלל.לאחור בחזר

לשינוי מיקום

 עבור הכיסוי.(B)ישנם 2 חורי התקנה 

לאחר שינוי המיקום, נענע בעדינות את הכיסוי2.

כולו, כדי לוודא שהוא מוחזק בבטחה.

לשימוש

משוך החוצה את הכיסוי הנגלל לאחור על ידי1.

.(A)קפיץ, והכנס אותו בחריצי ההתקנה 

כב, לכיוון פנים הר(C)הזז את אחד המחליקים 1.

ב ההתקנה. הזז לתוך נק(D)והתאם את הזיז 

את המחליק הנגדי באותו האופן.

הלהסר

גלול את הכיסוי למצב גלילה לאחור.1.

כב, לכיוון פנים הר(C)הזז את אחד המחליקים 2.

ם אותו כדי להסיר את הכיסוי.והר

 כיסוי תא המטען* 

ה הער 

אל תניח מטען על הכיסוי.   £

ה הער 

עת בכיסוי,בים השנייה נוגת המושאם שור£

הזז את הכיסוי לאחור.

הכיסוי עלול להשתחרר אם הוא יתמוך

בים השנייה.ת המושבמשענות הגב של שור

כיסוי תא המטען*
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לאחסון*

ניתן להתקין את הכיסוי כמוצג באיור, כאשר הוא

לא נמצא בשימוש.

ם את לוחבת רצפת תא מטען, הרכב עם תיבכלי ר

רצפת תא המטען ואחסן את הכיסוי.

זהירות

ידיות האחיזה (ממוקמות מעל הדלתות) אינן

ם. הן מיועדות רקמיועדות לשאת משקל של אד

כב.בה ברלשימוש בעת ישי

סוג 1

סוג 2

אל תשתמש בידיות האחיזה בעת כניסה£

כב או יציאה ממנו. הן עלולות להתנתקלר

ממקומן ולגרום לך ליפול.

להתקנה מחדש

התקן מחדש את הכיסוי על ידי ביצוע פעולות

ר הפוך. נענע בעדינות את הכיסוי כולו,דה בסההסר

כדי לוודא שהוא מוחזק בבטחה.

ה הער 

כת שמע פרימיום, אינך יכולכב עם מערבכלי ר£

להשתמש במקום אחסון זה.

ידיות אחיזה  

מתלה למעילים ממוקם בידית האחיזה של

ב האחורי בצד הנהג.המוש

ה אזהר

ב, חפץ כבד או חד על מתלהאל תניח קול£

המעילים. אם כרית וילון תתנפח, חפצים אלו

םילולע ףאובה עלולים להיזרק בעוצמה ר

 כהלכה. תלהחפנתהל ריוואה תירכמ עונמל

 מתלה המעילים (ללאפריטי ביגוד ישירות על

ב). וודא שאין חפצים כבדים אושימוש בקול

חדים בכיסי פריטי הביגוד שאתה תולה על

מתלה המעילים.

מתלה למעילים  

ידיות אחיזה
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זהירות

ת מטען הממוקמים על רצפתקיימים 4 ווי קשיר

פנותיו. השתמש בווים שעל הרצפהתא המטען ועל ד

כדי לאבטח את המטען.

ת מטעןווי קשיר  

ב. בנוסף,אל תערום מטען מעל גובה גב המוש£

ב את המטען.אבטח היט

ה הראייה לאחור עלול להיחסםאם לא, שד

וחפצים עלולים להיזרק בעת בלימת פתאומית

ולגרום לתאונה.

ת מטעןווי קשיר
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זהירות

אם המנוע כבה/קיימת תקלה

במנוע

כב והשליטה בו מושפעים אם המנועהפעלת הר

בכב למקום בטוח, שים לנכבה. לפני הזזת הר

ברים הבאים:לד

רש ללחוץמגבר הבלמים אינו פועל והכוח הנד£

על דוושת הבלם גדול יותר מהרגיל. לחץ על

דוושת הבלם חזק יותר מהרגיל.

כת הגה הכוח לא פועלת יותר, קשהלכן מער£

מאוד לסובב את ההגה. סובב את גלגל ההגה

ב יותר.תוך הפעלת כוח ר

ה אזהר

כב באמצעות כבליםכדי להתניע את הר£

תולועפה תא עצב ,רחא בכרל םירבוחמה

בהתאם להוראות הבאות. ביצוע ההוראות

גוי עלול להסתיים בשריפה, פיצוץ ונזקבאופן ש

כב.לשני כלי הר

חק גיצים, סיגריות בוערות ולהבותהר£

מהמצבר, מפני שהמצבר עלול להתפוצץ.

משוך את בלם החניה בחוזקה בשני כלי3.
Pכב. העבר את בורר ההילוכים למצב הר

הפיצר וא תיטמוטואבת הילוכים (חניה) (תי
(CVT), למצב  םיכוליהה תידי ואNהילוך) 

בת הילוכים ידנית). כבה את המנוע.סרק) (תי

כב נתקעאם הר  

ב מצבר חלשאם לא ניתן להתניע את המנוע עק

כבאו ריק לגמרי, ניתן להשתמש במצבר של ר

אחר להתנעת המנוע באמצעות כבלי עזר

להתנעה.

התנעת חירום  

כב,ב תקלה בראם אינך יכול להמשיך בנסיעה עק

הזז אותו לשוליים, והשתמש במאותתי החירום ו/או

ה.במשולש האזהר

עיין בנושא “מאותתי חירום“ בעמוד 61�5.

אל תנסה להתניע את המנוע על ידי משיכה או£
כב.בר עלול להזיק לרכב. הדחיפה של הרד

ב להיות מצוידכב השני. הוא חייבדוק את הר£
במצבר 12 וולט. אם מתח המצבר השני אינו

כב.12 וולט, קצר עלול לגרום נזק בשני כלי הר

ת מצבר, כדיהשתמש בכבלים מתאימים למיד£
למנוע חימום יתר של הכבלים.

בדוק אם קיים נזק או קורוזיה בכבלי העזר£
להתנעה לפני השימוש.

חבוש תמיד משקפי מגן כאשר אתה עובד£
ליד המצבר.

ג ידיהם שלשמור את המצבר מחוץ להיש£

ילדים.

ה אזהר

כב אתבור הכבלים, כבה בשני כלי הרלפני חי£ 

ההצתה. וודא שהכבלים והבגדים לא ייתפסו
תת ההנעה, אחרבמאוורר המצנן או בחגור

ם פציעה קשה.עלולה להיגר

כב קרוב מספיק כדימקם את שני כלי הר1.
כבך הכבלים יספיק, אך וודא שכלי הרשאור

עים זה בזה.אינם נוג

כבה את כל הפנסים, את המחמם ואת שאר2.
כני החשמל.צר

ה אזהר

 אוטילורטקלאה לזונ תא תוארל ןתינ אל םא£
אם הוא נראה קפוא, אל תנסה להתניע את

המנוע באמצעות כבלי עזר!
המצבר עלול להתבקע או להתפוצץ, אם

ת הקיפאון,ה נמוכה מטמפרטורהטמפרטור
מפלס האלקטרוליט במצבר נמוך מדי.

האלקטרוליט הוא תחמוצת מדוללת ומאכלת.£
ע עם ידיך, עיניך, בגדיךאם אלקטרוליט בא במג

כב, יש לשטוף אתאו עם משטחים צבועים בר
רהמקום באופן יסודי במים. אם אלקטרוליט חוד

לעיניך, שטוף אותן מיד ביסודיות במים, ופנה

ה.פואית במהרה רלעזר

וודא שמפלס האלקטרוליט במצבר תקין.4.
עיין בנושא “מצבר“ בעמוד 10�10.

כב נתקעאם הר
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בלקוט חבר קצה אחד של כבל ההתנעה 5.

), ואת הקצהA) של המצבר הריק (+החיובי (

) של המצבר+ב החיובי (לקוט האחר 

).Bהמסייע (

באל הקוט חבר קצה אחד של כבל ההתנעה 

) של המצבר המסייע, ואת הקצה-השלילי (

כב בעלבלוק המנוע של הרחבר ל האחר 

חוקה ביותר מהמצבר.ה הרהמצבר הריק, בנקוד

כב המצוידים במנועי בנזין (דגמי 2000כלי ר

(2400 �ו

ה אזהר

כב המצוידים במנועי דיזלכלי ר

רושהה הדהינו לנקוד בור וודא שחי£

בור מבוצע ישירות(כמתואר באיור). אם החי

ב השלילי של המצבר, הגזים הדליקיםלקוט

הנוצרים במצבר עלולים להתלקח ולהתפוצץ.

בבור כבל ההתנעה, אל תחבר קוטבעת חי £

ת הניצוצות, אחרב השלילי (�) (+) לקוטחיובי

עלולים לגרום למצבר להתפוצץ.

כב המצוידים במנועי בנזין (דגמי 3000)כלי ר

זהירות

וודא שכבלי ההתנעה לא ייתפסו במאוורר£

המצנן, או בכל חלק נע אחר בתא המנוע.

כב המצויד במצברהתנע את המנוע של כלי הר6.

בובי סרק במשךהמסייע. הנח למנוע לפעול בסי

כב בעלמספר דקות, ואז התנע את מנוע כלי הר

המצבר הריק.

זהירות

כב המסייע פועל כל הזמן.הקפד שהמנוע בר£

התנעה בחירום
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ה הער 

ה הער ה הער 

התחממות יתר של המנוע  

כת עצור/סעכב המצוידים במערעבור כלי ר£

)AS&G לחץ על מתג ,((AS&G OFF)

כת עצור/סע מופסקת) כדי לנטרל את(מער

כת עצור/סע, ולמנוע מהמנוע להיכבותמער

באופן אוטומטי לפני שהמצבר ייטען באופן

מלא.

עיין בנושא “נטרול“ בעמוד 30�6.

ב תכליתית ייקטעמסך המידע בתצוגה הר£

ת נוזל קירור מנועת טמפרטורותצוגת אזהר

בתצוגה(  יהבהב תופיע. גם הסמל 

צבעונית).

ת נוזל קירור גבוההת טמפרטורנורית אזהר£

תידלק (בתצוגה בצבע אחד).

ה כזה בצע את הפעולות הבאות:במקר

כב במקום בטוח.עצור את הר1.

בדוק האם אדים עולים מתא המנוע2.

[אם לא עולים אדים מתא המנוע]

ם את מכסה המנועכאשר המנוע עדיין פועל, הר

כדי לאוורר אותו.

ה אזהר

) מסתובבים.Aוודא שמאווררי הקירור (3.

אם מאווררי הקירור מסתובבים]ֹ[

ת נוזל קירורת טמפרטורלאחר שנורית אזהר

גבוהה כבית, כבה את המנוע.

כבמת הר*:  קד

רדלאחר התנעת המנוע הסר את הכבלים בס7

הפוך. שמור על המנוע פועל במשך מספר

דקות.

כב נוסע מבלי שהמצבר נטען באופןאם הר£

ה לא חלקהמלא, המנוע עלול לפעול בצור

כת למניעת נעילתה של המערונורית האזהר

כתגלגלים עלולה להידלק. עיין בנושא “מער

“ בעמוד 59�ABS(.6(למניעת נעילת גלגלים 

ה תופיע הודעתכאשר המנוע מתחמם יתר על המיד

ה בלוח המחוונים באופן הבא:האזהר

כת עצור/סעכב המצוידים במערעבור כלי ר£

)AS&G לחץ על מתג ,(AS&G OFFמער)  כת

כתעצור/סע מופסקת)  כדי לנטרל את מער

עצור/סע, ולמנוע מהמנוע להיכבות באופן

אוטומטי לפני שהמצבר ייטען במלואו.

עיין בנושא “נטרול“ בעמוד 30�6.

[אם עולים אדים מתא המנוע]

כבה את המנוע, ולאחר שהאדים מפסיקים

ם את מכסה המנוע כדי לאוורר אותו.לעלות, הר

התנע מחדש את המנוע.

ה אזהר

אל תפתח את מכסה המנוע כאשר אדים עולים£

בר עלול לגרום להתזה שלמתא המנוע. הד

אדים או מים חמים החוצה ולכוויות. מים חמים

עלולים לפרוץ החוצה גם כאשר אין אדים.

חלקים מסוימים יהיו חמים מאוד. היזהר מאוד

כאשר אתה פותח את מכסה המנוע.

יזהר מאדים חמים העלולים ”להעיף“ אתה£

מכסה מיכל ההתפשטות.

אל תנסה לפתוח את פקק המצנן כל עוד£

המנוע חם.

התחממות יתר של המנוע
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ה אזהר

אם מאווררי הקירור אינם מסתובבים]ֹ[

כז שירות מורשה שלכבה מיד את המנוע ופנה למר

בלת סיוע.ס לקמיצובישי מוטור

בדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל.4

כב.מת הרקד*.

 הוסף נוזל קירור למצנן או למיכל ההתפשטות5.

ך (עיין בנושא “תחזוקה“).ת הצורבמיד

ה אזהר

היזהר שידיך או בגדיך לא יתפסו במניפת£

המצנן.

זהירות

ה אזהר

ת פקקוודא שהמנוע התקרר לפני הסר£

ת אדים חמים או מים), אחרCהמצנן (

ך צוואר המילויררותחים עלולים לפרוץ ד

ולגרום לך לכווייה.

אל תוסף נוזל קירור כאשר המנוע חם.£

הוספה פתאומית של נוזל קר עלולה לגרום

נזק למנוע, המתן עד שהמנוע יתקרר

ולאחר מכן הוסף נוזל קירור, מעט בכל

פעם.

בדוק אם יש נזילה של נוזל הקירור מצינורות6.

ת או פגומה.המצנן ואם רצועת ההנעה משוחרר

כת הקירור או ברצועתאם קיימת תקלה במער

בדיקתן ולתיקונן.ההנעה, אנו ממליצים לדאוג ל

כב.מת הרקד*.

ה אזהר

אחסון

הכלים והמגבה מאוחסנים בצד ימין של תא המטען.

חשוב לזכור את מיקום האחסון של הכלים והמגבה

בעת חירום.

כלים1.

מגבה2.

כלים ומגבה  

כלים ומגבה
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כלים

ידית המגבה1.

מפתח גלגלים2.

מגבה

בד.המגבה נועד להחלפת צמיג נקור בל

ה הער 

המגבה הוא כלי נטול תחזוקה.£

.EC/2006/42המגבה עומד בתקן  £

פת לפרק מצורECת תאימות ה�הצהר£

ת תאימות בסוף ספר הנהג.הצהר

ה הער 

ם העסקי, הכתובת המלאה של היצרןהש£

ושל נציגיו הרשמיים והשימוש הייעודי של

.ECת תאימות ה�המגבה מתוארים בהצהר
לכווץ

להאריך

לכווץ

ההסר

הסר את מכסה המגבה.1.

).Aבת (כווץ את המגבה, והסר אותו מהתוש2.

אחסון

כווץ את המגבה, החזר אותו למקומו המקורי.1.

ב.ך מעט את המגבה ואבטח אותו היטהאר2.

כב במקוםלפני החלפת גלגל עצור תחילה את הר

בטוח וישר.

ב, ללאכב במקום מישורי ויציהחנה את הר1.

אבנים וכדומה.

משוך את בלם החניה בחוזקה.2.

בת הילוכים ידנית סובבכב המצוידים בתיבכלי ר3.

, והעבר את ידיתLOCKאת מתג ההצתה למצב 

כב (הילוך אחורי). בכלי רRההילוכים למצב 

בתבת הילוכים אוטומטית או בתיהמצוידים בתי

, העבר את בורר ההילוכים(CVT)הילוכים רציפה 

  (חניה), ולאחר מכן סובב את המפתחPלמצב 

.LOCKלמצב 

הדלק את מאותתי החירום, הצב משולש4.

חק מתאיםה או פנס מהבהב וכו‘ במראזהר

כב.בו את הרכב, וודא שכל הנוסעים עזמהר

כיצד להחליף גלגל  

כיצד להחליף גלגל
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ה אזהר

בנה כנגד הגלגלה או לד עצירהקפד להניח ס£

כבת מגבה. אם הרכב בעזרמת הרהנכון לפני הר

ם על מגבה, המגבה עלוליזוז כאשר הוא מור

ם תאונה.להחליק ממקומו ועלולה להיגר

םר כאשר הוא מוררדכב להידכדי למנוע מהר5.

ה אודי עצירעל מגבה, אנו ממליצים להניח ס

  לפני ואחרי הגלגל הממוקם באלכסון,)Aבנים (ל

).Bלגלגל שאותו אתה מחליף (

ה הער 

ה המתוארים באיור אינם מסופקיםדי העצירס£
דכב סכב, אנו ממליצים שתחזיק ברעם הר

ך.ה לשימוש בעת הצורעציר

ה אינם זמינים, השתמש באבןדי עציראם ס£
או בעצם אחר הגדול מספיק להחזיק את

הגלגל במקומו.

הכן את המגבה, ידית המגבה ומפתח6.

הגלגלים.

כה לתיקוןעיין בנושא “כלים, מגבה וער

צמיגים“ בעמוד 5�8.

זהירות

מידע אודות גלגל חלופי*

בדוק את לחץ האוויר בצמיג החלופי לעתים קרובות,

ה חירום.וודא שהוא זמין לשימוש במקר

ר בצמיג החלופי,בי המוגדה על לחץ האוויר המרשמיר

תבטיח שניתן יהיה להשתמש בו תמיד ובכל מצב

(בעיר/בנסיעה במהירות גבוהה, בעומסים משתנים,

משקלים שונים וכן הלאה).

בדוק ולתקן את לחץ האוויר בצמיג החלופייש ל£

באופן תדיר, כאשר הגלגל אוחסן. נסיעה עם

לחץ אוויר לא מספיק עלולה להסתיים בתאונה.

ה אלא לנסוע עם לחץ אוויר נמוךאם אין לך בריר

מדי, נהג במהירות נמוכה מאוד ונפח את הצמיג

ם האפשרי.ללחץ הנכון בהקד

(עיין בנושא “לחצי ניפוח אוויר בצמיגים“

.(10�בעמוד 13

גלגל חלופי קומפקטי*

זהירות

הגלגל החלופי הקומפקטי נועד לשימוש זמני£

בד. יש להסירו מיד כאשר ניתן לתקן אובל

להחליף את הצמיג המקורי.

כב במהירות העולה על 80אסור לנהוג בר£

קמ“ש כאשר הגלגל החלופי הקומפקטי

מותקן.

הגלגל החלופי הקומפקטי פחות טוב מגלגל£

רגיל מבחינת שליטה ונוחות, כאשר הגלגל

החלופי הקומפקטי מותקן, הימנע מהתחלת

ה, בלימות פתאומיות ופניות חדות.נהיגה מהיר

הגלגל החלופי הקומפקטי תוכנן במיוחד עבור£

כב אחר.כבך, ואין לעשות בו שימוש בכל כלי רר

כאשר אתה רוכש גלגל חלופי קומפקטי, וודא£

כבךכוש את הסוג שתוכנן במיוחד עבור רלר

ס.כז השירות המורשה של מיצובישי מוטורבמר

כיצד להחליף גלגל
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זהירות

ת שלג על הגלגל החלופיאל תתקין שרשר£

תב מידותיו הקטנות השרשרהקומפקטי, עק

נזק לגלגלבר עלול לגרוםלא תתאים. הד

מית. אם גלגל קדולהסתיים באובדן השרשר

ת שלג, החלףבד אוויר בעת שימוש בשרשראי

תחילה גלגל אחורי בגלגל החלופי הקומפקטי,

ולאחר מכן השתמש בגלגל שהוסר להחלפת

הגלגל הפגום, כדי שתוכל להמשיך ולהשתמש

ת השלג.בשרשר

זהירות

כאשר הגלגל החלופי הקומפקטי מותקן מרווח£

כב קטן, מכיוון שקוטר הגלגלהגחון של הר

החלופי הקומפקטי קטן יותר מקוטרו של גלגל

ך משובשת יש להיזהרררגיל.  בעת נסיעה בד

כב.ם נזק לגחון הרבל ייגרל

אל תתקין יותר מגלגל חלופי קומפקטי אחד£

כב בו�זמנית.בר

הוצאת הגלגל החלופי

פתח את דלת תא המטען והסר את כיסוי של1.

) באמצעותAבורג ההתקנה של מחזיק הגלגל (

ידית המגבה.

שחרר את בורג ההתקנה של מחזיק הגלגל,2.

בוב מפתח ברגי גלגל נגד כיוון השעון.על ידי סי

זהירות
הייה זהיר כאשר אתה משחרר את בורג מחזיק£

הגלגל. אם תשחרר אותו יותר מדי הוו עלול

להיחלץ ולגרום לגלגל החלופי ליפול.

בקטע המצוין על (B) ם את מחזיק הצמיגהר3.

הנמך (C), ידי החץ בתרשים, הסר אותו מהוו

אותו ולאחר מכן הסר את הצמיג מהמחזיק.

כיצד להחליף גלגל
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ה הער 

זהירות

 בווכאשר אתה מסיר את מחזיק הצמיג מעל£

ה על הוו, אחוז את מחזיקאו תולה אותו  בחזר

הצמיג בזהירות כך שהוא לא יצנח על רגליך.

כב,הנח את הגלגל החלופי מתחת לגוף הר£

הבטיחות במקרבר מוסיף לליד המגבה. הד

שהמגבה יחליק ממקומו.

החלפת גלגל

אם על הגלגל מותקנת צלחת, הסר אותה1.

תחילה (עיין בנושא “צלחות גלגלים (טסות)“

בעמוד 13�8).

תבוב בעזרבע סישחרר את אומי הגלגל בר

מפתח הגלגלים. אל תסיר עדיין את אומי הגלגל.

הנח את המגבה מתחת לאחת מנקודות2.

) המתוארות באיור. השתמשAמה (ההר

ברצונךמה הקרובה ביותר לגלגל שת ההרבנקוד

להחליף.

ה אזהר

הצב את המגבה רק בנקודות המתוארות באיור.£

אם המגבה יוצב במקום אחר, הוא עלול להזיק

כב או ליפול ולגרום לפציעה.לר

ה אזהר

 אל תשתמש במגבה על שיפועים או על משטח£

ת המגבה עלול להחליק ולגרוםך, אחרקרקע ר

לפציעה. השתמש במגבה תמיד רק על משטח

ביעת המגבה ודא שאין חולישר וקשה. לפני ק

או חצץ מתחת למגבה.

ת העוגן שלסובב את  המגבה ביד עד שנקוד3.

) בחלקו העליון שלC) מותאם לחריץ (Bכב (הר

המגבה.

) אל תוך מפתחDהכנס את ידית המגבה (4.

). לאחר מכן הנח את קצה ידיתEהגלגלים (

המגבה על אוזן ההפעלה בקצה ציר המגבה

כמתואר באיור.

סובב בעדינות את מפתח הגלגלים המחובר

ם מעט מעל הקרקע.למגבה. עד שהגלגל יור

כיצד להחליף גלגל
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ה אזהר

כב מיד כאשר הגלגלהפסק להרים את הר£
כב יותר גבוה.באוויר, מסוכן להרים את הר

כב בעת שימוש במגבה.אל תיכנס מתחת לר£

כב ואל תשאיר אותו עלאל תטלטל את הר£
ברים מסוכניםהמגבה לפרק זמן ארוך. שני הד

מאוד.

אל תשתמש במגבה שאינו המגבה שסופק עם£
כב.הר

אסור לעשות במגבה שימוש אחר למעט£
החלפת גלגל.

כב בעת שהמגבהאסור שאף אחד ישהה בר£
בשימוש.

כבאל תתניע ואל תפעיל את המנוע, בעת שהר£
ם על המגבה.מור

ם, הגלגליםאל תסובב את הגלגל המור£
שנמצאים על הקרקע עלולים להסתובב ולגרום

גבה.כב ליפול מעל המלר

זהירות

ת מפתח הגלגלים,הסר את אומי הגלגל בעזר5.

ולאחר מכן הסר את הגלגל.

טפל בגלגל בזהירות בעת החלפתו, כדי למנוע£

שריטות על חלקו החיצוני של הגלגל.

כז הגלגלנגב כל לכלוך, לדוגמה בוץ ממשטח מר6.

)F) מברגי הגלגל  ,(Gחי ההתקנה () ומקדH(

בגלגל עצמו. לאחר מכן התקן את הגלגל

החלופי.

ה אזהר

התקן את הגלגל החלופי כאשר שסתום הניפוח£

כב.) פונה אל הצד החיצוני של הרIשל הצמיג (

), הגלגלIהשסתום (אם לא ניתן לראות את

כב באופן הפוך.הור

כב הפוך,כב עם גלגל חלופי שהורנהיגה בר

כב ולהסתיים בתאונה.עלולה לגרום נזק לר

סובב את אומי הגלגל ידנית כדי להדק הידוק7.

ראשוני.

ה]כב המצוידים בגלגלים מפלד[סוג 1: כלי ר

הדק את אומי הגלגל עד שהחלק הקוני של

חע מספיק עם קדאום הגלגל בא במג

בת כך שהגלגל אינו חופשי. הדק אתהתוש

אומי הגלגל באופן שווה בעת התקנת גלגל

חלופי קומפקטי.

כב המצוידים בגלגלים מאלומיניום][סוג 2: כלי ר

הדק את אומי הגלגל עד שהאוגנים של אומי

ע מספיק עם הגלגל, והגלגלהגלגל באים במג

אינו חופשי.

כיצד להחליף גלגל
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ה הער 

ה הער 

סוג 1

סוג 2

ר המתואר באיור, עדדהדק את האומים בס9.

שכולם יהודקו בהתאם למומנט ההידוק הבא:

(ניוטון מטר).Nm מומנט הידוק 88 עד 108 

זהירות

ניתן להשתמש באופן זמני באומי אוגן בגלגלי£

ה. אולם יש לחזור לגלגל ולצמיג המקורייםפלד

ם האפשרי.בהקד

לעולם אל תשמן את ברגי הגלגלים או את אומי£

ה.ת הם יתהדקו יתר על המידהגלגלים. אחר

זהירות

רוך עם הרגל ואל תשתמש בצינורלעולם אל תד£

מאריך, כדי להפעיל כוח נוסף על מפתח

הגלגלים. פעולה זו תגרום להידוק יתר של אומי

הגלגל.

כב עם צלחות גלגלים, התקן את המכסים10. בכלי ר

(עיין בנושא “צלחות גלגלים (טסות)“ בעמוד

.(8�13

11.  הנמך והסר את המגבה, לאחר מכן אחסן את

ת הגלגלים.די עצירהמגבה, את הצמיג ואת ס

ם האפשרי.דאג לתקן את הצמיג הניזוק בהקד

12. בדוק את לחץ האוויר בצמיג שלך בתחנת הדלק

הקרובה. לחצי האוויר הנכונים בצמיגים מוצגים

בתווית בדלת הנהג. ראה באיור.

אם כל 4 גלגלי האלומיניום מוחלפים בגלגלי£

ףה, לדוגמה כאשר מתקינים צמיגי חורפלד

השתמש באומים קוניים.

בוב מפתח הגלגליםכב לאט בסיהורד את הר8.

ע בקרקע.נגד כיוון השעון, עד שהגלגל נוג

כיצד להחליף גלגל
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ת לחץ אווירכת בקרכב המצוידים במערבכלי ר13.

כת), יש לאפס את המערTPMSבצמיגים (

אחרי מילוי האוויר בצמיגים.

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרעיין בנושא “מער

)TPMS“איפוס סף נמוך של לחץ אוויר בצמיג :(

זהירותבפרק 100�6.

אחסון  הגלגל החלופי

כז מחזיק הגלגל, כאשרהנח את הגלגל על מר1.

פני הגלגל פונים למעלה.

ה אזהר

זהירות

חק של כ�לאחר החלפת גלגל ונסיעה למר£

1,000 ק“מ, הדק שוב את אומי הגלגל כדי לוודא

שהם לא השתחררו.

 אם גלגל ההגה רועד לאחר החלפת גלגל, אנו£

בדוק את הגלגלים, כדי לוודא שהםממליצים ל

מאוזנים כראוי.

בב סוגי צמיגים שונים ואל תשתמשאל תער£

בצמיגים בעלי מידות שונות מאלה המפורטות.

ם ולהתנהגות לאמוקדבלאיפעולה זו תגרום ל

כב.תקינה של הר

זהירות

אחסון הגלגל כאשר פניו כלפי מטה עלול לפגוע£

בגלגל או במחזיק הגלגל. אם קיים נזק בגלגל

כז שירותחלופי, אל תשתמש בו, ופנה למר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

לאחר אחסון הגלגל החלופי בדוק שמחזיק£

הצמיג נעול בבטחה במקומו. אם מחזיק הצמיג

אינו נעול בבטחה במקומו, הצמיג עלול

להשתחרר וליפול בזמן הנהיגה ולגרום לתאונה.

כאשר אתה מסיר את מחזיק הצמיג מעל הוו£

ה על הוו, אחוז את מחזיקאו תולה אותו בחזר

הצמיג בזהירות כך שהוא לא יפול על רגליך.

זהירות
אל תחבר את הוו לאף חלק אחר של מחזיק£

ת הוו יגרוםבד למיקום הנכון. אחרהצמיג מל

כב, או שהצמיג עלול ליפול תוךכב הרנזק למר

כדי נהיגה ולגרום תאונה.

פתח את דלת תא המטען והדק את בורג3.

בובהתקנה של מחזיק הצמיג בבטחה, בסי

מפתח הברגים בכיוון השעון.

 ותלה אותו על הוו (A)ם את מחזיק הגלגלהר2.

(B).

כיצד להחליף גלגל
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התקן את מכסה בורג התקנה של מחזיק4.

הצמיג.

אחסון הכלים והמגבה

בעת אחסון המגבה, הידית ומפתח הגלגלים, בצע

ר הפוך .דה בסאת תהליך ההסר

עיין בנושא “כלים ומגבה“ בעמוד 5�8.

צלחות גלגלים (טסות)*

ההסר

עטוף את קצה הידית בפיסת בד, הכנס אותה בחריץ

במכסה הגלגל, והסר בתנופה את המכסה מעל

ה בחריציהגלגל. השתמש באותו התהליך להסר

המכסים של שאר הגלגלים. עבור על שחרור מכסה

ב והסר אותו לחלוטין.ביהגלגל ס

זהירות
ת מכסה גלגל באמצעות הידיים עלולההסר£

לגרום לפציעות באצבעות.

מכסי הגלגלים עשויים מפלסטיק הסר אותם£

ה הער 

ה הער 

בזהירות.

התקנה

של הצד האחורי של מכסה (A)וודא שהזיזים 1.
בורים, והם מותקנים נכון עלהגלגל אינם ש

ה של ספק אל תתקין את. במקר (B)בעות הט
כז שירות מורשה שלהצלחת, ופנה למר

ס.מיצובישי מוטור

 אל מול החריץ (C)מקם את שסתום הצמיג 2.

(D) .במכסה הגלגל 

 בצד האחורי (E)במכסי גלגל מופיע הסימן £

של מכסה הגלגל, כדי לציון את מיקום החריץ

עבור שסתום הצמיג.

לפני התקנת המכסה על הגלגל, וודא שהחריץ

עם הסימן מתואם עם שסתום הצמיג.

 של המכסה על (F)חוף את החלק התחתון ד3.

הגלגל.

של מכסה (G)חוף בעדינות את שני הצדדים ד4.

כיך.ת ברהגלגל, והחזק אותם בעזר

הכה בעדינות על היקף מכסה הגלגל בחלק5.

, ואז לחץ את מכסה הגלגל למקומו.(H)העליון 

כיצד להחליף גלגל
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בות עם תי2WD או 4WDכב עם אל תגרור כלי ר

 באופן זה.4WDכב עם אל תגרור כלי ר

CVTם הילוכי

.באופן זה

כבךאם צריך לגרור את ר

כב, אנו ממליצים לךאם אתה נאלץ לגרור את הר

ס,כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורלפנות למר

כב.ת רה המתמחה בגריראו לחבר

כב באמצעות משאיתבמקרים הבאים שנע את הר

גרר:

כב אינו נוסע או שהוא משמיעהמנוע פועל והר£

רעשים בלתי רגילים.

כב מגלה כי קיימת דליפת שמןבדיקת גחון הר£

או שנוזל אחר דולף.

ררג תיאשמ תועצמאב בכרה תרירג

זהירות
כב באמצעות משאית גרראין לגרור את הר£

) כמוצגAמה ברצועה (סוג ת במתקן הרהמצויד

מה ברצועה יגרום נזקבאיור. שימוש במתקן הר

כב.מי של הרלפגוש ולחלק הקד

הגריר  

כב,אם גלגל שקוע בתעלה אל תנסה לגרור את הר

ס אוכז שירות מורשה של מיצובישי מוטורפנה למר

ה מקצועי.לשירות גריר

כזה ממרבל שירות גריררק כאשר אין באפשרותך לק

ס או משירותשירות מורשה של מיצובישי מוטור

כב בזהירות בהתאםה מקצועי, גרור את הרגריר

ת חירום“ בפרק זה.להוראות המופיעות ב� “גריר

ה שונות ממדינה למדינה, אנו ממליציםתקנות הגריר

לציית לתקנות באזור בו אתה נוהג.

הגריר
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זהירות זהירות

מיתכב המצויד בהנעה קדאל תגרור כלי ר£

(2WD)בת הילוכים רציפה  ובתי(CVT)כאשר 

)Bהגלגלים המניעים נמצאים על הקרקע (סוג 
כמתואר באיור.

כת ההנעה.בר עלול להזיק למערהד

כב המצויד בהנעה כפולהאל תגרור כלי ר£

(4WD)מיים או האחוריים כאשר  הגלגלים הקד

) כמתוארC או סוג Bך (סוג רנגררים על הד

כבבאיור. פעולה זו עלולה לגרום לקפיצה של הר

מה.ת ההרממסגר

כב המצויד בהנעה כפולהאם אתה גורר כלי ר

,(4WD)      השתמש בציוד המוצג כסוגD או 

E.בציוד 

 אם(2WD), מית כב המצויד בהנעה קדבר£

בת ההילוכים , העברקיימת תקלה או נזק בתי

כב כאשר הגלגלים המניעים נמצאים עלאת הר

) כמתוארEאו בציוד  D ,C ה (סוגעגלת גריר

באיור.

(2WD) מית כב המצוידים בהנעה קדבכלי ר[£
)]ASCבית (בות אקטית יציעם בקר

כב נגרר כאשר מתג ההצתה נמצאאם הר
,ON או מצב ההפעלה נמצא במצב ONבמצב 

מיים נמצאיםורק הגלגלים האחוריים או הקד
תכת בקר, מער C) אוBעל הקרקע (סוגים 

בית עלולה להיכנס לפעולהבות האקטיהיצי
ולגרום לתאונה.

כב עם הגלגלים האחורייםכאשר גוררים את הר
ACCמים, סובב את מתג ההצתה  למצב מור

. כאשרACCאו הצב את מצב ההפעלה במצב 
מייםכב עם הגלגלים הקדגוררים את הר

מים, שמור את מתג ההצתה או את מצבמור
ההפעלה במצב הבא:

כת כניסהכב המצוידים במערבד כלי רמל
ללא מפתח]

.ACCאו      LOCKמתג ההצתה נמצא במצב 

כת כניסה ללאכב המצוידים במער[כלי ר
מפתח]

.ACCאו      OFFמצב ההפעלה נמצא במצב 

B גוס עקרקה לעמ םיירוחאה םילגלגה םע הרירג
 �)דבלב תינדי םיכוליה תביתו 2WD  םע בכר ילכ

 (הילוך סרק).Nהעבר את בורר ההילוכים  למצב 

 או הצב אתACCסובב את מתג ההצתה למצב 

בע את גלגל ההגה וקACCמצב ההפעלה במצב 

תלמצב “היישר לפנים“ באמצעות חבל או חגור

מתיחה. אל תעביר אף פעם את מתג ההצתה למצב

LOCKב את מצב פעולה במצב  או תציOFFבעת 

ה.הגריר

מיםמיים מורה עם הגלגלים הקדגריר

בד) בל2WDכב עם   � כלי רCמהקרקע (סוג 

שחרר את בלם החניה.

 (הילוך סרק)Nהעבר את בורר ההילוכים למצב 

בת הילוכים אוטומטית אוכב המצוידים בתי(בכלי ר

בת הילוכים רציפה).בתי

ת חירוםגריר

ה וחילוץ אינו זמין בעת חירום, ניתןאם שירות גריר

כב באופן זמני באמצעות חבל המהודקלגרור את הר

ה.בעת הגרירלט

כב אחר ובין אם הואכבך נגרר על ידי כלי רבין אם ר

ב במיוחד לנקודות הבאות:כב אחר, שים לגורר ר

כב אחרכבך עם רך לגרור את ראם יש צור

מיים ממוקמים כפי שמוצגה הקדווי הגריר1.

הה לוו הגרירבאיור. אבטח את חבל הגריר

מי.הקד

הגריר
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ה הער 

בד הוו המיועדשימוש בכל חלק אחר מל£
כב.כב הרה עלול לגרום נזק למרלגריר

ת מתכת עלול לגרוםשימוש בכבל או בשרשר£
הכב, עטוף אותם בבד בכל נקודכב הרנזק למר

כב.כב הרע עם מרשעלול להיווצר מג

ה יהיה אופקי כל הזמן.הקפד שחבל הגריר£
כב.כב הרה נטוי עלול לגרום נזק למרחבל גריר

ה לאותו הצד של וואבטח את חבל הגריר£
ה ישר ככלה, כדי לשמור על חבל הגרירהגריר

האפשר.

בת הילוכים ידנית סובב אתכב עם תיבכלי ר
.ON או ACCמתג ההצתה נמצא למצב 

בתבת הילוכים אוטומטית או תיכב עם תיבכלי ר
הילוכים רציפה, סובב את מתג ההצתה למצב

ON.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער[בכלי רֹ
מפתח]

בת הילוכים ידנית הצב את מצבכב עם תיבכלי ר
.ON או ACCההפעלה ללא מפתח למצב 

בתבת הילוכים אוטומטית או תיכב עם תיבכלי ר
הילוכים רציפה, הצב את המצב ההפעלה למצב

ON.

שמור על מנוע פועל.2.

אם המנוע אינו פועל, בצע את הפעולות הבאות
לשחרור גלגל ההגה.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערבד כלי ר[מל
מפתח]

ה הער 

כת עצור/סעכב המצוידים במערעבור כלי ר£

)AS&G(לחץ על מתג ,AS&G  מתג  AS&G

OFF כת עצור/סע מופסקת)  כדי (מער

ה והתנעהכת עצירלנטרל את המער

בוי המנוע.אוטומטית, לפני כי

עיין בנושא “לנטרול“ בעמוד 30�6.

ה אזהר

בעת שהמנוע אינו פועל, מגבר הבלם ומשאבת£

רש כוחהגה הכוח אינם פועלים. במצב זה, נד

בובדוושת הבלם ולסיב מהרגיל ללחיצה עלר

גלגל ההגה. לכן יהיה קשה יותר מהרגיל להפעיל

כב.את הר

זהירות

LOCK     אל תשאיר את את מתג ההצתה במצב£
, גלגל ההגה יינעלOFFאו במצב ההפעלה 

בוד שליטה.ויגרום לאי

כב המצוידיםהעבר את בורר ההילוכים (בכלי ר3.

בת הילוכיםבת הילוכים אוטומטית או בתיבתי

 (הילוך סרק).Nרציפה), למצב 

רשבר נדהפעל את מאותתי החירום אם הד4.

הבחוק (ציית לחוקים ולתקנות התעבור

המקומיות).

כבה וודא שהנהגים בשני כלי הרבעת הגריר5.

כב נעיםנמצאים בקשר רצוף, ושכלי הר

במהירות איטית.

ה אזהר

הימנע מבלימות, האצות ופניות פתאומיות,£

מכיוון שפעולות מעין אלה עלולות לגרום נזק

בהביה. אנשים בסה או לחבל הגרירלוו הגריר

עלולים להיפצע כתוצאה מכך.

כאשר אתה גורר או נגרר במורד ארוך, הבלמים£

עלולים להתחמם ולאבד מיעילותם. במצב זה

כב באמצעות משאית גרר.דאג להובלת הר

הגריר
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זהירות

כב אחרכבך גורר ראם ר

ה האחורי רק כפי שמוצג באיור.השתמש בוו הגריר

תה האחורי. אחרה לוו הגריראבטח את חבל הגריר

כבההוראות הן אותן הוראות כמו עבור “כאשר הר

כב אחר“.נגרר על ידי ר

ב להקדיש תשומתכב הנגרר חייהנהג בר£

כבלמאותתי החירום ולפנסי הבלימה של הר

פה אף פעם.רה לאהגורר, ולוודא שחבל הגריר

בת הילוכיםכב המצויד בתית רבעת גריר£

בת הילוכים רציפה,אוטומטית או בתי

כב אחר, וכאשר הגלגליםבאמצעות כלי ר

הנמצאים על הקרקע, וודא שמהירות הגריר

חק לא יעלו לעולם על המהירות המצוינת,והמר

בת ההילוכים.ם נזק לתית עלול להיגראחר

ה 40 קמ“ש,מהירות גריר

ה 40 ק“מ.חק גרירמר

עה בנוגציית לחוקים ולתקנות התעבור

ה.חק הגרירלמהירות ומר

ה הער 

בד הוו המיועדשימוש בכל חלק אחר מל£

כב.כב הרה עלול לגרום נזק למרלגריר

כב שמשקלו כבד יותר ממשקלאל תגרור כלי ר£

כבך.ר

כים מוצפותרבד

כים מוצפות, מים עלוליםר הימנע מנסיעה בד£

להיכנס לדיסקות הבלמים, ולגרום לאובדן זמני

של יכולת הבלימה שלהם. במקרים כאלה לחץ

בדוק האםעל דוושת הבלם בעדינות, כדי ל

ב. לחץ על דוושת הבלםהבלמים מתפקדים היט

בש אתמספר פעמים במהלך הנסיעה, כדי ליי

פידות הבלמים.ר

בה נקוו שלוליותך שרם או בדבעת נהיגה בגש£

בות, שכבת מים עשויה להיווצר בין הצמיגיםר

ך, ועלולרבר יפחית את החיכוך עם הדך. הדרוהד

בות ההיגוי ויכולת הבלימה.לגרום לאובדן יצי

על מנת להתמודד אם מצב כזה, מלא אחר

ההוראות הבאות:

סע במהירות נמוכה.)א(

אל תיסע עם צמיגים שחוקים.)ב(

רששמור תמיד על לחץ האוויר הנד)ג(

בצמיגים.

כב בתנאיםהפעלת הר

קשים

כב בתנאים קשיםהפעלת הר
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כים מכוסות בשלג או קפואותרבד

כיםרכים מכוסות שלך או דרכאשר נוהגים בד£

קפואות, מומלץ להשתמש בצמיגי שלג או

שרשראות שלג.

הימנע מנסיעה במהירות גבוהה, מהאצות£

פתאומיות, מבלימות פתאומיות ומפניות חדות.

כיםרלחיצה על דוושת הבלם בעת נסיעה בד£

ח, עלולה לגרום להחלקההמכוסות בשלג או קר

חשת כאשרולסחרור. החלקת גלגלים מתר

ך.רהצמיגים מאבדים את אחיזתם במשטח הד

תבר עלול לגרום לקשיים מרובים בעצירהד

כב באמצעות פעולת בלימה רגילה. הבלימההר

כת למניעתתשתנה בהתאם לקיומה של המער

כתכבך מצויד במער). רABSנעילת גלגלים (

למניעת נעילת גלגלים, ולכן לחץ בחוזקה על

דוושת הבלם והחזק אותה.

בין כליכבך לחק גדול מהרגיל בין רשמור על מר£

כב מקדימה, כדי למנוע בלימה פתאומית.הר

כת הבלימה עלולהח על מערברות קרהצט£

לגרום לנעילת הגלגלים. התחל את הנסיעה

כב.בת הרביבחנת את סלאט לאחר ש

זהירות

אל תלחץ במהירות על דוושת הדלק אם £

כב עלולח, הרהגלגלים השתחררו מהקר

להתחיל לנוע בפתאומיות ולגרום לתאונה.

ך משובשת או מחורצתרבד

כים משובשות אורסע לאט ככל האפשר בד

מחורצות.

זהירות

כיםרהמכות בצמיגים ובגלגלים בעת נסיעה בד£

משובשות ומחורצות, עלולות לגרום נזק

לצמיגים ו/או לגלגלים.

כב זה מיועד לנסיעה בעיקר על  פניכלי ר

כים וכבישים מוצקים.רד

ת (אם קיימת) מאפשר(4WD)כת הנעה כפולה מער

כים שפני השטח שלהם אינם שטוחיםרנסיעה על ד

ומוצקים.

כבךכבך מוגבלת. ראנא זכור כי נהיגת השטח של ר

אינו מתוכנן לנסיעה בתנאי שטח קשים, לדוגמה

בשטח המאופיין בבורות  עמוקים או בבליטות קשות

וכו‘.

כב פועל מתוך ההנחה הבאה:יצרן הר

כאשר הנהג מחליט להמשיך לנסוע בתנאים

המתוארים לעיל, הוא לוקח על עצמו את מלוא

האחריות לסיכונים, תוך שהוא מודע להשלכות.

כב בתנאים קשיםהפעלת הר
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ה אזהר

ך ואתטיפוח וטיפול תקופתיים משמרים את הער

כב למשך זמן ארוך ככל האפשר.המראה של הר

בצע את פעולות התחזוקהכב יכול לבעל הר

בצע אתריך זה. אנו ממליצים לך להמתוארות במד

כז שירותהביקורות התקופתיות והתחזוקה במר

ס, או אצל בעל מקצועמורשה של מיצובישי מוטור

מורשה אחר.

בדוקאם מתגלה תקלה או בעיה, אנו ממליצים ל

ע לתהליכיאותה ולתקנה. פרק זה כולל מידע הנוג

בצע בעצמך. בצע אתבדיקה ותחזוקה שאתה יכול ל

ההוראות והקפד על הוראות הבטיחות, בכל אחד

מהתהליכים המפורטים.

 Aמאווררי קירור  �

 Bתווית זהירות �

בעת בדיקה או טיפול בתא המנוע, וודא£

שהמנוע כבוי ושהוא קר.

ך לעבוד בתא המנוע כאשר המנועאם יש צור£

פועל, היזהר שהבגדים, השיער וכדומה לא

ת ההינע או בכלייתפסו במאוורר המקרן, בחגור

חלק נע אחר.

מאווררי המקרן עלולים להתחיל לפעול באופן£

אוטומטי גם כאשר המנוע אינו פועל. סובב את

 והסר את המפתחLOCKמתג ההצתה למצב 

ה בתאכדי לשמור על הבטיחות, בעת העבוד

המנוע.

אל תעשן אל תיצור ניצוצות ואל תאפשר£

כתהימצאותה של להבה חשופה ליד מער

הדלק או ליד המצבר. האדים באיזורים אלה

דליקים.

בתה בקרהייה זהיר במיוחד בעת העבוד£

המצבר. המצבר מכיל חומצה מאכלת

ורעילה.

םכב כאשר הוא מוראל תשהה מתחת לר£

באמצעות מגבה, השתמש תמיד בתומכים

כב.המיועדים לר

כבבים ובחומרים של הרכיטיפול לא נכון בר£

בלת מידעעלול לסכן את בטיחותך האישית. לק

כז שירותנחוץ, אנו ממליצים להתייעץ עם מר

מורשה של מיצובישי.

נקיטת אמצעי זהירות בעת

כבטיפול בר

כבמת הרקד

קיטת אמצעי זהירותנ
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10-3תחזוקהתחזוקהתחזוקהתחזוקהתחזוקה

בדוק אם פריטי תא המנוע ממוקמים כפי שמוצג באיור להלן

מד מפלס שמן מנוע.1.

מכסה שמן מנוע.2.

מיכל נוזל בלמים/מיכל נוזל מצמד*.3.

כב עם מנועי בנזיןכלי ר   

כב עם מנועי דיזלכלי ר     

מיכל נוזל שטיפה.4.

מיכל נוזל קירור מנוע.5.

מצבר.6.

קיטת אמצעי זהירותנ

דגמי 2000, 2400     דגמי 3000     
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ה הער 

ה הער 

ה אזהר

זהירות

אתכב אחר, אל תחנה ואל תפעילכמו בכל ר£

כב באזורים בהם קיימים חומרים דליקים,הר

עבוא במגבש או עלים, העלולים לב ידוגמת עש

כת הפליטה החמה ולגרום לשריפה.עם מער

אסור לצפות את הממיר הקטליטי בצבע.£

פתיחה

ם את מכסה תא המנוע תוך לחיצה עלהר2.

מנעול הביטחון.

התקני הטיהור לגזי הפליטה הפועלים ביחד עם

הממיר הקטליטי, יעילים מאוד בהפחתה של גזים

כת הפליטה.רעילים. הממיר הקטליטי מותקן במער

חשוב מאוד להקפיד שהמנוע מכוון ותקין כדי

ת גזים נאותה, וכדי למנוע נזקלהבטיח פעולת המר

לממיר הקטליטי.

תהשתמש רק בדלק המומלץ בנושא “בחיר£

סוג הדלק“ בעמוד 2�2.

בטל אתמשוך את ידית השחרור לכיוונך, כדי ל1.

נעילת מכסה תא המנוע.

פתח את מכסה תא המנוע רק כאשר£

ה. כאשרהמגבים נמצאים במצב עציר

המגבים נמצאים בכל מצב אחר, הם עלולים

לגרום נזק לצבע מכסה תא המנוע.

הכנס את מוט התמיכה לחריץ, כדי להחזיק3.

את מכסה תא המנוע פתוח.

ה שמכסה תא המנוע עלולב לעובדשים ל£

ה והמכסהלהשתחרר ממוט התמיכה,  במקר

ם על ידי רוח חזקה.מור

לאחר הכנסת מוט התמיכה לחריץ, וודא£

שהמוט תומך במכסה תא המנוע בבטחה, כדי

להימנע מנפילת המכסה על ראשך או על גופך.

 ממיר קטליטי*
 מכסה תא המנוע

ממיר קטליטי*
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ה הער 

זהירות

ה אזהר הסגיר

נתק את מוט התמיכה ממכסה תא המנוע,1.

והחזר אותו למחזיק שלו.

הורד לאט את מכסה תא המנוע עד לגובה של2.

30 ס“מ מעל למצב סגור, והנח לו ליפול.

נסה בעדינות להרים את מכסה תא המנוע, כדי3.

לוודא שהוא נעול.

תדא שידיך או אצבעותייך לא ילכדו בעת סגירוו£

המכסה.

לפני נסיעה וודא שהמכסה נעול בביטחה.£

נעילה לא מושלמת עלולה להסתיים בפתיחה

בר עלולהמכסה בזמן נסיעה. הד פתאומית של

להיות מסוכן מאוד.

בדיקה ומילוי של שמן מנוע

כב המצוידים במנועי בנזיןכלי ר

אם מכסה המנוע לא נסגר לאחר פעולה זו,£

ה קצת יותר גבוהה.שחרר אותו מעמד

 אל תלחץ את מכסה תא המנוע בחוזקה£

כלפי מטה באמצעות הידיים. פעולה זו עלולה

לגרום נזק למכסה תא המנוע.

כת אזעקתכב המצוידים במערבכלי ר£

בטיחות, אם אתה נוהג עם מכסה תא מנוע

ה תוצג במסךשנשאר פתוח, תצוגת אזהר

ב תכליתית.המידע של התצוגה הר

(סגור מכסה תא

מנוע)

 שמן מנוע

 דגמי 2000, דגמי 2400

 דגמי 3000

שמן מנוע
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ה הער  ר, הסראם מפלס השמן נמוך מהתחום המוגד7.
את מכסה המילוי הממוקם על ראש המנוע,
והוסף כמות מתאימה של שמן, כדי להעלות

ר. אל תוסיףאת מפלס השמן לתחום המוגד
יותר מדי שמן, כדי למנוע נזק למנוע. השתמש

בב סוגים שוניםבשמן המנוע המומלץ, ואל תער
של שמן מנוע.

ב את המכסה.לאחר הוספת שמן סגור היט8.

ה עלבדוק שוב את מפלס השמן על ידי חזר9.
בים 4 עד 6.של

כב המצוידים במנועי דיזלכלי ר

בה על ביצועי המנוע, עללשמן המנוע יש השפעה ר
ך חיי השירות שלו ועל היכולת להתניע אותו.אור

השתמש בשמן באיכות המומלצת ובצמיגות
המתאימה.

ך כמות מסוימת של שמן במהלךכל מנוע צור
בדוק את מפלסהפעלה רגילה. לכן חשוב מאוד ל

השמן באופן תקופתי ולפני נסיעה ארוכה.

כב על משטח ישר ואופקי.החנה את הר1.

הפסק את פעולת המנוע.2.

המתן מספר דקות.3.

הוצא את מדיד שמן המנוע ונגב אותו במטלית4.
נקיה.

הכנס שוב את מדיד שמן המנוע עד הסוף.5.

הסר את המדיד ובדוק את מפלס השמן. מפלס6.
ר.ב להיות תמיד בתחום המוגדהשמן חיי

זהירות
פיםכב עם מנועי דיזל, כאשר שורבכלי ר£

, דלקDPFבר ב� ומסירים את הפיח שהצט
,ךכמ האצותכו עונמ ןמש םע בברעתהל לולע

עלול מפלס שמן המנוע לעלות. תופעה זו
אינה חריגה.

עם זאת, אם מפלס שמן המנוע נמצא מעל
),A) במדיד שמן המנוע (X)  Bהסימון  

החלף שמן מנוע.

בדוק את מפלס השמן,בדגמי 3000, כדי ל£

משוך את המדיד ישר החוצה ובדוק את

המפלס באמצעות פני השטח העליונים של

המדיד.

כבר במהירות אם הררדאיכות שמן המנוע תיד£

בים החלפהמופעל בתנאים קיצוניים, המחיי

מת של שמן המנוע. עיין בלוח המועדיםמוקד

ביצוע פעולות תחזוקה.ל

בלת מידע אודות השלכה של שמן מנועלק£

משומש, עיין בעמוד 2�5.

ת צמיגות שמן מנועבחיר

כב המצוידים במנועי בנזיןכלי ר

שמן מנוע
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ה הער 

ה הער 

SAEבחר בשמן מנוע שמספר צמיגות ה� £

ה החיצונית.שלו מתאים לטמפרטור

OW-30ניתן להשתמש בשמני מנוע מסוג 

,SAE OW-20*, 5W-40  5  ו�W 30,רק אם 

 (איגודACEAהם עומדים במפרטי התקנים 

A3/B3 ,A3/B4כב האירופיים) יצרני הר

A3/B5 ובמפרט תקן SG APIאו במפרטי) 

תקנים גבוהים יותר).

בד מדגמי 3000)כב יורו 4 (מל*:  לר

השתמש בשמן מנוע בהתאם לסיווגים הבאים:£

” או גבוה יותר.SM: “עבור שירות APIסיווג £

.ILSACשמן מנוע מאושר £

: ”עבור שירותACEAסיווג £

A3/B4, A3/B3, A1/B1 או ”A5/B5.
בדיקת מפלס נוזל הקירור

בתא המנוע קיים מיכל התפשטות שקוף לנוזל

).Aהקירור (

כב המצוידים במנוע בנזין, על מפלס הנוזלבכלי ר

FULL (נמוך) ו� LOWבמיכל להיות בין הסימונים 

(מלא) כאשר המנוע קר.

השימוש בתוספים אינו מומלץ, כיוון שהם£

עלולים להפחית את יעילות התוספים הכלולים

בשמן המנוע. פעולה זו עלולה לגרום

תקלה במכלולים המכניים.

 שלוSAEבחר בשמן מנוע שמספר צמיגות ה� £

ה החיצונית.מתאים לטמפרטור

השתמש בשמן מנוע בהתאם לסיווגים הבאים:£

:ACEAסיווג £

.C4” או C3, C2, C1 ”עבור שירות

:JASOסיווג £

”.DL-1“עבור שירות 

כזאם שמנים מסווגים אלה לא זמינים, פנה למר

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

כב המצוידים במנועי דיזלכלי ר

השימוש בתוספים אינו מומלץ, כיוון שהם£

עלולים להפחית את יעילות התוספים הקיימים

בשמן המנוע. פעולה זו עלולה לגרום תקלה

במכלולים המכניים.

 נוזל הקירור של המנוע

נוזל קירור של המנוע
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זהירות

הוספת נוזל קירור

ה, ובמצב רגילכת סגורכת הקירור היא מערמער

מה שניתןה בראובדן נוזל הקירור הוא מזערי. יריד

להבחין בה במפלס נוזל הקירור עלולה להעיד על

םכת בהקדבדיקת המערנזילה. אנו ממליצים לדאוג ל

האפשרי. אם מפלס הנוזל במיכל ירד מתחת לסימון

LOW.פתח את המכסה והוסף נוזל ,

בנוסף, אם מיכל ההתפשטות ריק לחלוטין, הסר

גובה הנוזל) והוסף נוזל עד שBאת פקק המקרן (

יגיע לצוואר המילוי.

אין להחליף את נוזל הקירור במים רגילים גם בקיץ,

ב חיוני.כימפני שהחומר נגד קורוזיה הוא מר

רוש של מונע הקיפאון משתנה בהתאםהריכוז הד

ה החיצונית.לטמפרטור

     50% ריכוז נוגד הקיפאוןC 35°-:מעל 

 60% ריכוז נוגד הקיפאוןC 35°-:מתחת 

אל תשתמש בנוגד קיפאון המבוסס על£

בבאלכוהול, או מתנול או בנוזל קירור המעור

עם מונע קיפאון על בסיס אלכוהול או מתנול.

ביכי לגרום לקורוזיה ברשימוש בנוזל כזה עלול

אלומיניום.

 אל תשתמש במים לדילול הריכוז של נוזל£

הקירור.

 ריכוז של יותר מ� 60% יפגום בהגנה נגד£

בר עלול גםקיפאון ובביצועי הקירור. הד

להשפיע לרעה על המנוע.

בד. אל תוסיף מים בל£

הבד מפחיתים את ההגנה בפני חלודמים בל

ואת האיכויות נגד קיפאון של נוזל הקירור,

תיחה. הם גם עלוליםת הרומנמיכים את נקוד

כת הקירור אם הם יקפאו. אללגרום נזק למער

תשתמש במי ברז, מאחר והם עלולים לגרום

ה.ברות חלודלקורוזיה ולהצט

זהירות

כב.מת הרקד*:  

) כאשרBאל תסיר את פקק המקרן (£

כת הקירור פועלת בלחץ,המנוע חם. מער

ונוזל קירור חם שיותז החוצה עלול לגרום

לך כוויות קשות.

מונע קיפאון

נוזל הקירור של המנוע מכיל חומר נוגד קורוזיה

ר ומשאבתהמכונה “אתילן גליקול“. ראש הצילינד

המים עשויים מיציקת אלומיניום והחלפה תקופתית

חית, כדי למנוע קורוזיה בחלקיםשל נוזל הקירור הכר

אלה.

השתמש בנוזל קירור

 MITSUBISHI MOTORS GENUINE  SUPER

LONG LIFE COOLANT PREMIUMאו בשווה 

ך*.ער

נוזל קירור דומה באיכות גבוהה אשר מבוסס על*

אתילן גליקול ואינו מכיל: סיליקט, אמין, ללא ניטראט

ברידית חומצה היlong lifeובוראט עם טכנולוגיה 

אורגנית.

ס מספקנוזל הקירור המקורי של מיצובישי מוטור

ה בכלהגנה מצוינת נגד היווצרות קורוזיה וחלוד

החומרים כולל אלומיניום ומונע סתימות במקרן,

ר, בבלוק המנוע וכו‘.במחמם, בראש הצילינד

נוזל קירור של המנוע
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תך צונחות מתחת לנקודאם הטמפרטורות באזור

הקיפאון, קיימת סכנה שנוזל הקירור יקפא במנוע

ובמצנן ויגרום נזק חמור למנוע ו/או למצנן. הוסף

כמות מספקת של נוגד קיפאון לנוזל הקירור, כדי

למנוע את קפיאתו.

בדוק את ריכוז הנוזל  לפני תחילת מזג האוויריש ל

תכת במידהקר, ולהוסיף חומר המנוע קיפאון למער

ך.הצור

  במזג אוויר קר

 נוזל שטיפה

פתח את מכסה מיכל נוזל השטיפה, ובדוק את

ת המדיד.מפלס הנוזל בעזר

אם המפלס נמוך, הוסף נוזל שטיפה למיכל.

ריק

מלא

ה הער 

מיכל נוזל השטיפה משמש את מתזי£

מית ואת מתזי הפנסיםהשמשה הקד

הראשיים (אם מותקנים).

במזג אוויר קר

כדי להבטיח תפעול נכון של המתזים בטמפרטורות

נמוכות, השתמש בחומר המכיל חומר נוגד קיפאון.

נוזל הבלמים ונוזל המצמד נמצאים באותו המיכל.

מפלס הנוזל מבוקר באמצעות מצוף. כאשר מפלס

ה, נורית האזהרMINהנוזל במיכל יורד מתחת לסימן 

לנוזל הבלמים נדלקת.

פידותב שחיקת רבעי, עקמפלס הנוזל יורד באופן ט

בר אינו מעיד על תקלה.הבלמים. אך הד

כאשר מבצעים עבודות אחרות מתחת  למכסה תא

בדוק את הנוזל במשאבה הראשית ואםהמנוע יש ל

כת הבלמים.קיימת דליפה במער

אם מפלס נוזל הבלמים יורד באופן ניכר בפרק זמן

כת הבלמים.בר מעיד על נזילה במערקצר, הד

םבדיקה בהקדכב לה זה, הבא את הרבמקר

האפשרי.

סוג נוזל

 אוDOT3השתמש בנוזל בלמים המתאים לסיווג 

DOT4ממיכל סגור וחתום. נוזל הבלמים סופג לחות ,

(היגרוסקופי). יותר מדי לחות בנוזל הבלמים

 נוזל בלמים/נוזל מצמד*

בדיקת מפלס הנוזל

MAXב להיות בין הסימונים מפלס הנוזל במיכל חיי

.MINו� 

נוזל שטיפה
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ה אזהר

זהירות

מפלס האלקטרוליט צריך להיות בתחום המצוין על

גבי חלקו החיצוני של המצבר. הוסף מים מזוקקים

רש.למצבר ככל שנד

חלקו הפנימי של המצבר מחולק למספר תאים.

הסר את מכסי התאים והוסף מים מזוקקים עד

לסימן העליון. אל תוסיף מים מעבר לסימן העליון,

מפני שנזילה מהמצבר במהלך הנסיעה עלולה

לגרום נזק.

כת הבלמים ועל המצמד,משפיעה באופן שלילי מער

ה בביצועים שלהם.מת לירידוגור
ה הער 

  מצבר

ה שלמצב המצבר חשוב מאוד להתנעה מהיר

כב.כת החשמל ברהמנוע, ולפעולה תקינה של מער

בדיקה וטיפול תקופתי במצבר חשובים במיוחד במזג

אוויר קר.

הכת הבקרלאחר החלפת המצבר, מידע מער£

בת ההילוכיםהאלקטרונית עבור תי

 יימחק. כתוצאה מכך עלולים’האוטומטית וכו

ת ההילוכים.להיווצר זעזועים בעת העבר

ת ההילוכים יהיו מתונים יותרזעזועי העבר

לאחר כמה העברות הילוכים.

בדיקת האלקטרוליט של המצבר

בדוק את מפלס האלקטרוליט פעם בחודש, בהתאם

כב. אם לא נעשה שימוש במצבר,לתנאי השימוש בר

הוא יתרוקן מעצמו במהלך הזמן.

ם נמוך ככלבדוק אותו פעם בחודש וטען אותו בזר

רש.הנד

, אוLOCKסובב את מתג ההצתה למצב £

.OFFהעבר את מצב ההפעלה למצב 

בגדיך לא נתפשו על ידי המאוורר אווודא ש

ת התוצאה תהיה פציעהרצועת ההנעה. אחר

אישית.

ת והתקנת צינור האווירהסר
בד דגמי 3000)(מל

להוספת מים מזוקקים הסר את צינור האוויר.

ההסר

) ולאחר מכן את צינורAהסר את תפסים (1.

).Bהאוויר (

יש להיזהר מאוד בעת הטיפול בנוזל הבלמים,£

ך, ועלול להזיקכיוון שהוא יזיק לעיניך ולעור

למשטחים צבועים.

בד. אלר בלהשתמש בנוזל הבלמים המוגד£

בב ואל תוסיף נוזל בלמים מסוגים שונים,תער

כדי למנוע תגובות כימיות לא רצויות. אל

בבעת, להתערתאפשר לנוזל על בסיס דלק לג

בר יהרוסאו להיכנס למיכל נוזל הבלמים, הד

את האטמים.

הקפד שמכסה מיכל הנוזל יהיה סגור, למעט£

בעת ביצוע פעולות תחזוקה, כדי למנוע פגיעה

באיכות נוזל הבלמים.

 נקה את המכסה לפני הפתיחה, וסגור אותו£

ב לאחר ביצוע פעולות התחזוקה.היט

מצבר
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ה אזהר

ה הער 

ה הער 

התקנה

) ולאחר מכן התקןAהתקן את צינור האוויר (1.

).Bאת התפסים (

במזג אוויר קר

ה נמוכה. זוהיבול המצבר פוחת בטמפרטורקי

תוצאה בלתי נמנעת של התכונות הכימיות והפיזיות

שלו.

בה זו מצבר קר מאוד במיוחד כזה שאינו טעוןמסי

םבאופן מלא, יעניק למתנע רק חלק קטן מהזר

בדוק את המצבר לפני התנעההרגיל. אנו ממליצים ל

ך לטעון אותו אובמזג אוויר קר, אם מתעורר הצור

להחליף אותו.

בר אינו מבטיח התנעה אמינה, אך חייו של מצברהד

טעון לחלוטין ארוכים יותר.

בורניתוק וחי

כדי לנתק את כבל המצבר, כבה את המנוע, נתק

ב השלילי (�) ורק לאחר מכן אתתחילה את הקוט

ב החיובי (+).הקוט

ב החיוביבור המצבר חבר תחילה את הקוטבעת חי

ב השלילי (�).(+), ורק לאחר מכן את הקוט
חק ניצוצות, סיגריות ולהבות אש מהמצבר,הר£

כיוון שהוא עלול להתפוצץ.

במצבר הוא חומר מאכלהאלקטרוליט ש£

,םייניעהע עם בוא במגבמיוחד. אל תניח לו ל

כב.  יש ברםיעובצ םיחטשמ וא םידגב ,רוע

לשטוף אלקטרוליט שנשפך בכמויות גדולות

בה בעיניים או בעורמים, אם מורגשת צרישל

בר דורשע עם אלקטרוליט, הדכתוצאה ממג

פואי מיידי.טיפול ר

), לפני ניתוק אוAב (פתח את כיסוי הקוט£

ב החיובי (+) של המצבר.בור של הקוטחי

) ולאחר מכן נתק את כבלBשחרר את האום (£

ב (+) החיובי.המצבר מהקוט

מצבר
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ה אזהר

ה אזהר

ה הער 

 צמיגים

זהירות

הקפד על אוורור מתאים בעת טעינת המצבר,£

או בעת השימוש בו בחללים סגורים.

ג ידיהם של ילדים.חק אותו מהישהר£

אין לנתק את המצבר כאשר מתג ההצתה£

ביםכיבר עלול להזיק לר. הדONנמצא במצב 

אלקטרוניים.

,ךכמאל תקצר אף פעם את המצבר, כתוצאה £

 ולהינזק.הדימה לע רתי םמחתהל לולע אוה

אם יש לטעון את המצבר במהירות, נתק£

תחילה את כבלי המצבר.

בטוקה תא הליחת קתנל דפקה ,רצק עונמל ידכ£

.)�( ילילשה

חבוש תמיד משקפי מגן כאשר אתה עובד ליד£

המצבר.

אל תניח לחלקים סמוכים למצבר ולחלקי£

ע עם חומצת המצברבוא במגפלסטיק ל

דוק, להכתים(אלקטרוליט), אשר העלולה לס

הות.ולגרום לצבעים לד

עים בחומצת מצבר, נגבאם חלקים אלה נוג

ך או עור צבית מטלית מבד ראותם בעזר

בעי,וספוגה בתמיסה נוזלית של חומר ניקוי ט

בה מים.ושטוף מיד את החלקים האלה בהר

בים. לאחר שהמצברהקפד לנקות את הקט£

ב.ח חומר סיכה להגנה על הקוטמחובר, מר

בים השתמש במיםלנקות את הקטכדי

פושרים.

וודא שהמצבר מותקן כהלכה ואינו מסוגל לנוע£

ממקומו במהלך הנסיעה. בדוק גם את הידוק

בים.הקט

ב ללאכב למשך זמן ראם יש להשאיר ר£

שימוש, הסר את המצבר ואחסן אותו במקום

בו נוזל המצבר לא יקפא. יש לאחסן אתש

המצבר כאשר הוא טעון במלואו.

נסיעה עם צמיגים שחוקים, פגומים או לא£

מנופחים כהלכה, עלולה להביא לאובדן שליטה

בר עלול לגרוםאו להתפוצצות הצמיגים. הד

להתנגשות ולפציעות חמורות או למוות.

צמיגים
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לחצי ניפוח אוויר בצמיגים

מצב  הגלגלים

מיקום מחוון הבלאי של סוליית הצמיג1.

מחוון הבלאי של סוליית הצמיג2.

דקים או נזקיםבדוק אם יש בצמיגים חתכים, ס

אחרים. החלף את הצמיגים אם קיימים בהם חתכים

דקים עמוקים. בדוק אם יש בהם פיסות מתכתאו ס

או אבנים. השימוש בצמיגים שחוקים מסוכן מאוד,

כיוון שהסיכוי להחלקה או לציפה גדול יותר.

ב להיות יותרעומק החריצים בסוליות הצמיגים חיי

רישותמ� 1.6 מ”מ, כדי שהצמיגים יעמדו בד

השימוש המינימליות.

מחווני שחיקה של הצמיג יופיעו על פני הצמיג,

כאשר הוא מתבלה, ויעידו על כך שהצמיג אינו עומד

רישות השימוש המינימליות. כאשר מופיעיםיותר בד

מחווני הבלאי, יש להחליף מיד את הצמיגים בצמיגים

חדשים.

                                            אחורימי                                                 קדת הצמיג                          פריט                                      מיד

215/70 R16 100H  2.4 35( רב psi(kPa},  042{ 2.6, רב  )38 psi(kPa},  062{*

225/55 R18 98H2.4  35( רב psi(kPa},  042{2.6,  רב  )38 psi(kPa},  062{*

T155/90 D16 110M4.2) 60 בר psi(kPa},  420{

215/70 R16 100H2.4 ) 35 בר psi(kPa},  240{

צמיג רגיל

פקטי חלופי קומגלגל

*  מעל 160 קמ“ש

כב המצוידים בהנעה כפולה, יש להחליף אתבכלי ר

כל הצמיגים בעת ובעונה אחת.

זהירות

רוש.בדוק את לחצי האוויר של כל הצמיגים כאשר הינם קרים. אם לחץ האוויר גבוה או נמוך מדי, תקן ללחץ הד

כבת המכסים על השסתומים.לאחר ניפוח כל הצמיגים ללחץ התקין, בדוק אם קיים נזק בצמיגים או דליפות אוויר. וודא הר

השתמש תמיד בצמיגים בעלי אותו גודל, סוג£

ותוצר, כאשר שיעור הבלאי בהם אינו שונה.

השימוש בצמיגים בעלי מידות שונות, סוגים,

מותגים או שיעורי בלאי שונים, יגרום לעליית

ה של שמן הדיפרנציאל ונזקהטמפרטור

כת ההנעה תהיהכת ההנעה. בנוסף, מערלמער

חשופה לעומס יתר שיוביל לנזילות שמן,

תפיסת מכללים או תקלות חמורות אחרות.

צמיגים
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בב צמיגים מיד עם איתור בלאי חריג, או כאשרסהחלפת צמיגים וגלגלים

מייםהשוני בשיעור הבלאי בין הצמיגים הקד

לאחוריים הינו בולט לעין.

בב הצמיגים בדוק אם קיים נזק ובלאי בלתיבעת ס
ך כלל כתוצאה מלחץרם בדבעי נגרשווה. בלאי לא ט

אוויר לא תקין, כיוונון גלגלים לקוי, גלגלים שאינם
בצעמאוזנים או כתוצאה מבלימות חזקות. יש ל

בלאיבה לבדיקה של הנושא כדי לאתר את הסי
החריג.

רטי,אם הגלגל החלופי שונה מצמיג הגלגל הסטנד*:

בב גלגל בשימוש בגלגל חלופי.אל תבצע ס

זהירות

המנע משימוש בצמיגים בעלי גודל שונה£

ר, וכן משימוש בצמיגים מסוגיםמהמוגד

בר עלול להשפיע לרעהשונים, מאחר והד

כב.על בטיחות הנהיגה בר

.....1111111111 �31 דומעב “םילגלג םיגימצ“ קרפ האר

ה המתאימיםגם אם החישוק הינו במיד£

תו עלולה למנוערישות המפרט, צורלד

כבתו באופן מתאים ותקין.הר

אנו ממליצים  להתייעץ עם מומחה בתחום

ברשותך.לפני שימוש בגלגלים ש

ת לחץ אווירכת בקרכבך מצויד במעראם ר£
בצמיגים, יש להשתמש בגלגלים מקוריים של

ס. אם תתקין גלגלים אחרים,בישי מוטורמיצוי
,םינשייחל קזנב וא ריווא תפילדב ןכתסמ התא

מכיוון שלא ניתן להתקין כהלכה את חיישן לחץ
ת לחץ אווירכת בקרהאוויר. עיין בנושא “מער

)TPMS.6�96 בעמוד (

בת צמיגיםהצל

כב, תנאיבלאי הצמיג משתנה בהתאם למצב הר

ך והרגלי הנהיגה של הנהג. להשוואת בלאירפני הד

בצעך החיים שלהם, מומלץ לכת אורהצמיגים והאר

זהירות
הצמיג החלופי הקומפקטי ניתן להתקנה רק£

באופן זמני, במקום צמיג שהוסר במהלך

רדבת צמיגים. עם זאת, אין לכלול אותו בסהצל

בת הצמיגים.תי של הצלגרהש

שימוש בגלגל החלופי*

ללא שימוש בגלגל החלופי

בהצמיגים עם חצים המציגים את כיוון ההצל

כבחזית הר

כבחזית הר

כבחזית הר

צמיגים
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ה הער 

צמיגי שלג
שימוש בצמיגי שלג מומלץ בעת נסיעה על שלג או

ח.קר
כב צמיגי שלגכב בנהיגה, הרבות הרת יצילשמיר

בעת הגלגלים.בגודל ותבנית סוליה זהים בכל אר
צמיגי שלג עם שיעור בלאי גבוה מ�50% פסולים

לשימוש.
אין להשתמש בצמיגי שלג שאינם עונים למפרט

הטכני.

חזית

ת לצמיגיבית המותרהקפד על המהירות המר£
ה.השלג, ועל מגבלות תקנות התעבור

ת לחץ אווירכת בקרכבך מצויד במעראם ר£
בצמיגים, יש להשתמש בגלגלים מקוריים של

ס. אם תתקין גלגלים אחרים,בישי מוטורמיצוי
,םינשייחל קזנב וא ריווא תפילדב ןכתסמ התא

מכיוון שלא ניתן להתקין כהלכה את חיישן
ת לחץכת בקרלחץ האוויר. עיין בנושא “מער

) בעמוד TPMS.6�96אוויר (

ע לצמיגי השלגה בנוגתקנות התעבור£
) שונות ממדינה למדינה.’(מהירות, סוג וכו

ך וציית להם.בדוק מהן התקנות באיזור

אם נעשה שימוש באומי אוגן בגלגלים, החלף£
אותם לאומים קוניים בעת השימוש בחישוקי

ה.פלד

שרשראות שלג לצמיגים

יש להתקין שרשראות שלג רק על הצמיגים המניעים

מיים) בהתאם להוראות היצרן.(קד

  כוח4WDכב המצוידים בהנעה כפולה בכלי ר

מיים, וודאף לגלגלים הקדההנעה מחולק ביחס מועד

מיים.ששרשראות השלג מותקנות על הגלגלים הקד

השתמש רק בשרשראות המיועדות לשימוש עם

כב. שימוש בשרשראותהצמיגים המותקנים בר

כב.כב הרה שונה יזיק למרמסוג שונה, או במיד

ס,כז שירות מורשה של מיצובישי מוטורפנה למר

בילפני התקנת השרשראות. גובה השרשראות המר

מפורט להלן.

זהירות
) בצמיגים המציגים כיווןAאם קיימים חצים (£

מי עם הגלגלבוב נכון, החלף את הגלגל הקדסי

כב, ואת הגלגלהאחורי בצד שמאל של הר

כבמי עם הגלגל האחורי בצד ימין של הרהקד

באופן נפרד. וודא שכל צמיג יישאר בצד המקורי

כב. כאשר אתה מתקין צמיגים, וודאשלו של הר

בו הגלגלים יסתובבו,שהחצים מכוונים לכיוון ש

כב נע לפנים. כל צמיג אשר החץכאשר הר

גוי, לא יתפקדהמסומן עליו יהיה מכוון בכיוון ש

בהתאם לפוטנציאל המלא שלו.

זהירות

הימנע משימוש בצמיגים מסוגים שונים בעת£

עובעונה אחת. שימוש בצמיגים שונים יפג

כב והבטיחות שלו.בביצועי הר

זהירות

צמיגים
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זהירות

ה הער זהירות

החלפת להבי המגבים

9 מ“מ

גובהתמיד

תשרשרחישוקת צמיגמיד

בי (מ“מ)מיר

  
215/70 R16 100H

 16 X 6 1/2  J

16 X 6 1/2  JJ

225/55 R18 98H18 X 7 J

בעת נסיעה עם שרשראות שלג אל תיסע במהירות

כיםרגבוהה מ� 50 קמ”ש. כאשר אתה מגיע לד

שאינן מכוסות בשלג, הסר את השרשראות מיד.

ך היכן שניתן לעצוררבחר בקטע ישר ונקי בד£

ולהיראות, בעת התקנת השרשראות.

אל תתקין את השרשראות לפני שמתעורר£

בר ישחוק את הצמיגים ואת פניך בכך. הדהצור

ך.רהד

לאחר נסיעה של 100 עד כ� 300 מטרים, עצור£

כב  והדק מחדש את השרשראות.את הר

סע בזהירות ובמהירות של פחות מ� £50

תן של שרשראות הצמיגיםקמ”ש. זכור שמטר

אינה למנוע תאונות.

כאשר שרשראות הצמיגים מותקנות, וודא£

כב.עות בדיסק הגלגל או במרשהן לא פוג

ת על גלגל חירום קטן אםאל תתקין שרשר£

מיים. החלףאירע תקר באחד הגלגלים הקד

אותו באחד הגלגלים האחוריים והתקן את

הגלגל החלופי הקומפקטי במקומו, לפני

ת צמיגים.התקנת שרשר

ע על ידיגלגלי אלומיניום עלולים להיפג£

שרשראות שלג בעת הנסיעה. בעת התקנת

שרשראות שלג על גלגלי אלומיניום, זכור שאין

ע עםלהביא אף חלק של השרשראות במג

הגלגל.

הסר את צלחות הגלגלים לפני התקנת£

עו בהןת השרשראות יפגשרשראות שלג, אחר

(עיין ב� “צלחת גלגלים (טסות)” בעמוד

.8 �13

ה של שרשראות שלג,בעת התקנה או הסר£

עוהקפד שידיים או חלקי גוף אחרים לא ייפג

כב.מהקצוות החדים של המר

ע לשרשראות שלגהחוקים והתקנות בנוג£

עשויים להשתנות, ציית תמיד לחוקים

ולתקנות של המקום. ברוב המדינות החוק

כים ללאראוסר על השימוש בשרשראות בד

שלג.

מיתלהבי מגבי השמשה הקד

מית.ם את זרוע המגב מהשמשה הקדהר1.

)Aמשוך את להב המגב עד שהעצר שלו (2.

 לאחר מכן משוך את להב,)Bמתנתק מהוו (

המגב והסר אותו.

החלפת להבי מגבים
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ה הער 

אל תניח לזרוע המגב ליפול על השמשה£

בר עלול להזיק לזכוכית.מית, הדהקד

) ללהב מגב חדש.Cחבר את המחזיקים (3.

התייחס לאיור כדי להבטיח שהמחזיקים

מיושרים באופן נכון , כאשר אתה מחבר אותם.

חוקהכנס את להב המגב לזרוע, החל מהצד הר4.

) מותקן כהלכהBמהמעצור. וודא שהוו (

בלהב.בחריצים ש

להב מגב חלון אחורי

ם את זרוע המגב מעל זכוכית החלון האחורי.הר1.

משוך את להב המגב כלפי מטה לשחררו2.

) בסוף זרוע המגב. משוך עודAמשילוב בעצר (

את להב המגב והסר אותו.

) על זרועBך הוו (רהחלק להב מגב חדש ד3.

המגב.

ה הער 

פים ללהב החדש,אם המחזיקים אינם מצור£

השתמש במחזיקים  של הלהב הישן.

ב) מתחבר היטBחוף את להב המגב עד שהוו (ד5.

).Aלמעצור (

ה הער 

אל תניח לזרוע המגב ליפול על זכוכית החלון£

האחורי, היא עלולה לגרום נזק לזכוכית.

) לתוך החריץC הכנס בחוזקה את המחזיק (4.

)Dבלהב המגב. התייחס לאיור כדי לוודא (

שהמחזיקים מיושרים באופן נכון, לפני שאתה

מכניס אותם לתוך החריץ.

החלפת להבי מגבים
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ה אזהר

שימון צירים ומנעוליםה אזהר

הבדוק את כל הצירים והמנעולים, ושמן אותם במקר

ך.הצור

בורי נתיכים יותכו למניעת שריפה במקרים בהםחי

כות חשמל מסוימות.ך מעררם גבוה מנסה לזרום דזר

בדוק אתף, אנו ממליצים לם חזק נשראם נתיך לזר

בלת מידעכב. לקהר

בלת נתיכים בתאנוסף אודות נתיכים, עיין ב� “ט

בלת נתיכים בתאהנוסעים“  בעמוד 10�21 , ו� “ט

המנוע“ בעמוד 10�22.

דליפות דלק, נוזל קירור של

המנוע, שמן וגזי פליטה

כב וחפש אחר דליפות דלק, נוזלבדוק מתחת למר

קירור של המנוע, שמן וגזי פליטה.

ה או מריחאם אתה מבחין בדליפת דלק חשוד£

כזכב. התקשר למרדלק, אל תפעיל את הר

בלתס שלך לקשירות מורשה מיצובישי מוטור

סיוע.

הפעלת פנסים חיצוניים ופנימיים

ב לפנסים ובדוק שכלהפעל את המתג המשול

הפנסים פועלים כהלכה.

בה ככל הנראה היאאם פנס מסוים לא נדלק, הסי

ה פגומה. בדוק תחילה אתף או שהנורשנתיך נשר

הנתיכים. אם אין נתיכים שרופים בדוק את הנורות.

בלת מידע אודות בדיקה והחלפה של נתיכיםלק

ונורות, עיין ב� “נתיכים”,  בעמוד  10�19 וב�

“החלפת נורות”  בעמוד 10�24.

אם הנורות והנתיכים תקינים, אנו ממליצים להביא

בדיקה ותיקון.כב לאת הר
אין להחליף נתיכים בהתקנים אחרים.£

התקנה של נתיך לא מתאים עלולה לגרום

כוש לפציעותכב, לפגיעה ברלשריפה בר

חמורות או מוות.

ה הער 

אם המחזיק אינו מסופק עם להב המגב£

החדש, השתמש במחזיק של להב המגן הישן.

תחזוקה כללית

מדדים, מחוונים ונוריות חיווי/

האזהר

בדוק את פעולת כל המדדים,הפעל את המנוע ל

ה. אם ישנה תקלה אנוהמחוונים ונוריות חיווי/אזהר

כב.בדוק את הרממליצים ל

בורי נתיכיםחי

תחזוקה כללית
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תוך לחיצה על צד תא הכפפות, שחרר את הווים3.

) והנמך את תא הכפפות.Bבצד שמאל וימין (

), ולאחר מכןCהסר את מהדק תא הכפפות (4.

הסר את תא הכפפות.

בות הנתיכיםמיקום תי

כות החשמליות כתוצאה מקצרכדי למנוע נזק למער

בותאו מעומס יתר, כל מעגל מוגן באמצעות נתיך. תי

הנתיכים ממוקמות בתא הנוסעים ובתא המנוע.

A.בת נתיכים ראשיתתי

B.בת נתיכים משניתתי

 נתיכים

תא הנוסעים

בות הנתיכים בתא הנוסעים ממוקמות מאחוריתי

ב הנהג, כפיבת הנתיכים מול מושמכסה תי

בת נתיכים ראשית  תישמתואר באיור.

בת הנתיכיםפתח את מכסה תי1.

) בצד ימין של תאAשחרר משילוב את המוט (2.

הכפפות.

נתיכים
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ה הער 

בת נתיכים משניתתי  

בת הנתיכים המשנית,כאשר את מחליף נתיך בתי

השתמש בחור של תחתית המכסה.

בתא המנוע

בת הנתיכים ממוקמת כפי שמתוארבתא המנוע תי

ם למעלה את המכסה) והרAבאיור. לחץ על הזיז (

)B.(

בול עומס של נתיךקי

כות החשמליותבול של הנתיכים ושמות המערקי

המוגנות באמצעות נתיכים, מצוינים בחלק הפנימי

בת הנתיכים, ובחלק הפנימי של כיסוישל מכסה תי

בת הנתיכים ובתא המנוע.תי

פיםלמכסה תא הנתיכים בתא המנוע מצור£

נתיכים להחלפה. הקפד תמיד להשתמש

ה שווה.ם עבודבנתיכים להחלפה בעלי זר

נתיכים
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בת הנתיכים ראשיתתי

בת הנתיכיםתי

משנית

כת חשמל            הספק      סימן        מער’מס

בת הנתיכיםתרשים מיקום הנתיכים בתי

בתא הנוסעים

*30Aת חלון חשמליבקר1

*30Aמפשיר חלון אחורי2

A 30מחמם3

4
מגבי השמשה

30A
מיתהקד

20Aנועלי דלתות5

10Aפל אחוריפנס ער6

כת חשמל            הספק      סימן        מער’מס

15Aשקע אביזרים7

15Aמגב חלון אחורי8

20Aגג שמש9

10Aמתג הצתה10

10Aאופציה11

15Aמאותתי חירום12

13
כת הנעהמער

10A
כפולה

14
פנסי בלימה

15A
(פנסי בלמים)

10Aמחוונים15

SRS7.5Aכרית אוויר 16

15Aרדיו17

7.5Aהת בקרממסר יחיד18

19
ה פנימיתתאור

15A
(פנסי תא נוסעים)

7.5Aפנסי נסיעה לאחור20

21
מראה חיצונית

7.5A
מחוממת

10Aמראות חיצוניות22

כת חשמל            הספק      סימן        מער’מס

23
מצית סיגריות/

15A
שקע אביזרים

7.5Aמתח מצבר24

*30Aב חשמלימוש25

30Aב מחומםמוש26

ברשותך והמפרטכב  שבהתאם לדגם הר£

שלו, ייתכן שנתיכים מסוימים לא מותקנים בו.

בלה לעיל מפרטת את הציוד העיקרי הקשורהט£

לכל נתיך.

בורי נתיך    חי*

נתיכים
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בת הנתיכיםתרשים מיקום הנתיכים בתי

בתא המנוע

בת הנתיכיםבגב מכסה תי

כת חשמל            הספק      סימן        מער’מס

SBF130חס מזגן אווירמדA*

SBF230מתנעA*

SBF330חס מזגן אווירמדA*

כת חשמל            הספק      סימן        מער’מסכת חשמל            הספק      סימן        מער’מס

SBF440מנוע מאוורר מצנןA*

SBF5
כת למניעתמער

40A*
ענילת גלגלים

SBF6VLC40A*

SBF7
כת למניעת מער

30A*
נעילת גלגלים

BF1
דלת תא מטען

30A
חשמלית

BF230כת אודיו   מגבר מערA

BF3IOD30A

BF430דיזלA

F120בת הילוכים אוט‘   תיA

F215ח ממגב מסיר קרA

F3---

F4
תפנסי תאור

10A
נהיגת יום

F515מייםפל קד  פנסי ערA

F610מזגן אווירA

F720שוטף פנס ראשיA

F820צופר בטיחותA

F910צופרA

F10ETV15A

F117.5אלטרנטורA

F127.5מנועA

F13
20Aמנוע/כוח

25A מחמם צינור דלק

F1415משאבת דלקA

F1510סליל הצתהA

F1610מנוע/כוחA

F17
אור גבוה בפנס

10A
 ראשי (שמאל)

F18
אור גבוה בפנס

10A ראשי (ימין)

נתיכים
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F19
  אור נמוך בפנס

20A
   ראשי (שמאל)

F20
  אור נמוך בפנס

20A
ראשי (ימין)

F21
  אור נמוך בפנס

10A
 ראשי (שמאל)

F22
  אור נמוך בפנס

10A
ראשי (ימין)

F237.5חיישן מצברA

10Aבינתיך רזר-#1

15Aבינתיך רזר-#2

20Aבינתיך רזר-#3

כת חשמל            הספק      סימן        מער’מס

הלוגן

LED

7.5 Aנתיך של 10 אמפר  :

25 Aנתיך של 20 אמפר   :

30Aכת השמע 30 אמפר:   נתיך של מגבר מער

בעת השימוש בנתיך חלופי החלף את הנתיך בנתיך

ם האפשרי.ם הנכון בהקדבעל הזר

בורי נתיך    חי*

ברשותך והמפרטכב  שבהתאם לדגם הר£

שלו, ייתכן שנתיכים מסוימים לא מותקנים בו.

בלה לעיל מפרטת את הציוד העיקרי הקשורהט£

לכל נתיך.

בת הנתיכים אינה כוללת נתיכים חלופיים בעליתי

ה של 7.5 אמפר, 25 אמפר ו� 30 אמפר.ם עבודזר

ף, החלף אותו בנתיכיםאם אחד מהנתיכים נשר

הבאים:

זיהוי הנתיכים

החלפת נתיכים

לפני החלפת נתיך הפסק תמיד את פעולת1.

כת החשמלית המתאימה, וסובב אתהמער

 או את מצב פעולהLOCKמתג ההצתה למצב 

.OFFבמצב 

בת) מתוך תיAהסר את חולץ הנתיכים (2.

הנתיכים בתא המנוע.

בים המרבלת פירוט הזרבהתבסס על ט3.

לנתיכים, בדוק את הנתיך הקשור לתקלה.

נתיכים

הספק באמפרצבע

 אמפר7.5חום

10 אמפראדום

15 אמפרכחול

20 אמפרצהוב

25 אמפרבןל

ירוק (סוג נתיך) / ורוד
30 אמפר בור נתיך) (סוג חי

40 אמפרבור נתיך)ירוק (סוג חי
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החלפת נורות

זהירות

ה הער 

Bנתיך תקין � 

Cנתיך שרוף � 

ת למרותכת כלשהי אינה מתפקדאם מער£

שהנתיך הרלוונטי לה תקין, סימן שקיימת

כת עצמה, או במקום אחרתקלה במער

כזכב במרבדוק את הרכלשהו. אנו ממליצים ל

שירות מורשה.

השתמש בחולץ הנתיכים כדי להכניס נתיך4.

ה זהה. וודא שאתה מכניסם עבודחדש בעל זר

בת הנתיכים.נתיך החדש לאותו מיקום בתיאת

זהירות

 החלפת נורות

עה וודא שהפנס כבוי. אל תיגלפני החלפת נור

ה חדשה באצבעות ידיים חשופות.בזכוכית נור

ה, יתאדומשקעי השומן על העור שנשארים על הנור

ה מתחממת ויתעבו בצד הפנימי שלכאשר הנור

עדשת הפנס ועל מחזיר האור.

בוי, הנורות חמות מאוד.מיד לאחר הכי£

תוררקתהל דע ןתמה הרונה תפלחה תעב

תע בה . אחרה מספקת לפני שתיגבמיד

אתה עלול להיכוות.

בה, הגז בתוךנהג בנורות הלוגן בזהירות ר£

ה, הקשהב. הפלת הנורה נתון בלחץ רהנור

עליה או שפשוף שלה, עלולים לגרום לה

סיסים.להתנפץ לר

ת הלוגן באצבעותע בזכוכית נוראל תיג£

חשופות. משקעי שומן מהעור שנשארים על

ה להתבקע בפעםה, עלולים לגרום לנורהנור

הבאה שהפנסים הראשיים יידלקו.

ה מלוכלכת, יש לנקות אותהאם זכוכית הנור

באמצעות אלכוהול, מדלל צבע וכדומה וניתן

בשה.להתקינה לאחר שהתיי

ף שוב לאחראם הנתיך החדש שהוכנס נשר£

כתבדוק את מערפרק זמן קצר, אנו ממליצים ל

החשמל לאיתור התקלה ולתקנה בהתאם.

ה גבוהם עבודלעולם אל תשתמש בנתיך בעל זר£

ממה שצוין או בתחליף כגון  חוט מתכת או רדיד

בר יגרום להתחממות של החיווטמתכת. הד

במעגל החשמלי, ועלול לגרום לשריפה.
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החלפת נורות

ה הער 

הבצע את העבודאם אינך בטוח כיצד ל£

כזרשת, אנו ממליצים לך להתייעץ במרהנד

שירות מורשה של מיצובישי.

הכב בעת הסרכב הרהקפד לא לשרוט את מר£

של הפנס או של  העדשות.

כב יתכןחיצת הרם או בעת רכאשר יורד גש£

פל בתוך הפנס.ויווצר ער

בר  דומה לתופעה של התעבות אדים עלהד

גבי זכוכית החלונות ביום לח, ואינו מעיד על

תקלה כלשהי. בעת הדלקת הפנס, החום

פל. יחד עם זאת,שיתפתח יסיר את הער

ברות מים בתוך הפנס. אנוה של הצטבמקר

בדוק את הפנס.ממליצים לך ל

ה ומיקומההספק הנור

ה חדשה בעלתה השתמש בנורבעת החלפת נור

הספק וצבע זהים.

מחוץ לרכב

חזית

בד סוג פנס ראשי עם פריקה בעוצמה: מלAסוג 

גבוהה.

: סוג פנס ראשי עם פריקה בעוצמה גבוהה.Bסוג 

).PY21Wמיים 21 וואט (פנסי איתות קד1.

).HB3פנסים ראשיים, אור גבוה 60 וואט (2.

פנסים ראשיים אור נמוך3.

55W (H7)הלוגן: 

LED :�

:�ת נהיגת יוםפנסי חניה/פנסי תאור4.

19W (H16)מיים פל קדפנסי ער5.

.5W פנסי איתות צדיים בפגוש*:6.

פנסי איתות צידיים (במראות החיצוניות*).7.

ה.הקוד בסוגריים מציין את סוג הנור

ה הער 

לא ניתן לתקן את פנס האיתות הצדדי£

ה רק בו. לתיקון(בפגוש) או להחליף נור

כז שירות מורשה שלוהחלפה פנה למר

ס.מיצובישי מוטור

ה ולא נורLEDת בפנסים הבאים מותקנת נור£

כז שירותרגילה. לתיקון והחלפה פנה למר

ס.מורשה של מיצובישי מוטור

)LEDת פנסים ראשיים, אור נמוך (נור£

פנסי חניה£

פנסים לנהיגה ביום£

פנסי איתות צדדיים (במראות החיצוניות)£

Aסוג 

Bסוג 
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החלפת נורות

כב.מת הרקד*:  

צד אחורי

ת תא מטען: 8 וואט.נור1.

ה אחורית בתא הנוסעים: 8 וואט.נור2.

ת מפה:מית בתא הנוסעים ותאורה קדתאור3.

8 וואט

ת לוח המחוונים.תאור4.

ת מראות איפור: 2 וואט.תאור5.

ת תא הכפפות:  1.4 וואט.תאור6.

LEDפנס הבלימה העליון משתמש בנוריות £

ה רגילה.ולא בנור

כז שירות מורשה של מיצובישיפנה למר

ך בתיקון או החלפה.ס, כאשר קיים צורמוטור

פנסים ראשיים (אור נמוך, נורות

הלוגן)

ה בצד שמאל  הסר אתכאשר אתה מחליף נור1.

בת הממסרים, והסר) המחזיק את תיAהבורג (

בת הממסרים לכיוון חלקו האחורי שלאת תי

כב (אם קיימת).הר

פנס בלימה עילי�1

פנסים אחוריים�2

W  (W21W) 21פל אחורי:  פנס ער�3

W (W5W) 5נוריות לוחית רישוי  �4

W (W16W) 16 פנס נסיעה לאחור:  �5

W (W21W) 21פנסי איתות אחוריים:  �5

פנסי בלימה�7

ה.הקוד בסוגריים מציין את סוג הנור

ה הער 

 במקוםLEDת בפנסים הבאים מותקנת נור£

כזה רגילה. לתיקון והחלפה פנה למרנור

ס.שירות מורשה של מיצובישי מוטור

פנס בלימה עילי£

פנסים אחוריים£

פנסי בלימה£

ה הער  צד פנימי
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החלפת נורות

ה הער 

כבמת הרקד*:  

כבמת הרקד*:  

תו,) נגד כיוון השעון להסרCסובב את השקע (3.

ה אל מחוץ לשקע.ולאחר מכן משוך את הנור

תו.) נגד כיוון השעון להסרBסובב את המכסה (2.

ר הפוך.דה, בצע את הפעולות בסלהתקנת הנור4.

)Dה, יישר את הלשונית (בעת התקנת הנור£

ה.) של בית הנורEעם חריץ (

 (אור גבוה)פנסים ראשיים

כב,ה בצדו הימני של הרבעת החלפת הנור1.

)  המחזיק את מיכלAהסר את התפס (

השטיפה והזז את הפיה כלפי החלק האחורי

כב.של הר

) נגד כיוון השעוןBסובב את המכסה (2.

ה.להסר

) נגד כיוון השעוןCה (סובב את הנור3.

)Eה (תה. לאחר מכן, משוך את הנורלהסר

).Dתוך כדי שאתה מחזיק את הלשונית (

ה, בצע את הפעולותכדי להתקין את הנור4.

ר הפוך.דבס

כבמת הרקד*:  
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החלפת נורות

מייםפנסי איתות קד

) והסר אתA, Bהסר את 12 התפסים (1.

).Cהמכסה (

כבמת הרקד*:  

מיים*פל קדפנסי ער

הכנס להב מברג שטוח (או מינוס) כשקצהו1.

), והנףAעטוף בפיסת בד לקצה המכסה (

ה את המכסה.בעדינות להסר

ת) והסר את יחידBהסר את שלושה הברגים (2.

הפנס.

) נגד כיוון השעוןDה (סובב את בית הנור2.

ה נגד כיווןה. לאחר מכן, סובב את הנורלהסר

ה.השעון, כדי להוציאה מבית הנור

ה בצע את פעולותכדי להתקין את הנור3.

ר הפוך.דה בסההסר
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החלפת נורות

ה הער 

כאשר אתה משחרר את הברגים מפנס  £

פל, הייה זהיר לא להזיז  בטעות את בורגהער

).Cכוונון אלומת האור (

) ומשוך את ביתDהחזק את הלשונית (3.

) .Eה (הנור

פל אחורי (צד הנהג)/פנספנס ערה.) נגד כיוון השעון להסרFה (סובב את הנור4.

מי)נסיעה לאחור (צד הנוסע הקד

הכנס מברג שקצהו השטוח העטוף בבד1.

תחוף את יחידת הפנס ודלתוך קצה יחיד

ה.הפנס למעלה להסר

ה, בצע את פעולותכדי להתקין את הנור5.

ר הפוך.דה בסההסר
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החלפת נורות

ה הער 

ה הער 

הה בצע את פעולות ההסרלהתקנת הנור4.

ר הפוך.דבס

רדה בסה בצע את פעולות ההסרלהתקנת הנור3.

הפוך.

ביםפנסים אחוריים משול

פתח את דלת תא המטען.1.

) לאחר מכן הזז מטה אתAהסר את הברגים (2.

ת הפנס האחורי, בעדינות כדי לשחרריחיד

ת הפנס.) של יחידC), ואת הפין (Bאת החריץ (

- E) פנס אחורי ופנס בלימהLEDלא ניתן � (

להחליף.

תבפנס האחורי ובפנס הבלימה מותקנת נור£

LEDה רגילה. לתיקון הפנס או ולא נור

כז שירות מורשהה פנה למרלהחלפת הנור

ס.של מיצובישי מוטור

) נגד כיוון השעוןAה (סובב את בית הנור2.

ה מביתתו. לאחר מכן, משוך את הנורלהסר

ה.הנור

ה הער 

ת הפנס, תחילהכאשר אתה מתקין את יחיד£

כב, ולאחרב  במר) לתוך הנקBהכנס את הזיז (

ת הפנס להתקינהחוף את יחידמכן ד

במקומה.

תו,סובב את השקע נגד כיוון השעון להסר3.

ה אל מחוץ לשקע.ולאחר מכן הסר את הנור

 .Dפנס מאותת אחורי

ת הפנס, תחילהכאשר אתה מתקין את יחיד£

ת) של יחידG) ואת הפין (Fהכנס את הזיז (

כב.) במרIב () והנקHהפנס עם התפס (

ת לוחית רישויתאור

) לצד שמאלAת הפנס (חוף את יחידה דלהסר1.

כב.של הר
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החלפת נורות

הכנס להב מברג שטוח (או מינוס) כשקצהו2.

עטוף בפיסת בד או בחומר אחר, ולחץ את הוו

)Bה, והסר את העדשה.) הציד

ה מתוך השקע.הוצא את הנור3.

ר הפוך.דה, בצע את הפעולות בסלהתקנת הנור4.

ה הער 

ת הפנס, הכנסכאשר אתה מתקין את יחיד£

) ולאחר מכן יישרCתחילה את קצה הזיז (

).Dאת הזיז (
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הטיפול ברכב

�2 9...........................................................................כבאמצעי זהירות בטיפול בר

�2 9.............................................................................כבניקוי הצד הפנימי של הר
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זהירות

ה הער 

ה הער 

חומרי ניקוי עלולים להיות מסוכנים.£

מלא תמיד את הוראות יצרן מוצרי הניקוי.

כדי למנוע נזקים אל תשתמש אף פעם£

כב:בחומרים הבאים לניקוי הר

דלקים£

טינר לצבע£

בנזין£

נפט£

פנטיןטר£

נפטא£

מדללי לכה£

פחמן טטרא כלוריד£

מסיר לק  ציפורניים£

אציטון£

זהירות

תיתגרבצע אחזקה שכב יש לך הרכדי לשמור על ער

לפי הנהלים המתאימים.

רישות זיהוםכב תוך ציות לדדאג תמיד לטפל בר

האוויר לפי התקנות הרלוונטיות.

, וודא’בחר בקפדנות בחומרים המשמשים לניקוי וכו

שאינם מכילים חומרים משתכים.

ה של ספק אנו ממליצים להתייעץ עם מומחהבמקר

ת החומרים המתאימים.בתחום בבחיר

ת מים אוכב בעזראחרי ניקוי חלקו הפנימי של הר

ב.בש במקום מוצל ומאוורר היטחומר ניקוי, נגב ויי

ב, נגבבול בד במים טריים וסחט אותו היטט2.

ב את חומר הניקוי באמצעות בד זה.היט

ריפוד

כב החדש שלך, שמורך הרכדי לשמור על ער1.
כב.על הריפוד ושמור על חלקו הפנימי של הר

השתמש בשואב אבק ובמברשת לניקוי
בים. יש לנקות ויניל ועור סינתטי שהוכתמוהמוש

באמצעות חומר ניקוי מתאים. ניתן לנקות בדי
ריפוד באמצעות חומר לניקוי ריפוד או עם

בון.תמיסה עדינה של מים וס

לניקוי הצד הפנימי של חלון דלת תא המטען£

ך, ונגב את חלון דלתהשתמש תמיד בבד ר

תך סלילי החימום להפשרתא המטען לאור

החלון, כך שלא תגרום להם נזק.

אל תשתמש בחומרים אורגניים (ממיסים,£

בנזין, נפט, אלכוהול, דלקים וכו‘) או בתמיסות

אלקליות או חומציות.

היית הצבע,כימיקלים אלה עלולים לגרום לד

התא םא .םינושה םיחטשמבדקים לכתמים וס

או בחומרי הברקה, בחומרי ניקוישמתשמ

בים שלהם אינם כוללים אתכיוודא שהמר

החומרים שצויינו.

פלסטיק, ויניל, בד וחלקי ריפוד

ך הספוג בתמיסהנגב בעדינות באמצעות בד ר1.

בון ומים.עדינה של ס

אל תשתמש בחומרי ניקוי מייצבים וחומרי£
הגנה המכילים סיליקון או שעווה.

חומרים אלה עלולים ליצור השתקפויות
ה הראייה.בשמשה ולעוות את שד

ע עם מתגים שלבואו במגאם חומרים אלה י
ם תקלהאביזרים אלקטרוניים, עלולה להיגר

באביזרים אלה.

אל תשתמש במטלית סינתטית או במטלית£
היית הצבעבשה, מכיוון שהן עלולות לגרום לדי

או נזק.

אל תניח מטהר אוויר על לוח המחוונים או ליד£
בי המטהר עלולים לגרוםכינוריות ומחוונים. ר

דקים.היית צבע או סלד

כביקוי חלקו הפנימי של הר כבניקוי הצד הפנימי של הראמצעי זהירות בטיפול ברכב

כבאמצעי זהירות בטיפול בר



4
 9

9-3הטיפול ברכבהטיפול ברכבהטיפול ברכבהטיפול ברכבהטיפול ברכב

זהירות

ה הער 

ה הער 

שטיפה ת שואב אבק, והסרנקה את השטיחים בעזר2.

כל כתם באמצעות חומר לניקוי שטיחים. ניתן

לנקות שמן וגריז באמצעות מטלית שצבעה אינו

ת מסיר כתמים.דוהה או בעזר
ם בכביש,כימיקלים הנמצאים בלכלוך ואבק ומקור

עכב, אם הם באים במגעלולים להזיק לצבע הר
ממושך אתו. שטיפה ומריחת שעווה בתדירות גבוהה

כב מפניכים הטובות ביותר לשמור על הררהן הד
נזק כזה. טיפול כזה גם יסייע בהגנה מפני תנאי

ם, שלג, אוויר מלוח וכן הלאה.בה, כגון גשביהס

כב כאשר הוא חשוף לאור שמשאל תשטוף את הר
ת אבקכב בצל, התז מים להסרישיר. החנה את הר

לאחר מכן השתמש בכמות גדולה של מים ומברשת
כבכב, או בספוג מתאים ושטוף את הרלניקוי כלי ר

בון עדיןך השתמש בסת הצורמלמעלה למטה. במיד
ת מטליתב ונגב בעזרלניקוי מכוניות. שטוף היט

ך.עשויה מבד ר

כב נקה בזהירות את צירי הדלתותלאחר שטיפת הר
בובורי הדלתות, מכסה תא המנוע וכל מקום שוחי

אבק נוטה להישאר.

בעי*עור ט

ך הספוג בתמיסהנגב בעדינות באמצעות בד ר1.

בון ומים.עדינה של ס

ב, נגבבול בד במים  טריים וסחט אותו היטט2.

ב את חומר הניקוי באמצעות בד זה.היט

השתמש בחומר להגנה על העור עבור משטחי3.

העור.

ב ממים או נשטף במים, נגבאם העור נרט£

ת מטליתם האפשרי בעזראת המים בהקד

ך.  אם העור יישאר לח, עלולבשה מבד רי

להיווצר עובש.

ממיסים אורגניים כגון בנזין, נפט, אלכוהול,£

דלקים וכן הלאה, או תמיסות אלקליות או

חומציות, עלולים להסיר את הצבע משטח

בעי. הקפד להשתמש בחומרי ניקויהעור הט

ניטראליים.

ם האפשרי,הסר לכלוך או כתמי שמן בהקד£

בעי.מכיוון שהם עלולים להכתים את העור הט

בעי עלול להתקשח ולהתכווץמשטח עור ט£

אם הוא נחשף לקרני שמש חזקות במשך

כב חונה. השתדלשעות ארוכות כאשר הר

כב בצל עד כמה שניתן.להחנות את הר

כב גבוהה מאוד,ה בתוך הרכאשר הטמפרטור£

מוצרים העשויים פלסטיק/ניילון שהושארו על

ב.בק למושעור, עלולים להינזק ולהיד

ך זמןכב לאוראם החומרים הבאים נשארים על הר

היית צבע ולכתמים.הם עלולים לגרום לקורוזיה, לד

ם האפשרי.כב בהקדשטוף את הר

ח על הכביש.מי ים, חומרים להמסת קר£

פיח ואבק, אבקת ברזל מבתי חרושת, חומרים£

כימיים (חומצות, חומרים אלקליים, זפת וכן

הלאה).

ף עציםלשלשת ציפורים, חרקים מתים, שר£

וכן הלאה.

כב אועת שטיפת החלק התחתון של הרב£

הגלגלים, היזהר שלא לפצוע את ידיך.

כת הפעלת מגביםכב מצויד במעראם הר£
ם, העבר את מתגת חיישן גשאוטומטית בעזר
 (כבוי), כדי לנטרל אתOFFהמגבים למצב 

תכב, אחרם לפני שטיפת הרחיישן הגש
המגבים יתחילו לפעול בעת שמים יותזו על

לולים להינזק.עמית והםהשמשה הקד

כבניקוי הצד החיצוני של הר

כבניקוי הצד החיצוני של הר
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ה הער 

כדי למנוע את קפיאת חלקי הגומי בדלתות,£

במכסה תא המנוע וכו‘, יש לטפל בהם

סיס סיליקון.בתר

זהירותזהירות

זהירות

הימנע משימוש מרובה במתקנים לשטיפה£

אוטומטית, מכיוון שהמברשות במכונות אלה

כב ולגרום לו לאבדעלולות לשרוט את צבע הר

כבב בכלי ראת הברק. שריטות תיראנה היט

הצבועים בצבעים כהים.

ביםכיסס ואל תשפוך מים על רלעולם אל תר£

חשמליים בתא המנוע. לפעולה זו עלולה להיות

השפעה שלילית על היכולת להתניע את המנוע.

כב בזהירות ואלשטוף את חלקו התחתון של הר

תתיז מים לתוך תא המנוע.

סוגים מסוימים של ציוד שטיפה במים חמים,£

בר עלולכב. הדב על הרמפעילים לחץ וחום ר

ולנזק לחלקיםלגרום לעיוותים כתוצאה מחום

בר שיאפשר כניסת מיםהעשויים מפלסטיק, ד

כב, לכן:לתוך הר

חק של לפחות 70 ס“מ בין גוףשמור על מר£

כב לפיית השטיפה.הר

בת זכוכיות החלונות,בעת שטיפה בקר£

חק של יותר מ�החזק את פתח הצינור במר

ה למשטח הזכוכית.70 ס“מ, ובזווית ישר

כב סע לאט במשך זמן מה,לאחר שטיפת הר£

ולחץ על דוושת בלם בזהירות מספר פעמים,

בש את הבלמים. בלמים רטוביםכדי ליי

מפחיתים את ביצועי הבלמים. בנוסף, הם

הב חלודעלולים לקפוא ולהפסיק לפעול עק

כב.בית את הרולהש

כב במתקן שטיפת מכוניותבעת שטיפת הר£

ריךב לנקודות הבאות, ועיין במדאוטומטי שים ל

ןקתמ ליעפמ םע ץעייתהוא שמתשמל

כב. אם לא תבצע את הפעולות הרתפיטש

כב.ם נזק לרהבאות עלול להיגר

קפל את מראות הצד.£

הסר את האנטנה של הגג.£

כב מצויד בספוילר אחורי, התייעץאם הר£

במפעיל מתקן שטיפת המכוניות לפני

השימוש במתקן.

ם,כב מצויד במגבים בעלי חיישן גשאם הר£

 (כבוי), OFFהסט את ידית המגבים למצב

ם.כדי להפסיק את פעולת חיישן הגש

במזג אוויר קר

כיםרמלח וכימיקלים אחרים המפוזרים על הד

כב. לכןבאזורים מסוימים, עלולים להזיק לגוף הר

בות ככל שניתן,כב פעמים רחשוב לשטוף את הר

כב. מומלץ לצפות אתבהתאם להוראות הטיפול בר

בדוק אותו לפני ואחרימגן הגחון בחומר משמר, ול

כב נגב אותו מכל טיפותף. לאחר שטיפת הרהחור

ב לדלתות, כדי למנועביהמים מחלקי הגומי שמס

מהדלתות לקפוא.

מריחת שעווה

בקותכב מסייעת למניעת הידמריחת שעווה על הר

כב.אבק וכימיקלים הנמצאים על הכביש לצבע הר

ח שעווה במשחה או בתמיסה לאחר שטיפתמר

כב או לפחות אחת לשלושה חודשים, כדי לסייעהר

כבח שעווה על הרכב. אל תמרבסילוק מים מגוף הר

ח את השעווה לאחרתחת קרני שמש ישירות. מר

כב התקרר.שהר

אין להשתמש בשעווה המכילה חומרים£

מאכלים.

כב המצוידים בגג שמש, בעת מריחתבכלי ר£

ב פתח גג השמש, אין למרוח שעווהבישעווה ס

על אטם הגומי השחור. אם האטם הוכתם

בשעווה לא ניתן להבטיח אטימה מלאה של גג

השמש.

כבניקוי הצד החיצוני של הר
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9-5הטיפול ברכבהטיפול ברכבהטיפול ברכבהטיפול ברכבהטיפול ברכב

הברקה

כב נחוצה רק אם הצבע מוכתםכב הרהברקת מר

בד את הברק שלו. אל תבריק חלקים המצופיםאו אי

בגימור מט או פגושים מפלסטיק. פעולה זו עלולה

לגרום לכתמים או להזיק לגימור.

חלקי כרום

כדי למנוע נקודות וקורוזיה בחלקי כרום, שטוף במים

בצעב. השתמש בחומר מגן לציפוי. יש לונגב היט

ף.את הפעולה בתדירות גבוהה יותר בחור

גלגלי אלומיניום*

ת מטלית תוך התזת מים עלהסר לכלוך בעזר1.

הגלגל.

ת לכלוךהשתמש בחומר ניקוי ניטרלי להסר2.

שאינו יורד בקלות במים.

שטוף את חומר הניקוי הניטרלי לאחר שטיפת

הגלגל.

ב באמצעות מטלית עשויהכב היטבש את הריי3.

ך או עור צבי.מבד ר

ניקוי חלקים מפלסטיק

ה). אםהשתמש בספוג או במטלית מעור צבי (ג‘ילד

בקת למשטח מחוספס שחור או אפור שלשעווה נד

פגוש, חלקי קישוט או עדשות פנסים אלה יהפכו

ה כזה הסר את השעווה מיד, באמצעותבנים. במקרל

ך או מעור צבי.מים פושרים ומטלית מבד ר

זהירות

אל תשתמש במברשת קשה או בציוד קשה£

 למשטחיאחר, מכיוון שהם עלולים להזיק

הפלסטיק.

ביןע בין משטחי הפלסטיק לאל תאפשר מג£

דלקים, שמנים, נוזל בלמים, שמן מנוע, גריז,

דוק,מדללי צבע וחומצת מצבר, העלולים לס

להכתים או להרוס את צבע חלקי הפלסטיק.

עים בחלקי הפלסטיק, נגב אותםאם הם נוג

ך או עור צבי,ת מטלית העשויה מבד רבעזר

הספוגה בתמיסה נוזלית של חומר ניקוי

ניטראלי, ושטוף מיד את החלקים האלה

במים.

זהירות

אל תשתמש במברשת קשה או בציוד קשה£

אחר לניקוי הגלגלים, פעולה זו עלולה לשרוט

את הגלגלים.

אל תשתמש בחומרי ניקוי חומציים, אלקליים£

זו עלולהאו המכילים חומר מאכל. פעולה

לגרום לציפוי הגלגלים להתקלף, לאבד את

הצבע ולהיות מוכתם.

ת אל תתיז ישירות על הגלגלים מים חמים, בעזר £

מכשיר קיטור או בכל מכשיר אחר.

זהירות
חת קרע עם מי ים וחומרים להסרמג£

מהכבישים, עלול ליצור קורוזיה. שטוף אותם

ם האפשרי.בהקד

חלונות

ניתן לנקות את החלונות לרוב באמצעות ספוג ומים

בד.בל

ת שמן,ניתן להשתמש בחומר לניקוי זכוכית להסר

בשגריז, חרקים מתים וכו‘. לאחר ניקוי הזכוכית יי

ך. לעולםבשה העשויה מבד רת מטלית יאותה בעזר

אל תשתמש במטלית  המשמשת לניקוי משטחים

ך ניקוי זכוכית. שעווה מהמשטחיםצבועים לצור

בק לזכוכית, ולהפריע לשקיפותהצבועים עלולה להיד

ולראות.

ה הער 

לניקוי החלק הפנימי של החלון האחורי, נגב£

ך סלילי החימום של מפשיראת החלון לאור

ך למניעתהאדים באמצעות מטלית מבד ר

נזק.

להבי מגבים

ך  ובחומר לניקויהשתמש במטלית העשויה מבד ר

כבניקוי הצד החיצוני של הר
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ה הער 

ת שמן, גריז, חרקים מתים וכו‘ מלהביזכוכית להסר

המגבים. החלף את להבי המגבים כאשר הם אינם

מנגבים כהלכה (עיין בעמוד 10�16).

ניקוי גג שמש*

ך לניקוי חלקוהשתמש במטלית העשויה מבד ר

הפנימי של גג השמש. יש לנקות משקעים קשים

בולה בתמיסת חומר ניקוי ניטראליעם מטלית בד הט

בולהחמה. נגב את התמיסה באמצעות מטלית הט

במים רגילים.

ציפוי המשטח הפנימי של גג השמש עלול£

להיות מוסר, אם יעשה שימוש בבד קשה או

בממיס אורגני (בנזין, נפט, מדלל וכן הלאה).

תא מנוע

ף ובסיומו. שיםנקה את תא המנוע בתחילת החור

ב במיוחד לאוגנים, לחריצים ולחלקים בצד תאל

בר אבק הכולל כימיקליםבהם יכול להצטהמנוע, ש

מהכביש וחומרים מאכלים אחרים.

ך משתמשים במלח ובכימיקליםאם בכבישים באזור

אחרים, נקה את תא המנוע לפחות אחת לשלושה

חודשים.

בים חשמלייםכילעולם אל תתיז או תשפוך מים על ר

בתא המנוע. פעולה כזו עלולה לגרום נזק.

אל תניח לחלקים הסמוכים למצבר ולחלקי פלסטיק

דוק,ע עם חומצת מצבר העלולה לסבוא במגל

היית צבעם. אם חלקים אלהלהכתים ולגרום לד

ת מטליתעים בחומצת מצבר, נגב אותם בעזרנוג

ך או עור צבי, וספוגה בתמיסה נוזליתהעשויה מבד ר

של חומר ניקוי ניטרלי. שטוף מיד את החלקים האלה

בה מים.בהר

כבניקוי הצד החיצוני של הר
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כבמספר זיהוי הר

בע במקום המוצגכב מוטמספר זיהוי של הר

באיור.

כבלוחית קוד מידע של הר

ת במקום המתוארכב מחוברלוחית קוד מידע ר

באיור.

כב, את דגםהלוחית מציגה את קוד הדגם של הר

כבבת ההילוכים, קוד צבע המרהמנוע, דגם תי

וכו‘.

אנא מסור מספר זה בעת הזמנת חלפים.

כב*לוחית קוד מידע ר

כב מסומרר במיקום המוצג באיור.לוחית קוד מידע ר

כב תווית מידע של  הר

כבקוד דגם הר1.

קוד דגם מנוע, קוד מעטפת2.

בת הילוכיםקוד דגם תי3.

מספר אישור4.

המספר שלד5.

ביכב מרמשקל ר6.

כבקוד צבע מר7.

כבקוד פנים הר

קוד אופציונאלי

ביב מרמשקל משול8.

מי)בי (קדמשקל סרן מר9.

בי (אחורי)10. משקל סרן מר

בתהלוחית מציגה את קוד הדגם, דגם המנוע, תי

.’כב וכוההילוכים, את קוד צבע המר

נא השתמש במספר זה כאשר אתה מזמין חלקי

חילוף.

כבתווית מידע של הר 
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11-3מפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטים

מספר מנוע

רים שלבע על בלוק הצילינדמספר המנוע מוט

המנוע כמוצג באיורים.

כלי רכב המצויידים במנועי בנזין

כבמת הר קד*: 

קוד דגם1.

קוד דגם מנוע2.

בת הילוכיםקוד דגם תי3.

כבקוד צבע מר4.

קוד פנים5.

קוד אופציונאלי6.

קוד מעטפת7.

כב המצויידים במנועי דיזלכלי ר

כבמת הר קד*: 

כבמת הר קד*: 

כבמת הר קד*: 

כבתווית מידע של הר 

2000,ְדגמי 

2400ְדגמי 

3000ְדגמי 
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1,540 מ“ממימפשק קד1

1,810 מ“מרוחב כללי2

990 מ“ממיתשלוחה קד3

2,670 מ“מבסיס הגלגלים4

1,035 מ“משלוחה אחורית5

4,695 מ“מך כלליאור6

215 מ“ממרווח גחון  (ללא עומס)7

1,680 מגובה כללי (ללא עומס)8

כב מידות הר

כבמידות  הר 
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11-5מפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטים

190 קמ“שבת הילוכים ידניתתי

דגמי 2000בית   מהירות מר
CVT

2WD*193 קמ“ש, 192 קמ“ש

4WD*188 קמ“ש, 190 קמ“ש

198 קמ“שדגמי 2400

205 קמ“שדגמי 3000

כב המצויידים במנועי דיזללכלי ר

200 קמ“שבת הילוכים ידניתתי
ביתמהירות מר

190 קמ“שבת הילוכים אוטומטיתתי

1,540 מ“ממפשק גלגלים אחורי9

    
בוב מינימלרדיוס סי

5.73 מ‘כבמר

5.3 מ‘גלגל

כב  ביצועי הר

4J11*: דגמי מנוע 

כב המצויידים במנועי בנזיןלכלי ר

כבביצועי הר 
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ה הער 

ת גרור* :  בעת גריר

בת הילוכים ידנית)דגמי 2000 (תי

בי על הסרןעומס מר

ביה מרמשקל גריר

5 אנשיםביםמספר מוש

משקל עצמי
ק“ג 1,395ללא תוספות אופציונליות

ק“ג 1,481 עם כל התוספות האופציונליות

1,985 ק“גבימשקל כללי מר

1,150 ק“גמיקד

1,250ק“ג, 1,360 ק“ג*אחורי

1,600  ק“געם בלמים

735 ק“גללא בלמים

80 ק“גבי של הנגררמשקל יצול מר

80 ק“ג בי על הגגעומס מר

כב משקל הר

כב המצויידים במנועי בנזיןלכלי ר

מפרטי הגרור בהתאם להמלצות היצרן.    £

כבמשקל הר 



4

4 4
 11

11-7מפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטים

ה הער 

*2 :  GF7WXTSXL6

*3  :  GF7WXTHXL6

ת גרור:  בעת גריר4*

)CVTבת הילוכים דגמי 2000 (תי

בי על הסרןעומס מר

ביה מרמשקל גריר

2WD4WDפריט                                

7 אנשים5 אנשים7 אנשים5 אנשיםביםמספר מוש

משקל עצמי
ק“ג 1,525ק“ג 1,495ק“ג 1,460ק“ג 1,430ללא תוספות אופציונליות

2ק“ג* 1,505 עם כל התוספות
ק“ג 1,620ק“ג 1,590ק“ג 1,555

3ק“ג* 1,525האופציונליות

2,170 ק“ג2,070 ק“ג2,170 ק“ג1,985 ק“גבימשקל כללי מר

1,150 ק“גמיקד

1,2504ק“ג, 1,360 ק“ג*אחורי

1,600  ק“געם בלמים

750 ק“גללא בלמים

80 ק“גבי של הנגררמשקל יצול מר

80 ק“ג בי על הגגעומס מר

מפרטי הגרור בהתאם להמלצות היצרן.    £

כבמשקל הר 
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ה הער 

ת גרור* :  בעת גריר

דגמי 2400

בי על הסרןעומס מר

ביה מרמשקל גריר

5 אנשיםביםמספר מוש

משקל עצמי
ק“ג 1,505ללא תוספות אופציונליות

ק“ג 1,592 עם כל התוספות האופציונליות

2,210 ק“גבימשקל כללי מר

1,150 ק“גמיקד

1,250ק“ג, 1,360 ק“ג*אחורי

1,600  ק“געם בלמים

750 ק“גללא בלמים

80 ק“גבי של הנגררמשקל יצול מר

80 ק“ג בי על הגגעומס מר

מפרטי הגרור בהתאם להמלצות היצרן.    £

כבמשקל הר 
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ה הער 

ת גרור* :  בעת גריר

דגמי 3000

בי על הסרןעומס מר

ביה מרמשקל גריר

5 אנשיםביםמספר מוש

משקל עצמי
ק“ג 1,580ללא תוספות אופציונליות

ק“ג 1,646 עם כל התוספות האופציונליות

2,270 ק“גבימשקל כללי מר

1,150 ק“גמיקד

1,250ק“ג, 1,360 ק“ג*אחורי

1,600  ק“געם בלמים

750 ק“גללא בלמים

80 ק“גבי של הנגררמשקל יצול מר

80 ק“ג בי על הגגעומס מר

מפרטי הגרור בהתאם להמלצות היצרן.    £

כבמשקל הר 
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ה הער 

*1   :GF6WXJSXR6 / GF6WXJSXL6
*2  : GF6WXJHXR6 / GF6WXJHXL6
ת גרור:  בעת גריר3*
כב:  מטען הר4*

בת הילוכים ידנית )דגמי 2200 (תי

כב המצויידים במנועי דיזללכלי ר

בי על הסרןעומס מר

ביה מרמשקל גריר

2WD4WDפריט                                

7 אנשים5 אנשים2 אנשים7 אנשים5 אנשיםביםמספר מוש

משקל עצמי
ק“ג 1,600ק“ג 1,565ק“ג 1,520ק“ג 1,540ק“ג 1,510ללא תוספות אופציונליות

1ק“ג* 1,583 עם כל התוספות
ק“ג 1,703ק“ג 1,670ק“ג 1,618ק“ג 1,633

2ק“ג* 1,603האופציונליות

                                 2,260 ק“ג2,085 ק“גבימשקל כללי מר

1,150 ק“גמיקד

1,2503ק“ג, 1,390 ק“ג*אחורי

2,000  ק“געם בלמים

750 ק“גללא בלמים

100 ק“גבי של הנגררמשקל יצול מר

25 ק“ג4בור*בי מותר של התקן חימשקל מר

80 ק“ג בי על הגגעומס מר

מפרטי הגרור בהתאם להמלצות היצרן.  £

כבמשקל הר 
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ה הער 

בת הילוכים אוטומטית)דגמי 2200 (תי

בי על הסרןעומס מר

ביה מרמשקל גריר

7 אנשים5 אנשיםביםמספר מוש

משקל עצמי
ק“ג 1,610ק“ג 1,590ללא תוספות אופציונליות

ק“ג 1,710ק“ג 1,695 עם כל התוספות האופציונליות

2,260 ק“גבימשקל כללי מר

1,150 ק“גמיקד

1,250ק“ג, 1,390 ק“ג*אחורי

2,000  ק“געם בלמים

750 ק“גללא בלמים

100 ק“גבי של הנגררמשקל יצול מר

80 ק“ג בי על הגגעומס מר

ת גרור* :  בעת גריר

מפרטי הגרור בהתאם להמלצות היצרן.    £

כבמשקל הר 
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           פריט                                   דגמי 2000

4B114J11דגם מנוע

4 בטור4 בטורריםמספר הצילינד

1,998 סמ“ק1,998 סמ“קנפח כולל

86 מ“מ86 מ“מחקד

86 מ“מ86 מ“ממהלך

עילי יחידעילי כפולגל זיזים

הזרקה אלקטרוניתהזרקה אלקטרוניתהכנת תערובת

/6,000 סל“דKw 6,000/110 סל“דKw 107ביהספק מר

 4,200 סל“דN.m 4,200/196 סל“דN.mבימומנט מר 4,100/195 

 מפרטי המנוע

כב המצויידים במנועי בנזיןלכלי ר

מפרטי המנוע 
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           פריט                                                                    דגמי 2400

4B12דגם מנוע

4 בטורריםמספר הצילינד

2,360 סמ“קְנפח כולל

88 מ“מחקד

97  מ“ממהלך

עילי כפולגל זיזים

הזרקה אלקטרוניתהכנת תערובת

/6,000 סל“דKw 123ביהספק מר

 4,100/222 סל“דN.mבימומנט מר

בת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידניתתי            פריט

כב המצויידים במנועי דיזללכלי ר

4N14דגם מנוע

4 בטורריםמספר הצילינד

2,268 סמ“קְנפח כולל

86 מ“מחקד

97.6  מ“ממהלך

עילי כפולגל זיזים

הזרקה אלקטרוניתהכנת תערובת

/3,500 סל“דKw 110ביהספק מר

 2,500 סל“דN.mבימומנט מר 1,750/380 N.m2,750 סל“ד  1,500/360 

מפרטי המנוע 
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12V  מתח 

מצבר
75D23L,Q-85*180D26L95D31L,T-105*1 (JIS)סוג 

52Ah, 55 Ah*155 Ah64Ah, 73 Ah*1בול (5 שעות)קי

130A130A120A130Aתפוקת אלטרנטור

NGKסוג מצתים
DILKR6D11G

FR5EIDILKR7C11
FR6EI

DENSOK20PSR-B8K16PSR-B8

כב המצויידים במנועי בנזיןלכלי ר

דגמי 2400דגמי 2000

(AS&G) כת עצור/סע כב עם מערכלי ר*:   1

גלגל

215/70R 16 100H225/55R 18  98Hסוג הצמיג 

חישוק
x 6  1/2 JJ, 16 x 6  1/2 J18 x 7 J 16ה מיד

                                                                          38 מ“מהיסט

כת חשמל מער

כב המצויידיםלכלי ר

במנועי דיזל דגמי 3000

ה הער 

ס.כז שירות מיצובישי מוטור, פנה למר(AS&G) כת עצור/סעכב המצוידים במערבעת החלפת המצבר לכלי ר£

 צמיגים וגלגלים

פריט

כת חשמלמער 
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כז שירות מורשה של מיצובישי .כבך פנה למרלמידע אודות השילוב המשמש בר£    

ה הער 

 תצרוכת דלק

כב המצויידים במנועי בנזיןלכלי ר

בתנסיעה משול

דגמי 2000

CO2פליטת 

/ק“מ)’(גר

תצרוכת דלק

/100 ק“מ)’(ל

פריט

בת הילוכים ידנית בעלת 5 הילוכיםתי

CVT

’עם צמיגי 16 אינץ

תצרוכת דלק

/100 ק“מ)’(ל

תצרוכת דלק

/100 ק“מ)’(ל

נסיעה בין�

עירונית
נסיעה

עירונית

2WD

4WD

5 אנשים
’עם צמיגי 18 אינץ

7 אנשים

1556.78.45.7

1396.07.35.3

1446.27.45.5

1466.37.65.6

1496.47.65.8

תצרוכת דלק 
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כב המצויידים במנועי דיזללכלי ר

בתנסיעה משול

דגמי 2200

CO2פליטת 

/ק“מ)’(גר

תצרוכת דלק

/100 ק“מ)’(ל

פריט

’עם צמיגי 16 אינץ

תצרוכת דלק

/100 ק“מ)’(ל

תצרוכת דלק

/100 ק“מ)’(ל

נסיעה בין�

עירונית
נסיעה

עירונית

2WD

4WD

5 אנשים
’עם צמיגי 18 אינץ

7 אנשים

1264.85.84.2

1304.95.94.4

1345.16.14.5

1395.36.24.8

1545.86.95.2 בת הילוכים אוטומטית בעלת 6 הילוכיםתי

בת הילוכיםתי

ידנית בעלת 6

הילוכים

כב מסוים.התוצאות המוצגות לא מבטאות את תצרוכת הדלק בר£

ה מזו, סגנון הנהיגה שלכב זה עשוי להכיל שינויים מיוחדים. יתרכבים מאותו דגם. בנוסף, רכב עצמו לא נבדק, לכן ישנם הבדלים בלתי נמנעים בין רהר

כב והתחזוקה משפיעים על תצרוכת הדלק שלו.ת הנהיגה ברהנהג ותנאי התנועה, וכן מיד

ה הער 

תצרוכת דלק 
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כב המצודים במנועי בנזיןכלי ר  

כב המצודים במנועי דיזלכלי ר  

בולים (נפחי מילוי) קי

בולים (נפחי מילוי)קי 

דגמי 2000, דגמי 2400דגמי 3000
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1
 שמן 

ראה עמוד 510  מנוע

כב עםכלי ר

מנועי בנזין

דגמי 2000

2400ְדגמי 

כב עם מנועי דיזלכלי ר

4.0 ליטראגן שמן

0.3 ליטרמסנן שמן

0.1 ליטר1מצנן שמן*

4.3 ליטראגן שמן

0.3 ליטרמסנן שמן

4.0 ליטראגן שמן

0.3 ליטרמסנן שמן

7.1 ליטראגן שמן

0.3 ליטרמסנן שמן

0.1 ליטרמצנן שמן

ךלפי הצורנוזל בלמים
2

ךלפי הצורנוזל מצמד

4.5 ליטרנוזל שטיפה3

דגמי 2000כב המצוידים במנועיכלי ר

6.0 ליטרבנזין (כולל 0.65 ליטר במיכל
דגמי 2400ההתפשטות)

9.0 ליטרדגמי 43000

7.5 ליטרכב המצוידים במנועיכלי ר
דגמי 2200דיזל 0.65 ליטר במיכל

8.0 ליטרההתפשטות)

DOT4 או DOT3נוזל בלמים 

                   כמות                                           חומרי סיכה מומלצים                               פריט’ מס

נוזל

קירור

MITSUBISHI MOTORSGENUINE SUPER
LONG LIFE COOLAN PREMIUM

2ך*או  שווה ער
M/T

A/T

בולים (נפחי מילוי)קי 

דגמי 3000



4

4 4
 11

11-19מפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטיםמפרטים

   
5

8.2MITSUBISHI MOTORS  GENUINE ATF-J3 ליטרבת הילוכים אוטומטיתנוזל תי

MITSUBISHI MOTORS  GENUINE CVTF-J4 6.9 ליטרבת הילוכים רציפהנוזל תי

                   כמות                                       חומרי סיכה מומלצים                               פריט’ מס

MITSUBISHI GENUINE ATF - J3

בת הילוכים רציפהס (עבור תי  המקורי של מיצובישי מוטורCVTF-J4בת הילוכים אוטומטית) או בנוזל  המקורי של מיצובישי  (עבור תיATF-J3השתמש בנוזל £

CVT.(

ה הער 

בת הילוכים ידניתשמן תי6
2.5 ליטר5 הילוכים

2.2 ליטר6 הילוכים

0.5 ליטרהבת העברשמן תי7

0.4 ליטרשמן דיפרנציאל אחורי8

HFC-134aם430470 גרקרר למיזוג אוויר9

MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI
GEAR OIL API GL-3, SAE 75W-80

MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid
Gear Oil API GL-5, SAE 80

אם קיים.*1

 המבוסס על אתילן גליקול, ללא סיליקט, אמין,Hybrid Orgabe Acid Technology (HOAT) נוזל קירור תואם מאיכות גבוהה2*

ברידית אורגנית להחלפות ארוכות.ניטרט ובוראט בטכנולוגיה הי

                   כמות                                           חומרי סיכה מומלצים                               פריט’ מס

                   כמות                                           חומרי סיכה מומלצים                               פריט’ מס

בולים (נפחי מילוי)קי 
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1

 12

אינדקס



 12

אינדקסאינדקסאינדקסאינדקסאינדקס 12-2

� חללי אחסוןאחסון 

22�7...........................................בוקיםמחזיק בק

22�7.................................................מחזיק כוסות

19�7...........................................מחזיק כרטיסים

21�7.....................................מחזיק משקפי מגן

19�7......................................................תא כפפות

19�7................................בת קונסולת רצפהתי

20�7...........בת קונסולת רצפת תא מטעןתי

29�3................................................כת� מעראזעקה 

אלקטרוני (שולל התנעהאימובילייזר  

3  �3.......................................................בה)נגד גני

13 �7......................................................אנטנה

ב

57�6...............................................פידות בלמיםר

49�5...........................ה של בלמיםנורית אזהר

3  �1.......................הבקרים ומחוונים � סקיר

ריך מקוצר)(ראה גם מד

5�1........................................................כבפנים הר

7�1...........................................................תא מטען

8�1.............................כבהחלק החיצוני של הר
4�7........ת אקלים ומיזוג אוויר אוטומטי*בקר

כתהמלצות הפעלה חשובות למער
12�7....................................................מיזוג האוויר

10�7............................................המתג הפשר�
9�7.......................................מתג מיזוג האוויר�
10�OFF...................................7מתג �

13�7....................................................מטהר אוויר
2 �7.....................................................פתחי אוורור

65 �6...........................................ת שיוט*בקר

68 �6....................ת שיוטכת בקרבוי מער� כי

65 �6.............................ת שיוטבקר� מתגים ל

 75�ACC(...........6בית* (פטית שיוט אדבקר

85 �6....................ת שיוטכת בקרבוי מער� כי

79 �6...................................ת שיוט� מתגי בקר

69 �6............................................מגביל מהירות*

70�6.........ה של מגביל מהירותמתג בקר�

74�6.......................................הפסקת פעולה�

ד

37�3...............................................................גג שמש*

גלגל

14�11...........................מפרטי צמיגים וגלגלים

9�8....................................................החלפת גלגל

6�8..........................................כיצד להחליף גלגל

7�8................................מידע אודות גלגל חלופי

13�8...............................................צלחות גלגלים

7�8.........................................גלגל חלופי קומפקטי

12�8..................................אחסון הגלגל החלופי

13�8......................................אחסון כלים ומגבה

8�8.........................................הוצאת גלגל חלופי

14�8.......................................................................הגריר

17�8............................כב אחרכבך גורר ראם ר

15�8.............................................ת חירוםגריר

110 �6.............................................ת גרורגריר

גא

בלמים

56�6...............................................................בלימה

56�6........................כאשר הבלמים רטובים�

4�6...........................................................בלם חניה

58�6...............................בלימה*כת סיוע למער

59�6.............ת חירום*כת איתות לעצירמער

כת למניעת נעילתמער

 59�ABS(..............................................6גלגלים (

דלק

15�11..............................................תצרוכת דלק

16�11...............................................מנועי דיזל�

23�6...................................................הזרקת דלק
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21�3.....................................דלת תא המטען*

22�3......................דלת תא מטען  חשמלית*

16�3.......................................................................דלת

ידית פנימית לפתיחת דלת תא

28�3..............................................................המטען

2  �3..........................................................מפתחות

3  �3....................................תג מספר מפתח�

19�3..........................כת נעילה מוחלטת*מער

3  �3....................כת כניסה ללא מפתח*מער

8  �3.................כת הפעלה ללא מפתח*מער

18�3................................כזיתנעילת דלתות מר

תותלדב”נעילה להגנת ילדים” 

20�3.............................................................תוירוחא

24 �7...............................................ווי מתלה למעילים

25�7.....................................................ת מטעןווי קשיר

11�4........................................חגורות בטיחות

16�4............................אחסון חגורות הבטיחות

25�4..............................בדיקת חגורות בטיחות

16�4..........ת בטיחות בזמן הריוןת חגורחגיר

16�4.....מותחני חגורות בטיחות ומגביל כוח

בכת ריסון לילד (מושמער

17�4...............................................בטיחות ליליד)

(SRS)כת ריסון משלימה מער

26�4......................................................כריות אוויר

14 �4......................כוונון גובה חגורות בטיחות

18 �4..............................תינוקות וילדים קטנים

17�4......................................כת מגביל כוחמער

13 �4.........................ת הבטיחותת חגורתזכור

65�5................................................םחיישן גש

102�6......................חיישנים לנסיעה לאחור*

104�6............................ה מפני מכשוליםאזהר

102�6..................................אזור זיהוי מכשולים

4�4...........................................ביםחימום מוש

11�6........................................חימום המראות

ה חירוםחירום � במקר

2�8...............................................כב נתקעאם הר

17�8..............................הפעלה בתנאים קשים

2�8...................................................התנעת חירום

4�8..........................התחממות יתר של המנוע

5�8.......................................................כלים ומגבה

6�8..........................................כיצד להחליף גלגל

14�8.................................................................הגריר

35�3...........................� הפעלהחלונות חשמליים 

37 �3........................................................קוצב זמן

35 �3.......מתגי הפעלה חשמלית של החלון

6�6..........................................................................חניה

4�6............................................................בלם חניה

6�6...........................................................בעת חניה

7�6...........................................כבבת הרבעת עזי

6�6.....................................................חניה בשיפוע

6�6..............................חניה כאשר המנוע פועל

ה

ו

ח

 61�EPS(.......................................6הגה כוח (

היגוי

7�6......................................כוונון גובה גלגל הגה

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

17�6..............................בוי המנועהתנעת וכי

20�6...................................התנעת מנוע דיזל

22�6......................................................בו המנועכי

ט

כבטיפול בר

2� 9.....................כבאמצעי זהירות בטיפול בר

2� 9......................כבניקוי הצד הפנימי של הר

3� 9.....................כבניקוי הצד החיצוני של הר

נקיטת אמצעי זהירות בעת הטיפול

2�10.................................................................כבבר
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15�7....................................................ה*מאפר

16�10.................� להבי מגבים � החלפהמגבים 

65�5.......................................................םחיישן גש

67�5..........................מגב ומתז של חלון אחורי

68�5...................מתג שטיפת פנסים ראשיים

67�5............................מיתמתזי השמשה הקד

16 �10..........................להבי מגבים � החלפה

17�10.........................................להבי מגב אחורי

5�8................................................מגבה וכלים

26 �6.............................................בומגדש טור

14 �7...............................................מגני שמש

10�1...........................................ריך מקוצרמד

15�1..................................כת הנעה כפולהמער

10�1...........................................נעילת תא מטען

11�1......................................ב הנהגבת מושביס

13�1..........................בת הילוכים אוטומטיתתי

14�1...................................ב�תכליתיתתצוגה ר

ב בטיחות לילדיםמוש

באמצעי זהירות להתקנת מוש

כב עם כרית אווירבטיחות לילד בר

17�4...............................................מישל נוסע קד

19�4.........................................ילדים גדולים יותר

בכת ריסון לילד (מושמער

17�4...................................................בטיחות ליד)

24 �7.............................................ידיות אחיזה

61�5.....................................ידית פנסי איתות

(SRS)כת ריסון משלימה מער

26�4......................................................כריות אוויר

20 �4..........................בההתאמה למיקומי ישי

תכת ריסון לילד לנקודהתקנת מער

23�4.....העיגון תחתונה ועיגון רצועות קשיר

כת ריסון לילד לחגורותהתקנת מער

25�4..................ת עיגוןבטיחות בעלת 3 נקוד

18�4...............................תינוקות וילדים קטנים

ביםמוש

10�4..........................................בהשטחת המוש

4�4.................................................ביםחימום מוש

7�4...........................................ת איזור מטעןיציר

8�4...................בים שנייהת מושקיפול שור�

9�4..............בים שלישיתת מושקיפול שור�

2�4...............................................ביםך המושמער

4�4.....................................................כוונון חשמלי

3�4........................................................בכוונון מוש

3�4..............................................מייםבים קדמוש

5�4...................................בים שנייה*ת מוששור

6�4........בים שלישית (7 נוסעים)ת מוששור

5�4........................................................משענות יד

6�4..................................................משענות ראש

2�5........................................................מחוונים

3�5.......................ב תכליתית (סוג 1)תצוגה ר

20�5....................ב תכליתית (סוג 2)תצוגה ר

הרשימת נוריות חיווי, נוריות אזהר

בותצוגת מסך מידע (תצוגה ר

29�5...........................................תכליתית סוג 1)

י

כ

מ

5�8..........................................................................כלים

כריות אוויר

(SRS)כת ריסון משלימה מער

26�4......................................................כריות אוויר

37�4...................כת כרית האווירטיפול במער

33 �4............................................כרית אוויר ווילון

30�4..............מיכרית אוויר לנהג ולנוסע הקד

30�4......................כי הנהגברכרית אוויר של ל

33�4................................................כרית אוויר צד

מתג הפעלה/נטרול כרית האוויר

28 �4.......................................מישל הנוסע הקד

כתה למערנורית/תצוגת אזהר

36 �4...................................................כרית האוויר
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56 �6.............................................................בלימה

65 �6.................................................ת שיוט*בקר

69 �6...........................................מגביל מהירות*

 75�ACC(..........6בית* (פטית שיוט אדבקר

תכת הנעה כפולה מבוקרמער

46�6........................(4WD)אלקטרונית* 

S-AWCכת מער

 (Super-All Wheel Control)...........6�49

52 �6................................הפעלת הנעה כפולה

בדיקה ותחזוקה לאחר נהיגת

55 �6................................................................שטח

55 �6)�אמצעי זהירות4WDהנעה כפולה (

55�6........................................צמיגים וגלגלים�

55�6............................................................הגריר�

57 �6.....................................סייען זינוק בעליה*

58 �6.............................בלימה*כת סיוע למער

59 �6............ת חירום*כת איתות בעצירמער

 59�ABS(6כת מניעת נעילת גלגלים (מער

 61�EPS(.........................6כת הגה כוח (מער

26�AS&G(....................6כת עצור/סע* (מער

בותת יציכת בקרמער

 62�ASC(...........................................6פעילה* (

בותת יציכת בקרבוי מערכי�

 63�ASC OFF(..........................6פעילה* (

כת איפחות התנגשותמער

 87�6..............................(FCM) מית*קד

 92�6................(FCM ON/OFF) מתג�

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרמער

)TPMS*(......................................................6� 96

102�6.......כת חיישנים לנסיעה לאחור*מער

106�6........................מצלמה לנסיעה לאחור*

24�6...................(DPF)מסנן חלקיקי דיזל* 

24�6....כבי דיזל)ת תחמוצות חנקן (רמלכוד

מפרטים

5�11....................................................כבביצועי הר

2�11.......................כבלוחית קוד מידע של הר

2�11.........................................כבמספר זיהוי הר

3�11....................................................מספר מנוע

4�11....................................................כבמידות הר

6�11..................................................כבמשקל הר

12�11.............................................מפרטי המנוע

14�11...........................................כת חשמלמער

14�11...........................................צמיגים וגלגלים

15�11...............................................תצרוכת דלק

16�11................................................מנועי דיזל�

18�11................................בולים (נפחי מילוי)קי

2�11................................כבתוויות מידע של הר

2  �3...................................................מפתחות

3  �3.........................................תג מספר מפתח

3  �3....................כת כניסה ללא מפתח*מער

8  �3.................כת הפעלה ללא מפתח*מער

7�3.......................................................מפתח חכם

אם המפתח החכם אינו פועל�

23�6................................................באופן תקין

6�3......................חוק � החלפת סוללהשלט ר

הרשימת נוריות חיווי, נוריות אזהר

בותצוגת מסך מידע (תצוגה ר

46�5.......................................... תכליתית סוג 2)

47�5.......................................................נוריות חיווי

49�5.................................................הנוריות אזהר

כב המצוידיםתצוגת מסך מידע (כלי ר

52�5...............................ב תכליתי סוג 1)בצג ר

6�5....................................מסך הודעות קופצות

6�5..........................................................מסך מידע

22 �7.....................................בוקיםמחזיק בק

14�7.......................................מחזיק כרטיסים

22 �7.........................................מחזיק ספלים

4�11.............................................כבמידות הר

מידע כללי

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

3�2.............................................מילוי מיכל הדלק

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

כת החשמל אושינויים/תיקונים במער

5�2..........................................כת הדלקבמער

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

הוראות בטיחות לשמן מנוע משומש

5�2........................................ומידע אודות סילוקו

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

4�10....................................מכסה תא המנוע

4�10.........................................ממיר קטליטי*

19�MIVEC........................................6מנוע 

כות סיוע לנהגמער

 93�6........(LDW)ב* ת סטייה מנתיאזהר
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24�6...........ת המפתח החכםת להסרתזכור

10�10....................................................................מצבר

10�10.......בדיקת האלקטרוליט של המצבר

15�7..........................................מצית סיגריות

106�6.......................מצלמה לנסיעה לאחור*

מראות

14�7...................................................מראת איפור

5�3.......................הפעלת המראות החיצוניות

11�6.............................................חימום המראות

8�6.............................................להפחתת הסנוור

8�6.......................................לכוונון מצב המראה

7�6...................................................מראה פנימית

9�6................מראות חיצוניות לראייה מאחור

5�4..................................................משענות יד

6�4.............................................משענות ראש

6�11.............................................כבמשקל הר

מתגים

11�6.............................................מתג הצתה*

13�6.................................מתג התנעת מנוע*

13�6..........מצב של מתג המנוע ותפקידו�

ב לפנסים ראשיים ומתגמתג משול

54�5...........................................................אור נמוך

יישור אלומות אור של הפנסים

59�5..........................................................הראשיים

61�5..........................................ידית פנסי איתות

61�5....................................מתג מאותתי חירום

62�ECO...........................................................................................................................................................................................................................................5*מתג מצב 

62�5............................................פלמתג פנס ער

בת הילוכים אוטומטיתתי

INVECS-II 6A/Tתכת בקר (מער

אלקטרונית חכמה וחדשנית

33�II*(.........................................................6כב לר

בת הילוכים אוטומטיתתי

INVECS-III  6CVTתכת בקר (מער

      אלקטרונית חכמה וחדשנית

39�III*(........................................................6כב לר

בולים)נוזל (קי

7�10.............................................נוזל קירור מנוע

7�10.....................בדיקת מפלס נוזל קירור�

8�10......................................הוסף נוזל קירור�

8�10..............................................מונע קיפאון�

9�10...................................נוזל שטיפת שמשה

9�10.........................נוזל בלמים / נוזל מצמד*

25�10.................................................� החלפהנורות 

24�10.................................� החלפהנורות פנסים 

30�10..................................................לוחית רישוי

30�10..........................ביםפנסי אחוריים משול

28�10................................מייםפנסי איתות קד

27�10...................פנסים ראשיים � אור גבוה

26�10....פנסים ראשיים � אור נמוך (הלוגן)

פל אחורי (צד הנהג)/ פנספנס ער

29 �10......מי)נסיעה לאחור צד הנוסע הקד

28�10...................................מייםפל קדפנס ער

49�5...........................................הנוריות אזהר

47�5...............................................נוריות חיווי

נ

מתג למגבים ולמתזים של השמשה

63�5..........................................................מיתהקד

69�5.........................ח מהמגב*מתג מסיר קר

69�5..................ה של חלון אחורימתג הפשר

70�5............מיתמתג חימום של שמשה קד

70�5.......................................................מתג צופר

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

נהיגה

כות סיוע לנהג)(ראה גם מער

17�8.............................הפעלה בתנאים קשים

17�8......................................כים מוצפותרבד�

18�8..כים מכוסות בשלג או קפואותרבד�

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

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

3�6.......................טכניקות לנהיגה בטיחותית

3�6..............................................המלצות להרצה

4�6.....................................................................חניה

7�6......................................כוונון גובה גלגל הגה

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

17�6..................................בוי המנועהתנעת וכי

26�6..................................בו*פעולת מגדש טור

26�AS&G(...................6כת עצור/סע* (מער

31�6..................................בת הילוכים ידנית*תי



4

4

4
 12

12-7אינדקסאינדקסאינדקסאינדקסאינדקס

ניקוי

2�9......................כבאמצעי זהירות בטיפול בר

4�9..................................................במזק אוויר קר

6�9..............................................................גג שמש

5�9................................................גלגלי אלומיניום

2�9...................................כבךהצד הפנימי של ר

5�9..................................................................חלונות

5�9.......................................................להבי מגבים

4�9...................................................מריחה שעווה

3�9...........................................................בעי*עור ט

2�9..................פלסטיק, ויניל, בד וחלקי ריפוד

2�9.....................................................................ריפוד

3�9................................................................שטיפה

6�9..........................................................תא המנוע

ניתוק אוטומטי של החשמל

12�ACC...................................................6במצב 

נעילה וביטול נעילה

13�3.............................................................אזהרות

4�3.......................................................ביטול נעילה

2�3.............................................................מפתחות

3�3.......................................תג מספר מפתח�

3�3.......................כת כניסה ללא מפתח*מער

8�3....................כת הפעלה ללא מפתח*מער

19�3..........................כת נעילה מוחלטת*מער

תותלדב”נעילה להגנת ילדים” 

20�3.............................................................תוירוחא

18�3.............................כזיתנעילת דלתות מר

19�10.....................................................נתיכים

23�10.........................................החלפת נתיכים

18�10.............................................בורי נתיכיםחי

19�10.............................נתיכים בתא הנוסעים

20�10.................................נתיכים בתא המנוע

19�10............................בה ראשיתנתיכים בתי

20�10..........בת נתיכים משניתנתיכים � תי

20�10..............................בול עומס של נתיךקי

21�10............................תרשים מיקום נתיכים

12�10....................................................צמיגים

13�10.............................................לחצי ניפוח�

14�10...................בת  צמיגים וגלגליםהצל�

13�10........................................מצב הגלגלים�

15�10...............................................צמיגי שלג�

15�10..................שרשראות שלג לצמיגים�

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרמער

)TPMS*(.......................................................6� 96

צ

ש
פ

6�3............................ � החלפת סוללהחוקשלט ר

5�10.................................................שמן מנוע

16�7..........................שקע חשמלי לאביזרים

23�7...................... � כיסוי אזור המטעןתא מטען

פנסים

60 �5........ת פנסים ראשיים אוטומטיתבקר

61�5..........................................ידית פנסי איתות

61�5...................................מתג מאותתי חירום

62�ECO...............................5מתג מצב 

56�LED...................5ה של פנסי נורית אזהר

60 �5......................פנסים ראשיים אוטומטית

54 �5.............................................פנסים ראשיים

57 �5....................................פנסים לנהיגה ביום

62 �5.....................................פל � מתגפנסי ער

56�5..בוי אוטומטי של הפנסים הראשייםכי

כוונון גובה אלומת אור הפנסים

59 �5........................................................הראשיים

57�5....................................כבת כניסה לרתאור

58�5.................................עה הביתהת הגתאור

ת

התאור

ב לפנסים ראשיים ומתגמתג משול

54�5..........................................................אור נמוך
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יישור אלומות אור של הפנסים

59�5.........................................................הראשיים

61�5..........................................ידית פנסי איתות

18 �7.................................................ת מפהתאור

17�7..............................................ה פנימיתתאור

17�7..................................ת תא הנוסעיםתאור

ב לפנסים ראשייםמתג משול

54 �5...............................................ומחליף אורות

18�7.......הבוי אוטומטי של התאורפעולת כי

תחזוקה

2�10.......כבאמצעי זהירות בעת הטיפול בר

16�10...........................להבי מגבים � החלפה

4�10..............................................ממיר קטליטי*

4�10........................................מכסה תא המנוע

10�10.............................................................מצבר

10�10.בדיקת האלקטרוליט של המצבר�

7�10.............................................נוזל קירור מנוע

7�10.....................בדיקת מפלס נוזל קירור�

8�10......................................הוסף נוזל קירור�

8�10..............................................מונע קיפאון�

9�10...................................נוזל שטיפת שמשה

9�10.........................נוזל בלמים / נוזל מצמד*

24�10..........................נורות פנסים � החלפה

19�10...........................................................נתיכים

18�10........................................בורי נתיכיםחי�

12�10...........................................................צמיגים

13�10.............................................לחצי ניפוח�

14�10...................בת  צמיגים וגלגליםהצל�

13�10........................................מצב הגלגלים�

15�10...............................................צמיגי שלג�

15�10..................שרשראות שלג לצמיגים�

5�10........................................................שמן מנוע

18�10..........................................תחזוקה כללית

31�6..............................בת הילוכים ידנית*תי

בת הילוכים אוטומטיתתי

INVECS-II 6A/Tתכת בקר (מער

אלקטרונית חכמה וחדשנית

33�II*(.........................................................6כב לר

בת הילוכים רציפהתי

INVECS-III  6CVTתכת בקר (מער

       אלקטרונית חכמה וחדשנית

39�III*(........................................................6כב לר

45�6.............................................................הפעלה

47�6......................................מצבי בורר הילוכים

בתחשת תקלה בתיכאשר מתר

37 �6.....................................הילוכים אוטומטית

בתחשת תקלה בתיכאשר מתר

44�6..............................................הילוכים רציפה

3�5......................ב תכליתית (סוג 1)תצוגה ר

20�5....................ב תכליתית (סוג 2)תצוגה ר

הרשימת נוריות חיווי, נוריות אזהר

בותצוגת מסך מידע (תצוגה ר

29�5...........................................תכליתית סוג 1)

הרשימת נוריות חיווי, נוריות אזהר

בותצוגת מסך מידע (תצוגה ר

46�5.......................................... תכליתית סוג 2)

כב המצוידיםתצוגת מסך מידע (כלי ר

52�5...............................ב תכליתי סוג 1)בצג ר

6�5....................................מסך הודעות קופצות

6�5..........................................................מסך מידע

20�5...................ב תכליתית (סוג 2)תצוגה ר

ת


