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קריאת ספר הוראות ההפעלה
שתוכל  # כדי  רכבך,  של  האחרים  המאפיינים  ואת  הדגם  שם  את  מכיר  שאתה  וודא  נא 

לקרוא את התיאורים הישימים, המזוהים בספר הפעלה זה על פי סוג הרכב, הדגם שלו 
ודגם המנוע שלו. 

ובשיפורים, שייתכן שנוספו לאחר הכנת הספר הזה, הסברים  # עקב השינויים במפרטים 
ואיורים מסוימים, בספר הפעלה זה, עשויים לא לחול על הרכב שלך.

לכל אורך הספר, נעשה שימוש בסמלים הבאים: #
: ציוד אופציונלי   

: רכב בעל הגה שמאלי  LHD  
: רכב בעל הגה ימני  RHD  

: דרישה מהקורא להתייחס לעמוד שמספרו מצוין.   
תחת  # המופיעים  נוסף,  ומידע  חשובות  זהירות  הוראות  מכיל  זה  הפעלה  הוראות  ספר 

ארבע הכותרות הבאות, המזהות את אופיים של ההוראות והמידע.

 סכנה
אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת טיפול בחומר העלול להיות מסוכן, 

כגון נוזל למצברים ותוספים לנוזל הקירור.

 אזהרה
לא  אם  במוות,  או  בפציעה  להסתיים  העלולות  זהירות  הוראות 

תפעל על פיהן.

 זהירות
הוראות זהירות שאם לא תפעל על פיהן עלולות להסתיים בנזק או 

בהרס הציוד או החלקים.

 שים לב:
הצעות/המלצות או מידע נוסף, לשימוש יעיל יותר בציוד או להבנה 

טובה יותר.
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המלצות לנהיגה

מספר זיהוי הרכב ומספר המנוע
אם יוצגו בעת הזמנת התיקון או החלפים, מספר 
עיבוד  על  יקלו  המנוע  ומספר  הרכב  של  הזיהוי 

מהיר וחלק של דרישותיך.
1 )V.i.n( מספר זיהוי הרכב

המסגרת  על  מופיע  הרכב  של  הזיהוי  מספר 
הימנית, סמוך לגלג הקדמי.

דוגמה:
00001TDF B 8 3 B E 4BT Y

מס' 
סידורי

שנת דגם*
T:2005

מפעל
D: MFTE

דגם הרכב
A: הגה ימני
B: הגה שמאלי

אירופה, פורטוגל, מיצובישי פוסו 
משאיות אירופה בע"מ

*: קוד זה ישונה כתוצאה משינויי דגם
מספר המנוע 2

• מספר המנוע מופיע בצד הקדמי של ראש 	
המנוע.
דוגמה:

     -4P10

מספר המנוע
דגם המנוע
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לוחית זיהוי

Z22118

<Crew-cab model>

Z22119

לוחית זיהוי ממוקמת בתוך תא הנהג. 	)1(

>דגם תא צוות<

לוחית הזיהוי מציגה את המידע הבא.
מספר זיהוי הרכב  )2(

משקל מועמס מרבי מותר של הרכב 	)3(
הרכב  של  מותר  מרבי  מועמס  משקל  	)4(

המשולב
משקל מרבי מותר לסרן הראשון 	)5(

משקל מרבי מותר לסרן השני 	)6(

תחזוקה

ביותר  חשובה  קבועים  במועדים  הרכב  בדיקת 
שלו.  השירות  חיי  ולהארכת  הביצועים  להגברת 
מומלץ שתאמץ לעצמך הרגל לבצע את הבדיקות 

הבאות:
בדיקות קדם הפעלה 1

בתחילת  רכבך  את  לבדוק  להרגל,  זה  את  הפוך 
הפעלתו בכל יום. זה יבטיח הפעלה נוחה.

 עמ’ 12-12
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בדיקה תקופתית 2
• מרחק 	 על  מבוססת  תקופתית  בדיקה 

הנסיעה )לפי נתוני מד המרחק המצטבר( או 
על פי תקופת השימוש )חודשים / שנים(.

בצע תמיד את הבדיקה ואת עבודות השירות 
שב-“חוברת  לתוכנית  בהתאם  המומלצות, 

השירות“ הנפרדת.
• )צינורות 	 חלפים  רשימת  מונה  מיצובישי 

ברכיבים  שמן  אטמי  גמישים,  ודלק  בלמים 
להחליף  שיש  וכד'(,  בבלמים  הקשורים 
הפעלה  להבטיח  כדי  קבועים,  במועדים 

בטוחה.
על  ישיר  באופן  משפיעים  שאלו  למרות 
בחלקים  בלאי  לאתר  קשה  הרכב,  הפעלת 

אלו, בבדיקות רגילות.
ולטפל בקביעות בצינורות הגומי  יש לבדוק 
או  הבלמים  מערכת  של  במיוחד  הגמישים, 
הדלק. כיוון שהם עלולים להירקב, להתנפח, 
להשתפשף או להיסדק במשך הזמן, הכרחי 
שייבדקו בקביעות על ידי מכונאים, בהתאם 
התקופתיות“,  הבדיקות  “תוכנית  לפרק 
הבטיחות.  למען  קבועים,  במועדים  ויוחלפו 
עת  בכל  גמישים,  צינורת  מייד  להחליף  יש 

שהם שחוקים או סדוקים.
למידע נוסף, עיין ב-“חוברת השירות“.

• בתנאים 	 קרובות,  לעתים  מופעל  הרכב  אם 
)כגון כבישים לא סלולים, אזורי חוף,  קשים 
מדבריות, אזורים הרריים, אזורים קרים וכד’(, 
בין  המרווח  את  בהתאם  לקצר  צורך  יהיה 
זמן  מרווחי  שמחייבים  רכיבים,  הבדיקות. 
מזוהים  והחלפה,  בדיקה  של  יותר  קצרים 
באמצעות “שימוש בתנאים קשים“ בטבלת 

תוכנית הבדיקות התקופתיות.

דלקים

דלקים 1
• לתקן 	 העונה  בסולר  להשתמש  הקפד 

התקינה  וועדת  ידי  על  שהוגדר   “EN590“
.)CEN( האירופית

• התואם 	 בסולר  השתמש  קרים,  באזורים 
לטמפרטורות השוררות באזור.

• הימנע מאחסון רכבך לפרקי זמן ארוכים עם 	
דלק ביודיזל במיכל הדלק.

Z01367
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 אזהרה
• לעולם אין להשתמש בתערובת של סולר או 	

אלכוהול עם בנזין כל דלק אחר, מלבד סולר 
נקי. שימוש בדלק אחר עלול לגרום לפריצת 
אש או התפוצצות. אם השתמשת בטעות 
בבנזין או באלכוהול בעת התדלוק, נקז את 

כולו ממערכת הדלק.
• יש לדומם את המנוע בזמן התדלוק.	
• אם אתה מעשן, אל תשכח לעולם לכבות 	

את הסיגריה בעת תדלוק.

 זהירות
• או 	 חלופי  בדלק  להשתמש  אין  לעולם 

בתערובת של סולר ונפט. דלק כזה הוא בעל 
תכונות סיכה ירודות. השימוש בו עלול לגרום 

לתקלות.
• לעולם אין להוסיף חומר מונע קיפאון או תוסף 	

נזק  להיות  עלולה  התוצאה  לדלק,  אחר 
למערכת המזרקים.

• אם נשם מיכל הדלק )פתח אוויר( מתלכלך עד 	
להתעוות  עלול  הדלק  מיכל  חסימתו,  כדי 
ומערכת הזרקת הדלק תיכשל. הקפד לנקותו 

בצורה סדירה.

שים לב:
למערכת  אוויר  יחדור  מדלק,  מתרוקן  הרכב  אם 
התנעת  על  יקל  לא  זה  במצב  תדלוק  הדלק. 
ממערכת  האוויר  את  תחילה  לנקז  יש  המנוע; 

הדלק.
 עמ' 13-37

 תדלוק הרכב 2

 זהירות
• כשאתה מתדלק את הרכב, היזהר שלא ייכנס 	

לכלוך למיכל הדלק.
• לאחר התדלוק, הדק את המכסה בחוזקה.	

קיבולת מיכל דלק
 FEA70 ליטרים

 FEB0>100 ליטרים >אופציה
 FEB7100 ליטרים

 FEC, FG>מיכל רזרבי, 70 ליטרים >אופציה
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פתח את המכסה )1(.. 1
המנעול . 2 לתוך  ההתנעה  מפתח  את  הכנס 

וסובב אותו שמאלה )נגד כיוון השעון(.
הסר את המכסה )2( על ידי סיבובו בכיוון החץ . 3

)שמאלה(.
הפוכה.  פעולה  ידי  על  המכסה,  את  החזר 

הדק בחוזקה.

adblue®

Z20975

bluetec® טיפול בכלי רכב בעלי מערכת

השתמש רק ב-®AdBlue כחומר העזר לטיהור גזי 
 AdBlue®<. מערכת  בעלי  רכב  >כלי  הפליטה 
קטליטית  הפחתה  במערכת  פועל   AdBlue®

סלקטיבית )SCR( לשם הפחתת תחמוצת חנקן 
.)NOx(

במדינות או אזורים מסוימים, חל איסור בחוק על 
שימוש בכלי רכב המצוידים במערכת SCR אם זו 

.)AdBlue®( צורכת חומרי מיחזור למיניהם
®AdBlue עלולה גם לגרום  הפעלת רכב זה ללא 
המועדפים  ההפעלה  או  הרכישה  תנאי  לפקיעת 

במדינת/אזור רישומו או פעולתו.

>BlueTec® כלי רכב בעלי מערכת<
ה-®AdBlue מוזרק במשתיק לתוך גזי הפליטה על 
בגזי  חנקן(  )תחמוצת   NOx-ה את  לפרק  מנת 
רמת  את  להפחית  ובכך  וחנקן  למים  הפליטה 

.NOx-ה
 עמ‘ 5-55
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 אזהרה
®adblue הוא חסר צבע, ריח, שקוף, אינו מזיק 

)אוריאה 32.5%, מים 67.5%; טמפרטורת קיפאון 
בא  וזה  נזק במידה  כל  ייגרם  כך שלא   ,)-110c
ואנשים  יתכן  אופן,  בכל  גופך.  עור  עם  במגע 
מסוימים בעלי עור רגיש עלולים במקרים נדירים 

לסבול מפריחה, על כן פעל בצורה הבאה:
• אם ®adblue בא במגע עם עור הגוף, שטוף 	

או  אותו במים. אם חל שינוי כלשהו בעור 
שזה כואב לך, פנה מייד לקבלת סיוע רפואי.

• שתי 	 שתה   ,adblue® בלעת  בטעות  אם 
כוסות מלאים של מים או חלב ופנה מייד 

לקבלת טיפול רפואי.
• מייד 	 שטוף  לעיניך,   adblue® חדר  אם 

ופנה לקבלת סיוע  נדיבה של מים  בכמות 
רפואי.

:AdBlue®

 Verband der של  מסחרי  רישום  סימן 
)VDA( Automobilindustrie e.V.

®adblue בשימוש 1

לתקן העונה   AdBlue®-ב להשתמש   הקפד 
.ISO 22241

ISO: ארגון תקינה בינלאומי.

 זהירות
לבצע את  אין   adblue®-נעשה שימוש ב כאשר 
נזק  לגרום  עלול  הדבר  שכן  הבאות  הפעולות 
נורת   .  bluetec® הפליטה  גזי  טיהור  למערכת 
למקרה  להזהירך  כדי  תידלק  )כתומה(  האזהרה 

שלא תקפיד על אמצעי זהירות אלו.
• 	.adblue®-אל תדלל את ה
• אל תערבב ®adblue עם מגיב כימי אחר.	
• אל תשתמש ב-®adblue שאינו עונה לתקן 	

.iso 22241
• שימוש בנוזל אחר במקום ®adblue המומלץ, 	

שלא  אלו  כדוגמת  בתנאים  ברכב  נהיגה  או 
תורמים  במכוון   adblue®-ב שימוש  נעשה 

לפגיעה חמורה בחוק.
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2 adblue® מילוי 

 אזהרה
אין לשפוך למיכל האוריאה כל חומר אחר מלבד 
או  סולר  לשפוך  אין  לעולם  במיוחד,   .adblue®

בנזין לתוך מיכל האוריאה משום שזה עלול לגרום 
גזי  טיהור  למערכת  נזק  להסב  או  אש  לפריצת 

.bluetec® הפליטה
אם בטעות הוספת למיכל האוריאה כל נוזל אחר 
®adblue, סובב מיד את מתג ההתנעה  שאינו 
מורשה,  מוסך  עם  קשר  וצור   “Lock“ למצב 
מומלץ מרכז שירות של מיצובישי פוסו על מנת 

לנקז את הנוזל הלא נכון ולבדוק את הרכב.

 זהירות
אל תשעין את רגלך על מיכל האוריאה משום שזה 

עלול להסב נזק למיכל ו/או לחיישנים שעליו.

שים לב:
• מיכל 	 עד הסוף את  בו, מלא  לפני השימוש 

.AdBlue®-ה
• מומלץ שתרכוש מיכל ®AdBlue נייד למקרה 	

שמיכל האוריאה מתרוקן.
• מורשה, 	 מוסך  בכל  לרכוש  תוכל   AdBlue®

מומלץ במרכז שירות מיצובישי פוסו.
12 ליטריםקיבול מיכל האוריאה 

1 . “LOCK“ למצב  ההתנעה  מתג  את  סובב 
)נעילה -OFF( לשם הדממת המנוע.

נגב כל לכלוך, בוץ או כל לכלוך אחר המצוי . 2
בקרבת פתח המילוי.

סובב את המכסה שמאלה והסר אותו.. 3
תוך שימת לב למד הכמות, מלא AdBlue עד . 4

לסימון FULL )מלא( שעל המיכל

 זהירות
• 	 .adblue אל תשתמש במיכל פלדה לאחסון

חומר  ויוצר  הפלדה  עם  מגיב   adblue®-ה
 adblue®-ב מיכל  ממלאים  אם  משתך. 
גזי  טיהור  מערכת  זה,  משתך  חומר  המכיל 

הפליטה ®bluetec תינזק.
• 	 adblue® במיכלים וכלים המשמשים לאחסון

אין להשתמש למטרות אחרות. באלו עלולים 
השפעה  להם  שתהיה  מזהמים  להישאר 
לחוסר  ויגרמו   adblue®-ה על  שלילית 

אפשרות התנעה של המנוע.
סיבובו . 5 ידי  על  בבטחה  המכסה  את  התקן 

ימינה.

שים לב:
אותו  נגב  המילוי,  במהלך   AdBlue® נשפך  אם 

במטלית ושטוף את האזור במים.

Z20976

Z20977
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שים לב:
• האזהרה 	 נורת  ריק,  האוריאה  מיכל  כאשר 

 תהבהב, בצג הרב תפקודי מופיע  
חיווי )אדום( וכוח המנוע מוגבל. לאחר מילוי 
®AdBlue במיכל אוריאה ריק, נורת האזהרה 

 עשויה להבהב לפרק זמן מסוים והחיווי 
הרב  בצג  מוצג  להיות  עשוי  )האדום(   
 )On( תפקודי לפרק זמן מסוים מרגע פתיחת
האזהרה  נורת  בהמשך,  ההתנעה.  מתג 

והחיווי ייעלמו.
• כאשר מיכל האוריאה מתרוקן במזג אוויר קר, 	

הקפד לבדוק שהחיוויים לעיל נעלמים לפני 
החניית הרכב לפרק זמן ארוך.

3 adblue® אחסון 
• אטום את מיכל תמיסת האוריאה ואחסן אותו 	

במקום סגור, מאוורר היטב והרחק מקרינת 
צריכה  האחסון  מקום  טמפרטורת  השמש. 

.25°C-5° לC– להיות בין

 אזהרה
שוררת  בהם  במקומות   adblue® תאחסן  אל 

טמפרטורה גבוהה.
עשוי   adblue®-ה גבוהה,  הטמפרטורה  אם 
לשחרר אמוניה שהיא רעילה. כאשר מאחסנים 
את המיכל, אטום אותו. כמו כן, פתח אותו במקום 
פתוח ומאוורר היטב. אם נפלט ריח חריף מהמיכל, 

אל תעבור לידו ללא תשומת לב וזהירות.

שים לב:
• אתה יכול להשתמש ב-®AdBlue קפוא, בלי 	

לאבד איכות, לאחר שתאפשר לו להפשיר.
• אם תאטום את המיכל כדי למנוע אידוי של 	

המים, איכות ה-®AdBlue לא תשתנה.
• הוא 	 דליק,  נוזל  אינו   AdBlue®-שה למרות 

ויחומם  במקרה  חריף  ריח  לפלוט  עלול 
פריצת  כתוצאה מאש, למשל. במקרה של 
למקום  המיכל  את  דיחוי  ללא  העבר  אש, 

בטוח.
• 	 AdBlue® לשאת  או  לאחסן  מאוד  מומלץ 

במיכל המקורי בו הוא נמכר. אם הדבר בלתי 
במיכל  להשתמש  יכול  גם  אתה  נמנע, 
פוליפרופילן, המשמש בדרך כלל למי שתייה, 
או בדומיו, אולם עליך להקפיד בטרם השימוש 

שהוא אינו מכיל מים או מזהמים אחרים.

 זהירות
אם  מזוהה.  לא  במיכל   adblue® תאחסן  אל 
מכן  ולאחר  פלדה  במיכל  מאוחסן   adblue®-ה
משתמשים בו למילוי, חומר משתך הנוצר על ידי 
גזי  טיהור  למערכת  נזק  ייסב  הכימיות  התגובות 

.bluetec® הפליטה
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• אל 	 ולהתייחס  לטפל  חובה  השלכתו,  בעת 
ה-®AdBlue כאל פסולת תעשייתית.

 זהירות
ים או  ®adblue לתוך אגמים, ביצות,  אל תשליך 

נהרות שכן הוא עלול לגרום לזיהום הסביבה.
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טיפול ברכב חדש

משפיע  חדש  כשהוא  ברכבך  תטפל  שבו  האופן 
השירות  חיי  אורך  ועל  בהמשך  ביצועיו  על  רבות 

שלו.
טיפול  בעת  הבאים,  הזהירות  אמצעי  על  הקפד 

ברכב חדש.
מהירות מנוע מרבית בתקופת ההרצה 1

כדי למנוע עומס יתר על מנוע חדש, במהלך 1,000 
לזה  שלו  הסל“ד  את  הגבל  הראשונים  הק“מ 

המפורט להלן.
שלב,  אחר  שלב  רכבך  את  הרץ  מכן,  לאחר 

במהירויות שונות, החל מההילוכים הנמוכים.

מרבית  מנוע  מהירות 
2,800 סל"דבמהלך תקופת ההרצה

מניעת בעיות ותאונות

• שימוש 	 קבועים.  במועדים  שמנים  החלף 
ממושך בשמן מזוהם עלול לגרום להיתפסות 
אחרות.  רציניות  לבעיות  או  המסבים 
השתמש רק בשמן וחומרי סיכה המומלצים 
בספר זה. שימוש בשמן אחר או בחומר סיכה 

אחר עלול לגרום לתקלות ולבעיות אחרות.
• מסננים 	 גופי  או  מסננים  נקה  או  החלף 

סינון  גופי  או  מסננים  קבועים.  במועדים 
סתומים או פגומים עלולים לפגום בביצועים 

או לגרום לתקלת מנוע.
• בחלפים 	 תמיד  השתמש  החלפה,  לצורך 

לסמוך  תוכל  פוסו.  מיצובישי  של  מקוריים 
עליהם, כיוון שאיכותם מובטחת על ידי חברת 

מיצובישי פוסו משאיות ואוטובוסים.
כל החלפים המקוריים של מזוהים באמצעות 
הסימן שבאיור או ארוזים בתוך קרטון הנושא 

את אותו הסימון.

 זהירות
בשל מספרם הרב של האביזרים, כמו גם חלפים של 
היצרן  לא  בשוק,  הקיימים  שונים  יצרנים 
Mitsubishi Fuso )להלן MFtbc( ולא היבואן 
יכולים לבדוק האם הושפעה בטיחות הנסיעה של 

רכבך כתוצאה מהתקנתם של חלקים אלו.
גם אם איכות החלקים מובטחת באופן רשמי או אם 
התקנתם של חלקים אלו מאושרת על ידי גוף רשמי 
שבטיחות  להניח  צריך  אינך  רכב,  כלי  לבדיקת 
הנהיגה ברכב שלך לא תיפגם. נא לזכור שלא האדם 
המאשר ולא הרשויות הנ“ל כפופים לכתבי אחריות.

Z10153
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 Mitsubishi של  מקוריים  ואביזרים  חלקים  רק 
מרכז  או  מורשה  מוסך  ידי  על  שהותקנו   ,Fuso
שירות של Mitsubishi Fuso, מספקים בטיחות 
מיטבית. האמור ישים גם אם נעשים שינויים בכלי 
רכב סטנדרטיים. לבטיחותך האישית, את השינויים 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך  לבצע  יש 
.MFtbc בהתאם להמלצות Mitsubishi Fuso

• כשאתה 	 הגלגל,  כיסוי  על  מדריכה  הימנע 
עולה לרכב או יורד ממנו.

• ברציפות 	 המתנע  את  תפעיל  אל  לעולם 
לפרק זמן העולה על 15 שניות. הדבר עלול 
לחריכת  או  המצבר  להתרוקנות  לגרום 

המתנע.
• עם תיבת הילוכים ידנית, שלב באיטיות את 	

המצמד בתחילת הנסיעה. שילוב מהיר מדי 
של המצמד עלול לגרום לקיצור חיי השירות 

של קו ההינע.
• בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית, לעולם 	

על  נשענת  רגלך  כאשר  ברכב  תנהג  אל 
דוושת המצמד. נוהג זה יגרום לא רק לאובדן 
של  השירות  חיי  את  יקצר  גם  אלא  כוח, 

דיסקות המצמד, עקב שחיקה טרם זמנה.
• האט 	 משובשים,  כבישים  על  נוהג  כשאתה 

במידת הצורך והימנע מגבשושיות ושקעים 
בכביש, עד כמה שניתן.

• לאחר 	 הגלגלים,  את  לסבסב  תמשיך  אל 
חפץ  או  מטלית  הנח  אבד.  המשיכה  שכוח 
להבטיח  מנת  על  לצמיגים,  מתחת  דומה 

משיכה מספקת כדי לנוע לפנים.
• את 	 לנתק  תנסה  אל  בתנועה,  הרכב  בעוד 

רכב  )כלי  סרק  להילוך  להחליף  או  המצמד 
ואל תשלב את  ידנית(  הילוכים  בעלי תיבת 
עם  רכב  )כלי   “N“ בהילוך  ההילוכים  ידית 
אל  לעולם  כן,  כמו   .)DUONIC® מערכת 

תפעיל את הרכב עם מנוע דומם.

 אזהרה
אם מדוממים את המנוע בשעה שהרכב בתנועה, 
סכנה.  כדי  עד  יעילים  לבלתי  יהפכו  הבלמים 

בנוסף, ההיגוי יהפוך לאיטי וקשה באופן מסוכן.

• או 	 בריחות  מוזרים,  ברעשים  תבחין  אם 
ברעידות, עצור מייד כשהדבר בטוח ובדוק את 

הרכב, לאיתור סיבות אפשריות.
• בזמן נסיעה בעליות או במורדות תלולים, שים 	

לב לסיבובי יתר של המנוע העלולים להתרחש 
או כאשר מהירות הרכב  הילוך  הורדת  בעת 

גבוהה מדי.
• בצורה 	 לנצל  נסה  במורד,  נוסע  כשאתה 

מרבית את תכונות בלם המנוע ובלם הפליטה.
• אם נדלקה נורת אזהרה אדומה, נשמע אות 	

בצורה  מתנהג  שהרכב  או  קולי,  אזהרה 
חריגה, עצור את הרכב במקום בטוח, הקרוב 

ביותר, וחקור את הסיבה.
 עמ' 6-18, 6-26
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• במזג אוויר קר, ודא שאתה משתמש בשמן 	
לטמפרטורה  מתאימה  צמיגות  בעל 
החיצונית. כמו כן, בדוק את הריכוז הנכון של 
תוספים לנוזל הקירור ולנוזל ניקוי השמשה 
של  הסגולי  המשקל  את  הקדמית, 

אלקטרוליט המצבר וכד‘.
• אל תישא מיכלי דלק או פחיות תרסיס בתוך 	

תא הנהג.

 אזהרה
ביותר,  דבר מסוכן  היא  דלק בתא הנהג  הובלת 
כיוון שעלייה בטמפרטורה בתוך תא הנהג עלולה 

לגרום להתלקחות אדי הדלק או לקרע במיכל.

• דומים 	 דברים  או  קישוטים  תצמיד  אל 
לשמשה הקדמית.

 אזהרה
הצמדת קישוטים או דבר דומה לשמשה הקדמית 
עלולה לפגום ביכולת הנהיגה ובראות. בנוסף, כל 
לפעול  עלול  על השמשה  בואקום  התקן תלייה 

כעדשה ולגרום להתלקחות.

• עומס 	 המרבי.  ההעמסה  מכושר  תחרוג  אל 
תוך  הרכב  חלקי  על  עודף  ללחץ  גורם  יתר 
הימנע  כן,  כמו  שלהם.  השירות  חיי  קיצור 
מטען  הרכב.  של  נכונה  לא  מהעמסה 
שהועמס בצורה לא נכונה, לא רק שהוא לא 
לא  לחלוקה  גם  לגרום  יכול  הוא  אלא  יציב, 
לגרימת  מכך,  וכתוצאה  המשקל  של  שווה 

נזק לרצפת ארגז המטען ולמסגרת.

 אזהרה
• כשאתה קושר מטען בחבל או מכסה אותו 	

בברזנט, ודא שלא החבל ולא קצות הברזנט 
ייתלו בין תא הנהג לבין רצפת תא המטען: 
רופפת,  בצורה  התלויים  ברזנט,  או  חבל 

עלולים להידלק מחום המנוע.
• דומים, 	 הימנע מהצבת קרשים או חפצים 

במרווח שבין רצפת תא המטען והמסגרת: 
החום הנפלט מצינור הפליטה עלול לגרום 

להם לעלות באש.
• בשעת פריסת הברזנט, הקפד שלא יכסה 	

ולא  המנוע  של  האוויר  יניקת  צנרת  את 
יישאב לתוכה.

• בשעת העמסת מטען כבד, נקוט באמצעים 	
כן,  כמו  החלקתו.  את  שימנעו  מתאימים, 
לחזקו  כדי  קשירה  באמצעי  השתמש 

במקומו.



1-14      המלצות לנהגים

שים לב:
אספקת המתח של רכבך היא 12 וולט.

השתמש בציוד רדיו 12 וולט.
• בעצמך. 	 חשמלי  חיווט  להתקין  תנסה  אל 

מורשה  במוסך  זאת  עשה  זאת,  במקום 
לאזור מגוריך, מומלץ במרכז  ביותר  הקרוב 

.MITSUBISHI FUSO שירות

 זהירות
אם אתה מחנה את הרכב ברחוב לשם העמסת/
ויותר ממחצית התאורה האחורית  פריקת מטען, 
מוסתרת על ידי חלקים נעים של המרכב האחורי 
)דלת אחורית וכדומיה(, הקפד להשתמש במשולש 
הרשויות  ידי  על  אחר  מומלץ  כלי  כל  או  אזהרה, 
בפני  מיקומך  על  להתריע  מנת  על  המקומיות, 

הנהגים האחרים בכביש.
• כנגד 	 נלחץ  הקדמיים  הגלגלים  אחד  כאשר 

שפת מדרכה או חפץ דומה וכתוצאה מכך, 
אינו ניתן להזזה, אל תנסה לסובב את גלגל 
לתקלה  לגרום  עלול  הדבר  בכוח.  ההגה 

בתיבת ההגה.
• אל תחזיק את גלגל ההגה מסובב לגמרי לצד 	

שניות.   10 על  העולה  זמן  לפרק  כלשהו, 
הגה  במערכת  לתקלות  לגרום  יכול  הדבר 

הכוח.
• לעולם אל תנסה לכוונן את המנוע בעצמך. 	

לפני  אופטימאלית,  בצורה  כוונן  המנוע 
עזיבתו את שערי המפעל. כוונונים שגויים לא 
רק יגרעו מביצועי המנוע, אלא גם מחמירים 
ומגבירים  הפליטה  ממערכת  הפליטות  את 

את רעש הפליטה.
• חשמליים, 	 בהתקנים  שימוש  עושה  הרכב 

המוגנים מספיק מפני הפרעות גלי רדיו. יחד 
עליך להתייעץ עם מוסך מורשה,  זאת,  עם 
 ,MITSUBISHI FUSO שירות  מרכז  מומלץ 
או  רדיו  לשידורי  ציוד  להתקין  ברצונך  אם 
חזקים,  רדיו  גלי  המפיקים  אחרים  התקנים 
כיוון שהם עלולים להשפיע לרעה על ביצוע 

הציוד האלקטרוני של הרכב.

 אזהרה
אם החיווט הותקן בצורה לא נכונה בעת התקנתו 
של התקן חשמלי שנרכש בנפרד, הציוד שהותקן 
ואף  תקינה  לא  בצורה  לפעול  עלול  במקור 
המעגל  של  יתר  התחממות  עקב  להתלקח, 

החשמלי.
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• לצורך 	 הרמה  במגנט  שימוש  נעשה  אם 
עלול  שלו  המגנטי  השדה  המטען,  פריקת 
אם  החיישנים.  בפעולת  לתקלות  לגרום 
נא  היוועץ  מיוחדת,  בסביבה  משמש  הרכב 
שירות  מרכז  מומלץ  המורשה,  המוסך  עם 

.MITSUBISHI FUSO
בעת התקנה של משטח, מסיט רוח או ציוד 
אחר על גג תא הנהג, השתמש בחורים שעל 
הציוד  משקל  זו.  למטרה  סופקו  ואשר  הגג 
להיות  חייב  שעליו,  המטען  כולל  המותקן, 

פחות מ-50 ק“ג.
הברגים )M8x1.25(, הדיסקיות, אטמי הגומי 
וחלקים אחרים המשמשים להתקנת הציוד 

חייבים להיות מסוג החומר המוגדר לכך.
לאחר ההתקנה, יש לאטום לגמרי את היקף 

הברגים, בחומר איטום.
מורשה,  למוסך  לפנות  נא  נוסף,  למידע 

.MITSUBISHI FUSO מומלץ מרכז שירות
• ברכב. 	 כלשהם  שינויים  לבצע  תנסה  אל 

והחלקים  ירודים  יהיו  ותפקודו  ביצועי הרכב 
לעמוד  שלא  עשויים  שהורכבו  החדשים 
בדרישות של התקנות החוקיות. אם ברצונך 
המוסך  עם  התייעץ  כלשהו,  אביזר  להרכיב 
 MITSUBISHI מורשה, מומלץ מרכז שירות 

.FUSO

טיפול בכלי רכב המצוידים במעגלי מתח 
של 12 ו-24 וולט

>כלי רכב בעלי מאזן מצברים )equalizer(< אם יש 
ברכב מאזן מצברים, רכבך מצויד במעגלי 12 ו-24 
וולט. באספקת מתח של 12 וולט נעשה שימוש 
על ידי ציוד בתא הנהג ובאספקת 24 וולט על ידי 

ציוד המותקן על מרכב הרכב.
ראה פרק “כאשר נשרף נתיך“ בעמוד 13-9.

 זהירות
לפני התקנת ציוד חשמלי ברכב, היוועץ עם מוסך 
 Mitsubishi שירות  מרכז  מומלץ  מורשה, 
Fuso. אם אתה מבצע חיווט בעצמך לשם התקנת 
לגרום  עלול  הציוד  מסחרית,  הזמין  חשמלי  ציוד 
לתקלות או להתחממות יתר של החיווט והתוצאה 

עלולה להיות פריצת אש במקרה הגרוע ביותר.

שים לב:
• אם המצבר התרוקן, השתמש ברכב עזר בעל 	

המנוע  התנעת  לשם  וולט   12 מערכת 
בכבלים. אל תשתמש ברכב עזר בעל מערכת 
24 וולט. ראה בפרק “במקרה של התרוקנות 

המצבר“ בעמוד 13-34.
• כאשר מחליפים מצבר, פעל על פי התהליך 	

ראה  זה.  הפעלה  הוראות  בספר  המתואר 
בפרק “מצבר – בדיקה“ בעמוד 12-84

Z22224
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נהיגה במדינות זרות

מדינות  כי  היקרים  לקוחותינו  בפני  לציין  חשוב 
רכב  כלי  תכנון  דורשות  העולם  ברחבי  שונות 

שיתאים יותר לתנאים הקיימים אצלן.
לפני  לפנות  נא  כלשהן,  שאלות  מתעוררות  אם 
מגוריך,  לאזור  הקרוב  המורשה  למוסך  הנסיעה, 
MITSUBISHI FUSO, כדי  מומלץ למרכז שירות 

לקבל מידע על המדינה שאתה עומד לבקר בה.
התנאים או התקנות המקומיים עשויים להשתנות 

ממדינה למדינה, בצורה הבאה:
• סוגי 	 המכסות  תקנות  או  מקומיים  תנאים 

דלק וחומרי סיכה עשויים לא להתאים לרכב 
שלך. אם תשתמש בדלקים או בחומרי סיכה 

לא מתאימים, עלול להיגרם נזק לרכב.
• הנהיגה 	 תנאי  או  המקומיות  התקנות  עקב 

במקרים  צורך,  שיהיה  ייתכן  השונים, 
מסוימים, לבצע מספר שינויים ברכבך.

• המסוים 	 לרכב  המתאים  לקוחות,  שירות 
העובדה  עקב  זמין,  יהיה  שלא  ייתכן  שלך, 
שהיבואן אינו מפיץ את מלוא סדרת הדגמים 
של  מסוימים  שחלקים  ייתכן  כן,  על  שלנו. 

רכבך לא יהיו זמינים.
נוחות,  אי  לך  לגרום  עלולים  כאלו  שמצבים  כיוון 
הקרוב  המורשה  המוסך  עם  עליהם  לדון  עליך 
לפני  פוסו,  מיצובישי  יבואן  עם  או  מגוריך  לאזור 

נסיעתך למדינות זרות.

הגנה על הסביבה

לקיחת כלי הרכב בסוף חיי השירות שלהם.
ממך  ניקח  אנו  ארוכים,  שירות  חיי  של  בסיומם 
גריטתה על פי תקנות  חזרה את הקאנטר לשם 
איכות הסביבה של EU הנוגעות לגריטת כלי רכב 

ועל פי התקנות הישימות בישראל.
כמובן שיש עוד המון זמן עד שנגיע לכך.

המיועדים  רכב  כלי  הלאומיות,  התקנות  פי  על 
טון,   3.5 הוא  המותר  המרבי  שמשקלם  לגריטה 
יוצרה  הקאנטר  משאית  חזרה.  להילקח  חייבים 
למיחזור  הנוגע  בכל  החוק  לדרישות  בהתאם 
ושימוש חוזר בחלקים למשך מספר שנים. רשת 
שרכבך  יבטיח  פירוק  ומוסכי  החזרה  מרכזי  של 
ימוחזר בצורה ידידותית לסביבה. השיטות לשימוש 
מתפתחות  רכב  כלי  ובחלקי  רכב  בכלי  חוזר 
ומשתפרות כל הזמן, ולכך נתנו מראש את הדעת 
החוק  בדרישות  שתעמוד  כך  הקאנטר  בתכנון 

העתידיות.
באתר להשיג  ניתן  נוסף   מידע 
מיבואן  ישירות  או   www.mitsubishifuso.com

Mitsubishi Fuso בישראל.
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מדבקות האזהרה והזהירות מציגות מידע חשוב.
• ודא שקראת אותן, לפני שתשתמש ברכב.	
• וקריאתה 	 התקלפה  כלשהי  מדבקה  אם 

קשה, אם היא מגורדת או פגומה בכל צורה 
את  ליידע  נא  לחלוטין,  קולפה  או  אחרת 
שירות  מרכז  מומלץ  המורשה,  המוסך 
האזהרה  מדבקות   .MITSUBISHI FUSO
והזהירות מתייחסות לרכב עצמו ולא לציוד 
מדבקות  על  למידע  עליו.  שהורכב  כלשהו 
לציוד  המתייחסות  זהירות,  או  אזהרה 
הוראות  בספר  עיין  נא  ברכב,  שהורכב 

ההפעלה לנהג, שסופק על ידי יצרן הציוד.
• עשוי 	 עליהם  והמידע  התוויות  מיקום 

להשתנות בהתאם לדגם הרכב.
בדוק את המידע בכל תווית המצויה ברכבך.
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מיקומים בתא הנהג

סביב מושב הנהג 1

עמ' סימוכיןמידע קטגוריהמיקום 

)1(

4-10טיפול בכרית האוויר של מושב הנהג  אזהרה

5-47, 5-56טיפול במערכת מסנן חלקיקי דיזל עם בקרת חידוש אזהרה

5-12טיפול במערכת ISS )הדממת סרק והתנעה(  זהירות

1-6טיפול ב-®AdBlue >כלי רכב בעלי מערכת ®BlueTec< זהירות

4-10טיפול בכרית האוויר של מושב הנוסע  אזהרה)2(

 זהירות)3(
הגבלת מהירות על ידי התקן הגבלת מהירות

5-47>כלי רכב עם התקן להגבלת המהירות<

5-47, 5-56טיפול בנורת ביקורת מסנן חלקיקי דיזל אזהרה)4(

12-21בדיקת מפלס שמן המנוע אזהרה)5(

13-9שימוש בנתיך ייעודי אזהרה)6(

4-10טיפול בכרית האוויר של מושב הנוסע  אזהרה)7(

Z22120
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דלת 2

Z22121

עמ' סימוכיןמידעקטגוריהמיקום 

8-2טיפול במעביר הכוח )PTO(  זהירות)1(

5-20טיפול ב-®DUONIC >כלי רכב בעלי מערכת ®DUONIC< אזהרה)2(

-טיפול ב-LSV >כלי רכב עם LSV<ערך תקני)3(

8-5טיפול במערכת 4WD >FG< זהירות)4(

טיפול ב-LSV >כלי רכב עם LSV< זהירות)5(
מעגלי מתח 24 וולט

>כלי רכב בעלי מאזן מצברים<
1-15
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מושב  3 של  אחורי  צד  נהג,  דלת  קורת 
הנוסע ומושב אחורי

עמ' סימוכיןמידעקטגוריהמיקום 

12-65לחץ אוויר בצמיגיםערך תקני)1(

12-72טיפול בדיפרנציאל מוגבל החלקה  אזהרה)2(

12-67טיפול במגבה אזהרה)3(

4-5טיפול במזגן אוויר אחורי זהירות)4(

<Single-cab models: Rear of assistant drivre’s seat>

<Crew-cab models: Below bottom seat>

Z22122

>דגמים בעלי תא יחיד: צד אחורי של מושב הנוסע<

>דגמי תא צוות: מתחת לתחתית המושב<
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מיקומים מחוץ לתא הנהג

במסגרת של ציוד חיצוני 1

Z22123

עמ' סימוכיןמידע קטגוריהמיקום 

1-4טיפול בכרית האוויר של מושב הנהג זהירות)1(

6-4קיבולת מיכל דלק זהירות)2(

 זהירות)3(
איסור עמידה על מיכל האוריאה

>BlueTec® 1-6>כלי רכב בעלי מערכת

1-6טיפול ב-®AdBlue >כלי רכב בעלי מערכת ®BlueTec< זהירות)4(

 זהירות)5(
שמן לשימוש ב-LSD )דיפרנציאל מוגבל החלקה( 

>LSD 12-29>כלי רכב בעלי

12-84טיפול במצברים סכנה)6(

 זהירות)7(
טיפול בכלי רכב המצוידים במעגלי מתח של 12 ו-24 וולט

1-15>כלי רכב בעלי מאזן מצברים<

13-9בדיקת מפלס שמן המנוע אזהרה)8(
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מחוץ לתא הנהג והמנוע 2

Z21197

עמ' סימוכיןמידעקטגוריהמיקום 

 אזהרה)1(
טיפול בתפקוד הרכנת תא הנהג

12-8>כלי רכב למעט בעלי תא נהג צוות<

12-54טיפול במכסה לחץ אזהרה )2(

12-21בדיקת והחלפת שמן מנוע זהירות)3(

 זהירות)4(
שמן לשימוש במצמד ובתיבת ההילוכים 

>DUONIC® 12-25>כלי רכב עם מערכת
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3. פתיחה וסגירה
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מערכת נעילה מרכזית ........................................................................................................................ 3-7
כניסה לרכב ויציאה ממנו ................................................................................................................. 3-11
זכוכית חלון הדלת ............................................................................................................................. 3-13
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מפתח התנעה

מסופקים שני מפתחות זהים. ביכולתך להשתמש 
נעילה/שחרור  לשם  אלו  ממפתחות  אחד  בכל 
נעילה של הדלתות וכן להתנעת/הדממת המנוע.

• אנא רשום את מספר מפתח ההתנעה.	
• תוכל לרכוש מפתחות התנעה נוספים, אם 	

המוסך  לידיעת  הזה  המספר  את  תעביר 
 Mitsubishi המורשה, מומלץ למרכז שירות 

.Fuso

Z20927
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 משבת מנוע
)התקן מניעת גניבה(

משבת מנוע 1
• משבת המנוע הוא אמצעי למניעת גניבה של 	

הרכב. הוא מונע את התנעת המנוע אלא אם 
נעשה שימוש במפתח אשר נרשם במערכת.

• משבת המנוע מתחיל לפעול אוטומטית עם 	
 "ACC" למצב  ההתנעה  מפתח  סיבוב 
)אביזרים( או "LOCK" )נעילה(. עם הפעלת 
משבת המנוע, הוא מונע את התנעת המנוע.

• המפתח שולח אות לרכב ומבטל בכך מבטל 	
את מערכת משבת המנוע וניתן להתניע את 

המנוע.

שים לב:
בנסיבות המתוארות להלן, יתכן שהרכב אינו יכול 
לקבל אות מהמפתח, שפירושו כי לא ניתן להתניע 
את המנוע, אפילו אם מסובבים את המפתח למצב 
כל  הוצא  הדבר,  קרה  אם  )התנעה(.   "START"
מפתח וכל חפץ מתכתי הנוגע במפתח, החזר את 
או  )אביזרים(   "ACC" למצב  ההתנעה  מפתח 

"LOCK")נעילה( ונסה להתניע שוב את המנוע.
אם עדיין לא תוכל להתניע את המנוע, הבא את 
הרכב לבדיקה במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 

.MITSUBUSHI FUSO

Z21327

Z20929

Z20930

• טבעת מתכתית על ראש המפתח.	

• המפתח נמצא במגע עם חלק מתכתי של 	
מפתח אחר.
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• המפתח ממוקם על ראש או בסמוך למפתח 	
של רכב אחר.

• מתג 	 או  רדיו  גלי  המפיק  מפתחות  מחזיק 
שלט רחוק של מערכת נעילה מרכזית המונח 
מערכת  של  למפתח  בסמוך  או  מעל  על 

משבת המנוע.
• סלולארי 	 טלפון  או   IC שבב  המכיל  כרטיס 

המוחזק יחד עם מפתח התנעה של מערכת 
משבת המנוע.

משדר  הכולל  אלקטרוני,  התקן  הוא  המפתח 
אותות. זכור את אמצעי הזהירות הבאים:

• אותו 	 תחשוף  ואל  המפתח  את  תכופף  אל 
לחבטות חזקות.

• אל תשאיר מפתח של מערכת משבת המנוע 	
להיחשף  היכול  הנהג  תא  של  חלק  בכל 
 600C( לקרינת שמש ישירה ולהתחמם מאוד

או מעל לכך(.
• אל תאחסן את המפתח בקרבת מגנטים או 	

מקורות מגנטיות אחרים.
• אל תפרק את המפתח ואל תבצע בו שינויים.	
• הרחק טבעות מגנטיים של מפתחות התנעה 	

מערכת  ממפתח  אחרים  מגנטיים  ופריטים 
משבת המנוע.

• אודיו, 	 לנגן  בסמוך  המפתח  את  להניח  אין 
מחשב אישי, מכשיר טלוויזיה, או כל מכשיר 

אחר המהווה מקור למגנטיות.
• מכשיר 	 באמצעות  המפתח  את  תנקה  אל 

ניקוי על-קולי.
אם אבדת את המפתח או אם ברצונך להכין מפתח 
של  שירות  למרכז  או  מורשה  למוסך  פנה  חדש, 
שישה  עד  לרשום  )ניתן   .MITSUBUSHI FUSO

מפתחות לרכב אחד(.
תצטרך להביא אתך, למוסך המורשה או למרכז 
שירות MITSUBUSHI FUSO, את כל המפתחות 
של משבת המנוע, הנמצאים ברשותך באותו זמן. 
רושמים במערכת מפתחות חדשים, אנא  כאשר 

שים לב לרשום להלן:
• בידי 	 נמחק  התנעה  מפתח  רישום  כאשר 

שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  מוסך 
MITSUBUSHI FUSO, הבא עמך את שאר 
למחוק  ברצונך  שאותם  הרכב  מפתחות 

מהמערכת.
• לא 	 ההתנעה,  מפתחות  כל  את  איבדת  אם 

ניתן יהיה לבצע רישומים נוספים, או מחיקת 
לרכוש  עליך  יהיה  מפתחות,  של  רישומים 

יחידת בקרה חדשה ומפתח התנעה חדש.

Z20931
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דלתות

 אזהרה
• פתיחת 	 לפני  תאונות,  במניעת  לעזור  כדי 

הדלתות בדוק תמיד שאין כלי רכב או הולכי 
רכב המתקרבים מאחור.

• נסיעה עם דלת פתוחה למחצה עלולה להיות 	
מסוכנת מאד.

• הדלתות 	 שכל  ודא  הנסיעה,  תחילת  לפני 
סגורות לחלוטין.

• הייה זהיר במיוחד אם אתה פותח את הדלת 	
בזמן רוחות חזקות. הרוח עלולה "לתפוס" את 

הדלת ולפתוח אותה בחבטה.
• הייה זהיר במיוחד אם אתה פותח את הדלת 	

הרכב  של  השיפוע  במורד.  נמצא  כשהרכב 
עלול לגרום לדלת להיפתח לפתע כלפי מטה.

• ילד 	 יוצא מתוך הרכב, קח אתך כל  כשאתה 
הנוסע אתך בתא הנהג. לעולם אל תשאיר ילד 
תא  בתוך  לבד  שנשאר  ילד  הנהג.  תא  בתוך 
הנהג עלול להתעסק עם הרכב ולגרום לו לנוע 
או להתלקח. כמו כן, תא הנהג מתחמם באופן 
קיצוני כשהוא חשוף לקרני השמש או במזג 
אוויר חם והילד, שנשאר בתוך תא הנהג, עלול 

לקבל מכת חום.
• כאשר סוגרים דלת, היזהר שלא תיתפס ידך או 	

כל חלק גוף אחר.

 זהירות
• אל תנענע אף דלת. הדבר עלול לגרום לשבירת 	

הדלת.
• הימנע מהפעלת כוח על הדלת בזמן פתיחתה 	

או סגירתה, אחרת הדלת עלולה להינזק.
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מבחוץ 1
• 	 )1( החיצונית  הידית  את  משוך  לפתיחה, 

כלפיך.
• השתמש במפתח ההתנעה )2( כדי לנעול או 	

לפתוח את נעילת הדלת.
• אפשרי לנעול כל דלת בנפרד, ללא שימוש 	

בדלת  או  הנהג  בדלת  ההתנעה.  במפתח 
לפנים   )3( הנעילה  מתג  את  דחוף  הנוסע, 
והחזק  החיצונית  בידית  משוך  מכן  ולאחר 
בדלת  הדלת.  סגירת  בזמן  משוכה,  אותה 
מטה   )4( הנעילה  מתג  דחוף  האחורית, 
והחזק  החיצונית  בידית  משוך  מכן  ולאחר 

אותה משוכה, בזמן שאתה סוגר את הדלת

שים לב:
נעילה או שחרור הנעילה של דלת הנהג באמצעות 
גם  גורמת  הנעילה  כפתור  או  ההתנעה  מפתח 
הנהג  דלת  של  אוטומטי  נעילה  לנעילה/שחרור 

והדלתות האחוריות )דגמי תא צוות(.
• כאשר אתה עוזב את הרכב, ודא שהסרת את 	

מפתח ההתנעה ממתג ההתנעה -וזאת כדי 
למנוע גניבה.

• כאשר 	 הדלתות,  את  לנעול  שלא  היזהר 
מפתח ההתנעה נמצא בתוך הרכב.

Z21328

Z10731

<Rear doors: Crew-cab models>

Z10732

<Rear doors: Crew-cab models>

>דלתות אחוריות: דגמים בעלי תא צוות<

>דלתות אחוריות: דגמים בעלי תא צוות<

מבפנים 2
• לסגירה, השתמש במשענת הזרוע )1(. סגור 	

את הדלת עד הסוף.
• את 	 דחוף  הנוסע,  או  הנהג  דלת  לנעילת 

הרכב.  קדמת  בכיוון   )2( הנעילה  כפתור 
לנעילת דלת אחורית, דחוף את מתג הנעילה 

כלפי מטה )3(.
• לשחרור נעילת דלת הנהג, או דלת הנוסע, 	

לכיוון  הנעילה  כפתור  את  דחוף  ופתיחתה, 
 .)4( הפנימית  בידית  ומשוך  הרכב  אחורי 
אחורית  דלת  של  נעילתה  לשחרור 
ולפתיחתה, משוך את כפתור הנעילה כלפי 

מעלה ומשוך בידית הפנימית )4(.

 זהירות
סגירת הדלת על ידי משיכה בכל חלק אחר שלה, 
למנגנון  נזק  לגרום  עלולה  הזרוע,  משענת  מלבד 

הדלת.
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מערכת נעילה מרכזית

הצהרת תאימות של המשדר האלחוטי )מתג שלט רחוק( ומקלט אלחוטי 1

U-SHIN Ltd. מצהירה בזאת כי משדר זה, דגם/סוג Tx:H7080 ומקלט דגם/סוג Rx:H7077 עונים לדרישות 
.EC/1999/5 העיקריות ואמצעים אחרים מתאימים לתקנה
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מערכת נעילה מרכזית 2
לנעול/ לך  הנעילה המרכזית מאפשרת  מערכת 
הנוסע  דלת  הנהג,  דלת  את  נעילת  את  לשחרר 
והדלתות האחוריות )בדגמים בעלי תא נהג צוות( 

על ידי הפעלת מתג בקרה בשלט רחוק.

 זהירות
לנעילה  רחוק  השלט  את  עמך  נושא  אתה  אם 
מרכזית כאשר אתה טס במטוס, הימנע מלחיצה 
את  מחזיק  אתה  אם  בשלט.  כלשהו  מתג  על 
היזהר  כלשהו,  בתיק  או  המעיל  בכיס  השלט 
שלחצן כלשהו לא יילחץ בטעות מאחר וגלי הרדיו 
המשודרים עלולים לשבש את פעולתו התקינה 

של המטוס.

 זהירות
• אין לחשוף את השלט הרחוק למים, אין לפרק 	

אותו ואין לגרום לו לחבטות, על ידי הפלתו.
• אל תשאיר את השלט במקום בו הוא חשוף 	

לקרינת שמש ישירה או היכן שהטמפרטורה 
עולה ל-600C, או מעבר לכך. הדבר יקצר את 
אורך חיי השירות של השלט הרחוק או יגרום 

לתקלות בו.

איך להפעיל את מתג השלט רחוק 3
• כוון את השלט הרחוק לכיוון מרכז תא הנהג.	
• הפעל את המתג בשלט הרחוק ממרחק של 	

עד 3 מ' ממרכז תא הנהג.
• לחץ על לחצן  לנעילת הדלתות.	
• לחץ על לחצן  לשחרור נעילת הדלתות.	
• שלחצת 	 ודא  הלחצנים,  על  לוחץ  כשאתה 

למשך שנייה אחת לפחות. אם לחצן כלשהו 
לא יפעל לאחר לחיצה אחת, לחץ עליו שוב 

לאחר שנייה אחת או שתיים.
• הלחצן 	 באמצעות  הדלתות  נעילת  לאחר 

בשלט רחוק, בדוק וודא תמיד, על ידי הרמת 
ידית הדלת מבחוץ, שהדלתות ננעלו.

• תוכל לבדוק את הנעילה / ביטול הנעילה של 	
החירום  פנס  הבהוב  ידי  על  גם  הדלתות 
והמנורה הפנימית. השאר את מתג תאורת 

התקרה )1(•במצב•“	".
התקרה  תאורת  נעולות,  הדלתות  כאשר 

הפנימית ותאורת החירום יהבהבו פעמיים.
כאשר הדלתות אינן נעולות, תאורת החירום 
תהבהב פעם אחת והנורה הפנימית תידלק 

למשך 10 שניות.

שים לב:
במידת  משתנה  רחוק  השלט  של  הפעולה  טווח 
לאנטנת  קרבה  כגון  לסביבה,  בהתאם  מה, 

טלוויזיה, תחנת חשמל, תחנת שידור רדיו וכד'.

Z21332

Z11389
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• אם לא תפתח דלת כלשהי בתוך 30 שניות 	
שבשלט  הלחצן  בעזרת  הנעילה  משחרור 

הרחוק, הדלת תינעל שוב אוטומטית.
• אם אבדת את השלט רחוק או אם הוא אינו 	

מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה  אנא  פועל, 
כדי   ,MITSUBISHI FUSO שירות  למרכז 

לקבל שלט חדש.
• לא תוכל לנעול את הדלתות באמצעות מתג 	

הנעילה של מושב הנהג, אם מפתח ההתנעה 
נמצא בתוך מתג ההתנעה.

• לאחר נעילת הרכב באמצעות השלט רחוק, 	
הראשי  המפתח  עם  הרכב  את  תשאיר  אל 
את  עמך  שא  הרכב,  את  בעוזבך  בתוכו. 
רחוק,  השלט  את  גם  כמו  ההתנעה  מפתח 
לעודד  עשוי  ברכב  הנותר  המפתח  אחרת, 

ניסיונות גניבה.
• אתה יכול להזמין עד שלט רחוק רזרבי אחד 	

רזרבי,  רחוק  לשלט  זקוק  אתה  אם  נוסף. 
 MITSUBISHI שירות  ממרכז  זאת  דרוש 

.FUSO
השלט רחוק לא יפעל בתנאים הבאים:

• דלת כלשהי פתוחה או לא סגורה עד הסוף.	
• במתג 	 נמצא  ההתנעה  מפתח  כאשר 

ההתנעה.
החלפת סוללה 4

נעילת  את  נועל/משחרר  אינו  רחוק  השלט  אם 
ייתכן  הלחצן,  על  לוחצים  כאשר  הדלתות 
שהסוללה התרוקנה. החלף אותה בסוללה חדשה.

 אזהרה
• אחזק את הסוללות הרחק מהישג ידם של 	

ילדים. אם ילד בלע סוללה, פנה מייד לקבל 
סיוע רפואי.

• בתוך 	 סוללות  להפיל  או  לחמם  לפרק,  אין 
או  להתלקחות  יגרום  הדבר  מים. 

להתפוצצות.

 זהירות
• הסטנדרטיות 	 הסוללות  בסוג  השתמש 

לא  בסוג  מוחלפת  הסוללה  אם  המומלץ. 
מתאים, הסוללה עלולה להתפוצץ.

• הרכב את הסוללה, כשהסימון "+" פונה כלפי 	
מעלה.

• מלקטת 	 כגון  מתכת,  בכלי  תשתמש  אל 
הדבר  הסוללה.  את  להחליף  כדי  )פינצטה( 

עלול לגרום לקצר.
• לתקנות 	 בהתאם  משומשות  סוללות  סלק 

ולא  מחושבת  לא  השלכה  המקומיות. 
מתחשבת עלולה להשפיע לרעה על הסביבה. 
בסרט,  הסוללה  את  עטוף  השלכתה,  לצורך 
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בפיסת פלסטיק וכד', כדי לבודד אותה ולמנוע 
מתכתיים  חפצים  עם  במגע  לבוא  ממנה 

אחרים או להיחשף למים.
• אל תחשוף את צדו הפנימי של השלט רחוק 	

ומאבק.  מלכלוך  הרחק  אותו  החזק  למים; 
אחרת, השלט עלול להתקלקל.

שם הסוללה  כמות
 CR2032 סוללת ליתיום 1

השתמש במברג )1( בעל ראש צלב )פיליפס(, . 1
המכסה  את  ולהסיר  הבורג  את  לסובב  כדי 

.)2(

פונה . 2  "+" כשהסימון  חדשה,  סוללה  הכנס 
כלפי מעלה.

חבר מחדש את המכסה והברג.. 3
רחוק . 4 השלט  אם  ובדוק  הלחצן  את  הפעל 

פועל.

Z20939

Z20940
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כניסה לרכב ויציאה ממנו

 אזהרה
• השתמש תמיד במדרגה, כדי לעלות לרכב 	

או לרדת ממנו. לעולם אל תניח את רגלך על 
-אתה  הצמיג  על  או  הגלגל  כיסוי  הגלגל, 

עלול להחליק.
• המדרגה עלולה להפוך למחליקה בגשם או 	

בשלג. החזק בצורה איתנה בידית האחיזה, 
חשוב  ממנו.  יורד  או  לרכב  עולה  כשאתה 
במיוחד לאחוז בידית, אם שלג נערם וקפא 

על המדרגה.
• אם סוליות הנעליים שלך מלוכלכות בשמן 	

או במשחת סיכה, אתה עלול להחליק בעת 
דוושת  הפעלת  בעת  או  לרכב  הטיפוס 

הבלמים או המצמד.
• לפני שתיכנס לרכב או תצא ממנו, נגב את 	

השמן או את משחת הסיכה מנעליך.
• אל 	 ממנו,  יוצא  או  לרכב  נכנס  כשאתה 

בידיך,  אחרים  פריטים  או  חבילות  תחזיק 
הדבר עלול להיות מסוכן.

• אל תקפוץ מתוך הרכב. קפיצה מתוך הרכב 	
עלולה לגרום לך לנפילה או לפציעה.

• כשאתה נכנס לרכב או יוצא מרכב החונה 	
לב:  שים  חזקה,  הרוח  כאשר  או  בשיפוע, 
להיסגר  או  להיפתח  עלולה  הדלת 

בפתאומיות.
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 זהירות
• אחוז 	 ממנו,  היציאה  או  לרכב  הכניסה  בעת 

בידית האחיזה. אל תיאחז בכל חלק אחר של 
הרכב שכן זה עלול להישבר.

• בעת כניסה או יציאה מדגם FG, אל תניח את 	
רגלך או ידיך על מגן הבוץ )4(. מגן הבוץ עלול 
להינזק. כמו כן, מגן הבוץ עלול להיות חלקלק 

בצורה מסוכנת.
כאשר אתה מטפס לתוך התא או יוצא ממנו, תמוך 
את גופך לפחות בשלוש נקודות בכל עת, אחיזת 
הידית )1( והנחת הרגל במלואה על המדרגות )2(. 
אם תניח את ידך על הכנף, הנח אותה על אזור 

בלתי מחליק )3(.

<Rear doors: Crew-cab models>

<FG><FE>

<Rear doors of FG Crew-cab models>

Z22124

>דלתות אחוריות: דגמי תא צוות< >FG דלתות אחוריות בדגמי תא צוות <
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זכוכית חלון הדלת

 אזהרה
אין להרשות לילד להוציא את ידיו או את ראשו 
דרך החלון. ראשו או ידיו של הילד עלולים להיפגע 
עלול  הילד  וכן  לרכב  מחפצים שנמצאים מחוץ 
בלימה  של  במקרה  חמורה,  בצורה  להיפצע 

חזקה.

ידית מנגנון החלון 1
> דלתות אחוריות בדגמים בעלי תא צוות<

סובב את ידית מגנון החלון )1( כדי לפתוח או לסגור 
את החלון.
)2( פתיחה
)3( סגירה

Z13211

Z22476

מתגי חלונות חשמליים 2

 אזהרה
• לא 	 שאיש  תמיד  ודא  החלון,  סגירת  לפני 

הוציא את ראשו או את ידיו דרך החלון.
אם  להיפגע,  עלול  הגוף  של  חלק  אותו 

ייתפס בתוך חלון נסגר.
לסגור  או  לפתוח  לילד  תרשה  אל  לעולם 

חלון.
• חשמליים. 	 חלונות  להפעיל  לילד  תניח  אל 

אחרת, הילד עלול להפעיל בטעות את מתג 
החלון החשמלי וידיו או ראשו ייתפסו.

מתגי החלונות החשמליים פועלים רק כאשר מתג 
ההתנעה פתוח.

על דלת הנהג ישנם שני מתגים: מתג )1( השולט 
על חלון הנהג ומתג )2( השולט על חלון הנוסע.

)3( מתג לחלון הנוסע.
)4( לחץ על המתג, כדי לפתוח את החלון.
)5( הרם את המתג, כדי לסגור את החלון.

 זהירות
אל תשאיר דלת או חלון פתוחים בגשם והיזהר שלא 
או  מים  אם  החלונות.  מתגי  על  משקאות  להתיז 
נוזלים ניתזים על אחד ממתגי החלונות, הדבר עלול 

לגרום לתקלות.

>דלת נהג<

>דלת נוסע<



3-14      פתיחה וסגירה



4-1   

4. כוונוני מושב וגלגל ההגה

4-2 .................................................................................................................................................. מושבים 
חגורות בטיחות ..................................................................................................................................... 4-6
מערכת ריסון נוספת )SRS( -כריות אוויר ומערכת מותחן קדם של חגורת הבטיחות .......... 4-10
גלגל הגה ............................................................................................................................................. 4-18



4-2      כוונוני מושב וגלגל ההגה

מושבים

 אזהרה
• שהרכב 	 בזמן  המושב  את  לכוונן  מסוכן 

יותר  הרחק  לנוע  עשוי  -המושב  בתנועה 
הרכב  את  לעצור  הקפד  התכוונת.  מאשר 
שתבצע  לפני  החניה,  בלם  את  ולהפעיל 

כוונון כלשהו של המושב.
• אותו 	 ונדנד  הזז  המושב,  כוונון  לאחר 

במצב  ננעל  שהוא  להבטיח  כדי  בעדינות 
הרצוי.

• בעת כוונון המושב, הרחק את ידיך מתחתית 	
המושב ומחלקיו הנעים. אחרת, אתה עלול 

להיפגע, אם ידיך או אצבעותיך ייתפסו.
• בשעת כוונון הזווית של משענת הגב, החזק 	

את גבך או את ידך לחוצים כנגד המשענת. 
אחרת, המשענת עלולה לחזור בפתאומיות 
או  בפניך  אותך  ולפצוע  המקורי  למצבה 

בחלקים גוף אחרים.

 זהירות
• אל תנסה לתקן או להסיר/להתקין את המושב 	

במוסך  זאת  עשה  זאת,  במקום  בעצמך. 
מומלץ  מגוריך,  לאזור  ביותר  הקרוב  מורשה 

.MITSUBISHI FUSO במרכז שירות
• ויושב במושב, 	 בכל פעם שאתה נוסע ברכב 

בדוק שזה נעול היטב.
אם למושב יש חופשים או שאינו תקין לגמרי, 
מרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך  לבדיקתו  דאג 

.MITSUBISHI FUSO שירות
• אם איתרת חופשים או תקלה אחרת במושב, 	

לשם  בתאונה,  מעורב  היה  שהרכב  או 
ולהחלפת  לבדיקתו  תמיד  דאג  הבטיחות, 
החלקים שהושפעו מהתאונה במוסך מורשה, 

.MITSUBISHI FUSO מומלץ במרכז שירות
• כדי למנוע שחיקה במנגנוני ההחלקה וההטיה 	

של המושב, עשה לך הרגל והפעל את ידיות 
הבקרה למלוא טווח תנועתן.

• כדי למנוע גרימת נזק, אל תניח שום פריטים 	
חדים או כבדים על המושבים.

• המשקל המרבי של אדם היושב על מושב עם 	
מתלה הוא 130 ק"ג. אם יישב עליו אדם הכבד 
יגרום  שהמושב  רק  לא  זה,  ממשקל  יותר 
לנסיעה לא נוחה אלא שהוא גם עלול להישבר.

• יש לבדוק לעיתים קרובות את נקודות העגינה 	
ומנגנוני הנעילה.

• חלקים פגומים יש לתקן או להחליף מיידית.	



4-3   

שים לב:
• לחה 	 במטלית  רק  השתמש  המושב,  לניקוי 

ללא כל תמיסה חזקה.
• מנע את הרטבת כיסוי הריפוד.	

מושב הנהג 1
תנוחת נהיגה נכונה 1.1

Z18915אזהרה 
להבטיח  מנת  על  ההגה  וגלגל  המושב  את  כוון 
תנוחת  נכונה.  נהיגה  בתנוחת  נמצא  שאתה 
נכונה, תוך כדי נסיעה, עלולה לגרום  נהיגה לא 
רכבים  של  במקרה  מכך,  יתרה  לתאונות. 
יושב  אתה  אם   ,SRS אוויר  בכריות  המצוידים 
קרוב מדי לגלגל ההגה, אתה עלול להיפצע קשה 

כתוצאה מהתנפחות כרית האוויר.

• לפני שתתחיל לנהוג ברכב, כוונן את המושב 	
בהתחשב בנקודות הבאות:

הגב שלך חייב לגעת במשענת הגב.  )1(
ונורות  אתה חייב לראות את המחוונים   )2(

האזהרה.
לדוושות  להגיע  מסוגל  להיות  עליך   )3(

וללחוץ עליהן בצורה יציבה.
עליך להיות מסוגל להפעיל בקלות את   )4(

גלגל ההגה ואת המתגים.
עליך להיות מסוגל להפעיל בקלות את   )5(

ידית ההילוכים.
את  לחגור  מסוגל  להיות  חייב  אתה   )6(

חגורת הבטיחות בצורה נכונה.
• כוונן את גלגל ההגה למצב בו תוכל להפעיל 	

אותו בנוחות, כאשר זרועותיך כפופות מעט.
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ביצוע כוונונים 1.2

• כדי 	 תוך  ולאחור,  לפנים  המושב  את  החלק 
השלמת  עם  מורמת.  הכוונון  ידית  החזקת 
את  קלות  והזז  הידית  את  שחרר  הכוונון, 
המושב לפנים ולאחור כדי לנעול אותו במצב 

זה.
• זווית משענת הגב, הרם את 	 כדי לכוונן את 

הידית המאפשרת את ההטיה.
• ניתן להטות את משענת הגב לפנים ולאחור, 	

כדי לאפשר גישה לאזור אחסון הכלים.
• כדי 	 )אופציה(  היד  משענת  את  הנמך 

להשתמש בה. לכוונון גובה משענת היד, הרם 
אותה מעט וסובב את גלגלת משענת היד.

מעלה  )6(
מטה  )7(

• לכוונון 	 המותניים  תמיכת  בורר  את  סובב 
מידת הקשיות של אזור תמיכת המותניים.

• סובב את בורר בסיס המושב )אופציה(, כדי 	
שהשנתות יציינו את משקלך )מתכוונן בין 50 
ל-130 ק"ג(. אז תוכל ליהנות מנסיעה נוחה 

ומתנוחת ישיבה נכונה.
כבר יותר  
קל יותר  

שים לב:
אם המושב לא כוונן בהתאם למשקל גופך, נוחות 

הנסיעה עלולה להיפגם בכבישים מסוימים.

Z22125

Z13378
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 מושב נוסע 2
מושב נוסע 		)1(

מושב מרכזי 		)2(
• משיכה בידית משענת גב המושב מאפשרת 	

השתמש  לפנים.  הגב  משענת  הטיית  את 
למקום  להגיע  ברצונך  כאשר  זה  בתפקוד 
הגב  משענת  החזרת  לאחר  הכלים.  אחסון 
למצבה המקורי, נדנד אותה קלות כדי לוודא 

שהיא ננעלה במקומה.
• גובה משענת הראש כך שמרכזה 	 כוונן את 

יתמוך בחלק האחורי של ראשך.
>מושב מרכזי<

Z22126

Z12933

מושב אחורי – דגמי תא צוות 3
תאי האחסון )1( ממוקמים מתחת למושב האחורי. 
ניתן לקפל מעלה את כרית המושב האחורי, כדי 
או  לאחסן  ברצונך  כאשר  אליהם.  גישה  לאפשר 
להוציא דבר מה מתאים אלו, שחרר את התפסניות 
)2( אשר בבסיס המושב והרם את כרית המושב 
למקומה,  הכרית  את  להחזיר  מנת  על   .)3(
המחוברות   )4( התמיכה  ברצועות  השתמש 

למשענת הגב.
התקן את הלולאה )5( בקצהו של כל פס חיזוק, 

מעל המתלה המתאים )6( בכרית המושב.
רצועת  קיימת  סטנדרטי,  נהג  תא  בעלי  בדגמים 
בעלי  רחב  נהג  תא  בעלי  בדגמים  אחת;  תמיכה 
שתי  ישנן  חלקים,  לשני  המחולק  אחורי  מושב 

רצועות.
לאחר השימוש בתא אחסון זה, החזר את המושב 
האחורי למקומו המקורי ונעל אותו על ידי הידוק 

התפסניות בצורה מלאה.

 אזהרה
יחידת המחמם עלול להיות חם.  האזור בקרבת 

היזהר מפני כוויות.

 זהירות
אם רכבך מצויד במיזוג אוויר אחורי, אל תאחסן שום 
חפץ  כל  היחידה.  את  הכולל  האחסון  בתא  דבר 
המאוחסן שם עלול להסב נזק ליחידה. כמו כן, אם 
עלולים  אלו  דומים,  ודברים  מטליות  שם  הונחו 
לכסות את פתח כניסת האוויר ליחידה וכך לפגוע 

בתפקודיות המחמם ומזגן האוויר.
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חגורות בטיחות

Z10757

לפני תחילת הנסיעה, כל מי שנמצא ברכב חייב 
להדק את חגורת הבטיחות שלו בהתאם להוראות 

ולאזהרות הבאות:
המושב  בתוך  האפשר  ככל  הרחק  התיישב   )1(

ושב זקוף. כוונן את המושב למצב הנכון.
הכתף  מעל  עוברת  הבטיחות  שחגורת  וודא   )2(

שלך )ולא מעל הצוואר או הזרוע(.
וודא שחגורת הבטיחות אינה מפותלת.  )3(

מקם את מקטע המותניים של החגורה נמוך   )4(
ככך האפשר מעל הירכיים.

 אזהרה
• לפני שתתחיל בנסיעה, ודא שכל היושבים 	

לא  אם  חגורתיהם.  את  הידקו  הנהג  בתא 
עלול  אתה  הבטיחות,  חגורת  את  תחגור 
בלימה  של  במקרה  חמור  באופן  להיפגע 

חזקה או תאונה.
• לעולם אל תשתמש בחגורת בטיחות אחת 	

עבור יותר מאדם אחד.
• כשאתה מהדק את החגורה, התיישב הרחק 	

זקוף. אם  ושב  ככל האפשר בתוך המושב 
אינך יושב בצורה נכונה, יעילותה של חגורת 

הבטיחות עלולה להיפגם.
• אל תנהג כאשר משענת הגב של המושב 	

של  במקרה  לדרוש.  מעבר  לאחור,  נטויה 
שתגרום  בצורה  לנוע  עלול  אתה  תאונה, 
לחגורה להילחץ כנגד צווארך ובכך לגרום לך 

לחבלה חמורה.
• מעל 	 החגורה  של  המותן  מקטע  את  הצב 

הירכיים. הנחת חגורת הבטיחות מעל הבטן 
היא דבר מסוכן, כי אז היא עלולה להפעיל 
לחץ רב, במקרה של תאונה. כמו כן, מסוכן 
להניח את מקטע הכתף של החגורה, מעל 
הצוואר. כוונן את המושב כך שמקטע הכתף 

של החגורה יעבור מעל הכתף.
• שחגורת 	 ודא  אותה,  מהדק  כשאתה 

הבטיחות אינה מפותלת. מקטע מפותל של 
החגורה הוא צר יותר מאשר בדרך כלל, על 
כן הוא עלול להפעיל לחץ רב באופן מסוכן, 

על אזור קטן של הגוף.
• החלף כל חגורת בטיחות אשר נחתכה או 	

נשחקה או אבזמה אינו פועל כהלכה.
• החלף כל חגורת בטיחות שהייתה מעורבת 	

בחבטה )כגון, במקרה של תאונה( -גם אם 
בטיחות  חגורת  אם  תקינה.  נראית  היא 
כלשהי,  בחבטה  מעורבת  הייתה  כלשהי 
לבדיקה  אותה  הבא  שתהיה,  ככל  קלה 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך 

.MITSUBISHI FUSO
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 אזהרה
• אל תניח חפצים זרים בתוך אבזם החגורה 	

או בתוך מנגנון הגלילה. כמו כן, אל תבצע 
ואל תסיר חגורת בטיחות כלשהי.  שינויים 
היא  לחלוטין,  תקינה  אינה  החגורה  אם 
במקרה  לגמרי,  יעילה  להיות  שלא  עלולה 

של תאונה.
• את 	 לחגור  חולים  ואנשים  הרות  נשים  על 

נכונה,  בצורה  שלהם  הבטיחות  חגורת 
למקרה של תאונה. במקרה של נשים הרות, 
חגורת הבטיחות עלולה, במקרה ולא נחגרה 
של  במקרה  הבטן  כנגד  להילחץ  כהלכה, 
של  גרימתן  תוך  תאונה,  או  חזקה  בלימה 
פציעות חמורות לאם ולעובר שטרם נולד, 
ובמקרים חמורים, אף למוות. גם כאשר היא 
נחגרת בצורה נכונה, חגורת בטיחות יכולה 
להפעיל לחץ רב על חלקי גוף מסוימים, כך 
בטרם  ברופא  להיוועץ  הרה  אישה  שעל 

השימוש בחגורת בטיחות.
• על אישה בהריון לחגור את חגורת הבטיחות 	

שלה, באופן בסיסי, ככל נוסע אחר.
המותן  חלק  את  למקם  עליה  מקום,  מכל 
כן,  כמו  לבטן.  מתחת  האפשר,  ככל  נמוך 
החגורה  של  הכתף  חלק  את  למקם  עליה 

מעל בית החזה ולא על פני הבטן.
• ודא שכל ילד שנוסע אתך בתא הנהג, חגור 	

בחגורת בטיחות.
עבור כל ילד הנוסע בתא הנהג, התקן מושב 
בטיחות לילד במושב הנוסע )מושב בטיחות 
לתינוק, לילד או כרית הגבהה( אם חגורת 
הבטיחות עוברת מעל צוואר הילד, הסנטר 
או הפנים או שאינו עובר מעל הירכיים שלו. 
אין להתקין מערכת בטיחות לילדים במושב 

האמצעי. הדבר עלול להפריע לנהיגה.
אל תרשה לילד לשבת בחיקו של אף נוסע 
אחר. במקרה של בלימה חזקה או תאונה, 
לא ניתן יהיה לבלום את תנועתו של הילד 
בצורה הולמת וזה עלול להיפצע כתוצאה 

מכך.
• ניקוי 	 בעזרת תכשיר  בטיחות  חגורות  נקה 

ניטרלי. אל תשתמש בבנזין, בדלק או בכל 
בחומר  תשתמש  ואל  אחר  אורגני  ממיס 

מלבין )אקונומיקה( או בחומר צביעה.
הדבר עלול לפגום בביצועי חגורת הבטיחות 

ולמנוע את יעילותה המלאה.
• מסוכן להדק או לשחרר את חגורת הבטיחות 	

תוך כדי נהיגה, כיוון שהסחת דעת רגעית 
עלולה לגרום לתאונה רצינית. הקפד להדק 
כשהרכב  הבטיחות,  חגורת  את  ולשחרר 

נייח.

Z14044
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טיפול בחגורות בטיחות 1
את  האריג,  את  וקבוע  תקופתי  באופן  בדוק 
האבזמים ואת הלשוניות וכן את פעולתו של מנגנון 

.)ELR( הגלילה, הננעל בעת חירום
בסימן  תבחין  אם  הבטיחות,  חגורת  את  החלף 

כלשהו של נזק.
• לחבטות, 	 שנחשפו  בטיחות  חגורות  החלף 

כתוצאה מתאונה.
• הרחק מהאריג ומחלקים אחרים של חגורות 	

הבטיחות, חפצים בעלי קצוות חדים או בעלי 
יכולת גרימת נזק.

• ויבש. 	 נקי  במצב  החגורות  את  תמיד  שמור 
כדי  פושרים,  ובמים  עדין  בסבון  השתמש 
שימוש  הבטיחות.  חגורות  את  לנקות 
בממסים, כגון בנזין או מדלל, עלול להחליש 

מאד את החגורות.
• את 	 לצבוע  או  להלבין  תנסה  אל  לעולם 

חגורות הבטיחות - הדבר עלול להחליש אותן 
במידה ניכרת.

חגורות בטיחות תלת נקודתיות בעלות  2
)ELR( מנגנון גלילה הננעל בחירום

שים לב:
אין צורך לכוונן את אורכן של חגורות בטיחות אלו.

חגורת בטיחות ELR מתארכת ונגללת אוטומטית 
ננעלת  היא  אולם  נע,  אותה  החוגר  כאשר 
אוטומטית לשם הגנה במקרה של בלימת פתע או 

חבטה.
מתיחות החגורה צריכה להתכוונן אוטומטית.

את  בעדינות  הרם  כלשהם,  חופשים  ישנם  אם 
כאשר  זה.  רפיון  יבטל  הגלילה  ומנגנון  החגורה 
בתאונה  שתחליק  הסיכון  היטב,  הדוקה  החגורה 

מצטמצם.
• הידוק החגורה	

החזק את הלשונית והארך מעט את החגורה. . 1
אם החגורה ננעלת או קשה להאריך אותה, 
הנח לה להיגלל לאחור ומשוך אותה חזרה, 

בעדינות.
תוך זהירות שהחגורה לא תתפתל, הכנס את . 2

הלשונית בתוך אבזם הנעילה, עד שתישמע 
נקישה.

שהחגורה . 3 לוודא  כדי  הלשונית  את  משוך 
ננעלה.

כוונן את החגורה כך שתעבור לרוחב הירכיים . 4
ומעל הכתף.

• שחרור החגורה	
את . 1 לשחרר  כדי  האדום  הלחצן  על  לחץ 

נעילת האבזם.
נגללת . 2 החגורה  מנעילה,  שחרורה  עם 

אוטומטית. כדי למנוע מהלשונית להסב נזק 
או פציעה, החזק בה בעוד החגורה נגללת.

Z10760
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2.1 נקודת עיגון של חגורת בטיחות
>מושב נהג<

 אזהרה
היא  אם  מסוכנת,  להיות  עלולה  הכתף  חגורת 
תהיה מונחת על הצוואר. כוונן את מיקומה כך 

שלא תעבור מעל הצוואר.
Z08772

Z08774

כלפי   )1( חגורת הבטיחות  עיגון  נקודת  כוונן את 
מעלה או מטה, כדי לוודא שהחגורה עוברת מעל 
 )2( הנעילה  לחצן  את  להחזיק  תצטרך  הכתף. 
עיגון  נקודת  את  מעביר  שאתה  בשעה  משוך, 
החגורה מטה. כאשר נקודת עיגון חגורת הבטיחות 
הנעילה  לחצן  את  שחרר  הרצוי,  למקום  הגיעה 
ונענע את נקודת עיגון החגורה מעלה ומטה, כדי 

לוודא שזו ננעלת במקומו.

חגורה בטיחות דו נקודתית 3
• הידוק החגורה	

תתפתל, . 1 לא  שהחגורה  זהירות  נקיטת  תוך 
הכנס את הלשונית בתוך אבזם הנעילה, עד 

שתישמע נקישה.
שהחגורה . 2 לוודא  כדי  הלשונית  את  משוך 

ננעלה.
לרוחב . 3 נמוך  שתעבור  כך  החגורה  את  כוונן 

הירכיים.
את . 4 החזק  החגורה,  אורך  את  לכוונן  כדי 

הלשונית ב-90 מעלות לחגורה.
משוך את קצה החגורה כדי לקצר אותה או 

את הלשונית, כדי להאריך את החגורה.
להארכה  )3(

לקיצור  )4(

 אזהרה
אסור  תאונה,  של  במקרה  מרבית  להגנה 
עלולה  רופפת  חגורה  רופפת.  תהיה  שהחגורה 

להחמיר את הפציעות.

• שחרור החגורה	
לחץ על הלחצן האדום )5( באבזם, כדי להפריד בין 

הלשונית לבין האבזם.
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)SRS( מערכת כריות אוויר 
- מערכת כריות אוויר וקדם מותחני 

חגורות הבטיחות 

כרית אוויר במושב הנהג והנוסע 1
שלצידו  והנוסע  הנהג  במושב  האוויר  כריות 
והנוסע  הנהג  של  הראש  חבטות  את  מפחיתות 
הבטיחות  חגורות  מותחני  קדם  את  ומשלימות 
במקרה של חבטה חזיתית חזקה העלולה לפצוע 
בצורה חמורה ואף קטלנית כאשר מתג ההתנעה 

.)ON( פתוח
SRS -פירושו מערכת ריסון משלימה.

 אזהרה
• לחגורת 	 תחליף  מהווה  אינה  האוויר  כרית 

חובה  הרכב  מנוסעי  אחד  כל  על  בטיחות. 
לחגור חגורת בטיחות.

הבטיחות שלך,  חגורת  את  חוגר  אינך  אם 
של  במקרה  לפנים  להיזרק  עלול  אתה 
בלימת חירום או תאונה. אם באותה העת 
רבת  החבטה  האוויר,  כרית  מתנפחת 
העוצמה עלולה לגרום לפציעות קטלניות. 
הקפד לחגור את חגורת הבטיחות מהסיבות 

הבאות:
• ישוב 	 אותך  שומרת  הבטיחות  חגורת 

היטב כאשר מתנפחות כריות האוויר.
• את 	 להפחית  יכולה  הבטיחות  חגורת 

תאונה  של  במקרה  הפציעה  סכנת 
כריות  להתנפחות  גורמת  שאינה 

האוויר.
• חגורת הבטיחות מפחיתה את סכנת 	

היזרקותך אל מחוץ לרכב.
• כוונון בצורה נכונה את משענת גב המושב.	

שב זקוף כאשר גבך נשען כנגד משענת גב 
המושב.

אל תשב קרוב מדי לכרית האוויר ואל תישען 
האוויר  כרית  התנפחות  שלה.  בכיוון 
מתבצעת במהירות גבוהה ביותר כך שהיא 
עלולה לפצוע בצורה קטלנית אם המרחק 

בינך לבין כרית האוויר קטן מדי.
• הרכיבים 	 האוויר,  כרית  שהתנפחה  לאחר 

שלה, ואלו שבסביבתה, יהיו חמים. אל תיגע 
בהם אחרת אתה עלול להיכוות.

• אל תשפוך מים ואל תחבוט במחשב כרית 	
האוויר )1( הממוקם בסמוך לצידו השמאלי 
להתרחש  עלולה  אחרת  הנהג.  רגל  של 
תפעל  לא  שזו  או  האוויר  בכרית  תקלה 
תוך  תאונה,  של  במקרה  נכונה  בצורה 

גרימתן של פציעות חמורות.
Z22127
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 אזהרה
• אם תבחין בנזק או בסדקים סביב המקום 	

שבו מותקנת כרית האוויר של הנהג )1( או 
של הנוסע )2(, דאג לבדיקה במוסך מורשה, 
 MITSUBISHI שירות  במרכז  מומלץ 
FUSO. אחרת, אתה עלול להיפצע במקרה 
כרית  של  לקוי  תפקוד  עקב  תאונה  של 

האוויר.
• ואין להצמיד 	 אין להחליף את גלגל ההגה, 

כרית  של  האחסון  תא  גבי  על  מדבקות 
אזור  מעל  כיסוי  להניח  או  האוויר, 

ההתנפחות של כרית האוויר.
• פעולה שכזו עלולה להגביר את הסכנה של 	

פציעות חמורות כתוצאה ממניעת פעולתה 
התקינה של כרית האוויר.

• במהירות 	 מתנפחת  האוויר  שכרית  כיוון 
לגרום  עלול  הכרית  עם  מגע  מאד,  גבוהה 

לפציעה או לחבלה.

שים לב:
• כאשר כרית האוויר מתנפחת, היא משמיעה 	

קול חזק מאד ופולטת עשן לבן -אך הדבר לא 
מצביע על פריצת אש ואינו מזיק לגוף האדם. 
יחד עם זאת, אדם הסובל מבעיות במערכת 
הנשימה או בעל עור רגיש עלול לחוש גירוי 
זמני בגרון או על העור. אם שאריות, כגון אבק, 
נדבקות  או  לגופך, חודרות לעיניים  נדבקות 
ככל  מהר  במים,  היטב  אותן  -שטוף  לעור 
האפשר. אדם בעל עור רגיש עלול במקרים 

חריגים לחוש גירוי.
• כרית האוויר המנופחת תתכווץ מיידית ולא 	

תפריע לשדה הראיה.
• לאחר שהכרית התנפחה פעם אחת, היא לא 	

כרית  שרכיבי  דאג  חוזר.  לשימוש  ניתנת 
האוויר יוחלפו במוסך מורשה, מומלץ במרכז 
אם  כן,  כמו   .MITSUBISHI FUSO שירות 
דאג  התאונה,  בזמן  התנפחה  לא  הכרית 
שהיא תיבדק במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

.MITSUBISHI FUSO שירות
• עקב 	 להישבר  עלולה  הקדמית  השמשה 

החבטה או כתוצאה מהתנפחותן של כריות 
האוויר שבצד הנהג ובצד הנוסע.

כרית אוויר במושב הנהג 2
כרית האוויר של הנהג מותקנת בתוך גלגל ההגה.

Z22128

Z22129

Z22130
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כרית האוויר במושב הנוסע 3
כרית האוויר של הנוסע ממוקמת בלוח המכשירים.
גם אם מושב הנוסע אינו תפוס, כרית האוויר של 
הנוסע פועלת בו זמנית עם כרית האוויר של הנהג.

 אזהרה
• לוח 	 על  כלשהם  חפצים  להניח  אין 

למשל,  מטריה,  להשעין  ולא  המכשירים 
תחבר  אל  כן,  כמו  המכשירים.  לוח  כנגד 
אביזרים כלשהם לשמשה הקדמית. פריטים 
התקינה  להתנפחות  להפריע  עלולים  אלו 
של כרית האוויר של הנוסע וכן, התנפחות 
כרית האוויר של הנוסע עלולה להעיף אותם 
של  גרימתן  תוך  ברכב  היושבים  לכיוון 

פציעות חמורות.
• אל תתקין על מושב הנוסע מושב בטיחות 	

לילד, לתינוק או כל מערכת בטיחות אחרת 
בטיחות  במושב  ילד  הושבת  אם  לילדים. 
של  האוויר  וכרית  הנוסע,  מושב  על  לילד, 
הנוסע תתנפח, הילד עלול להיפגע בצורה 

קטלנית.
• גם אם הרכב אינו מצויד בכרית אוויר לנוסע, 	

לילד  בטיחות  מושב  להתקין  שלא  חובה 
להפריע  יכול  כיוון שהוא  במושב האמצעי 

לפעולות הנהג.
• הנוסע, 	 במושב  היושב  לאדם,  להניח  אין 

לשבת על הקצה הקדמי של המושב, להניח 
את ידיו או את רגליו על לוח המכשירים או 
לשבת עם פניו או עם בית החזה שלו בסמוך 
אליו. כמו כן, אין להרשות לילד לעמוד לפני 
או לשבת בחיקו של אדם  לוח המכשירים 
התנפחות  אחרת,  הנוסע.  במושב  היושב 
לגרום  עלולה  הנוסע  של  האוויר  כרית 

לפציעות קטלניות.
• אין להרשות לאדם, היושב במושב הנוסע, 	

להחזיק בחיקו או להחזיק בידיו תיק או פריט 
אחר דומה. אחרת, התנפחות כרית האוויר 
של הנוסע עלולה לגרום לפציעות קטלניות.

Z22131

Z22132

Z22133

Z22470
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נורת אזהרה של כרית האוויר 4
תקלה  יש  תפקודי,  הרב  בצג  מופיעה   AIR

BAG אם 
במערכת כריות האוויר. דאג לבדוק את התקלה 
שירות  במרכז  מומלץ  המורשה,  במוסך 

.MITSUBISHI FUSO

 אזהרה
אם תמשיך בנסיעה עם תקלה במערכת כריות 
האוויר, פעולה לא תקינה של כריות האוויר עלולה 

לגרום לפציעות חמורות.

האוויר  5 כרית  של  תפעוליים  תנאים 
במושב הנהג ובמושב הנוסע

מתי מופעלת כרית האוויר 5.1
אם אירעה תאונה חזיתית שגרמה לחבטה חזקה 

העלולה לפצוע את הנוסע בצורה חמורה.
)1( טווח הפעולה של כרית האוויר

שים לב:
• במקרים מסוימים, הכרית לא תפעל כאשר 	

בהתאם  דיה,  חזקה  אינה  התאונה  עוצמת 
למצב, גם אם הרכב מתעוות קשות או ניזוק 

בצורה חמורה בתאונה.
• עוצמת 	 את  מפחיתה  האוויר  שכרית  כיוון 

הפגיעה בראש, על ידי השלמת התפקוד של 
מיידית,  תפעל  לא  היא  הבטיחות,  חגורת 
חגור  הנהג  שבה  התנגשות  של  במקרה 
בחגורת בטיחות בצורה נכונה ואין אפשרות 

לפציעה רצינית.
מקרים בהם כרית האוויר אינה מופעלת 5.2

מחבטות  יסבלו  לא  הנוסעים  מסוימים,  במקרים 
חזקות גם אם חזית הרכב תתעוות או תינזק מאד 
בהתנגשות. במקרים כגון אלו, העיוות של הרכב 
והנזק בו ייתכן שלא יתאימו ולא יצדיקו את הפעלת 

כרית האוויר.
• כאשר הרכב מתנגש חזיתית עם חפץ צר כגון 	

עמוד תמרור או עץ

Z21027

Z21582

Z05516



4-14      כוונוני מושב וגלגל ההגה

• בצורה 	 חזיתית  מתנגש  הרכב  כאשר 
אלכסונית

Z05517

Z05655

Z05514

Z08541

• כאשר הרכב מתנגש עם חלקו האחורי של 	
השמשה  בגובה  משאית,  כגון  אחר,  רכב 

הקדמית

• כגון 	 קשיח,  חפץ  עם  מתנגש  הרכב  כאשר 
קמ"ש   25 של  במהירות  בטון,  עשוי  מבנה 

בקירוב או נמוכה מכך

• כאשר הרכב מתנגש חזיתית עם רכב חונה, 	
בעל משקל דומה, במהירות של 50 קמ"ש 

בקירוב או פחות מכך.

שים לב:
כאשר הרכב מתנגש עם חפץ הסופג את החבטה 
)כגון חפץ המתעוות או זז עקב החבטה(, מהירות 
אם  יותר,  גבוהה  תהיה  הרכב(  )של  ההתנגשות 

כרית האוויר לא תפעל.
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כאשר השפעת כרית האוויר אינה כפי שהיא  5.3
תוכננה להיות

אך  לפעול,  יכולה  האוויר  כרית  הבאים,  במקרים 
היא לא תגן על הנוסעים, גם אם היא מתנפחת:

• כאשר הרכב סופג חבטה מאחור	

Z05518

Z05520

Z05519

Z05509

• כאשר הרכב מתגלגל או מתהפך	

• כאשר הרכב סופג חבטה צידית	

מקרים בהם כרית האוויר מופעלת 5.4
כרית האוויר עשויה לפעול אם הרכב סופג תוך כדי 

נסיעה חבטה חזקה בחלק התחתון של השלדה.
• בשפת 	 או  תנועה  באי  פוגע  הרכב  כאשר 

מדרכה
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• כאשר הרכב מקפץ ופוגע בקרקע	

Z05511

Z05510

• כאשר הרכב נופל לבור או לתעלה עמוקה	

הערות לטיפול 6

 אזהרה
• לפני ביצוע טיפולים או שינויים במקומות 	

מומלץ  מורשה,  במוסך  היוועץ  הבאים, 
 .MITSUBISHI FUSO שירות  במרכז 
שירות לא נכון או ביצועם של שינויים עלול 
לגרום לפעולה לא תקינה של כרית האוויר 

העלולה להסתיים בפציעות חמורות.
• טיפולים סביב גלגל ההגה	
• טיפולים של לוח המכשירים	
• טיפולים סביב הלוח התחתון בקדמת 	

מושב הנוסע
• התקנת ציוד שמע )אודיו(	
• תיקון או שינוי באזור קדמת הרכב	
• תיקון או שינוי של המתלים	

• הרכב, 	 את  )משליכים(  גורטים  כאשר 
התקשר נא למוסך מורשה, מומלץ למרכז 
שירות MITSUBISHI FUSO. אחרת, כרית 
צפוי  בלתי  באופן  לפעול  עלולה  האוויר 

ולגרום לפציעות.
• אל תאבחן את מעגל מערכת כריות האוויר 	

בעזרת מכשיר בדיקה חשמלי. זה עלול גרום 
לתקלה בכריות האוויר.

• אל תחבוט ואל תפעיל כוח רב על המשטח 	
פריט  כל  על  או  ההגה  גלגל  של  המרכזי 
האוויר.  כרית  של  האחסון  בתא  הנמצא 
פעולה שכזו עלולה להגביר את הסכנה של 
פציעות חמורות כתוצאה ממניעת פעולתה 

התקינה של כרית האוויר.
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שים לב:
שהרכב  הקונה  בפני  ציין  הרכב,  את  תמכור  אם 
את  לו  למסור  תשכח  ואל  אוויר  בכרית  מצויד 

הוראות ההפעלה.
מערכת קדם מותחן של חגורת הבטיחות 7

• חגורות הבטיחות של הנהג ושל הנוסע, ברכב 	
מותחן  קדם  כוללות  אוויר,  בכריות  המצויד 
לכל אחת מהחגורות; קדם המותחן מהדק 
את החגורה במקרה של התנגשות חזיתית 

חזקה.
• על ידי הריתוק הבטוח של הנהג ושל הנוסע 	

יעילותן  למקומם, קדם המותחן משפר את 
של חגורות הבטיחות ושל כריות האוויר. Z22134

 אזהרה
• הקפד על הסעיפים הבאים כדי להבטיח את 	

יעילותה המלאה של מערכת קדם מותחני 
חגורות הבטיחות.

חגור את חגורת הבטיחות בצורה נכונה.
כוונן את חגורת הבטיחות למצב הנכון.

• אל תחבר, אל תסיר ואל תפרק את מערכת 	
קדם המותחנים של חגורות הבטיחות. אם 
קדם  במערכת  תיקונים  לבצע  צורך  יש 
צור  נא  הבטיחות,  חגורות  של  המותחנים 
קשר עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
זהיר  בלתי  טיפול   .MITSUBISHI FUSO
קדם  במערכת  לתקלה  לגרום  עלול 
תוך  הבטיחות  חגורות  של  המותחנים 

גרימתן של פציעות כתוצאה מכך.
• הרכב, 	 את  )משליכים(  גורטים  כאשר 

התקשר נא למוסך מורשה, מומלץ למרכז 
אחרת,   .MITSUBISHI FUSO שירות 
לפעול  עלולה  המותחנים  קדם  מערכת 
בצורה לקויה, באופן בלתי צפוי, תוך גרימתן 

של פציעות כתוצאה מכך.

שים לב:
אם הופעלה פעם אחת, לא ניתן להשתמש שוב 
במערכת קדם המותחנים של חגורות הבטיחות. 
מומלץ  המורשה,  במוסך  אותה  להחליף  דאג 

.MITSUBISHI FUSO במרכז שירות
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גלגל הגה

 אזהרה
• לאחר כל כוונון, נסה להזיז את גלגל ההגה 	

נעול  שהוא  לוודא  כדי  ולאחור,  לפנים 
במקומו בבטחה. אם הנהג אינו מחזיר אותו 
למצבו המקורי, גלגל ההגה עלול לזוז כאשר 

הרכב בתנועה ולגרום לתאונה.
• בצע את כל הכוונונים רק כאשר הרכב נייח. 	

כוונון גלגל ההגה בשעת נהיגה הוא מסוכן, 
שכן הדבר עלול להסיח את דעתך או לגרום 

לו לנוע מעבר לרצוי.

ניתן לכוונן את גלגל ההגה לגובה ולזווית הרצויים, 
לפנים או לאחור. כוונן את גלגל ההגה ואת המושב 

למצב המיטבי, כדי להבטיח נהיגה בטוחה ונוחה.
• גלגל 	 וכוונן את   )1( ידית הנעילה  משוך את 

ההגה, לפי הגובה והזווית הנוחים לך ביותר.
• לנעול 	 כדי  לאחור,  הנעילה  ידית  את  משוך 

בבטחה את גלגל ההגה.
)2( כוונון

)3( החזקה

Z21339
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Z22135

>DUONIC® רכבי<
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מתג התנעה

מצב מתג התנעה 1

 אזהרה
לעולם אל תעביר את מתג ההתנעה לכל מצב 
אחר מלבד "ON" בעוד אתה נוהג ברכב. סיבוב 
להיות  עלול  "אביזרים"  למצב  ההתנעה  מתג 
מסוכן משום שהמנוע יודמם ועלולות להתעורר 

הבעיות הבאות:
• כוח הבלימה יופחת בצורה קיצונית.	
• ואז 	 לעבוד  תפסיק  הכוח  הגה  מערכת 

פעולת ההיגוי תהפוך לקשה במיוחד.
• מערכת הזרקת הדלק עלולה להתקלקל.	
• האזהרה 	 נורות  של  החשמליים  המעגלים 

תקלה  ותיגרם  לעבוד  יפסיקו  והמחוונים 
בחלקים החשמליים.

כאשר מפתח ההתנעה מוסר ממתג ההתנעה, 
גלגל ההגה ננעל -דבר ההופך את ההיגוי לבלתי 

אפשרי.

 זהירות
• אל תסובב את מתג ההתנעה למצב "התנעה" 	

נזק  לגרום  עלול  הדבר  פועל.  המנוע  בעוד 
למתנע.

• ניתן לסובב את מפתח ההתנעה ממצב 	 לא 
"אביזרים" למצב "נעילה" אלא אם לוחצים 

אותו פנימה. אל תנסה לסובב אותו בכוח.
• סיבובו 	 כדי  תוך  לחוץ  המפתח  את  החזק 

ממצב "אביזרים" למצב "נעילה".
• מפתח 	 את  תמיד  והוצא  להרגל  זאת  הפוך 

השארת  המנוע.  הדממת  לאחר  ההתנעה 
המפתח במצב "נעילה", "ON" או "אביזרים" 
לפרקי זמן ארוכים עלולים לגרום להתרוקנות 
לבלתי  המנוע  התנעת  הפיכת  תוך  המצבר 

אפשרית.
• הימנע משימוש במצב "ON" או "אביזרים" 	

האזנה  לשם  לדוגמה,  ארוכים;  זמן  לפרקי 
לרדיו >אופציה<, שכן המצבר עלול להתרוקן 

לגמרי.
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• "LOCK" -נעילה	
להכניס  ניתן   )1( ההתנעה  מפתח  את 
זה. על מנת להציב את  ולהוציא רק במצב 
למצב  אותו  סובב  "נעילה",  במצב  המפתח 

"אביזרים" ואז לחץ אותו פנימה.
כדי  תוך  פנימה  לחוץ  המפתח  את  החזק 
סיבובו למצב "נעילה". עם הסרת המפתח, 

גלגל ההגה ננעל.
תאורת  התאורה,  במתג  להשתמש  ניתן 
הפנימית,  התאורה  )מהבהבים(,  החירום 
ופנסי  המרכזית  הדלתות  נעילת  הצופר, 

איתות.
• "ACC" -אביזרים	

המנוע מדומם או אינו פועל במצב זה.
ובמצת  >אופציה<  ברדיו  להשתמש  ניתן 

הסיגריות.
• "ON" -מתג התנעה פתוח 	

המנוע פועל במצב זה.
כל המעגלים החשמליים תפעוליים.

• "START" -התנעה	
המנוע מסתובב ומותנע במצב זה.

מהמפתח  הרפה  פועל,  שהמנוע  ברגע 
.)ON( והמתג יחזור אוטומטית למצב פתוח

שים לב:
• סובב את המפתח רק לאחר שהכנסת אותו 	

עד הסוף לתוך מתג ההתנעה.
• סובב 	 לסובב את המפתח,  אינך מסוגל  אם 

ושמאלה,  ימינה  ההגה  גלגל  את  בעדינות 
בשעה שאתה מסובב את המפתח.

תזכורת מפתח התנעה 2
והמפתח  אם תפתח דלת כאשר המנוע מודמם 
במתג ההתנעה, ישמע אות אזהרה קולי )זמזם(. 
הוצא את המפתח ממתג ההתנעה ושמור אותו 

ברשותך בכל פעם שאתה עוזב את הרכב.

Z10782
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התנעת המנוע

 אזהרה
• אל תתניע ואל תחמם את המנוע בתוך חניה 	

מקורה או בשטח סגור אחר. בעת התנעת 
או  מקורה  לחניה  כניסה  בעת  או  המנוע 
יציאה ממנה, אל תפעיל את המנוע לפרק 
גזי  שהצטברות  כיוון  מהדרוש,  ארוך  זמן 

פליטה באזורים סגורים היא מסוכנת מאד.
פחמן  תחמוצת  חד  גז  כוללים  פליטה  גזי 
)CO( העלול לגרום לאובדן הכרה או למוות, 

אם שואפים אותו.
• אם תרגיש בריחות של גזי פליטה בתוך תא 	

וודא שאין  צינור הפליטה  בדוק את  הנהג, 
דליפה של גזי פליטה, דרך חורים או סדקים 
קיימת  אם  נזק.  או  חלודה  עקב  שנגרמו 
דליפה של גזי פליטה, דאג שצינור הפליטה 
ייבדק במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 

.MITSUBISHI FUSO
• הפליטה, 	 מצינור  שדלפו  פליטה,  גזי  אם 

חודרים לתא הנהג, אוורר את התא בעזרת 
עד  החלונות  פתיחת  ידי  על  חיצוני,  אוויר 

הסוף או פתיחת הדלתות.
לרכב  מתחת  דליקים  חומרים  שאין  ודא 
סמוך  -במיוחד  האחורי  בחלקו  או  החונה 
לצינור הפליטה. החום הנפלט מהמנוע או 

מצינור הפליטה עלול להצית אש.
• כשאתה מתניע את המנוע, הקפד לשבת 	

והמתן  הנהג  במושב  נכונה  בתנוחה 
להתחממות המנוע. אם אתה נשען מחוץ 
לא  אחרת  בתנוחה  יושב  או  הדלת  לחלון 
להיגרם  עלולה  לפתע,  נע  והרכב  נכונה 

תאונה רצינית.
• המנוע 	 את  להתניע  תנסה  אל  לעולם 

לבלימה  תגרום  שכזאת  פעולה  בדחיפה. 
איטית ולפעולות היגוי מאוד קשות העלולות 
עם  רכב  בכלי  רציניות.  לתאונות  לגרום 
את  להתניע  ניתן  לא   ,DUONIC® מערכת 
להסב  עלול  שכזה  וניסיון  בדחיפה  המנוע 

נזק לתיבת ההילוכים.
• ניתן 	  ,DUONIC® מערכת  עם  רכב  בכלי 

ידית ההילוכים  להתניע את המנוע כאשר 
עליך  לבטיחותך,   ."N" או   "P" במצב 
ידית ההילוכים  להתניע את המנוע כאשר 
עם  המנוע  מהתנעת  הימנע   ."P" במצב 
במקרי  למעט   "N" במצב  ההילוכים  ידית 
על מסילת  מנוע שהודמם  כדוגמת  חירום 

רכבת למשל.

Z12784
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שים לב:
• להתחמם 	 לו  הנח  המנוע,  התנעת  לאחר 

במשך דקה אחת או שתיים.
• אל תמשיך להפעיל את המתנע לפרק זמן 	

עלול  שהדבר  כיוון  שניות,   15 על  העולה 
לגרום נזק או לפרוק את המצבר.

• אם אתה מפעיל ברציפות את המתנע לפרק 	
זמן של 10 שניות והמנוע עדיין אינו מתניע, 
"אביזרים"  למצב  ההתנעה  מתג  את  סובב 
והמתן 30 שניות להתאוששות המצבר לפני 

שתבצע את ניסיון ההתנעה הבא.
• אל תפעיל את המתנע שוב ושוב במרווחי זמן 	

אתה  אם  למשנהו.  אחד  ניסיון  בין  קצרים 
נדרש להפעיל את המתנע פעמיים או יותר 
לשם התנעת המנוע, המתן לפחות 3 שניות 

בין הניסיונות.
• אחרת, אתה עלול להסב נזק למנוע, למתנע 	

ו/או לגרום לפעולתם ברמה ירודה.
• ברכב שלא נהגו בו במשך שבוע או יותר, או 	

מסנן  גוף  או  המנוע  שמן  החלפת  לאחר 
השמן של המנוע, הקפד לסובב את המנוע 

לפני התנעתו.
 עמ' 5-7

• בעלי 	 במצברים  שימוש  קרים,  באזורים 
קיבולת גבוהה משפר את כושר ההתנעה.

שלבים לפני התנעה 1
ידית בלם החניה לשם . 1 משוך עד הסוף את 

הפעלת בלם החניה.
כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:. 2

הצב את ידית ההילוכים במצב סרק.
:DUONIC® כלי רכב עם מערכת

."P" הצב את ידית ההילוכים במצב
לחץ עד הסוף על דוושת הבלמים.. 3

 זהירות
לשם הבטיחות, החזק את דוושת הבלמים לחוצה 

עד להתנעת המנוע.

 תהליך התנעה 2
באשר לשיטת ההתנעה של המנוע בכלי רכב בעלי 

מערכת ®DUONIC, ראה בעמוד הבא.
 עמ' 5-24.

פתח )ON( את מתג ההתנעה.. 1

Z22137

Z21163



5-7   

בדוק האם נורת הביקורת  דולקת או לא.. 2

Z21164

Z21165

• אם נורת הביקורת  אינה דולקת, החזק 	
עם  רכב  )בכלי  לחוצה  הבלמים  דוושת  את 
דוושת המצמד  או את   )DUONIC® מערכת 
)בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית( והחזר 
לשם  "התנעה"  למצב  ההתנעה  מתג  את 

התנעת המנוע.

• עד 	 המתן  דולקת,  הביקורת   נורת  אם 
כבתה,  הביקורת  שנורת  לאחר  שתיכבה. 
החזק את דוושת הבלמים לחוצה )בכלי רכב 
דוושת  את  או   )DUONIC® מערכת  עם 
הילוכים  תיבת  בעלי  רכב  )בכלי  המצמד 
למצב  ההתנעה  מתג  את  והחזר  ידנית( 

"התנעה" לשם התנעת המנוע.

שים לב:
אם המנוע קשה להתנעה לאחר שנורת הביקורת 
 כבתה, יתכן ויש בעיה במערכת קדם החימום 
מורשה,  במוסך  הרכב  לבדיקת  דאג  המנוע.  של 

.MITSUBISHI FUSO מומלץ במרכז שירות
מהמפתח . 3 הרפה  המנוע,  התנעת  עם 

ההתנעה. אם אינך עומד להתחיל מייד לנוע 
עם הרכב, הרפה מהדוושה.

להתחמם . 4 לו  הנח  המנוע,  התנעת  לאחר 
במשך דקה אחת או שתיים.

 עמ' 5-9

מהירות סרק של המנוע
650 סל"ד

שים לב:
בחודשי החורף הקרים, יתכן והמנוע יפעל לאחר 
מכל  מהרגיל.  גבוהה  סרק  במהירות  ההתנעה 
מקום, מהירות המנוע תרד למהירות רגילה לאחר 

התחממות נוזל קירור המנוע.
חנה  3 שהרכב  לאחר  המנוע  התנעת 

במשך תקופה ארוכה
אם הרכב לא היה בשימוש במשך שבוע או יותר או 
אם הוחלף שמן מנוע או מסנן השמן, המנוע "רעב" 
לשמן. על כן, לפני התנעת המנוע, יש צורך לסובב 
השמן  את  לחלק  כדי  הבא,  הנוהל  פי  על  אותו 

לרכיביו השונים.
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 זהירות
• שבלם 	 וודא  מרבית,  בטיחות  להבטיח  כדי 

החניה הופעל עד הסוף וכי הגלגלים חסומים 
בעזרת סדי עצירה.

• ביצוע סיבוב המנוע הוא בעל חשיבות עליונה, 	
במונחים של הגנה על מגדש הטורבו.

ידית בלם החניה לשם . 1 משוך עד הסוף את 
הפעלת בלם החניה.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:. 2
הצב את ידית ההילוכים במצב סרק.

:DUONIC® כלי רכב עם מערכת
."P" הצב את ידית ההילוכים במצב

התנע את המנוע בדרך הרגילה אולם אינך . 3
חייב להמתין עד שנורת הביקורת תכבה.

בלי ללחוץ על דוושת ההאצה, סובב את מתג . 4
ההתנעה למצב "התנעה" וסובב את המנוע 
מותנע,  המנוע  אם  שניות.  כ-15  במשך 
שחרר את מפתח ההתנעה והימנע מלחיצה 

על דוושת ההאצה למשך 15 שניות בקירוב.

Z22138

התנעת המנוע כאשר תא הנהג מורכן 4
כאשר עליך להתניע את המנוע למטרת בדיקה או 
עבודות שירות, במצב של תא נהג מורכן, הקפד 

לפעול על פי אמצעי הבטיחות הבאים:
• את 	 וחסום  החניה  בלם  את  בחוזקה  הפעל 

הגלגלים בסדי עצירה.
• וודא שידית ההילוכים במצב סרק )בכלי רכב 	

שידית  או  ידנית(  הילוכים  תיבת  בעלי 
ידית  מצב  ומחוון   "P" במצב  ההילוכים 
ההילוכים מציין "P" )בכלי רכב בעלי מערכת 

.DUONIC®

• וודא שאף אחד לא נמצא בקרבת תא המנוע 	
ולאחר מכן העבר את מפתח ההתנעה למצב 

"התנעה" לשם התנעת המנוע.



5-9   

חימום המנוע

הנח למנוע להתחמם במשך דקה אחת או שתיים 
לפני שתתחיל לנסוע ברכב.

 אזהרה
• אל תחמם את המנוע בתוך חניה מקורה או 	

בשטח סגור אחר. בעת התנעת המנוע או 
בעת כניסה לחניה מקורה או יציאה ממנה, 
ארוך  זמן  לפרק  המנוע  את  תפעיל  אל 
סגורים  באזורים  הגז  הצטברות  מהדרוש. 

היא מסוכנת מאד.
פחמן  תחמוצת  חד  גז  כוללים  פליטה  גזי 
)CO( העלול לגרום לאובדן הכרה או למוות, 

אם שואפים אותו.
• אם תרגיש בריחות של גזי פליטה בתוך תא 	

וודא שאין  צינור הפליטה  בדוק את  הנהג, 
דליפה של גזי פליטה, דרך חורים או סדקים 
שנגרמו עקב חלודה או נזק. אם גזי הפליטה 
דולפים, דאג לבדיקת צינור הפליטה במוסך 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה, 

.MITSUBISHI FUSO
הפליטה,  מצינור  שדלפו  פליטה,  גזי  אם 
חודרים לתא הנהג, אוורר את התא בעזרת 
עד  החלונות  פתיחת  ידי  על  חיצוני  אוויר 

הסוף או פתיחת הדלתות.
• לרכב 	 מתחת  דליקים  חומרים  שאין  ודא 

סמוך  -במיוחד  האחורי  בחלקו  או  החונה 
לצינור הפליטה. החום הנפלט מהמנוע או 

מצינור הפליטה עלול להצית אש.

Z12784

 זהירות
אם אינך מאפשר למנוע להתחמם ברמה מספקת, 
בבעיות  או  הבאות,  בבעיות  להיתקל  עלול  אתה 

אחרות.
• את 	 שמאיצים  או  בנסיעה  מתחילים  אם 

עלולים  והבוכנות  הצילינדרים  המנוע, 
לכשל  לגרום  העלול  דבר  בחומרה,  להישחק 
ולא  חם  איננו  עדיין  שהשמן  משום  מנוע 

מחולק ברמה מספקת בכל המנוע.
• סובב 	 להתקלקל משום שהוא  עלול  המגדש 

במהירות גבוהה לפני שמספיק שמן הגיע לגל 
ההינע שלו.

• לא 	 אם   ,DUONIC® מערכת  עם  רכב  בכלי 
מספקת,  במידה  להתחמם  למנוע  תאפשר 

יתכן וייקח זמן מסוים להחליף הילוכים.
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שים לב:
• ארוך 	 זמן  לפרק  בסרק  המנוע  הפעלת 

כן, משפיעה שלילית על  ועל  מבזבזת דלק 
כן,  ועל שימור משאבים. על  הגנת הסביבה 
דומם את המנוע בכל פעם שאתה עוזב את 
הרכב, אפילו אם זה לפרק זמן קצר בלבד. אם 
המנוע  התנעת  לאחר  מייד  לנהוג  תתחיל 
בבעיות  תיתקל  עדיין(,  קר  המנוע  )כאשר 

הבאות:
• המנוע 	 של  קיצוני  קור  קרים,  באזורים 

דבר  הדלק,  של  לקויה  להצתה  יגרום 
העלול לגרום לנקישות מנוע.

• אתה עלול להיתקל באחת הבעיות להלן, או 	
ייחודיות  מפעולות  כתוצאה  הן  אלו  בכולן. 
ואינן  העמם  דוד  בתוך  הקטליט  לחימצון 

מצביעות על קיומה של תקלה כלשהי.
• תחילת 	 עם  הפליטה  מצינור  לבן  עשן 

סרק  פעולת  לאחר  ברכב,  הנסיעה 
בזמן  או  המנוע  של  ממושכת  יחסית 

האצת הרכב.
• עשן לבן מצינור הפליטה כאשר הרכב 	

מתחיל בנסיעה או מיד לאחר התנעת 
המנוע.

• )עם 	 בצורה מגרה  עשן הפליטה מריח 
ניחוח של חומץ(.

• יפעל 	 והמנוע  יתכן  הקרים,  החורף  בחודשי 
גבוהה  סרק  במהירות  ההתנעה  לאחר 
תרד  המנוע  מהירות  מקום,  מכל  מהרגיל. 
למהירות רגילה לאחר התחממות נוזל קירור 

המנוע.

רגלך . 1 את  הסר  התניע,  שהמנוע  לאחר 
מדוושת המצמד.

Z18965

הנח למנוע להתחמם במשך דקה אחת או . 2
שתיים.

למהירות . 3 תרד  המנוע  מהירות  מקום,  מכל 
רגילה לאחר התחממות נוזל קירור המנוע.

מהירות סרק של המנוע
650 סל"ד
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הדממת מנוע

 אזהרה
• עם 	 במורד  לשייט  לרכב  תאפשר  אל  לעולם 

איטית  להיות  עלולה  הבלימה  מודמם:  מנוע 
באופן מסוכן וההיגוי קשה באופן קיצוני.

הזרקת  לתקלה במערכת  לגרום  עלול  גם  זה 
הדלק.

• וצינור 	 המנוע  הרכב,  עצירת  לאחר  מייד 
הרכב  מהחניית  הימנע  מאד.  חמים  הפליטה 

בקרבת חומרים דליקים, כגון דשא יבש.
• הרכב 	 החניית  לשם  המנוע  את  תדומם  אל 

לאחד  הסוף  עד  מסובב  ההגה  גלגל  כאשר 
הכיוונים.

מערכת  לחץ  לנפילת  תגרום  שכזו  פעולה 
של  מהירה  להחזרה  בתורה  שתגרום  ההיגוי 

גלגל ההגה, תוך אפשרות פציעתך.
• לעולם אל תחנה בשיפוע. רכב החונה בשיפוע 	

יכול לנוע בצורה בלתי מבוקרת ולגרום לתאונה.
אם אין אפשרות אחרת ויש להחנות את הרכב 
הפעל  הבאות:  הפעולות  את  בצע  בשיפוע, 
ידית  את  שלב  החניה,  בלם  את  בחוזקה 
ההילוכים במצב "P" )כלי רכב בעלי מערכת 
את  וסובב  הגלגלים  את  חסום   ,)DUONIC®

גלגל ההגה בכיוון המכשול )כדוגמת מדרכה( 
לשם הגברת הבטיחות במקרה שהרכב יתחיל 

לנוע.
• בכלי רכב בעלי מערכת ®DUONIC, אל תחנה 	

משולבת  ההילוכים  ידית  עם  רק  הרכב  את 
בלם  את  בחוזקה  תמיד  הפעל   ;"P" במצב 
החניה. אם אתה מחנה את הרכב בשיפוע תלול 
 "P" רק עם ידית ההילוכים המשולבת במצב
בלי לשלב גם את בלם החניה, ידית ההילוכים 
ובמקרים  הזזתה  ניסיון  בעת  לקשה  תהפוך 
יהיה לשחרר  ניתן  ולא  יתכן  ביותר,  החמורים 
את תיבת ההילוכים ממצב הנעילה. אם קרה 
 ,"N" הדבר, העבר את ידית ההילוכים למצב
ולאחר שווידאת שמחוון מצב ידית ההילוכים 

."D" העבר את הידית למצב ,"N" מציין

 זהירות
• או 	 עליה  לאחר  מיד  המנוע  את  תדומם  אם 

נהיגה במהירות גבוהה, השמן המסופק לגל 
הרוטור של המגדש יעלה לטמפרטורה גבוהה 
זאת,  למנוע  כדי  ייתפס.  הרוטור  וציר  ביותר 
הפעל את המנוע בסרק למשך 3 דקות לפחות 

במקום לדומם אותו מיידית.
• יש לדומם את המנוע רק ממצב סרק. הדממתו 	

בסל"ד גבוה עלול לגרום לתקלת מנוע.
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מטה . 1 לחוצה  הבלמים  דוושת  את  החזק 
והפעל את בלם החניה.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:. 2
הצב את ידית ההילוכים במצב סרק. כלי רכב 

:DUONIC® עם מערכת
וודא   ."P" במצב  ההילוכים  ידית  את  הצב 

."P" שבמחוון מצב ידית ההילוכים יופיע
יותר מ-3 . 3 הנח למנוע לפעול בסרק למשך 

דקות, לפני הדממתו.
המנוע  חלקי  בתנועה,  הרכב  כאשר 
מתחממים באופן קיצוני. הדבר נכון במיוחד 
בעת נסיעה בעלייה או במהירות גבוהה. על 
להתקרר,  כדי  זמן  מספיק  למנוע  הנח  כן, 
וזאת על ידי הפעלתו בסרק לפרק זמן מה, 

לפני הדממתו.
סובב את מתג ההתנעה למצב "ACC" לשם . 4

הדממת המנוע.

Z22137

Z21168 והתנעה )ISS( מערכת הדממת סרק

 )ISS( סרק  הדממת  מערכת  עם  רכב  >כלי 
והתנעה<

מערכת הדממת הסרק וההתנעה )ISS( מיועדת 
רמות  את  ולהפחית  הדלק  תצרוכת  את  לשפר 
המנוע  של  אוטומטית  הדממה  ידי  על  הפליטה 
כאשר עוצרים את הרכב ולהתניעו אוטומטית עם 

התחלת התנועה של הרכב.

 אזהרה
מודמם  מנוע  עם  מורד  לאורך  תגלוש  אל 
אוטומטית. פעולה שכזאת תגרום לקשיי הפעלת 
ההיגוי ולתגובה מאוד איטית של הבלמים באופן 

העלול לגרום לתאונות רציניות.

 זהירות
• לחוצה 	 הבלמים  דוושת  את  להחזיק  הקפד 

כאשר המנוע הודמם אוטומטית.
אחרת, הרכב עלול להתחיל לנוע תוך גרימתה 

של תאונה בלתי צפויה.
• כאשר עוזבים את מושב הנהג, העבר את מתג 	

והפעל  )נעילה(   "LOCK" למצב  ההתנעה 
בבטחה את בלם החניה. אחרת, הרכב עלול 
להתחיל לנוע תוך גרימתה של תאונה בלתי 

צפויה.
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• אלקטרומגנטי 	 שדה  שורר  בהם  במקומות 
מתג  על  לחץ  מגנטי,  עגורן  כדוגמת  חזק, 
 .ISS תפקודי  כל  נטרול  לשם   ISS ניתוק 
תוך  לנוע  להתחיל  עלול  הרכב  אחרת, 

גרימתה של תאונה בלתי צפויה.
• 	 ISS בעת בדיקת הרכב, לחץ על מתג ניתוק

על מנת לנטרל את תפקודי ISS. במקרה של 
תקלה במערכת בעת בדיקת הרכב, עלולה 

להיגרם תאונה בלתי צפויה.

שים לב:
• זמן 	 לפרק  המנוע  את  לדומם  עומדים  אם 

ארוך, הקפד למקם את מתג ההתנעה במצב 
ירידה בביצועי  )נעילה( כדי למנוע   "LOCK"

המצבר.
• 	 idling stop and start – הוא ISS הקיצור של

)הדממת סרק והתנעה(.
מחוונים ובקרות 1

.ISS מתג ניתוק  )1(
.ISS משמש לנטרול תפקודי

)2(   נורת ביקורת
 ISS כאשר  נדלקת  או  מהבהבת  זו  נורה 
פועלת. אם הנורה נשארת דלוקה, יש בעיה 

.ISS במערכת
נורת הביקורת  מהבהבת או דולקת בתלות 

במצב הפעולה של ISS, כמתואר להלן:
נורת ביקורת מצב פעולה 

הכנה להדממת מנוע 
אוטומטית

הבהוב מהיר )במרווחים 
של 0.5 שניות(

בתהליך הדממת 
המנוע

הבהוב איטי )במרווחים 
של 2 שניות(

• בוטלה התנעת 	
מנוע אוטומטית 

)נפתחה דלת 
במהלך הדממת 
מנוע אוטומטית(.

• 	ISS תקלת

דולקת

2 ISS פעולת מערכת
תנאים שבהם מערכת ISS אינה פועלת 2.1

• על מתג ניתוק ISS לוחצים לנטרול תפקודי 	
.ISS

• מעביר הכוח )PTO( בשימוש >כלי רכב בעלי 	
>PTO

• מתח המצבר חריג.	
• את 	 מציין  הקירור  נוזל  טמפרטורת  מחוון 

הסימון הרביעי, או מתחת לכך, או את הסימון 
התשיעי, או מעל לכך בלוח הסימון.

• תא הנהג מורם.	
• נורת הביקורת  מוארת.	

Z22140
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• מתבצע חידוש )מיחזור( מסנן חלקיקי דיזל 	
אוטומטי או ידני.

• דלת הנהג או הנוסע פתוחה.	
• מתג איתות הפניה פועל או שמתג תאורת 	

מערכת  עם  רכב  >כלי  לחוץ.  החירום 
>DUONIC®

2.2 ISS מתג ניתוק
 ISS תפקודי   ,ISS ניתוק  מתג  על  תלחץ  אם 
ינוטרלו. לביטול תפקוד ניתוק ISS, לחץ שוב על 
עוד  כל  מוארת  במתג  הביקורת  נורת  המתג. 

תפקודי ISS מנוטרלים.

שים לב:
אפילו אם לחצת על מתג ניתוק ISS לשם נטרול 
אוטומטית  יאושרו   ISS תפקודי   ,ISS תפקודי 
 "LOCK" לפעולה עם העברת מתג ההתנעה למצב

)נעילה(.
2.3 DUONIC® כלי רכב עם מערכת

• הדממת מנוע אוטומטית	

 זהירות
אל תאפשר למנוע לדומם אוטומטית כאשר הרכב 
לאחד  הסוף  עד  מסובב  ההגה  וגלגל  בעצירה 
הכיוונים. פעולה שכזו תגרום לנפילת לחץ מערכת 
גלגל  ההיגוי שתגרום בתורה להחזרה מהירה של 

ההגה, תוך אפשרות פציעתך.
מהירות  כאשר  להפעיל  ניתן   ISS תפקודי  את 

הרכב עולה על 10 קמ"ש.
לחץ על דוושת הבלמים לשם עצירת הרכב. . 1

בתוך מספר שניות מרגע עצירת הרכב, נורת 
הביקורת  תהבהב במהירות. כאשר נורת 
הביקורת מהבהבת באיטיות, המנוע מודמם 

אוטומטית.
כאשר . 2 לחוצה  הבלמים  דוושת  את  החזק 

הביקורת  נורת  אוטומטית.  הודמם  המנוע 
 2 של  )במרווחים  באיטיות  מהבהבת   

שניות( כאשר המנוע הודמם אוטומטית.
• 	 "D" במצב  ההילוכים  ידית  את  תשאיר  אם 

כאשר אתה עוצר את הרכב והמנוע הודמם 
למספר  יישמר  הבלימה  כוח  אוטומטית, 
שניות עד שמתרחשת תופעת זחילה, אפילו 
לאחר שחרור דוושת הבלמים. כוח בלימה לא 
ידית  כאשר  הרכב  את  תעצור  אם  יישמר 
ההילוכים משולבת במצב "N" או אם תעביר 
את ידית ההילוכים למצב "N" כאשר המנוע 

הודמם אוטומטית.

שים לב:
• המנוע לא יודמם אוטומטית אם אתה פותח 	

את דלת הנהג או דלת הנוסע בטרם הושלמה 
המנוע.  של  האוטומטית  ההדממה  פעולת 
מנוע  הדממת  לשם  הדלת  את  סגור 

אוטומטית.

Z22142
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• אם מערכת ה-ISS מופעלת והמנוע מדומם 	
או  נמוכים(  )אורות  בעוד הפנסים הקדמיים 
ערפל<  פנסי  עם  רכב  >כלי  הערפל  פנסי 
נמוכים(  )אורות  הקדמיים  הפנסים  דולקים, 
או פנסי הערפל >כלי רכב עם פנסי ערפל< 
אוטומטית,  מותנע  המנוע  כאשר  ייכבו. 

הפנסים יידלקו אוטומטית.
• לאחר מערכת ISS מופעלת והמנוע מודמם 	

אוטומטית, מיזוג האוויר >כלי רכב עם מיזוג 
אוויר< יפעיל את המאוורר למשך דקה אחת.
אם המנוע הודמם אוטומטית לפרק זמן ארוך 
וברצונך להפעיל את מיזוג האוויר, לחץ על 
 .ISS תפקודי  נטרול  לשם   ISS ניתוק  מתג 
 "P" בהמשך העבר את ידית ההילוכים למצב
והתנע את המנוע באמצעות מתג ההתנעה.

• התנעת מנוע אוטומטית	
החזק את דוושת הבלמים לחוצה.. 1
אם ידית ההילוכים במצב "D" או "N", המנוע . 2

יתניע אוטומטית עם שחרור דוושת הבלמים. 
כוח בלימה לא יישמר אם תעצור את הרכב 
כאשר ידית ההילוכים משולבת במצב "N" או 
 "N" למצב  ההילוכים  ידית  את  תעביר  אם 

כאשר המנוע הודמם אוטומטית.
 "P" או "N" אם ידית ההילוכים הועברה למצב
בעוד המנוע מודמם אוטומטית, המנוע יתניע 
אוטומטית כאשר תעביר את ידית ההילוכים 
דוושת  החזקת  כדי  ץוך   "R" או   "D" למצב 

הבלמים לחוצה.
אם ידית ההילוכים במצב "D", המנוע יתניע 
אוטומטית כאשר תעביר את ידית ההילוכים 
דוושת  החזקת  כדי  תוך  ידנית  לתצורה 

הבלמים לחוצה.

שים לב:
• נשמע 	 אוטומטית,  הודמם  המנוע  כאשר 

זמזם עם פתיחת דלת הנהג או הנוסע ללא 
הפעלת בלם החניה. פעולת הזמזם נפסקת 

עם הפעלת בלם החניה.
• דלת 	 פתיחת  ידי  על  נוטרלה  המערכת  אם 

הודמם  המנוע  כאשר  הנוסע  או  הנהג 
אוטומטית, התנע את המנוע באמצעות מתג 
ההילוכים  ידית  העברת  לאחר  ההתנעה 

."P" למצב
כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית 2.4

• הדממת מנוע אוטומטית	

 זהירות
אל תאפשר למנוע לדומם אוטומטית כאשר הרכב 
לאחד  הסוף  עד  מסובב  ההגה  וגלגל  בעצירה 
הכיוונים. פעולה שכזו תגרום לנפילת לחץ מערכת 
גלגל  ההיגוי שתגרום בתורה להחזרה מהירה של 

ההגה, תוך אפשרות פציעתך.

Z21173
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מהירות  כאשר  להפעיל  ניתן   ISS תפקודי  את 
הרכב עולה על 10 קמ"ש.

עצור את הרכב והעבר את ידית ההילוכים למצב . 1
המצמד.  דוושת  את  שחרר  )ניוטרל(.  סרק 
במהירות.  תהבהב  הביקורת   נורת  בהמשך, 
כאשר נורת הביקורת  מהבהבת באיטיות, 

המנוע מודמם אוטומטית.
בעוד . 2 לחוצה  הבלמים  דוושת  את  החזק 

המנוע מודמם אוטומטית.

שים לב:
• המנוע לא יודמם אוטומטית אם אתה פותח את 	

הושלמה  בטרם  הנוסע  דלת  או  הנהג  דלת 
פעולת ההדממה האוטומטית של המנוע. סגור 

את הדלת לשם הדממת מנוע אוטומטית.
• אם מערכת ה-ISS מופעלת והמנוע מדומם 	

או  נמוכים(  )אורות  בעוד הפנסים הקדמיים 
ערפל<  פנסי  עם  רכב  >כלי  הערפל  פנסי 
נמוכים(  )אורות  הקדמיים  הפנסים  דולקים, 
או פנסי הערפל >כלי רכב עם פנסי ערפל< 
אוטומטית,  מותנע  המנוע  כאשר  ייכבו. 

הפנסים יידלקו אוטומטית.
• לאחר מערכת ISS מופעלת והמנוע מודמם 	

אוטומטית, מיזוג האוויר >כלי רכב עם מיזוג 
אוויר< יפעיל את המאוורר למשך דקה אחת.

אם המנוע הודמם אוטומטית לפרק זמן ארוך 
וברצונך להפעיל את מיזוג האוויר, לחץ על מתג 
ניתוק ISS לשם נטרול תפקודי ISS ולאחר מכן 

התנע את המנוע באמצעות מתג ההתנעה.
• התנעת מנוע אוטומטית	

החזק את דוושת הבלמים לחוצה.. 1
)ניוטרל(, . 2 סרק  במצב  ההילוכים  ידית  אם 

על  הלחיצה  עם  אוטומטית  יתניע  המנוע 
דוושת המצמד. באותו הזמן, נורת הביקורת 

 תכבה.
מחדש, . 3 אוטומטית  יתניע  לא  המנוע  אם 

החזק את דוושת הבלמים לחוצה.
)ניוטרל(,  וודא שידית ההילוכים במצב סרק 
לחץ על דוושת המצמד ובהמשך התנע את 

המנוע באמצעות מתג ההתנעה.

שים לב:
• נשמע 	 אוטומטית,  הודמם  המנוע  כאשר 

זמזם עם פתיחת דלת הנהג או הנוסע ללא 
הפעלת בלם החניה. פעולת הזמזם נפסקת 

עם הפעלת בלם החניה.
• דלת 	 פתיחת  ידי  על  נוטרלה  המערכת  אם 

הודמם  המנוע  כאשר  הנוסע  או  הנהג 
אוטומטית, התנע את המנוע באמצעות מתג 

ההתנעה לאחר לחיצה על דוושת המצמד.
• לא 	 הוא  )הודמם(,  השתנק  המנוע  כאשר 

דוושת  על  לחיצה  ידי  על  אוטומטית  יתניע 

Z22144
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המצמד. התנע את המנוע באמצעות מתג 
ההתנעה לאחר לחיצה על דוושת המצמד.

• כלשהו 	 למצב  מועברת  ההילוכים  ידית  אם 
מלבד סרק )ניוטרל( מייד לאחר הלחיצה על 
להתניע  עלול שלא  דוושת המצמד, המנוע 
ידית  את  החזר  זה,  במקרה  אוטומטית. 
מכן  ולאחר  )ניוטרל(  סרק  למצב  ההילוכים 

הרפה מדוושת המצמד ולחץ עליה שוב.
• לאחר 	 מייד  המצמד  דוושת  על  תלחץ  אם 

ותהייה  יתכן  אוטומטית,  הודמם  שהמנוע 
של  האוטומטית  בהתנעה  קלה  השהייה 

המנוע.

דוושות

דוושת האצה )1( 1

 אזהרה
הקפד  רצפה,  בשטיחון  משתמש  אתה  אם 
 Mitsubishi של  מקורי  בשטיחון  להשתמש 
Fuso ולהניחו בצורה נכונה. אל תניח את שטיחון 
דוושת  עוצר  או  ההאצה  דוושת  מעל  הרצפה 
ההאצה. אל תניח את שטיחון הרצפה מעל לשיט 
עלולה  אלו  הוראות  על  אי הקפדה  אחר.  רצפה 
לא  ההאצה  ודוושת  יתכן  שכן  מסוכנת  להיות 

תוכל לחזור למצבה הראשוני עם שחרורה.

גם  גורמת  גבוהים  בסיבובים  המנוע  הרצת 
לתצרוכת דלק מוגברת.

שים לב:
על  לחיצה  כדי  תוך  הבלמים  דוושת  על  לחיצה 
דוושת ההאצה תגביר את הבטיחות, דבר הגורם 

להפחתת הספק המנוע.
דוושת בלמים )2( 2

 אזהרה
מנע כניסת פחיות שתייה ריקות מתחת לדוושת 
הבלמים שכן אלו יכולות להפריע לפעולתה תוך 
הרצפה  את  שמור  ביותר.  מסוכן  למצב  גרימה 

נקייה מפחיות שתייה ריקות.

Z20978

 זהירות
בכלי רכב בעלי מערכת ®DUONIC, לחץ תמיד על 
הבלמים  הפעלת  הימנית.  ברגלך  הבלמים  דוושת 
ברגלך השמאלית עלולה להאט את תגובתך למצבי 
גרימה אפשרית לתאונה בלתי צפויה.  חירום תוך 
ההאצה  דוושת  על  לחץ  המנוע,  התנעת  לפני 

ודוושת הבלמים כדי לוודא את מצבן.
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• שומע 	 ואתה  דיסק  בבלמי  מצויד  רכבך  אם 
רפידות  בלימה,  במהלך  חריקה  רעשי 
הבלימה נשחקו עד למגבלה וחובה להחליפן. 
דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ 

.MITSUBISHI FUSO מרכז שירות
• השתמש בדוושת הבלמים בצורה נכונה.	

 עמ' 7-7
דוושת מצמד 3

>כלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית<
• דוושת 	 על  מונחת  ברכב כשרגלך  אל תנהג 

המצמד: הדבר עלול לקצר את חיי השירות 
דוושת  על  הרגל  עם  נהיגה  המצמד.  של 
בלם  פעולת  את  למנוע  עלולה  המצמד 

המנוע ובלם הפליטה.
• על 	 לחץ  הילוכים,  להחליף  צריך  כשאתה 

תלחץ  לא  אם  הסוף.  עד  המצמד  דוושת 
ועלול  יחליק  המצמד  הדוושה,  על  מספיק 

לגרום לנזק לדיסקות המצמד.
משענת רגל )4( >כלי רכב בעלי משענת  4

רגל<



5-19   

ידית הילוכים

 אזהרה
אל תחזיק את היד על ידית ההילוכים כשזו בהילוך 
או  לפנים  כוח  הפעלת  כדי  תוך  )ניוטרל(,  סרק 
לאחור על הידית. הדבר מסוכן שכן הרכב עלול 
עלול  בנוסף,  לתאונה.  ולגרום  לנוע  להתחיל 
להיגרם נזק לתיבת ההילוכים. כמו כן, שים לב את 
אתה מתקין מאריכים, הזמינים מסחרית, לידית 

ההילוכים, אפילו כוח נמוך יגרום להזזת הידית.

 זהירות
• החלפת הילוכים מהילוך קדמי להילוך אחורי 	

שהרכב  לאחר  רק  להיעשות  צריכה  ולהיפך 
הגיע לכדי עצירה מוחלטת.

כאשר אתה נוסע לאחור, הקפד תמיד לבדוק 
ולוודא שלא נמצא דבר במסלול נסיעתך.

• את 	 לחץ  הילוכים,  מחליף  שאתה  עת  בכל 
דוושת המצמד עד הסוף. אם לא תלחץ על 
יחליק  המצמד  הסוף,  עד  המצמד  דוושת 
לגרום  היכול  דבר  תינזק,  המצמד  ודיסקת 

לתאונה.
• ראש 	 על  מוטבע  ההילוכים  החלפת  דפוס 

ידית•ההילוכים.•הסימונים•‘‘	’’•באיור•מציינים•
את מצב סרק.

• דוושת 	 על  לחץ  הילוכים,  החלפת  בעת 
המצמד עד הסוף.

• במצב 	 ההילוכים  ידית  את  מציבים  כאשר 
נסיעה לאחור )R(, בו זמנית נדלקת תאורת 
הנסיעה לאחור ונשמע אות אזהרה קולי. אם 
המותקן  לאחור  נסיעה  בזמזם  מצויד  רכבך 

מאחור, גם זה יישמע.
• הקפד על הבאים בעת החלפה להילוך נסיעה 	

לאחור.
• המנוע חייב לפעול במהירות סרק.	
• ידית ההילוכים להילוך אחורי 	 העבר את 

שניות   3-5 אלא  מיידי,  באופן  לא   )R(
דוושת  על  המלאה  הלחיצה  לאחר 

המצמד.
• לכלי רכב עם מערכת ®DUONIC ראה עמוד 	

.5-20

שים לב:
מסיבות של חסכון בדלק, מומלץ כי כאשר הרכב 
לתחילת  שני  בהילוך  להשתמש  יש  טעון,  אינו 

נסיעה על כבישים ישרים.

Z22146
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DUONIC®

>DUONIC® כלי רכב בעלי מערכת<
תיבת  המצמד,  על  אחראית   DUONIC® מערכת 
מנת  על  יחידה  מערכת  בתוך  והמנוע  ההילוכים 
והחלפת  אוטומטית  מצמד  שילוב/ניתוק  להפיק 
הילוכים בעת התחלת נסיעה ונסיעה. מנגנון המצמד 
כולל שתי מערכות מצמד )הנקראות "מצמד כפול"( 
החלפת  להבטיח   DUONIC® למערכת  המאפשר 

הילוכים חלקה עם חבטות מינימליות.

שים לב:
 Daimler ®DUONIC הוא סימן מסחרי רשום של 

.AG
להפעיל  1 שתוכל  לפני  לדעת  עליך  מה 

היטב ובבטחה את הרכב
לפני התנעת המנוע 1.1

על  הימנית  ברגלך  לחץ  המנוע,  התנעת  לפני 
דוושת ההאצה ודוושת הבלמים כדי לבדוק ולקבל 

תחושה על מיקומן.
זחילה 1.2

זחילה מתייחסת לתנועה מאוד איטית של הרכב 
נסיעה  ידית ההילוכים במצב  המתרחשת כאשר 

ודוושת ההאצה משוחררת.
ממנוע  כוח  מהעברת  כתוצאה  מתרחש  הדבר 

הפועל בסרק )ניוטרל(.

 זהירות
• כדי למנוע זחילה, החזק את דוושת הבלמים 	

לחוצה בחוזקה בעת העברת ידית ההילוכים 
בלם  את  תשחרר  אל   ."D" או   "R" למצב 
של  ההחלפה  פעולת  לסיום  עד  החניה 

ההילוכים.
• הבלמים 	 דוושת  על  מלאה  בלחיצה  המשך 

מהבהב.  עדיין  ההילוכים  מצב  מחוון  בעוד 
נסיעה  התחלת  בעת  במיוחד  חשוב  האמור 
משולב  איננו  עדיין  וההילוך  מאחר  בעליה. 
וכיוון שכך תופעת הזחילה אינה זמינה כאשר 
המחוון מהבהב, הרכב עלול לנוע לאחור אם 
דוושת הבלמים משוחררת, דבר העלול לגרום 

לתאונה.
הפעלת דוושת הבלמים 1.3

 זהירות
עשה לך הרגל של שימוש ברגל ימין לשם לחיצה על 
דוושת הבלמים. אם אתה משתמש ברגל שמאל, 
לתגובה  תזכה  לא  הדוושה  על  הלחיצה  פעולת 
מאלה, מצב העלול לגרום לתאונה, במיוחד במקרה 
של בלימת חירום. לפני התנעת המנוע, לחץ ברגלך 
כדי  הבלמים  ודוושת  ההאצה  דוושת  על  הימנית 

לבדוק לאמת את מיקומן של דוושות אלו.
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השארת הרכב עם מנוע פועל 1.4
מפועל  החניה  שבלם  וודא  הרכב,  עזיבת  לפני 
בחוזקה, ידית ההילוכים במצב "P" )חניה( ומחוון 

."P" מצב ההילוכים מראה
ההילוכים  וידית  פועל  מנוע  עם  דלת  אם תפתח 
כדי  )זמזם(  רציף  קולי  אות  יישמע   ,"D" במצב 

להזהירך.
כאשר   "R" במצב  ההילוכים  ידית  את  תציב  אם 

המנוע פועל, יישמע אות קולי לסירוגין.
חניה 1.5

משטח  על  הרכב  את  החנה  האפשר,  במידת 
קשיח, אופקי וישר.

הרשום  את  בצע  הרכב,  את  מחנה  אתה  כאשר 
להלן:

הפעל  לחוצה,  הבלמים  דוושת  החזקת  כדי  תוך 
בחוזקה את בלם החניה והעבר את ידית ההילוכים 

."P" למצב
אם אין ברירה אחרת ולא ניתן למנוע את החניית 
הרכב בשיפוע, הפעל בחוזקה את בלם החניה תוך 
כדי החזקת דוושת הבלמים לחוצה ואז העבר את 
את  חסום  בנוסף,   ."P" למצב  ההילוכים  ידית 

הגלגלים.
בחירת מצב "R" )נסיעה לאחור( 1.6

הבא את הרכב לכדי עצירה מוחלטת לפני הצבת 
ידית ההילוכים במצב "R". לא ניתן לבחור במצב 

"R" כל עוד הרכב בתנועה.
גרירה 1.7

הבאים:  על  הקפד  הרכב,  בגרירת  צורך  יש  אם 
נזק  לגרום  עלולה  האמור  פי  על  שלא  פעולה 
להתניע  תנסה  אל  לעולם   .DUONIC® למערכת 

את המנוע בדחיפה.
• דאג 	 או  ההינע  גל  את  נתק   ,FE מדגם  ברכב 

להגבהת הגלגלים האחוריים לפני גרירת הרכב.
• ברכב בעל הינע חלקי לארבעה גלגלים, הרם 	

את הגלגלים הקדמיים ונתק את גל ההינע 
מאחור לפני גרירת הרכב.

נהיגה על כביש חלקלק 1.8

 אזהרה
)כדוגמת  חלקלקים  כבישים  על  נסיעה  בעת 
כביש המכוסה קרה(, השתמש בתצורת החלפת 
הילוכים ידנית. שימוש בתצורת החלפת הילוכים 
לגרום  עלולה  חלקלקים  כבישים  על  אוטומטית 

לתאונה בגלל הסיבות הבאות:
הורדת  ידי  על  תיגרם  שהחלקה  לוודאי  קרוב 
הילוכים אוטומטית המתבצעת באופן רגיל כאשר 
נוהגים בתצורת נהיגה אוטומטית. החלקה עלולה 
גם להתרחש בקלות כתוצאה מהורדת הילוכים 
אוטומטית לאחר הפעלה מלאה או חלקית של 
באמצעות  נסיעה  בעת  אפילו  ההאצה.  דוושת 
שהרכב  סביר  ידנית,  הילוכים  החלפת  תוכנית 
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יחליק אם תלחץ פתאומית על דוושת ההאצה או 
תבצע הורדת הילוך מהירה.

התחלת נסיעה בשיפועים 1.9
נסיעה  התחלת  בעת  לאחור  לנוע  עלול  הרכב 
בעליה, למרות שאפקט הזחילה מסייע בהפחתת 
לנוע  עומד  שהרכב  נראה  אם  לאחור.  התנועה 

לאחור, הקפד להשתמש גם בבלם החניה.
מחוונים ובקרות 2

ידית הילוכים  )1(
.DUONIC® משמשת לבקרת הפעולה של מערכת
בצורה  שתשתלב  עד  ההילוכים  ידית  את  העבר 

מושלמת בכל מצב.
מחוון מצב ההילוכים  )2(

מציין את ההילוך הנבחר בתיבת ההילוכים.
מחוון תצורת החלפת הילוכים אוטומטית  )3(

חיווי זה מופיע תוך כדי נסיעה בתצורת החלפת 
הילוכים אוטומטית.

ECO מתג תצורת  )4(
כאשר מתג זה מועבר למצב On, תצורת החיסכון 
פועלת ע למנת להקל על העלאות הילוכים לשם 

שיפור החיסכון בדלק.
בתצורת  נסיעה  בעת  שימוש  בר  הוא  זה  מתג 

החלפת הילוכים אוטומטית.
ECO מחוון תצורת  )5(

מופעלת.  חסכון  תצורת  כאשר  מופיע  זה  חיווי 
אזהרות

אם יש בעיה במערכת ®DUONIC, מופיעה אחת 
מהאזהרות הבאות בצג הרב תפקודי.

•  )אדומה(	
Z21713

.DUONIC® מצביעה על תקלה במערכת
•  )אדומה(	

Z21712

בקרת  נוזל  שטמפרטורת  כך  על  מצביעה 
המצמד גבוהה באופן חריג.

•  )כתומה(	
Z21713

במערכת  תקלה  שיש  כך  על  מצביעה 
®DUONIC )אולם ניתן להמשיך לנסוע ברכב 

אם אפשרית החלפת הילוכים בתצורה ידנית 
או אוטומטית(.

<LHD>

Z22147
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 ידית הילוכים 3
מערכת  של  הפעולה  לבקרת  משמשת  זו  ידית 
®DUONIC. העבר את ידית ההילוכים עד שתשתלב 

בצורה מושלמת בכל מצב.
איך להפעיל את ידית ההילוכים 3.1

• הילוכים 	 החלפת  מתצורת  לעבור  מנת  על 
באחת  השתמש  לידנית,  אוטומטית 
ההילוכים  ידית  כאשר  הבאות  מהשיטות 

:"D" במצב
• או 	  "+" ידית ההילוכים למצב  העבר את 

."-"
• 	 ."A/M" ידית ההילוכים למצב  דחוף את 

" בצג הרב תפקודי נעלם עם  D החיווי "
שילובה של תצורת ההחלפה הידנית.

• ההחלפה 	 תצורת  את  להחליף  מנת  על 
אוטומטית,  החלפה  לתצורת  חזרה  הידנית 
דחוף את ידית ההילוכים למצב "A/M" ממצב 
 " D "D". מחוון ההחלפה האוטומטית מציין "
האוטומטית  ההחלפה  תצורת  כאשר 

משולבת.
• ההילוכים 	 ידית  את  משחרר  אתה  כאשר 

 ,"A/M" או   "-"  ,"+" למצב  העברתה  לאחר 
."D" היא תחזור למצב

שים לב:
• ידית 	 לפעולת  מותנע,  המנוע  אם  אלא 

.DUONIC® ההילוכים אין השפעה על מערכת
• תנועות ידית ההילוכים הבאות אפשריות רק 	

 "R"; "N"-ל "P" עם דוושת בלמים לחוצה: 
"R"-ל

• אם המצבר התרוקן, ידית ההילוכים נשארת 	
נעולה ולא ניתן להפעילה אפילו אם דוושת 
הבלמים לחוצה. במצב זה, אם ידית ההילוכים 

במצב "P", לא ניתן להזיז את הרכב.
אחת  בכל  לפעולה  המצבר  את  החזר 

מהשיטות הבאות:
• טען את המצבר.	
• החלף את המצבר.  עמ' 12-87	
• חבר את המצבר הריק למצבר של רכב 	

אחר באמצעות כבלי התנעה.
 עמ' 13-34

מצבי ההילוכים 3.2
P: חניה

• השתמש במצב זה בעת התנעה או חימום 	
המנוע של רכב בעצירה או בחניה.

• את מפתח ההתנעה ניתן להוציא כאשר ידית 	
ההילוכים במצב זה.

• שימוש 	 נעשה  כאשר  זה  במצב  השתמש 
.)PTO( במעביר הכוח

N: סרק )ניוטרל(
• לא מועבר כוח כלשהו לגלגלים.	

Z22148
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• למרות שאתה יכול להשתמש במצב זה בעת 	
אנו  בטיחות  מטעמי  המנוע,  התנעת 

."P" ממליצים מאוד להשתמש במצב
D: נסיעה

• השתמש במצב זה לנסיעה.	
• החלפת 	 אוטומטית,  החלפה  בתצורת 

כמתואר  אוטומטית,  מתבצעת  ההילוכים 
הרכב  על  הפועל  לעומס  בהתאם  להלן, 

והמהירות.
תרשים החלפת הילוכים
5  4  3  2  1

שים לב:
®DUONIC בוחרת אוטומטית את הילוך  מערכת 
התחלת הנסיעה בהתאם לשיפוע הכביש ולעומס 
הפועל על הרכב. היא בוחרת בהילוך שני על כביש 

ישר או במורד ובהילוך ראשון בכביש בעליה.
• העברת הידית ממצב "D" ל-"A/M", "+" או 	

ההחלפה  תצורת  של  לבחירה  גורמת   "-"
הידנית.

A/M: תצורת החלפת הילוכים אוטומטית/ידנית
בכל פעם שאתה דוחף את ידית ההילוכים למצב 
זה, תצורת ההחלפה מתחלפת בין תצורת החלפה 

אוטומטית לידנית.
+: העלאת הילוך

• השתמש במצב זה להעלאות הילוך ידניות.	
• פעם 	 בכל  אחד  בהילוך  עולים  ההילוכים 

ממצב  זה  למצב  הידית  את  מעביר  שאתה 
."D"

:– הורדת הילוך
• השתמש במצב זה להורדות הילוך ידניות.	
• פעם 	 בכל  אחד  בהילוך  יורדים  ההילוכים 

ממצב  זה  למצב  הידית  את  מעביר  שאתה 
."D"

R: נסיעה לאחור
• השתמש בהילוך זה להסעת הרכב לאחור.	
• זמנית 	 ובו  נדלקת  לאחור  הנסיעה  תאורת 

ההילוכים  ידית  שילוב  עם  קולי  אות  נשמע 
למצב זה.

4 ECO מתג תצורת
אתה יכול להשתמש במתג תצורת ECO רק בזמן 

נסיעה בתצורת החלפת הילוכים אוטומטית.
באמצעות   )On( מופעלת   ECO תצורת  כאשר 
מתג זה, מערכת ®DUONIC מפעילה את הבקרה 

הבאה:
• מבצעת החלפות הילוך מוקדם יותר מאשר 	

במצב בו תצורת ECO מנוטרלת.
• יוצרת מצב בו הנטייה להורדת הילוך כאשר 	

לוחצים על דוושת ההאצה פחותה.
Z21535
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• 	 "ON"-ה צד  כאשר  מופעלת   ECO תצורת 
לחוץ. הצג הרב תפקודי מציין  זה  של מתג 
במסך מתי תצורת "ECO" פעילה. לחץ על 
תצורת  לנטרול:  המתג  של   "OFF"-ה צד 

.ECO

שים לב:
• בתצורת ECO יש להשתמש כאשר הרכב אין 	

כביש  על  בו  ונוהגים  טעון למחצה  עד  טעון 
יחסית ישר.

• 	 "OFF" למצב ECO העבר את מתג תצורת
בו  שנוהגים  או  במלואו  טעון  הרכב  כאשר 

בעליות או במורדות.
בעת התנעת המנוע 5

®DUONIC, התנע את המנוע  ברכב עם מערכת 
בצורה הבאה.

 זהירות
לחץ תמיד על דוושת הבלמים בעזרת רגלך הימנית. 
הפעלת הבלמים ברגלך השמאלית עלולה להאט 
אפשרית  גרימה  תוך  חירום  למצבי  תגובתך  את 
לתאונה בלתי צפויה. לפני התנעת המנוע, לחץ על 
דוושת ההאצה ודוושת הבלמים ברגלך הימנית כדי 

לוודא את מיקומן.
וודא את הבאים:. 1

• בלם החניה מופעל בבטחה.	
• 	."P" ידית ההילוכים במצב

לחץ על דוושת הבלמים.. 2

 זהירות
לשם הבטיחות, החזק את דוושת הבלמים לחוצה 

עד להתנעת המנוע.
פתח )ON( את מתג ההתנעה.. 3
בדוק האם נורת הביקורת  נדלקת.. 4

עד  המתן  דולקת,  הביקורת   נורת  אם 
שתיכבה.

5 .."P" בדוק שמחוון מצב ההילוכים מציין
6 . "START" למצב  ההתנעה  מתג  את  סובב 

לאחר  המנוע.  התנעת  לשם  )התנעה( 
שהמנוע התניע, שחרר את דוושת הבלמים.

 עמ' 5-5
חמם את המנוע במשך דקה אחת או שתיים . 7

לפני התחלת הנסיעה ברכב.
 עמ' 5-9

שים לב:
חמם את המנוע במידה מספקת. אם לא תאפשר 
החלפות  מספקת,  במידה  להתחמם  למנוע 

ההילוך עלולות לקחת זמן.

Z21297

Z22254
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המלצות נהיגה 6

 אזהרה
• ברכב 	 התנועה  את  מתחיל  אתה  כאשר 

ידית ההילוכים תוך  לעולם אל תפעיל את 
כדי לחיצה על דוושת ההאצה. הרכב יקפוץ 
תאונה  של  גרימתה  אפשרות  תוך  לפנים 
הבלמים  דוושת  על  ללחוץ  הקפד  רצינית. 
בכל פעם שאתה מפעיל את ידית ההילוכים 

תוך התחלת הנסיעה ברכב.
• הרכב 	 כאשר  המנוע  את  תאיץ  אל  לעולם 

ידית  כלשהי  ומסיבה  קרה  אם  בעצירה. 
 "P" ההילוכים הוצבה בכל מצב אחר שאינו
לפנים  בפתאומיות  יקפוץ  הרכב   ,"N" או 

תוך אפשרות גרימתה של תאונה רצינית.

 זהירות
• לחץ תמיד על דוושת ההאצה עד הסוף בעת 	

 ."R" או "D" ידית ההילוכים למצב העברת 
אחרת, הרכב יזחל ועולה להיגרם תאונה.

• הצב 	 תלול,  במורד  ברכב  הנסיעה  להתחלת 
את ידית ההילוכים במצב "D" או בחר הילוך 
בתצורת החלפה ידנית. אם אתה מתחיל את 
 ,"N" התנועה ברכב עפ ידית ההילוכים במצב
לגרום  העלול  דבר  יפעל,  לא  המנוע  בלם 

לתאונה בלתי צפויה.
• אחרים 	 חדים  שינויים  או  מדרגות  ישנן  אם 

בגובה הקרקע בקדמת הרכב, לחץ בזהירות 
הנסיעה.  תחילת  בעת  ההאצה  דוושת  על 
לחיצה פזיזה על דוושת ההאצה היא מסוכנת 
שכן הרכב עלול לנוע במהירות בצורה בלתי 

צפויה.
• בתחילת 	 ההאצה  דוושת  את  "תנפח"  אל 

הנסיעה ברכב שכן הדבר יגביר את הסכנה של 
גרימת נזק לתיבת ההילוכים.

• בתחילת הנסיעה ברכב, במיוחד בשיפוע, אל 	
תשתמש בהילוך נסיעה לפנים אם הרכב נע 
לאחור ואל תעביר את ידית ההילוכים למצב 
שכאלה  פעולות  לפנים.  נע  הרכב  אם   "R"
לתיבת  נזק  גרימת  של  הסכנה  את  יגבירו 

ההילוכים.
• בעליה, הימנע מעצירת הרכב על ידי שימוש 	

התוצאה  אחרת,  בלבד.  ההאצה  בדוושת 
שבירתו.  או  מצמד  החלקת  להיות  עלולה 
באמצעות  הרכב  את  לעצור  הקפד  בעליות, 

דוושת הבלמים.
• ידית 	 כאשר  ההאצה  דוושת  את  תפעיל  אל 

ההילוכים במצב "D" או "R" ובלמי השירות 
או בלם החניה מופעל. אי הקפדה על הוראות 

אלו תסב נזק לתיבת ההילוכים.
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התנעה 6.1
• תצורת החלפת הילוכים אוטומטית	

עד . 1 לחוצה  הבלמים  דוושת  החזקת  תוך 
."D" הסוף, העבר את ידית ההילוכים למצב

Z22149

Z21300

Z21537

" וכי מחוון . 2 D בדוק שהצג הרב תפקודי מציין "
מצב ההילוכים מציין "1" או "2".

שים לב:
• את 	 אוטומטית  בוחרת   DUONIC® מערכת 

לשיפוע  בהתאם  הנסיעה  התחלת  הילוך 
הכביש ולעומס הפועל על הרכב. היא בוחרת 
בהילוך שני על כביש ישר או במורד ובהילוך 

ראשון בכביש בעליה.
• מצב 	 מחוון  כאשר  רק  ברכב  לנסוע  התחל 

עם  רכב  בכלי   ."2" או   "1" מציין  ההילוכים 
בנסיעה  מתחילים  כאשר   ,ABS מערכת 
יתכן  הופעלה,   ABS שמערכת  לאחר 
ולמערכת ייקח זמן, יותר מהרגיל, לשלב את 

הילוך התחלת הנסיעה.
• שילוב הילוך התחלת הנסיעה עדיין בתהליך 	

בעוד החיווי של מחוון מצב ההילוכים מהבהב. 
בשלב זה אל תשחרר את דוושת הבלמים.

שחרר את בלם החניה. שחרר בהדרגה את . 3
דוושת הבלמים ואז לחץ באיטיות על דוושת 

ההאצה לשם תחילת הנסיעה.
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• תצורת החלפה ידנית	
יכול לבחור בהילוך  כהילוך התחלת נסיעה אתה 

ראשון, שני או שלישי.

 זהירות
• למעט בזמן התחלת נסיעה במורד, אל תבחר 	

בעת  שלישי  הילוך  בחירת  שלישי.  בהילוך 
התחלת נסיעה בכל מצב אחר עלולה לגרום 
התחלת  כדי  תוך  ההילוכים.  בתיבת  תקלה 
אוטומטית  בחירה  מונעת  המערכת  נסיעה, 

של ההילוך הרביעי והילוכים גבוהים יותר.
• התחל את הנסיעה ברכב כאשר מחוון מצב 	

ההילוכים מציין "1", "2" או "3". בכלי רכב 
ABS, כאשר מתחילים בנסיעה  עם מערכת 
יתכן  הופעלה,   ABS שמערכת  לאחר 
ולמערכת ייקח זמן, יותר מהרגיל, לשלב את 

הילוך התחלת הנסיעה.
לחץ על דוושת הבלמים עד הסוף.. 1
העבר את ידית ההילוכים ממצב "D" למצב . 2

"+" או "-".
• ההילוכים מתחלפים בהילוך אחד מעלה בכל 	

פעם שתעביר את הידית למצב "+".
• ההילוכים מתחלפים בהילוך אחד מטה בכל 	

פעם שתעביר את הידית למצב "-".

Z22150

+

-

Z22151

Z22152

A/M

" בצג הרב תפקודי נעלם כאשר משלבים  D החיווי "
את תצורת ההחלפה הידנית.

"ידנית"  בין  לשנות  ניתן  ההחלפה  תצורת  את 
ידית  את  שתדחוף  פעם  בכל  ל-"אוטומטית" 

.A/M למצב "D" ההילוכים ממצב

שים לב:
שילוב הילוך התחלת הנסיעה עדיין בתהליך בעוד 
החיווי במחוון מצב ההילוכים מהבהב. אל תשחרר 

בשלב זה את דוושת הבלמים.



5-29   

וודא שמחוון מצב ההילוכים מציין את ההילוך . 3
המבוקש.

על . 4 באיטיות  לחץ  החניה.  בלם  את  שחרר 
של  הדרגתי  שחרור  תוך  ההאצה  דוושת 

דוושת הבלמים לשם התחלת הנסיעה.

Z21537

Z22153

נסיעה לאחור 6.2
עד . 1 לחוצה  הבלמים  דוושת  החזקת  תוך 

."R" הסוף, העבר את ידית ההילוכים למצב
2 .."R" בדוק שמחוון מצב ההילוכים מציין

שים לב:
• כאשר הרכב בתנועה, הילוך הנסיעה לאחור 	

ידית  את  תציב  אם  אפילו  משתלב  אינו 
ידית  את  תמיד  הצב   ."R" במצב  ההילוכים 
נייח  הרכב  כאשר   "R" במצב  ההילוכים 

)בעצירה(.
• בתהליך 	 עדיין  לאחור  הנסיעה  הילוך  שילוב 

בעוד החיווי במחוון מצב ההילוכים מהבהב. 
אל תשחרר בשלב זה את דוושת הבלמים.

על . 3 באיטיות  לחץ  החניה.  בלם  את  שחרר 
של  הדרגתי  שחרור  תוך  ההאצה  דוושת 
הנסיעה  התחלת  לשם  הבלמים  דוושת 

לאחור.
נהיגה 7

מומלץ להשתמש בתצורת ההחלפה האוטומטית 
עומס  את  להפחית  מנת  על  סדירה  לנהיגה 

העבודה.

 זהירות
• במצב 	 ההילוכים  ידית  את  תציב  את  לעולם 

לגרום  עלול  הדבר  נסיעה.  כדי  תוך   "N"
זמין  אינו  המנוע  בלימת  כוח  שכן  לתאונה 

ועלול להיגרם נזק לתיבת ההילוכים.
• בעת נסיעה על כבישים חלקלקים )כדוגמת 	

בתצורת  השתמש  קרה(,  המכוסה  כביש 
בתצורה  שימוש  ידנית.  הילוכים  החלפת 
עלולה  חלקלקים  כבישים  על  האוטומטית 

לגרום לתאונה בגלל הסיבות הבאות:
ידי הורדת  קרוב לוודאי שהחלקה תיגרם על 
רגיל  באופן  המתבצעת  אוטומטית  הילוכים 

כאשר נוהגים בתצורת נהיגה אוטומטית.
החלקה עלולה גם להתרחש בקלות כתוצאה 
הפעלה  לאחר  אוטומטית  הילוכים  מהורדת 
מלאה או חלקית של דוושת ההאצה. אפילו 
החלפת  תוכנית  באמצעות  נסיעה  בעת 
הילוכים ידנית, סביר שהרכב יחליק אם תלחץ 
פתאומית על דוושת ההאצה או תבצע הורדת 

הילוך מהירה.



5-30      מתגים ובקרות

שים לב:
• במזג אוויר קר כאשר טמפרטורת שמן תיבת 	

ההילוכים נמוכה, אתה עשוי לחוות הורדות 
שלישי  מהילוך  מהרגיל  יותר  איטיות  הילוך 

לשני ומשני לראשון.
הדבר אינו מצביע על קיומה של בעיה כלשהי; 
החלפת ההילוכים תחזור למהירות רגילה עם 

עליית טמפרטורת השמן.
• החלפת 	 כאשר  למשל  מצב  להיות  יכול 

ההילוך איטית למדי ואתה שם לב להשהיה 
בהחלפת ההילוך. אם הדבר חוזר על עצמו 
שוב ושוב, דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, 
.MITSUBISHI FUSO מומלץ במרכז שירות

נהיגה בתצורה אוטומטית 7.1
אם אתה מתחיל בנסיעה ונוסע בתצורת החלפה 
אוטומטית, החלפות ההילוך מבוצעות אוטומטית 
ההאצה  דוושת  למצב  בהתאם  להלן  כמתואר 
ההילוכים  החלפת  מחוון  יוצג  הרכב.  ומהירות 

האוטומטי.

תרשים החלפת הילוכים
6  5  4  3  2  1

שים לב:
הילוך התחלת הנסיעה נבחר אוטומטית בהתאם 
ולעומס הפועל על הרכב. הרכב  לשיפוע הכביש 
או  ישרים  בכבישים  שני  בהילוך  לנוע  יתחיל 

במורדות ובהילוך ראשון בעליות.

נהיגה בתצורה ידנית 7.2
למצב   "D" ממצב  ההילוכים  ידית  את  העבר 
"A/M"על מנת לעבור מתצורת החלפה אוטומטית 
להחליף  יכול  גם  אתה  ידנית.  החלפה  לתצורת 
לתצורת החלפה ידנית על ידי העברת הידית לכיוון 
"+" או "-". תצורת ההחלפה הידנית תוגדר ומחוון 
את  משנה  האוטומטיות  ההילוכים  החלפות 

" כך שזה ייעלם מהצג הרב תפקודי. D הכיתוב "

בתצורת החלפה ידנית, ההילוך קבוע לזה המוגדר 
עכשווית, אפילו כאשר מהירות הרכב משתנה. כך 
בהתאם  כהלכה,  הילוכים  להחליף  שעליך 

למהירות הרכב.
• פעם 	 בכל  אחד  בהילוך  עולים  ההילוכים 

שאתה מעביר את הידית למצב "+".
• פעם 	 בכל  אחד  בהילוך  יורדים  ההילוכים 

שאתה מעביר את הידית למצב "-".
• אם מעבירים מספר רב של פעמים את ידית 	

ההילוכים למצב "+" או "-", ההילוך מתחלף 
מעלה או מטה כל זמן שהמנוע פועל בתחום 

הסיבובים הרגיל שלו.

Z22154

Z22152

A/M

Z22155

+

-
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שים לב:
אם המערכת קובעת שהעלאת או הורדת הילוך 
החורג  סיבובים  לתחום  המנוע  את  תביא  ידנית 
אם  מתבצעת.  אינה  ההילוך  החלפת  מהרגיל, 
ההילוך אינו משתנה כאשר אתה מפעיל את ידית 
הרכב  מהירות  את  תחילה  התאם  ההילוכים, 
באמצעות דוושת ההאצה או הבלמים ולאחר מכן 

הפעל שוב את ידית ההילוכים.
דחוף את ידית ההילוכים למצב "A/M" אם אתה 
ידנית  מתצורה  החלפה  תצורת  לשנות  רוצה 

לאוטומטית.

Z22152

A/M

יציאה מבוץ, שלג או חול 8

 אזהרה
לפני  הרכב  סביב  הבטיחות  את  לבדוק  הקפד 
הזזתו על ידי טלטולו לפנים ולאחור. אי הקפדה על 

כך עלולה להסתיים בתאונה.

 זהירות
מ-5  יותר  במשך  תקוע  רכב  לשחרר  תנסה  אל 
לתיבת  נזק  תסב  ממושכת  טלטול  תנועת  דקות. 
ההילוכים שכן זו מתחממת במהירות לטמפרטורות 

מסוכנות.
 "N"-ו  "D" בין מצבים  ההילוכים  ידית  העבר את 

לשם טלטול הרכב וחילוצו במוץ, שלג או חול.

Z16687
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עצירות קצרות 9

 אזהרה
לעולם אל תאיץ את המנוע כאשר הרכב בעצירה. 
אם קרה ומסיבה כלשהי ידית ההילוכים הוצבה 
במצב כלשהו שאיננו "P" או "N", הרכב יקפוץ 
לפנים בפתאומיות ועלול לגרום לתאונה חמורה.

 זהירות
שימוש  ידי  על  הרכב  מעצירת  הימנע  בעליה, 
לגרום  עלול  הדבר  שכן  בלבד  ההאצה  בדוושת 
להחלת המצמד או שבירתו. בעליות, הקפד תמיד 

לעצור את הרכב באמצעות דוושת הבלמים.
כאשר אתה עוצר את הרכב בהמתנה ברמזור או 
בפקק תנועה, המצמד מתנתק אוטומטית ברגע 
הילוכים  החלפת  ומתבצעת  מאט  שהרכב 

אוטומטית בצורה הבאה:
• אוטומטית, 	 החלפה  בתצורת  נוהגים  כאשר 

ישולב אוטומטית ההילוך השני. בעליות, יתכן 
וישולב ההילוך הראשון, תלוי בשיפוע הכביש 

והעומס הפועל על הרכב.
• השני 	 ההילוך  ידנית,  בתצורה  נהיגה  בזמן 

או  השלישי,  ההילוך  אם  אוטומטית  ישולב 
בעליות,  העצירה.  בטרם  נבחר  יותר,  גבוה 
בשיפוע  תלוי  הראשון,  ההילוך  וישולב  יתכן 

הכביש והעומס הפועל על הרכב.
• החזק את דוושת הבלמים לחוצה לגמרי תוך 	

כדי עצירה.
• יכול 	 אתה  ממושכת,  עצירה  של  במקרה 

לשחרר את דוושת הבלמים לאחר הפעלת 
."P" בלם החניה ושילוב ידית ההילוכים במצב

• ברכב המצויד במערכת ISS, אם תשאיר את 	
נייח  בעוד הרכב   "D" ידית ההילוכים במצב 
)בעצירה(, כוח הבלימה יישמר למשך מספר 
שניות לאחר שחרור דוושת הבלמים לתחילת 
תופעת  שמתחילה  עד  הרכב,  של  התנועה 
הזחילה. כוח הבלימה לא יישמר אם תעצור 
משולבת  ההילוכים  ידית  כאשר  הרכב  את 
במצב "N" או אם תעביר את ידית ההילוכים 
למצב "N" לאחר שהמנוע הודמם אוטומטית.

• לפרטים על מערכת ISS, ראה בעמוד 5-12.	
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חניה 10

 אזהרה
• עשוי 	 הרכב  בשיפועים.  מחניה  הימנע 

להתחיל לנוע בעודו חונה תוך גרימת תאונה 
בלתי צפויה. אם אינך יכול להימנע מחניה 
החניה.  בלם  את  בבטחה  הפעל  בשיפוע, 
בכלי רכב עם מערכת ®DUONIC, הצב את 
ידית ההילוכים במצב "P" והצב סדי עצירה 
את  יותר  עוד  לשפר  תוכל  בגלגלים. 
ההגה  גלגל  השארת  ידי  על  הבטיחות, 
מסובב באופן שהרכב יתגלגל לכיוון מכשול 
-במקרה  מדרכה(  )לדוגמה, שפת  כלשהו 

הבלתי סביר שיתחיל לנוע.
• אל תחנה את הרכב רק על ידי הצבת ידית 	

ההילוכים במצב "P". אם אתה מחנה את 
הרכב בשיפוע תלול רק על ידי הצבת ידית 
ההילוכים  ידית   ,"P" במצב  ההילוכים 
תהפוך לקשה להזזה ובמקרים מסוימים אף 
יהיה בלתי אפשרי לשחרר אותה ממקומה. 
ההילוכים  ידית  את  הצב  שכזה,  במקרה 

."N" במצב
מצב  שמחוון  בדיקה  לאחר  בהמשך, 
ידית  את  שלב   ,"N" מציין  ההילוכים 

."D" ההילוכים במצב

החנה את הרכב על המשטח האופקי ביותר . 1
שתמצא.

לחוצה, . 2 הבלמים  דוושת  החזקת  כדי  תוך 
הפעלה  לשם  החניה  בלם  ידית  את  משוך 

מלאה של בלם החניה.

"P". כאשר . 3 ידית ההילוכים במצב  הצב את 
"P", שחרר את  מחוון מצב ההילוכים מציין 

דוושת הבלמים.

Z15224

Z22255
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הנח למנוע לפעול בסרק למשך כ-3 דקות . 4
כדי לאפשר לו להתקרר.

חלקי מנוע חמים במיוחד מיד לאחר נסיעה 
ברכב בעלייה או בכביש מהיר.

דקות   3 למשך  בסרק  לפעול  למנוע  הנח 
לפחות.

סובב את מתג ההתנעה למצב "ACC" לשם . 5
הדממת המנוע.

כאשר אתה עוזב את הרכב, הוצא את מפתח . 6
ההתנעה ונעל את הדלתות.

שים לב:
אם פותחים את דלת הנהג או דלת הנוסע בעוד 
יישמע   ,"D" במצב  ההילוכים  וידית  פועל  המנוע 

אות קולי רציף.
ההילוכים  ידית  העברת  עם  ייפסק  הקולי  האות 
למצב "P" או "N", המנוע מודמם או שסוגרים את 

הדלת.
אם מעבירים את ידית ההילוכים למצב "R" כאשר 
המנוע פועל, יישמע אות קולי לסירוגין. דומם תמיד 

."P" את המנוע עם ידית ההילוכים במצב
השארת הרכב עם מנוע פועל 11

השאר את הרכב לאחר אימות הנקודות הבאות:
בלם החניה מופעל בבטחה.. 1
2 .."P" ידית ההילוכים במצב
3 .."P" מחוון מצב ההילוכים מציין

שים לב:
אם פותחים את דלת הנהג או דלת הנוסע בעוד 
יישמע   ,"D" במצב  ההילוכים  וידית  פועל  המנוע 
ייפסק עם העברת  רציף. האות הקולי  קולי  אות 
ידית ההילוכים למצב "P" או "N", המנוע מודמם 

או שסוגרים את הדלת.
אם מעבירים את ידית ההילוכים למצב "R" כאשר 

המנוע פועל, יישמע אות קולי לסירוגין.
דומם תמיד את המנוע עם ידית ההילוכים במצב 

."P"

Z16069

Z21168
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תיבת  12 מערכת  של  אזהרה  מוצגת  אם 
ההילוכים

הצג הרב תפקודי מציג הודעת אזהרה אם יש בעיה 
. DUONIC® במערכת

אם מוצגת אזהרה של מערכת תיבת ההילוכים, 
להוראות  בהתאם  ההכרחיים  באמצעים  נקוט 

להלן.

 אזהרה )אדומה( 12.1
Z21713

• אם אזהרה זו מופיעה תוך כדי נסיעה:	
האט מיידית על ידי בלימה ועצור את הרכב במקום 

בטוח.
• אמצעים בהם יש לנקוט לאחר עצירת הרכב	

הצב את ידית ההילוכים במצב "P" ודומם את . 1
המנוע.

התנע את המנוע מחדש. אם לא ניתן להתניע . 2
מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה  המנוע,  את 
למרכז שירות MITSUBISHI FUSO מורשה.

)אדומה( אינה מופיעה . 3  
Z21713

אם האזהרה 
להמשיך  יכול  אתה  המנוע,  התנעת  לאחר 
לנהוג ברכב. אם האזהרה מופיעה שוב, אל 
עם  מיידי  קשר  צור  אלא  בנסיעה  תמשיך 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  מוסך 

.MITSUBISHI FUSO

Z21309

(Amber)

(Red)

Z21309

Z22156

 אזהרה )כתומה( 12.2
Z21713

• אם אזהרה זו מופיעה תוך כדי נסיעה:	
• אפשרית 	 אם  בנסיעה  להמשיך  יכול  אתה 

בתצורת  אוטומטית  הילוכים  החלפת 
דאג  אופן,  בכל  האוטומטית.  ההחלפה 
לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

.MITSUBISHI FUSO שירות
• אינה 	 האוטומטית  ההילוכים  החלפת  אם 

מתרחשת בתצורת החלפה אוטומטית, עצור 
את הרכב במקום בטוח.

)כתומה(

)אדומה(
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• אמצעים בהם יש לנקוט לאחר עצירת הרכב	
הצב את ידית ההילוכים במצב "P" ודומם את . 1

המנוע.
התנע את המנוע מחדש. אם לא ניתן להתניע . 2

מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה  המנוע,  את 
למרכז שירות MITSUBISHI FUSO מורשה.

 )כתומה( אינה מופיעה . 3
Z21713

אם האזהרה 
להמשיך  יכול  אתה  המנוע,  התנעת  לאחר 
שוב,  מופיעה  האזהרה  אם  ברכב.  לנהוג 
הפעל את ידית ההילוכים בתצורת החלפה 
ידנית. אתה יכול להמשיך לנסוע אם אפשרית 
דאג  אופן,  בכל  ידנית.  הילוכים  החלפת 
לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז 
החלפת  אם   .MITSUBISHI FUSO שירות 
תמשיך  אל  אפשרית,  איננה  ידנית  הילוכים 
מורשה,  מוסך  עם  קשר  צור  אלא  בנסיעה 
 MITSUBISHI שירות  מרכז  עם  מומלץ 

.FUSO

Z22156

 אזהרה 12.3
Z21712

• אם מופיעה האזהרה:	
• 	."P" הצב את ידית ההילוכים במצב

לחץ על דוושת ההאצה לשם הפעלת המנוע 
במהירות העולה במעט על מהירות הסרק, 

לשם קירור המנוע.
• להמשיך 	 יכול  אתה  נעלמת,  האזהרה  אם 

בנסיעה.
לסירוגין,  שמוצגת  או  נשארת  האזהרה  אם 
מתיבת  נזילה  היא  לכך  והסיבה  יתכן 
מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה  ההילוכים. 

.MITSUBISHI FUSO למרכז שירות

 זהירות
אל תדומם את המנוע בלי להניח לתיבת ההילוכים 
להתקרר, אחרת תיבת ההילוכים עלולה להיתפס. 
 נעלמת 

Z21712

דומם את המנוע רק אחרי שהאזהרה 
מהצג.

Z21312
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ידית בלם חניה

הפעלת ידית בלם החניה 1

 אזהרה
• מלבד במקרה חירום, לעולם אל תפעיל את 	

כיוון  בתנועה,  שהרכב  בשעה  החניה  בלם 
שהרכב עלול לסבסב ו/או להתהפך.

• אינה 	 האזהרה   נורת  הידלקות 
מבציעה בהכרח על כך שבלם החניה הופעל 
עד הסוף. ודא שידית בלם החניה משוכה עד 

הסוף.

Z22157

• חניה )1(	
בלם החניה מופעל כאשר ידית בלם החניה משוכה 

עד הסוף. נורת האזהרה  נדלקת בו זמנית.
• שחרור )2(	

שבקצה  הלחצן  על  לחץ  מעט,  הידית  את  הרם 
והורד את הידית כאשר אתה ממשיך ללחוץ על 

הלחצן. וודא שנורת האזהרה  כבית.
• בזמן חניה, זכור את אמצעי הזהירות שתחת 	

הכותרת "חניה" אשר בפרק 7,
 עמ' 7-11.

 זהירות
• לפני התחלת התנועה של הרכב, בדוק שנורת 	

התחלת  אם  דולקת.  אינה  האזהרה  
מופעל,  חניה  בלם  עם  ברכב  לנהוג  בטעות 
בלם החניה יישחק טרם זמנו ויתחמם יתר על 
המידה -דבר שיפגום ביעילותו ויגרום לסכנת 

התלקחות.
• כאשר אתה מחנה את רכבך בשיפוע, חסום 	

את הגלגלים בסדים לשם תוספת בטיחות.
 אזהרת תזכורת לשחרור בלם החניה 2

אם נהגת ברכב במהירות של 12 קמ"ש או יותר, 
עם בלם חניה שלא שוחרר עד הסוף, יישמע אות 
קולי לסירוגין, כעבור שלוש שניות. אם האות הקולי 
מתחיל להישמע באופן זה, עצור מייד את הרכב 

במקום בטוח ושחרר את בלם החניה.
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מתג משולב

מערך המתגים 1
מתג תאורה  )1(

מתג אורות גבוהים / נמוכים  
מתג איתות פניה  
מתג בלם פליטה  )2(

מתג מגבים ומתזים  

מתג תאורה 2

 אזהרה
אלו  בעוד  הקדמיים  הפנסים  בזגוגית  תיגע  אל 
דולקים או מיד לאחר הכיבוי שכן הם מתחממים 

מאוד ועלולים לגרום לכוויות.

<LHD>

Z21344

Z21345

 זהירות
זמן  לפרק  דלוקים  יישארו  הקדמיים  הפנסים  אם 
ארוך בשעה שהמנוע אינו פועל, הדבר עלול לרוקן 
את המצבר ולגרום לכך שלא ניתן יהיה להתניע את 

המנוע.
מתג  כאשר  התאורה  במתג  להשתמש  ניתן 
שבקצה  הכפתור  סיבוב   .)On( פתוח  ההתנעה 

הידית מפקח על הדלקת הנורות הבאות:

תאורת צד, אחורית, לוחית 
רישוי, תאורה צידית >כלי 
רכב בעלי תאורת ציון צד< 

ותאורת לוח מכשירים

פנסים 
קדמיים

מצב 
כבוי

 OffOff

OnOff מצב 

OnOn מצב 
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שים לב:
פנסי תאורת היום )1( דולקים כאשר מתג ההתנעה 

פתוח )On(ומתג התאורה במצב "OFF" או 
התאורה  מתג  כאשר  כבים  היום  תאורת  פנסי   .
מועבר למצב  וכאשר פנסי הערפל הקדמיים 

דולקים.

Z22159

Z21346

Z21347

מתג אורות גבוהים / נמוכים 3
• איתות באורות הגבוהים )1(	

משיכה בידית מפעילה את אורות הדרך )הגבוהים(, 
עד לשחרור הידית. השתמש לצורך איתות הבהוב 

כאשר אתה עוקף רכב אחר.
• מתג אורות נמוכים )2(	

הידית  דולקים, דחיפת  כאשר הפנסים הקדמיים 
הגבוהים  האורות  את  מפעילה  מטה  כלפי 
שוב  מפעילה  המקורי,  למצבה  חזרה,  ומשיכתה 
את האורות הנמוכים. כאשר אורות הדרך )גבוהים( 

. דולקים, נדלקת נורת הביקורת 

נורת איתות פניה 4
• פנס איתות פנייה )1(	

הזזת הידית לפנים או לאחור מפעילה את איתות 
הפנייה המתאים וגורמת לו להבהב. באותו הזמן, 

נורת הביקורת המתאימה  או  מהבהבת.
נסיעה  למצב  ההגה  גלגל  את  מסובבים  כאשר 
ישרה לפנים, לאחר פנייה ימינה או שמאלה, המתג 
והפנס  סרק,  למצב  אוטומטי,  באופן  חזרה  חוזר 
מפסיק להבהב. למרות זאת, לאחר פנייה מתונה, 
לפעמים המתג לא חוזר אוטומטית. במקרה זה, 

העבר את המתג למצב סרק בצורה ידנית.
• החלפת נתיב )2(	

גורמת  לאחור  או  לפנים  הידית  של  קלה  דחיפה 
עוד  כל  להבהב,  המתאים  הפנייה  איתות  לפנס 

מחזיקים את הידית באותו מצב.
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מתג בלם פליטה 5

 אזהרה
הקדמית  השמשה  את  חמם  קר,  אוויר  במזג 
בעזרת מערכת החימום, לפני שתתיז עליה נוזל 
ניקוי. אחרת, נוזל הניקוי עלול לקפוא על השמשה 

הקדמית.

 אזהרה
• שימוש בבלם פליטה על כביש רטוב, קפוא, 	

סיבה  כל  עקב  חלקלק  או  בשלג  מכוסה 
אחרת, כאשר הרכב עמוס בצורה קלה או 
להחלקת  לגרום  עלול  כלל,  עמוס  אינו 
מכך,  וכתוצאה  הכביש  פני  על  הצמיגים 
בבלם  תשתמש  אל  הרכב.  להחלקת 

הפליטה על כבישים חלקלקים.
• לפניה. 	 כניסה  לפני  מספקת  במידה  האט 

המצוידים  לרכבים  במיוחד  נכון  האמור 
במערכת ABS. כאשר אתה נכנס לפניה עם 
בלם פליטה פועל, אם הצמיגים מחליקים 
בגלל כביש חלקלק או הבדלי גובה בכביש, 
מערכת ה-ABS עשויה לפעול תוך גרימה 
וגרימת  הפליטה  בלם  של  זמני  לשחרור 

תאונה חמורה כתוצאה מכך.

בלם הפליטה משפר את בלימת המנוע. השתמש 
בו כאמצעי בלימת עזר, במורדות או בזמן נהיגה 

במהירות גבוהה.

שים לב:
אל תחזיק את מתג בלם הפליטה במצב הפעלה 
כל הזמן. פעולה שכזו בצורה חוזרת ונשנית מאטה 
מהפעלה  כתוצאה  הרכב  מהירות  את  ומאיצה 
תדירה ש לבלם הפליטה, עובדה המפחיתה את 
החיסכון בדלק. העבר את מתג בלם הפליטה בין 
מצב הפעלה לבין מצב אי הפעלה, על פי הצורך 

ובהתאם לתנאי הכביש והתנועה בו.
• דחיפת הידית כלפי מעלה מפעילה את בלם 	

נורת  מופעל,  הפליטה  בלם  בעוד  הפליטה. 
הביקורת  נשארת דלוקה.

)1( מנוטרל
)2( מופעל

• בלם הפליטה מנוטרל זמנית כאשר:	
• >כלי 	 המצמד  דוושת  או  ההאצה  דוושת 

רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית< לחוצה.
• ידית ההילוכים במצב סרק )כלי רכב בעלי 	

תיבת הילוכים ידנית<, או ידית ההילוכים 
מערכת  בעלי  רכב  >כלי   "N" במצב 
מופעלת.   ABS-ה מערכת   >DUONIC®

>אופציה<
• בלם הפליטה חוזר לפעול אם התנאים לעיל 	

בטלים.
מתג מגבים ומתזים 6

Z21348
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 זהירות
• הקדמית 	 השמשה  כאשר  המגבים  הפעלת 

אם  השמשה.  לזכוכית  נזק  תגרום  יבשה 
הזכוכית יבשה, הקפד להתיז עליה נוזל ניקוי, 

לפני שתפעיל את המגבים.
• אל תפעיל את המגבים כאשר חלקי הגומי של 	

להבי המגבים קפואים על השמשה או דבוקים 
לשמשה מסיבה כלשהי. להבי המגבים עלולים 

להינזק ומנוע המגבים עלול להתקלקל.
• זמן 	 לפרק  במגבים  שימוש  נעשה  לא  כאשר 

יכולים  אחרים  וחומרים  חול  אבק,  ארוך, 
להצטבר בין להבי המגבים לבין השמשה. נקה 
אחרת,  בהם.  השימוש  לפני  המגבים  את 

השמשה עלולה להישרט.
• מ-20 	 יותר  למשך  ברצף,  המתזים  הפעלת 

נוזל ניקוי במיכל עלולה  שניות או כאשר אין 
לשרוף את מנוע המתזים.

• אל תפעיל את המגבים כאשר הזרועות שלהם 	
לזרועות  נזק  לגרום  עלול  הדבר  מורמות. 

המגבים.
• לפני הפעלת מתג המתזים, בדוק את המצב 	

עלול  הנוזל  מסוימים  בתנאים  הרכב.  סביב 
להתפזר סביב.

• את 	 מפעיל  הידית  שבקצה  המאחז  סיבוב 
משלושת  באחד  הקדמית  השמשה  מגבי 

התצורות הבאות:
המגבים פועלים לסירוגין. על ידי הפעלת   :INT
מתג בקרת מרווחי ההפעלה )1(, מרווחי 
ההפעלה של המגבים ניתנים לשינוי בין 3 
לאט  יותר,)3(  מהר   )2(( שניות.  ל-12 

יותר(
המגבים פועלים במהירות נמוכה.  :LO
המגבים פועלים במהירות גבוהה.  :HI

הזזת  בעת  אחת  פעם  יפעלו  המגבים   :MIST
הידית מעלה כלפיך

• אם המגבים מרטטים על השמשה הקדמית 	
לא  בצורה  השמשה  את  מנגבים  שהם  או 

אחידה, החלף את להבי המגבים.
 עמ' 12-82

• בעוד הלחצן לחוץ, מוזרק נוזל על פני זכוכית 	
פועלים מספר  והמגבים  השמשה הקדמית 

פעמים.
• שהוא 	 לפני  הניקוי,  נוזל  מיכל  את  מלא 

מתרוקן.
 עמ' 12-83

• אם יש נוזל ניקוי במיכל אבל לא ניתז כלום על 	
ונחיר  יתכן  המתזים,  הפעלת  עם  השמשה 
חוט  בעזרת  המתז  את  נקה  נסתם.  המתז 
עם  ניתז  אינו  עדיין  הנוזל  אם  דקיק.  תיל 
הפעלת המתזים, דאג לבדיקת הרכב במוסך 
 MITSUBISHI מורשה, מומלץ במרכז שירות

.FUSO

Z21349

HILO

INT

MIST

OFF

Z22475
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מתג תאורת חירום )מהבהבים(

 זהירות
אם תאורת החירום פועלת במשך פרק זמן ארוך, 
המצבר עלול להתרוקן ולא ניתן יהיה להתניע את 

המנוע.

להזהיר  כדי  החירום  בתאורת  להשתמש  ניתן 
נהגים אחרים, כשאתה מוצא לפתע צורך לעצור 

את הרכב במקרה חירום.
מתג  של  מצב  בכל  להבהב  יכולים  הפנסים 

ההתנעה.
לחיצה על המתג גורמת לכל פנסי איתות הפנייה 
הביקורת נורות  הזמן,  באותו  זמנית.  בו   להבהב 

מתחילות להבהב.   
לחיצה חוזרת על המתג גורמת לפנסים לכבות. Z21350

<LHD>
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מתג פנסי ערפל קדמיים

 אזהרה
אל תיגע בזגוגית פנסי הערפל בעוד אלו דולקים 
או מיד לאחר הכיבוי שכן הם מתחממים מאוד 

ועלולים לגרום לכוויות.

אתה  כאשר  הקדמיים  הערפל  בפנסי  השתמש 
ירודים אחרים.  ראות  או תנאי  נוהג בערפל, שלג 
התאורה  מתג  כאשר  רק  פועלים  הערפל  פנסי 

. במצב  או 
כאשר אתה לוחץ על מתג פנסי הערפל הקדמיים 
)1(, פנסי הערפל הקדמיים נדלקים בו זמנית עם 
נורת הביקורת. לכיבוי פנסי הערפל הקדמיים, לחץ 
שוב על מתג פנסי הערפל הקדמיים או סובב א 

."OFF" תמתג התאורה למצב

מתג פנס ערפל אחורי

 זהירות
הימנע משימוש בפנסי הערפל האחוריים, אלא אם 
הראות לקויה שכן בתנאי נהיגה רגילים, הם עלולים 

להסיח את דעתם של נהגים אחרים.
למנוע  כדי  האחוריים  הערפל  בפנסי  השתמש 
תאורה  ובתנאי  בשלג  בערפל,  מאחור  תאונה 
לקויה אחרים. כאשר מתג התאורה במצב  ו/

או פנסי הערפל הקדמיים דולקים, לחיצה על מתג 
פנסי  להדלקת  גורמת  האחוריים  הערפל  פנסי 
)1( נדלקת בו  נורת הביקורת  הערפל האחוריים. 
זמנית. הרפה ממתג פנסי הערפל האחוריים ברגע 
יחזור  המתג   . הביקורת  נורת  שנדלקה 
אוטומטית למצבו המקורי. ניתן לכבות את פנסי 
הערפל האחוריים על ידי לחיצה חוזרת על מתג 
מתג  העברת  ידי  על  או  האחוריים  הערפל  פנסי 
. כאשר פנסי  התאורה לכל מצב השונה מ-
הערפל הקדמיים דולקים ומתג התאורה במצב--
-, כיבוי פנסי הערפל הקדמיים מכבה גם את פנסי 

הערפל האחוריים.

Z21351

<LHD>

<RHD>

Z22163
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מתג כוונון גובה פנסים קדמיים

משתנה  הקדמיים  הפנסים  של  האנכי  הכיוון 
בעזרת  ברכב.  ומיקומו  המטען  למשקל  בהתאם 
מתג כוונון הפנסים הקדמיים, ניתן לכוונן את גובה 
הכביש  להארת  שיספיק  כך  הקדמיים  הפנסים 
מולך.  הבאים  הנהגים  את  לסנוור  בלי  לפניך, 
אלומת הפנסים הקדמיים "שוקעת" ככל שתעביר 

את מתג הכוונון לערך מספרי גבוה יותר.

 זהירות
אל תכוון את הפנסים הקדמיים נמוך מהדרוש. אם 
הפנסים הקדמיים מכוונים נמוך מדי, הם לא יספקו 

שדה ראיה מספיק בלילה.

<LHD>

Z22164

Z03139

כוונון אלומת הפנסים הקדמיים 1
הפנסים  גובה  את  כוונן  עמוס,  הרכב  כאשר 
הקדמיים כדי לקבל את אלומת הפנסים המוצגת 

באיור הסמוך.

מראות צד חיצוניות

שים לב:
• כאשר אתה פונה ימינה או שמאלה, זכור את 	

הקדמיים  הגלגלים  במסלול  ההבדל 
במראות  והשתמש  הפנימיים  והאחוריים 
הבטיחות  את  לוודא  כדי  החיצוניות,  הצד 

מאחוריך.
• לב 	 שים  צרים,  בכבישים  נהיגה  בשעת 

הקפד  הבולטות.  החיצוניות  הצד  למראות 
במיוחד וודא שאינך פוגע בהולכי רגל.

• במזג אוויר גשום, טיפות גשם יכולות להידבק 	
עצור  לאחור.  בראות  פוגם  והדבר  למראות 
את  לשפר  כדי  המים,  את  ונגב  הרכב  את 

הראות.
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כוונון מראות 1
הישיבה  בתנוחת  שב  הנסיעה,  התחלת  לפני 
הנעשה  את  לראות  יכול  שאתה  וודא  הנכונה 
מאחורי הרכב, צידי הרכב וסביבת הרכב. כמו כן, 

ודא שמשטחי המראות אינם מלוכלכים.
השתקפויות 1.1

• כיוון צדדי	
מקם כל מראת צד כך שתא הנהג או חלקו האחורי 
של מרכב הרכב משתקפים בשתי חמישיות עד 

שישית ממשטח המראה.
• כיוון אנכי	

מקם כל מראה, כך שזרוע המראה )1( )המקטע 
של תושבת המראה( נמצאת במקביל למראה.

שיטת כוונון 1.2

 זהירות
)ולא  לפני  כוונוני המראות הדרושים  כל  בצע את 

אחרי( שתתחיל בנסיעה.
דחיפה  ידי  על  הנכונה,  בזווית  המראה  את  כוונן 
בידך של השפה שלה כלפי מעלה / מטה, שמאלה 

/ ימינה.

Z12630

<Driver’s side>

<Assistant driver’s side>

2/5~1/6

2/5~1/6

Z12553

Z22165

קיפול מראות הצד החיצוניות 2
לצורך  החיצוניות,  הצד  מראות  את  לקפל  ניתן 
ביצוע פנייה בפינה חדה, לצורך עקיפת רכב הבא 

מולך בכביש צר ולצורך חנייה.

 אזהרה
אין לנהוג כאשר המראות החיצוניות מקופלות. 
המסופקת  מאחור,  המתרחש  של  ראות  העדר 
בדרך כלל על ידי מראות הצד החיצוניות, עלול 

לגרום לתאונה.

הצד  מראות  את  בידיך  דחוף  אותן,  לקפל  כדי 
כל  מחזיר  אתה  כאשר  פנים.  כלפי  החיצוניות 
מראה חיצונית למצבה המקורי, הזז אותה כלפי 

חוץ, עד שהזרוע שלה ננעלת.

>צד נהג<

>צד נוסע<
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מתג חימום מראה 

כאשר המראות מכוסות אדים, הפעל את המתג 
במתג   )1( נורה  המראות.  חימום  הפעלת  לשם 
 OFF תידלוק בזמן הזה. העבר את המתג למצב 

כאשר המראות נקיות.
המחממים מנוטרלים אוטומטית בתוך 30 דקות 

.ON אם משאירים את המתג במצב

 זהירות
המנוע  אם  אלא  המראות,  בחימום  תשתמש  אל 
פועל. אחרת, המצבר עלול להתרוקן ולא ניתן יהיה 

להתניע את המנוע.

Z21354

<LHD>

Z22167

מתג צופר

 אזהרה
אל  לנהג,   SRS אוויר  בכרית  מצויד  רכבך  אם 
תפעיל כוח יתר, כמו למשל לחבוט על כרית גלגל 
ההגה או על אזור האחסון של כרית האוויר. הדבר 
האוויר  כרית  של  לקוי  לתפקוד  לגרום  עלול 

ולפציעות חמורות.

גלגל ההגה  רפידת מתג הצופר במרכז  על  לחץ 
לשם הפעלת הצופר.
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התקנים להגבלת מהירות

המהירות המרבית של רכב בעל התקן להגבלת 
מהירות היא 90 קמ"ש.

 אזהרה
• על כביש אופקי או בעלייה, מהירות הרכב 	

לא תעלה על 90 קמ"ש -לא חשוב עד כמה 
בעת  היזהר  ההאצה.  דוושת  על  תלחץ 
עקיפת כלי רכב אחרים בכבישים מהירים או 

בכבישים אחרים.
• לחרוג מ-90 	 יכולה  במורד, מהירות הרכב 

הרכב  שמהירות  להבטיח  כדי  קמ"ש. 
בבלם  השתמש  זה,  בתחום  נשמרת 

הפליטה.

שינויים לא חוקיים 1
בהתאם  מותקנים  המהירות  הגבלת  התקני 

לדרישות החוק.
כדי למנוע שינויים בלתי חוקיים, בחלקים שונים 

של ההתקן ישנם חותמים.

 בקרת מיחזור
מערכת מסנן חלקיקי דיזל

>כלי רכב עם מערכת מסנן חלקיקי דיזל עם מתג 
הפעלה ידני<

• חלקיקי 	 אוגרת  דיזל  חלקיקי  מסנן  מערכת 
פיח הנפלטים בגזי הפליטה באמצעות מסנן 
את  ושורף  המשתיק  בתוך  הממוקם  קרמי 
באפקט  שימוש  תוך  במסנן  הפיח  חלקיקי 
קטליט החימצון הקדמי )חידוש מסנן חלקיקי 

דיזל רציף(.
• חידוש מסנן איננו אפשרי בתנאים מסוימים 	

בתנאים  נמוכה.  במהירות  נהיגה  כדוגמת 
את  אוטומטית  מעלה  המערכת  אלו, 
חלקיקי  שריפת  לשם  הפליטה  טמפרטורת 
חלקיקי  מסנן  )חידוש  המסנן  וחידוש  הפיח 
דיזל אוטומטי(. בכל אופן, אפילו חידוש מסנן 
חלקיקי דיזל אוטומטי לפעמים איננו אפשרי 
אם נוהגים ברכב שוב ושוב במהירות נמוכה 
לעיתים  המנוע  את  ומדוממים  ומתניעים 
מסנן  את  לחדש  חובה  יהיה  אז  קרובות. 
חלקיקי הדיזל על ידי שריפת חלקיקי הפיח 
תחת בקרה ידנית )חידוש מסנן חלקיקי דיזל 

בחניה(.
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מחוונים ובקרות 1
מתג ניקוי מסנן חלקיקי דיזל  )1(

השתמש במתג זה לשם חידוש מסנן חלקיקי 
הפיח  חלקיקי  שריפת  לשם  בחניה  דיזל 

במסנן חלקיקי דיזל.
צג רב תפקודי  )2(

חלקיקי  כמות  את  מציין  תפקודי  הרב  הצג 
מיידית  תצוגה  דיזל,  חלקיקי  במסנן  הפיח 
לביצוע חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה, פרק 
הזמן החזוי עד להשלמת חידוש מסנן חלקיקי 

דיזל בחניה ואזהרות.
MODE מתג  )3(

השתמש במתג זה לבחירת והגדרת החיוויים 
בצג הרב תפקודי.

נורת ביקורת מסנן חלקיקי דיזל  )4(
נורה זו נדלקת או מהבהבת לציון מצב מסנן 

חלקיקי הדיזל.

מחוון חלקיקי הפיח 2
אם תבחר בצג ניטור מסנן חלקיקי דיזל בצג הרב 
תפקודי, אתה יכול לבדוק את כמות חלקיקי הפיח 

שנאגר במסנן חלקיקי דיזל.
• בחר בתצורת ניטור מסנן חלקיקי דיזל על ידי 	

לחיצה על מתג MODE כדי לראות את מחוון 
חלקיקי הפיח.

• מחוון חלקיקי הפיח מציין את כמות חלקיקי 	
הפיח ב-9 שלבים. מספר המקטעים עולה או 
הפיח.  חלקיקי  בכמות  השינוי  עם  פוחת 

בנוסף, צבע הסמל משתנה כדלקמן:
כאשר מספר המקטעים המוצג הוא בין 1  ירוק:   

ל-6.
כאשר מספר המקטעים המוצג הוא בין 7  כתום:  

ל-9.
ביקורת/ 3 ונורת  הפיח  חלקיקי  מחוון 

אזהרה
• מחוון חלקיקי הפיח ונורת הביקורת/אזהרה 	

דולקים או מהבהבים בהתאם לכמות חלקיקי 
הפיח במסנן חלקיקי דיזל.

• בצע חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה אם זה 	
נדרש על ידי נורת הביקורת/אזהרה כמו גם 
על ידי מחוון חלקיקי הפיח בצג הרב תפקודי.

<LHD>

Z22235

Z22095
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עמ' חידוש חניה/אוטומטינורת ביקורת / אזהרה חיווי על ידי חלקיקי הפיח
סימוכין

כאשר מספר המקטעים המוצג הוא בין 1 ל-6:

Z22096

---

כאשר מספר המקטעים המוצג הוא בין 7 ל-8:

Z22097

• הודעת “PUSH DPF SW" )לחץ על לחצן 	
מסנן חלקיקי דיזל( מהבהבת.

• הסמל  משתנה מירוק לכתום.	

הנורה  )כתומה( 
מהבהבת באיטיות 
)במרווחים של 0.5 

שניות(.

בצע חידוש מסנן חלקיקי 
דיזל בחניה בתוך 50 ק"מ 

או שעה אחת, המוקדם 
מביניהם, לאחר שהנורה 

התחילה להבהב.

5-25

כאשר מספר המקטעים המוצג הוא בין 9:

Z22098

• הודעת "PUSH DPF SW )לחץ על לחצן 	
מסנן חלקיקי דיזל( מהבהבת.

• 	. מוצגת אזהרה 

הנורה  )כתומה( 
מהבהבת במהירות 
)במרווחים של 0.25 

שניות(.

עצור מייד את הרכב 
במקום בטוח ובצע חידוש 
מסנן חלקיקי דיזל בחניה.

5-25

כאשר מסנן חלקיקי הדיזל טעון יתר על המידה 
בחלקיקי פיח:

Z22099

• הודעת "PUSH DPF SW )לחץ על לחצן 	
מסנן חלקיקי דיזל( מהבהבת.

• 	. מוצגת אזהרה 

הנורה  )כתומה( 
מהבהבת במהירות 
)במרווחים של 0.25 

שניות(.

עצור מייד את הרכב 
במקום בטוח ובצע חידוש 
מסנן חלקיקי דיזל בחניה. 

הספק המנוע מופחת 
אוטומטית כאשר ההודעה 

 מוצגת.

5-25
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עמ' חידוש חניה/אוטומטינורת ביקורת / אזהרה חיווי על ידי חלקיקי הפיח
סימוכין

כאשר מתבצע חידוש מסנן חלקיקי דיזל 
אוטומטי:

Z22100

• מוצגת הודעת "CLEANING" )ניקוי(.	
• כמות חלקיקי הפיח מהבהבת.	

• נורת בקורת  	
)ירוקה( נדלקת.

• אם הוצגה הודעה 	
מיידית של חידוש 

מסנן חלקיקי דיזל 
לאחר חיווי של 7 

או יותר מקטעי 
חלקיקי פיח, 
הנורה  

נדלקת בירוק 
וכתוב לסירוגין.

כאשר מתבצע חידוש 
מסנן חלקיקי דיזל 

אוטומטי.
5-50

כאשר מתבצע חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה:

Z22101

מוצג הזמן החזוי עד להשלמת חידוש מסנן 
חלקיקי דיזל בחניה.

• נורת בקורת  	
)כתומה( נדלקת.

מתבצע חידוש מסנן 
5-51חלקיקי דיזל בחניה. 

חידוש מסנן חלקיקי דיזל אוטומטי 4
• אם מסנן חלקיקי הדיזל מלא כל כך בחלקיקי 	

פיח עד כי לא ניתן לבצע חידוש באמצעות 
מסנן חלקיקי דיזל רציף, המערכת מתחילה 
חידוש מסנן חלקיקי דיזל אוטומטי )חידוש על 

ידי שריפת חלקיקי הפיח(.
בעוד  נדלקת  )ירוקה(  הביקורת   נורת 
דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  שמתבצע 
באמצעות שיטה זאת. אתה יכול להפעיל את 
מסנן  חידוש  במהלך  אפילו  כרגיל,  הרכב 
חלקיקי דיזל אוטומטי למרות שקול הפעולה 
בשל  ישתנו  הסרק  ומהירות  המנוע  של 

טמפרטורת הפליטה הגבוהה יותר.
• אם תבחר בתצורת ניטור מסנן חלקיקי דיזל 	

מסנן  חידוש  במהלך  תפקודי  הרב  בצג 
 "CLEANING" חלקיקי דיזל אוטומטי, הודעת
הפיח  חלקיקי  למחוון  מעל  מוצגת  )ניקוי( 

ומחוון חלקיקי הפיח מהבהב.

Z21276
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 אזהרה
מסנן  חידוש  במהלך  הרכב  את  לעצור  יש  אם 
חלקיקי דיזל אוטומטי, עשה זאת לאחר בדיקה 
או  יבש  עשב  כדוגמת  דליקים,  חומרים  שאין 
העמם.  ולדוד  הפליטה  לצינור  בסמוך  ניירות, 
הפליטה  צינור  גם  כמו  הפליטה,  וגזי  מאחר 
דליקים  לחומרים  הקרבה  ביותר,  חמים  והעמם 

עלולה לגרום לפריצת אש.

שים לב:
• במהלך חידוש מסנן חלקיקי דיזל אוטומטי, 	

קול פעולת המנוע ישתנה וכאשר עוצרים את 
סל"ד(  )ל-80  עולה  הסרק  מהירות  הרכב, 

ושסתום הפליטה יופעל. אלו תנאים רגילים.
• במהלך חידוש מסנן חלקיקי דיזל אוטומטי, 	

 )ISS( וההתנעה  הסרק  הדממת  מערכת 
אינה פועלת )כלי רכב בעלי מערכת הדממת 

.)ISS- סרק והתנעה
• אינו 	 אוטומטי  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש 

מתבצע כאשר נעשה שימוש במעביר הכוח 
)PTO( )כלי רכב עם מעביר כוח(

• דיזל אוטומטי 	 במהלך חידוש מסנן חלקיקי 
מהבהבת  )הכתומה(  הביקורת  נורת  כאשר 
 7 מציג  הפיח  חלקיקי  שמחוון  )או  בכתום 
ממקטעים או יותר(, אם תמשיך בלחיצה על 
שנורת  עד  דיזל  חלקיקי  מסנן  ניקוי  מתג 
הביקורת נדלקת בכתום, המערכת מפסיקה 
האוטומטי  הדיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  את 

ומתחיל חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה.
• דיזל 	 חלקיקי  מסנן  חידוש  מתבצע  לא 

אוטומטי כאשר האזהרות  ו- )כתומה( 
מוצגות לסירוגין.

חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה )מבוצע  5
הביקורת   נורת  הידלקות  לאחר 

)הכתומה((.
לפעמים המערכת אינה יכולה להסיר אוטומטית 
את חלקיקי הפיח הלכודים במסנן חלקיקי דיזל על 
ברכב  נוהג  אתה  כאשר  אופייני  שריפה,  ידי 
במהירויות מאוד נמוכות או שאתה מתניע ומדומם 
את המנוע בתדירות גבוהה תוך כדי הפעלת הרכב. 
המערכת מיידעת אותך על תנאים שכאלו על ידי 
המציינת  )כתומה(  הביקורת   נורת  הבהוב 
במסנן  לכוד  הפיח  חלקיקי  הסרת  על  בפניך 
חלקיקי דיזל על ידי שריפתו. תדירות ההבהוב של 
נורת הביקורת משתנה בהתאם לכמות חלקיקי 

הפיח האגורים במסנן חלקיקי דיזל.
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שים לב:
אם נעשה שימוש ברכב באחד מהתנאים הבאים, 
יהיה סיכון גבוה יותר שחידוש מסנן חלקיקי הדיזל 
האוטומטי לא יפעל וכך גם נורת הביקורת תהבהב 
בתדירות גבוהה יותר כדי להורות לך לבצע חידוש 

מסנן חלקיקי דיזל בחניה.
• נוהגים ברכב בעיקר במהירויות של 20 קמ"ש 	

או מתחת לכך.
• נסיעה 	 התחלות  משלבת  הרכב  פעולת 

זמן  במרווחי  המנוע  של  תכופות  ועצירות 
קצרים )פחות מ-10 דקות(.

• למרחקים 	 קרובות  לעיתים  ברכב  נוהגים 
קצרים )פחות מ-10 קמ"ש(.

• נעשה שימוש במנוע לפרקי זמן כה קצרים 	
לו  לפני שהספיק שהיה  מודמם  הוא  כי  עד 

מספיק זמן להתחמם.
• הבהוב איטי )במרווחים של 0.5 שניות(	

מסנן  ניקוי  במתג  להשתמש  חייב  אתה 
חלקיקי דיזל במסגרת מרחק של 50 ק"מ או 
הבהוב  התחלת  לאחר  אחת  נהיגה  שעת 
נורת הביקורת לביצוע חידוש מסנן חלקיקי 
הפיח  להסיר חלקיקי  על מנת  בחניה,  דיזל 
שריפתו.  לשם  הדיזל  חלקיקי  מסנן  בתוך 
 ,)PTO( כאשר נעשה שימוש במעביר הכוח 
השהה את פעולת מעביר הכוח ובצע חידוש 

מסנן חלקיקי דיזל בחניה.
• הבהוב מהיר )במרווחים של 0.25 שניות(	

עליך להביא את הרכב לכדי עצירה במקום 
בטוח בהקדם האפשרי ואז להשתמש במתג 
ניקוי מסנן  דיזל לביצוע  ניקוי מסנן חלקיקי 
את  להסיר  מנת  על  בחניה  דיזל  חלקיקי 
חלקיקי הפיח בתוך מסנן חלקיקי הדיזל על 

ידי שריפתם.

 זהירות
מהבהבת  )כתומה(  הביקורת   נורת  אם 
בצג  הודעת האזהרה   או שמופיעה  במהירות 
הרב תפקודי, בצע מיד חידוש מסנן חלקיקי דיזל 
בחניה על ידי שימוש במתג ניקוי מסנן חלקיקי דיזל 
חלקיקי  מסנן  שבתוך  הפיח  חלקיקי  הסרת  לשם 
מסנן  עם  נהיגה  המשך  שריפתו.  ידי  על  הדיזל 
לתקלת  יגרום  המידה  על  יתר  מלא  דיזל  חלקיקי 

מערכת.
דיזל  6 חלקיקי  מסנן  חידוש  לבצע  איך 

בחניה
שעליך  בחניה  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  שלבי 
לפעול על פיהם עם הבהובה של נורת הביקורת 
המתאימה, נורת אזהרה  )כתומה( והביקורת 
דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  משך  להלן.  מצוינות 
בחניה מוצג בצג הרב תפקודי. משך חידוש מסנן 
חלקיקי דיזל בחניה הוא כלל כללי של 20 דקות, 
למרות שזה משתנה עם התנאים שבהם מופעל 

הרכב.

Z21276

Z21278
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 אזהרה
• אין לבצע חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה 	

במוסך המאוורר ברמה ירודה או באזור סגור 
תחמוצת  חד  מכילים  הפליטה  גזי  אחר. 

הפחמן שהוא רעיל ומאוד מסוכן.
• הימנע מהאזורים הבאים בעת ביצוע חידוש 	

מסנן חלקיקי דיזל בחניה:
•  על פני משטחי כביש צבועים:	

גזי הפליטה החמים יגרמו לדהיית 
הצבע.

•  בסמוך לגדר שיחים:	
הצמחייה עלולה להיהרס כתוצאה מגזי 

הפליטה החמים.
• מקומות בהם יש חומרים דליקים, 	

כדוגמת עשב, דשא יבש או נייר: עלולה 
לפרוץ שריפה.

• הרחק אנשים מצינור הפליטה ודוד העמם.	
• מנע מגורם כלשהו לגעת בצינור הפליטה 	

ודוד העמם, או מלהיחשף לגזי הפליטה.

Z22137

שים לב:
אפשרי  אינו  בחניה  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש 

במצבים הבאים:
• )כלי 	 המנוע  התנעת  לאחר  דקות   10 בתוך 

רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית(
• )כלי 	 בתוך 30 שניות לאחר התנעת המנוע 

)DUONIC® רכב בעלי מערכת
• כאשר מחוון נוזל הקירור מראה טמפרטורה 	

חידוש  )בצע  מקטעים  לחמישה  הקרובה 
חימום  לאחר  בחניה  דיזל  חלקיקי  מסנן 

המנוע(.
• 	 "ON" במצב )PTO( כאשר מתג מעביר הכוח

)PTO- כלי רכב עם מעביר כוח(
• הבלמים 	 דוושת  או  ההאצה  דוושת  בעוד 

לחוצה
• בעוד הרכב בתנועה	
• כאשר ידית ההילוכים בכל מצב אחר שאינו 	

)DUONIC® כלי רכב בעלי מערכת( "N" או "P"
• כאשר דוושת המצמד לחוצה )כלי רכב בעלי 	

תיבת הילוכים ידנית(
או  מהבהב  )כתומה(  הביקורת   נורת  כאשר 
במהלך חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה, מערכת 
הדממת הסרק וההתנעה )ISS( אינה פועלת )כלי 

.)ISS- רכב בעלי מערכת הדממת סרק והתנעה
את . 1 וחמם  בטוח  במקום  הרכב  את  החנה 

המנוע.
את . 2 והעבר  החניה  בלם  בחוזקה את  הפעל 

אם  )ניוטרל(.  סרק  למצב  ההילוכים  ידית 
®DUONIC, הצב את  רכבך מצויד במערכת 
ידית ההילוכים במצב "P" או "N" ואז המתן 

למשך 30 שניות לפחות.
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וודא . 3  ,  )PTO( כוח  אם רכבך מצויד במעביר 
שהוא מנותק.                               עמ' 8-2

כאשר המנוע עדיין פועל, לחץ ברציפות על . 4
צד ה-"ON" של מתג ניקוי מסנן חלקיקי דיזל 
עד שנורת הביקורת  )כתומה( מפסיקה 
רציפה.  לתאורה  ומתחלפת   )2( להבהב 
)לכ- שלו  הסרק  מהירות  את  יגביר  המנוע 
1,500 סל"ד( על מנת להתחיל בחידוש מסנן 
חלקיקי דיזל בחניה. כאשר מתחילים בחידוש 
עד  החזוי  הזמן  בחניה,  דיזל  חלקיקי  מסנן 
להשלמת החידוש מופיע בצג הרב תפקודי. 
שסתום בלם הפליטה עשוי אף הוא לפעול 

במהלך חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה.
חיווי זמן החידוש הצפוי מציג זמן הקרוב ל-0 . 5

חוזרת  המנוע  של  הסרק  מהירות  דקות, 
סל"ד(  )כ-650  הרגילה  הסרק  למהירות 
ונורת הביקורת  )כתומה( כבית )2(. עם 
בחניה,  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  השלמת 

אתה יכול לנהוג ברכב כרגיל.
מסנן . 6 חידוש  את  להשהות  צריך  אתה  אם 

הרצף,  השלמת  לפני  בחניה  דיזל  חלקיקי 
בצע את אחד מהבאים:

• לחץ שוב על צד ה-"ON" של מתג ניקוי מסנן 	
חלקיקי דיזל.

• לחץ על דוושת ההאצה.	
• לחץ על דוושת המצמד )כלי רכב בעלי תיבת 	

הילוכים ידנית(.

שים לב:
• כאשר אתה משהה בכוונה את חידוש מסנן 	

את  דיחוי  ללא  השלם  בחניה,  דיזל  חלקיקי 
של  שוב  ביצוע  ידי  על  ברצף  הנותר  החלק 

השלבים לעיל.
• 	 7 ידי  על  מצוינת  הפיח  חלקיקי  כמות  אם 

מקטעים או יותר, אתה יכול להתחיל בחידוש 
מסנן חלקיקי דיזל בחניה אפילו בחידוש מסנן 
שימוש  ידי  על  וזאת  אוטומטי  דיזל  חלקיקי 

בשיטה דלעיל.

Z21721

Z22102

צג רב תפקודי
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BlueTec® מערכת

>BlueTec® כלי רכב עם מערכת<

Z20011

)1( עמם מסנן חלקיקי דיזל
)2( מכלל משאבה

)3( מכלל מינון
SCR/Oxidation 4( עמם עם קטליט(

)5( מיכל אוריאה
)5( צינור אוריאה

• מערכת 	 של  שילוב  היא   BlueTec® מערכת 
ומערכת  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  בקרת 

.BlueTec® טיהור גזי פליטה
• חידוש 	 לבקרת  דיזל  חלקיקי  מסנן  מערכת 

אוגרת חלקיקי פיח בגזי הפליטה באמצעות 
מסנן קרמי הממוקם בתוך המשתיק ושורף 
את חלקיקי הפיח במסנן תוך שימוש באפקט 
קטליט החימצון הקדמי )חידוש מסנן חלקיקי 

דיזל רציף(.
• בתנאים 	 אפשרי  איננו  רציף  מסנן  חידוש 

נמוכה.  במהירות  נהיגה  כדוגמת  מסוימים 
בתנאים אלו, המערכת מעלה אוטומטית את 
חלקיקי  שריפת  לשם  הפליטה  טמפרטורת 
חלקיקי  מסנן  )חידוש  המסנן  וחידוש  הפיח 
דיזל אוטומטי(. בכל אופן, אפילו חידוש מסנן 
חלקיקי דיזל אוטומטי לפעמים איננו אפשרי 
אם נוהגים ברכב שוב ושוב במהירות נמוכה 
לעיתים  המנוע  את  ומדוממים  ומתניעים 
מסנן  את  לחדש  חובה  יהיה  אז  קרובות. 
חלקיקי הדיזל על ידי שריפת חלקיקי הפיח 
תחת בקרה ידנית )חידוש מסנן חלקיקי דיזל 

בחניה(.
• 	 BlueTec® הפליטה  גזי  טיהור  מערכת 

ידי  על   )NOx( חנקן  תחמוצות  מפחיתה 
שלפני  לאזור   AdBlue® )ריסוס(  הוספת 
הסלקטיבית  הקטליטית  ההפחתה  קטלית 

)SCR( המפרק NOx למים וחנקן.
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שים לב:
• של 	 רשום  מסחרי  סימן  הוא   BlueTec®

.Daimler AG
• הוא 	 דיזל  חלקיקי  מסנן  הקיצור  פירוש 

חלקיקי  )מסנן   Diesel Particulate Filter-
דיזל(.

• 	 Selective- הוא   SCR הקיצור  פירוש 
קטליטית  )הפחתה   Catalytic Reduction

סלקטיבית(.
• מיכל האוריאה וצינור האוריאה מסופקים עם 	

מחמם להפשרת ה-®AdBlue ושימרתו חם 
במזג אוויר קר.

• נמוכה, 	  AdBlue®-ה טמפרטורת  כאשר 
כאשר  מעט.  מוגברת  הסרק  מהירות 
ה-®AdBlue מתחמם, מהירות הסרק חוזרת 

לערכיה הרגילים.

<LHD>

Z22235

Z22095

מערכת בקרת חידוש מסנן חלקיקי דיזל 1
מחוונים ובקרות 1.1

)1( מתג ניקוי מסנן חלקיקי דיזל
השתמש במתג זה לשם חידוש מסנן חלקיקי דיזל 
בחניה לשם שריפת חלקיקי הפיח במסנן חלקיקי 

דיזל.
)2( צג רב תפקודי

הצג הרב תפקודי מציין את כמות חלקיקי הפיח 
במסנן חלקיקי דיזל, תצוגה מיידית לביצוע חידוש 
עד  החזוי  הזמן  פרק  בחניה,  דיזל  חלקיקי  מסנן 
בחניה  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  להשלמת 

ואזהרות.
MODE 3( מתג(

השתמש במתג זה לבחירת והגדרת החיוויים בצג 
הרב תפקודי.

)4( נורת ביקורת מסנן חלקיקי דיזל
מסנן  מצב  לציון  מהבהבת  או  נדלקת  זו  נורה 

חלקיקי הדיזל.
מחוון חלקיקי הפיח 1.2

אם תבחר בצג ניטור מסנן חלקיקי דיזל בצג הרב 
תפקודי, אתה יכול לבדוק את כמות חלקיקי הפיח 

שנאגרה במסנן חלקיקי דיזל.
• בחר בתצורת ניטור מסנן חלקיקי דיזל על ידי 	

לחיצה על מתג )MODE )1 כדי לראות את 
חיווי חלקיקי הפיח.

• חיווי חלקיקי הפיח מציין את כמות חלקיקי 	
הפיח ב-9 שלבים. מספר המקטעים עולה או 
הפיח.  חלקיקי  בכמות  השינוי  עם  פוחת 

בנוסף, צבע הסמל משתנה כדלקמן:
המוצג  המקטעים  מספר  כאשר  ירוק: 

הוא בין 1 ל-6.
המוצג  המקטעים  מספר  כאשר  כתום: 

הוא בין 7 ל-9.
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מחוון חלקיקי הפיח ונורת ביקורת/אזהרה 1.3
• מחוון חלקיקי הפיח ונורת הביקורת/אזהרה 	

דולקים או מהבהבים בהתאם לכמות חלקיקי 
הפיח במסנן חלקיקי דיזל.

• בצע חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה אם זה 	
נדרש על ידי נורת הביקורת/אזהרה כמו גם 
על ידי מחוון חלקיקי הפיח בצג הרב תפקודי.

עמ' חידוש חניה/אוטומטינורת ביקורת / אזהרה חיווי על ידי חלקיקי הפיח
סימוכין

כאשר מספר המקטעים המוצג הוא בין 1 ל-6:

Z22096

---

כאשר מספר המקטעים המוצג הוא בין 7 ל-8:

Z22097

• הודעת “PUSH DPF SW" )לחץ על לחצן 	
מסנן חלקיקי דיזל( מהבהבת.

• הסמל  משתנה מירוק לכתום.	

הנורה  )כתומה( 
מהבהבת באיטיות 
)במרווחים של 0.5 

שניות(.

בצע חידוש מסנן חלקיקי 
דיזל בחניה בתוך 50 ק"מ 

או שעה אחת, המוקדם 
מביניהם, לאחר שהנורה 

התחילה להבהב.

5-60

כאשר מספר המקטעים המוצג הוא בין 9:

Z22098

• הודעת "PUSH DPF SW )לחץ על לחצן 	
מסנן חלקיקי דיזל( מהבהבת.

• 	. מוצגת אזהרה 

הנורה  )כתומה( 
מהבהבת במהירות 
)במרווחים של 0.25 

שניות(.

עצור מייד את הרכב 
במקום בטוח ובצע חידוש 
מסנן חלקיקי דיזל בחניה.

5-60
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עמ' חידוש חניה/אוטומטינורת ביקורת / אזהרה חיווי על ידי חלקיקי הפיח
סימוכין

כאשר מסנן חלקיקי הדיזל טעון יתר על המידה 
בחלקיקי פיח:

Z22099

• הודעת "PUSH DPF SW )לחץ על לחצן 	
מסנן חלקיקי דיזל( מהבהבת.

• 	. מוצגת אזהרה 

הנורה  )כתומה( 
מהבהבת במהירות 
)במרווחים של 0.25 

שניות(.

עצור מייד את הרכב 
במקום בטוח ובצע חידוש 
מסנן חלקיקי דיזל בחניה. 

הספק המנוע מופחת 
אוטומטית כאשר ההודעה 

 מוצגת.

5-60

כאשר מתבצע חידוש מסנן חלקיקי דיזל 
אוטומטי:

Z22100

• מוצגת הודעת "CLEANING" )ניקוי(.	
• כמות חלקיקי הפיח מהבהבת.	

• נורת בקורת  	
)ירוקה( נדלקת.

• אם הוצגה הודעה 	
מיידית של חידוש 

מסנן חלקיקי דיזל 
לאחר חיווי של 7 

או יותר מקטעי 
חלקיקי הפיח, 

הנורה  
נדלקת בירוק 

וכתוב לסירוגין.

כאשר מתבצע חידוש 
מסנן חלקיקי דיזל 

אוטומטי.
5-58

כאשר מתבצע חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה:

Z22101

מוצג הזמן החזוי עד להשלמת חידוש מסנן 
חלקיקי דיזל בחניה.

• נורת בקורת  	
)כתומה( נדלקת.

מתבצע חידוש מסנן 
5-59חלקיקי דיזל בחניה. 

חידוש מסנן חלקיקי דיזל אוטומטי 1.4
• אם מסנן חלקיקי הדיזל מלא כל כך בחלקיקי 	

פיח עד כי לא ניתן לבצע חידוש באמצעות 
מסנן חלקיקי דיזל רציף, המערכת מתחילה 
)חידוש  אוטומטי  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש 

על ידי שריפת חלקיקי הפיח(.
בעוד  נדלקת  )ירוקה(  הביקורת   נורת 
דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  שמתבצע 
באמצעות שיטה זאת. אתה יכול להפעיל את 
מסנן  חידוש  במהלך  אפילו  כרגיל,  הרכב 
חלקיקי דיזל אוטומטי למרות שקול הפעולה 
בשל  ישתנו  הסרק  ומהירות  המנוע  של 

טמפרטורת הפליטה הגבוהה יותר.

Z21276
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• דיזל 	 חלקיקי  מסנן  ניטור  בתצורת  תבחר  אם 
בצג הרב תפקודי במהלך חידוש מסנן חלקיקי 
)ניקוי(   "CLEANING" הודעת  אוטומטי,  דיזל 
ומחוון  הפיח  חלקיקי  למחוון  מעל  מוצגת 

חלקיקי הפיח מהבהב.

 אזהרה
מסנן  חידוש  במהלך  הרכב  את  לעצור  יש  אם 
חלקיקי דיזל אוטומטי, עשה זאת לאחר בדיקה 
או  יבש  עשב  כדוגמת  דליקים,  חומרים  שאין 
העמם.  ולדוד  הפליטה  לצינור  בסמוך  ניירות, 
הפליטה  צינור  גם  כמו  הפליטה,  וגזי  מאחר 
דליקים  לחומרים  הקרבה  ביותר,  חמים  והעמם 

עלולה לגרום לפריצת אש.

שים לב:
• במהלך חידוש מסנן חלקיקי דיזל אוטומטי, 	

קול פעולת המנוע ישתנה וכאשר עוצרים את 
סל"ד(  )ל-80  עולה  הסרק  מהירות  הרכב, 

ושסתום הפליטה יופעל.
• מסנן 	 חידוש  במהלך  רגילים.  תנאים  אלו 

הדממת  מערכת  אוטומטי,  דיזל  חלקיקי 
הסרק וההתנעה )ISS( אינה פועלת )כלי רכב 

.)ISS- בעלי מערכת הדממת סרק והתנעה
• אינו 	 אוטומטי  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש 

מתבצע כאשר נעשה שימוש במעביר הכוח 
)PTO( )כלי רכב עם מעביר כוח(

• דיזל אוטומטי 	 במהלך חידוש מסנן חלקיקי 
מהבהבת  )הכתומה(  הביקורת  נורת  כאשר 
 7 מציג  הפיח  חלקיקי  שמחוון  )או  בכתום 
ממקטעים או יותר(, אם תמשיך בלחיצה על 
שנורת  עד  דיזל  חלקיקי  מסנן  ניקוי  מתג 
הביקורת נדלקת בכתום, המערכת מפסיקה 
האוטומטי  הדיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  את 

ומתחיל חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה.
• דיזל 	 חלקיקי  מסנן  חידוש  מתבצע  לא 

אוטומטי כאשר האזהרות  ו-  )כתומה( 
מוצגות לסירוגין.

)מבוצע  1.5 בחניה  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש 
הביקורת   נורת  הידלקות  לאחר 

)הכתומה((.
לפעמים המערכת אינה יכולה להסיר אוטומטית 
את חלקיקי הפיח הלכודים במסנן חלקיקי דיזל על 
ברכב  נוהג  אתה  כאשר  אופייני  שריפה,  ידי 
במהירויות מאוד נמוכות או שאתה מתניע ומדומם 
את המנוע בתדירות גבוהה תוך כדי הפעלת הרכב. 
המערכת מיידעת אותך על תנאים שכאלו על ידי 
הבהוב נורת הביקורת )כתומה( המציינת בפניך על 
הסרת חלקיקי הפיח לכוד במסנן חלקיקי דיזל על 
ידי שריפתו. תדירות ההבהוב של נורת הביקורת 
האגורה  הפיח  חלקיקי  לכמות  בהתאם  משתנה 

במסנן חלקיקי דיזל.
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שים לב:
אם נעשה שימוש ברכב באחד מהתנאים הבאים, 
יותר של שחידוש מסנן חלקיקי  גבוה  סיכון  יהיה 
הדיזל האוטומטי לא יפעל וכך גם נורת הביקורת 
תהבהב בתדירות גבוהה יותר כדי להורות לך לבצע 

חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה.
• נוהגים ברכב בעיקר במהירויות של 20 קמ"ש 	

או מתחת לכך.
• נסיעה 	 התחלות  משלבת  הרכב  הפעלת 

זמן  במרווחי  המנוע  של  תכופות  ועצירות 
קצרים )פחות מ-10 דקות(.

• למרחקים 	 קרובות  לעיתים  ברכב  נוהגים 
קצרים )פחות מ-10 קמ"ש(.

• נעשה שימוש במנוע לפרקי זמן כה קצרים 	
לו  לפני שהספיק שהיה  מודמם  הוא  כי  עד 

מספיק זמן להתחמם.
• הבהוב איטי )במרווחים של 0.5 שניות(	

מסנן  ניקוי  במתג  להשתמש  חייב  אתה 
חלקיקי דיזל במסגרת מרחק של 50 ק"מ או 
הבהוב  התחלת  לאחר  אחת  נהיגה  שעת 
נורת הביקורת לביצוע חידוש מסנן חלקיקי 
הפיח  להסיר חלקיקי  על מנת  בחניה,  דיזל 

בתוך מסנן חלקיקי הדיזל לשם שריפתו.
 ,)PTO( כאשר נעשה שימוש במעביר הכוח 
השהה את פעולת מעביר הכוח ובצע חידוש 

מסנן חלקיקי דיזל בחניה.
• הבהוב מהיר )במרווחים של 0.25 שניות(	

עליך להביא את הרכב לכדי עצירה במקום 
בטוח בהקדם האפשרי ואז להשתמש במתג 
ניקוי מסנן  דיזל לביצוע  ניקוי מסנן חלקיקי 
את  להסיר  מנת  על  בחניה  דיזל  חלקיקי 
חלקיקי הפיח בתוך מסנן חלקיקי הדיזל על 

ידי שריפתם.

 זהירות
מהבהבת  )כתומה(  הביקורת   נורת  אם 
במהירות או שמופיעה הודעת האזהרה   בצג 
הרב תפקודי, בצע מיד חידוש מסנן חלקיקי דיזל 
בחניה על ידי שימוש במתג ניקוי מסנן חלקיקי דיזל 
חלקיקי  מסנן  שבתוך  הפיח  חלקיקי  הסרת  לשם 
מסנן  עם  נהיגה  המשך  שריפתו.  ידי  על  הדיזל 
לתקלת  יגרום  המידה  על  יתר  מלא  דיזל  חלקיקי 

מערכת.

איך לבצע חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה 1.6
שעליך  בחניה  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  שלבי 
לפעול על פיהם עם הבהובה של נורת הביקורת 
המתאימה, נורת אזהרה  )כתומה( והביקורת 

מצוינות להלן.
משך חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה מוצג בצג 
דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  משך  תפקודי.  הרב 
בחניה הוא כלל כללי של 20 דקות, למרות שזה 

משתנה עם התנאים שבהם מופעל הרכב.

Z21276

Z21278
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 אזהרה
• אין לבצע חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה 	

במוסך המאוורר ברמה ירודה או באזור סגור 
תחמוצת  חד  מכילים  הפליטה  גזי  אחר. 

הפחמן שהוא רעיל ומאוד מסוכן.
• הימנע מהאזורים הבאים בעת ביצוע חידוש 	

מסנן חלקיקי דיזל בחניה:
• על פני משטחי כביש צבועים:	
• גזי הפליטה החמים יגרמו לדהיית הצבע.	
• עלולה 	 הצמחייה  שיחים:  לגדר  בסמוך 

להיהרס כתוצאה מגזי הפליטה החמים.
• מקומות בהם יש חומרים דליקים, כדוגמת 	

לפרוץ  עלולה  נייר:  או  יבש  דשא  עשב, 
שריפה.

• הרחק אנשים מצינור הפליטה ודוד העמם.	
• מנע מגורם כלשהו לגעת בצינור הפליטה 	

ודוד העמם, או מלהיחשף לגזי הפליטה.

שים לב:
אפשרי  אינו  בחניה  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש 

במצבים הבאים:
• )כלי 	 המנוע  התנעת  לאחר  דקות   10 בתוך 

רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית(
• )כלי 	 בתוך 30 שניות לאחר התנעת המנוע 

)DUONIC® רכב בעלי מערכת
• כאשר מחוון נוזל הקירור מראה טמפרטורה 	

חידוש  )בצע  מקטעים  לחמישה  הקרובה 
חימום  לאחר  בחניה  דיזל  חלקיקי  מסנן 

המנוע(.
• 	 "ON" במצב )PTO( כאשר מתג מעביר הכוח

)PTO- כלי רכב עם מעביר כוח(
• הבלמים 	 דוושת  או  ההאצה  דוושת  בעוד 

לחוצה
• בעוד הרכב בתנועה	
• כאשר ידית ההילוכים בכל מצב אחר שאינו 	

)DUONIC® כלי רכב בעלי מערכת( "N" או "P"
• כאשר דוושת המצמד לחוצה )כלי רכב בעלי 	

תיבת הילוכים ידנית(
או  מהבהב  )כתומה(  הביקורת   נורת  כאשר 
במהלך חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה, מערכת 
הדממת הסרק וההתנעה )ISS( אינה פועלת )כלי 

.)ISS- רכב בעלי מערכת הדממת סרק והתנעה
את . 1 וחמם  בטוח  במקום  הרכב  את  החנה 

המנוע.
את . 2 והעבר  החניה  בלם  בחוזקה את  הפעל 

אם  )ניוטרל(.  סרק  למצב  ההילוכים  ידית 
®DUONIC, הצב את  רכבך מצויד במערכת 
והמתן   "N" או   "P" במצב  ההילוכים  ידית 

במשך 30 שניות לפחות.
וודא . 3  ,  )PTO( כוח  אם רכבך מצויד במעביר 

שהוא מנותק.                          עמ' 8-2
Z22137
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כאשר המנוע עדיין פועל, לחץ ברציפות על . 4
צד ה-"ON" של מתג ניקוי מסנן חלקיקי דיזל 
עד שנורת הביקורת  )כתומה( מפסיקה 
המנוע  רציפה.  לתאורה  ומתחלפת  להבהב 
)לכ-1,500  שלו  הסרק  מהירות  את  יגביר 
מסנן  בחידוש  להתחיל  מנת  על  סל"ד( 
חלקיקי דיזל בחניה. כאשר מתחילים בחידוש 
עד  החזוי  הזמן  בחניה,  דיזל  חלקיקי  מסנן 
להשלמת החידוש מופיע בצג הרב תפקודי. 
שסתום בלם הפליטה עשוי אף הוא לפעול 

במהלך חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה.
חיווי זמן החידוש הצפוי מציג זמן הקרוב ל-0 . 5

חוזרת  המנוע  של  הסרק  מהירות  דקות, 
סל"ד(  )כ-650  הרגילה  הסרק  למהירות 
עם  כבית.  )כתומה(  הביקורת   ונורת 
דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  תהליך  השלמת 

בחניה, אתה יכול לנהוג ברכב כרגיל.
מסנן . 6 חידוש  את  להשהות  צריך  אתה  אם 

הרצף,  השלמת  לפני  בחניה  דיזל  חלקיקי 
בצע את אחד מהבאים:

• לחץ שוב על צד ה-"ON" של מתג ניקוי מסנן 	
חלקיקי דיזל.

• לחץ על דוושת ההאצה.	
• לחץ על דוושת המצמד )כלי רכב בעלי תיבת 	

הילוכים ידנית(.

שים לב:
• כאשר אתה משהה בכוונה את חידוש מסנן 	

את  דיחוי  ללא  השלם  בחניה,  דיזל  חלקיקי 
של  שוב  ביצוע  ידי  על  ברצף  הנותר  החלק 

השלבים לעיל.
• 	 7 ידי  על  מצוינת  הפיח  חלקיקי  כמות  אם 

מקטעים או יותר, אתה יכול להתחיל בחידוש 
בחידוש  אפילו  בחניה  דיזל  חלקיקי  מסנן 
ידי  על  וזאת  אוטומטי  דיזל  חלקיקי  מסנן 

שימוש בשיטה דלעיל.
2 BlueTec® טיהור גזי פליטה

2.1 BlueTec® אזהרות לטיהור גזי פליטה
של  )תבניות(  שונים  שילובים  ארבעה  קיימים 
שנועדו  הביקורת  האזהרה/נורת  נורת  פעולת 
להזהירך מתנאים חריגים שונים במערכת טיהור 

גזי הפליטה ®BlueTec, כמתואר להלן.
תבנית 
עמ' תנאי הבעיהנורת ביקורת / אזהרהאזהרה

סימוכין

1

Z21974

5-63כמות ה-®AdBlue במיכל ירדה נמוך מדי.

2

Z21974

כמות ה-®AdBlue במיכל המשיכה לרדת עוד 
5-63יותר.
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תבנית 
עמ' תנאי הבעיהנורת ביקורת / אזהרהאזהרה

סימוכין

3• מיכל האוריאה התרוקן.	
• 5-63הופעלה מגבלת נהיגה אוטומטית.	

4
Z11009

• התגלתה חריגה בגזי הפליטה או שיש תקלה 	
.BlueTec® במערכת טיהור גזי הפליטה

• הספק המנוע מוגבל בתלות בסוג התקלה או 	
החריגה. *1

5-64

לאחר  36 שעות  ברכב למשך  נהגת  כאשר   :1*
לראשונה,  נדלקה   

Z11009

האזהרה  שנורת 
נורת האזהרה  נדלקת ונשארת דלוקה, 

והספק המנוע מוגבל.
כמות ®AdBlue נמוכה יתר על המידה )תבנית  2.2

אזהרה 1(
אם כמות ה-®AdBlue במיכל ירדה יתר על המידה, 
אתה מוזהר על המצב על פי המתואר להלן. מלא 

.AdBlue®-מיידית את מיכל ה
 עמ' 1-8

• מקטע E של מחוון מפלס האוריאה, שדלק, 	
של  זמן  )במרווחי  באיטיות  להבהב  מתחיל 

0.5 שניות(.
• נדלקת נורת האזהרה של מפלס האוריאה.	

)תבנית  2.3  AdBlue®-ה במפלס  נוספת  ירידה 
אזהרה 2(

אם מפלס ה-®AdBlue ממשיך לרדת, אתה מוזהר 
את  מיידית  מלא  להלן.  במתואר  זה  מצב  מפני 

מיכל ה-®AdBlue.                         עמ' 1-8
• מקטע E של מחוון מפלס האוריאה, שהבהב 	

באיטיות מתחיל להבהב במהירות )במרווחי 
זמן של 0.25 שניות(.

• נדלקת נורת האזהרה של מפלס האוריאה.	

 זהירות
אל תאפשר למיכל האוריאה להתרוקן לחלוטין. אם 

המיכל התרוקן, הספק המנוע מוגבל אוטומטית.
מיכל אוריאה ריק )תבנית אזהרה 3( 2.4

מופקות  לחלוטין,  התרוקן  האוריאה  מיכל  אם 
מיכל  את  מיידית  מלא  הבאות.   האזהרות 

ה-®AdBlue.                                           עמ' 1-8
• נורת האזהרה של מפלס האוריאה ממשיכה 	

להבהב.
• E של מחוון מפלס 	 עד   F-כל המקטעים מ

האוריאה מהבהבים במהירות )במרווחים של 
0.25 שניות(.

•  מתחילה להבהב.	
Z11009

נורת האזהרה 
• תפקודי 	 הרב  בצג  מוצג  )אדום(  החיווי  

והספק המנוע מוגבל.

Z21977

Blink fast

Z21977

Z21978

הבהוב מהיר
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כאשר מתגלית חריגה בגזי הפליטה או שיש  2.5

 BlueTec® תקלה במערכת טיהור גזי הפליטה
)תבנית אזהרה 4(.

כאשר מתגלית חריגה בגזי הפליטה או שיש תקלה 
נורת   BlueTec® הפליטה  גזי  טיהור  במערכת 
 נדלקת. דאג מיד לבדיקת הרכב 

Z11009

האזהרה 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך 

.MITSUBISHI FUSO

 זהירות
נהיגה ברכב עם נורת אזהרה דולקת עלולה להעלות 
 )NOx( החנקן  תחמוצת  של  הפליטה  רמת  את 
נזק  להסב  גם  יכולה  אך  לסביבה  נזק  המסבה 

.BlueTec® למערכת טיהור גזי הפליטה
• החיווי 	 החריגה,  או  התקלה  בסוג  בתלות 

כאשר  מוגבל  המנוע  והספק  מוצג  )אדום( 
אתה נוהג ברכב במשך כ-36 שעות.

• מה- 	 אחר  נוזל  בטעות  מוסיף  אתה  אם 
®AdBlue בצפיפות  )מים,  ®AdBlue המוגדר 

נמוכה וכד'(, סובב את מתג ההתנעה למצב 
מוסך  עם  קשר  מיד  וצור  )נעילה(   "LOCK"
 MITSUBISHI מורשה, מומלץ מרכז שירות 
ובדיקת  שהוספת  הנוזל  ניקוז  לשם   FUSO

הרכב.
 אמצעי זהירות לבדיקות ותחזוקה 3

• מערכת מינון אוריאה	
המשאבה  )מכלל  האוריאה  מינון  מערכת 
ומכלל המינון( ממשיכים לפעול למשך כ-2 
למצב  ההתנעה  מתג  העברת  לאחר  דקות 
דקות   2 במשך  המתן  )נעילה(.   "LOCK"
לפחות לפני ניתוק המצבר ומחברי מערכת 

החשמל לשם ביצוע בדיקה, תחזוקה וכד'.
• עמם	

העמם כולל קטליט ומסנן קרמי.

Z21979

 אזהרה
הם  המים  מהעמם.  היוצאים  במים  תיגע  אל 
בתוך  הקטליט  פעילות  בשל  קלות  חומציים 
העמם. אם אלו יבואו במגע עם עור גופך, שטוף 

את האזור היטב בכמות מים נדיבה.
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 זהירות
• שאל 	 כך  קרמי  ומסנן  קטליט  כולל  עמם  כל 

עלול  שאתה  משום  בעמם  תבעט  או  תכה 
להסב נזק לקלטיט ו/או למסנן הקטליטי.

• בתלות בדרך בה מופעל הרכב, כמות רבה של 	
הפליטה  מצינור  להיווצר  עלולה  חלודה 
ותושבת המתלה, אפילו בשלבים מוקדמים. 
בו חריגה,  יש  ואם  חזותית את העמם  בדוק 
שירות  למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה 

MITSUBISHI FUSO לשם בדיקת הרכב.
• צינור 	 של  הכיוון  או  האורך  את  תשנה  אל 

לגרום  עלול  הדבר  שכן  העמם  או  הפליטה 
לבעיות הבאות. אם השינוי הכרחי, היוועץ עם 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  מוסך 

.MITSUBISHI FUSO
• קיימת סכנת אש או כוויות בגלל גזי 	

הפליטה החמים הנפלטים בעת הסרת 
פיח ממסנן חלקיקי הדיזל על ידי שריפתו.

• השפעה שלילית על תפקוד ניקוי גזי 	
הפליטה

שים לב:
• בטרם 	 ניקוי  עוברים  הפליטה  שגזי  משום 

פליטתם, הריח שלהם יהיה שונה מזה הרגיל 
למנועי דיזל.

• בזמן התנעת המנוע, או תחילת נסיעה מיד 	
לאחר ההתנעה במזג אוויר קר, עלול להיפלט 
עשן לבן )אדי מים( מהעמם ובכל אופן, אין 
חריגה  בעיה  של  קיומה  על  מעיד  הדבר 

כלשהי.
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מערך המחוונים ונורות האזהרה

מד מהירות  )1(
מד סיבובי מנוע )סל"ד(  )2(

מד כמות דלק  )3(
נורת ביקורת / אזהרה  )4(

מחוון מפלס אוריאה  )5(
>BlueTec® כלי רכב עם מערכת<  

צג רב תפקודי  )6(

מד מהירות

מד מהירות 1
מד המהירות מציין את מהירות הרכב בקילומטרים 

)או במיילים( לשעה.

Z20959

Z20960
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מד סיבובי מנוע )סל"ד(

• מציין את מהירות המנוע בסיבובים לדקה.	
• את 	 כללי  באופן  )1(מגדיר  הירוק  התחום 

מהירות המנוע לפעולה חסכונית.
• אם המחוג מגיע לתחום האדום )2(, המנוע 	

מהירות  את  האט  יתר.  בסיבובי  מסתובב 
הרכב במהלך נסיעה במורד או הורדת הילוך, 

כדי שהמחוג לא ייכנס לתחום זה.
 עמ' 7-8

 זהירות
סיבובי יתר מתמשכים עלולים לגרום לתקלת/שבר 

מנוע.

שים לב:
המנוע  לסיבובי  מתייחס  יתר"  "סיבובי  המונח 
קורה  זה  המרבית.  מהמגבלה  החורגים  בסל"ד 
כאשר המנוע מונע על ידי הגלגלים, בעת נסיעה 

במורד או בעת הורדת הילוך.

מד טמפרטורת מים

• הרב 	 בצג  מופיע  המים  טמפרטורת  מד 
קירור  נוזל  טמפרטורת  את  ומציין  תפקודי 

המנוע.
• מחוון 	 רגילה,  בצורה  הפועל  מנוע  עם 

סביב  יצביע   )1( הקירור  נוזל  טמפרטורת 
נקודת האמצע של הסקלה.

• לערכים 	 עולה  הקירור  נוזל  טמפרטורת  אם 
גבוהים בצורה חריגה, בצג הרב תפקודי )2( 

יופיע  בכתום.
• נורת 	 המידה,  על  יתר  מתחמם  המנוע  אם 

האזהרה  תידלק ובצג הרב תפקודי יופיע 
נוזל הקירור   באדום. מחוון טמפרטורת 
יראה מקטע 13 או גבוה יותר, דבר המצביע 
יישמע  זמנית  בו   .)3( יתר  חימום  תחום  על 

אות קולי.
• כאשר המנוע התחמם יתר על המידה, בצע 	

את הבדיקות והשלבים המתקנים המתוארים 
בעמוד הסימוכין:                    עמ' 8-13

 זהירות
לו  רק לאחר שאפשרת  לדומם את המנוע  הקפד 
לפעול במהירות שהיא גבוהה במעט מסל"ד הסרק 
נוזל הקירור. הדממת המנוע מייד  עד להתקררות 
הקירור  נוזל  לטמפרטורת  תגרום  העצירה  לאחר 
לעלות במהירות ועלולה לגרום להיתפסות המנוע.

Z20962

Z22074
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מד כמות דלק

 זהירות
מערכת הזרקת הדלק עלולה להינזק במקרה של 

הדממת מנוע כתוצאה ממחסור בדלק. 

מד כמות הדלק מציג את כמות הדלק שנותרה 
עדיין במיכל. 

F : מלא
E: ריק 

דלק  מפלס  מפני  האזהרה  נורת  נדלקת  כאשר 
במיכל  שנותרה  המשוערת  הדלק  כמות  נמוך, 

מצוינת להלן.

כמות הדלק שנותרה במיכל
כמותקיבולת המיכל 

כ-9 ליטר70 ליטרים 
כ-13 ליטר100 ליטרים 

כאשר המחוג מגיע לסימון "E" או שנורת האזהרה 
בהקדם  תדלק  נדלקת,  נמוך  דלק  מפלס  מפני 

האפשרי.
 עמ' 1-4

שים לב:
אם המיכל מתרוקן מדלק, יחדור אוויר למערכת 
מנוע שהודמם  להתניע  יהיה  לפני שניתן  הדלק. 
כתוצאה ממחסור בדלק, חובה לנקז את מערכת 
פתוח  ההתנעה  מתג  את  החזק  מאוויר.  הדלק 
)ON( במשך 30 או 60 שניות לאחר התדלוק. דלק 

ימלא את המערכת ויסלק את האוויר מתוכה.

Z20965
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מחוון מפלס אוריאה

>BlueTec® כלי רכב עם מערכת<

 זהירות
אל תאפשר למיכל האוריאה להתרוקן לחלוטין. אם 
המיכל התרוקן, הספק המנוע מוגבל. אנו ממליצים 
שתישא עמך ברכב מיכל ®AdBlue נישא למקרה 

של התרוקנות מיכל האוריאה.
מחוון מפלס אוריאה 1

• מפלס 	 את  מציין  האוריאה  מפלס  מחוון 
ה-®AdBlue במיכל האוריאה.

F )כל ארבעת המקטעים דולקים(: מלא
.AdBlue® רק מקטע אחד דולק(: מלא( E

Z21980

Z20967

Z21977

• המקטעים 	 ארבעת  כל  מלא,  המיכל  כאשר 
ככל  דולקים.  האוריאה  מפלס  מחוון  של 
המקטעים   ,AdBlue®-ה מפלס  שיורד 

נעלמים אחד אחרי השני.
• אם במחוון מפלס האוריאה דולק רק המקטע 	

E, מפלס ה-®AdBlue ירד לרמה נמוכה מדי. 
מלא את המיכל.                          עמ' 1-6

 כאשר מפלס ה- ®AdBlueנמוך מדי 2
• מדי, 	 נמוך  ירד   AdBlue® ה-  מפלס  כאשר 

מופקת אזהרה כדלקמן:
• האוריאה, 	 מפלס  מחוון  של   E מקטע 

שדלק, מתחיל להבהב באיטיות )במרווחי 
זמן של 0.5 שניות(.

• מפלס 	 של  האזהרה  נורת  נדלקת 
האוריאה.

.AdBlue®-אם קרה מצב זה, מלא מיידית ב
 עמ' 1-6
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• יותר, 	 עוד  ירד   AdBlue® ה-  מפלס  כאשר 
מופקת אזהרה כדלקמן:

• האוריאה, 	 מפלס  במחוון   )2(  E מקטע 
להבהב  מתחיל  באיטיות,  שהבהב 

במהירות.
• 	 )3( האוריאה  מפלס  של  האזהרה  נורת 

דולקת.
.AdBlue®-אם קרה מצב זה, מלא מיידית ב

Z21977

Blink fast

Z21978

Z22075

• לחלוטין, 	 מתרוקן  האוריאה  מיכל  כאשר 
מופקת אזהרה כדלקמן:

• האוריאה 	 מפלס  של  האזהרה  נורת 
דולקת.

• כל המקטעים מ-F עד E של מחוון מפלס 	
האוריאה מהבהבים במהירות.

•  מהבהבת.	
Z11009

נורת האזהרה 
• החיווי  )אדום( מוצג בצג הרב תפקודי 	

והספק המנוע מוגבל.
המנוע  הספק  על  המגבלות   .AdBlue® מלא 

מתבטלות אז.

מערכת רב תפקודית

תיאור מערכת רב תפקודית 1
MODE מתג  )1(

SELECT מתג  )2(
SET/RES מתג  )3(

צג רב תפקודי  )4(
איזור מידע  )5(

איזור ביקורת / אזהרה  )6(
איזור מידע תיבת הילוכים 		)7(

איזור מד מרחק מצטבר/מתאפס 		)8(
אזור טמפרטורה חיצונית )חיווי הטמפרטורה  		)9(
החיצונית זמין לכלי רכב בעלי מערכת מיזוג 

אוויר אוטומטית לחלוטין(
המערכת הרב תפקודית מציינת את סוגי המידע 
הבאים בצג הרב תפקודי הממוקם בלוח המחוונים.

• איזור מידע: טמפרטורת נוזל הקירור, כמות 	
ומידע  דיזל  חלקיקי  במסנן  הפיח  חלקיקי 

הקשור לרכב, כולל תוכנית תחזוקה.
• ואזהרות 	 ביקורות  אזהרה:   / ביקורת  איזור 

שונות. )8(                                   עמ' 6-18
• איזור מידע תיבת הילוכים: מצבי ההילוכים 	

כפי שנבחרו על ידי מערכת ®DUONIC ומידע 
אחר הקשור לתיבת ההילוכים.

 עמ' 5-22
• מד מרחק מצטבר / מתאפס: מרחק הנסיעה 	

הכולל והמרחק של נסיעה מסוימת
• 	 SET/RES-ו  MODE, SELECT מתגי 

כל  של  ואישור  הגדרה  לבחירה,  משמשים 
מסך.

הבהוב מהיר
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מד מרחק מצטבר / מתאפס 2
בצג  מופיע   )ON( פתוח  ההתנעה  מתג  כאשר 
 "TRIP" )מד מרחק מצטבר( או   "ODO" הכיתוב 
בין  מתחלפת  התצוגה  מתאפס(.  מרחק  )מד 
לחצן  על  לחיצה  כל  עם   "TRIP" לבין   "ODO"

.ODO/TRIP

• ODO )מד מרחק מצטבר(	
מציין את המרחק הכולל שאותו עבר הרכב, עד 

לקילומטר הקרוב.

• TRIP )מד נסיעה מתאפס(	
נבחרת  מציין את המרחק שהרכב עבר מנקודה 
 0.1 של  בקירוב  העכשווית  לנקודה  ועד  מראש 
ק"מ. למד המרחק המתאפס יש שתי אפשרויות: 
"B". המחוונים הם עצמאיים  ונסיעה   "A" נסיעה 
מרחק  מד  לאיפוס  בשני.  האחד  תלויים  ובלתי 
הנסיעה, לחץ על מתג ODO/TRIP למשך שנייה 
המוצג  המחוון  של  הספירה  רק  לפחות.  אחת 

תאופס ל-"0.0".

שים לב:
אם משנים את יחידת המדידה של תצרוכת הדלק, 
הנסיעה  מרחק  מד  חיווי  גם  בהתאמה  ישתנה 
תצוגת  על  למידע  כאחת.  והמתאפס  המצטבר 

תצרוכת הדלק, ראה עמוד 6-13.

ODO/TRI

ODO/TRI

ODO/TRI

Z22076

Z22049
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בחירת תצורת התצוגה וההגדרות 3
בחירת תצורת התצוגה 3.1

אתה יכול לבחור את תצוגת התצוגה הרצויה על 
.)7( MODE ידי לחיצה על מתג

Z21981

:  Short press (up to 1 second) on MODE switch

:  Long press (1 second or longer) on MODE switch

Display modes

עמ' סימוכיןתצורת תצוגה מס' 
6-9תאריכון ושעון )1(
6-11טמפרטורת אוויר חיצוני )כלי רכב בעלי מערכת מיזוג אוויר אוטומטית לחלוטין( )2(
6-12ניטור מסנן חלקיקי דיזל )3(
6-13מידע על תצרוכת דלק )4(
6-14מידע אחזקה )5(
6-17עוצמת תאורה )כוונון בהירות( )6(

תצורות תצוגה

.MODE לחיצה קצרה )עד לשנייה אחת( על מתג

.MODE לחיצה ארוכה )לשנייה אחת או יותר( על מתג 
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תאריכון ושעון 3.2
• תאריך/שעה לחץ על מתג MODE לתצוגת 	

התאריך והשעה בצג.

Z22077

Z22078

Z22079

• אם תלחץ על מתג SELECT בעוד התאריך 	
של  החודש  חלק  בצג,  מוצגים  והשעה 
התאריך ישתנה מייצוג ספרתי לייצוג אנגלית.

• כוונון התאריך והשעה	
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לחץ לחיצה ארוכה על לחצן SET/RES בעוד . 1
יופיע  בצג.  מופיעים  והשעה  התאריך  חיווי 

מסך התצוגה.
בכל פעם שתלחץ על לחצן SET/RES, נבחר . 2

המופיע  הרצף  פי  על  החיווי  מפריטי  אחד 
מהבהב.  הנבחר  הפריט  כאשר  להלן, 
המחזוריות תחזור על עצמה אם תלחץ שוב 
הראשוני  התצוגה  מסך  המתג.  על  ושוב 
)תצוגת תאריך/שעה( ) )4 תצורת תצוגת 
  )9(חודש  )8( יום  )7( שנה  )6( זמן
תצוגה  מסך     )11( דקה     )10( שעה 

ראשוני. 
לחץ  מהבהב,  לכוונן  שברצונך  הפריט  בעוד 
על מתג MODE או SELECT לביצוע הכוונון.

• אם תבחר "h 12" במסך תצורת תצוגה של 	
 "h 24" השעון, יוצג שעון 12 שעות; בחירת
תשנה את התצוגה לתצוגת שעון 24 שעות.

• כל 	 החיווי.  לקידום   SELECT מתג  על  לחץ 
לחיצה ארוכה )0.5 שניות או יותר( תזיז את 
הערך לפנים בשנתיים, חודשים, יומיים, או 10 

דקות.
• של 	 לאחור  להזזה   MODE מתג  על  לחץ 

החיווי. כל לחיצה ארוכה )0.5 שניות או יותר( 
חודשים,  בשנתיים,  לאחור  הערך  את  תזיז 

יומיים, או 10 דקות.
לאחר השלמת הכוונונים ההכרחיים, לחץ על . 3

.SET/RES מתג
לחץ על מתג SET/RES את מספר הפעמים . 4

הנדרש על מנת לחזור חזרה למסך התצוגה 
הראשוני. כוונון השעון כך שיספק אות קולי.

• בעוד התצוגה בתצורת לוח שנה ושעון, אתה 	
יכול לכוונן את השעון למתן אות קולי על ידי 
לחיצה על SET/RES ושחרור המתג במקביל 

לשמיעת האות הקולי.
דוגמה:

השעון יכוונן ל-11:00 אם החיווי הנוכחי הוא 
בין 11:00 לבין 11:29.

השעון יכוונן ל-12:00:00 אם החיווי הנוכחי 
הוא בין 11:30:00 לבין 11:59.

שים לב:
• יכוונן 	 בשבוע  היום  מוגדר,  התאריך  אם 

אוטומטית לתאריך החדש.
• 	 1 שבין  לתקופה  לכוונון  ניתן  השנה  לוח 

בינואר לבין 31 בדצמבר, 2039.
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 טמפרטורת אוויר חיצוני 3.3
>כלי רכב בעלי מערכת מיזוג אוויר 

אוטומטית לחלוטין<
אם תבחר בתצורת הטמפרטורה החיצונית על ידי 
)1(, תצוין הטמפרטורה   MODE לחיצה על מתג 

החיצונית סביב קדמת תא הנהג.

שים לב:
מאחר והטמפרטורה נמדדת בפתח כניסת האוויר 
החיצוני לתא הנהג, הערך המוצג עשוי להיות שונה 
תנועה  בתנאי  בפועל  החיצונית  מהטמפרטורה 

שונים בכביש ופעולת מיזוג האוויר.
לתצורת  אפשריות  הבאות  וההגדרות  הבחירות 

הטמפרטורה החיצונית:
• הטמפרטורה 	 של  התצוגה  יחידת  בחירת 

במעלות צלסיוס או פרנהייט.
• בחירת התצוגה השמאלית התחתונה במסך 	

בין טמפרטורה לבין שעה
• הטמפרטורה 	 כאשר  ההתראה  הגדרת 

לטמפרטורה  מתחת  יורדת  החיצונית 
מוגדרת מראש.

• הטמפרטורה 	 תצוגת  והגדרת  בחירת 
החיצונית

Z21982

SET/RES

SET/RES

SET/RES
SET/RES

SET/RES

MODE SELECT

MODE SELECT

MODE SELECT

Z21983
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בחר בתצורת הטמפרטורה החיצונית על ידי . 1
.)1( SET/RES לחיצה על מתג

 SET/RES מתג  על  ארוכה  לחיצה  לחץ 
להצגת מסך הכוונון )5(.

באמצעות . 2 לכוונון/הגדרה  הפריט  בחירת 
מתג SET/RES. בכל פעם שאתה לוחץ על 
פי  על  משתנה  התצוגה   ,SET/RES מתג 
הסדר הבא: בחירת יחידות הטמפרטורה )6( 
הגדרת   )7( שעה/טמפרטורה  בחירת   
ההפעלה/הנטרול של התראת הטמפרטורה

• בין 	 להשתנות  יכולות  הטמפרטורה  יחידות 
מעלות פרנהייט )10( לבין מעלות צלסיוס )9( 
 SELECT או MODE על ידי לחיצה על מתג

במסך בחירת יחידות הטמפרטורה )6(.
• ניתן 	 התחתונה  השמאלית  התצוגה  את 

ידי  על  ושעה  טמפרטורה  חיווי  בין  לשנות 
לחיצה על מתג MODE או SELECT במסך 

בחירת השעה/טמפרטורה.
• של 	 ההפעלה/הנטרול  להגדרת  שיטה 

התראה על טמפרטורה. במסך ההגדרה של 
 ,)8( הטמפרטורה  התראת  הפעלת/נטרול 
התראת  להפעלת   MODE מתג  על  לחץ 
 SELECT על  ולחץ  החיצונית  הטמפרטורה 
לנטרול ההתראה. כאשר ההתראה הקולית 
מופעלת, אתה יכול להגדיר את הטמפרטורה 
בין 50C- לבין 50C+ )11(. ההתראה מופקת 
השמאלי  במסך  הטמפרטורה  חיווי  ידי  על 
התחתון המהבהב במשך כדקה אחת כאשר 

מגיעים לטמפרטורה המוגדרת.

ניטור מסנן חלקיקי דיזל 3.4
תצורת תצוגה זו מציינת את כמות חלקיקי הפיח 
במסנן חלקיקי דיזל, תצוגה מיידית לביצוע חידוש 
עד  החזוי  הזמן  ופרק  בחניה  דיזל  חלקיקי  מסנן 
אם  בחניה.  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש  להשלמת 
המצב מצריך זאת, ניטור מסנן חלקיקי דיזל מספק 

לנהג גם את החיוויים והאזהרות ההכרחיות.

• אם מסנן חלקיקי הדיזל מכיל חלקיקי הפיח 	
במחוון,  יותר  או  מקטעים  ל-7  המקביל 
מיידית  לבצע  לך  המורה  הודעה  מוצגת 

חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה.

ראה עמוד 5-55 או 5-62 )כלי רכב עם מערכת 
®BlueTec( לקבלת פרטים על מסנן חלקיקי דיזל.

Z22080

Z22081
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מידע על תצרוכת דלק 3.5
כולל:  למרחק  דלק  לתצרוכת  הנוגע  המידע 
תצרוכת דלק ממוצעת )5(, תצרוכת דלק עכשווית 

)6(  ותצרוכת דלק רגעית )8(.
• את 	 מציינת  הממוצעת  הדלק  תצרוכת 

ממוצע צריכת הדלק מאז האיפוס האחרון 
ועד לרגע זה.

• את 	 מציינת  העכשווית  הדלק  תצרוכת 
תצרוכת הדלק בפרק הזמן של 0.5 השניות 

האחרונות.
• את 	 מציינת  הממוצעת  הרכב  מהירות 

המהירות הממוצעת שבהם נסע הרכב מאז 
האיפוס האחרון.

• תצרוכת הדלק העכשווית היא כמות הדלק 	
שנצרכה בדקה האחרונה.

• איך לשנות את התצוגה	
בתצורת . 1 לבחור  כדי   MODE מתג  על  לחץ 

מידע תצרוכת הדלק.
לחץ על מתג SELECT לשינוי התצוגה.. 2

בכל פעם שתלחץ על מתג SELECT, צמדי 
המידע הבאים יוצגו אחד אחרי השני.

• תצרוכת ממוצעת ותצרוכת עכשווית	
• תצרוכת ממוצעת ומהירות נסיעה ממוצעת	
• תצרוכת עכשווית )רגעית( ומרחק ממוצע	
• איך לאפס את המרחק ואת נתוני המהירות	

ביכולתך לאפס הן את המהירות הממוצעת של 
הרכב והן את נתוני המרחק על ידי לחיצת לחיצה 

.SET/RES ארוכה )שנייה אחת או יותר( על מתג
• כוונון מקדם התיקון של נתוני תצרוכת הדלק 	

ובחירת התצוגה של יחידות הדלק.
במידת הצורך, אתה יכול לשנות את כיוון המקדם 
הדלק  יחידת  ותצוגת  הדלק  תצרוכת  נתוני  של 

כדלקמן.
• בדרך כלל אין צורך לשנות את תיקון המקדם 	

לנתוני תצרוכת דלק. בכל אופן, את המקדם 
להבדלים  לב  שם  אתה  אם  לשנות  יש 
זו  לבין  בפועל  התצרוכת  בין  משמעותיים 
יגרום  המצוינת. הגדלת ערך מקדם התיקון 
לחיווי גדול יותר לכל התצרוכות הממוצעות, 
תפחית  הערך  הפחתת  ורגעית.  עכשווית 

אותם.
1.00ערך ברירת המחדל של מקדם התיקון 

שים לב:
אם תלחץ על מתג SET/RES במשך יותר משנייה 
יחזור  המקדם  התיקון,  מקדם  שינוי  במסך  אחת 

לערך ברירת המחדל )1.00(.
• 	 l/100“ את התצרוכת ניתן לבטא ביחידות של

km" )ליטר/100 ק"מ( או “km/l" )קילומטר/
ליטר(.

SELECT

SELECT

SELECT

Z21984
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• קילומטר/ליטר היא כמות הדלק בליטרים 	
אותה צורך הרכב כדי לעבור מרחק של 

100 קילומטר.
• “km/l" מציינת את מספר הקילומטרים 	

אותם עבר הרכב תוך צריכת ליטר אחד 
של דלק.

שים לב:
אם משנים את יחידת המדידה של תצרוכת הדלק, 
הנסיעה  מרחק  מד  חיווי  גם  בהתאמה  ישתנה 

המצטבר והמתאפס כאחת.
• אם נבחרת יחידת “km/l" או “km/l", יחידת 	

המתאפס  הנסיעה  מרחק  מד  של  המדידה 
הופך לק"מ.

לחץ על מתג MODE )1(	כדי לבחור בתצורת . 1
מידע תצרוכת הדלק )4(.

להחלפת   )3(  SET/RES מתג  על  לחץ 
התצוגה למסך הכוונון )5( ולאחר מכן לחץ 
SET/RES. בכל פעם שתלחץ על  על מתג 
המתג, התצוגה מתחלפת בין מקדם תיקון 
התצרוכת FUEL ADJUST )6( )כוונון דלק( 
 )7(  SELECT UNIT התצרוכת  יחידת  לבין 

)בחירת יחידה(.
כאשר נבחרה התצוגה הרצויה, לחץ על מתג . 2

SELECT )2( או MODE לשינוי מקדם התיקון 
של יחידת תצרוכת הדלק.

• מקדם 	 להגדלת   SELECT מתג  על  לחץ 
התיקון, או על מתג MODE להקטנתו. המשך 
לשנות את  ברצונך  כל מתג אם  על  ללחוץ 

הערך במהירות.
• יחידת 	 לשינוי   SELECT במתג  השתמש 

פי  על  משתנות  היחידות  הדלק.  תצרוכת 
 l/100“ :הרצף הבא עם כל לחיצה על המתג
 "km/l“   ק"מ(  )ליטר/100     "km

)קילומטר/ליטר(.
למסך . 3 לחזור  כדי   "km/l“ מתג  על  לחץ 

התצוגה הראשוני.

SET/RES

SET/RES

SET/RES

Z21985

Z21986

מידע אחזקה 3.6
אם תבחר בתצורה זו, הצג הרב תפקודי יציין את 
אופס  מאז  החודשים  ומספר  הנסיעה  מרחק 
המרחק לאחר החלפת שמן, נוזלים, אם מסננים 

בהתאם לבחירתך את המסך.
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• בחירת מסכי מידע תחזוקה	

SELECT SELECT SELECTSELECT

SELECT

Z21987

לחץ על מתג MODE )1( לבחירת התצורה . 1
של מידע התחזוקה )3(.

שאתה . 2 פעם  בכל   .SELECT מתג  על  לחץ 
של  לזה  משתנה  המסך  המתג,  על  לוחץ 
הבא,  הסדר  פי  על  החדש  ההחלפה  פריט 
שהוצג:  האחרון  המסך  הוא  כשהראשון 
 OIL FILTER  )שמן מנוע( ENGINE OIL
)מסנן שמן מנוע( FUEL FILTER  )מסנן 
  )נוזל בלמים(   BRAKE FLUID   דלק( 
AIR FILTER )מסנן אוויר( T/M OIL  )שמן 
>דגמי  העברה  תיבת  שמן  הילוכים,  תיבת 
עם  רכב  בכלי  מצמד  בקרת  ונוזל   >FG
 HUB GREASE    )DUONIC® מערכת 
 DIFF OIL   )משחת סיכה למסב הטבור( 
הגה  )שמן   P/S OIL   דיפרנציאל(  )שמן 
כוח( ENG COOLANT  )נוזל קירור מנוע(

• איך להגדיר את מרווחי ההחלפה	
מרכיבי  אחד  לכל  ההחלפה  מרווחי  את  הגדר 

ההחלפה בהתאם לטבלה להלן.
מרווח החלפהפריט 

כל 40,000 ק"מ או 12 חודשיםשמן מנוע 
 )OIL FILTER( כל 40,000 ק"מ או 12 חודשיםמסנן שמן מנוע

כל 40,000 ק"מ או 12 חודשיםמסנן דלק 
כל 36 חודשיםנוזל בלמים 
כל 40,000 ק"מ או 12 חודשיםמסנן אוויר 

שמן תיבת הילוכים, שמן תיבת העברה >דגם FG< ונוזל בקרת מצמד 
)T/M שמן( DUONIC® כל 80,000 ק"מ או 24 חודשיםבכלי רכב בעלי מערכת
 )HUB GREASE( כל 60,000 ק"מ או 12 חודשיםמשחת סיכה למסב הטבור

 )DIFF OIL( כל 80,000 ק"מ או 24 חודשיםשמן תמסורת דיפרנציאלית
 )DIFF OIL( כל 50,000 ק"מ או 12 חודשיםשמן הגה כוח

 )ENG COOLANT( כל 24 חודשיםנוזל קירור מנוע
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לחץ על מתג MODE לבחירת התצורה של . 1
מידע התחזוקה.

המסך . 2 לבחירת   SELECT מתג  על  לחץ 
את  לראות  רוצה  שאתה  ההחלפה  לפריט 

מרווח ההחלפה שלו.
מסך . 3 לבחירת   SET/RES מתג  על  לחץ 

הגדרת מרחק המרווח )עם “km" >ק"מ< או 
המסך,  בחירת  עם  מוצג(.  >מייל<   "mi“
המספרים המציינים את המרחק מהבהבים.

לשינוי . 4  MODE או   SELECT מתג  על  לחץ 
המרחק.

• SELECT, ערך 	 בכל פעם שתלחץ על מתג 
המרחק יעלה ב-1,000 ק"מ.

• ערך 	  ,MODE מתג  על  שתלחץ  פעם  בכל 
המרחק יקטן ב-1,000 ק"מ.

• 	 MODE או SELECT לחיצה ארוכה על מתג
המרחק  ערך  את  מקטינה  או  מגדילה 

ב-5,000 ק"מ, בהתאמה.
• אם מרווח ההחלפה מבוקר על פי משך זמן 	

)לא על פי מרחק(, השאר את מיקום המרחק 
."km——“ ריק

מסך . 5 לבחירת   SET/RES מתג  על  לחץ 
 "month“ )עם  המרווח  מרחק  הגדרת 
המסך,  בחירת  עם  מוצג(.  >חודשים< 
הזמן  משך  את  המציינים  המספרים 

מהבהבים.
לשינוי . 6  MODE או   SELECT מתג  על  לחץ 

הערך של משך הזמן.
• בכל פעם שתלחץ על מתג SELECT, משך 	

הזמן עולה בחודש אחד.
• משך 	  ,MODE מתג  על  שתלחץ  פעם  בכל 

הזמן יורד בחודש אחד.
• 	 MODE או SELECT לחיצה ארוכה על מתג

הזמן  משך  ערך  את  מקטינה  או  מגדילה 
בחודשיים, בהתאמה.

• אם מרווח ההחלפה מבוקר על פי מרחק )לא 	
על פי משך זמן(, השאר את מיקום משך הזמן 

.)"month—“( ריק
למסך . 7 לחזור  כדי   SET/RES מתג  על  לחץ 

התצוגה הראשוני.
במסך התצוגה הראשוני, לחץ לחיצה ארוכה . 8

 0(  "km  0“ שיופיע  עד   SET/RES מתג  על 
ק"מ( ו-“months 0" )0 חודשים(.

• חיווי התראת תחזוקה	
• לכל פריט שהגדרת לו מרווח החלפה, ניתנת 	

שמגיעים  חודש  או  ק"מ  ב-1,000  התראה 
למרחק או למשך הזמן המוגדר.

תצוין  פריט,  עבור  זה  למצב  מגיעים  אם 
ההתראה עבור הפריט בכל פעם שפותחים 
ההתראה  חיווי  ההתנעה.  מתג  את   )ON(
נעלם מיד עם שחרור בלם החניה. אם ישנן 
התראות רבות שיש לספק חיווי לגביהן, אלו 

SET/RES

SET/RES

SET/RES

Z21988

Z22082
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אחת  כל  כאשר  השנייה,  אחרי  אחת  יצוינו 
מוצגת למשך 3 שניות.

• מתמשך 	 שימוש  לעשות  ממשיכים  אם 
הגיע  שהרכב  לאחר  גם  החלפה  בר  בפריט 
מידע  סמל  הזמן,  משך  שחלף  או  למרחק 

התחזוקה יהפוך לכתום )2(.

Z21989

Z21990

Z22083

• איפוס מידע תחזוקה	
לאחר החלפת הפריט בר ההחלפה התקופתית, 
כדוגמת שמן, מסנן או נוזל קירור מנוע, אפס את 

מידע התחזוקה עבור הפריט כמפורט להלן:
לחץ על מתג MODE )1( לבחירת התצורה . 1

של מידע התחזוקה.
לחץ על מתג SELECT )2( כדי לבחור פריט . 2

שאת מידע האחזקה שלו רוצים לאפס.
לחץ לחיצה ארוכה )שנייה אחת או יותר( על . 3

מתג SET/ RES )3( לאיפוס מידע התחזוקה.

שים לב:
בר  פריט  החלפת  לאחר  הליך  אותו  את  בצע 

החלפה תקופתית.
עוצמת תאורה )כוונון בהירות( 3.7

• בחירה וכוונון עוצמת התאורה	
• מסך עוצמת התאורה ומסך הכוונון מספקים 	

תצוגות שונות בין הזמן כאשר מתג התאורה 
במצב   המתג  בו  הזמן  לבין   "OFF" במצב 

 או  כדלקמן:
• כאשר מתג התאורה במצב "OFF", הצג 	

או   ")DAY(  DISP“ מציין  תפקודי  הרב 
בהירות  זה,  במצב   .")DAY(  GAUGE“
תנאי  בהם  שאין  המחוונים  או  התצוגות 

תאורה )תאורת יום( ניתנת לכוונון.
• או 	 במצב    התאורה  מתג  כאשר 

  DISP“ מציין  תפקודי  הרב  הצג   ,
 .")NIGHT(  GAUGE“ או   ")NIGHT(
במצב זה, בהירות התצוגות או המחוונים, 
החשיכה(  )שעות  דולקות  אלו  כאשר 

ניתנת לכוונון.
• ניתנת 	 והמחוונים  הבאה  התצוגה  בהירות 

לכוונון כדלקמן.
• 	 DISP“ או   ")DAY(  DISP“ מוצג  כאשר 

NIGHT((": צג רב תפקודי
• או 	  ")DAY(  GAUGE“ מוצג  כאשר 

מפלס  מחוון   :")NIGHT(  GAUGE“
אוריאה

• תאורת 	  :")NIGHT(  GAUGE“ מוצג  כאשר 
מיזוג האוויר, לוח בקרת המחמם והסקאלות 
ומד  המנוע  סיבובי  מד  המהירות,  מד  של 
במצב   התאורה  מתג  )כאשר  הדלק  כמות 

)  או 
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לחץ על מתג MODE )1( לבחירת התצורה . 1
של עוצמת התאורה )4(.

פעם . 2 בכל   .)2(  SELECT מתג  על  לחץ 
בין  מתחלפת  התצוגה  המתג,  על  שתלחץ 
 .")DAY(  GAUGE“ לבין   ")DAY(  DISP“
 , כאשר מתג התאורה במצב  או 
התצוגה מתחלפת בין “DISP )NIGHT(" לבין 

.")NIGHT( GAUGE“
יש לכוונן מופיע בצג, . 3 כאשר הפריט שאותו 

מסך  לקידום   )3(  SET/RES מתג  על  לחץ 
הכוונון )7(.

כוונן את הבהירות באמצעות מתג MODE או . 4
.SELECT

• עוצמת 	 להפחתת   MODE מתג  על  לחץ 
התאורה.

• עוצמת 	 להגברת   SELECT מתג  על  לחץ 
התאורה.

חזור לתצוגת עוצמת התאורה על ידי לחיצה . 5
.SET/RES על מתג Z22084

נורות ביקורת / אזהרה

וחיווי  אזהרה  מספקת  הביקורת/האזהרה  נורת 
ביקורת בצג הרב תפקודי במצבים הבאים:

• ממערכות 	 באחת  בעיה  מתעוררת  כאשר 
הרכב

• כאשר מופעלת מערכת	
• מועד 	 לפני  הנותר  המרחק/הזמן  כאשר 

ההחלפה מתקצר
חיוויים מרוחקים 1

צבעי חיווי 1.1
האזהרות והביקורות מוצגים בכל אחד מהצבעים 

הבאים בהתאם לקטגוריות שלהם:
• אדום	
• כתום	
• שחור	

אם יש מספר אזהרות 1.2
אם יש מספר אזהרות שיש להציג, כל האזהרות 
הללו מוצגות על פי סדר אחת אחרי השנייה למשך 

3 שניות.

Z21500
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קטגוריות של אזהרות וביקורות 2

 אזהרה
את  מיידית  שתעצור  מצריכים  אדומים  חיוויים 
באמצעים  ותנקוט  בטוח  במקום  הרכב 
המתאימים. המשך נסיעה בלי לנקוט באמצעים 

הנדרשים עלול לגרום לתאונות רציניות.

 זהירות
או  תקלה  מפני  אותך  מזהירים  כתומים  חיוויים 
להמשיך  עליך  רכיבים.  של  מופחתת  תפקודיות 
לנהוג בזהירות בכל יתרת הנסיעה ולנקוט בהקדם 

האפשרי באמצעים הנדרשים.
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חיוויים באדום וכתום 2.1

עמ' סימוכיןמצב התאורה/הבהובנורת אזהרה/ביקורת חיווי 

)אדומה(
6-23הספק המנוע מוגבל אוטומטיתאזהרת מערכת מנוע

)כתומה(
6-23חובה לבדוק את המנוע.אזהרת מערכת מנוע

)אדומה(

תיבת  שמן  טמפרטורת  אזהרת 
הילוכים

> DUONIC® כלי רכב עם מערכת<
המצמד  בקרת  נוזל  טמפרטורת 

6-23גבוהה מדי.

)אדומה(
ההילוכים  תיבת  של  בקרה  אזהרת 

>DUONIC® כלי רכב עם מערכת<.DUONIC® 6-23תקלה במערכת

)כתומה(
ההילוכים  תיבת  של  בקרה  אזהרת 

>DUONIC® כלי רכב עם מערכת<
)אבל   DUONIC® במערכת  תקלה 
וידנית  אוטומטית  הילוכים  החלפת 

אפשרית(.
6-23

C A B
T I L T

)אדומה(

הנהג  תא  הרכנת  של  אזהרה  נורת 
>כלי רכב אחרים מאשר דגמים בעלי 

תא צוות<

נועלי הרכנת תא הנהג לא השתלבו 
לחלוטין. )יישמע אות קולי במהירות 

רכב של 5 קמ"ש או גבוהה יותר(.
12-8

)אדומה(
SAM הבקרה אזהרת במערכת  תקלה  התרחשה 

.SAM 6-24החשמלית של

)כתומה(
SAM אזהרת

הבקרה  במערכת  תקלה  התרחשה 
)תקלה   SAM של  החשמלית 
התאורות  בדיקת  המצריכה 

החיצוניות(.
6-24

)כתומה(
מסנן  של  יתר  העמסת  אזהרת 

חלקיקי דיזל
יותר מדי  דיזל מכילה  מסנן חלקיקי 

5-51חלקיקי הפיח.

)כתומה(
6-24תקלה חשמלית בלוח המחוונים.אזהרת לוח מחוונים

)כתומה(
אזהרת מפלס שמן מנוע

כמות הדלק המעורבבת בשמן המנוע 
)כמות  העליונה.  מהמגבלה  חרגה 
דלק מסוימת מעורבבת במתכוון עם 
חלקיקי  את  לשרוף  כדי  מנוע  שמן 

הפיח במסנן חלקיקי דיזל(.

6-25

AIR
BAG

)כתומה(
בעל  רכב  >כלי  אוויר  כרית  אזהרת 

>SRS כריות אוויר
של  החשמלית  במערכת  תקלה 

.SRS 4-10מערכת כריות האוויר

WATER
SEPR

)כתומה(
14-48כמות המים במסנן הדלק עלתה.אזהרת מסנן דלק

)כתומה(
אזהרת מאזן מצברים ?כלי רכב עם 

מאזן מצברים<
הראשי  המצבר  בין  החשמלי  האיזון 

6-25לבין מצבר ציוד המרכב חריג.
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עמ' סימוכיןמצב התאורה/הבהובנורת אזהרה/ביקורת חיווי 
ESP
OFF

)כתומה(
עם  רכב  >כלי   DUONIC® אזהרת 

>ESP® נוטרל.מערכת ESP® 8-10תפקוד

ASR
SYS

)כתומה(
ASR >כלי רכב עם  אזהרת מערכת 

>ESP® מערכת.ASR 8-10תקלה במערכת

ASR
OFF

)כתומה(
עם  רכב  >כלי   ASR ניתוק  מחוון 

.ESP® מנוטרל. מערכת ASR 8-10תפקוד
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חיוויים שחורים 2.2

עמ' מצב התאורה/הבהובנורת אזהרה/ביקורת חיווי 
סימוכין

ASR
ASR נורת ביקורת

> ESP® פועלת.>כלי רכב המצוידים במערכת ASR 8-10נדלקת כאשר מערכת

PTO

נורת ביקורת PTO )מעביר כוח(
על  המותקן  כוח  מעביר  עם  רכב  >כלי 

תיבת ההילוכים<
8-2נדלקת כאשר מעביר הכוח )PTO( משולב.

PTO

READY

לשילוב מעביר  הכנות  על  ביקורת  נורת 
 DUONIC® הכוח >כלי רכב עם מערכת

>PTO-ו
נדלקת כאשר מעביר הכוח המותקן על תיבת 

8-2ההילוכים מתכונן להשתלב.

חיווי התראה על החלפת שמן מנוע
מועד  לפני  הנותר  הזמן  פרק  או  המרחק 
החלפת שמן המנוע המתוכננת ירד מתחת 

ל-1,000 ק"מ או חודש.
6-14

חיווי התראה על החלפת מסנן שמן מנוע
מועד  לפני  הנותר  הזמן  פרק  או  המרחק 
ירד  המתוכננת  המנוע  שמן  מסנן  החלפת 

מתחת ל-1,000 ק"מ או חודש.
6-14

חיווי התראה על החלפת מסנן הדלק
מועד  לפני  הנותר  הזמן  פרק  או  המרחק 
ירד  המתוכנן  המנוע  שמן  מסנן  החלפת 

מתחת ל-1,000 ק"מ או חודש.
6-14

חיווי אזהרת החלפה של נוזל הבלמים
מועד  לפני  הנותר  הזמן  פרק  או  המרחק 
מתחת  ירד  המתוכנן  הבלמים  נוזל  החלפת 

ל-1,000 ק"מ או חודש.
6-14

המרחק או משך הזמן שנותר לפני החלפת חיווי התראת החפה של מסנן האוויר
6-14מסנן האוויר המתוכננת ירד מתחת לחודש.

תיבת  שמן  החלפת  על  התראה  חיווי 
ההילוכים

כלי רכב עם מערכת ®DUONIC: המרחק או 
שמן  החלפת  מועד  לפני  הנותר  הזמן  פרק 
ההילוכים  תיבת  ושמן  המצמד  בקרת 
המתוכנן ירד מתחת ל-1,000 ק"מ או חודש: 
כלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית: המרחק 
או פרק הזמן הנותר לפני מועד החלפת שמן 
מתחת  ירד  המתוכנן  ההילוכים  תיבת 

ל-1,000 ק"מ או חודש.

6-14

חיווי אזהרה על החלפת משחת הסיכה 
של מסב הטבור

מועד  לפני  הנותר  הזמן  פרק  או  המרחק 
הטבור  מסב  של  הסיכה  משחת  החלפת 
או  ק"מ  ל-1,000  מתחת  ירד  המתוכננת 

חודש.
6-14

חיווי התראה על החלפת שמן תמסורת 
הדיפרנציאל

מועד  לפני  הנותר  הזמן  פרק  או  המרחק 
החלפת שמן תיבת הדיפרנציאל המתוכננת 

ירד מתחת ל-1,000 ק"מ או חודש.
6-14

חיווי התראה על החלפת שמן הגה הכוח
מועד  לפני  הנותר  הזמן  פרק  או  המרחק 
ירד  המתוכננת  הכוח  הגה  שמן  החלפת 

מתחת ל-1,000 ק"מ או חודש.
6-14

קירור  נוזל  החלפת  על  התראה  חיווי 
המנוע

מועד  לפני  הנותר  הזמן  פרק  או  המרחק 
ירד  המתוכננת  המנוע  קירור  נוזל  החלפת 

מתחת ל-1,000 ק"מ או חודש.
6-14
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אזהרת מערכת מנוע 2.3
• אזהרה אדומה	

אם מופיעה אזהרה על מערכת מנוע, דאג לבדיקת 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך  הרכב 

.MITSUBISHI FUSO
• אזהרה כתומה	

אם מופיעה אזהרה על מערכת מנוע, דאג לבדיקת 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך  הרכב 

.MITSUBISHI FUSO
 אזהרת טמפרטורת שמן תיבת הילוכים 2.4

>DUONIC® כלי רכב עם מערכת<
קירור  נוזל  טמפרטורת  כאשר  מוצגת  זו  אזהרה 
במהלך  מופיע  זה  חיווי  אם  מדי.  גבוהה  המצמד 
הנסיעה, עצור את הרכב במקום בטוח ובצע את 

התהליכים הבאים:
את . 1 והעבר  החניה  בלם  בחוזקה את  הפעל 

."P" ידית ההילוכים למצב
הפעל את המנוע במהירות הגבוהה במעט . 2

יכול  אתה  כבה,  החיווי  אם  סרק.  ממהירות 
להמשיך בנסיעה. אם החיווי נשאר מוצג, פנה 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך 

.MITSUBISHI FUSO
 אזהרת בקרת תיבת הילוכים  2.5

>DUONIC® כלי רכב עם מערכת<
• אזהרה אדומה	

ההילוכים  תיבת  של  האדומה  הבקרה  אזהרת 
מוצגת כאשר יש תקלה במערכת ®DUONIC. אם 
חיווי זה מופיע במהלך הנסיעה, עצור את הרכב 

במקום בטוח ובצע את הפעולות הבאות:
את . 1 והעבר  החניה  בלם  בחוזקה את  הפעל 

."P" ידית ההילוכים למצב
2 . "ACC" למצב  ההתנעה  מתג  את  סובב 

)אביזרים( או "LOCK" )נעילה(.
פתח )ON( את מתג ההתנעה.. 3
אם החיווי נשאר מוצג, הימנע מהמשך נסיעה . 4

מרכז  מומלץ  מורשה,  מוסך  עם  קשר  וצור 
.MITSUBISHI FUSO שירות

• אזהרה כתומה	
ההילוכים  תיבת  של  הכתומה  הבקרה  אזהרת 
מוצגת כאשר יש תקלה במערכת ®DUONIC )אבל 

אפשרית החלפת הילוכים אוטומטית או ידנית(.
• אוטומטית 	 החלפה  בתצורת  הנהיגה  אם 

אבל  בנסיעה  להמשך  יכול  אתה  אפשרית, 
מורשה,  במוסך  הרכב  לבדיקת  לדאוג  חייב 
.MITSUBISHI FUSO מומלץ במרכז שירות

• אם לא מתבצעת החלפת הילוך אוטומטית 	
אווטמטית,  החלפה  בתצורת  נהיגה  בעת 
את  ובצע  בטוח  במקום  הרכב  את  עצור 

הפעולות הבאות:
את . 1 והעבר  החניה  בלם  בחוזקה את  הפעל 

."P" ידית ההילוכים למצב

Z21711
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2 . "ACC" למצב  ההתנעה  מתג  את  סובב 
)אביזרים( או "LOCK" )נעילה(.

פתח )ON( את מתג ההתנעה.. 3
אולם . 4 מוצגת  נשארת  האזהרה  הודעת  אם 

הנהיגה בתצורת החלפה ידנית היא אפשרית, 
למוסך  הרכב  את  האפשרי  בהקדם  הבא 
 MITSUBISHI מורשה, מומלץ למרכז שירות

.FUSO
ואפשרית . 5 מוצגת  נשארת  האזהרה  אם 

החלפת ההילוכים בתצורה ידנית, צור קשר 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  מוסך  עם 

.MITSUBISHI FUSO
2.6 SAM אזהרת

שים לב:
 Signal Detect and Actuation המציינת   ,SAM
היא  הפעלה(  ומכלל  אור  איתור  )מכלל   Module
חשמל  ואספקת  בקרה  תפקודי  המשלב  מכלל 

לרכיבים של תא הנהג ומרכב המשאית.
• אזהרה אדומה	

מתרחשת  כאשר  מוצגת  האדומה   SAM אזהרת 
 .SAM-תקלה במערכת הבקרה החשמלית של ה
אם אזהרה זו מופיעה במהלך הנסיעה, עצור את 

הרכב במקום בטוח ובצע את הפעולות הבאות:
את . 1 והעבר  החניה  בלם  בחוזקה את  הפעל 

בעלי  רכב  )כלי  סרק  למצב  ההילוכים  ידית 
תיבת הילוכים ידנית( או למצב "P" )כלי רכב 

.)DUONIC® בעלי מערכת
2 . "LOCK" למצב  ההתנעה  מתג  את  העבר 

)נעילה(.
אם . 3 ההתנעה.  מתג  את  חזרה   )ON( פתח 

האזהרה  אם  בעיה.  כל  אין  נעלם,  החיווי 
נשארת מוצגת, צור קשר עם מוסך מורשה 
 MITSUBISHI שירות  מרכז  מומלץ  קרוב, 

.FUSO
• אזהרה כתומה	

SAM הכתומה מוצגת כאשר מתרחשת  אזהרת 
התאורות  של  בדיקה  המצריך  )מהסוג  תקלה 
של  החשמלית  הבקרה  במערכת  החיצוניות( 
SAM. אם אזהרה זו מופיעה במהלך הנסיעה, עצור 
הפעולות  את  ובצע  בטוח  במקום  הרכב  את 

הבאות:
את . 1 והעבר  החניה  בלם  בחוזקה את  הפעל 

בעלי  רכב  )כלי  סרק  למצב  ההילוכים  ידית 
תיבת הילוכים ידנית( או למצב "P" )כלי רכב 

.)DUONIC® בעלי מערכת
2 . "LOCK" למצב  ההתנעה  מתג  את  העבר 

)נעילה(.
של . 3 לקיומן  החיצוניים  האורות  את  בדוק 

יש  אם  שרופות,  נורות  החלפת  חריגות. 
כאלה.        עמ' 13-16.

פתח )ON( חזרה את מתג ההתנעה.. 4

Z21714
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אם . 5 נורה.  הוחלפה  בו  הפנס  את  הדלק 
.SAM-האזהרה כבית, אין בעיות נוספות ב

למוסך . 6 פנה  מוצגת,  נשארת  ההודעה  אם 
 MITSUBISHI מורשה, מומלץ למרכז שירות

.FUSO
אזהרת לוח מחוונים 2.7

במערכת  תקלה  יש  כאשר  מוצגת  זו  אזהרה 
החשמל של לוח המחוונים. אם אזהרה זו מופיעה 
בטוח  במקום  הרכב  את  עצור  הנסיעה,  במהלך 

ובצע את הפעולות הבאות:
את . 1 והעבר  החניה  בלם  בחוזקה את  הפעל 

בעלי  רכב  )כלי  סרק  למצב  ההילוכים  ידית 
תיבת הילוכים ידנית( או למצב "P" )כלי רכב 

בעלי מערכת (.
2 . "LOCK" למצב  ההתנעה  מתג  את  העבר 

)נעילה(.
אם . 3 ההתנעה.  מתג  את  חזרה   )ON( פתח 

האזהרה נעלמת, אין בעיות נוספות.
4 .6-25
תמשיך . 5 אל  מוצגת,  נשארת  האזהרה  אם 

מורשה  מוסך  עם  קשר  צור  אלא  בנסיעה 
 MITSUBISHIשירות מרכז  מומלץ  קרוב, 

. FUSO
אזהרת מפלס שמן מנוע 2.8

אזהרה זו מוצגת כאשר כמות הדלק המעורבבת 
בשמן המנוע חרגה מהמותר.

• אם מוצגת אזהרה זו, החלף את שמן המנוע 	
בהקדם האפשרי.

• יותר, 	 אף  גדולה  דלק  כמות  מעורבבת  אם 
מוצגות  )הכתומה(  והאזהרה  זו  אזהרה 
לסירוגין. אם קרה הדבר, החלף מיידית את 

שמן המנוע.
 אזהרת מאזן מצברים 2.9

>כלי רכב בעלי מאזן מצברים<
אזהרה זו מוצגת כאשר האיזון החשמלי בין המצבר 
הראשי לבין מצבר ציוד המרכב הופך לחריג. אם 
אזהרה זו מופיעה במהלך הנסיעה, עצור את הרכב 

במקום בטוח ובצע את הפעולות הבאות:
את . 1 והעבר  החניה  בלם  בחוזקה את  הפעל 

בעלי  רכב  )כלי  סרק  למצב  ההילוכים  ידית 
תיבת הילוכים ידנית( או למצב "P" )כלי רכב 

.)DUONIC® בעלי מערכת
2 . "LOCK" למצב  ההתנעה  מתג  את  העבר 

)נעילה(.
אם . 3 ההתנעה.  מתג  את  חזרה   )ON( פתח 

האזהרה נעלמת, אין בעיות נוספות.
למוסך . 4 פנה  מוצגת,  נשארת  ההודעה  אם 

 MITSUBISHI מורשה, מומלץ למרכז שירות
.FUSO

Z21715

Z21719

Z21502
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נורת ביקורת / אזהרה

נורות  של  הסטנדרטי  המערך  את  מראה  האיור 
שכמה  ייתכן  זאת,  עם  והאזהרה.  הביקורת 

מהנורות המופיעות באיור אינן מותקנות ברכבך.

 זהירות
נורות האזהרה האדומות, אם הן נדלקות, מזהירות 
סכנה  ומפני  הרכב  ברכיבי  תקלות  מפני  אותך 
נורת  כאשר  תנהג,  אל  לעולם  לתאונה.  אפשרית 
אזהרה אדומה דולקת. אם נורה שכזו נדלקת, עצור 
את הרכב בהזדמנות הראשונה במקום בטוח ובצע 
בדיקות לאיתור הגורם. אם יש צורך, הבא את הרכב 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך  לתיקון 

.MITSUBISHI FUSO

שים לב:
נורות האזהרה האדומות עשויות להידלק גם אם 
במקרה  פחתו.  המצבר  וביצועי  הותנע  המנוע 

שכזה, טען את המצבר או החלף אותו בחדש.

Low-fuel warning lamp Urea level warning lamp

Z22169

נורת אזהרה של מפלס דלק נמוך נורת אזהרה של מפלס אוריאה נמוך
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סמל 
עמ' אם דולקתנורת ביקורת / אזהרהנורה

סימוכין

1-4מפלס הדלק במיכל נמוך במיוחדנורת אזהרה, מפלס דלק
6-4

5-39פנסי איתות הפניה מופעליםנורת איתות פניה

5-39האורות הגבוהים דולקיםנורת ביקורת, אורות גבוהים

נורת ביקורת, פנסי ערפל 
5-43פנסי הערפל הקדמיים בפעולהקדמיים

5-43פנס הערפל האחורי פועל נורת ביקורת, פנס ערפל אחורי

נורת אזהרה, לחץ ריק )וואקום(
>FEA0, FEB0 הריק )וואקום( במיכל הריק נמוך במיוחד>למעט

נורת אזהרה, בלמים
12-31מפלס נוזל הבלמים נמוך במיוחד

5-37בלם החניה מופעל

5-40בלם הפליטה מופעלנורות ביקורת, בלם הפליטה

5-6המנוע נמצא בתהליך קדם חימוםנורת ביקורת, קדם חימום מנוע 

13-9בעיה במערכת הטעינה של המצברנורת אזהרה, טעינה

לחץ שמן המנוע נמוך בצורה חריגהנורת אזהרה, לחץ שמן מנוע
 

12-21

נורת אזהרה, מפלס אוריאה 
נמוך

>כלי רכב עם מערכת 
>BlueTec®

5-62כמות ה-®AdBlue במיכל האוריאה ירדה נמוך מדי

נורת אזהרה, התחממות יתר 
13-8התחממות יתר של המנוע של המנוע

ISS ,נורת ביקורת
>כלי רכב עם מערכת הדממת 

סרק )ISS( והתנעה<
ISS פועלת

הבהוב מהיר )במרווחים 
של 0.5 שניות(

בתהליך הכנה 
להדממת מנוע 

אוטומטית

5-12

הבהוב איטי )במרווחים 
של 2 שניות(

בתהליך הדממת 
המנוע

דולקת
• נשמע אות קולי 	

)זמזם(

בוטלה התנעת מנוע 
אוטומטית. )נפתחה 

דלת במהלך 
הדממת מנוע 

אוטומטית(.
תקלת מערכתדולקת

>4WD >FG 4(נורת ביקורתWD( 8-5נבחרה תצורת הינע לארבעה גלגלים

ESP® ,נורת ביקורת
>ESP® פועלת>כלי רכב עם מערכת ESP® 8-10מערכת
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סמל 
עמ' אם דולקתנורת ביקורת / אזהרהנורה

סימוכין

ESP® ,נורת אזהרה
>ESP® כלי רכב עם מערכת<.ESP® 8-10תקלה במערכת

•נורת אזהרה, בקרת מנוע תקלה במערכת בקרת מנוע	
• גזי הפליטה חריגים או שיש תקלה בטיהור גזי הפליטה 	

.>BlueTec® כלי רכב עם מערכת< .BlueTec®
1-6

נורת אזהרה ABS >כלי רכב 
>ABS עם מערכתABS 8-17 תקלה במערכת

נורת אזהרה, משבת מנוע 
)אימובילייזר(

• תקלת תקשורת של מפתח ההתנעה בעל משבת המנוע 	
)אימובילייזר(

• תקלת משבת המנוע	
3-3

נורת ביקורת, מסנן חלקיקי 
דיזל

הבהוב איטי )במרווחים 
מסנן חלקיקי הדיזל מכיל הרבה של 0.5 שניות; כתומה(

חלקיקי הפיח

5-47
5-56

הבהוב מהיר )במרווחים 
של 0.25 שניות; כתומה(

מתבצע תהליך חידוש מסנן מוארת )כתומה(
חלקיקי דיזל בחניה

מתבצע תהליך חידוש מסנן מוארת )ירוקה(
חלקיקי דיזל אוטומטי

 )ON( (אביזרים) למצב "ACC" נורות האזהרה המופיעות להלן נדלקות עם סיבוב מתג ההתנעה ממצב
)פתוח( אבל כבות כמעט מיידית לאחר מכן.

סמל 
הפעלהנורת אזהרהנורה

כבית כאשר מתניעים את המנוע )למעט במקרה נורת אזהרה, בלמים
שידית בלם החניה משוכה(

 FEA0,-נורת אזהרה, לחץ ריק )וואקום( )שונים מ
>FEB0.כבית כאשר המנוע מותנע

כבית כאשר המנוע מותנע.נורת אזהרה, טעינה

כבית כאשר המנוע מותנע.נורת אזהרה, לחץ שמן מנוע/מפלס שמן

כבית כאשר המנוע מותנע.נורת אזהרה, בקרת מנוע

כבית מספר שניות לאחר פתיחת מתג ההתנעה. נורת אזהרה, ABS >אופציה<
נורת אזהרה, כרית האוויר >אופציה<

כבית כאשר המנוע מותנע.נורת אזהרה, משבת מנוע )אימובילייזר(
נורת אזהרה, מפלס אוריאה >כלי רכב בעלי 

>BlueTec® כבית מספר שניות לאחר פתיחת מתג ההתנעה.מערכת

נורת ביקורת, מפלס אוריאה >כלי רכב עם 
>BlueTec® כבית מספר שניות לאחר פתיחת מתג ההתנעה.מערכת
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נורת אזהרה, לחץ ריק )וואקום( 1
>FEA0, FEB0 למעט<

 אזהרה
נורת  כאשר  מסוכנת  בצורה  איטית  הבלימה 
האזהרה של הריק דולקת. לשם הבטיחות, לעולם 

אל תנהג ברכב במצב זה.

מתג  את   )ON( פותחים  כאשר  נדלקת  זו  נורה 
ההתנעה. כל עוד הנורה כבית עם התנעת המנוע, 

ניתן לנהוג ברכב.
זו  נורה  פועל,  המנוע  כאשר  נדלקת  הנורה  אם 
של  הריק  במיכל  )וואקום(  הריק  שרמת  מציינת 

הבלמים ירד אל מתחת לרמה הבטיחותית.
זו דולקת, היא מציינת שרמת הריק  נורה  כאשר 
הבטיחותית.  לרמה  מתחת  ירדה  הריק  במיכל 
והבלמים הופכים למאוד איטיים בתנאים  מאחר 
לשם  מלא  בכוח  הבלמים  דוושת  על  לחץ  אלו, 
מיד  הכביש,  לשולי  רד  ובהמשך  הרכב  עצירת 
את  ובצע  זאת,  לעשות  בטיחותי  יהיה  כאשר 

הפעולות הבאות:
הנח למנוע לפעול במהירות ביניים עד שנורת . 1

האזהרה כבית.
בדוק את הצנרת וחיבוריה לקיומן של דליפות . 2

ריק.
אם הנורה אינה כבית או שהיא נדלקת שוב . 3

הריק  במערכת  תקלה  יש  שכבתה,  לאחר 
וחובה לתקנה. פנה למוסך מורשה, מומלץ 

.MITSUBISHI FUSO למרכז שירות
נורת אזהרה, בלמים 2

 אזהרה
אם נדלקת נורת האזהרה של מערכת הבלמים 
נוזל בלמים, הבלמים לא  בגלל מפלס נמוך של 
יהיו יעילים לגמרי וסיכנו בכך את המשך הנסיעה 

הבטיחותית. אל תמשיך לנהוג במצב זה.

נורה זו נדלקת כאשר ידית בלם החניה משוכה או 
לרמה  מתחת  יורד  הבלמים  נוזל  מפלס  כאשר 
אפילו  דלוקה  נשארת  הנורה  אם  הבטיחותית. 
לאחר שחרור ידית בלם החניה או שהיא נדלקת 
יהיה  כאשר  הכביש,  לשולי  רד  נסיעה,  כדי  תוך 

בטיחותי לעשות כן, ובצע את הבדיקות להלן.
אינו  והמנוע   )On( פתוח  ההתנעה  מתג  כאשר 
פועל, נורת האזהרה תישאר דלוקה אפילו אם ידית 
בלם החניה משוחררת. הנורה תכבה עם התנעת 

המנוע.
את . 1 מלא  הבלמים.  נוזל  מפלס  את  בדוק 

המיכל אם המפלס נמוך מדי.
 עמ' 12-31

Z10477

Z10477
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לחץ מספר פעמים על דוושת הבלם על מנת . 2
לוודא שמפלס נוזל הבלמים אינו יורד.

אם מפלס הנוזל יורד, הדבר מצביע על נזילת . 3
נוזל.

שירות  למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה 
.MITSUBISHI FUSO

נורת אזהרה, טעינה 3
 )On( פתיחת  עם  נדלקת  הטעינה  אזהרת  נורת 
מתג ההתנעה וכבית כאשר האלטרנטור מתחיל 
הנורה  המנוע.  סיבוב  לאחר  המצבר  את  לטעון 
נדלקת גם אם מתרחשת בעיה במערכת טעינת 
רד  הדבר,  קרה  אם  פועל.  המנוע  בעוד  המצבר 
כן,  לעשות  בטיחותי  יהיה  כאשר  הכביש,  לשולי 

ובצע את הבדיקות הבאות.
בדוק את חגורת המנוע לקיומם של קרעים . 1

והתרופפות יתר.
 עמ' 12-58

אם תוצאת שתי הבדיקות לעיל היו תקינות, . 2
הבעיה כנראה במערכת טעינת המצבר. פנה 
שירות  למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך 

.MITSUBISHI FUSO
נורת אזהרה, לחץ שמן מנוע 4

נורת האזהרה של לחץ/מפלס שמן מנוע נדלקת 
כאשר פותחים )ON( את מתג ההתנעה וכבית מיד 

עם התחלת הסיבוב של המנוע.
אם הנורה נדלקת בעוד המנוע פועל, יתכן והגורם 
לכך הוא מפלס שמן מנוע נמוך במיוחד. רד לשולי 
הכביש, כאשר יהיה בטיחותי לעשות כן, ובצע את 

הבדיקות הבאות.
המפלס . 1 אם  הוסף  מנוע.  שמן  מפלס  בדוק 

מתחת לרצוי.
 עמ' 12-21

המנוע . 2 של  השונים  החלקים  את  בדוק 
לקיומם של סימני נזילת שמן למיניהם.

אם מפלס השמן רגיל ואין נזילות שמן, הבעיה . 3
עם  קשר  צור  אנא  הסיכה.  במערכת  היא 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  מוסך 

.MITSUBISHI FUSO

 זהירות
לעולם אל תמשיך בנסיעה עם נורה דולקת. המנוע 

עלול להיתפס.

Z10484

Z10476
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נורת אזהרה, בקרת מנוע 5
נורה זו נדלקת עם פתיחת )ON( מתג ההתנעה. 
על הנורה לכבות עם התנעת המנוע. אם הנורה 
נדלקת בכל זמן אחר, יש תקלה במערכת טיהור 
גזי הפליטה. דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, 
מומלץ במרכז שירות MITSUBISHI FUSO. בכלי 
מהבהבת  הנורה   ,BlueTec® מערכת  עם  רכב 
כאשר מיכל האוריאה מתרוקן. אם קרה מצב זה, 

מלא מיידית ב-®AdBlue.  עמ' 1-7
6 ABS ,נורת אזהרה

>ABS כלי רכב בעלי<
נורה זו נדלקת עם פתיחת )ON( מתג ההתנעה. 
הנורה צריכה לכבות מספר שניות מאוחר יותר. אם 
תקלה  שיש  מציין  הדבר  שוב,  נדלקת  הנורה 
במערכת מניעת הנעילה של הגלגלים )ABS(. אם 
הרכב  את  עצור  נסיעה,  כדי  תוך  נדלקת  הנורה 

במקום בטיחותי ובצע את הבדיקה הבאה.
)OFF( את מתג ההתנעה ולאחר מכן . 1 סגור 

פתח )ON( אותו שוב.
קבע את מצב המערכת בצורה הבאה:. 2

• כבית 	 האזהרה  נורת  אם  תקינה  המערכת 
כעבור מספר שניות.

• האזהרה 	 נורת  אם  במערכת  תקלה  יש 
נשארת דלוקה לפרק זמן העולה על מספר 

שניות או שהיא כבית ונדלקת שוב.
• כבית 	 האזהרה  נורת  אם  תקינה  המערכת 

בתוך מספר שניות לאחר פתיחת )ON( מתג 
נורת  אם  גם  תקינה  המערכת  ההתנעה. 
שניות  מספר  לאחר  כבית  אינה  האזהרה 

אולם היא כבית עם התנעת המנוע.
לתיקונה . 3 דאג  במערכת,  תקלה  אותרה  אם 

מומלץ  מורשה,  במוסך  האפשרי  בהקדם 
.MITSUBISHI FUSO במרכז שירות

שים לב:
אזהרה  ונורת   ABS-ה במערכת  תקלה  עם  גם 
בצורה  פועלת  דולקת, מערכת הבלמים הרגילה 
מספקת. רק תפקוד ה-ABS יאבד. נהג בזהירות 
הרכב  כאשר  חלקלקים  משטחים  פני  על  רבה 

במצב זה.
נורת אזהרה, התחממות יתר של המנוע 7

זו  נורה  המידה,  על  יתר  מתחמם  המנוע  כאשר 
נדלקת, מוצג החיווי  )האדום( בצג הרב תפקודי 
ונשמע אות קולי )זמזם(. אם התרחשה התחממות 
הקירור  נוזל  טמפרטורת  מחוון  המנוע,  של  יתר 
הקולי  האות  היתר.  התחממות  אזור  על  יצביע 
ייפסק אם תפעיל את הבלמים על ידי משיכת ידית 
את  הפעל  הרכב,  את  מייד  עצור  החניה.  בלם 
ממהירות  במעט  רק  הגבוהה  במהירות  המנוע 
הסרק עד להתקררות נוזל הקירור. כמו כן, נקוט 
התחממות  לאחר  ההכרחיים  אחרים  באמצעים 

יתר של המנוע.                                   עמ' 13-8

Z11009
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 אזהרה
נהיגה עם מנוע שהתחמם יתר על המידה עלולה 

להסב נזק למנוע ואפילו לגרום לפריצת אש.

 זהירות
לו  רק לאחר שאפשרת  לדומם את המנוע  הקפד 
לפעול במהירות שהיא גבוהה במעט מסל"ד הסרק 
נוזל הקירור. הדממת המנוע מייד  עד להתקררות 
הקירור  נוזל  לטמפרטורת  תגרום  העצירה  לאחר 
לעלות במהירות ועלולה לגרום להיתפסות המנוע.

נורת אזהרה, משבת מנוע )אימובילייזר( 8
פתיחת  עם  רגיל  באופן  להידלק  צריכה  זו  נורה 
)ON( מתג ההתנעה ולכבות כעבור מספר שניות. 
אם הנורה אינה כבית, יתכן והופרעה התקשורת 
עם משבת מנוע )אימובילייזר( או שישנה אפשרות 
של תקלה במערכת משבת המנוע עצמה. במקרה 

זה, בצע את הבדיקה הבאה.
כאשר לא ניתן להתניע את המנוע 8.1

• אחר 	 מפתח  או  מתכתי  חלק  האם  בדוק 
נמצא במגע עם מפתח ההתנעה הכולל את 
שבב משבת המנוע. אם איתרת חלק מתכתי 
ההתנעה,  במפתח  הנוגע  אחר  מפתח  או 
ההתנעה  מפתח  את  סובב  ביניהם,  הפרד 
 "LOCK" אביזרים( או( "ACC" חזרה למצב

)נעילה( ונסה להתניע את המנוע.
• ניתן 	 אם  תקין  )אימובילייזר(  המנוע  משבת 

להתניע את המנוע ונורת האזהרה  כבית.
• ונורת 	 המנוע  את  להתניע  ניתן  לא  אם 

נסה להתניע  דלוקה,  נשארת  האזהרה  
את המנוע באמצעות מפתח רשום אחר. אם 
עדיין לא תוכל להתניע את המנוע, הבא את 
הרכב לבדיקה במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

.MITSUBISHI FUSO שירות
כאשר ניתן להתניע את המנוע 8.2

• למצב 	 ההתנעה  מפתח  את  חזרה  סובב 
)נעילה(   "LOCK" או  )אביזרים(   "ACC"

והתנע את המנוע מחדש.
• אם נורת האזהרה  כבית, מערכת משבת 	

המנוע תקינה.
• ונורת 	 המנוע  את  להתניע  ניתן  לא  אם 

כנראה  יש  דלוקה,  נשארת  האזהרה  
תקלה במערכת משבת המנוע )אימובילייזר(. 
שירות  למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה 

.MITSUBISHI FUSO

Z21718
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טכוגרף 

• הטכוגרף רושם את מהירויות הרכב, מרחקי 	
הנסיעה ומידע אחר.

• עיין 	 נא  בטכוגרף,  השימוש  בדבר  להוראות, 
של  הנפרדת  ההפעלה  הוראות  בחוברת 

הטכוגרף.
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אמצעי זהירות כאשר הרכב בתנועה

• בדוק את הסביבה הקרובה לרכב, תוך שימוש 	
במראות אם יש צורך: אסור שיהיו אנשים או 
מכשולים מתחת לרכב, לפניו, בצד כלשהו או 

מאחוריו.
• אם רצונך לנסוע לאחור אך אינך יכול להבטיח 	

רד  בעזרת המראות,  את הבטיחות מאחור, 
מהרכב ובצע את הבדיקה.

• אינה 	 האדומות  מהנורות  אחת  שאף  בדוק 
הרב  בצג  המופיעות  אזהרות  ואין  דולקת 

תפקודי.
• שחרר לגמרי את בלם החניה.	
• התחלות 	 באיטיות.  בנסיעה  תמיד  התחל 

דוושת  על  חלקית  ולחיצה  מהירות  נסיעה 
המצמד עלולות לגרום נזק למצמד.

• בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית, מומלץ 	
שימוש  ייעשה  טעון,  אינו  הרכב  כאשר  כי 
כבישים  על  נסיעה  לתחילת  שני  בהילוך 

ישרים לשם שיפור החיסכון בדלק.

 אזהרה
אל תבצע את הפעולות הבאות בכלי רכב בעלי 
לנוע  להתחיל  עלול  הרכב   .DUONIC® מערכת 
בפתאומיות תוך גרימה אפשרית לתאונה רצינית.

• כאשר מביאים את הרכב לכדי תנועה, אל 	
תפעיל את ידית ההילוכים עם דוושת האצה 

לחוצה.
• אל תאיץ המנוע בעוד הרכב נייח )בעצירה(. 	

ההילוכים במצב שאיננו  ידית  אם במקרה 
לנוע  להתחיל  עלול  הרכב   ,"N" או   "P"

בפתאומיות.

 זהירות
• מערכת 	 בעל  ברכב  ההילוכים  ידית  כאשר 

 ,"D" או   "R" במצב  ממוקמת   DUONIC®

לרכב  גורמת  זחילה  של  המוכרת  התופעה 
מופעלים.  הבלמים  אם  אלא  לנוע,  להתחיל 
כאשר מפעילים את ידית ההילוכים, החזק את 
דוושת הבלמים לחוצה בנחישות. שחרר את 
ידית  הפעלת  לפני(  )לא  לאחר  החניה  בלם 
בצורה  לנוע  יתחיל  הרכב  אחרת,  ההילוכים. 

בלתי צפויה תוך אפשרות של גרימת תאונה.
• בכלי רכב עם מערכת ®DUONIC, החזק את 	

אפילו  בנחישות,  לחוצה  הבלמים  דוושת 
כאשר מחוון מצב ידית ההילוכים מהבהב. אם 
הרכב היה בשיפוע ואתה שחררת את דוושת 
ההילוכים  ידית  מצב  מחוון  כאשר  הבלמים 
לרכב  יאפשר  זחילה  כוח  היעדרות  מהבהב, 
להתגלגל במורד תוך גרימה אפשרית לתאונה.



7-3   

• ניתן 	 לא   ,DUONIC® מערכת  עם  רכב  בכלי 
להעביר את ידית ההילוכים ממצב "P" למצב 
 "R"-ל "N" או ממצב "P"-ל "N" ממצב ,"N"

אם דוושת הבלמים אינה לחוצה.
• ערוך היכרות עם השיטות לבקרת רכב עם 	

הנסיעה  התחלת  לפני   DUONIC® מערכת 
ברכב.

 עמ' 5-20

אמצעי זהירות בזמן הנהיגה

בשעת נהיגה, הקפד על אמצעי הזהירות הבאים. 
מייד את  עצור  ברכב,  חריג  בדבר מה  אם תבחין 
הרכב ובדוק את החלקים הרלוונטיים, כדי לאתר 
את הסיבה לבעיה. אם לא תוכל לזהות את הסיבה 
פנה  בעצמך,  אותה  לתקן  יכול  אינך  או  לבעיה 
שירות  למרכז  מומלץ  הקרוב,  המורשה  למוסך 

.MITSUBISHI FUSO
• אל תדומם את המנוע בעוד הרכב בתנועה.	

 אזהרה
• לעולם אל תציב את 	 בזמן הפעלת הרכב, 

מתג ההתנעה בכל מצב אחר מלבד פתוח 
)ON(. אם תסובב את מתג ההתנעה למצב 

"אביזרים", המנוע יודמם. זהו מצב מסוכן.
אם המנוע מדומם במהלך נסיעה:

• כוח הבלימה פוחת בצורה מאוד 	
משמעותית.

• מערכת הגה הכוח יוצאת מכלל פעולה, 	
דבר ההופך את ההיגוי לאיטי באופן 

מסוכן.
• מערכת הזרקת הדלק עלולה להתקלקל.	
• מעגלי החשמל של נורות האזהרה, 	

המחוונים וכד' יוצאים מכלל פעולה 
וגורמים לתקלות ברכיבים החשמליים.

• הזזת 	 לשם  בשיפוע  תשתמש  אל  לעולם 
מסוכן  זה  ניסיון  מודמם.  מנוע  עם  הרכב 
ביותר ועלול לגרום לתאונה משום שכאשר 
לקשה  הופך  ההגה  גלגל  מודמם,  המנוע 

להפעלה והבלמים הופכים לפחות יעילים.
• הסרת מפתח ההתנעה תגרום לנעילת גלגל 	

ההגה, דבר ההופך את היגוי הרכב לבלתי 
אפשרי.

• אם המנוע מדומם בשעה שהרכב בתנועה, 	
דוושת הבלמים  על  אל תיבהל. פשוט לחץ 
מיד  הכביש  לשולי  ורד  הרכב  האטת  לשם 

כאשר בטיחותי לעשות זאת.
הודעת  מוצגת  נדלקת,  אדומה  אזהרה  נורת  אם 
אזהרה בצג הרב תפקודי, נשמע אות אזהרה קולי 
או אם הרכב מתנהג בצורה חריגה, עצור את הרכב 

במקום בטוח, הקרוב ביותר, וחקור את הסיבה.
 עמ' 6-18, 6-26
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• או 	 לבעיה  הגורם  את  לזהות  יכול  אינך  אם 
פנה  בעצמך,  הבעיה  את  לתקן  יכול  אינך 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך 

.MITSUBISHI FUSO
• ומבלימות 	 חדות  פניות  מביצוע  הימנע 

אלו,  פעולות  חירום.  במקרי  למעט  חזקות, 
עלולות  גבוהה,  במהירות  נסיעה  במהלך 

לגרום להתהפכות הרכב.
• הקפד 	  ,DUONIC® מערכת  עם  רכב  בכלי 

רגלך  בעזרת  הבלמים  דוושת  על  ללחוץ 
בעזרת  הבלמים  דוושת  הפעלת  הימנית. 
רגלך השמאלית שאינך מורגל אליה עלולה 
להשהות את תגובתך במצבי חירום ולגרום 

לתאונות בלתי צפויות.
• אם תבחין ברעש מוזר, ברעידות או בריחות או 	

אם תחושת ההגה או הבלמים שונה מהרגיל, 
רד לשולי הכביש ברגע שהדבר בטוח ובדוק 
את מקור הבעיה. אם אינך יכול לקבוע את 
אותה  לתקן  יכול  אינך  או  לבעיה  הגורם 
בעצמך, פנה למוסך המורשה הקרוב ביותר, 
.MITSUBISHI FUSO מומלץ למרכז שירות

• מבצע 	 או  צרים  ברחובות  נוהג  אתה  כאשר 
הקדמיים  הגלגלים  מסלול  כי  זכור  פנייה, 
רמת  את  ובדוק  שונה  הפנימיים  והאחוריים 
המראות  בעזרת  הרכב,  מאחורי  הבטיחות 

החיצוניות.
• זכור כי המראות בולטות ביחס למרכב הרכב. 	

שלא  היזהר  צרים,  בכבישים  נוהג  כשאתה 
לפגוע עם המראות בהולכי רגל ובמכשולים.

לקו  גורמת  נהיגה  בשעת  במראות  הצצה 
ודא  משמעותית.  בצורה  לזוז  שלך  הראיה 
שאתה ממשיך לשים לב לנעשה לפני הרכב.

• אל תחזיק את גלגל ההגה מסובב לגמרי לצד 	
שניות.   10 על  העולה  זמן  לפרק  כלשהו, 
הגה  במערכת  לתקלות  לגרום  יכול  הדבר 

הכוח.
• כנגד 	 תקועים  הקדמיים  הגלגלים  כאשר 

תנסה  אל  אחר,  חפץ  או  המדרכה  שפת 
יכול  הדבר  ההגה.  גלגל  את  בכוח  לסובב 

לגרום לתקלות בתיבת ההגה.
• נהיגה רציפה במהירות גבוהה מעמיסה את 	

הקצה  הרכב.  של  אחרים  וחלקים  המנוע 
לעצמך זמן מספיק, כדי שלא תצטרך לאמץ 

את הרכב יתר על המידה.
• גבוהות, 	 במהירויות  נסיעה  צופה  כשאתה 

תוך  לפני ההפעלה  בדיקות מקדימות  בצע 
תשומת לב קפדנית.

• אם אתה נוהג ברציפות במהירויות גבוהות, 	
להתקהות.  עלולה  שלך  המהירות  תחושת 
שים לב כל הזמן למהירות הנסיעה ושמור על 

מרחק הולם מהרכב שלפניך.
• אם צמיג מתפוצץ או שנוצר בו נקר תוך כדי 	

נסיעה -אל תיכנס לפאניקה. החזק ביציבות 
את גלגל ההגה והאט בהדרגה.
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• בטוח, 	 הכביש במקום  בצד  הרכב  עצור את 
בהקדם האפשרי. אל תבלום בחוזקה. בלימה 
שגלגל  כיוון  מסוכנת,  להיות  עלולה  חזקה 

ההגה ימשוך לאחד הצדדים בכוח רב.
• באחד 	 נקר  של  במקרה  ברכב  תנהג  אל 

זו תחשוף  הגלגלים. אי הקפדה על אזהרה 
את בורגי הגלגל לכוחות גבוהים באופן העלול 
להסב נזק לברגים ולגלגל כאחד. כאשר אתה 
הצמיגים  בגשם,  גבוהות  במהירויות  נוהג 
חולפים לעתים על שכבת מים ומאבדים מגע 
"ציפת  מכונה  זה  דבר  הכביש.  משטח  עם 
גלגלים". אם הדבר קורה, תאבד שליטה גם 
הקפד  כן,  על  הבלמים.  על  וגם  ההגה  על 
לשמור על מהירויות מתונות בימים גשומים.

• אם 	 בקלות,  להתרחש  יכולה  גלגלים  ציפת 
מדרס הצמיג שחוק עד לאותה נקודה שבה 

התעלות שטוחות מאד.
• אל תשתמש בטלפון סלולארי בשעת נהיגה. 	

סלולארי,  בטלפון  להשתמש  ברצונך  אם 
עצור תחילה את הרכב במקום בטוח. שימוש 
להסיח  עלול  נהיגה  בזמן  סלולארי  בטלפון 
את דעתך מהרכב ומהנעשה בכביש באופן 

העלול לגרום לתאונה.
• בתא 	 אחרים  ציוד  ופריטי  הרדיו  את  הפעל 

הנהג כאשר הרכב נייח. בשעת נהיגה, מסוכן 
להפעיל ציוד זה או להשתמש בטלפון הרכב 
לילד  דיבורית(. אל תניח  )למעט באמצעות 
הפרעה  אחר.  ובציוד  הנהג  בבקרות  לגעת 
מצד הילד עלולה לגרום לתקלה או לתאונה.

הילוכים  1 נוהגים ברכב עם תיבת  כאשר 
ידנית

• אל תנהג ברכב אם המצמד מנוטרל או אם 	
הדבר  סרק.  במצב  נמצאת  ההילוכים  ידית 
יהפוך את תכונות בלם המנוע ובלם הפליטה 
לבלתי יעילות ויגרמו לך לסמוך אך ורק על 
יתר  שימוש  בהם  ולעשות  השירות  בלמי 

בתהליך זה.
• לוחץ 	 אתה  אם  המצמד.  את  תחליק  אל 

שהרכב  בשעה  המצמד,  דוושת  על  חלקית 
בתנועה, הדבר גורם להחלקת מצמד. הדבר 

יקצר את חיי השירות של המצמד.
מערכת  2 עם  ברכב  נוהגים  כאשר 

DUONIC®

• 	."D" לנהיגה רגילה, בחר במצב
 עמ' 5-20

• 	 "P" או "N" אל תזיז את ידית ההילוכים למצב
ההילוכים  ידית  אם  בתנועה.  הרכב  בעוד 
הוזזה למצב "N" או "P" בעוד הרכב בתנועה, 
עלולים להופיע רעשים ורעידות. כמו כן, רכיבי 
תיבת ההילוכים יכולים להישבר תוך גרימת 
תאונות רציניות. עצור תמיד את הרכב לפני 

."P" או "N" העברת ידית ההילוכים למצב
• הורדת 	 או  שהעלאת  קובעת  המערכת  אם 

הילוך ידנית תביא את המנוע לתחום סיבובים 
אינה  ההילוך  החלפת  מהרגיל,  החורג 
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הרכב  מהירות  את  התאם  מתבצעת. 
באמצעות דוושת ההאצה או הבלמים לפני 
באמצעות  הילוך  הורדת  או  העלאת  ביצוע 

ידית ההילוכים.
• לדוגמה, 	 הרכב,  את  רגעית  עוצר  אתה  אם 

דוושת  את  להחזיק  הקפד  אדום,  ברמזור 
הבלמים,  הפעלת  ללא  לחוצה.  הבלמים 
לאט,  מאוד  יהיה  שזה  למרות  ינוע,  הרכב 
אם  לחוצה.  לא  ההאצה  דוושת  אם  אפילו 
אתה צריך להמתין פרק זמן ארוך יותר, בחר 
בלם  ידית  את  ומשוך   "P" או   "N" במצב 

החניה.
• בעליה, 	 נהיגה  בעת  רגעית  עוצר  אתה  אם 

לחץ על דוושת הבלמים ומשוך את ידית בלם 
גלילת  החניה. אל תנסה למנוע/לעצור את 

הרכב לאחור באמצעות דוושת ההאצה.

המלצות לשיפור החיסכון בדלק

להשיג  כדי  הבאים,  הזהירות  אמצעי  אל  הקפד 
של  השירות  חיי  את  ולהאריך  מרבי  דלק  חיסכון 

הצמיגים.
• לחימום המנוע יספיקו דקה אחת עד שתיים.	
• כיוון 	 יתר,  בסיבובי  המנוע  מהרצת  המנע 

שהדבר לא רק מבזבז דלק, אלא גם מסב נזק 
למנוע.

• פתאומיות, 	 נסיעה  מהתחלות  הימנע 
מהאצה פתאומית ומבלימת פתע.

• ייעשה 	 מטען  ללא  הרכב  שכאשר  מומלץ 
על  נסיעה  לתחילת  שני  בהילוך  שימוש 

כבישים אופקיים וישרים.
• כשאתה מאיץ, אל תעלה את סיבובי המנוע 	

לפני שהחלפת הילוכים; במקום זאת, החלף 
הילוכים לפני שמהירות המנוע מגיעה לסל"ד 
צריכת  את  למינימום  להפחית  ניתן  גבוה. 
הדלק על ידי שמירת מחוג מד סיבובי המנוע 

בתחום שבין 1,000 ל-2,000 סל"ד.
• צריכת 	  ,DUONIC® מערכת  עם  רכב  בכלי 

הדלק ניתנת להפחתה נוספת על ידי העברת 
.ON מתג תצורת החיסכון למצב

• כאשר הרכב בעצירה, דומם תמיד את המנוע. 	
לעולם אל תחנה את הרכב או, אל תשאיר 
זמן  לפרק  לא  אפילו  פועל,  מנוע  עם  אותו 

קצר.
• נסה לנהוג במהירויות מתונות וקבועות.	
• האצה והאטה מיותרות גורמות לבזבוז דלק.	
• במצב 	 הפליטה  בלם  מתג  את  תחזיק  אל 

הפעלה כל הזמן. פעולה שכזו בצורה חוזרת 
הרכב  מהירות  את  ומאיצה  מאטה  ונשנית 
כתוצאה מהפעלה תדירה ש לבלם הפליטה, 
עובדה המפחיתה את החיסכון בדלק. העבר 
את מתג בלם הפליטה בין מצב הפעלה לבין 
לתנאי  ובהתאם  הצורך  פי  על  ניתוק,  מצב 

הכביש והתנועה.
• הקפד תמיד על לחץ אוויר נכון בצמיגים.	
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בלימה

 אזהרה
• כאשר נדלקות נורות אזהרה, עצור מייד את 	

הרכב ובצע את הבדיקות ההכרחיות.
 עמ' 6-26

• הימנע מבלימת פתע, מלבד במקרי חירום. 	
חבטה  תיצור  פתאומית  בלמים  הפעלת 
חזקה העלולה לגרום לתאונה. בלימת פתע 
ולתקלות  הצמיגים  לשחיקת  תגרום 

בחלקים אחרים של הרכב.
• כיוון 	 בבלמי השירות  יתר  הימנע משימוש 

לזיגוג  לגרום  עלולה  היתר  שהתחממות 
ביעילות  ולירידה  הרפידות  של  רצוי  בלתי 

הבלימה כתוצאה מכך.
• אין להשתמש בבלם הפליטה, בנסיעה עם 	

על  כלל,  טעון  שאינו  רכב  או  קל  מטען 
כבישים חלקים, קפואים או המכוסים שלג 
אחרת. שימוש בבלם הפליטה בתנאים אלו 
פני  על  הצמיגים  להחלקת  לגרום  עלול 
מכך.  כתוצאה  הרכב  ולהחלקת  הכביש 
כאשר  במיוחד  להחליק  נוטים  הצמיגים 

הרכב נוסע במורד.
• לפניה. 	 כניסה  לפני  מספקת  במידה  האט 

מצויד  רכבך  אם  במיוחד  נכון  האמור 
במערכת ABS. כאשר אתה נכנס לפניה עם 
בלם פליטה פועל, אם הצמיגים מחליקים 
בגלל כביש חלקלק או הבדלי גובה בכביש, 
מערכת ה-ABS עשויה לפעול תוך גרימה 
וגרימת  הפליטה  בלם  של  זמני  לשחרור 

תאונה חמורה כתוצאה מכך.
• מלבד במקרה חירום, לעולם אל תפעיל את 	

כיוון  בתנועה,  שהרכב  בשעה  החניה  בלם 
שהרכב עלול לסבסב ו/או להתהפך. 

• אם יש תקלת בלמים או שישנה נזילת שמן, 	
ופעולת  מאחר  ברכב.  לנהוג  תמשיך  אל 
הבלמים "עצלה", המשך נהיגה ברכב עלול 

לגרום לתאונה רצינית.

• המידות 	 בעלי  בצמיגים  רק  השתמש 
מידות  בעלי  בצמיגים  השימוש  המוגדרות. 
שגויות יכול להפריע לתזמון החלפת הילוכים 
נכון של מערכת ®DUONIC )תיבת הילוכים( 
עם  רכב  )כלי  בדלק  ירוד  לחיסכון  ולגרום 

.)DUONIC® מערכת
המפחית  באופן  המטען  את  להעמיס  נסה 

את התנגדות הרוח.
 עמ' 7-13

• הקפד לבצע בדיקות קדם הפעלה ובדיקות 	
תקופתיות.

השתמש בבלם המנוע ובבלם הפליטה כדי . 1
להאט די הצורך, לפני השימוש בבלמים.
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לחיצה על דוושת הבלימה בשני שלבים או . 2
בשלושה תורמת לבלימה היציבה.

בהתאם  משתנה  הבלימה  מרחק  כי  זכור 
ולתנאי  המטען  למשקל  הרכב,  למהירות 

הכביש.

שים לב:
בלימת מנוע היא אפקט בלימה המתרחש כאשר 
פעולת  במהלך  ההאצה  דוושת  את  משחררים 
יותר  חזקה  כך  יותר,  נמוך  שההילוך  ככל  הרכב. 

בלימת המנוע.

נסיעה בעליות ובמורדות

כבישים בעליה 1
בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית או כלי רכב 
בעלי מערכת ®DUONIC בתצורת החלפה ידנית, 
הרכב  מהירות  אם  יותר  מוקדם  הילוך  הורד 
מתחילה לרדת וזאת לשם הפחתת העומס הפועל 

על המנוע.
 נסיעה במורד 2

• אם אתה נוסע במורד תלול או בכביש בעל 	
השירות  בלמי  את  בדוק  ארוך,  ירידה  קטע 
ואת בלם הפליטה לפני כן, כדי לוודא שהם 

פועלים כתקנם.
• היתה משתמש 	 בו  באותו ההילוך  השתמש 

אילו עלית מורד זה והשתמש בבלם המנוע 
ובבלם הפליטה, כדי להאט את הרכב. לאולם 

אל תנהג במורד, במהירויות גבוהות.

 אזהרה
• לעולם אל תשייט עם מצמד מנותק או עם 	

ידית הילוכים במצב סרק )ניוטרל( )כלי רכב 
עם תיבת הילוכים ידנית( או ידית הילוכים 
מערכת  עם  רכב  )כלי   "N" במצב 

.)DUONIC®

• במצב זה לא תהייה בלימת מנוע ולא בלימת 	
בלמי  על  נוסף  עומס  שיהיה  כך  פליטה 
בבלמי  יתר  משימוש  הימנע  השירות. 
עלולה  היתר  שהתחממות  כיוון  השירות 
ולזיגוג  רצויה  בלתי  אדים  ללכידת  לגרום 
תופעות  שתי   - מכך  כתוצאה  הרפידות 

הגורמות לבלימה ברמה ירודה.

שים לב:
• של 	 למצב  מתייחסת  אדים"  "לכידת 

התחממות יתר של מערכת הבלמים, מצב 
בועות  וליצור  לרתוח  הבלמים  לנוזל  הגורם 
ההידראולי;  הלחץ  את  מחלישות  אשר 

התוצאה היא בלימה ברמה ירודה.
• "זיגוג" מתייחסת למצב התחממות יתר של 	

החיכוך  שבה  לנקודה  עד  הבלמים,  רפידות 
עם רוטור הדיסק נחלש בצורה משמעותית. 
ברמה  לבלימה  הוא  אף  גורם  זה  דבר  גם 

ירודה.
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 אזהרה
מלבד במקרה חירום, לעולם אל תפעיל את בלם 
החניה בשעה שהרכב בתנועה, כיוון שהרכב עלול 

לסבסב ו/או להתהפך.

• לפני 	 הצורך,  די  המנוע  את  האט  תחילה, 
הורדת ההילוך.

הורדת   ,DUONIC® מערכת  עם  רכב  בכלי 
הילוכים תיאסר על ידי התקן בטיחות במקרה 
על  לחץ  אלו,  במקרים  מהר  נוסע  והרכב 

דוושת הבלמים והאט את מהירות הרכב.

 זהירות
לאורך  יתר  בסיבובי  לפעול  למנוע  תאפשר  אל 
מורדות שכן הדבר עלול ליצור עומס חריג בחלקים 
שונים של המנוע ולהסב להם נזק. שלוט במהירות 
לתחום  ייכנס  לא  הסיבובים  כך שמחוג מד  הרכב 

האדום.

שים לב:
"סיבובי יתר" מתייחס למצב הפעלה של המנוע 
המומלץ.  מזה  הגבוה  בסל"ד  מסתובב  הוא  שבו 
לתקלת  לגרום  עלולים  המנוע  של  יתר  סיבובי 

מנוע.

 נסיעה בכבישים משובשים 
ובמזג אוויר קשה

 אזהרה
השתמש   ,DUONIC® מערכת  עם  רכב  בכלי 
בתצורת החלפת הילוכים ידנית בעת נסיעה על 
המכוסה  כביש  )כדוגמת  חלקלקים  כבישים 
קרה(. שימוש בתצורה האוטומטית על כבישים 
הסיבות  בגלל  לתאונה  לגרום  עלולה  חלקלקים 

הבאות:
הורדת  ידי  על  תיגרם  שהחלקה  לוודאי  קרוב 
הילוכים אוטומטית המתבצעת באופן רגיל כאשר 
נוהגים בתצורת נהיגה אוטומטית. החלקה עלולה 
גם להתרחש בקלות כתוצאה מהורדת הילוכים 
אוטומטית לאחר הפעלה מלאה או חלקית של 
באמצעות  נסיעה  בעת  אפילו  ההאצה.  דוושת 
שהרכב  סביר  ידנית,  הילוכים  החלפת  תוכנית 
יחליק אם תלחץ פתאומית על דוושת ההאצה או 

תבצע הורדת הילוך מהירה.

• כאשר אתה נוהג על כבישים מכוסי חצץ או 	
על כבישים מכוסי בוץ, השתמש בהילוך נמוך 

ונסה לנהוג במהירות קבועה.
• כשאתה מנסה להיחלץ מבוץ, אל תריץ את 	

המנוע  הרצת  גבוהים.  בסיבובים  המנוע 
בסיבובים גבוהים היא חסרת תועלת ואפילו 
שהגלגלים  כיוון  המצב,  את  תחמיר 
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יותר.  עמוקות  תעלות  יחרצו  המסבסבים 
חומר  או  בגד עבה, חצץ  הנח  זאת,  במקום 
דומה מתחת לצמיגים ובחר בהילוך ראשון, 
או לחילופין בהילוך אחורי, או בכלי רכב עם 
מערכת ®DUONIC, שלב את ידית ההילוכים 
במצב "D" או "N" לשם הזזת הרכב לפנים 

ולאחור עד לשחרורו יכולת התנועה בו.

 זהירות
 DUONIC® מערכת  עם  רכב  זו  בדרך  תפעיל  אל 
לגרום  עלול  הדבר  שכן  דקות  מ-5  יותר  למשך 

להתחממות מהירה של שמן תיבת ההילוכים.
• משובשים 	 כבישים  על  רבה  באיטיות  נהג 

דוד  אם  בכביש.  יפגע  לא  שהגחון  והיזהר 
העמם פוגע בסלע או במכשול אחר, הקטליט 
להינזק.  עלולים  אחרים  פנימיים  רכיבים  או 
דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ 

.MITSUBISHI FUSO במרכז שירות
• על כביש חלק כתוצאה מגשם, הימנע מסיבוב 	

פתע.  ומבלימת  ההגה  גלגל  של  פתאומי 
בתחילת  מייד  במיוחד  מסוכנים  אלו  תנאים 
בבלם  השתמש  להאט,  כדי  הגשמים.  עונת 
המנוע ובבלם הפליטה, יחד עם בלמי הגלגלים. 
של  פתע  שבלימת  לב  שים  זאת,  עם  יחד 
המנוע יכולה לגרום להחלקה. נהג במהירות 

שתאפשר לך המשך שליטה נוחה ברכב.
• כאשר נוהגים ברכב בתוך שלוליות או ששוטפים 	

לפחות  יכולים  הבלימה  ביצועי  במים,  אותו 
כתוצאה מהמים החודרים לאזורי העבודה של 
דיסקות הבלמים )תלוי באם לרכב יש בלמי תוף 
עם  באיטיות  סע  זה,  במקרה  דיסק(.  בלמי  או 
ייבוש  לשם  הבלמים  דוושת  על  מופחת  לחץ 
הרכב  לכלי  לב  שים  כך,  כדי  תוך  הבלמים. 

שבקרבתך.
• נוהג 	 אתה  אם  מוצפים.  בכבישים  תנהג  אל 

והמים חודרים לתוך הרכב, דאג  בכביש מוצף 
מיידית לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ 
מים   .MITSUBISHI FUSO שירות  במרכז 

ברכב יכולים לגרום למספר בעיות:
• אם מים ייכנסו למנוע, הם עלולים להסב לו 	

נזק.
• המתח 	 נתיכי  לתיבת  חודרים  המים  אם 

הגבוה, הם יכולים לגרום לקצרים ולפריצת 
אש כתוצאה מכך.

• הפינים 	 הגלגל,  למסבי  מים  חדרו  אם 
אלו  הקישור,  מוטות  קצות  או  הראשיים, 
תהיה  שתוצאתה  לחלודה  לגרום  יכולים 

בעיות כדוגמת היתפסות מסבים.
• אם חדרו מים לדוד העמם, אלו יכולים להסב 	

נזק לקטליט ו/או למסנן הקרמי המצוי בו.
• הקדמיים 	 הערפל  פנסי  את  הדלק  בערפל, 

תוך  נמוכה,  במהירות  בזהירות,  וסע  והאחורי 
שימת לב לקו האמצע ולרכב הנוסע לפניך.

• שלג, 	 מכוסי  או  קפואים  בכבישים  נהיגה  בעת 
בצמיגי שלג  או  צמיגים  השתמש בשרשראות 
פתע  מבלימת  הימנע  מתונה.  במהירות  וסע 

ומפניות חדות.
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חניה

 אזהרה
• החנה את הרכב על המשטח האופקי ביותר 	

שתמצא.
הימנע מחניה בשיפועים.

את  להחנות  ויש  אחרת  אפשרות  אין  אם 
הרכב בשיפוע, בצע את הפעולות הבאות:

כדי  תוך  החניה  בלם  את  בחוזקה  הפעל 
לחיצה מלאה על דוושת הבלמים. בכלי רכב 
ידית  את  הצב   ,  DUONIC® מערכת  עם 
ההילוכים במצב "P" וחסום את הגלגלים. 
תוכל לשפר עוד יותר את הבטיחות, על ידי 
השארת גלגל ההגה מסובב באופן שהרכב 
)לדוגמה,  כלשהו  מכשול  לכיוון  יתגלגל 
סביר  הבלתי  -במקרה  מדרכה(  שפת 

שיתחיל לנוע.
• אל 	  ,DUONIC® מערכת  בעלי  רכב  בכלי 

ההילוכים  ידית  עם  רק  הרכב  את  תחנה 
משולבת במצב "P"; הפעל תמיד בחוזקה 
את בלם החניה. אם אתה מחנה את הרכב 
ההילוכים  ידית  עם  רק  תלול  בשיפוע 
את  גם  לשלב  בלי   "P" במצב  המשולבת 
בלם החניה, ידית ההילוכים תהפוך לקשה 
החמורים  ובמקרים  הזזתה  ניסיון  בעת 
ביותר, יתכן ולא ניתן יהיה לשחרר את תיבת 
ההילוכים ממצב הנעילה. אם קרה הדבר, 
 ,"N" למצב  ההילוכים  ידית  את  העבר 
ולאחר שווידאת שמחוון מצב ידית ההילוכים 

."D" העבר את הידית למצב ,"N" מציין
• וצינור 	 המנוע  ברכב,  הנסיעה  לאחר  מייד 

הפליטה חמים מאד. אל תחנה את הרכב 
במקום שנמצא בו דשא יבש, ניירות או כל 

חומר דליק אחר.
• דומם תמיד את המנוע, לפני שתלך לישון 	

ישן,  בזמן שאתה  בתוך תא הנהג. אחרת, 
הזזה  ידי  על  לתאונה  לגרום  עלול  אתה 
בשוגג של דוושת ההאצה או ידית ההילוכים. 
כמו כן, אם הרכב חונה במקום סגור, אתה 
תחמוצת  חד  מהרעלת  להיפגע  עלול 

הפחמן, הנובעת מגזי הפליטה.
• כשאתה מחנה את הרכב תחת קרינת שמש 	

ישירה, לעולם אל תשאיר בתוך תא הנהג 
ומשקפיים.  מוגזת  שתייה  פחיות  מצתים, 
כן,  ועל  קיצונית  בצורה  יתחמם  הנהג  תא 
עלולים  אחרים  דליקים  ופריטים  מצתים 
להתלקח ואילו פחיות שתייה סגורות )כולל 
כן,  כמו  להתפוצץ.  עלולות  בירה(  פחיות 
החום עלול להזיק לעדשות הפלסטיק של 
של  אחרים  ולחלקים  המשקפיים 
המשקפיים, העשויים מפלסטיק. לדוגמה, 
והעדשות  להיסדק  עלול  העדשות  ציפוי 

עצמן עלולות להתעוות.
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 אזהרה
• המרכב, כמו גם ציוד פנימי ובקרות, של רכב 	

החונה תחת קרינת שמש ישירה לפרק זמן 
ארוך, מתחממים ברמה מספיק גבוהה כדי 
לגרום לך לכוויות. אל תיגע ישירות בחלקים 
בידוד  בחומר  או  במטלית  השתמש  חמים; 

אחר.
• הידלקות נורת האזהרה  אינה מציינת 	

במידה  מופעל  החניה  שבלם  בהכרח 
מספקת. משוך תמיד את ידית בלם החניה 

עד הסוף.
• השתמש 	 הדלת,  את  פותח  שאתה  לפני 

תמיד במראות, כדי להבטיח את הבטיחות. 
להיות  עלולה  דלת  של  פתאומית  פתיחה 
מסוכנת, כי הדלת עלולה להסתיר מכוניות, 
אופנועים, אופניים והולכי רגל, המתקרבים 

מאחור.
החנה את הרכב על המשטח האופקי ביותר . 1

שתמצא.
תוך . 2 הסוף  עד  החניה  בלם  ידית  את  משוך 

לחיצה מלאה על דוושת הבלמים.
בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית, הצב את . 3

בכלי  )ניוטרל(.  סרק  במצב  ההילוכים  ידית 
רכב עם מערכת ®DUONIC , הצב את ידית 

ההילוכים במצב "P" וחסום את הגלגלים.
לאחר שתאפשר למנוע לפעול בסרק במשך . 4

3 דקות, הדמם אותו.
כדי לסייע במניעת גניבה וצריכה מיותרת של . 5

מפתח  את  להוציא  הקפד  המצבר,  מתח 
ההתנעה ולנעול את הדלתות.

שים לב:
בכלי רכב עם מערכת ®DUONIC, אם פותחים את 
דלת הנהג או דלת הנוסע בעוד המנוע פועל וידית 
רציף  קולי  אות  יישמע   ,"D" במצב  ההילוכים 
ידית  העברת  עם  ייפסק  הקולי  האות  )זמזם(. 
או  מודמם  המנוע   ,"N" או   "P" למצב  ההילוכים 

שסוגרים את הדלת.
אם מעבירים את ידית ההילוכים למצב "R" כאשר 
המנוע פועל, יישמע אות קולי לסירוגין. דומם תמיד 

."P" את המנוע עם ידית ההילוכים במצב
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 זהירות
• לפעול 	 תמיד  לו  הנח  המנוע,  הדממת  לפני 

תרד.  הקירור  נוזל  שטמפרטורת  כדי  בסרק, 
חלקי מנוע מתחממים במיוחד, לאחר נסיעה 
למנוע  הנח  מהיר.  בכביש  או  בעלייה  ברכב 
לפחות.               דקות  שלוש  למשך  בסרק  לפעול 

 עמ' 5-11
• מתג 	 כאשר  ארוך  זמן  לפרק  הרכב  השארת 

ההתנעה פתוח או במצב "אביזרים" עלולה 
לגרום לפריקת המצבר.

• חניית 	 לאחר  האורות  כל  את  לכבות  הקפד 
הרכב כדי למנוע את פריקת המצבר.

חסום . 6 נמנעת,  בלתי  היא  בשיפוע  חניה  אם 
אמצעי  בכל  ונקוט  בבטחה  הגלגלים  את 

נדרש אחר כדי למנוע את תזוזת הרכב.

העמסת מטען

הימנע מהעמסת יתר של הרכב. 1
בביצועי  לירידה  גורמת  הרכב  של  יתר  העמסת 
עומס  כן,  כמו  לתאונה.  מכך,  וכתוצאה  הבלמים 
הרכב  חלקי  על  יתר  לעומס  גורם  הרכב  על  יתר 
ומקצר את חיי השירות שלהם. בארצות מסוימות, 
התקנות המקומיות מגדירות משקל ברוטו מרבי 

לרכב )GVW(. עליך לציית בקפידה לתקנות אלו.
כיצד מעמיסים מטען 2

מטען שהועמס בצורה לא נכונה, לא רק שהוא לא 
יציב, אלא הוא יכול לגרום גם לחלוקה לא שווה של 
המשקל וכתוצאה מכך, לגרימת נזק לרצפת ארגז 

המטען ולמסגרת.

 אזהרה
• כשאתה קושר מטען בחבל או מכסה אותו 	

בברזנט, ודא שלא החבל ולא קצות הברזנט 
נתלים בין תא הנהג לבין רצפת תא המטען: 
רופפת,  בצורה  התלויים  ברזנט,  או  חבל 

עלולים להידלק מחום המנוע.
• לא 	 שהוא  הקפד  הברזנט,  פריסת  בשעת 

יכסה את צנרת יניקת האוויר של המנוע ולא 
יישאב לתוכה.

• בשעת העמסת מטען כבד, נקוט באמצעים 	
כן,  כמו  החלקתו.  את  שימנעו  מתאימים, 
לחזקו  כדי  קשירה  באמצעי  השתמש 

במקומו.
• בין 	 אחרים,  פריטים  או  קרשים  תניח  אל 

החום,  המסגרת.  לבין  המטען  משטח 
להצית  עלול  הפליטה,  מצינור  הנפלט 

אותם.
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• משטח 	 על  אחידה  בצורה  המטען  את  פזר 
הארגז.

• סכנה 	 קיימת  לגובה,  נערם  המטען  אם 
או  צדדית  מרוח  ייפגע  אם  יתהפך  שהרכב 

בעת ביצוע פנייה.
• אם אתה מניח תמיכות מתחת למטען, הצב 	

אותן במרווחים שווים.
• השתמש 	 ארוכים,  חפצים  מעמיס  כשאתה 

מתמיכה  הימנע  מתאימות.  בתמיכות 
והשפה  הדלת  באמצעות  ארוכים,  בחפצים 

האחורית של ארגז המטען בלבד.
• אותו 	 קשור  המטען,  נפילת  את  למנוע  כדי 

בבטחה וכסה אותו בברזנט. קשור את קצות 
הברזנט בצורה מסודרת, כדי שלא יתעופפו 

ברוח.
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 )PTO( מעביר כוח 
על תיבת ההילוכים 

 זהירות
• שלב את מעביר הכוח )PTO( כאשר המנוע 	

פועל בסרק.
• תוך כדי שימוש במעביר הכוח, בדוק שנורת 	

הביקורת אינה מהבהבת. אם נעשה שימוש 
במעביר הכוח )PTO( לפרקי זמן ארוכים עם 
יכול  המנוע  הספק  מהבהבת,  ביקורת  נורת 
להשתנות תוך גרימה אפשרית לתאונה. אם 
שאתה  לפני  מהבהבת  הביקורת  נורת 
משתמש במעביר הכוח )PTO(, בצע תחילה 
נורת  אם  בחניה.  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש 
משתמש  בעודך  להבהב  מתחילה  הביקורת 
העבודה  את  הפסק   ,)PTO( הכוח  במעביר 
ובצע חידוש מסנן חלקיקי דיזל בחניה. ראה 
בעמוד  בחניה".  דיזל  חלקיקי  מסנן  "חידוש 

5-47 או 5-56.
• בכלי רכב עם מערכת הדממת סרק והתנעה 	

 IS מערכת .ISS לחץ על מתג ניתוק ,)ISS(
אינה מתחילה לפעול כל זמן שמעביר הכוח 
פועל. מכל מקום, מערכת ISS יכולה להתחיל 
לפעול בצורה בלתי צפויה לאחר ניתוק מעביר 
הכוח )PTO(, עובדה העלולה לגרום לתאונה 

בלתי צפויה.
• הקפד 	  ,)PTO( הכוח  מעביר  הפעלת  לפני 

מצויד  הרכב  ואם  החניה,  בלם  את  להפעיל 
במערכת ®DUONIC, הצב את ידית ההילוכים 
עם  יפעל   )PTO( הכוח  מעביר   ."P" במצב 
לשם  אולם   ,"N" במצב  ההילוכים  ידית 
הבטיחות, יש להשתמש בו עם ידית ההילוכים 
מצב  בכל  ההילוכים  ידית  אם   ."P" במצב 
שהוא שאינו "P" או "N", הרכב עלול לנוע 
בדיקה  לאחר  לתאונה.  אפשרית  גרימה  תוך 
שידית בלם החניה מפועלת, אם הרכב מצויד 
ידית  הימצאות   ,DUONIC® במערכת 
ההילוכים במצב "P" חשובה במיוחד כאשר 
שימוש  כדי  תוך  מבחוץ  במנוע  שולט  אתה 

.)PTO( במעביר הכוח
• )PTO( לפני התחלת 	 נתק את מעביר הכוח 

כוח  מעביר  עם  ברכב  נהיגה  ברכב.  הנסיעה 
של  לפעולתו  לגרום  עלולה  משולב   )PTO(
הציוד המותקן תוך גרימה אפשרית לתאונה. 
זה גם עלול לגרום לשבר הציוד המותקן על 

המרכב.

שים לב:
• ההילוכים 	 תיבת  שעל   )PTO( הכוח  מעביר 

הוא התקן המאפשר "לקיחת כוח" מתיבת 
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משאבה  להנעת  בו  ושימוש  ההילוכים 
הידראולית או ציוד אחר.

• מערכת 	 פועל,   )PTO( הכוח  מעביר  כאשר 
ISS(. אם  רכב בעלי  )כלי  אינה פועלת   ISS
מעביר  הפעלת  לפני  הופעלה   ISS מערכת 
בעייתית  נראית  והפעולה   )PTO( הכוח 
מדומם  שהמנוע  משום  מסוימת  במידה 

.ISS אוטומטית, לחץ על מתג ניתוק
• וחידוש 	 אוטומטי  דיזל  חלקיקי  מסנן  חידוש 

אפשריים  אינם  בחניה  דיזל  חלקיקי  מסנן 
.)PTO( כאשר נעשה שימוש במעביר הכוח

• העברת 	  ,DUONIC® מערכת  עם  רכב  בכלי 
ידית ההילוכים לכל מצב אחר שאינו "P" או 
"N" כאשר מעביר הכוח משולב, או לחיצה על 
גורמת  בתנועה,  הרכב  בעוד   PTO מתג 
אות  ולהשמעת   PTO ביקורת  נורת  להדלקת 

אזהרה קולי )זמזם(.
מחוונים ובקרות 1

PTO 1( מתג(
הכוח  מעביר  וניתוק  לשילוב  משמש   PTO מתג 

.)PTO(
)2( מחוון צג רב תפקודי

• נעשה 	 כאשר  נדלקת   PTO

READY הביקורת  נורת 
שימוש במתג PTO לשם שילובו של מעביר 

)DUONIC® הכוח. )כלי רכב עם מערכת
• נעשה 	 כאשר  נדלקת   PTO הביקורת  נורת 

שימוש במתג PTO לשם שילובו של מעביר 
הכוח.

 כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית 2
שילוב מעביר הכח 2.1

וודא שבלם החניה מופעל.. 1
סרק . 2 במצב  נמצאת  ההילוכים  שידית  וודא 

)ניוטרל(.
החזק את דוושת המצמד לחוצה והתנע את . 3

המנוע.
לאחר שהמנוע התחמם, השאר אותו לפעול 

בסרק.
מהבהבת. . 4 אינה  הביקורת   שנורת  בדוק 

חידוש  בצע  מהבהבת,  הביקורת  נורת  אם 
מסנן חלקיקי דיזל בחניה לפני שילוב מעביר 

.)PTO( הכוח
החזק את דוושת המצמד לחוצה עד הסוף, . 5

מעביר  הפעלת  לשם   PTO מתג  על  לחץ 
הכוח.

תפקודי . 6 הרב  בצג   PTO ביקורת  שנורת  בדוק 
דוושת  של  באיטיות  שחרר  ואז  נדלקה 

.)PTO( המצמד לשם שילוב מעביר הכוח

Z21732

<LHD>

Z22173

ON

Z22174
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2.2 )PTO( ניתוק מעביר הכוח

החזק את דוושת המצמד לחוצה עד הסוף, . 1
לחץ על מתג PTO לשם ניתוק מעביר הכוח.

תפקודי . 2 הרב  בצג   PTO ביקורת  שנורת  בדוק 
כבתה.

OFF

Z22175

Z22176

Z21734

Z21735

3 DUONIC® כלי רכב עם מערכת
3.1 )PTO( שילוב מעביר הכח

וודא שבלם החניה מופעל.. 1
2 .."P" וודא שידית ההילוכים במצב
החזק את דוושת הבלמים לחוצה והתנע את . 3

המנוע.
לאחר שהמנוע התחמם, השאר אותו לפעול 

בסרק.
אם . 4 מהבהבת.  אינה  הביקורת  שנורת  בדוק 

הנורה מהבהבת, בצע חידוש מסנן חלקיקי 
.)PTO( דיזל בחניה לפני שילוב מעביר הכוח

לחץ על מתג PTO לשם הפעלתו.. 5
PTO נדלקת בצג הרב תפקודי. . 6

READY נורת הביקורת
 ,)PTO( לאחר שהושלם שילוב מעביר הכוח

.PTO תידלק נורת ביקורת

שים לב:
שלא  עשויה   PTO ביקורת  נורת  לתנאים,  בהתאם 
להידלק. אין בתופעה זו כדי להצביע על קיומה של 

חריגה.

3.2 )PTO( ניתוק מעביר הכוח
שנורות  בדוק  ניתוקו.  לשם   PTO מתג  על  לחץ 

PTO ו-PTO בצג הרב תפקודי כבות.

READY ביקורת
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FG 4 – דגמיWD מערכת

או  אחוריים(  גלגלים  )הינע   2WD בתצורת  בחר 
4WD )הינע לכל הגלגלים( כפי שנדרש על פי תנאי 
לשם  להשתמש  ניתן   4DW בתצורת  הכביש. 
משובשים  כבישים  פני  על  נוספת  משיכה 

והמכוסים קרח )באזורים הרריים לדוגמה(.

 זהירות
• רכב ה-4WD שלך מיועד לנהיגה על כבישים. 	

משובשים.  כבישים  פני  על  תמיד  תנהג  אל 
נהיגה תמידית על כבישים משובשים עלולה 

להסב נזק.
• לגלגלים 	 מסופק  הכוח   ,4WD בעל  ברכב 

צמיגים  מותקנים  אם  והאחוריים;  הקדמיים 
לא נכונים, אלו יכולים למנוע מהרכב לממש 
לתאונה.  לגרום  ואפילו  יכולותיו  מלוא  את 
צמיגים לא נכונים יכולים להיות בעלי השפעה 
רכיבי קו ההינע. אנא הקפד על  שלילית על 

אמצעי הזהירות הבאים הקשורים לצמיגים:
• וודא שכל הצמיגים הם בעלי המידות 	

המוגדרות וזהים במנוחים של יצרן, מותג 
ותבנית מדרס. היזהר במיוחד בעת 

התקנת צמיגי שלג או שימוש בצמיגי 
חורף אחרים.

• השתמש בצמיגים שאינם שונים זה מזה 	
בכל הנוגע למידת שחיקתם.

• בדוק בצורה סדירה את לחצי ניפוח 	
הצמיגים ושמור אותם מכווננים לערכים 

המוגדרים.
• כאשר יש צורך בהחלפת צמיג, החלף בו 	

זמנית את כל הצמיגים.
• שימוש בצמיגים מקוריים. אל תשנה את 	

מידת הצמיג.
• על מנת להבטיח שהצמיגים נשחקים 	

במידה שווה, הצלב אותם על פי הצורך.
לגרירת רכב, הגבה את הגלגלים הקדמיים מהקרקע 
לגלגלים  הקרוב  בקצה  ההינע  גל  את  ונתק 

האחוריים.
משטחי  על  לנהיגה  מומלצת  אינה   4WD תצורת 
עלולים  הצמיגים  שכן  ויבשים  סלולים  כביש 
להישחק בטרם עת, רעשי הגלילה עלולים להתגבר 
גם  עלולות  יותר.  גדולה  דלק  כמות  יצרוך  והרכב 
להתרחש תקלות ברכיבי קו ההינע. הקפד לנסוע 

.2WD על כבישים סלולים בתצורת
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נורות ביקורת ואזהרה 1
)1( מתג הינע קדמי

4WD 2( נורת ביקורת(
)3( טבור גלילה חופשית

 אזהרה
הגלגלים  בשני  החופשית  הגלילה  שטבורי  וודא 
כאשר  )נעילה(   "LOCK" במצב  הקדמיים 
 "FREE" במצב   ;4WD בתצורת  בוחרים 
לגלגלים  מועבר  אינו  המנוע  כוח  )חופשי(, 

הקדמיים.  עמ' 8-7

מתג הינע קדמי 1.1
לבחירת  שימוש  נעשה  הקדמי  ההינע  במתג 
בשני  רק  המשתמשת   2WD של  נסיעה  תצורת 
הגלגלים האחוריים כגלגלים מניעים או בתצורת 
ארבעת  לכל  מועבר  המנוע  כוח  שבה   4WD
הגלגלים. העבר מתג זה למצב "ON" לשם בחירת 
לשם   "OFF" למצב  אותו  העבר   ;4WD תצורת 
נדלקת  הביקורת  נורת   .2WD תצורת  בחירת 

.4WD כאשר נבחרת תצורת
• את בחירת התצורה ניתן לבצע כאשר הרכב 	

נייח וללא לחיצה על דוושת המצמד.

Z21361

<LHD>

Z19059

Z21362

Z21363
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 איך לבחור בתצורת ההינע 2
מבוקשת  הינע  תצורת  בכל  לבחור  ביכולתך 
אלו  בין  ההילוכים  תחומי  שילוב  את  ולהעביר 
המתאים  בשילוב  בחר  להלן.  בטבלה  המוצגים 

ביותר בהתאם לתנאי הנסיעה.
שילוב 
תצורה 
-תחום

נורת 
ביקורת 
מוארת

תנאי נהיגה

2WD –נהיגה בכביש רגיל

4WD

נהיגה בכבישים מכוסי 
שלג, קפואים או מכוסי 

חול, או כבישים בעייתיים 
אחרים שבהם פעולה 

בתצורת הינע לשני 
גלגלים אינה מתאימה.

החלפה בין שילובי תצורה -תחום 2.1
• 	"4WD" 2" אל/מאתWD"

בשני . 1 החופשית  הגלילה  שטבורי  וודא 
הגלגלים הקדמיים במצב "LOCK" )נעילה(.

 עמ' 8-7
2 . ON""-ה בצד  ההינע הקדמי  על מתג  לחץ 

או על צד ה-"OFF" )2WD( כאשר   ))4WD
הרכב בתנועה או נייח.

שים לב:
• אם קשה להחליף בין תצורת 2WD לתצורת 	

4WD ולהיפך, הרפה מדוושת ההאצה ולחץ 
עליה שוב בקלות. הדבר מקל על ההחלפה.

• במהלך ההחלפה בין תצורת 2WD לתצורת 	
בתצורת  להישאר  עשויה  המערכת   ,4WD
הביקורת   שנורת  לאחר  אפילו   4WD
מדוושת  הרפה  הדבר,  קרה  אם  כבתה. 
ההאצה ולחץ עליה קלות שוב. אז תתבצע 

ההחלפה.
טבור גלילה חופשית 2.2

• אפילו כאשר רכב 4WD פועל בתצורת הינע 	
לשני גלגלים כאשר כוח המנוע מועבר לשני 
הגלגלים האחוריים בלבד, הגלגלים הקדמיים 
גל  )דיפרנציאל,  מחוברים תמיד לקו ההינע 
הינע ותיבת העברה(. טבור הגלילה החופשית 
הוא התקן לשחרור הגלגלים מקו ההינע על 
מנת לאפשר להם להסתובב חופשית ולחסוך 

בכך אנרגיה ושיפור החיסכון בכוח.
• הגדר את טבור הגלילה החופשית כדלקמן:	
• כל 	 הגדר   ,2WD בתצורת  הרכב  של  להינע 

טבור גלילה חופשית למצב "FREE" )חופשי(.
• כל 	 הגדר   ,4WD בתצורת  הרכב  של  להינע 

טבור גלילה חופשית למצב "LOCK" )נעילה(.

Z21364
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כאשר נבחרת תצורת 4WD, וודא שטבורי הגלילה 
מוגדרים  הקדמיים  הגלגלים  שני  של  החופשית 
למצב "LOCK" )נעילה(. אם אחד מהם, או שניהם, 
לארבעת  ההינע  )חופשי(,   "FREE" במצב  יהיו 

הגלגלים איננו אפשרי.

 אזהרה
• הגלילה 	 טבורי  אחד  עם  תנהג  אל  לעולם 

החופשית במצב "FREE" )חופשי( והשני 
שכזה  מצב  )נעילה(.   "LOCK" במצב 

מסוכן ביותר.
• לאחר נסיעה, טבור הגלילה החופשית עשוי 	

להיות מאוד חם. אל תיגע בו.

בתצורת  3 השימוש  אופן  על  המלצות 
4WD

נהיגה  לשם   4WD בתצורת  בוחר  אתה  כאשר 
בכבישים  או  בוצית(,  או  חולית  )קרקע  בשטח 
כדי  זהירות  נקוט משנה  או קפואים,  מכוסי שלג 

להימנע מהפעלה לא נכונה.
כאשר  3.1 בהם  לנקוט  שיש  זהירות  אמצעי 

4WD בוחרים בתצורת
• תחושת 	 לחוש  עשוי  אתה   4WD בתצורת 

לזו  בהשוואה  ההגה  גלגל  של  שונה  תנועה 
גלגל  את  בזהירות  הפעל   .2WD שבתצורת 
ההגה עד שתקבל תחושה מלאה של פעולת 

.4WD
• בעת ביצוע פניה חדה על כביש יבש במהירות 	

מצב  להיווצר  יכול   ,4WD בתצורת  נמוכה 
המזכיר את המצב השורר בעת בלימה. מצב 
זה נקרא "בלימת פנייה חדה" ונגרם על ידי 
לאורכם  נעים  הגלגלים  שארבעת  העובדה 
זו  תופעה  שונה.  רדיוס  בעלי  מעגלים  של 
כדי  בתופעה  אין   .4WD לרכיב  מוגבלת 
אם  חריגים.  תנאים  של  קיומם  על  להצביע 
ליישר את  או  ביכולתך  זה,  חווה מצב  אתה 

.2WD גלגל ההגה או להחליף לתצורת
נהיגה על כבישים מכוסי שלג או קפואים 3.2

בחר בתצורת 4WD בהתאם לתנאי השלג או פני 
הכביש. התחל לנסוע באיטיות. מומלץ השימוש 

בשרשראות שלג או בצמיגי חורף.
 עמ' 11-4

 זהירות
על  להתקין  ניתן  השרשראות  את   ,FG בדגמי 
הגלגלים הקדמיים או האחוריים אולם יש להימנע 
אסור  בלבד.  הקדמיים  הגלגלים  על  מהתקנתם 
באלו  לא  במיוחד  בשרשראות,  רפיון  שיהיה 
נהיגה  בעת  הקדמיים.  הגלגלים  על  המותקנות 
בתצורת הינע לשני גלגלים )2WD(, ניתן להתקין 

את השרשראות על הגלגלים האחוריים.
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נהיגה על קרקע חולית או בוצית 3.3
• בחר בתצורת 4WD אם אתה מוצא שהדבר 	

לאחר  רק  זאת  עשה  אולם  ומתאים  נכון 
לנסוע  התחל  הבוץ.  או  החול  מצב  בדיקת 
באיטיות. סע במהירויות נמוכות תוך שמירה 

על מהירות קבועה ככל האפשר.
• פתאומית 	 בלימה  מהירה,  מהאצה  הימנע 

לגרום  יכולים  אלו  שכן  חדות  ופניות 
להיתקעות הרכב בחול או בבוץ, תוך אובדן 

האפשרות של חילוץ עצמי ממצב זה.
• דרך 	 נהיגה  בזמן  יעילות  צמיגים  שרשראות 

בוץ עמוק.
• תנאים בוציים הם בדרך כלל קשים לנסיעה 	

כדי  עמוק.  בבוץ  היתקעות  סכנת  וישנה 
האפשר  ככל  לאט  תמיד  נהג  זאת,  למנוע 
את  ובדוק  מהרכב  צא  הצורך  ובמידת 

התנאים.
טיפוס בעליות תלולות 3.4

את  במלואו  לנצל  מנת  על   4WD בתצורת  בחר 
מומנט המנוע. בחר במסלול שיש בו את מינימום 
הטיפוס  בתחילת  והמהמורות.  החול  האבנים, 

ובסיומה, עדיפים שיפועים מתונים.
ירידה משיפועים תלולים 3.5

• בחר בתצורת 4WD ורד באיטיות תוך שימוש 	
בבלימת המנוע כך שהגלגלים לא יחליקו.

• להחלקת 	 לגרום  יכולה  מהירה  בלימה 
ברכב.  שליטה  באובדן  ולהסתיים  הגלגלים 

בדוק את תנאי הכביש לפני הירידה במורד.
• הימנע מהחלפת הילוכים בעת ירידה במורד. 	

בחר מראש בהילוך הגבוה ביותר ושמור עליו 
עד לגמר הירידה.

חציית נהר 3.6

 זהירות
• אל תנהג בתוך מים. נהיגה במים יכולה לגרום 	

לבעיות הבאות:
• מים יכולים לחדור לסרנים הקדמיים 	

והאחוריים.
• מים יכולים לחדור לנתיכי הזרם הגבוה תוך 	

גרימה לקצר ולפריצת אש כתוצאה מכך.
• לעולם אל תחליף הילוכים תוך כדי חציית נהר.	

למרות שלתצורת 4WD יש יתרונות רבים, היא לא 
נועדה לנהיגה בתוך מים. אם אין כל ברירה אחרת 
 4WD ויש הכרח לנסוע בתוך מים, בחר בתצורת
ונהג כמתואר להלן וצא מהמים בהקדם האפשרי.

לאחר נהיגה בתוך מים, דאג מיידית לבדיקת הרכב 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך 

.MITSUBISHI FUSO
• וסע 	 רדודים  הכי  המים  בו  במסלול  בחר 

באיטיות כדי למנוע היווצרות גלים.
• את 	 בדוק  המים,  מכשול  חציית  לאחר 

הבלמים. אם הבלמים אינם פועלים ביעילות, 
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סע באיטיות ולחץ קלות על דוושת הבלמים 
כדי לייבש את הבלמים, תוך המשך שמירה 
או  שמלפנים  הרכב  כלי  מפני  ערנות  על 

מאחור.
• לאחר חציית מכשול המים, בדוק את מערכת 	

החשמל לקיומן של בעיות כלשהן אשר יתכן 
ונגרמו על ידי המים. כמו כן שים לב להמלצות 
את  המתארות  להלן  המשנה  בפסקאות 
בעת  בהם  לנקוט  שיש  הזהירות  אמצעי 

.4WD בחירת תצורת
אם נהגת בתוך מים מתוך הכרח 3.7

• אם נהגת מתוך הכרח בתוך מים, דאג מיידית 	
לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

.MITSUBISHI FUSO שירות
• ההילוכים, 	 תיבת  המנוע,  את  מיידית  בדוק 

תיבת ההעברה ושמן הדיפרנציאל. אם השמן 
הקפד  במים.  מזוהם  הוא  חלבי,  נראה 

להחליפו.  עמ' 7-9
• אם המים חדרו לאת הנהג, יבש את השטיחים 	

וכד'. השארתם של אלו רטובים עלולה לגרום 
להיווצרות חלודה.

לאחר נהיגת שטח, הקפד לבדוק את הנקודות  3.8
הבאות:

• ידי 	 על  שנגרמו  נזקים  של  לקיומם  בדוק 
אבנים וכד'.

• פועלים 	 הבלמים  אם  הבלמים.  את  בדוק 
ברמה ירודה, דאג לבדיקתם במוסך מורשה, 
.MITSUBISHI FUSO מומלץ במרכז שירות

• המתלים 	 קפיצי  את  וכן  ההינע  גל  את  גרז 
הקדמי והאחורי.  עמ' 12-18

 ESP® מערכת 
)מערכת בקרת יציבות( 

של  משולבת  בקרה  מבצעת   ESP®-ה מערכת 
השגת  לשם  המנוע  והספק  גלגל  כל  בלימת 

הבאים:
• בעלי 	 רכב  כלי  התהפכות  סכנת  הפחתת 

מרכז כובד גבוה.
• משטחי 	 על  החלקה  של  הסכנה  הפחתת 

כביש חלקלקים
בנוסף, מסופקים התפקודים הבאים:

• 	)ASR( ווסת מניעת סבסוב
מערכת ASR מונעת את סבסוב הגלגלים המניעים 
כביש  משטחי  או  קרח  מכוסי  כבישים  פני  על 
נסיעה  להתחלת  אפשרות  מתן  תוך  חלקלקים 
חלקה ומיטוב האצת הרכב, יציבות אורכית וכושר 
עם  בשילוב  פועלת  המערכת  בעליה.  טיפוס 

.ESP® מערכת
• עזר בלימה	

כאשר נדרשת בלימה חזקה, כמו באותם המקרים 
בהם מופעלת בלימת חירום או שירד לחץ הריק 
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המסייע  נוסף  כוח  מספק  זה  תפקוד  )וואקום(, 
לנהדג ללחוץ על דוושת הבלמים.

• בקרת מומנט התנגדות	
אם הגלגלים המניעים מתחילים להחליק במהלך 
בלימת מנוע, תפקוד זה מפקח על מומנט המנוע 

כדי למנוע את סבסוב הגלגלים ושיפור הבטיחות.

 אזהרה
מערכת ה-ABS אינה יכולה להתגבר על מגבלות 
אל  הרכב.  של  והבלימה  ההפעלה  ביצועי  של 
באחריותך  המערכת;  על  מדי  יותר  תסמוך 
להחליט ולקבוע את מצב הכביש ותנאי אחרים 
בטיחות  להבטיח  כדי  מספקת  במידה  ולהאט 
בעת נהיגה על כבישים חלקלקים או לפני כניסה 

לפנייה.

 זהירות
מנהיגה  הימנע  פועלת,   ASR מערכת  אם  אפילו 
ונקוט תשומת לב מספקת אשר תבטיח  רשלנית 

את הבטיחות בנסיעה על כבישים חלקלקים.

שים לב:
• 	 Daimler ®ESP הוא סימן מסחרי רשום של 

.AG
• ®ESP פירושה מערכת בקרת יציבות	

מחוונים ובקרות 1

<LHD>

Z22178
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ASR/ESP® 1( מתג ניתוק(
 .ESP® מתג זה משמש לנטרול זמני של תפקוד 
ינוטרלו   ,ASR/ESP® ניתוק  מתג  על  תלחץ  אם 
אלו  תפקודים  כאשר   .ASR-ו  ESP® תפקודי 

. ASR
OFF ESP ו-

OFF מנוטרלים הצג הרב תפקודי יציג 
)2( תצוגת ביקורת ואזהרה בצג הרב תפקודי

ASR, יופיע בצג הרב  כאשר יש תקלה במערכת 
 ASR-ו  ESP® תפקודי  כאשר   . ASR

SYS תפקודי 
 . ASR

OFF ו-  ESP
OFF יראה  תפקודי  הרב  הצג  מנוטרלים, 

הרב  בצג  יופיע  פועלת,   ASR מערכת  כאשר 
.ASR תפקודי

ESP 3( נורת ביקורת(
נדלקת כאשר מערכת ®ESP פועלת.

)4( נורת אזהרה 
.ESP® נדלקת כאשר יש תקלה במערכת



8-13   

בעת  2 בהם  לנקוט  שיש  זהירות  אמצעי 
ביצוע בדיקות ושירות

 אזהרה
כאשר החלקים הבאים מצריכים תיקון או שינוי, 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך  היוועץ 
MITSUBISHI FUSO. אם מבוצעים תיקונים או 
עשויה   ESP® מערכת  מתאימים,  לא  שינויים 

שלא לפעול כתקנה תוך גרימה לתאונה.
• התקנת ציוד שמע )אודיו(	
• שירות למערכת ההיגוי	
• שינוי יחס תמסורת הדיפרנציאל	

דוגמה לשינוים לא מתאימים
• שינוי מידת גלגל	
• שינוי במערכת ההיגוי	
• שינוי של המתלים	
• של 	 והאוריינטציה  ההתקנה  מיקום  שינוי 

.ESP® או שינוי חיישני ESP® חיישני
• תפקודי 	 על  המשפיעים  אחרים  שינויים 

.ESP® בקרת מערכת

כאשר נעשה שימוש במתקן בדיקה גלילי לבדיקת 
במוסך  היוועץ  הרכב,  מהירות  או  הבלימה  כוח 
 MITSUBISHI שירות  במרכז  מומלץ  מורשה, 

.FUSO
אמצעי זהירות בזמן נסיעה 3

• כאשר מערכת ®ESP פועלת, מהירות המנוע 	
יכולה לפחות ללא קשר למידת הלחיצה על 

דוושת ההאצה.
• ויהיה 	 יתכן  חלקלקים,  כביש  משטחי  על 

מערכת  כאשר  אפילו  היגוי,  בתיקוני  הכרח 
®ESP פועלת.

• על 	 חריג  עומס  להפעיל  יכול  כבר  מטען 
מערכת הבלמים. השתמש בבלימת המנוע 
יתר  משימוש  והימנע  הפליטה  ובלימת 
ארוכים  מורדות  לאורך  הבלמים  בדוושת 

וחלקלקים.
• כלי רכב המצוידים במערכת ®ESP ותפקוד 	

ASR, מבטיחים האצה טובה יותר על משטחי 
מערכת  ללא  רכב  כלי  מאשר  חלקלקים 
®ESP, אולם ביצועי הבלימה זהים כמו בכלי 

.ABS רכב עם
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הפעלה 4
תנאי הפעלה 4.1

מערכת ®ESP עשויה לפעול כאשר:
• נהיגה 	 בעת  נסיעה  נתיבי  מחליף  אתה 

במהירות גבוהה,
• להימנע 	 כדי  בפתאומיות  סוטה  אתה 

ממכשול,
• אתה נכנס לפנייה בלי להאט במידה מספקת,	

או
• כאשר אתה נוהג על כביש מכוסה שלג, קפוא 	

או משטח כביש חלקלק.

 זהירות
ולא לפעול בצורה  ®ESP עלולה להיכשל  מערכת 

יעילה כאשר:
• מהירות הרכב חורגת מהמגבלה,	
• הרכב פועל במהירות נמוכה,	
• המטען הועמס בצורה לא שווה,	
• צמיג נקור או שקוע,	
• ברכב פוגעות רוחות צד, או	
• הבלמים מצריכים שירות.	

הפעלה 4.2
• החיישנים 	 כאשר  פועלת   ESP® מערכת 

המותקנים על הרכב מאתרים היגוי פתאומי, 
בקרות  החלקה.  או  חזקה  רוחבית  תאוצה 
ובהספק  בבלמים  שולטות   ESP® מערכת 

המנוע במהלך פעולה זו.
כאשר מערכת ®ESP פועלת, נורת הביקורת 

של ESP דולקת.
• הגלגלים 	 כאשר  פועלת   ASR מערכת 

המניעים מסבסבים על כבישים מכוסי שלג, 
קפואים או חלקלקים.

המנוע  הספק  על  מפקחת   ASR מערכת 
 ASR מערכת  כאשר  פעולתה.  במהלך 

.ASR פועלת, יופיע בצג הרב תפקודי

 זהירות
במצב  מצוי  הרכב  פועלת,   ESP® מערכת  כאשר 
בלתי יציב. נקוט תשומת לב מספקת בתנאים אלו.

5 ESP®/ASR מתג ניתוק

 זהירות
®ASR/ESP תוך כדי  אין להשתמש במתג ניתוק 

נהיגה רגילה.

שים לב:
ינוטרלו   ,ASR/ESP® ניתוק  מתג  על  תלחץ  אם 
לנטרל  מנת  על   .ASR-ו  ESP® תפקודי  זמנית 
®ESP, השתמש במתג ניתוק  זמנית את תפקוד 

.ASR / ESP ®

Z22179



8-15   

• 	ESP® נטרול מערכת
נטרול  לשם   ASR/ESP® ניתוק  מתג  על  לחץ 
תפקוד ®ESP. כאשר תפקוד ®ESP מנוטרל, הצג 

.ASR OFF-ו ESP OFF הרב תפקודי יציג

Z22180

Z22181

Z22182

• 	ESP® ביטול ניתוק
לחץ שוב על מתג ניתוק ®ASR/ESP לשם ביטול 
מדומם  המנוע  אם   .ASR/ESP® תפקוד  ניתוק 
תופעל  היא  מנוטרלת,   ESP® מערכת  כאשר 
אוטומטית עם ההתנעה מחדש של המנוע. כאשר 
 ESP OFF פועלת, נורות הביקורת ESP® מערכת

ו-ASR OFF כבות.

נורת אזהרה 6
אם נדלקה נורת האזהרה  או שמופיע בצג הרב 
תפקודי ASR SYS תוך כדי נסיעה, יתכן ויש תקלה 
ב-®ESP. עצור את הרכב במקום בטוח ובצע את 

הבדיקות הבאות.
• דומם את המנוע והתנע אותו מחדש.	
• אינה 	 הביקורת  נורת  או  האזהרה  נורת  אם 

כבית לאחר נהיגה למרחק מסוים או שנורת 
היא  אולם  כבתה  האזהרה  או  הביקורת 
נדלקת שוב כעבור פרק זמן מסוים, יתכן ויש 
תקלה במערכת ®ESP. דאג לביצוע התיקון 
הנדרש במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 

.MITSUBISHI FUSO

דיפרנציאל מוגבל החלקה 

בנוסף לתפקיד הדיפרנציאל הרגיל, הדיפרנציאל 
הנדרש  מיוחד,  תפקיד  ממלא  ההחלקה  מוגבל 
הגלגלים  כאשר  פנייה.  מבצע  הרכב  כאשר 
מתחילים לסבסב על משטח חלק, הדיפרנציאל 
ההינע  כוח  מרבית  את  מספק  ההחלקה  מוגבל 
לגלגל שאינו מסבסב ובאופן זה עוצר את הסבסוב 
באופן אוטומטי ומספק כוח משיכה לרכב. תפקוד 
נוסעים על כבישים משובשים או  יעיל כאשר  זה 

מכוסי שלג ושימושי בעת חציית שטחים בוציים.
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 אזהרה
כאשר אתה מגביה את הרכב מצד אחד, לצורך 
אל  לעולם  אחרת,  לכל מטרה  או  גלגל  החלפת 
תסובב את הגלגל המוגבה. דבר זה מסוכן כיוון 
שהכוח מועבר לגלגל שעל הקרקע והרכב עלול 

לנוע.

Z09031

Z22183

 זהירות
אם רכבך מצויד בדיפרנציאל מוגבל החלקה, מסוג 
מצמד רב דיסקות, השתמש אך ורק בשמן המיוחד, 

המיועד לדיפרנציאלים מוגבלי החלקה.

שים לב:
ניתן לזהות רכב בעל דיפרנציאל מוגבל החלקה 
באמצעות מדבקות אזהרה )1( המודבקות על ידי 

מושב הנהג ועל בית הסרן האחורי.

פעולות הדיפרנציאל מוגבל ההחלקה מתרחשות 
לנקודות  לב  לשים  מומלץ  אך  אוטומטי,  באופן 

הבאות:
• על 	 יתר  לחיצת  חלקים,  משטחים  פני  על 

לרכב  גורמת  פניה  בזמן  ההאצה  דוושת 
למען  זאת  זכור  איזונו.  את  ולאבד  להחליק 

בטיחותך.
• או 	 שונה  אוויר  לחץ  בעלי  בצמיגים  שימוש 

הימניים  הגלגלים  בין  שונה,  חיצוני  קוטר 
והשמאליים, עלול לגרום למשיכת הרכב לצד 
אחד בעת ההאצה או לשחיקה לא אחידה של 
על  בקביעות  הצמיגים  את  בדוק  הצמיגים. 
ואלו  שמאל  בצד  אשר  שבאלו  לוודא  מנת 
ולהם  לחצים  לאותם  מנופחים  ימין  שבצד 

אותו קוטר חיצוני.
• אם 	 שווה.  בצורה  המטען  משקל  את  פזר 

המטען כבד יותר מאחור, תגבר מעט נטיית 
הרכב לנוע בקו ישר.
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מערכת מניעת נעילה של הגלגלים 
)ABS(

>ABS כלי רכב עם<
אם  או  חלקלקים  כבישים  על  ברכב  נוהגים  אם 
מפעילים אותו ללא מטען או עם מטען קל בלבד, 
לחיצה  בעת  ולהחליק  להינעל  יכולים  הגלגלים 
דוושת הבלמים. ה-ABS היא מערכת  חזקה על 
הגלגלים  נעילת  את  המונעת  מחשב  מבוקרת 
אחד  בכל  הבלימה  כוח  בקרת  ידי  על  וזאת 

מהגלגלים.
המחלקת   ,EBD עם  משולבת   ABS-ה מערכת 
כוח הבלימה בהתאם למשקל  נכונה את  בצורה 
פעולת  את  להשהות  ויכולה  סרן  כל  על  הפועל 
ה-ABS לנקודה שמעבר לה כל הגלגלים ננעלים.

 אזהרה
• אפילו מערכת ה-ABS אינה יכולה לנטרל 	

מגבלות של ביצועי ההפעלה והבלימה של 
של  נכונה  להערכה  אחראי  אתה  הרכב. 
הכביש ושל תנאים אחרים ולנהיגה בטוחה 

על משטחים חלקים.
• מערכת ה-ABS אינה מקצרת את מרחק 	

הבלימה. אל תסמוך יותר מדי על המערכת 
ושמור על מרחקי עקיבה בטוחים.

 זהירות
אם אתה מתעתד להתקין ציוד שמע, אנא צור קשר 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  מוסך  עם 

.MITSUBISHI FUSO
המלצות נהיגה 1

שים לב:
• ונורת 	  ABS-ה במערכת  תקלה  יש  אם 

 ABS תפקודי  אין  דלוקה,  שלה  האזהרה 
זמינים. אפילו אם קרו תנאים אלו, הבלמים 
פועלים כתקנם. אם נורת האזהרה נשארת 
מורשה,  במוסך  הרכב  לתיקון  דאג  דלוקה, 
.MITSUBISHI FUSO מומלץ במרכז שירות

• 	 Electronic“ פירושו   EBD של  הקיצור 
בלימה  )חלוקת   "Brakeforce Distribution

אלקטרונית(.
• באמצעים 	 לנקוט  מסוגל  להיות  מנת  על 

מידיים בכל מצב המערב פעולת ABS, עליך 
שהן  התפעוליות  תכונותיה  את  להכיר 

כדלקמן:
• על פני משטח כביש רגיל, יתכן ומערכת 	

אינך  כאשר  אפילו  תפעל   ABS-ה
ומערכת  יתכן  הבלמים.  את  מפעיל 
הגלגלים  על  רק  תפעל   ABS-ה

Z16072
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חזקה  בלימה  של  במצבים  האחוריים 
יחסית על פני כבישים יבשים, אם הרכב 
אינו טעון או שהוא נושא מטען קל. אין 
מצב  של  קיומו  על  להצביע  כדי  בכך 
חריג כלשהו. אם לוחצים עוד יותר על 
שמערכת  לאחר  הבלמים  דוושת 
ה-ABS פעלה על הגלגלים האחוריים, 
יעלה  בגלגלים הקדמיים  כוח הבלימה 
כתוצאה  הבלימה  מרחק  קיצור  תוך 

מכך.
• כאשר 	 אפילו  פועלת   ABS-ה מערכת 

הגלגלים אינם נעולים. המערכת מבצעת את 
מהירות  חישת  ידי  על  ההכרחית  הבקרה 
הרכב ומידת ההאטה, במטרה למנוע נעילה 

מחלטת של הגלגלים.
• צורך 	 אין  בפעולה,   ABS-ה מערכת  כאשר 

הכרחי "לנפח" את דוושת הבלמים )לחיצה 
דוושת  על  שלוש  או  מפעמיים  יותר  של 
הבלמים(, שכן המערכת מכווננת אוטומטית 
את כוחות הבלימה. אם "תנפח" את דוושת 
יש  שכן  יתארך  הבלימה  מרחק  הבלמים, 
פעולות  במהלך  הדוושה  את  לשחרר 

ה-"ניפוח,.
הפעלת דוושת הבלמים 1.1

כאשר מערכת ה-ABS בפעולה, החזק את דוושת 
הבלמים לחוצה כנדרש.

כאשר מערכת ה-ABS פועלת, אתה עשוי לחוש 
רעידות מאוד קלות או איטיות דרך דוושת הבלמים 
אולם אין באלו כדי להצביע על קיומה של תקלה. 
המשך ללחוץ על דוושת הבלמים. אתה עשוי לחוש 
אות  או לשמוע  הרכב  קלות של מרכב  ברעידות 
קולי של מנוע חשמלי פועל. תנאים אלו נגרמים על 
ידי פעולתה התקינה של המערכת ואינם מצביעים 

על תקלה כלשהי.
מרחק בלימה 1.2

פני  לתנאי  בהתאם  משתנה  הבלימה  מרחק 
בשלג  המכוסה  כביש  או  חצץ  כביש  על  הכביש. 
עמוק, מרחק הבלימה עשוי להיות ארוך יותר בכלי 
רכב המצוידים במערכת ABS בהשוואה לכלי רכב 

.ABS ללא
פעולת גלגל ההגה 1.3

לחוש  עשוי  אתה  חזקה,  בלימה  של  במקרה 
שהרכב מושך מעט ימינה או שמאלה. אם קורה 
הדבר כאשר הגלגלים בצד אחד נמצאים על קרח 
או על משטח חלקלק אחר בעוד שהגלגלים בצד 
הנסיעה  כיוון  את  לתקן  עליך  יהיה  לא,  האחר 

בעזרת גלגל ההגה.
1.4 ABS-הידלקות נורת האזהרה של ה

אם נדלקת נורת האזהרה של מערכת ה-ABS, יש 
מערכת  שתפקוד  למרות  במערכת.  תקלה 
פועלת  הבלמים  מערכת  זמין,  אינו   ABS-ה

כתקנה.    עמ' 6-28

Z14700
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מחבר גרור ושקע גרור

 אזהרה
אם לגרור יש שרשראות בטיחות, התקן את הווים 
שרשראות  את  לחבר  והקפד  ברכבך  )אופציה( 
ימנעו  הבטיחות  שרשראות  לווים.  הבטיחות 
בלתי  התנתקות  של  במקרה  חמורות,  תאונת 

מכוונת של הגרור.

• לחיבור 	 משמש  כדורי(  )סוג  הגרור  מחבר 
ולגרירת גרור. ניתן להשתמש בו לשם גרירת 

גרור במשקל מרבי של 3.5 טון.
• שקע הגרור מספק מתח לפנסי הגרור.	

קוטב 13סוג שקע הגרור

• במצב 	 ההתנעה  מתג  את  למקם  הקפד 
"LOCK" )נעילה( לפני חיבור או ניתוק הגרור.

• הגורר 	 שהרכב  וודא  הגרור,  חיבור  לאחר 
מאתר את הגרור על ידי הצבת מתג ההתנעה 
דוושת  על  לחיצה  מכן  ולאחר   "ON" במצב 

הבלמים למשך שנייה אחת לפחות.
• הגרור 	 לחיבור/ניתוק  בנוגע  להוראות 

והשימוש בו, עיין בספר הוראות ההפעלה של 
הגרור.

שים לב:
• לאחר חיבור הגרור, הפעל את התאורה ואת 	

דוושת  על  ולחץ  הפנייה  איתות  מתגי 
ודא שכל הפנסים נדלקים בצורה  הבלמים. 

תקינה בגורר ובגרור כאחת.
• לפני חיבור גרור, בדוק לקיומם של חופשים 	

חופשים  וישנם  במידה  הגרירה.  במאחז 
בו  תשתמש  אל  הגרירה,  במאחז  כלשהם 
ודאג לבדיקתו במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

.MITSUBISHI FUSO שירות
נהיגה עם גרור מחובר 1

• הבט כל הזמן על תנועת הגרור.	
• כאשר מפנים את הרכב שמאלה או ימינה או 	

שנוהגים בו סביב פניות חדות, הגרור יטלטל 
בחוזקה לכיוון פנים. הבא תנועה הזו בחשבון 

בעת תמרון הרכב.
• למנוע 	 כדי  האט  במורד,  נסיעה  בשעת 

זה  דבר  הגורר.  הרכב  את  לדחוף  מהגרור 
חשוב במיוחד לגבי מורדות מפותלים.

 תופעת "מספרת" 2
שתתאפשר  כך  תוכנן  לגרור  הגורר  בין  החיבור 
פעולת סיבוב צירים מבצעים ברכב פעולות היגוי. 
לפיכך, על משטחי כבישים חלקים, סיבוב פתאומי 
לראש  לגרום  עשויים  פתע  בלימת  או  הגה  של 
לעבר  ולנוע  הגרור  חיבור  כנגד  להסתובב  הגורר 
זו, הידועה כ"תופעת מספרת",  הגרור. התנהגות 

מסוכנת מאוד.

Z13227



8-20      טיפול בציוד מיוחד
מניעת תופעת ה-"מספרת" 2.1

• הימנע מבלימת פתע ומסיבוב פתאומי של 	
גלגל ההגה. באופן עקבי, נהיגה זהירה אמורה 
על  פתאומית  בלחיצה  הצורך  את  לבטל 
גבוהות,  במהירויות  נוהגים  כאשר  הבלמים. 
בעקומות, במורדות ועל משטחים מושלגים, 
משטחים  על  או  רטובים  קרח,  מכוסי 
להימנע  במיוחד  הקפד  אחרים,  מחליקים 
מעצירה פתאומית והורדת הילוך )כולל דילוג 

על הילוכים בעת הורדת הילוך(.
האט  להחליק,  מהגלגלים  למנוע  כדי 
המנוע  בבלם  שימוש  ידי  על  בהדרגתיות 

ובבלם הפליטה ביחד.
• היגוי 	 פעולות  זמנית  בו  תבצע  אל  לעולם 

חדות ולחיצה פתאומית על הבלמים, הדבר 
מסוכן מאוד.

• כוח לא מאוזן על בלם הגלגל עלול להוביל 	
לתופעת המספרת, לכן, הקפד לבצע באופן 

סדיר בדיקות ופעולות אחזקה.
• שטחי 	 את  מפחית  הצמיגים  של  יתר  ניפוח 

המגע בין הצמיג לבין הכביש וגורם לגלגלים 
להחליק מוקדם יותר. הקפד שכל הצמיגים 

יהיו מנופחים בלחץ המומלץ.
 חניה 3

לגרור, הקפד  גרור מחובר  חונה עם  כאשר אתה 
להפעיל את בלם החניה של הגרור, בנוסף לבלם 
החניה של הגורר. כמו כן, זכור להציב סדים )זמינים 
 MITSUBISHI שירות  במרכז  או  מורשה  במוסך 

FUSO( בגלגלים.
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9-2      חימום ומיזוג אוויר

פתחי אוויר קדמיים

כוונון כיוון זרימת האוויר 1
• כוונן את כיוון זרימת האוויר מעלה/מטה מכל 	

הכפתור  הזזת  ידי  על  האוויר  מפתחי  אחד 
או  מעלה  הכנף  הטיית  או   )1( מעלה/מטה 

מטה )2(.
• כיוון זרימת האוויר שמאלה/ימינה 	 כוונן את 

מכל אחד מפתחי האוויר על ידי לחיצה על 
צידו הימני או השמאלי של פתח האוויר.

• סגור כל פתח אוויר על ידי הזזת הכפתור או 	
הכנף מטה עד הסוף. פתח האוויר נפתח אם 

הכפתור או הכנף מוזז מעלה.

שים לב:
השמשה  בין  לכשהם  חפצים  מהנחת  הימנע 
את  יחסמו  אלו  שכן  המכשירים  ללוח  הקדמית 
זרימת האוויר ההכרחית בכיוון השמשה הקדמית.

Z21365

Z21366
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פתחי אוויר אחוריים 

>תא צוות<
אוויר  1 במיזוג  ברכב המצויד  אוויר  פתחי 

אחורי

Z22184

Z22185

 כוונון כיוון זרימת האוויר 2
• כיוון זרימת האוויר שמאלה/ימינה 	 כוונן את 

מכל אחד מפתחי האוויר על ידי לחיצה על 
צידו הימני או השמאלי של פתח האוויר.

• סגור כל פתח אוויר על ידי הזזת הכפתור או 	
הכנף מטה עד הסוף. פתח האוויר נפתח אם 

הכפתור או הכנף מוזז מעלה.



9-4      חימום ומיזוג אוויר

מחמם

שים לב:
המחמם משתמש בחום שנוצר על ידי נוזל קירור 
עוד  כל  זמין  יהיה  לא  חם  אוויר  כן,  על  המנוע. 

טמפרטורת נוזל הקירור אינה גבוהה מספיק.
לוח בקרה 1

Z21999

)1( בורר תצורה
)2( בורר מהירות מאוורר

)3( בורר טמפרטורה
)4( לחצן בורר מקור אספקת האוויר
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בורר מהירות מאוורר 1.1
בורר מהירות המאוורר מאפשר לך להפסיק את 
מארבעת  אחת  בכל  ולבחור  המאוורר  פעולת 

מהירויות המאוורר.
0: מופסק

1: בריזה קלה
2: זרימה חלשה
3: זרימה בינונית
4: זרימה חזקה

Z21037

Z22000

Z22314

בורר טמפרטורה 1.2
)1( כדי להגביר את  סובב את הבורר בכיוון החץ 
טמפרטורת האוויר ובכיוון החץ )2( כדי להפחיתה.

לחצן בורר מקור אספקת האוויר 1.3
האוויר  אספקת  מקור  בורר  לחצן  על  לחיצה 
מאפשרת לך להחליף בין אוויר פנימי ממוחזר לבין 
מיחזור  תצורת  נבחרה  אם  חיצוני.  אוויר  הכנסת 

)סחרור( אוויר, נורת הביקורת )1( בלחצן נדלקת.
• אוויר חיצוני	

השתמש בתצורה זו בתנאי תפעול רגילים.
• מיחזור אוויר	

האוויר החיצוני  זו כאשר  השתמש בתצורה 
חנייה  בעת  זו  בתצורה  שימוש  מלוכלך. 
מאפשרת לך למנוע כניסת אבק לתא הנהג.

 זהירות
שימוש בתצורת המיחזור לפרק זמן ממושך יהפוך 
את האוויר למעופש. אם קרה הדבר, החלף לתצורת 

אוויר חיצוני.

שים לב:
• בתנאים 	 נהיגה  בעת  חיצוני  באוויר  בחר 

רגילים.
• שימוש בתצורת מיחזור לפרק זמן ממושך, 	

לחלונות  תגרום  גבוהה,  הלחות  כאשר 
להתכסות באדים.



9-6      חימום ומיזוג אוויר
בורר תצורה 1.4

בפתחים  לבחור  כדי  התצורה  בבורר  השתמש 
הרצויים שדרכם יזרום האוויר.

•  להזרמת האוויר לפלג הגוף העליון	
. הצב את בורר התצורה במצב 

Z21367

Z21368

Z21369

Z21370

Z21371

• העליון 	 הגוף  לפלג  אוויר  להזרמת   
ולרגליים

. הצב את בורר התצורה במצב 

•  להזרמת אוויר לרגליים	
. הצב את בורר התצורה במצב 

•  להזרמת אוויר לכיוון הרגליים והשמשה 	
הקדמית

. הצב את בורר התצורה במצב 

•  להזרמת אוויר לשמשה הקדמית	
. הצב את בורר התצורה במצב 
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שימוש בבקרות 2
לחימום תא הנהג 2.1

במצב  או  במצב   התצורה  בורר  את  הצב 
.

Z22001

Z22002

Z22003

Z22004

ואוויר  2.2 הראש  לכיוון  יזרום  קריר  שאוויר  כדי 
חמים יזרום לכיוון הרגליים

במצב  או  במצב   התצורה  בורר  את  הצב 
.

להסרת אדים מהשמשה הקדמית 2.3
ברצונך  אם   . במצב  התצורה  בורר  את  הצב 
להסיר במהירות את האדים מהשמשה, השתמש 
בבורר מהירות המאוורר ובחר במהירות במרבית; 
לבחור  כדי  הטמפרטורה,  בורר  בחוגת  השתמש 

בטמפרטורה מרבית.

לאוורור תא הנהג 2.4
הצב את בורר מקור אספקת האוויר למצב אוויר 

. חיצוני ואת בורר התצורות במצב 
נורת  אוויר,  למיחזור  מתחלפת  התצורה  כאשר 

הביקורת )1( במתג כבית.

ניקוי מסנן האוויר 3
נקה את מסנן האוויר כל 6 חודשים

לתקלות  לגרום  עלול  באבק  הסתום  אוויר  מסנן 
במנוע המאוורר.

 עמ' 12-91
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מיזוג אוויר ידני 

 אזהרה
לעולם אל תשאיר ילדים לבד בתא הנהג, במיוחד 
יסבלו  הם  פועלת.  האוויר  מיזוג  מערכת  כאשר 
מטמפרטורות פניות גבוהות במיוחד, אם המזגן 

יפסיק לפעול בטעות.

 זהירות
במטרה להגן על הסביבה, במערכת מיזוג האוויר 
שאינו   HFC-134a בקרר  שימוש  נעשה  ברכבך 
מזיק לשכבת האוזון. כיוון שמילוי המערכת בקרר 
הקפד  הרגילה,  מהשיטה  השונה  שיטה  מחייב 
 MITSUBISHI לפנות למוסך, מומלץ מרכז ישרות

.FUSO

שים לב:
• המחמם מנצל את החום המופק על ידי נוזל 	

קירור המנוע. על כן, אוויר חם לא יהיה זמין כל 
גבוהה  אינה  הקירור  נוזל  טמפרטורת  עוד 

מספיק.
• התקן סרק מהיר מגביר במעט את מהירות 	

שימוש  נעשה  כאשר  המנוע  של  הסרק 
באוויר.

• דיזל 	 חלקיקי  מסנן  חידוש  מבוצע  כאשר 
בחניה, תעלה טמפרטורת תא המנוע, קרוב 
מיזוג  מערכת  לעצירת  גרימה  תוך  לוודאי 
האוויר. אתה עשוי לחוש ביצועי מיזוג אוויר 
על  להצביע  כדי  בכך  אין  אולם  מופחתים, 
חריגה כלשהי. מערכת מיזוג האוויר תחדש 
לאחר  מיד  פעולתה  את  אוטומטית 
לערכים  תרד  המנוע  תא  שטמפרטורת 
חלקיקי  מסנן  חידוש  תהליך  בסיום  רגילים 

הדיזל.
• התקן סרק מהיר מגביר במעט את מהירות 	

הסרק של המנוע כאשר נעשה שימוש במיזוג 
האוויר.

• אל תשחרר את הקרר לאטמוספרה. כאשר 	
הרכב,  גריטת  או  שירות  עקב  דרוש,  הדבר 
מרכז  מומלץ  מורשה,  מוסך  עם  התייעץ 
הסרת  לשם   MITSUBISHI FUSO שירות 

הקרר בצורה נאותה.
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לוח בקרה 1

Z22312

)1( בורר תצורה
)2( בורר מהירות מאוורר

)3( בורר טמפרטורה
)4( לחצן בורר מקור אספקת האוויר

)5( לחצן מזגן אוויר

Z21037

Z22313

בורר מהירות מאוורר 1.1
בורר מהירות המאוורר מאפשר לך להפסיק את 
מארבעת  אחת  בכל  ולבחור  המאוורר  פעולת 

מהירויות המאוורר.
0: מופסק

1: בריזה קלה
2: זרימה חלשה
3: זרימה בינונית
4: זרימה חזקה

בורר טמפרטורה 1.2
)1( כדי להגביר את  סובב את הבורר בכיוון החץ 
טמפרטורת האוויר ובכיוון החץ )2( כדי להפחיתה.
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לחצן בורר מקור אספקת האוויר 1.3

האוויר  אספקת  מקור  בורר  לחצן  על  לחיצה 
מאפשרת לך להחליף בין אוויר פנימי ממוחזר לבין 
מיחזור  תצורת  נבחרה  אם  חיצוני.  אוויר  הכנסת 

)סחרור( אוויר, נורת הביקורת )1( בלחצן נדלקת.
• אוויר חיצוני	

השתמש בתצורה זו בתנאי תפעול רגילים.
• מיחזור אוויר	

האוויר החיצוני  זו כאשר  השתמש בתצורה 
חניה  בעת  זו  בתצורה  שימוש  מלוכלך. 
כניסתו של אבק לתא  מניעת  מאפשר את 

הנהג.

 זהירות
שימוש בתצורת המיחזור לפרק זמן ממושך יהפוך 
את האוויר למעופש. אם קרה הדבר, החלף לתצורת 

אוויר חיצוני.

שים לב:
• בתנאים 	 נהיגה  בעת  חיצוני  באוויר  בחר 

רגילים.
• שימוש בתצורת מיחזור לפרק זמן ממושך, 	

לחלונות  תגרום  גבוהה,  הלחות  כאשר 
להתכסות באדים.

• כאשר 	 האוויר  בחירת  מתג  על  לוחצים  אם 
לא  ההגדרה   ,)OFF( סגור  ההתנעה  מתג 

תשתנה עם פתיחת )ON( מתג ההתנעה.

Z22314

Z22315

Z21367

לחצן מיזוג אוויר 1.4
לחיצה על לחצן מיזוג האוויר מפעילה את המזגן, 
הכולל תכונות של קירור והסרת לחות. במצב זה, 
נורת הביקורת )1( בלחצן נדלקת. לחיצה נוספת 
על לחצן מיזוג האוויר מפסיקה את פעולת המזגן.

שים לב:
• אם לוחצים על מתג מיזוג האוויר כאשר מתג 	

יתחיל  לא  המזגן   ,)OFF( סגור  ההתנעה 
לפעול עד לפתיחת )ON( מתג ההתנעה.

• כאשר 	 האוויר  מיזוג  מתג  על  לוחצים  אם 
המאוורר,  מהירות  בורר  את   )OFF( סוגרים 
בורר  להעברת  עד  לפעול  יתחיל  לא  המזגן 

מהירות המאוורר למצב פעולה.

בורר תצורה 1.5
בפתחים  לבחור  כדי  התצורה  בבורר  השתמש 

הרצויים שדרכם יזרום האוויר.
•  להזרמת האוויר לפלג הגוף העליון.	

. הצב את בורר התצורה במצב 
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•  לזרימת אוויר בכיוון השמשה הקדמית	
. הצב את בורר התצורה במצב 

Z21368

Z21369

Z21370

Z21371

Z22322

• 	. הצב את בורר התצורה במצב 
העליון  הגוף  לפלג  אוויר  להזרמת   

ולרגליים

• 	. הצב את בורר התצורה במצב 
 להזרמת אוויר לרגליים

•  להזרמת אוויר לשמשה הקדמית	
. הצב את בורר התצורה במצב 

שימוש בבקרות 2
לחימום תא הנהג 2.1

במצב  או  במצב   התצורה  בורר  את  הצב 
.
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ואוויר  2.2 הראש  לכיוון  יזרום  קריר  שאוויר  כדי 

חמים יזרום לכיוון הרגליים
במצב  או  במצב   התצורה  בורר  את  הצב 

.

Z22328

Z22327

Z22324

Z22325

להסרת אדים מהשמשה הקדמית 2.3
ברצונך  אם   . במצב  התצורה  בורר  את  הצב 
להסיר במהירות את האדים מהשמשה, השתמש 
בבורר מהירות המאוורר ובחר במהירות במרבית; 
לבחור  כדי  הטמפרטורה,  בורר  בחוגת  השתמש 

בטמפרטורה מרבית.

לאוורור תא הנהג 2.4
הצב את בורר מקור אספקת האוויר למצב אוויר 
כאשר   . במצב  התצורות  בורר  ואת  חיצוני 
התצורה מתחלפת למיחזור אוויר, נורת הביקורת 

)1( במתג כבית.

לקירור תא הנהג 2.5
לחץ על מתג מיזוג האוויר כדי להפעיל את המזגן 
ולאחר מכן השתמש בחוגת בקרת הטמפרטורה, 
 )1( הביקורת  נורת  נוחה.  טמפרטורה  לכוונן  כדי 

תידלק בזמן שהמזגן פועל.

ניקוי מסנן האוויר 3
נקה את מסנן האוויר כל 6 חודשים

מסנן אוויר סתום עלול לגרום לביצועי מיזוג אוויר 
לקויים ולתקלה במנוע המאוורר.

 עמ' 12-91
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מיזוג אוויר אוטומטי לחלוטין

 אזהרה
לעולם אל תשאיר ילד לבד בתוך הרכב. אם מיזוג 
כלשהי,  מסיבה  לפעול  מפסיק  האוויר 
לגרום  ויכולה  תעלה  הרכב  בתוך  הטמפרטורה 

למכת חום, למשל.

 זהירות
במטרה להגן על הסביבה, במערכת מיזוג האוויר 
שאינו   HFC-134a בקרר  שימוש  נעשה  ברכבך 
מזיק לשכבת האוזון. מאחר ומילוי המערכת בקרר 
הקפד  הרגילה,  מזו  שונה  שיטה  מצריכה  זה 
שירות  למרכז  מורשה  קרוב,  למוסך  להתקשר 

MITSUBISHI FUSO לקבלת שירות למערכת.

שים לב:
• נוזל קירור מהמנוע משמש ביחידת החימום.	

לא  היחידה  נמוך,  הקירור  נוזל  מפלס  אם 
תהיה מסוגלת להפיק אוויר חם כאשר תהיה 

דרישה לכך.
• דיזל 	 חלקיקי  מסנן  חידוש  מבוצע  כאשר 

בחניה, תעלה טמפרטורת תא המנוע, קרוב 
מיזוג  מערכת  לעצירת  גרימה  תוך  לוודאי 
האוויר. אתה עשוי לחוש ביצועי מיזוג אוויר 
על  להצביע  כדי  בכך  אין  אולם  מופחתים, 
חריגה כלשהי. מערכת מיזוג האוויר תתחיל 
מיד כאשר  רגילה  בצורה  אוטומטית  לפעול 
טמפרטורת תא המנוע תרד לערכים רגילים 

בסיום תהליך החידוש.
• אל תשחרר את הקרר לאטמוספירה. כאשר 	

יש צורף כתוצאה משירות או גריטת הרכב, 
היוועץ עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
MITSUBISHI FUSO לשם הסרה מסודרת 

של הקרר.
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)1( בורר פתחי יציאת האוויר
)2( בורר כוונון ספיקת האוויר

)3( בורר טמפרטורה
)4( בורר מקור אספקת האוויר

)5( מתג מיזוג האוויר
שימוש אוטומטי במיזוג האוויר 1
1 .."AUTO" הצב את בורר ספיקת האוויר למצב

Z22471

Z21055

Z22472

באמצעות . 2 הרצויה  הטמפרטורה  את  הגדר 
את  לכוונן  יכול  אתה  הטמפרטורה.  בורר 

.27°C-17° לC הטמפרטורה לערך שבין
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למצב . 3 האוויר  יציאת  פתחי  בורר  את  הצב 
"AUTO". פתחי יציאת האוויר )למעט וכולל(, 
של   "OFF" או   "ON" מצב  האוויר,  ספיקת 
מכווננים  האוויר  ובורר  האוויר  מיזוג 

אוטומטית.

Z21057

Z21374

Z22473

Z21060

כוונון . 4 בורר  את  הצב  הפעולה,  להפסקת 
.OFF ספיקת האוויר למצב

שים לב:
• אל תניח חפצים על חיישן קרינת השמש )1( 	

ואל תכסה אותו משום שהדבר ימנע מפעולת 
הקרינה  את  בחשבון  להביא  האוויר  מיזוג 

הסולרית.
• את 	 תפעיל  אם   ,"AUTO" פעולת  במהלך 

יציאת  פתחי  בורר  האוויר,  ספיקת  בורר 
התפקוד  האוויר,  בורר  מתג  או  האוויר, 
השונים  התפקודים  עדיפות.  ייטול  המופעל 

מזה המופעל יפוקחו אוטומטית.
• אינה 	 האוויר  בורר  של  האוטומטית  הבקרה 

פועלת כאשר מיזוג האוויר אינו פועל.
שימוש ידני במיזוג האוויר 2

• פעולה 	 במהלך  כנדרש.  בורר  כל  הפעל 
אוטומטית )AUTO(, התפקוד המופעל ייטול 

עדיפות.
• יפוקחו 	 המופעל  מזה  השונים  התפקודים 

אוטומטית.
• כוונון 	 בורר  את  הצב  הפעולה,  להפסקת 

.OFF ספיקת האוויר למצב

הסרת אדים מהשמשה הקדמית 2.1
• כאשר תסובב את בורר פתחי יציאת האוויר 	

אוטומטית  יפעל  האוויר  מיזוג   , למצב 
ובורר מקור אספקת האוויר מועבר למצב של 

יניקת אוויר חיצוני.
• הקדמית, 	 מהשמשה  מהירה  אדים  להסרת 

מרבי  למצב  האוויר  ספיקת  בורר  את  הצב 
מרבית  טמפרטורה  הגדר  מכן  ולאחר 

באמצעות בורר הטמפרטורה.

מניעת חדירה של אוויר מזוהם לתוך הרכב 2.2
• לחץ על בורר מקור אספקת האוויר לבחירת 	

מצב של מיחזור אוויר.
• מיחזור 	 לתצורת  מתחלפת  התצורה  כאשר 

אוויר, נורת הביקורת במתג נדלקת.
• התצורה 	 המתג,  על  שתלחץ  פעם  בכל 

לבין  חיצוני  באוויר  אוורור  בין  מתחלפת 
מיחזור האוויר שברכב.
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שים לב:
• כאשר בורר מקור אספקת האוויר ובורר כוונון 	

ספיקת האוויר במצב "AUTO", ומופעל מתג 
משתנה  האוויר  בורר  תפקוד  האוויר,  בורר 

לתצורה ידנית.
• 	 ,"AUTO" להעברת תפקוד בורר האוויר למצב

את  או  האוויר  יציאת  פתחי  בורר  את  סובב 
השונה  למצב  האוויר  ספיקת  כוונון  בורר 
שוב  אותו  סובב  מכן  ולאחר   "AUTO"-מ

."AUTO" למצב
• באופן רגיל, השתמש בתצורת אוורור באוויר 	

חיצוני.
• משתמש 	 אתה  אם  גבוהה,  הלחות  כאשר 

זמן  לפרק  מיחזור  בתצורת  האוויר  במיזוג 
ארוך, סביר להניח שיוצר עיבוי על השמשה 

הקדמית.

שינוי ספיקת האוויר 2.3
כוונון  בורר  את  סובב  האוויר,  ספיקת  להגברת 
האוויר,  ספיקת  ולהפחתת  ימינה  האוויר  ספיקת 

סובב את הבורר שמאלה.
)1(: זרימה חזקה

)2(: זרימה חלשה

Z21061

הסרת לחות )יבוש( ומיזוג אוויר 2.4
לחיצה על לחצן מיזוג האוויר מפעילה את המזגן, 
הכולל תכונות של קירור והסרת לחות. במצב זה, 
נורת הביקורת )1( בלחצן נדלקת. לחיצה נוספת 
על לחצן מיזוג האוויר מפסיקה את פעולת המזגן.

Z22474

שינוי תצורת פתחי האוויר הנבחרת 2.5
בכל פעם שתסובב את בורר פתחי יציאת האוויר, 

פתחי האוויר הנבחרים משנים מצב.
•  הזרמת אוויר בכיוון פלג הגוף העליון	

Z21377
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•  הזרמת אוויר בכיוון הרגליים	

•  הזרמת אוויר בכיוון פלג הגוף העליון 	
והרגליים

Z21378

Z21379

Z21380

Z21381

Z21068

•  הזרמת אוויר בכיוון הרגליים והשמשה 	
הקדמית

•  הזרמת אוויר בכיוון השמשה הקדמית	

הפסקת כל הפעולות 2.6
.OFF הצב את בורר ספיקת האוויר למצב
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הפסקת כל הפעולות 2.7

אוויר  מסנן  חודשים   6 כל  האוויר  מסנן  את  נקה 
לקויים  אוויר  מיזוג  לביצועי  לגרום  עלול  סתום 

ולתקלה במנוע המאוורר.
 עמ' 12-91
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מיזוג אוויר אחורי 

 אזהרה
לעולם אל תשאיר ילדים לבד בתא הנהג, במיוחד 
יסבלו  הם  פועלת.  האוויר  מיזוג  מערכת  כאשר 
מטמפרטורות פניות גבוהות במיוחד, אם המזגן 

יפסיק לפעול בטעות.

 זהירות
במטרה להגן על הסביבה, במערכת מיזוג האוויר 
שאינו   HFC-134a בקרר  שימוש  נעשה  ברכבך 
מזיק לשכבת האוזון. מאחר ומילוי המערכת בקרר 
זה מצריכה שיטה שונה מזו הרגילה, הקפד ליצור 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  מוסך  עם  קשר 

MITSUBISHI FUSO לשם טיפול במערכת.

שים לב:
• כאשר נעשה שימוש במיזוג האוויר האחורי, 	

במקביל.  פועל  הקדמי  המזגן  את  השאר 
האוויר  את  לקרר  יכול  אינו  האחורי  המזגן 

אלא אם המזגן הקדמי פועל.
• דיזל 	 חלקיקי  מסנן  חידוש  מבוצע  כאשר 

בחניה, תעלה טמפרטורת תא המנוע, קרוב 
מיזוג  מערכת  לעצירת  גרימה  תוך  לוודאי 
האוויר. אתה עשוי לחוש ביצועי מיזוג אוויר 
על  להצביע  כדי  בכך  אין  אולם  מופחתים, 
מיזוג האוויר תחזור  חריגה כלשהי. מערכת 
מיד כאשר טמפרטורת  אוטומטית לפעולה 
תא המנוע תרד לערכים רגילים בסיום תהליך 

חידוש מסנן חלקיקי דיזל.
• אל תשחרר את הקרר לאטמוספירה. כאשר 	

יש צורך בטיפול או בגריטת הרכב, היוועץ עם 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  מוסך 
של  נאות  ריקון  לשם   MITSUBISHI FUSO

הקרר.
• והאחורית 	 הקדמית  האוויר  מיזוג  מערכות 

משתמשות באותה יחידת קירור. במקרה של 
מיזוג  מערכת  של  היעילות  ברמת  ירידה 
ביחידת  הקרר  מפלס  את  בדוק  האוויר, 

הקירור הכלולה במערכת הקדמית.

שימוש בבקרות 1
)1( מתג הפעלה

)2( לחצני בחירת תצורה
)3( לחצני בחירת מהירות המאוורר

)4( מנוף בקרת טמפרטורה
או  מהמתגים  אחד  כאשר  תידלק  פנימית  נורה 

."ON" הלחצנים לעיל במצב Z08887
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1.1 Power מתג

מאוורר  את  מפעילה   Power מתג  על  לחיצה 
מערכת המיזוג האחורית. במצב זה, נורת הביקורת 
במתג נדלקת. לחיצה נוספת על המתג מפסיקה 
הביקורת  נורת  זה,  במצב  המאוורר.  פעולת  את 

במתג כבית.

Z08888

Z22186

Z22187

לחצני בחירת תצורה 1.2
לבחור  כדי  התצורה  בחירת  בלחצני  השתמש 

בפתחים האוויר הרצויים שדרכם יזרום האוויר.
•  להזרמת האוויר לפלג הגוף העליון	

. לחץ על לחצן בחירת תצורה 

• העליון 	 הגוף  לפלג  אוויר  להזרמת   
ולרגליים

. לחץ על לחצן בחירת תצורה 
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•  להזרמת אוויר לרגליים	
. לחץ על לחצן בחירת תצורה 

Z22188

Z08893

Z08894

לחצני בחירת מהירות המאוורר 1.3
מהירויות   3 לבחור  לך  מאפשרים  אלו  לחצנים 
 )1( הביקורת  נורת  לחוץ,  לחצן  כאשר  מאוורר. 

באותו הלחצן נדלקת.
LO: זרימה חלשה
M: זרימה בינונית
HI: זרימה חזקה

מנוף בקרת טמפרטורה 1.4
העבר את מנוף בקרת הטמפרטורה לכיוון צד )1( 
להגברת טמפרטורת האוויר ולצד )2( להפחתתה.
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 שימוש בבקרות 2
חימום 2.1

לכיוון  מוזרם  חם  אוויר  חימום,  פעולת  בזמן 
הרגליים.

1 ..ON 1( למצב( Power העבר את מתג
בחר בטמפרטורה נוחה על ידי החלקת מנוף . 1

בקרת הטמפרטורה )2(.
– בדרך . 2  )3( לחץ על לחצן בחירת התצורה 

."ON" כלל לחצן  – למצב
על . 3 לחיצה  ידי  על  האוויר  ספיקת  את  כוונן 

לחצן בחירת מהירות המאוורר הרצויה )4(.

Z22188

Z22189

קירור 2.2
בזמן פעולת קירור, אוויר קר זורם לכיוון הראש.

במצב . 1 הנהג  של  האוויר  מיזוג  שמתג  וודא 
."ON"

2 ..ON למצב )Power )1 העבר את מתג
3 . )2( הטמפרטורה  בקרת  מנוף  את  החלק 

הנוחה  הטמפרטורה  הפקת  לשם  כנדרש 
ביותר.

לחץ על לחצן בחירת התצורה  )3( למצב . 4
.ON

על . 5 לחיצה  ידי  על  האוויר  ספיקת  את  כוונן 
לחצן בחירת מהירות המאוורר הרצויה )4(.
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הסרת לחות -ייבוש 2.3
לשם  האוויר  את  מקררת  האוויר  מיזוג  מערכת 
הסרת לחות ומחממת אותו שוב באמצעות מחמם 
לפני שחרורו דרך פתחי האוויר. השתמש בתצורת 
הפעלה זו כאשר עושה הרושם שהאוויר לח מדי, 

לדוגמה, במזג אוויר גשום.
במצב . 1 הנהג  של  האוויר  מיזוג  שמתג  וודא 

."ON"
2 ..ON 1( למצב( Power העבר את מתג
3 . )2( הטמפרטורה  בקרת  מנוף  את  הזז 

למיקומו האמצעי.
בחר בפתחי יציאת האוויר הרצויים באמצעות . 4

המאוורר  במהירות  ובחר  הבחירה  לחצני 
מהירות  בחירת  לחצני  באמצעות  הרצויה 

המאוורר )3(.

מיחזור אוויר 2.4
להסתחרר  לאוויר  מאפשרת  זו  הפעלה  תצורת 

בתוך תא הנהג.
1 ..ON 1( למצב( Power העבר את מתג
2 . )2( הטמפרטורה  בקרת  מנוף  את  הצב 

במיקום של טמפרטורה נמוכה.
בחר בשילוב טמפרטורת היציאה המבוקשת . 3

ואת   )3( התצורה  בורר  לחצן  באמצעות 
ספיקת האוויר באמצעות לחצן בחירה )4(.

 ניקוי מסנן האוויר 3
6 חודשים. מסנן  כל  לנקות את מסנן האוויר  יש 
מיזוג  לביצועי  לגרום  עלול  באבק  הסתום  אוויר 

אוויר ירודים ולתקלה במנוע המאוורר.
 עמ' 12-91

Z08897

Z08898
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מצת סיגריות

מתג  כאשר  הסיגריות  במצת  להשתמש  ניתן 
ההתנעה במצב פתוח )"ON"( או במצב אביזרים 

.)"ACC“(
הוא  הסוף.  עד  פנימה  הסיגריות  מצת  את  דחוף 
יקפוץ לאחור במהרה, למצב המקורי, והליבה שלו 

תהיה אדומה וחמה. משוך החוצה והשתמש בו.

 אזהרה
• אל תחזיק את מצת הסיגריות במצב לחוץ 	

פנימה שכן הדבר עלול לגרום לו להתחממות 
יתר.

• 	 30 בתוך  החוצה  קופץ  אינו  המצת  אם 
שניות בקירוב, דבר מה אינו תקין. אם הדבר 
אם  שכן  בידך  החוצה  אותו  משוך  קורה, 
לגרום  עלול  הוא  השקע,  בתוך  תשאירו 

לפריצת אש.
בצורה  לפעול  אם מצת הסיגריות מפסיק 
תקינה, הפסק את השימוש בו והבא אותו 
במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך  לתיקון 

.MITSUBISHI FUSO שירות
• לחוץ 	 כשהמצת  רכבך,  את  תעזוב  אל 

פנימה. הדבר עלול לגרום לפריצת אש.
אל תניח לילד לגעת במצת הסיגריות.

• הילד עלול להיכוות.	
• מצת 	 של  המתכתיים  בחלקים  תיגע  אל 

הסיגריות. אתה עלול להיכוות.
• לעולם אל תשתמש במצת סיגריות של רכב 	

מתוכנן  ברכבך  הסיגריות  מצת  אחר. 
לאספקת מתח של 12 וולט. אל תשתמש 

במצת סיגריות 24 וולט.
• אם מצת הסיגריות מתעוות, חובה להחליפו 	

 MITSUBISHI של  מקורי  סיגריות  במצת 
החוצה  יקפוץ  לא  מעוות  מצת   .FUSO

בחופשיות ועלול לגרום לפריצת אש.
• שנועדו 	 חשמל  בהתקני  תשתמש  אל 

עלולים  שאלו  המצת,  לשקע  להתחבר 
לגרום לעומס יתר על המעגלים החשמליים 
ולחימום יתר של החיווט. זה יכול גם להסב 

נזק לחלקו הפנימי של שקע המצת.
• אם חודרים מים לשקע מצת הסיגריות, הם 	

אש  ולפריצת  לקצרים  לגרום  יכולים 
מצת  שקע  לניקוי  דאג  מכך.  כתוצאה 
במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך  הסיגריות 

.MITSUBISHI FUSO שירות

Z21383
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מאפרות

הסר ורוקן את המאפרות כאשר הן מתמלאות.

 אזהרה
• וודא 	 למאפרות,  אותם  שתכניס  לפני 

היטב  סגור  כבויים.  והגפרורים  שהסיגריות 
פתוחה  מאפרה  השארת  המאפרות.  את 
החום  שכן  אש  לפריצת  לגרום  עלולה 
להצית  עלול  הגפרורים  או  מהסיגריות 

חומרים המצויים במאפרה.
• וגפרורים. 	 הנח במאפרה רק בדלי סיגריות 

רוקן את המאפרה לפני שהיא מתמלאת עד 
הדחוסים  מדי,  רבים  שבדלים  כיוון  הסוף, 

בתוך המאפרה, עלולים להתלקח.
• דרך 	 החוצה,  סיגריה  בדלי  תזרוק  אל 

אחראי  בלתי  הוא  שהדבר  כיוון  החלונות, 
כלפי הסביבה ועלול לגרום להצתה.

• בשעת ניקוי המאפרה, אל תכה בה בחפץ 	
אם  להישבר.  עלולה  היא  שכן  קשיח, 
בה  להשתמש  הפסק  נשברה,  המאפרה 
שימוש  חדשה.  במאפרה  אותה  והחלף 

במאפרה שבורה עלול לגרום לפריצת אש.

בדלת  1 ומאפרה  הנהג  בדלת  מאפרה 
הנוסע

• לשימוש במאפרה, הרם את המכסה שלה.	
• את 	 החזק  המאפרה,  את  לרוקן  כשברצונך 

המכסה ומשוך את כל המאפרה כלפי מעלה, 
לשם הסרתה.

Z21384

<Type 1>

Z22191

 מאפרה אחורית בדגם תא כפול 2
• כדי 	 כלפיך,   )1( המאפרה  מכסה  את  משוך 

להשתמש בה.
• את 	 דחוף  המאפרה,  את  לרוקן  כשברצונך 

הקפיץ )2( כלפי מטה ומשוך את המאפרה 
החוצה, כלפיך.

• להתקנתה חזרה, הכנס את חלקה התחתון 	
אל תוך המסילה ולאחר מכן, לחץ את הקפיץ 

)2( ודחוף את המאפרה למקומה.
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ווים לתליית מעילים

Z21385

>דגמים אחרים שאינם בעלי תא צוות<
ברצונך  אם  מעילים,  לתליית  בווים  השתמש 

לתלות בגדים או פריטים דומים.

סוככי שמש

סוכך השמש מגן על עיניך מפני השמש. שנה את 
הזווית על פי הצורך. שחרר את הקצה הפנימי של 
סוכך השמש וסובב אותו הצדה, כדי להפחית את 
השמש,  סוכך  של  האחורי  בצידו  מהצד.  הסנוור 

בצד הנהג, קיים מחזיק כרטיסים.

תאורה פנימית

כאשר  הפנימית/ות,  במנורה/ות  להשתמש  ניתן 
מתג ההתנעה במצב כלשהו.

 אזהרה
אל תשאיר תאורה פנימית או פנסי זרקור דולקים 
ידי  על  המוקרן  האור  אחרת,  הנסיעה.  במהלך 
המשטחים הפנימיים יוצרים דמויות על השמשה 
הקדמית העלולות לשבש את ראייתך לפנים, תוך 

הגברת הסכנה לתאונה.

Z08840

Z21386
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 זהירות
אם תשאיר את התאורה הפנימית דלוקה לפרק זמן 
ארוך, כשהמנוע אינו פועל, הדבר עלול לרוקן את 
המצבר במידה שלא ניתן יהיה להתניע את המנוע.

Z21387

Z21388

Z11389

תאורה פנימית 1
• 	"ON" מצב

התאורה דולקת, ללא קשר למצב הדלתות.
• מצב•“	"	

כלשהי  דלת  פתיחת  עם  נדלקת  התאורה 
וכבית עם סגירתה.

מתעמעמת  התאורה  מודמם,  המנוע  אם 
וכבית תוך 10 שניות מרגע סגירת הדלת.

• 	"OFF" מצב
התאורה כבויה, ללא קשר למצב הדלתות.

 תאורה פנימית עם פנסי זרקור מובנים  2
>כלי רכב בעלי תאורה פנימית עם פנסי 

זרקור מובנים<
• 	"ON" מצב

התאורה הפנימית דולקת, ללא קשר למצב 
הדלתות.

• מצב•“	"	
התאורה הפנימית נדלקת עם פתיחת דלת 

כלשהי וכבית עם סגירתה.
מתעמעמת  התאורה  מודמם,  המנוע  אם 

וכבית תוך 10 שניות מרגע סגירת הדלת.
• 	"OFF" מצב

למצב  קשר  ללא  כבויה,  הפנימית  התאורה 
הדלתות.

אלו  ממתגים  אחד  אם   )1( זרקורים  מתגי 
לחוץ, נדלקת תאורת הזרקור בצד שבו המתג 
לחוץ. התאורה כבית כאשר לוחצים שוב על 

המתג.

תאורה פנימית אחורית – דגמי תא צוות 3
• 	"ON" מצב

המנורה דולקת, ללא קשר למצב הדלתות.
• מצב•“	"	

כלשהי  דלת  פתיחת  עם  נדלקת  התאורה 
מודמם,  המנוע  אם  סגירתה.  עם  וכבית 
שניות   10 תוך  וכבית  התאורה מתעמעמת 

מרגע סגירת הדלת.
• 	"OFF" מצב

התאורה כבויה, ללא קשר למצב הדלתות.
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תאורת מדרגות

• עם פתיחת דלת, תאורת המדרגות נדלקת. 	
תאורת המדרגות כבית עם סגירת הדלת.

• דקות 	 כ-5  לאחר  כבית  המדרגות  תאורת 
לאחר פתיחת דלת באחד מהתנאים הבאים:

• מוציאים את מפתח ההתנעה.	
• דוושת הבלמים אינה לחוצה.	

שים לב:
תאורת המדרגות אינה כבית בעוד תאורת החירום 

מהבהבת.

מראה פנימית

מטף כיבוי אש 

את  להפיק  תוכל  שבו  למצב  המראה  את  כוונן 
הראות הטובה ביותר לאחור.

יבשה  כימית  אבקה  מסוג  הוא  האש  כיבוי  מטף 
והוא משמש בדלקות בדרגה א', ב' ו-ג'. מטף כיבוי 
בשלבים  הנמצאות  לדליקות  יעיל  זה  אש 

ההתחלתיים.

Z21736

Z22192

Z22193

 אזהרה
• המדבקה 	 שעל  ההוראות  את  בעיון  קרא 

המודבקת על מטף כיבוי האש אשר מפרטת 
שתהיה  כך  הנכון,  והיישום  השימוש  את 

מוכן לכבות דלקה אפשרית.
• החלף את החומר הכימי לפני פקיעת מועד 	

חיי השירות הפעיל שלו.
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תאים לחפצים קטנים

<RHD>

Z22194

 אזהרה
אל תשתמש בקונסולה ובמדף, להחזקת פריטים 
העלולים להתגלגל כאשר הרכב בתנועה. פריטים 

אלו עלולים להוות סכנה, עקב הפרעה לנהיגה.

 זהירות
אל תתיז מים על תא הכפפות )12( והמגש )13( 
ואל תניח בתוכם חפצים רטובים. נתיכים, ממסרים 
ורכיבים חשמליים אחרים ממוקמים מתחת לתא 

הכפפות והמגש.
אם רכיבים אלו נחשפים למים, מערכת החשמל של 

הרכב עלולה להינזק.

)1( מדף עליון

 אזהרה
פריטים  להחזקת  העליון,  במדף  תשתמש  אל 
הרכב  כאשר  להתגלגל.  העלולים  או  ו/  כבדים 
מתחיל בנסיעה ונעצר, פריטים אלו יכולים ליפול 

ולגרום לפציעות.

)2( תא אנכי
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מתלה   )3(
>דגמים אחרים שאינם תא צוות<

Z21390

תיבת קונסולה מרכזית   )6(
>FEA למעט דגם<

כיס >רכבים בעלי הגה ימני<   )7(
 FEA >למעט  אחורית  בדופן  קונסולה  תיבת    )8(

ודגמי תא צוות<

Z21391

Z21737

כיס בדלת   )4(

מגש מרכזי   )5(
>דגמים אחרים שאינם תא צוות<

מחזיק כוסות   )9(
משוך  הכוסות,  במחזיקי  להשתמש  כדי 
אותם החוצה. כשאינם בשימוש, החזק אותם 

סגורים.

 אזהרה
תכולת הכוס או הפחית, המוחזקים בתוך מחזיק 
הכוסות, עלולה להישפך בשעה שהרכב בתנועה. 
היזהר מכוויות אם תכולתם היא משקאות חמים.

 זהירות
• אתה 	 כאשר  משקאות  לשפוך  שלא  היזהר 

כל  מייד  נגב  הכוסות.  במחזיק  משתמש 
משקה שנשפך.

• אל תשפוך מים או נוזל כלשהו על המתגים 	
והציוד החשמלי אשר סביב מושב הנהג שכן 
ציוד חשמלי רטוב עלול להתקלקל ואף לגרום 
לפריצת אש. אם תשפוך נוזל או משקה על 
הרכב  לבדיקת  דאג  חשמליים,  מכשירים 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך 

.MITSUBISHI FUSO
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מאפרת מושב אחורי  )10(
כאשר זו מקופלת, ניתן להשתמש במשענת 

גב המושב האחורי כבמדף/מגש.
מצוידת  האחורי  המושב  גב  משענת 
בה  להשתמש  לך  המאפשרת  בתפסנית 

כבלוח כתיבה.

Z22225

Z21738

Z21394

כיס תחתון  )11(

שים לב:
במתכוון,  שלא  משהו  התחתון  לכיס  הפלת  אם 
כדומת עט, הוצא אותו דרך אחד החורים ואז פתח 
התחתון  הפנימי  החלק  של  הצדדים  שני  את 

באמצעות מוט דק וארוך, או חפץ דומה אחר.

תא כפפות עם מנעול    )12(
)1( נעילה

)2( שחרור נעילה

מגש >כלי רכב עם מגש<  )13(
)2DIN( תיבה עם דלתית כיסוי  )14(

כיס  )15(
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שימוש ברדיו

מתג  כאשר  )אופציה(  ברדיו  להשתמש  ניתן 
ההתנעה פתוח או במצב "אביזרים".

 זהירות
שהמנוע  בשעה  ארוך,  זמן  לפרק  ברדיו  השימוש 

מודמם, עלול לרוקן את המצבר.

• השימוש 	 לפני  החוצה,  האנטנה  את  משוך 
ברדיו.

דחוף את האנטנה פנימה, כאשר היא עלולה 
לגרום להפרעה, לדוגמה -בעת הרכנת תא 

הנהג.

Z13179
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נוזל קירור

• במערכות 	 ממלאים  המפעל,  את  בעוזבן 
הקירור של כלי הרכב נוזל קירור מקורי מסוג 

.FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT
קיפאון  מניעת  של  יכולות  משלב  זה  תוסף 
ומניעת חלודה, כדי להגן בצורה מספקת על 
מערכת הקירור, מפני קיפאון. יחד עם זאת, 
תחילת  שלפני  מומלץ  נוסף,  ביטחון  למען 
עונת החורף, תפנה למוסך מורשה, מומלץ 
כדי   ,MITSUBISHI FUSO שירות  למרכז 
בריכוז  תוסף  יש  הקירור  שבנוזל  שבידוק 

המתאים.
• לו 	 שהוסיפו  קירור  בנוזל  להשתמש  הקפד 

FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT או 
תחליף מקביל בריכוז המומלץ.

12-50  

שמן מנוע

נמוכות  עולה בטמפרטורות  צמיגות שמן המנוע 
-במיוחד  המנוע  את  להתניע  קשה  ולפעמים 
מוקדם בבוקר. על כן, השתמש בשמן מנוע בעל 

צמיגות המתאימה לתנאי האקלים.
 עמ' 21-12

דלקים

סולר רגיל נקרש בטמפרטורות שמתחת לנקודת 
הקיפאון ולא ניתן להתניע את המנוע.

אם אתה מתוכנן להגיע לאזור קר, מומלץ לתדלק 
את הרכב, כדי שיצרוך יותר ממחצית הדלק בשעה 
יאפשר לך לתדלק מחדש,  שתגיע ליעדך. הדבר 
בסולר בעל דרגה המתאימה לתנאי האקלים הקר.

כאשר מחנים את הרכב לאחר מילוי 
AdBlue®

קר  אוויר  במזג  מתרוקן  האוריאה  מיכל  כאשר 
ואתה עומד להחנות את הרכב, בצע את ההליך 

הבא לפני החניה.
• 	 "LOCK" למצב  ההתנעה  מתג  את  העבר 

)נעילה( או "ON" )פתוח(.
• המתן עד שנורת האזהרה/ביקורת כבית.	
• לאחר שנורת האזהרה/ביקורת כבתה, הוצא 	

את מפתח ההתנעה.  עמ' 1-6
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המלצות נוספות להפעלה במזג 
אוויר קר

• מתג 	 את  סובב  מתניע,  אינו  המנוע  אם 
או  )אביזרים(   "ACC" למצב  ההתנעה 
"LOCK" )נעילה( על מנת לאושש את פעולת 
המצבר והמתן 30 שניות לפני ניסיון ההתנעה 

הבא.
• ככל שהטמפרטורה יורדת, כך יורדים ביצועי 	

המצבר.
• בדוק את מפלס האלקטרוליט במצבר ואת 	

המשקל הסגולי שלו.  עמ' 12-85
 ,250C—כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל
סיכה/נוזלים  בחומרי  להשתמש  חובה 
הידראוליים מיוחדים לאזורים קרים. לפרטים, 
שירות  למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה 

.MITSUBISHI FUSO
• החלף את נוזל ניקוי השמשה הקדמית בנוזל 	

את  למנוע  כדי  קר,  לאקלים  המתאים 
קפיאתו. כאשר אתה קובע את ריכוז הנוזל, 

פעל אל פי הוראות היצרן.

 זהירות
לעולם אין להשתמש בנוזל קירור מנוע או כבנוזל 

ניקוי שמשות. זה עלול להזיק לצבע הרכב.
• קשתות 	 ואת  הגחון  את  בדוק  פעם,  מדי 

הכנפיים; אם יש צורך, הסר שלג וקרח והיזהר 
שעקב כך לא לגרום נזק לחלקי הרכב. אם 
 ,ABS יש בו ציוד ,ABS רכבך מצויד במערכת
חיווט חשמלי וכד' בצד הפנימי של הגלגלים. 
לכן, נקוט משנה זהירות שלא להסב להם נזק 

בזמן הסרת השלג או הקרח מהצמיגים.
• כאשר נוהגים על כבישים המכוסים שלג או 	

במהלך חניה באקלים קר, הבלמים עלולים 
לקפוא. כיוון שפעולתם של בלמים קפואים 
היא איטית, נהג ברכב בזהירות ושים לב לכלי 
רכב הנוסעים מאחוריך וגם מלפניך; כמו כן, 
בדוק וודא תפקוד תקין של הבלמים מדי פעם 
בפעם, על ידי לחיצה קלה על דוושת הבלמים. 
אם הבלמים איטיים, לחץ על דוושת הבלמים 
מספר פעמים, בשעה שאתה נוהג במהירות 
נמוכה -עד שפעולת הבלמים חוזרת לרמתה 

הרגילה.
• עת 	 בכל  בחר  בשיפועים.  מחניה  הימנע 

אופקי, שטוח  חניה  שאפשרי הדבר במקום 
רוח,  יש  אם  שלג.  או  לרוחות  חשוף  שאינו 

הפנה את חזית הרכב הרחק מהרוח.
• קור 	 בתנאי  החניה  בלם  את  תפעיל  אל 

קיצוניים -הדבר עלול לגרום לו לקפוא ולא 
ניתן יהיה לשחררו. בתנאים אלו, פעל על פי 

השלבים הבאים:
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עצור את הרכב ומשוך את בלם החניה.. 1
לעולם אל תחנה בשיפוע.

אחרי . 2  / לפני  בטיחותי,  באופן  סדים,  הצב 
הגלגלים.

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית, הצב את . 3
ידית ההילוכים בהילוך ראשון או במצב סרק 
)ניוטרל(. ברכב המצויד ב-®DUONIC, שלב 

."P" את ידית ההילוכים במצב
שחרר את בלם החניה.. 4

• בכלי רכב המצוידים במיזוג אוויר, הפעל את 	
המזגן לפחות פעם בחודש, כדי לשמור על 
אינו  הוא  כאשר  הקרה,  בעונה  גם  תפקודיו 

בשימוש.

שים לב:
• הקרח 	 את  המס  קופאות,  הדלתות  אם 

בעזרת מים חמים ואז נגב אותם כדי למנוע 
קיפאון מחדש. אל תפתח את הדלתות בכוח 
או  להיקרע  עלולים  הגומי  ואטמי  מאחר 

להינזק בכל דרך אחרת.
• במזג אוויר קר, חורי המפתחות וחלקי הגומי 	

ניתן  שלא  כך  לקפוא  יכולים  הדלת  בפתח 
יהיה  ניתן  ולא  המפתח  את  להכניס  יהיה 
לפתוח את הדלתות. נגב בזהירות את המים 
לאחר רחיצת הרכב ורסס בסיליקון את חורי 
או  הדלת,  בפתח  הגומי  וחלקי  המפתח 

בחומר אחר המונע קיפאון בצורה יעילה.

התקנת שרשראות על צמיגים

• ודא ששרשראות הצמיגים מותקנות בצורה 	
נכונה, כך שלא יתרופפו ולא יפריעו לחלקים 

אחרים של הרכב, כשזה בתנועה.
• למידות 	 המתאימות  בשרשראות  השתמש 

שיש  תהליך  הינה  להלן  הדוגמה  הצמיגים. 
שרשראות  התקנת  בעת  פיו,  על  לפעול 

משולשות.

 זהירות
• הגלגלים 	 על  בשרשראות  להשתמש  אין 

 ;FG דגמי  למעט  שהוא  דגם  בכל  הקדמיים 
שלג.  בצמיגי  השימוש  מומלץ  זאת,  במקום 
בדגמי FG, את השרשראות ניתן להתקין על 
יש  אולם  האחוריים  או  הקדמיים  הגלגלים 
להימנע מהתקנתם על הגלגלים הקדמיים או 
האחוריים בלבד. כאשר נוהגים בתצורת הינע 
את  להתקין  ניתן   ,)2WD( הגלגלים  לשני 

השרשראות על הגלגלים האחוריים.
• צמיגים, 	 בשרשראות  משתמש  אתה  אם 

הקפד להתקין אותן כך שלא יהיה בהם רפיון 
כלשהו.
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• עיין 	 צמיגים,  שרשראות  מתקינים  כאשר 
בהוראות המצורפות אליהן.

• כאשר מותקנות שרשראות על הגלגלים, סע 	
נמוכות  במהירויות  רצוי  נמוכות,  במהירויות 

מ-30 קמ"ש.
• עלולה 	 יבש  כביש  על  שרשראות  עם  נהיגה 

לגרום נזק לשרשראות וגם למשטח הכביש.
• הימנע עד כמה שאפשר מנהיגה כזו.	
• שלהן 	 הקפיצים  ורצועות  שהשרשראות  ודא 

אינן שחוקות יתר על המידה או שיש בהן נזק 
אחר.

• אם תשמע רעש מוזר בשעת הנהיגה, עצור 	
את הרכב במקום הבטוח הראשון ובדוק את 

שרשראות הצמיגים.

Z11190

Z11191

חבר את הוו )3( של השרשרת הפנימית )2(, . 2
מבלי להשאיר חוליות מיותרות. לאחר מכן, 
בטל את הרפיון של השרשרת הפנימית על 
של   )1( הרוחביות  השרשראות  משיכת  ידי 

הצמיג הפנימי כלפי חוץ.

השרשרת . 3 של   )5( הוו  את  זמני  באופן  חבר 
החיצונית כמודגם.

ככל . 4  )6( האמצעית  השרשרת  את  משוך 
האפשר וחבר את הוו שלה.

של . 5 הקצוות  שני  את  האפשר  ככל  משוך 
השרשרת החיצונית )4( וחבר את הוו )5(.

כך . 1 הצמיגים  על  השרשראות  את  הצב 
 )1( רוחביות  שרשראות  של  הווים  שקצות 

פונים החוצה.



11-6      במזג אוויר קר

דפנות . 6 עם  מיושרים  ו-)5(   )3( שהווים  ודא 
הצד של הצמיג. כמו כן, ודא שהשרשראות 

אינן מפותלות.
הדק את החיבורים הנוספים של השרשרת . 7

מהם  למנוע  כדי  מתכתי,  חוט  באמצעות 
לגעת בחלקים אחרים של הרכב.

הווים . 8 את  חבר   .)7( קפיצית  רצועה  התקן 
לרצועת הקפיצית של השרשרת, במרווחים 

שווים, כאשר קצות הווים פונים החוצה.
דקות, . 9  10 עד   5 במשך  ברכב  נהיגה  לאחר 

בדוק רפיון בשרשראות או ווים שהתנתקו.
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אמצעי זהירות כלליים בעת עבודות 
שירות ברכב

• הקפד לדומם את המנוע ולהוציא את מפתח 	
ההתנעה ממתג ההתנעה.

• הפעל בחוזקה את בלם החניה והצב את ידית 	
ההילוכים במצב סרק )ניוטרל()כלי רכב בעלי 
מצויד  רכבך  אם  ידנית(.  הילוכים  תיבת 
במערכת ®DUONIC, הצב את ידית ההילוכים 

."P" במצב
• עבוד על הרכב כאשר הוא חונה על קרקע 	

אופקית.
• חסום את הגלגלים בסדי עצירה.	
• חלקי המנוע חמים במיוחד מייד לאחר נסיעה 	

האפשר,  במידת  כוויות.  מפני  היזהר  ברכב. 
בצע עבודות שירות ברכב רק כאשר המנוע 

קר.
• סעפת 	 לתוך  חפצים  להפיל  שלא  היזהר 

יניקת האוויר.
• אין לטפס על המנוע. דריכה על צינורות או על 	

אביזרי המנוע עלולה לגרום נזק ותקלות.
• השארת 	 שלא  ודא  השירות,  עבודות  בסיום 

המנוע.  תא  בתוך  כלים  או  ניירות  מטליות, 
במיוחד, אין להשאיר בתוך תא המנוע חפצים 

דליקים העלולים לגרום לפריצת אש.
• לאחר ביצוע הבדיקות ועבודות האחזקה, ודא 	

שאין נזילות של שמן, נוזלים או מים.
• כאשר אתה מבצע את הבדיקות, היזהר שלא 	

להיפצע בפינות המרכב.
• הקפד 	 הקירור,  נוזל  או  השמן  בדיקת  בעת 

נוזל  לאגירת  המתאים  מיכל  מראש  להכין 
שנוקז.

• סלק שמן מנוקז, נוזל קירור, צמיגים ומצברים 	
בהתאם למוגדר. סילוק בצורה בלתי אחראית 

יכולה לגרום נזק לסביבה.
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 אזהרה
• ארוך, 	 זמן  לפרק  המנוע  את  תפעיל  אל 

במקום שאיננו מאוורור היטב. הצטברות גזי 
פליטה, במיוחד במקומות סגורים כגון חניה 
מקורה או מבנה אחר, עלולה לגרום להרעלה 

כתוצאה מחד תחמוצת הפחמן.
• ביצוען של 	 הקפד לדומם את המנוע לפני 

בדיקות עם תא נהג מורכן או כאשר פתח 
הגישה למנוע פתוח. אם המנוע פעל וידיך, 
באים  או  נוגעים  אחרים  פריטים  או  בגדיך 
לכדי קרבה לחלקים הסובבים של המנוע, 
אלו עלולים להימשך לתוך המנגנון ולגרום 
לפציעות. אם לא ניתן למנוע את ביצוען של 
בדיקות מסוימות כאשר המנוע פועל, אל 
בכל  או  במאוורר  ואופן  פנים  בשום  תיגע 

חלק סובב אחר.
• כוללת מעגל מתח 	 הדלק  הזרקת  מערכת 

אם  חשמל  מכת  לחטוף  עלול  אתה  גבוה. 
ההתנעה  מתג  כאשר  מבוצעת  הבדיקה 
ביצוען של  ניתן למנוע את  לא  פתוח. אם 
ההתנעה  מתג  כאשר  מסוימות  בדיקות 
פתוח, היזהר שלא לגעת בחיווט חשמלי או 

במחברים.

 זהירות
• אלא 	 המנוע  סביב  החיפויים  את  תסיר  אל 

כאשר יש צורך בבדיקת המנוע. כיסויים אלו 
עוזרים בהפחתת רעש.

• תמיד 	 השתמש  חלקים,  החלפת  לצורך 
 MITSUBISHI FUSO בחלקים מקוריים של 
יש  כן,  כמו  מסנן.  גופי  או  מסננים  -כגון 
להשתמש בשמן ובמשחת סיכה המומלצים 

על ידי MFTBC.  עמ' 14-3
• ומסנן 	 קטליטי  ממיר  כולל  )עמם(  המשתיק 

קרמי. אין לבעוט או להכות בעמם שכן הממיר 
להינזק.  עלולים  הקרמי  המסנן  או  הקטליטי 
עשויים  הפליטה  צינור  מתוך  הנוזלים  המים 
ואין לגעת בהם. אם  להיות חומצתיים מעט 

תיגע במים אלו, שטוף היטב מתחת לברז.
• לפעול 	 ממשיכה  האוריאה  מינון  מערכת 

למשך כ-2 דקות לאחר העברת מתג ההתנעה 
 2 במשך  המתן  )נעילה(.   "LOCK" למצב 
ומחברי  המצבר  ניתוק  לפני  לפחות  דקות 
מערכת החשמל לשם ביצוע בדיקה, תחזוקה 

וכד'.
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שים לב:
• 	 ,250C—כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל

סיכה/נוזלים  בחומרי  להשתמש  חובה 
הידראוליים מיוחדים לאזורים קרים. לפרטים, 
שירות  למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה 

.MITSUBISHI FUSO
• בהתאם 	 והחלפה  בדיקה  רכיב  בכל  בצע 

ההפעלה  תקופת  או  המרחק  מד  לקריאת 
)חודשים(, המוקדם מביניהם.

כלי עבודה ברכב

Z19539

רשימת כלי עבודה ברכב 1
רכבך מצויד בכלים הבאים, המשמשים לבדיקות 

סדירות ולטיפול:

 זהירות
כל אחד מהכלים של הרכב מיועד לעבודה מסוימת 

מוגדרת. הקפד להשתמש בכלי הנכון לכל עבודה.
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שים לב:
הכלים של הרכב שונים בהתאם לדגם.

תיק כלי עבודה   )1(
מפתחות )ערכה בת שלושה(   )2(

מברג   )3(
פלייר   )4(

מפתח גביע )לאומי הגלגלים(   )5(
גלגלים  אומי  מפתח  )עבור  למפתח  ידית   )6(

>FEA0, FEB0< )והמגבה ההידראולי
גלגלים  אומי  מפתח  )עבור  למפתח  ידית   )7(
והמגבה ההידראולי( >לדגמים אחרים שאינם 

>FEA0, FEB0
ידית לגלגל חלופי )להסרתו ולהתקנתו של   )8(

>FEA0, FEA51B, FEB0< )הגלגל החלופי
ידית לגלגל חלופי )להסרתו ולהתקנתו של   )9(
 FEA51C, FEA51E, FEB7,<)הגלגל החלופי

>FEC7,FG
)10(  מגבה הידראולי

)11(  ערכת תיקון צמיג )אופציה(
כוללת:

)12( שקית, )13( בקבוק חומר איטום לחירום 
ובקבוק תרסיס, )14( ערכת בקבוק תרסיס, 
ארוך  סוג   – אוויר  ליבת שסתום  )15( מסיר 
וצמיגי גלגלים  )עבור צמיגי גלגלים קדמיים 
אחוריים פנימיים(, )16( מסיר ליבת שסתום 
אוויר – סוג קצר )עבור צמיגי גלגלים אחוריים 
רזרביות,  שסתום  ליבות   2  )17( חיצוניים(, 

)18( מד לחץ אוויר
 מקום אחסון כלים 2

>כל הדגמים למעט דגמי תא צוות(
• הכלים של הרכב מאוחסנים מאחורי מושב 	

בהם,  להשתמש  כשברצונך  והנוסע.  הנהג 
להשיג  כדי  לפנים  המושבים  גב  את  קפל 

גישה לכלים.

Z22195

Z19819

דגמי תא צוות<
הכלים של הרכב מאוחסנים בתא מתחת למושב 
)1( במושב האחורי  האחורי. שחרר את החבקים 
והרם את המושב. החזק את המושב מורם על ידי 

אחיזתו בעזרתן של רצועות תמיכה )2(.
• קיימת 	 סטנדרטי,  הנהג  תא  בעלי  בדגמים 

רצועת תמיכה אחת; בדגמים בעלי תא נהג 
לשני  מחולק  אחורי  המושב  שבהם  רחב, 

חלקים, ישנן שתי רצועות.
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נגישות לפתח הגישה

דגמי תא צוות<
גישה לפתח המנוע 1

גישה  המספק  פתח  ישנו  הנוסע  למושב  מתחת 
למנוע לשם בדיקה ושירות.

הסר את כיסוי הפתח וכסה אותו בצורה הבאה:
• להסרת כיסוי הפתח	

הרכן את משענת הגב )1( לפנים.. 1
קפל את שטיח הרצפה. בהמשך, שחרר את . 2

שני החבקים )2( על ידי משיכה תחילה של 
מכן  ולאחר  מטה  כלפי  שלהם   )3( הידיות 
משיכה  המשך  כדי  תוך  הידיות  הרמת 

בקצותיהם.
הרם את כרית המושב )4( ולאחר מכן שחרר . 3

את הוו המחזיק )5(, הנמצא בתחתית כרית 
המושב.

חבר את וו החיבור למאחז )6(, הנמצא על יד . 4
המושב  את  להחזיק  -כדי  הנוסע  מושב 

במקומו.
• לכיסוי הפתח	

הסר את וו החיבור מהמאחז, תוך כדי תמיכה . 1
בכרית המושב -כדי למנוע את נפילתה.

הנמצא . 2  ,(7( לקפיץ  החיבור  וו  את  חבר 
בתחתית כרית המושב -כדי להחזיק את הוו 

במקומו.
הנמך בזהירות את משענת גב המושב ואת . 3

כרית המושב ולאחר מכן, הדק את החבקים 
כדי להדקם.

החזר את שטיחון הרצפה ואת משענת הגב . 4
למצבם המקורי.

 זהירות
• או 	 הבטיחות  חגורת  את  ללכוד  שלא  היזהר 

לפתח  גישה  השגת  בשעת  הרצפה  שטיחון 
המנוע.

• פתח 	 כיסוי  לאחר  החבקים  את  לגמרי  הדק 
הגישה למנוע.

Z22196
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פתח בדיקת מפלס נוזל הגה כוח ומפלס  2
נוזל קירור המנוע

בקדמת המושב האחורי, ישנו פתח לבדיקה 
ומילוי של נוזל הגה הכוח ונוזל קירור המנוע. 

חשוף וכסה את הפתח בצורה הבאה:
הסר את המכסה )1(.   .1

ואז  לשחרורה   )2( התפסנית  את  הרם    .2
הטה מטה את מכסה פתח הבדיקה )3(.
הפוך  בסדר  לעיל  התהליך  את  בצע   

לכיסוי הפתח.
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הרכנת תא הנהג
>דגמים אחרים שאינם תא צוות<

שים לב:
תא צוות לא ניתן להרכנה.

 אזהרה
כאשר מרכינים את תא הנהג, עשה זאת נכונה 
הוראות  בספר  המוצגת  השיטה  באמצעות 
הפעלה זה. אם אתה מרים או מוריד את תא הנהג 
גוף  או חלקי  ידיך  נכונה,  באמצעות בשיטה לא 
אחרים עלולים להיתפס. כמו בן, יתכן ותא הנהג 
לא יינעל לגמרי דבר היכול לגרום שהוא ישתחרר 
תוך  בתנועה  הרכב  בעוד  ויתרומם  מהטלטולים 

גרימה אפשרית לתאונה.

הכנה 1

 אזהרה
• לפני הרכנת תא הנהג, עצור את הרכב על 	

קרקע אופקית וישרה ודומם את המנוע.
• לפני ההרכנה או ההנמכה של תא הנהג, ודא 	

שסביב  באזור  מכשולים  או  אנשים  שאין 
התא. כמו כן, וודא שאין איש בתא הנהג.

• אם הרכב נמצא בשיפוע בשעה שתא הנהג 	
בכוח  מאד  מהר  ינוע  התא  המורכן, 
האינרציה ועלול לגרום נזק לרכיבים השונים 
עלול  שהוו  כיוון  מסוכן,  הדבר  הרכב.  של 
שלא להשתלב לגמרי בשעת הנמכת התא.

הרכב  הנהג אם  אל תרכין את תא  לעולם 
נמצא בשיפוע כלשהו.

• לעולם אל תרכין את תא הנהג, אם אנשים 	
נמצאים בתוכו.

• שני 	 על  הבטיחות,  את  להבטיח  מנת  על 
אם  הנהג  להרכנת תא  יחד  לעבוד  אנשים 
אליו  שמחוברים  או  בגג  התקנים  יש  לזה 
חפצים כבדים אחרים. אדם אחד העובד לבד 
תא  את  לתמוך  מסוגל  להיות  שלא  עשוי 

הנהג ולהיקלע לתאונה כתוצאה מכך.
• אם יש פריט מטען כבד על התקן התקרה או 	

בתוך תא הנהג, הסר אותו לפני הרכנת תא. 
לגרום  עלול  זה  פריט  של  המשקל  אחרת, 
במהלך  בפתאומיות  לנוע  הנהג  לתא 

ההרכנה תוך גרימה אפשרית לתאונה.
• ההילוכים, 	 בידית  ההגה,  בגלגל  תיגע  אל 

אחרת  בקרה  בכל  או  החניה  בלם  בידית 
בשעה שמרכינים את התא.

 זהירות
אם יש פריט מטען כלשהו בתא הנהג, חזק או הסר 
בשעת  ולהינזק  ליפול  עלול  הוא  אחרת,  אותו. 

הרכנת התא.
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שים לב:
אם רכבך מצויד במיזוג אוויר, הפסק את פעולתו 
בטרם הרכנת התא. הרכנת תא הנהג עם מערכת 
מיזוג פועלת עלולה לגרום לכך שמים המתעבים 

ממערכת המיזוג ייזלו לתוך התא.
• וישר 	 אופקי  משטח  על  הרכב  את  החנה 

ודומם את המנוע.
• הפעל בבטחה את בלם החניה.	
• לשם 	 הגלגלים,  אחרי   / לפני  סדים  הצב 

תוספת בטיחותית.
• בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית, הצב את 	

בכלי  )ניוטרל(.  סרק  במצב  ההילוכים  ידית 
®DUONIC, שלב את ידית  רכב עם מערכת 

."P" ההילוכים במצב
• נוזלים אחרים 	 או  לפני ההרכנה, הוצא מים 

את  הסר  כן,  כמו  התא.  בתוך  הנמצאים 
למיניהם  קלים  ומשקאות  הכוסות  מחזיקי 

שמכסה מיכל האריזה שלהם פתוח.
• סגור לגמרי את שתי הדלתות.	
• ודא שיש מספיק מרווח 	 לפני הרכנת התא, 

לפני התא ומעליו.
1 או יותרמרווח מלפנים )מ'( 

1 או יותרמרווח מעל )מ'( 
אזורי  בטווח  כלשהם  מכשולים  קיימים  אם 

המרווח המפורטים לעיל, הרחק אותם.
• הנמך את אנטנת הרדיו	

 הרכנת תא הנהג 2
במיקומים  ממוקמת  התא  של  ההרכנה  בקרת 
אולם  שמאלי,  או  ימני  הגה  בעלי  ברכבים  שונים 
זהה. לכן, תהליך הרכנת  עיקרון הפעולה שלהם 
תא הנהג לרכבים בעלי הגה שמאלי וימני המתואר 

להלן זהה לשני סוגי כלי הרכב.

 זהירות
הרם את התא בזהירות. הרכנת תא הנהג במהירות 

עלולה לגרום נזק למנגנון ההרכנה של תא.
עדיין . 1  A ידית  בעוד   .)1(  A הידית  את  משוך 

משוכה, משוך את ידית B )2(. החזק את ידית 
A משוכה עד שידית B מורמת לגמרי.

 זהירות
את ידית B חובה להרים רק כאשר ידית A משוכה. 
היא   ,B ידית  את  בכוח  להרים  ניסיון  נעשה  אם 

עלולה להינזק כתוצאה מכך.
2 . .)4( C ומשוך את ידית )אחוז את האחיזה )3

תא הנהג יתרומם מעט.

Z09214

Z09215
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אחוז את ידית האחיזה והרם את תא הנהג עד . 3
שתמוכת קצה התא משתלבת עם המגרעת 
מאובטח  הנהג  תא   .)6( הנעילה  ידית  של 

כאשר אלו משולבות.

Z16404

תוך המשך אחיזת ידית האחיזה, הכנס את . 4
העוצר )8( לתוך המגרעת של ידית הנעילה.

Z16405

 אזהרה
• הקפד להתאים את העוצר לתוך המגרעת 	

בידית הנעילה, כדי למנוע את נפילת התא.
• אל תרים את תא הנהג תוך אחיזת ידית B או 	

.C
אי הקפדה על האמור יכולה לגרום להינזקות 
של  מוחלטת  לנעילה  או  ההרכנה  מנגנון 

התא, עם הורדתו מטה למצב נסיעה.

הנמכת תא הנהג 3

 אזהרה
• וודא שלא שכחת 	 לפני הנמכת תא הנהג, 

חפצים  המנוע.  בתא  וכד'  כלים  מטליות, 
לגרום  עלולים  המנוע  תא  בתוך  דליקים 

לפריצת אש.
• שני 	 על  הבטיחות,  את  להבטיח  מנת  על 

אם  הנהג  להרכנת תא  יחד  לעבוד  אנשים 
אליו  שמחוברים  או  בגג  התקנים  יש  לזה 
חפצים כבדים אחרים. אדם אחד העובד לבד 
תא  את  לתמוך  מסוגל  להיות  שלא  עשוי 

הנהג ולהיקלע לתאונה כתוצאה מכך.

שחרר את המעצור )8( ותפוס אותו בתפסנית . 1
.)9(

Z11913
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אחוז בידית אחיזת ההרכנה, כדי לתמוך בתא . 2
)6( וקפל את  ידית הנעילה  הנהג. הרם את 

תמוכת התא )5(.

 אזהרה
• התא, 	 תמוכת  של  הנעילה  שחרור  לאחר 

הרחק מיד את ידיך מהידית. תמוכת התא 
עלולות  וידיך  הרכב  אחורי  בכיוון  רוכנת 

להיתפס.
• 	 B אל תנמיך את תא הנהג תוך אחיזת ידית

.C או
אי הקפדה על האמור יכולה לגרום להינזקות 
מנגנון ההרכנה או לנעילה לא מושמלת של 

התא, עם הורדתו מטה למצב נסיעה.

Z11914

3 . ,)3( ההרכנה  בידית  אחיזה  המשך  כדי  תוך 
 )4( C הנמך את תא הנהג עד שהוו שעל ידית

משתלב עם תושבת התא )10(.

4 . )11( )2( עד שהפין   B ידית  דחוף מטה את 
משתלב בתפס )12(.

Z09219

Z09220

Z21841

בדיקת הנעילה של תא הנהג 4
עם הורדת התא מטה, יש לבדוק את מצב הנעילה 
לא  נעילה  של  מצב  מאותר  אם  הבאה.  בצורה 
אותו  והנמך  על תהליך ההרכנה  חזור  מושלמת, 
שוב. אם עדיין קיים מצב של נעילה לא מושלמת, 
לעולם אין תנהג ברכב. צור קשר עם מוסך מורשה, 

.MITSUBISHI FUSO מומלץ מרכז שירות
וודא שהתפס )12( משולב היטב בפין )11(. . 1

כאשר  זזה  אינה   )2(  B שידית  וודא  כן,  כמו 
מושכים אותה.

וודא שהתא אינו מתרומם כאשר מושכים את . 2
.)4( C ידית
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בדוק . 3 ואז  ההתנעה  מתג  את   )ON( פתח 
אזהרת  את  מציג  אינו  תפקודי  הרב  שהצג 

. C A B
T I L T

Z20948

 אזהרה
אל תנהג ברכב כאשר בצג הרב תפקודי מופיעה 
. רעידות עלולות לגרום להתרוממות  C A B

T I L T אזהרת 
C A B
T I L T התא. אם בצג הרב תפקודי מופיעה אזהרת 

, הרכן שוב את התא.

בדיקות קדם הפעלה
כדי להבטיח נהיגה בטיחותית ונוחה, הקפד לבצע 
בתחילת כל יום עבודה את בדיקות קדם ההפעלה 
תבחין  אם  בהמשך.  המפורטים  הסעיפים  פי  על 
בדבר כלשהו חריג, שאינך מסוגל לתקן בעצמך, 
מורשה  במוסך  לתיקון  הרכב  את  להביא  עליך 
הקרוב ביותר לאזור מגוריך, מומלץ למרכז שירות 

.MITSUBISHI FUSO
לפני התנעת המנוע 1

Z22197
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)1(

Z15730

מפלס נוזל קירור
סימוני  בין  נמצא  הקירור  נוזל  שמפלס  וודא 

ה-FULL וה-LOW שעל דופן המיכל.
 עמ' 12-52

)2(

Z22468

Windowחלונית

מצב גוף מסנן האוויר
בדוק שחלונית חיווי רמת האבק אינה מציינת 

סימן אדום.
 עמ' 12-42

)3(

Z19637

מצב מכסה הלחץ
וודא שמכסה הלחץ מהודק היטב.

)4(

Z21399

מפלס שמן מנוע
בדוק שיש שמן מנוע ברמה מספקת באמצעות 
מד מפלס השמן. החלף שמן מנוע אם המפלס 

מעל לסימון העיגול שעל מד מפלס השמן.
 עמ' 12-12

)5(

Z10751

נזילת נוזל קירור, שמן ודלק
בדוק מתחת לרכב לסימני נזילה כלשהם
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)6(

Z22041

מתח חגורת V ונזקים
דחוף את החגורה באחד מהמקומות המצוינים 
על ידי החיצים כדי לבדוק האם המתיחות נכונה. 

כמו כן, בדוק שאין פגמים בחגורה.

Z22198

 בעמדת הנהג 2
התנע את המנוע ובצע את הבדיקות הבאות, בזמן 

שאתה מאפשר לו להתחמם.

)7(

Z10681

מהלך ידית בלם החניה
בדוק שמהלך ידית בלים החניה שווה ל-7 עד 9 
נקישות עם הרמת הידית בכוח של 295 ניוטון 

.)kgf 30(
 עמ' 12-63

)8(

Z11955

דוושת בלם שירות
מ"מ   3 עד   0.1 של  חופשיות  שקיימת  ודא 
בדוושת הבלמים, כאשר לוחצים אותה בעזרת 
הבלמים  דוושת  כאשר  בדוק  כן,  כמו  האצבע. 
לחוצה עד הסוף שיש מרווח של 10 מ"מ או יותר 

בין הדוושה לבין הרצפה.
 עמ' 12-62

)9(

Z21401

מפלס נוזל בלמים
סימוני  בין  נמצא  הבלמים  נוזל  שמפלס  וודא 

ה-"MAX" וה-"MIN" שעל המיכל.
 עמ' 12-31
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)10(

Z11947

Z09290

חופשיות גלגל ההגה
המנוע  כאשר  הן  ההגה,  גלגל  את  מעט  סובב 
מודמם והן כאשר הוא פועל בסרק, ובדוק את 
מתאים  זה  וכי  ההגה  גלגל  של  החופשיות 

למפרטים.

כאשר 
המנוע 
מודמם

דגמים בעלי 
מתלה קדמי 

עצמאי
20 מ"מ או 

פחות

דגמי מתלה עלה 
קבועים קדמיים

10 עד 20 
מ"מ

כאשר 
המנוע פועל 

בסרק
5 עד 50 מ"מ

ההגה  גלגל  את  להזיז  נסה  ההגה  גלגל  רפיון 
מעלה ומטה וכן ימינה ושמאלה לבדיקת רפיון 

יתר.
 עמ' 60- 12

)11(

Z21403

מערכת תאורה
תקין.  באופן  מהבהב  או  נדלק  פנס  שכל  וודא 

וודא שאין לכלוך או נזק בעדשות הפנסים.
 עמ' 12-90

)12(

Z22015

פעולת המחוונים, נורות הביקורת / האזהרה
בדוק את תקינות פעולתם של המחוונים, נורות 

האזהרה ונורות הביקורת.
 עמ' 6-2
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תוך כדי הליכה סביב הרכב 3

Z22199

)13(

Z22262

גלגלים וצמיגים
בהם  שאין  וודא  הדיסקים  גלגלי  את  בדוק 

סדקים או נזק אחר.
תעלות  עומק  בצמיגים,  אוויר  לחץ  בדוק 
סדקים  התעלות,  בתוך  זרים  גופים  המדרס, 

ושחיקה לא אחידה.
 עמ' 12-55

)14(

Z10753

קפיצי מתלה
של  ונטיה  שבורים  קפיצים  של  לקיומן  בדוק 

הרכב לאחד הצדדים.

)15(

Z20093

<With battery fluid 
level indicator>

<Without battery fluid 
level indicator>

Indicator
Black Whiteשחורלבן

עם מחוון מפלס נוזל ללא מחוון מפלס נוזל

מציין

מפלס נוזל המצבר
נוזל בחלקו  אם למצבר ברכבך יש מחוון מפלס 
העליון, בדוק שהמחוון שחור. אם למצבר אין מחוון 
מפלס נוזל, בדוק שמפלס נוזל המצבר נמצא בין 
 "LOWER"-ה לבין  )עליון(   "UPPER"-ה קו 

)תחתון( אשר בדופן מארז המצבר.
 עמ' 12-85

שים לב:
למצבר  ישימות  אינן  לעיל  וההוראות  יתכן 
המותקן ברכבך; אתה חייב לבדוק את מפלס 
נוזל הבלמים בהתאם להוראות של יצרן מצבר 

הרכב.

<Vehicles with one battery>

Z22335

>כלי רכב עם מצבר אחד<

מצבם של הדקי המצבר המחוברים
• בבטחה 	 מחוברים  המצבר  שכבלי  וודא 

להדקי המצבר.
• אם יש עליהם חלודה שנצברה, נקה את 	

הדקי המצבר.
ניקוי ההדקים

לבנה  אבקה  הסרת  לשם  חמים  במים  השתמש 
הנגרמת על ידי חלודה. אם ההדקים חלודים בצורה 
ההדק  את  ונקה  המצבר  כבל  את  הסר  חמורה, 
בעזרת מברשת או נייר זכוכית. לאחר הניקוי, מרח 

שכבה דקה של משחת סיכה על ההדקים.
 עמ' 12-87
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תוך כדי נהיגה במהירויות נמוכות 4
בצע את הבדיקות הבאות, תוך כדי נהיגה במקום 

בטוח, במהירויות מתחת ל-20 קמ"ש.

)16(

Z11954

פעולת גלגל הגה
בדוק שגלגל ההגה אינו רועד ואינו מושך לצד 

כלשהו וכן שאיננו "קשה" בצורה חריגה.
כמו כן, וודא שגלגל ההגה חוזר למצבו האמצעי 

בצורה חלקה.
 עמ' 61- 12

)17(

Z21408

ביצועי בלימה
שהבלמים  ובדוק  הבלימה  דוושת  על  לחץ 
כל  על  אחידה  ובצורה  ביעילות  פועלים 

הגלגלים.
 עמ' 52- 12
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סיכה במשחת סיכה

פטמות גירוז 1
מפטמות  ולכלוך  אבק  נקה  בהן,  השימוש  לפני 
הסיכה. השתמש תמיד בחומרי הסיכה המומלצים.

 זהירות
לחיווט  הדבוקות  סיכה  משחת  שאריות  נגב 
הגולשת  סיכה  משחת  וכל  הגומי  ולצינורות 

מפטמות הסיכה.
תדירויות סיכה

כל 40,000 ק"מ או 24 חודשים

Z21409

<FE>
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Z21410

<FG>

)1(

Z21152

)3(

)2(

)4(

Z09228Dust covers

Grease nipple

כיסויי אבק

פטמת גירוז
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)5(

Z16543

Grease nipple

Dust plug holeחור פקק אבק

פטמת גירוז

)6(

Z21152

חומר סיכה מומלץ:
משחת סיכה לשלדה

)Li מס' 1 )סבון NLGI
פין קפיץ אחורי, קדמי )2 נקודות בכל צד(   )1(
פין קפיץ אחורי, אחורי )4 נקודות בכל צד(   )2(

בשני  סה"כ  נקודות   4( ראשי  פין  מיסב    )3(
הצדדים(

>דגמי מתלה עלה קבועים קדמיים<
חומר סיכה מומלץ:

משכת סיכה למסב גלגל
)Li מס' 2 )סבון NLGI

מפרק אוניברסאלי של גל ההינע  )4(
מכיסויי  תצא  שזו  עד  סיכה  משחת  הזרם 
 4( האוניברסאלי  המפרק  של  האבק 

מקומות(.
מפרק מחליק של גל ההינע  )5(

הזרם משחת סיכה עד שזו תצא מחור פקק 
האבק של המפרק המחליק.

מפרק כרדני כפול של גל ההינע  )6(
>FG דגמי<

שים לב:
מספר נקודות הסיכה על גל ההינע משתנה מדגם 

לדגם.
ציר דלת )סה"כ 6 מקומות בדלתות בצד  2

תא  בדגמי  מקומות   12 ושמאל,  ימין 
צוות(

מרח משחת סיכה מומלצת על צירי הדלתות ועל 
ווי העיגון, לאחר שניגבת אותם היטב.

תדירויות סיכה
כל 80,000 ק"מ או 24 חודשים
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חומר סיכה מומלץ:
משחת סיכה לשלדה

)Li מס' 1 )סבון NLGI

ווי עיגון )שני מקומות( 3
>לא ישים לדגמי תא צוות<

מרח משחת סיכה מומלצת על צירי הדלתות ועל 
ווי העיגון, לאחר שניגבת אותם היטב.

תדירויות סיכה
כל 80,000 ק"מ או 24 חודשים

מרח משחת סיכה על החלק העליון של כל וו עיגון.

חומר סיכה מומלץ:
משחת סיכה לשלדה

)Li מס' 1 )סבון NLGI

Z21154

שמנים ונוזלים

שמן מנוע 1
ביצועי המנוע, אורך חיי השירות וכושר ההתנעה 
שלו תלויים במידה רבה בשמן המנוע. השתמש 

תמיד בשמן בדרגה מומלצת ובצמיגות נכונה.
תדירויות 

בדיקה
במועד בדיקות קדם הפעלה

תדירויות 
החלפה

כל 40,000 ק"מ או 12 חודשים

 זהירות
• שמן 	 את  החלף   , זו  אזהרה  מוצגת  אם 

המנוע בהקדם האפשרי.
• ו- 	 אזהרות   לסירוגין  מוצגות  אם 

)כתומה(, החלף מיידית את שמן המנוע. אם 
לאחר  אפילו  שמן  באותו  שימוש  נעשה 
לסבול  עלול  המנוע  האזהרה,  שהופיעה 
מבעיות שונות, כולל סיבובים בלתי מבוקרים 

במקרים קיצוניים.
חומר סיכה מומלץ:

שמן מנוע
מספר צמיגות SAEסיווג 

 ACEA C25W-30
כמות דרושה:

כ-6.2 ליטרכמות 
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 זהירות
מוגדר. שמנים  מנוע ספציפי  רק בשמן  השתמש 
אחרים עלולים לכלול חומרים הגורמים לעומס יתר 
בטרם עת במסנן הקרמי בתוך מסנן חלקיקי הדיזל 
פעולתו  משך  את  המקצר  באופן  פיח  בחלקיקי 
החלף את שמן  הדיזל.  חלקיקי  היעילה של מסנן 
החידוש  בזמן תהליך  במועדים המוגדרים.  המנוע 
עלול  מהדלק  חלק  הדיזל,  חלקיקי  מסנן  של 
הפיח  חלקיקי  בעוד  המנוע  שמן  עם  להתערבב 
מוסרים על ידי בעירה. אם לא מחליפים את שמן 
לאבד  עלול  הוא  המוגדרות,  בתדירויות  המנוע 
משמעותית מתכונותיו כתוצאה מערבוב עם הדלק 
ולגרום לכשל מנוע כתוצאה מכך. במקרה הגרוע 
ספונטאני  באופן  לפעול  עלול  המנוע  ביותר, 

במהירויות גבוהות במיוחד.

שים לב:
• הרכב 	 כאשר  המנוע  שמן  מפלס  את  בדוק 

והמנוע  וישרה  אופקית  קרקע  על  חונה 
את  נכונה  בצורה  לקבוע  ניתן  לא  מודמם. 
לאחד  נוטה  הרכב  כאשר  השמן  מפלס 
הכיוונים או אם המנוע פועל או שפרק הזמן 
לפני  מדי.  קצר  ההדממה  מאז  שחלף 
למנוע  הנח  השמן,  מפלס  את  שתבדוק 
להישאר דומם למשך 10 דקות לפחות לאחר 

הדממתו.
• כמות שמן המנוע עלולה לעלות בגלל הדלק 	

חלקיקי  כאשר  איתו  והתערבב  יתכן  אשר 
מוסר  דיזל  חלקיקי  במסנן  שנלכד  הפיח 
באמצעות בעירה. אין בכך כדי להצביע על 
מסיבות  כלשהו.  חריג  מצב  של  קיומו 
מסוימות, שמן המנוע עשוי להריח כמו דלק; 
גם בזה אין כדי להצביע על קיומה של חריגה 

כלשהי.
בדוק 1.1

Z21103

הרכן את תא הנהג.. 1
 עמ' 12-8
אם הרכב הוא מדגם תא צוות, הסר את כיסוי 
למושב  מתחת  אשר  למנוע  הגישה  פתח 

הנוסע.
 עמ' 12-6

משוך החוצה את מדיד השמן )1( ונגב אותו . 2
במטלית.

הכנס את מדיד השמן חזרה עד הסוף בתוך . 3
החוצה  אותו  ומשוך  הארכובה  גל  בית 

בעדינות.
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מפלס השמן המסומן על מדיד השמן צריך . 4
 "inspection level range“ בין  להימצא 
)בין  באיור  המופיע  מפלס(  בדיקת  )תחום 
במידת  העיגול(.  סימן  לבין  התחתון  החריץ 
מפלס  בתחום  מנוע  שמן  הוסף  הצורך, 
מפלס  )תחום   "replenishing level range“
מילוי( המופיע באיור. החלף שמן מנוע אם 
מדיד  שעל  העיגול  לסימון  מעל  המפלס 
השמן. חובה להחליף את שמן המנוע גם אם 

הוא מאוד מלוכלך.

 זהירות
• שעל 	 העיגול  לסימון  מעל  השמן  מפלס  אם 

המדיד, החלף מיידית את שמן המנוע. מאחר 
ובביצועי שמן  ירידה בתכונות  וזהו סימן של 
יגרום  השמן  באותו  שימוש  המשך  המנוע, 
ואפילו לפעולה בסיבובים בלתי  לכשל מנוע 

מבוקרים של המנוע.
השמן . 5 מדיד  את  הכנס  הבדיקה,  לאחר 

למקומו ואבטח אותו כראוי.
הוספת שמן 1.2

נקה את האזור סביב מכסה פתח מילוי השמן . 1
ולכלוך אל תוך  )2( כדי למנוע חדירת אבק 

המנוע.
הסר את מכסה פתח מילוי השמן והוסף שמן . 2

על פי הצורך.
את . 3 בודקים  אם  תקין.  השמן  שמפלס  ודא 

מפלס השמן מייד לאחר ההוספה, הקריאה 
כיוון  בפועל  מהמפלס  נמוכה  להיות  עשויה 
שייתכן כי לא כל השמן שהוספת הספיק כבר 
לפחות  דקות   5 המתן  השמן.  לאגן  להגיע 
יותר מדי  לאחר הוספת השמן. אם הוספת 
שמן, הסר את פקק הניקוז שבאגן השמן, כדי 

לנקז שמן עודף ולהגיע למפלס הנכון.
התקן חזרה את מסכה פתח מילוי השמן.. 4

Z21699

Z21277

 אזהרה
היזהר שלא לשפוך שמן מנוע, שכן שמן מנוע על 
סעפת הפליטה או על מקטעים חמים אחרים של 

המנוע עלול להתלקח. נגב שמן שנשפך.

 זהירות
• השמן שהוספת חייב להיות בעל אותה דרגה 	

ואותה צמיגות, כמו השמן המקורי שבמנוע.
• היזהר שלא להוסיף שמן בכמות העולה על זו 	

המוגדרת. המנוע עלול להינזק בצורה חמורה 
במידה ולא שומרים על מפלס שמן תקין.

• כאשר מוסיפים שמן מנוע, היזהר שלא יישפך 	
כלשהי,  חגורה  על  שמן  נשפך  אם  סביב. 

החגורה תחליק על הגלגלת.
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החלפה 1.3

שים לב:
כל  לאחר  המנוע  בקרת  יחידת  את  לאפס  חובה 
יחידת  "איפוס   1.4 ראה  המנוע.  שמן  החלפת 
הבקרה של המנוע" לקבל מידע מפורט על אופן 
הביצוע. אם אינך יכול לעשות זאת בעצמך, דאג 
שעבודה זו תבוצע במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

.MITSUBISHI FUSO שירות
הרכן את תא הנהג.. 1

 עמ' 12-8
ברכב מדגם תא צוות, הסר את כיסוי פתח 

הגישה למנוע אשר מתחת למושב הנוסע.
 עמ' 12-6

נקה את המשטחים סביב מכסה פתח מילוי . 2
השמן )1( והסר את מכסה הצינור למילוי.

כדי . 3 השמן  מאגן   )3( הניקוז  פקק  את  הסר 
לנקז את השמן. באותה ההזדמנות, החלף 

את מסנן השמן.
 עמ' 12-34

Z21277

Z21701

 אזהרה
מייד לאחר הנסיעה ברכב, שמן המנוע חם מאד. 
בעת ניקוז השמן החם, היזהר שלא להיכוות. לפני 

הניקוז, המתן עד שהשמן יתקרר.

שים לב:
ניקוז השמן מהיר יותר, הדבר נעשה בתוך פרק זמן 
קצר לאחר הדממת המנוע, כאשר השמן עדיין חם.

שסביב . 4 האזור  את  נקה  השמן,  ניקוז  לאחר 
החור של פקק הניקוז.

החלף את האטם הטבעתי בחדש והדק את . 5
פקק הניקוז.

)Nm 20 )2.0 kgfmמומנט הידוק 
שפוך בזהירות שמן מנוע נקי דרך פתח מילוי . 6

השמן.
את . 7 ובדוק  דקות  מ-5  יותר  במשך  המתן 

מפלס השמן בעזרת מדיד השמן )1(.
 עמ' 12-22

בהתאם . 8 אותו  והתנע  המנוע  את  סובב 
להוראות ההתנעה אשר בעמוד 5-7.
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הנח למנוע לפעול בסרק, כדי לאפשר לשמן . 9
לזרום דרך חלקי המנוע. לאחר מכן, דומם את 
המנוע והמתן במשך יותר מ-10 דקות, לפני 
שתבדוק שוב את מפלס השמן. כמו כן, ודא 

שאין נזילות שמן אפשריות.
ודא . 10 הנכון,  למפלס  עד  שמן  הוספת  לאחר 

השמן  מילוי  פתח  מכסה  הניקוז,  שפקק 
ומדיד השמן הותקנו למקומם בבטחה.

11 . 1.4 ראה  המנוע.  בקרת  יחידת  את  אפס 
לקבל  המנוע"  של  הבקרה  יחידת  "איפוס 

מידע מפורט על אופן הביצוע.

 זהירות
• היזהר שלא להוסיף שמן בכמות העולה על זו 	

המוגדרת. המנוע עלול להינזק בצורה חמורה 
במידה ולא שומרים על מפלס שמן תקין.

• אם המנוע פועל לעיתים קרובות במהירויות 	
גבוהות או תחת עומסים גבוהים, שמן המנוע 
יושחת מהר יותר ויהיה צורך בהחלפתו מוקדם 

מהמוגדר.
• כאשר מוסיפים שמן מנוע, היזהר שלא יישפך 	

כלשהי,  חגורה  על  שמן  נשפך  אם  סביב. 
החגורה תחליק על הגלגלת.

 אזהרה
היזהר שלא לשפוך שמן מנוע, שכן שמן מנוע על 
סעפת הפליטה או על מקטעים חמים אחרים של 

המנוע עלול להתלקח. נגב שמן שנשפך.

איפוס יחידת הבקרה של המנוע 1.4
פתח )ON( את מתג ההתנעה. אל תתניע את . 1

המנוע.
לחץ על דוושת ההאצה לרצפה והחזק אותה . 2

כך במשך 30 שניות לפחות.
תוך כדי המשך לחיצה על דוושת ההאצה עד . 3

 6 הבלמים  דוושת  את  "שאב"  הרצפה, 
פעמים. כאשר יחידת בקרת המנוע מאופסת, 
מופיע החיווי  )כתום( בצג הרב תפקודי 

למשך כ-10 שניות.

שים לב:
מועד  את  מחשבת  המנוע  של  הבקרה  יחידת 
החלפת שמן המנוע. השלבים לעיל הכרחיים על 
לקביעת  המשמשים  הנתונים  את  לאפס  מנת 

מועד החלפת השמן.
 נוזל בקרת מצמד 2

>DUONIC® כלי רכב עם מערכת<
תדירויות החלפה
כל 80,000 ק"מ
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שמן מומלץ:
FUSO ATF SP III

כמות נוזל בקרת המצמד
כ-2.0 ליטרכמות 

בדיקה, הוספה והחלפה 2.1
או  הוספתו  המצמד,  בקרת  נוזל  לבדיקת  דאג 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך  החלפתו 

.MITSUBISHI FUSO
שמן תיבת הילוכים 3

>DUONIC® כולל כלי רכב עם מערכת<
תדירויות החלפה
כל 80,000 ק"מ

כמות נדרשת:
כ-3.5 ליטרכמות 

כ-0.2 ליטר לרכבים בעלי PTO רגיל

שמן מומלץ:
שמן תמסורות

סיווג
צמיגות

מספר צמיגות תנאים
SAE

API GL-3
80כללי

 90אזורים חמים

API GL-4
80אזורים טרופיים

90כללי

שמן מנוע

סיווג
צמיגות

מספר צמיגות תנאים
SAE

API CC
נהיגה במהירות 

גבוהה לפרקי זמן 
ארוכים

30 או 40
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החלפה 3.1
וודא שבלם החניה מופעל בבטחה.. 1
הצב סדי עצירה בגלגלים.. 2
הסר את מכסה הבדיקה של תיבת ההילוכים, . 3

אם הרכב מצויד בכיסוי שכזה.

Z22226

Z21759

Z18456

 אזהרה
המרווח שבין מכסה בדיקת תיבת ההילוכים לבין 
רכיבי הסביבה הוא קטן. בזמן הסרת או התקנת 
או  מהקצוות  להיפצע  שלא  היזהר  המכסה, 

מחלקים אחרים.

החלף את אטם פקק הניקוז בחדש והתקן . 4
את הפקק על ידי הידוקו למומנט המוגדר.

 אזהרה
מייד לאחר הנסיעה ברכב, שמן התמסורות חם 
מאד. בעת ניקוז השמן החם, היזהר שלא להיכוות. 

לפני הניקוז, המתן עד שהשמן יתקרר.

שים לב:
• ניקוז השמן מהיר יותר אם הדבר נעשה בתוך 	

פרק זמן קצר לאחר הדממת המנוע, כאשר 
השמן עדיין חם.

• תיבת 	 שמן  בדיקת  פקק  בין  תבלבל  אל 
פקק  לבין   )3( הניקוז  ופקק   )2( ההילוכים 
הבדיקה והניקוז של נוזל בקרת המצמד )4( 
הממוקמים קרוב יותר לקדמת הרכב מאשר 
תיבת  שמן  של  והניקוז  הבדיקה  פקק 

ההילוכים.
הוסף שמן דרך החור של פקק הבדיקה עד . 5

שזה יגיע לתחתית החור.
ThreeBond 1105חומר איטום 

מומנט הידוק 
68.6 ± 14.7 N·m
(7.0 ± 1.5 kgf·m)

לאחר ניקוז מלא של שמן תיבת ההילוכים, . 6
התקן והדק את פקק הניקוז.

הוסף שמן דרך החור של פקק הבדיקה עד . 7
שזה יגיע לתחתית החור.

בחלוף דקה, החזק את האצבע ישרה והכנס 
אותה לתוך פתח פקק הבדיקה ובדוק האם 

פני שמן תיבת ההילוכים מגיע לפתח החור.
כפי שזה עם פקק הניקוז, החלף את האטם . 8

של פקק הבדיקה בחדש, מרח את הברגות 
והדק  ובהמשך התקן  איטום  בחומר  הפקק 

את הפקק.
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ThreeBond 1105חומר איטום 

מומנט הידוק 
68.6 ± 14.7 N·m
(7.0 ± 1.5 kgf·m)

תיבת . 9 של  הבדיקה  מכסה  את  התקן 
ההילוכים, אם הרכב מצויד בכיסוי שכזה.

4 >FG שמן תיבת העברה >דגמי
כל 80,000 ק"מ או 24 תדירויות החלפה

חודשים

שמן מומלץ:
שמן תמסורות

צמיגותסיווג
מספר צמיגות SAEתנאים

API GL-380כללי
90אזורים חמים 

API GL-480כללי
90אזורים טרופיים

כמות דרושה:
כ-3.6 ליטרכמות 

החלפה 4.1
לפקק . 1 מתחת  )אגירה(  איסוף  מיכל  הצב 

הניקוז )2(.
הסר את פקק הבדיקה )1( ואת פקק הניקוז . 2

)2( והנח לשמן לזרום החוצה.

 אזהרה
מייד לאחר הנסיעה ברכב, שמן התמסורות חם 
מאד. בעת ניקוז השמן החם, היזהר שלא להיכוות. 

לפני הניקוז, המתן עד שהשמן יתקרר.

שים לב:
ניקוז השמן מהיר יותר אם הדבר נעשה בתוך פרק 
זמן קצר לאחר הדממת המנוע, כאשר השמן עדיין 

חם.
נגב את כל החלקיקים המתכתיים אשר ייתכן . 3

ונצמדו לפקק הניקוז. החלף את אטם הפקק 
בחדש, מרח את תבריג הפקק בחומר איטום.

ThreeBond 1105חומר איטום 

Z12521
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ניקוז מלא של שמן תיבת ההעברה, . 4 לאחר 
התקן והדק את פקק הניקוז.

מומנט הידוק 
68.6 ± 14.7 N·m
(7.0 ± 1.5 kgf·m)

הוסף שמן דרך החור של פקק הבדיקה עד . 5
שזה יגיע לתחתית החור.

בחלוף דקה, החזק את האצבע ישרה והכנס 
אותה לתוך פתח פקק הבדיקה ובדוק האם 

פני שמן תיבת ההעברה מגיע לפתח החור.
כפי שזה עם פקק הניקוז, החלף את האטם . 6

של פקק הבדיקה בחדש, מרח את הברגות 
הפקק בחומר סיכה ובהמשך התקן והדק את 

הפקק.
ThreeBond 1105חומר איטום 

מומנט הידוק 
68.6 ± 14.7 N·m
(7.0 ± 1.5 kgf·m)

שמן דיפרנציאל 5
כל 80,000 ק"מ או 24 תדירויות החלפה

חודשים

שמן מומלץ:
שמן תמסורות

צמיגותסיווג
טמפרטורה 

חיצונית
מספר צמיגות 

SAE
API -GL5 400C-90מתחת ל

 40°C 140מעל

 זהירות
• השתמש בשמן תואם SAE140 ,5-GL, אם 	

הרכב יופעל בתנאי עומס כבדים, כגון נסיעה 
ממושכת לאורך עליות ארוכות. יחד עם זאת, 
כאשר  רק  זה  בשמן  להשתמש  יש  כי  זכור 

.10°C הטמפרטורה מעל
• מוגבל 	 בדיפרנציאל  המצוידים  רכב  בכלי 

בשמן  הדיפרנציאל  את  מלא  החלקה, 
מק"ט  מיצובישי,  של  מקורי  תמסורות 

.)SAE90 ,GL-5( 8149630EX

Z18456
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כמות דרושה:
כמותדגם  

 FEA0, FEB0כ-2.2 ליטר
 FEA5כ-2.7 ליטר

 FEB7, FEC7כ-4.5 ליטר
FGכ-2.2 ליטרסרן קדמי

כ-4.5 ליטרסרן אחורי

הקפד  בלבד.  כהנחיה  ניתנות  אלו  שמן  כמויות 
הסרת  ידי  על  השמן  מפלס  תקינות  את  לבדוק 

פקק הבדיקה -כמצוין להלן.
החלפה 5.1

וודא שבלם החניה מופעל בבטחה.. 1
הצב סדי עצירה בגלגלים.. 2
הסר את פקק הבדיקה )1( ואת פקק הניקוז . 3

)2( והנח לשמן לזרום החוצה.

Z09245

 אזהרה
חם  התמסורות  שמן  ברכב,  הנסיעה  לאחר  מייד 
מאד. בעת ניקוז השמן החם, היזהר שלא להיכוות. 

לפני הניקוז, המתן עד שהשמן יתקרר.

שים לב:
ניקוז השמן מהיר יותר אם הדבר נעשה בתוך פרק 
זמן קצר לאחר הדממת המנוע, כאשר השמן עדיין 

חם.
החלף את אטם פקק הניקוז בחדש והתקן . 4

את הפקק על ידי הידוקו למומנט המוגדר.

98 עד N·m 115מומנט הידוק 
)10 to 12 kgf·m(

הוסף שמן דרך החור של פקק הבדיקה עד . 5
שזה יגיע לתחתית החור.

כמו עם פקק הניקוז, החלף את אטם פקק . 6
ידי  על  הפקק  את  והתקן  בחדש  הבדיקה 

הידוקו למומנט המוגדר.

98 עד N·m 115מומנט הידוק 
)10 to 12 kgf·m(
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נוזל בלמים 6

כל 40,000 ק"מתדירויות בדיקה
כל 36 חודשיםתדירויות החלפה

במוסך  תבוצע  הבלמים  נוזל  שהחלפת  דאג 
 MITSUBISHI שירות  מרכז  מומלץ  מורשה, 

.FUSO
נוזל מומלץ:

SAE J1703 נוזל בלמים
FMVSS No.116, DOT4

שים לב:
בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית, נוזל הבלמים 

משמש גם כנוזל מצמד.

 אזהרה
• הקפד להשתמש בנוזל הבלמים המומלץ.	
• מתוצרת 	 מומלץ  בלמים  בנוזל  השתמש 

או  שונים  מותגים  בין  ערבוב  בלבד.  אחת 
סוגים של נוזל ישנה את תכונות הנוזל, תוך 
אפשרות גרימת נקודת רתיחה נמוכה יותר 
של הנוזל וגרימת נזק לרכיבי הבלמים. אם 
הבלמים,  נוזל  מותג  את  להחליף  ברצונך 
במערכת  הקיים  הנוזל  כל  את  החלף 

הבלמים בנוזל מהמותג החדש.
• לעולם אל תאפשר ערבוב של שמן מנוע, 	

סולר, שמן תמסורות, שמן לתיבות הילוכים 
אוטומטיות או כל שמן מינראלי אחר, עם 
נוזל הבלמים. כאשר שמנים אלו מתערבבים 
הקטנות  בכמויות  אפילו  הבלמים,  בנוזל 
הגומי  חלקי  להתנפחות  יגרמו  הם  ביותר, 
מכך,  וכתוצאה  הבלמים  מערכת  של 
לבלמים "עצלים" או "מושכים". כמו כן, אל 
תכניס נוזל בלמים לפחיות ששימשו קודם 

לאחסון שמן מינראלי.
• של 	 יכולת  בעל  הוא  הבלמים  שנוזל  כיוון 

אותו  לשמור  יש  גבוהה,  לחות  ספיחת 
בזמן  וגם  המילוי  בזמן  גם  יבש  במקום 
לחות,  סופח  הבלמים  נוזל  אם  האחסון. 
שעלול  דבר  יורדת,  שלו  הרתיחה  נקודת 
לגרום לנעילת אדים. הדבר מסוכן מאד. אין 
לפתוח את מכסה המיכל בשעת הבדיקה 

של מפלס נוזל הבלמים.
• אם נעשה שימוש בנוזל הבלמים לפרקי זמן 	

ארוכים, נקודת הרתיחה שלו יורדת באופן 
דבר  הלחות,  ספיגת  עקב  משמעותי, 
אדים  לנעילת  הסבירות  את  המעלה 
בלמים  נוזל  להחליף  הקפד  לכן,  מסוכנת. 

בתדירויות המוגדרות.

 זהירות
נוזל בלמים ממיס צבע. אם נשפך נוזל, נגב אותו 
נוזל  אותו,  תנקה  לא  אם  במים.  שטוף  או  היטב 
הבלמים יכול לגרום לדהיית צבע, חלודה או סדקים 

בצבע הרכב.
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בדוק 6.1

 זהירות
אל תפתח את מכסה )2( המיכל למטרות בדיקה.

וה-  "MIN"-ה סימוני  בין  להימצא  המפלס  על 
"MAX" שעל דופן המיכל )1(. וודא שאין חומרים 
למוסך  פנה  זר,  חומר  תאתר  אם  במיכל.  זרים 
 MITSUBISHI שירות  למרכז  מומלץ  מורשה, 

FUSO. לשם בדיקה וניקוי של המיכל.

Z22200

<LHD>

<RHD>

Z22201

<LHD>

<RHD>

 אזהרה
אם מפלס נוזל הבלמים נמוך באופן חריג, קיימת 
נזילה בצנרת מערכת הבלמים. במקרה זה, הבא 
את הרכב לתיקון במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

.MITSUBISHI FUSO שירות

שים לב:
נוזל  מפלס  כאשר  נדלקת  האזהרה   נורת 

."MIN"-הבלמים יורד מתחת לקו ה

הוספת נוזל 6.2
1 . ,"MIN"-ה לסימון  מתחת  הנוזל  מפלס  אם 

הסר את המכסה )3(, נקה את סביבת מכסה 
המיכל, פתח את המכסה )2( והוסף את נוזל 

."MAX" הבלמים המומלץ עד לקו הסימון
סגור את המכסה היטב.. 2

 אזהרה
• בלמים 	 נוזל  להוספת  המשמשת  הפחית 

שמן  לחות,  וחסרת  נקייה  להיות  חייבת 
מינראלי או אבק.

• או 	 אבק  חדירת  ומנע  במיוחד  זהיר  הייה 
כיוון  המיכל,  לתוך  אחרים  זרים  חומרים 
לתקלה  לגרום  עלול  במיכל  זר  שחומר 

במערכת הבלמים.
למוסך  פנה  במיכל,  זר  חומר  איתרת  אם 
 MITSUBISHI מורשה, מומלץ מרכז שירות

.FUSO
• אם מפלס נוזל הבלמים נמוך באופן חריג, 	

הבלמים.  מערכת  בצנרת  נזילה  קיימת 
במוסך  הרכב  לבדיקת  דאג  זה,  במקרה 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה, 

.MITSUBISHI FUSO

 זהירות
כשאתה מוסיף נוזל בלמים, היזהר שלא לחרוג 

."MAX"-מקו ה
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נוזל הגה כוח 7

כל 40,000 ק"מתדירויות החלפה
אם נוזל הגה הכוח מכיל לכלוך או חומרים זרים 

אחרים, חובה להחליפו.
ביותר לאזור מגוריך,  פנה למוסך מורשה הקרוב 

.MITSUBISHI FUSO מומלץ מרכז שירות
נוזל מומלץ:

 DEXRON II, נוזל תיבת הילוכים אוטומטית מסוג
.DEXRON III

 זהירות
כאשר תוסיף נוזל הגה כוח, ודא שאתה משתמש 
במערכת.  המצוי  זה  של  תוצרת  מאותה  בנוזל 
ערבוב שני סוגי נוזלים או יותר יגרום לשינוי תכונות 

הנוזל ועלול לגרום לתקלה.

שים לב:
הדממת  לאחר  הכוח  הגה  נוזל  מפלס  את  בדוק 
לנוזל להתקרר. עלייה  ולאחר שאיפשרת  המנוע 
בטמפרטורת הנוזל גורמת לעליה במפלס, על כן 
לא ניתן לקבל תוצאות מדויקות בבדיקה, אלא אם 

הנוזל קר.
בדיקה והוספת נוזל 7.1

וודא שבלם החניה מופעל בבטחה.. 1
כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:. 2

הצב את ידית ההילוכים במצב סרק. כלי רכב 
ידית  את  הצב   ,DUONIC® מערכת  בעלי 

."P" ההילוכים במצב
כאשר הרכב חונה על קרקע אופקית וישרה, . 3

הצב את הגלגלים הקדמיים במצב של נסיעה 
ישרה לפנים ודומם את המנוע.

הצב סדים לפני / אחרי הגלגלים.. 4
הרכן את תא הנהג.                  עמ' 12-8. 5

פתח  את  חשוף  צוות,  תא  בעלי  רכב  בכלי 
קירור  ונוזל  הכוח  הגה  נוזל  מפלס  בדיקת 

המנוע.                                         עמ' 12-6
בדוק את מפלס נוזל הגה הכוח במיכל )1(. . 6

 "MAX"-אם מפלס הנוזל נמצא בין סימוני ה
וה-"MIN", הכל תקין. כמו כן, בדוק האם נוזל 
דאג  מלוכלך,  הוא  אם  מלוכלך.  הכוח  הגה 
במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך  להחליפו 

.MITSUBISHI FUSO שירות
אם מפלס הנוזל מתחת לקו ה-"MIN", נקה . 7

ורק לאחר  והאזור סביבו  את מכסה המיכל 
מכן פתח את המכסה והוסף נוזל הגה כוח עד 

."MAX"-שזה יגיע לקו ה
התקן את המכסה בבטחה.. 8

Z21413

<Except Crew-cab 
models>

Z21414

<Crew-cab models>

>למעט דגמי תא צוות<

>דגמי תא צוות<
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 אזהרה
• סגור בחוזקה את מכסה המיכל, אחרת נוזל 	

הגה הכוח עלול לדלוף ולהתלקח.
כמו כן, נגב כל נוזל שנשפך.

• אם המפלס של נוזל הגה הכוח יורד לרמה 	
דאג  נזילה.  שיש  ייתכן  במיוחד,  נמוכה 
מורשה,  במוסך  ההיגוי  מערכת  לבדיקת 
.MITSUBISHI FUSO מומלץ מרכז שירות

 זהירות
• לצורך הוספת נוזל הגה כוח, השתמש במיכל 	

שהכילה  בפחית  תשתמש  אל  לעולם  נקי. 
בעבר סוגי שמן או נוזל אחרים. חומרים זרים 

בנוזל עלולים לגרום לתקלה.
• על 	 העולה  בכמות  נוזל  מהוספת  הימנע 

המוגדר.
• שמן ברמה בלתי מספקת יכול לגרום להיגוי 	

הגה  לרכיבי  נזק  להסב  ויכול  רועש  או  קשה 
הכוח.

גופי סינון
החלפת מסנן שמן 1

כל 40,000 ק"מ או 12 תדירויות החלפה
חודשים

 אזהרה
• לנגב בהקדם. שמן 	 יש  שמן מנוע שנשפך 

שנשאר על משטח המנוע עלול להתלקח.
• מייד לאחר הנסיעה ברכב, המנוע חם מאד. 	

לאחר  מייד  להחליף מסנן שמן  אם תנסה 
למנוע  הנח  להיכוות.  עלול  אתה  הנסיעה, 

להתקרר, לפני התחלת העבודה.
• לצורך החלפת מסנן, תצטרך לעבוד במקום 	

של  מהשפות  להיפצע  שלא  היזהר  צר. 
הרכיבים הסמוכים.
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 זהירות
• בו 	 לעשות  ואין  השמן  מסנן  את  לנקות  אין 

שימוש חוזר. החלף תמיד את המסנן בחדש.
• החלף את מסנן השמן באותו זמן עם החלפת 	

שמן המנוע.
• אוויר, 	 ופקקי  המסננים  בתי  התקנת  בעת 

היזהר שלא לאפשר לאטם הטבעתי להתפתל 
או להינזק.

שיטת ההחלפה של מסנן שמן המנוע תלויה בסוג 
תא הנהג, כמתואר להלן.

השתמש בהנחיות המתאימות לרכבך.
>דגמים בעלי תא יחיד< 1.1

אם המנוע קר, חמם אותו עד שטמפרטורת . 1
אורך  )הדבר   .40°C-לכ מגיעה  שלו  השמן 
כ-20 דקות של פעולת סרק כדי להעלות את 

.)40°C -0° לC-טמפרטורת שמן המנוע מ

שים לב:
הקפד לחמם את המנוע. אלא אם אתה מחמם את 
המנוע, שמן המנוע עלול להישפך כאשר תסיר את 

בית המסנן.
ודא שבלם החניה מופעל בבטחה.. 2
חסום את הגלגלים בסדי עצירה.. 3
הרכן את תא הנהג.                  עמ' 12-8. 4
כדי . 5 נקה את האזור אשר סביב בית המסנן 

למנוע את לכלוך המסנן החדש או זיהומו עם 
התקנתו מאוחר יותר.

עד . 6 )כשניים  המסנן  בית  את  שמאלה  סובב 
שניים וחצי סיבובים( לשחרורו.

מסנן . 7 בית  של  האוויר  ניקוז  פקק  את  הסר 
השמן על ידי סיבובו שמאלה. החלף את פקק 
האוויר המוסר בפקק חדש. המתן במשך 5 
דקות לפחות לאחר הסרת פקק האוויר על 
להתנקז  המסנן  בית  לשמן  לאפשר  מנת 
לגמרי. בעת החלפת שמן המנוע, הסר את 
מכסה פתח מילוי השמן ולאחר מכן את פקק 

הניקוז.
 עמ' 12-24

הסר את בית המסנן על ידי סיבובו שמאלה.. 8
השתמש במטלית למניעת טפטוף שמן.

Z21175

Z21170
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הוצא את המסנן )8( מבית המסנן.. 9
אם ציפורני המסנן משולבים חזק מדי לשם 
והכה   )4( אלן  מפתח  הכנס  המסנן,  הסרת 

עליו בפטיש )5( לשם הסרת המסנן.
נקה את משטח המגע של האטם הטבעתי . 10

האטם  ותעלת   )6( השמן  מסנן  תמך  של 
הטבעתי של בית מסנן השמן.

החלף בחדש את האטם הטבעתי )7( של בית . 11
מסנן השמן. מרח שכבת שמן מנוע דקה על 

האטם הטבעתי החדש בטרם התקנתו.
Z22308

Z21178

 אזהרה
• עם 	 המסופק  טבעתי  באטם  רק  השתמש 

המסנן החדש.
• אל תהדק את פקק האוויר מעבר למומנט 	

המוגדר.

פונה . 12 המחורר  קצהו  עם  חדש  מסנן  התקן 
כלפי מטה. הקפד להשתמש במסנן מקורי 

של מיצובישי.
בבית . 13 החדש  האוויר  ניקוז  פקק  את  התקן 

המסנן.
המסופק  חדש  אוויר  ניקוז  בפקק  השתמש 

עם המסנן החדש.

 N·m 0.6 ± 1.5 מומנט הידוק
(0.15 to 0.06 kgf·m)

את  הוסף  המנוע,  שמן  את  מחליפים  אם 
כמות השמן הנדרשת.        עמ' 12-24

הדק את בית מסנן השמן.. 14

 to 30 N·m 25 מומנט הידוק
(2.5 to 3.0 kgf·m)

סובב את המנוע כמתואר בעמודים 5-7 ואז . 15
הנח לו להתניע.

שמן. . 16 נזילת  שאין  בדוק  פועל,  המנוע  בעוד 
דומם את המנוע, המתן לפחות 10 דקות ואז 

בדוק את מפלס השמן.
דגמי תא כפול 1.2

ודא שבלם החניה מופעל בבטחה.. 1
חסום את הגלגלים בסדי עצירה.. 2
אם המנוע קר, חמם אותו עד שטמפרטורת . 3

)הדבר   .DUONIC®-לכ מגיעה  שלו  השמן 
כדי  סרק  פעולת  של  דקות  כ-20  אורך 
 0°C-להעלות את טמפרטורת שמן המנוע מ

.)40°C -ל

שים לב:
הקפד לחמם את המנוע. אלא אם אתה מחמם 
את המנוע, שמן המנוע עלול להישפך כאשר תסיר 

את בית המסנן.

Z21740
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הסר את הצד האחורי )3( של כיסוי המנוע על . 4
ידי הסרת הברגים )1( והתפסניות )2(.

אם אין מספיק מרווח כדי להשתמש בכלי, 
הסר את החלק הקדמי )4( של כיסוי הצד של 

המנוע.
פתח את דלת בדיקת המנוע. 

 עמ' 12-6
נקה את האזור אשר סביב מארז המסנן כדי . 5

למנוע את לכלוך המסנן החדש או זיהומו עם 
התקנתו מאוחר יותר.

סובב שמאלה את מארז המסנן )5( )כשניים . 6
עד שניים וחצי סיבובים( לשחרורו.

הסר את פקק ניקוז האוויר )6( של בית מסנן . 7
השמן על ידי סיבובו שמאלה. החלף את פקק 
האוויר המוסר בפקק חדש. המתן במשך 5 
דקות לפחות לאחר הסרת פקק האוויר על 
להתנקז  המסנן  בית  לשמן  לאפשר  מנת 
לגמרי. בעת החלפת שמן המנוע, הסר את 
מכסה פתח מילוי השמן ולאחר מכן את פקק 

הניקוז.
 עמ' 12-24

הסר את בית המסנן על ידי סיבובו שמאלה.. 8
השתמש במטלית )3( למניעת טפטוף שמן.

Z21170

Z21175

הוצא את המסנן )12( מבית המסנן.. 9
אם ציפורני המסנן משולבים חזק מדי לשם 
והכה   )8( אלן  מפתח  הכנס  המסנן,  הסרת 

עליו בפטיש )9( לשם הסרת המסנן.
נקה את משטח המגע של האטם הטבעתי . 10

האטם  ותעלת   )10( השמן  מסנן  תמך  של 
הטבעתי של בית מסנן השמן.

החלף בחדש את האטם הטבעתי )11( של . 11
בית מסנן השמן. מרח שכבת שמן מנוע דקה 

על האטם הטבעתי החדש בטרם התקנתו.

 זהירות
• עם 	 המסופק  טבעתי  באטם  רק  השתמש 

המסנן החדש.
• למומנט 	 מעבר  האוויר  פקק  את  תהדק  אל 

המוגדר.
כאשר . 12 המסנן  בבית  החדש  המסנן  התקן 

הקפד  מטה.  כלפי  פונה  המחורר  קצהו 
להשתמש במסנןן מקורי של מיצובישי.

בבית . 13 החדש  האוויר  ניקוז  פקק  את  התקן 
חדש  אוויר  ניקוז  בפקק  השתמש  המסנן. 

המסופק עם המסנן החדש.

Z22308

Z21178
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 N·m 0.6 ± 1.5 מומנט הידוק
(0.15 to 0.06 kgf·m)

את  הוסף  המנוע,  שמן  את  מחליפים  אם 
כמות השמן הנדרשת.          עמ' 12-24

הדק את בית מסנן השמן.. 14

 to 30 N·m 25 מומנט הידוק
(2.5 to 3.0 kgf·m)

סובב את המנוע כמתואר בעמודים 5-7 ואז . 15
הנח לו להתניע.

שמן. . 16 נזילת  שאין  בדוק  פועל,  המנוע  בעוד 
דומם את המנוע, המתן לפחות 10 דקות ואז 

בדוק את מפלס השמן.
לרכבים בעלי הגה שמאלי: התקן חזרה את . 17

כיסוי הצד של המנוע. עשה זאת על פי תהליך 
ההסרה, אך בסדר הפוך.

 החלפת מסנן דלק 2
כל 40,000 ק"מ או 12 תדירויות החלפה

חודשים

 אזהרה
• וחובה להרחיקו מגופים 	 דליק  הדלק מאוד 

הסכנה  בשל  פתוחות  ולהבות  חמים 
נגב היטב כל  לפריצת אש או התפוצצות. 

טיפת דלק שניתזה.
• אל תחליף את מסנן הדלק מיד לאחר נהיגה 	

ברכב שכן זה עשוי להיות חם ואתה עלול 
להיכוות. המתן עד להתקררות המסנן.

• כל 	 וודא שאין  לאחר התקנת מסנן הדלק, 
לגרום  יכולה  דלק  נזילת  דלק.  נזילת 

להתלקחות או לפיצוץ.
• המוגדר 	 הדלק  בסוג  ורק  אך  השתמש 

לרכבך. שימוש במסננים אחרים עלול לגרום 
לנזילת דלק, לפריצת אש או פיצוץ.

• בזמן החלפת מסנן הדלק, הקפד להשתמש 	
בכלי המיוחד להסרה והתקנת בית המסנן. 
אם בית המסנן מותקן בצורה לא נכונה, דלק 
עלול לנזול והמסנן עצמו עלול להינזק תוך 

גרימה אפשרית להתלקחות או לפיצוץ.
אם אין ברשותך את הכלי המיוחד, צור קשר 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  מוסך  עם 

.MITSUBISHI FUSO
• היזהר שלא להסב נזק לבית המסנן שכן זה 	

יכול לגרום לנזילת דלק.
• הרחק 	 דלק,  מסנן  מחליף  אתה  כאשר 

מהרכב סיגריות ומקורות חום אחרים. אלו 
מסוכנים משום שהם יכולים לגרום לפריצת 

אש.
• בשעת החלפת מסנן דלק, יהיה עליך לעבוד 	

במקום צר. היזהר שלא להיפצע מהשפות 
של הרכיבים הסמוכים.
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 זהירות
• בו 	 לעשות  ואין  הדלק  מסנן  את  לנקות  אין 

שימוש חוזר.
• את המסנן הישן חובה להחליף במסנן מקורי 	

למועד  מעבר  במסנן  להשתמש  אין  חדש. 
ההחלפה המומלץ. אי הקפדה על כך עלולה 

להסב נזק למערכת הזרקת הדלק.
• היזהר שלא לאפשר חדירת חומרים זרים לתוך 	

הדלק.  מסנן  החלפת  בזמן  הדלק  מערכת 
לגרום  זרים במערכת הדלק עלולים  חומרים 

תקלות במערכת ההזרקה.
• אל תחבוט ואל תכה את מסנן הדלק משום 	

שהבר עלול להסב נזק לחיישן הפנימי.

מסנן הדלק )1( של רכבך מותקן באחד מהמקומות 
המתוארים באיור.

ודא שבלם החניה מופעל בבטחה.. 1
חסום את הגלגלים בסדי עצירה.. 2
נקה את האזור אשר סביב המסנן כדי למנוע . 3

עם  זיהומו  או  החדש  המסנן  לכלוך  את 
התקנתו מאוחר יותר.

הצב מיכל מתחת למסנן הדלק, כדי לאגור . 4
את הדלק.

Z21579

Z21188

Location of fuel filter (differs by model)

Fuel tank

מיקום מסנן הדלק )משתנה בהתאם לדגם(

מיכל דלק
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שחרר את פקק הניקוז על ידי סיבובו בכיוון . 5
החץ, כמתואר באיור, על מנת לאפשר לדלק 
שבסמנן להתנקז החוצה. השתמש בפלייר 
הפקק.  שחרור  לשם  אחר  מתאים  בכלי  או 
בכיוון  הפקק  את  סובב  הדלק,  ניקוז  לאחר 

הפוך לזה של החץ.
)Nm )0.15 kgfm 1.5מומנט הידוק 

Z21454

Z21455

Z21456

Z21459

Z21580

נתק את מחבר החיישן )4(. עשה זאת לאחר . 6
 )5( המחבר  של  הנעילה  לשונית  משיכת 
ולאחר מכן משיכה החוצה של חלקו העליון 

)6( של המחבר.

נתק את המחבר )8( מבית מסנן הדלק )7(. . 7
עשה זאת על ידי משיכת חלקו התחתון של 
ואז   )9( הנועל  שחרור  לשם  כלפיך  המחבר 

משוך את המחבר הישר מעלה.

הסר את בית המסנן על ידי סיבובו שמאלה . 8
)המסופק   )10( המיוחד  הכלי  באמצעות 
להתנקז  המסנן  מבית  לדלק  הנח  בנפרד(. 

החוצה.

ידי . 9 הוצא את המסנן )11( מבית המסנן על 
משיכתו הישר מעלה.

החלף בחדש את האטם הטבעתי )12( של . 10
שכבת  מריחת  לאחר   .)7( הדלק  מסנן  בית 
ציפוי דקה של שמן מנוע על האטם הטבעתי, 

התקן אותו על בית מסנן הדלק.



12-41   

 זהירות
• לציר 	 במקביל   )11( המסנן  את  והתקן  הסר 

בית המסנן. אחרת, החיישן )13( בתוך הבית 
עלול להינזק.

• השתמש רק באטם טבעתי המסופק עם גוף 	
המסנן החדש.

המסנן . 11 בית  בתוך  חדש  מקורי  מסנן  התקן 
כמתואר באיור, תוך שימת לב לכיוון. הכנס 

את המסנן בקו ישר.

 זהירות
• התקן בזהירות את בית המסנן כך שלא לפתל 	

או להסב נזק לאטם הטבעתי.
• אין לעשות שימוש חוזר במסנן.	

ידי סיבובו ימינה.. 12 התקן את בית המסנן על 
וודא  לעצירתו.  עד  המסנן  בית  את  סובב 
שבליטתו )14( בבית המסנן באה במגע עם 

ראש המסנן )15(.

 זהירות
נמצאת  הדלק  מסנן  שעל  שהבליטה  תמיד  בדוק 
במגע עם ראש המסנן. אם אלו אינם במגע האחד 
עם השני, בית המסנן לא סובב במידה מספקת או 
שסובב יתר על המידה. בכל מקרה, הדלק ידלוף או 

שבית המסנן יינזק.
המסנן . 13 בית  על  החיישן  מחבר  את  התקן 

ולאחר מכן חבר את המחבר. עשה זאת על פי 
תהליך ההסרה, אך בסדר הפוך.

מתג . 14 את  החזק  הדלק.  מערכת  את  נקז 
על  )ON( למשך 30 שניות  ההתנעה פתוח 

מנת למלא את המערכת בדלק.
דלק. . 15 נזילות  שאין  ובדוק  המנוע  את  התנע 

 30 מקסימום  יידרשו  שבהן  נסיבות  ייתכנו 
שניות להתנעת המנוע.

שים לב:
גוף  חודר למערכת הדלק במהלך החלפת  אוויר 
בהתנעת  המנוע.  התנעת  את  וימנע  המסנן 
דלק,  מסנן  החלפת  לאחר  המנוע  של  הראשונה 
החזק את מתג ההתנעה פתוח במשך 30 שניות 
לשם ניקוז האוויר החוצה מהמערכת ואז סובב את 

המנוע.

Z21460

Z21460
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ניקוי והחלפת מסנן האוויר 3
בדיקת מצב מסנן האוויר 

עם מרווחי מחוון אבק
בזמן הבדיקה התפעולית

כל 40,000 ק"מתדירויות החלפה

 אזהרה
• בשעת ניקוי מסנן האוויר, הרכב משקפי מגן 	

ועל דרכי  ומסכת פנים כדי להגן על עיניך 
הנשימה מפני אבק.

• את 	 למנוע  כדי  אבק,  באוגר  השתמש 
התפזרות האבק לסביבה.

 זהירות
נקה את המסנן במועד ניקוי המוגדרים. אי הקפדה 
של  עת  בטרם  להצטברות  יגרמו  אלו  הוראות  על 
לגרום  ואפילו  דיזל  חלקיקי  במסנן  הפיח  חלקיקי 
לתקלת מערכת. ומאידך, ניקוי תדיר ומיותר עלול 
לגרום נזק למסנן -דבר שיאפשר לאבק ולחומרים 

זרים אחרים להישאב אל תוך המנוע.

שים לב:
גם אם מועד הניקוי לא הגיע, נקה או החלף את 
לירידה  גורמת  במסנן  הסתימה  אם  המסנן, 

בהספק המנוע.
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• מחוון 	 באמצעות  האוויר  מסנן  מצב  בדיקת 
האבק

מחוון האבק ממוקם בסמוך למסנן האוויר. 
מסנן  אדום,  סימן  מראה  החיווי  חלונית  אם 

האוויר סתום. נקה מיידית את מסנן האוויר.

Z22296

Z21263

• איפוס מחוון האבק	
לאחר ניקוי המסנן, דחוף את לחצן האיפוס 
)2(. הסימן האדום ייעלם מהחלונית של מחוון 

האבק.
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• הסרה	
וודא שבלם החניה מופעל בבטחה.. 1
הצב סדי עצירה בגלגלים.. 2

>סוג 1<
• הסרה	

הסר את התפסניות )1( )4 מקומות(.. 1

Z22297

Z22298

הסר את בית המסנן )4(, המכסה )2( והמסנן . 2
.)3(

• התקנה	
בצע את ההתקנה בסדר הפוך להסרה.

וודא שהבליטה )5( של בית מסנן האוויר נמצאת 
בצג הנגדי של בליטת )6( בית המסנן.
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>סוג 2<
את . 1 והסר   )1( התפסניות  שתי  את  שחרר 

המכסה )2( על ידי משיכתו בכיוון התפסניות.

Z22467

Z21180

Z21181

Z21182

העבר את ידית הנעילה )3( בבית מסנן האוויר . 2
למצב "UNLOCK" )לא נעול(.

ישר כלפי מטה לשם . 3  )4( משוך את המסנן 
הסרתו.

התקנה
הכנס את מסנן האוויר לתוך בית המסנן בקו . 1

ישר.
האוויר . 2 מסנן  בבית  הנעילה  ידית  את  העבר 

למצב "LOCK" )נעילה(.
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ידי . 3 על  המסנן  בית  על  המכסה  את  התקן 
לתוך  המכסה  שעל   )5( הבליטות  הכנסת 
החורים )6( בבית המסנן ובהמשך הדק את 

התופסניות.

 זהירות
התקן את מסנן האוויר בבית המסנן וסגור לגמרי 
של  רופף  הידוק  או  שבור  אטם  המסנן.  בית  את 
זרים אחרים  יגרמו לאבק או לחומרים  התפסניות 
להישאב על ידי המנוע תוך גרימת שחיקה בטרם 

עת של הבוכנות ושרוולי הצילינדרים.
• בדיקה, ניקוי	

>סוג 1<
הזרם אוויר דחוס בצורה אחידה על פני כל . 1

המשטח, מכיוון הכיסוי )1( של המסנן לשם 
הסרת האבק.

Z21183

Z22300

Z22301

Z22302

הקרן תאורה מכיוון צד הכיסוי של המסנן כדי . 2
לבדוק הסתננות אור. כמו כן, בדוק את האטם 

לקיומם של סדקים או נזק.

נקה את החלק הפנימי של בית המסנן )4( . 3
והמכסה )3( באמצעות מטלית.

אם הבדיקה מצביעה על בעיה בגוף המסנן . 4
או אם הגיע מועד ההחלפה המוגדר, החלף 

את המסנן הישן במסנן חדש.
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>סוג 2<
הסר את האבק על ידי הזרמת אוויר דחוס על . 1

פני כל משטח של מסנן האוויר מהצד בו הוא 
מצויד באטם )7(.

 זהירות
• אתה יכול להסב נזק לבריאותך. הרכב מסכת 	

ניקוי  כדי  כדי למנוע שאיפת אבק תוך  אבק 
עבות  ככפות  לבש  כן,  כמו  האוויר.  מסנן 

במהלך ההסרה והתקנה של המכסה.
• 	 7( kPa 685-שמור את לחץ האוויר מתחת ל

kgf/cm2( כדי למנוע גרימת נזק למסנן.
• אל תכה במסנן ועל תחבוט אותו כנגד חפץ 	

אחר.
• באבק, 	 או  שומני  בפיח  מזוהם  המסנן  אם 

החלף אותו, גם אם לא הגיע מועד החלפתו.

Z21184

Z21185

Z21186

Z21187

הצב פנס תאורה בצד האטם של מסנן האוויר . 2
דליפת  חורים המאפשרים  לבדוק שאין  כדי 
אור למסנן. כמו כן, בדוק את האטם לקיומם 

של סדקים או נזקים אחרים.

המסנן . 3 בית  של  הפנימי  החלק  את  נקה 
אזורי  את  נקה  נקייה.  במטלית  והמכסה 

האיטום בתשומת לב יתרה.
הבדיקה . 4 אם  בחדש,  המסנן  את  החלף 

הגיע  כאשר  או  פגום  המסנן  כי  העלתה 
המועד להחליפו.

• החלפה	
לצורך החלפה, השתמש במסנן מקורי.

אותו  והחלף  שלו  מהבית  האוויר  מסנן  את  הסר 
בחדש.
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ניקוז מים ממסנן הדלק

במסנן  מים  יש  נדלקת,   WATER
 SEPR האזהרה  נורת  אם 

הדלק בכמות העולה על המגבלה המותרת. נקז 
את המים בצורה הבאה:

 אזהרה
• היזהר שלא יישפך דלק. אם שפכת בטעות 	

דלק, נגב אותו היטב.
• הרחק סיגריות ומקורות חום אחרים מהרכב, 	

אלו  המסנן,  את  מחליף  שאתה  בשעה 
עלולים להצית את הדלק.

• בעת ניקוז המים ממסנן הדלק, היזהר שלא 	
הרכיבים  של  מהשפות/קצוות  תיפצע 

הסמוכים.
• זה 	 נזק למסנן הדלק שכן  הימנע מגרימת 

יוביל לנזילות דלק.
• לאחר 	 מיד  הדלק  ממסנן  מים  תנקז  אל 

הנסיעה ברכב. מסנן הדלק חם מאוד מייד 
לאחר הנסיעה ברכב ואתה עלול להיכוות. 
המים  ניקוז  בטרם  להתקרר  למסנן  הנח 

ממנו.

מסנן הדלק )1( של רכבך מותקן באחד מהמקומות 
המתוארים באיור.

וודא שבלם החניה מופעל בבטחה.. 1
הצב סדי עצירה בגלגלים.. 2
הצב מיכל אגירה מתחת למסנן הדלק.. 3

Z21454

באמצעות פלייר או כלי מתאים אחר, סובב . 4
הדלק  מסנן  ניקוז  פקק  את  שמאלה  מעט 

והנח למים שבמסנן להתנקז החוצה.
כאשר מתחיל לזרום החוצה דלק ללא מים, . 5

הדק את פקק הניקוז על ידי סיבוב ימינה.
)Nm )0.15 kgfm 1.5מומנט הידוק 

מתג . 6 את  החזק  הדלק.  מערכת  את  נקז 
)ON( במשך 30 שניות על  ההתנעה פתוח 

מנת למלא את המערכת בדלק.
דלק. . 7 נזילות  שאין  ובדוק  המנוע  את  התנע 

 30 מקסימום  יידרשו  שבהן  נסיבות  ייתכנו 
שניות להתנעת המנוע.

Z21188

Location of fuel filter (differs by model)

Fuel tank

מיקום מסנן הדלק )משתנה בהתאם לדגם(

מיכל דלק
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 אזהרה
• הנוזל המנוקז מכיל גם מים וגם דלק.	

סביב  המשטחים  את  היטב  לנגב  הקפד 
טיפות  כל  את  להרחיק  כדי  הדלק,  מסנן 
משטחים  על  שנותר  דלק  שניתזו.  הדלק 

עלול לגרום לפריצת אש.
• ודא שהדלק אינו נוזל מהמסנן או מחלקים 	

לגרום  עלולה  דלק  נזילת  כל  בו.  הקשורים 
לפריצת אש.

שים לב:
ממסנן  המים  ניקוז  במהלך  למערכת  חדר  אוויר 
הדלק. האוויר במערכת מונע את יכולת ההתנעה 
של המנוע. חובה לנקז את האוויר ממערכת הדלק, 

לפני שניתן יהיה להתניע את המנוע.
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נוזל קירור מנוע -בדיקה והחלפה

במהלך בדיקות קדם תדירויות בדיקה
הפעלה ולאחר כל 

40,000 ק"מ או כל 12 
חודשים

כל 24 חודשיםתדירויות החלפה

נוזל קירור מומלץ 1
 FUSO תוסף  המכיל  קירור  בנוזל  השתמש 
רכים,  ומים   DIESEL LONGLIFE COOLANT

ביחס הנקוב.
תוסף זה, בעל תכונות המונעות חלודה וקיפאון, יגן 

על מערכת הקירור בכל עונות השנה.
 מים המשמשים יחד עם נוזל קירור 2

השתמש במים רכים, ביחס המוצג בטבלה הבאה. 
אל תשתמש במים קשים מבארות או נחלים כיוון 

שהם עלולים ליצור אבנית ולגרום לחלודה.
ppm 300 או פחותקשיחות כוללת: 

-SO4 או פחותסולפט ppm 100
-Cl או פחותכלוריד ppm 100

ppm 500 או פחותסך המוצקים המומסים 
 pH 68 עד

3  DIESEL  FUSO בתוסף  שימוש 
COOLANT LONGLIFE

 FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT התוסף
גליקול  אתילן  בסיס  על  קיפאון  מונע  חומר  הוא 
קיפאון  המונעות  תכונות  בעל   ,)SAE J814-C(

וחלודה כאחת.
 FUSO DIESEL LONGLIFE הקירור  נוזל 
ידי  על  קירור,  לנוזל  כתוסף  משמש   COOLANT

ערבובו במים רכים בריכוז הנקוב.
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 סכנה
• 	 FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT

הוא חומר רעיל. אם אדם בלע אותו בטעות, 
גרום לו להקיא והיוועץ מייד עם רופא. אם 
את  מייד  שטוף  לעיניים,  ניתז  החומר 
דקות  מ-15  יותר  במשך  במים  העיניים 

ופנה לקבלת טיפול רפואי.
• 	 FUSO DIESEL LONGLIFE אם 

COOLANT בא במגע עם העור, נגב אותו 
העור  את  היטב  רחץ  מכן  ולאחר  מייד 
בכמויות גדולות של מים וסבון. אם תרגיש 
מייד  פנה  בעורך,  כאבים  תחוש  או  ברע 

לקבלת טיפול רפואי.
• במקרה של מגע עם בגדיך, שטוף מייד את 	

ה-FUSO LONGLIFE COOLANT במים 
וסבון.

• 	 FUSO DIESEL אל תשתמש בנוזל קירור
LONGLIFE COOLANT במקום סגור או 
תשאף  אם  היטב.  מאוורר  שאינו  במקום 
 FUSO DIESEL גז  של  גדולה  כמות 
LONGLIFE COOLANT. עבור למקום בו 
והייה  גופך  שורר אוויר צח, שמור על חום 
במנוחה. אם אתה חש בחילות או רע בכל 

צורה אחרת, פנה מייד לטיפול רפואי.
• מייד לאחר השימוש במוצר, סגור את פקק 	

 FUSO DIESEL LONGLIFE המיכל המכיל
.COOLANT

• 	 FUSO DIESEL LONGLIFE אל תאחסן 
גישה  יש  COOLANT במקומות שלילדים 
אותו  לשתות  ועלולים  הם  שכן  אליהם 

בטעות.
• 	 FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT

הוא חומר דליק; מנע את חשיפתו ללהבה 
פתוחה.

• 	 FUSO DIESEL-ב הטיפול  בשעת 
LONGLIFE COOLANT, חבוש מסכת גז 
אורגנית, משקפי מגן, כפפות עמידות בפני 

שמן ו/ או סינר מגן, אם יש צורך.

 זהירות
בסיס  על  קיפאון  מונעי  במוצרים  להשתמש  אין 
מתנול או מתוקסי פרופנול. אלו עלולים להסב נזק 
 FUSO DIESEL אין לערבב  לעולם  למנוע.  חמור 
LONGLIFE COOLANT עם מותגים אחרים של 
נוזל קירור או תוספי מניעת קיפאון או מונעי חלודה.

נוזל  ביצועי  את  להפחית  עלולה  שכזו  פעולה 
הקירור. אם נעשה שימוש בעבר בתוסף אחר וכעת 
 FUSO DIESEL-ב להשתמש  צורך  יש 
מערכת  שכל  ודא   ,LONGLIFE COOLANT

הקירור נשטפה ביסודיות.
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הריכוז  את  לקבוע  כדי  הבאה  בטבלה  השתמש 
 FUSO DIESEL LONGLIFE של  הנכון 
COOLANT, בהתאם לטמפרטורה הנמוכה ביותר 

שבה יופעל הרכב.
 FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT ריכוז 

)באחוזי נפח(
הטמפ' 

הנמוכה 
ביותר

 °C 10– 
–15°C– 20°C– 25°C– 30°C– 35°C–40°C ומעלה

55%60% 50% 45% 40% 35% 30% ריכוז

כמות נוזל הקירור
 FEAכ-13 ליטר

 FGB, FEB, FECכ-13.7 ליטר
כ-14.7 ליטרכלי רכב עם מיזוג אוויר אחורי

 זהירות
 FUSO DIESEL LONGLIFE בתוסף  השתמש 
COOLANT בריכוז בין 30% לבין 60%. הריכוז הנכון 
מתחת  בריכוז   .30% הוא  רגילות  בטמפרטורות 
ל-30%, ביצועיו של תוסף זה ירודים ביותר בתחום 
 ,60% על  העולה  בריכוז  ואילו  החלודה  מניעת 

ביצועיו גרועים כמונע קיפאון.
בדוק 4

שים לב:
• לפני 	 הקירור  נוזל  מפלס  את  תמיד  בדוק 

טמפרטורת  כאשר  כלומר,  המנוע,  התנעת 
נוזל הקירור נמוכה. כאשר נוזל הקירור חם, 
יותר  גבוה  נראה  והמפלס  מתפשט  הוא 

מאשר הוא באמת.
• להיווצר 	 עלולים  ההתפשטות  במיכל 

לבעיות  יגרום  לא  הדבר  אולם  משקעים, 
כלשהן.

בדוק את מפלס נוזל הקירור כאשר הנוזל קר, . 1
לפני התנעת המנוע.

מפלס נוזל הקירור הוא ברמה מספקת אם . 2
שעל   "LOW"-ו  "FULL"-ה הקווים  בין  הוא 

מיכל ההתפשטות.
לקו . 3 מתחת  נמצא  הנוזל  מפלס  אם 

ה-"LOW", ודא שאין נזילות של נוזל קירור 
ממערכת הקירור ולאחר מכן הוסף נוזל, עד 

."FULL"-שיגיע לקו ה
ומהצנרת . 4 מהמצנן  נזילות  של  קיומן  בדוק 

על  מים  תמצא  אם  המצנן.  של  הגמישה 
ייתכן  כן,  לפני  הרכב  חנה  שעליה  הקרקע 
הנוזל  מפלס  אם  קירור.  נוזל  נזילת  שישנה 
נמוך באופן חריג ולאחר הוספת נוזל קירור, 
הוא יורד שוב במהירות, ייתכן שיש נזילת נוזל 
לבדיקה  הרכב  את  הבא  הקירור.  ממערכת 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך 

.MITSUBISHI FUSO

Z21945

Z21943

>דגמי תא צוות<
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הוספת נוזל קירור 5

 זהירות
• באופן רגיל, יש להוסיף את נוזל הקירור דרך 	

מכסה  את  לפתוח  בלי  ההתפשטות,  מיכל 
הלחץ שעל המנוע.

• נוזל קירור, השתמש בתוסף 	 בשעת הוספת 
נוזל קירור חדש, מאותה תוצרת ובאותו ריכוז 

כמו התוסף הנמצא כבר ברכב.
ריכוז  בלבד מפחיתה את  רכים  מים  הוספת 
המערכת  בתוך  כבר  הנמצא  הקירור  נוזל 
קיפאון  בפני  פחותה  הגנה  היא  והתוצאה 
וחלודה. תוספת של נוזל קירור צריכה להכיל 

תמיד את היחס הנכון של תוסף ומים רכים.

קדם  5.1 בדיקות  במהלך  קירור  נוזל  הוספת 
הפעלה

1 . ,"LOW"-אם נוזל הקירור נמצא מתחת לקו ה
)1( של מיכל ההתפשטות  הסר את מכסה 
 DIESEL  FUSO של  תערובת  ושפוך 
COOLANT LONGLIFE בתוספת מים רכים, 

."FULL"-עד שהנוזל יגיע לקו ה
המכסה . 2 את  התקן  הנוזל,  הוספת  לאחר 

חזרה והדק היטב.

Z09378

Z21944

>דגמי תא צוות<
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הוספת נוזל קירור לאחר התחממות יתר של  5.2

המנוע
אם המנוע מתחמם יתר על המידה, ייתכן שכמות 
במיכל  רק  לא  מספקת  בלתי  היא  הקירור  נוזל 
המצנן.  של  הראשי  בגוף  גם  אלא  ההתפשטות, 
המנוע"  של  יתר  התחממות  של  "במקרה  ראה 
בהקשר למילוי נוזל קירור לאחר התחממות יתר 

של המנוע.
 עמ' 13-8

 אזהרה
לעולם אל תסיר את מכסה הלחץ מהמצנן בעוד 
נוזל הקירור עדיין חם. הסרת המכסה ללא נקיטת 
אמצעי זהירות יכולה להיות מסוכנת מאחר ונוזל 
קירור רותח ואדים חמים עלולים לפרוץ החוצה 
לגרום לך לכוויות. רק לאחר התקררות מספקת 
של נוזל הקירור, הסר את מכסה הלחץ באיטיות 

ובזהירות בעזרת מטלית עבה.

החלפה 6
הקפד לשטוף את מערכת הקירור, בעת החלפת 

נוזל קירור.

 אזהרה
• לאחר 	 מייד  קירור  נוזל  את  להחליף  אין 

הנסיעה ברכב כיוון שאז המנוע, המצנן, נוזל 
הקירור ופריטים אחרים חמים במיוחד. אם 
לאחר  מייד  הקירור  נוזל  את  לנקז  תנסה 
הנסיעה, אתה עלול להיכוות. לפני שתתחיל 

לעבוד, המתן עד להתקררות נוזל הקירור.
• הלחץ 	 שחרור  ידית  את  תרים  אל  לעולם 

ונוזל  נוזל הקירור חם, אחרת, קיטור  בעוד 
ולגרום  החוצה  לפרוץ  עלולים  חם  קירור 
לכוויות חמורות. לפני פתיחת מכסה הלחץ 
לטמפרטורת  הנח  ההתפשטות,  מיכל  של 
נוזל הקירור לרדת ואז הנח מטלית עבה על 

החלק העליון והרם את ידית שחרור הלחץ.

הנח מיכל אגירה מתחת לברז ניקוז המצנן . 1
לשם קליטת נוזל הקירור הזורם החוצה.

הסר את המכסה )1( ממיכל ההתפשטות.. 2

Z09378
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הרכן את תא הנהג.. 3
 עמ' 12-8
אם הרכב הוא מסוג תא צוות, חשוף את פתח 
קירור  ונוזל  הכוח  הגה  נוזל  מפלס  בדיקת 

המנוע.
 עמ' 12-6

הסר את מכסה הלחץ של מיכל ההתפשטות . 4
על ידי סיבובו שמאלה.

Z21944

>דגמי תא צוות<

Z21190

Z21264

Z21267

במידת הצורך, הסר את הכיסוי התחתון אשר . 5
מתחת למצנן.

נוזל . 6 ניקוז  ניקוז המצנן לשם  ברז  פתח את 
קירור המנוע.

שים לב:
אתה יכול למנוע התזה של נוזל קירור המנוע על 
ידי חיבור צינור גמיש )הזמין מסחרית בקוטר פנימי 

של 7 מ"מ( לפטמת ברז הניקוז.
לאחר ניזוק מוחלט של נוזל הקירור, סגור את . 7

ברז ניקוז המצנן.

 N·m 0.5 ± 2.5 מומנט הידוק
(0.25 to 0.05 kgf·m)
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רכים . 8 מים  שפוך  הקירור.  מערכת  שטיפת 
)עדיף לאחר שחוממו לחום בינוני( דרך פתח 
מכסה הלחץ. התקן חזרה את מכסה הלחץ 
ימינה. הנמך את התא  ידי סיבובו  והדק על 
לו  והנח  המנוע  את  התנע  נסיעה.  למצב 
מועטה  במידה  הגבוהה  במהירות  לפעול 
שמחוון  עד  המוגדרת  הסרק  ממהירות 
תפקודי  הרב  בצג  הקירור  נוזל  טמפרטורת 
יראה בסקלה 8 מקטעים.         עמ' 6-8

והפעל את המנוע  דוושת ההאצה  על  לחץ 
סרק.  ממהירות  במעט  הגבוהה  במהירות 
דומם את המנוע כעבור 10 דקות ונקז החוצה 
את נוזל הקירור. נקוט משנה זהירות שכן נוזל 
הקירור מאוד חם. חזור על התהליך המצוין 

לעיל עד שהמים יהיו נקיים מכל לכלוך.

 זהירות
אם צנרת המצנן סתומה או שנוזל הקירור מלוכלך 
לבדיקה  הרכב  את  הבא  כלל,  בדרך  מאשר  יותר 
 MITSUBISHI במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות

.FUSO
וודא שברז ניקוז המצנן מותקן בבטחה.. 9

הרכן את תא הנהג. אם הרכב הוא מסוג תא . 10
צוות, חשוף את פתח בדיקת מפלס נוזל הגה 

הכוח ונוזל קירור המנוע.
11 . FUSO DIESEL( קירור  נוזל  שפוך 

מים  בתוספת   LONGLIFE COOLANT
מכסה  פתח  של  העליון  החלק  עד  רכים( 
הלחץ. שפוך את נוזל הקירור באיטיות, כדי 

למנוע חדירת אוויר והתערבבות איתו.

שים לב:
כאשר ממלאים את המצנן בדגם תא צוות, שפוך 
את נוזל הקירור באיטיות כדי למנוע את זרימתו 

מעבר לשפה העליונה של פתח המילוי.
מכסה . 12 בפתח  הניקוי  נוזל  שמפלס  בדוק 

הלחץ אינו יורד ואז התקן את מכסה הלחץ 
)סובב או בחוזקה ימינה(.

 זהירות
הדבר  הקירור,  ממערכת  האוויר  כל  הוסר  לא  אם 
ולתקלות  מופחתת  קירור  ליעילות  לגרום  עלול 
נהג  הקירור,  נוזל  החלפת  לאחר  המנוע.  בחלקי 
ברכב ובדוק לאחר הנסיעה את מפסל נוזל הקירור.

הנמך את התא למצב נסיעה.. 13
קירור . 14 בנוזל  ההתפשטות  מיכל  את  מלא 

 FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT
לקו  יגיע  שהנוזל  עד  רכים(,  מים  )בתוספת 
המכסה  את  החזר  אז  רק   ,"FULL"-ה

למקומו.

Z21265
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לחץ על דוושת ההאצה והנח למנוע לפעול . 15
במהירות הגבוהה במקצת מהמהירות הסרק 
המוגדרת וזאת כדי לדחוק החוצה את האוויר 
ממערכת הקירור. כאשר מחוון טמפרטורת 
בסקאלה,  מקטעים   8 מראה  הקירור  נוזל 
אפשר למנוע לפעול בסרק למשך 10 דקות 

נוספות ולאחר מכן דומם אותו.
מכסה . 16 את  פתח  התקרר,  שהמנוע  לאחר 

מדי,  נמוך  הקירור  נוזל  מפלס  ואם  הלחץ 
הוסף נוזל עד שיגיע לחלק העליון של פתח 

מכסה הלחץ.
ידי . 17 על  והדק  הברג חזרה את מכסה הלחץ 

סיבובו ימינה.

שים לב:
הקפד להבריג בחוזקה את מכסה הלחץ. אחרת, 
החוצה  יפרצו  לחץ  תחת  וקיטור  רותחים  מים 

והמנוע יתחמם יתר על המידה.
הפעל את המנוע למשך מספר דקות נוספות, . 18

כדי לוודא שאין נזילות של נוזל קירור.
ודא שמפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות . 19

נמצא בתחום המוגדר. הוסף נוזל קירור, אם 
יש צורך.

התקן את הכיסוי התחתון.. 20
ניקוי את ליבת המצנן ומצנן הביניים 7

אם קדמת ליבת המצנן סתומה בבוץ או באבק, 
יעילות הקירור תופחת תוך עידוד היווצרותה של 
חלודה. נקה את ליבת המצנן במרווחי זמן סדירים. 
ביניים, נקה אותו באותה  אם מותקן ברכב מצנן 
הדרך כמו את המצנן והסר את כל הבוץ והאבק 

מקדמת הליבה של המצנן.
 עמ' 12-97

Z21266
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חגורת הינע V -בדיקה

 אזהרה
לפני בדיקת חגורת המאוורר, הקפד לדומם את 
המנוע. אם המנוע פועל וידיך, בגדיך או פריטים 
לחלקים  קרבה  לכדי  באים  או  נוגעים  אחרים 
הסובבים של המנוע, אלו עלולים להימשך לתוך 

המנגנון ולגרום לפציעות.

 זהירות
• אם נמצא שהחגורה פגומה, דאג להחלפתה 	

מומלץ  מורשה,  במוסך  האפשרי  בהקדם 
במרכז שירות MITSUBISHI FUSO. המנוע 

עלול להיכשל במקרה של קריעת החגורה.
• משחת 	 של  מגע  כל  מנע  הבדיקה,  במהלך 

החגורה  אם   .V-חגורת ה עם  או שמן  סיכה 
החגורה  סיכה,  במשחת  או  בשמן  זוהמה 

תחליק וזה יגרום לקיצור חיי השירות שלה.

שים לב:
 48 או  ק"מ   120,000 כל  החגורה  את  החלף 

חודשים.

 V-מותחן החגורה מותח אוטומטית את חגורת ה
למתיחות הנכונה, כך שאינך צריך לכוונן זאת. מכל 
פועל  האוטומטי  שהמותחן  לבדוק  עליך  מקום, 

כתקנו.
כל 40,000 ק"מתדירויות בדיקה 
 כל 120,000 ק"מ או 48 תדירויות החלפה

חודשים
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בדוק 1
את . 1 מנע  משוכה.  החניה  בלם  שידית  וודא 

עצירה  סדי  הצבת  ידי  על  הרכב  תזוזת 
בגלגלים. הרכן את תא הנהג.

 עמ' 12-8
אם הרכב הוא מדגם תא צוות, הסר את כיסוי 
למושב  מתחת  אשר  למנוע  הגישה  פתח 

הנוסע.
 עמ' 12-6

בדוק האם חגורת ה-V מתוחה היטב על ידי . 2
המקומות  באחד  ידך  בכף  על  לחיצה 

המסומנים בחצים.
דאג . 3 המידה,  על  יתר  רופפת  החגורה  אם 

לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז 
.MITSUBISHI FUSO שירות

כמו כן, בדוק שאין פגמים בחגורות.. 4

אם חגורה סדוקה או פגומה בכל דרך אחרת, דאג 
החגורה  החלפת  האפשרי.  בהקדם  להחליפה 
מחייבת פירוק רכיבים. לביצוע העבודה, התקשר 
שירות  למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך 

.MITSUBISHI FUSO

Z22041

Z14709
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גלגל הגה -בדיקה
גלגל ההגה הוא רכיב בטיחות קריטי של הרכב. אם 
למוסך  פנה  כלשהן,  חריגות  מעלה  הבדיקה 
 MITSUBISHI שירות  למרכז  מומלץ  מורשה, 
FUSO. נהיגה ברכב עם חריגה שלא תוקנה עלולה 

לגרום לתאונה חמורה.
במהלך בדיקות קדם הפעלה וכל תדירויות בדיקה 

40,000 ק"מ או כל 12 חודשים

חופשיות גלגל ההגה 1

שים לב:
הקפד לבדוק את חופשיות גלגל ההגה עם מנוע 

פועל ועם מנוע מודמם.
וודא שבלם החניה מופעל בבטחה.. 1
אם רכבך מצויד בתיבת הילוכים ידנית, וודא . 2

אם  )ניוטרל(.  סרק  במצב  ההילוכים  שידית 
רכבך מצויד במערכת ®DUONIC, וודא שידית 

."P" ההילוכים במצב
סובב בעדינות את גלגל ההגה ממצב נסיעה . 3

ישרה לפנים )מצב ניוטרלי( עד לנקודה שבה 
תחוש לראשונה התנגדות תוך סיבוב ימינה 
ותוך סיבוב שמאלה. המרחק בין שתי נקודות 
אלו היא מידת חופשיות גלגל ההגה. הקפד 
מנוע  עם  ההגה  גלגל  חופשיות  את  לבדוק 
פועל ועם מנוע מודמם. אם הממצאים נמצא 
פועל/ מנוע  עם  המפרטים  לערכי  מחוץ 
מומלץ  מורשה,  למוסך  התקשר  מודמם, 

.MITSUBISHI FUSO למרכז שירות

חופשיות 
גלגל ההגה 

)נמדדת 
בהיקף גלגל 

ההגה(

כאשר 
המנוע 
מדומם

דגמים בעלי 
מתלה קדמי 

עצמאי
20 מ"מ או 

פחות

דגמי מתלה 
עלה קבועים 

קדמיים
10 עד 20 

מ"מ

5 עד 50 כאשר המנוע פועל בסרק 
מ"מ

Z09289
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חופשיות גלגל ההגה 2
נסה להזיז את גלגל ההגה מעלה ומטה וכן . 1

ימינה ושמאלה לבדיקת רפיון יתר.
למוסך . 2 פנה  חריג,  מה  דבר  התגלה  אם 

 MITSUBISHI מורשה, מומלץ למרכז שירות
.FUSO

שים לב:
וודא שידית הנעילה המשמשת לכוונון גלגל ההגה 

נעולה בבטחה.
פעולת גלגל ההגה 3
ההגה . 1 שגלגל  וודא  איטית,  נסיעה  כדי  תוך 

לאחד  מושך  אינו  הרכב  וכי  רועד  איננו 
חריגה  התנגדות  בדוק  כן,  כמו  הצדדים. 
האמצע  למצב  חלקה  חזרה  וכן  להפעלה 

)ניוטרל( שלו.
אם התגלה מצב חריג במהלך הבדיקה לעיל, . 2

למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך  התקשר 
.MITSUBISHI FUSO שירות

Z09290

 אזהרה
בצע את הבדיקות במקום בטוח המבטיח ראות 
טובה לכל הכיוונים. במהלך הבדיקות, הייה ערני 

לתנועת כלי הרכב סביבך.

בלמי שירות -בדיקה

בלמי השירות הם חלק בטיחותי קריטי של הרכב. 
למוסך  פנה  כלשהן,  חריגות  מעלה  הבדיקה  אם 
 MITSUBISHI שירות  למרכז  מומלץ  מורשה, 
FUSO. נהיגה ברכב עם חריגה שלא תוקנה עלולה 

לגרום לתאונה חמורה.
במהלך בדיקות קדם הפעלה תדירויות בדיקה

וכל 40,000 ק"מ
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חופשיות דוושת הבלמים 1
וודא שבלם החניה מופעל בבטחה.. 1
שאב את דוושת הבלמים מספר פעמים עד . 2

שתחוש ממנה תגובה קשיחה מהרגיל.
הדוושה . 3 עוברת  שאותו  המרחק  את  מדוד 

כאשר לוחצים על מרכזה בכוח האצבע ועד 
)חופש  התנגדות  מורגשת  שבה  לנקודה 
דוושת הבלמים(. בדוק האם המרחק נמצא 

בתחום המפרט.
חופש דוושת הבלמים 

)במרכז רפידת הדוושה( 
0.1 עד 3 מ"מ

אם לא הוגדר חופש הדוושה, דאג לבדיקת . 4
מומלץ  מורשה,  במוסך  וכוונונה  הדוושה 

.MITSUBISHI FUSO במרכז שירות

Z09288

Z11612

מהלך דוושת הבלמים 2
• התנע את המנוע והנח לו לפעול בסרק.	
• לחץ על דוושת הבלמים עד הסוף. בדוק האם 	

הדוושה  של  מלאה  לחיצה  בין  המרחק 
לרצפה נמצא בתחום ערכי המפרטים.

מרווח בין הרצפה לבין 
דוושת בלמים הלחוצה 

עד הסוף

10 מ"מ או יותר

• אם המרווח קטן מזה המוגדר, דאג לבדיקת 	
במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך  הבלמים 

.MITSUBISHI FUSO שירות
• אם המרווח בין הדוושה לרצפה אינו מספק 	

או שתחושת הדוושה ספוגית בזמן הלחיצה 
נוזל  נזילת  היא  לכך  והסיבה  יתכן  עליה, 
במערכת  אוויר  נוכחות  או  בלמים 

ההידראולית.
במוסך  תיבדק  הבלמים  שמערכת  דאג 
 MITSUBISHI מורשה, מומלץ במרכז שירות

.FUSO
ביצועי בלימה 3

בצע בדיקות בלמים במקום בטוח. לאחר בדיקה 
שנורת האזהרה  או  אינה דולקת, נהג ברכב 
כוח  שתגבור  להבטיח  מנת  על  נמוכה  במהירות 
תחושת  אם  ואחידה.  מספקת  ברמה  הבלימה 
הבלמים חריגה בצורה כלשהי, תפעול הרכב עלול 
להיות מסוכן. לעולם אל תנהג כך ברכב. לבדיקה 
מעמיקה יותר, פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז 

.MITSUBISHI FUSO שירות

 אזהרה
בצע בדיקת בלמים במקום בטוח המבטיח ראות 
טובה לכל הכיוונים. במהלך הבדיקות, היה ערני 

לתנועת כלי הרכב סביבך.
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בלם חניה -בדיקה

במהלך בדיקות קדם הפעלה תדירויות בדיקה
וכל 40,000 ק"מ

בדיקת מהלך ידית בלם החניה 1
לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים כך שהרכב . 1

לא יוכל לנוע.
משוחררת . 2 החניה  בלם  ידית  כאשר  התחל 

לחלוטין, משוך אותה מעלה בכוח של 294 
ניוטון )kgf 30( עד שתנועתה נעצרת. בדוק 
עברה  שאותו  )המרחק  הידית  מהלך  האם 
במפרטים.  המתואר  בתחום  נמצא  הידית( 
אם המהלך מחוץ לתחום המוגדר במפרטים, 
דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ 

.MITSUBISHI FUSO במרכז שירות
מהלך ידית בלם 

החניה
בין 7 ל-9 נקישות.

בבטחה . 3 ננעלת  החניה  בלם  שידית  וודא 
במצב משוך.

 ביצועי בלימה 2
בלם  יבש, הפעל את  עצור את הרכב על שיפוע 
החניה ובדוק לראות האם הוא מסוגל להחזיק את 
הרכב. אם אין בנמצא שיפוע מתאים, נהג ברכב 
במהירות נמוכה והפעל את בלם החניה על מנת 

לוודא שהוא מפגין יכולות בלימה משביעות רצון.
כלשהי,  מסיבה  ירודים  החניה  בלם  ביצועי  אם 
פנה  מסוכן.  להיות  עלול  הרכב  הפעלת  המשך 
שירות  למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך 

.MITSUBISHI FUSO

 אזהרה
בצע בדיקת בלמים במקום בטוח המבטיח ראות 
טובה לכל הכיוונים. במהלך הבדיקות, הייה ערני 

לתנועת כלי הרכב סביבך.

Z11606
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מצמד -בדיקה

>כלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית<
בדוק את מצב המצמד. אם התגלה דבר מה חריג, 
שירות  למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה 

.MITSUBISHI FUSO
חופשיות דוושת המצמד 1

חופש דוושת המצמד 
)במרכז רפידת הדוושה( 

0.2 עד 4 מ"מ

וודא שהמנוע אינו פועל.. 1
וודא שבלם החניה מופעל בבטחה.. 2
סרק . 3 במצב  נמצאת  ההילוכים  שידית  וודא 

)ניוטרל(.
השתמש . 4 המצמד,  דוושת  חופש  לבדיקת 

באצבעך ללחיצה על מרכז רפידת הדוושה 
המרחק  את  ומדוד  התנגדות  שתחוש  עד 

שאותו עברה הדוושה )חופש הדוושה( )1(.
אם מידת החופש אינה כמוגדר לעיל, יש צורך 

בביצוע כוונון.
דאג לביצוע הכוונון הנדרש במוסך מורשה, 
.MITSUBISHI FUSO מומלץ במרכז שירות

 פעולת המצמד 2
וודא שדוושת המצמד פועלת ללא רעשים חריגים 
או התנגדות יתרה. בדוק גם שהלחיצה על דוושת 
ידית  את  בקלות  להזיז  לך  מאפשרת  המצמד 
המצמד  וכי  השונים  ההילוכים  למצבי  ההילוכים 
משתלב בצורה חלקה ללא החלקה כאשר אתה 

משחרר באיטיות את הדוושה.
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צמיגים -בדיקה

במועד ביצוע בדיקות קדם תדירויות בדיקה
הפעלה

בדיקת לחץ האוויר בצמיגים 1
• השתמש במד לחץ אוויר לבדיקת לחץ ניפוח 	

צמיגים נכון. אם הלחץ אינו תקין, כוונן אותו 
לערכי הסטנדרט המוגדרים.

• יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים, ולכווננו 	
על פי הצורך, לפני תחילת הנסיעה, כאשר 
של  שהמכסים  בדוק  קרים.  עדיין  הצמיגים 

שסתומי האוויר מותקנים בבטחה.
• בדוק, 	 חלופי,  בגלגל  מצויד  רכבך  אם 

באמצעות מד לחץ אוויר, האם לחץ הניפוח 
של הגלגל החלופי תקין.

• בקורת דלת הנהג מוצמדת תווית המציינת 	
את לחץ האוויר הסטנדרטי בצמיגים. שמור 
את הלחץ בצמיגים בהתאם למופיע בטבלה.

 אזהרה
• לחצים נמוכים או גבוהים מדי לא רק שהם 	

יכולים  גם  אלא  נוחה,  לא  נסיעה  יוצרים 
הלחץ  אם  מכך,  יתרה  למטען.  נזק  להסב 
נמוך מדי, הצמיגים עלולים להתחמם יתר 

על המידה ולהתפוצץ.
• את הצמיגים הפנימיים והחיצוניים, בצמדי 	

גלגלים, יש לנפח באותו לחץ.
• עליך להגביר את לחץ האוויר בצמיגים לפני 	

תחילת נסיעה במהירות גבוהה.

 זהירות
לחצי ניפוח סטנדרטיים אלו נקבעו ומומלצים על 
לצמיגים  האירופי  הטכני  )האיגוד   ETRTO ידי 
עשויים  אינם  ברכבך  הצמיגים  אם  וחישוקים(. 
בלחצי  השתמש   ,ETRTO-ב החברות  מאחת 
הניפוח המומלצים על ידי יצרן הצמיג או כוונן את 

הלחץ בהתאם לתקנים המקומיים.

שים לב:
יותר מיד לאחר  גבוהים  יהיו  ניפוח הצמיג  לחצני 
העליות  הפעלתו.  טרם  לעומת  הרכב,  הפעלת 
משום  קורות  אלו  חריגות;  אינן  האוויר  בלחצי 
שהצמיגים  ככל  מתפשט  בצמיג  שהאוויר 
אל  זה  במצב  בתנועה.  הרכב  כאשר  מתחממים 
תשחרר לחץ מהצמיגים. הלחצים יחזרו לערכים 

רגילים עם התקררות הצמיג.
• לאחר בדיקת לחצי האוויר בצמיגים, וכוונונו 	

אוויר  שסתום  תשאיר  אל  לעולם  בהתאם, 
ללא מכסה.

Z22262

Z22202
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12-66
בדיקה פשוטה ושירות

 בדיקת עומק תעלות המדרס 2
וודא שיתרת עומק התעלות מספיקה.

1.6 מ"ממגבלת עומק תעלת המדרס 
 )1( החלקה  סימני  נשחקת,  התעלה  כאשר 
על  מופיעים  התעלות(  של  מקוטעים  )מקטעים 
. היקף הצמיג במיקומים התואמים לסימונים 

החלף את הצמיג בהקדם האפשרי ברגע שסימני 
ההפעלה  המשך  שכן  לעין,  נראים  אלו  החלקה 
מסוכן.                                                  עמ' 12-67

Z19538

Z10805

 אזהרה
נוטים  הצמיגים  מדי,  רדודה  העומק  יתרת  אם 
במהירויות  הגלגלים"  "ציפת  וסיכויי  להחליק 
גבוהות עולה. ציפת גלגלים יכולה להתרחש בזמן 
גבוהות.  במהירויות  רטובים  כבישים  על  נהיגה 
כאשר הרכב במצב של ציפת גלגלים, הצמיגים 
חולפים על גבי שכבת מים, או מחליקים עליה, 
בהיגוי  שליטה  לאבד  לנהג  גורמים  שהם  תוך 

ובבלמים.

בדיקת סדקים, פגמים וגופים התקועים  3
בתוך תעלות המדרס

בדוק הן את תעלות המדרס והן את הדפנות של כל 
צמיג לקיומם של סדקים, פגמים ושחיקת יתר או 
שחיקה חריגה. בדוק גם לקיומם של חלקי מתכת 
או  התעלות  בתוך  להיתקע  שעשויים  ואבנים 

להיתפס בין שני הגלגלים )בצמדי גלגלים(.
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החלפת גלגל
הגבהת הרכב 1

 אזהרה
• הפעל בבטחה את בלם החניה.	
• הגבה את הרכב על קרקע קשיחה, אופקית 	

וישרה. אם תגביה את הרכב על גבי מדרון או 
קרקע רכה, המגבה עלול להחליק ממקומו 

תוך גרימת תאונה.
• ההגבהה 	 בנקודת  רק  המגבה  את  הצב 

המיועדת לכך. אם תציב את המגבה בכל 
להחליק  עלול  הוא  ברכב,  אחר  מקום 

ממקומו תוך גרימת תאונה.
• וודא שאין שמן או משחת סיכה על המגבה 	

או בנקודת ההגבהה. )נגב כל זיהום שכזה(. 
אחרת, המגבה עלול להחליק ממקומו תוך 

גרימת תאונה.
• אל תתניע את המנוע בעוד הרכב מוגבה. 	

להחלקת  לגרום  עלולות  הרכב  רעידות 
המגבה ממקומו.

• אל תכנס אל מתחת לרכב מוגבה. פעולה 	
שכזו עלולה להיות מסוכנת משום שאתה 
של  במקרה  הרכב  תחת  להילכד  עלול 

החלקת המגבה ממקומו.
• כאשר יש צורך שהרכב יישאר מוגבה לפרק 	

בתומכים  המסגרת  את  תמוך  ארוך,  זמן 
מכניים מתאימים.

• לעולם אל תשתמש בו זמנית ביותר משני 	
מגבהים על אותו רכב.

 זהירות
• הדבר 	 מהנדרש.  יותר  הרכב  את  תגביה  אל 

עלול להסב נזק למגבה.
• המגבה הכלול בערכת הכלים של הרכב והוא 	

מיועד ספציפית לרכבך. אל תשתמש בו לכל 
רכב אחר.

• מוצמדות 	 במגבה  וטיפול  שימוש  הוראות 
לפני  אותן,  שקראת  וודא  עצמו.  למגבה 

שתשתמש במגבה.
לפני הגבהת הרכב 1.1

• אופקי 	 קשיח,  משטח  על  הרכב  את  החנה 
למלוא  החניה  בלם  ידית  את  משוך  וישר. 
מהלכה. בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית, 
הצב את ידית ההילוכים במצב סרק )ניוטרל(. 
®DUONIC, הצב  אם רכבך מצויד במערכת 

."P" את ידית ההילוכים במצב
• הקפד לדומם את המנוע.	



12-68      בדיקה פשוטה ושירות

• אתה 	 כאשר  הגלגלים  באחד  נקר  קרה  אם 
לשולי  רד  להחליפו,  מיידי  צורך  ויש  בכביש 
תהווה  שלא  היכן  בטוח  למקום  הכביש 
הפרעה לתנועה, הפעל את תאורת החירום 
והשתמש בדגל אדום או במטלית לבנה כדי 

להזהיר כלי רכב אחרים בכביש.
• דאג להוצאת כל הנוסעים מהרכב.	
• שיש 	 לזה  האלכסוני  הגלגל  את  חסום 

להחליף.
דוגמה:

חסום את הגלגל הקדמי שמאלי אם יש צורך 
להחליף את הגלגל האחורי ימני.

• הכן את הגלגל החלופי.	
 עמ' 12-80
בצמיגים  חלופי, השתמש  גלגל  ברשותך  אין  אם 

הבאים.
מידת צמיגדגם  

 FEA0, FEB0205/70R15C 106/104
 FEA5205/75R16C 113/111

 FG-ו FEB7, FEC7205/75R17.5 124/122

שימוש במגבה הידראולי 2
להגבהה 2.1

אם המקום בו אתה רוצה להציב את המגבה . 1
גבוה מדי, כוונן את גובה המגבה על ידי סיבוב 

ראשו.

Z10810

Z10821

Z10822

המפתח . 2 בקצה  אשר  החריץ  באמצעות 
שסתום  את  סובב  הרכב(,  עם  )מסופק 

השחרור עד הסוף ימינה.

במגבה . 3 השקע  לתוך  המפתח  את  הכנס 
והפעל את הידית מעלה מטה לשם הגבהה 

הרכב.
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 זהירות
מתארך  עצמאיים  מתלים  בעל  לרכב  המגבה 
ומתכווץ בשני שלבים. הפסק את ההגבהה כאשר 
המשך  הצהובים.  השני  השלב  סימוני  מופיעים 

הפעלת מהגבה עלולה להסב לו נזק.

Z09293

Z10823

להנמכה 2.2
סובב שמאלה באיטיות את שסתום השחרור, . 1

בעזרת החריץ אשר בקצה ידית המפתח.

 אזהרה
סובב באיטיות את שסתום השחרור. אם תסובב 
מהר מדי, הרכב יונמך מהר מדי תוך אפשרות של 

החלקת המגבה ממקומו.

 זהירות
• הימנע מפתיחת שסתום השחרור ביותר מ-2 	

סיבובים.
• אל תסגור את שסתום השחרור בפתאומיות 	

והמגבה עלול  כדי הנמכת הרכב מאחר  תוך 
להינזק כתוצאה מכך.

הוצא את המגבה ולחץ את ראשו מטה.. 2

Z10824

Z10825

סובב את שסתום השחרור עד הסוף ימינה.. 3
סובב את ראש המגבה ימינה על מנת לכווצו 

)לכנס אותו פנימה(.
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הסרת הגלגל 3
נקודות הגבהה של הסרן הקדמי 3.1

• 	FE דגמי
>כלי רכב ללא מייצב מתלה קפיצים קשיח<

תחתית קפיץ העלה

Z22023

Z09296

Z22306

Z22025

>כלי רכב ללא מייצב מתלה קפיצים קשיח<
תחתית קפיץ העלה מאחורי מוט הקישור

>רכב בעל מתלה עצמאי< מגבה מאחורי הגלגל 
הקדמי

)1( להגבהת  כאשר נעשה שימוש במגבה מוסך 
הגלגלים הקדמיים של רכב בעל מתלים עצמאיים, 
הקורה  מרכז  לבין  המגבה  בין   )3( עץ  לוח  הצב 

הרוחבית של המתלה )2(.

שים לב:
אל תפעיל את המגבה בכיוון הכיסוי התחתי )4(.
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• 	FG דגמי
תושבת המגבה )1( בתחתית הסרן האחורי.

Z09515

Z13309

Z09300

Z12831

נקודת הגבהה של הסרן האחורי 3.2
• 	FEB0 דגמי

תושבת המגבה )1( בתחתית בית הסרן האחורי

• 	FEA0 דגמי
תחתית קפיץ העלה

• 	FEC-ו FEA5, FEB7 דגמי
לתושבת  )בסמוך  הסרן  בית  של  תחתון  משטח 

בורג ה-U של קפיץ העלה(
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• 	FG דגמי
תחתית בית הסרן האחורי

Z09303

איך להסיר גלגל 3.3

 אזהרה
• בשום תנאי אסור לאף אחד להיכנס מתחת 	

לרכב כאשר זה נתמך על ידי המגבה בלבד. 
המגבה עלול להחליק החוצה מתחת לרכב. 
כמו כן, אל תתניע את המנוע בעוד הרכב 

מוגבה.
• בדוק שהמגבה ממוקם בבטחה. אם המגבה 	

תאונה  להתרחש  עלולה  ממקומו,  מחליק 
רצינית.

• כאשר יש צורך שהרכב יישאר מוגבה לפרק 	
בתומכים  המסגרת  את  תמוך  ארוך,  זמן 

מכניים מתאימים או בגושי עץ.
• גלגלים 	 בצמד  חיצוני  גלגל  הסרת  בעת 

וודא  יחידות,  אומים  עם  המותקן  אחוריים 
וכד'.  עץ  גוש  על  אינו  הפנימי  שהצמיג 
רצינית  תאונה  להתרחש  עלולה  אחרת, 
והחיצוניים  הפנימיים  והגלגלים  מאחר 
ניתנים להסרה בו זמנית כאשר אומי הגלגל 

מוסרים.

 זהירות
• אם הרכב נושא מטען כבד, פרוק אותו לפני 	

הגבהתו.
• כאשר מגביהים את הרכב, הקפד להציב את 	

שכן  לכך  המיועדים  במקומות  רק  המגבה 
הצבת המגבה בכל מקום אחר, מלבד נקודת 
לגרום  או  לרכב  נזק  להסב  עלולה  ההגבהה, 

לפציעה.
סדי . 1 הצב  החניה.  בלם  את  בבטחה  הפעל 

עצירה לפני ואחרי הגלגל )במבט מצד הרכב( 
הנמצא אלכסונית לזה שאותו רוצים להגביה.

מקם את המגבה מתחת לנקודת ההגבהה . 2
של הרכב והגבה את הרכב לגובה שבו הצמיג 

עדיין נוגע בקרקע.

 זהירות
שהמגבה  וודא  הרכב,  של  מועטה  הגבהה  לאחר 

מאובטח במקומו.
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 אזהרה
אם המגבה מחליק ממקומו במצב הגבהה מרבי 
לפציעה  ולגרום  ליפול  עלול  הרכב  הרכב,  של 

חמורה.
המפתח, . 3 וידית  הברגים  מפתח  באמצעות 

שחרר  הרכב,  של  הכלים  בערכת  הכלולה 
באיטיות של אומי הגלגל על ידי סיבובם בכיוון 

המצוין באיור. אל תסיר את האומים.
)3( לגלגל ימני

)4( לגלגל שמאלי

שים לב:
• יש הברגה 	 לאומי הגלגל, בגלגלים הימניים, 

הם  שאין  או   ,"R" באות  )מסומנת  ימנית 
הגלגלים  של  לאומים  כלל(.  מסומנים 
)מסומנת  שמאלית  הברגה  יש  השמאליים 

.)"LH" או "L"-ב
• אם ברצונך להסיר רק את הגלגל החיצוני של 	

אומי  את  לשחרר  צריך  אינך  גלגלים,  צמד 
הגלגל הפנימי.

Z13308

 אזהרה
• אום 	 על  בבטחה  הגביע  מפתח  את  התקן 

הגלגל. אם המפתח יותקן בצורה לא נכונה, 
לגרימת  אפשרות  תוך  מהאום  יחליק  הוא 

פציעה.
• אל תשחרר יותר מדי את אומי הגלגל שאם 	

לא כן עלול להיגרם נזק להברגות.

מתרומם . 4 שהצמיג  עד  הרכב  את  הגבה 
מהקרקע.

הסר את אומי הגלגל ולאחר מכן את הגלגל.. 5
• גלגל יחיד )מסוג אום יחידה( הסר את כל 	

אומי הגלגל ולאחר מכן הסר את הגלגל.
• צמדי גלגלים )מסוג אום יחידה( הסר את 	

את  הסר  מכן  ולאחר  הגלגל  אומי  כל 
הגלגלים הפנימי והחיצוני באותו הזמן.

• צמדי גלגלים )מסוג אום כפולה(	
שחרר תחילה את אומי הגלגל החיצוני והסר את 
הגלגל החיצוני )6(; לאחר מכן הנמך את המגבה, 
באמצעות  הפנימי   )7( הגלגל  אומי  את  שחרר 
מפתח  בקצה  אשר  המרובע  הגביע  מפתח 
הגלגלים והגבה את הרכב שוב על מנת להסיר את 

הגלגל הפנימי )8(.

שים לב:
לרכבים המצוידים בצמד גלגלים אחורי מסוג אום 
הסרת  הקדמיים,  שבגלגלים  אלו  כדוגמת  יחידה 
האומים היחידות מאפשרת את הסרת הגלגלים 

הפנימי והחיצוני.
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 אזהרה
• מוגבל 	 בדיפרנציאל  מצויד  הרכב  אם 

הכוח  מוגבה.  גלגל  תסובב  אל  החלקה, 
הקרקע  עם  במגע  הנמצא  לגלגל  יועבר 

והרכב עלול לנוע כתוצאה מכך.
• כאשר מסירים גלגלים, היזהר שלא להסב 	

נזק לבורגי הגלגל ולהברגות של אומי הגלגל 
הפנימי.

 זהירות
את  להציב  הקפד  הרכב,  את  מגביהים  כאשר 
הצבת  שכן  לכך  המיועדים  במקומות  רק  המגבה 
ההגבהה,  נקודת  מלבד  אחר,  מקום  בכל  המגבה 

עלולה להסב נזק לרכב או לגרום לפציעה.

Z09031

<In case of front single tire>

Z22340

הרכבת גלגל 4
הרכבת . 1 לפני  הבאים  המקומות  את  נקה 

הגלגל  אומי  מלוכלכים,  אלו  אם  הגלגל. 
עלולים להשתחרר תוך כדי נסיעה.

הברגות על בורגי הגלגל והאומים  )1(
משטחי התושבת הוא המעטה ההיקפי   )2(

של אומי הגלגל
משטח ההתקנה של גלגל דיסק  )3(

גלגל דיסק ומעטה התושבת של צלחת   )4(
הגלגל

גבי  על  הגלגל  אום  של  המגע  משטח   )5(
גלגל הדיסק וצלחת הגלגל

המשטח הפנימי של גלגל דיסק  )6(
מקטעים מובילים על הטבור  )7(

Z09309

<In case of rear double tire>>במקרה של צמד גלגלים אחוריים<

>במקרה של גלגל קדמי יחיד<
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 אזהרה
• האומים 	 מלוכלכים,  לעיל  הפריטים  אם 

אם  הרכב.  הפעלת  כדי  תוך  ישתחררו 
הברגות האומים פגומות או שגלגל הדיסק 
סדוק או פגום בכל דרך אחרת, החלף את 
הגלגל בגלגל מקורי חדש. גלגל פגום עלול 
כאשר  חמורה  לתאונה  ולגרום  להשתחרר 

הרכב בתנועה.
• אין לצבוע משטחי התקנה של גלגלי דיסק, 	

משטחי התקנה של צמדי גלגלים, משטחי 
גלגלים, משטחי המגע של  מגע של אומי 
עבה  צבע  כתוצאה משכבת  הגלגל,  טבור 

אומי הגלגלים עלולים להשתחרר.
• ודא שאתה משתמש בצמיגים וגלגל הדיסק 	

שכבתיים  צמיגים  בין  ערבוב  המומלצים. 
ויש  ירודה  היגוי  לרמת  גורם  לרדיאליים 
להימנע מכך בכל מחיר. בנוסף, ערבוב סוגי 
התופעות  את  ליצור  יכול  שונים  צמיגים 

הבלתי רצויות הבאות:
• 	 )ABS כלי רכב עם( ABS-מערכת ה

אינה יכולה לפעול כמתוכנן.
• מד המהירות מציין מהירות השונה מזו 	

שבה הרכב נוסע בפועל.
• מערכת ®DUONIC )תיבת הילוכים( 	

אינה יכולה להחליף הילוך בתזמון 
המיטבי, כך שצריכת הדלק הופכת 

לפחות טובה.
• הצמיגים עלולים לגעת במסגרת 	

וברכיבי ההיגוי.

התקן את הגלגל כך שבורגי הגלגל מיושרים . 2
עם חורי הברגים בגלגל דיסק. ואז, הדק את 
אומי הגלגל כל שגלגל הדיסק יוחזק במקומו. 
בנוגע לגלגל הקדמי, חבר את צלחת הגלגל 
יחד עם גלגל הדיסק באמצעות אומי הגלגל. 
או את הקצה  הפנה את הקצה בעל האוגן 

הכדורי של אומי הגלגל בכיוון גלגל הדיסק.

 אזהרה
נזק  להסב  שלא  היזהר  גלגל,  מתקינים  כאשר 
הגלגל  ולאומי  הגלגל  בורגי  על  של  להברגות 

הפנימי.

שים לב:
ימנית  יש הברגה  ואומי הגלגלים הימניים  לבורגי 
ולאלו בצד שמאל יש הברגה שמאלית. אתה יכול 
לזהות את האומים והברגים של צד ימין ושל צד 
שמאל על ידי בדיקת החלק של כל בורג או אום. 
סימון  ימין  בצד  הגלגלים  של  והברגים  האומים 
האומים  כלשהו.  סימון  להם  שאין  או   "R" באות 
והברגים של הגלגלים בצד שמאל יש סימון "L" או 

."LH"

Z09308

Z20221

<FEA0, FEB0>

<Other than FEA0, FEB0>>FEA0, FEB0 לדגמים אחרים מאשר<
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יוצר . 3 הנמך באיטיות את הרכב עד שהצמיג 
מגע עם הקרקע.

הדק את אומי הגלגל על פי הסדר המופיע . 4
מחזור  על   3 או   2 חוזר  שאתה  תוך  באיור, 
ההידוק. לבסוף, הדק את האומים למומנט 

המוגדר.

 אזהרה
• אום 	 על  בבטחה  הגביע  מפתח  את  התקן 

הגלגל. אם המפתח לא יותקן בצורה נכונה, 
אפשרות  תוך  מהאום  יחליק  המפתח 

לגרימת פציעה.
• המפתח 	 ידית  על  תדרוך  ואל  תקפוץ  אל 

בזמן הידוק האומים בכוח היד. פעולה שכזו 
עלולה להדק את האום יתר על המידה.

הידוק יתר של האומים עלול להפעיל מתח 
יתר על הברגים או לעוות את מעטה גלגל 

הדיסק.
• למומנט 	 הגלגלים  אומי  את  להדק  חובה 

בצורה  מהודקים  האומים  אם  המוגדר. 
עלולים  חלקים  מדי,  מהודקת  או  רופפת 
להינזק והגלגלים ישתחררו מהרכב. מצב זה 
תוך  נהגיה  יכולת  לחוסר  להוביל  עלול 
ופציעה  לרכב  נזק  גרימת  של  אפשרות 

גופנית.

 זהירות
יש להדק את אומי הגלגלים בעזרת מפתח מומנט 
יש  הארכה  בידית  גביע;  במפתח  שימוש  תוך 
השתמש  בלבד.  חירום  במקרי  שימוש  לעשות 
כאשר  מיד  המומנט  לבדיקת  מומנט  במפתח 
מתאפשר הדבר לאחר שימוש במפתח גביע ובידית 

המפתח להידוק אומי הגלגל.
שיטת הידוקמומנט הידוקדגם 

דגמי 
 FEA0

FEB0-ו

170 עד 230 
ניוטון מטר

)to 23 kgfm 17(

הפעל כוח של 
600N )60 kgf( על 
הנקודה המסומנת 

 "WEIGHT"-ב
בידית המפתח

דגמים 
אחרים 
שאינם 
 FEA0

FEB0-ו

450 עד 550 
ניוטון מטר

)to 55 kgfm 45(

הפעל כוח של 
800N )80 kgf( על 
קצה ידית המפתח

שים לב:
סיכת  משחת  מרח  >רטוב<,  הידוק  של  במקרה 
מרכב או משחת סיכת מסבי גלגל על הברגות בורג 

הטבור והברגות אומי הגלגל.
Z20222

<FEA0, FEB0>
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 אזהרה
המכילה  סיכה  במשחת  להשתמש  אין  לעולם 
מוליבדנום סולפיד. שימוש במשחת סיכה מסוג 
זה עלול להסתיים בהידוק במומנט יתר של אומי 
הגלגל ואפילו לשבור את בורגי הטבור או לעוות 
את תושבות האומים על גלגל הדיסק. הדבר עלול 
לגרום אפילו להשתחררות הגלגל תוך כדי נסיעה.

התקן את צמד הגלגלים האחוריים כמתואר . 5
באיור להלן.

 אזהרה
כאשר מחליפים את הגלגל החיצוני ברכב שבו 
צמד הגלגלים האחורי מאובטח באמצעות אומי 
גלגל כפולים, הקפד להדק שוב את אומי הגלגל 

הפנימי לפני הידוק אומי הגלגל החיצוני.

שים לב:
• כאשר מתקינים צמד גלגלים, וודא ששסתום 	

עם  מיושר  אינו  הפנימי  הגלגל  של  האוויר 
שסתום האוויר של הגלגל החיצוני.

• הקפד להתקין שסתום מאריך בגלגל הפנימי 	
של הצמד.

Z13306

• אומים 	 באמצעות  המאובטחים  גלגלים 
כפולים

התקן את הגלגל הפנימי ואז הגבה שוב את 
הרכב.

התקן את הגלגל החיצוני כך שבורגי הגלגל 
יהיו ממוקמים במרכז קדחי הברגים של גלגל 
במידה  הגלגל  אומי  את  הדק  ואז  הדיסק 

שתבטל חופשים למיניהם.
הנמך את הרכב והדק את אומי הגלגל על פי 
הסדר המופיע באיור. בצע את רצף ההידוק 
גלגל  אום  כל  הדק  ולבסוף  שלוש,  פעמיים 

למומנט המוגדר.
• גלגלים המאובטחים באמצעות אומים יחידה	

התקן את הגלגל הפנימי והחיצוני כך שבורגי 
הגלגל יהיו ממוקמים במרכז קדחי הברגים 
הגלגל  אומי  ואז הדק את  הדיסק  גלגל  של 

במידה שתבטל חופשים למיניהם.
הנמך את הרכב והדק את אומי הגלגל על פי 
הסדר המופיע באיור. בצע את רצף ההידוק 
גלגל  אום  כל  הדק  ולבסוף  שלוש,  פעמיים 

למומנט המוגדר.
המאובטח . 6 החיצוני  הגלגל  רק  מוחלף  אם 

באומים כפולים, חזור והדק את אומי הגלגל 
הפנימי למומנט המוגדר לפני התקנת הגלגל 

החיצוני.
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 אזהרה
• למומנט 	 הגלגל  אומי  את  להדק  הקפד 

את  להאריך  עלול  יתר  מומנט  המוגדר. 
הבורג או לעוות את מעטה גלגל הדיסק.

• להסב 	 שלא  היזהר  גלגל,  מחליפים  כאשר 
נזק להברגות של בורגי הגלגל ואומי הגלגל 

הפנימי.
• כאשר נוהגים ברכב לאחר החלפת הגלגל, 	

אומי הגלגל משתחררים במידת מה במהלך 
כתוצאה  הראשונים  הנהיגה  שלבי 
"משחיקה". לכן, יש צורך לחזור ולהדק את 
אומי הגלגל למומנט המוגדר לאחר נהיגה 
של 50 עד 100 ק"מ. לאחר מכן, חזור והדק 

את האומים במרווחי זמן קבועים.
• אין לצבוע משטחי התקנה של גלגלי דיסק 	

גלגלים  צמדי  של  התקנה  משטחי   ,)14(
גלגלים  )15(, משטחי התושבות של אומי 
שכן  גלגל  טבור  של  מגע  ומשטחי   )16(
כתוצאה משכבת צבע עבה אומי הגלגלים 

עלולים להשתחרר.
• ודא שאתה משתמש בצמיגים המומלצים. 	

לרדיאליים  שכבתיים  צמיגים  בין  ערבוב 
מכך  להימנע  ויש  ירודה  היגוי  לרמת  גורם 

בכל מחיר.
Z09308

הצלבת גלגלים

במיקומם  תלויה  הצמיגים  של  השחיקה  מידת 
ברכב. על מנת להשוות את אורך חיי השירות של 
הצמיג ככל האפשר, הצלב את הגלגלים במרווחי 

זמן קבועים.
• השתמש באותו סוג צמיג גם בסרן יחיד. אם 	

צמיגים  סוגי  שני  מותקנים  סרן  אותו  על 
הצדדים  לאחד  למשוך  נוטה  הרכב  שונים, 
לאובדן  לגרום  העלול  דבר  בלימה,  במהלך 

בקרה כיוונית ברכב.
• השתמש בצמיגים הבאים.	

מידת צמיגדגם 
 FEA0, FEB0205/70R15C

 FEA5205/75R16C
 FG-ו FEB7, FEC7205/75R17.5C

<When the tires with the same tread pattern
are used on the front and rear wheels>

Z09318

Z13460

<When the tires with different tread patterns
are used on the front and rear wheels>

>כאשר נעשה שימוש בתניות מדרס שונות 
בצמיגים הקדמיים והאחוריים<

>כאשר נעשה שימוש באותו סוג מדרס בצמיגי 
הגלגלים הקדמיים והאחוריים<
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 אזהרה
• ודא שאתה משתמש בצמיגים וגלגל הדיסק 	

שכבתיים  צמיגים  בין  ערבוב  המומלצים. 
ויש  ירודה  היגוי  לרמת  גורם  לרדיאליים 
להימנע מכך בכל מחיר. בנוסף, ערבוב סוגי 
התופעות  את  ליצור  יכול  שונים  צמיגים 

הבלתי רצויות הבאות:
• מערכת ה-ABS אינה יכולה לפעול כפי 	

שהיא מיועדת.
• מד המהירות מציין מהירות השונה מזו 	

שבה הרכב נוסע בפועל.
• מערכת ®DUONIC )תיבת הילוכים( 	

אינה יכולה להחליף הילוך בתזמון 
המיטבי, כך שצריכת הדלק הופכת 

לפחות טובה.
• הצמיגים עלולים לגעת במסגרת 	

וברכיבי ההיגוי.
• כאשר נוהגים ברכב לאחר החלפת הגלגל, 	

אומי הגלגל משתחררים במידת מה במהלך 
כתוצאה  הראשונים  הנהיגה  שלבי 

מהתאמתם למקומם.
לכן, יש צורך לחזור ולהדק את אומי הגלגל 
עד   50 של  נהיגה  לאחר  המוגדר  למומנט 
את  והדק  חזור  מכן,  לאחר  ק"מ.   100

האומים במרווחי זמן קבועים.

 זהירות
• בצע הרצה לצמיגים חדשים על ידי נהיגה של 	

200 ק"מ או יותר במהירות של 60 קמ"ש או 
איטית יותר. לאחר תקופת ההרצה, בדוק את 

לחץ האוויר בכל אחד מהצמיגים החדשים.
• שונות 	 מדרס  בתניות  שימוש  נעשה  אם 

צמיגים  בחר  והאחוריים,  הקדמיים  בגלגלים 
הקדמיים  לגלגלים  צלעות  מדרס  בעלי 
לגלגלים  משיכה  מסוג  מדרס  בעלי  וצמיגים 

האחוריים.

שים לב:
• כאשר הצמיגים חדשים, הם נוטים להתחמם 	

ולהישחק מהר יותר.
• הקפד להתקין שסתום מאריך לגלגל הפנימי 	

של הצמד.

Z13306
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גלגל חלופי

>כלי רכב עם גלגל חלופי<
במשך הזמן, הגלגל החלופי דולף ומתרוקן לאט 
לאט מאוויר. לכן, יש לשמור את הלחץ בצמיג זה 

יחסית גבוה.

שים לב:
רכבים מסוימים אינם מצוידים בגלגל חלופי.

בדיקת גלגל חלופי 1
שהוא  לבדוק  כדי  החלופי  בגלגל  קלות  "בעט" 
מחובר בבטחה. אם הוא זז, הרם אותו כדי לייצבו 

במקומו.

לשימוש 2
ברכבים בעלי נועל גלגל חלופי: הסר את שני . 1

האומים )1( מנועל הגלגל החלופי.

לתוך . 2  )2( החלופי  הגלגל  ידית  את  הכנס 
שמאלה  וסובב   )3( החלופי  הגלגל  מנשא 
לשם הורדת הגלגל החלופי )4(. כאשר נעשה 
גלגל חלופי בעלת מספר רב  בידית  שימוש 
של חלקים )5(, התקן את הפין הארוך )7( של 

החיבור )6( לתוך ידית הגלגל החלופי.
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לאחסון 3
הצב כלפי מעלה את הצד החיצוני של גלגל . 1

הדיסק והצב את לוחית המתלה )8( כמתואר 
באיור.

לשם . 2 החלופי  הגלגל  ידית  את  ימינה  סובב 
הרמת הגלגל החלופי.

 זהירות
• בזמן הרמת הגלגל החלופי, וודא שהשרשרת 	

נמצאת  המתלה  לוחית  וכי  מפותלת  אינה 
במקומה הנכון. לאחר הרמת הגלגל החלופי, 
לבין  החלופי  הגלגל  בין  מרווח  שיש  וודא 
אינו  החלופי  הגלגל  וכי  הסמוכים  החלקים 

משוחרר.
אלא אם כן הגלגל החלופי מותקן בצורה לא 
בתנועה  הרכב  בעוד  ליפול  עלול  הוא  נכונה, 

ולגרום לתאונה.
• כך 	 אותו  יישר  חלופי,  גלגל  מגביהים  כאשר 

נוגע במתלה. אחרת,  אינו  ששסתום הצמיג 
שסתום הצמיג עלול להינזק.

לאחר שהגלגל החלופי הורם עד הסוף, הדק . 3
כ-295  של  בכוח  החלופי  הגלגל  ידית  את 
kgf( ואז הוצא אותה תוך שאתה  ניוטון )30 

נזהר שלא לסובב אותה שמאלה.
שהוא . 4 לוודא  כדי  החלופי  בגלגל  "בעט" 

וודא  משוחרר,  הוא  אם  היטב.  מאובטח 
ואז  שלמים  הדיסק  וגלגל  המתלה  שלוחית 
הדק הידוק נוסף את ידית המפתח. אם לאחר 
עדיין  הגלגל  אלו  זהירות  אמצעי  נקיטת 
חופשי, הסר אותו מהרכב לפני הנסיעה שכן 
זה  בעוד  מהרכב  החוצה  ליפול  עלול  הוא 

בתנועה.
בכלי רכב עם נועל גלגל חלופי, התקן והדק . 5

את שני אומי הנועל.

 זהירות
ידי הפעלת כוח של  החזק את הגלגל החלופי על 
לא  אם  ידית המפתח.  על   )30kgf( ניוטון  כ-295 
תהדק מספיק את הגלגל החלופי, הוא עלול ליפול 

מהרכב תוך כדי תנועה ולגרום לתאונה.

 אזהרה
ליפול החוצה כאשר  גלגל חלופי משוחרר עלול 
הרכב בתנועה. אם אינך יכול לאבטח את הגלגל 
החלופי, הנח אותו על משטח המטען וכד' ודאג 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  שמוסך 

MITSUBISHI FUSO יבדוק זאת.
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להב מגב -החלפה

החלפת להב מגב 1
את . 1 דחוף  ואז   )1( המגב  זרוע  את  הרם 

)ראה  החץ  בכיוון   )2( הקפיצית  התפסנית 
איור(.

Z15848

Z15849

Z15850

כאשר התפסנית הקפיצית מוחזקת במצבה . 2
הלחוץ, לחץ את המגב )3( בכיוון זרוע המגב.

להב המגב משתחרר מזרוע המגב.. 3
התקן את הלהב החדש בסדר הפוך להסרה.

של  מקורי  חילוף  בחלק  השתמש 
.MITSUBISHI FUSO

 זהירות
ואל  למקומם  המגבים  זרועות  את  תחזיר  אל 
תפעילם ללא להבי מגבים שכן עלול הדבר לשרוט 

את פני השמשה הקדמית.

החלפת להב הגומי בלבד 2
הרם את זרוע המגב.. 1

צבוט באצבעותיך את שני הצדדים )המצוינים 
ואז   )1( הגומי  להב  של  חצים(  באמצעות 
משתחררים   )3( שהתפסים  כך  אותו  משוך 

מהתעלות )2( שבגומי הלהב.
החלק החוצה את להב הגומי.

מקורי . 2 בחדש  הישן  הגומי  להב  את  החלף 
.MITSUBISHI FUSO מתוצרת

לשם התקנה, חזור על תהליך ההסרה בסדר 
לתעלות  מתאימים  שהתפסים  ודא  הפוך. 

אשר בגומי הלהב.
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נוזל ניקוי שמשה קדמית -בדיקת 
מפלס נוזל ומילוי

Z22204

<LHD>

<RHD>

בדיקת מפלס הנוזל 1
פתח את דלת הנוסע.. 1
בדוק את מפלס הנוזל דרך חלונית הבדיקה . 2

.)2(
כאשר המפלס ירד לחלקה התחתון של החלונית, 

או שאינו נראה כלל, מלא את המיכל בנוזל ניקוי.
 מילוי 2
פתח את דלת הנוסע.. 1
פתח את מכסה מיכל נוזל הניקוי )2( ושפוך . 2

ומי  שמשות  ניקוי  נוזל  של  תערובת  פנימה 
בדיקת  חלונית  של  העליון  לקצה  עד  ברז 

המפלס )2(.
לאחר המילוי, סגור בחוזקה את מיכל הנוזל.. 3

כ-2.9 ליטרכמות נוזל ניקוי שמשות

 זהירות
• החלפת מים סבון במקום נוזל ניקוי שמשות 	

או  המתזים  נחירי  לסתימת  לגרום  עלול 
המשטחים  פני  על  נקודות  להיווצרות 

הצבועים.
• מ-20 	 יותר  למשך  ברצף,  המתזים  הפעלת 

שניות או כאשר אין נוזל ניקוי במיכל, עלולה 
לשרוף את מנוע המתזים.

במזג אוויר קר 3
בנוזל  הקדמית  השמשה  ניקוי  נוזל  את  החלף 
קפיאתו.  את  למנוע  כדי  קר,  לאקלים  המתאים 
פי  אל  פעל  הנוזל,  ריכוז  את  קובע  אתה  כאשר 

הוראות היצרן.

 זהירות
לעולם אין להשתמש בנוזל קירור מנוע או בחומר 
מונע קיפאון כבנוזל ניקוי שמשות. זה יזיק לצבע 

הרכב.
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מצבר -בדיקה

 אזהרה
להרחיקו  ויש  דליק  מימני  גז  מפיק  המצבר 

מלהבות פתוחות או ניצוצות.

במועד ביצוע בדיקות קדם תדירויות בדיקה
הפעלה

מפלס  את  בדוק  ההפעלה  קדם  בדיקת  במהלך 
נוזל המצבר ומצב ההדקים.

הסרה והתקנת מכסה המצבר 1
>כלי רכב עם מצבר אחד<

דחוף את החלק המסומן בחץ לשם הסרת . 1
המכסה מהעוצר )2(.

לניתוקו . 2 כלפיך  המצבר  מכסה  את  משוך 
מהעוצרים )3(.

להתקנת המכסה, פעל על פי שלבי ההסרה . 3
בסדר הפוך.

לאחר התקנת המכסה, וודא שהוא מחובר היטב.
>כלי רכב עם שני מצברים<

את . 1 משוך   .)4( הפרפר  בורגי  שני  את  הסר 
מהעוצרים  לניתוקו  כלפיך  המצבר  מכסה 

.)3(
להתקנת המכסה, פעל על פי שלבי ההסרה . 2

בסדר הפוך.
מחובר  שהוא  וודא  המכסה,  התקנת  לאחר 

היטב.

בדיקת מפלס נוזל המצבר 2
מצבר עם מחוון מפלס נוזל 2.1

של  צבעו  באמצעות  מצוין  המצבר  נוזל  מפלס 
מחוון על המעטה העליון.

מפלס נוזל המצבר מספיק כאשר המחוון שחור. 
אם המחוון לבן, מפלס הנוזל נמוך מדי ולא ניתן 

להשתמש עוד במצבר.
החלף את המצבר בחדש.

שים לב:
יתכן וההוראות לעיל לא תהיינה ישימות למצבר 
המותקן ברכבך; אתה חייב לבדוק את מפלס נוזל 

המצבר בהתאם להוראות של יצרן מצבר הרכב.

Z21120

<Vehicles with one battery>

<Vehicles with two batteries>

>כלי רכב עם מצבר אחד<

>כלי רכב עם שני מצברים<

Z20089
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 אזהרה
לקו  מתחת  בו  שהנוזל  במצבר  להשתמש  אין 
במהירות  יאבד  המצבר   ."LOWER"  – מפלס 
רבות מכושרו, הוא עלול להתחמם יתר על המידה 

או להתפוצץ.

מצבר עם מחוון מפלס נוזל 2.2
• המפלס 	 קווי  בין  להיות  הנוזל  מפלס  על 

ו-"LOWER" )1( המסומנים על   "UPPER"
מדי,  נמוך  המצבר  מפלס  אם  המצבר.  בית 
הוסף אלקטרוליט או מים מזוקקים על לקו 

."UPPER" המפלס
• אם למצבר ברכבך אין קווי סימון מפלס, על 	

הנוזל )2( להיות 10 עד 15 מ"מ מעל לחלק 
העליון של לוחות האלקטרוליט.

• המבט 	 בתחום  אינו  המצבר  בית  דופן  אם 
הישיר שלך בגלל ציוד או גורמים אחרים שעל 

המרכב, בצע את הפעולות הבאות:
• הסר את מכסה מצבר )3(.	
• בדוק את מפלס נוזל המצמד )6( באמצעות 	

מראה מתאימה, כדוגמת מראת יד )4(.
• עד 	 מגיע  המצבר  נוזל  מפלס  האם  בדוק 

לתחתית השרוול )5( של כל פתח מילוי.

 סכנה
נוזל המצבר הוא חומצה גופרתית מדוללת ויש 
נוגעת,  לרוב הדברים שבהם היא  בכוחה להזיק 
כולל עור הגוף והבגדים. אם נשפך נוזל מצבר על 
אם  ומים.  בסבון  אותו  שטוף  בגדיך,  או  עורך 
בטעות חדר נוזל מצבר לעיניך, שטוף מיידית את 
העיניים בהרבה מים ופנה מיידית לרופא לקבלת 
סיוע רפואי. השתמש תמיד במשקפי מגן וכפפות 

גומי כאשר אתה מטפל במצבר.

Z13231

Z13231

 אזהרה
אל תשתמש במצבר אם חלונית החיווי לבנה.

המצבר יאבד במהירות רבות מכושרו, הוא עלול 
להתחמם יתר על המידה או להתפוצץ.
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 זהירות
• בכל עת שמוסיפים נוזל מצבר, דאג לטעון את 	

זמן  לפרק  הרכב  את  להפעיל  או  המצבר 
מסוים. האמור חשוב במיוחד בתנאי מזג אוויר 

קרים שכן המצבר עלול לקפוא ולהינזק.
• אל תוסיף יותר מדי נוזל באופן שהמפלס יעלה 	

הנוזל  כאשר   ."UPPER" הסימון  לקו  מעל 
מעל קו הסימון "UPPER", הוא עלול לדלוף 

החוצה ולגרום לחלודה בהדקי המצבר.

מצבם של הדקי המצבר המחוברים 3
• וודא שכבלי המצבר מחוברים בבטחה להדקי 	

המצבר.
• אם יש עליהם לכלוך או חלודה שנצברה, נקה 	

את הדקי המצבר.

<Vehicles with one battery>

Z22335

<Vehicles with two batteries>

Z22336

>כלי רכב עם שני מצברים<

>כלי רכב עם מצבר אחד<
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ניקוי ההדקים 4
לבנה  אבקה  הסרת  לשם  חמים  במים  השתמש 

הנגרמת על ידי חלודה.
אם ההדקים חלודים בצורה חמורה, הסר את כבל 
המצבר ונקה את ההדק בעזרת מברשת ברזל או 

נייר זכוכית.
לאחר הניקוי, מרח שכבה דקה של משחת סיכה 

על ההדקים.

 זהירות
• אם 	 במקומו.  בבטחה  המצבר  את  התקן 

משאירים את המצבר רופף, חבטות ורעידות 
נזק  עלולים להסב  באיכות הכביש  שמקורם 
האלקטרוליט  ללוחות  או  המצבר  לבית 
של  השירות  חיי  אורך  קיצור  תוך  הפנימיים, 

המצבר כתוצאה מכך.
• אותו 	 הוצא  המצבר,  בטעינת  צורך  יש  אם 

שאפשרי  מתי  הפקקים,  את  והסר  מהרכב 
אם  הטעינה.  תהליך  תחילת  לפני  הדבר, 
טוענים את המצבר ברכב, בשל תנאים בלתי 
נמנעים, הקפד לנתק את הכבל השלילי )-( 

של המצבר.

שים לב:
לשם  התנעה  בכבלי  משתמש  אתה  כאשר 
התנעתו בכבלים של רכב בעל מצבר ריק, פעל על 

פי התהליך הנכון.                            עמ' 13-34
הסרה והתקנת מצבר 5

סוג 1 >כלי רכב ללא מאזן מצברים<
מצוין . 1 אחד  )כל  המצבר  כבלי  את  נתק 

באמצעות חץ ➡ באיור( מהדקי המצבר.

 אזהרה
• נתק 	 המצבר,  כבלי  את  מנתקים  כאשר 

כאשר   .)-( השלילי  הכבל  את  תחילה 
מחברים את כבלי המצבר, חבר אחרון את 
הכבל השלילי )-(. אם בטעות נגעת בהדק 
כלי  באמצעות  הרכב  ובמרכב   )+( החיובי 
מחובר   )-( השלילי  הכבל  כאשר  עבודה, 

למצבר, עלול להיווצר קצר מסוכן.
• אחסן מצברים משומשים במקום שילדים 	

אינם יכולים לגעת בהם. דליפות נוזל עלולות 
לגרום כוויות ועיוורון.

• כאשר 	 לאחסן  יש  משומשים  מצברים 
הדקיהם פונים כלפי מעלה. הנחת מצבר על 
צידו עלול לגרום לשפיכת הנוזל ולאפשרות 

של פריצת אש.

 זהירות
מערכת מינון האוריאה ממשיכה לפעול למשך כ-2 
 "LOCK" דקות לאחר העברת מתג ההתנעה למצב
ניתוק  לפני  לפחות  דקות  שתי  המתן  )נעילה(. 

המצבר.

<Vehicles with one battery>

Z22335

<Vehicles with two batteries>

Z22336

>כלי רכב עם שני מצברים<

>כלי רכב עם מצבר אחד<
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הסר את אומי החיבור של תמך המצבר )כל . 2
אחד מצוין באמצעות חץ ➡ באיור(.

את . 3 הסר  ואז   )1( המצבר  תמך  את  הסר 
המצבר.

התקן את המצבר חזרה על פי סדר ההסרה, . 4
אך בסדר הפוך.

לאחר התקנת המצבר, וודא שהוא מחובר היטב.

<Vehicles with one battery>

Z22337

<Vehicles with two batteries>

Z22338

>כלי רכב עם שני מצברים<

>כלי רכב עם מצבר אחד<

Z22230

סוג 2 >כלי רכב בעלי מאזן מצברים<

 אזהרה
כאשר מנותק רק ההדק השלילי )-( של המצבר 
ושורר  יתכן  מצברים,  מאזן  שלו  ברכב  הראשי 
עדיין מתח בהדק השלילי )-( של הגוף המחובר 
למצבר ה-24V. אם מפתח או חפץ מתכתי אחר 
נוגע בהדק השלילי )-( של מצבר 24V המחובר 

למרכב, עלול להיווצר קצר.

 זהירות
כאשר מסירים או מתקינים מצבר, אל תנתק את 
ההדקים )2( של מאזן המצברים )1( שלצד תיבת 
עם  קשר  צור  מתנתקים,  ההדקים  אם  המצבר. 
 MITSUBISHI מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות

.FUSO

שים לב:
בין  החשמלי  האיזון  על  מפקח  המצברים  מאזן 
המחובר   24V-ה מצבר  לבין  הראשי  המצבר 

למרכב ובכך הוא מגן על המצבר הראשי.
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• הסרה	
מצוין . 1 אחד  )כל  המצבר  כבלי  את  נתק 

באמצעות חץ ➡ באיור( מהדקי המצבר על 
פי הסדר הבא.

• של 	  )3(  )-( השלילי  ההדק  את  נתק 
המצבר הראשי )1(.

• נתק את ההדק השלילי )-( )4( של מצבר 	
ה-24V המחובר למרכב )2(.

• נתק את ההדק החיובי )+( )5( של המצבר 	
הראשי.

• נתק את ההדק החיובי )+( )6( של מצבר 	
ה-24V המחובר למרכב.

Z22231

Z22232

הסר את אומי החיבור )כל אחד מהם מסומן . 2
בחץ )7( באיור( מתמך המצבר.

את . 3 הסר  ואז   )7( המצבר  תמך  את  הסר 
המצבר.

 זהירות
 )9( הכבלים  ואת   )8( המחברים  את  תנתק  אל 
מהמצבר. כמו כן, אל תנתק את ההדקים של מאזן 
המצבר שלצד תיבת המצבר. חיווט לא נכון עלול 

לגרום לפריצת אש או לתקלה במערכת החשמל.

• התקנה	
התקן את המצבר על פי תהליך ההסרה, אך בסדר 
הפוך. לאחר התקנת המצבר, וודא שהוא מחובר 
נוגעים  אינם  וההדקים  המצבר  תמך  וכי  בבטחה 

האחד בשני.
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אורות/פנסים -בדיקה

תאורה/פנסמס' ייחוס
פנס קדמי)1(

אור חניה
פנסי איתות פניה קדמי צידי)2(
פנסי ערפל קדמיים)3(

פנסי תאורת יום
פנס איתות פניה אחורי)4(
פנס בלמים)5(
פנס אחורי)6(
פנס נסיעה לאחור)7(
פנס ערפל אחורי)8(
תאורת לוחית רישוי)9(

פנס סימון קצה הרכב)10(
>FEB, FEC, FG<

Z22208

בדיקה 1
תדירויות בדיקה

במועד בדיקות קדם הפעלה
• הפנסים 	 ממתגי  אחד  כל  את  הפעל 

המתוארים אשר בקדמת מושב הנהג ובדוק 
האם הפנס המתאים דולק/מהבהב כתקנו.

• שפנסי 	 ובדוק  הבלמים  דוושת  על  לחץ 
הבלמים דולקים.
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• כאשר ידית ההילוכים במצב נסיעה לאחור, 	
בדוק שפנסי הנסיעה לאחור דולקים.

• כמו 	 פנס,  כל  של  העדשות  מצב  את  בדוק 
למשל לכלוך, נזק ודהיית צבע.

• אם הפנס אינו נדלק או מהבהב, יתכן ונשרפה 	
הנורה או הנתיך. בדוק את הנורה המתאימה 
והנתיך, החלף אחד מהם, או שניהם, על פי 

הממצאים והצורך.
 עמ' 13-9,  עמ' 13-16

• אם הפנס עדיין אינו פועל גם לאחר החלפת 	
לבדיקה  רכבך  הנתיך, הבא את  ו/או  הנורה 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך 

.MITSUBISHI FUSO

מסנני אוויר -ניקוי

הסר ונקה את מסנני האוויר )מסנני המחמם ומיזוג 
האוויר( באמצעות מים או אוויר דחוס לשם הסרת 
 6 )בסביבות  קבועים  זמן  במרווחי  ולכלוך  אבק 
חודשים(. מסננים סתומים עלולים לגרום לחימום 
במנוע  לתקלה  ואפילו  יעילים  לא  קירור  או 

המאוורר.

 אזהרה
כאשר מנקים את מסנני האוויר, לבש מסכה כדי 
למנוע שאיפת אבק. לשאיפת אבק עלולה להיות 

השפעה שלילית על הבריאות.

 זהירות
אם  יותר  קצרים  זמן  במרווחי  המסננים  את  נקה 
באזורים  קרובות  לעיתים  ברכבך  שימוש  נעשה 

מאובקים.
מסנן אוויר חיצוני 1

יש צורך להסיר את מסנן האוויר לפני שניתן יהיה 
מורשה,  במוסך  תבוצע  זו  שעבודה  דאג  לנקותו. 

.MITSUBISHI FUSO מומלץ במרכז שירות
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מסנן מזגן 2
מושב . 1 )1( בקדמת  הלוח התחתון  הסר את 

הנוסע.
משוך החוצה את מסנן האוויר )2( תוך כדי . 2

שעל   )3( הלשונית  שתי  של  פנימה  דחיפה 
המסנן.

התקן חזרה את הלוח התחתון תחילה על ידי . 3
עם  החיבור  לסתות  של  התפסניות  יישור 
דחיפת  מכן  ולאחר  המתאימים  החריצים 

הלוח לפנים.

Z21417

<LHD>
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ניקוי הרכב

רחיצה 1
הקפד לרחוץ את הרכב 

• בכל עת שנהגו בו באזור קו החוף; 	
• למניעת 	 חומר  בו  שפוזר  בכביש  בו  שנהגו 

היווצרות קרח;
• סיכה, 	 משחת  שמן,  פיח,  זפת,  עליו  שיש 

אבקת אבק, חלקיקי מתכת, אבק פחם, שרף 
עצים או לשלשת ציפורים, 

• או שיש עליו אבק או בוץ.	

 אזהרה
הרכב,  של  התחתון  חלקו  את  רוחצים  כאשר 
היזהר שלא להיפצע מהקצוות של לוחות הדיפון 

השונים ומחלקים אחרים.

 זהירות
• כדוגמת 	 אורגניים  במסיסים  תשתמש  אל 

נזק  יסבו  אלו  שכן  ניקוי  לשם  נפט  או  טינר 
של  דהייה  ולגרימת  הצבועים  למשטחים 

הצבע והיווצרות סדקים ברכיבי פלסטיק.
• כאשר אתה רוחץ את הרכב, שים לב במיוחד 	

נהגו  אם  המרכב,  ולתחתית  הגלגלים  לבתי 
ברכב באזור החוף או על כבישים שפוזר בהם 
לב  תשומת  תן  כן,  כמו  קיפאון.  מונע  חומר 
מיוחדת לשלדה אם נעשה שימוש תדיר ברכב 
לנוכח  וזאת  או פחם  ימיים  להובלת מוצרים 
הנטייה של חומרים אלו להסב נזקים חמורים 
לצבע הרכב. אם נותר על הרכב חומר מונע 
ניתן  שלא  באופן  לרכב  יידבק  זה  קיפאון, 
להסירו בעזרת רחיצה רגילה. רחץ היטב את 
כל  גבוה.  בלחץ  ניקוי  מכשיר  בעזרת  הרכב 
מלח או כמות גדולה של חומר מונע קיפאון 
חלודה  להיווצרות  יגרום  הרכב  על  שנותר 

בטרם עת.
• ניקוי 	 לשם  הפגוש  על  מטפסים  כאשר 

בזרועות  תחזיק  אל  הקדמית,  השמשה 
המגבים. הדבר עלול לגרום לתקלה במערכת 

המגבים.
• אל תשתמש במברשת ניקוי רכב לשם ניקוי 	

הפניה.  איתות  פנסי  של  פלסטיק  עדשות 
מברשת עלולה לשרוט את עדשות הפנסים. 
רחץ את העדשות במים ואז נגב אותן בעזרת 

מטלית רכה.
• כאשר רוחצים את הרכב, יתכן ויפחתו ביצועי 	

מערכת הבלמים כתוצאה מהמים שהצטברו 
של  הפעולה  למשטחי  או  הבלימה  תופי  על 
דיסקות הבלמים. במקרה זה, סע לאט והפעל 
לייבש את  לחץ קל על דוושת הבלמים, כדי 
הרכב  לכלי  לב  שים  כך,  כדי  תוך  הבלמים. 

שבקרבתך.
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שים לב:
• במזג אוויר קר, חורי המפתחות וחלקי הגומי 	

שהם  תוך  לעיתים  קופאים  הדלתות  של 
לאחר  הדלתות.  פתיחת  על  בכך  מקשים 
מהדלתות  הלחות  את  הסר  הרחיצה, 
ומסביבתן. מריחת סיליקון עם יכולות מניעת 

קיפאון הוא אחד הפתרונות לבעיה זו.
• גלגלי אלומיניום עלולים להפוך ללבנים שכן 	

תחמוצת.  שכבת  עליהם  נוצרת  הזמן  עם 
לכלי רכב בעלי מערכת ®BlueTec, הצבע על 
עשוי  הפליטה  לצינור  בסמוך  הגלגל 
להשתנות לצהבהב. ללא קשר לצבע, אתה 
יכול להסיר את שכבת התחמוצת באמצעות 
בעת  שימוש  ייעשה  שבו  מסחרי  פוליש 

רחיצת הגלגל.
• קר, 	 אוויר  במזג  הרכב  את  רוחצים  כאשר 

היזהר של לרסס מים ישירות על חור המפתח 
במכסה מיכל הדלק. אם חור המפתח רטוב 
במים, יתכן ולא ניתן יהיה לפתוח את מכסה 
את  היטב  לנגב  חשוב  כן,  כמו  הדלק.  מיכל 
המים סביב מכסה מיכל הדלק לאחר רחיצת 

הרכב.

Z16079

רחץ את הלכלוך על ידי ריסוס מים על הרכב . 1
בעזרת צינור מים. שים לב לא רק לתא הנהג 

אלא גם לבתי הגלגלים ולתחתית השלדה.
הסר לכלוך "עקשן" בעזרת שמפו לרכב.. 2

בעזרת  והשמפו  הלכלוך  את  היטב  שטוף 
מים.

נגב את המים מהרכב כך שלא יישארו עליו . 3
כתמים.

כאשר  2 לנקוט  יש  בהם  זהירות  אמצעי 
נעשה שימוש במתקן רחיצה בלחץ גבוה
כאשר מנקים את תא המנוע או תחתית המרכב 
שלא  היזהר  גבוה,  בלחץ  ניקוי  מתקן  באמצעות 

לכוון את סילון המים אל האזור המתוארים להלן.

שים לב:
כמו כן, הימנע מחשיפת רכיבים וחיווט למים בלחץ 
המערכת  שכן  ניקוי  מתקני  של  לקיטור  או  גבוה 

עלולה להינזק ולא לפעול היטב.
• פתח יניקת האוויר או האזור בו הוא מתחבר 	

למנוע
• וחלקי 	 המחברים  האלטרנאטור,  המתנע, 

חשמל אחרים
• תיבת נתיכי זרם גבוה	
• תא המנוע	
• פנסים	
• סביב הגלגלים החיבור האוניברסאלי של גל 	

ההיגוי, מכסי האבק של מערכת ההיגוי, כיסויי 
האבק של הסרן הקדמי ויחידות ה-ABS )כלי 

.)ABS רכב עם מערכת
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• חור נשם תיבת ההילוכים וסביבתו	

Z22209

Steering system dust covers
Front axle dust covers<Independent suspension models> <Independent suspension models>

<Rigid suspension models> <Rigid suspension models>

Z22263

Z22210

>דגמים בעלי מתלה עצמאי< >דגמים בעלי מתלה עצמאי<

>דגמים בעלי מתלה קשיח< >דגמים בעלי מתלה קשיח<

כיסויי האבק של מערכת ההיגוי
כיסויי האבק של הסרן הקדמי

ABS-יחידות ה

ציר היגוי

>דגמים בעלי מתלה עצמאי<
גל ביניים

פתח נשם תיבת ההילוכים וסביבתו
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טיפול בווקס 3
אנו ממליצים על טיפול רכבך בווקס כפעם בחודש. 
לאחר  הוא  בווקס  לטיפול  ביותר  הטוב  המועד 
רחיצת הרכב, כאשר טמפרטורת משטחי הבצע 
נמוכה מטמפרטורת גופך. הימנע מטיפול בווקס 

תחת קרינת שמש ישירה.

שים לב:
• טיפול בווקס בעוד צבע הרכב חם עלול לגרום 	

להיווצרות כתמים.
• אין להשתמש בווקס המכיל תרכובות ליטוש. 	

אלו עלולים לגרום לשריטות ולהריסת הברק 
בווקס  אנו ממליצים על שימוש  של הצבע. 

.Mitsubishi Fuso מקורי של
בדיקת הרכב לקיום חימצון וחלודה 4

• הרכב 	 שלדת  בתחתית  חלודה  או  חימצון 
שבר.  לתקלת  או  לתאונה  לגרום  עלולה 
לאחר רחיצת הרכב, בדוק לקיום חימצון או 
חלודה חודרנית. הסר סימני חלודה למיניהם 
בעזרת מברשת פלדה ובצע תיקון צבע ו/או 
איתרת  אם  חלודה.  מונע  בחומר  השתמש 
חלודה חודרנית, דאג לביצוע עבודת התיקון 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך 

.MITSUBISHI FUSO
• על מנת שניתן יהיה להשתמש ברכב בשקט 	

עליך  האפשר,  ככל  ארוך  זמן  ולאורך  נפשי 
חלודה  של  לקיומה  קפדנית  בצורה  לבדוק 
לפחות פעם בשנה, לבצע תיקוני צבע ו/או 
להשתמש בחומר הגנה מפני חלודה על פי 

הצורך.
טיפול בפנים הרכב 5

 זהירות
• למיניהן 	 אורגניות  בתמיסות  להשתמש  אין 

תמיסה  בכל  או  נפט(  או  טינר  )למשל 
לגרום  עלולים  אלו  אלקאלית.  או  חומצתית 

לדהיית הצבע ו/או לכתמים.
• בלי 	 במים  הרצפה  שטיחי  את  לרחוץ  אין 

להחליד,  עלולה  הרצפה  מהרכב.  להסירם 
ממסרים,  על  מותזים  להיות  עלולים  המים 
ודוושת  אלקטרוניות  בקרה  יחידות  מתגים, 
ההאצה תוך גרימה לתקלות. הוצא את שטיחי 
הרצפה מהרכב לפני רחיצתם. יבש היטב את 
למקומם  חזרה  הכנסתם  לפני  גב השטיחים 
וודא ששטיחי הרצפה אינם מפריעים  ברכב. 

לדוושת ההאצה או לכל חלק נע אחר.
• אל תרסס או תתיז מים ישירות )באמצעות 	

הרכב  פנימיים של  חלקים  על  למשל(  צינור 
לשם רחיצתם. הרצפה עלולה להחליד, רכיבי 
בקרה  ויחידות  ממסרים  כדוגמת  חשמל 
אלקטרוניות עלולים להתקלקל. אם מצטברים 
מים בתוך הרכב, או שתסיר את פקק הניקוז 
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שתספיג  או  המים  יציאת  את  לאפשר  כדי 
אותם במטלית.

הסר אבק בעזרת שואב אבק.  )1(
הסר לכלוך באמצעות מטלית לחה במים –   )2(

או בדטרגנט ניטרלי מדולל.
טבול את המטלית במים נקיים, סחט אותה   )3(
היטב והשתמש בה להסרת כל שארית של 

חומר דטרגנטי.
יבש את שטיחי הרצפה באזור מוצל ומאוורר   )4(

היטב.

הסרת שטיח רצפה לשם ניקוי 5.1
הסר את עוצר דוושת ההאצה על ידי הסרת . 1

הברגים.
התקן את עוצר דוושת ההאצה בזהירות כדי . 2

שטיח  של  החתוכה  לשפה  לאפשר  שלא 
הרצפה להיתפס מתחת לעוצר.

 זהירות
וודא  רצפה,  שטיח  ברכב  חזרה  מתקינים  כאשר 
שזהאינו מפריע לדוושת ההאצה או לכל חלק נע 
לדוושת  מפריע  הרצפה  שטיח  אם  ברכב.  אחר 
למצבה  לחזור  יכולה  אינה  הדוושה  ההאצה, 
מצב  שחרורה,  לאחר  אפילו  לגמרי,  המשוחרר 

העלול לגרום לתאונה.

Z21746

<LHD>

מצנן ביניים -ניקוי

בוץ,  או  באבק  סתומה  הביניים  מצנן  קדמת  אם 
זה  אזור  נקה  מכך.  יושפעו  המנוע  וביצועי  יתכן 
חפץ  או  רכה  מברשת  באמצעות  לפעם  מפעם 

מתאים אחר.

 זהירות
מצנן הביניים עלול להינזק במידה ויעשה שימוש 

במברשת קשה או בחפץ חד אחר.

Z21121
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תקלות אפשריות, גורמים ואמצעי 
תיקון

ביצוע בדיקות יומיות ואחזקה תקינה הם המפתח 
ותאונות הנובעות מהם.  למניעת כשלים מכניים 

הקפד לבדוק ולטפל ברכבך בקביעות.
אחרת  תקלה  או  מכאנית  תקלה  התגלתה  אם 
הדרושים  האמצעים  את  לאתר  תוכל  ברכבך, 
אינך  אם  הבאה.  בטבלה  הבעיה  תיקון  לצורך 
הבעיה  אם  או  בעצמך  הבעיה  את  לתקן  מסוגל 
פנה  אותה,  לתקן  שניסית  לאחר  גם  נמשכת 
שירות  למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך 

MITSUBISHI FUSO לקבלת עזרה טכנית.

המנוע אינו מתניע.
המתנע אינו מסתובב או מסתובב לאט מדי.

עמ' סימוכיןתיקוןסיבה אפשרית 
נתיך  או  ההתנעה  מתג  נתיך 

המתח הגבוה נשרף.
החלף את הנתיך השרוף של המתג או של הזרם 

13-9הגבוה בנתיך חדש, בעל ערך אמפרי ספציפי.

13-34הטען או החלף את המצבר.המצבר התרוקן. 
או  משוחרר  מנותק,  המצבר  כבל 

12-84הסר חלודה וחבר את הכבל בצורה נכונה.חלוד.

-חבר בצורה תקינה.החיבור לנקודת ההארקה פתוח.
12-21החלף שמן בשמן בעל צמיגות נכונה.צמיגות שמן המנוע גבוהה מדי.

שירות תקלה במתנע. למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה 
.MITSUBISHI FUSO-

בדוק האם חלק מתכתי כלשהו או מפתח אחר נוגע תקלת תקשורת עם המפתח.
3-3במפתח ההתנעה.

המנוע  משבת  במערכת  תקלה 
)אימובילייזר(.

שירות  למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה 
.MITSUBISHI FUSO-

המתנע מסתובב בצורה רגילה
עמ' סימוכיןהמצבר התרוקן.המצבר התרוקן.

13-37תדלק ונקז את המערכת.הדלק אזל.
13-37נקז את מערכת הדלק.יש אוויר במערכת דלק.

12-38החלף את מסנן הדלק.מסנן הדלק סתום.

)60° הדלק קפא. חמים  מים  בעזרת  הדלק  צינור  את  חמם 
-צלסיוס או פחות(.

12-42נקה או החלף את המסנן.מסנן האוויר סתום.
פרק זמן קדם חימום המנוע אינו 

5-6פעל על פי הוראות קדם החימום.מספיק.

13-9החלף את הנתיך.נתיך קדם חימום המנוע שרוף.

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז תקלה במערכת הזרקת הדלק.
.MITSUBISHI FUSO שירות-
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המנוע מתניע אך מדומם מייד.
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז הגדרת מהירות הסרק נמוכה מדי.
.MITSUBISHI FUSO שירות-

12-38החלף את מסנן הדלק. מסנן הדלק סתום. 
12-42נקה או החלף את המסנן. מסנן האוויר סתום. 

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז מסנן חלקיקי הדיזל סתום.
.MITSUBISHI FUSO שירות-

המנוע אינו מדומם.
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז תקלה במערכת הזרקת הדלק.
 .MITSUBISHI FUSO שירות-

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז תקלה במתג ההתנעה.
 .MITSUBISHI FUSO שירות-

נפלט עשן שחור מצינור הפליטה
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

חלקיקי  מסנן  במערכת  תקלה 
דיזל. 

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז 
.MITSUBISHI FUSO שירות-

התחממות יתר של המנוע
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

באבק  סתומה  המצנן  קדמת 
12-57 נקה את המצנן בעזרת מברשת רכה. ולכלוך.

12-97
12-50הוסף נוזל קירור. מפלס נוזל הקירור נמוך מדי. 

מכסה הלחץ במנוע לא סגור עד 
-סגור את המכסה היטב. הסוף.

חגורת המאוורר משוחררת.
כוונן את מתיחות החגורה.

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז 
.MITSUBISHI FUSO שירות

-

12-50שטוף את מערכת הקירור והחלף את נוזל הקירור.נוזל הקירור מזוהם. 

לא נוצר לחץ שמן במנוע.
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

12-21הוסף שמן מנוע. שמן מנוע בכמות בלתי מספקת. 
12-21החלף את שמן המנוע בשמן בעל צמיגות מתאימה.צמיגות שמן המנוע אינה מספיקה.
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תצרוכת דלק גבוהה מדי.
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

בדוק את מערכת הדלק והדק מחדש את המחברים, קיימת נזילת דלק 
-אם יש צורך.

12-42נקה או החלף את מסנן אוויר. מסנן האוויר סתום. 
12-65הוסף אוויר להשגת לחץ ניפוח מתאים. לחץ האוויר בצמיגים נמוך מדי. 

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז המצמד מחליק. 
.MITSUBISHI FUSO שירות-

תצרוכת שמן מנוע גבוהה מדי.
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

12-21החלף את שמן המנוע בשמן מתאים. נעשה שימוש בסוג שמן לא נכון. 
12-21התאם את כמות השמן למפלס הנכון. יש יותר מדי שמן. 

בדוק את מערכת השמן והדק מחדש את המחברים קיימת נזילת שמן. 
-כנדרש.

מרווחי ההחלפה של שמן המנוע 
12-21החלף שמן מנוע במרווחים המוגדרים. ארוכים מדי. 

12-34החלף את המסנן. מסנן השמן סתום. 

כוח הינע בלתי מספיק.
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

5-37שחרר לגמרי את בלם החניה.בלם החניה מופעל.
12-42נקה או החלף את מסנן אוויר.מסנן האוויר סתום.
12-38החלף את מסנן הדלק.מסנן הדלק סתום.

13-37נקז את מערכת הדלק.יש אוויר במערכת דלק.

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז המצמד מחליק.
.MITSUBISHI FUSO שירות-

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז מסנן חלקיקי הדיזל סתום.
.MITSUBISHI FUSO שירות-

®AdBlue גבישי חוסם את העמם.

>BlueTec® כלי רכב עם מערכת<
דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

.MITSUBISHI FUSO שירות-

המצמד לא משתחרר לגמרי >כלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית<
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

12-31הוסף נוזל מצמד )נוזל בלמים(.נוזל מצמד בכמות בלתי מספקת.

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז חופשיות דוושת המצמד רבה מדי.
.MITSUBISHI FUSO שירות-



13-5   

מערכת ISS( idling stop & start( אינה פועלת >אופציה<
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

הקירור  נוזל  טמפרטורת  מחוון 
או  הרביעית  הדרגה  את  מציין 

נמוכה מכך מייד לאחר ההתנעה.
נהג ברכב כפי שהוא. המתן עד לעליית טמפרטורת 

5-13נוזל הקירור.

התחממות יתר של המנוע. מחוון 
טמפרטורת נוזל הקירור מציין את 

הדרגה התשיעית או גבוהה יותר.

עצור את הרכב במקום בטיחותי. השאר את המנוע 
פועל במהירות הגבהה במעט על מהירות הסרק. 

המתן עד לירידת טמפרטורת נוזל הקירור.
13-8

5-51, 5-59בצע מיחזור מסנן חלקיקי דיזל בחניה.נורת הביקורת מהבהבת.
חלקיקי  מסנן  מיחזור  מתבצע 

5-51, 5-59המתן לסיום מיחזור מסנן חלקיקי הדיזל.דיזל.

הבלמים איטיים
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

-הגבר את מהירות המנוע, כדי להגביר את הואקום. ואקום )ריק( במידה בלתי מספקת. 
12-31הוסף נוזל בלמים. נוזל בלמים בכמות בלתי מספקת. 

בדוק את מעגל הואקום והדק מחדש את המחברים, קיימת דליפת ואקום. 
-אם יש צורך.

רפידות  או  הדיסק  בלם  רפידות 
תוף הבלימה שחוקות. 

מורשה,  במוסך  הבלמים  רפידות  להחלפת  דאג 
.MITSUBISHI FUSO מומלץ במרכז שירות-

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז יש אוויר בנוזל הבלמים. 
.MITSUBISHI FUSO שירות-

הרכב מושך לאחד הצדדים בשעת בלימה
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

12-65נפח את הצמיגים בצורה נכונה. לחץ האוויר בצמיגים אינו אחיד. 
12-67החלף את הצמיגים. צמיגים שחוקים בצורה לא אחידה. 
המטען כבד יותר בצד אחד מאשר 

7-13העמס את המטען בצורה שווה. בצד האחר. 

היגוי קשה
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

7-13העמס את המטען בצורה שווה. עומס יתר של המטען בצד הקדמי. 
בלתי  בכמות  כוח  הגה  נוזל 

12-33הוסף נוזל הגה כוח. מספקת. 

הקדמיים  בצמיגים  האוויר  לחץ 
13-65נפח את הצמיגים לפי לחצי אוויר המומלצים. בלתי מספיק. 
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גלגל ההגה רועד.
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

12-74הדק את אומי הגלגלים לערך הנקוב. אומי הגלגלים משוחררים. 
12-65נפח את הצמיגים בצורה נכונה. לחץ האוויר בצמיגים אינו אחיד. 

12-67החלף את הצמיגים. צמיגים שחוקים בצורה לא אחידה. 
12-67החלף את הצמיגים. צמיגים פגומים. 

בצורה  מאוזנים  אינם  הגלגלים 
נכונה. 

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז 
.MITSUBISHI FUSO שירות-

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז הבלמים אינם מכווננים היטב. 
.MITSUBISHI FUSO שירות-

גלגל ההגה אינו חוזר בצורה חלקה למצב של נסיעה ישרה לפנים.
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

בחלקים  סיכה  משחת  חסרה 
12-18מרח משחת סיכה על החלקים. השונים. 

הפנס אינו נדלק.
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

13-16החלף את הנורה. הנורה שרופה 

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז קיים נתק או ההארקה פגומה. 
 .MITSUBISHI FUSO שירות-

המצבר מתרוקן לעתים קרובות.
עמ' סימוכיןתיקון סיבה אפשרית 

הדקי המצבר משוחררים או 
12-84גרד את החלודה והדק היטב את ההדקים.חלודים. 

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז חגורת המנוע משוחררת. 
.MITSUBISHI FUSO שירות-

12-84הוסף נוזל אלקטרוליט למצבר. חסר נוזל אלקטרוליט במצבר. 
-החלף את המצבר. אורך חיי השירות של המצבר פג. 

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז הגדרת מהירות הסרק נמוכה מדי. 
 .MITSUBISHI FUSO שירות-

נעשה שימוש ברכב בשעות הלילה 
-טען את המצבר. בלבד. 

-ודא שאתה מנתק את המתגים. מתגים נשארו במצב פועל. 

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז תקלה באלטרנאטור. 
 .MITSUBISHI FUSO שירות-
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עצירת הרכב במקרה חירום

אם מתרחשת תקלה מכאנית, אל תיבהל. פשוט, 
האט את הרכב תוך שימת לב לכלי הרכב שנוסעים 
מאחוריך; רד לשולי הכביש, במקום שלא תפריע 

לזרימת התנועה.

 אזהרה
• עצירת הרכב במנהרה עלולה להוות סכנה. 	

מחוץ  עד  סע  אפשרי,  שהדבר  פעם  בכל 
למנהרה, לפני שתעצור את הרכב.

• סדים 	 להציב  הקפד  הרכב,  עצירת  לאחר 
לפני / אחרי הגלגלים, כיוון שתקלה מכאנית 
מכלל  החניה  בלם  את  להוציא  עלולה 

פעולה.

Z17816

סימון הרכב 1
הנהגים  את  הזהר  הכביש,  לשולי  שירדת  לאחר 
יתנגשו  שלא  כדי  הבאים,  באמצעים  האחרים 

ברכבך.
• הבהב באמצעות פנסי תאורת החירום.	
• על 	 לבנה  מטלית  תלה  או  אדום  דגל  תלה 

הרכב, במקום בו ניתן יהיה לראותם בקלות.
• הצב משולש אזהרה מאחורי הרכב.	

תיקון 2
ניתן  לדעתך,  ואם  המכאנית  התקלה  את  בדוק 
לתקן אותה בקלות, תקן אותה תוך כדי שימת לב 
לתנועה. אם אינך מסוגל לתקן אותה, פנה למוסך 
 MITSUBISHI שירות  מרכז  מומלץ  מורשה, 

.FUSO

 אזהרה
לעולם אל תנסה לבצע תיקונים בכביש מהיר או 

בתוך מנהרה -הדבר עלול להיות מסוכן ביותר.
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התחממות יתר של המנוע

Z21396

Z22461

Z21125

 אזהרה
נוזל הקירור  בעוד  לחץ  לעולם אל תסיר מכסה 
אמצעי  נקיטת  ללא  המכסה  הסרת  חם.  עדיין 
זהירות יכולה להיות מסוכנת מאחר ונוזל קירור 
רותח ואדים חמים עלולים לפרוץ החוצה ולגרום 
נוזל  של  מספקת  התקררות  לאחר  רק  לכוויות. 
הקירור, הסר את מכסה הלחץ באיטיות ובזהירות 

בעזרת מטלית עבה.

 זהירות
• הקפד לדומם את המנוע רק לאחר שאפשרת 	

לו לפעול במהירות הגבוהה במעט ממהירות 
הדממת  הקירור.  נוזל  להתקררות  עד  הסרק 
תגרום  העצירה  לאחר  מייד  המנוע 
במהירות  לעלות  הקירור  נוזל  לטמפרטורת 

ועלולה לגרום להיתפסות המנוע.
• באופן 	 המצנן,  לתוך  קרים  מים  שפיכת 

שפוך  במנוע.  לסדק  לגרום  עלולה  פתאומי, 
מים קרים בכמויות קטנות בכל פעם.

, הצג הרב תפקודי  אם נדלקת נורת האזהרה 
קולי,  אזהרה  אות  ונשמע   )1( )אדום(  מציג  
עמודת  כאשר  המידה.  על  יתר  התחמם  המנוע 
ל-8  מתכווצת  הקירור  נוזל  טמפרטורת  מחוון 
מקטעים או פחות מכך והצג הרב תפקודי מציג 
)ירוק(, דומם את המנוע ובצע את הבדיקות הבאות 

ונקוט בצעדי התיקון הבאים:
הרכן את תא הנהג.                  עמ' 12-8. 1

אם הרכב הוא מדגם תא צוות, הסר את פתח 
הגישה למנוע והפתח לבדיקת שמן, הפתח 

לבדיקת שמן הגה הכוח ונוזל קירור המנוע.
 עמ' 12-6

מהצינורות . 2 קירור  נוזל  נזילות  שאין  ודא 
הגמישים של המצנן או מחלקים אחרים.

ואם . 3 קרועה  אינה  המאוורר  שחגורת  בדוק 
מתיחותה רגילה.                    עמ' 12-58

בדוק את מפלס נוזל הקירור. אם המפל נמוך . 4
קירור. ראה בעמוד 12-50  נוזל  הוסף  מדי, 

בנוגע להמלצות מילוי נוזל קירור.
• להסרתו 	 הלחץ  מכסה  את  שמאלה  סובב 

הלחץ.  מכסה  לפתח  עד  קירור  נוזל  ומלא 
והדק  הלחץ  מכסה  את  התקן  מכן,  לאחר 

אותו על ידי סיבובו ימינה.
• הסר את מכסה המיכל והוסף נוזל קירור עד 	

."FULL"-שזה יגיע למפלס קו ה
החזר והדק את המכסה למקומו.

ודא שאין לכלוך דבוק בקדמת המצנן. הסר . 5
לכלוך כלשהו מקדמת המצנן.
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לכן. . 6 קודם  הורכן  אם  הנהג,  תא  את  הנמך 
ברכב מדגם תא צוות, הסר את פתח הגישה 
למנוע והפתח לבדיקת שמן הגה הכוח ונוזל 

קירור המנוע.
אם קיימת נזילת נוזל קירור חוזרת ונשנית, . 7

לבדיקת  דאג  הקירור.  במערכת  תקלה  יש 
הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 

.MITSUBISHI FUSO

נתיך שנשרף
12V. כלי רכב בעלי מאזן  רכב זה מצויד במעגל מתח 
מצבר מצויד במעגלי 12V ו-24V כאחת. נעשה שימוש 
בנתיך שונה לכל מעגל מתח. הרכב מצויד בנתיכים מסוג 
נמצאים  להב  מוסג  הנתיכים  גבוה.  זרם  ובנתיכי  להב 
ונתיכי המתח  בתיבת הנתיכים הממוקמת בתא הנהג 
הנהג.  לתא  מחוץ  הממוקמת  הנתיכים  בתיבת  הגבוה 
הזרם  נתיכי  את  גם  כוללת  הגבוה  הזרם  נתיכי  תיבת 

הגבוה.
Z22469

 אזהרה
• למצב 	 ההתנעה  מתג  את  להעביר  הקפד 

"LOCK" )נעילה( ולנתק את כל המתגים 
נתיך  שמחליפים  פעם  בכל  החשמליים 
מתח גבוה. החלפת נתיכים למיניהם בעוד 
עלולה  "חיים,  עדיין  המעגלים החשמליים 

להסב נזק לציוד החשמלי הקשור אליהם.
• של 	 מקוריים  בנתיכים  לההשתמש  הקפד 

מיצובישי, בעלי אותו ערך אמפרי מוגדר. אם 
תשתמש בנתיך בעל ערך אמפרי לא נכון, 
נשרף  אם  אש.  לפריצת  לגרום  עלול  הדבר 
מורשה,  במוסך  הרכב  לבדיקת  דרג  נתיך, 
.MITSUBISHI FUSO מומלץ במרכז שירות

• בעצמך. 	 ציוד  תשנה  ואל  חיווט  תוסיף  אל 
לפעולה שגויה  לגרום  עלולה  פעולה שכזו 
הרכב  להתלקחות  לגרום  ואף  הציוד  של 
כתוצאה מהתחממות יתר של החיווט. פנה 
תמיד למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
מתכוון  אתה  אם   MITSUBISHI FUSO
להתקין ציוד חשמלי שכתוצאה מכך יתחייב 

שינוי הציוד הקיים או הוספת חיווט חדש.

 זהירות
• מערכת מינון האוריאה ממשיכה לפעול למשך 	

כ-2 דקות לאחר העברת מתג ההתנעה למצב 
"LOCK" )נעילה(. אם אתה צריך להסיר נתיך, 
עשה זאת לאחר המתנה של לפחות כ-2 דקות.

• תיבת 	 מכסה  על  מים  להתיז  שלא  היזהר 
הנתיכים או סביבתו. אם ניתזו מים על מכסה 
תיבת הנתיכים, בדוק וודא שמים לא חדרו אל 
תוך תיבת הנתיכים. טיפות מים הנותרות בתוך 
תיבת הנתיכים עלולה לגרום לתקלה חשמלית 

או לפריצת אש.
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נתיכים מסוג להב 1
1.1  )1( התחתון  הלוח  של  והתקנה  הסרכה 

בקדמת מושב הנוסע.
מושב . 1 )1( בקדמת  הלוח התחתון  הסר את 

הנוסע.
התקן חזרה את הלוח התחתון תחילה על ידי . 2

יישור התפסניות של לסתות החיבור )2( עם 
דחיפת  מכן  ולאחר  המתאימים  החריצים 

הלוח לפנים. Z21420

Z21421

הסרה והתקנה של מכסה תיבת נתיכי הזרם  1.2
הגבוה

לחץ ושחרר את שני הנועלים )1( והסר את . 1
המכסה.

עד . 2 המכסה  את  לחץ  המכסה,  להתקנת 
לנעילתם של שני הנועלים.
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בדיקה והחלפה 1.3
1 . "LOCK" למצב  ההתנעה  מתג  את  הסט 

וסגור )OFF( את כל המתגים האחרים.
בו . 2 אחוז  להחליף,  שיש  הנתיך  להסרת 

באמצעות חולץ הנתיכים )2(, הנמצא בתיבת 
הנתיכים )1(. הערך האמפרי של כל נתיך זרם 
גבוה והמעגל המוגן על ידו מוצגים על צידו 

הפנימי של הלוח התחתון.

Z21422

Z11217

Z21577

Z21578

לצורך . 3 בוחר,  שאתה  ודא  נשרף,  נתיך  אם 
ערך  אותו  בעל   )3( חלופי  בנתיך  החלפה, 

אמפרי נקוב.

איך להוציא נתיך רזרבי 1.4
הכנס את החולץ )3( לתוך המרווח בצד החיצוני 
הנתיך  הוצאת  לשם   )2( הנתיך  אוחז  דופן  של 

הרזרבי )1(.

 זהירות
אל תלחץ בכוח את החולץ לתוך הרווח בצד הפנימי 
של דופן אוחז הנתיך. פעולה שכזו תשבור את הציוד 

ותגרום לתקלה או לפריצת אש.
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מס’ 
נתיך

ערך 
המעגל המוגןאמפרי 

F0110Aמתנע
F0210A-
F0310ASRS יחידת בקרת

F0410 אביזרים מתח  אספקת 
)IGN(

F0530A)חלון חשמלי )של הנהג

F0610A של שמאלי  אחורי  פנס 
הגרור

F0730A)חלון חשמלי )של הנוסע
F0820Aפנס ערפל אחורי של הגרור
F0910Aלוח מחוונים, שקע אבחון
F1030A)ECU( ISS
F1130Aמאוורר מיזוג האוויר

F1215A תאורה שמע,  מערכת 
פנימית

F1310A)ECU( ISS ,מתג התנעה
F1410Aצופר
F1510Aמערכת שמע
F1620Aמצת סיגריות
F1720Aמחמם דלק
F1810AABS ECU
F1915Aמנוע ECU

>לוח התחתון )1( בקדמת מושב הנוסע<
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מס’ 
נתיך

ערך 
המעגל המוגןאמפרי 

F2010A)ECUXXXIGN, ISS
F2110A-

F2215A ,אוויר מיזוג  מחוונים,  לוח 
ממסר מזגן אחורי

F2310Aפנס אחורי ימני של הגרור
F2410ADUONIC® ECU

*F2510A לאביזרים מתח  אספקת 
)ACC(

*F2610A לאביזרים מתח  אספקת 
)BAT(

F2720Aפנס בלמים של הגרור
F2815Aמנוע ECU
F2920ASCR
F3020ASCR
F3120Aמנוע ECU
F3210Aמדחס מיזוג אוויר
F33--
F3415Aמשאבת דלק
F35--
F3620ADUONIC® ECU
F3710Aמאוורר אחורי
F3815Aמאוורר מעבה אחורי
F39--
F4020Aמאוורר מעבה
F4130Aיחידה הידראולית

*F4210A רכב בכלי  )רק  אלטרנטור 
עם מאזן מצבר(

*F43--
10A

נתיך רזרבי
15A
20A
30A

*: בכלי רכב עם מאזן מצבר, המתח של מעגל זה 
.24V הוא
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 נתיכי זרם גבוה 2
באותה  על מעגלים  הגבוה, המגנים  הזרם  נתיכי 
הדרך כמו נתיכים רגילים, מותקנים בתיבה בסמוך 
למצבר. אם נשרף נתיך זרם גבוה, רוב המעגלים 

החשמליים של הרכב הופכים לבלתי פעילים.

Z21129

בדיקה 2.1
1 . "LOCK" למצב  ההתנעה  מתג  את  הסט 

וסגור )OFF( את כל המתגים האחרים.
לחץ ושחרר באצבעותיך את שני הנועלים )2( . 2

להתקנת  המכסה.  את  והסר  המכסה  של 
המכסה, לחץ את המכסה עד לנעילתם של 

שני הנועלים.

בדוק אם ישנם נתיכי זרם גבוה שרופים, על . 3
ידי הצצה אל תוך התיבה, דרך חלון הבדיקה. 
מורשה,  למוסך  פנה  שרוף,  נתיך  יש  אם 
 MITSUBISHI FUSO שירות  מרכז  מומלץ 

לבדיקת הרכב.

Z21426
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ערך אמפרי מס'
)צבע המארז( 

המעגל המוגן

 HF01 140 )חוםA
זהבהב( 

SAM

 HF02 ––
 HF03 )80 )שחורASAM
 HF04 ––
 HF05 )60 )צהובA מצתי ECUH

להט
 HF06 )40 )ירוקAממסר מתנע
 HF07 ––
 HF08 )50 )אדוםAיחידה הידראולית

 *HF21 ––
 *HF22 )40 )ירוקASAM

*: בכלי רכב עם מאזן מצבר, המתח של מעגל זה 
.24V הוא

 זהירות
מי  חדירת  למנוע  כדי  המכסה,  את  לגמרי  סגור 

גשמים אל תוך תיבת הנתיכים.

Z21131
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כאשר נשרפה נורה

בכל פעם שעליך להחליף נורה, הקפד להעביר את 
מתג ההתנעה למצב “LOCK")נעילה( ואת כל יתר 

המתגים למצב OFF )ניתוק(.

 אזהרה
• ספציפי 	 מתח  בעלת  בנורה  השתמש 

וההספק המופיע בטבלה הבאה. אם נעשה 
שימוש בנורה לא נכונה, זרימת יתר של זרם 
של  הבקרה  לתפקודי  תפריע  החיווט  דרך 
התקנות  ושל  הנהג  בתא  החשמלי  הציוד 

המרכב האחורי ואפילו לגרום לפריצת אש.
• שנשרפה. 	 לאחר  מייד  נורה  להחליף  אין 

להיכוות.  עלול  ואתה  מאוד  חמה  הנורה 
הקפד להמתין מספיק זמן על מנת לאפשר 

לנורה להתקרר לפני החלפתה.
• היזהר שלא להפיל נורת פנס. התעופפותם 	

של רסיסים עלולים לגרום לפציעתך. הייה 
זהיר במיוחד בעת טיפול בנורות הלוגן שכן 
סכנת  את  מגביר  שבהן  הפנימי  הלחץ 

פציעתך.

 זהירות
לפני איתות הפניה יש עדשת פלסטיק. אין לנקות 
כן,  כמו  מדלל.  או  אלכוהול  בעזרת  אלו  עדשות 
כשאתה  עליהם,  בלמים  נוזל  להתיז  שלא  היזהר 
מוסיף נוזל למערכת הבלמים. מגע עם חומר שכזה 
עלול לגרום לדהיית הצבע של העדשות או לסדוק 
אותן. אם חומר שכזה ניתז על עדשות הפלסטיק, 

נגב אותו מייד או שטוף במים.

שים לב:
במזג אוויר גשום וכאשר רוחצים את הרכב, עשוי 
של  הפנימיים  המשטחים  על  עיבוי  להתהוות 
עדשות הפנסים. בדיוק כפי שהחלונות מתכסים 
אדים במזג אוויר גשום, כך נוצר גם העיבוי, עקב 
הבדלי טמפרטורה בין הפנים לחוץ. תופעה זו אינה 
הקדמיים.  הפנסים  של  פעולתם  על  משפיעה 

התופעה נעלמת באופן טבעי.
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13-17

מס' 
כמותהספק הנורה )סוג נורה( פנסייחוס 

)1(
12V-60/55W )H4(2 פנס קדמי 
12V-5W )W5W(2 פנס חניה 

P21W(2( 12V-21W פנסי איתות פניה קדמי וצידי )2(
H3(2( 12V-55W פנסי ערפל קדמיים )3(

12V-21W )P21W(2 פנסי תאורת יום 
P21W(2( 12V-21W פנס בלמים )4(
R10W(2( 12V-10W פנס אחורי )5(
P21W(2( 12V-21W פנס איתות פניה אחורי )6(
P21W(2( 12V-21W פנס נסיעה לאחור )7(
P21W(2( 12V-21W פנס ערפל אחורי )8(
C5W(2( 12V-5W תאורת לוחית רישוי )9(

W5W(2( 12V-5W תאורת מדרגה )10(
)11( >FEB, FEC, FG< 12 פנס סימון קצה הרכבV-5W )R5W(2

)12(
12V-10W1 תאורה פנימית 

12V-8W2 תאורה פנימית עם זרקור >כלי רכב עם זרקורים< 
12V-10W1 תאורה פנימית >מושבים אחוריים של תא צוות< 

Z22211
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החלפת נורה בפנס קדמי 1
לשם הבטיחות והפשטות, החלפת נורה מתבצעת 
כאשר הפנס הקדמי מוסר. חובה להסיר את כיסוי 
לפני  והצידי  הקדמי  הפניה  איתות  ופנסי  המצנן 

שניתן יהיה להסיר את הפנס הקדמי.

Z21749

c d d ce

b
a

<FEA>

Z21596

Z21597

הסרה והתקנת פנס קדמי 1.1
• הסרת כיסוי המצנן	

הסר את הבורג של כיסוי המצנן.. 1
הסר את כיסוי המצנן על ידי משיכה החוצה . 2

של הנקודות המחוברות )בקליפסים( על פי 
סדר האותיות באיור.

שים לב:
משוך את הכיסוי הישר החוצה בצורה אופקית.

• התקנת כיסוי המצנן	
פעל על פי שלבי ההסרה בסדר הפוך. בעת . 1

הגומי  שאטם  וודא  הקדמי,  הכיסוי  התקנת 
בכל צד של הכיסוי אינו בולט מעבר למרווח 

שבין הכיסוי לפנס.
לבסוף התקן את הבורג.. 2

שים לב:
אטם  האם  בדוק  הקדמי,  הכיסוי  התקנת  לאחר 
הכיסוי  בין  בולט  אינו  הכיסוי  של  צד  בכל  הגומי 

לפנס.
אם האטם בולט, דחוף אותו פנימה כך שניתן יהיה 

לראותו במעטה.
היזהר שלא להסב נזק לכיסוי הקדמי או לפנסים.
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• הסרת פנס קדמי	
להסרת הפנס הקדמי )1(, הסר תחילה את . 1

גומי  את  והעבר   )3( והמסמרה   )2( הבורג 
הקדמי,  לפנס  מתחת  הנמצא   ,)4( הפנס 
אותו  ושחרר  הרכב  של  האמצע  קו  בכיוון 

מהלשוניות )5(.

 זהירות
כאשר אתה מסיר את הגומי של הפנס, אל תמשוך 
אותו בכוח רב מדי, כי אז הלשוניות עלולות להישבר.

Z21428

Z21429

Z11266

Z21430

2 . )7( הברגים  את  שחרר  הדלת,  את  פתח 
שמאחורי פנס איתות הפניה ומצידיו )6( עד 

שיסתובבו חופשית.

שים לב:
החוצה  להוציאם  ניתן  שלא  כך  תוכננו  הברגים 

לגמרי.

משוך החוצה את הבורג )8( כלפיך.. 3

 זהירות
האיתות  פנס  החוצה,  הבורג  את  תמשוך  לא  אם 

הקדמי והצידי ייתפסו בו ואז לא תוכל להסירם.
סגור את הדלת.. 4

5 . )9( והצידי  הקדמי  האיתות  פנס  את  הסר 
כלפי חוץ ולאחר מכן, הסר את המחבר )10(.

 זהירות
• כאשר אתה מסיר את פנס האיתות הקדמי 	

והצידי, אל תמשוך אותו לפנים )לכיוון קדמת 
הרכב(, אחרת הלשוניות עלולות להישבר.

• האיתות 	 פנס  כאשר  הדלת,  את  תפתח  אל 
הוסרו  לא  )אך  החוצה  הוזזו  והצידי  הקדמי 
בהם  לחבוט  עלולה  הדלת  אחרת  לחלוטין(, 

ולהסב נזק.
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הסר את בורגי )12( הקישוט )11( והסר את . 6
הקישוט כלפי חוץ.

Z21431

Z22067

Z21750

Z22088

Z22212

שים לב:
אל תסיר את יחידת הגומי בקצה )13( הקישוט.

הסר את בורגי )14( הפנס הקדמי.. 7

הרם מעט את הפנס הקדמי, כדי להסיר את . 8
מכן,  לאחר   ;)16( מהחורים   )15( הלשוניות 

משוך אותו החוצה כלפיך.

הקדמי . 9 מהפנס   )17( המחברים  את  הסר 
המשוך החוצה.

 זהירות
אל תסובב את בורג כוונון האור הגבוה )18(. סיבוב 
אלומת  כוונון  את  ישנה  הגבוה  האור  כוונון  בורג 
האור, תוך יצירת מטרד לנהגים הבאים ממול. אם 
סובבת בטעות את בורג כוונון אלומת האור, פנה 
 MITSUBISHI למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות

FUSO כדי שיבדקו.
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• התקנת פנס קדמי	
חבר את המחברים )1( לפנס הקדמי.. 1

Z22213

Z22089

Z21750

Z21433

Z21434

חבר את מחבר הפנס הקדמי לצידו האחורי . 2
בפנס   )3( הלשוניות  את  הכנס  הפנס.  של 
והתקן את   )4( החורים  תוך  אל   )2( הקדמי 

הפנס הקדמי במקומו.

הברג את בורגי הפנס הקדמי )5(.. 3

הכנס את הפין )6( לתוך החור )7(, התקן את . 4
הקישוט )8( במקומו והדק את הברגים )9(.

 זהירות
אז  כי  מדי,  הדוקה  בצורה  הבורג  את  תהדק  אל 

התושבת עלולה להינזק.

האיתות . 5 פנס  על   )11( המחבר  את  התקן 
הקדמי והצידי )10(.

משוך החוצה את הברגים )12(.. 6
יישר את הלשוניות )13( מול החורים )14( ואז . 7

דחוף את הפנס פנימה, בכיוון קו האמצע של 
הרכב.
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8 . )16( הברגים  את  הדק  הדלת,  את  פתח 
שמאחורי פנס איתות הפניה הקדמי והצידי 

)15( עד שיסתובבו חופשית.

עד . 3 דחיפתו  ידי  על   )1( המכסה  את  התקן 
את  דחוף  מעט.  נחשף   )7( הנורה  שקצה 

האזור המוצלל בעת התקנת המכסה.

Z22214

Z21436

 זהירות
הסוף  עד  והצידי  הקדמי  האיתות  פנס  את  דחוף 
פנימה, לכיוון קו האמצע של הרכב. אם לא תדחוף 
הדלת,  את  ותפתח  הסוף  עד  למקומו  הפנס  את 

הדלת עלולה לחבוט בפנס ולהסב לו נזק.
אז  כי  מדי,  הדוקה  בצורה  הברגים  אל תהדק את 

התושבת עלולה להינזק.
לפנס . 9 מתחת   )18( הפנס  גומי  את  התקן 

הקדמי )17(, על הלשוניות )19(, על ידי הזזתו 
כלפי חוץ.

התקן מסמרה )20( ולאחר מכן דחוף פנימה . 10
את הבורג )21(.

החלפת נורה בפנס קדמי 1.2

 זהירות
• אל תיגע ישירות באצבעותיך בחלק הזכוכית 	

אחרים,  וחומרים  שומן  הלוגן.  נורת  של 
המזהמים את משטח הזכוכית, עלולים לקצר 

את חיי השירות של הנורה.
• אל תנקה את הפנסים באלכוהול ומדלל צבע 	

שכן העדשה עשויה פלסטיק.
• הפנס 	 לעדשות  כלשהי  מדבקה  תצמיד  אל 

להסתיים  עלולה  שכזאת  פעולה  הקדמי. 
העדשה  שכן  החום  ידי  על  העדשה  בעיוות 

עשויה פלסטיק.

• הסרה	
1 . )1( המכסה  של   )2( הלשוניות  את  החזק 

כלפיך כדי להסירן.
הסר את הקפיץ )4(, המחזיק את הנורה )3(.. 2
הסר את הנורה.. 3

• התקנה	
עם . 1 הנורה  של   )5( הלשוניות  את  יישר 

במקומה  הנורה  את  התקן   ,)6( החריצים 
ותפוס אותה בעזרת הקפיץ.

אם המכסה מלוכלך, נקה אותו.. 2
Z22215

Z22216
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Z22217

Z22218

Z13384

Z13385

החלפת נורה צידית 1.3
והסר . 1  )2( החץ  בכיוון   )1( השקע  את  סובב 

אותו.
הסר את הנורה )3(.. 2
בצע את התקנה על פי שלבי ההסרה בסדר . 3

הפוך.
אם האטם )5( מלוכלך, נקה אותו.. 4

קדמי  2 פניה  איתות  בפנס  נורה  החלפת 
וצידי

פתח את הדלת.. 1
לשם . 2  )2( החץ  בכיוון   )1( השקע  את  סובב 

הסרתו.
דחוף את הנורה )3( וסובב אותה בכיוון החץ . 3

)4( לשם הסרתה.
בצע את התקנה על פי שלבי ההסרה בסדר . 4

הפוך.
אם האטם )5( מלוכלך, נקה אותו.. 5
 החלפת נורה בפנס סימון צד  3

>FG ,FEC ,FEB<

• הסרה	
הסר את הבורג המחבר את העדשה.. 1
הבורג . 2 בעל  העדשה  קצה  את  מעט  הרם 

והחלק אותה בכיוון שעליו מצביע החץ באיור. 
התעלות  מתוך  העדשה  שפות  את  שחרר 

והסר את העדשה.
וסובב . 3 לצדדים  אותה  דחוף  הנורה,  להסרת 

אותה בכיוון החץ, כמתואר באיור. 
• התקנה	

התושבת . 1 לתוך  החדשה  הנורה  את  דחוף 
וסובב אותה בכיוון החץ, כמתואר באיור, עד 
החריצים  עם  משתלבים  שבנורה  שהחפים 

בתושבת הנורה.
אם האטם מלוכלך, נקה אותו.. 1
כאשר התפסניות מיושרות עם החריץ, דחוף . 2

את העדשה הישר כלפי מטה.
הדק את האום לפי המומנט המוגדר.. 3

 1.0 עד 1.2 ניוטון מטרמומנט הידוק 
)0.10 to 0.12 kgf·m(
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החלפת נורה בפנס ערפל 4
• הסרה	

הרכן את תא הנהג, אם הרכב מצויד במנגנון . 1
הרכנה.

הסר את המכסה )1( לאחר סיבובו שמאלה . 2
עד לעוצר.

נתק את מחבר הנורה )2(.. 3
נתק את המחבר )3( מיחידת הפנס.. 4
שחרר את הקפיץ )4( ואז משוך החוצה את . 5

הנורה )5(.

• התקנה	
1 . )6( המרובע  החריץ  עם  הנורה  את  אחוז 

מחלקה התחתון )עם החריץ המעגלי בחלק 
 )8( הרגליות  עם  הנורה  את  ויישר  העליון( 
וקבע  אותה  התקן  הערפל,  פנס  ביחידת 

אותה למקומה בעזרת קפיץ )4(.
חבר חזרה את מחבר )2( הנורה.. 2
פנס . 3 ליחידת   )3( מחבר  את  חזרה  חבר 

הערפל.
נקה אם האטם )9(, אם יש צורך בכך. כמו כן, . 4

יישר את האטם אם הוא מפותל.
התקן את המכסה )1( ביחידת הפנס וסובב . 5

אותו ימינה.
הורד את תא הנהג, אם הוא הורכן קודם לכן.. 6

החלפת נורה בפנס תאורת יום 5
הרכן את תא הנהג, אם הרכב מצויד במנגנון . 1

הרכנה.
והסר . 2  )2( החץ  בכיוון   )1( השקע  את  סובב 

אותו.
תוך כדי דחיפת הנורה )3(, סובב אותה בכיוון . 3

החץ )4( לשם הסרתה.
בצע את התקנה על פי שלבי ההסרה בסדר . 4

הפוך.
אם האטם )5( מלוכלך, נקה אותו.. 5

החלפת נורה של התאורה הפנימית 6
תאורה פנימית 6.1

הכנס מברג שטוח )2( אל תוך החריצים )1( . 1
והשתמש בו כדי לשחרר את הלשוניות )4( 

שבתחתית העדשה )3(. הסר את העדשה.
2 . )7( )6( בכיוון החץ  דחוף את מחזיק הנורה 

והסר את הנורה )5(.
כדי להתקין את העדשה, הכנס את הלשוניות . 3

את  יישר  העדשה,  תחתית  תוך  אל   )8(
הלשוניות שבחלק העליון של העדשה ודחוף 

את העדשה למקומה.

Z21141

Z21437

Z22233

Z11279
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תאורה פנימית עם פנסי זרקור מובנים >כלי  6.2
זרקור  פנסי  עם  פנימית  תאורה  בעלי  רכב 

מובנים<
1 . )1( החריצים  תוך  אל  שטוח  מברג  הכנס 

והשתמש בו כדי לשחרר את הלשוניות )2( 
את  הסר   .)3( העדשה  של  העליון  שבחלק 

העדשה.
הסר את הנורה )4( על ידי סיבובה שמאלה . 2

תוך כדי לחיצתה פנימה.
התקן את העדשה על ידי הכנסת הלשוניות . 3

לתוך  העדשה  של  התחתון  שבקצה   )5(
יישור  כדי  תוך  העדשה  ודחיפת  החריצים 

הלשוניות בקצה העליון עם החריצים.

האחוריים  6.3 המושבים  של  פנימית  תאורה 
בדגמי תא צוות

לבין . 1 העדשה  בין   )3( שטוח  מברג  הכנס 
כדי  בו  והשתמש   )2( הפנימית  המנורה 
שבתחתית   )4( הלשוניות  את  לשחרר 

העדשה.
הסר את העדשה.

דחוף את מחזיק הנורה )6( ימינה והסר את . 2
הנורה )5(.

3 . )7( להתקנת העדשה, הכנס את הלשוניות 
את  ודחוף  העדשה  של  העליון  שבחלק 

תחתית העדשה למקומה.

תאורת מדרגה 7
הכנס מברג שטוח לתוך הלשונית )1( בקצה . 1

התחתון של העדשה והסר את העדשה על 
ידי משיכתה כלפיך תוך כדי הרמתה.

משוך החוצה את הנורה )2(.. 2
התקן את העדשה על ידי הכנסת הלשוניות . 3

שבקצה התחתון לתוך החריצים ואז לחיצה 
על מיקומי הלשוניות )3( בקצה העליון של 

העדשה.
החלפה בפנסים אחרים 8
העדשה . 1 את  המאבטח  הבורג  את  שחרר 

ובהמשך הסר את העדשה.
סובב את הנורה שמאלה תוך כדי לחיצתה . 2

והסרתה.
הכנס נורה חדשה וסובב אותה ימינה.. 3
כך . 4 על  הקפדה  תוך  העדשה,  את  התקן 

האטם  אם  נכונה.  בצורה  ממוקם  שהאטם 
מים  מפותל,  או  נכונה  לא  בצורה  מותקן 
עלולים לחדור אל תוך הפנס ולקצר את חיי 

השירות שלו.
אם האטם מלוכלך, נקה אותו.

הדק בצורה אחידה, את הברגים המחזיקים . 5
את העדשה.

Z09127

Z09125

Z09128
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 כאשר הבלמים "עצלים"
)מגיבים לאט(

 אזהרה
• בזמן 	 החניה  בבלם  תשתמש  אל  לעולם 

ידית  נהיגה, למעט במקרי חירום. משיכת 
נהיגה,  כדי  תוך  הכוח,  בכל  החניה  בלם 

עלולה לגרום להתהפכות הרכב.
• של 	 במקרה  בנסיעה  תמשיך  אל  לעולם 

תקלה בבלמים או נזילת נוזל בלמים.

לחץ על דוושת הבלמים בצורה חזקה יותר מאשר 
בדרך כלל, הורד הילוך כדי להשתמש בבלם המנוע 
והפעל את בלם הפליטה, כדי לעצור את הרכב. 
הפעל את בלם החניה כאשר יש צורך בכך. לאחר 
שהבאת את הרכב לכדי עצירה, בדוק את החלקים 
ופנה אחר כך למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות 

.MITSUBISHI FUSO

אם המנוע מדומם בשעה שהרכב 
בתנועה

הבאים.  ביותר  המסוכנים  במצבים  יימצא  הרכב 
עצור מייד את הרכב ונסה להתניע את המנוע.

• חייב 	 אתה  חריג.  באופן  יורד  הבלימה  כוח 
כדי  הבלימה,  דוושת  על  נוסף  כוח  להפעיל 

להפעיל את הבלמים.
• מערכת הגה הכוח יוצאת מכלל פעולה, דבר 	

ההופך את ההיגוי לקשה במיוחד.
גלגל  את  לסובב  כדי  נוסף  בכוח  צורך  יש 

ההגה.

נקר בצמיג בשעה שהרכב בתנועה

הימנע מבלימה פתאומית. החזק את גלגל ההגה 
הכביש  לשולי  שתרד  לפני  בהדרגה,  והאט  יציב 

במקום בטוח.
להחלפת הצמיג, בחר במשטח אופקי וישר, היכן 

שהרכב לא יפריע לתנועה.
 עמ' 12-67

את  בצע  צמיג,  תיקון  בערכת  מצויד  הרכב  אם 
תיקון החירום בצורה הבאה:

ערכת תיקון צמיג 1
>כלי רכב בעלי ערכת תיקון צמיג<

ערכה זו מיועדת לתיקוני חירום של נקרים קלים 
הנגרמים על ידי מסמרים או ברגים במדרס הצמיג.
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 אזהרה
• מסוכן 	 התיקון  ערכת  של  האיטום  חומר 

במקרה  אם  בליעה.  של  במקרה  לבריאות 
בלעת חומר זה, שתה הרבה מים ופנה מייד 

לקבלת סיוע רפואי.
• אם חומר האיטום של ערכת תיקון החירום 	

חדר לעיניך או נשפך אל עור הגוף, שטוף 
מרגיש  אינך  עדיין  אם  במים.  היטב  אותו 

בטוב, פנה לקבלת סיוע רפואי.
• אל תאפשר לילדים לגעת בחומר האיטום 	

של ערכת תיקון החירום.
• האיטום 	 חומר  בעזרת  תיקון  ביצוע  לפני 

שבערכת התיקון בחירום, עצור את הרכב 
במקום בטוח וישר, הפעל בחוזקה את בלם 
החניה והצב את ידית ההילוכים במצב סרק 
הילוכים  תיבת  בעלי  רכב  בכלי  )ניוטרל( 
ידנית או במצב "P" בכלי רכב בעלי מערכת 

.DUONIC®

 זהירות
• לא ניתן לבצע תיקון באמצעות חומר האיטום 	

אחד  אחד  בכל  החירום  תיקון  שבערכת 
מורשה,  למוסך  פנה  הבאים.  מהמצבים 

.MITSUBISHI FUSO מומלץ למרכז שירות
• ערכת תיקון החירום עברה את תאריך 	

התפוגה שלה )רשום על הבקבוק(.
• נקר בשניים או יותר מצמיגי הרכב.	
• החתך או הנקב בצמיג הוא במידה של 10 	

מ"מ או גדול יותר.
• הנקר נגרם על ידי נזק בדופן הצמיג )לא 	

במדרס(.
• הנסיעה ברכב נמשכה גם לאחר שרוב 	

האוויר השתחרר מהצמיג.
• הצמיג השתחרר מחישוק הגלגל.	
• הגלגל פגום.	

• אם נשפך חומר איטום על הבגדים, יתכן ולא 	
ניתן יהיה להסירו.

הכנות 1.1
• וישר, 	 אופקי  משטח  על  הרכב  את  עצור 

במקום בו הוא אינו מהווה הפרעה לתנועה, 
הפעל בחוזקה את בלם החניה והצב את ידית 
ההילוכים במצב סרק )ניוטרל()כלי רכב בעלי 
)בכלי   "P" במצב  או  ידנית(  הילוכים  תיבת 

.)DUONIC® רכב בעלי מערכת
• הדמם את המנוע.	
• הפעל את פנסי תאורת החירום.	
• הצב משולש אזהרה מאחורי הרכב.	
• הזר 	 הגורם  את  הוצא  האפשר,  במידת 

שנתקע בצמיג.
• במידת האפשר, סובב את הגלגל עד שהחלק 	

הנקור בצמיג נוגע בקרקע.
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צמיג גלגל קדמי או גלגל פנימי בצמד אחורי 1.2

הוצא את ערכת תיקון החירום )1(. לרכבים . 1
בעלי תא צוות, הוצא את ערכת תיקון החירום 

מהתא אשר מתחת למושב האחורי.
את . 2 הגבה  קדמי,  בגלגל  נקר  של  במקרה 

הגלגל הקדמי המתאים.
 עמ' 12-67

Z22219

Z19543

Z13306

Z19545

Z19546

האיטום . 3 חומר   )2( בקבוק  את  היטב  נער 
שבערכה.

שים לב:
יותר(,  נמוכות  או   00C( נמוכות  בטמפרטורות 
ולא  עולה  בחירום  לתיקון  חומר האיטום  צמיגות 
ניתן לרססו בקלות לתוך הצמיג. חמם את הבקבוק 

בתא הנהג לפני ניעורו.

במקרה של נקר בגלגל פנימי אחורי, הסר את . 4
השסתום המאריך )3(.

הברג . 5 ואז   )4( השסתום  מכסה  את  הסר 
בבטחה את כלי הסרת ליבת שסתום האוויר 
)מהסוג הארוך( )5( על קנה השסתום )6( על 
ידי סיבוב הכלי הסרת ליבת השסתום ימינה.

חומר . 6 בקבוק  של   )7( המחבר  את  התקן 
האיטום לתיקון חירום על הכלי להסרת ליבת 
השסתום. לחץ על הכפתור )8( של המחבר 

לשם נעילת המחבר במקומו.
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סובב את הכפתור )11( בכלי להסרת ליבת . 7
קלה  דחיפה  כדי  תוך  שמאלה  השסתום 
פנימה עד אשר החריץ )9( בקצה האחר של 
עם  מיושר  השסתום  ליבת  להסרת  הכלי 

ליבת השסתום )10(.

Z19547

Z19548

Z19549

Z19550

שליבת . 8 עד  שמאלה  הכפתור  את  סובב 
השסתום מתנתקת מקנה השסתום.

של . 9 ההסרה  שביחידת  הכפתור  את  משוך 
ליבת השסתום עד שליבת השסתום תהיה 
שעל  למילוי,  הגמיש  הצינור  מחיבור  גבוהה 
אם  החירום.  לתיקון  האיטום  חומר  בקבוק 
בחלק  לעין  נראית  אינה  השסתום  ליבת 
ליבת  להסרת  הכלי  של  השקוף  הפלסטי 

השסתום, חזור על התהליך החל משלב 7.

 זהירות
הקפד למשוך את הכפתור שביחידת ההסרה של 
ליבת השסתום עד שליבת השסתום תהיה גבוהה 
מחיבור הצינור הגמיש למילוי, שעל בקבוק חומר 
האיטום לתיקון החירום. אם ליבת השסתום נמוכה 
חומר  בקבוק  שעל  הגמיש,  המילוי  צינור  מחיבור 
צינור  את  יסתום  האיטום  מחומר  חלק  האיטום, 
האיטום  חומר  של  הנותר  מהחלק  וימנע  המילוי 

להשתחרר בצורה חופשית בתוך הצמיג.

לחץ על הלחצן )10( שעל חלקו העליון של . 10
בקבוק התרסיס לשם ריסוס חומר האיטום 

לתוך הצמיג.
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אם בקבוק חומר האיטום ריק, בצע מיידית . 11
את שלבים 12 עד 16.

ליבת . 12 להסרת  שבכלי  הכפתור  את  סובב 
השסתום ימינה עד שליבת השסתום מוברגת 

עד הסוף חזרה פנימה לתוך קנה השסתום.
הסר את הכלי להסרת ליבת השסתום מקנה . 13

השסתום.

Z19551

Z19552

Z19553

צמיג . 14 הוא  מתקנים  שאותו  הצמיג  כאשר 
את  התקן  אחורי,  בצמד  פנימי  בגלגל 

השסתום המאריך על קנה השסתום.

15 . )14( צינור האוויר הגמיש  חבר בבטחה את 
לקנה   )13( השני  התרסיס  בקבוק  של 
הצמיג  עבור  המאריך  )לשסתום  השסתום 
ידי  על  זאת  עשה  האחורי(.  בצמד  הפנימי 
סיבוב ימינה של האום )15( אשר בקצה צינור 

האוויר הגמיש.
של . 16 העליון  שבחלקו   )16( הלחצן  על  לחץ 

אוויר  אספקת  לשם  השני  התרסיס  בקבוק 
לצמיג.

 זהירות
 140kPa )1.4 להיות  חייב  זה  במצב  האוויר  לחץ 
להשתמש  תנסה  אל  יותר.  גבוה  או   )kgf/cm2
ביותר משני בקבוקי תרסיס, אפילו אם הלחץ אינו 

מספיק.

שים לב:
בקבוק התרסיס יספק לחץ אוויר מספיק לצמיג 

על מנת שניתן יהיה להמשיך ולנהוג ברכב.
התקן את מכסה שסתום הצמיג.. 17
בחירום . 18 התיקון  ערכת  את  ברכב  אחסן 

בנסיעה  מיידית  והתחל  האזהרה  ומשולש 
נהג  קמ"ש.   80 על  עולה  שאינה  במהירות 
המהירות  למגבלת  לב  שימת  תוך  בזהירות 
המוגדרת והימנע מבלימה חזקה, היגוי חזק 

והאצה פתאומית.

 אזהרה
יכול להיות שהלחץ בצמיג ירד עוד בטרם הושלם 
תהליך התיקון בחירום תוך הפיכת הרכב לבלתי 
בטיחותי לנהיגה. אם אתה חש בחריגות למיניהן 
עם  קשר  וצור  הרכב  את  עצור  נהיגה,  כדי  תוך 
 MITSUBISHI מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות

.FUSO
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 זהירות
אל תנהג במהירות העולה על 80 קמ"ש. )15(

במקום . 19 עצור  ק"מ,  כ-5  של  נהיגה  לאחר 
בטוח ובדוק את לחץ האוויר בצמיגים.

 עמ' 12-55
התיקון  תהליך  ירד,  לא  האוויר  לחץ  אם 
בחירום הושלם. התחל מיד )או בתחום של 
200 ק"מ מתיקון הגלגל או החלפתו( בנהיגה 
זהירה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות 
MITSUBISHI FUSO לשם תיקון הגלגל או 

החלפתו.
אם לחץ האוויר בצמיג ירד, התקשר למוסך 
 MITSUBISHI מורשה, מומלץ למרכז שירות

FUSO. אל תמשיך הלאה בנסיעה.

 זהירות
אבוב  ללא  בצמיג  מלא  תיקון  מבצעים  כאשר 
שהנקר בו תוקן זמנית באמצעות הערכה לתיקון 
חירום, חובה לשטוף את פני הצמיג משכבת חומר 
וכן יש ליבש את הצמיג לפני שמבצעים  האיטום 

את התיקון.

שים לב:
החלף בחדשים את בקבוק חומר האיטום לתיקון 

חירום ובקבוק התרסיס בערכת תיקון החירום.

Z22219

Z19543

גלגל חיצוני אחורי 1.3
הוצא את ערכת תיקון החירום )1(. לרכבים . 1

בעלי תא צוות, הוצא את ערכת תיקון החירום 
מהתא אשר מתחת למושב האחורי.

האיטום . 2 חומר   )2( בקבוק  את  היטב  נער 
שבערכה.

שים לב:
יותר(,  נמוכות  או   00C( נמוכות  בטמפרטורות 
ולא  עולה  בחירום  לתיקון  חומר האיטום  צמיגות 
ניתן לרססו בקלות לתוך הצמיג. חמם את הבקבוק 

בתא הנהג לפני ניעורו.
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3 . .)3( הצמיג  שסתום  של  המכסה  את  הסר 
לחץ על הכלי להסרת ליבת השסתום )הסוג 
וסובב   )4( השסתום  קנה  כנגד   )5( הקצר( 
ליבת  להסרת  הכלי  את  שמאלה  או  ימינה 
השסתום עד שהחריץ )6( בכלי להסרת ליבת 

השסתום יתיישר עם ליבת השסתום )7(.

Z19554

Z19555

Z19556

Z19557

Z19558

ליבת . 4 להסרת  הכלי  את  שמאלה  סובב 
השסתום לשם הסרת ליבת השסתום מקנה 
ליבת השסתום במקום  השסתום. הנח את 

נקי כך שלא יתלכלך.

 זהירות
ליבת  הסרת  בטרם  בצמיג  אוויר  נותר  שלא  וודא 
השסתום. אם עדיין יש אוויר בצמיג, ליבת השסתום 

עלולה להתעופף ולגרום לפציעות.

חומר . 5 בקבוק  של   )8( המחבר  את  התקן 
השסתום.  קנה  על  חירום   iלתיקו האיטום 
לחץ על הכפתור )9( של המחבר לשם נעילת 

המחבר במקומו.

לחץ על הלחצן )10( שעל חלקו העליון של . 6
בקבוק התרסיס לשם ריסוס חומר האיטום 

לתוך הצמיג.
חירום . 7 לתיקון  האיטום  חומר  בקבוק  כאשר 

ריק, נתק את המחבר שלו מקנה השסתום.

סובב את הכלי להסרת ליבת השסתום ימינה . 8
עד שליבת השסתום מוברגת עד הסוף חזרה 

פנימה בתוך קנה השסתום.
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9 . )12( צינור האוויר הגמיש  חבר בבטחה את 
של בקבוק התרסיס השני לקנה השסתום. 
עשה זאת על ידי סיבוב ימינה של האום )15( 

אשר בקצה צינור האוויר הגמיש.
לחץ על הלחצן )14( שבחלקו העליון של בקבוק . 10

התרסיס השני לשם אספקת אוויר לצמיג.

 זהירות
140kPa )1.4 kgf/ לחץ האוויר במצב זה חייב להיות

ביותר  להשתמש  תנסה  אל  יותר.  גבוה  או   )cm2
משני בקבוקי תרסיס, אפילו אם הלחץ אינו מספיק.

שים לב:
בקבוק התרסיס יספק לחץ אוויר מספיק לצמיג 

על מנת שניתן יהיה להמשיך ולנהוג ברכב.
התקן את מכסה שסתום הצמיג.. 11
בחירום . 12 התיקון  ערכת  את  ברכב  אחסן 

בנסיעה  מיידית  והתחל  האזהרה  ומשולש 
נהג  קמ"ש.   80 על  עולה  שאינה  במהירות 
המהירות  למגבלת  לב  שימת  תוך  בזהירות 
המוגדרת והימנע מבלימה חזקה, היגוי חזק 

והאצה פתאומית.

Z19559

 אזהרה
ירד עוד בטרם הושלם  יכול להיות שהלחץ בצמיג 
לבלתי  הרכב  הפיכת  תוך  בחירום  התיקון  תהליך 
למיניהן  בחריגות  חש  אתה  אם  לנהיגה.  בטיחותי 
תוך כדי נהיגה, עצור את הרכב וצור קשר עם מוסך 
.MITSUBISHI FUSO מורשה, מומלץ מרכז שירות

 זהירות
אל תנהג במהירות העולה על 80 קמ"ש.

במקום . 13 עצור  ק"מ,  כ-5  של  נהיגה  לאחר 
בטוח ובדוק את לחץ האוויר בצמיגים.

 עמ' 12-65
התיקון  תהליך  ירד,  לא  האוויר  לחץ  אם 
בחירום הושלם. התחל מייד לנהוג בזהירות 
שירות  למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך 
MITSUBISHI FUSO )בתחום של 200 ק"מ 
או  הצמיג  תיקון  לשם  התיקון(  מנקודת 

החלפתו.
אם לחץ האוויר בצמיג ירד, התקשר למוסך 
 MITSUBISHI מורשה, מומלץ למרכז שירות

FUSO. אל תמשיך הלאה בנסיעה.

 זהירות
כאשר מבצעים תיקון מלא בצמיג ללא אבוב שהנקר 
חירום,  לתיקון  הערכה  באמצעות  זמנית  תוקן  בו 
חובה לשטוף את פני הצמיג משכבת חומר האיטום 
וכן יש ליבש את הצמיג לפני שמבצעים את התיקון.

שים לב:
החלף בחדשים את בקבוק חומר האיטום לתיקון 

חירום ובקבוק התרסיס בערכת תיקון החירום.
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כאשר המצבר התרוקן

בצע את התהליך הבא, כדי להתניע את המנוע על 
ידי חיבור המצבר של רכבך למצבר טעון היטב, של 

רכב אחר, באמצעות כבלי התנעה.

 אזהרה
• בחלקו 	 נוזל  מחוון  יש  רכבך  למצבר  אם 

העליון, אל תטעין אותו כאשר המחוון לבן. 
אם למצבר אין מחוון, הימנע מטעינה אלא 
 ."LOWER"-אם מפלס הנוזל מעל לקו ה
רבות  במהירות  יאבד  המצבר  אחרת, 
מכושרו, הוא עלול להתחמם יתר על המידה 
או להתפוצץ. אם המצבר ברכבך הוא מסוג 
המאפשר הוספת נוזל, הוסף נוזל זה לפני 
טעינתו. אם לא ניתן להוסיף נוזל, החלף את 

המצבר.
• היזהר שלא לחבר את כבלי ההתנעה ברצף 	

כבל  את  מחבר  אתה  כאשר  נכון.  לא 
קרובות  לעתים  הרכב,  למסגרת  ההתנעה 
מחובר  הכבל  אם  כן,  על  ניצוצות.  ייווצרו 
למסגרת בנקודה הקרובה למצבר, הניצוץ 
להצית את המימן הנפלט מהמצבר  עלול 
ולגרום לפיצוץ. ודא שאתה מחבר את קצה 
שניתן  כמה  עד  רחוקה  לנקודה  הכבל 
ולהבות  סיגריות  הרחק  כן,  כמו  מהמצבר. 

פתוחות מהמצבר.
• לעולם על תתניע את המנוע, על ידי גרירת 	

כיוון  מסוכן,  הדבר  דחיפתו.  או  הרכב 
וסיבוב  לקויה  בצורה  פועלים  שהבלמים 

גלגל ההגה הופך לקשה במיוחד.

 זהירות
• להעביר 	 המסוגלים  התנעה  בכבלי  השתמש 

זרם רב.
• 	 )12V( השתמש ברכב בעל אותה רמת מתח

אל תשתמש  רכבך.  כרכב שאליו תחבר את 
.24V ברכב בעל מערכת

• לצורך טעינה, הסר את המצבר מהרכב.	

שים לב:
מערכת החשמל של רכבך פועלת במתח של 12 
 12V וולט. לכלי רכב בעלי מאזן מצבר יש מעגלי
ומעגלי 24V.                                         עמ' 15-1
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<Connection>

<Vehicles with one battery>

Frame

(ground)

Dead

battery

<Disconnection>

Booster

battery

(12V)

Z22220

<Vehicles with two batteries>
<Connection> <Disconnection>

Dead
battery

Frame
(ground)

Booster
battery
(12V)

Z22221

>חיבור<
>כלי רכב עם מצבר אחד<

>ניתוק<
 מצבר
ריק

מסגרת 
)הארקה(

מסגרת 
)הארקה(

>חיבור<
>כלי רכב עם שני מצברים<

>ניתוק<

 מצבר
ריק

מצבר עזר 
)12V(

מצבר עזר 
)12V(
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Frame
(ground)

<Connection> <Disconnection>
<Vehicles with battery equalizer>

Dead
battery

Booster
battery
(12V)

Z22222

מסגרת 
)הארקה(

>חיבור<
>כלי רכב בעלי מאזן מצברים<

>ניתוק<
 מצבר
ריק

מצבר עזר 
)12V(

דומם את המנוע של רכב העזר.. 1
הסר את מכסה המצבר.  עמ' 84-12. 2
האדום . 3 ההתנעה  כבל  של  אחד  קצה  חבר 

לקוטב החיובי )+( )1( של המצבר הריק. חבר 
את קצהו האחר של כבל ההתנעה האדום 

לקוטב החיובי )+( )2( של מצבר העזר.
השחור . 4 ההתנעה  כבל  של  אחד  קצה  חבר 

לקוטב השלילי )-( )3( של מצבר העזר ואת 
השחור  ההתנעה  כבל  של  האחר  הקצה 
לחלק של המסגרת )4( על הרכב, שהמצבר 
ריק, בנקודה רחוקה עד כמה שאפשר  שלו 

מהמצבר.
לעיל, . 5 שתוארו  החיבורים  שבוצעו  לאחר 

התנע את המנוע של הרכב בעל מצבר העזר 
במקצת  הגבוה  בסל"ד  לפעול  לו  והנח 
ממהירות סרק. לאחר מכן, נסה להתניע את 

המנוע של הרכב בעל המצבר הריק.
אם המנוע מתניע בקושי, עקב מזג אוויר קר 
כמה  במשך  להיטען  לו  הנח  ריק,  מצבר  או 
לפני  עזרה,  קיבלת  שממנו  מהרכב  דקות, 

שתנסה לסובב את המנוע.
לאחר שהמנוע של הרכב בעל המצבר הריק . 6

הותנע, נתק את כבלי ההתנעה בסדר הפוך 
לחיבורם.
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 אם מיכל הדלק מתרוקן
)ניקוז מערכת הדלק(

כאשר הדלק ברכב אוזל והמנוע מדומם וגם כאשר 
ממסנן  נוקזו  מים  כאשר  או  הוחלף  הדלק  מסנן 
הדלק, אוויר חדר אל מערכת הדלק והדבר מונע 
דלק,  קיבל  המנוע  אם  גם  המנוע,  התנעת  את 
לאחר שמערכת הדלק התרוקנה. במקרים כאלו, 
השלבים  ביצוע  ידי  על  הדלק,  מערכת  את  נקז 

המתוארים בהמשך.

 אזהרה
נוזל דלק  וודא שלא  כאשר הוחלף מסנן הדלק, 

מהמסנן או מחלקים הקשורים אליו.
כל נזילת דלק עלולה לגרום לפריצת אש.

החזק את מתג ההתנעה פתוח )ON( במשך . 1
30 עד 60 שניות על מנת למלא את המערכת 

בדלק.
את . 2 התנע  הדלק,  מסנן  שהוחלף  לאחר 

המנוע ובדוק שאין נזילות דלק.

אם התרוקן מיכל האוריאה

אם התרוקן מיכל האוריאה, נורת האזהרה ונורת 
ונורת  להבהב  מתחילות   )1( האוריאה  ביקורת 
האזהרה של מפלס האוריאה )2( נדלקת. כמו כן, 
בצג הרב תפקודי  )אדומה(  אזהרת   מופיעה 
והספק המנוע מוגבל. אם התרחש מצב זה, אתה 

חייב למלא מיידית ®AdBlue במיכל האוריאה.
 עמ' 1-6

Z22034
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גרירה

 אזהרה
• אם המנוע של הרכב המקולקל אינו פועל, 	

השתמש ברכב גורר מיוחד.
• ודא שמערכת הבלמים פועלת כתקנה.	

גרירת  בעת  הבאים,  הזהירות  אמצעי  על  הקפד 
רכב מקולקל.

• חבל הגרירה חייב להיות מספיק חזק ומחובר 	
בבטחה לוו הגרירה שעל מסגרת הרכב.

)1(:  וו קדמי

• מקם את חבל הגרירה באותו הצד של שני 	
כלי הרכב.

• מטעמי בטיחות, הזווית הנוצרת על ידי חבל 	
להיות  צריכה  לוו,  מחובר  כשהוא  הגרירה, 
מוגבלת לתחום המצוין באיור. אל תגרור רכב 
פתאומי  לחץ  להפעיל  העלולים  בתנאים 
ומופרז על הווים )לדוגמה, גרירת רכב מתוך 
תעלה(; הדבר עלול לשבור את הווים. כמו כן, 
לעולם אל תנסה לגרור רכב שהוא כבד יותר 

מהרכב שלך.

שים לב:
מגבלת העומס של וו הגרירה הוא 14.700 ניוטון 

)1,500kgf( בכיוון המשיכה.
• יש לפרוק לגמרי את המטען מהרכב הנגרר.	
• ל-30 	 המרבית  המהירות  את  להגביל  יש 

קמ"ש, אלא אם הרכב נגרר על ידי רכב גרירה 
מיוחד.

• הימנע מהתחלת נסיעה פתאומית ושמור על 	
חבל גרירה מתוח.

• לגרירה, 	 המקולקל  הרכב  את  להכין  יש 
כמתואר בהמשך:

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית, הצב את . 1
בכלי  )ניוטרל(.  סרק  במצב  ההילוכים  ידית 
®DUONIC, שלב את ידית  רכב עם מערכת 

."P" ההילוכים במצב

Z21146

Z17831

Z18432

15

15

15

15



13-39   

השאר את המנוע פועל.. 2
הדממת המנוע, בשעה שהרכב בתנועה, היא 
פעולה מסוכנת ביותר, כיוון שכתוצאה מכך, 
ופעולת  הבלמים  ביצועי  דרסטית  יופחתו 

ההיגוי תהפוך לקשה במיוחד.

 זהירות
• >דגמי 	 ההעברה  תיבת  ההילוכים,  תיבת  אם 

תגרור  אל  מקולקלים,  הדיפרנציאל  או   >FG
את הרכב. במקום זאת, פנה למוסך מורשה, 

.MITSUBISHI FUSO מומלץ למרכז שירות
• 4WD, הגבה את הגלגלים 	 רכבי  גרירת  לפני 

הקדמיים ונתק את גל ההינע מאחור.
• מערכת 	 עם  רכב  לגרור  הכרח  יש  אם 

®DUONIC, נתק את גל ההינע או הגבה את 

הגלגלים האחוריים באמצעות משאית גרירה 
האמור  על  הקפדה  אי  בהתאם.  המצוידת 

תגרום נזק לתיבת ההילוכים.
• ובלימת 	 הינע מנותק, בלימת המנוע  גל  עם 

הפליטה לא יהיו זמינים.

שים לב:
גזי הפליטה עשויים להיות מאוד חמים. אם חבל 
הגרירה רופף מדי, גזי הפליטה עשויים לשנות את 
צבעו. כאשר אתה עוצר את הרכב, וודא שהחבל 

אינו שוקע יתר על המידה.
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חומרי סיכה / נוזלים הידראוליים וכמויות מומלצות

כמויות של חומרי סיכה / נוזלים הידראוליים 1
ליטרים

כמותפריט 
כ-6.2מנוע

>DUONIC® כ-2.0נוזל בקרת מצמד >כלי רכב עם מערכת

>DUONIC® תיבת הילוכים >כולל מערכת
PTO כ-3.5כלי רכב ללא
PTO כ-3.7כלי רכב עם

>FG כ-3.6תיבת העברה >דגמי

דיפרנציאל

FEA0, FEB0כ-2.2 ליטר
FEA5כ-2.7 ליטר

FEB7, FEC7כ-4.5 ליטר

FG
כ-2.2 ליטרמלפנים
כ-4.5 ליטרמאחור

על פי הצורךהגה כוח
על פי הצורךנוזל בלמים

 זהירות
הכמויות המצוינות של שמן ונוזל משמשות למטרות הנחייה בלבד בזמן ההחלפה. כדי לוודא שמפסל השמן 

והנוזל נכון, השתמש במד מפלס שמן, בחורים של פקקי הבדיקה ובקווי מפלס -על פי המתאים.
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 חומרי סיכה / נוזלים הידראוליים מומלצים 2
ודא שאתה משתמש בחומרי הסיכה המומלצים.

סיווגקטגוריהחלפים 
צמיגות

כמות טמפרטורה 
חיצונית

מספר צמיגות 
SAE

–ACEA C2–5W–30שמן מנועמנוע

תיבת הילוכים )כולל 
)DUONIC® מערכת

שמן תמסורות
API GL-3

80כללי
-

90אזורים חמים

API GL-4
80כללי

MIL-L-2105
90אזורים טרופיים

API CCשמן מנוע
נהיגה במהירות 
גבוהה לפרקי 

זמן ארוכים
30MIL-L-2105 או 40

מצמד >כלי רכב עם 
>DUONIC® מערכת

נוזל תיבת 
הילוכים 

אוטומטית
 FUSO ATF

SPIII---

תיבת העברה >דגמי 
>FGשמן תמסורות

API GL-3
80כללי

-
90אזורים חמים

API GL-4
80כללי

90אזורים חמים

שמן תמסורותגלגלי דיפרנציאל *1

ACEA C2

40°C 90מעל
-

40°C 140מעל
דיפרנציאל מוגבל 
החלקה >כלי רכב 

המצוידים 
בדיפרנציאלים מוגבלי 
החלקה מסוגים רבים<

שמן תמסורות 
עבור דיפרנציאל 

מוגבל החלקה
-90

מיצובישי 
מקורי, מק"ט 
8149630EX

הגה כוח
נוזל תיבת 
הילוכים 

אוטומטית

מסוג 
 DEXRON II,
DEXRON III

–––

נוזל בלמיםבלמים
 SAE J1703,
FMVSS מס' 

116 )סוג 
)4DOT

–––

פטמות סיכת שלדה, ווי 
עיגון וצירי דלתות >לא 
ישים לדגמי תא צוות<

משחת סיכה 
לשלדה

NLGI No. 1
)Li סבון(––

יציבות 310 עד 
 340

)בטמפרטורה 
)25°C של

מסב טבור גלגל, גל 
הינע )מחבר 

אוניברסאלי, מחבר 
החלקה, מחבר כרדני 

כפול *2( מחבר 
בירפילד *2, מסב פין 

ראשי*2, מסב היגוי *2 
>FG דגמי<

משחת סיכה 
למסבים )משחת 

סיכה רב 
שימושית(

NLGI No. 2
)Li סבון(––

יציבות 265 עד 
 295

)בטמפרטורה 
)25°C של

פועל  הרכב  אם   ,SAE140-ל המתאים  בשמן  השתמש   ,10°C על  העולה  חיצונית  בטמפרטורה   :1*
בתנאי עומס כבדים בטיפוס רציף בעלייה.
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נתוני שירות

ערך תקניתיאור 
650 סל"דמהירות סרק של המנוע

כ-FEA13.0כמות נוזל הקירור
FEA-כ-13.7אחר מ

כ-14.7כלי רכב עם מיזוג אוויר אחורי
0.2 עד 4 מ"מחופשיות דוושת המצמד
0.1 עד 3 מ"מחופשיות דוושת הבלמים

10 מ"מ או יותרמרווח בין הרצפה לבין דוושת בלמים הלחוצה עד הסוף
))}kgf 30{ 7 עד 9 קליקיםמהלך ידית בלם החניה )כאשר היא משוכה בכוח של 294 ניוטון

חופשיות גלגל ההגה )נמדדת 
בהיקף גלגל ההגה(

20 מ"מ או פחותדגמים בעלי מתלה קדמי עצמאי
10 עד 20 מ"מ או יותרדגמי מתלה עלה קדמי קבוע 

1.6 מ"מ או יותרעומק החריצים של מדרס הצמיג
 170 עד 230 ניוטון מטרFEA0מומנט הידוק אומי גלגל

)kgf·m 23 17 עד(
FEA0-450 עד 550 ניוטון מטר אחר מ 

)kgf·m 55 45 עד(
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