
ספר נהג
פעולה

טיפול שוטף
מפרטים

כל המידע שבספר נהג זה נכון ליום פרסומו. מכל מקום, חברת יונדאי 
שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בכל עת כדי שהמדיניות שלנו 

לשיפור מתמיד של המוצרים שלנו תתקיים.

ספר זה מתייחס לכל הדגמים של רכב זה והוא כולל תיאורים והסברים 
 המתייחסים לציוד סטנדרטי ואופציונלי. 

לכן, ייתכן שחלק מהתכנים המופיעים בספר זה אינם מתייחסים לרכבך 
הספציפי.

יונדאי

Hyundai_H350
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זהירות: שינויים ביונדאי שלך
אין לשנות את היונדאי בכל דרך שהיא. שינויים מסוג זה עלולים להשפיע בצורה משמעותית על הביצועים, 
הבטיחות או העמידות של היונדאי שלך ועלולים בנוסף להביא לשלילת אחריות הרכב. שינויים מסוימים 

עלולים לגרום גם להפרה של תקנות משרד התחבורה ומשרדים ממשלתיים אחרים במדינתך.

התקנת מכשיר קשר או טלפון נייד
רכבך מצויד במערכת הזרקת דלק אלקטרונית וברכיבים אלקטרוניים אחרים. התקנה לא נכונה/כוונון לא 
נכון של מכשיר הקשר או של הטלפון הנייד עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בצורה משמעותית. 
לכן, אנו ממליצים לך לפעול בהקפדה אחר הוראות היצרן או לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי לצורך 

קבלת הוראות מיוחדות או אמצעי זהירות אם אתה בוחר להתקין אחד מהתקנים אלה.
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אזהרת בטיחות וגרימת נזק לרכב
ספר זה כולל מידע המופיע תחת הכותרת סכנה, אזהרה, זהירות והערה. כותרות אלה מציינות:

סכנה
סכנה מציינת מצב מסוכן, שאם לא נמנע, 

יגרום למוות או לחבלה קשה.

אזהרה
אזהרה מציינת מצב מסוכן, שאם לא נמנע, 

עלול לגרום למוות או לחבלה קשה.

זהירות
זהירות מציינת מצב מסוכן, שאם לא נמנע, 

עלול לגרום לחבלה קלה או בינונית. 

הערה
הערה מציינת מצב, שאם לא נמנע, עלול לגרום 

נזק לרכב.
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הקדמה

תודה לך על שבחרת ביונדאי. אנו שמחים לצרף אותך למשפחה המתרחבת של האנשים הבוחרים לנהוג ביונדאי. ההנדסה המתקדמת 
וההרכבה האיכותית של כל יונדאי שאנו בונים הם היבטים שאנו מאוד גאים בהם.

ספר הנהג שלך מפרט את המאפיינים ואופן הפעולה של היונדאי החדשה שלך. מומלץ לקרוא אותו בעיון כיוון שהוא מכיל מידע 
היכול לשפר בצורה משמעותית את שביעות רצונך מרכבך החדש.

היצרן גם ממליץ לבצע את עבודות השירות והטיפול השוטף ברכבך במרכז שירות מורשה יונדאי.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

שים לב: כיוון שגם הבעלים הבאים של רכבך יזדקקו למידע המופיע בספר זה, נא השאר אותו ברכב אם אתה מוכר רכב זה כדי 
שגם הם יוכלו להשתמש בו. תודה.

זהירות
שימוש בדלקים ובחומרי סיכה באיכות נמוכה שאינם עומדים במפרטי חברת יונדאי עלול לגרום לנזק כבד למנוע ולתיבת 
ההילוכים. חובה להשתמש תמיד בדלקים ובחומרי סיכה באיכות גבוהה העומדים במפרטים שבעמוד 8-6 שבפרק "מפרטי 

הרכב" שבספר זה.

Copyright 2015 HYUNDAI Motor Company. כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לאחסן בעזרת אמצעי אלקטרוני או לשדר בכל 
צורה או בכל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מחברת יונדאי.



הקדמה

בספר זה תוכל למצוא את המלל סכנה, 
אזהרה, זהירות, הערה ואת סמל אזהרת 

הבטיחות.
זהו סמל אזהרת הבטיחות. הוא   
משמש כדי להזהיר אותך מפני 
סכנות העלולות לגרום לחבלה 
פיזית אפשרית. ציית לכל הודעות 
הבטיחות המופיעות תחת סמל זה 
כדי למנוע חבלה אפשרית או מוות. 
ליד סמל אזהרת הבטיחות יופיעו 
המילים סכנה, אזהרה וזהירות.

סכנה
סכנה מציינת מצב מסוכן, שאם לא 
נמנע, יגרום למוות או לחבלה קשה.

אזהרה
אזהרה מציינת מצב מסוכן, שאם 
או  למוות  לגרום  עלול  נמנע,  לא 

לחבלה קשה.

בטיחותך ובטיחות האחרים חשובה מאוד. 
ספר זה מספק לך אזהרות בטיחות והוראות 
הפעלה רבות. מידע זה מזהיר אותך מפני 
סכנות אפשריות העלולות לפגוע בך או 

באחרים, וגם לגרום נזק לרכבך.
הודעות הבטיחות שעל מדבקות הרכב 
ובמדריך זה מתארות סכנות אלה ומה 
לעשות כדי להפחית את הסיכויים לסכנות 

אלה או למנוע אותן.
ספר זה מכיל אזהרות והוראות שמטרתן 
לשמור על בטיחותך. אי ציות לאזהרות 
ולהוראות הבטיחות עלול לגרום לחבלה 

קשה או למוות.

אנו רוצים לסייע לך להפיק הנאה מרבית 
מרכבך. ספר הנהג שלך יכול לסייע לך 
בדרכים רבות. אנו ממליצים לך בחום לקרוא 
את כולו. כדי להפחית את הסיכוי למוות 
או לחבלה, חובה עליך לקרוא את סעיפי 

האזהרה והזהירות שבספר.
האיורים המלווים את המלל שבספר זה 
מסבירים בצורה הטובה ביותר כיצד ליהנות 
מרכבך. על ידי קריאת הספר שלך, תלמד 
על המאפיינים, על מידע בטיחותי חשוב 
ותקבל עצות לנהיגה בתנאי הדרך השונים.

תוכן העניינים מפרט את ראשי הפרקים של 
ספר זה. השתמש באינדקס בעת חיפוש 
תחום או נושא ספציפי; כל המידע שבספר 

שלך מסודר לפי סדר הא-ב.
פרקים: ספר זה מכיל 8 פרקים ואינדקס. 
כל פרק מתחיל בתיאור קצר של תוכנו כך 
שתוכל לדעת בקלות אם הפרק כולל את 

המידע שאתה מחפש.
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כיצד להשתמש בספר זה
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המלצות לשימוש בדלק
זהירות

אל תאפשר לבנזין או למים לחדור 	 
אל תוך המכל. במקרה זה עליך יהיה 
לרוקן אותו ולנקז את הצינורות כדי 
למנוע תקיעת משאבת ההזרקה 

וגרימת נזק למנוע.
בחורף, כדי למנוע תקלות כתוצאה 	 

מקפיאה, ניתן להוסיף שמן פרפין 
לדלק אם הטמפרטורה יורדת מתחת 
ל-10°C- . לעולם אין להשתמש ביותר 

מ-20% שמן פרפין.

מנוע דיזל
סולר

הפעלת מנוע דיזל תתבצע רק בעזרת סולר 
מסחרי העומד בדרישות התקן EN 590 או 
כל תקן דומה אחר. )הכיתוב EN מתייחס 
לתקן האירופי(. אין להשתמש בסולר ימי, 
בסולר לחימום או בתוספי דלק לא מאושרים 
כיוון שהם יגבירו את השחיקה ויגרמו נזק 
למנוע ולמערכת הדלק. השימוש בדלקים ו/או 
תוספי דלקים לא מאושרים יגרום להגבלת 

זכויות האחריות שלך.
יש להשתמש בסולר בעל דירוג שמעל 
51 צטאן. אם שני סוגי סולר זמינים, 
השתמש בסולר לקיץ או לחורף בהתאם 

לתנאי הטמפרטורות שלהלן.
מעל 5°C-  ... סולר לקיץ.	 
מתחת 5°C-  ... סולר לחורף.	 

שים לב למפלס הדלק במכל: אם המנוע 
הודמם כתוצאה מתקלה במערכת הדלק, 
חובה לנקז לגמרי את המעגלים כדי שניתן 

יהיה להתניע את המנוע מחדש.

זהירות
זהירות מציינת מצב מסוכן, שאם לא 
נמנע, עלול לגרום לחבלה קלה או 

בינונית.

הערה
הערה מציינת מצב, שאם לא נמנע, עלול 

לגרום נזק לרכב.
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זהירות
לעולם אל תשתמש בדלק כלשהו, 	 

סולר, ביו-דיזל B7 או כל דלק אחר, 
שאינו עומד בדרישות מפרט בתי 

הזיקוק העדכני.
בתוספים 	  תשתמש  אל  לעולם 

או בחומרים שאינם מומלצים או 
מאושרים על ידי יצרן הרכב.

ביו-דיזל
ניתן להשתמש ברכבך בתערוכות דיזל 
מסחריות המכילות עד 7% ביו-דיזל, המוכר 
בשמו המסחרי "סולר B7" אם הביו-דיזל 
עומד בדרישות התקן EN 14214 או כל 
תקן זהה אחר. )הכיתוב EN מתייחס לתקן 
האירופאי(. השימוש בביו-דיזל המכיל למעלה 
מ-7% של מתיל אסתר )RME(, מתיל אסתר 
חומצתי ושמני )FAME(, מתיל אסתר שמן 
צמחי )VME( וכו' או ערבוב סולר המכיל 
יותר מ-7% ביו-דיזל יגרום להאצה בשחיקה 
או נזק למנוע ולמערכת הדלק. תיקון או 
החלפת רכיבים שחוקים או פגומים כתוצאה 
משימוש בדלקים לא מאושרים לא יכוסו 

במסגרת אחריות היצרנים.

זהירות
מומלץ להשתמש בסולר לרכב מנועי 
.DPF המתאים לכלי רכב בעלי מערכת
אם אתה משתמש בסולר שרמת 
  50 ppm-הגופרית בו גבוהה )יותר מ
גופרית( ותוספים לא מפורטים, הוא 
 DPF-עלול לגרום נזק למערכת ה

ולפליטת עשן לבן.



הקדמה

חברת יונדאי מעודדת הגנה על הסביבה 
ומציעה לגרוט את היונדאי שלך בהתאם 

.)EU( להנחיות האיחוד האירופי

לקבלת מידע מפורט, פנה לאתר האינטרנט 
המקומי של חברת יונדאי.

גריטה )אירופה(
מיוחדת.  הרצה  בתקופת  צורך  אין 
על ידי ביצוע כמה פעולות פשוטות במהלך 
1,000 הקילומטרים הראשונים, תוכל להגביר 
את הביצועים, החיסכון ולהאריך את חיי 

השירות של רכבך.
אל תאמץ את המנוע.	 
במהלך הנהיגה, ודא שמהירות המנוע 	 

 )סל"ד( היא בין 2,000 סל"ד ל-4,000 
סל"ד.

אל תנהג במהירות קבועה, גבוהה או 	 
נמוכה, לפרקי זמן ממושכים. יש צורך 
בשינוי מהירות המנוע כדי להריץ את 

המנוע כהלכה.
הימנע מבלימות חדות, למעט במקרי 	 

חירום, כדי לאפשר לבלמים "להתיישב" 
כהלכה.

אל תגרור גרור במהלך 2,000 הקילומטרים 	 
הראשונים.

נוהל הרצת הרכב הוראות שימוש ברכב
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תוכן עניינים|

בדומה לכלי רכב אחרים מסוג זה, שימוש 
לא נכון ברכב עלול לגרום לאיבוד השליטה, 

לתאונה או להתהפכות הרכב.
מאפיינים תכנוניים מיוחדים )מרווח גחון גדול 
יותר, עקבה וכו'( גורמים למרכז הכובד של 
רכב זה להיות גבוה יותר בהשוואה לכלי רכב 
מסוגים אחרים. במילים אחרות, הם אינם 
מתוכננים לבצע פנייה באותה מהירות כמו כלי 
רכב רגילים בעלי הינע ב-2 גלגלים. הימנע 
מביצוע פניות חדות ותמרונים פתאומיים. 
שוב, שימוש לא נכון ברכב עלול לגרום 
לאיבוד השליטה, לתאונה או להתהפכות 
הרכב. זכור לקרוא את הנחיות הנהיגה 
 "הקטנת הסיכוי להתהפכות" שבפרק 5 

בספר זה.
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10 .5-37 ................................... מצלמה
פנס סימון צדדי......................... 7-75. 11

מבט מלפנים )ואן(	 

הצורה בפועל עשויה להיות שונה מזו המופיעה באיור.
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)IV( סקירת חלקו החיצוני של הרכב

12 .3-32 ...................... דלתית מילוי דלק
13 .7-75 ..................... פנס משולב אחורי
14 .4-2 ...................................... אנטנה
15 .6-23 ............................ יציאת חירום
16 .3-122 ........................ מאוורר תקרה
פנס בלם אחורי גבוה................. 7-78. 17
18 .3-22 ........................ דלתות אחוריות
19 .6-10 .............................. צמיג חלופי

מבט מאחור )ואן(	 

הצורה בפועל עשויה להיות שונה מזו המופיעה באיור.
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)V( סקירת חלקו החיצוני של הרכב

1 .7-34 ....... להבי מגבים, שמשה קדמית
מכסה מנוע.............................. 3-30. 2
פנס ראשי................................ 7-68. 3
פנס ערפל קדמי........................ 7-68. 4
5 .6-19 .................................. וו גרירה
6 .3-41 ................................ מראת צד
צמיגים וגלגלים......................... 7-42. 7
8 .3-11 ............................. דלת קדמית
9 .4-2 ...................................... אנטנה

פנס סימון צדדי......................... 7-75. 10
11 .5-37 ................................... מצלמה
12 .3-34 ....... דלתית מילוי תמיסת אוריאה

מבט מלפנים )משאית(	 

הצורה בפועל עשויה להיות שונה מזו המופיעה באיור.
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)VI( סקירת חלקו החיצוני של הרכב

13 .3-32 ...................... דלתית מילוי דלק
14 .6-10 .............................. צמיג חלופי
15 .7-75 ..................... פנס משולב אחורי

מבט מאחור )משאית(	 

הצורה בפועל עשויה להיות שונה מזו המופיעה באיור.
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סקירת חלקו הפנימי של הרכב )צד שמאל(
1 .3-96 ........................ מתג בקרת אורות
2 .3-100 ......... מתג פנס ערפל קדמי/אחורי
3 .3-101 ................. מתג פילוס פנס ראשי
4 .3-44 ..... מתג כוונון תאורת לוח המחוונים
5 .5-40 ....................... * ECO מתג גלילה
6 .5-24 ......................... * VDC מתג כיבוי
7 .3-43 .............................. לוח המחוונים
צופר.......................................... 3-38. 8
9 .2-30 ......................... כרית אוויר לנהג*

מתג פנסי איתות/עקיפה................ 3-99. 10
מתג מגבים/מתזים..................... 3-102. 11
12 .4-3 .............. בקרות שמע בגלגל ההגה*
13 .5-31 ................ בקרות שיוט אוטומטית*
.......... עיין במערכת   . 14 בקרות דיבורית*

השמע שבפרק 4  
בקרות MDP )צג רב-תכליתי(*.............. . 15

עיין במערכת השמע שבפרק 4  
 הטיית עמוד ההגה ונעילה . 16

3-38 ................................. טלסקופית*
שמע............................................ 4-2. 17
18 .3-110 ................ מערכת בקרת אקלים*
19 .2-9 .......................... חימום מושב נהג*
 חימום מושב של הנוסע  . 20

2-9 ............................... הקדמי הימני*
21 .5-14 .............. ידית תיבת הילוכים ידנית
כרית אוויר לנוסע*........................ 2-30. 22
תיבת נתיכים............................... 7-50. 23
24 .3-37 ................................... גלגל הגה

*: אם קיימים
הצורה בפועל עשויה להיות שונה מזו המופיעה באיור.
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סקירת חלקו הפנימי של הרכב )צד ימין(
1 .3-41 ............................... בקרות מראות*
 מתג מראת צד מחוממת*/מתג . 2

נעילת דלתות.......................... 3-41/3-12
3 .3-27 .................... מתגי חלונות חשמליים*
4 .5-5 ..................................... מתג התנעה
5 .3-116 ..................... בקרות חימום לנוסע*
6 .3-17 ..... בקרת מדרגה חשמלית* )אוטובוס(
7 .3-13 ...................... בקרות נעילת דלתות*
8 .3-13 ............ בקרות שחרור נעילת דלתות*
מתג מהבהבי חירום......................... 3-95. 9

10 .5-37 .................................  *LDWS מתג
11 .5-8 ............... מתג כיבוי מערכת עצור וסע*
12 .3-89 .. מתג הפעלת/כיבוי מערכת עזר לחניה*
13 .5-41 ................. מתג PTO* )ואן, משאית(
14 .3-126 .............................. מצית סיגריות*
15 .4-2 ....................................* USB , AUX
שקע חשמלי*................................ 3-128. 16
17 .3-127 ................................ מחזיק כוסות
תא כפפות.................................... 3-125. 18
19 .3-30 ................... ידית שחרור מכסה מנוע
דוושת המצמד. 20
דוושת בלמים. 21
דוושת האצה. 22
ידית בלם חניה................................ 5-19. 23
מתג מאוורר* ................................ 3-123. 24
25 .3-108 ............  מתג תאורת פנים )אוטובוס(

 מתג תאורת תא מטען )ואן(
מתג דמה )משאיות(

26 .3-125 .......................... מחזיק משקפיים*
27 .3-39 ................................. מראה פנימית
28 .3-128 ..................................... מגן שמש

*: אם קיימים
הצורה בפועל עשויה להיות שונה מזו המופיעה באיור.
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תא מנוע
אוטובוס, ואן, משאית )ללא מצבר עזר(	 

מכל נוזל קירור מנוע.................. 7-28. 1
 תיבת נתיכים והדקו החיובי . 2

7-52/6-4 ........................ של המצבר
מדיד שמן מנוע......................... 7-22. 3
מכסה מילוי שמן מנוע................ 7-23. 4
5 .7-27 ............ מכסה נוזל בלמים/מצמד
6 .7-31 ............................... מסנן אוויר
הדקו השלילי של המצבר.............. 6-4. 7
8 .7-26 .............................. מכסה מצנן
9 .7-29 .. מכל נוזל שטיפת שמשה קדמית

10 .7-28 ..................... מכל נוזל הגה כוח

הצורה בפועל עשויה להיות שונה מזו המופיעה באיור.
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מכל נוזל קירור מנוע.................. 7-25. 1
 תיבת נתיכים והדקו החיובי . 2

7-52/6-4 ........................ של המצבר
מדיד שמן מנוע......................... 7-22. 3
מכסה מילוי שמן מנוע................ 7-23. 4
5 .7-27 ............ מכסה נוזל בלמים/מצמד
6 .7-31 ............................... מסנן אוויר
הדקו השלילי של המצבר.............. 6-4. 7
8 .7-26 .............................. מכסה מצנן
9 .7-29 .. מכל נוזל שטיפת שמשה קדמית

10 .7-28 ..................... מכל נוזל הגה כוח
11 .7-37 ............................... מצבר עזר

ואן, משאית )עם מצבר עזר(	 

הצורה בפועל עשויה להיות שונה מזו המופיעה באיור.
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מערכות הבטיחות ברכבך

כרית אוויר
2-25 ............................... - מערכת ריסון משלימה
כיצד פועלת כרית האוויר?.............................. 2-26

 אל תתקין מושב בטיחות לילד במושב 
2-27 .............................................. הנוסע הקדמי
נורית אזהרת כרית האוויר.............................. 2-28

 )SRS( רכיבי מערכת הריסון המשלימה
ופעולותיהם................................................. 2-29
כריות האוויר של הנהג ושל הנוסע הקדמי.......... 2-31
2-39 ..... )SRS( שמירה על מערכת הריסון המשלימה
2-40 ................................. הוראות בטיחות נוספות
מדבקת אזהרת כרית אוויר............................. 2-42

2-2 ..................................... הערות בטיחות חשובות
2-2 ................. חגור תמיד את חגורת הבטיחות שלך
2-2 ......................................... סכנות כרית האוויר
2-2 ........................................... הסחת דעת הנהג
שליטה במהירות הרכב.................................... 2-3
2-3 .............................. שמור על רכבך במצב בטוח
2-4 ........................................................... מושבים
2-4 .............................................. הערות בטיחות
2-5 ................................. מושבי הנוסעים הקדמיים
2-12 .......................................... מושבים אחוריים
2-13 ............................ מדבקת מספר נוסעים מרבי
2-13 .............................................. חגורות בטיחות
מערכת ריסון חגורת בטיחות........................... 2-13
2-16 ....... חגורת המותניים/הכתף )של הנוסע הקדמי(

 חגורה סטטית בעלת 2 נקודות עיגון
2-18 ......................................... )נוסעים אחוריים(
2-22 .................................. אזהרת חגורת בטיחות

פרק זה מספק לך מידע חשוב על האופן שבו עליך להגן על עצמך ועל נוסעיך.
הוא גם מסביר לך כיצד להשתמש במושבים, בחגורות הבטיחות ובכריות האוויר כהלכה.

כמו כן, פרק זה מסביר כיצד לחגור כהלכה תינוקות וילדים בתוך רכבך.
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הסחת דעת הנהג
הסחת דעת הנהג מהווה סכנה חמורה 
וקטלנית, במיוחד אצל נהגים חסרי ניסיון. 
במהלך הנהיגה הבטיחות היא מעל הכל. 
נהגים צריכים להיות מודעים למגוון הסחות 
הדעת האפשריות כגון עייפות, אחיזה 
בחפצים, אכילה, התאפרות, נוסעים אחרים 

ושימוש בטלפונים ניידים.
הסחת דעת עלולה להתרחש כאשר הנהגים 
מורידים את עיניהם מהכביש ולא שמים 
אליו לב, או מורידים את ידיהם מגלגל 
ההגה, מבצעים פעילויות אחרות ומתמקדים 
בפעולות אחרות שאינן נהיגה. כדי להפחית 
את הסיכוי להסחת דעת ולתאונה, פעל 

בהתאם להוראות שלהלן:
השתמש במכשירים הניידים שלך )לדוגמה 	 

נגני MP3, טלפונים, מכשירי ניווט וכו'( רק 
כאשר הרכב שלך חונה או עוצר בצורה 

בטוחה.

חגור את כל הילדים
ילדים עד גיל 13 צריכים להיות חגורים 
כהלכה במושב האחורי ולא במושב הקדמי. 
תינוקות וילדים קטנים צריכים להיות חגורים 
במושב בטיחות לילד. ילדים גדולים יכולים 
להשתמש במושב הגבהה )בוסטר( ובחגורת 
מותניים/כתף עד שיוכלו להשתמש כהלכה 

בחגורת הבטיחות ללא מושב הגבהה.

הדרישות בכל הקשור לגיל הילד משתנות * 
ממדינה למדינה.

סכנות כרית האוויר
כריות האוויר יכולות להציל חיים, אולם הן 
גם עלולות לפגוע בנוסעים בצורה קשה או 
חמורה אם הם יושבים קרוב מדי אליהם או 
אם הם לא חגורים כהלכה. תינוקות, ילדים 
קטנים ומבוגרים בעלי מידות גוף קטנות הם 
בעלי הסיכוי הגדול ביותר להיפגע מכרית 
אוויר שהתנפחה. פעל בהתאם לכל ההוראות 

ולכל האזהרות שבספר זה.

הערות בטיחות חשובות
תוכל למצוא הוראות והמלצות רבות בנושא 
בטיחות בפרק זה ובשאר הספר. הערות 
הבטיחות שבפרק זה הן החשובות ביותר.

חגור תמיד את חגורת 
הבטיחות שלך

חגורת בטיחות היא אמצעי ההגנה הטוב 
ביותר שלך בכל סוגי התאונות. כרית האוויר 
מיועדת להשלים את חגורת הבטיחות, לא 
להחליפה. לכן גם אם רכבך מצויד בכריות 
אוויר, ודא שאתה ונוסעיך חוגרים תמיד את 

חגורות הבטיחות בצורה נכונה.
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שמור על רכבך במצב בטוח
נקר בצמיג או כשל מכני עלולים להיות 
מסוכנים מאוד. כדי להפחית את הסיכוי 
להופעת סכנות מסוג זה, בדוק את לחצי 
ניפוח הצמיגים ובצע את עבודות הטיפול 

השוטף בקביעות.

השתמש במכשיר הנייד שלך רק כאשר 	 
החוק והתנאים מאפשרים לך לעשות 
זאת בבטחה. לעולם אל תשלח הודעת 
טקסט או דוא"ל במהלך הנהיגה. ברוב 
המדינות יש חוקים האוסרים על שימוש 

בטלפון הנייד במהלך הנהיגה.
לעולם אל תסיח את דעתך על ידי שימוש 	 

במכשיר נייד במהלך הנהיגה. באחריותך 
להסיע בצורה בטוחה את נוסעיך ולשמור 
על בטיחותם של המשתמשים האחרים 
בדרך על ידי אחיזה בגלגל ההגה בשתי 

ידיך והתרכזות בכביש שלפניך.

שליטה במהירות הרכב
נסיעה במהירות גבוהה היא גורם עיקרי 
לפציעות ולמקרי מוות. ככלל, ככל שהמהירות 
גבוהה יותר, כך הסיכון גדול יותר. מכל 
מקום, חבלות קשות עלולות להיגרם גם 
בעת נסיעה במהירויות נמוכות. לעולם 
אל תנהג במהירות הגבוהה מהמהירות 
הבטוחה הדרך, ללא כל קשר למהירות 

המרבית המותרת.
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מושבים
חגורות בטיחות

חגור תמיד את חגורת הבטיחות שלך לפני 
התחלת הנסיעה.

הנוסעים צריכים לשבת זקופים ולחגור 
כהלכה את חגורות הבטיחות שלהם בכל עת.

תינוקות וילדים קטנים חייבים להיות חגורים 
במושב בטיחות לילד. מבוגרים וילדים גדולים 
שאינם זקוקים עוד למושב הגבהה )בוסטר( 
חייבים לחגור את חגורות הבטיחות שלהם.

אזהרה
נקוט את אמצעי הזהירות שלהלן כדי 

לכוונן את חגורת הבטיחות שלך:
לעולם אל תשתמש בחגורת בטיחות 	 

אחת כדי לחגור יותר מנוסע אחד.
חגורת 	  כאשר  זקוף  תמיד  שב 

המותניים עוברת בנוחיות על מותניך.
או 	  לילדים  תאפשר  אל  לעולם 

לתינוקות לשבת על ברכי הנוסעים.
)המשך(

כרית אוויר
באפשרותך לנקוט פעולות כדי להפחית את 
הסיכוי להיפגע מכרית אוויר שהתנפחה. 
ישיבה קרובה מדי לכרית אוויר מגדילה מאוד 
את הסיכוי לפגיעה במקרה של התנפחות 
כרית האוויר. הזז את המושב שלך לאחור 
רחוק ככל הניתן מכריות האוויר הקדמיות 

תוך שמירה על השליטה על הרכב.

אזהרה
נקוט את אמצעי הזהירות שלהלן כדי 
להפחית את הסיכוי לחבלה קשה או 
למוות כתוצאה מהתנפחות כרית 

האוויר:
הזז את מושב הנהג לאחור ככל 	 

הניתן תוך שמירה על שליטה מלאה 
על הרכב.

 	 9 בשעה  ההגה  בגלגל   אחוז 
ובשעה 3 בעזרת שתי הידיים כדי 
להפחית את הסיכוי לפגיעה בידיים 

ובזרועות שלך.
לעולם אל תציב חפץ כלשהו או 	 

מישהו על כריות האוויר.

הערות בטיחות
כוונן את המושב שלך כך שתוכל לשבת 
עליו בבטחה ובנוחות. יש לו תפקיד חשוב 
בהגנה על הנהג והנוסעים בשילוב עם 
חגורות הבטיחות וכריות האוויר במקרה 

של תאונה.

אזהרה
אין להשתמש בכרית המפחיתה את 
החיכוך בין המושב לנוסע. מותני 
הנוסע עלולים להחליק מתחת לחגורת 
המותניים במהלך תאונה או בלימה 
פתאומית. הדבר עלול לגרום לחבלות 
פנימיות קשות או קטלניות כיוון שחגורת 
הבטיחות אינה יכולה לפעול כהלכה.
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)המשך(
אל תאפשר לחפצים כלשהם להפריע 	 

לך לשבת כהלכה ולנעול את משענת 
הגב כהלכה.

אל תניח את מצית הסיגריות על 	 
הרצפה או על המושב. בעת הפעלת 
המושב, גז עלול לדלוף ולגרום 

לשרפה.
היזהר לא לפגוע בנוסעים היושבים 	 

במושבים האחוריים במהלך כוונון 
המושב שלך.

מושבי הנוסעים הקדמיים
ניתן לכוונן את המושב הקדמי באמצעות מתגי 
הבקרה שבצד כר המושב. כוונן את המושב 
למצבו המתאים לפני התחלת הנסיעה 
כדי שתוכל להגיע בקלות אל גלגל ההגה, 

הדוושות והבקרות שעל לוח המחוונים.

אזהרה
נקוט את אמצעי הזהירות שלהלן בעת 

כוונון חגורת הבטיחות שלך:
לעולם אל תנסה לכוונן את המושב 	 

כאשר הרכב בתנועה.
המושב עלול לנוע באופן פתאומי 
ולגרום לאיבוד השליטה על הרכב 

וכתוצאה מכך לגרום לתאונה.
אל תניח חפצים כלשהם מתחת 	 

למושבים הקדמיים. חפצים חופשיים 
בחלל הרגליים של הנהג עלולים 
להפריע לתפעול הדוושות ולגרום 

לתאונה.
)המשך(

)המשך(
אל תעביר את חגורת הבטיחות על 	 

הצוואר שלך או על חפץ חד. הדק 
תמיד את רצועת הכתף והצמד אותך 

אל גופך.
ודא שחגורת הבטיחות לא תפוסה 	 

או תקועה.
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כוונון זווית משענת הגב של המושב

מושב הנהג/מושב הנוסע הקדמי )אם קיים(
כדי לכוונן את משענת הגב לזווית הרצויה, 
סובב את הכפתור עם כיוון השעון או נגד 

כיוון השעון.

קדימה ואחורה

כדי להזיז את המושב קדימה או אחורה:
משוך את ידית כוונון המושב למעלה . 1

והחזק אותה.
הזז את המושב למצב הרצוי.. 2
שחרר את הידית וודא שהמושב נעול . 3

במקומו.
כוונן את המושב לפני התחלת הנסיעה 
וודא שהוא נעול היטב על ידי הזזתו לפנים 
ולאחור בלי למשוך את הידית. אם המושב 

נע, הוא אינו נעול.

זהירות
כדי למנוע חבלה:

אין לכוונן את המושב במהלך חגירת 	 
חגורת הבטיחות. הזזת כר המושב 
לפנים עלולה להפעיל לחץ חזק על 

הבטן שלך.
היזהר שידיך או אצבעותיך לא ייתפסו 	 

במנגנון המושב במהלך כוונונו.
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 גובה כר המושב
)במושב הנהג, אם קיים(

כדי לשנות את גובה כר המושב, משוך . 1
את הידית למעלה או למטה.

שחרר את הידית לאחר כוונון המושב . 2
למצב הרצוי.

אזהרה
לעולם אל תשב על מושב שמשענת 
הגב שלו נוטה כאשר הרכב בתנועה.

משענת הגב של המושב המוטה מגדילה 
את הסיכוי לחבלה קשה או קטלנית 
במקרה של תאונה או בלימה פתאומית.
על נהגים ועל הנוסעים לשמור תמיד 
על תנוחת ישיבה נכונה - גבם מוצמד 
למושב, חגורים כהלכה וישובים ישיבה 

זקופה. מושב הנוסע הקדמי
כדי לכוונן את משענת הגב: )אם קיימת(

הישען קלות לפנים ומשוך את ידית משענת . 1
הגב למעלה.

הישען בזהירות לאחור כנגד המושב, . 2
וכוונן את זווית משענת הגב של המושב 

למצב הרצוי.
שחרר את הידית וודא שמשענת הגב של . 3

המושב נעולה במקומה. )הידית חייבת 
לחזור למצבה המקורי כדי שמשענת הגב 

של המושב תינעל במקומה(.
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משענות ראש

מושבי הנהג והנוסע הקדמי מצוידים במשענת 
ראש המשפרת את הבטיחות ואת הנוחות.
משענת הראש אינה מיועדת רק לנוחות 
הנהג והנוסע הקדמי אלא גם מגנה על 

הראש ועל הצוואר במקרה של תאונה.

בולם קפיצי )אם קיים(
הנהג יכול לשנות את מהירות תנועת העלייה 
והירידה כך שתתאים למשקלו על ידי סיבוב 

הכפתור.

כוונון כר המושב

קיבוע הבולם )אם קיים(
הבולם מקובע על ידי סיבוב הידית.
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הסרה
כדי להסיר את משענת הראש:

הטה את משענת הגב של המושב )2( . 1
על ידי משיכת ידית משענת הגב של 

המושב למעלה )1(.
הרם את משענת הראש במלואה.. 2
לחץ על לחצן שחרור משענת הראש . 3

)3( והחזק אותו לחוץ תוך כדי משיכת 
משענת הראש למעלה )4(.

אזהרה
לעולם אל תאפשר לאחד הנוסעים 
לשבת ברכב כאשר המושב שעליו 
הוא יושב אינו מצויד במשענת ראש.

כוונון הגובה למעלה ולמטה
כדי להרים את משענת הראש, משוך אותה 
למעלה לגובה הרצוי )1(. כדי להוריד את 
משענת הראש, לחץ על לחצן השחרור )2( 
שעל תומך משענת הראש והורד אותה 

למטה לגובה הרצוי )3(.

אזהרה
כדי שהיא תפעל ביעילות מרבית 	 

במקרה של תאונה, יש לכוונן את 
משענת הראש כך שמרכזה יהיה 
בגובה מרכז הכובד של ראש הנוסע. 
ככלל, מרכז הכובד של הראש של 
רוב האנשים נמצא בגובה העיניים. 
כמו כן, כוונן את משענת הראש כך 
שתהיה קרובה ככל הניתן לראשך. 
מסיבה זו, השימוש בכר המרחיק 
את הגוף ממשענת הגב של המושב 

אינו מומלץ.
אין להפעיל את הרכב לאחר הסרת 	 

אחת ממשענות הראש. הדבר עלול 
לגרום לחבלה קשה במקרה של 
תאונה. משענות הראש יכולות לספק 
הגנה מפני פגיעות צוואר כאשר הן 

מכווננות כהלכה.
אין לכוונן את משענת הראש של 	 

מושב הנהג כאשר הרכב בתנועה.
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מידע  
חימום המושב נדלק וכבה אוטומטית בהתאם 
לטמפרטורת המושב גם כאשר הוא מופעל.

הערה
אין להשתמש בחומרים ממסים אורגניים 	 

כגון מדלל צבע, בנזן, אלכוהול ובנזין 
כדי לנקות את המושב. הדבר עלול 
לגרום נזק לגוף החימום או למושבים.

כדי למנוע התחממות חימום המושב, אין 	 
להניח חפצים על המושבים החוסמים 
את פליטת החום כגון שמיכות, כריות 
או כיסויי המושבים, כאשר חימום 

המושב פועל.
אין להניח חפצים כבדים או חדים על 	 

מושבים בעלי חימום. הדבר עלול לגרום 
נזק לרכיבי חימום המושב.

אין להחליף את כיסוי המושב. הדבר 	 
עלול לגרום נזק לחימום המושב או 

למערכת אוורור האוויר.

חימום מושב )אם קיים(

חימום המושב מאפשר חימום המושבים 
הקדמיים במהלך מזג אוויר קר.

כאשר מתג ההתנעה במצב ON )פועל(, 
לחץ על אחד המתגים כדי לחמם את מושב 

הנהג או את מושב הנוסע הקדמי.
ודא שהמתגים במצב OFF )כבוי( במזג 
אוויר נעים או במקרים שבהם אין צורך 

בחימום המושבים.

התקנה מחדש
כדי להתקין מחדש את משענת הראש:

הכנס את רגלי משענת הראש )2( אל . 1
תוך החורים תוך כדי לחיצה על לחצן 

השחרור )1(.
הטה את משענת הגב של המושב )4( . 2

על ידי משיכת ידית משענת הגב של 
המושב למעלה )3(.

כוונן את משענת הראש לגובה הרצוי.. 3

אזהרה
ודא תמיד שמשענת הראש נעולה 

במצבה לאחר התקנתה או כוונונה.
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תא אחסון מתחת למושב )אם קיים(
באפשרותך להרים את כר מושב הנוסע 
הכפול ולהזיז אותו לפנים כדי להשתמש 

בחלקו התחתון של המושב כתא אחסון.

מושב הנוסע הקדמי )ואן, משאית(

קונסולה מרכזית במשענת הגב של המושב 
)אם קיימת(

באפשרותך למשוך את הקונסולה המרכזית 
במשענת הגב של מושב הנוסע הכפול כלפי 

מטה ולהשתמש בה.

אזהרה
כוויות מחימום המושב

על הנוסעים להיזהר במיוחד בעת 
השימוש בחימום המושבים ומהאפשרות 
לחימום גבוה מדי או כוויות. חימום 
גם  לכוויות  לגרום  עלול  המושב 
בטמפרטורות נמוכות, במיוחד בעת 
הפעלתו לפרק זמן ממושך. הנהג חייב 
להיזהר במיוחד עם הנוסעים שלהלן:

 תינוקות, ילדים, אנשים מבוגרים . 1
או בעלי מוגבלויות או חולים

 אנשים בעלי עור רגיש או אנשים . 2
הנכווים במהירות

אנשים עייפים. 3
אנשים תחת השפעת אלכוהול. 4
 אנשים הנוטלים תרופות העלולות . 5

לגרום לעייפות או לנמנום )כדורי 
שינה, כדורים נגד הצטננות וכו'(
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כוונון זווית משענת היד )אם קיימת(

ניתן להרים או להוריד ידנית את משענת היד.

משוך את משענת היד למעלה כדי להרימה.

לחץ את משענת היד למטה כדי להורידה.

אזהרה
לעולם אל תנהג ברכב בעת ישיבה 

על מושב שמשענת הגב שלו נוטה.
נהיגה כאשר משענת הגב של המושב 
נוטה מגדילה את הסיכוי לחבלה קשה 
או קטלנית במקרה של תאונה או בלימה 

פתאומית.
על נהגים ועל הנוסעים לשמור תמיד 
על תנוחת ישיבה נכונה - גבם מוצמד 
למושב, הם חגורים כהלכה וישובים 

ישיבה זקופה.

מושבים אחוריים
כוונון זווית משענת הגב של המושב

כדי לכוונן את משענת הגב של המושב, הישען 
לפנים כדי לא להפעיל לחץ על המשענת 
ומשוך את ידית משענת הגב של המושב 
שבצד המושב למעלה. כעת הישען לאחור 
כדי לכוונן את משענת הגב של המושב 
לזווית הרצויה. שחרר את הידית כדי לנעול 

את משענת הגב של המושב במקומה.
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חגורות בטיחות
מערכת ריסון חגורת בטיחות

אזהרה
לקבלת הגנה מרבית, חובה תמיד 	 

לחגור את חגורות הבטיחות כאשר 
הרכב בתנועה.

חגורות הבטיחות פועלות בצורה 	 
היעילה ביותר כאשר משענות הגב 

של המושב במצב אנכי.
ילדים מתחת לגיל 12 חייבים להיות 	 

חגורים במושבים האחוריים.
לעולם אל תאפשר לילדים לשבת 

במושב הנוסע הקדמי.
כאשר ילד בגיל 13 ומעלה יושב 
במושב הנוסע הקדמי, הוא חייב 
להיות חגור כהלכה והמושב צריך 

להיות מוסט לאחור ככל הניתן.
)המשך(

מדבקת מספר נוסעים מרבי )אם 
קיימת(

מדבקת מספר הנוסעים המרבי מפרטת את 
המספר המרבי של נוסעים שניתן להסיע.

כיס משענת הגב של המושב 
)לנוסעים האחוריים(

כיס משענת הגב של המושב מיועד לנוסעים 
במושבים האחוריים.

אזהרה
כיסי משענת הגב של המושב

אין להניח חפצים כבדים או חדים 
בכיסי משענת הגב של המושב. במקרה 
של תאונה הם עלולים לצאת מהכיס 

ולפגוע בנוסעי הרכב.
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)המשך(
יש להחליף את חגורת הבטיחות אם 
החגורה פרומה, מלוכלכת או פגומה. 
חובה להחליף את כל המכלל לאחר 
תאונה קשה, גם אם הנזק למכלל לא 
נראה לעין. אין לחגור חגורת בטיחות 
מפותלת. חגורת בטיחות אחת משמשת 
רק נוסע אחד; חגירת חגורה על ילד 
היושב על ברכי הנוסע היא מסוכנת.

אזהרה
חגורות הבטיחות מתוכננות לתמוך 
במבנה השלד של הגוף; יש לחגור אותן 
לרוחב חלקו הקדמי של אגן הירכיים, 
על החזה ועל הכתפיים כנדרש; יש 
להימנע מהצבת חגורת המותניים על 

אזור הבטן.
יש להדק את חגורות הבטיחות ככל 
הניתן תוך שמירה על נוחות כדי שהן 
יוכלו לספק את רמת ההגנה שעבורה 

הן תוכננו.
תפחית  רופפת  בטיחות  חגורת 
משמעותית את רמת ההגנה על הנוסע.

היזהר לא ללכלך את החגורה בחומרי 
מירוק, בשמנים ובכימיקלים ובייחוד 

בחומצת מצבר.
נקה אותה בזהירות בעזרת סבון 

עדין ומים.
)המשך(

)המשך(
לעולם אל תחגור את חגורת הכתף 	 

מתחת לידך או מאחורי גבך. חגורת 
כתף שאינה ממוקמת כהלכה עלולה 
לגרום לחבלות קשות במקרה של 
תאונה. יש למקם את חגורת הכתף 
במרכז הכתף ולאורך עצם הבריח.

לעולם אל תחגור את חגורת הבטיחות 	 
על חפצים שבירים. הדבר עלול לגרום 
נזק לחגורת הבטיחות במקרה של 

בלימה פתאומית או התנגשות.
היזהר לא לפתל את חגורות הבטיחות. 	 

חגורת בטיחות מפותלת לא תוכל 
להגן כהלכה על הנוסע. היא עלולה 
אף לפצוע אותך במקרה של תאונה. 
ודא שהחגורה ישרה ולא מפותלת.

היזהר לא לגרום נזק לחגורה או 	 
לאביזריה. אם חגורת הבטיחות או 
אביזריה ניזוקו, החלף אותם מיד.
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אזהרת חגורת בטיחות

כתזכורת לנהג, נורית אזהרת חגורת 
הבטיחות נדלקת למשך כ-6 שניות בעת 
סיבוב מתג ההתנעה למצב ON )פועל( 

גם כאשר החגורה חגורה.
נורית אזהרת חגורת הבטיחות מהבהבת 
בעת התחלת הנסיעה מבלי לחגור את 
חגורת הבטיחות וכאשר מתג ההתנעה 

במצב ON )פועל( עד לעצירת הרכב.
כאשר מהירות הרכב עולה על 20 קמ"ש, 
חגורת הבטיחות אינה חגורה ומתג ההתנעה 
במצב ON )פועל(, יישמע צליל אזהרה 

למשך כ-100 שניות.
צלצול זה ייפסק בעת חגירת חגורת הבטיחות.

)אם קיים(

)המשך(
בעת חגירת חגורת הבטיחות, ודא 	 

שהיא אינה עוברת על חפץ קשה 
או חד.

ודא שאין שום דבר בתוך האבזם. 	 
אם כן, לא ניתן יהיה לחגור כהלכה 

את חגורת הבטיחות.

אזהרה
אין לבצע שינויים או להוסיף תוספות 	 

כיוון שהם עלולים לפגוע בהתקני 
כוונון חגורת הבטיחות או לא לאפשר 
כוונון מכלל חגורת הבטיחות לצורך 

הידוקה.
היזהר לא לחבר את לשונית חגורת 	 

הבטיחות לאבזם של חגורה אחרת.
הדבר מסוכן מאוד וייתכן שחגורת 

הבטיחות לא תגן עליך כהלכה.
אין לחגור או לשחרר את חגורת 	 

הבטיחות שוב ושוב במהלך הנהיגה. 
הדבר עלול לגרום לאיבוד השליטה 
ולתאונה וכתוצאה מכך למוות, חבלה 

קשה או נזק לרכוש.
)המשך(
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היא גם ננעלת במקומה כאשר אתה מנסה 
להישען לפנים מהר מדי.

מידע  
כאשר חגורת הבטיחות אינה יוצאת ממנגנון 
הגלילה, משוך אותה בחוזקה ושחרר אותה. 

לאחר מכן היא תשתחרר בצורה חלקה.

 חגורת המותניים/הכתף )של הנוסע 
הקדמי(

כדי לחגור את חגורת הבטיחות שלך:
כדי לחגור את חגורת הבטיחות שלך, משוך 
אותה אל מחוץ למנגנון הגלילה והכנס את 
הלשונית המתכתית )1( אל תוך האבזם 
)2(. כאשר הלשונית המתכתית ננעלת 

באבזם היא משמיעה נקישת נעילה.
חגורת הכתף מתכווננת אוטומטית לאורך 
הרצוי וחגורת המותניים מתכווננת ידנית 
סביב מותניך. כאשר אתה נשען לאט לפנים, 
חגורת הבטיחות תתארך בהתאם לתנועתך.

מכל מקום, במקרה של בלימה פתאומית או 
התנגשות, חגורת הבטיחות תינעל במקומה. 
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אזהרה
עליך לחגור את חגורת הכתף נמוך 
ככל הניתן וכשהיא צמודה לירכיך ולא 
על מותניך. כאשר חגורת המותניים 
ממוקמת בנקודה גבוהה מדי היא עלולה 
להגדיל את הסיכוי לחבלה במקרה של 
תאונה. אין להציב את שתי הזרועות 
מתחת לחגורת הבטיחות או עליה. 
יד אחת צריכה להיות מעל והשנייה 
מתחת, כמתואר באיור. לעולם אל 
תחגור את חגורת הבטיחות מתחת 

לזרוע הנמצאת בצד הדלת.

כדי להרים את נקודת העיגון של חגורת 
הבטיחות, משוך אותה למעלה )1(. כדי 
להוריד אותה למטה, משוך אותה למטה 
)3( תוך כדי לחיצה על לחצן השחרור )2(.
שחרר את הלחצן כדי לנעול את נקודת 
העיגון במקומה. נסה להזיז את נקודת 
העיגון למעלה ולמטה כדי לוודא שהיא 

נעולה במקומה.

אזהרה
ודא שנקודת העיגון נעולה בגובה 	 

המתאים. לעולם אל תחגור את חגורת 
הכתף אם היא עוברת על החזה 
או הפנים שלך. חגירה לא נכונה 
של חגורות הבטיחות עלולה לגרום 
לפגיעה קשה במקרה של תאונה.

אי החלפת חגורות בטיחות לאחר 	 
תאונה עלולה להשאיר אותך עם 
חגורות בטיחות פגומות שלא יספקו 
את ההגנה המתאימה במקרה של 
תאונה נוספת והדבר עלול לגרום 
לחבלה גופנית או למוות. החלף מיד 
את חגורות הבטיחות שלך לאחר 

תאונה.

כוונון גובה
מושב קדמי 	

למען נוחיותך ובטיחותך, באפשרותך לכוונן 
את גובה נקודת העיגון של חגורת הבטיחות 

לאחד מתוך 4 מצבים.
חגורת הבטיחות לא תגן עליך בצורה היעילה 
ביותר בעת כוונון גובה נקודת העיגון של 
חגורת הבטיחות קרוב מדי לצוואר הנוסע.

חגורת הכתף אמורה לעבור לרוחב החזה 
ובמרכז הכתף שלך הקרוב לדלת ולא על 

הצוואר שלך.
כדי לכוונן את גובה נקודת העיגון של חגורת 
הבטיחות, משוך אותה למעלה או למטה 

לגובה המתאים.
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כדי לשחרר את חגורת הבטיחות
לשונית המתכת משתחררת בעת לחיצה 

על לחצן השחרור )1( שעל האבזם.
בעת שחרורה, חגורת הבטיחות נגללת 

אוטומטית אל תוך מנגנון הגלילה.
אם לשונית המתכת אינה משתחררת, 
בדוק אם חגורת הבטיחות מפותלת. לאחר 

מכן נסה שוב.

חגורה סטטית בעלת 2 נקודות עיגון 
)נוסעים אחוריים(

כדי לחגור את החגורה
כדי לחגור את חגורת הבטיחות בעלת 
2 נקודות עיגון, הכנס את לשונית המתכת 
)1( אל תוך האבזם )2(. כאשר הלשונית 
המתכתית ננעלת באבזם היא משמיעה 
נקישת נעילה. ודא שחגורת הבטיחות נעולה 

כהלכה ושהיא אינה מפותלת.

כדי לשחרר את חגורת הבטיחות:

לשונית המתכת משתחררת בעת לחיצה 
על לחצן השחרור )1( שעל האבזם.

בעת שחרורה, חגורת הבטיחות נגללת 
אוטומטית אל תוך מנגנון הגלילה.

אם לשונית המתכת אינה משתחררת, 
בדוק אם חגורת הבטיחות מפותלת. לאחר 

מכן נסה שוב.
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כאשר הרכב נעצר באופן פתאומי או כאשר 
הנוסע נשען לפנים במהירות גבוהה מדי, 
מנגנון הגלילה של חגורת הבטיחות יינעל 
במקומו. בתאונה חזיתית מסוימת, קדם 
המותחן יופעל ויגלול מעט את חגורת 
הבטיחות כדי לוודא שהיא מרסנת היטב 

את גוף הנוסע.
כאשר המערכת מזהה שחגורת הבטיחות 
של הנהג או של הנוסע הקדמי מתוחה מדי, 
מגביל העומס שבתוך קדם המותחן משחרר 
מעט לחץ הפועל על חגורת הבטיחות. 

)אם קיים(

אזהרה
מטעמי בטיחות, ודא שהחגורה אינה 
משוחררת או מפותלת ושב תמיד 

כהלכה במושבך.

חגורת הבטיחות עם קדם-מותחן 
)אם קיים(

חגורות הבטיחות של הנהג ושל הנוסע הקדמי 
ברכבך מצוידות בקדם מותחן. מטרתו של 
קדם המותחן היא לוודא שחגורות הבטיחות 
מהודקות לגוף הנוסע בתאונות חזיתיות 
מסוימות. קדם המותחן של חגורת הבטיחות 
מופעל בתאונה חזיתית בעוצמה מסוימת.

נשים הרות/ילדים
מומלץ לנשים הרות/לילדים להשתמש 
בחגורת בטיחות כדי להפחית את הסיכוי 
לחבלה במקרה של תאונה. יש לחגור את 
חגורת המותניים נמוך ככל הניתן לרוחב 
הירכיים ולא על הבטן. לקבלת המלצות 

מיוחדות, פנה לרופא.
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זהירות
במקרה של תקלה בקדם המותחן של 
חגורת הבטיחות, נורית אזהרת כרית 
האוויר SRS תידלק גם כאשר אין 
 .SRS תקלה במערכת כרית האוויר
כאשר נורית אזהרת כרית האוויר 
SRS אינה נדלקת לאחר סיבוב מתג 
ההתנעה למצב ON )פועל(, כאשר היא 
ממשיכה לדלוק למשך יותר מ-6 שניות 
או כאשר היא דולקת במהלך הנהיגה, 
אנו ממליצים לבדוק את המערכת 

במרכז שירות מורשה יונדאי.

הערה
בעת הפעלת קדם המותחן של חגורת 	 

הבטיחות, יישמע רעש חזק וייפלט אבק. 
ייתכן שייפלט עשן בתוך תא הנוסעים. 
אלה תנאי פעולה רגילים והם אינם 

מצביעים על תקלה.
למרות שהאבק אינו חומר מזיק, הוא 	 

עלול לגרום לגירוי בעור. אין לשאוף 
אותו לפרק זמן ממושך.

שטוף היטב את כל אזורי העור שנחשפו 
לאחר תאונה אם קדם המותחן הופעל.

כיוון שהחיישן המפעיל את כרית האוויר 	 
SRS מחובר אל קדם המותחן של חגורת 
הבטיחות, נורית אזהרת כרית האוויר 
SRS שבלוח המחוונים תידלק למשך 
כ-6 שניות לאחר סיבוב מתג ההתנעה 
למצב ON )פועל( ולאחר מכן תכבה.

אזהרה
כדי להפיק תועלת מרבית מקדם מותחן 

חגורת הבטיחות:
 חובה לחגור ולכוונן כהלכה את . 1

חגורת הבטיחות. נא קרא את כל 
המידע הבטיחותי החשוב ואת 
הערות הבטיחות העוסקות במאפייני 
הבטיחות של רכבך שבספר זה - כולל 
חגורות הבטיחות וכריות האוויר - 

ופעל על פיו.
 ודא שאתה ונוסעיך תמיד חגורים . 2

כהלכה את חגורות הבטיחות.
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זהירות
ביצוע עבודות תיקון בחלקו הקדמי 
של הרכב עלול לגרום נזק למערכת 

קדם המותחן של חגורת הבטיחות.
לכן, אנו ממליצים לתחזק את המערכת 
ולבדוק אותה במרכז שירות מורשה 

יונדאי.

)המשך(
אל תנסה לטפל בקדם המותחן או 	 

לתקן אותו בעצמך בשום דרך שהיא.
טיפול לא נכון במכללי קדם המותחן 	 

ואי ציות לאזהרות בדבר אי פגיעה, 
שינוי, בדיקה, החלפה, אחזקה או 
תיקון מכללי קדם המותחן עלול לגרום 
לפעולה לא תקינה או להפעלה בשוגג 

או אף לחבלה קשה.
חגור תמיד את חגורות הבטיחות 	 

במהלך הנסיעה ברכב.
לפני גריטת רכבך או קדם המותחן 	 

של חגורת הבטיחות, אנו ממליצים 
ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה 

יונדאי.

אזהרה
קדם המותחנים מתוכננים לפעול 	 

פעם אחת בלבד. לאחר הפעלתם, 
חובה להחליף את קדם המותחנים 
של חגורות הבטיחות. חובה להחליף 
את כל חגורות הבטיחות מכל הסוגים 
אם הן היו חגורות במהלך תאונה.

מנגנון קדם המותחן מתחמם במהלך 	 
פעולתו. אל תיגע במכלל קדם 
המותחן למשך כמה דקות לאחר 

הפעלתו.
אל תנסה לבדוק או להחליף את 	 

קדם המותחן בעצמך. אנו ממליצים 
לטפל במערכת במרכז שירות מורשה 

יונדאי.
אל תכה את מכללי קדם המותחן 	 

בכוח רב.
)המשך(
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אזהרה
חגורות כתפיים וילדים קטנים

לעולם אל תהדק את חגורת הכתף 	 
על צוואר הילד או על פניו כשהרכב 

בתנועה.
חגורות בטיחות שאינן מהודקות 	 

כהלכה על ילדים עלולות לגרום 
למוות או לחבלה קשה.

ילדים גדולים
ילדים הגדולים מדי כדי לשבת במושבי 
בטיחות לילדים צריכים תמיד לשבת במושב 
האחורי ולהשתמש בחגורות המותניים/הכתף 
הקיימות. יש לחגור את חגורת המותניים 

נמוך ככל הניתן לרוחב הירכיים.
בדוק לעתים תכופות את הידוק החגורה.

תזוזת הילד עלולה להוציא את החגורה 
ממקומה. ילדים מוגנים בצורה הטובה ביותר 
במקרה של תאונה כאשר הם מרוסנים 
על ידי מערכת ריסון תקינה במושב האחורי. 
כאשר ילד גדול )בגיל 13 ומעלה( חייב 
לשבת במושב הקדמי, יש לאבטחו בעזרת 
חגורת הכתף/המותניים ויש להזיז את 
המושב לאחור ככל הניתן. ילדים מתחת 
לגיל 12 צריכים להיות מאובטחים במושבים 
האחוריים. לעולם אל תושיב ילד מתחת 

לגיל 12 במושב הקדמי.
לעולם אל תתקין מושב בטיחות לילד הפונה 

לאחור במושב הקדמי.
אם חגורת הכתף עוברת לרוחב צוואר הילד 
או פניו, קרב את הילד למרכז הרכב. אם 
חגורת הכתף עדיין עוברת לרוחב פניו או 
צווארו, עליו לשבת במושב בטיחות לילד.

אזהרת חגורת בטיחות

אזהרה
כל נוסעי הרכב חייבים תמיד לחגור 
את חגורות הבטיחות שלהם. חגורות 
הבטיחות ומושבי בטיחות לילדים 
מפחיתים את הסיכוי לחבלה קשה או 
קטלנית במקרה של תאונה או בלימה 
פתאומית. ללא חגורת הבטיחות, 
הנוסעים עלולים להיות קרובים מדי 
לכרית אוויר שהתנפחה, לפגוע בפנים 
הרכב או להיזרק אל מחוץ לרכב. חגורות 
בטיחות שנחגרו כהלכה מפחיתות 

בצורה משמעותית סכנות אלה.
פעל תמיד בהתאם לאזהרות שבספר 
זה בדבר חגורות בטיחות, כריות אוויר 

ומושבי נוסעים.
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אזהרה
נסיעה כאשר משענת הגב של המושב 
נוטה מגדילה את הסיכוי לחבלה קשה 
או קטלנית במקרה של תאונה או בלימה 

פתאומית.
הטיית המושב פוגעת משמעותית 
ביכולת ההגנה של מערכת הריסון שלך 
)חגורות בטיחות וכריות אוויר(. חגורות 
הבטיחות חייבות להיות מהודקות 
למותניים ולחזה הנוסעים כדי שהן 
יפעלו כהלכה. ככל שתטה יותר את 
משענת הגב של המושב כך יגדל 
הסיכוי שהנוסע יחליק תחת חגורת 
המותניים ויסבול מחבלה פנימית קשה. 
חגורת הכתף עלולה גם להפעיל עומס 
גדול על צוואר הנוסע. על הנהגים 
ועל הנוסעים לשמור תמיד על תנוחת 
ישיבה נכונה - גבם מוצמד למושב, הם 
חגורים כהלכה וישובים ישיבה זקופה.

נוסע פצוע
נוסע פצוע צריך לחגור את חגורת הבטיחות. 
התייעץ עם רופא לקבלת המלצות אם יש 

צורך בכך.

חגורת הבטיחות מתאימה לנוסע 
אחד בלבד

לעולם אין לחגור שני אנשים )כולל ילדים( 
בעזרת חגורת בטיחות אחת. הדבר עלול 
להגדיל את חומרת החבלה במקרה של 

תאונה.

אין לשכב
כדי להפחית את הסיכוי לחבלה במקרה של 
תאונה וכדי לאפשר לחגורות לפעול ביעילות 
מרבית, על כל הנוסעים לשבת זקופים 
כאשר הרכב בתנועה. חגורת בטיחות אינה 
יכולה לספק הגנה מתאימה כאשר הנוסע 
שוכב במושב האחורי או יושב במושב קדמי 

שמשענת הגב שלו נטויה.

נשים הרות
לנשים הרות מומלץ להשתמש בחגורת 
בטיחות כדי להפחית את הסיכוי לחבלה 
במקרה של תאונה. כאשר חגורת בטיחות 
בשימוש, יש לחגור את חגורת המותניים 
נמוך ככל הניתן לרוחב הירכיים ולא על 
הבטן. לקבלת המלצות מיוחדות, פנה לרופא.

אזהרה
נשים הרות

נשים הרות לעולם לא יחגרו את חגורת 
המותניים על אזור הבטן ועל העובר. 
החגורה עלולה להפעיל כוח חזק על 

הבטן במקרה של תאונה.
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מתי להחליף את חגורות הבטיחות
יש להחליף את כל מכלל חגורת הבטיחות 
כאשר הרכב היה מעורב בתאונה. יש לבצע 
זאת גם אם לא ניתן להבחין בנזק כלשהו. 
אנו ממליצים לך לשאול שאלות נוספות 
בנוגע להפעלת חגורת הבטיחות במרכז 

שירות מורשה יונדאי.

בדיקה תקופתית
מומלץ לבדוק תקופתית את כל חגורות 
הבטיחות ולאתר סימני בלאי או נזק מכל 
סוג שהוא. יש להחליף מיד כל חלק פגום.

ודא שהחגורות נקיות ויבשות
ודא שחגורות הבטיחות נקיות ויבשות. אם 
חגורות הבטיחות מלוכלכות, נקה אותן 
בעזרת סבון עדין ומים פושרים. אין להשתמש 
בחומרי הלבנה, חומרי צבע או חומרי ניקוי 
חזקים או מאכלים כיוון שהם עלולים לגרום 

נזק לבד או להחלישו.

שמירה על חגורות בטיחות
לעולם אין לפרק את מערכות חגורת הבטיחות 
או לבצע בהן שינויים. כמו כן, יש להיזהר 
לא לגרום נזק לחגורות הבטיחות ולחלקיהן 
על ידי צירי המושב, הדלתות או חלקים 

אחרים.

אזהרה
בעת החזרת משענת הגב של המושב 
האחורי בחזרה למצבה הזקוף לאחר 
קיפולה, היזהר לא לגרום נזק לחגורת 
הבטיחות או לאבזם. ודא שהחגורה 
או האבזם אינם נתפסים או נמעכים 

בתוך מנגנון המושב האחורי.
חגורה או אבזם שניזוקו קלות עלולים 
שלא לספק הגנה לנוסע במקרה של 
תאונה או בלימה פתאומית ולגרום 
לחבלה קשה. אם החגורה או האבזמים 

ניזוקו, החלף אותם מיד.
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כרית אוויר - מערכת ריסון משלימה )אם קיימת(
)1( כרית האוויר הקדמית של הנהג

)2( כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי*
*: אם קיימת

אזהרה
גם אם רכבך מצויד בכריות אוויר, 	 

אתה ונוסעיך חייבים תמיד לחגור 
את חגורות הבטיחות כדי להפחית 
את הסיכוי לחבלה ואת חומרתה 

במקרה של תאונה או התהפכות.
 	 )SRS( מערכת הריסון המשלימה

וקדם המותחנים של חגורת הבטיחות 
מכילים חומרים כימיים נפיצים. כאשר 
הרכב עובר לגריטה בלי שיוסרו ממנו 
רכיבי מערכת ה-SRS או קדם המותחן 
של חגורת הבטיחות, הם עלולים 
לעלות באש. אנו ממליצים ליצור 
קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי 

לפני גריטת הרכב.
הרחק את חלקי מערכת הריסון 	 

המשלימה )SRS( והחיווט ממים 
או מכל נוזל אחר. כאשר חלקים אלה 
נחשפים למים או לנוזלים, רכיבי 
 )SRS( מערכת הריסון המשלימה
עלולים לצאת מכלל שימוש, לעלות 

באש או לגרום לחבלה קשה.
כריות האוויר המותקנות בפועל ברכב עשויות להיות שונות מאלה המתוארות באיור.
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אזהרה
כדי למנוע חבלה גופנית קשה או 	 

מוות במקרה של התנפחות כריות 
האוויר בתאונה, על הנהג לשבת רחוק 
ככל הניתן מכרית האוויר המותקנת 
בגלגל ההגה )במרחק של 250 מ"מ 
לפחות(. הנוסעים הקדמיים צריכים 
תמיד להזיז את המושבים שלהם 
לאחור ככל הניתן ולהישען כנגד 

המושב שלהם.
כריות האוויר מתנפחות במהירות 	 

במקרה של תאונה. לכן, הנוסעים 
עלולים להיפגע על ידי התנפחות 
כרית האוויר אם הם אינם יושבים 

כהלכה.
התנפחות כרית האוויר עלולה לגרום 	 

לחבלה כגון שפשוף הפנים/הגוף, 
חבלות כתוצאה משברי זכוכית או 

כוויות בעור.

כריות האוויר חייבות להתנפח במהירות 	 
כדי להגן על הנוסעים במקרה של תאונה 
קשה. מהירות הניפוח של כרית האוויר 
קשורה לעובדה שזמן ההתנגשות הוא 
קצר מאוד ולצורך לנפח את כרית האוויר 
בין הנוסע למבנה הרכב לפני שהנוסע 
פוגע בגוף הרכב. מהירות ניפוח גבוהה 
זו מפחיתה את הסיכוי לחבלה קשה או 
לפגיעה מסכנת חיים במקרה של תאונה 
קשה. זהו החלק החשוב ביותר בתכנון 

כרית אוויר.
אולם, ניפוח כרית האוויר עלול לגרום 
גם לחבלה, כגון שפשוף בפנים, כוויות 
ושבירת עצמות, כיוון שכריות האוויר 

מתנפחות בכוח רב מאוד.
במצבים מסוימים כרית האוויר המותקנת 	 

בגלגל ההגה עלולה לגרום לחבלה 
קטלנית, במיוחד כאשר הנהג קרוב 

מדי לגלגל ההגה.

כיצד פועלת כרית האוויר?
כריות האוויר מופעלות )מוכנות להתנפח 	 

אם יש צורך בכך( רק כאשר מתג ההתנעה 
פתוח )ON( או במצב START )התנעה(.

כריות האוויר מתנפחות מיד במקרה של 	 
התנגשות חזיתית קשה כדי לסייע בהגנה 

על הנוסעים מפני חבלה פיזית קשה.
אין מהירות מסוימת שבה כריות האוויר 	 

יתנפחו. 
ככלל, כריות האוויר מתוכננות להתנפח 
בהתאם לעוצמת ההתנגשות וכיוונה. 
שני גורמים אלה קובעים אם החיישנים 

ישלחו אות הפעלה/ניפוח אלקטרוני.
ניפוח כרית האוויר תלוי בכמה גורמים 	 

כולל מהירות הנסיעה, זווית הפגיעה, 
קשיות/קשיחות הרכב או העצם הפוגע 
ברכבך במקרה של תאונה. גורמים אלה 

אינם מוגבלים לאלה שהוזכרו לעיל.
כריות האוויר הקדמיות יתנפחו ויתרוקנו 	 

לגמרי במהירות.
לא תוכל להבחין בהתנפחות כריות האוויר 

במקרה של תאונה. 
רוב הסיכויים שתראה את כריות האוויר 
שהתרוקנו כשהן תלויות מחוץ לתאי 

האחסון שלהן לאחר תאונה.
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אל תתקין מושב בטיחות לילד 
במושב הנוסע הקדמי

	 A סוג

	 B סוג

	 C סוג

אזהרה
כאשר כריות האוויר מתנפחות, רכיבי 
כריות האוויר שבתוך גלגל ההגה ו/
או לוח המחוונים מתחממים מאוד. 
כדי למנוע חבלה, אין לגעת ברכיבי 
כרית האוויר מיד לאחר התנפחותה.

רעש ועשן
כאשר כריות האוויר מתנפחות הן מפיקות 
ואבקה בתוך הרכב.  חזק, עשן   רעש 
זו תופעה רגילה והיא תוצאה של הצתת 

החומר המנפח את כרית האוויר.
לאחר התנפחות כרית האוויר, אתה עלול 
לחוש באי נוחות תוך כדי נשימה כתוצאה 
מפגיעת החזה שלך בחגורת הבטיחות 
ובכרית האוויר ובגלל שאיפת העשן והאבקה. 
פתח מיד את הדלתות/החלונות לאחר 
התנפחות כרית האוויר כדי לצמצם את 
אי הנוחות וכדי למנוע חשיפה ממושכת 

לעשן ולאבקה.
למרות שהעשן והאבקה אינם רעילים, 
הם עלולים לגרום לגירוי בעור )בעיניים, 
באף, בגרון וכו'(. במקרה זה, שטוף מיד 
את האזור הנגוע במים קרים. פנה לרופא 

אם התסמינים נמשכים.
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נורית אזהרת כרית האוויר

מטרת נורית אזהרת כרית האוויר שבלוח 
המחוונים שלך היא להזהיר אותך במקרה 
של בעיה בכרית האוויר שלך - מערכת הריסון 
המשלימה )SRS(. נורית האזהרה נדלקת 
למשך כ-6 שניות לאחר סיבוב מתג ההתנעה 

למצב ON )פועל(. לאחר מכן היא כבה.
 בדוק את המערכת וזהה את התסמינים 

שלהלן:
הנורית אינה נדלקת לזמן קצר לאחר 	 

סיבוב מתג ההתנעה למצב ON )פועל(.
הנורית לא כבה לאחר כ-6 שניות.	 
הנורית ממשיכה לדלוק כאשר הרכב 	 

בתנועה.

אזהרה
לעולם אין להשתמש במושב בטיחות 	 

לילד הפונה לאחור במושב המוגן 
על ידי כרית אוויר אקטיבית מלפנים, 
אחרת הדבר עלול לגרום למוות או 

לחבלה חמורה לילד.
לעולם אל תתקין מושב בטיחות לילד 	 

במושב הנוסע הקדמי. אם כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי מתנפחת, 
היא עלולה לגרום חבלות קשות או 

קטלניות.

לעולם אל תתקין מושב בטיחות לילד הפונה 
לאחור במושב הקדמי. אם כרית האוויר 
מתנפחת, היא עלולה לפגוע במושב הבטיחות 
לילד הפונה לאחור ולפגוע בו בצורה קשה 

או קטלנית.
כמו כן, אין להתקין מושבי בטיחות לילדים 
 הפונים לפנים במושב הנוסע הקדמי. 
אם כרית האוויר של הנוסע הקדמי מתנפחת, 
היא עלולה לגרום לילד חבלות קשות או 

קטלניות.
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כרית האוויר הקדמית של הנהג )1( 	

יחידות כריות האוויר הקדמיות ממוקמות 
בתוך גלגל ההגה והפנל הקדמי מעל תא 
הכפפות. כאשר ה-SRSCM מזהה התנגשות 
בעוצמה מסוימת בחלקו הקדמי של הרכב, 
היא מנפחת אוטומטית את כריות האוויר 

הקדמיות.

 ,)ON ( פתוח  ההתנעה  מתג  כאשר 
ה-SRSCM ממשיכה לנטר את כל רכיבי 
מערכת הריסון המשלימה )SRS( כדי לקבוע 
אם ההתנגשות חזקה דיה כדי להפעיל 

כרית אוויר או קדם מותחן.
 SRS נורית האזהרה של כרית האוויר
שבלוח המחוונים נדלקת למשך כ-6 שניות 
 ON לאחר סיבוב מתג ההתנעה למצב

)פועל(. לאחר מכן היא כבה.
כאשר אחד מהתנאים שלהלן מתקיים, 
הדבר מצביע על תקלה במערכת הריסון 
המשלימה )SRS(. אנו ממליצים לבדוק 
את המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.

הנורית אינה נדלקת לזמן קצר לאחר 	 
סיבוב מתג ההתנעה למצב ON )פועל(.

הנורית לא כבה לאחר 6 שניות.	 
הנורית ממשיכה לדלוק כאשר הרכב 	 

בתנועה.

רכיבי מערכת הריסון המשלימה 
)SRS( ופעולותיהם

מערכת הריסון המשלימה )SRS( מורכבת 
מהרכיבים שלהלן:

יחידת כרית אוויר קדמית לנהג. 1
יחידת כרית אוויר קדמית לנוסע הקדמי. 2
מכלל קדם מותחנים לנהג. 3
מכלל קדם מותחנים לנוסע הקדמי. 4
5 .)SRSCM(  SRS יחידת בקרת
חיישני התנגשות קדמיים*. 6

*: אם קיימים
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כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 	

אזהרה
אין להתקין או להציב אביזרים 	 

כלשהם )מחזיקי כוסות, מדבקות וכו'( 
על הפנל הקדמי מעל תא הכפפות, 
באזור שבו מותקנת כרית האוויר 

של הנוסע הקדמי.
אביזרים אלה עלולים להיות מסוכנים 
ולגרום לחבלה כאשר כרית האוויר 

של הנוסע הקדמי מתנפחת.
אין להתקין או להציב מכל מטהר 	 

אוויר נוזלי ליד לוח המחוונים או עליו.
)המשך(

כרית האוויר הקדמית של הנהג )3( 	

כרית אוויר שהתנפחה במלואה בשילוב 
חגורת בטיחות שחגורה כהלכה מאטות 
את המהירות שבה הנהג או הנוסע הקדמי 
נעים לפנים ומפחיתה את הסיכוי לפגיעת 

ראש/חזה.

בתום הניפוח, כריות אוויר מתחילה להתרוקן 
ומאפשרת לנהג לראות את הנעשה לפנים 
ולסובב את גלגל ההגה או להפעיל את 

הבקרות האחרות.

כרית האוויר הקדמית של הנהג )2( 	

בעת התנפחות כרית האוויר, הכיסוי נקרע 
כתוצאה מהלחץ שהיא מפעילה. פתיחה 
נוספת של הכיסויים מאפשרת התנפחותן 

המלאה של כריות האוויר.
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כריות האוויר של הנהג ושל הנוסע 
הקדמי )אם קיימות(

כרית האוויר הקדמית של הנהג 	

רכבך מצויד במערכת ריסון משלימה )כרית 
אוויר( ובחגורות מותניים/כתף לנהג ולנוסע 
הקדמי. הכיתוב "SRS AIR BAG" על גלגל 
ההגה ועל הפנל הקדמי מעל תא הכפפות 

מציין את קיומה של המערכת.

מערכת הריסון המשלימה )SRS( מורכבת 
מכריות אוויר, המותקנות מתחת לכיסוי 
גלגל ההגה ומתחת לפנל הקדמי מעל תא 

הכפפות.

)המשך(
 	 )SRS( מערכת הריסון המשלימה

מתג  סיבוב  לאחר  רק  פועלת 
)פועל(.   ON למצב  ההתנעה 
כאשר נורית אזהרת כרית האוויר 
SRS אינה נדלקת לאחר סיבוב 
מתג ההתנעה למצב ON )פועל(, 
כאשר היא ממשיכה לדלוק באופן 
קבוע למשך יותר מכ-6 שניות או 
כאשר היא דולקת במהלך הנהיגה, 
 )SRS( מערכת הריסון המשלימה

אינה פועלת כהלכה.
במקרה זה, אנו ממליצים לבדוק 
את המערכת במרכז שירות מורשה 

יונדאי.
לפני החלפת נתיך או ניתוק אחד 	 

מהדקי המצבר, סובב את מתג 
ההתנעה למצב LOCK )נעול( והוצא 
את המפתח. לעולם אל תסיר את 
נתיך כרית האוויר ואל תחליף אותו 
 .)ON( כאשר מתג ההתנעה פתוח
אי ציות לאזהרה זו יגרום לנורית 
אזהרת כרית האוויר SRS להידלק.

)המשך(
הוא עלול להיות מסוכן ולגרום לחבלה 
כאשר כרית האוויר של הנוסע הקדמי 

מתנפחת.

אזהרה
כאשר כרית אוויר מתנפחת, יישמע 	 

רעש חזק ואבק דק ישתחרר בתוך 
הרכב. זה מצב רגיל ואינו מסוכן - 
כריות האוויר מכילות אבקה. האבק 
הנוצר במהלך התנפחות כרית האוויר 
עלול לגרום לגירוי בעור/בעיניים 
ולקוצר נשימה אצל אנשים מסוימים. 
שטוף תמיד והיטב את האזורים 
בעור שנחשפו במים פושרים וסבון 
עדין לאחר תאונה שבה התנפחו 

כריות האוויר.
)המשך(
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)המשך(
כריות האוויר הקדמיות עלולות לפגוע 	 

בנוסעים שאינם יושבים כהלכה 
במושב הקדמי.

הזז את המושב שלך לאחור רחוק 	 
ככל הניתן מכריות האוויר תוך שמירה 

על השליטה ברכב.
לעולם אין לשבת או להישען שלא 	 

לצורך קרוב לכריות האוויר; הנחיה 
זו מתייחסת אליך ואל נוסעיך. נהג 
ונוסע שאינם יושבים כהלכה עלולים 
להיפגע בצורה קשה מכריות אוויר 

שמתנפחות.
לעולם אין להישען כנגד הדלת או 	 

הקונסולה המרכזית - שב תמיד 
ישיבה זקופה.

)המשך(

אזהרה
השתמש תמיד בחגורות הבטיחות 
בכל   - לילדים  בטיחות  במושבי 
נסיעה, תמיד, עם כל אחד! כריות 
האוויר מתנפחות בכוח רב ובחלקיק 
שנייה. חגורות הבטיחות שומרות על 
הנוסעים במקומם כדי שכריות האוויר 
יפעלו ביעילות מרבית. גם עם כריות 
אוויר, נוסעים שאינם חגורים או שאינם 
חגורים כהלכה עלולים להיפצע בצורה 
קשה בעת התנפחות כריות האוויר. 
פעל תמיד בהתאם לאזהרות בדבר 
השימוש בחגורות בטיחות, כריות אוויר 
ובטיחות הנוסעים כמפורט בספר זה.

כדי להפחית את הסיכוי לחבלות קשות 
או קטלניות וכדי שמערכת הריסון שלך 
תספק את רמת הבטיחות המרבית:

לעולם אל תתקין מושב בטיחות לילד 	 
או מושב הגבהה )בוסטר( במושב 

הקדמי.
חגור תמיד ילדים במושב האחורי. 	 

זהו המקום הבטוח ביותר לילדים 
בכל גיל.

)המשך(

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 	

 )SRS( מטרת מערכת הריסון המשלימה
היא לספק לנהג ו/או לנוסע הקדמי הגנה 
נוספת מעבר לזו שמציעה מערכת חגורת 
הבטיחות במקרה של התנגשות חזיתית 

בעוצמה מסוימת.
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התנגשות אחורית 	

התנגשות צדדית 	

התהפכות 	

)המשך(
כריות האוויר מתאימות לשימוש 	 

חד פעמי - אנו ממליצים להחליף 
את המערכת במרכז שירות מורשה 

יונדאי לאחר תאונה.
 	 )SRS( מערכת הריסון המשלימה

מיועדת לנפח את כריות האוויר 
הקדמיות רק בעת התנגשות בעוצמה 
מסוימת וכאשר זווית ההתנגשות 
אינה עולה על 30° ביחס לציר האורך 
הקדמי של הרכב. כמו כן, כריות 
האוויר יפעלו פעם אחת בלבד. חובה 
תמיד לחגור את חגורות הבטיחות.

אינן 	  הקדמיות  האוויר  כריות 
צדדית,  בהתנגשות  מתנפחות 
התנגשות אחורית או התהפכות. 
כמו כן, כריות האוויר הקדמיות לא 
יתנפחו בהתנגשות חזיתית בעוצמה 

הנמוכה מסף ההפעלה.
)המשך(

)המשך(
אין להניח חפצים על או ליד יחידות 	 

כרית האוויר שעל גלגל ההגה, לוח 
המחוונים והפנל הקדמי שמעל תא 
הכפפות. חפצים מסוג זה עלולים 
לגרום נזק במקרה של תאונה בעוצמה 

כזו שתפעיל את כרית האוויר.
אין לנתק או לבצע שינויים בחוטי 	 

מערכת הריסון המשלימה )SRS( או 
ברכיביה. הדבר עלול לגרום לחבלה 
על ידי הפעלה בשוגג של כריות 
האוויר או על ידי נטרול מערכת 

.)SRS( הריסון המשלימה
כאשר נורית אזהרת כרית האוויר 	 

SRS נשארת דלוקה במהלך הנסיעה, 
אנו ממליצים לבדוק את המערכת 

במרכז שירות מורשה יונדאי.
)המשך(
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מדוע כרית האוויר שלי לא התנפחה 
בתאונה? )תנאי ניפוח ואי ניפוח של 

כרית האוויר(
יש סוגים רבים של תאונות שבהן כרית 
האוויר לא תתנפח כדי לספק הגנה נוספת.
אלה כוללים תאונות אחוריות, תאונות 
משניות ושלישיות בתאונות שרשרת 

ותאונות במהירות נמוכה.

)המשך(
הדבר יפחית את הסיכוי לחבלה 
חמורה או מוות במקרה של תאונה.
אין לשבת או להישען שלא לצורך 
קרוב לכרית האוויר כאשר הרכב 

בתנועה.
ישיבה לא נכונה או ישיבה מחוץ 	 

למושב עלולה לגרום לפגיעה קשה 
או למוות במקרה של תאונה. כל 
הנוסעים צריכים לשבת זקופים 
כאשר משענת הגב של המושב במצב 
מאונך, במרכז כר המושב, חגורת 
הבטיחות חגורה, הרגליים פתוחות 
בנוחות וכפות הרגליים מונחות על 
הרצפה עד לחניית הרכב וסגירת 

.)OFF( מתג ההתנעה
כרית האוויר של מערכת הריסון 	 

המשלימה )SRS( מתנפחת במהירות 
כדי להגן על הנוסעים במקרה של 
תאונה. כאשר אחד הנוסעים אינו 
יושב במקומו ואינו חוגר את חגורת 
הבטיחות, כרית האוויר עלולה לפגוע 
בו בכוח ולגרום לו חבלה קשה או 

קטלנית.

)המשך(
לעולם אין להתקין מושב בטיחות 	 

לילד במושב הקדמי. התינוק או הילד 
עלולים להיפגע קשות או להיהרג 
מכרית אוויר המתנפחת במקרה 

של תאונה.
ילדים מתחת לגיל 12 חייבים להיות 	 

חגורים במושב האחורי. לעולם אל 
תאפשר לילדים לשבת במושב הנוסע 

הקדמי.
כאשר ילד בגיל 13 ומעלה יושב 
במושב הנוסע הקדמי, הוא חייב 
להיות חגור כהלכה והמושב צריך 

להיות מוסט לאחור ככל הניתן.

הדרישות בכל הקשור לגיל הילד * 
משתנות ממדינה למדינה.

לקבלת הגנה מרבית בכל סוגי 	 
התאונות, כל הנוסעים כולל הנהג 
חייבים תמיד לחגור את חגורות 
הבטיחות שלהם, בלי קשר לעובדה 
שהמושבים שלהם מצוידים בכרית 

אוויר.
)המשך(
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אזהרה
אין לפגוע או לאפשר לחפצים כלשהם 	 

לפגוע באזורים שבהם מותקנים 
החיישנים או כריות האוויר.

הדבר עלול לגרום לניפוח בלתי צפוי 
של כרית האוויר וכתוצאה מכך לגרום 

לחבלה גופנית קשה או למוות.
כאשר החיישן אינו מותקן במקומו, 	 

כריות האוויר עלולות להתנפח 
במקרה של תאונה שבה הן אינן 
אמורות להתנפח ולגרום לחבלה 

קשה או למוות.
לכן אין לנסות לבצע עבודות אחזקה 
באזור חיישן כרית האוויר או סביבו.

אנו ממליצים לטפל במערכת במרכז 
שירות מורשה יונדאי.

)המשך(

חיישני התנגשות של כרית האוויר
SRS 1( יחידת בקרה(

)2( חיישן התנגשות קדמי
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למרות שכריות האוויר הקדמיות )של הנהג 
ושל הנוסע הקדמי( מתוכננות להתנפח 
רק בהתנגשויות חזיתיות, הן גם עשויות 
להתנפח בעת פגיעות אחרות בעוצמה 

מסוימת.
כריות האוויר עשויות להתנפח כאשר שלדת 
הרכב נפגעת מפסי האטה או מעצמים 

בכביש משובש.
נהג בזהירות על כבישים משובשים או 
בשטח כדי למנוע התנפחות בשוגג של 

כרית האוויר.

תנאי ניפוח כרית האוויר

כריות אוויר קדמיות
כריות האוויר הקדמיות מתוכננות להתנפח 
במקרה של התנגשות חזיתית בהתאם 
לעוצמה, למהירות או לזווית ההתנגשות 

החזיתית.

)המשך(
בעיות עלולות להתעורר בעת שינוי 	 

זווית התקנת החיישן כתוצאה מעיוות 
הפגוש הקדמי והגוף. אנו ממליצים 
לטפל במערכת במרכז שירות מורשה 

יונדאי.
רכבך תוכנן לספוג את עוצמת 	 

הפגיעה ולנפח את כריות האוויר 
בתאונות מסוימות. התקנת מגני 
פגוש או החלפת הפגוש בפגוש לא 
מאושר עלולים להשפיע על ביצועי 

ניפוח כרית האוויר.
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כריות האוויר הקדמיות עלולות שלא 	 
כיוון  להתנפח בהתנגשויות צדדיות 
שהנוסעים נעים בכיוון התאונה. לכן, 
בתאונות צדדיות ניפוח כרית האוויר 
הקדמית לא יכולה לספק הגנה נוספת 

לנוסעים.

כריות האוויר הקדמיות אינן מתוכננות 	 
להתנפח בתאונות אחוריות, שבהן 
הנוסעים נעים לאחור כתוצאה מכוח 
ההתנגשות. במקרה זה, כריות האוויר 
המתנפחות לא יכולות לספק הגנה נוספת.

תנאים שבהם כרית האוויר 
לא תתנפח

כריות האוויר עלולות שלא להתנפח 	 
בתאונות במהירות נמוכה מסוימת. 
כריות האוויר אינן מתוכננות להתנפח 
במקרים שבהם הן אינן יכולות לספק 
הגנה מתאימה מעבר להגנה המתקבלת 

מחגורות הבטיחות.
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כריות האוויר עלולות שלא להתנפח 	 
בהתהפכות כיוון שהפעלת כריות האוויר 

אינה יכולה לספק הגנה לנוסעים.

לעתים קרובות הנהג מבצע בלימה חזקה 	 
רגע קצר לפני התאונה. בלימה חזקה זו 
גורמת לירידת חלקו הקדמי של הרכב 
וגורמת לו להיכנס מתחת לרכב שלפניו, 

שבו מרווח הגחון גדול יותר.
כריות האוויר עלולות שלא להתנפח 
כיוון שהתאוטה עלולה  זה  במקרה 
להפחית בצורה משמעותית את כוח 

הפגיעה המזוהה על ידי החיישן.

בהתנגשות בזווית, כוח ההתנגשות עלול 	 
לגרום לנוסעים לנוע בכיוון שבו כריות 
האוויר אינן יכולות לספק הגנה נוספת. 
לכן, החיישנים עלולים שלא להפעיל את 

כריות האוויר.
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ביצוע שינויים ברכיבים או בחיווט 	 

 )SRS( מערכת הריסון המשלימה
כגון הוספת תגיות או כיסויים או 
ביצוע שינויים במבנה הגוף, עלול 
להשפיע בצורה משמעותית על ביצועי 
 )SRS( מערכת הריסון המשלימה

ולגרום לחבלה.
השתמש רק במטלית רכה ויבשה 	 

או במטלית לחה הטבולה במים 
נקיים כדי לנקות את כיסוי כרית 
האוויר. חומרים ממסים או חומרי 
ניקוי עלולים להשפיע משמעותית על 
כיסויי כריות האוויר ועל התנפחותן 

התקינה.
אין להניח חפצים על או ליד יחידות 	 

כרית האוויר שעל גלגל ההגה, לוח 
המחוונים והפנל הקדמי שמעל תא 
הכפפות. עצמים מסוג זה עלולים 
לגרום לחבלה כאשר הרכב מעורב 
בתאונה בעוצמה חזקה דיה כדי 

להפעיל את כריות האוויר.
)המשך(

שמירה על מערכת הריסון 
)SRS( המשלימה

מערכת הריסון המשלימה )SRS( אינה 
דורשת כל עבודות אחזקה. לכן, אינך צריך 
לטפל בחלקי מערכת הריסון המשלימה 
)SRS( בעצמך. כאשר נורית אזהרת כרית 
האוויר SRS אינה נדלקת, או כאשר היא 
דולקת באופן קבוע, אנו ממליצים לבדוק 
את המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.

כריות האוויר עלולות שלא להתנפח 	 
כאשר הרכב פוגע בעצמים כגון עמודי 
חשמל או עצים, תאונות שבהן הפגיעות 
מתרכזות בנקודה אחת. הסיבה לכך 
טמונה בעובדה שכל כוח הפגיעה אינו 

מועבר אל החיישנים.
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הוראות בטיחות נוספות
לעולם אל תנהג ברכב כאשר יש נוסעים 	 

בתא המטען או על משענת מושב 
מקופלת. כל הנוסעים צריכים לשבת 
זקופים, כשהם נשענים על משענת הגב 
של המושב, חוגרים את חגורות הבטיחות 
שלהם וכפות רגליהם מונחות על הרצפה.

הנוסעים לא יצאו ממושבם או יעברו 	 
למושב אחר כאשר הרכב בתנועה. 
נוסע שאינו חוגר את חגורת הבטיחות 
שלו במהלך תאונה או בלימת חירום, 
עלול להיזרק בתוך הרכב, לפגוע בנוסעים 

אחרים או להיזרק אל מחוץ לרכב.
כל חגורת בטיחות מיועדת לנוסע אחד. 	 

כאשר יותר מנוסע אחד משתמש באותה 
חגורת בטיחות, הדבר עלול לגרום לחבלה 

קשה או למוות במקרה של תאונה.
אל תחבר אביזרים כלשהם לחגורות 	 

הבטיחות. התקנים, אשר יצרנם טוען 
לשיפור נוחות הנוסעים, עלולים להפחית 
את כושר ההגנה של חגורת הבטיחות 
ולהגדיל את הסיכוי לחבלה קשה במקרה 

של תאונה.

)המשך(
אל תנסה להתניע את המנוע כאשר 	 

רכבך מוצף או כאשר שטיחוני הרצפה 
טבולים במים. אנו ממליצים לך ליצור 
קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי.

)המשך(
כאשר כריות האוויר מתנפחות, אנו 	 

ממליצים להחליף את המערכת 
במרכז שירות מורשה יונדאי.

אין לנתק או לבצע שינויים בחוטי 	 
 )SRS( מערכת הריסון המשלימה
או ברכיביה. פעולות אלה עלולות 
לגרום לחבלה, כיוון שכריות האוויר 
עלולות להתנפח בשוגג או לנטרל את 
.)SRS( מערכת הריסון המשלימה

שים לב להוראות הבטיחות בעת 	 
השלכת מערכת כרית האוויר לאשפה 
או בעת גריטת הרכב. מרכז שירות 
להוראות  מודע  יונדאי  מורשה 
הבטיחות אלה ויוכל לתת לך את 
המידע הדרוש. אי ציות להוראות 
בטיחות אלה עלול להגדיל את הסיכוי 

לחבלה גופנית.
)המשך(
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ישיבה לא נכונה או לא במושב עלולה 	 

לגרום לנוסעים להיות קרובים מדי 
לכרית האוויר המתנפחת, לפגוע 
בפנים הרכב או להיזרק אל מחוצה 
לו וכתוצאה מכך לגרום לחבלה קשה 

או למוות.
שב תמיד זקוף כאשר משענת הגב 	 

של המושב במצב מאונך, במרכז כר 
המושב, חגור את חגורת הבטיחות 
שלך, יישר את רגליך בנוחות והנח 

את כפות רגליך על הרצפה.

כלשהם מתחת 	  פריטים  תניח  אל 
למושבים הקדמיים. הנחת פריטים מתחת 
למושבים הקדמיים עלולה להפריע לפעולת 
החישה של מערכת הריסון המשלימה 

ושל רתמות החיווט.
לעולם אל תושיב תינוק או ילד על ברכיך. 	 

התינוק או הילד עלולים להיפגע קשות או 
להיהרג במקרה של תאונה. כל התינוקות 
והילדים אמורים לשבת במושב בטיחות 
מתאים או להיחגר במושב האחורי בעזרת 

חגורות בטיחות.

אין להציב חפצים קשיחים או חדים 	 
בין הנוסעים ובין כריות האוויר. נשיאת 
חפצים כבדים או חדים על ברכיך או 
בפיך עלולים לגרום לחבלה כאשר כרית 

האוויר מתנפחת.
הרחק את הנוסעים מכיסויי כרית האוויר. 	 

כל הנוסעים צריכים לשבת זקופים, כשהם 
נשענים על משענת הגב של המושב, 
חוגרים את חגורות הבטיחות שלהם 
וכפות רגליהם מונחות על הרצפה. כאשר 
הנוסעים קרובים מדי אל כרית האוויר, הם 
עלולים להיפגע מכרית האוויר המתנפחת.

אל תחבר חפצים ואל תציב אותם על 	 
כיסויי כריות האוויר או לידם. כל חפץ 
המחובר אל כיסויי כריות האוויר הקדמיות 
או מונח עליהם עלול להפריע לפעולתן 

התקינה של כריות האוויר.
אל תשנה את המושבים הקדמיים. שינוי 	 

המושבים הקדמיים עלול להפריע לפעולת 
החישה של מערכת הריסון המשלימה.
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מדבקת אזהרת כרית אוויר 
)אם קיימת(

מדבקת אזהרת כרית האוויר מזהירה 
את הנוסעים מפני הסיכוי האפשרי הטמון 

במערכת כריות האוויר.
שים לב שאזהרות אלה, המחויבות על פי 
חוק, מתמקדות בסכנה לילדים ואנו רוצים 
להסב את תשומת לבך לסכנות העומדות בפני 
מבוגרים. הן מפורטות בעמודים הקודמים.

הוספת ציוד או ביצוע שינויים ברכב 
המצויד בכריות אוויר

ביצוע שינויים במבנה רכבך, כגון במסגרת, 
בפגוש, בחלק הקדמי, בצדי הרכב או בגובה 
הרכב, עלולים להשפיע על פעולת מערכת 

כריות האוויר שברכבך.
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משמש כדי להתניע את המנוע.	 
משמש כדי לנעול את הדלתות ולשחרר 	 

את נעילתן.
משמש כדי לנעול את תא הכפפות ולשחרר 	 

את נעילתו. )אם קיים(

אזהרה
אנו ממליצים להשתמש בחלקים 
שאושרו על ידי מרכז שירות מורשה 
יונדאי. אם אתה משתמש במפתח לא 
מקורי, ייתכן שמתג ההתנעה לא יחזור 
למצב ON )פועל( לאחר ההתנעה. 
במקרה זה, המתנע ימשיך לפעול 
ויגרום נזק למנוע המתנע ושרפה עלולה 
לפרוץ כתוצאה מעוצמת הזרם הגבוה 

שעובר בחוטים.

פעולות המפתח
	 A סוג

	 B סוג

	 C סוג

מפתחות
תעד את מספר המפתח שלך

מספר קוד המפתח מוטבע    
על תגית קוד המפתח 

המחוברת למפתח.
את  מאבד  אתה  אם 
המפתחות שלך, אנו ממליצים ליצור קשר 
עם מרכז שירות מורשה יונדאי. הסר את 
תגית קוד המפתח ואחסן אותה במקום 
בטוח. כמו כן, תעד את מספר הקוד ושמור 
אותו במקום בטוח אולם לא בתוך הרכב.
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כדי לנטרל את מערכת משבת המנוע 
)אימובילייזר(:

הכנס את המפתח אל תוך מתג ההתנעה 
.OFF וסובב אותו למצב

כדי להפעיל את מערכת משבת 
המנוע )אימובילייזר(:

סובב את מפתח ההתנעה למצב ON  )פועל(.
מערכת משבת המנוע )אימובילייזר( מופעלת 
אוטומטית. לא ניתן להתניע את המנוע ללא 

מפתח חוקי.

אזהרה
כדי למנוע את גנבת רכבך, אל תשאיר 
מפתחות חלופיים בתוך הרכב. סיסמת 
משבת המנוע )אימובילייזר( שלך היא 
סיסמה ייחודית והיא צריכה להיות 
חסויה. אל תשאיר מספר זה בתוך רכבך.

מערכת משבת מנוע )אימובילייזר(
ייתכן שרכבך יצויד במערכת משבת מנוע 
אלקטרוני )אימובילייזר( המצמצמת את 

הסיכוי לשימוש לא מאושר ברכב.
מערכת משבת המנוע )אימובילייזר( שלך 
מורכבת ממשדר-משיב קטן הנמצא בתוך 
המפתח ומהתקנים אלקטרוניים בתוך הרכב.
בכל פעם שאתה מכניס את המפתח אל 
 ,ON תוך מתג ההתנעה ומסובב אותו למצב
מערכת משבת המנוע )אימובילייזר( בודקת 
אותו וקובעת אם הוא מפתח חוקי או לא.

אם המפתח חוקי, המנוע יידלק.
אם המפתח אינו חוקי, המנוע לא יידלק.

אזהרה
מפתח התנעה

השארת ילדים ללא השגחה בתוך 
הרכב עם המפתח מסוכנת גם אם 
המפתח אינו בתוך מתג ההתנעה או 

.ON או ACC במצב
ילדים מחקים מבוגרים והם עלולים 
 להכניס את המפתח אל תוך מתג 

ההתנעה.
מפתח ההצתה יאפשר לילדים להפעיל 
את החלונות החשמליים או בקרות 
אחרות, או אפילו להזיז את הרכב 
וכתוצאה מכך לגרום לחבלה גופנית 

קשה או אף למוות.
לעולם אל תשאיר את המפתחות בתוך 
רכבך עם ילדים ללא השגחה וכאשר 

המנוע פועל.
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כניסה ללא מפתח )אם 
קיימת(

פעולות מערכת הכניסה ללא מפתח
	 A סוג

	 B סוג

כדי לפתוח את המפתח, לחץ על לחצן 
השחרור והמפתח ייפתח אוטומטית.

כדי לסגור את המפתח, קפל אותו ידנית 
תוך כדי לחיצה על לחצן השחרור.

הערה
המשדר המשיב שבתוך המפתח הוא חלק 
חשוב במערכת משבת המנוע. הוא מתוכנן 
לפעול למשך שנים ללא כל טיפול; מכל 
מקום, עליך למנוע חשיפתו ללחות, חשמל 
סטטי וטלטול. הדבר עלול לגרום לתקלה 

במערכת משבת המנוע )אימובילייזר(.

זהירות
אין לבצע שינויים או התאמות במערכת 
משבת המנוע )אימובילייזר( כיוון 
שהדבר עלול לגרום לתקלה במערכת. 
אנו ממליצים לטפל במערכת במרכז 

שירות מורשה יונדאי.
תקלות הנגרמות כתוצאה מביצוע 
שינויים או כוונונים לא נכונים במערכת 
משבת המנוע )אימובילייזר( אינם 
היצרן  מכוסים במסגרת אחריות 

על רכבך.

מידע  
בעת התנעת המנוע, אין להשתמש במפתח 
כאשר יש מפתחות משבת מנוע )אימובילייזר( 
אחרים סביבתו. אחרת ייתכן שהמנוע לא 
יידלק או יודמם מיד לאחר התנעתו. הפרד 
את המפתחות לאחר קבלת רכבך החדש 

כדי למנוע תקלות.

זהירות
 אל תציב אביזרים מתכתיים ליד מתג 

ההתנעה.
ייתכן שהמנוע לא יידלק כיוון שאביזרי 
אות  לשידור  מפריעים  המתכת 

המשדר-משיב.

מידע  
אם אתה זקוק למפתחות נוספים או אם 
איבדת את המפתחות שלך, אנו ממליצים 
ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי.
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אזהרות לשלט
השלט לא יפעל במצבים שלהלן:

מפתח ההצתה נמצא בתוך מתג ההתנעה.	 
ההפעלה 	  לטווח  מחוץ  נמצא  אתה 

)כ-30 מ'(.
סוללת השלט חלשה.	 
כלי רכב או עצמים אחרים עלולים לחסום 	 

את האות.
במזג אוויר קר מאוד.	 
השלט נמצא ליד משדר רדיו כגון תחנת 	 

רדיו או שדה תעופה, העלולים להפריע 
לפעולתו הרגילה של השלט.

כאשר השלט אינו פועל כהלכה, פתח וסגור 
את הדלת בעזרת מפתח ההצתה. אם אתה 
נתקל בבעיות בהפעלת השלט, אנו ממליצים 
ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי.

שחרור נעילת הדלת האחורית ודלת 
ההזזה האמצעית )3( )אם קיימות(

ודלת ההזזה  נעילת הדלת האחורית 
האמצעית משתחררת בעת לחיצה על 

הלחצן למשך שנייה אחת לפחות.
מהבהבי החירום יהבהבו פעמיים כדי לציין 
שנעילת הדלת האחורית ודלת ההזזה 

האמצעית השתחררה.
מכל מקום, לאחר לחיצה על לחצן זה, 
הדלת האחורית ודלת ההזזה האמצעית 
תינעלנה אוטומטית אלא אם כן תפתח את 

הדלת האחורית בתוך 30 שניות.
כמו כן, לאחר פתיחה וסגירה של הדלת 
האחורית ודלת ההזזה האמצעית, הדלת 

האחורית תינעל אוטומטית.

הערה
אל תקפל את המפתח בלי ללחוץ על לחצן 
השחרור. הדבר עלול לגרום נזק למפתח.

נעילה )1(
כל הדלתות )והדלת האחורית( ננעלות בעת 
לחיצה על לחצן הנעילה. אם כל הדלתות 
סגורות, מהבהבי החירום יהבהבו פעם 
אחת כדי לציין שכל הדלתות ננעלו. מכל 
מקום, אם אחת הדלתות פתוחה, מהבהבי 
החירום לא יהבהבו. סגור את הדלת ונעל 

שוב את הדלתות.

שחרור נעילה )2(
נעילת דלת הנהג והנוסע הקדמי משתחררת 

בעת לחיצה על לחצן שחרור הנעילה.
מהבהבי החירום יהבהבו פעמיים כדי לציין 
שנעילת דלת הנהג ודלת הנוסע הקדמי 

השתחררה.
לאחר לחיצה על לחצן זה, הדלתות יינעלו 
אוטומטית אלא אם כן אחת הדלתות תיפתח 

בתוך 30 שניות.
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החלפת סוללה

השלט מצויד בסוללת ליתיום 3 וולט היכולה 
לפעול למשך כמה שנים במצב רגיל. בצע 
את הפעולות שלהלן כאשר עליך להחליפה.

הכנס כלי דק אל תוך החריץ ופתח בזהירות . 1
את המכסה האמצעי של השלט.

החלף את הסוללה בסוללה חדשה . 2
)CR2032(. בעת החלפת הסוללה, 

שים לב למצב הסוללה.
התקן את הסוללה בסדר הפוך להסרתה.. 3

מידע  
ביצוע שינויים ללא קבלת אישור בכתב 
ומראש מהגוף האחראי עלולים לשלול את 
אישור הפעלת המוצר. אם מערכת הכניסה 
ללא מפתח אינה פועלת כתוצאה מביצוע 
שינויים שלא אושרו במפורש על ידי הגורם 
האחראי, הדבר לא יכוסה במסגרת אחריות 

היצרן על הרכב שלך.

הערה
הרחק את השלט מחומרים אלקטרומגנטיים 
החוסמים גלים אלקטרומגנטיים המגיעים 

למפתח.

אם השלט נמצא ליד הטלפון הנייד או 	 
הטלפון החכם שלך, פעולתו הרגילה 
של הטלפון הנייד או הטלפון החכם שלך 
עלולה לחסום את אות השלט. הדבר חשוב 
במיוחד כאשר הטלפון פועל, לדוגמה 
במהלך ייזום שיחה, קבלת שיחות, שליחת 
הודעות ו/או שליחת/קבלת הודעות דוא"ל. 
הימנע מהצבת השלט  והטלפון הנייד או 
הטלפון החכם שלך באותו כיס מכנסיים 

או מעיל והרחק אותם זה מזה.

הערה
הרחק את השלט ממים או מכל נוזל אחר. 
אם מערכת הכניסה ללא מפתח אינה 
פועלת כתוצאה מחשיפה למים או לנוזלים, 
הדבר לא יכוסה במסגרת אחריות היצרן 

על הרכב שלך.
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מערכת אזעקה נגד גנבה 
)אם קיימת(

שלב
דרוך

שלב אזעקה
נגד גנבה

שלב
נטרול

מערכת זו מתוכננת לספק הגנה מפני כניסה 
לא מאושרת אל תוך הרכב. המערכת פועלת 
ב-3 שלבים: השלב הראשון הוא שלב 
"דרוך", השלב השני הוא שלב "אזעקה 
נגד גנבה" והשלב השלישי הוא "מנוטרל". 
אם המערכת מופעלת, היא מספקת התראה 

קולית ומהבהבי החירום מהבהבים.

מידע  
השלכת המצבר שלא בהתאם להנחיות עלולה 

לגרום נזק לסביבה ולבריאותך.
השלך את המצבר בהתאם לתקנות החוק 

המקומי.

לקבלת שלט חלופי, אנו ממליצים ליצור 
קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי.

זהירות
שלט מערכת הכניסה ללא מפתח 	 

מתוכנן לפעול למשך שנים רבות ללא 
צורך בטיפול; מכל מקום, חשיפתו 
ללחות או לחשמל סטטי עלולה לגרום 
לתקלה. אם אינך יודע כיצד להשתמש 
בשלט שלך או להחליף סוללה, אנו 
ממליצים לך ליצור קשר עם מרכז 

שירות מורשה יונדאי.
השימוש בסוללה לא מתאימה עלול 	 

לגרום לתקלה בשלט. זכור להשתמש 
בסוללה הנכונה.

כדי למנוע נזק לשלט, אל תפיל אותו, 	 
אל תרטיב אותו ואל תחשוף אותו 

לחום או לקרני השמש.
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שלב אזעקה נגד גנבה
האזעקה תפעל אם אחד מהתנאים שלהלן 

מתקיים כאשר המערכת דרוכה.
דלת קדמית או אחורית נפתחת ללא השלט.	 
דלת אחורית נפתחת ללא השלט.	 
מכסה המנוע נפתח.	 

הצופר יפעל ומהבהבי החירום יהבהבו באופן 
קבוע למשך 27 שניות, אלא אם כן תנטרל 
את המערכת. כדי לכבות את המערכת, 
שחרר את נעילת הדלתות בעזרת השלט.

אם אחת הדלתות )כולל הדלת האחורית( 
נשארה פתוחה, מהבהבי החירום לא 
יפעלו ומערכת האזעקה לא תידרך. סגור 

את הדלת ונעל שוב את הדלתות.
אם מכסה המנוע נשאר פתוח, מהבהבי 
החירום לא יפעלו ומערכת האזעקה לא 
תידרך. סגור את מכסה המנוע. מהבהבי 
החירום מהבהבים פעם אחת ומערכת 

האזעקה נדרכת.

אין לדרוך את מערכת האזעקה אלא 	 
יצאו מהרכב.  הנוסעים  כל  כן   אם 
אם המערכת נדרכה כאשר יש נוסע 
)נוסעים( בתוך הרכב, היא עלולה לפעול 
כאשר הנוסע )הנוסעים( יוצא מהרכב. אם 
אחת הדלתות, הדלת האחורית או מכסה 
המנוע, נפתחים בתוך 30 שניות לאחר 
דריכת המערכת, המערכת מנוטרלת 

כדי למנוע אזעקת שווא.

שלב דרוך
החנה את הרכב ודומם את המנוע.
דרוך את המערכת כמתואר להלן.

הוצא את מפתח ההצתה ממתג ההתנעה . 1
או דומם את המנוע.

ודא שכל הדלתות )והדלת האחורית( . 2
ומכסה המנוע סגורים.

נעל את הדלתות על ידי לחיצה על לחצן . 3
הנעילה שעל השלט. לאחר ביצוע הפעולות 
שלהלן, מהבהבי החירום יהבהבו פעם 

אחת כדי לציין שהמערכת נדרכה.
אם אחת הדלתות )כולל הדלת האחורית( 
נשארה פתוחה, מהבהבי החירום לא 
יפעלו ומערכת האזעקה לא תידרך. סגור 

את הדלת ונעל שוב את הדלתות.
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מנעולי דלתות
הפעלת מנעולי הדלתות מבחוץ

דלתות קדמיות 	

שחרר נעילה נעל

סובב את המפתח לעבר חלקו האחורי 	 
של הרכב כדי לשחרר את הנעילה ולעבר 

חלקו הקדמי של הרכב כדי לנעול. 
אם אתה נועל/משחרר את נעילת הדלתות 	 

בעזרת מפתח, כל דלתות הרכב יינעלו/
ישתחררו אוטומטית. )אם קיים(

ניתן גם לנעול את הדלתות ולשחרר את 	 
נעילתן בעזרת מפתח השלט.

לאחר שחרור נעילת הדלתות, ניתן לפתוח 	 
אותן על ידי משיכת ידית הדלת.

בעת סגירת הדלת, דחוף את הדלת בעזרת 	 
ידך. ודא שהדלתות סגורות כהלכה.

מידע  
מערכת אזעקה

 אם המערכת לא נוטרלה בעזרת השלט, 	 
הכנס את המפתח אל תוך מתג ההתנעה 

והתנע את המנוע. המערכת תנוטרל.
 אם אתה מאבד את המפתחות שלך, אנו 	 

ממליצים לך ליצור קשר עם מרכז שירות 
מורשה יונדאי.

זהירות
אין לבצע שינויים או התאמות במערכת 
האזעקה כיוון שהדבר עלול לגרום 
לתקלה במערכת. אנו ממליצים לטפל 
במערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.
 תקלות הנגרמות כתוצאה מביצוע 
שינויים או כוונונים לא נכונים למערכת 
האזעקה אינם מכוסים במסגרת אחריות 

היצרן על רכבך.

שלב נטרול
המערכת תנוטרל כאשר:

שלט
לחצן שחרור נעילת הדלתות נלחץ.- 
המנוע מותנע.- 
מתג ההתנעה נמצא במצב ON )פתוח(. - 

)מצב שלב דרוך(
מתג ההתנעה נמצא במצב ACC )פתוח( - 

למשך 27 שניות או יותר. )מצב שלב 
אזעקה נגד גנבה(

לאחר שחרור נעילת הדלתות, מהבהבי 
החירום יהבהבו פעמיים כדי לציין שהמערכת 

מנוטרלת.
לאחר לחיצה על לחצן שחרור הנעילה, 
אם אחת הדלתות )או הדלת האחורית( 
אינה נפתחת בתוך 30 שניות, המערכת 

נדרכת מחדש.
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אם תמשוך את ידית הדלת הפנימית 	 
כאשר לחצן נעילת הדלתות במצב נעילה, 
נעילת הלחצן תשחרר והדלת תיפתח. 

)אם קיים(
לא ניתן לנעול את הדלתות הקדמיות אם 	 

מפתח ההצתה נמצא בתוך מתג ההתנעה 
ואחת הדלתות הקדמיות פתוחה.

הפעלת מנעולי הדלתות מבפנים
בעזרת לחצן נעילת הדלתות

דלת נהג 	

לחץ על מתג שחרור הנעילה )1( כדי 	 
לשחרר את נעילת דלת הנהג ודלת הנוסע 

הקדמי.
לחץ על מתג הנעילה )2( כדי לנעול את 	 

דלת הנהג ואת דלת הנוסע הקדמי.
משוך את ידית הדלת החוצה כדי לפתוח 	 

את הדלת.

הערה
במזג אוויר קר ורטוב, מנעול הדלתות 	 

ומנגנון הדלת עלולים שלא לפעול כהלכה 
בגלל תנאי קפיאה.

אם הדלת ננעלת/נעילת הדלת משוחררת 	 
כמה פעמים ברציפות בעזרת המפתח 
או מתג נעילת הדלתות, המערכת עלולה 
להפסיק לפעול זמנית כדי להגן על 
המעגל וכדי למנוע נזק לרכיבי המערכת.

אזהרה
אם אינך סוגר את הדלת כהלכה, 	 

הדלת עלולה להיפתח שוב.
היזהר לא ללכוד חלקי גוף וידיים 	 

בעת סגירת הדלת.
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אזהרה
כלי רכב לא נעולים

המפתח  בעזרת  להינעל  חייבים 
או השלט.

השארת רכבך לא נעול עלולה לזמן גנב 
או לאפשר לאדם כלשהו להתחבא בתוך 
רכבך כאשר אתה לא נמצא בקרבתו, 
והוא עלול לפגוע בך או באחרים. הוצא 
תמיד את מפתח ההצתה, הפעל את 
בלם החניה, סגור את כל החלונות 
ונעל את כל הדלתות בעת השארת 

הרכב ללא השגחה.

מכל מקום, אם אחת הדלתות )והדלת 	 
האחורית( פתוחה, הדלתות לא יינעלו 

אם תלחץ על מתג הנעילה המרכזית.

אזהרה
דלתות

יש לסגור ולנעול תמיד את הדלתות 	 
כאשר הרכב בתנועה כדי למנוע 
פתיחה בשוגג של הדלת. דלתות 
נעולות גם ירתיעו פורצים כאשר 

הרכב עוצר או מאט.
היזהר בעת פתיחת הדלתות ושים 	 

לב לכלי רכב, אופנועים, אופניים 
או הולכי רגל המתקרבים אל הרכב 
באזור הדלת. פתיחת דלת כאשר 
מישהו מתקרב עלולה לגרום נזק 

או חבלה.

בעזרת מתג הנעילה המרכזית

הפעל על ידי לחיצה על מתג הנעילה 
המרכזית.

בעת לחיצה על לחצן הנעילה )1( כל 	 
דלתות הרכב יינעלו.

בעת לחיצה על לחצן שחרור הנעילה 	 
)2(, נעילת כל דלתות הרכב תשתחרר.
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מערכת לנעילה אוטומטית 
של הדלתות בהתחלת נסיעה 

)אם קיימת(
כל הדלתות יינעלו אוטומטית כאשר מהירות 
הרכב מגיעה ל-15 קמ"ש. נעילת כל הדלתות 
תשתחרר אוטומטית כאשר אתה מדומם 
את המנוע או מוציא את מפתח ההצתה. 

)אם קיים(

נעילה כפולה )אם קיימת(
כלי רכב מסוימים מצוידים במערכת נעילה 
כפולה. הנעילה הכפולה מונעת פתיחת דלת 
מסוימת מבפנים או מבחוץ לאחר הפעלתה 

והיא מספקת הגנה נוספת לרכב.
כדי לנעול את הרכב בעזרת פעולת הנעילה 
הכפולה, יש לנעול את הדלתות בעזרת שלט 
מערכת הכניסה ללא מפתח. כדי לשחרר 
את נעילת הרכב, יש להשתמש שוב בשלט.

אזהרה
אל תנעל את הדלתות בעזרת השלט 
כאשר יש מישהו בתוך הרכב. הנוסע 
שבתוך הרכב לא יכול לשחרר את 
נעילת הדלתות בעזרת לחצן נעילת 
הדלתות. לדוגמה, אם הדלת ננעלת 
בעזרת השלט, הנוסע שבתוך הרכב 
לא יכול לשחרר את נעילת הדלת 

ללא השלט.

אזהרה
ילדים ללא השגחה

רכב סגור עלול להתחמם מאוד ולגרום 
למותם או לפגיעתם הקשה של ילדים 
או בעלי החיים הנשארים ללא השגחה 
ואינם יכולים לצאת ממנו. נוסף על 
כך, ילדים עלולים להפעיל מאפיינים 
לגרום  העלולים  ברכב  מסוימים 
לחבלתם או לסכן אותם, או לאפשר 
לאדם אחר להיכנס לתוך הרכב. לעולם 
אל תשאיר ילדים או בעלי חיים ללא 

השגחה בתוך רכבך.
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דלת הזזה אמצעית )אם קיימת(
הערה

ייתכן שרכבך יהיה מצויד בדלת הזזה 
ארוכה עם עצירת ביניים.

באפשרותך גם לנעול את דלת ההזזה 
במקומה בחצי מהלכה בעת פתיחה/סגירה. 
במקרה זה, אין צורך לפתוח את הדלת 
במלואה בעת הכניסה אל הרכב או היציאה 
ממנו. דלת ההזזה אינה נעולה במלואה 

כאשר היא בעצירת הביניים.

כדי לפתוח: משוך את ידית הדלת )1(.
דחוף בחזרה את דלת ההזזה בעזרת ידית 

הדלת )1( עד להשתלבותה.
בדוק את מעצור דלת ההזזה.

כדי לסגור: הזז את דלת ההזזה בחוזקה 
לפנים בעזרת הידית )1( עד לסגירתה.

פתיחה/סגירה מבחוץ

דלת ההזזה מצוידת במחזיק אקטיבי 
המשתלב עם הדלת כאשר היא פתוחה 

במלואה.

אזהרה
ייתכן שדלת ההזזה של רכבך תצויד 
במדרגה חשמלית. שים לב להערות 
בנוגע למדרגה החשמלית בעת פתיחה 

וסגירה של דלתות ההזזה.

זהירות
פתח את הדלת רק כאשר הרכב חונה 
על משטח ישר. ודא שיש מספיק מקום 
בעת פתיחת הדלתות. אחרת, הדבר 
עלול לגרום נזק לרכבך או לכלי רכב 

אחרים.

ייתכן שדלת ההזזה של רכבך תצויד במדרגה 
חשמלית. שים לב להערות בנוגע למדרגה 
החשמלית בעת פתיחה וסגירה של דלת 

ההזזה. )אם קיימת(
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מגן ילדים במנעול דלת ההזזה 
האמצעית )אם קיים(

מנעול בטיחות לילדים מסייע במניעה מילדים 
לפתוח בטעות את דלת ההזזה האמצעית 
מתוך הרכב. יש להשתמש במנעולי הבטיחות 
של דלת ההזזה האמצעית כאשר יש ילדים 

בתוך הרכב.
פתח את דלת ההזזה.. 1
לחץ על מנעול הבטיחות לילדים הנמצא . 2

בקצה דלת ההזזה והעבר אותו למצב 
Lock )נעול(. כאשר מנעול הבטיחות 
לילדים במצב Lock  )נעול(, דלת 
ההזזה האמצעית לא תיפתח גם בעת 
משיכת ידית הדלת הפנימית מתוך הרכב.

מידע  
ייתכן שרכבך יהיה מצויד בדלת הזזה ארוכה 

עם עצירת ביניים.
באפשרותך גם לנעול את דלת ההזזה במקומה 
בחצי מהלכה בעת פתיחה/סגירה. במקרה 
זה, אין צורך לפתוח את הדלת במלואה 
בעת הכניסה אל הרכב או היציאה ממנו. 
דלת ההזזה אינה נעולה במלואה כאשר 

היא בעצירת הביניים.

כדי לפתוח: הזז את דלת ההזזה בעזרת 
הידית )1( לאחור עד לעצירתה. בדוק את 
מעצור דלת ההזזה. דלת ההזזה חייבת 

להשתלב.

כדי לסגור: הזז את דלת ההזזה בחוזקה 
לפנים בעזרת הידית )1( עד להשתלבותה.

פתיחה/סגירה מבפנים

דלת ההזזה מצוידת במחזיק אקטיבי 
המשתלב עם הדלת כאשר היא פתוחה 

במלואה.
באפשרותך לפתוח את דלת ההזזה מבפנים 
רק אם מנעולי הבטיחות לילדים לא הופעלו. 
לחצן הנעילה )2( קופץ החוצה כאשר אתה 
פותח דלת נעולה. רק הנעילה של דלת 
הזזה זו משתחררת. כל שאר הדלתות 

יישארו נעולות.
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מדרגה חשמלית )אם קיימת(
אם אתה מפעיל את מתג המדרגה כדי 
להפעיל את המדרגה החשמלית, המדרגה 
החשמלית נפתחת אוטומטית כאשר דלת 
ההזזה האמצעית פתוחה ונסגרת כאשר 
הדלת נסגרת. כאשר המדרגה החשמלית 
בפעולה או פתוחה, מחוון המדרגה החשמלית 

שבלוח המחוונים נדלק.

ייתכן שדלת ההזזה האמצעית של רכבך 
תצויד במדרגה חשמלית.

השתמש בידיות האחיזה ובמדרגה החשמלית 
בעת הכניסה אל הרכב והיציאה ממנו.

סגור את דלת ההזזה האמצעית.. 3
כדי לפתוח את דלת ההזזה האמצעית, 

משוך את ידית הדלת החיצונית.
גם אם נעילת הדלת משוחררת, דלת ההזזה 
האמצעית לא תיפתח על ידי משיכת ידית 
הדלת הפנימית עד לשחרור נעילת הבטיחות 

לילדים של דלת ההזזה האמצעית.

אזהרה
מנעול דלת הזזה אמצעית

אם ילדים פותחים בשוגג את דלת 
ההזזה האמצעית כאשר הרכב בתנועה, 
הם עלולים ליפול החוצה, להיפגע קשות 
או למות. כדי למנוע מילדים לפתוח 
את דלת ההזזה האמצעית מבפנים, 
יש להשתמש במנעול הבטיחות של 
דלת ההזזה האמצעית כאשר ילדים 

נמצאים בתוך הרכב.
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הערה
כאשר המדרגה החשמלית פתוחה, 
נעילת דוושת ההאצה מופעלת כדי למנוע 

האצת הרכב.

אזהרה
לעולם אל תזיז את ידית ההילוכים 
כאשר אחד הנוסעים יוצא מהרכב או 
נכנס אליו דרך דלת ההזזה האמצעית. 
במקרה זה, העברת ידית ההילוכים 
למצב אחר שאינו מצב סרק תגרום 
לסגירת המדרגה החשמלית ולנפילת 
הנוסעים, וכתוצאה מכך הדבר עלול 
לגרום להם לחבלה גופנית קשה. ודא 
תמיד שכל הנוסעים נכנסו אל הרכב 

או יצאו ממנו לפני שילוב הילוך.

מצב ברירת המחדל של מתג המדרגה 
הוא ON )פועל(.

לחץ על מתג המדרגה כאשר המדרגה 
החשמלית אינה בשימוש בלי קשר למצב 
הפתיחה/הסגירה של דלת ההזזה האמצעית.
במקרה זה, מחוון ה-LED שעל מתג 

המדרגה יכבה.
כדי להשתמש במדרגה החשמלית, לחץ 
שוב על מתג המדרגה. לאחר מכן, מחוון 

ה-LED שעל מתג המדרגה יידלק.

התנאים לפתיחת המדרגה החשמלית:
הרכב עומד במקומו.( 1
ידית ההילוכים במצב N )סרק(.( 2
בלם החניה מופעל או דוושת הבלמים ( 3

לחוצה.
המדרגה החשמלית נסגרת אוטומטית ממצב 
פתיחה כאשר התנאים 1 ו-2 לא מתקיימים.

אזהרה
אם אינך משתמש בידית האחיזה 
ובמדרגה, אתה עלול להיפגע בעת 

הכניסה אל הרכב או היציאה ממנו.
כדי למנוע סכנות:

הסב את תשומת לבם של הנוסעים 	 
עד  למדרגה החשמלית. המתן 
לפתיחתה המלאה של המדרגה 

החשמלית.
אל תקפוץ מהרכב.	 
השתמש רק בידית האחיזה ובמדרגה. 	 

רק הן מיועדות לעומס זה.
ודא שידיות האחיזה, מדרגות הכניסה 	 

ומדפי הכניסה נקיים מלכלוך כגון 
בוץ, חול, שלג וקרח.
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אזעקת המדרגה החשמלית
זמזם קבוע. 1

המדרגה  כאשר  תפעל  זו  אזעקה 
החשמלית פועלת.

זמזם קצר )צפצוף קצר וחוזר(. 2
אזעקה זו תפעל בעת שחרור בלם החניה/

דוושת הבלמים.
במקרה זה, הפעל את בלם החניה/דוושת 

הבלמים למען בטיחותך.
זמזם ארוך )צפצוף ארוך וחוזר(. 3

אזעקה זו תפעל כאשר הפעלת המדרגה 
החשמלית נכשלה באופן זמני בגלל בעיות 

תפעול/חשמל.
במקרה זה, הסר חומרים זרים כגון 
חול, בוץ וקרח. לאחר מכן, לחץ על 
מתג המדרגה כדי להפעיל את המדרגה 

החשמלית.
מכל מקום, אם הבעיה נמשכת, סגור 
ידנית את המדרגה החשמלית כאמצעי 
בטיחות. בכל מקרה, אנו ממליצים לתקן 
את המדרגה החשמלית במרכז שירות 

מורשה יונדאי.

אזהרה
לעולם אל תנהג ברכבך כאשר המדרגה 
החשמלית פתוחה. הדבר עלול לגרום 
לתאונה, לפגוע בכלי רכב אחרים ואף 
לגרום לפגיעה בעוברי אורח. נהג 
תמיד ברכב כאשר המדרגה החשמלית 

סגורה במלואה.

הפעלה וזיהוי מכשולים
המדרגה החשמלית )1( מצוידת בהתקן 

לזיהוי מכשול מלפנים.
כאשר המדרגה החשמלית באה במגע 
עם מכשול במהלך פתיחתה, היא נעצרת 
אוטומטית תוך השמעת אזעקה קצרה 

ורציפה.
כדי לפתוח שוב את המדרגה החשמלית 
במלואה, בצע את הפעולות שלהלן. תחילה, 
סלק את המכשול. שנית, סגור ופתח שוב 
את דלת ההזזה האמצעית. לסיום, לחץ 
שוב על מתג המדרגה כדי לכבות ולהפעיל 

את המדרגה החשמלית.

הערה
אם המדרגה החשמלית מונעת העמסה, 
באפשרותך לחסום את המדרגה בעת 
פתיחת דלת ההזזה על ידי שימוש בזיהוי 
המכשול. במקרה זה המדרגה החשמלית 
נשארת סגורה ומלגזה או התקן הרמה 

אחר יכול להתקרב אל תא המטען.
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R-אחוז במדרגה במקומה עם תפס ה
משוך את תפסי ה-R )3( שבשני המוטות . 1

)1( שבחלקה התחתון של המדרגה אל 
מחוץ לפינים המתאימים. הסר את 
הדסקיות )2( ונתק את שני המוטות )1(.

המדרגה אינה פועלת לאחר 
פתיחתה.

 R-אחוז במדרגה במקומה עם תפס ה
כמתואר להלן. לאחר מכן כבה את המתג ופנה 
למרכז שירות מורשה. אנו ממליצים לפנות 
למרכז שירות מורשה יונדאי. כאשר האזעקה 
פועלת במהלך הנהיגה, ניתן לכבותה על ידי 
ניתוק נתיך המדרגה החשמלית שבתיבת 
הנתיכים שבצדו השמאלי של מושב הנהג.

אמצעי החירום שאתה יכול לנקוט 
במקרה של תקלות במדרגה 

החשמלית.
פני שטח המדרגה מלוכלכים 

בחומרים זרים.
ייתכן שהמדרגה החשמלית לא תפעל כהלכה 
כאשר היא מלוכלכת. הפעל שוב ושוב את 
מתג המדרגה או את דלת ההזזה האמצעית 
2-3 פעמים. כאשר פעולת המדרגה נעצרת 
מסיבה זו, סגור ידנית את המדרגה והעבר 
את המתג למצב OFF. נקה את החומרים 
הזרים בעזרת ציוד שטיפה במתקן לשטיפת 
רכב )עיין בסעיף ניקוי שבפרק 3(. לאחר 
 ON מכן העבר את מתג המדרגה למצב
והפעל את דלת ההזזה האמצעית. כאשר 
המדרגה החשמלית אינה פועלת כהלכה, 
אנו ממליצים לבדוק אותה במרכז שירות 

מורשה יונדאי.
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ניקוי קבוע

מסילה צדדית,
מדרגה חשמלית

כניסה עליונה

כניסה תחתונה

יש לנקות את המדרגה לפחות פעם בחודש, 
ויותר אם יש צורך בכך.

על ידי שימוש בצינור בלחץ או בצינור רגיל, 
ניתן למנוע הצטברות חומרים בתוך המדרגה. 
המדרגה תתנקה בשטיפה בצינור לחץ 

מבוץ או מלכלוך.
זכור לנקות לא רק את המשטח )החלק 
שעליו אתה עומד( אלא גם את צד המדרגה.

הכנס את תפסי ה-R )2( אל תוך המדרגה . 3
עד לעצירתם דרך החורים בשני צדי הבית.

המדרגה מאובטחת בתוך הבית.

הערה
בעת אבטחת המדרגה בפעם הראשונה, 

עליך לנקב סרט בעזרת הפין הפציל.

קפל את המוטות )1( אל תוך הבית . 2
שבמדרגה.

הכנס את המדרגה לתוך הבית
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דלת אחורית )אם קיימת(
אזהרה

הפנסים האחוריים יוסתרו אם אתה 
פותח את הדלתות האחוריות עד 

לעצירה בזווית של 90°.
במקרה זה הרכב אינו בטוח כיוון 
שהפנסים האחוריים שלו מוסתרים 
לתנועה המתקרבת. משתמשי הדרך 
האחרים לא יוכלו להבחין בך עד שיהיה 
מאוחר מדי. הדבר עלול לגרום לתאונה.
עליך לוודא שניתן להבחין ברכב 
מאחור בהתאם לתקנות התעבורה 
המקומיות התקפות על ידי שימוש 

במשולש אזהרה לדוגמה.

זהירות
ודא שיש מספיק מקום בעת פתיחת 
הדלתות האחוריות. אחרת אתה עלול 
לגרום נזק לרכב ולעצמים הקרובים 

לדלתות האחוריות.

אזהרה
אם אתה פותח את הדלת האחורית, 

אתה עלול:
 לסכן אנשים אחרים או את משתמשי 	 

הדרך
להיפגע מתנועה מתקרבת.	 

 הדבר נכון במיוחד במקרה שאתה 
פותח את הדלת האחורית בזווית שמעל 
90°. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול 

לגרום לתאונה ולחבלה.
פתח את הדלתות האחוריות רק כאשר 

תנאי התנועה מאפשרים זאת.
 ודא תמיד שהדלת האחורית נעולה 

כהלכה.

לאחר ניקוי המדרגה, הנח לה להתייבש. 
יום או יומיים לאחר הייבוש, רסס תרסיס 
סיליקון כדי לסייע בשימון תנועת המדרגה.

אין להשתמש בגריז. הימנע משימוש בשמן, 
הוא פשוט יישטף.

בתנאים קשים מאוד, יש לנקות על בסיס יומי.
אי ניקוי של המדרגה או אי טיפול בה באופן 
קבוע יגרום לכשל המדרגה. הוא לא יכוסה 

במסגרת האחריות.
אנו ממליצים להתקין מגני בוץ על רכבך.
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כדי לשחרר את הנעילה: הסט את הבריח 
)2( ימינה. תוכל להבחין בסימן מתאים.

כדי לפתוח: משוך את ידית הפתיחה )1( 
למעלה ופתח את הדלת האחורית.

הערה
הבריח )2( נע ימינה כאשר אתה פותח 
דלת אחורית נעולה מבפנים. החלק 
הלבן מתגלה. רק נעילת הדלת האחורית 
משתחררת. כל שאר הדלתות יישארו 

נעולות.

כדי לסגור: ודא שהדלת האחורית השמאלית 
סגורה. משוך את הדלת האחורית בחוזקה 

בעזרת ידית הדלת כדי לסגור אותה.

כדי לנעול: הסט את הבריח )2( שמאלה.

פתיחה/סגירה מבפנים

פתיחת הדלת האחורית הימנית
שחרר את הידית שבחלקה הפנימי של 

הדלת האחורית הימנית.

הערה
באפשרותך לפתוח את הדלתות האחוריות 
הנעולות מבפנים רק אם מנעולי הבטיחות 

לילדים לא הופעלו.

פתיחה/סגירה מבחוץ
פתיחת הדלת האחורית הימנית

שחרר נעילה נעל

משוך את הידית )1(.
פתח את הדלת האחורית עד לנעילתה.
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כאשר הדלת האחורית פתוחה בזווית של 
270°, דחוף אותה כנגד מחזיק הדלת 

המגנטי )2( שעל הדופן.
כאשר המגנט שעל הדלת האחורית בא 
במגע עם מחזיק הדלת המגנטי )2(, הדלת 

מוחזקת במצב זה.

פתיחת הדלתות האחוריות בזווית 
של 180° או 270° )אם קיימות(

פתח את הדלת האחורית בזווית של 45°. 
משוך את מחזיק הדלת )1( בכיוון החץ 

והחזק אותו במצב זה.
פתח את הדלת האחורית בזווית העולה על 

90° כך שמחזיק הדלת לא יוכל להינעל.
שחרר את מחזיק הדלת ופתח את הדלת 

בזווית של 180° או 270°.

פתיחת הדלת האחורית השמאלית

ודא שהדלת האחורית הימנית פתוחה ונעולה.
דחוף את ידית השחרור )1( בכיוון החץ.
פתח את הדלת האחורית עד לנעילתה.
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כדי לפתוח את הדלת האחורית, משוך את 
ידית הדלת החיצונית.

גם אם נעילת הדלת משוחררת, הדלת 
האחורית לא תיפתח על ידי משיכת ידית 
הדלת הפנימית עד לשחרור נעילת הבטיחות 

לילדים של הדלת האחורית.

אזהרה
נעילת הדלת האחורית

אם ילדים פותחים בשוגג את הדלת 
האחורית כאשר הרכב בתנועה, הם 
עלולים ליפול החוצה, להיפגע קשות או 
למות. כדי למנוע מילדים לפתוח את 
הדלת האחורית מבפנים, יש להשתמש 
במנעול הבטיחות של הדלת האחורית 

כאשר ילדים נמצאים בתוך הרכב.

נעילת ילדים בדלת האחורית )אם 
קיימת(

שחרר נעילה

נעל

מנעול בטיחות לילדים מסייע במניעה מילדים 
לפתוח בטעות את הדלת האחורית מתוך 
הרכב. יש להשתמש במנעולי הבטיחות של 
הדלת האחורית כאשר יש ילדים בתוך הרכב.

פתח את הדלת האחורית.. 1
סובב את מנעול הבטיחות לילדים הנמצא . 2

בקצה הדלת הימנית והעבר אותו למצב 
Lock )נעול(. כאשר מנעול הבטיחות 
לילדים במצב זה, הדלת האחורית לא 
תיפתח גם בעת משיכת ידית הדלת 

הפנימית מתוך הרכב.
סגור את הדלת האחורית.. 3

הערה
כלי רכב עם דלתות אחוריות ציריות בזווית 

של 270°:
אם מחזיק הדלת )1( מפריע לפעולת 
ההעמסה, באפשרותך לסובב אותו 180° 
כנגד כוח הקפיץ ועל הדלת ולנעול אותו. 
מחזיק הדלת נשאר במצב זה ולא יסתובב 

בחזרה למצבו המקורי.
לפני סגירת הדלת, שחרר את מחזיק 
הדלת )1( מעצירתו והחזר אותו למצבו 

המקורי.

סגירת הדלתות האחוריות מבחוץ 
)אם קיימות(

משוך את הדלת האחורית הרחק ממחזיק 
הדלת המגנטי.

סגור את הדלת האחורית השמאלית בחוזקה 
מבחוץ.
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חלונות
מתג שחרור נעילה/נעילת דלת הנהג( 1)
מתג סגירה*/פתיחה חשמלית אוטומטית ( 2)

של החלון )צד הנהג(
מתג פתיחה חשמלית אוטומטית של ( 3)

החלון )צד הנהג(
מתג שחרור נעילה/נעילת דלת הנוסע( 4)
מתג פתיחה חשמלית אוטומטית של ( 5)

החלון )צד הנוסע(
(6 ))A חלון מושב אחורי )סוג
(7 ))B חלון מושב אחורי )סוג

*: אם קיים

מידע  
במזג אוויר קר ורטוב, החלונות החשמליים 
עלולים שלא לפעול כהלכה בגלל תנאי קפיאה. סוג B )אם קיים( 	סוג A )אם קיים( 	
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פתיחה אוטומטית של החלון

לחיצה על מתג החלון החשמלי לפרק זמן 
קצר עד לעצירה השנייה )3( תפתח את 
חלון הנהג במלואו גם לאחר שחרור המתג. 
כדי לעצור את החלון במצב הרצוי במהלך 
תנועתו, הזז את המתג לזמן קצר בכיוון 

המנוגד לכיוון תנועת החלון.

חלונות - פתיחה וסגירה

כדי לפתוח או לסגור חלון, לחץ או משוך 
את חלקו הקדמי של המתג המתאים עד 

לעצירה הראשונה )2(.

חלונות חשמליים
מתג ההתנעה חייב להיות במצב ON )פועל( 
כדי שהחלונות החשמליים יפעלו. כל דלת 
מצוידת במתג חלון חשמלי השולט על 
חלון הדלת. לנהג יש מתג נעילת חלונות  
חשמליים היכול לנעול את פעולת החלונות 

של הנוסע הקדמי.
ניתן להפעיל את החלונות החשמליים 
כ-30 שניות לאחר הוצאת המפתח או 
סיבובו למצב ACC או LOCK. מכל מקום, 
אם הדלתות הקדמיות נפתחות, לא ניתן 
להפעיל את החלונות החשמליים גם אם 

לא חלפו 30 שניות.
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פתיחה אוטומטית )אם קיימת(
אם תנועת החלון כלפי מעלה נחסמת על ידי 
חפץ או חלק גוף, החלון יזהה את ההתנגדות 
ויעצור את תנועתו כלפי מעלה. החלון ירד 

כ-30 ס"מ כדי לאפשר פינוי החפץ.
אם החלון מזהה התנגדות בעת משיכה 
קבועה של מתג החלון החשמלי כלפי מעלה, 

החלון ייעצר ולאחר מכן ירד כ-2.5 ס"מ.

אם החלון החשמלי לא פועל כרגיל, יש 
לאפס את מערכת החלונות החשמליים 

בהתאם להנחיות שלהלן:
סובב את מתג ההתנעה למצב ON  )פועל(.. 1
סגור את חלון הנהג והמשך למשוך . 2

למעלה את מתג החלון החשמלי של 
הנהג למשך שנייה אחת לפחות לאחר 

סגירת החלון במלואו.

סגירה/פתיחה אוטומטית של החלון 
)אם קיימת( )חלון נהג(

לחיצת או משיכת מתג החלון החשמלי לפרק 
זמן קצר עד לעצירה השנייה )3( תפתח או 
תסגור את החלון במלואו גם לאחר שחרור 
המתג. כדי לעצור את החלון במצב הרצוי 
במהלך תנועתו, משוך את המתג או לחץ 

עליו ושחרר אותו.
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חלון מושב אחורי )סוג B, אם קיים(

כדי לפתוח את החלונות, משוך את חלקו 
האחורי של הבריח החוצה. הסט את הבריח 
קדימה והחוצה ולאחר מכן נעל אותו במצב 
פתוח על ידי דחיפתו החוצה עד להישמע 
נקישת נעילה. כדי לסגור את החלונות, 
משוך את הידית פנימה. לאחר מכן הזז 

את הידית לאחור עד להישמע נקישה.

הערה
במזג אוויר קר ורטוב, החלונות המפוצלים 
האחוריים עלולים שלא לפעול כהלכה 

בגלל תנאי קפיאה.

חלון מושב אחורי )סוג A, אם קיים(

כדי לפתוח את החלון, הזז את החלון תוך 
כדי לחיצה על הידית בכיוון החץ.

אם מתג החלון החשמלי נמשך שוב באופן 
קבוע כלפי מעלה בתוך 5 שניות מרגע הורדת 
החלון על ידי פעולת הפתיחה האוטומטית, 

פעולת הפתיחה האוטומטית לא תפעל.

מידע  
פעולת הפתיחה האוטומטית של חלון הנהג 
פועלת רק בעת שימוש בפעולת הסגירה 
האוטומטית על ידי משיכת המתג כלפי מעלה 
במלואו. פעולת הפתיחה האוטומטית לא 
תפעל אם החלון נסגר על ידי הזזה חלקית 

של מתג החלון החשמלי.

אזהרה
זהה תמיד מכשולים לפני סגירת 
החלונות כדי למנוע חבלה או נזק 
לרכב. אם חפץ כלשהו שקוטרו אינו 
עולה על 4 מ"מ נתפס בין החלון ובין 
מסגרת החלון העליונה, פעולת הפתיחה 
האוטומטית של החלון עשויה שלא 
לזהות את ההתנגדות ולא לעצור ולפתוח 

את החלון.
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מכסה מנוע

הוצא את מוט התמיכה.. 3
השתמש במוט התמיכה כדי להחזיק . 4

את מכסה המנוע פתוח.

אזהרה
חלקים חמים

אחוז במוט התמיכה באזור המצופה 
בפלסטיק. הפלסטיק ימנע כוויות כאשר 

המנוע חם.

עבור לחלקו הקדמי של הרכב, הרם . 2
מעט את מכסה המנוע, משוך את בריח 
הנעילה המשנית )1( שבמרכז מכסה 

המנוע והרם את מכסה המנוע )2(.

פתיחת מכסה המנוע

משוך את ידית השחרור כדי לשחרר . 1
את נעילת מכסה המנוע. מכסה המנוע 

אמור להתרומם מעט.

אזהרה
פתח את מכסה המנוע לאחר הדממת 
המנוע כאשר הרכב עומד על משטח 
ישר, העבר את ידית ההילוכים למצב 
R )הילוך אחורי, תיבת הילוכים ידנית( 

והפעל את בלם החניה.
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אזהרה
בדוק תמיד שוב כדי להיות בטוח 	 

שמכסה המנוע נעול כהלכה לפני 
התחלת הנסיעה. אם מכסה המנוע 
אינו נעול, הוא עלול להיפתח ולעוף 
במהלך הנסיעה ולגרום לאיבוד שדה 
הראייה וכתוצאה מכך לגרום לתאונה.

חובה להכניס היטב את מוט התמיכה 	 
אל תוך החור בעת בדיקת תא המנוע. 
הדבר ימנע נפילת מכסה המנוע 

וחבלה גופנית.
אין להזיז את הרכב כאשר מכסה 	 

המנוע פתוח. שדה הראייה יהיה 
חסום ומכסה המנוע עלול ליפול 

או להיפגע.

אזהרה
מכסה מנוע

לפני סגירת מכסה המנוע, ודא שאין 	 
חפצים כלשהם החוסמים אותו. 
סגירת מכסה המנוע כאשר חפץ 
מסוים חוסם אותו עלולה לגרום 

נזק או חבלה גופנית קשה.
אל תשאיר כפפות, שטיחונים או כל 	 

חומר דליק אחר בתא המנוע. הדבר 
עלול לגרום לשרפה.

סגירת מכסה המנוע
לפני סגירת מכסה המנוע, בדוק ש:. 1

 כל מכסי המילוי שבתא המנוע מותקנים 	 
כהלכה.

חובה להוציא כפפות, שטיחונים או 	 
כל חומר דליק אחר מתא המנוע.

החזר את מוט התמיכה לתוך התפס כדי . 2
למנוע את רעידתו.

הורד את מכסה המנוע עד לגובה של . 3
כ-30 ס"מ מעל מצב הסגירה ושחרר 

אותו. ודא שהוא ננעל במקומו.
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דלתית מילוי הדלק
אזהרה

תדלוק
אם דלק בלחץ מתיז החוצה, הוא 	 

עלול לכסות את בגדיך או עורך; 
הדבר עלול לגרום לשרפה ולכוויות. 
הסר תמיד את מכסה הדלק בזהירות 
ולאט. אם המכסה מאוורר את מכל 
הדלק או אם אתה שומע רעש נשיפה, 
המתן עד שיחלוף לפני הסרת המכסה 

במלואו.
לאחר 	  דלק  למלא  תמשיך  אל 

שמשאבת הדלק הפסיקה אוטומטית 
את פעולתה.

בדוק תמיד שמכסה הדלק סגור 	 
היטב כדי למנוע שפיכת דלק במקרה 

של תאונה.

סגירת דלתית מילוי הדלק
כדי להתקין את המכסה, סובב אותו עם . 1

כיוון השעון עד להישמע נקישות. הדבר 
מציין שהמכסה סגור היטב.

סגור את דלתית מילוי הדלק ולחץ עליה . 2
כדי לוודא שהיא סגורה היטב.

מידע  
אם דלתית מילוי הדלק אינה נפתחת בגלל 
הצטברות של קרח עליה, הכה בעדינות או 
לחץ עליה כדי לשבור את הקרח ולשחרר 
אותה. אל תפתח אותה בכוח. אם יש צורך 
בכך, רסס נוזל הפשרת קרח מאושר על 
הדלתית )אין להשתמש בנוזל למניעת קפיאה 
למצנן( או הזז את הרכב למקום חם ואפשר 

לקרח להפשיר.

צד הנהג 	

פתח את דלת הנהג לפני פתיחת דלתית 
מילוי הדלק

דומם את המנוע. 1
פתח את דלתית מילוי הדלק )1( במלואה . 2

ומשוך אותה החוצה.
סובב את מכסה מכל הדלק נגד כיוון . 3

השעון כדי לפתוח אותו.
תדלק את הרכב.. 4
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)המשך(
פריקת חשמל סטטי מהמכל עלולה 
להצית אדי דלק ולגרום לשרפה. 
לאחר התחלת התדלוק, גע ברכב 

עד לסיומו.
השתמש רק במכלי דלק ניידים 
 מפלסטיק המיועדים להובלה ואחסון 

סולר.
אין להשתמש בטלפון נייד במהלך 	 

התדלוק. זרם חשמלי ו/או הפרעות 
אלקטרוניות של טלפונים ניידים 
 עלולות להצית את אדי הדלק ולגרום 

לשרפה.
דומם תמיד את המנוע בעת התדלוק. 	 

ניצוצות הנפלטים מרכיבים חשמליים 
הקשורים למנוע עלולים להצית את 
אדי הדלק ולגרום לשרפה. בסיום 
התדלוק, ודא שמכסה המכל ודלתית 
המכל סגורים היטב לפני התנעת 

המנוע.
)המשך(

)המשך(
אל תחזור אל תוך הרכב לאחר 	 

שהתחלת בתדלוק כיוון שאתה עלול 
ליצור חשמל סטטי על ידי נגיעה, 
שפשוף או החלקה על חפץ כלשהו 
או בד )פוליאסטר, סטן, ניילון וכו'( 
המסוגלים ליצור חשמל סטטי. פריקת 
חשמל סטטי עלולה להצית אדי דלק 
ולגרום לכוויה במהירות. אם אתה 
חייב לחזור לרכב, עליך למנוע שוב 
את האפשרות לפריקת חשמל סטטי 
על ידי נגיעה בחלק מתכתי אחר של 
הרכב, הנמצא במרחק בטוח מפתח 
מילוי הדלק, צינור המילוי או מקור 

סולר אחר.
בעת השימוש במכל דלק נייד מאושר, 	 

זכור להציב את המכל על פני הקרקע 
לפני התדלוק.

)המשך(

אזהרה
סכנות במהלך התדלוק

דלקי רכב הם חומרים דליקים. שים 
לב להנחיות שלהלן בעת התדלוק. 
אי ציות להנחיות אלה עלול לגרום 
לחבלה גופנית קשה, לכוויות קשות 
או למוות כתוצאה משרפה או פיצוץ.

קרא ופעל בהתאם לכל האזהרות 	 
שבתחנת הדלק.

לפני שתיגע בצינור המילוי, עליך 	 
למנוע את האפשרות לפריקת חשמל 
סטטי על ידי נגיעה בחלק מתכתי 
אחר של הרכב, הנמצא במרחק בטוח 
מפתח מילוי הדלק, צינור המילוי או 

מקור דלק אחר.
)המשך(
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דלתית מילוי תמיסת אוריאה
צד הנוסע 	

נורית האזהרה של מפלס תמיסת האוריאה 
נדלקת כאשר נפח תמיסת האוריאה במכל 
יורד מתחת ל-12%. אם לא תוסיף תמיסת 
אוריאה כאשר כמות תמיסת האוריאה במכל 
יורדת מתחת ל-6%, נורית האזהרה של 
תמיסת האוריאה תתחיל להבהב. כאשר 
כמות תמיסת האוריאה שבמכל יורדת מתחת 
ל-4%, נורית האזהרה של תמיסת האוריאה 
ונורית האזהרה של מערכת האוריאה יהבהבו 

במקביל ומומנט המנוע יוגבל.
כאשר כמות תמיסת האוריאה יורדת מתחת 
ל-1%, שתי הנוריות יהבהבו ומהירות הרכב 

תוגבל.
חובה להוסיף תמיסת אוריאה כאשר נורית 

האזהרה של תמיסת האוריאה דולקת.

הערה
זכור לתדלק את רכבך בהתאם להמלצות 	 

שבסעיף "דרישות דלק" שבפרק 1.
אם עליך להחליף את מכסה מילוי 	 

הדלק, אנו ממליצים להשתמש בחלפים 
הנמצאים במרכז שירות מורשה יונדאי. 
מכסה מילוי דלק לא מתאים עלול לגרום 
לתקלה חמורה במערכת הדלק או 

במערכת בקרת המזהמים.
אל תשפוך דלק על חלקו החיצוני של 	 

הרכב. דלק הנשפך על חלקו החיצוני 
של הרכב עלול לגרום נזק לצבע.

לאחר התדלוק, בדוק שמכסה הדלק 	 
סגור היטב כדי למנוע שפיכת דלק 

במקרה של תאונה.

)המשך(
אין להשתמש בגפרורים או במצית 	 

ואין לעשן או להשאיר סיגריה בוערת 
בתוך רכבך בעת השהייה בתחנת 
הדלק ובמיוחד במהלך התדלוק. דלק 
כלי רכב הוא חומר דליק במיוחד, 
ועלול, בעת הצתתו, לגרום לשרפה.

אם ניצוצות נפלטים במהלך התדלוק, 	 
התרחק מהרכב וצור קשר מיד עם 
מנהל תחנת הדלק ועם תחנת כיבוי 

האש המקומית.
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אזהרה
בעת פתיחת מכסה מכל תמיסת 	 

טמפרטורות  כאשר  האוריאה 
הסביבה גבוהות, אדי אמוניה עלולים 
להשתחרר. לאדי אמוניה ריח חריף 

והם גורמים לגירוי ב:
- עור

- קרומים ריריים
- עיניים

ייתכן שתחוש גירוי בעיניים, באף 
ובגרון, כמו גם שיעול והזלת דמעות.

אין לשאוף אדי אמוניה. אל תאפשר 
לתמיסת האוריאה לבוא במגע עם 
עורך. היא מסוכנת לבריאותך. שטוף 
אזורים נגועים בהרבה מים. אם יש 

צורך בכך, התייעץ עם רופא.
)המשך(

)המשך(
לעולם אין להשתמש בנוזל שאינו 	 

מומלץ כגון סולר, בנזין ואלכוהול 
אלא רק בתמיסת אוריאה העומדת 
ISO22241 או  בדרישות התקן 

.DIN70070
הנהג חייב להשתמש בתמיסת 	 

 SCR-אוריאה כדי שלמערכת ה
תפעל כהלכה. חובה להפעיל את 
הרכב עם תמיסת האוריאה כדי 

לעמוד בתקנות זיהום האוויר.
אם הנהג נוהג ברכב ללא תמיסת 
האוריאה, הדבר עלול להביא לשלילת 
רישיון הרכב ובמדינות מסוימות 
הדבר מהווה עבירה פלילית והנהג 

עלול להיקנס בנהיגה.

כדי לפתוח את דלתית מילוי תמיסת 
האוריאה:

פתח את דלתית מילוי תמיסת האוריאה.. 1
כדי להסיר את המכסה, סובב את מכסה . 2

מכל תמיסת האוריאה נגד כיוון השעון.
מלא כנדרש.. 3

הערה
מלא תמיסת אוריאה כל 10,000 ק"מ.

זהירות
בעת נסיעה ברכב עם תמיסת אוריאה 	 

שנפחה מתחת ל-4%, הספק המנוע 
יוגבל.

מלא במועד
יש למלא תמיסת אוריאה מיד לאחר 
שנורית האזהרה של מפלס תמיסת 
האוריאה נדלקת או מהבהבת, 
אחרת מומנט המנוע או מהירות 

הרכב יוגבלו.
)המשך(
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אזהרה
אם הרכב חנה באזור שבו טמפרטורת 	 

)מתחת  מאוד  נמוכה  הסביבה 
ל-11 מעלות( לפרק זמן ממושך, 
תמיסת האוריאה תקפא במכל 
תמיסת האוריאה. כאשר תמיסת 
האוריאה קפואה, המערכת לא תוכל 
לזהות כהלכה את מפלס תמיסת 
האוריאה עד להפשרתה על ידי 

החימום.
כדי לעמוד בתקנות פליטת המזהמים, 	 

חובה להפעיל את הרכב עם תמיסת 
אוריאה ולמלא תמיסה באופן קבוע.

הערה
תצרוכת תמיסת האוריאה תלויה בתנאי 
הפעולה והנהיגה. אם נורית האזהרה של 
מפלס תמיסת האוריאה נדלקת, עליך למלא 
תמיסת אוריאה לפני מועד השירות הבא.

זהירות
אם תשתמש בתמיסת אוריאה פגומה 
או שאינה מומלצת, הדבר עלול לגרום 
נזק לחלקי הרכב כגון התקן העיבוד. 
אם אתה משתמש בדלק פגום, עצמים 
זרים יצטברו בממיר ה-SCR ויגרמו 

לתקלה או נזק לממיר.
לאחר הוספת תמיסת אוריאה לא 
מתאימה, פנה למרכז השירות הקרוב 

ביותר בהקדם האפשרי.

)המשך(
בעת הטיפול בתמיסת אוריאה במקום 	 

סגור, ודא שהוא מאוורר כהלכה. 
בעת פתיחת מכל תמיסת האוריאה, 
ריח חריף של אדים נפלט החוצה.

הרחק את תמיסת האוריאה מהישג 	 
ידם של ילדים.

כאשר תמיסת האוריאה נשפכת על 	 
הרכב, שטוף את הרכב במים נקיים 

כדי למנוע שיתוך.
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גלגל הגה
גלגל הגה נוטה וטלסקופי

עמוד הגה נוטה מאפשר לך לכוונן את גלגל 
ההגה לפני התחלת הנסיעה. באפשרותך 
גם להרים אותו כדי להגדיל את החלל 
לרגליים בעת היציאה מהרכב והכניסה 

אליו )אם קיים(.

יש לכוונן את גלגל ההגה כך שהוא יהיה 
נוח לנהיגה ויאפשר לך לראות את נוריות 

האזהרה והמדים שבלוח המכשירים.

אזהרה
לעולם אל תכוונן את הזווית ואת 	 

גובה גלגל ההגה במהלך הנהיגה. 
אתה עלול לאבד את השליטה על 
ההגה ולגרום לחבלה גופנית קשה 

או לתאונות.
לאחר הכוונון, דחוף את גלגל ההגה 	 

למעלה ולמטה כדי לוודא שהוא נעול 
במקומו.

הערה
אם רצועת ההינע של מערכת הגה הכוח 
נקרעת או אם יש תקלה במשאבת מערכת 
הגה הכוח, הכוח הדרוש לסובב את גלגל 

ההגה יגדל בצורה משמעותית.

הערה
אם הרכב חונה לפרקי זמן ממושכים במזג 
אוויר קר )מתחת ל- 10°C- (, ייתכן שהכוח 
הדרוש להפעלת גלגל ההגה יהיה גדול 
יותר מיד לאחר התנעת המנוע. הדבר 
נגרם בגלל צמיגות הנוזל העולה ומזג 
האוויר הקר והוא אינו מצביע על תקלה.
במקרה זה, הגבר את מהירות המנוע 
על ידי לחיצה על דוושת ההאצה עד 
ל-1,500 סל"ד ולאחר מכן שחרר אותה 
או הנח למנוע לפעול במצב סרק למשך 

2-3 דקות כדי לחמם את הנוזל.

הגה כוח
הגה הכוח משתמש באנרגיית המנוע כדי 
לסייע לך להפנות את הרכב. אם המנוע 
מודמם או אם מערכת הגה הכוח אינה 
פועלת, ניתן עדיין להפנות את הרכב אולם 

הדבר ידרוש כוח גדול יותר.
אם אתה מבחין בשינוי בכוח הדרוש להפעיל 
את גלגל ההגה במהלך הפעלה רגילה 
ברכב, בדוק את מערכת הגה הכוח במרכז 

שירות מורשה יונדאי.

זהירות
לעולם אל תחזיק את גלגל ההגה בקצה 
מהלכו )סיבובו באופן מלא ימינה או 
שמאלה( למשך יותר מ-5 שניות כאשר 
המנוע פועל. החזקת גלגל ההגה במצב 
זה למשך יותר מ-5 שניות עלולה לגרום 

נזק למשאבת מערכת הגה הכוח.
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זהירות
אל תכה את הצופר בעוצמה כדי 

להפעילו ואל תכה בו באגרופים.
אל תלחץ על הצופר בעזרת חפץ חד.

צופר

כדי להפעיל את הצופר, לחץ סמל הצופר 
שעל גלגל ההגה.

בדוק את הצופר בקביעות כדי לוודא שהוא 
פועל כהלכה.

הערה
כדי להפעיל את הצופר, לחץ על סמל 
הצופר שעל גלגל ההגה )ראה איור(. 
הצופר יפעל רק בעת לחיצה על אזור זה.

כדי לשנות את זווית גלגל ההגה, משוך את 
ידית שחרור הנעילה )1( כלפי מטה, כוונן 
את עמוד ההגה לזווית הרצויה )2( ולגובה 
הרצוי )3, אם קיים( ולאחר מכן הרם את 
ידית שחרור הנעילה כדי לנעול את גלגל 
ההגה במקומו. כוונן את עמוד ההגה למצב 

הרצוי לפני הנהיגה.



3

3

3

3

3

3

3

3

 

3-39

3

בך
רכ

ל 
ש

ת 
חו

הנו
ני 

פיי
מא

מראות
מראה אחורית עם מצב יום/לילה )אם 

קיימת(

לילה

יום

בצע כוונון זה לפני שאתה מתחיל בנסיעה 
וכאשר ידית מצב היום/הלילה נמצאת 

במצב יום.
משוך את ידית מצב היום/הלילה לעברך כדי 
להפחית את הסנוור של הפנסים הראשיים 
של כלי רכב הנמצאים מאחוריך במהלך 

נהיגה בלילה.
זכור שבמצב לילה בהירות המראה האחורית 

יורדת.

אזהרה
אין לשנות את המראה הפנימית ואין 
להתקין מראה פנורמית. הדבר עלול 
לגרום לחבלה במקרה של תאונה או 

התנפחות כרית האוויר.

מראה פנימית אחורית )אם קיימת(
כוונן את המראה האחורית כדי לראות את 
מרכז השמשה האחורית. בצע כוונון זה 

לפני התחלת הנסיעה.

אזהרה
ראות לאחור

אל תניח חפצים במושב האחורי או 
באזור תא המטען כך שיפריעו לשדה 
הראייה שלך דרך השמשה האחורית.

אזהרה
אין לכוונן את המראה האחורית במהלך 
הנסיעה. הדבר עלול לגרום לאיבוד 
השליטה ולתאונה וכתוצאה מכך למוות, 

לחבלה קשה או לנזק לרכוש.
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תצוגה אחורית

מחוון חיישן

כדי להפעיל את המראה האחורית החשמלית:
לחץ על לחצן ההפעלה/הכיבוי )1( כדי 	 

להפעיל את פעולת העמעום האוטומטית. 
נורית החיווי של המראה תידלק.

לחץ על לחצן ההפעלה/הכיבוי כדי לכבות 
את פעולת העמעום האוטומטית. נורית 

החיווי של המראה תכבה.
כברירת מחדל, המראה פועלת בעת 	 

פתיחת מתג ההתנעה.

זהירות
בעת ניקוי המראה, השתמש במטלית 
נייר או בחומר דומה הטבול בחומר 
ניקוי חלונות. אין לרסס חומר ניקוי 
חלונות ישירות על המראה כיוון שהדבר 
יגרום לחדירת נוזל ניקוי אל תוך בית 

המראה.

 )ECM( מראה עם עמעום חשמלי
)אם קיימת(

המראה האחורית החשמלית שולטת 
אוטומטית על הסנוור של הפנסים הראשיים 
של כלי הרכב שמאחוריך במהלך הלילה או 
בתנאי ראות נמוכים. החיישן המותקן על 
המראה מזהה את עוצמת התאורה שסביב 
הרכב, ושולט אוטומטית על סנוור הפנסים 

הראשיים של כלי הרכב שמאחוריך.
כאשר המנוע פועל, הסנוור נשלט אוטומטית 
על ידי החיישן המותקן במראה האחורית.

בעת שילוב ידית ההילוכים למצב R )הילוך 
אחורי( המראה חוזרת אוטומטית למצב 
הבהירות הגבוהה ביותר כדי לשפר את 

נראות הנהגים שמאחורי הרכב.
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זהירות
אם המראה תקועה בקרח, אל תכוונן 
אותה בכוח. השתמש בתרסיס מאושר 
להסרת קרח )לא נוזל למניעת קפיאה 
של המצנן( כדי לשחרר את המנגנון 
הקפוא או הזז את הרכב למקום חם 

והנח לקרח להפשיר.

אזהרה
אין לכוונן או לקפל את מראות הצד 
במהלך הנסיעה. הדבר עלול לגרום 
לאיבוד השליטה ולתאונה וכתוצאה מכך 
למוות, לחבלה קשה או לנזק לרכוש.

אזהרה
מראות אחוריות

מראת הצד הימנית היא מראה 	 
קמורה. במדינות מסוימות, גם מראת 
הצד השמאלית היא מראה קמורה. 
העצמים המופיעים במראה קרובים 

אליך יותר מכפי שהם נראים.
השתמש במראה האחורית הפנימית 	 

או צור קשר עין ישיר כדי לקבוע את 
המרחק בפועל מכלי רכב שאחריך 

בעת מעבר בין נתיבים.

זהירות
אל תגרד קרח מהמראה עצמה; הדבר 
עלול לגרום נזק לזכוכית. אם קרח 
מגביל את תנועת המראה, אל תכוונן 
אותה בכוח. כדי להסיר קרח, השתמש 
בתרסיס להפשרת קרח או בספוג או 

במטלית רכה ומים חמים מאוד.

מראת צד

זכור לכוונן את זוויות המראה לפני התחלת 
הנסיעה.

רכבך מצויד במראת צד חיצונית שמאלית 
וימנית. ניתן לכוונן את המראות מרחוק 
בעזרת המתג. ניתן לקפל את בית המראות 
כדי למנוע נזק במהלך שטיפת הרכב במכונת 
שטיפה אוטומטית או בעת נסיעה ברחוב צר.
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קיפול מראת הצד

סוג ידני
כדי לקפל את מראת הצד, אחוז בבית 
המראה וקפל אותה לעבר חלקו האחורי 

של הרכב.

זהירות
המראות נעצרות כאשר הן מגיעות 	 

לזוויות הכוונון המרביות אולם המנוע 
ממשיך לפעול בעת לחיצה על המתג. 
אל תלחץ על המתג יותר מהדרוש 
אחרת הדבר עלול לגרום נזק למנוע.

אל תנסה לכוונן את מראת הצד 	 
בעזרת ידך. הדבר יגרום נזק לחלקים.

שלט רחוק
מתג המראות החשמליות )אם קיים( 

מאפשר לך לכוונן את מצב מראות הצד 
השמאלית והימנית. כדי לכוונן את מצב 
אחת המראות, הזז את הידית )1( למצב 
R )ימין( או L )שמאל( כדי לבחור במראת 
הצד הימנית או השמאלית ולאחר מכן לחץ 
על הנקודה המתאימה שעל בקרת כוונון 
המראה כדי לכוונן את המראה הרצויה 

למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.
לאחר הכוונון, העבר את הידית למצב סרק 

כדי למנוע כוונון בשוגג.
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לוח מחוונים

מד מהירות מנוע )סל"ד(. 1
מד מהירות. 2
מד טמפרטורת מנוע. 3
מד דלק. 4
נוריות אזהרה וחיווי )אם קיימות(. 5
צג רב-תכליתי )כולל מחשב דרך(. 6

* לוח המחוונים שנמצא ברכב עשוי להיות 
 שונה מזה המתואר באיור.

לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף "מדים" 
שבעמודים הבאים.

	 A סוג

	 B סוג
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מדים ומחוונים
מד מהירות

סוג A )קמ״ש( 	

סוג B )קמ״ש( 	

מד המהירות מציג את מהירות הרכב.
 מד המהירות פועל ביחידות של קילומטרים 

לשעה.

אזהרה
לעולם אל תכוונן את תאורת לוח 
המכשירים במהלך הנהיגה. הדבר 
עלול לגרום לאיבוד השליטה ולתאונה 
וכתוצאה מכך למוות, חבלה קשה או 

נזק לרכוש.

תאורת לוח המכשירים )אם קיימת(

ניתן לכוונן את עוצמת תאורת לוח המכשירים 
על ידי לחיצה על מתג כוונון התאורה )למעלה 
או למטה( לאחר פתיחת מתג ההתנעה 

)מצב ON( והדלקת האורות.
עוצמת התאורה משתנה במהלך לחיצה 

על המתג.
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השתמש במד המהירות כדי לבחור בנקודות 
החלפת ההילוכים המתאימות וכדי למנוע 
ו/או הפעלת המנוע  השתנקות המנוע 

במהירות גבוהה מדי.
מחט מד מהירות המנוע עשויה לנוע מעט 
 ON או ACC כאשר מתג ההתנעה במצב
וכאשר המנוע מודמם. תנועה זו היא תופעה 
רגילה והיא אינה משפיעה על דיוק מד 

מהירות המנוע כאשר המנוע פועל.

זהירות
אין להפעיל את המנוע כאשר מד 
מהירות סיבובי המנוע נמצא באזור 
האדום. הדבר עלול לגרום נזק כבד 

למנוע.

מד מהירות מנוע )סל"ד(
	 A סוג

	 B סוג

מד מהירות המנוע מראה את מהירות המנוע 
בסיבובים לדקה )סל"ד(.

אזהרה
באזורים שבהם יש הגבלת מהירות, 
נמצאים  שבה  בסביבה  לדוגמה 
ילדים, עליך לציית להגבלת המהירות 
הרלוונטית )הגבלת המהירות עשויה 

להשתנות מאזור לאזור(.

מידע  
החוק מחייב להציג את המידע של מד 
המהירות בגופן קטן יותר מזה של מערכת 

הניווט )אם קיימת(.
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מד דלק
	 B סוג 	 A סוג

מד הדלק מציג את כמות הדלק המשוערת 
שנותרה במכל.

זהירות
אל תמשיך בנהיגה אם המנוע התחמם. 
אם רכבך מתחמם, עיין בסעיף "אם 

המנוע מתחמם" שבפרק 6.
אם מחט המד נעה מעבר לאזור הטווח 
הרגיל ולעבר האזור האדום, הדבר 
מציין שהמנוע מתחמם ונזק עלול 

להיגרם למנוע.

אזהרה
לעולם אל תפתח את מכסה המצנן 
כאשר המנוע חם. נוזל קירור המנוע 
נמצא תחת לחץ ועלול לגרום לכוויות 
קשות. המתן עד להתקררות המנוע 

לפני הוספת נוזל קירור למכל.

מד טמפרטורת מנוע
	 B סוג 	 A סוג

מד זה מראה את טמפרטורת נוזל הקירור 
של המנוע כאשר מתג ההתנעה במצב 

ON )פועל(.
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זהירות
זכור למלא את הדלק המתאים 	 

)סולר(.
זכור לנעול את מכסה מילוי הדלק 	 

בעזרת המפתח לאחר מילוי הדלק 
המתאים.

זהירות
הימנע מנהיגה ברכב כאשר מפלס 
הדלק במכל נמוך מאוד. נסיעה ברכב 
עד להתרוקנותו המוחלטת של מכל 
הדלק עלולה לגרום לאי סדירות בפעולת 

המנוע ולנזק לממיר הקטליטי.

אזהרה
אדי דלק הם מסוכנים. לפני התדלוק, 
דומם תמיד את המנוע ולעולם אל 
תאפשר לניצוצות או ללהבות גלויות 
להתקרב לאזור פתח המילוי. אם עליך 
להחליף את מכסה הדלק, אנו ממליצים 
לך להחליפו במרכז שירות מורשה 
יונדאי. אם אתה פותח את מכסה מילוי 
הדלק כאשר טמפרטורות הסביבה 
גבוהות, אתה עלול לשמוע רחש של 
שחרור לחץ. זו תופעה רגילה והיא 

אינה מצביעה על תקלה.
סובב את מכסה מילוי הדלק לאט בעת 

פתיחתו.

מידע  
נפח מכל הדלק מופיע בפרק 8.	 
מד הדלק מצויד גם בנורית אזהרה למפלס 	 

דלק נמוך, הנדלקת כאשר מכל הדלק 
עומד להתרוקן.

בשיפועים או בעקומות, מחט מד הדלק 	 
עשויה לנוע או נורית האזהרה של מפלס 
הדלק הנמוך עלולה להידלק מוקדם 

מהרגיל בגלל תנועת הדלק במכל.

אזהרה
מד דלק

התרוקנות מכל הדלק עלולה לחשוף 
את נוסעי הרכב לסכנה.

חובה לעצור ולתדלק בהקדם האפשרי 
אם נורית האזהרה נדלקת או כאשר 

מד הדלק מתקרב למפלס O )ריק(.
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הטמפרטורה החיצונית בצג עשויה שלא 
להשתנות מיד בדומה למד טמפרטורה 

רגיל כדי למנוע הסחת דעתו של הנהג.
ניתן לשנות את יחידות הטמפרטורה )צלזיוס 
 "User Settings" או פרנהייט( דרך מצב

.LCD-הגדרות משתמש( שבצג ה(

לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף "צג * 
LCD" שבפרק זה.

טמפרטורה חיצונית
	 B סוג 	 A סוג

מד זה מראה את הטמפרטורות החיצוניות 
.1°C הנוכחיות בקפיצות של

 - -40°C - 60°C :טווח הטמפרטורה

מד מרחק מצטבר
	 B סוג 	 A סוג

מד המרחק המצטבר מראה את המרחק 
הכולל שהרכב עבר ויש להשתמש בו כדי 

לקבוע איזה טיפול שוטף יש לבצע.
 טווח מד המרחק המצטבר: - 

1,999,999 - 0 קילומטרים.
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שעון
	 B סוג 	 A סוג

מציג את השעה. ניתן להציג את השעה 
בשעון של 12 או 24 שעות. ניתן לכוונן את 

השעה בהתאם לצורך.
DTG כאשר 	  ידי  השעה נקבעת על 

כאשר התצוגה  מופעלת.   המערכת 
"-- : --" מופיעה, יש שגיאת תקשורת.

כאשר מערכת ה-DTG אינה פועלת, 	 
השעה נקבעת על ידי לוח המחוונים.

DTG : טכוגרף דיגיטלי* 

מחוון החלפת הילוכים
	 B סוג 	 A סוג

מחוון זה מציין את ההילוך הנוכחי ואת 
מועדי העלאת הילוך במהלך הנהיגה כדי 

לחסוך בדלק.
 הורדת הילוך:	 

6, ↑ ,5, ↑ ,4, ↑ ,3, ↑ ,2 , ↑ ,1 

לדוגמה
 :  מציין שיש להעלות להילוך שלישי 
)ידית ההילוכים נמצאת כעת בהילוך 

שני או ראשון(.

כאשר המערכת אינה פועלת כהלכה, המחוון 
אינו מוצג.
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צג רב-תכליתי )אם קיים(
תצוגה ראשית

הסברסמלמצבים

מחשב דרך
  או  

מצב זה מציג את נתוני הנסיעה כגון מד המרחק המתאפס, תצרוכת הדלק 
וכו'. לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף "מחשב דרך" שבפרק זה.

מצב זה מציג את מצב מערכת בקרת השיוט )CC( או מערכת בקרת השיוט נתוני נהיגה )אם קיימים(
)LDWS(. לקבלת פרטים נוספים, עיין בפרק 5.

AVN )אם קיים(
 , USB/מצב זה מציג את מצב מערכת השמע/וידאו )רדיו, נגן תקליטורים

AUX וכו'(.

 )TBT( הנחיות ניווט 
מצב זה מציג את מצב מערכת הניווט.)אם קיימות(

מידע

מצב זה מספק מידע על מועד השירות והוא כולל הודעות אזהרה הקשורות 	 
לניתוק הנורה.

הוא מצביע על תקלות במערכת כגון תצרוכת הדלק, מונה שעות פעולת 	 
המנוע במצב סרק ויחידות הבקרה האלקטרוניות העיקריות.

במצב זה באפשרותך לשנות את הגדרות הדלתות, הפנסים וכו'.הגדרות משתמש

כדי לשלוט על מצבי ה-LCD, עיין בסעיף "בקרת צג LCD" שבפרק זה.* 
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תיאור הפעולה

תפריט ראשי
תפריט משנה

A סוגB סוג

Trip computer )מחשב דרך(

)A מד מרחק מתאפס( Trip A

)B מד מרחק מתאפס( Trip B

Range )טווח(

.Avg. Fuel Eco )תצרוכת דלק ממוצעת(
.Inst. Fuel Eco )תצרוכת דלק נוכחית(

UREA gauge )שימוש בתמיסת אוריאה(

 Inst. Fuel Eco. / Ave. Fuel Eco. / Range
)טווח/תצרוכת דלק ממוצעת/נוכחית(

UREA gauge )שימוש בתמיסת אוריאה(

 Elapsed Time / Average speed / Trip A
)מד מרחק מתאפס A/מהירות ממוצעת/

הזמן שחלף(
 Elapsed Time / Average speed / Trip B

)מד מרחק מתאפס B/מהירות ממוצעת/
הזמן שחלף(

AUTO STOP )הדממה אוטומטית(

-Drive Info )נתוני נהיגה(
LDWS )מערכת אזהרת מעבר נתיב( 

CC )בקרת שיוט(

AVN )שמע וניווט(-AVN )שמע וניווט(

TBT NAVI )הנחיות ניווט(-TBT )הנחיות ניווט(
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תפריט ראשי
תפריט משנה

A סוגB סוג

 Information
)מידע(

 Service
)שירות(

Warning message )הודעת אזהרה(

Service notifications )הודעות שירות(

Warning message )הודעת אזהרה(

Service notifications )הודעות שירות(

 Drive Info.
)נתוני נהיגה(

T.F.C( Total Fuel Consumption( )תצרוכת 
דלק כוללת(

T.I.T( Total Idle RPM Time( )זמן פעולה כולל 
במצב סרק(

Average Speed )מהירות ממוצעת(

Elapsed Time )הזמן שחלף(
AUTO STOP )הדממה אוטומטית(

T.F.C( Total Fuel Consumption( )תצרוכת 
דלק כוללת(

T.I.T( Total Idle RPM Time( )זמן פעולה כולל 
במצב סרק(

 Diagnostics
)אבחון(

ABS/VDC
CM

SJB

CLUSTER )לוח מחוונים(

LDWS

ACU )יחידת בקרת אזעקה(

ABS/VDC
CM

SJB

CLUSTER )לוח מחוונים(

LDWS

ACU )יחידת בקרת אזעקה(
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תפריט ראשי
תפריט משנה

A סוגB סוג

 Set
)הגדרה(

Door )דלת(

Automatic door lock )נעילת דלתות אוטומטית תלוית מהירות(
Automatic door unlock )שחרור נעילת דלתות אוטומטית )בעת הוצאת מפתח )מתג התנעה 

כבוי(, שחרור נעילת דלתות בנסיעה((

Light )אורות(

Head Lamp delay )השהיית פנסים ראשיים(
Welcome Light )תאורת כניסה(

Auto Triple Turn )הפעלה אוטומטית של פנסי האיתות שלוש פעמים(
External Lamp Check* )בדיקה של הפנסים החיצוניים(

Sound Settings )הגדרות שמע, רמה 1-3, כבוי(Sound )שמע(

Cluster )לוח 
מחוונים(

Shift Indicator )מחוון החלפת הילוכים, פועל/כבוי(

Unit Settings )הגדרות יחידות, שעון 12 או 24 שעות, יחידות טמפרטורה - צלזיוס או פרנהייט(

AFC Settings )הגדרות AFC - איפוס אוטומטי, איפוס ידני(

Language Settings )הגדרות שפה - אנגלית, גרמנית וכו'(

Current Time )00:00( )שעה נוכחית(

Alarm )אזעקה - זמן אזעקה, מהירות סרק, זמן כיבוי - פועל/כבוי(
 Equipment

 Cycle
)מחזור ציוד - 
טיפול שוטף(

Engine Oil )שמן מנוע - כבוי, פועל, לפי מרחק(
Fuel Filter )מסנן דלק - כבוי, פועל, לפי מרחק(

User Menu )תפריט משתמש - כבוי, פועל, לפי מרחק(

מנטר את כל הפנסים החיצוניים למעט פנסי הנסיעה לאחור.* 
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מידע AV )אם קיים(

מצב זה מציג את מצב מערכת השמע/וידאו 
)רדיו, נגן תקליטורים, AUX , USB וכו'(.

מצב מידע נהיגה )אם קיים(

מצב זה מציג את מצב מערכת בקרת השיוט 
או LDWS. לקבלת פרטים נוספים, עיין 

בפרק 5.

מחשב דרך
	 B סוג 	 A סוג

הצגת מידע הקשור לנהיגה כגון מרחק 
הנסיעה, תצרוכת הדלק הממוצעת וכו'. 
לקבלת פרטים, עיין בסעיף "מחשב דרך" 

שבפרק 3.



3

3

3

3

3

3

3

3

 

3-55

3

בך
רכ

ל 
ש

ת 
חו

הנו
ני 

פיי
מא

הערה
אם אחד התנאים שלהלן מתקיים, קריאת 

מד המרחק לא תהיה נכונה.
כבל המצבר מנותק.- 
מתג הנתיך כובה.- 
המצבר התרוקן.- 

מצב מידע
Service required )יש צורך 

בשירות(
	 B סוג 	 A סוג

אם לא טיפלת ברכבך בהתאם לתוכנית מועדי 
 "Service required" השירות, ההודעה
)יש צורך בשירות( מופיעה למשך כמה 
שניות כאשר אתה פותח את מתג ההתנעה 

.)ON מצב(

הנחיות ניווט )אם קיימות(

מצב זה מציג את מידע מערכת הניווט.
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מצב הגדרות משתמש
Description )תיאור(
	 B סוג 	 A סוג

במצב זה באפשרותך לשנות את הגדרות 
הדלתות, הפנסים וכו'.

Diagnostics )אבחון(
	 B סוג 	 A סוג

מנטר ומאבחן תקלות מכל אחת מיחידות 
הרכב, מציג מידע כגון מספר התקלות 

וקוד התקלה.

Drive Info )נתוני נהיגה(
	 A סוג

	 B סוג

מציינים את תצרוכת הדלק הכוללת ואת 
מספר השעות הכולל שבהן המנוע פעל 

במצב סרק.
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Sound )שמע(
ניתן לכוונן את עוצמת השמע מ-0 )כבויה( ל-3.

Cluster )לוח מחוונים(
Shift gear )החלפת הילוכים(

הפעלה או כיבוי.

Unit settings )הגדרות יחידה(
יחידות שעון

ניתן לבחור בשעון 12 או 24 שעות.

Temperature unit )יחידת טמפרטורה(

ניתן לבחור ביחידות הטמפרטורה )צלזיוס 
או פרנהייט(.

Light )אורות(
Head Lamp Delay )השהיית פנסים 

ראשיים( )אם קיימת(
 בחירה בפעולה זו תפעיל את השהיית הפנסים 

הראשיים.

Welcome Light )תאורת כניסה( )אם 
קיימת(

בעת בחירה בפעולה זו, הפנסים הראשיים 
מופעלים אוטומטית בעת הכניסה לרכב.

Auto Triple Turn )הפעלה אוטומטית של 
פנסי האיתות שלוש פעמים( )אם קיימת(

בעת בחירה בפעולה זו פנסי האיתות יפעלו 
אוטומטית שלוש פעמים.

External Lamp Check )בדיקה של 
הפנסים החיצוניים( )אם קיימת(

בעת בחירה בפעולה זו, הפנסים החיצוניים 
מופעלים אוטומטית. 

*  מנטרת את כל הפנסים החיצוניים למעט 
פנסי הנסיעה לאחור.

Door )דלת(
Auto Door Lock )נעילה אוטומטית של 

הדלתות( )אם קיימת(
Off )כבוי(:	 

הדלתות  של  האוטומטית  הנעילה 
מנוטרלת.

Enable on speed )הפעלה תלוית 	 
מהירות(:

כל הדלתות יינעלו אוטומטית כאשר 
מהירות הרכב מגיעה ל-15 קמ"ש.

Auto Door Unlock )שחרור נעילה 
אוטומטית של הדלתות( )אם קיים(

Key Out or Power Off )הוצאת מפתח 	 
או כיבוי מתג התנעה(:

נעילת כל הדלתות תשתחרר אוטומטית 
בעת הוצאת המפתח ממתג ההתנעה 

או בעת כיבויו.
Driver Door Unlock )שחרור נעילה 	 

אוטומטית של דלת נהג(:
נעילת כל הדלתות תשתחרר אוטומטית 

אם נעילת דלת הנהג משתחררת.
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הודעות אזהרה
במקרים שלהלן, הודעת האזהרה מופיעה 
למשך 10 שניות. הודעות מסוימות יישמרו 
בקבוצת המידע לאחר כמה שניות של הצגה 

כדי שניתן יהיה להציגן בעתיד.

Equipment Cycle )מחזור ציוד - 
טיפול שוטף(

Engine oil, fuel filter )שמן מנוע, 
מסנן דלק(

ניתן להפעיל/לכבות את התראת הטיפול 
השוטף. כמו כן, ניתן להגדיר את מרווח 
להצגת התראת החלפת  עד  הנהיגה 

שמן/מסנן.

User Menu )תפריט משתמש(
 LCD-הודעת הטיפול השוטף מופיעה בצג ה

כברירת מחדל.

)AFC הגדרת( AFC setting
ניתן לבחור באיפוס אוטומטי או ידני.

AFC : תצרוכת דלק ממוצעת* 

Language setting )הגדרת שפה(
ניתן לבחור בשפת צג ה-LCD המועדפת.

Current time )שעה נוכחית(
ניתן לכוונן את השעה.

Alarm )אזעקה(
ניתן לכוונן את ההתראה, זמן הפעולה 

במצב סרק וזמן ההפסקה.
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מערכת עזר לחניה )PAS( )אם 
קיימת(

	 B סוג

כאשר המנוע פועל וחיישן ה-PAS מזהה 
מכשול בעת נסיעה לפנים או לאחור, מערכת 
ה-PAS מעדכנת את הנהג בדבר מיקום 

המכשול ומרחק הרכב ממנו.
לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "מערכת 

העזר לחניה" שבפרק 3.

Doors open )דלתות פתוחות(
	 B סוג 	 A סוג

מחוון זה מציג אילו דלתות פתוחות.

 CHECK( Lamp disconnection
LAMP( )ניתוק נורה - בדוק נורה(

	 B סוג 	 A סוג

מחוון זה מציג איזו נורה מנותקת.
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Alarm time )זמן התראה(
	 B סוג 	 A סוג

הצגת זמן ההתראה כפי שהוגדר במצב 
הגדרות המשתמש.

Illumination )תאורה( )אם קיימת(
	 B סוג 	 A סוג

עוצמת תאורת לוח המכשירים מופיעה 
בעת כוונונה בעזרת מתג בקרת התאורה.

DPF Check )בדוק DPF( )אם קיים(
	 B סוג 	 A סוג

הודעת האזהרה מוצגת כאשר יש בעיה 
ב-DPF שברכבך. במקרה זה, אנו ממליצים 
לבדוק את מערכת ה-DPF במרכז שירות 

מורשה יונדאי.

DPF: מסנן חלקיקים במנוע דיזל* 
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מחשב דרך )אם קיים(
סקירה
תיאור

מחשב הדרך כולל מיקרו מעבד הנשלט 
על ידי מערכת המידע לנהג והמציג מידע 

הקשור לנהיגה.

(  לחצן לשינוי המצבים. 1 (
(  לחצן הזזה לשינוי הפריטים. 2 (
(  לחצן בחירה/איפוס. 3 (

Brake time )זמן הפסקה(
	 B סוג 	 A סוג

הצגת זמן ההפסקה כפי שהוגדר במצב 
הגדרות המשתמש.

Excessive Idle RPM )פעולת מנוע 
במצב סרק(

	 B סוג 	 A סוג

הצגת זמן פעולת המנוע במצב סרק כפי 
שהוגדר במצב הגדרות המשתמש.
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מצב מחשב דרך )רגיל(	 

מרחק נסיעה עד להתרוקנות 
A המכל

B מרחק נסיעה

מרחק נסיעה עד 
להתרוקנות המכל

תצרוכת דלק ממוצעת

תצרוכת דלק רגעית

מד תמיסת אוריאה *1

באפשרותך לבדוק את מהירות הנסיעה * 
הממוצעת/הזמן שחלף/הזמן הכולל 

בהדממה אוטו'*2 בקבוצת המידע.
SCR-1: בעת הפעלת מערכת ה*

ISG-2 : בעת הפעלת מערכת ה*

מצבי מחשב הדרך
מצב מחשב הדרך משתנה כדלקמן בעת 

לחיצה קצרה על הלחצן.
מצב מחשב דרך )מתקדם(	 

המרחק עד להתרוקנות המכל/
תצרוכת דלק ממוצעת/תצרוכת 

דלק נוכחית

מד תמיסת אוריאה *1

/A מרחק עד להתרוקנות המכל 
מהירות נסיעה ממוצעת A/הזמן 

A שחלף

/B מרחק עד להתרוקנות המכל 
מהירות נסיעה ממוצעת B/הזמן 

B שחלף

סה"כ זמן הדממה אוטו' *2

SCR-1 : בעת הפעלת מערכת ה*

ISG-2: בעת הפעלת מערכת ה*

הערה
חלק מנתוני הנהיגה השמורים במחשב 
הדרך )לדוגמה מהירות נסיעה ממוצעת( 

מתאפסים בעת ניתוק המצבר.
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מהירות נסיעה ממוצעת )2(
מהירות הנסיעה הממוצעת מחושבת לפי 	 

מרחק הנסיעה הכולל וזמן הנסיעה מרגע 
האיפוס האחרון של המהירות הממוצעת 

של הרכב.
טווח מהירות: 0-999 קמ"ש- 

כדי לאפס את מהירות הנסיעה הממוצעת, 	 
לחץ על הלחצן SET למשך יותר משנייה 
אחת כאשר מהירות הנסיעה הממוצעת 

מוצגת.

הערה
גם אם הרכב אינו בתנועה, מהירות 
הנסיעה הממוצעת ממשיכה להתעדכן 

כאשר המנוע פועל.

מרחק נסיעה / מהירות נסיעה 
ממוצעת / הזמן שחלף

מרחק נסיעה )1(
	 B סוג 	 A סוג

מצב זה מציג את מרחק הנסיעה הכולל 
ממצב ברירת המחדל )0.0(

לחיצה על הלחצן "Select" )בחירה( למשך 	 
שנייה אחת או יותר, כאשר מרחק הנסיעה 
מוצג, תאפס אותו. היא גם תאפס את 
שעות הנסיעה ואת המהירות הממוצעת 

.)B סוג(
מרחק הנסיעה: 9,999.9 - 0.0  ק"מ	 

כאשר צג ה-LCD נמצא במצב מחשב דרך, 
ניתן לשנות את מצב מחשב הדרך על ידי 

.) לחיצה על הלחצן )
( באפשרותך  על ידי לחיצה על הלחצן )

לבחור את מצב מחשב הדרך הרצוי.

כדי לשלוט על מצבי ה-LCD, עיין בסעיף * 
"בקרת צג LCD" שבפרק זה.
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הערה
אם הרכב אינו עומד על משטח ישר או 	 

אם המצבר נותק, המרחק עד להתרוקנות 
המכל לא יפעל כהלכה.

המרחק עד להתרוקנות המכל עשוי 	 
להשתנות ממרחק הנסיעה בפועל כיוון 
שזו הערכה בלבד של מרחק הנסיעה 

הזמין. 
ייתכן שמחשב הדרך לא יזהה את כמות 	 

הדלק במכל אם נוספו פחות מ-6 ליטרים 
של דלק למכל.

תצרוכת הדלק והמרחק עד להתרוקנות 	 
המכל עשויים להשתנות משמעותית על 
בסיס תנאי הנהיגה, סגנונות הנהיגה 

ומצב הרכב.

חיסכון בדלק 
מרחק נסיעה עד להתרוקנות 

המכל )1(
	 B סוג 	 A סוג

המרחק עד להתרוקנות המכל הוא המרחק 	 
המשוער שהרכב יכול לעבור עם כמות 

הדלק שנותרה במכל.
מרחק הנסיעה: 9,999 - 50 ק"מ- 

אם המרחק המשוער הוא מתחת ל-50 ק"מ, 	 
מחשב הדרך יציג את הערך "---".

הזמן שחלף )3(
הזמן שחלף הוא זמן הנסיעה הכולל 	 

מרגע איפוסו האחרון.
 -00:00 - 99:59 :)hh:mm( טווח הזמן

כדי לאפס את הזמן שחלף, לחץ על הלחצן 	 
SET למשך יותר משנייה אחת כאשר 

הזמן שחלף מוצג.

הערה
גם אם הרכב אינו בתנועה, הזמן שחלף 

ממשיך להתעדכן כאשר המנוע פועל.
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מידע  
כאשר תצרוכת הדלק הממוצעת מוגדרת 
להתאפס אוטומטית במצב הגדרות משתמש, 
תצרוכת הדלק הממוצעת ומד הדלק עשויים 
להתאפס אוטומטית בעת נהיגה בשיפוע או 
בעת נסיעה על כביש ישר מיד אחרי יציאה 
מעלייה או ירידה. מצבים מסוג זה גורמים 
לדלק שבמכל "לקפוץ" והמערכת עשויה 
לזהות את המצב בטעות כתדלוק. לכן, היא 
מתאפסת אוטומטית לברירת המחדל. זו לא 

בעיה במערכת.
כאשר פעולת האיפוס האוטומטי מבוטלת 
במצב הגדרות משתמש, תצרוכת הדלק 

הממוצעת לא תתאפס עוד אוטומטית.

איפוס אוטומטי
תצרוכת הדלק הממוצעת תתאפס )---( 
כאשר מהירות הרכב עולה על 1 קמ"ש 

לאחר תדלוק של יותר מ-6 ליטרים.

הערה
תצרוכת הדלק הממוצעת לא תוצג אם הרכב 
לא עבר 300 מטרים לפחות מרגע פתיחת 

מתג ההתנעה.

תצרוכת דלק ממוצעת )2(
תצרוכת הדלק הממוצעת מחושבת לפי 	 

מרחק הנסיעה הכולל ותצרוכת הדלק 
מרגע האיפוס האחרון של תצרוכת הדלק 

הממוצעת.
טווח תצרוכת הדלק: 99.9 - 0.0 ק"מ/ל' - 

)ל'/100 ק"מ(
ניתן לאפס את תצרוכת הדלק הממוצעת 	 

בצורה ידנית או אוטומטית.

איפוס ידני
הדלק  תצרוכת  את  ידנית  לאפס  כדי 
הממוצעת, לחץ על הלחצן SET למשך 
יותר משנייה אחת כאשר תצרוכת הדלק 

הממוצעת מוצגת.
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זהירות
בעת נסיעה ברכב עם תמיסת אוריאה 	 

שנפחה מתחת ל-4%, הספק המנוע 
יוגבל.

לעולם אין להשתמש בנוזל שאינו 	 
מומלץ כגון סולר, בנזין ואלכוהול 
אלא רק בתמיסת אוריאה העומדת 
ISO22241 או  בדרישות התקן 

.DIN70070

זהירות
אם תשתמש בתמיסת אוריאה פגומה 
או שאינה מומלצת, הדבר עלול לגרום 
נזק לחלקי הרכב כגון התקן העיבוד. 
אם אתה משתמש בדלק פגום, עצמים 
זרים יצטברו בממיר ה-SCR ויגרמו 

לתקלה או נזק לממיר.

מד תמיסת אוריאה )אם קיים(
	 B סוג 	 A סוג

מד תמיסת האוריאה מציג את כמות תמיסת 
האוריאה המשוערת שנותרה במכל.

תצרוכת דלק רגעית )3(
מצב זה מציג את תצרוכת הדלק הרגעית 	 

במהלך הדקות האחרונות של הנהיגה 
כאשר מהירות הרכב גבוהה מ-10 קמ"ש.

טווח תצרוכת הדלק:- 
20 - 0 ק"מ/ל' )ל'/100 ק"מ(
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נוריות אזהרה וחיווי
 נורית אזהרת 

חגורת בטיחות 

נורית אזהרה זו מעדכנת את הנהג שחגורת 
הבטיחות אינה חגורה.

לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף 
"חגורות בטיחות" שבפרק 2.

מידע נהיגה
	 B סוג

מידע הנהיגה עשוי להופיע בלוח המחוונים 
למשך כמה שניות לאחר הדממת המנוע.
כאשר אין מספיק דלק במכל, ההודעה 
"Low Fuel" )מפלס דלק נמוך( תופיע 

בצג. במקרה זה, תדלק מיד.

סה"כ זמן הדממה אוטומטי
	 B סוג 	 A סוג

כאשר פעולת ההדממה האוטומטי מופעלת, 
הצגת סה"כ זמן ההדממה האוטומטי בצג 

.LCD-ה
טווח זמן הדממה: 00:00-99:59:59

לחץ על הלחצן "Select" )בחירה( למשך 
שנייה אחת או יותר כדי לאפס את סה"כ 

זמן ההדממה האוטומטי.
לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "מערכת 

ה-ISG )עצור וסע(" שבפרק 5.
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מפלס דלק נמוך
נורית אזהרה

נורית אזהרה זו נדלקת:
כאשר מכל הדלק עומד להתרוקן.

נורית אזהרה זו מהבהבת:
כאשר חיישן הדלק מנותק.

אם מכל הדלק עומד להתרוקן:
הוסף דלק בהקדם האפשרי.

הערה  )---( - מפלס דלק נמוך
נהיגה כאשר נורית אזהרת מפלס דלק 
נמוך דולקת או כאשר מפלס הדלק מתחת 
לסימון 0 או E עלולה לגרום לאי סדירות 
בפעולת המנוע ונזק לממיר הקטליטי 

)אם קיים(.

נורית אזהרת כרית אוויר 
)אם קיימת(

נורית אזהרה זו נדלקת:
כאשר אתה מסובב את מתג ההתנעה 	 

למצב ON  )פועל(.
היא נדלקת למשך כ-6 שניות ולאחר - 

מכן כבה.
 	.SRS-כאשר יש תקלה במערכת ה

במקרה זה, אנו ממליצים לך להביא את 
הרכב לבדיקה במרכז שירות מורשה 

יונדאי.

נורית אזהרת 
התחממות מנוע

מראה את טמפרטורת נוזל הקירור. כאשר 
הטמפרטורה מעל הטווח הרגיל, נורית 

אזהרה טמפרטורת המנוע נדלקת.
כאשר יש שגיאת תקשורת, נורית אזהרת 

טמפרטורת המנוע מהבהבת.

אזהרה
כאשר נורית אזהרת טמפרטורת המנוע 

נדלקת, המנוע התחמם. 
עיין בפרק 6, "מה לעשות במקרה 

חירום".
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נורית חיווי אורות מעבר 
)"נמוכים"( )אם קיימים(

נורית חיווי זו נדלקת:
כאשר הפנסים הראשיים דולקים.	 

נורית חיווי אורות דרך 
)"גבוהים"(

נורית חיווי זו נדלקת:
כאשר הפנסים הראשיים דולקים במצב 	 

אורות דרך )"גבוהים"(
כאשר הנהג מושך את ידית האיתות 	 

למצב עקיפה.

אזהרה
אין להשתמש באורות הדרך )"גבוהים"( 
כאשר יש כלי רכב אחרים בדרך. 
השימוש באורות הדרך )"גבוהים"( 
עלול לפגוע בראיית הנהגים האחרים.

נורית חיווי פנס איתות

נורית חיווי זו מהבהבת:
כאשר אתה מפעיל את פנסי האיתות.	 

אם אחד מהתנאים שלהלן מתקיים, ייתכן 
שיש תקלה במערכת האיתות. במקרה זה, 
אנו ממליצים להביא את הרכב לבדיקה 

במרכז שירות מורשה יונדאי.
נורית החיווי אינה מהבהבת אלא דולקת.- 
נורית החיווי מהבהבת בתדירות - 

גבוהה יותר.
נורית החיווי אינה נדלקת כלל.- 

נורית חיווי משבת מנוע 
)אימובילייזר( )אם קיים(

נורית חיווי זו נדלקת:
כאשר הרכב מזהה כהלכה את משבת 
המנוע )אימובילייזר( שבמפתח שלך כאשר 

מתג ההתנעה במצב ON )פועל(.
ברגע זה באפשרותך להתניע את המנוע.- 
נורית החיווי כבה לאחר התנעת המנוע.- 

נורית חיווי זו מהבהבת:
כאשר יש תקלה במערכת משבת המנוע 

)אימובילייזר(. 
במקרה זה, אנו ממליצים להביא את הרכב 

לבדיקה במרכז שירות מורשה יונדאי.
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נורית אזהרת מפלס נוזל 
בלמים נמוך

אזהרה
אם אתה חושד שיש בעיה בבלמים, אנו 
ממליצים לבדוק את המערכת במרכז 
שירות מורשה יונדאי. נהיגה ברכבך 
כאשר יש בעיה במערכת החשמל של 
הבלמים או במערכת ההידרולית של 
הבלמים היא מסוכנת ועלולה לגרום 

לחבלה קשה או למוות.

נורית אזהרת בלם חניה

נורית אזהרת בלם החניה נדלקת כאשר 
בלם החניה מופעל ומתג ההתנעה במצב 
ON או START. לאחר התנעת המנוע 
ושחרור בלם החניה, היא אמורה לכבות.

אם בלם החניה לא מופעל, נורית האזהרה 
אמורה להידלק וזמזם אזהרה יישמע כאשר 
 START או ON מתג ההתנעה במצב 
במהירות מסוימת; לאחר מכן היא כבה 
בעת התנעת המנוע. אם הנורית נדלקת 
בכל שלב אחר, עליך להאט את הרכב 
ולעצור אותו עצירה מלאה במקום בטוח.

אם אתה נוהג ברכב ובלם החניה מופעל, 
נורית האזהרה של בלם החניה תידלק 

וזמזם אזהרה יישמע באופן קבוע.

נורית חיווי אורות דולקים

מחוון זה דולק כאשר הפנסים האחוריים או 
הפנסים הראשיים דולקים או כאשר מתג 

."AUTO" האורות נמצא במצב

נורית חיווי פנס ערפל 
קדמי )אם קיים(

נורית חיווי זו נדלקת:
כאשר פנסי הערפל הקדמיים דולקים.	 

נורית חיווי פנס ערפל 
אחורי )אם קיים(

נורית חיווי זו נדלקת:
כאשר פנס הערפל האחורי דולק.
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 נורית אזהרת מערכת 
 חלוקת כוח בלימה 
)EBD( אלקטרונית 

שתי נוריות אזהרה אלה נדלקות 
בו-זמנית במהלך הנהיגה:

כאשר מערכת ה-ABS ומערכת הבלמים 	 
הרגילה עשויות שלא לפעול כרגיל.

במקרה זה, אנו ממליצים לך להביא את 
הרכב לבדיקה במרכז שירות מורשה 

יונדאי.

נורית אזהרת מערכת 
 למניעת נעילת גלגלים 

)ABS( 

נורית אזהרה זו נדלקת:
כאשר אתה מסובב את מתג ההתנעה 	 

למצב ON  )פועל(.
היא נדלקת למשך כ-3 שניות ולאחר - 

מכן כבה.
כאשר יש תקלה במערכת ה-ABS )מערכת 	 

הבלמים הרגילה תמשיך לפעול ללא 
עזרת המערכת למניעת נעילת גלגלים(.

במקרה זה, אנו ממליצים לך להביא את 
הרכב לבדיקה במרכז שירות מורשה 

יונדאי.

פעולת נורית האזהרה
הבלמים  נוזל  מפלס  אזהרת  נורית 
מציינת שמפלס נוזל הבלמים שבמשאבת 
הבלם הראשית נמוך ושיש להוסיף נוזל 
בלמים הידרולי העומד בדרישות המפרט 
SAE J1703. לאחר הוספת נוזל, אם לא 
נמצאה כל בעיה אחרת, אנו ממליצים לבדוק 
את המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי. 
אם אתה מוצא בעיה נוספת, אנו ממליצים 
ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי.
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נורית חיווי בקרת רכב 
)VDC( דינמית

נורית חיווי זו נדלקת:
כאשר אתה מסובב את מתג ההתנעה 	 

למצב ON  )פועל(.
היא נדלקת למשך כ-3 שניות ולאחר - 

מכן כבה.
 	.VDC-כאשר יש תקלה במערכת ה

במקרה זה, אנו ממליצים לך להביא את 
הרכב לבדיקה במרכז שירות מורשה 

יונדאי.

נורית חיווי זו מהבהבת:
כאשר מערכת ה-VDC בפעולה.

לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף "בקרת 
רכב דינמית )VDC(" שבפרק 5.

מידע - נורית אזהרת מערכת   
חלוקת כוח בלימה אלקטרונית 

)EBD(
כאשר נורית אזהרת ה-ABS או כאשר שתי 
הנוריות של מערכות ה-ABS וה-EBD דולקות, 
מד המהירות, מד המרחק המצטבר או מד 

המרחק המתאפס עשויים שלא לפעול.
במקרה זה, אנו ממליצים לך להביא את 
רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה יונדאי 

בהקדם האפשרי.

אזהרה
נורית האזהרה של מערכת חלוקת 

)EBD( כוח בלימה אלקטרונית
כאשר נוריות ה-ABS וה-EBD דולקות 
במקביל, מערכת הבלמים לא תפעל 
כרגיל ואתה עשוי להיחשף למצב לא 

צפוי ומסוכן בבלימה פתאומית.
במקרה זה, הימנע מנהיגה במהירות 

גבוהה ומבלימה חדה. 
אנו ממליצים לך להביא את רכבך 
לבדיקה במרכז שירות מורשה יונדאי 

בהקדם האפשרי.
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נורית חיווי בקרת שיוט 
)אם קיימת(

נורית חיווי זו נדלקת:
כאשר מערכת בקרת השיוט מופעלת.	 

לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף 
"מערכת בקרת שיוט" שבפרק 5.

נורית חיווי SET בקרת 
שיוט )אם קיימת(

נורית חיווי זו נדלקת:
כאשר מהירות בקרת השיוט מוגדרת.	 

לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף 
"מערכת בקרת שיוט" שבפרק 5.

SET

 ECO נורית חיווי מצב
)אם קיים(

נורית חיווי זו נדלקת:
בעת בחירה ב-ECO כמצב הנהיגה.	 

אזהרה
אל תתבונן בנורית החיווי ECO במהלך 
הנהיגה. היא תסיח את דעתך ועלולה 
לגרום לתאונה וכתוצאה מכך לחבלה 

גופנית קשה.

ECO
 נורית חיווי בקרת רכב 
 דינמית )VDC( כבויה

נורית חיווי זו נדלקת:
כאשר אתה מסובב את מתג ההתנעה 

למצב ON  )פועל(.
היא נדלקת למשך כ-3 שניות ולאחר - 

מכן כבה.

לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף "בקרת 
רכב דינמית )VDC(" שבפרק 5.
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)MIL( נורית חיווי תקלה
)נורית בדוק מנוע(

נורית חיווי זו היא חלק ממערכת בקרת 
המנוע המנטרת את רכיבי מערכת בקרת 
המזהמים השונים. אם הנורית נדלקת במהלך 
הנהיגה, הדבר מצביע על בעיה אפשרית 

שאותרה במערכת בקרת המזהמים.
נורית זו תידלק גם בעת פתיחת מתג 
ההתנעה )מצב ON( והיא כבה כמה שניות 
לאחר התנעת המנוע. אם היא נדלקת במהלך 
הנהיגה, או אינה כבה כאשר מתג ההתנעה 
במצב ON )פועל(, אנו ממליצים לבדוק את 

המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.
באופן כללי, תוכל להמשיך לנהוג ברכבך, 
אולם אנו ממליצים לבדוק את המערכת 

במרכז שירות מורשה יונדאי.

נורית אזהרת לחץ 
שמן מנוע

נורית אזהרה זו נדלקת:
כאשר אתה מסובב את מתג ההתנעה 	 

למצב ON  )פועל(.
נשארת דולקת עד להתנעת המנוע.- 

כאשר לחץ שמן המנוע נמוך.	 

אם לחץ שמן המנוע נמוך:
נהג בזהירות ועצור את רכבך במקום בטוח.. 1
דומם את המנוע ובדוק את מפלס שמן . 2

המנוע )לקבלת פרטים נוספים, עין 
בסעיף "שמן מנוע" שבפרק 7(.

אם המפלס נמוך, הוסף שמן כנדרש. אם 
נורית האזהרה ממשיכה לדלוק לאחר 
הוספת שמן או אם אין ברשותך שמן, 
אנו ממליצים להביא את הרכב לבדיקה 
במרכז שירות מורשה יונדאי בהקדם 

האפשרי.

מחוון הדממה אוטומטית 
)אם קיימת(

מחוון זה יידלק כאשר המנוע עובר למצב 
 ISG-הדממה במצב סרק על מערכת ה

)עצור וסע(.
בעת התנעה אוטומטית, מחוון ההדממה 
האוטומטית שבלוח המחוונים יהבהב למשך 

כמה שניות.

לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף "מערכת 
ה-ISG )עצור וסע(" שבפרק 5.

מידע  
כאשר מערכת ה-ISG מתניעה אוטומטית 
את המנוע, ייתכן שנוריות אזהרה מסוימות 
)ABS/EBD/VDC/VDC OFF( יידלקו לכמה 

שניות.
הדבר מתרחש בגלל מצבר המתח הנמוך. 

הדבר אינו מצביע על תקלה במערכת.
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אם יש תקלה באלטרנטור או במערכת 
הטעינה החשמלית:

נהג בזהירות ועצור את רכבך במקום בטוח.. 1
דומם את המנוע ובדוק את רצועת ההינע . 2

של האלטרנטור כדי לראות אם היא 
משוחררת או קרועה.

אם הרצועה תקינה, ייתכן שיש בעיה 
במערכת הטעינה החשמלית.

במקרה זה, אנו ממליצים לך להביא את 
רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה 

יונדאי בהקדם האפשרי.

נורית אזהרת מערכת 
טעינה

נורית אזהרה זו נדלקת:
כאשר אתה מסובב את מתג ההתנעה 	 

למצב ON  )פועל(.
נשארת דולקת עד להתנעת המנוע.- 

כאשר יש תקלה באלטרנטור או במערכת 	 
הטעינה החשמלית.

הערה
נהיגה ממושכת כאשר נורית החיווי של 
מערכת בקרת המזהמים דולקת עלולה 
לגרום נזק למערכות בקרת המזהמים 
וכתוצאה מכך להשפיע על יכולת הנסיעה 

של הרכב ו/או על תצרוכת הדלק.

הערה
מנוע דיזל

נורית החיווי של מערכת בקרת  אם 
המזהמים מהבהבת, יש תקלה באופן 
פעולת מערכת ההזרקה; הדבר עלול 
לגרום לירידה בהספק המנוע, רעש מערכת 
הפליטה ובעיות בפליטת המזהמים. אנו 
ממליצים לבדוק את המערכת במרכז 

שירות מורשה יונדאי.
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נורית אזהרה ראשית

נורית האזהרה הראשית נדלקת כאשר יש 
תקלה באחת מהמערכות שלהלן. פרטים 

.LCD-נוספים על התקלה יופיעו בצג ה
נורית האזהרה הראשית נדלקת כאשר יש 

תקלה באחת מהמערכות שלהלן:
ניתוק נורה- 
 -DPF בדיקת
התראת שירות- 

יש מצבים שונים שבהם נורית האזהרה 
הראשית תידלק. כאשר מצב האזהרה 

טופל, נורית האזהרה הראשית כבה.
כמו כן, נורית האזהרה הראשית תידלק 
כאשר יש תקלה ביחידה ראשית מסוימת 

.SJB-ו CM כגון

DPF : מסנן חלקיקים במנוע דיזל* 

CM : יחידה מרכזית* 

SJB : תיבת חשמל חכמה* 

טכוגרף
)אם קיים(

נורית האזהרה נדלקת אם יש תקלה 
בטכוגרף. הבא את רכבך לבדיקה במרכז 

שירות מורשה יונדאי.

T
מערכת אזהרת מעבר נתיב 

)LDWS( )אם קיימת(

 LDWS-נורית האזהרה נדלקת אם מערכת ה
אינה יכולה לזהות מעבר נתיב בגלל תקלת 

מערכת, שלג או לכלוך.

במקרה של תקלת תקשורת, נורית * 
האזהרה מהבהבת בצבע חום-צהוב.

אזהרה
אם אתה עובר נתיב בלי להפעיל את 	 

פנסי האיתות, המערכת משמיעה 
צליל אזהרה.

עבור נתיב לאחר הפעלת פנסי 	 
האיתות, כנדרש.
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נורית חיווי מצתי להט 
)דיזל(

נורית החיווי דולקת בצבע חום-צהוב 
כאשר מתג ההתנעה במצב ON )פועל(. 
ניתן להתניע את המנוע לאחר שנורית 
החיווי כבה. משך הזמן שבו הנורית דולקת 
משתנה בהתאם לטמפרטורת נוזל הקירור, 

טמפרטורת האוויר ומצב המצבר.

הערה
אם המנוע לא נדלק בתוך 10 שניות לאחר 
סיום החימום המוקדם, סובב שוב את 
מתג ההתנעה למצב LOCK ולאחר מכן 
שוב למצב ON כדי להפעיל שוב את 

החימום המוקדם.

נורית אזהרת מסנן דלק

נורית אזהרה זו נדלקת למשך 3 שניות לאחר 
פתיחת מתג ההתנעה )מצב ON( ולאחר 
מכן היא כבה. אם הנורית נדלקת כאשר 
המנוע פועל, הדבר מצביע על הצטברות 
של מים בתוך מסנן הדלק. במקרה זה, נקה 
את המים ממסנן הדלק. למידע נוסף, עיין 

בסעיף "מסנן דלק" שבפרק 7.

זהירות
כאשר נורית אזהרת מסנן הדלק דולקת, 
הספק המנוע )מהירות הרכב ומהירות 
במצב סרק( עשוי לרדת. אם תמשיך 
לנהוג ברכב כאשר נורית האזהרה 
דולקת, אתה עלול לגרום נזק לחלקי 
המנוע ולמערכת ההזרקה שברכבך. 
במקרה זה, אנו ממליצים לבדוק את 
המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.

נורית אזהרת דלת פתוחה

נורית אזהרה זו נדלקת כאשר אחת הדלתות 
והמדרגה החשמלית )לאוטובוס( אינן סגורות 
כהלכה וכאשר מתג ההתנעה נמצא באחד 

ממצביו.

אזהרה
לפני הנהיגה, ודא שכל הדלתות 	 

והמדרגה החשמלית סגורות היטב 
ושכל נוריות האזהרה כבויות.

כאשר אחת מנוריות האזהרה נדלקת, 	 
הדממת המנוע עלולה לגרום לפריקת 

המצבר ולא תוכל להתניעו.
לפני היציאה מהרכב, סגור את כל 	 

הדלתות ונעל אותן.
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נורית אזהרת מפלס 
אוריאה

נורית האזהרה של מפלס תמיסת האוריאה 
נדלקת כאשר נפח תמיסת האוריאה במכל 
יורד מתחת ל-12%. אם לא תוסיף תמיסת 
אוריאה כאשר כמות תמיסת האוריאה במכל 
יורדת מתחת ל-6%, נורית האזהרה של 
תמיסת האוריאה תתחיל להבהב. כאשר 
כמות תמיסת האוריאה שבמכל יורדת מתחת 
ל-4%, נורית האזהרה של תמיסת האוריאה 
ונורית האזהרה של מערכת האוריאה יהבהבו 

במקביל ומומנט המנוע יוגבל.
כאשר כמות תמיסת האוריאה יורדת מתחת 
ל-1%, שתי הנוריות יהבהבו ומהירות הרכב 

תוגבל.
חובה להוסיף תמיסת אוריאה כאשר נורית 

האזהרה של תמיסת האוריאה דולקת.
נורית אזהרת מפלס האוריאה תמשיך לדלוק 
בנוסף להופעת מרחק הנסיעה הנותר לאחר 
המילוי והיא תכבה לאחר כמה דקות של 
נהיגה או לאחר כמה דקות שבהן מתג 

ההתנעה פתוח.

( ממשיך  ( DPF-אם מחוון אזהרת ה
 "check emission להבהב או אם ההודעה
"system )בדוק את מערכת הפליטה( 
מופיעה בלוח המחוונים למרות ביצוע 
הפעולות שהוזכרו לעיל, אנו ממליצים לבדוק 
את המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.

אם תמשיך לנהוג ברכב כאשר נורית החיווי 
מהבהבת לזמן רב, הדבר עלול לגרום נזק 
למערכת ה-DPF ולפגוע בתצרוכת הדלק.

נורית אזהרת DPF )מסנן 
חלקיקי סולר(

מסנן החלקיקים )DPF( מסיר את הפיח 
הנפלט מהמנוע.

שלא בדומה למסנן האוויר החד-פעמי, מערכת 
ה-DPF שורפת אוטומטית )מחמצנת( פיח 
שהצטבר במהלך הנהיגה, ומסירה אותו.

מכל מקום, אם תמשיך לנהוג ברכב למרחקים 
קצרים או במהירויות נמוכות לפרק זמן 
ממושך, ייתכן שפיח שהצטבר לא יתנקה 
אוטומטית בגלל טמפרטורת גזי הפליטה 
הנמוכה. במקרה זה, עם כמות הפיח עולה 
 DPF-על רף מסוים, מחוון האזהרה של ה
 DPF-יידלק. כדי להתחיל בניקוי ה ) (
 ,DPF-ולכבות את נורית האזהרה של ה
נהג ברכב במהירות העולה על 60 קמ"ש 
או בהילוך הגבוה מהילוך שני לזמן מסוים 
)כ-25 דקות( כאשר מהירות המנוע היא 

1,500-2,000 סל"ד.
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מידע  
נורית האזהרה כבה לאחר נסיעה למרחק 	 

של 50-100 ק"מ לאחר התחממות 
המנוע ולאחר הוספת שמן מנוע.

סגור את מתג ההתנעה ופתח אותו שוב 	 
3 פעמים בתוך 10 שניות כדי לכבות מיד 
את נורית האזהרה. מכל מקום, כאשר 
אתה מכבה את נורית האזהרה בלי 
להוסיף שמן מנוע, הנורית תידלק שוב 
לאחר נסיעה למרחק של כ-50-100 ק"מ 

לאחר התחממות המנוע.

הערה
אם הנורית דולקת באופן קבוע לאחר 
הוספת שמן מנוע ונהיגה למרחק של 
כ-50-100 ק"מ לאחר התחממות המנוע, 
אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז 

שירות מורשה יונדאי.
יש לבדוק את שמן המנוע באופן קבוע גם 
אם הנורית אינה נדלקת לאחר התנעת 

המנוע.

נורית אזהרת מפלס 
שמן מנוע )אם קיימת(

נורית אזהרת מפלס שמן המנוע נדלקת 
כאשר עליך לבדוק את מפלס שמן המנוע.

אם נורית האזהרה נדלקת, בדוק את מפלס 
שמן המנוע בהקדם האפשרי והוסף שמן 

מנוע כנדרש.
שפוך לאט ובכמויות קטנות את השמן 

המומלץ; השתמש במשפך.
השתמש רק בשמן מנוע המפורט. )עיין 
בסעיף "חומרי סיכה מומלצים וקיבולות" 

שבפרק 8(.
וודא  מנוע  שמן  מדי  יותר  תמלא  אל 
 F שמפלס השמן אינו עובר את הסימון

שעל מפלס השמן.

נורית אזהרת מערכת 
אוריאה

כאשר יש בעיות קריטיות ברכב כגון מילוי 
לא נכון של תמיסת אוריאה, כאשר יש 
בעיה בתצרוכת תמיסת האוריאה, בעיה 
באספקת האוריאה או תקלה במערכת 
ה-EGR )מחזור גזי פליטה(, נורית אזהרת 
מערכת האוריאה תתחיל להבהב ומומנט 

המנוע או מהירות הרכב יוגבלו.
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מחוון מערכת העזר לזינוק 
בעלייה )אם קיימת(

הייעוד העיקרי של המערכת הוא למנוע 
מהרכב להידרדר לאחור בעת זינוק בעלייה. 
לחץ הבלמים יורד כאשר המערכת מזהה 

שהנהג מתחיל לנוע.

נוריות חיווי חימום מראות 
)אם קיים(

מחוון חימום המראות יידלק כאשר מתג 
.)ON חימום המראות מופעל )מצב

נורית אזהרת שחיקת 
 רפידות הבלמים 

)אם קיימת(

אם בלמי הגלגלים נשחקים, הנורית תידלק. 
אם חיישן בלמי הגלגלים פגום, הנורית 

תהבהב.

זהירות
אנו ממליצים לבדוק את המערכת 
במרכז שירות מורשה יונדאי. החלף 
את הרפידות בגלגלים הימני והשמאלי 
בחדשות בעת החלפת רפידות הבלמים.

 PTO נורית חיווי
)מעביר כוח(

 PTO-תידלק כאשר ה PTO נורית החיווי 
מופעל.

זהירות
אל תפעיל את המתג במהלך הנהיגה 
כיוון שהדבר עלול לגרום נזק לחלקי 

מערכת העברת הכוח.



3

3

3

3

3

3

3

3

 

3-81

3

בך
רכ

ל 
ש

ת 
חו

הנו
ני 

פיי
מא

טכוגרף דיגיטלי )אם קיים(
*ADR סמל " " לגרסת  )a(

)ADR - רכב להובלת חומרים מסוכנים(
 DTCO 1381-ניתן לשלוט מרחוק על ה 

באמצעות אביזרים מתאימים.

 	A סוג

צג( 1)
לוח מקשים נהג 1( 2)
חריץ כרטיס 1( 3)
ממשק הורדה( 4)
לוח מקשים נהג 2( 5)
חריץ כרטיס 2( 6)
לחצן שחרור נעילת מגירת מדפסת( 7)
שפת חיתוך( 8)
לחצני תפריט( 9)

צליל אזהרה
אזהרת מהירות גבוהה 

)אם קיימת(

נורית אזהרת מהירות גבוהה
אם אתה נוהג במהירות העולה על 120 קמ"ש, 
נורית אזהרת מהירות גבוהה תהבהב. 
המטרה היא למנוע נהיגה במהירות גבוהה.

צליל מהירות גבוהה
על  העולה  במהירות  נוהג  אתה  אם 
120 קמ"ש, צליל אזהרת מהירות גבוהה 
יישמע כל 5 שניות. המטרה היא למנוע 

נהיגה במהירות גבוהה.

120
km/h
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לחצני תפריט )9(
השתמש בלחצנים שלהלן כדי להזין, להציג 

או להדפיס נתונים.
(  השתמש בפעולת הדפדוף כדי  / (
לבחור בפעולה או בבחירה הרצויה. 
)הדבר אפשרי על ידי לחיצה על 
מקש הפעולה החוזרת האוטומטית 

והחזקתו לחוץ(.
OK( אישור הפעולה/הבחירה הרצויה. (

)OK(  לחץ והחזק לחוץ עד לשדה ההזנה 
האחרון.

(  חזרה לשדה ההזנה האחרון, ביטול  (
הזנת מדינה או יציאה מהתפריט בכל 

לחיצה.

לוח מקשים נהג 2 )5(
( לחצן הפעלה לנהג 2  2 (

( לחצן הוצאה לחריץ כרטיס 2 (

חריץ כרטיס 2 )6(
נהג 2, שאינו נוהג ברכב ברגע זה, מכניס 
את כרטיס הנהג שלו לחריץ 2 )פעולת צוות(.

לחצן שחרור נעילה )7(
השתמש בלחצן זה כדי לשחרר את נעילת 
מגירת המדפסת, לדוגמה בעת הכנסת 

גליל נייר.

שפת חיתוך )8(
באפשרותך להשתמש בשפת החיתוך כדי 
לקרוע את התדפיס שמדפיסה המדפסת.

תיאור
צג )1(

בהתאם לתנאי הפעלת הרכב, תצוגות 
שונות יופיעו או שניתן יהיה להציג נתונים.

לוח מקשים נהג 1 )2(
( לחצן הפעלה לנהג 1 1 (

( לחצן הוצאה לחריץ כרטיס 1 (

חריץ כרטיס 1 )3(
נהג 1, הנוהג ברכב ברגע זה, מכניס את 

כרטיס הנהג שלו לחריץ 1.

ממשק הורדה )4(
ממשק ההורדה נמצא מתחת למכסה. זכויות 
הגישה לממשק זה נקבעות בהתאם לכרטיס 

הטכוגרף שהוכנס.



3

3

3

3

3

3

3

3

 

3-83

3

בך
רכ

ל 
ש

ת 
חו

הנו
ני 

פיי
מא

3 .VDC

ולמעבר -  לחצן זה משמש ליציאה 
לתפריט הקודם.

 - USB לחצן זה משמש ליציאה מהורדת
והדפסה ולמעבר לתפריט הקודם.

4 .SEL

בחר בתפריט ועבור לתפריט הבא.
מקש כיוון. 5

מקש זה משמש למעבר בין תפריטים.- 
הוא גם משמש כדי להיכנס ולשנות את - 

המידע שבתפריט ההגדרות.
6 .USB

ניתן לשמור את נתוני הנסיעה על התקן 
USB בעזרת מקש זה.

 	B סוג
שם ותפקיד )אם קיים(

MENU )תפריט(. 1

לחצן זה משמש למעבר מהמסך הראשי - 
אל התפריטים.

PRINT )הדפס(. 2

לחצן זה משמש למעבר מהמסך הראשי - 
אל בחירת תאריך הדפסה.

)a( *ADR גרסת
פעולות מסוימות, כגון הכנסה או הוצאה - 

של כרטיסי טכוגרף, הדפסה או הצגת 
מתג  כאשר  רק  אפשריות  נתונים, 

ההתנעה פתוח.
ממשק ההורדה של ה-DTCO 1381 חייב - 

להיות סגור במהלך העמסה ופריקה של 
חומרים מסוכנים.

יותר, עיין בהוראות *  למידע מפורט 
ההפעלה של היצרן )ספר או תקליטור(.
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חיפוש נתוני נסיעה

מסך כניסה. 1
הצגת התאריך, השעה, מצב הנהיגה, 

שעת הנהיגה, מרחק הנהיגה.
חיפוש נתוני נסיעה. 2

LCD צג

הצגת נתוני התאריך העדכני.. 1
הצגת השעה הנוכחית.. 2
הצגת מצב הנהיגה הנוכחי.. 3

 IGN ON לעצירת הרכב- 
 נהיגה ברכב- 
 הרכב במצב סרק- 

הצגת הזמן מההפעלה עד עכשיו.. 4
הצגת המרחק מההפעלה עד המיקום . 5

הנוכחי.

זהירות
אין להשתמש בהתקני USB שאינם 	 

מאושרים בגלל בעיות תאימות.
המוצר מתעד מידע כאשר הרכב 	 

בתנועה. אף מקש או תפריט לא יפעל.
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הגדר ובחר תקופת נהיגה:. 4
בחר )הכל, 1-99 ימים( בעזרת מקש 

הכיוון )למעלה, למטה(.
בדוק את ה-USB ואת התקדמות ההורדה.. 5

לחץ על VDC במהלך ההורדה כדי - 
לצאת ולעבור ל-)3(.

אם לא מחובר התקן USB, הוא עובר - 
לדף )7(.

אל תסיר את התקן ה-USB במהלך - 
ההורדה.

הצגת סיום אחסון הנתונים בהתקן . 6
.USB-ה

אם ההורדה הסתיימה, הסר את התקן - 
.USB-ה

הודעת שגיאה מוצגת כאשר לא חובר . 7
.USB התקן

USB-הורדה ל

מסך כניסה. 1
הצגת התאריך, השעה, מצב הנהיגה, 

שעת הנהיגה, מרחק הנהיגה.
בחר במצב נתוני נהיגה להדפסה. 2
3 .USB-בחר במצב הורדה ל

בחר בנתון הנסיעה שברצונך לחפש:. 3
 אין מה להציג כאשר לא נשמרו נתוני 

נסיעה.
בחר בשעת הנסיעה שברצונך לחפש:. 4

הצגת הזמן שחלף מההפעלה עד לכיבוי.
הצגת נתוני זמן הנסיעה שברצונך לחפש:. 5

נתוני הנסיעה המחושבים לעיל )4( יוצגו.
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כוונון בהירות

מסך כניסה. 1
הצגת התאריך, השעה, מצב הנהיגה, 

שעת הנהיגה, מרחק הנהיגה.
בחר במצב הגדרות מערכת. 2
בחר במצב בחירת שפה. 3
חפש והגדר את השפה. 4

השתמש במקש החץ כדי לבחור ושמור - 
.SEL בעזרת מקש

לחץ על VDC כדי לצאת ולעבור ל-)3(.- 

חיפוש מספר זיהוי הרכב

מסך כניסה. 1
הצגת התאריך, השעה, מצב הנהיגה, 

שעת הנהיגה, מרחק הנהיגה.
בחר במצב הגדרות מערכת. 2
בחר במצב מס' זיהוי הרכב. 3
חיפוש במצב מס' זיהוי הרכב:. 4

אין אפשרות לבצע שינוי.

הגדרת תאריך/שעה

מסך כניסה. 1
הצגת התאריך, השעה, מצב הנהיגה, 

שעת הנהיגה, מרחק הנהיגה.
בחר במצב הגדרות מערכת. 2
בחר במצב הגדרות תאריך/שעה. 3
חפש ושנה את הגדרות התאריך/השעה:. 4

השתמש במקש החץ כדי לשנות ושמור - 
.SEL בעזרת מקש

לחץ על VDC כדי לצאת ולעבור ל-)3(.- 
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שם החברה

מסך כניסה. 1
הצגת התאריך, השעה, מצב הנהיגה, 

שעת הנהיגה, מרחק הנהיגה.
בחר במצב הגדרות הנהג. 2
בחר במצב שם חברה. 3
מספר רישוי רכב: חיפוש ושינוי. 4

השתמש במקש החץ כדי לבחור ושמור - 
.SEL בעזרת מקש

לחץ על VDC כדי לצאת ולעבור ל-)3(.- 

מספר רישוי רכב

מסך כניסה. 1
הצגת התאריך, השעה, מצב הנהיגה, 

שעת הנהיגה, מרחק הנהיגה.
בחר במצב הגדרות הנהג. 2
בחר במצב מס' רישוי הרכב. 3
מספר רישוי רכב: חיפוש ושינוי. 4

השתמש במקש החץ כדי לבחור ושמור - 
.SEL בעזרת מקש

לחץ על VDC כדי לצאת ולעבור ל-)3(.- 

שם הנהג

מסך כניסה. 1
הצגת התאריך, השעה, מצב הנהיגה, 

שעת הנהיגה, מרחק הנהיגה.
בחר במצב הגדרות הנהג. 2
בחר במצב שם הנהג. 3
שם הנהג: חיפוש ושינוי. 4

השתמש במקש החץ כדי לבחור ושמור - 
.SEL בעזרת מקש

לחץ על VDC כדי לצאת ולעבור ל-)3(.- 
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סוג הדפסה
הצגת סוג ההדפסה במדפסת הניידת. - 

המדפסת מבוססת על דוח-גרף )48 מ"מ, 
384 נקודות(

ציר הזמן מוגדר ל-1 נקודה/דקה. הציר - 
מציג מהירות ממוצעת לדקה כ-2 נקודות 
ל-1 קמ"ש. אם המהירות עולה על 

150 קמ"ש, הוא מציג 150 קמ"ש.

בחר במצב נתוני נהיגה להדפסה. 2
בחר במצב הדפסה. 3
בחר תאריך הדפסה. 4

ניתן להגדיר כל תאריך.- 
לא יוצגו נתוני נסיעה כאשר אין נתונים - 

בזיכרון.
5 .USB הצגת התקדמות מדפסת

לחץ על VDC כדי לצאת ולעבור ל-)3(.- 
במהלך -  המדפסת  את  תסיר  אל 

ההדפסה.
6 .USB הצגת סיום ההדפסה במדפסת

 -.USB-אין להסיר את מדפסת ה
הודעת שגיאה מוצגת כאשר מדפסת . 7

ה-USB מנותקת.

הדפסה

 PRINT הגדרות קיצור דרך: לחץ על המקש 
כדי לעבור ל-)4(.

מסך כניסה. 1
הצגת התאריך, השעה, מצב הנהיגה, 

שעת הנהיגה, מרחק הנהיגה.
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מערכת עזר לחניה )אם קיימת(
אזהרה

יש להתייחס למערכת העזר לחניה 
כמערכת עזר בלבד. הנהג חייב לבדוק 
את האזור שלפני הרכב ומאחוריו. 
גורמים ותנאים סביבתיים רבים עלולים 
להשפיע על פעולתה של מערכת העזר 
לחניה ולפגוע בפעולתה התקינה; לכן, 

האחריות היא תמיד של הנהג.

מערכת עזר לחניה זו מזהירה את הנהג 
באמצעות צליל או חיווי )LCD( אזהרה 
מפני עצמים המזוהים על ידי החיישנים 
הקדמיים, האחוריים והצדדים כאשר הרכב 

נע לאחור או לפנים.
מערכת זו היא מערכת עזר והיא אינה מחליפה 
או פוטרת את הנהג מלשים לב לסביבתו.

טווח החישה וזיהוי העצמים של החיישנים 
הוא מוגבל.

בעת נסיעה לפנים או לאחור, שים לב 
במיוחד לסביבתך בדומה לנהיגה ברכב 

ללא מערכת עזר לחניה.

	 )A חיישנים אחוריים )סוג

חיישנים
	 )B חיישנים אחוריים )סוג

חיישנים
חיישנים קדמיים 	

חיישנים
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תנאי הפעלה
מערכת זו תפעל בעת נסיעה לאחור 	 

כאשר מתג ההתנעה במצב ON )פתוח(.
על  העולה  נע במהירות  אם הרכב 
10 קמ"ש, ייתכן שהמערכת לא תפעל 

כהלכה.
מערכת זו תפעל כאשר המחוון שבלחצן 	 

הפעלת מערכת העזר לחניה אחורית דולק. 
אם ברצונך לבטל את פעולת מערכת העזר 
לחניה אחורית, לחץ שוב על הלחצן. לחץ 
שוב על הלחצן כדי להפעיל את המערכת. 

)המחוון שבלחצן יידלק(.
מרחק החישה של מערכת העזר לחניה 	 

אחורית במהלך פעולה הוא כ-120 ס"מ.
כאשר המערכת מזהה יותר משני עצמים 	 

במקביל, העצם הקרוב ביותר יזוהה קודם.

מערכת זו היא מערכת עזר והיא אינה 
מחליפה או פוטרת את הנהג מלשים לב 
לסביבתו. טווח החישה וזיהוי העצמים 
של החיישנים האחוריים הוא מוגבל. בעת 
נסיעה לאחור, שים לב במיוחד לסביבתך 
בחלקו האחורי של הרכב בדומה לנהיגה 

ברכב ללא מערכת עזר לחניה אחורית.

אזהרה
מערכת העזר לחניה אחורית היא 
מערכת עזר בלבד. גורמים שונים 
עלולים להשפיע על פעולת מערכת 
העזר לחניה אחורית )כולל תנאים 
סביבתיים(. באחריות הנהג לבדוק 
תמיד את האזור מאחורי הרכב לפני 

ובמהלך הנסיעה לאחור.

מערכת עזר לחניה אחורית )אם 
קיימת(

החיישנים האחוריים מזהים את המרחק 
שבין הרכב והעצם. מערכת העזר לחניה 
אחורית מסייעת לנהג במהלך נסיעה לאחור 
על ידי השמעת צלצול כאשר חלקו האחורי 
של הרכב נמצא במרחק של 120 ס"מ 

מעצם כלשהו.
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טווח הזיהוי עשוי לרדת כאשר:
החיישן מכוסה בחומר זר כגון שלג או . 1

מים. )טווח החישה יחזור למצב רגיל 
לאחר הסרתו(.

טמפרטורת האוויר החיצוני חמה או . 2
קרה מאוד.

ייתכן שהחיישן לא יזהה את העצמים שלהלן:
 עצמים חדים או דקים כגון כבלים, שרשראות . 1

או עמודים קטנים.
עצמים הנוטים לספוג את תדר החיישן . 2

כגון בגדים, חומר ספוגי או שלג.
עצמים שאינם ניתנים לגילוי שגובהם . 3

אינו עולה על 1 מ' ורוחבם אינו עולה על 
14 ס"מ )קוטר(.

מצבים שבהם המערכת אינה פועלת
מערכת העזר לחניה אחורית עשויה שלא 

לפעול כהלכה כאשר:
החיישן מכוסה לחות שקפאה. )הוא יפעל . 1

כהלכה לאחר הסרת הלחות(.
החיישן מכוסה בחומר זר כגון שלג או . 2

מים, או שהחיישן מכוסה. )הוא יפעל 
כרגיל לאחר הסרת החומר או החסימה(.

נהיגה בכבישים לא ישרים. )כבישים לא . 3
סלולים, חצץ, מהמורות, שיפוע(

עצמים הפולטים רעש חזק )צופרי רכב, . 4
מנועי אופנועים רועשים או בלמי אוויר 

של משאית( הנמצאים בטווח החיישן.
גשם כבד או רסיסי מים.. 5
משדרים אלחוטיים או טלפונים ניידים . 6

הנמצאים בטווח החיישן.
החיישן מכוסה בשלג.. 7
גרירת גרור.. 8
האזור מואר בנורת פלורסנט.. 9

סוגי צליל אזהרה
כאשר עצם מסוים נמצא במרחק של 	 

120 עד 61 ס"מ מהפגוש האחורי:

הזמזם פועל לסירוגין.
כאשר עצם מסוים נמצא במרחק של 	 

60 עד 31 ס"מ מהפגוש האחורי:

הזמזם פועל בתדירות גבוהה יותר.
כאשר עצם כלשהו נמצא במרחק של 	 

30 ס"מ מהפגוש האחורי: 

הזמזם פועל באופן קבוע.
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אזהרה
שים לב במיוחד כאשר הרכב נע 
בקרבת עצמים על הכביש, במיוחד 
הולכי רגל וילדים. זכור שהחיישנים 
לא יכולים לזהות עצמים מסוימים 
בגלל המרחק אל העצם, גודלו או 
החומר שממנו הוא עשוי - כל אלה 
עלולים להגביל את יעילות החיישן. 
בצע תמיד בדיקה חזותית כדי לוודא 
שהאזור נקי ממכשולים לפני הזזת 

הרכב בכל כיוון.

הערה
מערכת זו יכולה לזהות עצמים רק אם 
הם נמצאים בטווח ובאזור החיישנים; 
היא אינה יכולה לזהות עצמים הנמצאים 
באזורים אחרים שבהם החיישנים לא 
מותקנים. כמו כן, ייתכן שהחיישנים לא 
יזהו עצמים קטנים או דקים, כגון עמודים 

או עצמים הנמצאים בין החיישנים.
בדוק תמיד חזותית את חלקו האחורי 

של הרכב בעת נסיעה לאחור.
זכור לעדכן את הנהגים שאינם מכירים 
את המערכת בדבר יכולות המערכת 

ומגבלותיה.

אזהרות מערכת העזר לחניה אחורית
מערכת העזר לחניה אחורית עשויה שלא 	 

לפעול ברציפות בהתאם למהירות ולצורת 
העצמים שזוהו.

מערכת העזר לחניה אחורית לא תפעל 	 
כהלכה אם גובה פגוש הרכב או התקנת 
החיישנים השתנו או ניזוקו. גם ציוד או 
אביזרים שלא הותקנו במפעל עלולים 

להפריע לביצועי החיישנים.
החיישן עלול שלא לזהות עצמים הנמצאים 	 

במרחק הקטן מ-30 ס"מ מהחיישן או 
לזהות מרחק שגוי. השתמש בזהירות.

כאשר החיישן קפוא או מכוסה בשלג, 	 
לכלוך או מים, הוא עלול שלא לפעול 
כהלכה עד להסרת ההפרעה בעזרת 

מטלית רכה.
אין ללחוץ, לגרד או להכות את החיישן. 	 

הדבר עלול לגרום נזק לחיישן.
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תנאי הפעלה
מערכת העזר לחניה מופעלת והמחוון 	 

שבתוך הלחצן נדלק בעת לחיצה על 
( ומתג  לחצן מערכת העזר לחניה )
ההתנעה במצב ON )פתוח(. היא פועלת 
בעת נסיעה קדימה, אחורה וכאשר ידית 

ההילוכים במצב סרק.
מופעל  לחניה  העזר  מערכת  לחצן 
אוטומטית ומפעיל את מערכת העזר 
 .)R( לחניה בעת שילוב להילוך אחורי
אם מהירות הרכב עולה על 10 קמ"ש, 

האזהרה לא תפעל.
כאשר המערכת מזהה יותר משני עצמים 	 

במקביל, מחוון האזהרה יציג את כולם.
כאשר המערכת מזהה יותר משני עצמים 	 

במקביל, האזהרה הקולית תתייחס לעצם 
הקרוב ביותר.

בעת נסיעה לאחור, אם החיישן הקדמי 	 
והאחורי מזהה עצם במרחק שווה, 
המערכת תזהיר תחילה מפני העצם 

האחורי.
אזהרות החיישנים הצדדיים מופעלות 	 

.)R( בעת שילוב להילוך אחורי

מערכת עזר לחניה קדמית/אחורית 
)אם קיימת(

מערכת העזר לחניה קדמית/אחורית מזהה 
את המרחק מהעצם על ידי שימוש בחיישן 

קדמי/אחורי וחיישן קדמי צדדי.
כאשר אתה מפעיל את מערכת העזר לחניה*, 
מערכת העזר לחניה קדמית/אחורית תפעל.

אבחון עצמי
אם אתה לא שומע צליל אזהרה קולי או אם 
הזמזם פועל לסירוגין בעת שילוב להילוך 
אחורי )R(, ייתכן שיש תקלה במערכת העזר 
לחניה אחורית. במקרה זה, אנו ממליצים 
לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה 

יונדאי.

אזהרה
האחריות על רכבך החדש אינה מכסה 
תאונות או נזק לרכב או חבלות לנוסעיו 
שנגרמו כתוצאה מתקלה במערכת 
העזר לחניה אחורית. נהג תמיד בצורה 

בטוחה וזהירה.
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זהירות
מערכת זו יכולה לזהות רק עצמים 	 

הנמצאים בטווח ובאזור מיקום 
החיישנים.

היא לא יכולה לזהות עצמים הנמצאים 
באזורים אחרים שבהם לא מותקנים 
החיישנים. כמו כן, ייתכן שהחיישנים 
לא יזהו עצמים קטנים או דקים, 
כגון עמודים או עצמים הנמצאים 

בין החיישנים.
בדוק תמיד חזותית את חלקו הקדמי 
או האחורי של הרכב בעת נסיעה 

לפנים או לאחור.
זכור לעדכן את הנהגים שאינם 	 

מכירים את המערכת בדבר יכולות 
המערכת ומגבלותיה.

בעת נסיעה אחורה
כאשר עצם מסוים נמצא במרחק של 	 

120 עד 61 ס"מ מהפגוש: 

הזמזם פועל לסירוגין.
כאשר עצם מסוים נמצא במרחק של 	 

60 עד 31 ס"מ מהפגוש: 

הזמזם פועל בתדירות גבוהה יותר.
כאשר עצם כלשהו נמצא במרחק של 	 

30 ס"מ מהפגוש:

הזמזם פועל באופן קבוע.

סוגי צליל אזהרה
בעת נסיעה קדימה

כאשר עצם מסוים נמצא במרחק של 	 
100 עד 61 ס"מ מהפגוש:

הזמזם פועל לסירוגין.
כאשר עצם מסוים נמצא במרחק של 	 

60 עד 31 ס"מ מהפגוש: 

הזמזם פועל בתדירות גבוהה יותר.
כאשר עצם כלשהו נמצא במרחק של 	 

30 ס"מ מהפגוש:

הזמזם פועל באופן קבוע.
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מצלמה אחורית 
)אם קיימת(

תצוגת חלקו האחורי של הרכב 	

המצלמה האחורית תפעל כאשר פנס הנסיעה 
 )ON לאחור פועל, מתג ההתנעה פתוח )מצב

וידית ההילוכים במצב R )הילוך אחורי(.

אבחון עצמי
אם אתה מפעיל את מערכת העזר לחניה 
קדמית/אחורית ויש בה תקלה, צליל האזהרה 
יישמע 3 פעמים. במקרה זה המחוון שעל 
הלחצן יהבהב והאזהרה בלוח המחוונים 
תהבהב. מכל מקום, האזהרה מפני עצמים 

לא תישמע.
במקרה זה, אנו ממליצים לבדוק את המערכת 

במרכז שירות מורשה יונדאי.

אזהרה
האחריות על רכבך החדש אינה מכסה 
תאונות או נזק לרכב או חבלות לנוסעיו 
הקשורים למערכת העזר לחניה. נהג 

תמיד בצורה בטוחה וזהירה.

אזהרה
שים לב במיוחד כאשר הרכב נע 
בקרבת עצמים על הכביש, במיוחד 
הולכי רגל וילדים. זכור שהחיישנים 
לא יכולים לזהות עצמים מסוימים 
בגלל המרחק אל העצם, גודלו או 
החומר שממנו הוא עשוי - כל אלה 
עלולים להגביל את יעילות החיישן. 
בצע תמיד בדיקה חזותית כדי לוודא 
שהאזור נקי ממכשולים לפני הזזת 

הרכב בכל כיוון.
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תאורה מהבהבי חירום )"משולש"(
פעולת הגנה על המצבר

מטרת פעולה זו היא למנוע התרוקנות 	 
המצבר. המערכת מכבה אוטומטית את 
אורות החניה כאשר הנהג מוציא את 
המפתח ממתג ההתנעה ופותח את 

דלת הנהג.
החניה 	  אורות  את  מכבה  זו  פעולה 

אוטומטית אם הנהג חונה בצד הדרך 
בלילה.

אם יש צורך להשאיר את האורות דולקים 
לאחר הוצאת המפתח ממתג ההתנעה, 

בצע את הפעולות שלהלן:
פתח את דלת הנהג.  )1

כבה את אורות החניה והפעל אותם   )2
שוב בעזרת מתג האורות שעל 

עמוד ההגה.

יש להשתמש במהבהבי החירום כאשר עליך 
לעצור את הרכב במקום מסוכן. כאשר אתה 
חייב לבצע עצירת חירום מסוג זה, עצור 

תמיד רחוק ככל הניתן מהדרך.
הפעלת מהבהבי החירום מתבצעת על ידי 
לחיצה על מתג החירום. פעולה זו תגרום 
לכל פנסי האיתות להבהב. מהבהבי החירום 
יפעלו גם כאשר המפתח אינו בתוך מתג 

ההתנעה.
כדי לכבות את מהבהבי החירום, לחץ שוב 

על המתג.

מערכת זו היא מערכת משלימה המראה את 
חלקו האחורי של הרכב באמצעות המראה 

האחורית בעת נסיעה לאחור.

אזהרה
מערכת זו היא מערכת עזר בלבד. 	 

באחריות הנהג לבדוק תמיד את 
המראות החיצוניות והפנימית ואת 
האזור שמאחורי הרכב לפני ובמהלך 
הנסיעה לאחור כיוון שיש שטח מת 
שלא ניתן לראות בעזרת המצלמה.

ודא תמיד שעדשת המצלמה נקייה. 	 
אם העדשה מכוסה בחומר זר, 

המצלמה לא תפעל כהלכה.
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בקרת תאורה

למתג האורות מצב פנסים ראשיים ומצב 
תאורת חניה.

כדי להפעיל את האורות, סובב את הכפתור 
שבקצה ידית הבקרה לאחד מהמצבים 

שלהלן:
מצב OFF )כבוי(( 1)
מצב אורות חניה( 2)
מצב פנסים ראשיים( 3)
מצב אורות אוטומטיים )אם קיים(( 4)

פעולת תאורת כניסה )אם קיימת(
 ON כאשר מתג הפנסים הראשיים במצב
או AUTO וכל הדלתות )ודלת תא המטען( 
סגורות ונעולות, אם אתה לוחץ על לחצן 
שחרור נעילת הדלתות שעל השלט, הפנסים 

הראשיים יידלקו למשך 15 שניות.
 ,AUTO אם מתג הפנסים הראשיים במצב

הפעולה תפעל רק בלילה.
ברגע זה, אם אתה לוחץ שוב על לחצן 
שחרור נעילת הדלתות או על לחצן נעילת 
הדלתות שעל השלט, הפנסים הראשיים 

יכבו מיד.

פעולת אורות ליווי )אם קיימים(
הפנסים הראשיים )ו/או הפנסים האחוריים( 
ממשיכים לפעול כ-5 דקות לאחר הוצאת 
 .LOCK או ACC המפתח או סיבובו למצב
מכל מקום, אם דלת הנהג נפתחת ונסגרת, 
הפנסים הראשיים כבים לאחר 30 שניות.

ניתן לכבות את הפנסים הראשיים על ידי 
לחיצה כפולה על לחצן הנעילה שעל השלט 
או כיבוי מתג האורות ממצב פנסים ראשיים 

או מצב אוטומטי.

זהירות
אם הנהג יוצא מהרכב דרך אחת 
הדלתות האחרות )לא דלת הנהג(, 
פעולת ההגנה על המצבר אינה פועלת 
ופעולת ליווי הפנסים הראשיים לא כבה 
אוטומטית. לכן, הדבר גורם להתרוקנות 
המצבר. במקרה זה, זכור לכבות את 

הפנסים לפני היציאה מהרכב.
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מצב אורות אוטומטיים )אם קיים(

 ,AUTO כאשר מתג האורות נמצא במצב
הפנסים הראשיים והפנסים האחוריים יידלקו 
או יכבו אוטומטית בהתאם לעוצמת האור 

שמחוץ לרכב.
אם אתה מפעיל את מתג האורות האוטומטיים 
ואת המגבים למשך יותר מ-20 שניות במהלך 
היום, הפנסים האחוריים והפנסים הראשיים 

יפעלו במצב נמוך.

) מצב פנסים ראשיים )

כאשר מתג האורות במצב פנסים ראשיים, 
הפנסים הראשיים, הפנסים האחוריים, פנסי 
החנייה, תאורת לוחית הרישוי ותאורת לוח 

המכשירים יפעלו.

הערה
 ON מתג ההתנעה חייב להיות במצב

)פועל( כדי שהפנסים הראשיים יפעלו.

) מצב אורות חניה )

כאשר מתג האורות במצב אורות חניה, 
הפנסים האחוריים, פנסי החנייה, תאורת 
לוחית הרישוי ותאורת לוח המכשירים יפעלו.
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אזהרה
אין להשתמש באורות הדרך )"גבוהים"( 
כאשר יש כלי רכב אחרים בדרך. השימוש 
באורות הדרך )"גבוהים"( עלול לפגוע 

בראיית הנהגים האחרים.

הפעלת אורות דרך )"גבוהים"(

כדי להפעיל את אורות הדרך )"גבוהים"(, 
הסט את הידית לפנים. משוך אותה לאחור 
כדי להפעיל את אורות המעבר )"נמוכים"(.

מחוון אורות הדרך )"גבוהים"( יידלק כאשר 
אורות הדרך )"גבוהים"( דולקים.

כדי למנוע את התרוקנות המצבר, אל תפעיל 
את האורות לפרק זמן ממושך כאשר המנוע 

אינו פועל.

הערה
אל תנקה את החיישן בעזרת חומר ניקוי 	 

לשמשות; חומר הניקוי עלול להשאיר 
סימנים העלולים להפריע לפעולת 

החיישן.
אם רכבך מצויד בחלון כהה או בסוגים 	 

אחרים של ציפוי על השמשה הקדמית, 
ייתכן שמערכת האורות האוטומטיים 

לא תפעל כהכלה.
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מעבר נתיב בלחיצה אחת )אם קיים(
כדי להפעיל את פעולת מעבר הנתיב בלחיצה 
אחת, הזז את ידית האיתות קלות ושחרר 

אותה. פנסי האיתות יהבהבו 3 פעמים.

הערה
אם המחוון מהבהב בצורה לא רגילה )מהר 
או לאט(, ייתכן שהנורה נשרפה או שמגעי 

המעגל החשמלי רופפים.

פנסי איתות ומעבר נתיב

מתג ההתנעה חייב להיות פתוח כדי שפנסי 
האיתות יפעלו. כדי להפעיל את פנסי האיתות, 
הזז את הידית למעלה או למטה )A(. מחווני 
חץ ירוקים שבלוח המכשירים מראים איזה 

פנס איתות פועל.
פעולתם תופסק אוטומטית לאחר השלמת 
הפנייה. אם המחוון ממשיך להבהב לאחר 
.OFF הפנייה, החזר ידנית את הידית למצב
כדי לאותת בעת מעבר נתיב, הזז את ידית 
 .)B( האיתות קלות והחזק אותה במצב
הידית תחזור למצב OFF לאחר שחרורה.
אם המחוון דולק באופן קבוע ולא מהבהב 
או אם הוא מהבהב בצורה לא רגילה, ייתכן 
שאחד מפנסי האיתות שרוף ויש להחליפו.

הבהוב בפנסים הראשיים

כדי להבהב בפנסים הראשיים, משוך את 
הידית לאחור. היא תחזור למצב רגיל )אורות 
נמוכים( לאחר שחרורה. מתג הפנסים 
הראשיים אינו צריך לפעול כדי שפעולת 

הבהוב תפעל.
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פנס הערפל האחורי נדלק כאשר מתג פנס 
הערפל האחורי מופעל לאחר הפעלת מתג 
פנסי הערפל הקדמיים )אם קיימים( וכאשר 

אורות החניה דולקים.
כדי לכבות את פנס הערפל האחורי, לחץ 
שוב על מתג פנס הערפל האחורי או כבה 

את מתג הפנסים הראשיים.

מידע  
כדי להפעיל את מתג פנס הערפל האחורי, 
מתג ההתנעה חייב להיות במצב ON )פועל(.

פנס ערפל אחורי )אם קיים(

כדי להפעיל את פנס הערפל האחורי, הפעל 
את הפנסים הראשיים ולחץ על מתג פנס 

הערפל האחורי.

פנס ערפל קדמי )אם קיים(

פנסי הערפל משמשים לשיפור הראות 
בתנאים קשים כגון ערפל, גשם, שלג וכו'. 
פנסי הערפל יידלקו בעת לחיצה על מתג 
פנסי הערפל לאחר הפעלת פנסי החניה.

כדי לכבות את פנסי הערפל, לחץ שוב על 
מתג פנסי הערפל.

זהירות
במהלך פעולתם, פנסי הערפל צורכים 
כמות גדולה של אנרגיה חשמלית. 
השתמש בפנסי הערפל רק כאשר 

הראות לקויה.
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ככל שהמספר שעל המתג יהיה גבוה 
יותר, כך גובה אלומת האור של הפנסים 
הראשיים יהיה נמוך יותר. ודא תמיד שאלומת 
האור של הפנסים הראשיים נמצאת במצב 
המתאים אחרת הפנסים הראשיים יסנוורו 

את משתמשי הדרך האחרים.
להלן כמה דוגמאות לכוונון נכון של המתג. 
לתנאי עומס שאינם מפורטים להלן, כוונן את 
מצב המתג כך שגובה אלומת האור יהיה 
קרוב ככל הניתן למצב המופיע ברשימה.

מצב העומס
מצב המתג

אוטובוסואן/משאית

00נהג בלבד

משקל 
31מרבי מותר

התקן פילוס הפנסים הראשיים 
)אם קיים(

כדי לכוונן את גובה אלומת האור של הפנסים 
הראשיים בהתאם למספר הנוסעים ולמשקל 
העומס שבתא המטען, סובב את מתג פילוס 

אלומת האור.

פנסי תאורת יום )אם קיימים(
פנסי תאורת היום )DRL( מאפשרים לאחרים 
לראות טוב יותר את חלקו הקדמי של רכבך 
במהלך היום. פנסי תאורת היום יכולים 
להיות שימושיים במיוחד בתנאי נהיגה 
שונים והם יעילים במיוחד לאחר הזריחה 

ולפני השקיעה.
 פנסי תאורת היום יכבו את הפנסים הראשיים 

כאשר:
פנסי החניה דולקים.. 1
המנוע מודמם.. 2
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מגב ומתזים
מגבי השמשה הקדמית

מופעלים כדלקמן כאשר מתג ההתנעה 
במצב ON )פועל(.

 )MIST( :  ניגוב בודד, הזז את הידית 
למצב זה )MIST( ושחרר 
אותה. המגבים יפעלו באופן 
קבוע אם הידית מוחזקת 

במצב זה.
OFF( O( : המגבים אינם פועלים

לסירוגין.  פועלים  --- )INT( :  המגבים 
השתמש במצב זה בגשם קל 
או בערפל. כדי לשנות את 
המהירות, סובב את כפתור 

בקרת המהירות.
AUTO :  חיישן הגשם הממוקם בחלקה 
העליון של השמשה הקדמית 
מזהה את כמות הגשם שיורדת 
ושולט על פעולת המגבים. ככל 
שהגשם חזק יותר, כך יפעלו 
המגבים מהר יותר. כאשר הגשם 
נפסק, המגבים נעצרים. כדי לשנות 
את המהירות, סובב את כפתור 

.)B( בקרת המהירות

מגבי/מתזי השמשה הקדמית

A : בקרת מהירות מגבים )קדמיים(
^ )MIST( - ניגוב בודד

OFF( O( - כבוי

--- )INT( - ניגוב לסירוגין
AUTO - הפעלה אוטומטית )אם קיימת(

LO( 1( - מהירות נמוכה

HI( 2( - מהירות גבוהה

B : כוונון תדירות הניגוב, ניגוב לסירוגין

C : הפעלת המתזים והמגבים )קדמיים(

אזהרה
אם המתג אינו פועל כהלכה גם כאשר 
רכבך נוטה לאחור או אם אלומת האור 
של הפנסים הראשיים גבוהה או נמוכה 
מדי, אני ממליצים להביא את רכבך 
לבדיקה במרכז שירות מורשה יונדאי.

אל תנסה לבדוק או להחליף את החיווט 
בעצמך.
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אזהרה
היזהר במצבים שלהלן כאשר מתג 
ההתנעה במצב ON )פתוח( ומתג 
 AUTO מגבי השמשה הקדמית במצב
כדי למנוע פגיעה בידיים או בחלקי 

גוף אחרים:
אל תיגע בחלקה העליון של השמשה 	 

הקדמית הפונה לחיישן הגשם.
אל תנגב את חלקה העליון של 	 

השמשה הקדמית בעזרת מטלית 
לחה או יבשה.

אל תפעיל לחץ על השמשה הקדמית.	 

בקרה אוטומטית )אם קיימת(

חיישן גשם

חיישן הגשם הממוקם בחלקה העליון של 
השמשה הקדמית מזהה את כמות הגשם 
שיורדת ושולט על פעולת המגבים. ככל 
שהגשם חזק יותר, כך יפעלו המגבים 

מהר יותר.
כאשר הגשם נפסק, המגבים נעצרים.

כדי לשנות את המהירות, סובב את כפתור 
בקרת המהירות )1(.

אם מתג המגבים נמצא במצב AUTO כאשר 
מתג ההתנעה פתוח )ON(, המגבים יפעלו 
פעם אחת כדי לבדוק את פעולת המערכת. 
העבר את המגבים למצב OFF כאשר הם 

אינם בשימוש.

LO( 1( : מהירות ניגוב רגילה

HI( 2( : מהירות ניגוב גבוהה

הערה
אם כמות גדולה של שלג או קרח 	 

מצטברת על השמשה הקדמית, הפשר 
אותה למשך כ-10 דקות או עד להסרת 
השלג ו/או הקרח לפני הפעלת מגבי 

השמשה הקדמית.
אם לא תסיר את השלג ו/או הקרח לפני 
השימוש במגבים ובמתזים, הדבר עלול 
לגרום נזק למערכת המגבים והמתזים.

כאשר המגבים לא מנגבים כהלכה את 	 
השמשה הקדמית, הם עלולים להישחק 
או להיסדק. במקרה זה, החלף את 

המגבים בחדשים.
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)המשך(
הפעלת מצב בטוח

מעבר אוטומטי למהירות נמוכה 	 
ממהירות גבוהה

מעבר אוטומטי לפעולה לסירוגין 	 
ממהירות נמוכה

עצירה אוטומטית מפעולה לסירוגין	 

פעולת המצב הבטוח פועלת על * 
מנוע המגבים. תפקידה הוא להגן 
על רכיבי המגבים מפני עומס יתר 
על המערכת העלול להיגרם על ידי 
שלג או חומרים זרים אחרים שעל 

השמשה הקדמית.
הדבר אינו מצביע על בעיה במערכת 
 המגבים. במקרה זה, נקוט את האמצעים 

שלהלן.
דומם את המנוע ועצור את פעולת 	 

המגבים לאחר עצירת הרכב או חנייתו
)המשך(

זהירות
מצבי פעולה מסוימים של המגבים 
עשויים להשתנות תוך כדי פעולה כיוון 
שפעולת ההגנה על מנוע המגבים 
פועלת בתנאים שלהלן )מצב בטוח(:

בעת הפעלת המגבים לפרק זמן 	 
ממושך בעת חניית/עצירת הרכב 

כאשר המנוע פועל
המגבים פועלים במהירות גבוהה 	 

לפרק זמן ממושך במהלך הנהיגה 
במהירות  או  נמוכה  במהירות 

מנוע גבוהה
בעת הפעלת המגבים לפרק זמן 	 

ממושך כאשר השמשה הקדמית 
יבשה ולא יורד גשם או המתזים 

לא פועלים
)המשך(

זהירות
בעת שטיפת הרכב, העבר את מתג 
המגבים למצב OFF כדי לעצור את 

פעולת המגבים האוטומטיים.
המגבים עלולים לפעול ולהינזק אם 
AUTO בעת  נמצא במצב  המתג 

שטיפת הרכב.
אל תסיר את כיסוי החיישן שבחלקה 
העליון של השמשה הקדמית בצד 
הנוסע. הדבר עלול לגרום נזק לחלקי 
המערכת שאינו מכוסה במסגרת 

האחריות על רכבך.
בעת התנעת המנוע בחורף, העבר 
את מתג המגבים למצב OFF. אחרת, 
המגבים עלולים לפעול והקרח עלול 
לגרום נזק ללהבי המגבים של השמשה 
הקדמית. הסר תמיד את כל השלג 
והקרח מהשמשה הקדמית לפני הפעלת 

מגבי השמשה הקדמית.
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פתח מילוי המכל נמצא בחלקו הקדמי של 
תא המנוע בצד הנוסע.

זהירות
כדי למנוע נזק אפשרי למשאבת 
המתזים, אל תפעיל את המתזים 

כאשר מכל נוזל השטיפה ריק.

אזהרה
אין להשתמש במתזים בטמפרטורות 
קפיאה בלי לחמם את השמשה הקדמית 
בעזרת מסיר האדים; תמיסת השטיפה 
עלולה לקפוא על השמשה הקדמית 

ולחסום את שדה הראייה שלך.

מתזי שמשה קדמית

במצב OFF, משוך את הידית לאחור כדי 
להפעיל את מתזי השמשה הקדמית וכדי 
להפעיל את המגבים למשך 1-3 מחזורים.

השתמש בפעולה זו כאשר השמשה הקדמית 
מלוכלכת.

עד  לפעול  ימשיכו  והמגבים  המתזים 
שתשחרר את הידית.

אם המתזים לא פועלים, בדוק את מפלס 
נוזל השטיפה. אם מפלס נוזל השטיפה 
נמוך, עליך להוסיף נוזל שטיפה מתאים 

למכל נוזל השטיפה.

)המשך(
במהירות 	  המגבים  את  הפעל 

הנמוכה מהמהירות הגבוהה, ככל 
שהמצב מאפשר, תוך כדי נהיגה 

במהירות נמוכה
עצור את פעולת המגבים על שמשה 	 

קדמית יבשה
למרות שהגשם פסק במהלך נהיגה 	 

 ,AUTO כאשר מתג המגבים במצב
המגבים עשויים להמשיך לפעול אם 

יש מים על החלונות.
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תאורת פנים
תאורת מפות

לחץ על המתג )1( כדי להפעיל או לכבות 
את תאורת המפות.

 :  התאורה )עם התאורה הפנימית( 	 
דולקת תמיד.

 :  התאורה )והתאורה הפנימית( 	 
נדלקת בעת פתיחת אחת הדלתות 
)למעט הדלת האחורית( בלי קשר 
למצב מתג ההתנעה. כאשר נעילת 
הדלתות )למעט הדלת האחורית( 
משתחררת בעזרת השלט, התאורה 
)עם התאורה הפנימית( נדלקת 
למשך כ-30 שניות כל עוד אחת 
הדלתות )למעט הדלת האחורית( 

אינה נפתחת.

זהירות
אין להשתמש בתאורה הפנימית לפרקי 
זמן ממושכים כאשר המנוע אינו פועל.
הדבר עלול לגרום להתרוקנות המצבר.

אזהרה
אין להשתמש בתאורה הפנימית בעת 
נהיגה בחשכה. הדבר עלול לגרום 
לתאונות כיוון שהתאורה הפנימית 

עלולה לפגוע בשדה הראייה.

זהירות
כדי למנוע נזק אפשרי למגבים, אל 	 

תפעיל את המגבים כאשר השמשה 
הקדמית יבשה.

כדי למנוע נזק ללהבי המגבים, אין 	 
להשתמש בבנזין, נפט, מדלל צבע 

או בחומרים ממסים אחרים.
אל תנסה להזיז את המגבים בצורה 	 

ידנית כדי למנוע נזק לזרועות המגבים 
ולרכיבים אחרים.

כדי למנוע נזק למגבים ולמערכת 	 
השטיפה, השתמש בנוזלי שטיפה 
למניעת קפיאה בעונת החורף או 

במזג אוויר קר.
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הערה
כדי להשתמש בתאורת הקריאה, לחץ 
על המתג כאשר מתג ההתנעה במצב 

ON )פועל(.

תאורת קריאה )אם קיימת(
מתג ראשי 	

צד הנוסע 	

תאורת קריאה נדלקת על ידי לחיצה על 
המתג; לחיצה נוספת על המתג תביא לכיבוי 

תאורת הקריאה.

כמו כן, התאורה )והתאורה הפנימית( כבה 
בהדרגה לאחר כ-30 שניות אם אחת הדלתות 
)למעט הדלת האחורית( נסגרת. מכל מקום, 
אם מתג ההתנעה במצב ON )פתוח( או כל 
הדלתות )למעט הדלת האחורית( נעולות, 

התאורה תכבה מיד.
אם אחת הדלתות )למעט הדלת האחורית( 
 ACC נפתחת כאשר מתג ההתנעה במצב
או LOCK, התאורה )עם התאורה הפנימית( 
תמשיך לפעול למשך כ-20 דקות. מכל מקום, 
אם אחת הדלתות )למעט הדלת האחורית( 
 ON נפתחת כאשר מתג ההתנעה במצב
)פתוח(, התאורה )עם התאורה הפנימית( 

תמשיך לפעול באופן קבוע.
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תאורת מדרגה אחורית )אם קיימת(

תאורת המדרגה האחורית נדלקת כאשר 
דלת ההזזה האמצעית נפתחת.

תאורת מטען )אם קיימת(
מתג 	

ואן 	

תאורת משטח המטען נדלקת בעת פתיחת 
דלת ההזזה האמצעית והדלת האחורית או 

בעת הפעלת מתג תאורת המטען.

תאורה פנימית )אם קיימת(
מתג 	

אוטובוס 	

אם תלחץ על המתג, התאורה הפנימית 
תידלק. כדי לכבות, לחץ שוב על מתג זה.
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מסיר אדים
הערה

 ON מתג ההתנעה חייב להיות במצב
)פתוח, מנוע פועל( כדי שחימום מראת 

הצד יפעל.

חימום מראת צד )אם קיימת(

לחץ על המתג כדי לחמם את מראת הצד. 
זכוכית מראת הצד תתחמם כדי להסיר 
את האדים ולהפשיר את הקרח, ותשפר 
את שדה הראייה שלך בתנאי מזג אוויר 
ירודים. לחץ שוב על המתג כדי לכבות את 
החימום. חימום מראת הצד כבה אוטומטית 

לאחר 20 דקות.

זהירות
כדי למנוע נזק למוליכים החשמליים 
המודבקים אל חלקה הפנימי של 
השמשה האחורית, לעולם אל תשתמש 
בכלים חדים או בחומרי ניקוי לחלונות 
המכילים חומרים חזקים כדי לנקות 

את השמשה האחורית.

הערה
אם ברצונך להסיר אדים מהשמשה 
הקדמית, עיין בסעיף "הסרת אדים 

מהשמשה הקדמית" שבפרק זה.
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מערכת בקרת אקלים )אם קיימת(

כפתור בקרת מהירות מאוורר. 1
לחצן מיזוג אוויר )אם קיים(. 2
לחצן מסיר אדים )שמשה קדמית(. 3
לחצן בקרת יניקת אוויר. 4
לחצן בחירת מצב. 5
כפתור בקרת טמפרטורה. 6
לחצן חימום הפועל על דלק )אם קיים(. 7

זהירות
הפעלת המאוורר כאשר מתג ההתנעה 
במצב ON עלולה לגרום להתרוקנות 
המצבר. הפעל את המאוורר כאשר 

המנוע פועל.
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חימום ומיזוג אוויר
התנע את המנוע.. 1
בחר במצב הרצוי.. 2

כדי לשפר את יעילות החימום והקירור;
חימום: - 
קירור: - 

כוונן את בקרת הטמפרטורה למצב הרצוי.. 3
כוונן את בקרת יניקת האוויר למצב אוויר . 4

חיצוני )טרי(.
כוונן את בקרת מהירות המאוורר למהירות . 5

הרצויה.
אם ברצונך להשתמש במיזוג האוויר, . 6

הפעל את מערכת מיזוג האוויר )אם 
קיימת(.
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)A, C, D( רצפה ומסיר אדים

האוויר יוצא דרך פתחי האוורור של מסיר 
האדים בשמשה הקדמית ולרצפה.

מסיר אדים 

האוויר יוצא דרך פתחי האוורור של מסיר 
האדים של השמשה הקדמית.

 )B, D( פנים

בחירה במצב פנים תגרום לאוויר לצאת 
דרך פתחי האוורור לפנים.

)B, C, D( פנים ורצפה

האוויר יוצא דרך פתחי האוורור לפנים 
ולרצפה.

)A, C, D( רצפה

האוויר יוצא דרך פתחי האוורור שברצפה.

בחירת מצב

לחצני בחירת המצב שולטים על כיוון זרימת 
האוויר במערכת האוורור.
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בקרת יניקת אוויר

בקרת יניקת האוויר משמשת לבחירה באוויר 
חיצוני )טרי( או במצב מחזור אוויר.

לחץ על לחצן הבקרה כדי לשנות את מצב 
בקרת יניקת האוויר.

בקרת טמפרטורה

כפתור בקרת הטמפרטורה מאפשר לך 
לשלוט על הטמפרטורה היוצאת ממערכת 
האוורור. כדי לשנות את טמפרטורת האוויר 
שבתא הנוסעים, סובב את הכפתור ימינה 

לאוויר חם או שמאלה לאוויר קר.

פתחי אוורור בלוח המכשירים
ניתן לפתוח או לסגור בנפרד את פתחי 

האוורור בעזרת הכפתור העגול.
כמו כן, באפשרותך לכוונן את כיוון יציאת 
האוויר מפתחי אוורור אלה בעזרת כפתור 

הבקרה כמתואר באיור.
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אזהרה
שימוש ממושך במערכת בקרת 	 

האקלים במצב מחזור אוויר עלול 
לגרום לעליית הלחות שבתוך הרכב 
ולהצטברות אדים על החלונות 

ולחסימת שדה הראייה.
אין לישון בתוך הרכב כאשר מערכת 	 

מיזוג האוויר או החימום פועלת. 
הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה או 
למוות כתוצאה מירידת רמת החמצן 

ו/או טמפרטורת הגוף.
שימוש ממושך במערכת בקרת 	 

האקלים במצב מחזור אוויר עלול 
לגרום לעייפות או ישנוניות ולאיבוד 
השליטה על הרכב. כוונן את בקרת 
יניקת האוויר למצב אוויר חיצוני 
)טרי( ככל שהדבר מתאפשר במהלך 

הנהיגה.

הערה
הפעלה ממושכת של החימום במצב מחזור 
אוויר )בלי להפעיל את מיזוג האוויר( 
עלולה לגרום להצטברות אדים על השמשה 
הקדמית ועל החלונות הצדדיים והאוויר 
שבתוך תא הנוסעים עשוי להדיף ריח 

לא נעים.
כמו כן, שימוש ממושך במיזוג האוויר 
במצב מחזור אוויר יגרום להתייבשות 

האוויר שבתוך תא הנוסעים.

מצב מחזור אוויר
   בעת בחירה במצב מחזור 
אוויר, האוויר שבתא 
הנוסעים יישאב דרך 
מערכת החימום ויעבור 
חימום או קירור בהתאם 

לפעולה שנבחרה.

מצב אוויר חיצוני )טרי(
   בעת בחירה במצב אוויר 
חיצוני )טרי(, נכנס אוויר 
מחוץ לרכב והוא מחומם 
בהתאם  מקורר  או 

לפעולה שנבחרה.
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מיזוג אוויר )אם קיים(

לחץ על הלחצן A/C כדי להפעיל או לכבות 
את מערכת מיזוג האוויר )נורית החיווי 
תידלק(. לחיצה נוספת על  הלחצן מכבה 

את מערכת מיזוג האוויר.

כדי לכבות את המאווררים

כדי לכבות את המאווררים, סובב את כפתור 
בקרת מהירות המאוורר למצב 0.

בקרת מהירות מאוורר

מתג ההתנעה חייב להיות במצב ON )פועל( 
כדי שהמאוורר יפעל.

כפתור בקרת מהירות המאוורר מאפשר לך 
לשלוט על עוצמת האוויר היוצא ממערכת 
האוורור. כדי לשנות את מהירות המאוורר, 
סובב את הכפתור ימינה )מהירות גבוהה 

יותר( או שמאלה )מהירות נמוכה יותר(.
העברת כפתור בקרת מהירות המאוורר 

למצב 0 תכבה את המאוורר.
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פתחי אוורור אחוריים
ניתן לכוונן את פתח האוורור התחתון על ידי 

סיבוב הכפתור העגול.

מכל מקום, מערכת בקרת האקלים הקדמית 
אמורה לפעול ביחס עם מיזוג האוויר האחורי.

כוונן את מהירות המאוורר הקדמי למצב . 1
הרצוי.

לחץ על לחצן מיזוג האוויר וכוונן את . 2
הטמפרטורה האחורית ומהירות המאוורר 

למצב הרצוי.

חימום ומיזוג אוויר אחורי )אם קיים(

ניתן לשלוט על הטמפרטורה, מהירות 
המאוורר ומצב מערכת בקרת האקלים 
האחורית בנפרד ממערכת בקרת האקלים 

הקדמית.
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מיזוג אוויר )אם קיים(
מערכות מיזוג האוויר של יונדאי מכילות 

.R-134a קרר ידידותי לסביבה
התנע את המנוע. לחץ על לחצן מיזוג . 1

האוויר.
2 .. בחר במצב 
כוונן את בקרת יניקת האוויר למצב אוויר . 3

חיצוני )טרי( או למצב מחזור אוויר.
כוונן את בקרת מהירות המאוורר ובקרת . 4

הטמפרטורה לקבלת נוחות מרבית.
אם ברצונך לקרר בעוצמה החזקה ביותר, 	 

העבר את בקרת הטמפרטורה שמאלה 
במלואה והעבר את בקרת מהירות 

המאוורר למהירות המרבית.

עצות להפעלה
מנע כניסת אבק ועשן אל תוך הרכב דרך 	 

מערכת האוורור על ידי הפעלה זמנית 
של בקרת יניקת האוויר במצב מחזור 
אוויר. זכור להחזיר את הבקרה למצב 
אוויר טרי לאחר מכן כדי לרענן את האוויר 
הטרי בתוך הרכב. פעולה זו תשמור על 

ערנות ונוחות הנהג.
האוויר המגיע אל מערכת החימום/הקירור 	 

נשאב דרך פתחים הנמצאים לפני השמשה 
הקדמית. שים לב שהם לא נחסמים על ידי 

עלים, שלג, קרח או כל דבר אחר.
כדי למנוע הצטברות אדים על השמשה 	 

הקדמית, העבר את בקרת יניקת האוויר 
למצב אוויר טרי ואת מהירות המאוורר 
למצב הרצוי, הפעל את מערכת מיזוג 
האוויר וכוונן את הטמפרטורה לטמפרטורה 

הרצויה.

פעולת המערכת
אוורור

1 .. בחר במצב 
כוונן את בקרת יניקת האוויר למצב אוויר . 2

חיצוני )טרי(.
כוונן את בקרת הטמפרטורה למצב הרצוי.. 3
כוונן את בקרת מהירות המאוורר למהירות . 4

הרצויה.

חימום
1 .. בחר במצב 
כוונן את בקרת יניקת האוויר למצב אוויר . 2

חיצוני )טרי(.
כוונן את בקרת הטמפרטורה למצב הרצוי.. 3
כוונן את בקרת מהירות המאוורר למהירות . 4

הרצויה.
אם ברצונך להשתמש בחימום וייבוש . 5

אוויר, הפעל את מערכת מיזוג האוויר 
)אם קיימת(.

אם מצטברים אדים על השמשה הקדמית, 	 
. בחר במצב  או 
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בעת השימוש במערכת מיזוג האוויר, 	 
ייתכן שתבחין בטפטוף מים )או אף 
שלולית( על פני הקרקע מתחת לרכב 
בצד הנוסע האחורי. זהו מאפיין פעולה 

רגיל של המערכת.
הפעלת מערכת מיזוג האוויר במצב מחזור 	 

אוויר מספקת עוצמת קירור מרבית, אולם 
הפעלה ממושכת במצב זה עלולה לגרום 
לאוויר בתוך הרכב להדיף ריח לא נעים.

במהלך פעולת הקירור, ייתכן שתבחין 	 
מעת לעת באוויר לח היוצא מהמערכת 
בגלל הקירור המהיר ויניקת אוויר לח. 

זהו מאפיין פעולה רגיל של המערכת.

עצות להפעלת מערכת מיזוג האוויר
אם הרכב חנה תחת קרני שמש ישירות 	 

במהלך מזג אוויר חם, פתח את החלונות 
לזמן קצר כדי לאפשר לאוויר החם שבתוך 

הרכב לצאת החוצה.
כדי לסייע בהפחתת האדים שעל חלקם 	 

הפנימי של החלונות בימים גשומים או 
לחים, הורד את הלחות בתוך הרכב על ידי 

הפעלת מערכת מיזוג האוויר.
במהלך הפעלת מערכת מיזוג האוויר, אתה 	 

עשוי להבחין בשינויים קלים במהירות 
המנוע כתוצאה מכניסת מדחס מערכת 
המיזוג לפעולה. זהו מאפיין פעולה רגיל 

של המערכת.
השתמש במערכת מיזוג האוויר אחת 	 

לחודש למשך כמה דקות כדי לשמור על 
ביצועי המערכת.

הערה
בעת השימוש במערכת מיזוג האוויר, 	 

שים לב למד הטמפרטורה במהלך 
הנהיגה בעליות או בעומסי תנועה כאשר 
טמפרטורות הסביבה גבוהות. פעולת 
מערכת מיזוג האוויר עלולה לגרום 
להתחממות המנוע. המשך להשתמש 
במאוורר אך כבה את מערכת מיזוג 
האוויר אם מד הטמפרטורה מראה 

שהמנוע מתחמם.
בעת פתיחת החלונות במזג אוויר לח, 	 

טיפות מים עלולות להצטבר בתוך הרכב. 
כיוון שכמות גדולה מדי של טיפות מים 
עלולה לגרום נזק לציוד החשמלי, יש 
להפעיל את מיזוג האוויר רק כאשר 

החלונות סגורים.
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מסנן אוויר בקרת אקלים )אם קיים(

אוויר חיצוני

 אוויר
ממוחזר

מסנן אוויר
בקרת אקלים

מאוורר
גוף חימום

מאדה

מסנן האוויר של בקרת האקלים שמותקן 
מאחורי  תא הכפפות מסנן את האבק או 
חלקיקים אחרים הנכנסים אל תוך הרכב 
מבחוץ דרך מערכת מיזוג האוויר והחימום. 
אם אבק או חלקיקים אחרים מצטברים 
על המסנן לאורך זמן, עוצמת זרם האוויר 
היוצאת מפתחי האוורור עלולה לרדת, 
לגרום להצטברות לחות בחלקה הפנימי 
של השמשה הקדמית גם בעת בחירה 
במצב אוויר חיצוני )טרי(. במקרה זה, אנו 
ממליצים להחליף את מסנן האוויר של 
בקרת האקלים במרכז שירות מורשה יונדאי.

הערה
 התסמינים שלהלן יופיעו והם רגילים 	 

לגמרי.
עשן לבן עשוי לצאת מצינור המפלט - 

של החימום המופעל בדלק במהלך 
פעולת החימום. מכל מקום, כאשר 
כמות גדולה של עשן שחור נפלטת, 
יש לבדוק את החימום הפועל על דלק.

רעשי דפיקה מהחימום הם רעשי - 
בעירת הלהבה.

כאשר החימום מופעל בעוצמה מלאה, - 
ייתכן שתשמע רעש נשיפה.

בעת הדממת המנוע במהלך פעולת - 
החימום, יישמע רעש רוח המצביע 

על ביצוע תהליך הניקוי.
בעת תדלוק, כבה את החימום המופעל 	 

בדלק על ידי הדממת המנוע.

חימום הפועל על דלק )אם קיים(

החימום הפועל על דלק מספק חום נוסף 
לתא הנוסעים תוך שימוש בכמות קטנה 
של דלק כדי לפצות על החום המתקבל 

מהמנוע לבדו.
תהליך ניקוי של החימום הפועל על דלק 
יבוצע אוטומטית כאשר החימום אינו בפעולה 
בגלל העלייה בטמפרטורת נוזל הקירור 

וכאשר מתג ההתנעה סגור.
במהלך תהליך הניקוי, הדלק שבתוך החימום 
יישרף לגמרי ועשן ייפלט. זהו תהליך חיוני 
להמשך הפעולה ועמידות החימום והוא 

נמשך כ-1-3 דקות.
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אזהרה
טיפול לא נכון עלול לגרום לחבלה 
קשה לאדם המבצע את הטיפול. למידע 
מפורט נוסף, אנו ממליצים לך ליצור 
קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי.

בדיקת כמות קרר מיזוג האוויר 
ושמן המדחס

כאשר כמות הקרר נמוכה, ביצועי מיזוג 
האוויר יורדים. גם לכמות גדולה מדי יש 
השפעה שלילית על מערכת מיזוג האוויר.
לכן, אנו ממליצים לבדוק את המערכת 

במרכז שירות מורשה יונדאי.

הערה
חשוב להשתמש בסוג הנכון ובכמות 
הנכונה של שמן ושל קרר בעת הטיפול 
במערכת מיזוג האוויר. אחרת, הדבר 
עלול לגרום נזק למדחס ולפעולה לא 

רגילה של המערכת.

הערה
החלף את המסנן בהתאם לשגרת 	 

הטיפולים.
אם הרכב פועל בתנאים קשים, כגון 
כבישים מאובקים ומשובשים, יש לבדוק 
ולהחליף את מסנן מיזוג האוויר בתדירות 

גבוהה יותר.
כאשר עוצמת זרם האוויר יורדת באופן 	 

פתאומי, אנו ממליצים לבדוק את 
המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.
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הסרת אדים מהשמשה הקדמית
כדי להסיר אדים מחלקה הפנימי של 

השמשה הקדמית

כוונן את מהירות המאוורר למצב הרצוי.. 1
בחר בטמפרטורה הרצויה.. 2
3 .. בחר במצב 
מצב אוויר חיצוני )טרי( יופעל אוטומטית. . 4

, גם מיזוג האוויר  אם בחרת במצב 
)אם קיים( יופעל אוטומטית.

אם מיזוג האוויר )אם קיים( ו/או מצב אוויר 
חיצוני )טרי( לא הופעלו אוטומטית, לחץ 

על הלחצן המתאים.

אם ברצונך להסיר אדים בעוצמה החזקה 	 
ביותר, העבר את בקרת הטמפרטורה 
ימינה )חימום( במלואה והעבר את בקרת 

מהירות המאוורר למהירות המרבית.
אם ברצונך להעביר אוויר חם לרצפה 	 

במהלך הסרת אדים, בחר במצב רצפה 
ומסיר אדים.

לפני התחלת הנסיעה, נקה שלג וקרח 	 
מהשמשה הקדמית, השמשה האחורית, 

מראות הצד וכל חלונות הצד.
נקה את השלג והקרח ממכסה המנוע 	 

ומפתחי האוויר שבסורג כדי לשפר את 
יעילות החימום והסרת האדים, וכדי 
להפחית את הסיכוי להצטברות אדים 
על חלקה הפנימי של השמשה הקדמית.

אזהרה
חימום השמשה הקדמית

אין להשתמש במצב  במהלך 
קירור במזג אוויר לח במיוחד. הפרש 
הטמפרטורה שבין האוויר החיצוני 
לגרום  עלול  הקדמית  והשמשה 
להצטברות ערפל על חלקה החיצוני 
של השמשה הקדמית ולפגוע בראות. 
במקרה זה, בחר במצב  והעבר 
את בקרת מהירות המאוורר למהירות 

נמוכה.
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מאוורר תקרה
פתיחה/סגירה

אוטומטית 

אוורור
מאולץ

אוורור מאולץ
המאוורר שואב אוויר מבחוץ ומוציא את 

האוויר שבתוך הרכב.

פתיחה/סגירה אוטומטית
המערכת פותחת או סוגרת את התריס 

כאשר המאוורר פועל או כבוי.

המאוורר ממוקם בתקרה. הוא כולל כמה 
מאפיינים.

כדי להסיר אדים מחלקה החיצוני של 
השמשה הקדמית

כוונן את מהירות המאוורר למצב הגבוה . 1
ביותר.

כוונן את הטמפרטורה למצב החם ביותר.. 2
3 .. בחר במצב 
מצב אוויר חיצוני )טרי( ומיזוג האוויר . 4

)אם קיים( יופעלו אוטומטית.
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תא אחסון
אחסון עילי )אם קיים(

תא אחסון מעל השמשה הקדמית.
תא האחסון הימני והשמאלי יכול לשאת 

משקל עד 2.5 ק"ג כל אחד.

ניתן להשתמש בתאי אחסון אלה לאחסון 
חפצים קטנים של הנהג ושל הנוסעים.

הערה
כדי למנוע גנבה אפשרית, אל תשאיר 	 

חפצים בעלי ערך בתוך תא האחסון.
סגור תמיד את תאי האחסון במהלך 	 

הנסיעה. אל תנסה להניח יותך מדי 
חפצים בתוך תא האחסון כך שלא ניתן 

לסגור את תא האחסון.

אזהרה
חומרים דליקים

אל תאחסן מציתי סיגריות, מכלי גז או 
חומרים דליקים/נפיצים אחרים בתוך 
הרכב. חפצים אלה עלולים לעלות 
באש ו/או להתפוצץ אם הרכב נחשף 
לטמפרטורות גבוהות לפרקי זמן 

ממושכים.

  הוצאת האוויר שבתוך הרכב. 1
)תריס אוויר: פתוח(

  מאוורר לא פועל. 2
)תריס אוויר: סגור(

  אוויר טרי חיצוני נכנס אל . 3
 תוך הרכב

)תריס אוויר: פתוח(
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אחסון בקונסולה )אם קיימת(

ניתן להשתמש בתאי אחסון אלה לאחסון 
חפצים קטנים של הנהג ושל הנוסע הקדמי.
כדי לפתוח את תא האחסון בקונסולה 

המרכזית, משוך את הידית כלפי מעלה.

תא אחסון מעל התקרה )אם קיים(

בכלי רכב בעלי מחיצה, ניתן להשתמש 
בחלל האחסון מתא המטען.

חלל האחסון יכול לשאת משקל מרבי של 
20 ק"ג.

הערה
אין להציב מטענים גבוהים וגדולים בתוך 
חלל האחסון. אחרת אתה עלול לגרום 

נזק לתקרה במקרה של בלימה חדה.

אזהרה
אין לאחסן חפצים כבדים או חדים 

בתוך התא.
חפצים אלה עלולים להיזרק אל מחוץ 
לתא במקרה של בלימה פתאומית או 

תאונה ולפגוע בנוסעי הרכב.
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מחזיק משקפי שמש

כדי לפתוח את מחזיק משקפי השמש, לחץ 
על המכסה והמחזיק ייפתח לאט. הנח את 
משקפי השמש שלך בתוך דלת התא כאשר 
העדשות פונות החוצה. דחוף כדי לסגור.

הערה
אין לאחסן מזון בתא הכפפות לפרק זמן 

ממושך.

תא כפפות

כדי לפתוח את תא הכפפות, משוך את 
הידית ותא הכפפות ייפתח אוטומטית. סגור 

את תא הכפפות לאחר השימוש.

אזהרה
כדי לצמצם את הסיכוי לחבלה במקרה 
של תאונה או בלימה פתאומית, סגור 
תמיד את דלת תא הכפפות במהלך 

הנהיגה.
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אבזור פנים
אזהרה

לאחר 	  המצית  על  תלחץ  אל 
לגרום  עלול  התחממותו; אתה 

להתחממות יתר של המצית.
אם המצית אינו קופץ החוצה בתוך 	 

30 שניות, הוצא אותו כדי למנוע את 
התחממותו.

אל תכניס חפצים אל תוך שקע מצית 	 
הסיגריות. הדבר עלול לגרום נזק 

למצית הסיגריות.

הערה
השימוש באביזרים )מכונות גילוח, שואבי 
אבק ידניים וקומקומים לדוגמה( עלול 
לגרום נזק לשקע או לגרום לתקלת חשמל.

מצית סיגריות )אם קיים(

כדי שמצית הסיגריות יפעל, מתג ההתנעה 
.ON או ACC חייב להיות במצב

כדי להשתמש במצית הסיגריות, דחוף אותו 
במלואו אל תוך השקע. כאשר גוף החימום 
התחמם, הוא יקפוץ החוצה ויעבור למצב 

מוכן לשימוש.
אל תלחץ את המצית פנימה באופן קבוע. 
הדבר עלול לגרום נזק לגוף החימום ולגרום 

לשרפה.

אזהרה
אין לאחסן חפצים אחרים מלבד 	 

משקפי שמש בתוך מחזיק משקפי 
השמש. חפצים אלה עלולים להיזרק 
של  במקרה  למחזיק  מחוץ  אל 
בלימה פתאומית או תאונה ולפגוע 

בנוסעי הרכב.
אין לפתוח את מחזיק משקפי השמש 	 

במהלך הנסיעה. מחזיק משקפי 
השמש הפתוח עלול לחסום את 

המראה הפנימית.
אין להכניס בכוח משקפיים אל תוך 	 

מחזיק משקפי השמש כדי למנוע 
שבירת המשקפיים או עיוותם. אם 
תנסה לפתוח את התא בכוח כאשר 
המשקפיים תקועים בתוך המחזיק, 

אתה עלול להיפגע.
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אזהרה
הרחק פחיות או בקבוקים מקרני שמש 
ישירות ואל תניח אותם בתוך רכב 

שהתחמם. הם עלולים להתפוצץ.

הערה
אין להציב כוסות לא מכוסות בתוך מחזיק 
הכוסות כאשר הרכב בתנועה. אם נוזל 
נשפך, הוא עלול לגרום נזק למערכות 

החשמל.

מחזיק כוסות

אזהרה
משקאות חמים

אין להציב כוסות לא מכוסות המכילות 	 
נוזל חם בתוך מחזיק הכוסות כאשר 
הרכב בתנועה. אם נוזל חם נשפך, 
הוא עלול לגרום לך לכוויה. כווית 
הנהג עלולה לגרום לאיבוד השליטה 

על הרכב.
כדי להפחית את הסיכוי לחבלה 	 

גופנית במקרה של בלימה פתאומית 
או תאונה, אין להניח כוסות, פחיות, 
בקבוקים וכו' לא סגורים או לא 
מאובטחים בתוך מחזיק הכוסות 

כאשר הרכב בתנועה.

מאפרה )אם קיימת(
כדי להשתמש במאפרה, פתח את המכסה. 
כדי לנקות או לרוקן את המאפרה, משוך 

אותה החוצה.

אזהרה
שימוש במאפרה

אין להשתמש במאפרות הרכב 	 
כפחי אשפה.

השלכת סיגריות או גפרורים בוערים 	 
אל תוך מאפרה שבתוכה יש חומרים 
דליקים אחרים עלולה לגרום לשרפה.
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שקע מתח )אם קיים(

שקע המתח מתוכנן לספק מתח לטלפונים 
ניידים או מכשירים אחרים המיועדים לפעול 

עם מערכות החשמל ברכב.
מכשירים אלו אמורים לצרוך עד 10 אמפר 

כאשר המנוע פועל.

מגן שמש

השתמש במגן השמש כדי להגן מפני קרני 
שמש ישירות העוברות דרך השמשה 

הקדמית או החלונות הצדדיים.
כדי להשתמש במגן השמש, משוך אותו 

כלפי מטה.
כדי להשתמש במגן השמש בחלון הצד, משוך 
אותו כלפי מטה, שחרר אותו מהתושבת 

)1( וסובב אותו הצדה )2(.

אזהרה
למען בטיחותך, אל תחסום את שדה 
הראייה שלך בעת השימוש במגן השמש.

ניתן להציב כוסות או פחיות משקה קטנות 
בתוך מחזיקי הכוסות.
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משטח מטען )ואן(

נקודת קשירה

אזהרה
אם אתה לא מחבר נכון את רצועות 	 

הקשירה בעת אבטחת מטען, המצבים 
שלהלן עלולים להתרחש במקרה של 
שינוי כיוון פתאומי, בלימה או תאונה

-  נקודות הקשירה עלולות להתנתק 
או רצועות הקשירה עלולות להיקרע 
אם תעבור את העומס המרבי 

המותר.
)המשך(

אזהרה
אין להכניס אצבעות או חפצים כלשהם 
)פין וכו'( אל תוך שקע המתח ואין 
לגעת בו בידיים רטובות. אתה עלול 

להתחשמל.

זהירות
השתמש בשקע המתח רק כאשר 	 

המנוע פועל ונתק את תקע האביזר 
לאחר השימוש. השימוש בתקע 
ממושכים  זמן  לפרקי  האביזר 
כאשר המנוע מודמם עלול לגרום 

להתרוקנות המצבר.
השתמש רק באביזרים הפועלים על 	 

מתח של 12 וולט ושצריכת הזרם 
שלהם היא עד 10 אמפר.

כוונן את מיזוג האוויר או את החימום 	 
לעוצמה הנמוכה ביותר בעת השימוש 

בשקע המתח.
סגור את המכסה כאשר הוא אינו 	 

בשימוש.
מכשירים אלקטרונים מסוימים עלולים 	 

לגרום להפרעות אלקטרוניות כאשר 
הם מחוברים לשקע המתח של הרכב. 
מכשירים אלה עלולים לגרום לתקלות 
ולהפרעות במערכות אלקטרוניות 
אחרות או למכשירים שבשימוש 

ברכבך.
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מדבקת משקל מטען

מדבקת משקל המטען מציינת את משקל 
המטען שאתה יכול לשאת.

אתה כנהג אחראי לוודא ש:
חובה לעמוד בדרישות ובהנחיות התקפות 	 

המתייחסות לאבטחת מטענים.
אחרת, הדבר עלול להוות עבירה על 
החוק ולהשלכות אחרות, בהתאם לחוק 

המקומי.
לכן עליך לשים לב לדרישות החוק המקומי 

ולציית להן.
ודא שהמטען מאובטח לפני כל נסיעה - 

ובמועדים קבועים במהלך נסיעה ארוכה. 
התאם את המטען כנדרש

)המשך(
- המטען לא יהיה קשור.

הדבר עלול לגרום למטען להחליק, 
להתהפך או להיזרק על נוסעי הרכב 
ולפגוע בהם. הדבר מהווה סכנה 
גדולה ועלול לגרום לתאונה ולחבלה.
מתח תמיד את רצועות הקשירה 
נקודות  בין  ורק  נכונה  בצורה 
הקשירה המתוארות. השתמש תמיד 
 ברצועות הקשירה המיועדות במיוחד 

למטענים.
שים לב להוראות בנושא כושר 	 

הנשיאה המרבי של נקודות הקשירה 
השונות.

חלק את העומס על נקודות הקשירה 	 
או לולאות הקשירה בצורה שווה.

אם רכבך מצויד במסילות מטען ברצפת * 
תא המטען, באפשרותך להציב את מוטות 
הקשירה ישירות לפני ומאחורי המטען.
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אנטנה

אנטנת גג
רכבך מצויד באנטנת גג המאפשרת קליטת 
שידורי AM ו-FM. אנטנה זו ניתנת להסרה. 
כדי להסיר את האנטנה, סובב אותה נגד 
כיוון השעון. כדי להתקין את האנטנה, סובב 

אותה עם כיוון השעון.

USB , Aux ו-®iPod )אם קיימים(

 ,USB-ו AUX אם רכבך מצויד בכניסת
 AUX-באפשרותך להשתמש בכניסת ה
 USB-כדי לחבר התקני שמע ובכניסת ה

.USB כדי לחבר התקן

מידע  
בעת השימוש בהתקן שמע נייד המחובר אל 
שקע המתח, עשוי להישמע רעש במערכת 
השמע. במקרה זה השתמש במקור המתח 

של התקן השמע הנייד.

®iPod הוא סמל מסחרי רשום של חברת * 

.Apple Inc

מערכת מולטימדיה
מידע  

אם אתה מתקין פנסים ראשיים לא 	 
מקוריים מסוג HID, הדבר עלול לגרום 
לתקלה במערכת השמע ובמערכות 

האלקטרוניות של הרכב.
מנע מחומרים כימיים כגון בושם, שמן 	 

קוסמטי, קרם הגנה, תכשיר ניקוי לידיים 
ומטהר אוויר לבוא במגע עם חלקי הרכב 
הפנימיים כיוון שהם עלולים לגרום להם 

נזק או לשנות את צבעם.
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)1( ) / ( VOL
( כדי להגביר 	  לחץ על הלחצן למעלה )

את עוצמת השמע.
( כדי להנמיך 	  לחץ על הלחצן למטה )

את עוצמת השמע.

)2( ) / ( SEEK
לחיצה על הלחצן SEEK למשך 0.8 שניות או 
יותר תבצע את הפעולה בכל אחד מהמצבים 

שלהלן.

RADIO מצב
פעולת AUTO SEEK )חיפוש אוטומטי(.

CDP מצב
פעולת FF/REW )הרצועה הבאה/הקודמת(.

CDC מצב
פעולת DISC UP/DOWN )התקליטור 

הבא/הקודם(.

לחיצה על הלחצן SEEK למשך פחות 
מ-0.8 שניות, תבצע את הפעולה בכל אחד 

מהמצבים שלהלן.

שלט רחוק למערכת השמע 
)אם קיים(

לחצני השלט רחוק של מערכת השמע שעל 
גלגל ההגה משפרים את בטיחות הנסיעה.

הערה
אל תפעיל את לחצני השלט רחוק בו-זמנית.

הערה
הסר את האנטנה לפני הכניסה למקומות 	 

נמוכים או שטיפת הרכב על ידי סיבובה 
נגד כיוון השעון. אחרת, הדבר עלול 

לגרום נזק לאנטנה.
בעת התקנת האנטנה שלך, חשוב להדק 	 

אותה במלואה ולכוונן אותה למצב אנכי 
כדי להבטיח קליטה תקינה. ניתן גם 
לקפלה או להסירה בעת חניית הרכב 

או בעת העמסת מטען על גגון.
אין להציב את המטען על האנטנה בעת 	 

העמסת מטען על הגגון כדי להבטיח 
קליטה תקינה.
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כיצד פועלת מערכת השמע ברכב
FM קליטת שידורי

אותות רדיו AM ו-FM משודרים ממשדרים 
הממוקמים סביב עירך. הם נקלטים על ידי 
אנטנת הרדיו שעל רכבך. אות זה מעובד 
על ידי הרדיו ונשלח אל הרמקולים שברכבך.
כאשר אות רדיו חזק מגיע לרכבך, מערכת 
השמע שלך מבטיחה שעתוק באיכות הטובה 
ביותר האפשרית. מכל מקום, במקרים 
מסוימים האות המגיע אל רכבך לא יהיה 

חזק וברור.

לחץ שוב על הלחצן MUTE כדי לבטל 	 
את השתקת עוצמת השמע.

מידע  
מידע מפורט על לחצני בקרת השמע מופיע 

בעמודים הבאים בפרק זה.

RADIO מצב
PRESET STATION )זיכרון  פעולת 

תחנות(.

CDP מצב
פעולת TRACK UP/DOWN )הרצועה 

הבאה/הקודמת(.

CDC מצב
פעולת TRACK UP/DOWN )הרצועה 

הבאה/הקודמת(.

מידע מפורט על לחצני בקרת השמע מופיע 
בעמודים הבאים בפרק זה.

)3( MODE
לחץ על הלחצן כדי לבחור ברדיו או בנגן 

תקליטורים.

)4( MUTE
לחץ על הלחצן MUTE כדי להשתיק את 	 

עוצמת השמע.



4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

4-5

4

יה
מד

טי
ול

 מ
ת

רכ
מע

הרים

בניינים אזור לא חסום

גשרי ברזל

FM תחנת רדיו

שידורי FM משודרים בתדרים גבוהים 
ואינם עוקבים אחר פני השטח של כדור 
הארץ. לכן, שידורי FM מתחילים לדעוך 
במרחקים קצרים מהתחנה. כמו כן, אותות 
FM מושפעים בקלות מבניינים, מהרים 
וממכשולים. הדבר עלול לגרום לבעיות 
בקליטה ובהאזנה ואתה עלול להאמין שיש 
בעיה במקלט הרדיו שלך. התנאים שלהלן 
הם רגילים ולא מצביעים על כל תקלה ברדיו:

AM קליטת שידורי

ניתן לקלוט שידורי AM במרחקים גדולים 
יותר מאשר שידורי FM. הסיבה לכך היא 
שגלי ה-AM משודרים בתדרים נמוכים. 
גלי רדיו אלה הם גלי רדיו בתדירות נמוכה 
למרחקים ארוכים והם יכולים להתמודד עם 
מתאר פני השטח במקום לעבור בקו ישר. 
כמו כן, הם עוקפים מכשולים ומספקים 

כיסוי טוב יותר.

הדבר יכול להיגרם בגלל כמה גורמים כגון 
המרחק מתחנת הרדיו, קרבה לתחנות רדיו 
חזקות אחרות או הימצאותם של מבנים, 
גשרים או מכשולים גדולים אחרים באזור.
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שימוש בטלפון נייד או במכשיר קשר
שימוש בטלפון נייד בתוך הרכב עלול לגרום 
לרעש במערכת השמע. הדבר אינו מצביע 
על תקלה כלשהי בציוד השמע. במקרה זה, 
השתמש בטלפון הנייד רחוק ככל הניתן 

מציוד השמע.

הערה
בעת שימוש במערכת תקשורת כגון טלפון 
נייד או מכשיר קשר בתוך הרכב, חובה 
להתקין אנטנה חיצונית נפרדת. בעת 
שימוש בטלפון נייד או במכשיר קשר עם 
אנטנה פנימית בלבד, הוא עלול להפריע 
למערכת החשמל ברכב ולהשפיע בצורה 

משמעותית על בטיחות רכבך.

אזהרה
אין להשתמש בטלפון נייד במהלך 
הנסיעה. עצור במקום בטוח כדי 

להשתמש בטלפון נייד.

 	 ,FM-החלפת תחנה - עם היחלשות אות ה
אות אחר וחזק יותר ליד אותו תדר מתחיל 
להישמע. תופעה זו נגרמת בגלל שהרדיו 
שלך מתוכנן להינעל על אות ברור יותר. 
במקרה זה בחר בתחנה אחרת עם אות 

חזק יותר.
ביטול קליטה מכמה מקורות - אותות רדיו 	 

הנקלטים מכמה כיוונים עלולים לגרום 
לעיוות או לרטט. הדבר עלול להיגרם 
על אות ישיר ומוסט מאותה תחנה או 
על ידי אותות משתי תחנות עם תדרים 
קרובים. במקרה זה בחר בתחנה אחרת 

עד לשינוי המצב.

עמעום - כאשר רכבך מתרחק מתחנת 	 
הרדיו, האות ייחלש והצליל יחל להישמע 
במעומעם. במקרה זה אנו ממליצים לך 

לבחור תחנה אחרת חזקה יותר.
רעד/סטטיות - אותות FM חלשים או 	 

מכשולים גדולים בין המשדר והרדיו שלך 
עלולים להפריע לאות ולגרום להופעת 
רעשי רעד או סטטיות. הפחתת עוצמת 
הטרבל עשויה להפחית אפקט זה עד 

לשיפור הקליטה.
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הערה:
סדר ניגון הקבצים )תיקיות(:

14 ברציפות.. 1 1 עד  סדר ניגון שירים: 
סדר ניגון תיקיות:. 2

אם אין קובצי שירים בתיקייה, תיקייה * 
זו לא תוצג.

תקליטורים מסוימים עשויים שלא לפעול 	 
כהלכה; הדבר תלוי בסוג התקליטור 
)CD-R/CD-RW(, בחברה המייצרת 
או בשיטת הייצור וההקלטה. במקרים 
אלה, שימוש ממושך עלול לגרום לתקלות 

במערכת השמע שלך.

מידע   
-  ניגון תקליטור שמע שאינו מוגן 

על ידי זכויות יוצרים
ייתכן שלא תוכל להשמיע תקליטורים מסוימים 
המוגנים מהעתקה ושאינם עומדים בתקני 
שמע בין לאומיים )Red Book( במערכת 
השמע שברכבך. שים לב שחוסר היכולת 
להשמיע כהלכה העתק של תקליטור מוגן 
עלול להצביע על כך שהתקליטור פגום - לא 

נגן התקליטורים.

שמירה על תקליטורים
אם הטמפרטורה בתוך הרכב גבוהה מדי, 	 

פתח את חלונות הרכב כדי לאוורר אותו 
לפני השימוש במערכת.

העתקה ושימוש בקובצי MP3/WMA ללא 	 
אישור מהווה עבירה על החוק. השתמש 
רק בתקליטורים שנוצרו באמצעים כשרים.

אין להשתמש בחומרים נדיפים כגון בנזין 	 
או מדלל צבע, חומרי ניקוי רגילים או 
תרסיסים מגנטיים המיועדים לתקליטורים 

אנלוגיים לצורך ניקוי תקליטורים.
כדי למנוע נזק לפני שטח התקליטור, 	 

אחוז אותו בקצוות או בחור המרכזי בלבד.
נקה את פני שטח התקליטור בעזרת 	 

פיסת מטלית נקייה לפני ההשמעה )נגב 
אותו מהמרכז והחוצה(.

אל תגרום נזק לפני שטח התקליטור 	 
ואל תדביק עליו מדבקות או נייר דבק.

נגן 	  תוך  אל  תקליטורים  רק  הכנס 
התקליטורים )אל תכניס יותר מתקליטור 

אחד בכל פעם(.
לאחר השימוש, שמור את התקליטורים 	 

באריזתם כדי להגן עליהם מפני שריטות 
או לכלוך.
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)המשך(
הימנע משימוש אם המסך לא מציג 	 

דבר או אם לא ניתן לשמוע כל צליל 
כיוון שסימנים אלה עשויים להצביע 
על תקלה במכשיר. שימוש ממושך 
במצבים אלה עלול לגרום לתאונות 
)שרפה, התחשמלות( או לתקלות 

במכשיר.
אל תיגע באנטנה במהלך סופות 	 

רעמים או ברקים כיוון שפעולות 
אלה עלולות לגרום להתחשמלות.

אל תעצור ואל תחנה במקומות שבהם 	 
חל איסור חנייה כדי להפעיל את 
המכשיר. פעולות אלה עלולות לגרום 

לתאונות.
מתג 	  כאשר  במערכת  השתמש 

ההתנעה פתוח. שימוש ממושך 
כאשר מתג ההתנעה סגור עלול 

לגרום להתרוקנות המצבר.
)המשך(

אזהרה
אל תתבונן במסך תוך כדי נהיגה. 	 

התבוננות במסך לפרקי זמן ממושכים 
עלולה לגרום לתאונות.

אין לפרק, להרכיב או לבצע שינויים 	 
אלה  פעולות  במערכת השמע. 
עלולות לגרום לתאונות, שרפה או 

התחשמלות.
התקפות 	  החוק  לתקנות  ציית 

הקשורות לשימוש בטלפון הנייד. 
אחרת, הדבר יהווה הפרה של חוקי 

התעבורה.
היזהר לא לשפוך מים ולא להכניס 	 

עצמים זרים אל תוך המכשיר. פעולות 
אלה עלולות לגרום לפליטת עשן, 

שרפה או תקלה.
)המשך(
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)המשך(
פתח את מתג ההתנעה של הרכב לפני 	 

השימוש במכשיר זה. אל תפעיל את 
מערכת השמע לפרקי זמן ממושכים 
כאשר מתג ההתנעה סגור כיוון שהדבר 

עלול לגרום להתרוקנות המצבר.
אל תכה את המכשיר בעוצמה ואל 	 

תפעיל עליו כוח. לחץ ישיר על חזית 
 LCD-המסך עלול לגרום נזק למסך ה

או למסך המגע.
בעת ניקוי המכשיר, זכור לכבות אותו 	 

ולהשתמש במטלית יבשה וחלקה. לעולם 
אל תשתמש בחומרים חזקים, מטליות 
המכילות חומרים כימיים, חומרים ממסים 
)אלכוהול, בנזן, מדללי צבע וכו'( כיוון 
שחומרים אלה עלולים לגרום נזק לפנל 
המכשיר או לגרום לשינוי בצבע/פגיעה 

באיכות
)המשך(

הערה
הפעלת המכשיר במהלך הנהיגה עלולה 	 

לגרום לתאונות בגלל חוסר תשומת לב 
לסביבה החיצונית. החנה תחילה את 

הרכב לפני הפעלת המכשיר.
לרמות 	  השמע  עוצמת  את  כוונן 

המאפשרות לנהג לשמוע את הנעשה 
מחוץ לרכב. נהיגה במצב שאינו מאפשר 
לנהג לשמוע רעשים מחוץ לרכב עלולה 

לגרום לתאונה.
שים לב לכוונון עוצמת השמע בעת 	 

הפעלת המכשיר. הפעלה פתאומית 
וחזקה של המכשיר עלולה לגרום ללקות 
שמיעה. )כוונן את עוצמת השמע לרמות 

מתאימות לפני כיבוי המכשיר(.
)המשך(

)המשך(
הסחת דעת במהלך הנהיגה עלולה 	 

לגרום לאיבוד השליטה על הרכב 
ולהוביל לתאונה, לחבלה גופנית 
קשה ולמוות. האחריות העיקרית של 
הנהג היא להפעיל בצורה בטוחה 
וחוקית את הרכב והשימוש במכשירים 
ניידים, בציוד אחר או במערכות 
הרכב או בציוד אחר שאסור על פי 
החוק במהלך הפעלת הרכב, ושעלול 
למנוע מהנהג מלהתבונן, לשים 
לב ולהתמקד בהפעלתו הבטוחה 

של הרכב.
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)המשך(
קובצי (22 רק  להשמיע  יכולה   היא 

מוזיקה WMA בעלי קצב דחיסה של 
.8Kbps - 320Kbps

היזהר מחשמל סטטי בעת חיבור או ניתוק 	 
התקן USB חיצוני.

נגן MP3 מקודד לא מזוהה.	 
ייתכן שהמערכת לא תזהה את התקן 	 

ה-USB החיצוני המחובר; הדבר תלוי 
במצב התקן ה-USB החיצוני.

ההתקן לא יזוהה כאשר הגדרת הבייט/	 
 USB-הסקטור המאותחל של התקן ה
.2048BYTE 512 אוBYTE החיצוני אינה

השתמש רק בהתקן USB בעל מערכת 	 
.FAT 12/16/32 קבצים מסוג

 	 USB ייתכן שהמערכת לא תזהה התקני
.USB I/F ללא הרשאת

ודא שחיבור ה-USB אינו בא במגע עם 	 
גופך או עם חפצים אחרים.

חיבור או ניתוק חוזר ונשנה של התקן 	 
ה-USB בפרק זמן קצר עלול לגרום נזק 

להתקן.
)המשך(

מידע   
USB השימוש בהתקן -

כדי להשתמש בהתקן USB חיצוני, ודא 	 
שההתקן לא מחובר בעת התנעת הרכב. 

חבר את ההתקן לאחר ההתנעה.
אם אתה מחבר התקן חיצוני כלשהו במהלך 	 

הנהיגה, אתה עלול לאבד את השליטה על 
הרכב ולהגדיל את הסיכוי לתאונה. החנה 
את הרכב לפני חיבור התקנים חיצוניים 

כלשהם.
החנה את הרכב במקום בטוח לפני חיבור 	 

התקן USB חיצוני כלשהו.
אם אתה מתניע את המנוע כאשר התקן 	 

USB מחובר, הדבר עלול לגרום נזק להתקן 
ה-USB. )כרטיסי זיכרון USB רגישים 

מאוד לחשמל(.
בעת התנעת המנוע או הדממתו כאשר 	 

התקן USB חיצוני מחובר, ייתכן שהתקן 
ה-USB החיצוני לא יפעל.

המערכת עשויה שלא להשמיע קובצי 	 
MP3 או WMA לא מקוריים.

 היא יכולה להשמיע רק קובצי MP3 בעלי (12
.8Kbps - 320Kbps קצב דחיסה של
)המשך(

)המשך(
אין להניח משקאות על מערכת השמע. 	 

משקאות שנשפכים עלולים לגרום 
לתקלות במערכת.

במקרה של תקלה במוצר, צור קשר עם 	 
מרכז שירות הלקוחות או עם הגורם 

שדרכו נקנה המכשיר.
בסביבה 	  השמע  מערכת  הצבת 

לגרום  עלולה  אלקטרומגנטית 
להפרעות רעש.

מנע מתמיסות חריפות כגון בושם 	 
ושמן קוסמטי מלבוא במגע עם לוח 
המכשירים כיוון שהן עלולות לגרום 

נזק או לדהיית הצבע.
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)המשך(
 	 , CF כגון( USB ייתכן שקוראי כרטיסי זיכרון

micro SD , SD וכו'( או כוננים קשיחים 
חיצוניים לא יזוהו.

המערכת אינה מזהה קובצי מוזיקה המוגנים 	 
.)DRM( על ידי זכויות יוצרים דיגיטליות

הנתונים שעל התקן ה-USB עלולים 	 
להימחק בעת חיבורו למערכת השמע. 
גבה תמיד את הנתונים החשובים בהתקן 

אחסון אישי.
הימנע משימוש בזיכרונות USB המשמשים 	 

כאביזרים למחזיקי מפתחות או לטלפון 
נייד כיוון שהם עלולים לגרום נזק לשקע 
ה-USB. זכור להשתמש רק במוצרים 

בעלי חיבור תקע.

)המשך(
אם אתה משתמש בהתקנים כגון מפצל 	 

USB שנרכש בנפרד, ייתכן שמערכת השמע 
 .USB-של הרכב לא תזהה את התקן ה
במקרה זה, חבר את התקן ה-USB ישירות 

אל חיבור המולטימדיה של הרכב.
אם התקן ה-USB מפוצל לכוננים לוגיים, 	 

מערכת השמע של הרכב תזהה רק את 
קובצי המוזיקה שעל הכונן בעל העדיפות 

הגבוהה ביותר.
ייתכן שחיבור ה-USB I/F הרגיל לא יזהה 	 

התקנים כגון נגן MP3/טלפון 
נייד/מצלמה דיגיטלית.

ייתכן שהתקנים מסוימים לא 	 
.USB-ייטענו דרך חיבור ה

החיבור של כוננים קשיחים בעלי חיבור 	 
USB עלול להיתקל בבעיות בגלל רעידות 

)i-stick הרכב. )מסוג
 	 USB( לא סטנדרטיים USB ייתכן שהתקני

בעלי כיסוי מתכתי( לא יזוהו.
)המשך(

)המשך(
ייתכן שתשמע רעש מוזר בעת חיבור 	 

התקן ה-USB או בעת ניתוקו.
אם אתה מנתק את התקן ה-USB החיצוני 	 

במהלך ניגון במצב USB, הדבר עלול 
 USB-לגרום לתקלה או לנזק להתקן ה
 USB-החיצוני. לכן, נתק את התקן ה
החיצוני כאשר מערכת השמע כבויה או 
במצב אחר. )לדוגמה רדיו, נגן תקליטורים(

בהתאם לסוג התקן ה-USB החיצוני 	 
ולנפחו או לסוג הקבצים המאוחסנים על 
ההתקן, יש הבדל בזמן שייקח למערכת 

לזהות את ההתקן.
אין להשתמש בהתקן USB אלא להשמעת 	 

קובצי מוזיקה בלבד.
אין אפשרות לנגן קובצי וידאו באמצעות 	 

.USB התקן
USB כגון מטענים או 	  חיבור אביזרי 

מחממים אל חיבור ה-USB I/F עלול 
לפגוע בביצועים או לגרום לבעיה.

)המשך(
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)המשך(
בעת חיבור  ®iPod עם כבל, חבר את 	 

המחבר אל שקע מערכת המולטימדיה 
במלואו. אם לא תחברו כהלכה, התקשורת 
בין ה- ®iPod ובין מערכת השמע לא תהיה 

תקינה.
 	 iPod® -בעת כוונון אפקטי הצליל של ה

ושל מערכת השמע, אפקטי הצליל של 
שני ההתקנים יחפפו והם עלולים לפגוע 

או להוריד את איכות הצליל.
 	 iPod® -כבה את פעולת האיקוולייזר של ה

בעת כוונון עוצמת השמע של מערכת השמע 
וכבה את האיקוולייזר של מערכת השמע 
.iPod® -בעת השימוש באיקוולייזר של ה

נתק את כבל ה- ®iPod מה- ®iPod כאשר 	 
ה- ®iPod אינו בשימוש עם מערכת השמע 
שברכב. אחרת, ה- ®iPod עשוי להישאר 

במצב אביזר ולא לפעול כהלכה.

)המשך(
החנה את הרכב במקום בטוח לפני חיבור 	 

.iPod® 
ניתן לחבר התקני  ®iPod מסוימים כגון 	 

 .Bluetooth®  באמצעות ממשק iPhone® 
בטכנולוגיית  לתמוך  חייב  ההתקן 
 ®Bluetooth להזרמת שמע )כגון אוזניות 
 ®Bluetooth סטריאופוניות(. התקן זה 
יכול לנגן אולם הוא אינו נשלט על ידי 

מערכת השמע.
כדי להשתמש במאפייני ה- ®iPod עם 	 

מערכת השמע, השתמש בכבל המצורף 
.iPod® -להתקן ה

התקן ה- ®iPod® /iPhone עלול לדלג או 	 
לא לפעול כהלכה בהתאם למאפייניו.

אם ה- ®iPhone שלך מחובר אל ממשק 	 
ה- ®Bluetooth ואל חיבור ה-USB, ייתכן 
 iPhone® -שהמוזיקה לא תושמע כהלכה. ב
שלך, בחר במחבר העגינה או בממשק 
ה- ®Bluetooth כדי לשנות את יציאת 

השמע )מקור(.
)המשך(

מידע   
iPod®  שימוש בהתקן מסוג -

ייתכן שהמערכת לא תתמוך בפרוטוקול 	 
התקשורת של דגמי  ®iPod מסוימים ולא 

יהיה ניתן לנגן את הקבצים כהלכה. 
דגמי  ®iPod נתמכים:

 -iPod® Mini
 - iPod® 4th )Photo(-6th )Classic(

generation
 -iPod® Nano 1st-4th generation
 -iPod® Touch 1st-2nd generation

השירים 	  השמעת  או  החיפוש  סדר 
ב- ®iPod עשוי להשתנות מסדר החיפוש 

במערכת השמע.
אפס את ה- ®iPod אם הוא אינו פועל 	 

כתוצאה מתקלה. )איפוס: עיין בהוראות 
)iPod® -ההפעלה של ה

ייתכן שמכשיר ה- ®iPod לא יפעל כהלכה 	 
כאשר הסוללה שלו חלשה.

אם אתה מחבר התקן חיצוני כלשהו במהלך 	 
הנהיגה, אתה עלול לאבד את השליטה על 
הרכב ולהגדיל את הסיכוי לתאונה. החנה 
את הרכב לפני חיבור התקנים חיצוניים 

כלשהם.
)המשך(
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 	AC210MDEE :)RDS נגן תקליטורים )דגם
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 	AC110MDGL ,AC110MDGN ,AC110MDGG :נגן תקליטורים



4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

4-15

4

יה
מד

טי
ול

 מ
ת

רכ
מע

בקרות ופעולות המערכת
 כפתור עוצמת שמע: כוונון עוצמת 	 

השמע על ידי סיבוב הכפתור שמאלה/ימינה
6 .TRACK  , SEEK

מצב רדיו: חיפוש אוטומטי של תחנות רדיו.	 
 	My Music , iPod®  , USB , CD מצבים

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: - 
מעבר לשיר )לקובץ( הבא או הקודם

לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל - 
0.8 שניות(: הרצת השיר הנוכחי קדימה 

או אחורה.

7 .1  - 6

מצב רדיו: שמירת תחנות או קליטת 	 
תחנות שנשמרו

 	My Music , iPod®  , USB , CD מצב
RPT 1 : חזרה- 

RDM 2 : השמעה אקראית- 

במצב רדיו, מדיה, הגדרות ומסך התפריט, 	 
תפריט המספר נבחר.

2 .RADIO

 	.FM/AM בחירה במצב
כל לחיצה על מקש זה משנה את תחום 	 

 FM1  FM2  FMA  :התדרים
.DAB1  DAB2  AM

3 .MEDIA

מעבר בין המצבים CD )נגן תקליטורים(, 	 
 , My Music  , AUX  , )iPod®( USB

.BT Audio

כל לחיצה על מקש זה משנה את מצב 	 
 , AUX , )iPod®( USB , CD :הפעולה

.BT Audio , My Music

PHONE )אם קיים(. 4

הפעלת מסך הטלפון	 

כאשר טלפון אינו מחובר, יופיע מסך * 
החיבור.

כפתור PWR/VOL )הפעלה/עוצמת שמע(. 5
 כפתור הפעלה: לחץ על הכפתור כדי 	 

להפעיל/לכבות

התצוגה וההגדרות עשויות להשתנות * 
בהתאם לשמע שנבחר.

)RDS יחידת שמע ראשית )דגם

1 .)EJECT( 
הוצאת התקליטור.	 
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11 .MENU

הצגת תפריטי המצב הנוכחי.

iPod® List: מעבר לתיקיית האב* 

12 .FOLDER  , FOLDER

מצב USB ,CD MP3: חיפוש בתיקייה	 

13 .TUNE כפתור 
מצב רדיו: כוונון התדר על ידי סיבוב 	 

הכפתור שמאלה/ימינה
 	 :My Music , iPod®  , USB , CD מצב

חיפוש שירים )קבצים( על ידי סיבוב 
הכפתור שמאלה/ימינה

לחץ על הכפתור כאשר השיר הרצוי * 
מוצג כדי להשמיעו.

העברת הבחירה בכל התפריטים ובחירה 	 
בתפריטים

9 .TA/SCAN

מצב רדיו	 
לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: - 

הפעלת/כיבוי דיווחי תנועה - לחיצה על 
המקש והחזקתו לחוץ )מעל 0.8 שניות(: 
השמעת כל אחד מהדיווחים למשך 

5 שניות.
מצב מדיה	 

לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל - 
0.8 שניות(: השמעת כל אחד מהשירים 

)קבצים( למשך 10 שניות.

לחץ שוב על המקש והחזק אותו לחוץ כדי * 
להמשיך ולהאזין לשיר הנוכחי )קובץ(.

10 .SETUP

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: 	 
מעבר למצב הגדרות התצוגה, הצליל, 

הטלפון והמערכת
לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 

0.8 שניות(: מעבר למסך כוונון השעון

8 .
כל לחיצה קצרה על הלחצן )עד 0.8 שניות( 	 

מכבה את המסך  מפעילה את המסך 
 מכבה את המסך

מערכת השמע ממשיכה לפעול ורק המסך * 
כבה. לחץ על אחד המקשים כאשר המסך 

כבוי כדי להפעילו שוב.
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בקרות ופעולות המערכת
6 .TRACK  , SEEK

מצב רדיו: חיפוש אוטומטי של תחנות רדיו.	 
 	My Music , iPod®  , USB , CD מצבים

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: - 
מעבר לשיר )לקובץ( הבא או הקודם

לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל - 
0.8 שניות(: הרצת השיר הנוכחי קדימה 

או אחורה.

6 -  1 )מקשי זיכרון(. 7

מצב רדיו: שמירת תחנות או קליטת 	 
תחנות שנשמרו

 	My Music , iPod®  , USB , CD מצב
RPT 1 : חזרה- 

RDM 2 : השמעה אקראית- 

במצב רדיו, מדיה, הגדרות ומסך התפריט, 	 
תפריט המספר נבחר.

2 .RADIO

 	.FM/AM בחירה במצב
כל לחיצה על מקש זה משנה את תחום 	 

.FM1  FM2  AM :התדרים

3 .MEDIA

מעבר בין המצבים CD )נגן תקליטורים(, 	 
 , My Music  , AUX  , )iPod®( USB

.BT Audio

כל לחיצה על מקש זה משנה את מצב 	 
 , AUX , )iPod®( USB , CD :הפעולה

.BT Audio , My Music

PHONE )אם קיים(. 4

הפעלת מסך הטלפון	 

כאשר טלפון אינו מחובר, יופיע מסך * 
החיבור.

כפתור PWR/VOL )הפעלה/עוצמת שמע(. 5
 כפתור הפעלה: לחץ על הכפתור כדי 	 

להפעיל/לכבות
 כפתור עוצמת שמע: כוונון עוצמת 	 

השמע על ידי סיבוב הכפתור שמאלה/ימינה

התצוגה וההגדרות עשויות להשתנות * 
בהתאם לשמע שנבחר.

יחידת שמע ראשית

1 .)EJECT( 
הוצאת התקליטור.	 
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12 .FOLDER  , FOLDER

מצב USB ,CD MP3: חיפוש בתיקייה	 

13 .  TUNE כפתור
מצב רדיו: כוונון התדר על ידי סיבוב 	 

הכפתור שמאלה/ימינה
 	 :My Music , iPod®  , USB , CD מצב

חיפוש שירים )קבצים( על ידי סיבוב 
הכפתור שמאלה/ימינה

לחץ על הכפתור כאשר השיר הרצוי * 
מוצג כדי להשמיעו.

העברת הבחירה בכל התפריטים ובחירה 	 
בתפריטים

9 .SCAN

מצב רדיו	 
לחיצה על המקש )עד 0.8 שניות(: - 

השמעת כל אחד מהדיווחים למשך 
5 שניות

 	My Music , USB , CD מצב
לחיצה על המקש )עד 0.8 שניות(: - 

השמעת כל אחד מהשירים )קבצים( 
למשך 10 שניות

לחץ שוב על המקש כדי להמשיך ולהאזין * 
לשיר הנוכחי )קובץ(.

10 .SETUP

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: 	 
מעבר למצב הגדרות התצוגה, הצליל, 

השעון, הטלפון והמערכת
לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 

0.8 שניות(: מעבר למסך כוונון השעון

11 .MENU

הצגת תפריטי המצב הנוכחי.

iPod® List: מעבר לתיקיית האב* 

8 .DISP

כל לחיצה קצרה על הלחצן )עד 0.8 שניות( 	 
מכבה את המסך  מפעילה את המסך 

 מכבה את המסך

מערכת השמע ממשיכה לפעול ורק המסך * 
כבה. לחץ על אחד המקשים כאשר המסך 

כבוי כדי להפעילו שוב.
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גלילת מלל
Off / On ]Scroll text[ ◄ בחר באפשרות  

On : גלול באופן קבוע	 

Off : גלול פעם אחת בלבד.	 

מידע שיר
בעת השמעת קובץ MP3, בחר במידע 
הרצוי מתוך 'Folder/File' )תיקייה/קובץ( או 
'Album/Artist/Song' )אלבום/אמן/שיר(.

מצב חלון קופץ
מצב  את  ◄שנה  ]Mode Pop up [

On הבחירה 
MEDIA כאשר 	  RADIO או  לחץ על המקש 

הפעולה מופעלת כדי להציג את מסך 
שינוי המצב.

כאשר החלון הקופץ מוצג, השתמש בכפתור 	 
 1  - 6 TUNE  או במקשים 

כדי לבחור במצב הרצוי.

)RDS דגם( SETUP
AC210MDEE -

הגדרות תצוגה

SETUP בחר באפשרות  לחץ על המקש 
]Display[ בעזרת הכפתור TUNE   או 

RPT 1 ◄ בחר באפשרות הרצויה מקש 
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עוצמת שמע תלוית מהירות
מאפיין זה משמש לשליטה אוטומטית על 

עוצמת השמע בהתאם למהירות הרכב.
 Speed Dependent[ בחר באפשרות
.Vol[ ◄שנה את ההגדרה ]On/Off[ בעזרת 

 TUNE הכפתור

הגדרות שמע
תפריט זה מאפשר לך לכוונן את הבס, צליל 
הביניים, הטרבל, חלוקת עוצמת השמע בין 
הרמקולים הקדמיים/האחוריים והימניים/

השמאליים.
בחר באפשרות ]Audio Settings[ ◄ בחר 
 ◄  TUNE בתפריט בעזרת הכפתור
סובב את הכפתור TUNE  שמאלה/

ימינה כדי לכוונן
Treble ,Middle ,Bass )בס, צליל ביניים, 	 

טרבל(: בחירה בצליל.
Balance ,Fader )חלוקת עוצמת השמע 	 

בין הרמקולים הקדמיים/האחוריים, 
הימניים/השמאליים(: שינוי חלוקת עוצמת 

השמע בין הרמקולים.
Default )ברירת מחדל(: שחזור הגדרות 	 

ברירת מחדל.

 * TUNE חזרה: לחיצה נוספת על הכפתור
 במהלך כוונון הערכים תחזיר אותך 

לתפריט האב.

הגדרות צליל

SETUP ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
]Sound[ בעזרת הכפתור TUNE  או 
RDM 2 ◄ בחר באפשרות הרצויה  מקש 

 TUNE באמצעות הכפתור
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שפה
תפריט זה משמש להגדרת התצוגה ושפת 

הזיהוי הקולי.
בחר באפשרות ]Language[ ◄ ושנה 

   TUNE אותה בעזרת הכפתור

המערכת תפעיל את עצמה מחדש לאחר * 
שינוי השפה.

תמיכה בשפה לפי אזור* 
גרמנית, אנגלית )בריטניה(, צרפתית, - 

איטלקית, ספרדית, הולנדית, שוודית, 
דנית, רוסית, פולנית, טורקית

מידע זיכרון )אם קיים(

הצגת הזיכרון הנוכחי שבשימוש וזיכרון 
המערכת הכולל.

]Memory Information[ בחר באפשרות 
OK ◄

הזיכרון הנוכחי שבשימוש מופיע בצד שמאל 
וזיכרון המערכת הכולל מופיע בצד ימין.

הגדרות מערכת

SETUP בחר באפשרות  לחץ על המקש 
   TUNE בעזרת הכפתור ]System[
5 ◄ בחר באפשרות הרצויה  או מקש 

   TUNE באמצעות הכפתור



מערכת מולטימדיה

4-22

הגדרות צליל
SETUP בחר באפשרות  לחץ על המקש 
]Sound[ בעזרת הכפתור TUNE    או 
RDM 2 ◄ בחר באפשרות הרצויה  מקש 

   TUNE באמצעות הכפתור

הגדרות צליל
SETUP ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
]Sound[ בעזרת הכפתור TUNE  או 

2 המקש 

מצב חלון קופץ
מצב  את  שנה   ◄  ]Mode Pop up[

On הבחירה 
MEDIA כאשר 	  RADIO או  לחץ על המקש 

הפעולה מופעלת כדי להציג את מסך 
שינוי המצב.

כאשר החלון הקופץ מוצג, השתמש בכפתור 	 
 1  - 6 TUNE   או במקשים 

כדי לבחור במצב הרצוי.

גלילת טקסט
Off / On ]Text Scroll[ ◄ בחר באפשרות   

On : גלול באופן קבוע	 

Off : גלול פעם אחת בלבד.	 

תצוגת מדיה
בעת השמעת קובץ MP3, בחר במידע 
הרצוי מתוך 'Folder/File' )תיקייה/קובץ( או 
'Album/Artist/Song' )אלבום/אמן/שיר(.

הגדרה

 ,AC110MDGN  ,AC110MDGG  -
AC110MDGL

הגדרות תצוגה

SETUP ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
]Display[ בעזרת הכפתור TUNE    או 
RPT 1 ◄ בחר באפשרות הרצויה  מקש 

   TUNE באמצעות הכפתור
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עוצמת שמע תלוית מהירות
מאפיין זה משמש לשליטה אוטומטית על 

עוצמת השמע בהתאם למהירות הרכב.
 Speed Dependent[ בחר באפשרות
.Vol[ ◄שנה את ההגדרה ]On/Off[ בעזרת 

   TUNE הכפתור

Treble ,Middle ,Bass )בס, צליל ביניים, 	 
טרבל(: בחירה בצליל.

Balance ,Fader )חלוקת עוצמת השמע 	 
בין הרמקולים הקדמיים/האחוריים, 
הימניים/השמאליים(: שינוי חלוקת עוצמת 

השמע בין הרמקולים.
Default )ברירת מחדל(: שחזור הגדרות 	 

ברירת מחדל.

 *  TUNE חזרה: לחיצה נוספת על הכפתור
  במהלך כוונון הערכים תחזיר אותך 

לתפריט האב.

הגדרות צליל
תפריט זה מאפשר לך לכוונן את הבס, צליל 
הביניים, הטרבל, חלוקת עוצמת השמע בין 
הרמקולים הקדמיים/האחוריים והימניים/

השמאליים.
 ◄ ]Sound Settings[ בחר באפשרות
  TUNE בחר בתפריט בעזרת הכפתור
◄ סובב את הכפתור TUNE   שמאלה/

ימינה כדי לכוונן
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הגדרת טלפון )אם קיים(

SETUP ◄ ובחר באפשרות 
CLOCK לחץ על המקש 

 ]Phone[

)RDS דגם(

מידע זיכרון )אם קיים(
הצגת הזיכרון הנוכחי שבשימוש וזיכרון 

המערכת הכולל.
]Memory Information[ בחר באפשרות 

OK ◄
הזיכרון הנוכחי שבשימוש מופיע בצד שמאל 

וזיכרון המערכת הכולל מופיע בצד ימין.

הגדרות מערכת
SETUP ◄ ובחר באפשרות  לחץ על המקש 

]System[
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3  הודעה בדבר סיום תהליך הצימוד 

תופיע במסך.

בטלפונים ניידים מסוימים, לאחר תהליך * 
הצימוד יתבצע חיבור אוטומטי.

ניתן לצמד עד 5 טלפונים ניידים התומכים * 
.Bluetooth®  בממשק

צימוד טלפון

הערה
ממשק  באמצעות  טלפון  לצמד  כדי 
 ®Bluetooth, יש צורך תחילה בביצוע 
תהליכי אימות וחיבור. לכן אין באפשרותך 
לצמד את הטלפון הנייד שלך במהלך 
הנהיגה. עצור את הרכב לפני השימוש.

בחר באפשרות ]Pair Phone[ ◄ ושנה 
   TUNE אותה בעזרת הכפתור

1  חפש את שמות ההתקנים כפי שמוצג 

על הטלפון הנייד שלך והתחבר.
2  הזן את הסיסמה המופיעה על המסך. 

)סיסמה: 0000(

שם ההתקן והסיסמה יופיעו על המסך * 
למשך 3 דקות. אם הצימוד לא יושלם 
בתוך 3 דקות, תהליך צימוד הטלפון 

הנייד יבוטל אוטומטית.

SETUP ◄ ובחר באפשרות 
CLOCK לחץ על המקש 

]Phone[
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ניתוק טלפון מחובר	 
בחר באפשרות ]Phone List[ ◄ בחר 
   TUNE בטלפון הנייד בעזרת הכפתור
]Disconnect Phone[ בחר באפשרות ◄

1  בחר בטלפון הנייד הנוכחי המחובר.

2  נתק את הטלפון הנייד שנבחר.

3  הודעה בדבר סיום תהליך הניתוק 

תופיע במסך.

חיבור טלפון	 
בחר באפשרות ]Phone List[ ◄ בחר 
    TUNE בטלפון הנייד בעזרת הכפתור

]Connect Phone[ בחר באפשרות ◄

1  בחר בטלפון הנייד שאינו מחובר כעת.

2  חבר את הטלפון הנייד שנבחר.

3  הודעה בדבר סיום תהליך החיבור 

תופיע במסך.

אם כבר מחובר טלפון, נתק את הטלפון * 
הנוכחי המחובר ובחר בטלפון חדש 

להתחברות.

רשימת טלפונים
5 טלפונים  ניתן להציג שמותיהם של 

מצומדים.

הסמל ]◄[ מופיע לפני הטלפון הנוכחי 
המחובר.

 בחר בשם הרצוי כדי להגדיר את הטלפון 
שנבחר.

זהירות
או  הנייד  בטלפון  להשתמש  אין 
באביזרים אחרים )כגון התקן שמע( 
במהלך הנהיגה. אחרת הדבר עלול 

לגרום לתאונה.
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)RDS הורדת ספר הטלפונים )דגם
מאפיין זה משמש להורדת ספר הטלפונים 

והיסטוריית השיחות אל מערכת השמע.
 ]Phone book Download[ בחר באפשרות

.  TUNE בחר בעזרת הכפתור ◄

הערה
ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא 	 

יתמכו בפעולת ההורדה.
אם מתבצעת פעולה אחרת במהלך 	 

הורדת ספר הטלפונים, ההורדה תיפסק. 
ספר הטלפונים שכבר הורד יישמר.

בעת הורדת ספר טלפונים חדש, מחק 	 
את ספר הטלפונים הקודם שנשמר 

לפני התחלת ההורדה.

הטלפון המחובר ישתנה אוטומטית - 
לעדיפות מס' 1.

מחק	 
בחר באפשרות ]Phone List[ ◄ בחר 
    TUNE בטלפון הנייד בעזרת הכפתור

]Delete[ בחר באפשרות ◄
1  בחר בטלפון הנייד הרצוי.

2  מחק את הטלפון הנייד שנבחר.

3  הודעה בדבר סיום תהליך המחיקה 

תופיע במסך.

בעת ניסיון למחוק טלפון המחובר כעת, * 
הטלפון ינותק תחילה.

הערה
כאשר אתה מוחק טלפון נייד, גם אנשי 	 

הקשר של הטלפון הנייד יימחקו.
כדי שממשק ה- ®Bluetooth יפעל 	 

הנייד  ביציבות, מחק את הטלפון 
ממערכת השמע ומחק גם את מערכת 

השמע מהטלפון הנייד שלך.

שינוי סדר עדיפויות להתחברות	 
פעולה זו משמשת לשינוי סדר העדיפויות 
להתחברות אוטומטית אל טלפונים ניידים 

שצומדו.
 ◄  ]Phone List [ באפשרות  בחר 
בעזרת   ]Priority [ באפשרות  בחר 
הכפתור TUNE   ◄ בחר באפשרות 

No. 1 Priority mobile phone

.]Priority[ 1  בחר באפשרות

2  מתוך הטלפונים שצומדו, בחר בטלפון 

הרצוי כדי להגדירו כעדיפות מס' 1.
3  סדר העדיפויות החדש יוצג.

לאחר שינוי סדר העדיפויות לחיבור, * 
המערכת תתחבר לטלפון הנייד בעל 

העדיפות הראשונה.
כאשר לא ניתן להתחבר לעדיפות - 

הראשונה: ניסיונות אוטומטיים להתחבר 
לטלפון שאליו המערכת התחברה 

בתדירות הגבוהה ביותר.
במקרים שבהם אין אפשרות להתחבר - 

לטלפון שאליו המערכת התחברה 
בתדירות הגבוהה ביותר: ניסיונות 
להתחבר לפי סדר רשימת הטלפונים 

המצומדים.
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הזרמת שמע
ניתן לנגן שירים )קבצים( השמורים בטלפון 
 Bluetooth®  הנייד שלך התומך בממשק

באמצעות מערכת השמע.
 ◄ ]Audio Streaming[ בחר באפשרות
Off בעזרת  / On שנה את ההגדרה 

   TUNE הכפתור

הערה
ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא 
יתמכו בפעולת הזרמת שמע בטכנולוגיית 

.Bluetooth® 

עוצמת השמע בשיחה
פעולה זו משמשת לכוונון עוצמת השמע 
של קולך הנשמע בצדו השני של הקו בעת 
.Bluetooth®  ניהול שיחה בעזרת דיבורית
 ◄ ]Outgoing Volume[ בחר באפשרות
ושנה את עוצמת השמע בעזרת הכפתור 

  TUNE

ניתן לשנות את עוצמת השמע במהלך * 
. TRACK

SEEK שיחה באמצעות המקש 

הורדת אנשי קשר
מאפיין זה משמש להורדת אנשי הקשר 

והיסטוריית השיחות אל מערכת השמע.
 ]Contacts Download[ בחר באפשרות

   TUNE בחר בעזרת הכפתור ◄

הערה
ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא 	 

יתמכו בפעולת ההורדה.
אם מתבצעת פעולה אחרת במהלך 	 

הורדת אנשי הקשר, ההורדה תיפסק. 
אנשי קשר שכבר הורדו יישמרו.

בעת הורדת אנשי קשר חדשים, מחק 	 
את אנשי הקשר הקודמים שנשמרו 

לפני התחלת ההורדה.

הורדה אוטומטית
בעת חיבור טלפון נייד, ניתן להוריד אוטומטית 
את אנשי הקשר החדשים ואת היסטוריית 

השיחות.
 ◄ ]Auto Download[ בחר באפשרות
Off בעזרת  / On שנה את ההגדרה 

   TUNE הכפתור
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הערה
 	 Bluetooth® -ייתכן שחיבור ממשק ה

יתנתק לזמן קצר בטלפונים ניידים 
מסוימים. בצע את השלבים שלהלן 

כדי לנסות שוב.
ממשק ( 1 פעולת  את  הפעל/כבה 

ה- ®Bluetooth שבטלפון הנייד ונסה 
שוב להתחבר.

הפעל/כבה את הטלפון הנייד ונסה ( 2
שוב להתחבר.

הוצא את סוללת הטלפון הנייד לגמרי, ( 3
הפעל אותו מחדש ונסה שוב להתחבר.

הפעל מחדש את מערכת השמע ונסה ( 4
שוב להתחבר.

מחק את כל ההתקנים שצומדו בטלפון ( 5
הנייד שלך ובמערכת השמע וצמד 

אותם שוב.

הפעלת ממשק ה- ®Bluetooth באמצעות 	 
SETUP
CLOCK המקש 

SETUP ◄ ובחר באפשרות 
CLOCK לחץ על המקש 

]Phone[

1  יופיע מסך השואל אם להפעיל את ממשק 

.Bluetooth® -ה
YES כדי  2  במסך זה, בחר באפשרות 

 Bluetooth® -להפעיל את ממשק ה
ולהציג הנחיות.

אם ממשק ה- ®Bluetooth פועל, המערכת * 
תנסה אוטומטית להתחבר אל הטלפון 
הנייד בעל ממשק  ®Bluetooth האחרון 

שחובר.

Bluetooth®  כיבוי ממשק
פעולה זו מאפשרת לך לכבות את ממשק 
ה- ®Bluetooth אם אינך רוצה להשתמש בו.

 ]Bluetooth System Off[ בחר באפשרות
   TUNE ושנה אותה בעזרת הכפתור ◄

את *  נתק  כבר מחובר,  אם הטלפון 
הטלפון הנוכחי המחובר וכבה את ממשק 

.Bluetooth® -ה

Bluetooth® -השימוש בממשק ה
 Bluetooth® -כדי להשתמש בממשק ה
כאשר המערכת כבויה, בצע את הפעולות 

שלהלן.

 הפעלת ממשק ה- ®Bluetooth באמצעות 	 
PHONE המקש 

PHONE ◄ הנחיה קולית לחץ על המקש 

עבור למסך שבו ניתן להשתמש בפעולות * 
ממשק ה- ®Bluetooth ולהציג הנחיות.
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בחירה באמצעות חיפוש ידני
סובב את הכפתור TUNE   שמאלה/

ימינה כדי לכוונן את התדר.
 	AC210MDEE

FM : שינוי בקפיצות של 50 קילו-הרץ- 

AM : שינוי בקפיצות של 9 קילו-הרץ- 

)TA( דיווחי תנועה
 TA/SCAN המקש  על  קצרה  לחיצה 
באפשרות   בחירה  שניות(:   0.8 )עד 
Off )הפעלת/כיבוי דיווחי תנועה(. / On

מקשי זיכרון
1  - 6 לחץ על המקש 

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: 	 
במקש  שנשמרה  התחנה  השמעת 

המתאים.
לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 

0.8 שניות(: לחיצה על המקש הרצוי 
6 -  1 והחזקתו לחוץ תשמור 

את התחנה הנוכחית במקש שנבחר 
ותשמיע צפצוף.

סריקה
TA/SCAN לחץ על המקש 

לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 
0.8 שניות(: תדר התחנה הבאה מושמע 
למשך 5 שניות ולאחר מכן הרדיו עובר 
לתדר התחנה הבאה. לאחר סריקת כל 
התדרים, הרדיו חוזר ומנגן את התחנה 

שבתדר הנוכחי.

 )RDS דגם( RADIO
AM , FM

RADIO שינוי מצב

חיפוש
TRACK  , SEEK לחץ על המקש 

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: 	 
שינוי התדר.

לחוץ 	  והחזקתו  המקש  על  לחיצה 
)מעל 0.8 שניות(: חיפוש אוטומטי של 

התדר הבא.
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עוצמת שמע לדיווחים
עוצמת שמע לדיווחים מתייחסת לעוצמת 
השמע בעת קבלת דיווחי חדשות או דיווחי 

תנועה.
ניתן לשלוט על עוצמת השמע של הדיווחים 
על ידי סיבוב הכפתור VOL  שמאלה/
ימינה במהלך השמעת דיווח חדשות או 

תנועה.

 *.RDS אזור וחדשות הם תפריטי רדיו , AF

AF )תדר חלופי(
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE   או  2  AF[

. 2 RDM המקש 
ניתן להפעיל/לכבות את אפשרות התדר 

החלופי.

אזור
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 3  Region[

. 3 או המקש 
ניתן להפעיל/לכבות את אפשרות האזור.

חדשות
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 4  News[

. 4 או המקש 
ניתן להפעיל/לכבות את אפשרות החדשות.

תפריט
MENU ניתן להציג את  בעזרת המקש 

פעולות השמירה האוטומטית והמידע.

AST )שמירה אוטומטית(
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
   TUNE בעזרת הכפתור ] 1  AST[
 AST בחר באפשרות . 1 RPT או המקש 
)שמירה אוטומטית( כדי לשמור את התדרים 
בעלי הקליטה החזקה ביותר במקשי הזיכרון 
. אם לא נקלטים תדרים,  1  - 6

התדרים האחרונים שנקלטו יישמרו.

השמירה תתבצע רק בזיכרון התחנות * 
.AMA או FMA 6 -  1 של המצבים
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סריקה
SCAN לחץ על המקש 

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: 	 
תדר התחנה הבאה מושמע למשך 5 שניות 
ולאחר מכן הרדיו עובר לתדר התחנה 
הבאה. לאחר סריקת כל התדרים, הרדיו 
חוזר ומנגן את התחנה שבתדר הנוכחי.

לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 
שניות(: השמעה של התחנות   0.8

1  - 6 השמורות בזיכרון התחנות 
למשך 5 שניות כל אחת.

מקשי זיכרון
1  - 6 לחץ על המקש 

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: 	 
במקש  שנשמרה  התחנה  השמעת 

המתאים.
לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 

0.8 שניות(: לחיצה על המקש הרצוי 
6 -  1 והחזקתו לחוץ תשמור 

את התחנה הנוכחית במקש שנבחר 
ותשמיע צפצוף.

RADIO )רדיו(
RADIO שינוי מצב

חיפוש
TRACK  , SEEK לחץ על המקש 

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: 	 
שינוי התדר.

לחוץ 	  והחזקתו  המקש  על  לחיצה 
)מעל 0.8 שניות(: חיפוש אוטומטי של 

התדר הבא.
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תפריט
MENU ניתן להציג את  בעזרת המקש 

פעולות השמירה האוטומטית והמידע.

AST )שמירה אוטומטית(
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE    או  1  AST[ 

. 1

RPT המקש 
בחר באפשרות AST )שמירה אוטומטית( 
כדי לשמור את התדרים בעלי הקליטה 
 . 1  - 6  החזקה ביותר במקשי הזיכרון 
אם לא נקלטים תדרים, התדרים האחרונים 

שנקלטו יישמרו.

בחירה באמצעות חיפוש ידני
סובב את הכפתור TUNE    שמאלה/

ימינה כדי לכוונן את התדר.
 	AC110MDGG

FM : שינוי בקפיצות של 100 קילו-הרץ- 

AM : שינוי בקפיצות של 9 קילו-הרץ- 

 	AC110MDGN

FM : שינוי בקפיצות של 200 קילו-הרץ- 

AM : שינוי בקפיצות של 10 קילו-הרץ- 

 	AC110MDGL

FM : שינוי בקפיצות של 100 קילו-הרץ- 

AM : שינוי בקפיצות של 9 קילו-הרץ- 
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חזרה
◄ מקש  במהלך השמעת שיר )קובץ( 

)RPT( 1 RPT

 ,USB ,MP3 CD ,מצב נגן תקליטורים
®RPT :My Music ,IPOD על המסך

כדי להשמיע שוב שיר אחד )לחיצה קצרה 	 
על המקש )עד 0.8 שניות((: השמעה 

חוזרת של השיר הנוכחי.
מצב FLD.RPT :USB , MP3 CD על המסך

להשמעה חוזרת של תיקייה )לחיצה 	 
כפולה(: השמעה חוזרת של כל הקבצים 

בתיקייה הנוכחית.

RPT 1 שוב כדי לכבות *  לחץ על המקש 
את פעולת ההשמעה החוזרת.

>USB<

>My Music<

נגן התקליטורים מופעל אוטומטית בעת * 
הכנסת תקליטור.

נגן ה-USB מופעל אוטומטית בעת חיבור * 
.USB התקן

שימוש בסיסי: 
נגן תקליטורים / 

 IPOD® / MP3 CD / USB
MY MUSIC /

MEDIA כדי לשנות את  לחץ על המקש 
המקור בסדר שלהלן: נגן תקליטורים  
  My Music  AUX  USB)iPod®(

.BT Audio

שם התיקייה/הקובץ מוצג על המסך.

>נגן תקליטורים<

>MP3 CD<
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)RDS סריקה )דגם
◄ מקש   במהלך השמעת שיר )קובץ( 

TA/SCAN

לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 
0.8 שניות(: סריקת כל השירים למשך 

10 שניות מהשיר הבא.

TA/SCAN והחזק *  לחץ שוב על המקש 
אותו לחוץ כדי לכבות.

סריקה
SCAN במהלך השמעת שיר )קובץ( ◄ מקש 

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: 	 
סריקת כל השירים מהשיר הבא למשך 

10 שניות כל אחד.

SCAN שוב כדי לכבות.*  לחץ על המקש 

פעולת הסריקה אינה נתמכת במצב * 
.iPod® 

שינוי שיר/קובץ
TRACK במהלך השמעת שיר )קובץ( ◄ מקש 

לחיצה קצרה על המקש: ניגון השיר 	 
הנוכחי מתחילתו.

TRACK בתוך *  אם תלחץ שוב על המקש 
שנייה אחת, השיר הקודם יושמע.

לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 
0.8 שניות(: הרצת השיר לאחור.

SEEK במהלך השמעת שיר )קובץ( ◄ מקש
לחיצה קצרה על המקש: ניגון השיר הבא.	 
לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 

0.8 שניות(: הרצת השיר קדימה.

השמעה אקראית
◄ מקש  במהלך השמעת שיר )קובץ( 

)RDM( 2 RDM

 RDM :My Music ,מצב נגן תקליטורים
על המסך

השמעה אקראית )לחיצה קצרה על 	 
המקש(: להשמעת כל השירים בסדר 

אקראי.
מצב FLD.RDM :USB , CD MP3 על המסך

השמעה אקראית של תיקייה )לחיצה קצרה 	 
על המקש(: להשמעה של כל הקבצים 

בתיקייה הנוכחית בסדר אקראי.
מצב RDM :USB , MP3 CD על המסך

כפולה(: 	  )לחיצה  אקראית  השמעה 
להשמעת כל הקבצים בסדר אקראי.

מצב  ®RDM :iPod על המסך
השמעה אקראית )לחץ על המקש(: 	 

להשמעת כל הקבצים בסדר אקראי.

RDM 2 שוב כדי לכבות *  לחץ על המקש 
את פעולת ההשמעה האקראית.
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מידע
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE    או  3  Info[
3 כדי להציג את מידע השיר  המקש 

הנוכחי.

MENU כדי לכבות את *  לחץ על המקש 
הצגת המידע.

תפריט: נגן תקליטורים
 MENU  CD MP3 לחץ על מקש המצב
כדי להגדיר את הפעולות השמעה חוזרת, 

השמעה אקראית ומידע.

חזרה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 1  RPT[
1 כדי להשמיע שוב את 

RPT או המקש 
השיר הנוכחי.

לחץ שוב על RPT כדי לכבות פעולה זו.* 

השמעה אקראית
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 2  RDM[
2 כדי להשמיע את השירים 

RDM או המקש 
שבתיקייה הנוכחית באקראיות.

לחץ שוב על RDM כדי לכבות פעולה זו.* 

USB , MP3 CD חיפוש בתיקייה: מצב
/ FOLDER במהלך השמעת קובץ ◄ מקש 

FOLDER )תיקייה למעלה(

חיפוש בתיקייה הבאה.	 
/ FOLDER במהלך השמעת קובץ ◄ מקש 

FOLDER )תיקייה למטה(

חיפוש בתיקיית האב.	 

אם בחירת התיקייה מתבצעת בעזרת * 
הכפתור TUNE   , הקובץ הראשון 

בתיקייה שנבחרה יושמע.

חיפוש שירים )קובץ(
 סיבוב הכפתור TUNE   : חיפוש שירים 	 

)קובץ(
 לחיצה על הכפתור TUNE   : ניגון השיר 	 

שנבחר )קובץ(.
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מידע
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE    או  5  info[
5 כדי להציג את מידע השיר  המקש 

הנוכחי.

MENU כדי לכבות את *  לחץ על המקש 
הצגת המידע.

השמעה אקראית של שירים בתיקייה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 2  F.RDM[
או המקש  RDM 2 כדי להשמיע את השירים 

שבתיקייה הנוכחית באקראיות.

לחץ שוב על F.RDM כדי לכבות פעולה זו.* 

השמעה חוזרת של שירים בתיקייה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE    או  3  F.RPT[
3 להשמעה חוזרת של השירים  המקש 

שבתיקייה הנוכחית.

לחץ שוב על F.RPT כדי לכבות פעולה זו.* 

השמעה אקראית של כל השירים
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
   TUNE בעזרת הכפתור ] 4  A.RDM[
4 כדי להשמיע את השירים  או המקש 

שבתקליטור באקראיות.

לחץ שוב על A.RDM כדי לכבות פעולה זו.* 

MP3 CD / USB :תפריט
 ◄ MENU  CD MP3 לחץ על מקש המצב
כדי להגדיר את הפעולות השמעה חוזרת, 
השמעה אקראית, השמעה חוזרת של 
תיקייה, השמעה אקראית של כל השירים, 

מידע והעתקה.

חזרה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 1  RPT[
RPT 1 כדי להשמיע שוב את  או המקש 

השיר הנוכחי.

לחץ שוב על RPT כדי לכבות פעולה זו.* 
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מידע
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE    או  3  Info[

. 3 המקש 
הצגת מידע על השיר הנוכחי.

MENU כדי לכבות את *  לחץ על המקש 
הצגת המידע.

חיפוש
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 4  Search[

. 4 או המקש 
.iPod®  הצגת רשימת קטגוריות

MENU כדי לחפש *  לחץ על המקש 
קטגוריית ®iPod ולעבור לקטגוריית האב. 

iPod® :MENU
 MENU במצב  ®iPod, לחץ על המקש 
כדי להגדיר את הפעולות השמעה חוזרת, 

השמעה אקראית, מידע וחיפוש.

חזרה
MENU בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 1  RPT[
RPT 1 כדי להשמיע שוב את  או המקש 

השיר הנוכחי.

לחץ שוב על RPT כדי לכבות את פעולת * 
ההשמעה החוזרת.

השמעה אקראית
MENU בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 2  RDM[

. 2 RDM או המקש 
להשמעה של כל השירים בקטגוריה הנוכחית 

בסדר אקראי.

לחץ שוב על RDM כדי לכבות פעולה זו.* 

העתק
MENU בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 6  Copy[

. 6 או המקש 
פעולה זו משמשת להעתקת השיר הנוכחי 
אל My Music. באפשרותך לנגן את 
.My Music המוזיקה שהועתקה במצב

אם תלחץ על מקש אחר במהלך ההעתקה, * 
יופיע חלון השואל אותך אם לבטל את 

פעולת ההעתקה.

 * ,USB( אם מקור מדיה אחר מחובר
AUX ,iPod® ,CD( במהלך ההעתקה, 

ההעתקה מתבטלת.

אין אפשרות להשמיע מוזיקה במהלך * 
ההעתקה.



4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

4-39

4

יה
מד

טי
ול

 מ
ת

רכ
מע

מחק
MENU בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 4  Delete[

. 4 או המקש 
מחיקת הקובץ הנוכחי המושמע

לחיצה על מקש המחיקה במסך הניגון 
תביא למחיקת השיר הנוכחי.

מחיקת קובץ מרשימה

1  בחר בקובץ שברצונך למחוק בעזרת 

.   TUNE הכפתור
MENU ובחר בתפריט  2  לחץ על המקש 

המחיקה כדי למחוק את הקובץ שנבחר.

השמעה אקראית
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 2  RDM[

. 2

RDM או המקש 
להשמעת כל השירים בסדר אקראי.

לחץ שוב על RDM כדי לכבות את פעולת * 
ההשמעה האקראית.

מידע
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE    או  3  Info[

. 3 המקש 
הצגת מידע על השיר הנוכחי.

MENU כדי לכבות את *  לחץ על המקש 
הצגת המידע.

תפריט: מצב My Music )אם קיים(

MENU במצב My Music, לחץ על המקש 
כדי להגדיר את הפעולות השמעה חוזרת, 
השמעה אקראית, מידע, מחק, מחק הכל 

ובחירה למחיקה.

חזרה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE    או  1  RPT[

. 1

RPT המקש 
השמעה חוזרת של השיר הנוכחי המושמע.

לחץ שוב על RPT כדי לכבות את פעולת * 
ההשמעה החוזרת.
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AUX

חיבור AUX משמש לחיבור מקור מדיה 
חיצוני.

מצב AUX יופעל אוטומטית בעת חיבור 
.AUX-התקן חיצוני אל שקע ה

אם התקן חיצוני מחובר, באפשרותך ללחוץ 
.AUX כדי לעבור למצב MEDIA על המקש 

לא ניתן להפעיל את מצב AUX אלא אם * 
.AUX-כן התקן חיצוני מחובר אל שקע ה

מידע   
AUX-השימוש ב -

הכנס את כבל ה-AUX במלואו אל תוך שקע 
.AUX-ה

MENU 2  לאחר הבחירה, לחץ על המקש 

ובחר בתפריט המחיקה.

מידע   
My Music-השימוש ב -

ניתן לאחסן עד 6,000 שירים גם אם יש 	 
מקום נוסף בזיכרון.

ניתן להעתיק את אותו שיר עד 1,000 פעמים.	 
ניתן לבדוק את מצב הזיכרון בתפריט 	 

הדרכות < מערכת.

מחק הכל
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 5  Del.All[

. 5 או המקש 
.My Music-מחיקת כל השירים ב

בחירה למחיקה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
    TUNE בעזרת הכפתור ] 6  Del.Sel[

. 6 או המקש 
.My Music ניתן לבחור ולמחוק שירים מתוך
1  בחר את השירים שברצונך למחוק 

מהרשימה.
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הם 	  והסמלים   Bluetooth®  המילה
סימנים מסחריים רשומים בבעלות 
Bluetooth®  SIG, Inc, והשימוש בהם הוא 
ברישיון. סימנים מסחריים ושמות מסחריים 
אחרים הם של בעליהם המתאימים. כדי 
להשתמש בטכנולוגיית ה- ®Bluetooth יש 
Bluetooth®  להשתמש בטלפון נייד בעל

ניתן להשתמש בשמע  ®Bluetooth רק 	 
כאשר הזרמת שמע בטלפון מופעלת.

 * :Bluetooth®  שינוי הגדרת הזרמת שמע
בחר   ◄  SETUP המקש  על  לחץ 
באפשרות ]Phone[ בעזרת הכפתור 
 Audio[ בחר באפשרות ◄    TUNE
  TUNE בעזרת הכפתור ]Streaming

Off / On  ◄  

Bluetooth®  הפעלת הזרמת שמע
MEDIA כדי לשנות את 	  לחץ על המקש 

 CD  USB  :המצב בסדר שלהלן
AUX  My Music  BT Audio.

 	 Bluetooth®  שמע ,BT Audio-אם בחרת ב
יחל לנגן.

ייתכן שבטלפונים ניידים מסוימים השמע * 
לא יחל לפעול אוטומטית.

שמע באמצעות ממשק 
 ®Bluetooth )אם קיים(

 Bluetooth®  מהי טכנולוגיית
אלחוטית?

טכנולוגיית  ®Bluetooth אלחוטית מאפשרת 
חיבור התקנים במרחק קצר, כולל דיבוריות, 
אוזניות סטראופוניות, שלטים רחוקים 
אלחוטיים וכו'. לקבלת מידע נוסף, בקר 
 Bluetooth®  באתר האינטרנט של טכנולוגיית
www.bluetooth.com אלחוטית בכתובת

לפני השימוש במאפייני השמע של ממשק 
Bluetooth® -ה

ייתכן שהטלפון הנייד שלך לא יתמוך 	 
.Bluetooth®  בשמע

כדי להשתמש בשמע  ®Bluetooth עליך 	 
לצמד ולחבר תחילה את הטלפון הנייד 

.Bluetooth® -בעל ממשק ה
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ביצוע שיחה בעזרת השלט רחוק 
שעל גלגל ההגה

לחצן עוצמת שמע: הגברה או הנמכה . 1
של עוצמת השמע ברמקולים.

המיקרופון . 2 השתקת  השתק:  לחצן 
במהלך שיחה.

לחצן  : קבלה והעברה של שיחות.. 3
לחצן  : סיום שיחות או ביטול פעולות.. 4

טלפון )אם קיים(

לפני השימוש במאפייני השמע של ממשק 
Bluetooth® -ה

כדי להשתמש בטלפון  ®Bluetooth עליך 	 
לצמד ולחבר תחילה את הטלפון הנייד 

.Bluetooth® -בעל ממשק ה
אם לא תצמד או לא תחבר את הטלפון 	 

הנייד, לא תוכל לעבור למצב טלפון. לאחר 
צימוד או חיבור הטלפון יופיע מסך הנחיות.

אם העדיפות מוגדרת בעת התנעת הרכב 	 
 Bluetooth® -טלפון ה ,)IGN/ACC ON(
יתחבר אוטומטית. גם אם אתה מחוץ 
לרכב, טלפון ה- ®Bluetooth יתחבר 
אוטומטית כאשר אתה נמצא בקרבתו. 
 Bluetooth® -אם אינך רוצה שטלפון ה
יתחבר אוטומטית, שנה את ההגדרה 

ל-OFF )כבוי(.

השימוש במאפייני השמע של ממשק 
Bluetooth® -ה

נגן/עצירה רגעית	 
לחץ על הכפתור TUNE   כדי לנגן ולעצור 

רגעית את ניגון השיר הנוכחי.

ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא יתמכו * 
בהצגת הכותרת/שם האמן. במקרה זה, 

לא יוצגו הכותרת/שם האמן.
השיר הקודם/הבא	 

SEEK כדי לנגן את השיר  TRACK או  לחץ על 
הקודם או השיר הבא.

ייתכן שטלפונים מסוימים לא יתמכו * 
בפעולות השיר הקודם/הבא/ניגון/עצירה 

רגעית.
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Phone book
PHONE ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 2  P. Book[

. 2 RDM או המקש 
ספר הטלפונים מוצג וניתן להשתמש בו 

כדי לבחור מספר ולהתקשר אליו.

אם באיש קשר מסוים נשמר יותר ממספר * 
אחד, יופיע מסך עם מספר הטלפון הנייד 
והמספרים בבית ובמשרד. בחר במספר 

הרצוי כדי לבצע את השיחה.

אם ספר הטלפונים לא קיים, יופיע מסך * 
השואל אם להוריד את ספר הטלפונים. 
)ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא 

יתמכו בפעולת ההורדה(

)RDS תפריט הטלפון )דגם
PHONE כדי להציג את  לחץ על המקש 
3 התפריטים )היסטוריית שיחות, ספר 

הטלפונים והגדרות טלפון(.

היסטוריית שיחות
PHONE ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 1  History[

. 1 RPT או המקש 
היסטוריית השיחות מוצגת וניתן להשתמש 

בה כדי לבחור מספר ולהתקשר אליו.
אם היסטוריית השיחות לא קיימת, יופיע 
מסך השואל אם להוריד את היסטוריית 
השיחות. )ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים 

לא יתמכו בפעולת ההורדה(

בדיקת היסטוריית שיחות וביצוע שיחה	 
1  לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות( 

 שעל שלט גלגל ההגה.
2  רשימת היסטוריית השיחות תופיע במסך.

3  לחץ על המקש  שוב כדי לבצע 

שיחה אל המספר שנבחר.

 חיוג חוזר למספר הנפוץ ביותר שאליו 	 
התקשרת

1  לחץ על המקש )מעל 0.8 שניות(  

שעל שלט גלגל ההגה והחזק אותו לחוץ.
2  הטלפון יתקשר אל המספר הנפוץ ביותר 

שאליו התקשרת.
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יצירת קשר
PHONE ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
 TUNE בעזרת הכפתור ] 2  Contacts[

. 2 RDM  או המקש 
אנשי הקשר מוצגים ואפשר להשתמש בהם 

כדי לבחור מספר ולהתקשר אליו.

אם באיש קשר מסוים נשמר יותר ממספר * 
אחד, יופיע מסך עם מספר הטלפון הנייד 
והמספרים בבית ובמשרד. בחר במספר 

הרצוי כדי לבצע את השיחה.

אם אנשי הקשר לא קיימים, יופיע מסך * 
השואל אם להוריד את אנשי הקשר. 
)ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא 

יתמכו בפעולת ההורדה(

תפריט טלפון
PHONE כדי להציג את  לחץ על המקש 
3 התפריטים )היסטוריית שיחות, אנשי 

קשר והגדרות טלפון(.

היסטוריית שיחות
PHONE בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 1  History[

. 1 RPT או המקש 
היסטוריית השיחות מוצגת וניתן להשתמש 

בה כדי לבחור מספר ולהתקשר אליו.
אם היסטוריית השיחות לא קיימת, יופיע 
מסך השואל אם להוריד את היסטוריית 
השיחות. )ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים 

לא יתמכו בפעולת ההורדה(

הגדרת טלפון
PHONE ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 3  Setup[

. 3 או המקש 
 Bluetooth®  מסך הגדרת הטלפון הנייד עם
יופיע. למידע נוסף, עיין בסעיף "הגדרות 

טלפון".
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)המשך(
אם אות הטלפון הנייד חלש או אם הרעש 	 

בתוך הרכב חזק מדי, ייתכן ותתקשה 
לשמוע את בן שיחתך.

עצמים 	  ליד  הטלפון  את  להניח  אין 
מתכתיים או בתוכם אחרת התקשורת 
מערכת ה- ®Bluetooth או עם הרשת 

הסלולרית תיפגע.
ממשק 	  בעזרת  ן  הטלפו ר  בו חי

ה- ®Bluetooth עלול לגרום להתרוקנות 
מהירה יותר של הסוללה.

טלפונים ניידים מסוימים או התקנים אחרים 	 
עלולים לגרום לרעשי הפרעה או לתקלה 
במערכת השמע. במקרה זה, אחסון ההתקן 

במקום אחר עשוי למנוע את התופעה.
יש לשמור את שמות אנשי הקשר שבטלפון 	 

בשפה האנגלית, אחרת הם לא יוצגו כהלכה.
)המשך(

מידע  
-  השימוש בטלפון נייד עם ממשק 

Bluetooth® 

אין להשתמש בטלפון נייד או לשנות את 	 
הגדרות ה- ®Bluetooth )לדוגמה צימוד 

טלפון( במהלך הנהיגה.
טלפוני 	  לא תזהה  ייתכן שהמערכת 

 ®Bluetooth מסוימים או שהם לא יתאימו 
באופן מלא למערכת.

ממשק 	  יני  במאפי השימוש  לפני 
ה- ®Bluetooth של מערכת השמע, עיין 
בהוראות ההפעלה של הטלפון שלך לקבלת 

מידע על פעולות ה- ®Bluetooth שלו.
חובה לצמד את הטלפון אל מערכת השמע 	 

.Bluetooth® -כדי להשתמש בפעולות ה
לא תוכל להשתמש בפעולת הדיבורית 	 

של הרכב כאשר הטלפון שלך מחוץ לאזור 
כיסוי הרשת )לדוגמה, במנהרה, מתחת 

לפני הקרקע, באזור הררי וכו'(.
)המשך(

הגדרת טלפון
PHONE ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 3  Setup[

. 3 או המקש 
 Bluetooth®  מסך הגדרת הטלפון הנייד עם
יופיע. למידע נוסף, עיין בסעיף "הגדרות 

טלפון".
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)המשך(
בטלפונים ניידים מסוימים, פתיחת מתג 	 

ההתנעה במהלך ניהול שיחה דרך הדיבורית 
באמצעות ממשק ה- ®Bluetooth תביא 
לניתוק השיחה. )העבר את השיחה בחזרה 
לטלפון הנייד שלך בעת פתיחת מתג 

ההתנעה(.
ייתכן שהטלפון הנייד וההתקנים בעלי 	 

ממשק  ®Bluetooth לא יתמכו בפעולות 
מסוימות.

ייתכן שפעולת ה- ®Bluetooth לא תהיה 	 
יציבה; הדבר תלוי במצב התקשורת.

הצבת מערכת השמע בסביבה אלקטרו־	 
מגנטית עלולה לגרום להפרעות רעש.

)המשך(
 	 Bluetooth®  כאשר טלפון נייד בעל ממשק

( יופיע בחלקו העליון  מחובר, הסמל )
( אינו מופיע,  של המסך. אם הסמל )
ממשק ה- ®Bluetooth של ההתקן לא 
התחבר. חובה לחבר את ההתקן לפני 
השימוש. למידע נוסף על טלפונים ניידים 
בעלי ממשק  ®Bluetooth, עיין בסעיף 

"הגדרות טלפון".
צימוד וחיבור טלפון נייד בעל ממשק 	 

 ®Bluetooth יפעל רק כאשר אפשרות 
ה- ®Bluetooth שבטלפון הנייד שלך 
 Bluetooth® -הופעלה. )שיטות להפעלת ה

תלויות בטלפון הנייד(.
)המשך(

)המשך(
אם העדיפות מוגדרת בעת התנעת הרכב 	 

 Bluetooth® -טלפון ה ,)IGN/ACC ON(
יתחבר אוטומטית.

טלפון  לרכב,  מחוץ  אתה  אם  גם 
ה- ®Bluetooth יתחבר אוטומטית כאשר 

אתה נמצא בקרבתו.
 Bluetooth® -אם אינך רוצה שטלפון ה
יתחבר אוטומטית, שנה את ההגדרה 

ל-OFF )כבוי(.
עוצמת השמע בדיבורית ואיכות הצליל 	 

עשויים להשתנות בהתאם לסוג הטלפון 
הנייד.

ניתן להשתמש בממשק ה- ®Bluetooth רק 	 
כאשר הטלפון הנייד צומד וחובר. למידע 
נוסף בדבר הצימוד וחיבור טלפונים ניידים 
בעלי ממשק  ®Bluetooth, עיין בסעיף 

"הגדרות טלפון".
)המשך(
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 	AMB00MDGG ,AMB00MDGN ,AMB00MDGL ,AM210MDEE :רדיו, הגדרות, בקרת עוצמת השמע
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כפתור POWER/VOL/הגדרות צליל  . 4
לחץ על הכפתור POWER  כדי להפעיל 	 

את מערכת השמע. לחץ על הכפתור 
כאשר מערכת השמע פועלת כדי לכבותה.
סובב את הכפתור  עם כיוון השעון 
כדי להגביר את עוצמת השמע ונגד כיוון 

השעון כדי להנמיכה.

זהירות
אל תגביר את עוצמת השמע לרמה 
שלא תאפשר לך לשמור את רעשי 
התנועה שסביבך. אחרת הדבר עלול 

לגרום לתאונה.

 לחצן חיפוש ידני . 3
FLDR / FLDR

)FLDR(
לחצן המשמש לחיפוש ידני של התדרים; 	 

לחיצה על SEEK STEP תשנה את 
התדר. לחץ על הלחצן והחזק אותו לחוץ 
כדי לשנות את התדר. שחרור הלחצן 

יעצור את החיפוש בתדר הנוכחי.
FLDR חיפוש תדרים גבוהים יותר - 

מהתדר הנוכחי
 חיפוש תדרים נמוכים יותר - 

FLDR

מהתדר הנוכחי

רדיו, הגדרות, בקרת 
עוצמת השמע

1 .FM/AM לחצן FM/AM

FM/AM תשנה את 	  כל לחיצה על הלחצן 
מצב הרדיו בסדר שלהלן.

- AM  FM2  FM1

BSM )זיכרון התחנה . 2 BSM לחצן 

הטובה ביותר(
BSM והחזק אותו 	  לחץ על הלחצן 

לחוץ כדי להאזין לתחנות השמורות 
 ,FM1 בזיכרון התחנות בתחומי התדרים

FM2 ו-AM למשך 5 שניות כל אחת.

BSM לחיצה קצרה  לחץ על הלחצן 
כדי לשמור אוטומטית את התדרים בעלי 
.) 1 REW - 6 INFO הקליטה הטובה ביותר )
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בקרת טרבל
סובב את כפתור עוצמת השמע  עם 	 

כיוון השעון כדי להגביר את הטרבל ונגד 
כיוון השעון כדי להנמיך אותו.

בקרת חלוקת עוצמת השמע
סובב את כפתור עוצמת השמע  	 

עם כיוון השעון כדי להגביר את עוצמת 
השמע ברמקולים הימניים ונגד כיוון השעון 

ברמקולים השמאליים.

בקרת חלוקת עוצמת השמע
סובב את כפתור עוצמת השמע  עם 	 

כיוון השעון כדי להגביר את עוצמת השמע 
ברמקולים הקדמיים ונגד כיוון השעון 

ברמקולים האחוריים

בקרת איקוולייזר
סובב את כפתור עוצמת השמע  עם 	 

כיוון השעון/נגד כיוון השעון כדי לבחור 
באיקוולייזר הרצוי.

להלן הגדרות האיקוולייזר.
-   Rock  Pop  Cls)Classic(

off  Jazz

6 .SEL לחצן 
SEL תשנה את 	  כל לחיצה על הלחצן 

הגדרות הצליל והשפה בסדר שלהלן.
בס  צליל ביניים  טרבל  חלוקת - 

הימניים/ הרמקולים  בין  השמע 
השמאליים  הקדמיים/האחוריים 

 איקוולייזר  צפצוף  שפה

בקרת בס
סובב את כפתור עוצמת השמע  עם 	 

כיוון השעון כדי להגביר את הבס ונגד 
כיוון השעון כדי להנמיך את הבס.

בקרת צליל ביניים
סובב את כפתור עוצמת השמע  עם 	 

כיוון השעון כדי להגביר את צליל הביניים 
ונגד כיוון השעון כדי להנמיך אותו.

5 .SEEK / TRACK לחצן 
לחיצה על הלחצן תחפש אוטומטית תדר 	 

בעוצמה הגבוהה ביותר.
TRACK חיפוש תדרים גבוהים יותר - 

מהתדר הנוכחי
SEEK חיפוש תדרים נמוכים יותר - 

מהתדר הנוכחי
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מידע   
USB השימוש בהתקן -

בעת שימוש בהתקן USB חיצוני, זכור 	 
לנתק ולחבר את ההתקן רק לאחר זמן 
מה מרגע פתיחת מתג ההתנעה. אם 
התקן ה-USB כבר מחובר בעת פתיחת 
מתג ההתנעה, הדבר עלול לגרום לו נזק. 
)התקן USB הוא אינו חלק אלקטרוני 

הקשור לרכב(.
אם התקן ה-USB החיצוני אינו פועל והוא 	 

כבר מחובר בעת פתיחת מתג ההתנעה 
או סגירתו, הדבר עלול לגרום לו נזק.

ההתקן לא יפעל בעת ניגון קבצים שאינם 	 
.WMA או MP3 בפורמט

היזהר מחשמל סטטי בעת חיבור/ניתוק 	 
התקן USB חיצוני.

נגני MP3 מקודדים לא יזוהו כהתקן חיצוני 	 
בעת חיבורם.

)המשך(

7 .MODE לחצן 
MODE כדי לבחור במצב 	  לחץ על הלחצן 

.iPod® /AUX/USB/RADIO הרצוי

8 .1  - 6 לחצן )תחנות( 
 	 ) 1 REW  - 6 INFO בחר בלחצן התחנה )

שברצונך לשמור את התדר שנבחר. לחץ 
על לחצן התחנה והחזק אותו לחוץ. התדר 
יישמר בלחצן התחנה ויישמע צפצוף. 

.LCD-התדר שנשמר יופיע בצג ה

בקרת צפצוף
סובב את כפתור עוצמת השמע  עם 	 

כיוון השעון/נגד כיוון השעון כדי להפעיל/
לכבות את הצפצוף.

שפה )AM210MDEE בלבד(
סובב את כפתור עוצמת השמע  עם 	 

כיוון השעון/נגד כיוון השעון כדי לבחור 
בשפה הרצויה

להלן הגדרות השפה
אנגלית  רוסית  טורקית- 



4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

4-51

4

יה
מד

טי
ול

 מ
ת

רכ
מע

)המשך(
אין להשתמש ב-USB I/F כדי לטעון סוללות 	 

או אביזרי USB הפולטים חום. פעולות 
אלה עלולות לפגוע בביצועים או לגרום 

נזק להתקן.
המערכת עשויה שלא לזהות את התקן 	 

ה-USB בעת שימוש במפצלי USB או 
 USB-בכבלים מאריכים. חבר את התקן ה
ישירות אל חיבור המולטימדיה של הרכב.

בעת שימוש בהתקן USB בנפח גבוה, 	 
ייתכן שהמערכת תפצל את הכוננים הלוגיים 
לנוחיות המשתמש. במקרה זה ניתן יהיה 
לנגן רק קובצי מוזיקה הנמצאים בכונן 

הראשי.
בעת שימוש במחיצות, שמור את השירים 
שברצונך לנגן רק בכונן הלוגי הראשי. 
כמו כן, התקני USB מסוימים מגיעים 
עם מחיצה נפרדת המשמשת להתקנת 
יישומים וייתכן שלא ניתן יהיה לנגן שירים 

במחיצות אלה מהסיבות שפורטו לעיל.
)המשך(

)המשך(
ניתוק התקן ה-USB החיצוני במהלך 	 

פעולתו עלול לגרום נזק להתקן או לבעיות 
בפעולתו. נתק את התקן ה-USB רק לאחר 
כיבוי מערכת השמע או כאשר מערכת 

השמע במצב אחר.
 	 USB-פרק הזמן הדרוש לזיהוי התקן ה

החיצוני עשוי להשתנות בהתאם לסוג 
ההתקן, לגודלו או לפורמט הקבצים 
השמורים בו. הבדלים אלה בזמן הדרוש 

אינם מצביעים על תקלה.
ייתכן שיחלוף זמן עד להופעת שם השיר 	 

 )RPT/RDM( או סמלי הפקודות )ID3Tag(
בצג ה-LCD; הדבר תלוי במורכבות 

הזיכרון/מבנה התיקיות של ההתקן.
נא המתן את פרק הזמן הדרוש לזיהוי 	 

ההתקן. המערכת תומכת רק בהשמעת 
.USB-קובצי מוזיקה המאוחסנים בהתקני ה
)המשך(

)המשך(
בעת חיבור התקן USB חיצוני, המערכת 	 

 USB-עשויה שלא לזהות את התקן ה
כהלכה כאשר ה-USB נמצא במצבים 

מסוימים.
בעת אתחול התקן USB חיצוני, המערכת 	 

עשויה שלא לזהות אותו כהלכה אם בחירת 
הבייט/הסקטור אינה 512BYTE או 

.2048BYTE
המערכת תזהה רק התקני USB בעלי 	 

.FAT 12/16/32 מערכת קבצים מסוג
התקני USB מסוימים עשויים שלא לפעול 	 

כהלכה בגלל תאימות. ודא שההתקן החיצוני 
נתמך לפני השימוש.

מנע ממחבר ה-USB לבוא במגע עם חלקי 	 
הגוף וחומרים זרים.

 	 USB-חיבור/ניתוק חוזר ונשנה של התקן ה
בתוך פרק זמן קצר עלול לגרום נזק להתקן.

להישמע 	  עלול   USB-ה ניתוק  בעת 
צליל חריג.

)המשך(
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USB/AUX-השימוש ב

1 .USB לחצן בחירת MODE

בעת ניגון במצב אחר, לחץ על הלחצן 	 
 .USB/AUX כדי לעבור למצב MODE

חיבור התקן אל ה-USB/AUX יגרום 
אוטומטית  לעבור  השמע  למערכת 
למצב USB/AUX ולנגן את השירים 
שבהתקן ה-USB/AUX גם אם היא 

מנגנת במצב אחר.
2 .SEEK / TRACK לחצן 
בעת ניגון במצב USB, לחץ על הלחצן 	 

TRACK כדי לנגן את תחילת השיר הבא.

SEEK כדי לחזור  לחץ על הלחצן 
לתחילת השיר הנוכחי. לחץ שוב על 
הלחצן כדי לנגן את תחילת השיר הקודם.

)המשך(
מערכת זו אינה יכולה להבטיח פעולה 	 

תקינה של כונן קשיח או של כרטיס זיכרון 
USB בעל חיבור פגום הנגרם כתוצאה 
 USB מרעידות הרכב. כרטיסי זיכרון
המשמשים כמחזיקי מפתחות ואביזרים 
לטלפונים ניידים )מסוג i-stick( עלולים 
לגרום נזק לשקע ה-USB. הימנע משימוש 

במוצרים מסוג זה.
שחיקה של פין חיבור ה-USB עלולה לגרום 	 

להפרעות באות ה-USB המגיע למערכת.

)המשך(
ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה אם היא 	 

אינה מזהה נגני MP3, טלפונים ניידים, 
מצלמות דיגיטליות או התקנים אלקטרוניים 
אחרים )התקני USB לא מזוהים ככוננים 

קשיחים ניידים( המחוברים אליה.
מערכת זו אינה יכולה להבטיח פעולה 	 

תקינה של זיכרון USB רגיל )עם כיסוי 
מתכתי(.

המערכת לא תומכת בפעולה רגילה בעת 	 
.SD או CF ,שימוש בזיכרון מסוג כונן קשיח

ההתקן לא יתמוך בקבצים הנעולים על ידי 	 
.)DRM( זכויות יוצרים דיגיטליות

 	 CF , SD מערכת זו אינה מזהה זיכרונות
וכרטיסי זיכרון USB אחרים המחוברים 

אל מתאם אחר.
)המשך(
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8 .)BSM( לחצן סריקה BSM

במהלך ניגון מוזיקה, לחץ על הלחצן 	 
BSM לחיצה קצרה כדי לסרוק את כל 

אחד מהשירים שבהתקן ה-USB למשך 
)SCN( .10 שניות ברצף

BSM והחזק אותו  לחץ על הלחצן 
לחוץ כדי לסרוק את כל אחד מהשירים 
שבתיקייה הנוכחית למשך 10 שניות 
ברצף. )בעת סריקה של תיקייה מתוך 
התקן USB, כל קובצי המוזיקה חייבים 

להיות באותה תיקייה(.

RDM 4 לחצן השמעה אקראית/השמעה . 5

אקראית של תיקייה
 	 4 RDM במהלך ניגון מוזיקה, לחץ על הלחצן

לחיצה קצרה כדי להשמיע את השירים 
)RDM( .בתיקייה הנוכחית בסדר אקראי
במהלך ניגון מוזיקה, לחץ על הלחצן 
RDM 4 והחזק אותו לחוץ כדי להשמיע את 

השירים בתיקייה הנוכחית בסדר אקראי. 
)בעת השמעה אקראית של תיקייה מתוך 
התקן USB, כל קובצי המוזיקה חייבים 

להיות באותה תיקייה(.

6 .)SCR( 5 לחצן גלילה SCR

SCR 5 כדי להפעיל/לכבות 	  לחץ על הלחצן 
את פעולת הגלילה המאפשרת גלילת 
שם הקובץ של השיר הנוכחי על מסך 

ה-LCD מימין לשמאל.

7 .)INFO( 6 לחצן הצגת מידע מוזיקה INFO

INFO 6 תציג את 	  כל לחיצה על הלחצן 
מידע השיר הנוכחי בסדר שלהלן.

שם קובץ  כותרת  אמן  אלבום - 
 תיקייה

SEL לחצן חיפוש וניגון קובץ. 3

במהלך ניגון במצב USB, לחץ על הלחצן 	 
SEL והחזק אותו לחוץ למשך שנייה 

אחת לפחות כדי לעבור למצב חיפוש 
קובץ וחפש את הקבצים הרצויים.

לאחר הכניסה למצב חיפוש קובץ, סובב 
את כפתור עוצמת השמע  שמאלה/
ימינה כדי למצוא את התיקייה הרצויה. 
לאחר מציאת התיקייה, לחץ על הלחצן 

SEL כדי לבחור בתיקייה.

סובב את כפתור עוצמת השמע  
שמאלה/ימינה כדי למצוא את השיר הרצוי 
SEL כדי לנגן אותו. ולחץ על הלחצן 

RPT 3 לחצן השמעה חוזרת/השמעה . 4

חוזרת של תיקייה
במהלך ניגון מוזיקה, לחץ על הלחצן 	 

RPT 3 לחיצה קצרה כדי להשמיע שוב את 

השיר הנוכחי. )פעולת השמעה חוזרת(
לחץ על הלחצן RPT והחזק אותו לחוץ 
כדי להשמיע שוב את כל השירים בתיקייה 
הנוכחית. )בעת השמעה חוזרת של תיקייה 
מתוך התקן USB, כל קובצי המוזיקה 

חייבים להיות באותה תיקייה(.
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 iPod® -השימוש ב

1 .iPod®  לחצן בחירת MODE

בעת ניגון במצב אחר, לחץ על הלחצן 	 
MODE כדי לעבור למצב  ®iPod. חיבור 

 ®iPod יגרום למערכת השמע לעבור 
אוטומטית למצב  ®iPod ולנגן את השירים 
שב- ®iPod גם אם היא מנגנת במצב אחר.

2 .SEEK / TRACK לחצן 
על הלחצן 	  לחץ  מוזיקה,  ניגון  בעת 

TRACK כדי לנגן את תחילת השיר הבא.

מידע   
iPod®  שימוש בהתקן מסוג -

 	 iPod® -בעזרת כבל ה iPod® -חיבור התקן ה
.ACC ON במצב iPod® -יטען את ה

בעת חיבור בעזרת כבל ה- ®iPod, הכנס 	 
את השקע במלואו כדי למנוע הפרעות 

תקשורת.
ייתכן שיחלוף זמן עד להופעת שם השיר 	 

 )RPT/RDM( או סמלי הפקודות )ID3Tag(
בצג; הדבר תלוי בדגם ה- ®iPod ובגרסת 
התוכנה. הדבר אינו מצביע על תקלה. 

נא המתן.
 	.iPod® Shuffle -המערכת אינה תומכת ב

9 .FLDR / FLDR

 	 ,USB-אם יש יותר מ-2 תיקיות בהתקן ה
FLDR / FLDR לחיצה על הלחצן 

תביא למעבר לתיקייה הקודמת או הבאה.
אם אין תיקיות בהתקן ה-USB, לחיצה 
על הלחצן תגרום לקפיצה למעלה/למטה 

של 10 קבצים בתוך אותה תיקייה.
FF 2 לחצן הרצועה הבאה/. 10 / 1 REW

הקודמת
במהלך פעולת התקן USB, לחץ על 	 

FF 2 והחזק אותו לחוץ כדי להריץ  הלחצן 
את השיר קדימה. בסיום ההרצה, השיר 
הבא ינוגן כרגיל מתחילתו גם אם תמשיך 

1 REW ללחוץ על הלחצן. לחץ על הלחצן 
והחזק אותו לחוץ כדי להריץ את השיר 
לאחור. בסיום ההרצה, השיר הנוכחי ינוגן 
כרגיל מתחילתו גם אם תמשיך ללחוץ 
על הלחצן. לחיצה קצרה על הלחצנים 

. 2 FF / 1 REW לא תפעיל את ה-
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במהלך פעולת  ®iPod, לחץ על הלחצן 	 
FF 2 והחזק אותו לחוץ כדי להריץ את 

השיר קדימה. בסיום ההרצה, השיר הבא 
ינוגן כרגיל מתחילתו גם אם תמשיך ללחוץ 
REW 1 והחזק  על הלחצן. לחץ על הלחצן 
אותו לחוץ כדי להריץ את השיר לאחור. 
בסיום ההרצה, השיר הנוכחי ינוגן כרגיל 
מתחילתו גם אם תמשיך ללחוץ על הלחצן.

במהלך ניגון מוזיקה, לחץ על הלחצן 	 
RPT 3 כדי להשמיע שוב את השיר הנוכחי.

5 .)RDM( 4 לחצן השמעה אקראית RDM

 	 4 RDM במהלך ניגון מוזיקה, לחץ על הלחצן
כדי להשמיע את השירים בסדר אקראי.

6 .)SCR( 5 לחצן גלילה SCR

הצגת שם הקובץ של השיר הנוכחי בצג 	 
SCR 5 מאפשר הפעלת/ ה-LCD. לחצן 

כיבוי פעולת גלילת שם הקובץ.

7 .)INFO( 6 לחצן הצגת מידע מוזיקה INFO

INFO 6 תציג את 	  כל לחיצה על הלחצן 
מידע השיר הנוכחי בסדר שלהלן: 
קובץ  אלבום  אמן  כותרת.

8 .2 FF / 1 REW לחצן 

SEEK כדי לחזור  לחץ על הלחצן 
לתחילת השיר הנוכחי. לחץ שוב על 
הלחצן כדי לנגן את תחילת השיר הקודם.

3 .)SEL( לחצן חיפוש וניגון קובץ SEL

במהלך ניגון במצב  ®iPod, לחץ על הלחצן 	 
SEL והחזק אותו לחוץ למשך שנייה 

אחת לפחות כדי לעבור למצב קטגוריה, 
וחפש את הקבצים הרצויים. לאחר הכניסה 
למצב קטגוריה, סובב את כפתור עוצמת 
השמע  שמאלה/ימינה כדי למצוא את 

הקטגוריה הרצויה.
הקטגוריה תוצג בסדר שלהלן.

רשימות שמע  אמנים  אלבומים - 
 ז'אנרים  שירים  מלחינים  

ספרי שמע  פודקאסטים
לאחר מציאת הקטגוריה, לחץ על הלחצן 

SEL כדי לבחור בקטגוריה.

סובב את כפתור עוצמת השמע  
שמאלה/ימינה כדי למצוא את השיר הרצוי 
SEL כדי לנגן אותו. ולחץ על הלחצן 

4 .)RPT( 3 לחצן השמעה חוזרת RPT



מערכת מולטימדיה

4-56

נגן תקליטורים )דגם RDS(: AC210MDEE )טורקיה(	 



4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

4-57

4

יה
מד

טי
ול

 מ
ת

רכ
מע

כפתור עוצמת שמע  : כוונון עוצמת 	 
השמע על ידי סיבוב הכפתור שמאלה/ימינה

6 .SEEK / TRACK

מצב רדיו: חיפוש אוטומטי של תחנות רדיו.	 
 	My Music , iPod®  , USB , CD מצבים

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: - 
מעבר לשיר )לקובץ( הבא או הקודם

לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל - 
0.8 שניות(: הרצת השיר הנוכחי קדימה 

או אחורה.

6 -  1 )זיכרון תחנות(. 7

מצב רדיו: שמירת תחנות או קליטת 	 
תחנות שנשמרו

 	My Music , iPod®  , USB , CD מצב
RPT 1 חזרה- 

RDM 2 השמעה אקראית- 

במצב רדיו, מדיה, הגדרות ומסך התפריט, 	 
תפריט המספר נבחר.

2 .RADIO

 	.FM/AM בחירה במצב
כל לחיצה על מקש זה משנה את תחום 	 

  FMA  FM2  FM1 :התדרים
.AM  DAB2  DAB1

3 .MEDIA

מעבר בין המצבים CD )נגן תקליטורים(, 	 
 , My Music  , AUX , USB )iPod®(

.BT Audio

כל לחיצה על מקש זה משנה את מצב 	 
 , AUX , USB )iPod®( , CD :הפעולה

.BT Audio , My Music

PHONE )אם קיים(. 4

הפעלת מסך הטלפון	 

כאשר טלפון אינו מחובר, יופיע מסך * 
החיבור.

כפתור PWR/VOL )הפעלה/עוצמת שמע(. 5
כפתור הפעלה  : לחץ על הכפתור 	 

כדי להפעיל/לכבות

בקרות ופעולות המערכת
התצוגה וההגדרות עשויות להשתנות * 

בהתאם לשמע שנבחר.

)RDS יחידת שמע ראשית )דגם

1 .)EJECT( 
הוצאת התקליטור.	 
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לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 
0.8 שניות(: מעבר למסך כוונון השעון

11 .MENU  
הצגת תפריטי המצב הנוכחי.

iPod® List: מעבר לתיקיית האב* 

12 .FOLDER  , FOLDER

מצב USB ,CD MP3: חיפוש בתיקייה	 

13 .  TUNE כפתור
מצב רדיו: כוונון התדר על ידי סיבוב 	 

הכפתור שמאלה/ימינה
 	 :My Music , iPod®  , USB , CD מצב

חיפוש שירים )קבצים( על ידי סיבוב 
הכפתור שמאלה/ימינה

לחץ על הכפתור כאשר השיר הרצוי * 
מוצג כדי להשמיעו.

העברת הבחירה בכל התפריטים ובחירה 	 
בתפריטים

9 .TA/SCAN

מצב רדיו	 
לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: - 

הפעלת/כיבוי דיווחי תנועה - לחיצה על 
המקש והחזקתו לחוץ )מעל 0.8 שניות(: 
השמעת כל אחד מהדיווחים למשך 

5 שניות.
מצב מדיה	 

לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל - 
0.8 שניות(: השמעת כל אחד מהשירים 

)קבצים( למשך 10 שניות.

לחץ שוב על המקש והחזק אותו לחוץ כדי * 
להמשיך ולהאזין לשיר הנוכחי )קובץ(.

10 .SETUP

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: 	 
מעבר למצב הגדרות התצוגה, הצליל, 

הטלפון והמערכת

8 .
כל לחיצה קצרה על הלחצן )עד 0.8 שניות( 	 

מכבה את המסך  מפעילה את המסך 
 מכבה את המסך

מערכת השמע ממשיכה לפעול ורק המסך * 
כבה. לחץ על אחד המקשים כאשר המסך 

כבוי כדי להפעילו שוב.
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גלילת מלל
Off / On ]Scroll text[ ◄ בחר באפשרות  

On גלול באופן קבוע	 

Off גלול פעם אחת בלבד.	 

מידע שיר
בעת השמעת קובץ MP3, בחר במידע 
הרצוי מתוך 'Folder/File' )תיקייה/קובץ( או 
'Album/Artist/Song' )אלבום/אמן/שיר(.

מצב חלון קופץ
מצב  את  שנה   ◄  ]Mode Pop up[

On הבחירה 
MEDIA כאשר 	  RADIO או  לחץ על המקש 

הפעולה מופעלת כדי להציג את מסך 
שינוי המצב.

כאשר החלון הקופץ מוצג, השתמש בכפתור 	 
 1  - 6 TUNE  או במקשים 

כדי לבחור במצב הרצוי.

)RDS דגם( SETUP
AC210MDEE -

הגדרות תצוגה

SETUP ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
]Display[ בעזרת הכפתור TUNE  או 

RPT 1 ◄ בחר באפשרות הרצויה מקש 



מערכת מולטימדיה

4-60

עוצמת שמע תלוית מהירות
מאפיין זה משמש לשליטה אוטומטית על 

עוצמת השמע בהתאם למהירות הרכב.
 Speed Dependent[ בחר באפשרות
.Vol[ ◄שנה את ההגדרה ]On/Off[ בעזרת 

  TUNE הכפתור

הגדרות שמע
תפריט זה מאפשר לך לכוונן את הבס, צליל 
הביניים, הטרבל, חלוקת עוצמת השמע בין 
הרמקולים הקדמיים/האחוריים והימניים/

השמאליים.
בחר באפשרות ]Audio Settings[ ◄ בחר 
 ◄  TUNE בתפריט בעזרת הכפתור
סובב את הכפתור TUNE  שמאלה/

ימינה כדי לכוונן
Treble ,Middle ,Bass )בס, צליל ביניים, 	 

טרבל(: בחירה בצליל.
Balance ,Fader )חלוקת עוצמת השמע 	 

בין הרמקולים הקדמיים/האחוריים, 
הימניים/השמאליים(: שינוי חלוקת עוצמת 

השמע בין הרמקולים.
Default )ברירת מחדל(: שחזור הגדרות 	 

ברירת מחדל.

 * TUNE חזרה: לחיצה נוספת על הכפתור
 במהלך כוונון הערכים תחזיר אותך 

לתפריט האב.

הגדרות צליל

SETUP ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
]Sound[ בעזרת הכפתור TUNE  או 
RDM 2 ◄ בחר באפשרות הרצויה  מקש 

  TUNE באמצעות הכפתור
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שפה
תפריט זה משמש להגדרת התצוגה ושפת 

הזיהוי הקולי.
בחר באפשרות ]Language[ ◄ ושנה 

  TUNE אותה בעזרת הכפתור

המערכת תפעיל את עצמה מחדש לאחר * 
שינוי השפה.

תמיכה בשפה לפי אזור* 
גרמנית, אנגלית )בריטניה(, צרפתית, - 

איטלקית, ספרדית, הולנדית, שוודית, 
דנית, רוסית, פולנית, טורקית

מידע זיכרון )אם קיים(

הצגת הזיכרון הנוכחי שבשימוש וזיכרון 
המערכת הכולל.

]Memory Information[ בחר באפשרות 
OK ◄

הזיכרון הנוכחי שבשימוש מופיע בצד שמאל 
וזיכרון המערכת הכולל מופיע בצד ימין.

הגדרות מערכת

SETUP ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ]System[
5 ◄ בחר באפשרות הרצויה  או מקש 

  TUNE באמצעות הכפתור
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3  הודעה בדבר סיום תהליך הצימוד 

תופיע במסך.

בטלפונים ניידים מסוימים, לאחר תהליך * 
הצימוד יתבצע חיבור אוטומטי.

ניתן לצמד עד 5 טלפונים ניידים התומכים * 
.Bluetooth®  בממשק

צימוד טלפון

מידע  
ממשק  באמצעות  טלפון  לצמד  כדי 
 ®Bluetooth, יש צורך תחילה בביצוע תהליכי 
אימות וחיבור. לכן אין באפשרותך לצמד את 
הטלפון הנייד שלך במהלך הנהיגה. עצור 

את הרכב לפני השימוש.

בחר באפשרות ]Pair Phone[ ◄ ושנה 
  TUNE אותה בעזרת הכפתור

1  חפש את שמות ההתקנים כפי שמוצג 

על הטלפון הנייד שלך והתחבר.
2  הזן את הסיסמה המופיעה על המסך. 

)סיסמה: 0000(

שם ההתקן והסיסמה יופיעו על המסך * 
למשך 3 דקות. אם הצימוד לא יושלם 
בתוך 3 דקות, תהליך צימוד הטלפון 

הנייד יבוטל אוטומטית.

הגדרת טלפון )אם קיים(

SETUP ◄ ובחר באפשרות 
CLOCK לחץ על המקש 

)RDS דגם( ]Phone[
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ניתוק טלפון מחובר	 
בחר באפשרות ]Phone List[ ◄ בחר 
  TUNE בטלפון הנייד בעזרת הכפתור
]Disconnect Phone[ בחר באפשרות ◄

1  בחר בטלפון הנייד הנוכחי המחובר.

2  נתק את הטלפון הנייד שנבחר.

3  הודעה בדבר סיום תהליך הניתוק 

תופיע במסך.

חיבור טלפון	 
בחר באפשרות ]Phone List[ ◄ בחר 
  TUNE בטלפון הנייד בעזרת הכפתור

]Connect Phone[ בחר באפשרות ◄

1  בחר בטלפון הנייד שאינו מחובר כעת.

2  חבר את הטלפון הנייד שנבחר.

3  הודעה בדבר סיום תהליך החיבור 

תופיע במסך.

אם כבר מחובר טלפון, נתק את הטלפון * 
הנוכחי המחובר ובחר בטלפון חדש 

להתחברות.

רשימת טלפונים
5 טלפונים  ניתן להציג שמותיהם של 

מצומדים.

הסמל ]◄[ מופיע לפני הטלפון הנוכחי 
המחובר. 

בחר בשם הרצוי כדי להגדיר את הטלפון 
שנבחר.
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)RDS הורדת ספר הטלפונים )דגם
מאפיין זה משמש להורדת ספר הטלפונים 

והיסטוריית השיחות אל מערכת השמע.
 ]Phone book Download[ בחר באפשרות

.  TUNE בחר בעזרת הכפתור ◄

מידע  
ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא יתמכו 	 

בפעולת ההורדה.
אם מתבצעת פעולה אחרת במהלך הורדת 	 

ספר הטלפונים, ההורדה תיפסק. ספר 
הטלפונים שכבר הורד יישמר.

בעת הורדת ספר טלפונים חדש, מחק 	 
את ספר הטלפונים הקודם שנשמר לפני 

התחלת ההורדה.

הורדה אוטומטית
בעת חיבור טלפון נייד, ניתן להוריד אוטומטית 
את אנשי הקשר החדשים ואת היסטוריית 

השיחות.
 ◄ ]Auto Download[ בחר באפשרות
Off בעזרת  / On שנה את ההגדרה 

  TUNE הכפתור

הטלפון המחובר ישתנה אוטומטית - 
לעדיפות מס' 1.

מחק	 
בחר באפשרות ]Phone List[ ◄ בחר 
  TUNE בטלפון הנייד בעזרת הכפתור

]Delete[ בחר באפשרות ◄
1  בחר בטלפון הנייד הרצוי.

2  מחק את הטלפון הנייד שנבחר.

3  הודעה בדבר סיום תהליך המחיקה 

תופיע במסך.

בעת ניסיון למחוק טלפון המחובר כעת, * 
הטלפון ינותק תחילה.

מידע  
כאשר אתה מוחק טלפון נייד, גם אנשי 	 

הקשר של הטלפון הנייד יימחקו.
כדי שממשק ה- ®Bluetooth יפעל ביציבות, 	 

מחק את הטלפון הנייד ממערכת השמע 
ומחק גם את מערכת השמע מהטלפון 

הנייד שלך.

שינוי סדר עדיפויות להתחברות	 
פעולה זו משמשת לשינוי סדר העדיפויות 
להתחברות אוטומטית אל טלפונים ניידים 

שצומדו.
בחר באפשרות ]Phone List[ ◄ בחר 
 TUNE בעזרת הכפתור ]Priority[ באפשרות
 No. 1 Priority בחר באפשרות ◄ 

mobile phone

.]Priority[ 1  בחר באפשרות

2  מתוך הטלפונים שצומדו, בחר בטלפון 

הרצוי כדי להגדירו כעדיפות מס' 1. 
3  סדר העדיפויות החדש יוצג.

לאחר שינוי סדר העדיפויות לחיבור, * 
המערכת תתחבר לטלפון הנייד בעל 

העדיפות הראשונה.
כאשר לא ניתן להתחבר לעדיפות - 

הראשונה: ניסיונות אוטומטיים להתחבר 
לטלפון שאליו המערכת התחברה 

בתדירות הגבוהה ביותר.
במקרים שבהם אין אפשרות להתחבר - 

לטלפון שאליו המערכת התחברה 
בתדירות הגבוהה ביותר: ניסיונות 
להתחבר לפי סדר רשימת הטלפונים 

המצומדים.
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 הפעלת ממשק ה- ®Bluetooth באמצעות 	 
SETUP
CLOCK המקש 

SETUP ◄ ובחר באפשרות 
CLOCK לחץ על המקש 

]Phone[

1  יופיע מסך השואל אם להפעיל את ממשק 

.Bluetooth® -ה
YES כדי  2  במסך זה, בחר באפשרות 

 Bluetooth® -להפעיל את ממשק ה
ולהציג הנחיות.

אם ממשק ה- ®Bluetooth פועל, המערכת * 
תנסה אוטומטית להתחבר אל הטלפון 
הנייד בעל ממשק  ®Bluetooth האחרון 

שחובר.

Bluetooth®  כיבוי ממשק
פעולה זו מאפשרת לך לכבות את ממשק 
ה- ®Bluetooth אם אינך רוצה להשתמש בו.

 ]Bluetooth System Off[ בחר באפשרות
  TUNE ושנה אותה בעזרת הכפתור ◄

את *  נתק  כבר מחובר,  אם הטלפון 
הטלפון הנוכחי המחובר וכבה את ממשק 

.Bluetooth® -ה

Bluetooth® -השימוש בממשק ה
 Bluetooth® -כדי להשתמש בממשק ה
כאשר המערכת כבויה, בצע את הפעולות 

שלהלן.

 הפעלת ממשק ה- ®Bluetooth באמצעות 	 
PHONE המקש 

PHONE ◄ הנחיה קולית לחץ על המקש 

עבור למסך שבו ניתן להשתמש בפעולות * 
ממשק ה- ®Bluetooth ולהציג הנחיות.

הזרמת שמע
ניתן לנגן שירים )קבצים( השמורים בטלפון 
 Bluetooth®  הנייד שלך התומך בממשק

באמצעות מערכת השמע.
 ◄ ]Audio Streaming[ בחר באפשרות
Off בעזרת  / On שנה את ההגדרה 

  TUNE הכפתור

מידע  
לא  מסוימים  ניידים  שטלפונים  ייתכן 
יתמכו בפעולת הזרמת שמע בטכנולוגיית 

.Bluetooth® 

עוצמת השמע בשיחה
פעולה זו משמשת לכוונון עוצמת השמע 
של קולך הנשמע בצדו השני של הקו בעת 
.Bluetooth®  ניהול שיחה בעזרת דיבורית
 ◄ ]Outgoing Volume[ בחר באפשרות
ושנה את עוצמת השמע בעזרת הכפתור 

  TUNE

ניתן לשנות את עוצמת השמע במהלך * 
. TRACK

SEEK שיחה באמצעות המקש 
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מקשי זיכרון
1  - 6 לחץ על המקש 

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: 	 
במקש  שנשמרה  התחנה  השמעת 

המתאים.
לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 

0.8 שניות(: לחיצה על המקש הרצוי 
6 -  1 והחזקתו לחוץ תשמור 

את התחנה הנוכחית במקש שנבחר 
ותשמיע צפצוף.

סריקה
TA/SCAN לחץ על המקש 

לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 
0.8 שניות(: תדר התחנה הבאה מושמע 
למשך 5 שניות ולאחר מכן הרדיו עובר 
לתדר התחנה הבאה. לאחר סריקת כל 
התדרים, הרדיו חוזר ומנגן את התחנה 

שבתדר הנוכחי.

)RDS רדיו )דגם

RADIO שינוי מצב

חיפוש
TRACK  SEEK לחץ על המקש 

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: 	 
שינוי התדר.

לחוץ 	  והחזקתו  המקש  על  לחיצה 
)מעל 0.8 שניות(: חיפוש אוטומטי של 

התדר הבא.

מידע  
ייתכן שחיבור ממשק ה- ®Bluetooth יתנתק 

לזמן קצר בטלפונים ניידים מסוימים.
בצע את השלבים שלהלן כדי לנסות שוב.

ממשק ( 1 פעולת  את  הפעל/כבה 
ה- ®Bluetooth שבטלפון הנייד ונסה 

שוב להתחבר.
הפעל/כבה את הטלפון הנייד ונסה שוב ( 2

להתחבר.
הוצא את סוללת הטלפון הנייד לגמרי, ( 3

הפעל אותו מחדש ונסה שוב להתחבר.
הפעל מחדש את מערכת השמע ונסה ( 4

שוב להתחבר
מחק את כל ההתקנים שצומדו בטלפון ( 5

וצמד  ובמערכת השמע  הנייד שלך 
אותם שוב.
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חדשות
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  4  News[

. 4 המקש 
ניתן להפעיל/לכבות את אפשרות החדשות.

עוצמת שמע לדיווחים
עוצמת שמע לדיווחים מתייחסת לעוצמת 
השמע בעת קבלת דיווחי חדשות או דיווחי 

תנועה.
ניתן לשלוט על עוצמת השמע של הדיווחים 
על ידי סיבוב הכפתור VOL  שמאלה/
ימינה במהלך השמעת דיווח חדשות או 

תנועה.

 *.RDS אזור וחדשות הם תפריטי רדיו , AF

AST )שמירה אוטומטית(
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  1  AST[

. 1 RPT המקש 
בחר באפשרות AST )שמירה אוטומטית( כדי 
לשמור את התדרים בעלי הקליטה החזקה 
. אם  1  - 6 ביותר במקשי הזיכרון 
לא נקלטים תדרים, התדרים האחרונים 

שנקלטו יישמרו.

השמירה תתבצע רק בזיכרון התחנות * 
 FMA המצבים  של   1  -  6

.AMA או

AF )תדר חלופי(
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על הלחצן 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  2  AF[

. 2 RDM המקש 
ניתן להפעיל/לכבות את אפשרות התדר 

החלופי.

אזור
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 3  Region[

. 3 או המקש 
ניתן להפעיל/לכבות את אפשרות האזור.

בחירה באמצעות חיפוש ידני
סובב את הכפתור TUNE  שמאלה/

ימינה כדי לכוונן את התדר.
 	AC210MDEE

FM : שינוי בקפיצות של 50 קילו-הרץ- 

AM : שינוי בקפיצות של 9 קילו-הרץ- 

)TA( דיווחי תנועה
 TA/SCAN המקש  על  קצרה  לחיצה 

On )עד 0.8 שניות(: בחירה באפשרות 
Off )הפעלת/כיבוי דיווחי תנועה(. /

תפריט
MENU ניתן להציג את  בעזרת המקש 

פעולות השמירה האוטומטית והמידע.
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חזרה
◄ מקש  במהלך השמעת שיר )קובץ( 

)RPT( 1 RPT

 ,USB ,MP3 CD ,מצב נגן תקליטורים
®RPT :My Music ,iPod על המסך

כדי להשמיע שוב שיר אחד )לחיצה קצרה 	 
על המקש )עד 0.8 שניות((: השמעה 

חוזרת של השיר הנוכחי.
מצב FLD.RPT :USB , MP3 CD על המסך

להשמעה חוזרת של תיקייה )לחיצה 	 
כפולה(: השמעה חוזרת של כל הקבצים 

בתיקייה הנוכחית.

RPT 1 שוב כדי לכבות *  לחץ על המקש 
את פעולת ההשמעה החוזרת.

>USB<

>My Music<

נגן התקליטורים מופעל אוטומטית בעת * 
הכנסת תקליטור.

נגן ה-USB מופעל אוטומטית בעת חיבור * 
.USB התקן

שימוש בסיסי: 
נגן תקליטורים / 

 IPOD® / USB / MP3 CD
My Music /

MEDIA כדי לשנות את  לחץ על המקש 
 )iPod® ( USB  CD :המצב בסדר שלהלן

.BT Audio  My Music  AUX 

שם התיקייה/הקובץ מוצג על המסך.

>נגן תקליטורים<

>MP3 CD<
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)RDS סריקה )דגם
◄ מקש   במהלך השמעת שיר )קובץ( 

TA/SCAN

לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 
0.8 שניות(: סריקת כל השירים למשך 

10 שניות החל מהשיר הבא.

TA/SCAN והחזק *  לחץ שוב על המקש 
אותו לחוץ כדי לכבות.

סריקה
SCAN במהלך השמעת שיר )קובץ( ◄ מקש  

לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות(: 	 
סריקת כל השירים מהשיר הבא למשך 

10 שניות כל אחד.

SCAN שוב כדי לכבות.*  לחץ על המקש 

פעולת הסריקה אינה נתמכת במצב * 
.iPod® 

שינוי שיר/קובץ
TRACK במהלך השמעת שיר )קובץ( ◄ מקש

לחיצה קצרה על המקש: ניגון השיר 	 
הנוכחי מתחילתו.

TRACK בתוך *  אם תלחץ שוב על המקש 
שנייה אחת, השיר הקודם יושמע.

לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 
0.8 שניות(: הרצת השיר לאחור.

SEEK במהלך השמעת שיר )קובץ( ◄ מקש
לחיצה קצרה על המקש: ניגון השיר הבא.	 
לחיצה על המקש והחזקתו לחוץ )מעל 	 

0.8 שניות(: הרצת השיר קדימה.

השמעה אקראית
◄ מקש  במהלך השמעת שיר )קובץ( 

)RDM( 2 RDM

 RDM :My Music ,מצב נגן תקליטורים
על המסך

השמעה אקראית )לחיצה קצרה על 	 
המקש(: להשמעת כל השירים בסדר 

אקראי.
מצב FLD.RDM :USB , CD MP3 על המסך

השמעה אקראית של תיקייה )לחיצה קצרה 	 
על המקש(: להשמעה של כל הקבצים 

בתיקייה הנוכחית בסדר אקראי.
מצב RDM :USB , CD MP3 על המסך

כפולה(: 	  )לחיצה  אקראית  השמעה 
להשמעת כל הקבצים בסדר אקראי.

מצב  ®RDM :iPod על המסך
השמעה אקראית )לחץ על המקש(: 	 

להשמעת כל הקבצים בסדר אקראי.

RDM 2 שוב כדי לכבות *  לחץ על המקש 
את פעולת ההשמעה האקראית.
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מידע
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  3  Info[
3 כדי להציג את מידע השיר  המקש 

הנוכחי.

MENU כדי לכבות *  לחץ על המקש 
את הצג.

תפריט: נגן תקליטורים
 MENU  CD MP3 לחץ על מקש המצב
כדי להגדיר את הפעולות השמעה חוזרת, 

השמעה אקראית ומידע.

חזרה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  1  RPT[
1 כדי להשמיע שוב את השיר 

RPT המקש 
הנוכחי.

לחץ שוב על RPT כדי לכבות פעולה זו.* 

השמעה אקראית
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  2  RDM[
2 כדי להשמיע את השירים 

RDM המקש 
שבתיקייה הנוכחית באקראיות.

לחץ שוב על RDM כדי לכבות פעולה זו.* 

 חיפוש בתיקייה: 
USB ,MP3 CD מצב

/ FOLDER במהלך השמעת קובץ ◄ מקש 
FOLDER )תיקייה למעלה(

חיפוש בתיקייה הבאה.	 
/ FOLDER במהלך השמעת קובץ ◄ מקש 

FOLDER )תיקייה למטה(

חיפוש בתיקיית האב.	 

אם בחירת התיקייה מתבצעת בעזרת * 
, הקובץ הראשון   TUNE הכפתור

בתיקייה שנבחרה יושמע.

חיפוש שירים )קובץ(
סיבוב הכפתור TUNE  : חיפוש שירים 	 

)קובץ(
לחיצה על הכפתור TUNE  : ניגון 	 

השיר שנבחר )קובץ(.
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מידע
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  5  Info[
5 כדי להציג את מידע השיר  המקש 

הנוכחי.

MENU כדי לכבות את *  לחץ על המקש 
הצגת המידע.

השמעה אקראית של שירים בתיקייה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 2  F.RDM[
או המקש RDM 2 כדי להשמיע את השירים 

שבתיקייה הנוכחית באקראיות.

לחץ שוב על F.RDM כדי לכבות פעולה זו.* 

השמעה חוזרת של שירים בתיקייה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  3   F.RPT[
3 להשמעה חוזרת של השירים  המקש 

שבתיקייה הנוכחית.

לחץ שוב על F.RPT כדי לכבות פעולה זו.* 

השמעה אקראית של כל השירים
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 4  A.RDM[
4 כדי להשמיע את השירים  או המקש 

שבתקליטור באקראיות.

לחץ שוב על A.RDM כדי לכבות פעולה זו.* 

MP3 CD / USB :תפריט
 MENU  CD MP3 לחץ על מקש המצב
כדי להגדיר את הפעולות השמעה חוזרת, 
השמעה אקראית, השמעה חוזרת של 
תיקייה, השמעה אקראית של כל השירים, 

מידע והעתקה.

חזרה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 1  RPT[
RPT 1 כדי להשמיע שוב את  או המקש 

השיר הנוכחי.

לחץ שוב על RPT כדי לכבות פעולה זו.* 
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מידע
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  3  Info[

. 3 המקש 
הצגת מידע על השיר הנוכחי.

MENU כדי לכבות את *  לחץ על המקש 
הצגת המידע.

חיפוש
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 4  Search[

. 4 או המקש 
.iPod®  הצגת רשימת קטגוריות

MENU כדי לחפש *  לחץ על המקש 
קטגוריית ®iPod ולעבור לקטגוריית האב. 

iPod® :תפריט
MENU במצב  ®iPod, לחץ על המקש 

כדי להגדיר את הפעולות השמעה חוזרת, 
השמעה אקראית, מידע וחיפוש.

חזרה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 1  RPT[
RPT 1 כדי להשמיע שוב את  או המקש 

השיר הנוכחי.

לחץ שוב על RPT כדי לכבות את פעולת * 
ההשמעה החוזרת.

השמעה אקראית
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  2  RDM[

. 2 RDM המקש 
להשמעה של כל השירים בקטגוריה הנוכחית 

בסדר אקראי.

לחץ שוב על RDM כדי לכבות פעולה זו.* 

העתק
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  6  Copy[

. 6 המקש 
פעולה זו משמשת להעתקת השיר הנוכחי 
אל My Music. באפשרותך לנגן את 
.My Music המוזיקה שהועתקה במצב

אם תלחץ על מקש אחר במהלך ההעתקה, * 
יופיע חלון השואל אותך אם לבטל את 

פעולת ההעתקה.

 * ,USB( אם מקור מדיה אחר מחובר
AUX ,iPod® ,CD( במהלך ההעתקה, 

ההעתקה מתבטלת.

אין אפשרות להשמיע מוזיקה במהלך * 
ההעתקה.
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מחק
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 4  Delete[

. 4 או המקש 
מחיקת הקובץ הנוכחי המושמע

לחיצה על מקש המחיקה במסך הניגון 
תביא למחיקת השיר הנוכחי.

מחיקת קובץ מרשימה
1  בחר בקובץ שברצונך למחוק בעזרת 

.  TUNE הכפתור
MENU ובחר בתפריט  2  לחץ על המקש 

המחיקה כדי למחוק את הקובץ שנבחר.

השמעה אקראית
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על הלחצן 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  2  RDM[

. 2

RDM המקש 
להשמעת כל השירים בסדר אקראי.

לחץ שוב על RDM כדי לכבות את פעולת * 
ההשמעה האקראית.

מידע
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  3  Info[

. 3 המקש 
הצגת מידע על השיר הנוכחי.

MENU כדי לכבות את *  לחץ על המקש 
הצגת המידע.

תפריט: מצב My Music )אם קיים(

MENU במצב My Music, לחץ על המקש 
כדי להגדיר את הפעולות השמעה חוזרת, 
השמעה אקראית, מידע, מחק, מחק הכל 

ובחירה למחיקה.

חזרה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
[ בעזרת הכפתור TUNE  או  1  RPT[

1

RPT המקש 
השמעה חוזרת של השיר הנוכחי המושמע.

לחץ שוב על RPT כדי לכבות את פעולת * 
ההשמעה החוזרת.
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AUX

חיבור AUX משמש לחיבור מקור מדיה 
חיצוני.

מצב AUX יופעל אוטומטית בעת חיבור 
 .AUX-התקן חיצוני אל שקע ה

אם התקן חיצוני מחובר, באפשרותך ללחוץ 
.AUX כדי לעבור למצב MEDIA על המקש 

לא ניתן להפעיל את מצב AUX אלא אם * 
.AUX-כן התקן חיצוני מחובר אל שקע ה

מידע   
AUX-השימוש ב -

הכנס את כבל ה-AUX במלואו אל תוך שקע 
.AUX-ה

 MENU 2  לאחר הבחירה, לחץ על המקש 

ובחר בתפריט המחיקה.

מידע   
My Music-השימוש ב -

ניתן לאחסן עד 6,000 שירים גם אם יש 	 
מקום נוסף בזיכרון.

ניתן להעתיק את אותו שיר עד 1,000 פעמים.	 
ניתן לבדוק את מצב הזיכרון בתפריט 	 

הדרכות < מערכת.

מחק הכל
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 5  Del.AH[

. 5 או המקש 
.My Music-מחיקת כל השירים ב

בחירה למחיקה
MENU ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 6  Del.Sel[

. 6 או המקש 
.My Music ניתן לבחור ולמחוק שירים מתוך
1  בחר את השירים שברצונך למחוק 

מהרשימה.
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Bluetooth®  הפעלת הזרמת שמע
MEDIA כדי לשנות את 	  לחץ על המקש 

  USB  CD :המצב בסדר שלהלן
.BT Audio  My Music  AUX

 	 Bluetooth®  שמע ,BT Audio-אם בחרת ב
יחל לנגן.

ייתכן שבטלפונים ניידים מסוימים השמע * 
לא יחל לפעול אוטומטית.

 Bluetooth® -כדי להשתמש בטכנולוגיית ה
Bluetooth®  יש להשתמש בטלפון נייד בעל

ניתן להשתמש בשמע  ®Bluetooth רק 	 
כאשר הזרמת שמע בטלפון מופעלת.

 * :Bluetooth®  שינוי הגדרת הזרמת שמע
SETUP ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
]Phone[ בעזרת הכפתור TUNE ◄ בחר 
באפשרות ]Audio Streaming[ בעזרת 

Off / On  ◄  TUNE הכפתור

מצב שמע באמצעות ממשק 
 ®Bluetooth )אם קיים(

 Bluetooth®  מהי טכנולוגיית
אלחוטית?

טכנולוגיית  ®Bluetooth אלחוטית מאפשרת 
חיבור התקנים במרחק קצר, כולל דיבוריות, 
אוזניות סטראופוניות, שלטים רחוקים 
אלחוטיים וכו'. לקבלת מידע נוסף, בקר 
 Bluetooth®  באתר האינטרנט של טכנולוגיית
www.bluetooth.com אלחוטית בכתובת

לפני השימוש במאפייני השמע של ממשק 
Bluetooth® -ה

ייתכן שהטלפון הנייד שלך לא יתמוך 	 
.Bluetooth®  בשמע

כדי להשתמש בשמע  ®Bluetooth עליך 	 
לצמד ולחבר תחילה את הטלפון הנייד 

.Bluetooth® -בעל ממשק ה
הם 	  והסמלים   Bluetooth®  המילה

סימנים מסחריים רשומים בבעלות 
והשימוש   ,Bluetooth®  SIG, Inc .
בהם הוא ברישיון. סימנים מסחריים 
ושמות מסחריים אחרים הם של בעליהם 

המתאימים. 
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ביצוע שיחה בעזרת השלט רחוק 
שעל גלגל ההגה

לחצן עוצמת שמע: הגברה או הנמכה . 1
של עוצמת השמע ברמקולים.

המיקרופון . 2 השתקת  השתק:  לחצן 
במהלך שיחה.

לחצן  : קבלה והעברה של שיחות.. 3
לחצן  : סיום שיחות או ביטול פעולות.. 4

טלפון )אם קיים(
לפני השימוש במאפייני השמע של ממשק 

Bluetooth® -ה

כדי להשתמש בטלפון  ®Bluetooth עליך 	 
לצמד ולחבר תחילה את הטלפון הנייד 

.Bluetooth® -בעל ממשק ה
אם לא תצמד או לא תחבר את הטלפון 	 

הנייד, לא תוכל לעבור למצב טלפון. לאחר 
צימוד או חיבור הטלפון יופיע מסך הנחיות.

אם העדיפות מוגדרת בעת התנעת הרכב 	 
 Bluetooth® -טלפון ה ,)IGN/ACC ON(
יתחבר אוטומטית. גם אם אתה מחוץ 
לרכב, טלפון ה- ®Bluetooth יתחבר 
אוטומטית כאשר אתה נמצא בקרבתו. 
 Bluetooth® -אם אינך רוצה שטלפון ה
יתחבר אוטומטית, שנה את ההגדרה 

ל-OFF )כבוי(.

השימוש במאפייני השמע של ממשק 
Bluetooth® -ה

נגן/עצירה רגעית	 
לחץ על הכפתור TUNE  כדי לנגן ולעצור 

רגעית את ניגון השיר הנוכחי.

ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא יתמכו * 
בהצגת הכותרת/שם האמן. במקרה זה, 

לא יוצגו הכותרת/שם האמן.
השיר הקודם/הבא	 

SEEK כדי לנגן את השיר  TRACK או  לחץ על 
הקודם או השיר הבא.

ייתכן שטלפונים מסוימים לא יתמכו * 
בפעולות השיר הקודם/הבא/ניגון/עצירה 

רגעית.
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ספר טלפונים
PHONE ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 2  P. Book[

. 2 RDM או המקש 
ספר הטלפונים מוצג וניתן להשתמש בו 

כדי לבחור מספר ולהתקשר אליו.

אם באיש קשר מסוים נשמר יותר ממספר * 
אחד, יופיע מסך עם מספר הטלפון הנייד, 
והמספרים בבית ובמשרד. בחר במספר 

הרצוי כדי לבצע את השיחה.

אם ספר הטלפונים לא קיים, יופיע מסך * 
השואל אם להוריד את ספר הטלפונים. 
)ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא 

יתמכו בפעולת ההורדה(

)RDS תפריט הטלפון )דגם
PHONE כדי להציג את  לחץ על המקש 
3 התפריטים )היסטוריית שיחות, ספר 

הטלפונים והגדרות טלפון(.

היסטוריית שיחות
PHONE ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 1  History[

. 1 RPT או המקש 
היסטוריית השיחות מוצגת וניתן להשתמש 

בה כדי לבחור מספר ולהתקשר אליו.
אם היסטוריית השיחות לא קיימת, יופיע 
מסך השואל אם להוריד את היסטוריית 
השיחות. )ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים 

לא יתמכו בפעולת ההורדה(

בדיקת היסטוריית שיחות וביצוע שיחה	 
1  לחיצה קצרה על המקש )עד 0.8 שניות( 

 שעל שלט גלגל ההגה.
2  רשימת היסטוריית השיחות תופיע במסך.

3  לחץ על המקש  שוב כדי לבצע 

שיחה אל המספר שנבחר.

 חיוג חוזר למספר הנפוץ ביותר שאליו 	 
התקשרת

1  לחץ על המקש )מעל 0.8 שניות(   

שעל שלט גלגל ההגה והחזק אותו לחוץ.
2  הטלפון יתקשר אל המספר הנפוץ ביותר 

שאליו התקשרת.
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)המשך(
אם אות הטלפון הנייד חלש או אם הרעש 	 

בתוך הרכב חזק מדי, ייתכן ותתקשה 
לשמוע את בן שיחתך.

אין להניח את הטלפון ליד עצמים מתכתיים 	 
או בתוכם, אחרת התקשורת של מערכת 
ה- ®Bluetooth או עם הרשת הסלולרית 

תיפגע.
ממשק 	  בעזרת  ן  הטלפו ר  בו חי

ה- ®Bluetooth עלול לגרום להתרוקנות 
מהירה יותר של הסוללה.

טלפונים ניידים מסוימים או התקנים אחרים 	 
עלולים לגרום לרעשי הפרעה או לתקלה 
במערכת השמע. במקרה זה, אחסון ההתקן 

במקום אחר עשוי למנוע את התופעה.
יש לשמור את שמות אנשי הקשר שבטלפון 	 

בשפה האנגלית, אחרת הם לא יוצגו כהלכה.
)המשך(

מידע   
- השימוש בטלפון נייד עם ממשק 

Bluetooth® 
אין להשתמש בטלפון נייד או לשנות את 	 

הגדרות ה- ®Bluetooth )לדוגמה צימוד 
טלפון( במהלך הנהיגה.

טלפוני 	  לא תזהה  ייתכן שהמערכת 
 ®Bluetooth מסוימים או שהם לא יתאימו 

באופן מלא למערכת.
ממשק 	  יני  במאפי השימוש  לפני 

ה- ®Bluetooth של מערכת השמע, עיין 
בהוראות ההפעלה של הטלפון שלך לקבלת 

מידע על פעולות ה- ®Bluetooth שלו.
חובה לצמד את הטלפון אל מערכת השמע 	 

.Bluetooth® -כדי להשתמש בפעולות ה
לא תוכל להשתמש בפעולת הדיבורית 	 

של הרכב כאשר הטלפון שלך מחוץ לאזור 
כיסוי הרשת )לדוגמה, במנהרה, מתחת 

לפני הקרקע, באזור הררי וכו'(.
)המשך(

הגדרת טלפון
PHONE ◄ בחר באפשרות  לחץ על המקש 
  TUNE בעזרת הכפתור ] 3  Setup[

. 3 או המקש 
 Bluetooth®  מסך הגדרת הטלפון הנייד עם
יופיע. למידע נוסף, עיין בסעיף "הגדרות 

טלפון".
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)המשך(
בטלפונים ניידים מסוימים, פתיחת מתג 	 

ההתנעה במהלך ניהול שיחה דרך הדיבורית 
באמצעות ממשק ה- ®Bluetooth תביא 
לניתוק השיחה. )העבר את השיחה בחזרה 
לטלפון הנייד שלך בעת פתיחת מתג 

ההתנעה(.
ייתכן שהטלפון הנייד וההתקנים בעלי 	 

ממשק  ®Bluetooth לא יתמכו בפעולות 
מסוימות.

ייתכן שפעולת ה- ®Bluetooth לא תהיה 	 
יציבה; הדבר תלוי במצב התקשורת.

בסביבה 	  השמע  מערכת  הצבת 
 אלקטרומגנטית עלולה לגרום להפרעות 

רעש.

)המשך(
 	 Bluetooth®  כאשר טלפון נייד בעל ממשק

( יופיע בחלקו העליון  מחובר, הסמל )
( אינו מופיע,  של המסך. אם הסמל )
ממשק ה- ®Bluetooth של ההתקן לא 
התחבר. חובה לחבר את ההתקן לפני 
השימוש. למידע נוסף על טלפונים ניידים 
בעלי ממשק  ®Bluetooth, עיין בסעיף 

"הגדרות טלפון".
צימוד וחיבור טלפון נייד בעל ממשק 	 

 ®Bluetooth יפעל רק כאשר אפשרות 
ה- ®Bluetooth שבטלפון הנייד שלך 
 Bluetooth® -הופעלה. )שיטות להפעלת ה

תלויות בטלפון הנייד(.
)המשך(

)המשך(
אם העדיפות מוגדרת בעת התנעת הרכב 	 

 Bluetooth® -טלפון ה ,)IGN/ACC ON(
יתחבר אוטומטית.

טלפון  לרכב,  מחוץ  אתה  אם  גם 
ה- ®Bluetooth יתחבר אוטומטית כאשר 

אתה נמצא בקרבתו.
 Bluetooth® -אם אינך רוצה שטלפון ה
יתחבר אוטומטית, שנה את ההגדרה 

ל-OFF )כבוי(.
עוצמת השמע בדיבורית ואיכות הצליל 	 

עשויים להשתנות בהתאם לסוג הטלפון 
הנייד.

ניתן להשתמש בממשק ה- ®Bluetooth רק 	 
כאשר הטלפון הנייד צומד וחובר. למידע 
נוסף בדבר הצימוד וחיבור טלפונים ניידים 
בעלי ממשק  ®Bluetooth, עיין בסעיף 

"הגדרות טלפון".
)המשך(
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אזהרה
גזי פליטת המנוע עלולים להיות מסוכנים!

גזי הפליטה של המנוע עלולים להיות מסוכנים מאוד. אם אתה מריח בכל עת ריח של גזי פליטה בתוך הרכב, פתח מיד את החלונות.

אל תשאף את גזי הפליטה.
גזי הפליטה מכילים פחמן חד-חמצני, גז ללא צבע וללא ריח, העלול לגרום לאיבוד ההכרה ולמוות כתוצאה מחנק.

ודא שמערכת הפליטה אינה דולפת.
יש לבדוק את מערכת הפליטה בעת הרמת הרכב לצורך החלפת שמן או לכל פעולה אחרת. אם אתה מבחין בשינוי בצליל מערכת 
הפליטה או אם אתה עובר עם הרכב על משהו המכה בתחתית המרכב, אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.

אל תפעיל את המנוע במקומות סגורים.
הפעלת המנוע במצב סרק בתוך חניה סגורה, גם כאשר דלת החניה פתוחה, היא פעולה מסוכנת. לעולם אל תפעיל את המנוע בתוך 

החניה שלך יותר מהדרוש להתנעת המנוע וליציאה ממנה.

הימנע מהפעלת המנוע במצב סרק לפרקי זמן ממושכים כאשר יש אנשים בתוך הרכב.
אם עליך להפעיל את המנוע במצב סרק לפרק זמן ממושך כאשר יש אנשים בתוך הרכב, עשה זאת רק במקום פתוח כאשר מערכת 

יניקת האוויר במצב "אוויר חיצוני" והמאוורר פועל במהירות גבוהה כדי שהמערכת תשאב אוויר טרי אל תוך הרכב.
אם אתה חייב לנהוג כאשר דלת תא המטען פתוחה בעת הובלת חפצים:

סגור את כל החלונות.. 1
פתח את פתחי האוורור הצדדיים.. 2
העבר את בקרת יניקת האוויר למצב "אוויר חיצוני", את בקרת פתחי האוורור למצב "רצפה" או "פנים" והפעל את המאוורר במהירות . 3

גבוהה.
כדי להבטיח שמערכת האוורור תפעל כהלכה, ודא שפתחי יניקת האוויר של המערכת הנמצאים לפני השמשה הקדמית, נקיים משלג, 

קרח, עלים או כל עצם חוסם אחר.
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לפני התחלת הנסיעה
לפני ההתנעה

סגור את כל הדלתות ונעל אותן.	 
כוונן את המושב כך שתוכל להגיע בקלות 	 

לכל הבקרות.
כוונן את המראה הפנימית האחורית ואת 	 

מראות הצד.
ודא שכל הפנסים פועלים.	 
בדוק את כל המדידים.	 
בדוק את פעולת נוריות האזהרה בעת 	 

.)ON פתיחת מתג ההתנעה )מצב
שחרר את בלם החניה וודא שנורית 	 

האזהרה כבה.
כדי להפעיל את הרכב בצורה בטוחה, ודא 

שאתה מכיר את רכבך ואת הציוד שבו.

בדיקות נחוצות
יש לבדוק את מפלסי הנוזלים כגון שמן 
מנוע, נוזל קירור מנוע, נוזל הגה כוח, נוזל 
בלמים ונוזל שטיפת שמשות על בסיס קבוע 
ובמועד המדויק בהתאם לנוזל. פרטים 

נוספים מופיעים בפרק 7 "טיפול שוטף".

אזהרה
הסחת דעת במהלך הנהיגה עלולה 
לגרום לאיבוד השליטה על הרכב 
ולהוביל לתאונה, לחבלה גופנית קשה 
ולמוות. האחריות העיקרית של הנהג 
היא להפעיל בצורה בטוחה וחוקית את 
הרכב והשימוש במכשירים ניידים, בציוד 
אחר או במערכות הרכב או ציוד אחר 
שאסור על פי החוק במהלך הפעלת 
הרכב, עלול למנוע מהנהג מלהתבונן, 
לשים לב ולהתמקד בהפעלתו הבטוחה 

של הרכב.

לפני הכניסה לרכב
ודא שכל החלונות, מראות הצד והפנסים 	 

החיצוניים נקיים.
בדוק את מצב הצמיגים.	 
אתר סימני נזילה מתחת לרכב.	 
ודא שאין מכשולים מאחוריך אם אתה 	 

נוסע לאחור.
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אזהרה
אם אתה מתעתד לחנות או לעצור 	 

את הרכב כאשר המנוע פועל, היזהר 
לא ללחוץ על דוושת ההאצה לפרק 
זמן ממושך. הדבר עלול לגרום 
מערכת  או  המנוע  להתחממות 

הפליטה ולגרום לשרפה.
בעת בלימה פתאומית או סיבוב 	 

חפצים  ההגה,  גלגל  של  מהיר 
חופשיים עלולים ליפול על הרצפה 
ולהפריע להפעלת הדוושות ואף 
לגרום לתאונה. אחסן את כל החפצים 

בתוך הרכב בצורה בטוחה.
אם אתה לא מתמקד בנהיגה, הדבר 	 

עלול לגרום לתאונה. היזהר בהפעלת 
מערכות העלולות להפריע לך במהלך 
הנהיגה, לדוגמה מערכת השמע או 
החימום. באחריות הנהג לנהוג תמיד 

בצורה בטוחה.

אזהרה
נהיגה בהשפעת אלכוהול או סמים

שתיית אלכוהול ונהיגה היא מסוכנת. 
נהיגה בשכרות היא הגורם מספר אחד 
 למוות בדרכים מהירות בכל שנה. 
גם כמות קטנה של אלכוהול תשפיע על 
התגובות שלך, על תחושת ההתמצאות 
שלך ועל שיקול הדעת שלך. נהיגה 
בהשפעת סמים היא מסוכנת אף יותר 
מנהיגה בהשפעת אלכוהול. הסיכוי 
להיות מעורב בתאונה קשה גדול יותר 
אם אתה שותה אלכוהול או נוטל סמים 
ונוהג. אל תנהג אם אתה שותה אלכוהול 
או נוטל סמים. אל תיסע ברכב שבו 
הנהג שתה אלכוהול או נטל סמים. 

בחר בנהג כשיר או הזמן מונית.

אזהרה
כל הנוסעים חייבים לחגור את חגורות 
הבטיחות שלהם בצורה נכונה כאשר 
הרכב בתנועה. לקבלת מידע נוסף 
על שימוש נכון, עיין בפרק 3 "חגורות 

בטיחות".

אזהרה
בדוק תמיד את האזורים שסביב רכבך 
וזהה אנשים, במיוחד ילדים, לפני שילוב 
תיבת ההילוכים להילוך קדמי או אחורי.
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מצבי המפתח
ACC )אביזרים(

נעילת גלגל ההגה משוחררת והאביזרים 
החשמליים פעילים.

הערה
אם אתה מתקשה בסיבוב מתג ההתנעה 
למצב ACC, סובב את המפתח תוך כדי 
סיבוב גלגל ההגה ימינה ושמאלה כדי 

לשחררו.

ON )פועל(
ניתן לבדוק את נוריות האזהרה לפני התנעת 
המנוע. זהו מצב הפעולה הרגיל לאחר 

התנעת המנוע.
 ON אל תשאיר את מתג ההתנעה במצב
)פועל( אם המנוע אינו פועל כדי למנוע את 

התרוקנות המצבר.

START )התנעה(
 START סובב את מפתח ההצתה למצב
כדי להתניע את המנוע. המנוע יסתובב 
עד שתשחרר את המפתח; לאחר מכן הוא 
יחזור למצב ON )פועל(. במצב זה ניתן 

לבדוק את נורית אזהרת הבלמים.

מצב מתג ההתנעה
LOCK )נעול(

גלגל ההגה ננעל כדי להגן מפני גנבה. 
ניתן להוציא את מפתח ההתנעה רק במצב 
LOCK )נעול(. בעת סיבוב מתג ההתנעה 
למצב LOCK )נעול(, דחוף את המפתח 
פנימה במצב ACC )אביזרים( וסובב את 

המפתח למצב LOCK )נעול(.

מתג התנעה מואר )אם קיים(

בעת פתיחת דלת קדמית, מתג ההתנעה 
יואר לנוחיותך, בתנאי שמתג ההתנעה אינו 
במצב ON )פועל(. האור יכבה מיד בעת 
פתיחה או סגירה של מתג ההתנעה לאחר 

כ-30 שניות בעת סגירת הדלת.
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התנעת המנוע

אזהרה
נעל תמיד נעליים מתאימות בעת 	 

הפעלת רכבך. נעליים לא יציבות 
)עקבים גבוהים, נעלי סקי וכו'( עלולות 
להפריע ליכולתך להשתמש בדוושת 

הבלמים, ההאצה והמצמד.
אל תתניע את המנוע תוך כדי לחיצה 	 

על דוושת ההאצה. הרכב עלול לנוע 
ולגרום לתאונה.

המתן עד שמהירות המנוע תחזור 	 
למהירות רגילה. הרכב עלול לנוע 
באופן פתאומי בעת שחרור דוושת 
הבלמים כאשר מהירות המנוע גבוהה.

)המשך(
לעולם אל תושיט את ידך לעבר 	 

מתג ההתנעה או לכל הבקרות 
האחרות דרך גלגל ההגה כאשר 
הרכב בתנועה. ההימצאות של ידך 
או של זרועך בתוך אזור זה עלולה 
לגרום לאיבוד השליטה על הרכב, 
לתאונה ולחבלה גופנית קשה או 

למוות.
אל תניח חפצים נעים סביב מושב 	 

הנהג כיוון שהם עלולים לנוע במהלך 
ולגרום  הנהיגה, להפריע לנהג 

לתאונה.

אזהרה
מפתח התנעה

לעולם אל תסובב את מתג ההתנעה 	 
למצב LOCK )נעול( או ACC כאשר 
הרכב בתנועה. הדבר יגרום לאיבוד 
השליטה על כיוון הנסיעה ועל פעולת 

הבלימה ועלול להוביל לתאונה.
נעילת עמוד ההגה אינה תחליף 	 

לבלם החניה. לפני היציאה ממושב 
הנהג, ודא תמיד שידית ההילוכים 
של תיבת ההילוכים הידנית משולבת 
להילוך ראשון, שבלם החניה מופעל 
במלואו ושהמנוע מודמם. אם לא 
תנקוט פעולות אלו, הדבר עלול 
לגרום לתנועה לא צפויה ופתאומית 

של הרכב.
)המשך(
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מחוון מצתי להט

סובב את מתג ההתנעה למצב ON )פועל( . 3
כדי לחמם את המנוע. מחוון מצתי הלהט 

יידלק.
אם מחוון מצתי הלהט כבה, סובב את . 4

מתג ההתנעה למצב START והחזק אותו 
במצב זה עד להתנעת המנוע )10 שניות 

לכל היותר(, ושחרר את המפתח.

כדי להתניע מנוע דיזל כאשר הוא קר, עליך 
לחמם אותו מראש לפני התנעתו ולאחר 

התנעתו לפני התחלת הנסיעה.
ודא שבלם החניה מופעל.. 1
לחץ על דוושת המצמד במלואה, והעבר . 2

את תיבת ההילוכים למצב סרק )ניוטרל(. 
המשך ללחוץ על דוושת המצמד ועל 
דוושת הבלמים תוך כדי סיבוב מתג 

ההתנעה למצב התנעה.

הערה
מנגנון "קיק-דאון"

)אם קיים(
רכב המצויד במנגנון "קיק-דאון" בדוושת 
ההאצה; הוא מונע ממך לנהוג בשוגג 
תוך כדי לחיצה מלאה על דוושת ההאצה,  
ועליך יהיה להגביר את המאמץ כדי ללחוץ 
עליה. מכל מקום, אם אתה לוחץ על דוושת 
ההאצה יותר מ-80% ממהלכה, המצערת 
תעבור למצב פתיחה מלאה ויהיה לך קל 
יותר ללחוץ על הדוושה. זו אינה תקלה 

אלא מצב פעולה רגיל.
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מערכת ISG )"עצור וסע" - 
אם קיימת(

 ,ISG במערכת  מצויד  שרכבך  ייתכן 
המפחיתה את תצרוכת הדלק על ידי הדממה 
אוטומטית של המנוע כאשר הרכב עומד 
במקומו. )לדוגמה: רמזור אדום, שלט עצור 

ועומס תנועה(
המנוע נדלק אוטומטית כאשר תנאי ההתנעה 

מתקיימים.
מערכת ה-ISG פועלת כאשר המנוע פועל.

הערה
כאשר מערכת ה-ISG מתניעה אוטומטית 
את המנוע, ייתכן שנוריות אזהרה מסוימות 
)EBD , VDC OFF , VDC , ABS( יידלקו 

לכמה שניות.
הדבר מתרחש בגלל מצבר המתח הנמוך. 

הדבר אינו מצביע על תקלה במערכת.

התנעת המנוע והדממתו עם מצנן ביניים 
ומגדש טורבו

אל תאמץ את המנוע מיד לאחר התנעתו.. 1
אם המנוע קר, הפעל אותו במצב סרק 
למשך כמה שניות כדי שכמות מספקת 

של חומר סיכה תגיע למגדש הטורבו.
לאחר נהיגה במהירות גבוהה או למרחק . 2

רב, המפעילה עומס רב על המנוע, הפעל 
את המנוע למשך דקה אחת במצב סרק 

לפני הדממתו.
פרק זמן זה יאפשר למגדש הטורבו 

להתקרר לפני הדממת המנוע.

זהירות
אל תדומם את המנוע מיד לאחר שהיה 
תחת עומס כבד. הדבר עלול לגרום 

נזק כבד למנוע או למגדש הטורבו.

הערה
אם המנוע לא נדלק בתוך 10 שניות לאחר 
סיום החימום המוקדם, סובב שוב את 
מתג ההתנעה למצב LOCK )נעול( למשך 
10 שניות ולאחר מכן שוב למצב ON )פועל( 
כדי להפעיל שוב את החימום המוקדם.
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	 B סוג 	 A סוג

העבר את תיבת ההילוכים למצב N )סרק(.. 2
שחרר את דוושת המצמד.. 3

 AUTO STOP המנוע יודמם והמחוון הירוק
( שבלוח המחוונים יידלק. כמו כן,  (
ההודעה "Auto Stop Time" )זמן כיבוי 

.LCD-אוטומטי( תופיע בצג ה

הערה
אתה חייב להגיע למהירות של 10 קמ"ש 

לפחות מההדממה האחרונה.

הדממה אוטומטית
כדי לדומם את המנוע במצב הדממה 

אוטומטית

	 B סוג 	 A סוג

לפחות . 1 הנסיעה  מהירות  את  האט 
מ-5 קמ"ש.



נהיגה ברכבך

5-10

המנוע יותנע מחדש בצורה אוטומטית 
גם בלי שהנהג יבצע כל פעולה 

בתנאים שלהלן:
מהירות המאוורר של מערכת בקרת - 

האקלים הידנית מכווננת מעל המצב 
השלישי כאשר מיזוג האוויר פועל.

כאשר פרק זמן מסוים חלף כאשר מערכת - 
בקרת האקלים פועלת.

מהירות המאוורר של מערכת בקרת - 
האקלים הידנית מכווננת מעל המצב 

הראשון כאשר מסיר האדים פועל.
תת-הלחץ של מגבר הבלמים נמוך.- 
טעינת המצבר נמוכה מדי.- 
מהירות הרכב עולה על 5 קמ"ש. - 

 ) ( AUTO STOP נורית החיווי הירוקה
שבלוח המחוונים תהבהב למשך 5 שניות 
וההודעה "Auto Start" )התנעה אוטומטית( 

.LCD-תופיע בצג ה

התנעה אוטומטית
כדי להתניע מחדש את המנוע במצב 

הדממה אוטומטית
לחץ על דוושת המצמד כאשר ידית 	 

ההילוכים במצב N )סרק(.
 AUTO STOP המנוע יותנע והמחוון הירוק

( שבלוח המחוונים יכבה. (

הערה
אם אתה משחרר את חגורת הבטיחות או 
פותח את דלת הנהג )או מכסה המנוע( 
במצב הדממה אוטומטית, נורית לחצן 
 ISG-תידלק ומערכת ה ISG OFF-ה

תנוטרל.
 "Auto Stop ההודעה   , כן כמו 
 deactivated. start manually"
)הדממה אוטומטית מנוטרלת. התנע 
בצורה ידנית( תופיע בצג ה-LCD. סובב 
את מתג ההתנעה למצב START כדי 
להתניע את המנוע בצורה ידנית. אם אתה 
חוגר את חגורת הבטיחות או סוגר את 
דלת הנהג )או את מכסה המנוע(, מערכת 

ה-ISG תפעל.
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	 B סוג 	 A סוג

הערה
אם מערכת ה-ISG אינה עומדת בתנאי 	 

הפעולה, היא מנוטרלת.
)המשך(

ISG-מצב הפעולה של מערכת ה
 מערכת ה-ISG תפעל בתנאים 

שלהלן:
הנהג חוגר את חגורת הבטיחות שלו.- 
דלת הנהג ומכסה המנוע סגורים.- 
תת-הלחץ של מגבר הבלמים תקין.- 
המצבר טעון דיו.- 
 - 2°C הטמפרטורה החיצונית היא בין

.35°C-ל
לא -  המנוע  קירור  נוזל  טמפרטורת 

נמוכה מדי.
מהירות המאוורר של מערכת בקרת - 

האקלים הידנית מכווננת מתחת למצב 
השלישי כאשר מיזוג האוויר פועל.

מסיר האדים כבוי.- 

	 B סוג 	 A סוג

 "Auto Stop deactivated. כמו כן, ההודעה
"Start manually )הדממה אוטומטית 
מנוטרלת. התנע בצורה ידנית( תופיע בצג 

.LCD-ה
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הנורית שבלחצן ה-ISG OFF תידלק 
 "Auto Stop System Off" וההודעה
)מערכת הדממה אוטומטית כבויה( תופיע 

.LCD-בצג ה
 	 ISG אם אתה לוחץ שוב על הלחצן 

OFF, המערכת תופעל והנורית שבלחצן 
ה-ISG OFF כבה.

ISG-נטרול מערכת ה

	 B סוג 	 A סוג

לחץ על הלחצן ISG OFF אם ברצונך 	 
.ISG-לנטרל את מערכת ה

)המשך(
הנורית שבלחצן ה-ISG OFF תידלק 
 "Auto Stop condition not וההודעה
"met )התנאי להדממה אוטומטית לא 

.LCD-התקיים( תופיע בצג ה
אם הנורית או ההודעה מופיעים באופן 	 

קבוע, בדוק את תנאי הפעולה.
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אזהרה
כאשר המנוע במצב הדממה אוטומטית 
במצב סרק, ייתכן שהוא יידלק מחדש 

בלי שהנהג יבצע כל פעולה.
לפני היציאה מהרכב או ביצוע כל פעולה 
בתא המנוע, דומם את המנוע על ידי 
 )OFF( סיבוב מתג ההתנעה למצב
LOCK )נעול( או הוצא את מפתח 

ההתנעה.

)המשך(
 	 ISG OFF כאשר הנורית שבלחצן

נדלקת, היא עשויה לכבות לאחר נהיגה 
במהירות של 80 קמ"ש למשך שעתיים 
לכל היותר וכאשר מהירות המאוורר 
מתחת למצב השני. אם הנורית שבלחצן 
ה-ISG OFF דולקת באופן קבוע למרות 
זאת, אנו ממליצים לך ליצור קשר עם 

מרכז שירות מורשה יונדאי.

ISG-תקלה במערכת ה
ייתכן שהמערכת לא תפעל כאשר:

חיישני ה-ISG או המערכת מזהים תקלה. - 
 ) ( AUTO STOP נורית החיווי הצהובה
שבלוח המחוונים תמשיך לדלוק לאחר 
הבהוב למשך 5 שניות והנורית שבלחצן 

ISG OFF תידלק.

הערה
אם הנורית שבלחצן ISG OFF אינה 	 

כבה על ידי לחיצה נוספת על הלחצן 
ISG OFF או אם מערכת ה-ISG אינה 
פועלת כהלכה באופן קבוע, אנו ממליצים 
לך ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה 

יונדאי.
)המשך(
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תיבת הילוכים ידנית )אם קיימת(
זהירות

בעת הורדת הילוך מהילוך חמישי 	 
להילוך רביעי, יש להיזהר לא להזיז 
את ידית ההילוכים בשוגג לצדדים 
באופן שיגרום לשילוב להילוך שני. 
הורדת הילוך דרסטית מסוג זה עלולה 
לגרום לעליית מהירות המנוע לנקודה 
שבה מד מהירות המנוע ייכנס לאזור 
האדום. הפעלת המנוע במהירות 

גבוהה מדי עלולה לגרום לו נזק.
בעת העלאת הילוך מהילוך חמישי 	 

להילוך שישי, יש להיזהר לא להזיז 
את ידית ההילוכים בשוגג לצדדים 
באופן שיגרום לשילוב להילוך רביעי. 
הורדת הילוך דרסטית מסוג זה עלולה 
לגרום לעליית מהירות המנוע לנקודה 
שבה מד מהירות המנוע ייכנס לאזור 

האדום.
)המשך(

אם רכבך מצויד במערכת נעילת התנעה, 
המנוע לא יידלק אם לא תלחץ על דוושת 

המצמד.
חובה להחזיר את ידית ההילוכים למצב 
סרק לפני שילוב להילוך אחורי )R(. חובה 
למשוך למעלה את הטבעת הנמצאת מתחת 
לכפתור הידית במהלך שילוב ידית ההילוכים 

)A סוג( .R למצב
ודא שהרכב הגיע לעצירה מלאה לפני שילוב 

.)R( להילוך אחורי
לעולם אל תפעיל את המנוע כאשר מהירות 

המנוע )סל"ד( נמצאת באזור האדום. ניתן להזיז את ידית ההילוכים בלי למשוך   
את הטבעת )1(.

חובה למשוך את הטבעת )1( למעלה   
בעת הזזת ידית ההילוכים.

הפעלת תיבת הילוכים ידנית
תיבת ההילוכים מצוידת ב-6 הילוכים קדמיים.
מסלול החלפת ההילוכים מופיע על כפתור 
הידית. תיבת ההילוכים מסונכרנת באופן 
מלא בכל ההילוכים קדמיים כך שהחלפת 
הילוך להילוך גבוה או נמוך מתבצעת בקלות.

לחץ על דוושת המצמד במלואה בעת החלפת 
הילוך ולאחר מכן שחרר אותה לאט.
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אזהרה
לפני היציאה ממושב הנהג, הפעל 	 

תמיד את בלם החניה במלואו ודומם 
את המנוע. לאחר מכן ודא שתיבת 
ההילוכים משולבת להילוך ראשון 
כאשר הרכב חונה על משטח ישר 
 )R( או בעלייה ושלב להילוך אחורי
כאשר הוא עומד בירידה. אם לא 
תנקוט פעולות אלו, הדבר עלול 
לגרום לתנועה לא צפויה ופתאומית 

של הרכב.
אם רכבך מצויד בתיבת הילוכים 	 

ידנית ללא מתג נעילת הצתה, הוא 
עלול לנוע ולגרום לתאונה קשה בעת 
התנעת המנוע בלי ללחוץ על דוושת 
המצמד כאשר בלם החניה משוחרר 
.)N( וידית ההילוכים אינה במצב סרק

)המשך(

זהירות
כדי למנוע שחיקה ונזק למצמד, אל 	 

תנהג כאשר רגלך על דוושת המצמד. 
כמו כן, אין להשתמש במצמד כדי 
לעצור את הרכב בעלייה, בעצירה 

ברמזור וכו'.
אין להשתמש בידית ההילוכים 	 

הנהיגה  במהלך  ליד  כמשענת 
 כיוון שהדבר עלול לגרום לשחיקה 
החלפת  מזלגות  של  מוקדמת 

ההילוכים.
לחץ על דוושת המצמד במלואה בעת 	 

הפעלתה. אם לא תלחץ על דוושת 
המצמד במלואה, הדבר עלול לגרום 

נזק למצמד או לרעשים.
כדי למנוע נזק אפשרי למערכת 	 

המצמד, אל תתחיל לנסוע בהילוך 
שני אלא אם כן הרכב עומד על כביש 

חלקלק.

)המשך(
הפעלת המנוע במהירות גבוהה 

מדי עלולה לגרום לו נזק.
אין להוריד יותר מ-2 הילוכים או 	 

להוריד הילוך כאשר המנוע פועל 
במהירות גבוהה )5,000 סל"ד או 
יותר(. הורדת הילוך מסוג זה עלולה 
לגרום נזק למנוע, למצמד ולתיבת 

ההילוכים.

ייתכן שהחלפת הילוכים במהלך מזג 	 
אוויר קר תהיה קשה עד להתחממות 
נוזל תיבת ההילוכים. זו תופעה רגילה 

ואינה מזיקה לתיבת ההילוכים.
אם הרכב הגיע לעצירה מלאה ואתה 	 

מתקשה בשילוב להילוך ראשון או אחורי 
)R(, העבר את תיבת ההילוכים למצב 
סרק )ניוטרל( ושחרר את המצמד. לחץ 
שוב על דוושת המצמד ושלב להילוך 

.)R( ראשון או אחורי
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הורדת הילוך
כאשר אתה חייב להאט בעומס תנועה או 
בעת נסיעה בעליות תלולות, הורד הילוך 
לפני שהמנוע מתחיל להתאמץ. הורדת 
הילוכים מפחיתה את הסיכוי להשתנקות 
המנוע ומאפשרת לך להאיץ טוב יותר כאשר 
אתה רוצה שוב להגביר את המהירות. 
כאשר הרכב נע בירידות תלולות, הורדת 
הילוך מסייעת בשמירה על מהירות בטוחה 

ומאריכה את חיי השירות של הבלמים.

השימוש במצמד
יש ללחוץ על המצמד במלואו לפני החלפת 
הילוכים ולאחר מכן לשחררו לאט. יש לשחרר 
תמיד את דוושת המצמד במלואה במהלך 
הנהיגה. אל תלחץ על דוושת המצמד כאשר 
הרכב בתנועה. הדבר עלול לגרום לשחיקה 
מיותרת. אל תלחץ חלקית על המצמד כדי 
לעצור את הרכב בשיפוע. הדבר יגרום 
לשחיקה מיותרת. השתמש בדוושת הבלמים 
או בבלם החניה כדי לעצור את הרכב בשיפוע. 
אל תלחץ על דוושת המצמד במהירות או 

שוב ושוב.

זהירות
לחץ על דוושת המצמד במלואה בעת 
הפעלתה. אם לא תלחץ על דוושת 
המצמד במלואה, הדבר עלול לגרום 

נזק למצמד או לרעשים.

)המשך(
אין להשתמש בבלם המנוע )שילוב 	 

מהילוך גבוה להילוך נמוך( בעת 
נסיעה על כבישים חלקלקים. הרכב 

עלול להחליק ולגרום לתאונה.
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)המשך(
איבוד השליטה מתרחש לעתים 	 

קרובות אם שני גלגלים או יותר 
יורדים מהכביש והנהג מבצע פעולת 

היגוי חדה כדי לחזור לכביש.
במקרה שרכבך יורד מהכביש, אל 	 

תבצע תנועת היגוי חדה. במקום זאת, 
האט לפני החזרה לנתיב הנסיעה.

מגבלות 	  אל תעבור את  לעולם 
המהירות.

היזהר במיוחד בעת נסיעה על כבישים 	 
חלקלקים. היזהר במיוחד בעת בלימה, 
האצה או החלפת הילוכים. שינוי פתאומי 
של מהירות הרכב בעת נסיעה על כביש 
חלקלק עלול לגרום לאיבוד האחיזה 
בגלגלים המניעים והרכב עלול לצאת 

משליטה.

אזהרה
חגור תמיד את חגורת הבטיחות! 	 

הסבירות לחבלה קשה או למוות 
של נוסע שאינו חגור במקרה של 
תאונה עולה משמעותית בהשוואה 

לנוסע שחגור כהלכה.
הימנע מנהיגה במהירויות גבוהות 	 

בפנייה או בסיבוב.
אל תבצע תנועות היגוי מהירות כגון 	 

מעבר חד בין נתיבים או פניות חדות 
ומהירות.

סכנת ההתהפכות גדולה משמעותית 	 
אם אתה מאבד את השליטה על 

רכבך במהירויות גבוהות.
)המשך(

עצות מועילות לנהיגה נכונה
לעולם אל תעביר את תיבת ההילוכים 	 

למצב סרק )ניוטרל( בעת נסיעה בירידה. 
הדבר מסוכן מאוד. ודא שתיבת ההילוכים 

תמיד משולבת להילוך.
אל תפעיל את הבלמים באופן קבוע. הדבר 	 

עלול לגרום להתחממותם ולכשל. במקום 
זאת, כאשר אתה נוסע בירידה ארוכה, 
האט ושלב להילוך נמוך יותר. במצב זה 

בלימת המנוע תסייע בהאטת הרכב.
האט לפני שילוב להילוך נמוך יותר. הדבר 	 

ימנע הפעלת המנוע במהירות גבוהה 
מדי, העלולה לגרום לו נזק.

האט בעת נסיעה במקומות שבהם פועלות 	 
רוחות צד. הדבר יאפשר לך לשלוט בצורה 

טובה יותר על רכבך.
ודא שהרכב הגיע לעצירה מלאה לפני 	 

שילוב להילוך אחורי. אחרת הדבר עלול 
לגרום נזק לתיבת ההילוכים. כדי לשלב 
להילוך אחורי, לחץ על המצמד, העבר 
את ידית ההילוכים למצב סרק, המתן 
3 שניות ולאחר מכן שלב להילוך אחורי.
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מערכת בלמים
)המשך(

בדוק תמיד את הבלמים שלך בצורה 
זו לאחר נסיעה במים עמוקים. כדי 
לייבש את הבלמים, הפעל אותם 
בעדינות תוך כדי נסיעה בקו ישר 
עד שביצועי הבלמים יחזרו למצבם 

הרגיל.
בדוק תמיד את מצב דוושת ההאצה 	 

והבלמים לפני הנסיעה. אם לא 
תבדוק את מצב דוושת הבלמים 
וההאצה לפני הנהיגה, אתה עלול 
ללחוץ על דוושת ההאצה במקום על 
דוושת הבלמים. הדבר עלול לגרום 

לתאונה קשה.

אזהרה
בלמים

אל תנהג כאשר רגלך על דוושת 	 
לעליית  יגרום  הדבר  הבלמים. 
הבלמים,  מערכת  טמפרטורות 
לשחיקה מואצת של רפידות הבלמים 

ולהגדלת מרחק העצירה.
בעת נסיעה בירידה ארוכה או תלולה, 	 

שלב להילוך נמוך יותר והימנע 
מהפעלה ממושכת של הבלמים. 
הפעלה ממושכת של הבלמים תגרום 
להתחממות הבלמים והיא עלולה 
ביצועי  זמני של  לגרום לאיבוד 

הבלמים.
בלמים רטובים עלולים להשפיע 	 

על יכולתו של הרכב להאט בצורה 
בטוחה; הרכב עלול "למשוך" לאחד 
הצדדים בעת הפעלת הבלמים. 
הפעלה קלה של הבלמים תראה 

אם הדבר השפיע עליהם.
)המשך(

בלמי שירות
בעלת  בלמים  במערכת  מצויד  רכבך 
תגבור כוח המתכווננת אוטומטית במהלך 

שימוש רגיל.
במקרה שהבלמים המתוגברים מאבדים 
את כוחם בגלל הדממת המנוע או מכל 
סיבה אחרת, אתה עדיין יכול לבלום את 
רכבך על ידי הפעלת כוח גדול יותר מהרגיל 
על דוושת הבלמים. מכל מקום, מרחק 

העצירה יגדל.
כאשר המנוע אינו פועל, כוח הבלימה יורד 
בכל פעם שאתה לוחץ על דוושת הבלמים. 
אל "תפמפם" את דוושת הבלמים כאשר 

מערכת התגבור אינה פועלת.
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בלם חניה
הפעלת בלם החניה

כדי להפעיל את בלם החניה, הפעל תחילה 
את בלם השירות ולאחר מכן משוך את ידית 

בלם החניה במלוא מהלכה.

כמו כן, מומלץ לשלב את ידית ההילוכים 
הידנית להילוך נמוך בעת חניית הרכב 

בשיפוע.

מחוון שחיקת הבלמים
כאשר רפידות הבלמים שלך נשחקו ויש 
להחליפן בחדשות, תוכל לשמוע קול צורם 
מהבלמים הקדמיים/האחוריים שלך, או 
( שבלוח  ( שמחוון רפידות הבלמים 
המחוונים יידלק. אתה עשוי לשמוע קול 
זה ולהבחין בנורית כאשר אתה לוחץ על 

דוושת הבלמים.
זכור שתנאי נהיגה או אקלים מסוימים עלולים 
לגרום לחריקת הבלמים בעת הפעלתם 
לראשונה )או בעת הפעלה קלה שלהם(. 
זו תופעה רגילה ואינה מצביעה על כל 

בעיה בבלמים שלך.

זהירות
כדי למנוע תיקונים יקרים של מערכת 	 

הבלמים, אל תמשיך לנהוג ברכב 
אם רפידות הבלמים נשחקו.

החלף תמיד את רפידות הבלמים 	 
הקדמיים או האחוריים בזוגות.

במקרה של כשל הבלמים
אם בלמי השירות לא פועלים במהלך הנסיעה, 
באפשרותך לבצע בלימת חירום בעזרת 
בלם החניה. מכל מקום, מרחק העצירה 

יהיה גדול יותר מהרגיל.

אזהרה
בלם חניה

הפעלת בלם החניה כאשר הרכב 
בתנועה במהירויות רגילות עלולה 
לגרום לאיבוד השליטה על הרכב. 
היזהר במיוחד אם אתה חייב להשתמש 

בבלם החניה כדי לעצור את הרכב.
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זהירות
נהיגה כאשר בלם החניה מופעל 	 

תגרום לשחיקה מואצת של רפידות 
הבלמים ולבלאי רוטור הבלם.

אל תפעיל את בלם החניה כאשר 	 
הרכב תנועה אלא במקרה חירום. 
הדבר עלול לגרום נזק למערכת 

הרכב ולפגוע בבטיחות הנסיעה.

אם בלם החניה אינו משתחרר או אינו 
משתחרר לגמרי, אנו ממליצים לבדוק את 

המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.

אזהרה
כדי למנוע תנועה פתאומית בעת 	 

עצירת הרכב והיציאה ממנו, אין 
להשתמש בידית ההילוכים במקום 
בלם החניה. הפעל את בלם החניה 
וודא שידית ההילוכים משולבת 
להילוך ראשון או אחורי )R( בכלי 

רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית.
לעולם אל תאפשר לאדם שאינו מכיר 	 

את הרכב לגעת בבלם החניה. אם 
בלם החניה משתחרר בשוגג, הדבר 

עלול לגרום לחבלה קשה.
יש להפעיל את בלם החניה במלואו 	 

בעת חניית הרכב כדי למנוע מהרכב 
לנוע באופן פתאומי - הדבר עלול 
לגרום לחבלה לנוסעים או להולכי רגל.

שחרור בלם החניה

כדי לשחרר את בלם החניה, הפעל תחילה 
את בלם השירות ולאחר מכן משוך קלות 
את ידית בלם החניה. לאחר מכן לחץ על 
לחצן השחרור )1( והורד את ידית בלם 

החניה )2( תוך כדי לחיצה על הלחצן.
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מערכת למניעת נעילת 
)ABS( גלגלים

אזהרה
מערכת ה-ABS )או VDC( לא תמנע 
תאונות בתמרוני נהיגה לא נכונים 
או מסוכנים. שמור תמיד על מרחק 
בטוח בינך ובין עצמים שלפניך גם אם 
השליטה על רכבך טובה יותר בבלימת 
חירום. תמיד יש להאט את מהירות 

הרכב בתנאי נהיגה קיצוניים.
מרחק הבלימה ברכב המצויד במערכת 
למניעת נעילת גלגלים )מערכת בקרת 
יציבות אלקטרונית( עשוי להיות ארוך 
יותר מזה של רכב ללא המערכת בתנאי 

הנהיגה שלהלן.
בתנאים אלה יש לנהוג ברכב במהירויות 

נמוכות יותר:
)המשך(

אם נורית האזהרה של מערכת הבלמים 
דולקת לאחר שחרור בלם החניה כאשר 
המנוע פועל, ייתכן שיש תקלה במערכת 

הבלמים. יש לבדוק זאת מיד.
עצור מיד את הנהיגה ברכב אם הדבר 
אפשרי. אם הדבר אינו אפשרי, היזהר 
במיוחד במהלך הפעלת הרכב והמשך 
בנסיעה עד שתגיע למקום בטוח או למוסך.

אם אתה נוהג ברכב ובלם החניה מופעל, 
נורית האזהרה של בלם החניה תידלק 

וזמזם אזהרה יישמע באופן קבוע. בדוק את נורית האזהרה של מערכת הבלמים 
 ON על ידי סיבוב מתג ההתנעה למצב
)אל תתניע את המנוע(. הנורית תידלק כאשר 
בלם החניה מופעל וכאשר מתג ההתנעה 
במצב START )התנעה( או ON )פועל(.

לפני הנהיגה, ודא שבלם החניה משוחרר 
במלואו ושנורית אזהרת הבלמים כבויה.
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הערה
רעש נקישה עשוי להישמע בתא המנוע 
כאשר הרכב מתחיל לנוע לאחר התנעת 
המנוע. זהו מצב רגיל והוא מציין שהמערכת 

למניעת נעילת גלגלים פועלת כהלכה.

גם עם המערכת למניעת נעילת גלגלים, 	 
רכבך עדיין זקוק למרחק עצירה גדול 
דיו. שמור תמיד על מרחק בטוח מהרכב 

שלפניך.
האט תמיד בפנייה. המערכת למניעת 	 

נעילת גלגלים לא יכולה למנוע תאונות 
הנגרמות כתוצאה מנהיגה במהירות 

גבוהה מדי.
בעת נסיעה על כבישים משובשים או 	 

לא חלקים, פעולת המערכת למניעת 
נעילת גלגלים עלולה להאריך את מרחק 
העצירה בהשוואה לכלי רכב בעלי מערכת 

בלימה רגילה.

מערכת ה-ABS בודקת באופן קבוע את 
מהירויות הגלגלים. אם הגלגלים עומדים 
להינעל, מערכת ה-ABS מווסתת באופן 
קבוע את לחץ הבלמים ההידרולי המגיע 

אל הגלגלים.
כאשר אתה מפעיל את הבלמים במצבים 
העשויים לנעול את הגלגלים, אתה עשוי 
לשמוע רעש נקישה מהבלמים או לחוש 
תחושה דומה בדוושת הבלמים. זו תופעה 
רגילה והיא מציינת שמערכת ה-ABS שלך 

פועלת.
 ABS-כדי להפיק את המרב ממערכת ה
שלך במקרה חירום, אל תנסה לווסת את 
לחץ הבלימה שלך ואל תנסה "לפמפם" את 
הבלמים. לחץ על דוושת הבלמים חזק ככל 
הניתן או בהתאם למצב ואפשר למערכת 
ה-ABS לשלוט על הכוח העובר לבלמים.

)המשך(
כבישים משובשים, מכוסים חצץ 	 

או שלג.
בעת התקנת שרשראות שלג.	 
בכבישים שבהם יש בורות בכביש 	 

או גובה פני שטח הכביש שונה.
אין לבדוק את מאפייני הבטיחות של 
רכב בעל ABS )או VDC( בנהיגה 
במהירות גבוהה או בפנייה. הדבר עלול 
לסכן את בטיחותך ובטיחות האחרים.
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הערה
בעת התנעת המנוע בעזרת כבלים לאחר 
התרוקנות המצבר, המנוע לא יפעל בצורה 
חלקה ונורית אזהרת ה-ABS עשויה 
להידלק במקביל. הדבר מתרחש בגלל 
מצבר המתח הנמוך. הדבר אינו מצביע 

על תקלה במערכת ה-ABS שלך.
אל "תפמפם" את הבלמים שלך!	 
טען את המצבר לפני הנהיגה ברכב.	 

)המשך(
אם הנורית נשארת דלוקה, ייתכן 
שיש בעיה במערכת ה-ABS. אנו 
ממליצים ליצור קשר עם מרכז שירות 

מורשה יונדאי.

זהירות
בעת נהיגה על כביש בעל אחיזה 	 

ירודה, לדוגמה כביש קפוא, ואתה 
מפעיל את הבלמים שלך באופן 
קבוע, מערכת ה-ABS תפעל באופן 
רציף ונורית אזהרת ה-ABS עשויה 
להידלק. עצור את הרכב במקום 

בטוח, ודומם את המנוע.
התנע שוב את המנוע. אם נורית 	 

 ABS-כבה, מערכת ה ABS-אזהרת ה
שלך תקינה. אחרת, ייתכן שיש בעיה 
במערכת ה-ABS. אנו ממליצים ליצור 
קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי.

זהירות
אם נורית אזהרת ה-ABS נדלקת 	 

ונשארת דלוקה, ייתכן שיש בעיה 
זה,  במערכת ה-ABS. במקרה 
הבלמים הרגילים שלך יפעלו בצורה 

רגילה.
תידלק 	   ABS ה- אזהרת  נורית 

למשך כ-3 שניות לאחר פתיחת 
מתג ההתנעה. במהלך פרק זמן 
זה, מערכת ה-ABS מבצעת אבחון 

עצמי והנורית כבה אם הכל תקין.
)המשך(
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VDC-הפעלת מערכת ה
VDC-תנאי לפעולת מערכת ה

כאשר מתג ההתנעה במצב ON )פועל(, 
נוריות החיווי VDC ו-VDC OFF נדלקות 
למשך כ-3 שניות ולאחר מכן כבות; ברגע 

זה מערכת ה-VDC פועלת.

אזהרה
לעולם אל תנהג מהר מדי לתנאי הדרך 
או בעת פנייה. מערכת ה-VDC אינה 

מונעת תאונות.
מהירות גבוהה מדי בפניות, תמרונים 
חדים והחלקה על כביש רטוב עלולים 

לגרום לתאונות קשות.

בקרת רכב דינמית )VDC( )אם 
קיימת(

מערכת בקרת רכב דינמית )VDC( מסייעת 
לך לשמור על יציבות רכבך בפנייה.

מערכת ה-VDC בודקת לאן פונה גלגל 
 VDC-ההגה ולאן הרכב נע בפועל. מערכת ה
מפעילה את הבלמים באחד הגלגלים 
ומתערבת בפעולת מערכת ניהול המנוע 
כדי לסייע לנהג לשמור את הרכב במסלול 
המיועד. היא אינה תחליף לנהיגה בטוחה. 
התאם תמיד את מהירות וסגנון הנהיגה 

לתנאי הדרך.
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VDC-תנאי לכיבוי מערכת ה
כדי לבטל את פעולת מערכת   

:VDC-ה

מצב 1	 
	 B סוג 	 A סוג

לחץ על הלחצן VDC OFF לזמן קצר )נורית 
החיווי VDC OFF תידלק והודעה תופיע(. 
במצב זה פעולת בקרת המנוע אינה פועלת. 
במילים אחרות, פעולת בקרת האחיזה אינה 
פועלת, ורק פעולת בקרת הבלמים פועלת.

בעת יציאה מבוץ או נהיגה על כביש 	 
חלקלק, ייתכן שמהירות המנוע לא תעלה 
גם אם אתה לוחץ על דוושת ההאצה 
במלואה. תפקידה של פעולה זו הוא 
לשמור על היציבות ועל האחיזה של הרכב 

והיא אינה מצביעה על תקלה.

במהלך הפעולה
כאשר מערכת ה-VDC בפעולה,   

נורית החיווי VDC מהבהבת:

כאשר אתה מפעיל את הבלמים במצבים 	 
העשויים לנעול את הגלגלים, אתה עשוי 
לשמוע רעשים מהבלמים או לחוש תחושה 
דומה בדוושת הבלמים. זו תופעה רגילה 
והיא מציינת שמערכת ה-VDC שלך 

פועלת.
כאשר מערכת ה-VDC פועלת, ייתכן 	 

שהמנוע לא יגיב לדוושת ההאצה כיוון 
שהוא לא פועל בתנאים רגילים.

אם נעשה שימוש בבקרת השיוט כאשר 	 
מערכת ה-VDC מופעלת, בקרת השיוט 
כבה אוטומטית. ניתן להפעיל שוב את 
בקרת השיוט כאשר תנאי הדרך מאפשרים 
זאת. עיין בסעיף "מערכת בקרת השיוט" 

שבהמשך בפרק זה. )אם קיים(
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אזהרה
כאשר נורית ה-VDC מהבהבת, מערכת 

ה-VDC פועלת:
נהג לאט ולעולם אל תנסה להאיץ. 
 VDC-לעולם אל תכבה את מערכת ה
כאשר נורית החיווי VDC מהבהבת, 
אחרת אתה עלול לאבד את השליטה 

על הרכב ולגרום לתאונה.

הערה
הנסיעה עם צמיגים או גלגלים בעלי מידות 
שונות עלולה לגרום למערכת ה-VDC שלא 
לפעול כהלכה. בעת החלפת צמיגים, ודא 
שמידות הצמיגים החדשים זהות לאלו של 
הצמיגים המקוריים שהותקנו על רכבך.

נוריות חיווי
נורית חיווי VDC )מהבהבת( 	

נורית חיווי VDC OFF )נדלקת( 	

כאשר מתג ההתנעה במצב ON )פועל(, 
נורית החיווי VDC נדלקת ולאחר מכן כבה 

אם מערכת ה-VDC פועלת כרגיל.
נורית החיווי VDC מהבהבת כאשר מערכת 

ה-VDC פועלת.
אם נורית החיווי VDC ממשיכה לדלוק, 
 .VDC-ייתכן שיש תקלה במערכת ה 
אם נורית אזהרה זו נדלקת, אנו ממליצים 
להביא את הרכב לבדיקה במרכז שירות 

מורשה יונדאי בהקדם האפשרי.
נורית החיווי VDC OFF נדלקת כאשר 

מערכת ה-VDC כובתה בעזרת הלחצן.

מצב 2	 
	 B סוג 	 A סוג

לחץ על הלחצן VDC OFF למשך 3 שניות 
לפחות. נורית החיווי VDC OFF נדלקת, 
 VDC OFF הודעה מופיעה וצליל אזהרת
יישמע. במצב זה פעולת בקרת המנוע 
ופעולת בקרת הבלמים אינן פועלות. במילים 
אחרות, פעולת בקרת יציבות הרכב אינה 

פועלת עוד.
 LOCK/OFF אם מתג ההתנעה במצב
כאשר מערכת ה-VDC כבויה, מערכת 
ה-VDC נשארת כבויה. בעת התנעה מחדש 
של המנוע, מערכת ה-VDC תפעל שוב 

אוטומטית.
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 )HAC( מערכת העזר לזינוק בעלייה
)אם קיימת(

מערכת העזר לזינוק בעלייה )HAC( מונעת 
מהרכב להידרדר לאחור בעת התחלת נסיעה 
בעלייה ממצב עצירה. המערכת מפעילה 
את הבלמים אוטומטית למשך כ-2 שניות, 
ומשחררת את הבלמים בעת לחיצה על 

דוושת ההאצה או לאחר 2 שניות.

אזהרה
היה תמיד מוכן ללחוץ על דוושת ההאצה 
בעת התחלת נסיעה בעלייה. מערכת 
ה-HAC פועלת רק למשך כ-2 שניות.

הערה
כדי למנוע נזק לסרן:

אל תאפשר לגלגלים של אחד הסרנים 	 
כאשר  על המידה  יתר  להסתחרר 
, VDC-נוריות האזהרה של מערכת ה 
ABS והבלמים דולקות.  התיקונים לא 
יכוסו במסגרת האחריות על הרכב. 
הפחת את כוח המנוע ואל תסחרר את 
הגלגלים יותר מדי כאשר נוריות אלה 

דולקות.
בעת הפעלת הרכב על דינמומטר, ודא 	 

 VDC כבויה )נורית VDC-שמערכת ה
OFF דולקת(.

מידע  
כיבוי מערכת ה-VDC אינו משפיע על מערכת 
ה-ABS או על פעולת מערכת הבלמים 

הרגילה.

VDC-שימוש במצב כיבוי מערכת ה
במהלך הנסיעה

יש להשתמש במצב VDC OFF רק לזמן 
קצר כדי לסייע בשחרור רכב תקוע בשלג 
או בבוץ על ידי עצירה זמנית של פעולת 
מערכת ה-VDC כדי לשמור על המומנט 

העובר לגלגלים.
כדי לכבות את מערכת ה-VDC במהלך 
הנהיגה, לחץ על הלחצן VDC OFF במהלך 

נהיגה על כביש ישר.
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מידע  
 )ESS( מערכת האיתות בבלימת חירום
לא תפעל אם מהבהבי החירום כבר פועלים.

 )ESS( איתות בלימת חירום
)אם קיים(

מערכת האיתות בבלימת חירום מזהירה 
את הנהג שמאחוריך על ידי הבהוב בפנסי 

הבלמים בעת בלימת חירום.
המערכת פועלת כאשר:

הרכב בולם באופן פתאומי )מהירות 	 
ותאוטת  55 קמ"ש  על  עולה  הרכב 
הרכב עולה על 7 מ'/ש'2 )ואן/משאית( 

ו-5 מ'/ש'2 )אוטובוס((.
מערכת ה-ABS פועלת	 

כאשר מהירות הרכב אינה עולה על 40 קמ"ש 
ומערכת ה-ABS מנוטרלת או מצב בלימת 
החירום עבר, פנס הבלם יפסיק להבהב. 
יפעלו  במקום זאת, מהבהבי החירום 

אוטומטית.
מהבהבי החירום כבים כאשר מהירות 
הרכב עולה על 10 קמ"ש לאחר עצירת 
הרכב. כמו כן, הם כבים כאשר הרכב נע 
במהירות נמוכה למשך פרק זמן מסוים. 
באפשרותך לכבותם ידנית על ידי לחיצה 

על מתג מהבהבי החירום.

מידע  
מערכת ה-HAC אינה פועלת כאשר ידית 	 

ההילוכים במצב P )חניה( או N )ניוטרל(.
מערכת ה-HAC פועלת גם כאשר מערכת 	 

ה-VDC כבויה, אולם היא אינה פועלת 
כאשר יש תקלה במערכת ה-VDC ולא 
ניתן להפעילה כאשר יש תקלה במערכת 

.VDC-ה
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אם יש לך נקר באחד הצמיגים במהלך 
הנהיגה, הפעל את הבלמים בעדינות והמשך 
בנסיעה קדימה תוך כדי האטה. עצור בצד 
הדרך במקום בטוח כאשר מהירות הרכב 

נמוכה מספיק כדי לעשות זאת בבטחה.
לחץ על דוושת הבלמים כאשר הרכב נעצר 

כדי למנוע את הידרדרותו לפנים.

בלמים רטובים עלולים להיות מסוכנים! 
הבלמים עלולים להירטב אם הרכב חוצה 
מים עומדים או לאחר שטיפתו. רכבך לא 
יבלום כרגיל אם הבלמים רטובים. בלמים 
רטובים עלולים לגרום לרכב "למשוך" לאחד 

הצדדים.
כדי לייבש את הבלמים, הפעל קלות את 
הבלמים עד שכוח הבלימה יחזור לקדמותו; 
זכור לשמור על השליטה ברכב בכל רגע. 
אם פעולת הבלימה לא חוזרת לקדמותה, 
עצור במקום בטוח בהקדם; אנו ממליצים 
ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי 

לקבלת עזרה.
אל תנהג כאשר רגלך על דוושת הבלמים. 
גם לחיצה קלה אך קבועה עלולה לגרום 
להתחממות הבלמים, לשחיקתם ואף לכשל 

מערכת הבלמים.

עצות לבלימה נכונה

אזהרה
בעת היציאה מהרכב או חנייתו, הבא 
אותו תמיד לעצירה מלאה והמשך ללחוץ 
על דוושת הבלמים. העבר את ידית 
ההילוכים למצב P )חניה(, הפעל את 
בלם החניה והעבר את לחצן ההתנעה/

.OFF ההדממה למצב
כלי רכב עם בלם חניה שאינו מופעל 
במלואו עלולים לנוע באופן פתאומי 

ולפגוע בך או באחרים.
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מערכת בקרת שיוט )אם 
)המשך(

שים לב במיוחד לתנאי הנהיגה בעת 	 
השימוש במערכת בקרת השיוט.

היזהר בעת נהיגה בירידה בעת 	 
השימוש במערכת בקרת השיוט, 
כיוון שמהירות הרכב עלולה לעלות.

זהירות
במהלך נהיגה עם מערכת בקרת השיוט 
ברכב עם תיבת הילוכים ידנית, אל 
תשלב להילוך סרק בלי ללחוץ על 
דוושת המצמד כיוון שהמנוע עלול 
לפעול במהירות גבוהה. במקרה זה 
לחץ על דוושת המצמד או שחרר את 
מתג ההפעלה/הכיבוי של מערכת 

בקרת השיוט.

אזהרה
אם בקרת השיוט מופעלת )נורית 	 

החיווי CRUISE שבלוח המחוונים 
דולקת(, היא עלולה לפעול בשוגג. 
כבה את מערכת בקרת השיוט )נורית 
החיווי CRUISE כבויה( כאשר בקרת 
השיוט אינה בשימוש כדי למנוע 

הפעלתה בשוגג.
השתמש במערכת בקרת השיוט 	 

רק בעת נסיעה בדרכים מהירות 
פתוחות ובמזג אוויר נוח.

אל תשתמש בבקרת השיוט כאשר 	 
שמירה על מהירות קבועה אינה 
בטוחה, לדוגמה בעת נהיגה בעומסי 
תנועה או על כבישים חלקים )מכוסים 
במים, קרח או שלג(, בכבישים שבהן 
מנשבות רוחות, בעליות או בירידות 

בעלות שיפוע העולה על 6%.
)המשך(

קיימת(

מחוון שיוט. 1
מחוון הגדרת שיוט. 2

מערכת בקרת השיוט מאפשרת לך לתכנת 
את הרכב כך שהוא ישמור על מהירות 
נסיעה קבועה בלי ללחוץ על דוושת ההאצה.

המערכת מתוכננת לפעול במהירות שמעל 
כ-40 קמ"ש.
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3 . )-SET( כלפי מטה )הזז את הידית )1
ושחרר אותה במהירות הרצויה. נורית 
החיווי SET שבלוח המחוונים תידלק. 
שחרר את דוושת ההאצה. המהירות 

הרצויה תישמר אוטומטית.
בנסיעה בשיפוע, הרכב עלול להאט או 

להאיץ מעט.

פעולת בקרת השיוט
כדי לכוונן את מהירות בקרת השיוט:

לחץ על לחצן ההפעלה/הכיבוי של בקרת . 1
השיוט שעל גלגל ההגה כדי להפעיל את 
המערכת. נורית החיווי של בקרת השיוט 

שבלוח המחוונים תידלק.
האץ למהירות הרצויה )יותר מ-40 קמ"ש(.. 2

הערה
במהלך הפעלה רגילה של בקרת השיוט, 
בעת הפעלת המתג SET או כיבויו לאחר 
הפעלת הבלמים, בקרת השיוט תשוב 
לפעול לאחר כ-3 שניות. השהיה זו היא 

רגילה.

הערה
כדי להפעיל את בקרת השיוט, לחץ פעם 
אחת לפחות על דוושת הבלמים לאחר 
פתיחת מתג ההתנעה או התנעת המנוע. 
פעולה זו בודקת את פעולתו התקינה של 
מתג הבלמים; זו בדיקה חשובה כיוון 
שהוא מאפשר ביטול פעולת בקרת השיוט.
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כדי להאיץ באופן זמני כאשר בקרת 
השיוט פועלת:

אם ברצונך להאיץ באופן זמני כאשר בקרת 
השיוט פועלת, לחץ על דוושת ההאצה. 
המהירות הגבוהה לא תפריע לפעולת בקרת 
השיוט ולא תשנה את המהירות שהוגדרה.
כדי לחזור למהירות שהוגדרה, שחרר את 

דוושת ההאצה.

כדי להאט את מהירות השיוט:

בצע את אחת הפעולות שלהלן:
 	 )-SET( כלפי מטה )הזז את הידית )1

יאט  והחזק אותה במצב זה. רכבך 
בהדרגה. שחרר את הידית במהירות 

הרצויה.
 	 )-SET( כלפי מטה )הזז את הידית )1

ושחרר אותה מיד. מהירות השיוט תקטן 
ב-2 קמ"ש או 1.6 קמ"ש בכל פעם שתזיז 

.)-SET( את הידית כלפי מטה

כדי להגביר את מהירות בקרת 
השיוט:

בצע את אחת הפעולות שלהלן:
 	 )+RES( כלפי מעלה )הזז את הידית )1

והחזק אותה במצב זה. רכבך יאיץ. שחרר 
את הידית במהירות הרצויה.

 	 )+RES( כלפי מעלה )הזז את הידית )1
ושחרר אותה מיד. מהירות השיוט תגדל 
ב-2 קמ"ש או 1.6 קמ"ש בכל פעם שתזיז 

.)+RES( את הידית כלפי מעלה
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כדי לחדש את פעולת בקרת השיוט 
ביותר מכ-40 קמ"ש:

אם השתמשת בשיטה אחרת ולא במתג 
ההפעלה/הכיבוי של בקרת השיוט כדי 
לבטל את פעולתה והמערכת עדיין מופעלת, 
המהירות האחרונה שהוגדרה תתחדש 
אוטומטית בעת הזזת הידית )1( כלפי 

.)+RES( מעלה
מכל מקום, היא לא תתחדש אם מהירות 

הרכב ירדה מתחת לכ-40 קמ"ש.

כל אחת מהפעולות הללו תבטל את פעולת 
בקרת השיוט )נורית החיווי SET שבלוח 
המחוונים תכבה( אולם היא לא תכבה את 
המערכת. אם ברצונך לחדש את פעולת 
 )+RES( בקרת השיוט, הזז את הידית
שעל גלגל ההגה שלך. הרכב יחזור לנוע 

במהירות האחרונה שהוגדרה.

כדי לבטל את בקרת השיוט בצע את 
אחת מהפעולות שלהלן:

לחץ על דוושת הבלמים.	 
לחץ על דוושת המצמד )תיבת הילוכים 	 

ידנית(.
לחץ על הלחצן O( CANCEL( שעל 	 

גלגל ההגה.
האט את מהירות הרכב מתחת למהירות 	 

השמורה בזיכרון ב-15 קמ"ש.
לפחות 	  הרכב  מהירות  את  האט 

מכ-40 קמ"ש.
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מגביל מהירות משתנה )ASLD( )אם קיים(
כדי להגדיר הגבלת מהירות:

לחץ פעמיים על הכפתור ASLD שעל . 1
גלגל ההגה כדי להפעיל את המערכת.

באפשרותך להגדיר מגבלת מהירות כאשר 
אינך רוצה לעבור מהירות מסוימת.

אם אתה נוהג מעבר למהירות שהוגבלה, 
מערכת האזהרה תפעל )הגבלת המהירות 
תהבהב וצליל יישמע( עד שהרכב יחזור 

למהירות שהוגדרה.

הערה
כאשר מערכת הגבלת המהירות מופעלת, 
לא ניתן להפעיל את מערכת בקרת השיוט.

כדי לכבות את בקרת השיוט בצע את 
אחת מהפעולות שלהלן:

לחץ על לחצן ההפעלה/הכיבוי של בקרת 	 
השיוט )נורית החיווי של בקרת השיוט 

שבלוח המחוונים תכבה(.
סגור את מתג ההתנעה.	 

שתי פעולות אלה מבטלות את פעולת בקרת 
השיוט. אם ברצונך לחדש את פעולת בקרת 
 השיוט, חזור על הפעולות המופיעות בסעיף
"כדי לכוונן את מהירות בקרת השיוט" 

שבעמוד הקודם.
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	 B סוג 	 A סוג

הגבלת המהירות שהוגדרה תוצג. כדי לנהוג 
זמנית מעבר להגבלת המהירות שהוגדרה, 
חובה לשחרר את דוושת ההאצה ולאחר 
מכן ללחוץ עליה שוב במהירות. לאחר 
מכן הגבלת המהירות שהוגדרה תהבהב 
וצליל יישמע עד שמהירות הרכב תחזור 

להגבלת המהירות.

2 ..)-SET( הזז את הידית כלפי מטה
3 . )+RES( הזז את הידית כלפי מעלה

או כלפי מטה )SET -( ושחרר אותה 
במהירות הרצויה. הזז את הידית כלפי 
 )-SET( או כלפי מטה )+RES( מעלה
והחזק אותה במצב זה. המהירות תעלה 

או תרד ב-10 קמ"ש.
הזז את הידית כלפי מעלה )RES+( או 
כלפי מטה )SET-( ושחרר אותה מיד. 

המהירות תעלה או תרד ב-1 קמ"ש.
הגבלת המהירות שהוגדרה תופיע בלוח 

המחוונים.

	 B סוג 	 A סוג

נורית החיווי של מגביל המהירות תידלק.
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	 B סוג 	 A סוג

זהירות
המחוון "---" יהבהב אם יש בעיה 

במערכת הגבלת המהירות.
במקרה זה, אנו ממליצים לבדוק את 
המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.

כדי לכבות את מגביל המהירות, בצע 
את אחת מהפעולות שלהלן:

לחץ על מתג השיוט.	 
סגור את מתג ההתנעה.	 

אם אתה לוחץ פעם אחת על מתג הביטול, 
הגבלת המהירות שהוגדרה תתבטל, אולם 
היא לא תכבה את המערכת. אם ברצונך 
לאפס את הגבלת המהירות, הזז את הידית 
 )-SET( או כלפי מטה )+RES( כלפי מעלה

למהירות הרצויה.

הערה
בעת לחיצה על דוושת ההאצה לכדי 	 

מהירות  מ-50% ממהלכה,  פחות 
הרכב לא תעבור את הגבלת המהירות 

שהוגדרה.
ן 	  ו ממנגנ הנשמע  נקישה  רעש 

ה"קיק-דאון" במהלך לחיצה מלאה 
על דוושת ההאצה הוא תופעה רגילה.
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מערכת אזהרת מעבר נתיב )LDWS( )אם קיימת(
)המשך(

אם רכבך מצויד בחלון כהה או בסוגים 	 
אחרים של ציפוי ואביזר על השמשה 
 LDWS-הקדמית, ייתכן שמערכת ה

לא תפעל כהלכה.
אל תאפשר למים או לנוזלים לבוא 	 

 LDWS-במגע עם חיישן מערכת ה
אחרת הדבר עלול לגרום נזק לחיישן.

 	 LDWS-אל תסיר את חלקי מערכת ה
ואל תגרום נזק לחיישן על ידי פגיעה 

חזקה בו.
אל תניח חפצים המשקפים אור על 	 

לוח המכשירים.
גורמים שונים עלולים להשפיע על 	 

פעולת מערכת ה-LDWS )כולל 
תנאים סביבתיים(. באחריות הנהג 
לשים לב לדרך ולשמור על הרכב 

בתוך נתיבו בכל רגע.

אזהרה
נקוט את פעולות הזהירות שלהלן 
בעת השימוש במערכת אזהרת מעבר 

:)LDWS( נתיב
מערכת ה-LDWS היא מערכת עזר 	 

בלבד. שים לב לתנאי הדרך במהלך 
הנהיגה כאשר ה-LDWS מופעלת. 

באחריות הנהג לשלוט על הרכב.
בדוק תמיד את תנאי הדרך. מערכת 	 

ה-LDWS אינה משנה את נתיב 
הנסיעה של הרכב.

אין לסובב את גלגל ההגה באופן 	 
 LDWS-ה פתאומי אם מערכת 
מזהירה אותך כאשר רכבך יוצא 

מהנתיב.
אם החיישן לא יכול לזהות את הנתיב 	 

או אם מהירות הרכב אינה עולה 
 LDWS-על 60 קמ"ש, מערכת ה
לא יכולה לעדכן אותך כאשר הרכב 

יוצא מהנתיב.
)המשך(

מערכת אזהרת מעבר נתיב זו מזהה את 
הנתיב בעזרת חיישנים על השמשה הקדמית 
ומזהירה אותך כאשר הרכב יוצא מהנתיב.



נהיגה ברכבך

5-38

קו נתיב זוהה 	

קו נתיב לא זוהה 	

אם המערכת מזהה שרכבך יוצא מהנתיב 
כאשר מערכת ה-LDWS מופעלת ומהירות 
הרכב עולה על 60 קמ"ש, האזהרה מופעלת 

כדלקמן:

כדי לבטל:
 LDWS-מערכת ה ;LDWS לחץ על הלחצן
אינה פועלת. המחוון שבלוח המחוונים 

נדלק. )חום-צהוב(

LDWS-הפעלת מערכת ה
	 A סוג

	 B סוג

כדי להפעיל:
מערכת ה-LDWS פועלת כאשר המפתח 

במצב ON )פועל(.
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מערכת ה-LDWS לא תפעל כאשר:
הנהג מפעיל את פנסי האיתות כדי לעבור 	 

נתיב, או מפעיל את מהבהבי החירום.
נהיגה על קו הנתיב.	 

הערה
הפעל תמיד את פנסי האיתות בעת 

מעבר נתיב.

מחוון אזהרה
	 A סוג

	 B סוג

אם יש תקלה במערכת ה-LDWS, מחוון 
האזהרה הצהוב נדלק ומציין שמערכת 
ה-LDWS אינה פועלת כהלכה. אנו ממליצים 
לך להביא את רכבך למרכז שירות מורשה 

יונדאי לצורך בדיקת המערכת.

שמאל 	 ימין 	

אזהרת מעבר נתיב 	

אזהרה חזותית. 1
אם אתה יוצא מהנתיב, קו הנתיב שאתה 

.LCD-חוצה יהבהב בצבע צהוב בצג ה
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 ACTIVE ECO מערכת
)אם קיימת(

Active ECO הפעלת

Active ECO מסייעת בשיפור תצרוכת 
הדלק על ידי שליטה על המנוע. מכל מקום 
תצרוכת הדלק עשויה להשתנות בהתאם 

לסגנון הנהיגה של הנהג ותנאי הדרך.
 	 ,Active ECO בעת לחיצה על הכפתור

מחוון ה-ECO )ירוק( יידלק כדי להראות 
שה-Active ECO בפעולה.

)המשך(
הטמפרטורה שסביב המראה הפנימית 	 

גבוהה מדי בגלל קרני שמש ישירות.
הנתיב רחב מאוד או צר מאוד.	 
השמשה הקדמית מכוסה באדים כתוצאה 	 

מלחות האוויר שבתוך הרכב.
צל נופל על קו הנתיב.	 
קיים סימן הנראה כמו קו נתיב.	 
קיים מבנה הפרדה כגון גדר הפרדה מבטון.	 
המרחק עד הרכב שלפניך קצר מאוד או 	 

שהרכב שלפניך מכסה את קו הנתיב.
הרכב רועד בחוזקה בגלל תנאי הדרך.	 
מספר הנתיבים עולה או יורד או שקווי 	 

הנתיב חוצים זה את זה.
הנחת חפץ כלשהו על לוח המכשירים.	 
נהיגה כאשר השמש לפניך.	 
נהיגה באזורים בשיפוצים.	 
יש יותר משני קווי נתיב.	 

תשומת לב הנהג
מערכת ה-LDWS עשויה שלא להזהיר 
אותך גם אם הרכב יוצא מהנתיב, או עלולה 
להזהיר אותך גם כאשר הרכב אינו יוצא 

מהנתיב כאשר:
לא ניתן לזהות את הנתיב בגלל שלג, 	 

גשם, כתם, שלולית או גורמים אחרים.
עוצמת האור בחוץ משתנה בפתאומיות, 	 

לדוגמה בעת כניסה/יציאה ממנהרה.
הפנסים הראשיים לא פועלים בלילה או 	 

במנהרה או כאשר עוצמת האור נמוכה.
קשה לזהות את צבע סימון הנתיב שעל 	 

הכביש או אם קו הנתיב פגום או לא ברור.
נהיגה בשיפוע או בעקומה.	 
אור כגון פנס רחוב, אור השמש או רכב 	 

מתקרב משתקף על המים שעל הכביש.
העדשה או השמשה הקדמית מכוסות 	 

בעצם זר.
החיישן לא יכול לזהות את הנתיב בגלל 	 

ערפל, גשם כבד או שלג כבד.
)המשך(
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מתג מעביר כוח PTO )אם קיים(
PTO-כדי לכבות את מערכת ה

לחץ על דוושת המצמד. לחץ על מתג . 1
ה-PTO במצב OFF. לאחר מכן, הורד 

לאט את רגלך מדוושת המצמד.
ודא שמחוון ה-PTO שבלוח המחוונים כבה.. 2

מתג PTO זה )מעביר כוח( מאפשר להעביר 
כוח מתיבת ההילוכים.

PTO-כדי להפעיל את מערכת ה
עצור את הרכב. לאחר מכן הפעל את . 1

בלם החניה.
לחץ על דוושת המצמד כדי לנתק את . 2

העברת הכוח. המתן 2-3 שניות. לחץ 
על מתג ה-PTO במצב ON. לאחר מכן, 
הורד לאט את רגלך מדוושת המצמד.

 ודא שמחוון ה-PTO שבלוח המחוונים . 3
נדלק.

כאשר Active ECO מופעלת, היא אינה 	 
כבה גם לאחר התנעת המנוע מחדש. 
כדי לכבות את המערכת, לחץ שוב על 

.Active ECO-הלחצן ה
אם מערכת ה-Active ECO כבויה, היא 	 

.ECO תחזור למצב

 Active ECO-כאשר מערכת ה
מופעלת:

מהירות הרכב עשויה לרדת.	 
בעת נסיעה בעלייה, ייתכן שתחוש בשינוי 	 

במומנט המנוע.

הגבלת פעולת מערכת 
:Active ECO-ה

אם התנאים שלהלן מתקיימים כאשר מערכת 
ה-Active ECO פועלת, פעולת המערכת 
מוגבלת גם כאשר מחוון ה-ECO לא משנה 

את מצבו.
כאשר טמפרטורת נוזל הקירור נמוכה מדי:	 

המערכת תוגבל עד שביצועי המנוע ישובו 
להיות רגילים.

בעת נסיעה בעלייה:	 
המערכת תוגבל כדי לאגור כוח בעת 
נהיגה בעלייה כיוון שמומנט המנוע מוגבל.
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נהיגה חסכונית
אל תלחץ באופן קבוע על דוושת הבלם 	 

או המצמד. הדבר עשוי להגדיל את 
תצרוכת הדלק ולגרום לשחיקה מואצת 
של רכיבים אלה. כמו כן, נהיגה כאשר 
רגלך על דוושת הבלמים עלולה לגרום 
להתחממות הבלמים, לפגוע ביעילותם 

ולהשלכות קשות יותר.
שמור על הצמיגים שלך. נפח אותם בלחץ 	 

הניפוח המומלץ. לחץ ניפוח לא נכון, גבוה 
מדי או נמוך מדי, גורם לשחיקה מיותרת 
של סוליית הצמיג. בדוק את לחץ האוויר 

בצמיגים אחת לחודש לפחות.
ודא שהגלגלים מיושרים כהלכה. יישור לקוי 	 

עלול להיגרם על ידי פגיעה במדרכות או 
נהיגה מהירה מדי על כבישים משובשים. 
יישור לקוי גורם לשחיקה מהירה של 
הצמיג ועלול גם לגרום לבעיות אחרות 

וגם לעלייה בתצרוכת הדלק.

תצרוכת הדלק של רכבך תלויה בעיקר 
בסגנון הנהיגה שלך, במקומות שבהם 

אתה נוהג ומתי אתה נוהג.
כל אחד מגורמים אלה משפיע על מספר 
הקילומטרים שאתה יכול לנסוע על ליטר 
אחד של דלק. כדי להפעיל את רכבך בצורה 
החסכונית ביותר, השתמש בהמלצות הנהיגה 
שלהלן כדי לחסוך כסף בדלק ובתיקונים:

 נהג בצורה חלקה. האץ בצורה מתונה. 	 
אל תתחיל את הנסיעה במהירות או על ידי 
החלפת הילוכים תוך כדי לחיצה מלאה על 
דוושת ההאצה, ושמור על מהירות שיוט 
קבועה. אל תאיץ במהירות בין רמזורים. 
נסה להתאים את מהירותך לתנועה כדי 
שלא תצטרך להחליף הילוכים שלא לצורך. 
הימנע מנסיעה בעומסי תנועה ככל שהדבר 
אפשרי. שמור תמיד על מרחק ביטחון 
מכלי רכב אחרים כדי שתוכל להימנע 
מבלימה שלא לצורך. הדבר יפחית גם 

את שחיקת הבלמים.
נהג במהירות מתונה. ככל שמהירות 	 

הרכב עולה, כך הרכב צורך יותר דלק. 
נהיגה במהירות מתונה, במיוחד בדרכים 
מהירות, היא הדרך היעילה ביותר להפחית 

את תצרוכת הדלק.

אזהרה
כאשר העברת הכוח עדיין מחוברת, 	 

הפעלת מערכת ה-PTO עלולה לגרום 
נזק בלתי הפיך לממסרה.

 	 PTO-יש להפעיל את מערכת ה
במסגרת המומנט המרבי המותר.

הפעלת ה-PTO מעבר למומנט - 
המרבי המותר עלולה לגרום לנזק 
 PTO-בלתי הפיך לממסרת ה

ולתיבת ההילוכים.
לפני הפעלת מערכת ה-PTO, לחץ על 	 

 PTO-דוושת המצמד כאשר מתג ה
במצב OFF. )לתיבת הילוכים ידנית(.

ממסרת ה-PTO עלולה להינזק - 
ולצאת משליטה.
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אזהרה
הדממת המנוע בנסיעה

לעולם אל תדומם את המנוע בעת 
שיוט בירידות או כאשר הרכב בתנועה. 
מערכת הגה הכוח ומערכת הבלמים 
לא יפעלו כהלכה אשר המנוע אינו 
פועל. במקום זאת, אל תדומם את 
המנוע ושלב להילוך נמוך המתאים 
לאפקט בלימת המנוע. כמו כן, סגירת 
מתג ההתנעה במהלך הנהיגה עלולה 
להפעיל את נעילת גלגל ההגה ולגרום 
לאיבוד השליטה על ההגה וכתוצאה 

מכך לגרום לחבלה קשה או למוות.

אל תפעיל את המנוע במהירות נמוכה 	 
מדי או גבוהה מדי. נהיגה כאשר מהירות 
המנוע נמוכה מדי ובהילוך גבוה מדי 
גורמת לקפיצת המנוע. במקרה זה שלב 
להילוך נמוך יותר. הפעלת המנוע במהירות 
גבוהה מדי מתרחשת כאשר מהירות 
המנוע עוברת את מגבלת הבטיחות. 
ניתן למנוע זאת על ידי החלפת הילוכים 

במהירויות המומלצות.
השתמש במיזוג האוויר שלך בצורה 	 

חסכונית. מערכת מיזוג האוויר מופעלת 
פוגעת  הפעלתו  לכן  המנוע  בכוח 

בתצרוכת הדלק.
פתיחת חלונות בעת נסיעה במהירויות 	 

גבוהות עלולה לפגוע בתצרוכת הדלק.
תצרוכת הדלק נפגעת כאשר נושבות 	 

רוחות צד או רוחות חזית. כדי לסייע בקיזוז 
 הפסד זה, האט בעת נהיגה בתנאים אלה.

שמירה על תקינות הרכב חשובה לחיסכון 
ולבטיחות. לכן, אנו ממליצים לך ליצור 
קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי 
כדי לבצע את הבדיקות ואת הטיפולים 

השוטפים.

שמור על רכבך במצב תקין. כדי לשפר 	 
את תצרוכת הדלק ולהפחית את עלויות 
האחזקה, שמור על רכבך בהתאם לתוכנית 
הטיפולים שבפרק 7. אם אתה נוהג ברכב 
בתנאים קשים, יש לבצע את תוכנית 
הטיפולים בתדירות גבוהה יותר )לקבלת 

פרטים, עיין בפרק 7(.
נקה את רכבך. יש לנקות את הרכב 	 

ולהרחיק חומרים משתכים כדי להאריך 
את חיי השירות שלו. חשוב מאוד לא 
לאפשר לבוץ, לכלוך קרח וכו' להצטבר 
בתחתית המרכב. משקל נוסף זה עלול 
לגרום לעלייה בתצרוכת הדלק וגם לגרום 

לשיתוך.
הסר מטען. אל תישא ברכבך מטען שלא 	 

לצורך. המשקל פוגע בתצרוכת הדלק.
אל תפעיל את המנוע במצב סרק מעבר 	 

לדרוש. אם אתה ממתין )ולא בנסיעה(, 
דומם את המנוע והתנע אותו שוב רק 

כאשר אתה מוכן לצאת לדרך.
זכור, רכבך אינו דורש חימום ממושך. 	 

לאחר התנעת המנוע, הנח לו לפעול 
למשך 10 עד 20 שניות לפני שילוב הילוך. 
מכל מקום, במזג אוויר קר אפשר למנוע 

להתחמם קצת יותר.
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תנאי נהיגה מיוחדים
אזהרה

סחרור הצמיגים
אל תסחרר את הגלגלים, במיוחד 
במהירויות העולות על 56 קמ"ש. 
סחרור הגלגלים במהירויות גבוהות 
כאשר הרכב עומד במקומו עלול לגרום 
להתחממות הצמיג וכתוצאה מכך לגרום 

נזק לצמיג ולפגיעה בעוברי אורח.

מידע  
יש לכבות את מערכת ה-VDC )אם קיימת( 

לפני חילוץ הרכב.

חילוץ רכב תקוע
אם עליך לחלץ רכב התקוע בשלג, חול או 
בוץ, סובב תחילה את גלגל ההגה ימינה 
ושמאלה כדי לפנות את האזור שסביב 
הגלגלים הקדמיים. לאחר מכן שלב להילוך 
ראשון ואחורי שוב ושוב )כלי רכב בעלי 
תיבת ההילוכים ידנית(. אל תפעיל את 
המנוע במהירות גבוהה מדי ונסה לסחרר 
כמה שפחות את הגלגלים. אם אתה עדיין 
תקוע לאחר כמה ניסיונות, גרור את הרכב 
כדי לא לגרום להתחממות המנוע ונזק 

אפשרי לתיבת ההילוכים.

הערה
ניסיונות ממושכים לחלץ את הרכב עלולים 
לגרום להתחממות המנוע, נזק או תקלה 

לתיבת ההילוכים ונזק לצמיגים.

תנאי נהיגה מסוכנים
בעת נהיגה בתנאי נהיגה מסוכנים כגון במים, 
שלג, קרח, בוץ, חול או סכנות אחרות, פעל 

בהתאם להמלצות שלהלן:
נהג בזהירות ושמור על מרחק בלימה 	 

גדול יותר.
הימנע מבלימה או מפעולת היגוי פתאומית.	 
אם הרכב נתקע בשלג, בוץ או חול, 	 

השתמש בהילוך שני. האץ לאט כדי 
למנוע סבסוב הגלגלים המניעים.

השתמש בחול, אבני מלח, שרשראות 	 
צמיגים או חומר לא מחליק אחר מתחת 
לגלגלים המניעים כדי לשפר את האחיזה 
כאשר הרכב תקוע בקרח, שלג או בוץ.
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נהיגה בלילה
כיוון שנהיגת לילה טומנת בחובה יותר 
סכנות בהשוואה לנהיגה ביום, להלן כמה 

עצות חשובות שעליך לזכור:
האט ושמור על מרחק בינך ובין כלי 	 

רכב אחרים; יהיה לך קשה יותר לראות 
בלילה, במיוחד באזורים שאינם מוארים 

בתאורת רחוב.
כוונן את המראות שלך כדי להפחית את 	 

הסנוור מהפנסים הראשיים של כלי רכב 
אחרים.

נקה את הפנסים הראשיים שלך וכוונן אותם 	 
כהלכה אם רכבך אינו מצויד בפעולת כוונון 
אוטומטית של הפנסים הראשיים. פנסים 
ראשיים מלוכלכים או שאינם מכווננים 

כהלכה יקשו עליך לראות בלילה.
בפנסים 	  ישירה  הימנע מהתבוננות 

הראשיים של כלי רכב המתקרבים אליך. 
אתה עלול לאבד את הראייה באופן זמני 
ויחלפו כמה שניות עד שעיניך יתרגלו 

שוב לחשכה.

פנייה חלקה
הימנע מבלימה או מהחלפת הילוכים בפניות, 
במיוחד כאשר הכבישים רטובים. יש לבצע 
פניות תמיד תוך כדי האצה עדינה. אם תפעל 
בהתאם להמלצות אלה, שחיקת הצמיג 

תהיה מינימלית.

אזהרה
אם רכבך נתקע בשלג, בוץ, חול וכו', 
אתה יכול לנסות לחלצו על ידי הזזתו 
קדימה ואחורה. אל תנסה לבצע פעולה 
זו אם יש אנשים או עצמים סביב הרכב. 
במהלך פעולת החילוץ הרכב עלול 
לנוע לפנים או לאחור בפתאומיות 
תוך כדי היחלצותו, לגרום לחבלה או 
נזק לאנשים או עצמים הנמצאים לידו.

אזהרה
ABS

אל "תפמפם" את דוושת הבלמים 
.ABS ברכב עם
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נהיגה באזורים מוצפים
הימנע מנהיגה באזורים מוצפים אלא אם 
כן אתה בטוח שגובה המים אינו עולה על 
חלקו התחתון של טבור הגלגל. חצה את 
המים לאט. שמור על מרחק עצירה מספיק 

גדול כיוון שביצועי הבלמים ישתנו.
לאחר חציית המים, יבש את הבלמים על ידי 
הפעלתם בעדינות כמה פעמים כאשר הרכב 

נע לאט.

נהיגה בשטח
נהג בזהירות בשטח כיוון שרכבך עלול להינזק 
מאבנים או משורשי עצים. הכר את תנאי 
השטח שבו אתה נוהג לפני הכניסה אליו.

אם לדעתך הבלמים נרטבו, הפעל אותם 	 
קלות במהלך הנהיגה עד שהבלמים יחזרו 

לפעולה רגילה.

נהיגה בגשם
גשם וכבישים רטובים הופכים את הנהיגה 
למסוכנת, במיוחד אם אינך מוכן לכביש 
החלקלק. להלן כמה דברים שעליך לזכור 

בעת נהיגה בגשם:
גשם כבד יקשה עליך לראות ויגדיל את 	 

המרחק הדרוש לעצירת רכבך, לכן האט.
ודא שמגבי השמשה הקדמית תקינים. 	 

החלף את להבי המגבים של השמשה 
הקדמית כאשר אתה מבחין בפסים או 
באזורים שאינם מנוגבים על השמשה 

הקדמית.
אם הצמיגים שלך אינם במצב תקין, 	 

עצירה מהירה על כביש רטוב עלולה 
לגרום להחלקה ולגרום לתאונה. ודא 

שהצמיגים שלך תקינים.
הפעל את הפנסים הראשיים שלך כדי 	 

להקל על אחרים לראות אותך.
נהיגה מהירה מדי על שלוליות מים עלולה 	 

להשפיע על הבלמים שלך. אם אתה חייב 
לחצות שלוליות, נסה לחצות אותן לאט.
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דלק, נוזל קירור מנוע ושמן מנוע:
נהיגה במהירות גבוהה צורכת יותר דלק 
מאשר נהיגה בתוך שטח בנוי. אל תשכח 
לבדוק את נוזל קירור המנוע ואת שמן המנוע.

רצועת הינע:
רצועת הינע משוחררת או פגומה עלולה 

לגרום להתחממות המנוע.

אזהרה
צמיגים שבהם לחץ הניפוח גדול 	 

מדי או נמוך מדי פוגעים בהתנהגות 
ובשליטה על הרכב; כשל פתאומי של 
הצמיג עלול לגרום לתאונות, לחבלות 
ואף למוות. בדוק תמיד את לחץ ניפוח 
הצמיגים לפני התחלת הנסיעה. 
לקבלת לחצי ניפוח הצמיגים הנכונים, 

עיין בפרק 8 "צמיגים וגלגלים".
נהיגה עם צמיגים ללא סוליה או 	 

בעלי סוליה שחוקה היא מסוכנת. 
לגרום  צמיגים שחוקים עלולים 
לאיבוד השליטה על הרכב, לתאונות, 
לחבלה ואף למוות. יש להחליף 
צמיגים שחוקים בהקדם האפשרי 
ואין להשתמש בהם לנהיגה. בדוק 
תמיד את סוליית הצמיג לפני הנהיגה 
ברכבך. לקבלת מידע נוסף ומגבלות 
7 "צמיגים  עיין בפרק  הסוליה, 

וגלגלים".

נהיגה בכביש מהיר
צמיגים:

התאם את לחצי ניפוח הצמיגים בהתאם 
למפרט. לחצי ניפוח נמוכים יגרמו להתחממות 

ואפשרות לכשל הצמיגים.
הימנע משימוש בצמיגים שחוקים או פגומים 
העלולים לפגוע באחיזה או לגרום לכשל.

הערה
לעולם אל תעבור את לחץ הצמיג המרבי 

המופיע על הצמיגים.
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נהיגה בחורף
צמיגי שלג

אם אתה מתקין צמיגי שלג ברכבך, ודא 
שאלו צמיגים רדיאליים בעלי אותם מידות 
וקוד עומס של הצמיגים המקוריים. התקן 
את צמיגי השלג בכל ארבעת הגלגלים 
כדי לאזן את התנהגות רכבך בכל תנאי 
מזג האוויר. זכור שהאחיזה המתקבלת 
על ידי צמיגי השלג על כבישים יבשים לא 
תהיה גבוהה כמו זו המתקבלת מהצמיגים 
המקוריים של רכבך. עליך לנהוג בזהירות 
גם כאשר הכבישים נקיים. בדוק עם הצמיגאי 

את ההמלצות למהירות המרבית.

אזהרה
מידות צמיג שלג

צמיגי השלג יהיו זהים בגודלם ובסוגם 
לאלה של הצמיגים המקוריים של הרכב. 
אחרת, הדבר עלול להשפיע משמעותית 
על הבטיחות ועל ההתנהגות של רכבך.

אל תתקין צמיגי מסמרים בלי לבדוק תחילה 
את תקנות החוק המקומיות המגבילות את 

השימוש בהם.

תנאי שלג וקרח
ייתכן שעליך  כדי לנהוג בשלג עמוק, 
יהיה להשתמש בצמיגי שלג או להתקין 
שרשראות שלג על הצמיגים שלך. אם עליך 
להשתמש בצמיגי שלג, עליך יהיה לבחור 
בצמיגים הזהים במידותיהם ובסוגם לצמיגים 
המקוריים. אחרת הדבר עלול להשפיע 
משמעותית על בטיחות והתנהגות רכבך. 
יתר על כן, נהיגה במהירות גבוהה, האצה 
חדה, בלימה פתאומית ופנייה חדה הן 

פעולות מסוכנות מאוד.
במהלך ההאטה, השתמש בבלימת המנוע 
באופן מלא. בלימה פתאומית על כבישים 
מושלגים או קפואים עלולה לגרום להחלקה. 
עליך לשמור מרחק מספיק גדול מהרכב 
שלפניך. כמו כן, הפעל את הבלמים בעדינות. 
התקנת שרשראות שלג על הצמיג תגדיל 
את כוח ההנעה אולם לא תמנע החלקות צד.

מידע  
שרשראות שלג אינן מותרות לשימוש במדינות 
מסוימות. בדוק את החוק במדינה לפני 

התקנת שרשראות שלג.

ככל שתנאי מזג האוויר קשים יותר בחורף כך 
גדלות השחיקה ובעיות אחרות. כדי להפחית 
את הבעיות בנהיגת חורף למינימום, עליך 

לפעול בהתאם להמלצות שלהלן:
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התקנת השרשראות
בעת התקנת השרשראות, פעל בהתאם 
להוראות היצרן והדק אותן ככל הניתן. 
נהג לאט לאחר התקנת השרשראות. אם 
אתה שומע שהשרשראות פוגעות בגוף 
או בשלדה, עצור והדק אותן. אם הן עדיין 
יוצרות מגע, האט עד לעצירה. הסר את 
השרשראות מיד לאחר התחלת הנסיעה 

בכבישים נקיים.

אזהרה
התקנת שרשראות

בעת התקנת שרשראות שלג, החנה את 
הרכב על משטח ישר הרחק מהתנועה. 
הפעל את מהבהבי החירום והצב את 
משולש האזהרה מאחורי רכבך. העבר 
 P תמיד את תיבת ההילוכים למצב
)חניה(, הפעל את בלם החניה ודומם את 
המנוע לפני התקנת שרשראות השלג.

בעת שימוש בשרשראות שלג, חבר אותן 
אל הגלגלים המניעים כדלקמן:

2WD : גלגלים אחוריים

זהירות
ודא ששרשראות השלג מתאימות 	 

במידותיהן ובסוגן לצמיגים שלך. 
שרשראות שלג לא מתאימות עלולות 
לגרום נזק לגוף הרכב ולמתלה שלא 
יכוסה במסגרת אחריות היצרן 
על רכבך. כמו כן, ווי החיבור של 
שרשראות השלג עלולים להיפגע 
כתוצאה ממגע עם רכיבי הרכב 
ולגרום לשחרור שרשראות השלג 
מהצמיג. ודא ששרשראות השלג 

."S" דירוג SAE הן מסוג
בדוק תמיד את התקנת השרשראות 	 

לאחר נסיעה למרחק של 0.5 עד 
בטיחות  את  לוודא  כדי  ק"מ   1
התקנתן. הדק או התקן מחדש את 

השרשראות אם הן השתחררו.

שרשראות שלג

כיוון שדופנות הצמיגים הרדיאליים דקות 
יותר, הן עלולות להינזק על ידי התקנה 
של שרשראות שלג מסוימות. לכן, מומלץ 
להשתמש בצמיגי שלג במקום בשרשראות 
שלג. אל תתקין שרשראות שלג על כלי רכב 
המצוידים בגלגלי אלומיניום; שרשראות 
שלג עלולות לגרום נזק לגלגלים. אם אתה 
חייב להשתמש בשרשראות שלג, השתמש 
בשרשראות תיל בעובי עד 15 מ"מ. נזק 
הנגרם לרכבך כתוצאה משימוש לא נכון 
בשרשראות שלג אינו מכוסה במסגרת 

אחריות היצרן על רכבך.
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החלף את השמן לשמן חורף אם יש 
צורך בכך.

בתנאי אקלים מסוימים מומלץ להשתמש 
בשמן חורף בעל צמיגות נמוכה יותר למזג 
אוויר קר. לקבלת המלצות, עיין בפרק 8. 
אם אינך בטוח באיזה שמן חורף עליך 
להשתמש, אנו ממליצים לך לפנות למרכז 

שירות מורשה יונדאי.

בדוק את המצתים ואת מערכת ההצתה
כמתואר  שלך  המצתים  את  בדוק 
בפרק 7 והחלף אותם אם יש צורך בכך. 
כמו כן, בדוק את כל חוטי ההצתה ואת 
הרכיבים כדי לוודא שהם אינם סדוקים, 

בלויים או פגומים בכל צורה שהיא.

אזהרות לנהיגת חורף
השתמש בנוזל קירור על בסיס אתילן 

גליקול באיכות גבוהה.
רכבך מגיע כאשר מערכת הקירור מכילה 
נוזל קירור על בסיס אתילן גליקול באיכות 
גבוהה. זהו הסוג היחיד של נוזל קירור 
שבו יש להשתמש כיוון שהוא מונע שיתוך 
במערכת הקירור, מסכך את משאבת המים 
ומונע קפיאה. זכור להחליף או למלא נוזל 
קירור בהתאם לתוכנית הטיפולים שבפרק 7. 
לפני החורף, בדוק את נוזל הקירור כדי 
להבטיח שנקודת הקפיאה שלו מתאימה 

לטמפרטורות הצפויות במהלך החורף.

בדוק את המצבר ואת הכבלים
החורף מציב מגבלות נוספות על מערכת 
המצבר. בדוק חזותית את המצבר ואת 
הכבלים כמתואר בפרק 7. אנו ממליצים 
לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה 

יונדאי.

אזהרה
שרשראות שלג

ג 	  של ת  בשרשראו ש  מו השי
על  משמעותית  להשפיע  עלול 

התנהגות הרכב.
על 	  העולה  במהירות  תנהג  אל 

30 קמ"ש או מעבר להגבלת המהירות 
המומלצת של היצרן, הנמוך מביניהן.

נהג בזהירות והיזהר ממהמורות, 	 
בורות, פניות חדות וסכנות אחרות 
בדרך העלולות לגרום לקפיצת הרכב.

הימנע מפניות חדות או מבלימה 	 
הגורמת לנעילת הגלגלים.

הערה
שרשראות בגודל לא מתאים או שאינן 	 

מותקנות כהלכה עלולות לגרום נזק 
לצינורות הבלמים, למתלים, לגוף 

ולגלגלים.
עצור והדק את השרשראות אם אתה 	 

שומע שהן פוגעות ברכב.



5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

5-51

5

בך
רכ

 ב
גה

הי
נ

הצטייד בציוד חירום
עליך להצטייד בציוד חירום בהתאם לחומרת 
מזג האוויר. ייתכן שתרצה לשאת איתך 
פריטים מסוימים כגון שרשראות שלג, רצועות 
או שרשראות גרירה, פנס, זיקוקי סימון, 
חול, את חפירה, כבלי התנעה, מגרדת 
קרח מהחלונות, כפפות, מטלית, סרבל, 

שמיכה וכו'.

אל תאפשר לבלם החניה לקפוא
בתנאים מסוימים, בלם החניה שלך עלול 
זו  לקפוא כאשר הוא מופעל. תופעה 
מתרחשת בדרך כלל כאשר שלג או קרח 
מצטברים סביב או ליד הבלמים האחוריים או 
אם הבלמים רטובים. אם יש סכנה לקפיאת 
בלם החניה, הפעל אותו זמנית בלבד כאשר 
אתה משלב את ידית ההילוכים להילוך ראשון 
או אחורי וחסום את הגלגלים האחוריים 
כדי שהרכב לא ידרדר. לאחר מכן שחרר 

את בלם החניה.

אל תאפשר לקרח ולשלג להצטבר 
בתחתית המרכב

בתנאים מסוימים, שלג וקרח עלולים להצטבר 
מתחת לפגושים ולהפריע לפעולת ההיגוי. 
בעת נהיגה בחורף בתנאי מזג אוויר קשים 
כאשר תופעה זו עלולה להתרחש, עליך 
לבדוק באופן קבוע את תחתית המרכב כדי 
לוודא שהגלגלים הקדמיים ורכיבי מערכת 

ההיגוי נעים בצורה חופשית.

כדי למנוע קפיאת מנעולים
כדי למנוע את קפיאת המנעולים, התז 
נוזל הפשרה מאושר או גליצרין אל תוך 
פתח המפתח. אם אחד המנעולים מכוסה 
בקרח, התז נוזל מאושר למניעת קפיאה 
כדי להסיר את הקרח. אם חלקו הפנימי 
של המנעול קפוא, תוכל להפשירו על ידי 
שימוש במפתח מחומם. היזהר בעת הטיפול 

במפתח מחומם כדי למנוע חבלה.

השתמש בנוזל שטיפת שמשות 
העמיד בפני קפיאה

כדי למנוע את קפיאת נוזל שטיפת השמשות, 
הוסף נוזל מאושר למניעת קפיאה בהתאם 
להוראות שעל המכל. נוזל למניעת קפיאה 
זמין במרכז שירות מורשה יונדאי וברוב 
חנויות חלפי הרכב. אין להשתמש בנוזל 
קירור למנוע או בסוגים אחרים של נוזל 
למניעת קפיאה כיוון שהם עלולים לגרום 

נזק לגימור הצבע.
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גרירת גרור
זהירות

גרירת גרור בצורה לא נכונה עלולה 	 
לגרום נזק לרכבך וכתוצאה מכך 
לגרום לתיקונים יקרים שאינם מכוסים 
במסגרת האחריות שלך. כדי לגרור 
גרור כהלכה, פעל בהתאם לעצות 

שבפרק זה.
על הנהג לבדוק את שדה הראייה 	 

לאחור, החסום על ידי תא המטען, 
במהלך נסיעה לאחור. אם אינך בטוח, 
עליך לבקש מאדם נוסף לבדוק את 

שדה הראייה לאחור ולכוון אותך.

אזהרה
נקוט את אמצעי הזהירות שלהלן:

אם אינך משתמש בציוד הנכון ו/או 	 
נוהג בצורה לא נכונה, אתה עלול 
לאבד את השליטה על הרכב בעת 
גרירת גרור. לדוגמה, אם הגרור כבד 
מדי, ביצועי הבלמים עלולים להיפגע. 
אתה ונוסעיך עלולים להיפגע בצורה 
קשה או קטלנית. גרור גרור רק אם 
פעלת בהתאם למפורט בפרק זה.

לפני הגרירה, ודא שמשקל הגרור 	 
הכולל, שהמשקל הכולל של הרכב 
הגורר והגרור, המשקל הכולל על 
הרכב הגורר, המשקל הכולל על הסרן 
והעומס על וו הגרירה הם במסגרת 

המגבלות.

אם אתה שוקל לגרור גרור עם רכבך, עליך 
לבדוק תחילה את דרישות החוק עם משרד 
התחבורה שבמדינתך. כיוון שהחוק משתנה, 
הדרישות לגרירת גרורים, כלי רכב או סוגים 
אחרים של כלי רכב או מתקנים עשויות 
להיות שונות. לקבלת פרטים נוספים, פנה 
למרכז שירות מורשה יונדאי לפני הגרירה.
זכור שגרירת גרור שונה מנהיגה ברכב 
בעצמך. גרירה גורמת לשינוי ההתנהגות, 
העמידות ותצרוכת הדלק. גרירה בטוחה 
ומוצלחת דורשת ציוד מתאים ושימוש נכון 
בציוד זה. נזק הנגרם לרכבך כתוצאה מגרירה 
לא נכונה של גרור אינו מכוסה במסגרת 

אחריות היצרן על רכבך.
פרק זה מכיל עצות רבות וחשובות וכללי 
בטיחות שנבדקו לאורך זמן. רבים מהם 
חשובים לבטיחותך ולבטיחות נוסעיך. קרא 

פרק זה בעיון לפני גרירת גרור.
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חיווט מוט גרירה )אם קיים(
בעת חיבור רתמת חיווט מקורית לוו הגרירה 
ונסיעה לאחור, מערכת העזר לחניה האחורית 
)PDC( המקורית כבה )רק בכלי רכב בעלי 

מחבר מוכן מראש(.

רכיבי משיכת העומס כגון המנוע, תיבת 
והצמיגים  ההילוכים, מכללי הגלגלים 
מאולצים לעבוד קשה יותר כדי להתמודד 
עם המשקל הנוסף. המנוע צריך לפעול 
במהירויות גבוהות יותר ובעומסים גדולים 
יותר. עומס נוסף זה מייצר חום נוסף. הגרור 
גם מגדיל משמעותית את ההתנגדות לרוח 

ואת דרישות המשיכה.

רכבך יכול לגרור גרור. כדי לזהות את יכולת 
הגרירה של רכבך, עליך לקרוא את המידע 
שבסעיף "משקל גרור" שבהמשך פרק זה.

זכור שגרירת גרור שונה מנהיגה ברכב 
בעצמך. גרירה גורמת לשינוי ההתנהגות, 
העמידות ותצרוכת הדלק. גרירה בטוחה 
ומוצלחת דורשת ציוד מתאים ושימוש נכון 

בציוד זה.

פרק זה מכיל עצות רבות וחשובות וכללי 
בטיחות שנבדקו לאורך זמן. רבים מהם 
חשובים לבטיחותך ולבטיחות נוסעיך. קרא 

פרק זה בעיון לפני גרירת גרור.
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הערה
בלם הגרור יותקן על נקודה קבועה בוו 

הגרירה.

בלמי גרור
אם הגרור מצויד במערכת הבלמים, ודא 
שהיא עומדת בתקנות החוק במדינתך 

ושהיא מותקנת ופועלת כהלכה.
אם משקל הגרור שלך עולה על המשקל 
המרבי המותר ללא בלמי גרור, עליך לצייד 
את הגרור בבלמים נפרדים. זכור לקרוא 
ולפעול בהתאם להוראות בלמי הגרור כדי 
שתוכל להתקין, לכוונן ולשמור על הבלמים 

כהלכה.
אל תתחבר ואל תבצע שינויים במערכת 	 

הבלמים של רכבך.

אזהרה
אין להשתמש בגרור עם בלמים משלו 
אלא אם כן אתה בטוח לגמרי שהתקנת 
את מערכת הבלמים כהלכה. זו אינה 
משימה לחובבים. פנה לחברה מנוסה 
המתמחה בטיפול בגרורים לביצוע 

עבודה זו.

שרשראות בטיחות )אם קיימות(
עליך לחבר תמיד את השרשראות בין רכבך 
ובין הגרור. העבר את שרשראות הבטיחות 
מתחת לוו הגרירה של הגרור כדי שהוא 
לא ייפול על הכביש אם הוא מתנתק מוו 

הגרירה של רכבך.
יצרן וו הגרירה או יצרן הגרור יספקו הוראות 
בדבר שרשראות הבטיחות. פעל בהתאם 
להמלצת היצרן לחיבור שרשראות הבטיחות. 
השאר תמיד מעט חופש כדי שתוכל לפנות 
עם הגרור שלך. כמו כן, לעולם אל תאפשר 
לשרשראות הבטיחות להיגרר על פני הקרקע.
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נסיעה לאחור
אחוז בתחתית גלגל ההגה בעזרת יד אחת. 
לאחר מכן, כדי להפנות את הגרור שמאלה, 
הזז את ידך שמאלה. כדי להפנות את הגרור 
ימינה, הזז את ידך ימינה. סע לאחור תמיד 
לאט ואם הדבר אפשרי, בקש מאדם נוסף 

שיכוון אותך.

פנייה
בעת נסיעה בפנייה עם גרור, בצע פניות 
רחבות יותר מהרגיל. עשה זאת כדי שהגרור 
לא יפגע בשוליים, במדרכות, בתמרורים, 
בעצים או בעצמים אחרים. הימנע מביצוע 
תמרונים פתאומיים או קופצניים. אותת 

מבעוד מועד.

שמירת מרחק
שמור על מרחק כפול לפחות מהרכב שלפניך 
בהשוואה לנהיגה ללא גרור. הדבר יסייע לך 
להימנע ממצבים הדורשים בלימת חירום 

ופניות פתאומיות.

עקיפה
תזדקק למרחק עקיפה גדול יותר בעת 
גרירת גרור. כמו כן, כיוון שאורך הרכב 
גדל, תצטרך לעקוף עוד את הרכב הנעקף 

לפני שתוכל לחזור לנתיב שלך.

נהיגה עם גרור
גרירת גרור דורשת ניסיון במידה מסוימת. 
לפני היציאה לדרך, אתה חייב להכיר את 
הגרור שלך. הכר את תחושת ההתנהגות 
והבלימה עם המשקל הנוסף של הגרור. 
כמו כן, זכור תמיד שהרכב שאתה נוהג בו 
כעת הוא ארוך יותר ולא מגיב כפי שהיה 

מגיב רכבך לבדו.
לפני התחלת הנסיעה, בדוק את וו הגרירה 
ואת המשטח, שרשראות הבטיחות, מחברי 
חשמל, אורות, צמיגים וכוונון המראות. 
אם הגרור מצויד בבלמים חשמליים, התחל 
בנסיעה והפעל את בקר בלמי הגרור בעזרת 
ידך כדי לוודא שהבלמים פועלים. הדבר 
יאפשר לך לבדוק במקביל את החיבור 

החשמלי.
במהלך הנסיעה שלך, בדוק מעת לעת כדי 
להיות בטוח שהעומס מאובטח ושהאורות 

ובלמי הגרור עדיין עובדים.
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נהיגה בשיפועים
האט ושלב להילוך נמוך יותר לפני שתתחיל 
לרדת בירידה ארוכה או תלולה. אם לא 
תוריד הילוך, אתה עלול להשתמש בבלמים 
שלך יותר מדי עד שהם יתחממו ולא יפעלו 

עוד ביעילות. 
בעת נסיעה בעלייה ארוכה, הורד הילוך 
והאט את מהירות הנסיעה לכ-70 קמ"ש 
כדי להפחית את הסיכוי להתחממות המנוע 

ותיבת ההילוכים.
אם הגרור שלך שוקל יותר מהמשקל המרבי 

המותר לגרור ללא בלמים.

אל תחבר את מערכת התאורה של הגרור 
ישירות אל מערכת התאורה של רכבך. 
השתמש רק ברתמת חיווט מאושרת לגרור.
מרכז שירות מורשה יונדאי יוכל לסייע לך 

בהתקנת רתמת חיווט.

אזהרה
אם לא תשתמש ברתמת חיווט מאושרת 
לגרור, אתה עלול לגרום נזק למערכת 
החשמל של הרכב ו/או לחבלה גופנית.

פנסי איתות בעת גרירת גרור
כאשר אתה גורר גרור, רכבך צריך להיות 
מצויד בפנסי איתות שונים ובחיווט נוסף. 
החצים הירוקים שבלוח המחוונים שלך 
יהבהבו כאשר אתה מפעיל את פנסי האיתות 
כדי לפנות או לעבור נתיב. אם פנסי הגרור 
מחוברים כהלכה, גם הם יהבהבו כדי להזהיר 
את הנהגים האחרים שאתה עומד לפנות, 

לעבור נתיב או לעצור.
בעת גרירת גרור, החצים הירוקים שבלוח 
המחוונים שלך יהבהבו גם אם הנורות 
שבגרור שרופות. לכן, אתה עלול לחשוב 
שהנהגים שמאחוריך רואים שאתה מאותת 
אולם למעשה הם לא. חשוב לבדוק מעת 
לעת את נורות הגרור כדי לוודא שהן עדיין 
פועלות. חובה לבדוק גם את האורות בכל 

פעם שאתה מנתק ומחבר את החוטים.
יחידת הבקרה האלקטרונית של רתמת 
החיווט של וו הגרירה מזהירה את הנהג 
כאשר נורות הגרור נשרפות על ידי הבהוב 
החצים הירוקים שבלוח המחוונים והשמעת 

צליל אזהרה.
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מכל מקום, אם עליך להחנות את הגרור 
שלך בעלייה, בצע את הפעולות שלהלן:

עצור את הרכב במקום החניה. הפנה . 1
את גלגל ההגה לכיוון המדרכה )ימינה 
בחנייה בירידה, שמאלה בחנייה בעלייה(.

אם הרכב מצויד בתיבת הילוכים ידנית, . 2
העבר אותה למצב סרק.

הפעל את בלם החניה ודומם את המנוע.. 3
הצב סדים מתחת לגלגלי הגרור בצד . 4

הגלגלים הפונה לעבר הירידה.
התנע את המנוע, לחץ על הבלמים, שלב . 5

להילוך סרק, שחרר את בלם החניה 
ושחרר לאט את דוושת הבלמים עד 

שסדי הגרור יספגו את העומס.
הפעל שוב את הבלמים, את בלם החניה . 6

ושלב להילוך אחורי )תיבת ההילוכים 
ידנית(.

דומם את המנוע ושחרר את דוושת . 7
הבלמים אולם אל תשחרר את בלם החניה.

חניה בעליות
באופן כללי, אם גרור מחובר אל רכב, עליך 
לא להחנות אותו בעלייה. אם הרכב והגרור 
מידרדרים באופן בלתי צפוי, הם עלולים 
 להינזק ולפגוע קשות או בצורה קטלנית 

באנשים.

אזהרה
חניה בעלייה

חניית הרכב בעלייה עם גרור מחובר 
אליו עלולה לגרום לחבלה קשה או 

מוות אם בלמי הגרור משתחררים.

זהירות
בשיפועים 	  גרור  גרירת  בעת 

)מעל 6%(, שים לב במיוחד למד 
טמפרטורת נוזל הקירור כדי לוודא 

שהמנוע לא מתחמם.
אם המחט של מד טמפרטורת נוזל 
הקירור נעה לעבר האות "H" )חם(, 
עצור במקום בטוח והנח למנוע לפעול 
במצב סרק עד להתקררותו. תוכל 
להמשיך בנסיעה לאחר שהמנוע 

התקרר דיו.
עליך לקבוע את מהירות הנסיעה 	 

בהתאם למשקל הגרור ושיפוע 
העלייה כדי להפחית את הסיכוי 
להתחממות המנוע ותיבת ההילוכים.
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טיפול שוטף בעת גרירת גרור
עליך יהיה לטפל ברכבך בתדירות גבוהה 
יותר בעת גרירת גרור באופן קבוע. פריטים 
חשובים שעליך לשים אליהם לב במיוחד 
הם שמן המנוע, שמן הסרן ונוזל מערכת 
הקירור. מצב הבלמים הוא נושא חשוב נוסף 
שעליך לבדוק מעת לעת. כל נושא מוזכר 
בספר זה, והאינדקס יסייע לך למצוא אותו 
במהירות. בעת גרירת גרור, מומלץ לעבור 

על סעיפים אלה לפני התחלת הנסיעה.
אל תשכח לטפל גם בגרור שלך ובוו הגרירה. 
פעל בהתאם לתוכנית הטיפולים המצורפת 
לגרור שלך ובדוק אותו באופן קבוע. מומלץ 
לבצע את הבדיקה בתחילת כל יום נסיעה. 
הדבר החשוב ביותר - כל אומי ובורגי 

וו הגרירה צריכים להיות מהודקים.

כאשר אתה מוכן לצאת לאחר חנייה 
בעלייה

תיבת ההילוכים הידנית במצב סרק: . 1
הפעל את הבלמים והמשך ללחוץ על 

דוושת הבלמים כאשר אתה:
מתניע את המנוע;	 
משלב הילוך; ו-	 
משחרר את בלם החניה.	 

מסיר לאט את רגלך מדוושת הבלמים.. 2
נוהג לאט עד שהגרור משתחרר מהסדים.. 3
עוצר ומבקש מאדם נוסף שיאסוף את . 4

הסדים ושיאחסן אותם.

אזהרה
בלם חניה

היציאה מרכבך עלולה להיות מסוכנת 
אם בלם החניה אינו מופעל כהלכה.

אם המנוע עדיין פועל, הרכב עלול לנוע 
באופן פתאומי. אתה או אחרים עלולים 

להיפגע בצורה קשה או קטלנית.
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בנסיעה בעליות ארוכות, אל תנהג 	 
במהירות העולה על 70 קמ"ש או במגבלת 

המהירות לגרירה, הנמוך מביניהם.
תצרוכת הדלק עולה בגלל הכוח הנוסף 	 

הדרוש כדי לגרור את הגרור והמשקל 
הנוסף של הגרור.

אם אתה מחליט לגרור גרור
להלן כמה נקודות חשובות שעליך להתחשב 

בהן בעת גרירת גרור:
שקול להשתמש בבקרת מניעת הטייה. 	 

באפשרותך לפנות בנושא זה לספק 
הגרור שלך.

אל תגרור גרור אם רכבך לא עבר את 	 
ה-2,000 הק"מ הראשונים כדי לאפשר 
למנוע לעבור את תקופת ההרצה כהלכה. 
אי ציות לאזהרה זו יגרום נזק כבד למנוע 

או לתיבת ההילוכים.
בעת גרירת גרור, אנו ממליצים לך לפנות 	 

למרכז שירות מורשה יונדאי לקבלת 
עזרה בדבר דרישות נוספות כגון ערכת 

גרירה וכו'.
נהג תמיד במהירות מתונה )המהירות 	 

המרבית לגרור רגיל היא 80 קמ"ש(.

מיוחד *  בגרור  להשתמש  מותר 
ל-100 קמ"ש אולם הגרור צריך לשאת 
אישור מיוחד של מכון התקנים הגרמני 

.)TÜV(

זהירות
כדי למנוע נזק לרכב:

בגלל העומס הכבד כתוצאה מגרירת 	 
גרור, המנוע עלול להתחמם בימים 
בעלייה.  נסיעה  בעת  או  חמים 
אם מד נוזל הקירור מראה שהמנוע 
התחמם, כבה את מיזוג האוויר ועצור 
את הרכב במקום בטוח כדי לאפשר 

למנוע להתקרר.
בעת גרירה, בדוק את נוזל תיבת 	 

ההילוכים לעתים תכופות יותר. 
אם רכבך אינו מצויד במיזוג אוויר, 	 

עליך להתקין מאוורר נוסף במצנן 
כדי לשפר את ביצועי המנוע בעת 

גרירת גרור.
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הטבלה מכילה מידע חשוב הקשור למשקל:	 

פריט
אוטובוס

ואן
משאית

N1*1N2*1
 Long
)ארוך(

 Long
Short Long )קצר()ארוך(

Short Long )קצר()ארוך(
Short )קצר()ארוך(

6,1956,1955,5156,1955,5156,1675,724אורך כללי  )מ"מ(

משקל 
 גרור מרבי 

)ק"ג(

 ללא 
 מערכת 
בלמים

750750750750750750750

 עם מערכת 
3,000**3,000**3,0002,5002,500**3,000**2,500בלמים

עומס אנכי סטטי 
מרבי מותר על התקן 

החיבור   ק"ג
100120120100100120120

מרחק מומלץ בין מרכז 
הגלגל האחורי לנקודת 

החיבור   מ"מ
1,6861,6861,2411,6861,2411,7561,548

*GVW : N1 : 1 ≥ 3.5 טונות, N2 :  3.5 טונות > GVW > 12 טונות* 

   3000 עד 3500 ק"ג - לפי הכתוב בלוחית המשקלות.**
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משקל וו הגרירה יהיה 10% לכל היותר 
ממשקלו הכולל של הגרור המועמס, במסגרת 
מגבלות המשקל המרבי המותר על וו הגרירה 
של הגרור. לאחר העמסת הגרור שלך, 
שקול את הגרור ואת וו הגרירה בנפרד 
כדי לראות אם המשקלים תקינים. אם לא, 
באפשרותך לתקנם על ידי הזזת המטען 

על הגרור.

עומס על וו הגרירה

משקל סרן כוללמשקל רכב כולל

העומס על וו הגרירה הוא משקל חשוב 
למדידה כיוון שהוא משפיע על משקל 
הרכב הכולל )GVW( של רכבך. משקל 
זה כולל את משקל הרכב, מטען שנמצא 
בתוכו והאנשים שבתוכו. ואם אתה גורר 
גרור, אתה חייב להוסיף את העומס על 
וו הגרירה אל נתון ה-GVW כיוון שרכבך 

יצטרך לשאת גם את משקל זה.

משקלי גרור

עומס על וו הגרירהמשקל גרור כולל

מה משקלו המרבי של גרור אשר ניתן 
לגרור בבטחה? משקלו לעולם לא יעלה 
על המשקל המרבי של גרור עם בלמים. 

אולם אפילו משקל זה יכול להיות גדול.
הדבר תלוי באופן שבו אתה מתכנן להשתמש 
בגרור שלך. לדוגמה, מהירות, גובה, שיפוע 
הכביש, טמפרטורה חיצונית והתדירות שבה 
אתה משתמש ברכבך כדי לגרור גרור הם 
נתונים חשובים. משקל הגרור האידיאלי 
יכול להיות גם תלוי בציוד מיוחד כלשהו 

שיש לך על רכבך.
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משקל הרכב
משקל מטען

נתון זה כולל את כל המשקל המתווסף 
למשקל העצמי כולל מטען וציוד אופציונלי.

GAW )משקל סרן כולל(
זהו המשקל הכולל על כל אחד מהסרנים 
)קדמי ואחורי( כולל המשקל הכולל של 

הרכב וכל המטען.

GAWR )דירוג משקל סרן כולל(
זהו המשקל המרבי המותר שיכול לשאת כל 
אחד מהסרנים )קדמי או אחורי(. מספרים 

אלה מופיעים בתווית האישור.
העומס הכולל על כל אחד מהסרנים לא 

.GAWR יעלה על

GVW )משקל רכב כולל(
זהו המשקל העצמי ועוד משקל המטען 

והנוסעים.

סעיף זה ינחה אותך כיצד להעמיס כהלכה 
את הרכב ו/או את הגרור שלך, כדי שתוכל 
לשמור על משקל הרכב המועמס בהתאם 
ליכולתו, עם גרור או בלעדיו. העמסה נכונה 
של רכבך תאפשר ניצול מרבי של ביצועי 
רכבך. לפני העמסת רכבך, הכר את התנאים 
שלהלן הקובעים את משקל רכבך, עם 
או ללא גרור, המופיעים במפרטי הרכב 

ובמדבקת האישור:

משקל עצמי
זהו משקל הרכב כולל מכל דלק מלא וכל 
הציוד הסטנדרטי. הוא אינו כולל נוסעים, 

מטען או ציוד אופציונלי.

משקל כולל
זהו משקל רכב חדש כאשר אתה אוסף 

אותו מהסוכנות כולל כל ציוד נוסף.

אזהרה
נקוט את אמצעי הזהירות שלהלן:

לעולם אל תעמיס מטען על חלקו 	 
האחורי של הגרור יותר מזה שבחלקו 
הקדמי. חלקו הקדמי אמור לשאת 
כ-60% מהעומס הכולל על הגרור; 
חלקו האחורי אמור לשאת כ-40% 

מהעומס הכולל על הגרור.
לעולם אל תעבור את המשקל המרבי 	 

המותר של הגרור או ציוד גרירת 
הגרור. העמסה לא נכונה עלולה 
ו/או לחבלה  נזק לרכבך  לגרום 
גופנית. בדוק את המשקלים ואת 
 אופן ההעמסה על משקל מסחרי או 

בתחנת שקילה.
גרור שאינו מועמס כהלכה עלול 	 

לגרום לאיבוד השליטה על הרכב.
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דיפרנציאל ננעל )אם קיים(
מתייחס  קיים,  אם  ננעל,  דיפרנציאל 
לדיפרנציאל הגלגל האחורי בלבד. להלן 

תיאור הדיפרנציאל הננעל:
בדומה לדיפרנציאל רגיל, הגלגל בצד אחד 
יכול להסתובב במהירות השונה מזו של 
הגלגל בצד השני כאשר הרכב פונה. ההבדל 
בין דיפרנציאל ננעל ודיפרנציאל רגיל הוא 
שאם גלגל בצד אחד של הרכב מאבד אחיזה, 
מומנט גדול יותר מועבר אל הגלגל האחורי 

בצד השני כדי לשפר את האחיזה.

מידע  
כאשר הרכב עומד במקומו, הדיפרנציאל 
הננעל יפעל כאשר יש הפרש במהירות 
הסיבוב בין הגלגל הימני האחורי לגלגל 

השמאלי האחורי.

עומס יתר

אזהרה
 )GAWR( דירוג משקל הסרן הכולל
 )GVWR( ודירוג משקל הרכב הכולל
של רכבך מופיעים על תווית האישור 
שעל דלת הנהג )או דלת הנוסע הקדמי(. 
חריגה מנתונים אלה עלולה לגרום 
לתאונה או נזק לרכב. באפשרותך 
לחשב את המשקל של המטען שלך 
על ידי שקילת הפריטים )והאנשים( 
לפני הכנסתם לרכב. היזהר לא להעמיס 

את רכבך מעבר למותר.

GVWR )דירוג משקל רכב כולל(
זהו המשקל המרבי המותר של רכב מועמס 
במלואו )כולל כל האופציות, הציוד, הנוסעים 
והמטען(. ה-GVWR מופיע בתווית האישור.
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זהירות
לעולם אל תתניע את המנוע כאשר 	 

ידית ההילוכים משולבת להילוך קדמי 
או אחורי כאשר אחד מהגלגלים 
האחוריים מוגבה והשני נמצא על 
פני הקרקע; הדבר עלול לגרום לרכב 

לקפוץ קדימה.
אם אחד הגלגלים מסתחרר בבוץ, 	 

בשלג וכו', ניתן לעתים לחלץ את 
הרכב על ידי לחיצה נוספת על 
דוושת ההאצה; מכל מקום, הימנע 
מהפעלת המנוע במהירות גבוהה 
לזמן ממושך כיוון שהדבר עלול לגרום 

נזק לדיפרנציאל הננעל.

ניתן לבצע את הפעולות שלהלן כדי לוודא 
שהדיפרנציאל הננעל פועל כהלכה:

הצב את הרכב כך שגלגל אחד עומד על ( 1)
משטח יבש והשני על משטח אחר כגון 
קרח, שלג, בוץ וכו'. נהג ברכב ושים 
לב לפעולת הדיפרנציאל הננעל. הרכב 
לא אמור להיתקע אם הדיפרנציאל 

פועל כהלכה.
לחץ על דוושת ההאצה בהדרגה ולאחר ( 2)

מכן כאשר האחיזה טובה, לחץ עליה 
בחוזקה. אם הרכב מאיץ כהלכה, 

הדיפרנציאל פועל כהלכה.

מידע  
בדרך כלל, הדיפרנציאל הננעל יפעל וישתחרר 
אוטומטית אולם לעתים הוא לא ישתחרר 

אוטומטית.
במקרה זה תרגיש שהצמיג נגרר כאשר 
אתה נוסע או פונה. באפשרותך לשחרר 
אותו ידנית על ידי סיבוב קל של גלגל ההגה 

ימינה ושמאלה תוך כדי נסיעה אטית.
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במקרה חירום במהלך  אזהרת דרך
הנהיגה

אם המנוע מודמם בצומת או 
בהצטלבות

אם המנוע מודמם בצומת או בהצטלבות, 	 
העבר את בורר ההילוכים למצב N )ניוטרל( 

ודחוף את הרכב למקום בטוח.
אם רכבך מצויד בתיבת הילוכים ידנית 	 

ללא מתג נעילת הצתה, ניתן להזיז את 
הרכב על ידי שילוב להילוך 2 או 3 והפעלת 

המתנע בלי ללחוץ על דוושת המצמד.

יש להשתמש בהם בעת ביצוע תיקוני חירום 
או כאשר הרכב עומד בשולי הכביש.

לחץ על מתג מהבהבי החירום כאשר מתג 
ההתנעה נמצא בכל אחד ממצביו. מתג 
מהבהבי החירום נמצא בלוח המתגים 
שבקונסולה המרכזית. כל מהבהבי החירום 

יהבהבו בו-זמנית.

מהבהבי החירום פועלים כאשר המנוע 	 
פועל או מודמם.

פנסי האיתות פועלים כאשר מהבהבי 	 
החירום פועלים.

שים לב במיוחד בעת השימוש במהבהבי 	 
החירום במהלך גרירת הרכב.

מהבהבי חירום )"משולש"(

מהבהבי חירום משמשים לאזהרת הנהגים 
האחרים המתקרבים או העוקפים את רכבך.
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אם המנוע לא מניע או אם הוא 

מסתובב לאט מאוד
בדוק את חיבורי המצבר כדי לוודא שהם . 1

נקיים ומהודקים.
הפעל את תאורת הפנים. אם התאורה . 2

מעומעמת או אם היא כבה כאשר אתה 
מפעיל את המתנע, המצבר התרוקן.

בדוק את חיבורי המתנע כדי לוודא שהם . 3
מהודקים היטב.

אל תדחף ואל תמשוך את הרכב כדי . 4
להתניעו. עיין בהוראות שבסעיף "התנעה 

בעזרת כבלים".

אזהרה
אם המנוע לא נדלק, אל תדחף ואל 
תמשוך את הרכב כדי להתניעו. הדבר 
עלול לגרום לתאונה או לגרום לנזק אחר. 
כמו כן, התנעה בדחיפה או במשיכה 
עלולה לגרום נזק לממיר הקטליטי 

ולגרום לשרפה.

אם המנוע מודמם במהלך הנהיגה
האט את מהירות הנסיעה בהדרגה והמשך . 1

לנסוע בקו ישר. רד בזהירות מהדרך 
ועצור במקום בטוח.

הפעל את מהבהבי החירום.. 2
נסה שוב להתניע את המנוע. אם המנוע . 3

אינו מניע, אנו ממליצים ליצור קשר עם 
מרכז שירות מורשה יונדאי.

אם יש לך נקר במהלך הנהיגה
אם יש לך נקר במהלך הנהיגה:

שחרר את דוושת ההאצה והנח לרכב . 1
להאט תוך כדי נסיעה בקו ישר. אל תלחץ 
על דוושת הבלמים מיד או תנסה לעצור 
כיוון שהדבר עלול לגרום לאיבוד השליטה. 
כאשר הרכב מאט למהירות שמאפשרת 
עצירה בטוחה, בלום בזהירות ועצור 
בצד הדרך. התרחק ככל הניתן מהדרך 
והחנה את הרכב על משטח ישר ויציב. 
אם אתה נמצא בדרך מהירה בעלת אזור 
הפרדה, אל תחנה באזור ההפרדה בין 

שני הנתיבים.
לאחר עצירת הרכב, הפעל את מהבהבי . 2

החירום, הפעל את בלם החניה ושלב את 
תיבת ההילוכים להילוך אחורי.

כל הנוסעים חייבים לצאת מהרכב. ודא . 3
שהם יוצאים מהרכב בצד שאינו פונה 

לתנועה.
בעת החלפת צמיג נקור, פעל בהתאם . 4

להוראות שבהמשך פרק זה.
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התנעה במקרה חירום
התנעה בעזרת כבלים

התנעה בעזרת כבלים עלולה להיות מסוכנת 
אם לא תבצע אותה כהלכה. לכן, כדי למנוע 
פגיעה בעצמך או נזק לרכב או למצבר, פעל 
בהתאם להוראות ההתנעה שלהלן. במקרה 
של ספק, אנו ממליצים לפנות לטכנאי מוסמך 

או לשירות גרירה מוסמך.

זהירות
השתמש רק במצבר 12 וולט לצורך 
ההתנעה. שימוש במצבר 24 וולט )שני 
מצברי 12 וולט בטור או מקור מתח 
24 וולט( עלול לגרום נזק למנוע מתנע 
12 וולט, למערכת ההצתה ולחלקים 

חשמליים אחרים.

תיבת נתיכים ראשית כבלי התנעה

מצבר עזר

(+)

(+)

(-)

(-)

חבר את הכבלים לפי סדר המספרים, ונתק 
אותם בסדר ההפוך.

אם המנוע מסתובב כרגיל אולם 
לא נדלק

בדוק את מפלס הדלק.. 1
למצב . 2 ההתנעה  מתג  את  העבר 

LOCK/OFF )נעול/כבוי( ובדוק את כל 
מחברי ההתנעה, הסליל והמצתים. חבר 
בחזרה כל מחבר שנראה מנותק או רופף.

בדוק את צינור הדלק שבתא המנוע.. 3
אם המנוע אינו מניע, אנו ממליצים ליצור . 4

קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי.
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)המשך(
אל תאפשר להדקים החיוביים )+( 	 

והשליליים )-( של כבלי ההתנעה 
לבוא במגע זה עם זה. הדבר עלול 

לגרום לפליטת ניצוצות.
המצבר עלול להתבקע או להתפוצץ 	 

בעת התנעת מנוע בעזרת כבלים 
כאשר המצבר קפוא או כשטמפרטורת 

המצבר נמוכה.

אזהרה
מצבר

הרחק להבות או ניצוצות מהמצבר. 	 
המצבר פולט גז מימן העלול להתפוצץ 
אם הוא נחשף ללהבה או ניצוצות.

אם לא תציית במדויק להוראות אלה, 
הדבר עלול לגרום לחבלה גופנית 
קשה ונזק לרכב! אם אינך בטוח כיצד 
לפעול, פנה לקבלת עזרה מקצועית. 
מצברי רכב מכילים חומצה גופרתית. 
היא רעילה ומאוד משתכת. בעת 
התנעה בעזרת כבלים, השתמש 
במשקפי מגן והיזהר שחומצה לא 
תבוא במגע עם גופך, בגדיך או רכבך.

אל תנסה להתניע רכב בעזרת כבלים 	 
אם המצבר שהתרוקן קפוא או אם 
מפלס תמיסת האלקטרוליט נמוך; 
המצבר עלול להתבקע או להתפוצץ.
)המשך(

אזהרה
מצבר

לעולם אל תנסה לבדוק את תמיסת 	 
כיוון  המצבר  של  האלקטרוליט 
שהדבר עלול לגרום להתבקעות 
המצבר או לפיצוץ וכתוצאה מכך 

לגרום לחבלה קשה.
לעולם אל תנסה לפתוח מצבר 	 

.AGM מסוג
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חבר את קצהו האחד של כבל ההתנעה 
השני אל ההדק השלילי של מצבר העזר 
)3( ולאחר מכן את הקצה השני אל נקודה 
קשיחה, קבועה ומתכתית )לדוגמה, 
תושבת הרמת המנוע(, הרחק מהדקו 
השלילי של המצבר )4(. אל תחבר אותו 
אל חלק שנע או ליד חלק שנע כאשר 

המנוע מסתובב.
אל תאפשר לכבלי ההתנעה לבוא במגע 
עם כל דבר אחר למעט ההארקה או 
הדקי המצבר המתאימים. אל תישען 

על המצבר במהלך ביצוע החיבורים.

זהירות
כבלי מצבר

אין לחבר את כבלי ההתנעה מהדקו 
השלילי של מצבר העזר אל הדקו 
השלילי של המצבר הריק. הדבר עלול 
לגרום למצבר הריק להתחמם, להיסדק 

ולפלוט חומצה.

)המשך(
פעולת ה-ISG לא תפעל מיד לאחר 	 

חיבור מצבר ה-AGM או החלפתו.
אם ברצונך להשתמש בפעולת 
ה-ISG, יש לכייל את חיישן המצבר 
מתג  כאשר  שעות   4 כ- במשך 

ההתנעה סגור.
במהלך פרק זמן זה, הזרם התרמי 	 

לא יעלה על 100 מילי-אמפר.

ודא שמתח מצבר העזר הוא 12 וולט . 1
ושההדק השלילי שלו מחובר להארקה.

אם מצבר העזר נמצא ברכב אחר, אל . 2
תאפשר לכלי הרכב לגעת זה בזה.

כבה את כל האביזרים החשמליים שאינם . 3
נחוצים.

חבר את כבלי ההתנעה בדיוק לפי הסדר . 4
המתואר באיור. חבר תחילה את קצהו 
האחד של כבל ההתנעה להדק החיובי 
של תיבת הנתיכים הראשית )1(, ולאחר 
מכן חבר את קצהו האחר של ההדק 

החיובי אל מצבר העזר )2(.

נוהל התנעה בעזרת כבלים

זהירות
מצבר AGM )אם קיים(

 	 Absorbent Glass(  AGM מצברי
Matt( אינם דורשים כל תחזוקה ואנו 
ממליצים לטפל במערכת במרכז 
שירות מורשה יונדאי. בעת טעינת 
מצבר AGM, השתמש רק במטען 
מצברים אוטומטי מלא שפותח 

.AGM במיוחד למצברי
אנו ממליצים להחליף את מצבר 	 

ה-AGM במרכז שירות מורשה יונדאי.
אין לפתוח או להסיר את המכסה 	 

שבחלקו העליון של המצבר. הדבר 
תמיסת  לדליפת  לגרום  עלול 
האלקטרוליט הפנימית וכתוצאה 

מכך לגרום לחבלה קשה.
)המשך(
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אם מד הטמפרטורה מציין שהמנוע מתחמם, 
אם כוח המנוע יורד או אם אתה שומע 
רעשים או נקישות, ייתכן שהמנוע חם מדי. 

במקרה זה עליך:

לעצור את הרכב בהקדם האפשרי כאשר . 1
בטוח לעשות זאת.

להעביר את ידית ההילוכים למצב סרק . 2
ולהפעיל את בלם החניה. אם מיזוג האוויר 

פועל, כבה אותו.
אם נוזל קירור המנוע מטפטף מתחת . 3

לרכב או אם אדים יוצאים ממכסה המנוע, 
דומם את המנוע. אל תפתח את מכסה 
המנוע לפני שנוזל הקירור הפסיק לטפטף 
או לפני שאדים הפסיקו לצאת. אם אינך 
מבחין באיבוד נוזל קירור מנוע, הנח למנוע 
לפעול וודא שמאוורר קירור המנוע פועל. 
אם המאוורר אינו פועל, דומם את המנוע.

התנעה בדחיפה
אין להתניע רכב בעל תיבת הילוכים ידנית 
בדחיפה כיוון שהדבר עלול לגרום נזק 

למערכת בקרת הפליטה.

אזהרה
לעולם אל תגרור רכב כדי להתניעו כיוון 
שקפיצת הרכב הפתאומית לפנים בעת 
התנעת המנוע עלולה לגרום לפגיעה 

ברכב הגורר.

התנע את המנוע של הרכב עם מצבר . 5
העזר והנח למנוע שלו לפעול במהירות 
של 2,000 סל"ד; לאחר מכן התנע את 

המנוע של הרכב עם המצבר הריק.
אם הגורם להתרוקנות המצבר אינו ברור, 
אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז 

שירות מורשה יונדאי.
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אם אינך יכול לאתר את הגורם להתחממות, . 6
המתן עד שטמפרטורת המנוע תחזור 
לרמתה הרגילה. לאחר מכן, אם מפלס 
נוזל הקירור ירד, הוסף בזהירות נוזל 
קירור אל תוך המכל כדי להשיב את 
מפלס נוזל הקירור שבמכל עד לסימון 

האמצעי.
פעל בזהירות ושים לב לסימני התחממות . 7

נוספים. אם המנוע שוב מתחמם, אנו 
ממליצים ליצור קשר עם מרכז שירות 

מורשה יונדאי.

זהירות
איבוד משמעותי של נוזל קירור 	 

מצביע על נזילה במערכת הקירור 
ואנו ממליצים לבדוק את המערכת 

במרכז שירות מורשה יונדאי.
אם המנוע מתחמם כאשר מפלס נוזל 	 

הקירור נמוך, הוספה פתאומית של 
נוזל קירור עלולה לגרום לסדקים 
לאט  קירור  נוזל  הוסף  במנוע. 

ובכמויות קטנות כדי למנוע נזק.

אם רצועת ההינע של משאבת המים . 5
קרועה או אם יש נזילת נוזל קירור, דומם 
מיד את המנוע. אנו ממליצים לך לפנות 

למרכז שירות מורשה יונדאי.

אזהרה
אין לפתוח את מכסה המצנן כאשר 
לנוזל  יאפשר  הדבר  חם.  המנוע 
הקירור לפרוץ אל מחוץ לפתח ולגרום 

לכוויות קשות.

בדוק אם רצועת ההינע של משאבת . 4
המים נמצאת במקומה. אם היא במקומה, 
ודא שהיא מהודקת. אם נראה שרצועת 
ההינע תקינה, אתר נזילת נוזל קירור 
מהמצנן, מהצינורות או מתחת לרכב. 
)אם השתמשת במיזוג האוויר, מים קרים 
יטפטפו מתחת לרכב - זו תופעה רגילה(.

אזהרה
כאשר המנוע פועל, הרחק שיער, ידיים 
ובגדים מחלקים נעים כגון המאוורר 

ורצועות ההינע כדי למנוע חבלה.
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זכור להשתמש בנקודות ההרמה 	 
הקדמיות והאחוריות הנכונות של 
הרכב; לעולם אל תשתמש בפגושים 
או בכל חלק אחר ברכב לצורך 

הגבהה.
רכבך עלול ליפול בקלות מהמגבה 	 

ולגרום לחבלה קשה או למוות.
אל תיכנס מתחת לרכב הנתמך 	 

על ידי מגבה.
אל תתניע ואל תפעיל את המנוע 	 

כאשר הרכב מוגבה בעזרת מגבה.
אל תאפשר לאף אחד להישאר בתוך 	 

הרכב המוגבה על ידי מגבה.
ודא שהילדים נמצאים במקום בטוח 	 

הרחק מהכביש ומהרכב המוגבה.

הוראות הגבהה
המגבה מיועד להחלפת גלגל חירום בלבד.
כדי למנוע את רעידת המגבה כאשר הרכב 
בתנועה, אחסן אותו כהלכה והדק את בורג 

המגבה במלואו.
פעל בהתאם להוראות ההגבהה כדי לצמצם 

את הסיכוי לחבלה גופנית.

אזהרה
החלפת צמיגים

לעולם אל תנסה לתקן את הרכב 	 
כאשר הוא עומד באמצע כביש ציבורי 

או דרך מהירה.
הזז תמיד את הרכב והורד אותו 	 

לגמרי מהכביש אל שולי הכביש 
לפני החלפת צמיג. יש להציב את 
המגבה על משטח ישר ויציב. אם 
אינך יכול למצוא משטח יציב בצד 
הדרך, צור קשר עם חברת שירותי 

גרירה לקבלת עזרה.
)המשך(

מגבה וכלים

המגבה ומפתח אומי הגלגלים נמצאים בצד 
מדרגת הדלת של הנוסע הקדמי.

מגבה( 1)
ידית המגבה ומאריכים( 2)
מפתח לאום גלגל( 3)
וו גרירה( 4)
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כדי לאחסן את הצמיג החלופי:
הצב בזהירות את הצמיג החלופי על . 1

נושא הצמיג החלופי )1( כאשר השסתום 
פונה כלפי מעלה.

הרם את נושא הצמיג החלופי בעזרת . 2
מכללי בורג ההחזקה.

סובב את מכללי בורג ההחזקה )2( עם . 3
כיוון השעון עד להידוקו במומנט המפורט.

]10.5-13.8 קג"כ[

השתמש במפתח אומי הגלגלים כדי . 3
לשחרר את הבורג ולהוריד את הצמיג 

החלופי.
סובב את המפתח נגד כיוון השעון עד 
שהצמיג החלופי יבוא במגע עם הקרקע.

המשך לסובב את המפתח נגד כיוון השעון . 4
לאחר שהצמיג החלופי בא במגע עם 

הקרקע.
הורד את הצמיג החלופי מנושא הצמיג . 5

החלופי.

הסרת הצמיג החלופי ואחסונו

הצמיג החלופי שלך נמצא מתחת לרכבך, 
ישירות מתחת לאזור המטען.

כדי להסיר את הצמיג החלופי:
פתח את הדלתות האחוריות.. 1
אתר את מכסה הבורג המשושה מפלסטיק . 2

והסר את המכסה.
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אזהרה
החלפת צמיג

כדי למנוע מהרכב לנוע במהלך 	 
החלפת צמיג, הפעל תמיד את 
בלם החניה במלואו וחסום תמיד 
את הגלגל הנמצא באלכסון לגלגל 

המוחלף.
אנו ממליצים לחסום את גלגלי הרכב 	 

ולא לאפשר לנוסעים להישאר ברכב 
במהלך הגבהתו.

החלפת צמיגים

החנה על משטח ישר והפעל את בלם . 1
החניה בחוזקה.

תיבת הילוכים ידנית: העבר את בורר . 2
ההילוכים למצב R )הילוך אחורי(.

הפעל את מהבהבי החירום.. 3
הוצא את מפתח אומי הגלגלים, המגבה, . 4

ידית המגבה והצמיג החלופי מהרכב.
חסום את הגלגל הקדמי והאחורי הנמצאים . 5

בצד המנוגד לצד שבו נמצא המגבה.

אזהרה
ודא שנושא הצמיג החלופי מיושר 
כהלכה עם מרכז הצמיג החלופי כדי 
למנוע רעידת הצמיג החלופי. אחרת, 
הוא עלול לגרום לצמיג החלופי ליפול 

מהנושא ולגרום לתאונה.
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הצב את המגבה בנקודת ההגבהה . 7
הקדמית או האחורית, קרוב ככל האפשר 
אל הצמיג שאתה מחליף. יש להציב את 

המגבה כמתואר באיור.
מלפנים:  הצב את המגבה תחת קורת - 

האורך מאחורי מכלל מסגרת 
המשנה הקדמית.

מאחור:  מקם את המגבה מתחת לסרן - 
האחורי, ליד הגלגל שברצונך 

להגביה.

אזהרה
מיקום מגבה

כדי לצמצם את הסיכוי לחבלה, זכור 
להשתמש רק במגבה המצורף לרכב 
ובנקודת ההגבהה הנכונה; לעולם אל 
תשתמש בכל חלק אחר ברכב לצורך 

תמיכת המגבה.

צמיג קדמי 	

צמיג אחורי 	
שחרר את אומי הגלגל תוך סיבובן סיבוב . 6

אחד נגד כיוון השעון אולם אל תסיר אותן 
עד להתרוממות הצמיג מעל פני הקרקע.
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הזז את ידית המגבה למעלה ולמטה כדי 
להרים את הפיקה.

זהירות
השתמש רק במגבה המגיע עם הרכב 	 

והשתמש בו רק כדי להחליף גלגל.
הצב את המגבה על משטח ישר וקשה.	 
לא ניתן להשתמש במגבה אם תסובב 	 

את שסתום השחרור 2 סיבובים או 
יותר נגד כיוון השעון.

זהו מגבה הידרולי והפיקה היא 	 
מסוג דו-שלבית. עצור מיד את 
פעולת ההגבהה כאשר שתי הפיקות 
מתרוממות וסימון העצירה של הפיקה 

העליונה מתגלה.
הרמה נוספת של הפיקה תגרום 

נזק למגבה.
הרם את הרכב רק עד אשר הצמיגים 	 

יהיו מעט מעל פני הקרקע. הרמת 
הרכב יותר מדי תהיה מסוכנת.

)המשך(

הגבהת הרכב. 9
אם נקודת ההגבהה גבוהה מדי, פתח את 
המגבה על ידי סיבוב ראש המגבה נגד 
כיוון השעון. השתמש במפתח או בידית 
המגבה וסובב את שסתום השחרור עם 

כיוון השעון במלואו.
הרם והורד את ידית המגבה כדי להרים 
את הפיקה עד לפני שהמגבה יוצר מגע 

עם נקודת ההגבהה של הרכב.
מקם את המגבה עם ידית המגבה. מקם 
אותו רק בנקודות המתאימות המסומנות 

."Put the Jack in Place" בכיתוב
השימוש במגבה בנקודות אחרות עלול 

לגרום נזק לרכב.

ידית המגבהמחזיק

הכנס את ידית המגבה אל תוך שקע . 8
המגבה ולאחר מכן הרם והורד את ידית 

המגבה.
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אזהרה
הגלגל וכיסויי הגלגל עשויים לכלול 
קצוות חדים. טפל בהם בזהירות כדי 

למנוע חבלה קשה.
לפני התקנת הגלגל במקומו, ודא 
שאין שום דבר על הטבור או הגלגל 
)לדוגמה בוץ, זפת, חצץ וכו'( המפריע 
להתקנת הגלגל על הטבור. אם יש, 
הסר אותו. אם הגלגל והטבור אינם 
יוצרים מגע מלא, אומי הגלגל עלולות 
להשתחרר ולגרום להשתחררות הגלגל. 
השתחררות גלגל עלולה לגרום לאיבוד 
השליטה על הרכב. הדבר עלול לגרום 

לחבלה קשה או למוות.

החלפת גלגלים. 10
 שחרר את אומי הגלגל והסר אותן בעזרת 
אצבעותיך. הורד את הגלגל מהברגים והנח 
אותו על צדו כך שלא יתגלגל. כדי להציב 
את הגלגל על הטבור, הרם את הצמיג 
החלופי, הצב את החורים מול הברגים 
וחבר אותו. אם אתה מתקשה, הטה מעט 
את הגלגל והכנס את החור העליון של 
הגלגל אל הבורג העליון. לאחר מכן טלטל 
את הגלגל לפנים ולאחור עד שניתן יהיה 

לחברו לשאר הברגים.

הערה
ברכב בעל צמיג כפול, הסר תחילה את 
הצמיג החיצוני ולאחר מכן את הצמיג 

הפנימי.

)המשך(
החלקת המגבה היא מסוכנת מאוד, 	 

לכן אל תשאיר את הרכב במצב 
מוגבה ולעולם אל תטלטל את הרכב 

המוגבה.

אזהרה
אל תיכנס מתחת לרכב הנתמך על ידי 
מגבה! הדבר מסוכן מאוד כיוון שהרכב 
עלול ליפול ולגרום לחבלה קשה או 
למוות. אין להישאר בתוך הרכב במהלך 

השימוש במגבה.
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הורד את הרכב והדק את האומים. 12
 הורד את הרכב לפני הקרקע על ידי סיבוב 
שסתום השחרור שעל המגבה נגד כיוון 
השעון. לאחר מכן הצב את המפתח כמתואר 
באיור והדק את אומי הגלגל. ודא שהמפתח 
מותקן היטב על האום. אל תעמוד על ידית 
המפתח ואל תחבר צינור מאריך אל הידית.
הדק את אומי הגלגל בהצלבה וודא שהן 
מהודקות. בדוק שוב את הידוק כל אחת 
מהאומים. לאחר החלפת גלגלים, בקש 
בהקדם האפשרי מטכנאי להדק את אומי 

הגלגל במומנט ההידוק המתאים.

זהירות
שים לב שאומי הגלגל הימני, בעלות 
 R הברגה ימנית, מסומנות באות
ואלה המסומנות באות L על הגלגלים 
השמאליים הן בעלות הברגה שמאלית 
)במבט אל חלקו הקדמי של הרכב(. כדי 
להדק את האומים, סובב את האומים 
בעלות ההברגה הימנית עם כיוון השעון 
ואת האומים בעלות ההברגה השמאלית 

נגד כיוון השעון.
התקן בחזרה את אומי הגלגל. 11

 כדי להתקין בחזרה את הגלגל, הצב אותו 
על הברגים, התקן את אומי הגלגל על 
הברגים והדק אותם בעזרת אצבעותיך. 
טלטל את הצמיג כדי לוודא שהוא יושב 
כהלכה ולאחר מכן הדק שוב את האומים 

ככל הניתן בעזרת אצבעותיך.
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זהירות
בורגי הגלגל ואומי הגלגל מצוידים 
בתבריגים מטריים. במהלך הסרת 
הגלגל ודא שהאומים שהסרת הותקנו, 
או אם הן הוחלפו, שאומים עם תבריג 
מטרי ובעלות אותו שיפוע הותקנו. 
התקנת אום בעלת תבריג שאינו תבריג 
מטרי על בורג מטרי או להיפך לא 
תאבטח את הגלגל אל הטבור כהלכה 
ותגרום נזק לבורג ועליך יהיה להחליפו.
שים לב שלרוב האומים אין תבריג 
מטרי. היזהר במיוחד בעת בדיקת 
סוג התבריג לפני התקנת אומים או 
גלגלים חדשים. במקרה של ספק, אנו 
ממליצים ליצור קשר עם מרכז שירות 

מורשה יונדאי.

לאחר החלפת גלגלים
אם יש לך מד לחץ, הסר את מכסה השסתום 
ובדוק את לחץ האוויר. אם הלחץ נמוך מהלחץ 
המומלץ, אנו ממליצים ליצור קשר עם מרכז 
שירות מורשה יונדאי. אם הוא גבוה מדי, 
תקן אותו. התקן תמיד את מכסה השסתום 
לאחר בדיקת לחץ הצמיג או התאמתו. 
אם לא תתקין את המכסה, אוויר עלול 
להשתחרר מהצמיג. אם אתה מאבד את 
מכסה השסתום, קנה חדש והתקן אותו 

בהקדם האפשרי.
 לאחר החלפת גלגלים, אבטח תמיד את 
הצמיג הנקור במקומו והחזר את המגבה 

ואת הכלים למקום אחסונם.

מומנט הידוק אום הגלגל:
גלגלי פלדה וסגסוגת אלומיניום: 9-11 קג"כ

אם יש לך מד לחץ, הסר את מכסה השסתום 
ובדוק את לחץ האוויר. אם הלחץ נמוך 
מהלחץ המומלץ, נהג בזהירות אל תחנת 
הדלק הקרובה ביותר ונפח את הצמיג ללחץ 
הנכון. אם הוא גבוה מדי, תקן אותו. התקן 
תמיד את מכסה השסתום לאחר בדיקת 
לחץ הצמיג או התאמתו. אם לא תתקין את 
המכסה, אוויר עלול להשתחרר מהצמיג. 
אם אתה מאבד את מכסה השסתום, קנה 

חדש והתקן אותו בהקדם האפשרי.
לאחר החלפת גלגלים, אבטח תמיד את 
הצמיג הנקור במקומו והחזר את המגבה 

ואת הכלים למקום אחסונם.
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הצמיג החלופי הקומפקטי מיועד 
לשימוש במקרה חירום בלבד. אין לנהוג 
ברכב עם צמיג קומפקטי במהירויות 
העולות על 80 קמ"ש. יש לתקן או 
להחליף את הצמיג המקורי בהקדם 
האפשרי כדי למנוע חבלה גופנית 

או מוות.

יש לנפח את הצמיג הקומפקטי ללחץ של 
.420 kPa  )psi 60(

מידע  
בדוק את לחץ הניפוח לאחר התקנת הצמיג 
החלופי. שנה אותו ללחץ המפורט אם יש 

צורך בכך.

חשוב - שימוש בצמיג חלופי קומפקטי 
)אם קיים(

רכבך מצויד בצמיג חלופי קומפקטי. צמיג 
חלופי קומפקטי זה תופס פחות מקום מצמיג 
רגיל. צמיג זה קטן יותר מצמיג רגיל והוא 

מיועד לשימוש זמני בלבד.

הערה
עליך לנהוג בזהירות בעת שימוש 	 

בצמיג קומפקטי. יש להחליף את הצמיג 
הקומפקטי בצמיג רגיל תקין בהזדמנות 

הראשונה.
לא מומלץ להשתמש ברכב עם יותר 	 

מצמיג חלופי קומפקטי אחד בו-זמנית.

אזהרה
בורגי גלגל

אם הברגים ניזוקו, הם לא יוכלו להחזיק 
את הגלגל במקומו. הדבר עלול לגרום 
לאיבוד הגלגל, לתאונה וכתוצאה מכך 

לחבלות קשות.

כדי למנוע את רעידת המגבה, ידית המגבה, 
מפתח אומי הגלגל והגלגל החלופי במהלך 

הנסיעה, יש לאחסן אותם כהלכה.

אזהרה
לחץ נמוך בצמיג החלופי

בדוק את לחץ הניפוח בהקדם האפשרי 
לאחר התקנת הצמיג החלופי. שנה אותו 
ללחץ המפורט אם יש צורך בכך. עיין 
בסעיף "צמיגים וגלגלים" שבפרק 8.
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אין להשתמש בצמיג החלופי הקומפקטי על 	 
גלגלים אחרים, עם צמיגים רגילים, צמיגי 
חורף, כיסויי גלגלים או צלחות. במקרים 
אלו הדבר עלול לגרום נזק לפריטים אלה 

או לרכיבי הרכב האחרים.
אל תשתמש ביותר מצמיג חלופי קומפקטי 	 

אחד בו-זמנית.
אין לגרור גרור בעת התקנת צמיג חלופי 	 

קומפקטי.

אין להשתמש בשרשראות שלג על הצמיג 	 
החלופי הקומפקטי. בגלל שהצמיג קטן 
יותר, שרשרת שלג לא תותקן עליו כהלכה. 
הדבר עלול לגרום נזק לרכב ולאיבוד 

השרשרת.
אין להתקין את הצמיג החלופי הקומפקטי 	 

על הסרן הקדמי אם עליך לנהוג ברכב 
על שלג או על קרח.

אין להשתמש בצמיג החלופי הקומפקטי 	 
בכלי רכב אחרים כיוון שצמיג זה מיועד 

במיוחד לרכבך.
אורך חיי השירות של סוליית הצמיג 	 

החלופי הקומפקטי קצר יותר מאשר זה 
של צמיג רגיל. בדוק את הצמיג החלופי 
הקומפקטי שלך בקביעות והחלף את 
הצמיג החלופי הקומפקטי אם הוא שחוק 
בצמיג בעל אותן מידות ומבנה והמותקן 

על אותו גלגל.

שים לב לאזהרות שלהלן בעת השימוש 
בצמיג החלופי הקומפקטי:

בשום אופן אין לנהוג במהירות העולה על 	 
80 קמ"ש; מהירות גבוהה יותר עלולה 

לגרום נזק לצמיג.
ודא שאתה נוהג במהירות המתאימה 	 

לתנאי הדרך כדי למנוע סכנות. סכנות 
כלשהן בדרך, כגון בור או לכלוך, עלולות 

לגרום נזק כבד לצמיג הקומפקטי.
שימוש ממושך בצמיג זה עלול לגרום 	 

לכשל הצמיג, איבוד השליטה על הרכב 
ולחבלה גופנית.

אין לעבור את העומס המרבי המותר 	 
על הרכב או את כושר ההעמסה המרבי 
המופיע על דופן הצמיג החלופי הקומפקטי.

הימנע מנסיעה על מכשולים. קוטר הצמיג 	 
החלופי הקומפקטי קטן יותר מזה של 
צמיג רגיל והוא מקטין את מרווח הגחון 
בכ-25 מ"מ; הדבר עלול לגרום נזק לרכב.

אין להביא את הרכב אל מכונת שטיפה 	 
 אוטומטית כאשר הצמיג החלופי הקומפקטי 

מותקן.
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זהירות
אין לגרור את הרכב לאחור כאשר 	 

הגלגלים הקדמיים על פני הקרקע 
כיוון שהדבר עלול לגרום נזק לרכב.

אין לגרור את הרכב בעזרת רצועה. 	 
השתמש בציוד הרמת גלגלים או 

משטח גרירה.

בכלי רכב בעלי הנעה בשני גלגלים, מקובל 
לגרור את הרכב כאשר הגלגלים האחוריים 
על פני הקרקע )ללא עגלות( והגלגלים 

הקדמיים מעל פני הקרקע.
אם אחד מהגלגלים שהועמסו או אחד מרכיבי 
המתלה ניזוקו, או אם הרכב נגרר כאשר 
הגלגלים הקדמיים על פני הקרקע, השתמש 
בעגלת גרירה מתחת לגלגלים הקדמיים.

בעת גרירה על ידי משאית גרר או כאשר 
לא נעשה שימוש בעגלות גלגלים, יש להרים 
תמיד את חלקו הקדמי של הרכב ולא את 

חלקו האחורי.

שירות גרירה

עגלה

עגלה

אם יש צורך בגרירה בחירום, אנו ממליצים 
לפנות למרכז שירות מורשה יונדאי או 
לשירות גרירת משאיות. יש להרים ולגרור 
את הרכב כהלכה כדי לא לגרום לו נזק. 
מומלץ להשתמש בעגלות גלגלים או במשטח 

גרירה.
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גרירה בחירום
חלק קדמי 	

חלק אחורי 	

אם יש צורך בגרירה, אנו ממליצים לפנות 
למרכז שירות מורשה יונדאי או לשירות 

גרירת משאיות.

וו גרירה מתפרק )אם קיים(
וו גרירה קדמי

הסר את וו הגרירה מתא אחסון הכלים . 1
שבצד המדרגה שבדלת הנוסע הקדמי.

הסר את מכסה החור על ידי לחיצה על . 2
חלקו העליון של המכסה שבפגוש הקדמי.

התקן את וו הגרירה על ידי סיבובו עם . 3
כיוון השעון בתוך החור עד לנעילתו.

הסר את וו הגרירה והתקן את המכסה . 4
לאחר השימוש.

בעת גרירת רכבך במקרה חירום ללא 
עגלות גלגלים:

1 ..ACC העבר את מתג ההתנעה למצב
2 . N העבר את תיבת ההילוכים למצב

)ניוטרל(.
שחרר את בלם החניה.. 3

זהירות
אם לא תעביר את תיבת ההילוכים 
למצב N )ניוטרל(, הדבר עלול לגרום 

נזק פנימי לתיבת ההילוכים.
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היזהר במיוחד בעת גרירת הרכב.

הימנע מהתחלות נסיעה פתאומיות 	 
או מביצוע תמרוני נהיגה לא יציבים 
העלולים להפעיל מאמץ גדול מדי 
על וו הגרירה בחירום ועל כבל או 
שרשרת הגרירה. וו הגרירה וכבל 
או שרשרת הגרירה עלולים להיקרע 

ולגרום לחבלה קשה או לנזק.
אם אין אפשרות להזיז את הרכב 	 

המושבת, אל תמשיך לגרור אותו 
בכוח. צור קשר עם מרכז שירות 
מורשה יונדאי או עם שירות גרירת 

משאיות לקבלת עזרה.
גרור את הרכב בקו ישר ככל שהדבר 	 

מתאפשר.
התרחק מהרכב במהלך הגרירה.	 

זהירות
חבר רצועת הגרירה אל וו הגרירה.	 
שימוש בחלק אחר ברכב מלבד ווי 	 

הגרירה לצורך גרירה עלול לגרום 
נזק לגוף רכבך.

השתמש רק בכבל או בשרשרת 	 
המיועדים במיוחד לגרירת כלי רכב. 
אבטח את הכבל או את השרשרת 

אל וו הגרירה.

לפני הגרירה בחירום, בדוק שהוו אינו 	 
שבור או פגום.

הדק את כבל או שרשרת הגרירה אל הוו. 	 
אל תמשוך את הוו באופן פתאומי. הפעל 	 

כוח יציב ושווה.
כדי למנוע נזק לוו, אל תמשוך אותו מהצד 	 

או בזווית. משוך תמיד בקו ישר.

אם שירות הגרירה אינו זמין במקרה חירום, 
באפשרותך לגרור זמנית את רכבך בעזרת 
כבל או שרשרת המחוברים אל וו הגרירה 
בחירום הנמצא מתחת לחלקו הקדמי )או 
האחורי( של הרכב. היזהר במיוחד בעת 
גרירת הרכב. הנהג חייב להיות בתוך הרכב 
כדי לסובב את גלגל ההגה ולהפעיל את 

הבלמים.
גרירה בצורה זו תתבצע רק על כבישים 
סלולים, למרחקים קצרים ובמהירות נמוכה. 
כמו כן, הגלגלים, הסרנים, מערכת העברת 
הכוח, ההגה והבלמים חייבים להיות 

במצב תקין.
אין להשתמש בווי הגרירה כדי להוציא 	 

את הרכב מבוץ, חול או כל מצב אחר 
שבו הרכב לא יכול לנוע מכוח המנוע.

הימנע מגרירת רכב כבד יותר מהרכב 	 
הגורר.

הנהגים בשני כלי הרכב צריכים לתקשר 	 
זה עם זה מעת לעת.
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פטיש לשבירת חלונות 
)אם קיים(

במקרה חירום שבור את החלון בעזרת 
פטיש שבירת החלונות המותקן בתוך הרכב 

וצא מהרכב.
באפשרותך להוציא את פטיש שבירת 
החלונות על ידי החזקת הכפתור והרמתו 

כלפי מעלה.

זהירות
היזהר לא לנתץ את שברי הזכוכית 
בעת שבירת החלון. שברי הזכוכית 

עלולים לפגוע בגוף האדם.

אזהרות לגרירה בחירום
 	 ACC העבר את מתג ההתנעה למצב

כדי שגלגל ההגה לא יינעל.
 	 N העבר את תיבת ההילוכים למצב 

)ניוטרל(.
שחרר את בלם החניה.	 
לחץ על דוושת הבלמים בכוח רב יותר 	 

מהרגיל כיוון שביצועי הבלמים ירדו.
יהיה דרוש כוח גדול יותר לבצע פעולות 	 

היגוי כיוון שמערכת הגה הכוח לא תפעל.
אם אתה נוהג בירידה ארוכה, הבלמים 	 

עלולים להתחמם וביצועי הבלמים יפגעו. 
עצור לעתים קרובות ואפשר לבלמים 

להתקרר.

לא עולה על 5 מ'

השתמש ברצועת גרירה שאורכה אינו 	 
עולה על 5 מ'. חבר בגד לבן או אדום 
)ברוחב של כ-30 ס"מ( אל מרכז הרצועה 

כדי שניתן יהיה להבחין בה בקלות.
נהג בזהירות כדי שרצועת הגרירה לא 	 

תשתחרר במהלך הגרירה.
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אביזרי חירום )אם קיימים( יציאת חירום )אם קיימת(
הרכב מצויד באביזרי חירום מסוימים שיסייעו 

לך להגיב במקרה חירום. אזהרה
היזהר לא לנתץ את שברי הזכוכית 
בעת שבירת החלון. שברי זכוכית או 
מכלל יציאת החירום עלולים לפגוע 

בגוף האדם.

במקרה חירום
הסר את כיסוי הפלסטיק האדום )1( ואת 
הדיפון הפנימי )2( כדי להוציא את פטיש 

שבירת החלונות.
בעזרת פטיש שבירת חלונות זה, שבור את 

חלון יציאת החירום וצא מהרכב.
מכלל יציאת החירום עלול ליפול על הרצפה 

בעת שבירת החלון.
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משולש אזהרה מחזיר אור )אם קיים(

הצב את משולש האזהרה מחזיר האור 
על הכביש כדי להזהיר כלי רכב מתקרבים 
במקרי חירום, לדוגמה כאשר הרכב חונה 

בצד הכביש בגלל בעיות כלשהן.

ערכת עזרה ראשונה )אם קיימת(

הערכה כוללת חפצים מסוימים כגון מספריים, 
תחבושת ונייר דבק המאפשרים הענקת 

עזרה ראשונה לאדם שנפצע.

מטפה כיבוי אש
בצע את הפעולות שלהלן בזהירות במקרה 
של שרפה קטנה ואם אתה יודע להשתמש 

במטפה כיבוי האש.

מיקום מטפה כיבוי האש* 
אוטובוס:  מאחורי מושב הנוסע הקדמי 
ומאחורי צדו הימני של מושב הנוסע

ואן:  מאחורי מושב הנוסע הקדמי

משוך את הפין שבחלקו העליון של המטפה . 1
המונע את לחיצת הידית בשוגג.

כוון את הפתח לעבר בסיס השרפה.. 2
עמוד במרחק של כ-2.5 מ' מהשרפה . 3

וסחט את הידית כדי להפעיל את המטפה. 
אם אתה משחרר את הידית, המטפה 

יפסיק לפעול.
הזז את הצינור לפנים ולאחור בבסיס . 4

השרפה. לאחר כיבוי השרפה, בחן אותה 
בזהירות כיוון שהיא עלולה להידלק מחדש.
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בצע את הפעולות שלהלן כדי לבדוק את 
לחץ הצמיג:

שחרר את מכסה שסתום הניפוח הממוקם . 1
על חישוק הצמיג.

לחץ את מד הלחץ כנגד שסתום הצמיג . 2
והחזק אותו. אם לא תלחץ את השעון 

בחוזקה לחץ מסוים ישתחרר.
לחיצה חזקה תפעיל את מד הלחץ.. 3
קרא את לחץ הצמיג על מד הלחץ כדי . 4

לדעת אם לחץ הצמיג נמוך או גבוה.
ללחצים . 5 לחצי הצמיגים  התאם את 

המפורטים. עיין בסעיף "צמיגים וגלגלים" 
שבפרק 8.

סגור את מכסה שסתום הצמיג.. 6

מד לחץ צמיג )אם קיים(
במהלך שימוש יום-יומי רגיל הצמיגים 
מאבדים לחץ ועליך למלא לחץ אוויר מעת 
לעת; זו אינה תופעה חריגה אלא רגילה. 
בדוק תמיד את לחץ הצמיגים כאשר הצמיגים 
קרים כיוון שהלחץ עולה עם הטמפרטורה.
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תא מנוע

מכל נוזל קירור מנוע. 1
תיבת נתיכים והדקו החיובי של המצבר. 2
מדיד שמן מנוע. 3
מכסה מילוי שמן מנוע. 4
מכסה נוזל בלמים/מצמד. 5
מסנן אוויר. 6
הדקו השלילי של המצבר. 7
מכסה מצנן. 8
מכל נוזל שטיפת שמשה קדמית. 9

מכל נוזל הגה כוח. 10

אוטובוס, ואן, משאית )ללא מצבר עזר(	 

הצורה בפועל עשויה להיות שונה מזו המופיעה באיור.
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מכל נוזל קירור מנוע. 1
תיבת נתיכים והדקו החיובי של המצבר. 2
מדיד שמן מנוע. 3
מכסה מילוי שמן מנוע. 4
מכסה נוזל בלמים/מצמד. 5
מסנן אוויר. 6
הדקו השלילי של המצבר. 7
מכסה מצנן. 8
מכל נוזל שטיפת שמשה קדמית. 9

מכל נוזל הגה כוח. 10
מצבר עזר. 11

ואן, משאית )עם מצבר עזר(	 

הצורה בפועל עשויה להיות שונה מזו המופיעה באיור.
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שירותי טיפול שוטף
טיפול שוטף של הבעלים - אמצעי 

זהירות
שירות חלקי או לא נכון עלול לגרום לבעיות. 
סעיף זה כולל רק הוראות לפריטי הטיפול 

השוטף הקלים לביצוע.

הערה
טיפול שוטף לא נכון של של הבעלים 
במהלך תקופת האחריות עלולה להשפיע 
על כיסוי האחריות. לקבלת פרטים, עיין 
בחוברת השירות הנפרדת שברכב. אם 
אינך בטוח בנוגע לנוהל שירות או טיפול 
שוטף מסוים, אנו ממליצים לבצע את 

הפעולה במרכז שירות מורשה יונדאי.

אחריות הבעלים

הערה
ביצוע עבודות שירות וטיפול שוטף ושמירה 

על תיעודן הן באחריות הבעלים.

ככלל אנו ממליצים לטפל ברכבך במרכז 
שירות מורשה יונדאי. עליך לשמור את כל 
המסמכים המראים שעבודות הטיפול השוטף 
ברכבך בוצעו כהלכה בהתאם לתוכנית 
הטיפולים המופיעה בעמודים הבאים. עליך 
לשמור מידע זה כדי שתוכל לעמוד בדרישות 
השירות והטיפול השוטף של אחריות רכבך. 
פרטי האחריות המלאים מופיעים בחוברת 
השירות שלך. תיקונים וכוונונים הנדרשים 
כתוצאה מטיפול שוטף לקוי או כתוצאה 
מהיעדר הטיפול השוטף הנדרש לא יכוסו 

במסגרת האחריות על רכבך.

עליך להיזהר במיוחד כדי למנוע נזק לרכבך 
ולא לפגוע בעצמך בעת ביצוע עבודות הטיפול 

השוטף או הבדיקה.
שירות חלקי, לא מתאים או לקוי עלול לגרום 
לבעיות תפעול רכבך, אשר עלולות לגרום 

נזק לרכב, לתאונה או לחבלה גופנית.
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זהירות
אין להניח חפצים כבדים או להפעיל 	 

כוח רב מדי על כיסוי המנוע העליון 
)אם קיים( או על חלקים הקשורים 

למערכת הדלק.
אנו ממליצים לך לפנות למרכז שירות 	 

מורשה יונדאי לצורך בדיקת מערכת 
הדלק )צינורות דלק ומזרקי הדלק(.

אין לנהוג לפרק זמן ממושך ללא 	 
כיסוי המנוע )אם קיים(.

אין לבדוק את תא המנוע ליד מקור 	 
אש. דלק, נוזל השטיפה וכו' הם 
נוזלים דליקים העלולים לעלות באש.

נתק את הדקו השלילי של המצבר 	 
)-( לפני שתיגע במצבר, בכבלי 
ההצתה ובחוטי החשמל. אתה עלול 

להתחשמל מהזרם החשמלי.
)המשך(

)המשך(
לכן, אם אתה חייב להפעיל את 
המנוע בעת העבודה בתא המנוע, 
זכור להסיר את כל התכשיטים 
)במיוחד טבעות, צמידים, שעונים 
ושרשראות(, ואת כל העניבות, 
הצעיפים ובגדים אחרים שאינם 
צמודים לפני שתתקרב למנוע או 

למאווררי הקירור.

אזהרה
עבודת טיפול שוטף

ביצוע עבודת טיפול שוטף על הרכב 	 
עלולה להיות מסוכנת. אתה עלול 
להיפגע קשות במהלך ביצוע חלק 
מפעולות הטיפול השוטף. אם אין 
לך מספיק ידע וניסיון או את הכלים 
והציוד המתאימים לביצוע העבודה, 
אנו ממליצים לבצעה במרכז שירות 

מורשה יונדאי.
העבודה בתא המנוע כאשר המנוע 	 

פועל היא מסוכנת. היא מסוכנת אף 
יותר כאשר אתה עונד תכשיטים 
או לובש בגדים שאינם צמודים. 
הם עלולים להיתפס בחלקים נעים 

ולגרום לחבלה.
)המשך(
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אזהרה
מנוע דיזל

לעולם על תעבוד על מערכת ההזרקה 
כאשר המנוע פועל או 30 שניות לאחר 
הדממתו. משאבת הלחץ הגבוה, 
המסילה, המזרקים וצינורות הלחץ 
הגבוה נמצאים תחת לחץ גבוה גם 
לאחר הדממת המנוע. סילון הדלק 
היוצא כתוצאה מדליפות דלק עלול 
לגרום לחבלה קשה אם הוא פוגע בגוף. 
אנשים בעלי קוצבי לב צריכים להתרחק 
30 ס"מ לפחות מיחידת בקרת המנוע 
או מרתמת החיווט שבתא המנוע כאשר 
המנוע פועל, כיוון שהזרמים הגבוהים 
של מערכת בקרת המנוע האלקטרונית 

מיצרים שדות מגנטיים חזקים.

תא המנוע - אזהרות )מנוע דיזל(
פעל בהתאם לעצות הבטיחות שלהלן בעת 	 

בדיקת תא המנוע כאשר המנוע פועל.
אין לגעת במזרק, בחוטי המזרק - 

ובמחשב המנוע כאשר המנוע פועל.
אין להסיר את מחבר המזרק כאשר - 

המנוע פועל.
אנשים בעלי קוצבי לב חייבים להתרחק - 

מהמנוע במהלך התנעתו או פעולתו.

)המשך(
בעת הסרת הדיפון הפנימי בעזרת 	 

מברג שטוח, היזהר לא לגרום לו נזק.
היזהר כאשר אתה מחליף ומנקה 	 

נורות כדי לא להתחשמל או להיכוות.
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טיפול שוטף של הבעלים
בעת הפעלת רכבך:

שים לב לשינויים בצליל מערכת הפליטה 	 
או בריח אדי הפליטה בתוך הרכב.

בדוק רעידות של גלגל ההגה. שים לב 	 
אם עליך להשתמש בכוח רב מהרגיל כדי 
לסובב את גלגל ההגה או אם יש חופש 
בגלגל ההגה, או שינוי במצב "ישר לפנים".

שים לב אם רכבך פונה מעט או "מושך" 	 
באופן קבוע לאחד הצדדים בעת נסיעה 

בכביש חלק וישר.
בעת העצירה, אתר ובדוק רעשים חריגים, 	 

"משיכה" לאחד הצדדים, מהלך גדול 
מהרגיל של דוושת הבלמים או דוושת 

בלמים קשה.
אם אתה מבחין בהחלקה או בשינויים 	 

בתפעול תיבת ההילוכים, בדוק את מפלס 
נוזל תיבת ההילוכים.

בדוק את פעולת תיבת ההילוכים הידנית, 	 
כולל פעולת המצמד.

בדוק את בלם החניה.	 
אתר נזילות נוזלים מתחת לרכבך )טפטוף 	 

מים ממערכת מיזוג האוויר במהלך 
השימוש או לאחריו אינו מצביע על תקלה(.

טיפול שוטף של הבעלים - מועד
כאשר אתה מתדלק:

בדוק את מפלס שמן המנוע.	 
בדוק את מפלס נוזל הקירור שבמכל 	 

נוזל הקירור.
בדוק את מפלס נוזל שטיפת השמשה 	 

הקדמית.
בדוק את לחץ האוויר בצמיגים.	 

אזהרה
היזהר בעת בדיקת מפלס נוזל קירור 
המנוע כאשר המנוע חם. נוזל קירור 
רותח וקיטור עלולים לפרוץ החוצה 
תחת לחץ. הדבר עלול לגרום לכוויות 

או לחבלות קשות אחרות.

הרשימות שלהלן כוללות בדיקות לרכב 
שיש לבצע במועדים הנקובים כדי לסייע 
בשמירה על פעולתו הבטוחה של רכבך. 
אם יש לך שאלות כלשהן, אנו ממליצים 
ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי.

בדיקות הטיפול השוטף האלה אינן מכוסות 
במסגרת האחריות וייתכן שתחויב עבור 
העבודה, החלפים וחומרי הסיכה שבשימוש.
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פעם בשנה לפחות:
נקה את חורי הניקוז בגוף, בדלתות 	 

ובמכסה המנוע.
נקה ושמן את צירי הדלתות ובדוק את 	 

צירי מכסה המנוע.
נקה ושמן את המנעולים ואת הבריחים 	 

של הדלתות ושל מכסה המנוע.
נקה ושמן את אטמי הגומי בדלתות.	 
בדוק את מערכת מיזוג האוויר.	 
בדוק את מפלס נוזל הגה כוח.	 
נקה את המצבר ואת הדקיו.	 
בדוק את מפלס נוזל הבלמים והמצמד.	 

 פעמיים בשנה לפחות
)לדוגמה כל אביב וסתיו(:

בדוק את צינורות המצנן, החימום ומיזוג 	 
האוויר ואתר נזילות או פגמים.

בדוק את פעולת המתזים והמגבים 	 
של השמשה הקדמית. נקה את להבי 
המגבים בעזרת מטלית נקייה הטבולה 

בנוזל שטיפה.
בדוק את יישור הפנסים הראשיים.	 
צינורות מערכת 	  בדוק את המפלט, 

הפליטה, מגני החום והחבקים.
בדוק את חגורות הבטיחות, בדוק את 	 

פעולתן ואתר סימני שחיקה.
בדוק את הצמיגים ואתר סימני שחיקה 	 

ואומים רופפות.

אחת לחודש לפחות:
בדוק את מפלס נוזל קירור המנוע שבמכל 	 

נוזל הקירור.
בדוק את פעולת כל הפנסים החיצוניים 	 

כולל פנסי הבלימה, פנסי האיתות ומהבהבי 
החירום.

בדוק את לחצי הניפוח בכל הצמיגים 	 
כולל הגלגל החלופי.
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תוכנית טיפולים
פעל בהתאם לתוכנית הטיפולים הרגילה אם הרכב פועל בדרך כלל בסביבה שאינה אחת מהסביבות שלהלן. אם אחד מהתנאים 

שלהלן מתקיים, חובה לפעול בהתאם לתוכנית הטיפולים לשימוש בתנאים קשים.
נהיגה תכופה למרחק קצר.	 
נהיגה באזורים מאובקים או חוליים.	 
שימוש מוגבר בבלמים.	 
נהיגה באזורים שבהם נעשה שימוש במלח או בחומרים משתכים אחרים.	 
נהיגה בכבישים משובשים או בוציים.	 
נהיגה באזורים הרריים.	 
הפעלה ממושכת של המנוע במהירות סרק או במהירות נמוכה.	 
נהיגה לפרק זמן ממושך בטמפרטורות נמוכות ו/או באקלים לח במיוחד.	 
 	.32°C כאשר יותר מ-50% מהנהיגה מתבצעת בתוך תנועה עירונית כבדה במזג אוויר חם מעל

אם רכבך פועל בתנאים שהוזכרו לעיל, עליך לבדוק, להחליף או למלא בתדירות גבוהה יותר מזו המפורט בתוכנית הטיפולים הרגילה. 
לאחר שפרקי הזמן או המרחק המופיעים בטבלה עברו, המשך לפעול בהתאם לתוכנית הטיפולים המפורטת.
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תוכנית טיפולים רגילה )אירופה(
מועד טיפול

פריט לטיפול

מספר החודשים או המרחק שהרכב עבר, המוקדם מביניהם
 טווח טיפולים 

153045607590105120135150165180195210225240בק"מ

טווח טיפולים 
1224364860728496108120132144156168180192בחודשים

RRRRRRRRRRRRRRRRמסנן שמן

RRRRRRRRRRRRRRRRשמן מנוע

IIIIIIIIIIIIIIIIבלמים

IIIRIIIRIIIRIIIRמסנן אויר

IRIRIRIRIRIRIRIRמסנן מערכת בקרת אקלים

IIIIIIIIIIIIIIIIבדיקת צנרת דלק

IIIIIIIIIIIIIIIIצנרת בלמים

רצועות הנעה - אלטרנטור, הגה כוח, משאבת 
מים ורצועת מזגן אם קיימת

IIIIIII

IIIIIIIIצינור אדי דלק ומכסה מילוי דלק

IIIIIIIIצינורות ואקום

I RIRIRIRמסנן דלק

IIIIIIIIמכסה רדיאטור

RRנוזל קירור

בדוק ואם יש צורך בכך, כוונן, תקן, נקה או החלף.  :   I
החלף.  :   R
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תוכנית טיפולים רגילה )אירופה(
מועד טיפול

פריט לטיפול

מספר החודשים או המרחק שהרכב עבר, המוקדם מביניהם
 טווח טיפולים 

153045607590105120135150165180195210225240בק"מ

טווח טיפולים 
1224364860728496108120132144156168180192בחודשים

IIIIIIIIמצבר

IIIIIIIIבדיקת חופש בדוושות בלם ומצמד

IIIIIIIIבדיקת בלם יד

IRIRIRIRנוזל הבלמים/מצמד

IIIIIIIIתופי ורפידות בלם

IRIRIRIRנוזל הגה כוח

IIIIIIIIצינורות הגה כוח

IIIIIIIIבדיקת תיבת הגה, גומיות ומוט מקשר

IIIIIIIIמוט מדחף

IIIIIIIIבדיקת הצמיגים ולחץ האוויר

IIIIIIIIבדיקת הידוק מערכת המתלים

IIIIIIIIבדיקת ברגי הידוק שלדה

IIIIIIIIבדיקת מערכת הקירור 

בדוק ואם יש צורך בכך, כוונן, תקן, נקה או החלף.  :   I
החלף.  :   R
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תוכנית טיפולים רגילה )אירופה(
מועד טיפול

פריט לטיפול

מספר החודשים או המרחק שהרכב עבר, המוקדם מביניהם
 טווח טיפולים 

153045607590105120135150165180195210225240בק"מ

טווח טיפולים 
1224364860728496108120132144156168180192בחודשים

IIIIIIIIבדיקת מדחס מזגן

IRRשמן ממסרה ידנית

RRRRRRRRשמן סרן אחורי*

בדוק ואם יש צורך בכך, כוונן, תקן, נקה או החלף.  :   I
החלף.  :   R

* יש להחליף את שמן הסרן האחורי במקרה של טבילה במים.

הערה: מספר החודשים או המרחק שהרכב עבר, המוקדם מביניהם.
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תוכנית טיפולים לתנאי שימוש קשים
 חובה לטפל בפריטים שלהלן בתדירות גבוהה יותר בכלי רכב הפועלים בדרך כלל בתנאי נהיגה קשים. 

עיין בטבלה שלהלן לקבלת מועדי הטיפולים המתאימים.
R : החלף    I: בדוק ואם יש צורך בכך, כוונן, תקן, נקה או החלף

 פעולה פריט לטיפול
תנאי נהיגהמועד הטיפוללטיפול

 שמן מנוע 
Rלאירופהומסנן שמן מנוע

 כל 7,500 ק"מ 
או 6 חודשים

 A, B, C, D, F, G, H, I,
J, L, M

Rמסנן אוויר
החלף בתדירות גבוהה יותר בהתאם 

C, Eלתנאים

Rנוזל תיבת הילוכים ידנית
תחילה החלף ב-90,000 ק"מ ולאחר 

C, D, E, G, H, I, Lמכן החלף ב-150,000 ק"מ

C, E, G, H, I, Lכל 30,000 ק"מRשמן סרן אחורי

Iמנגנון היגוי, מוטות קישור וגומיות הגנה
בדוק בתדירות גבוהה יותר בהתאם 

C, D, E, F, Gלתנאים

Iלאירופהגל הינע
 כל 20,000 ק"מ 

C, Eאו 12 חודשים

Iמפרקי המתלה הקדמי
בדוק בתדירות גבוהה יותר בהתאם 

C, D, E, F, Gלתנאים

Iבלמי דיסק ורפידות, אוכפי בלימה וחוגנים
בדוק בתדירות גבוהה יותר בהתאם 

C, D, E, G, Hלתנאים

Rבלם חניה
החלף בתדירות גבוהה יותר בהתאם 

C, D, G, Hלתנאים
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 פעולה פריט לטיפול
תנאי נהיגהמועד הטיפוללטיפול

Rמסנן אוויר בקרת אקלים )אם קיים(
החלף בתדירות גבוהה יותר בהתאם 

C, E, Gלתנאים

תנאי נהיגה קשים
A נהיגה תכופה למרחק קצר  :
B פעולה ממושכת במצב סרק  :
C נהיגה בכבישים מאובקים ומשובשים  :
D  נהיגה באזורים שבהם נעשה שימוש במלח או בחומרים משתכים  : 

  אחרים או במזג אוויר קר מאוד
E נהיגה באזורים חוליים  :
F  כאשר למעלה מ-50% מהנהיגה מתבצעת בתוך תנועה עירונית  : 

32°C כבדה במזג אוויר חם מעל  

G נהיגה בעליות, בירידות או בכבישים הרריים  :
H )גרירת גרור או שימוש בגגון )אם קיים  :
I שימוש כרכב סיור, מונית, רכב מסחרי או רכב גרירה  :
J נהיגה במזג אוויר קר מאוד  :
K נהיגה במהירות העולה על 140 קמ"ש  :
L נהיגה במהירות העולה על 170 קמ"ש  :
M נהיגה תכופה בעומסי תנועה  :

הערה: מספר החודשים או המרחק שהרכב עבר, המוקדם מביניהם.
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הסבר לפריטים שבהם יש לטפל
צינורות דלק וחיבורים

בדוק את צינורות הדלק ואת החיבורים 
ואתר נזילות ונזק. אנו ממליצים להחליף 
את צינורות הדלק ואת החיבורים במרכז 

שירות מורשה יונדאי.

אזהרה
דיזל בלבד

לעולם על תעבוד על מערכת ההזרקה 
כאשר המנוע פועל או 30 שניות לאחר 
הדממתו. משאבת הלחץ הגבוה, 
המסילה, המזרקים וצינורות הלחץ 
הגבוה נמצאים תחת לחץ גבוה גם 
לאחר הדממת המנוע. סילון הדלק 
היוצא כתוצאה מדליפות דלק עלול 
לגרום לחבלה קשה אם הוא פוגע בגוף. 
אנשים בעלי קוצבי לב צריכים להתרחק 
30 ס"מ לפחות מיחידת בקרת המנוע 
או מרתמת החיווט שבתא המנוע כאשר 
המנוע פועל, כיוון שהזרמים הגבוהים 
של מערכת בקרת המנוע האלקטרונית 

מייצרים שדות מגנטיים חזקים.

מסנן דלק
מסנן סתום עלול להגביל את מהירות נסיעת 
הרכב, לגרום נזק למערכת הפליטה ולגרום 
לבעיות שונות כגון קושי בהתנעה. אם כמות 
גדולה מדי של חומרים זרים מצטברת בתוך 
מכל הדלק, ייתכן שעליך יהיה להחליף את 

המסנן בתדירות גבוהה יותר.
לאחר התקנת מסנן חדש, הפעל את המנוע 
למשך כמה דקות ואתר נזילות בחיבורים. 
אנו ממליצים להחליף את מסנן הדלק במרכז 

שירות מורשה יונדאי.

זהירות
אם מסנן הדלק סתום בגלל אי החלפתו 
כמפורט בתוכנית הטיפולים, מערכת 
הזרקת הדלק עלולה שלא לספק כמות 
מתאימה של דלק; הדבר עלול לגרום 
נזק למערכת הזרקת הדלק ולגרום 
להשתנקות המנוע במקרים קיצוניים.

שמן מנוע ומסנן
יש להחליף את שמן המנוע ואת המסנן 
במועדים המפורטים בתוכנית הטיפולים. 
אם הרכב פועל בתנאים קשים, יש להחליף 
את השמן ואת המסנן בתדירות גבוהה יותר.

רצועות הינע
בדוק את כל רצועות ההינע ואתר חתכים, 
סדקים, שחיקה מואצת או רטיבות שמן 
והחלף אם יש צורך בכך. יש לבדוק את 
 מתיחות רצועות ההינע באופן קבוע ולכווננן 

כנדרש.

זהירות
בעת בדיקת הרצועה, העבר את מתג 
ההתנעה למצב LOCK/OFF )נעול/

כבוי( או ACC )אביזרים(.



7

7

7

7

7

7

7

7

7

 

7-17

7

טף
שו

ל 
פו

טי

מסנן אוויר
אנו ממליצים להחליף את מסנן האוויר 

במרכז שירות מורשה יונדאי.

מערכת קירור
בדוק את רכיבי מערכת הקירור כגון מצנן, 
מכל נוזל קירור, צינורות וחיבורים ואתר 

נזילות ונזק. החלף חלקים פגומים.

 צינורות ואקום לאוורור 
בית-הארכובה )אם קיימים(

בדוק את הצינורות ואתר נזק מחום ו/או מכני. 
גומי קשה ופריך, סדקים, קרעים, חתכים, 
שפשופים ונפיחות גדולה מדי מצביעים על 
צינור פגום. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת 
בבחינת הצינורות הנמצאים ליד מקורות 

חום גבוה כגון סעפת הפליטה.
בדוק את ניתוב הצינור כדי לוודא שהצינורות 
לא באים במגע עם מקור חום כלשהו, עצמים 
חדים או רכיבים נעים העלולים לגרום נזק 
חום או שחיקה מכנית. בדוק את כל חיבורי 
הצינורות כגון תפסים וחיבורים כדי לוודא 
שהם מאובטחים ושאין נזילות. יש להחליף 
את הצינורות מיד אם מתגלים סימני נזק 

או פגם.

צינור אדים ומכסה מילוי דלק
יש לבדוק את צינור האדים ומכסה מילוי הדלק 
במועדים המפורטים בתוכנית הטיפולים. 
ודא שצינור האדים או מכסה מילוי הדלק 

החדש מוחלפים כהלכה.
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תיבת הגה, מוטות קישור וגומיות 
הגנה/מפרק זרוע תחתונה

עצור את הרכב, דומם את המנוע ובדוק 
חופש גדול מדי בגלגל ההגה.

בדוק שמוטות הקישור אינם עקומים או 
פגומים. בדוק את גומיות ההגנה ואת 
המפרקים ואתר פגם, סדקים או נזק. החלף 

חלקים פגומים.

משאבת הגה כוח, רצועה וצינורות
בדוק את משאבת הגה הכוח ואת הצינורות 
ואתר נזילות ונזק. החלף מיד חלקים פגומים 
או נוזלים. בדוק את רצועת הגה הכוח )או 
את רצועת ההינע( ואתר חתכים, סדקים, 
שחיקה מואצת, רטיבות שמן ובדוק את 
מתיחותה. החלף או כוונן אם יש צורך בכך.

קרר מיזוג אוויר )אם קיים(
בדוק את צינורות מיזוג האוויר ואת החיבורים 

ואתר נזילות ונזק.

בלם חניה
בדוק את מערכת בלם החניה כולל ידית 

בלם החניה והכבלים.

צלחות בלמים, רפידות, אוכפי 
בלימה וחוגנים

בדוק את שחיקת הרפידות, את שחיקת 
וזריקת הצלחות, ונזילה מהאוכפים.

גבול שחיקת  נוסף על בדיקת  למידע 
הרפידות, בקר באתר האינטרנט של יונדאי.

)http://brakemanual.hmc.co.kr(

בורגי התקנת מתלה
בדוק את הידוק חיבורי המתלה או אתר 

נזק. הדק במומנט ההידוק המפורט.

נוזל קירור
יש להחליף את נוזל הקירור במועדים 

המפורטים בתוכנית הטיפולים.

נוזל תיבת הילוכים ידנית )אם קיים(
בדוק את נוזל תיבת ההילוכים הידנית 

בהתאם לתוכנית הטיפולים.

צינורות בלמים
בדוק חזותית התקנה נכונה, שפשוף, סדקים, 
פגיעה ונזילות. החלף מיד חלקים פגומים 

או שניזוקו.

נוזל בלמים
בדוק את מפלס נוזל הבלמים במכל נוזל 
הבלמים. המפלס אמור להיות בין הסימונים 
MIN )מינימום( ו-MAX )מקסימום( שבדופן 
המכל. השתמש רק בנוזל בלמים הידרולי 

.DOT 4 העומד במפרט
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שמן מנוע
)המשך(

בעת ניגוב מדיד מפלס השמן, יש 	 
להשתמש במטלית נקייה. שימוש 
במטלית מלוכלכת עלול לגרום נזק 

למנוע.

זהירות
מנוע דיזל

מילוי יותר מדי שמן עלול לגרום לבעיות 
קשות בפעולת המנוע. הדבר עלול 
לגרום נזק למנוע המלווה בבעיות 
בפעולתו, רעש חריג ופליטת עשן לבן.

אזהרה
צינור מצנן

היזהר לא לגעת בצינור המצנן בעת 
בדיקת שמן המנוע או הוספת שמן 
מנוע כיוון שהוא עלול להיות חם ולגרום 

לך לכוויה.

הוצא שוב את מדיד השמן ובדוק את . 5
המפלס. המפלס אמור להיות בין הסימונים 

F )מלא( ו-L )ריק(.

זהירות
אין לנהוג ברכב כאשר מכל שמן 	 

המנוע ריק. אחרת הדבר עלול לגרום 
נזק למנוע.

אין למלא יותר מדי שמן מנוע. הדבר 	 
עלול לגרום נזק למנוע.

אין לשפוך שמן מנוע בעת הוספת 	 
שמן מנוע או החלפתו. אם נשפך שמן 

מנוע בתא המנוע, נגב אותו מיד.
)המשך(

בדיקת מפלס שמן המנוע

ודא שהרכב עומד על משטח ישר.. 1
להגיע . 2 לו  והנח  המנוע  את  התנע 

לטמפרטורת העבודה הרגילה שלו.
דומם את המנוע והמתן כמה דקות . 3

)כ-5 דקות( כדי שהשמן יחזור לעוקת השמן.
הוצא את מדיד השמן, נגב אותו והכנס . 4

אותו בחזרה במלואו.
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אזהרה
שמן מנוע משומש עלול לגרום לגירוי או 
לסרטן העור במקרה של מגע ממושך 
עם העור. שמן מנוע משומש מכיל 
חומרים כימיים שגרמו לסרטן בבעלי 
חיים שנבדקו במעבדה. הגן תמיד 
על העור שלך על ידי שטיפת ידיך 
ביסודיות בעזרת סבון ומים פושרים 
בהקדם האפשרי לאחר הטיפול בשמן 

משומש.

החלפת שמן המנוע ומסנן השמן

אנו ממליצים להחליף את שמן המנוע ואת 
מסנן השמן במרכז שירות מורשה יונדאי.

אם המפלס נמצא על הסימון L )נמוך( או 
לידו, הוסף כמות מספקת של שמן כדי 
שהמפלס יגיע לסימון F )מלא(. אל תמלא 

יותר מדי.

השתמש במשפך כדי למנוע שפיכת שמן 
על רכיבי המנוע.

השתמש רק בשמן מנוע המפורט. )עיין 
בסעיף "חומרי סיכה מומלצים וקיבולות" 

שבפרק 8(.
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נוזל קירור מנוע
)המשך(

הלחץ  שכל  בטוח  אתה  כאשר 
השתחרר, לחץ על המכסה כלפי 
מטה בעזרת מגבת עבה והמשך 
לסובב אותו נגד כיוון השעון כדי 

להסירו.
גם אם המנוע אינו פועל, אל תסיר 	 

את מכסה המצנן או את פקק הניקוז 
כאשר המנוע והמצנן חמים. נוזל 
וקיטור עלולים עדיין  קירור חם 
להתפרץ החוצה ולגרום לחבלה 

גופנית קשה.

בדיקת מפלס נוזל הקירור

אזהרה
 הסרת מכסה המצנן  

לעולם אל תנסה לפתוח את מכסה 	 
המצנן כאשר המנוע פועל או חם. 
הדבר עלול לגרום נזק למערכת 
הקירור ולמנוע, וגם לחבלה גופנית 
קשה כתוצאה מפליטת נוזל קירור 

חם או קיטור.
עד 	  והמתן  המנוע  את  דומם 

להתקררותו. היזהר במיוחד בעת 
הסרת מכסה המצנן. עטוף אותו 
במגבת עבה וסובב אותו לאט נגד 
כיוון השעון עד לעצירה הראשונה. 
התרחק לאחור כאשר הלחץ משתחרר 

ממערכת הקירור.
)המשך(

מערכות קירור בלחץ גבוה מצוידות במכל 
המכיל נוזל קירור למניעת קפיאה לכל ימות 
השנה. המכל ממולא במפעל. בדוק את 
הגנת הנוזל למניעת קפיאה ואת מפלס 
נוזל הקירור לפחות פעם בשנה בתחילת 
החורף ולפני הנסיעה למקום שבו מזג 

האוויר קר יותר.

זהירות
אין לנהוג ברכב כאשר אין נוזל קירור 	 

במנוע. הדבר עלול לגרום לכשל 
משאבת המים, לתקיעת המנוע וכו'.

אם המנוע מתחמם כאשר מפלס נוזל 	 
הקירור נמוך, הוספה פתאומית של 
נוזל קירור עלולה לגרום לסדקים 
לאט  קירור  נוזל  הוסף  במנוע. 

ובכמויות קטנות כדי למנוע נזק.
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נוזל קירור מנוע מומלץ
בעת הוספת נוזל קירור, השתמש רק 	 

במים מותפלים או במים רכים לרכבך 
ולעולם אל תערבב מים קשים עם נוזל 
הקירור שמולא במפעל. תערובת לא 
מתאימה של נוזל קירור עלולה לגרום 

לתקלה חמורה או נזק למנוע.
המנוע שברכבך כולל חלקים מאלומיניום 	 

וחובה להגן עליהם בעזרת נוזל קירור 
על בסיס אתילן גליקול כדי למנוע שיתוך 

וקפיאה.
אין להשתמש בנוזל קירור על בסיס 	 

אלכוהול או מתנול או לערבבם עם נוזל 
הקירור המפורט.

אין להשתמש בתמיסה המכילה יותר 	 
מ-60% נוזל למניעת קפיאה או פחות 
מ-35% נוזל למניעת קפיאה - הדבר 

עלול לפגוע ביעילות התמיסה.

בדוק את המצב ואת החיבורים של כל 
צינורות מערכת הקירור וצינורות החימום. 

החלף צינורות נפוחים או פגומים.
מפלס נוזל הקירור אמור להיות בין הסימונים 
F )מלא( ו-L )נמוך( שבדופן מכל נוזל הקירור 

כאשר המנוע קר.
אם מפלס נוזל הקירור נמוך, הוסף כמות 
מספקת של נוזל קירור מפורט כדי לספק 
הגנה מפני קפיאה ושיתוך. ודא שהמפלס 
נמצא ליד הסימון F )מלא( אך לא מעליו. אם 
עליך להוסיף נוזל מעת לעת, אנו ממליצים 
לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה 

יונדאי.

אזהרה
  המנוע החשמלי )מאוורר    
ידי  הקירור( נשלט על 
טמפרטורת נוזל הקירור 
של המנוע, לחץ הקרר 
ומהירות הרכב. הוא עלול לפעול לעתים 
גם כאשר המנוע אינו פועל. היזהר 
במיוחד בעת העבודה ליד להבי מאוורר 
הקירור כדי שלא תיפגע מלהבי המאוורר 
המסתובבים. המאוורר החשמלי כבה 
אוטומטית עם ירידת טמפרטורת נוזל 

הקירור. זהו מצב רגיל.
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החלפת נוזל הקירור
אנו ממליצים להחליף את נוזל הקירור 

במרכז שירות מורשה יונדאי.

זהירות
עטוף את מכסה המצנן בעזרת מטלית 
עבה לפני מילוי נוזל קירור כדי למנוע 
התזת נוזל קירור על חלקי המנוע כגון 

האלטרנטור.

אזהרה
נוזל קירור

אין למלא את מכל נוזל השטיפה 	 
בנוזל קירור או בנוזל למניעת קפיאה.

נוזל הקירור של המצנן עלול לחסום 	 
את הראות בעת התזתו על השמשה 
הקדמית ולגרום לאיבוד השליטה על 
הרכב או נזק לצבע ולגימור הגוף.

אזהרה
 מכסה המצנן  

אין לפתוח את מכסה המצנן כאשר 
המנוע והמצנן חמים. נוזל קירור רותח 
וקיטור עלולים להתפרץ החוצה ולגרום 

לחבלה גופנית קשה.

לקבלת מידע על ריכוז התערובת, עיין 
בטבלה שלהלן.

 טמפרטורת
סביבה

אחוז תערובת )נפח(
נוזל 

למניעת 
קפיאה 

)אנטי-פריז(
מים

)5°F(  -15°C3565

)-13°F(  -25°C4060

)-31°F(  -35°C5050

)-49°F(  -45°C6040
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נוזל בלמים ומצמד
אזהרה

נוזל בלמים
בעת החלפת או הוספת נוזל בלמים, 
טפל בו בזהירות. אל תאפשר לו לבוא 
במגע עם עיניך. אם נוזל בלמים בא 
במגע עם עיניך, שטוף אותן מיד בכמות 
גדולה של מי ברז נקיים. פנה בהקדם 

האפשרי לרופא לבדיקת עיניך.

מידע  
השתמש רק בנוזל הבלמים המפורט. )עיין 
בסעיף "חומרי סיכה מומלצים וקיבולות" 

שבפרק 8(.

לעולם אל תערבב נוזל מסוגים שונים.

הערה
לפני הסרת מכסה מילוי נוזל הבלמים/
המצמד, קרא את האזהרה שעל המכסה.

אזהרה
נקה את מכסה המכל לפני הסרתו. 
השתמש רק בנוזל בלמים/מצמד 

DOT 4 ממכל אטום.

בדיקת מפלס נוזל הבלמים

בדוק את מפלס הנוזל במכל באופן קבוע. 
 MIN מפלס הנוזל אמור להיות בין הסימונים
)מינימום( ו-MAX )מקסימום( שבדופן המכל.

לפני הסרת מכסה המכל והוספת נוזל בלמים, 
נקה היטב את האזור שסביב מכסה המכל 

כדי למנוע זיהום נוזל הבלמים.
אם המפלס נמוך, הוסף נוזל עד שהמפלס 
יגיע לסימון MAX. המפלס ירד עם הזמן.
זו תופעה רגילה והיא קשורה לשחיקת 
רפידות הבלמים. אם המפלס נמוך מאוד, 
אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז 

שירות מורשה יונדאי.
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נוזל הגה כוח
הערה

 "HOT" ודא שמפלס הנוזל נמצא בטווח
)חם( שעל המכל. אם הנוזל קר, בדוק 

שהוא בטווח "COLD" )קר(.

אם עליך להוסיף לעתים תכופות נוזל 
למערכת הגה הכוח, אנו ממליצים לבדוק 
את המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.

זהירות
כדי למנוע נזק למשאבת הגה הכוח, 	 

אין להפעיל את הרכב לפרקי זמן 
ממושכים כאשר מפלס נוזל הגה 

הכוח נמוך.
לעולם אל תתניע את המנוע כאשר 	 

המכל ריק.
בעת הוספת נוזל, היזהר שלכלוך 	 

לא ייכנס אל תוך המכל.
)המשך(

בדיקת מפלס נוזל הגה כוח

הצב את הרכב על משטח ישר ובדוק את 
מפלס הנוזל שבמכל הגה הכוח בקביעות. 
מפלס הנוזל אמור להיות בין הסימונים 
MIN )מינימום( ו-MAX )מקסימום( שבדופן 

המכל בטמפרטורה רגילה.
לפני הוספת נוזל הגה כוח, נקה היטב את 
האזור שסביב מכסה המכל כדי למנוע זיהום 

נוזל הגה הכוח.
אם המפלס נמוך, הוסף נוזל עד שהמפלס 

.MAX יגיע לסימון

זהירות
אל תאפשר לנוזל הבלמים לבוא במגע 
עם צבע גוף הרכב כיוון שהוא יגרום 
נזק לצבע. לעולם אין להשתמש בנוזל 
בלמים שנחשף לאוויר הפתוח לפרק זמן 
ממושך כיוון שלא ניתן לערוב לאיכותו. 
יש להשליכו כהלכה. אין להשתמש 
בנוזל בלמים מסוג לא מתאים. כמה 
טיפות של שמן מינרלי, כגון שמן מנוע, 
בתוך מערכת הבלמים עלולות לגרום 

נזק לחלקי מערכת הבלמים.
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נוזל שטיפה
אזהרה

אין למלא את מכל נוזל השטיפה 	 
בנוזל קירור או בנוזל למניעת קפיאה.

נוזל הקירור של המצנן עלול לחסום 	 
את הראות בעת התזתו על השמשה 
הקדמית ולגרום לאיבוד השליטה על 
הרכב או נזק לצבע ולגימור הגוף.

נוזל השטיפה מכיל כמות מסוימת של 	 
אלכוהול ועלול להיות דליק במצבים 
מסוימים. אל תאפשר לניצוצות או 
ללהבה לבוא במגע עם נוזל השטיפה 
או עם מכל נוזל השטיפה. הדבר עלול 
לגרום נזק לרכב או לפגוע בנוסעים.

נוזל השטיפה הוא נוזל רעיל לאדם 	 
ולבעלי חיים. אין לשתות אותו ויש 
למנוע מגע עם נוזל השטיפה. הדבר 
עלול לגרום לחבלה קשה או למוות.

בדיקת מפלס נוזל השטיפה

בדוק את מפלס נוזל השטיפה שבמכל נוזל 
השטיפה, והוסף נוזל אם יש צורך בכך.

אפשר להשתמש במים רגילים אם אין נוזל 
שטיפה. מכל מקום, השתמש בתמיסת נוזל 
שטיפה עם חומר למניעת קפיאה במזג 

אוויר קר כדי למנוע קפיאה.

)המשך(
כמות קטנה מדי של נוזל עלולה 	 

להגדיל את הכוח הדרוש להפעלת 
ההגה ו/או לרעש ממערכת הגה הכוח.

השימוש בנוזל לא מפורט עלול 	 
לפגוע ביעילות מערכת הגה הכוח 

ולגרום לנזק.

השתמש רק בנוזל הגה הכוח המפורט. )עיין 
בסעיף "חומרי סיכה מומלצים וקיבולות" 

שבפרק 9(.

בדיקת צינור הגה כוח
בדוק את החיבורים ואתר נזילות שמן, נזק 
או פיתול צינור הגה הכוח לפני התחלת 

הנסיעה.
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מסנן דלק )סולר( בלם חניה
החלפת קרב מסנן דלק

הערה
אנו ממליצים להחליף את קרב מסנן הדלק 

במרכז שירות מורשה יונדאי.

ניקוז מים ממסנן הדלק
למסנן הדלק במנוע דיזל תפקיד חשוב 
בהפרדת מים מהסולר והוא אוסף את המים 

בתחתיתו.
אם מים מצטברים במסנן הדלק,   
נורית האזהרה נדלקת בעת 

פתיחת מתג ההתנעה.
אם נורית אזהרה זו נדלקת, 
אנו ממליצים לטפל במערכת 
במרכז שירות מורשה יונדאי.

זהירות
אם המים שהצטברו בתוך מסנן הדלק 
לא מנוקזים במועד, המים המפעפעים 
בתוך מסנן הדלק עלולים לגרום נזק 
לחלקים חשובים כגון מערכת הדלק.

בדיקת בלם החניה

בדוק את מהלך בלם החניה על ידי ספירת 
מספר הנקישות במהלך הפעלתו המלאה 
ממצב משוחרר. כמו כן, בלם החניה לבדו 
אמור לאבטח את הרכב בשיפוע תלול למדי. 
אם המהלך קטן או גדול מזה המפורט, 
אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז 

שירות מורשה יונדאי.

ק"ג   20 בכוח של  "נקישות"  מהלך:  7 
)196 ניוטון(.
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מסנן אוויר תיבת הילוכים ידנית ושמן סרן אחורי )אם קיימים(
החלפת מסנן

חובה להחליפו בעת הצורך אולם אין לנקותו 
ולהשתמש בו שוב.

החלפת שמן הממסרה
לאחר הנהיגה, נקז את שמן הממסרה . 1

על ידי שחרור פקק הניקוז לפני ששמן 
הממסרה התקרר.

התקן את פקק הניקוז.. 2
מלא שמן ממסרה עד לפתח פקק הבדיקה.. 3

בדיקת שמן והוספת שמן

שחרר את פקק הבדיקה ובדוק שהשמן 
נמצא מתחת לפקק הבדיקה.

אם מפלס השמן נמוך מדי, הוסף שמן 
ממסרה.
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החלף את המסנן בהתאם לשגרת הטיפולים.
אם הרכב פועל בתנאי אבק או חול קיצוניים, 
החלף את המסנן לעתים תכופות יותר 
מהמומלץ. )עיין בסעיף "תוכנית טיפולים 

לתנאי שימוש קשים"(.

זהירות
אין לנהוג ברכב ללא מסנן אוויר; 	 

הדבר יגרום לבלאי מואץ של המנוע.
בעת הסרת מסנן האוויר, היזהר 	 

שאבק או לכלוך לא יחדרו אל סעפת 
 היניקה, אחרת הדבר עלול לגרום 

נזק.
אנו ממליצים להשתמש בחלקים 	 

שאושרו על ידי מרכז שירות מורשה 
יונדאי.

החלף את מסנן האוויר.. 2
נעל את המכסה בעזרת תפסי חיבור . 3

המכסה.

שחרר את תפסי חיבור מכסה מסנן האוויר . 1
)4EA( ופתח את המכסה.
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מסנן אוויר בקרת אקלים )אם קיים(

כאשר תא הכפפות פתוח, הסר את . 2
המעצורים שבשני הצדדים כדי לאפשר 
לתא הכפפות להיות תלוי בצורה חופשית 

על הצירים.

החלפת מסנן

פתח את תא הכפפות והסר את מוט . 1
התמיכה )1(.

בדיקת המסנן
יש להחליף את מסנן בקרת האקלים 
בהתאם לתוכנית הטיפולים. אם הרכב 
פועל בערים שבהן זיהום האוויר כבד או 
בכבישים משובשים ומאובקים לפרק זמן 
ממושך, יש לבדוק אותו לעתים תכופות 
יותר ולהחליפו במועד מוקדם יותר. בעת 
החלפת מסנן בקרת האקלים, ההחלפה 
תתבצע בהתאם לנוהל שלהלן; היזהר לא 

לגרום נזק לרכיבים אחרים.
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להבי מגבים
בדיקת הלהבים

הערה
שעווה חמה הנפלטת ממכונות שטיפה 
אוטומטיות לכלי רכב מקשה על ניקוי 

השמשה הקדמית.

החלף את מסנן בקרת האקלים.. 4
ההרכבה מתבצעת על ידי ביצוע פעולות . 5

ההסרה בסדר ההפוך.

הערה
בעת התקנת מסנן בקרת האקלים, התקן 
אותו כהלכה. אחרת, המערכת תפלוט 

רעש והדבר יפגע ביעילות המסנן.

הסר את מכסה מסנן בקרת האקלים . 3
על ידי סיבוב מעצור המכסה )1( ולאחר 

מכן הסר את מסנני האוויר.
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להב מגב השמשה הקדמית

 	A סוג
הרם את זרוע המגב מהשמשה.. 1

זהירות
ליפול  המגב  לזרוע  תאפשר  אל 
על השמשה הקדמית כיוון שהיא 
עלולה לפגוע בשמשה הקדמית או 

לסדוק אותה.

החלפת הלהבים
כאשר המגבים אינם מנקים עוד כהלכה, 
ייתכן שהם שחוקים או סדוקים ויש להחליפם.

זהירות
אל תנסה להזיז את המגבים בצורה 
ידנית כדי למנוע נזק לזרועות המגבים 

או לרכיבים אחרים.

זהירות
השימוש בלהבי מגבים שאינם עומדים 
במפרט עלול לגרום לתקלה ולכשל.

לכלוך השמשה הקדמית או להבי המגבים 
בחומרים זרים עלול לפגוע ביעילות המגבים. 
חרקים, שרף עצים ושעווה חמה שבשימוש 
מכונות שטיפה לרכב הם מקורות נפוצים 
ללכלוך מסוג זה. אם הלהבים אינם מנגבים 
כהלכה, נקה את החלון ואת הלהבים בעזרת 
חומר ניקוי מתאים או חומר ניקוי עדין ושטוף 

היטב במים נקיים.

זהירות
כדי למנוע נזק ללהבי המגבים, אין 
להשתמש בבנזין, נפט, מדלל צבע 
או בחומרים ממסים אחרים עליהם 

או לידם.
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טי סובב את תפס להב המגב. לאחר מכן . 2
הרם את תפס הלהב.

דחוף את התפס )1( ודחוף את זרוע . 3
המגב כלפי מעלה )2(.

 	B סוג
הרם את זרוע המגב מהשמשה.. 1

זהירות
ליפול  המגב  לזרוע  תאפשר  אל 
על השמשה הקדמית כיוון שהיא 
עלולה לפגוע בשמשה הקדמית או 

לסדוק אותה.
לחץ על התפס והסט את מכלל הלהב . 2

כלפי מטה.
הרם את הזרוע.. 3
התקן את מכלל הלהב בסדר ההפוך . 4

להסרתו.
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מצבר
אזהרה

חפצים לא יכולים להיכנס לחלל 	 
את  הנהג. אבטח  הרגליים של 
שטיחון הרצפה היטב וכמפורט כדי 
לוודא שיהיה מספיק מקום להפעלת 
הדוושות. אין להשתמש בשטיחוני 

רצפה משוחררים.
היזהר לא לגרום נזק לחיישן המצבר 	 

בעת הטיפול במצבר הראשי.

טיפול במצבר
מצבר ראשי

המצבר הראשי ממוקם בתא המצבר שבחלל 
הרגליים של הנהג.

כדי להסיר את המצבר, הסר את שטיחון - 
הרצפה ושחרר את 4 הברגים של 

מכסה השירות.

דחוף את זרוע המגב )3( כלפי מטה . 4
והתקן את מכלל הלהב החדש בסדר 

ההפוך להסרתו.
החזר את זרוע המגב אל השמשה הקדמית. 5
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הערה
בעיקרון המצבר אינו דורש טיפול. אם רכבך 
 LOWER מצויד במצבר שבדופנו הסימונים
)תחתון( ו-UPPER )עליון(, באפשרותך 
לבדוק את מפלס תמיסת האלקטרוליט. 
מפלס תמיסת האלקטרוליט אמור להיות בין 
 UPPER-תחתון( ל( LOWER הסימונים
)עליון(. אם מפלס תמיסת האלקטרוליט 
נמוך, יש להוסיף מים מזוקקים )לעולם 
אל תוסיף חומצה גופרתית או תמיסת 
אלקטרוליט אחרת(. בעת המילוי, היזהר 
לא להתיז על המצבר ועל רכיבים סמוכים. 
אין למלא את תאי המצבר יתר על המידה. 
הדבר עלול לגרום לשיתוך חלקים אחרים. 
לאחר מכן, זכור להדק את כל פקקי התאים. 
אנו ממליצים ליצור קשר עם מרכז שירות 

מורשה יונדאי.

אזהרה
.AGM-אל תפתח את מצבר ה

מצבר עזר )ואן/משאית(
מצבר העזר ממוקם בתא המנוע. )אם קיים(

ודא שהמצבר מותקן ומאובטח.	 
ודא שחלקו העליון של המצבר נקי ויבש.	 
ודא שהדקי המצבר וחיבוריו נקיים, 	 

מהודקים ומצופים בגריז מצברים.
שטוף מיד תמיסת אלקטרוליט שנשפכה 	 

מהמצבר בעזרת תמיסה של מים וסודה 
לשתייה.

זהירות
אנו ממליצים להחליף את המצבר 	 

במרכז שירות מורשה יונדאי.
המצבר כולל צינור אוורור לשחרור 	 

גזים. חובה לבדוק את חיבור האוורור 
בעת החלפת המצבר.

חיישן המצבר

צינור אוורור
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)המשך(
בעת הרמת מצבר בעל בית מפלסטיק, 	 

לחץ גדול מדי עלול לגרום לנזילת 
חומצת מצבר וכתוצאה מכך לגרום 
לחבלה גופנית. הרם את המצבר 
בעזרת נושא מצברים או בידיך 

בפינות מנוגדות.
לעולם אל תנסה לטעון מצבר כאשר 	 

כבליו מחוברים.
מערכת ההצתה האלקטרונית פועלת 	 

במתח גבוה. לעולם אל תיגע ברכיבים 
אלה כאשר המנוע פועל או כאשר 

.ON מערכת ההצתה במצב
אם לא תציית לאזהרות שלהלן, הדבר 
עלול לגרום לחבלה גופנית קשה או 

למוות.

זהירות
חיבור התקנים חשמליים לא מאושרים 
אל המצבר עלול לגרום לפריקת המצבר. 
לעולם אל תשתמש בהתקנים לא 

מאושרים.

)המשך(
אם תמיסת אלקטרוליט באה   
במגע עם עיניך, שטוף את 
עיניך במים נקיים למשך 
15 דקות לפחות ופנה מיד 

לקבלת טיפול רפואי.
אם תמיסת האלקטרוליט באה   
במגע עם עורך, שטוף היטב 
את האזור הנגוע. אם אתה 
חש בכאב או בצריבה, פנה 

מיד לקבלת טיפול רפואי.
השתמש במגן עיניים בעת   
טעינת מצבר או בעת העבודה 
לידו. אוורר תמיד את אזור 
דה  עבו בעת  דה  העבו

במקום סגור.
השלכת המצבר שלא בהתאם   
להנחיות עלולה לגרום נזק 
לסביבה ולבריאותך. השלך 
את המצבר בהתאם לתקנות 

החוק המקומי.
)המשך(

אזהרה
סכנות מצברים

קרא תמיד את ההוראות שלהלן   
ל  ו פ י ט ה ת  ע ב ן  ו י ע  ב

במצבר.
הרחק סיגריות דולקות, להבות   

או ניצוצות מהמצבר.

מימן, גז נפיץ במיוחד, קיים   
תמיד בתוך תאי המצבר והוא 
עלול להתפוצץ אם הוא מוצת.
הרחק מצברים מהישג ידם   
של ילדים כיוון המצברים 
גופרתית  מכילים חומצה 
משתכת במיוחד. אל תאפשר 
לחומצת המצבר לבוא במגע 
עם עורך, עיניך, בגדיך או 

גימור הצבע.
)המשך(
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זהירות
בכלי רכב בעלי מערכת ISG )מצבר 
AGM(, היזהר לא לגרום נזק לחיישן 
המצבר בעת החלפת המצבר או טעינתו.

בעת החלפת המצבר, יש להשתמש ( 1
באותו המצבר )סוג, קיבולת ומותג( 
הזהה למצבר המקורי שהותקן 
ברכבך. אם נעשה שימוש במצבר 
מסוג אחר, חיישן המצבר עלול לזהות 

את המצבר כמצבר לא תקין.
בעת התקנת כבל ההארקה על ( 2

הדקו השלילי של המצבר, הדק 
אותו במומנט של 4-6 ניוטון מטר. 
מומנט הידוק גדול מדי עלול לגרום 
נזק למעגל הפנימי של לוח המעגל 

המודפס.
בעת טעינת המצבר, חבר את הדקו ( 3

השלילי של המטען אל גוף הרכב.

טעינת המצבר
רכבך מצויד במצבר סידן שאינו דורש כל 

טיפול שוטף.
אם המצבר התרוקן בזמן קצר )לדוגמה 	 

בגלל השארת הפנסים הראשיים או 
התאורה הפנימית דולקים כאשר הרכב 
אינו בשימוש(, טען אותו בטעינה אטית 

למשך 10 שעות.
אם המצבר התרוקן כתוצאה מעומס 	 

חשמלי גבוה כאשר הרכב היה בשימוש, 
טען אותו בעוצמה של 20-30 אמפר 

למשך שעתיים.

מדבקת קיבולת המצבר
דוגמה 	

מדבקת המצבר בפועל ברכב עשויה * 
להיות שונה מזו המתוארת באיור.

CMF100L-DIN : שם דגם היונדאי . 1
של המצבר

12V : המתח הנומינלי. 2

)100Ah)20HR : הקיבולת הנומינלית . 3
)באמפר שעה(

190RC: הקיבולת הרזרבית הנומינלית . 4
)בדקות(

SAE( 780CCA( : זרם הבדיקה הקר . 5
SAE באמפרים לפי תקן

EN( 625A( : זרם הבדיקה הקר באמפרים . 6
EN לפי תקן
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אזהרה
לפני ביצוע עבודות טיפול שוטף או 	 

טעינת המצבר, כבה את כל האביזרים 
ודומם את המנוע.

חובה להסיר תחילה את כבל המצבר 	 
השלילי ולהתקינו אחרון כאשר 

המצבר מנותק.
 	.AGM-אל תפתח את מצבר ה

איפוס מערכות
יש לאפס את המערכות לאחר התרוקנות 

המצבר או ניתוקו.
פתיחה/סגירה אוטומטית של החלונות 	 

)ראה פרק 3(
מחשב דרך )ראה פרק 3(	 
מערכת בקרת אקלים )ראה פרק 3(	 
שעון )ראה פרק 3(	 
שמע )ראה פרק 4(	 

)המשך(
נתק את מצבר המטען בסדר שלהלן.	 
כבה את מתג ההפעלה הראשי של . 1

מטען המצברים.
שחרר את ההדק השלילי מהדקו . 2

השלילי של המצבר.
שחרר את ההדק החיובי מהדקו . 3

החיובי של המצבר.
לאחר הטעינה, החנה את הרכב . 4

למשך כ-5 שעות כשמכסה המנוע 
סגור וכל הדלתות סגורות. במהלך 
פרק זמן זה, הזרם התרמי לא 
יעלה על 100 מילי-אמפר )מצבר 

AGM בלבד(

אזהרה
טעינת המצבר

בעת טעינת המצבר, שים לב להוראות 
האזהרה שלהלן:

חובה להסיר את המצבר מהרכב 	 
ולהציבו באזור מאוורר היטב.

אין לאפשר לסיגריות, ניצוצות או 	 
להבות להתקרב אל המצבר.

שים לב למצבר במהלך הטעינה 	 
ועצור או הפחת את זרם הטעינה אם 
תאי המצבר מתחילים לרתוח או אם 
טמפרטורת תמיסת האלקטרוליט 

.49°C באחד מהתאים עולה על
אל תטען את מצבר ה-AGM במתח 	 

העולה על 14.5 וולט. אל תטען 
טעינה מהירה

השתמש במגן עיניים בעת בדיקת 	 
המצבר מהלך הטעינה.

)המשך(
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צמיגים וגלגלים
)המשך(

כמו כן, הוא עלול לגרום לעיוות 
או לשחיקה חריגה של הגלגל, 
התחממות ולגרום להתפוצצות 
הצמיג, הפרדת הסוליה ולכשלים 
אחרים בצמיג העלולים לגרום לאיבוד 
השליטה על הרכב וכתוצאה מכך 
לחבלה קשה או למוות. סכנה זו עולה 
בימים חמים ובעת נהיגה לפרקי 
זמן ממושכים במהירויות גבוהות.

אם הבעיה לא נפתרה )יש צורך 
במילוי הצמיג לעתים תכופות(, אנו 
ממליצים לבדוק את המערכת במרכז 

שירות מורשה יונדאי.
לחץ גבוה מדי בצמיג	 

צמיגים שבהם לחץ הניפוח גבוה 
מאוד עלולים להתפוצץ כיוון שהם 
פגיעים יותר ללכלוך שעל הכביש, 

בורות וכו'.
כמו כן, הם גם פוגעים באיכות 
הנסיעה, מרכז סוליית הצמיג נשחק 
באופן מואץ והסיכוי לפגיעה מסכנות 

הדרך גבוהה יותר.

אזהרה
לחץ גבוה מדי או נמוך מדי עלולים 	 

לקצר את חיי השירות של הצמיג, 
להשפיע משמעותית על התנהגות 
הרכב ולגרום לכשל פתאומי של 
הצמיג. חובה תמיד לשמור על לחצי 

הניפוח המומלצים של הצמיגים.
הלחץ בצמיגים חמים עולה בדרך 
כלל ב-)kPa ) 4-6 psi 28-41  . אין 
לשחרר אוויר מצמיגים חמים כדי 
להתאים את הלחץ אחרת הלחץ 

בצמיגים יהיה נמוך מדי.
לחץ נמוך מדי בצמיג	 

אם לחץ ניפוח הצמיג יורד שוב ושוב, 
ייתכן שהגלגל, השסתום או הצמיג 

פגומים. 
לחץ נמוך מדי פוגע בחיבור הצמיג 
אל הגלגל, מאיץ את שחיקתו, פוגע 

בהתנהגות ובתצרוכת הדלק.
)המשך(

שמירה על הצמיגים
כדי לשמור על פעולתם התקינה, בטיחותם 
ועל תצרוכת דלק חסכונית, חובה תמיד 
לשמור על לחצי הניפוח המומלצים בצמיגים, 
ולהקפיד על העומסים המותרים ועל חלוקת 

המשקל המומלצת לרכבך.

לחצי ניפוח צמיגים קרים מומלצים
יש לבדוק את לחצי הניפוח של כל הצמיגים 
)כולל הגלגל החלופי( כאשר הצמיגים קרים. 
"צמיגים קרים" הם צמיגים ברכב שלא נסע 
במשך 3 שעות לפחות או עבר מרחק עד 

1.6 ק"מ.
לקבלת איכות הנסיעה הטובה ביותר, 
התנהגות רכב מיטבית ושחיקה מינימלית 
של הצמיגים, חובה לשמור על לחצי הניפוח 

המומלצים. 
לקבלת לחץ הניפוח המומלץ, עיין בסעיף 

"צמיגים וגלגלים" שבפרק 8.
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בדיקת לחץ האוויר בצמיג
בדוק את הצמיגים שלך פעם בחודש או יותר.

כמו כן, בדוק את לחץ הצמיג החלופי.

כיצד לבדוק
השתמש בשעון לחץ באיכות טובה כדי 
לבדוק את לחץ הצמיג. אינך יכול לדעת 
אם הצמיגים שלך מנופחים כהלכה רק 
על ידי בחינתם. צמיגים רדיאליים עלולים 
להיראות שהם מנופחים כהלכה גם כאשר 

הם אינם.
בדוק את לחץ הניפוח כאשר הצמיגים קרים. 
"צמיגים קרים" הם צמיגים ברכב שחנה 
במשך 3 שעות לפחות או עבר מרחק עד 

1.6 ק"מ.

זהירות
לחץ ניפוח הצמיגים

שים לב תמיד להנחיות שלהלן:
בדוק את לחץ הניפוח כאשר הצמיגים 	 

קרים. )לאחר חניית הרכב למשך 
3 שעות לפחות או אם הוא לא עבר 
מרחק של 1.6 ק"מ מרגע התחלת 

הנסיעה(.
בדוק את לחץ הצמיג החלופי בכל 	 

פעם שאתה בודק את הלחץ בשאר 
הצמיגים.

לעולם אל תעמיס את רכבך מעבר 	 
למותר. היזהר לא להעמיס את הגגון 
מעבר למותר אם רכבך מצויד בגגון.

צמיגים בלויים וישנים עלולים לגרום 	 
לתאונות. אם סוליית הצמיג שלך 
נשחקה לגמרי או אם הצמיגים שלך 

ניזוקו, החלף אותם.

זהירות
הלחץ בצמיגים חמים עולה בדרך 	 

כלל ב-)kPa ) 4-6 psi 28-41  . אין 
לשחרר אוויר מצמיגים חמים כדי 
להתאים את הלחץ אחרת הלחץ 

בצמיגים יהיה נמוך מדי.
זכור להתקין את מכסי שסתומי 	 

הניפוח. ללא מכסה שסתום, לכלוך 
או לחות עלולים לחדור אל תוך ליבת 
השסתום ולגרום לדליפת אוויר. 
אם מכסה השסתום חסר, התקן 

חדש בהקדם האפשרי.

אזהרה
ניפוח הצמיג

לחץ גבוה מדי או נמוך מדי עלולים לקצר 
את חיי השירות של הצמיג, להשפיע 
בצורה משמעותית על התנהגות הרכב 
ולגרום לכשל פתאומי של הצמיג. הדבר 
עלול לגרום לאיבוד השליטה על הרכב 

ולחבלה אפשרית.
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הצלבת צמיגים
כדי לאזן את שחיקת הסוליה, מומלץ לבצע 
הצלבת צמיגים כל 12,000 ק"מ או מוקדם 

יותר אם מתפתחת שחיקה לא רגילה.
במהלך ההצלבה, בדוק שהצמיגים מאוזנים.

בעת הצלבת צמיגים, בדוק שחיקה לא אחידה 
ונזק. שחיקה לא רגילה נגרמת בדרך כלל 
על ידי לחץ ניפוח לא תקין, יישור גלגלים 
לא תקין, גלגלים לא מאוזנים, בלימות חדות 
או פניות חזקות. אתר בליטות או נפיחות 
בסוליה או בדופן הצמיג. החלף את הצמיג 
אם אתה מגלה אחת מתופעות אלו. החלף 
את הצמיג אם אתה מבחין בסיבי בד או 
תיל. לאחר ההצלבה, זכור להתאים את 
לחצי האוויר בצמיגים הקדמיים והאחוריים 
בהתאם למפרט ולבדוק שהאומים מהודקות.
עיין בסעיף "צמיגים וגלגלים" שבפרק 8.

אזהרה
בדוק את הצמיגים שלך לעתים 	 

תכופות; בדוק את לחץ הניפוח ואתר 
סימני שחיקה ונזק. השתמש תמיד 

בשעון לחץ.
צמיגים שבהם לחץ הניפוח גדול 	 

מדי או נמוך מדי נשחקים בצורה לא 
אחידה ופוגעים בהתנהגות ובשליטה 
על הרכב; כשל פתאומי של הצמיג 
עלול לגרום לתאונות, חבלות ואף 
למוות. ניתן למצוא את לחץ הצמיג 
הקר המומלץ לרכבך בספר זה ועל 
מדבקת הצמיגים שבקורה המרכזית 

בצד הנהג.
לגרום 	  עלולים  בלויים  צמיגים 

לתאונות. החלף צמיגים שחוקים, 
בעלי סימני שחיקה לא אחידה או 

צמיגים שניזוקו.
זכור לבדוק את לחץ הצמיג החלופי 	 

שלך. חברת יונדאי ממליצה לבדוק 
את הצמיג החלופי בכל פעם שאתה 
בודק את הלחץ בשאר הצמיגים 

שברכבך.

הסר את מכסה השסתום שעל שסתום 
הצמיג. לחץ בחוזקה את שעון הלחץ על 
השסתום כדי למדוד את הלחץ. אם לחץ 
הניפוח של הצמיג הקר זהה ללחץ המומלץ 
שעל הצמיג ושעל מדבקת מידע העומס, 
אין צורך לבצע פעולות נוספות. אם הלחץ 
נמוך מדי, הוסף אוויר עד שהוא יגיע לערך 

המומלץ.
אם אתה מנפח את הצמיג יותר מדי, שחרר 
אוויר על ידי לחיצה על הפין המתכתי שבמרכז 
שסתום הצמיג. בדוק שוב את לחץ הצמיג 
בעזרת מד הלחץ. זכור לסגור את מכסי 
השסתומים. הם מסייעים במניעת דליפות 

על ידי הרחקת לכלוך ולחות.
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יישור גלגלים ואיזון צמיגים
הגלגלים ברכבך יושרו ואוזנו בקפידה במפעל 
כדי להאריך את חיי השירות שלהם ולספק 

את הביצועים הטובים ביותר.
ברוב המקרים לא תצטרך ליישר שוב את 
הגלגלים שלך. מכל מקום, אם אתה מבחין 
בשחיקה לא רגילה של הצמיג או אם רכבך 
"מושך" לאחד הצדדים, ייתכן שעליך לבצע 

יישור גלגלים.
אם רכבך רועד במהלך נסיעה על כביש 
חלק, ייתכן שעליך יהיה לאזן את הגלגלים.

זהירות
משקולות גלגל לא מתאימות עלולות 
לגרום נזק לגלגלי האלומיניום שברכבך. 
השתמש רק במשקולות גלגל מאושרות.

יש לבדוק את שחיקת רפידות הבלמים 
בעת הצלבת צמיגים.

הערה
הצלב צמיגים רדיאליים בעלי סוליה 
אסימטרית רק באותו הצד ולא בין הצדדים.

אזהרה
אין להשתמש בצמיג חלופי קומפקטי 	 

בהצלבה.
צמיגים 	  אין לערבב  אופן  בשום 

רדיאליים עם צמיגים דיאגונליים. 
במאפייני  לפגוע  עלול  הדבר 
ההתנהגות וכתוצאה מכך לגרום 
למוות, חבלה קשה או נזק לרכוש.

עם צמיג חלופי בגודל מלא )אם קיים(

ללא צמיג חלופי

צמיגים כיווניים )אם קיימים(



7

7

7

7

7

7

7

7

7

 

7-43

7

טף
שו

ל 
פו

טי

אזהרה
החלפת צמיגים

נהיגה עם צמיגים בלויים מסוכנת 	 
מאוד ותפגע ביעילות הבלימה, דיוק 

מערכת ההיגוי והאחיזה.
רכבך מצויד בצמיגים המיועדים לספק 	 

נהיגה בטוחה והתנהגות מתאימה. 
אין להשתמש בצמיג ובגלגל בעלי 
מידות וסוג שונה מאלו שהותקנו 
במקור על רכבך. הדבר עלול להשפיע 
על הבטיחות ועל הביצועים של 
רכבך וכתוצאה מכך לגרום לכשל 
בהתנהגות, להתהפכות ולחבלה 
קשה. בעת החלפת הצמיגים, זכור 
להשתמש בצמיגים ובגלגלים בעלי 
אותן מידות, מאותו הסוג, עם אותה 
סוליה, מאותו מותג ואותו כושר 

נשיאת מטען.
)המשך(

זהירות
בעת החלפת הצמיגים, בדוק והדק 
את אומי הגלגלים לאחר נהיגה של 
כ-1,000 ק"מ. אם גלגל ההגה רועד 
או אם הרכב רועד במהלך הנהיגה, 
הצמיג לא מאוזן. אזן את הצמיגים. אם 
הבעיה לא נפתרה, אנו ממליצים ליצור 
קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי.

החלפת צמיג

מחוון שחיקת הצמיג

אם הצמיג נשחק בצורה אחידה, מחוון 
שחיקת הצמיג יופיע לאורך הסוליה. מחוון 
זה מראה שעומק חריצי הסוליה הוא מתחת 
ל- 1.6 מ"מ. החלף את הצמיג במקרה זה.
אל תמתין עד להופעת הפס לאורך כל 

הסוליה לפני החלפת הצמיג.



טיפול שוטף

7-44

אחיזת הצמיגים
אחיזת הצמיגים עלולה לרדת אם אתה 
משתמש בצמיגים שחוקים, צמיגים שאינם 
מנופחים כהלכה או בעת נסיעה על כבישים 
חלקלקים. יש להחליף את הצמיגים כאשר 
מחווני שחיקת הסוליה מופיעים. כדי להפחית 
את הסיכוי לאיבוד השליטה, האט בנסיעה 

בגשם, שלג או על קרח.

טיפול שוטף בצמיג
נוסף על לחץ ניפוח תקין, גם כיוון גלגלים 
נכון מסייע במניעת שחיקת הצמיג. אם 
אתה מגלה שאחד הצמיגים נשחק בצורה 
לא אחידה, הבא את הרכב למרכז שירות 

מורשה לצורך בדיקת יישור הגלגלים.
בעת התקנת צמיגים חדשים, ודא שהם 
מאוזנים. הדבר ישפר את נוחות הנסיעה 
ויאריך את חיי השירות של הצמיג. כמו 
כן, אם צמיג מפורק מהגלגל, חובה לאזנו 

מחדש לאחר התקנתו.

החלפת גלגל
בעת החלפת גלגלי מתכת מכל סיבה שהיא, 
ודא שהגלגלים החדשים זהים לגלגלים 
המקוריים שהותקנו במפעל בכל הקשור 

לקוטר, רוחב החישוק והסטייה.

אזהרה
גלגל שאינו בעל המידות הנכונות עלול 
להשפיע בצורה משמעותית על הגלגל 
וכושר הנשיאה שלו, על יכולות הבלימה 
והעצירה, על מאפייני ההתנהגות, על 
מרווח הגחון, על המרווח בין הגוף 
לצמיג, מרווח שרשראות השלג, דיוק 
מד המהירות ומד המרחק, כיוון הפנסים 

הראשיים וגובה הפגוש.

)המשך(
השימוש בצמיג בעל מידות אחרות 	 

או מסוג אחר עלול להשפיע בצורה 
משמעותית על הנסיעה, ההתנהגות, 
מרווח הגחון, מרחק הבלימה, המרווח 
שבין הגוף לצמיג, מרווח צמיגי החורף 

ואמינות מד המהירות.
מומלץ להחליף את כל הצמיגים 	 

יחד. אם לא ניתן לעשות זאת או 
נחוץ, החלף את  לא  אם הדבר 
שני הצמיגים הקדמיים או את שני 
הצמיגים האחוריים יחד. החלפת 
צמיג אחד בלבד עלולה להשפיע 

בצורה חמורה על יציבות רכבך.
מערכת ה-ABS משווה את מהירויות 	 

הגלגלים. מידות הצמיג עלולות 
להשפיע על מהירות הגלגל. בעת 
4 הצמיגים  החלפת צמיגים, כל 
חייבים להיות בעלי מידות הזהות 
לאלו שהותקנו במקור על רכבך. 
השימוש בצמיגים בעלי מידות שונות 
עלול לפגוע בפעולתן התקינה של 
מערכת ה-ABS )מערכת למניעת 
נעילת גלגלים( ושל מערכת בקרת 

היציבות )ESP( )אם קיימת(.
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113 -  מדד עומס, קוד מספרי המסמל את 
העומס המרבי שהצמיג יכול לשאת. 

)צמיג כפול(
115 -  מדד עומס, קוד מספרי המסמל את 
העומס המרבי שהצמיג יכול לשאת. 

)צמיג בודד(
R -  סמל קוד מהירות. עיין בטבלת המהירויות 

שבפרק זה לקבלת מידע נוסף.

מידות הגלגל
גם הגלגלים מסומנים במידע חשוב שתזדקק 
לו אם תחליפם. ההסבר שלהלן מפרט מה 
משמעות האותיות והמספרים שעל הגלגל.

דוגמה למידות הגלגל:
16X6.5J

16 - קוטר החישוק באינצ'ים.

6.5 - רוחב החישוק באינצ'ים.
J - מתאר החישוק.

מידות הצמיג. 2
מידות הצמיג מופיעות על דופן הצמיג. 
עליך להשתמש במידע זה בעת בחירת 
צמיגים חלופיים לרכבך. ההסבר שלהלן 
מפרט מה משמעות האותיות והמספרים 

שעל הצמיג.
דוגמה למידות הצמיג:

)מספרים אלה הם דוגמה בלבד; מידות צמיג 
רכבך עשויות להשתנות בהתאם לרכבך(.

235/65R16 115/113R

235 - רוחב הצמיג במ"מ.

65 -  יחס רוחב/גובה. גובה חתך הצמיג 
ביחס לרוחבו.

R - סוג מבנה הצמיג )רדיאלי(.
16 - קוטר החישוק באינצ'ים.

סימון על דופן הצמיג

1

2

3
4

6

5

מידע זה מזהה ומתאר את המאפיינים 
הבסיסיים של הצמיג והוא כולל גם את 
מספר הזיהוי של הצמיג )TIN( של אישור 
תקן הבטיחות. ניתן להשתמש ב-TIN כדי 
לזהות את הצמיג במקרה של קריאת שירות 

)ריקול(.

שם היצרן או המותג. 1
הצגת שם היצרן או המותג.
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אזהרה
גיל הצמיג

צמיגים מזדקנים עם הזמן, גם אם הם 
אינם בשימוש. בלי קשר למצב הסוליה, 
מומלץ להחליף את הצמיגים לאחר 
6 שנים במצב רגיל. מזג אוויר חם או 
תנאי עומס גבוה קבועים עלולים להאיץ 
את תהליך ההזדקנות. אי ציות לאזהרה 
זו עלול לגרום לכשל פתאומי של הצמיג 
וכתוצאה מכך לאיבוד השליטה על 
הרכב, לתאונה ולחבלה קשה או מוות.

 בדיקת חיי השירות של הצמיג . 3
)TIN: מספר זיהוי צמיג(

החוזק והביצועים של כל צמיג בן 6 שנים 
ומעלה, על בסיס תאריך הייצור, יורדים עם 
הזדקנותו הטבעית )גם צמיגים חלופיים שלא 
נעשה בהם שימוש(. לכן, יש להחליף את 
הצמיגים )כולל הצמיג החלופי( בחדשים. 
באפשרותך למצוא את תאריך הייצור על 
דופן הצמיג )ייתכן שבתוך הגלגל( באמצעות 
קוד ה-DOT. קוד ה-DOT הוא סדרה של 
מספרים ואותיות באנגלית על הצמיג. תאריך 
הייצור מסומן באמצעות 4 הספרות האחרונות 

.DOT-של קוד ה

DOT : XXXX XXXX OOOO
החלק הראשון של קוד ה-DOT מתייחס 
לקוד המפעל, מידות הצמיג וסוג הסוליה 
וארבע הספרות האחרונות מתייחסות לשבוע 

ולשנת הייצור.
לדוגמה:

DOT XXXX XXXX 1615 מתייחס לצמיג 
שיוצר בשבוע 16 של שנת 2015.

דירוגי מהירות צמיג
הטבלה שלהלן מפרטת את קוד המהירויות 
השונות המתאימות כעת לרכבי נוסעים. קוד 
המהירות הוא חלק ממידות הצמיג המופיעות 
על דופן הצמיג. סמל זה מתאים למהירות 

הפעולה הבטוחה המרבית של הצמיג.

מהירות מרביתסמל קוד מהירות
Q160 קמ"ש

R170 קמ"ש

S180 קמ"ש

T190 קמ"ש

U200 קמ"ש
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נתיכים

רגיל שרוף

רגיל שרוף

רגיל שרוף

מערכת החשמל ברכב מוגנת מפני עומס 
יתר חשמלי בעזרת נתיכים.

רכב זה כולל 3 תיבות נתיכים; האחת 
ממוקמת בלוח המכשירים בצד הנהג 

והשנייה בתא המנוע ליד המצבר.
אם האורות, האביזרים או הבקרות שברכבך 
לא פועלים, בדוק את נתיך המעגל המתאים. 
אם אחד הנתיכים נשרף, החלק הפנימי 

של הנתיך יימס.

קוד עומס מרבי. 6
מספר זה מציין את העומס המרבי בק"ג 
ובפאונדים שהצמיג יכול לשאת. בעת החלפת 
צמיגי הרכב, השתמש תמיד בצמיג בעל אותו 
קוד עומס הזהה לזה של הצמיג שהותקן 

במפעל.

הרכב וחומר הצמיג. 4
מספר השכבות של בד מצופה גומי שיש 
בצמיג. יצרני הצמיגים חייבים לציין גם את 
החומרים שמהם עשוי הצמיג כולל פלדה, 
ניילון, פוליאסטר ואחרים. האות R מציינת 
צמיג רדיאלי; האות D מציינת צמיג דיאגונלי; 

האות B מציינת צמיג מעורב.

לחץ ניפוח מרבי מותר. 5
מספר זה מציין את לחץ האוויר המרבי 
שבו ניתן לנפח את הצמיג. אל תעבור את 
לחץ הניפוח המרבי המותר. עיין במדבקת 
נתוני הצמיגים והעומס לקבלת לחץ הניפוח 

המומלץ.
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זהירות
בעת החלפת נתיך שרוף או ממסר, 	 

ודא שהנתיך או הממסר החדש 
מותקן היטב בתוך התפסים. נתיך 
או ממסר שאינם מותקנים כהלכה 
עלולים לגרום נזק לחיווט הרכב או 

למערכות החשמל ולשרפה.
אין להסיר את הנתיכים, הממסרים 	 

וההדקים המחוברים בעזרת ברגים או 
אומים. הנתיכים, הממסרים וההדקים 
לא יהיו מהודקים כהלכה והדבר עלול 
לגרום לשרפה. אם נתיכים, ממסרים 
והדקים המהודקים בעזרת ברגים 
או אומים, נשרפים, צור קשר עם 

מרכז שירות מורשה יונדאי.
אין לחבר כל חפץ אחר למעט נתיכים 	 

או ממסרים בתוך הדקי הנתיך/
הממסר, לדוגמה מברג או חוטים. 
הדבר עלול לפגוע במגעים ולגרום 

לכשל מערכת.

אזהרה
החלפת נתיך

החלף תמיד את הנתיך בנתיך בעל 	 
דירוג זרם זהה.

נתיך בעל דירוג זרם גבוה עלול 	 
לגרום נזק ולשרפה.

לעולם אל תתקין חוט או רדיד 	 
אלומיניום במקום נתיך תקין - גם 
לא באופן זמני. הדבר עלול לגרום 

נזק לחיווט ולשרפה.

זהירות
אין להשתמש במברג או בחפץ מתכתי 
אחר כדי להסיר נתיכים כיוון שהדבר 

עלול לגרום לקצר ונזק למערכת.

הערה
מדבקת תיבת הנתיכים/הממסרים עשויה 
להיות שונה מהאביזרים המותקנים ברכב.

אם מערכת החשמל אינה פועלת, בדוק 
תחילה את תיבת הנתיכים שבצד הנהג.

לפני החלפת נתיך שנשרף, נתק את הדקו 
השלילי של המצבר.

החלף תמיד נתיך שרוף בנתיך בעל אותו 
דירוג זרם.

אם הנתיך שהחלפת נשרף, הדבר מצביע על 
תקלה חשמלית. הימנע משימוש במערכת 
שבנידון ואנו ממליצים ליצור קשר עם מרכז 

שירות מורשה יונדאי.
יש 3 סוגי נתיכים בשימוש: להב לזרם 
נמוך, מחסנית וחיבור נתיך לזרמים גבוהים.
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משוך את הנתיך הפגום החוצה. השתמש . 3
בכלי ההסרה שבתיבת הנתיכים שבתא 

המנוע.
בדוק את הנתיך שהוסר; החלף אותו . 4

אם הוא נשרף.
הכנס את הנתיך החדש מאותו דירוג . 5

זרם, וודא שהוא מותקן כהלכה בתוך 
התפסים.

אם הוא רופף, אנו ממליצים ליצור קשר 
עם מרכז שירות מורשה יונדאי.

אם אין לך נתיך חלופי, השתמש בנתיך 
בעל אותו דירוג זרם ממעגל שאינו דרוש 
להפעלת הרכב כגון נתיך מצית הסיגריות.

סגור את מתג ההתנעה ואת כל שאר . 1
המתגים.

פתח את כיסוי תיבת הנתיכים.. 2

החלפת נתיך בתיבה הפנימית
תיבה בצד הנהג 	

בצד מושב הנהג 	

מצבר ראשי 	
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זהירות
התקן את מכסה תיבת הנתיכים לאחר 
בדיקת תיבת הנתיכים שבתא המנוע. 
אחרת, הדבר עלול לגרום לתקלות 

חשמל כתוצאה מחדירת מים.

החלפת נתיך בתיבת הנתיכים 
שבתא המנוע

סגור את מתג ההתנעה ואת כל שאר . 1
המתגים.

הסר את מכסה תיבת הנתיכים על ידי . 2
לחיצה על הלשונית ומשיכתו כלפי מעלה.

בדוק את הנתיך שהוסר; החלף אותו . 3
אם הוא נשרף. כדי להסיר או להתקין 
נתיך, השתמש בחולץ הנתיכים שבתיבת 

הנתיכים שבתא המנוע.
הכנס את הנתיך החדש מאותו דירוג . 4

זרם, וודא שהוא מותקן כהלכה בתוך 
התפסים.

אם הוא רופף, אנו ממליצים ליצור קשר 
עם מרכז שירות מורשה יונדאי.

אם הפנסים הראשיים או מערכות חשמליות 
אחרות אינן פועלות והנתיכים תקינים, בדוק 
את תיבת הנתיכים שבתא המנוע. אם אחד 

הנתיכים נשרף, חובה להחליפו.
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הערה
אם הנתיך הראשי נשרף, אנו ממליצים 
ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי.

נתיך לכמה מעגלים

אם הנתיך לכמה מעגלים נשרף, חובה 
להסירו בהתאם להנחיות שלהלן:

דומם את המנוע.. 1
נתק את הדק המצבר השלילי.. 2
הסר את תיבת הנתיכים שבצדו הימני . 3

של תא המנוע.
הסר את האומים כמתואר באיור שלעיל.. 4
החלף את הנתיך בנתיך חדש בעל אותו . 5

דירוג זרם.
בצע את פעולות ההסרה בסדר ההפוך.. 6

נתיך אלטרנטור

אם הנתיך הראשי נשרף, חובה להסירו 
בהתאם להנחיות שלהלן:

דומם את המנוע.. 1
נתק את הדק המצבר השלילי.. 2
הסר את האומים כמתואר באיור שלעיל.. 3
החלף את הנתיך בנתיך חדש בעל אותו . 4

דירוג זרם.
בצע את פעולות ההסרה בסדר ההפוך.. 5
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הערה
ייתכן שלא כל הנתיכים המופיעים בספר 
זה יופיעו ברכבך. המידע נכון ליום פרסומו.

עיין במדבקת תיבת הנתיכים בעת בדיקת 
תיבת הנתיכים שברכבך.

תיאור תיבת הנתיכים/הממסרים
בתוך כיסוי תיבת הנתיכים/הממסרים תוכל למצוא מדבקה המתארת את שם הנתיכים/

הממסרים ואת דירוג הזרם שלהם.
תיבת נתיכים פנימית )לוח מכשירים( 	

תיבת נתיכים פנימית )צד מושב הנהג( 	

תיבת נתיכים בתא המצבר 	

תיבת נתיכים ראשית 	
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תיבת נתיכים פנימית )לוח מכשירים(

המעגל המוגןשם נתיךדירוג נתיךמס'

15 אמפר1
& WIPER

WASHER
מנוע מגבים קדמיים, מנוע מתזים

 7.52 אמפר2
A/CONSIG M/HI מאוורר

7.5 אמפר3
1 

EMERGENCY 
CALL

)ACC( שיחת חירום

מנוע חלונות חשמליים שמאלי25P/WDW LH אמפר4

יחידת דלת נהג )20DDM)B+ MIRR אמפר5

מנוע חלונות חשמליים ימני25P/WDW RH אמפר6

15 אמפר7
P/OUTLET 
)FR_LH()שקע מתח )קדמי שמאלי

 7.51 אמפר8
CM

)B+( CM

מערכת שמע B+(AVN ,)B+(E300/E800(, יחידת LDC )+15MULTIMEDIA)B אמפר9

יחידת דלת עזר )20ADM)B+ MIRR אמפר10
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המעגל המוגןשם נתיךדירוג נתיךמס'

התנעה 7.5STARTSIG אמפר11

10MEMORY אמפר12
 ,)B+ECU( יחידת דלת נהג ,)B+( יחידת בקרת מיזוג אוויר ,)B+( לוח מחוונים

)B+( OBDII , )B+(DTG ,)B+ECU( יחידת דלת עזר

מתג דוושת בלמים, פנס בלמים7.5BRAKE SW אמפר13

10MODULE E-3 אמפר14
לוח מחוונים, יחידת דלת נהג, יחידת דלת עזר, יחידת בקרת מיזוג אוויר, מתג חימום 
 ,DTG ,יחידת חימום מושב שמאלי/ימני ,AVN , VDC מושב שמאלי/ימני, מתג כיבוי

יחידת LDWS, חיישן RPAS, חיישן סבסוב, חיישן מים בדלק

10 אמפר15
 MIDDLE
DR LOCK

מפעיל מנעול דלת אמצעית

10 אמפר16
 TAILGATE
DR LOCK

מפעיל מנעול דלת אחורית

שמע ACC(AVN ,)ACC(E300/E800(, יחידת LDC )10MODULE E-4)ACC(CM ,)ACC אמפר17

20 אמפר18
ENG BOX 

 )IG1()7.5A 7.5, פנס נסיעה לאחורA משבת ,SNSR5 7.5A ,ABS3 7.5A(  UH תיבת

תיבת מושב )ממסר 10DCU)'S' DCU SNSR אמפר19

 7.52 אמפר20
CM

)IG1( CM
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המעגל המוגןשם נתיךדירוג נתיךמס'

חיישן גשם7.5MODULE-1 אמפר21

10 אמפר22
INTERIOR 

LAMP

תיבת מושב )ממסר תאורת תא נוסעים 'S'(, מתג אזהרת מפתח, תאורת מדרכה 
)MID/ASS(, תאורת קונסולה עילית, תאורת מפות, תאורת מפות לנוסע, תאורת 

תא מטען )אמצעי/אחורי(

מפעיל HLLD שמאלי/ימני, יחידת ממסר מצתי להט )IG1(, מתג בלמים, חיישן 10MODULE-2 אמפר23
)IG1(   LDC יחידת ,BEZEL מתג ,C/PAD מתג ,FPAS

IG2(CM ,)IG2( I S MIRR(, יחידת חימום לנוסע )IG2(, יחידת חימום מושב 7.5MODULE-5 אמפר24
'S' F/FILTER ממסר ,)IG2( שמאלית/ימנית

10 אמפר25
2 

IMMO
יחידת משבת המנוע )אימובילייזר( )+B(, מתג אזהרת מפתח

 7.51 אמפר26
IMMO

)IG1( )יחידת משבת המנוע )אימובילייזר

20 אמפר27
SEAT BOX 

 )IG2(
תיבת מושב )מאוורר חשמלי 10 אמפר, IG2( A/CON RR( 10 אמפר, 

))'S' ממסר )IG2( 10 אמפר )מתח עזר IG2

 7.51 אמפר28
A/CON)IG2( יחידת בקרת מיזוג אוויר

יחידת בקרת כריות אוויר )15A/BAG)IG1 אמפר29

7.5 אמפר30
2 

EMERGENCY 
CALL

)IG1( שיחת חירום
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תיבת נתיכים פנימית )צד מושב הנהג(

המעגל המוגןשם נתיךדירוג נתיךמס'

30 אמפר1
 PASS A/CON

BLOW LH
מנוע מאוורר מיזוג אוויר נוסע שמאלי

20 אמפר2
E/

POWER STEP
)B+( יחידת מדרגה חשמלית

30 אמפר3
 PASS A/CON

BLOW RH
מנוע מאוורר מיזוג אוויר נוסע ימני

7.5 אמפר4
1 

ELECTRIC 
VENTILATOR

)B+( יחידת בקרת מאוורר

10 אמפר5
 ROOM

LAMP PASS
תאורה פנימית )קדמית/אמצעית/אחורית(

15 אמפר6
 AUX

POWER )IG2()AUX IG2( תיבת עזר

30 אמפר7
1 

TRAILER
)B+( יחידת גרור

25 אמפר8
 SEAT

HEATER
)Warm B+( יחידת חימום מושב שמאל/ימין

10 אמפר9
 AUX POWER
)ENGINE RUN()תיבת עזר )מנוע פועל

15 אמפר10
2 

TRAILER
)B+( יחידת גרור
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המעגל המוגןשם נתיךדירוג נתיךמס'

20 אמפר11
 PRE

HEATER 1
יחידת חימום מוקדם

25 אמפר12
AUX POWER 

)B+()AUX B+( תיבת עזר

15 אמפר13
3 

TRAILER
)B+( יחידת גרור

30 אמפר14
PASS A/CON 

C/FAN LHמנוע מאוורר מיזוג אוויר נוסע שמאלי

10 אמפר15
BATTERY 
SENSOR

חיישן מצבר

חימום מסנן דלק30FUEL HTR אמפר16

7.5 אמפר17
PASS 

HTR/BLOW 
SIG FR

יחידת בקרת חימום נוסעים )מנוע מפוח SIG קדמי(

15 אמפר18
 DCU

SENSOR
)IG1 INPUT( יחידת בקרת חלוקה ,)קדמי/אחורי( NOX חיישן ,PM חיישן

20 אמפר19
1 

DCU
)B+( יחידת בקרת חלוקה

7.5 אמפר20
PASS 

HTR/BLOW 
SIG RR

יחידת בקרת חימום נוסעים )מנוע מפוח SIG אחורי(
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המעגל המוגןשם נתיךדירוג נתיךמס'

10 אמפר21
2 

ELECTRIC 
VENTILATOR

)IG2( יחידת בקרת מאוורר

7.5 אמפר22
PASS A/

 CON BLOW
SIG LH

יחידת בקרת מיזוג אוויר אחורי )מנוע מפוח SIG שמאלי(

7.5 אמפר23
PASS A/

 CON BLOW
SIG RH

יחידת בקרת מיזוג אוויר אחורי )מנוע מפוח SIG ימני(

10 אמפר24
 A/CON RR 

)IG2(יחידת בקרת מיזוג אוויר אחורי

20 אמפר25
2 

DCU
)B+( יחידת בקרת חלוקה

20 אמפר26
3 

DCU
)B+( יחידת בקרת חלוקה

יחידת מדרגה חשמלית, תיבת מושב )IG2( AUX POWER( ממסר '10IG2)'S אמפר27

30 אמפר28
 PASS A/CON

C/FAN RHמנוע מאוורר מיזוג אוויר נוסע ימני

25 אמפר29
 PASS

HTR FRT
מנוע מאוורר חימום נוסעים קדמי

25 אמפר30
 PASS

HTR RR
מנוע מאוורר חימום נוסעים אחורי
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תיבת נתיכים ראשית בתא המנוע

המעגל המוגןשם נתיךדירוג נתיךמס'

10 אמפר1
2 

A/CONמדחס מיזוג אוויר נוסעים

15 אמפר2
4 

ECU
יחידת בקרת מנוע )מצבר קבוע )+((

10 אמפר3
1 

A/CONמדחס מיזוג אוויר תא נהג

10 אמפר4
1 

SENSOR
)'S' תיבה עילית )ממסר משאבת דלק ,EGR חשמלי, מעקף קירור VGT מפעיל

10SPARE אמפר5

20 אמפר6
1 

ECU
יחידת בקרת מנוע )מצבר )+((

10 אמפר7
2 

SENSOR
תיבה עילית )A/CON1 ממסר 'A/CON2 ,'S ממסר 'S', ממסר מאוורר מעבה 

)'S' RH1/2,LH

20 אמפר8
2 

ECU
יחידת בקרת מנוע )מצבר )+((

10 אמפר9
3 

SENSOR
חיישן חמצן

 BACK UP 7.5 אמפר10
LAMP

פנס משולב אחורי שמאלי/ימני )נסיעה לאחור(, מראה פנימית )אחורי(, יחידת 
גרור )נסיעה לאחור(, יחידת בקרה דינמית )מתג הילוך אחורי(, זמזם אזהרה 

לנסיעה לאחור
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המעגל המוגןשם נתיךדירוג נתיךמס'

 7.53 אמפר11
ABS

יחידה למניעת נעילת גלגלים )IG1(, יחידת בקרה דינמית )IG1(, חיישן זווית 
)IG1( היגוי

 7.55 אמפר12
SENSOR

))IG1 INPUT( TERMINAL15( חיישן זרימת אוויר, יחידת בקרת מנוע

תיבה עילית )ממסר מונע התנעה '7.5INHIBITOR)'S אמפר13

60 אמפר14
3 

 B+ )B+3( תיבת חשמל חכמה

יחידת בקרה דינמית )מנוע משאבה +60VDC)B אמפר15

40 אמפר16
2 

ABS
יחידה למניעת נעילת גלגלים )שסתום סולנואיד +B(, יחידת בקרה דינמית )שסתום 

)B+ סולנואיד

40 אמפר17
1 

ABS
)B+ יחידה למניעת נעילת גלגלים )מנוע משאבה

60 אמפר18
2 

 B+ )B+2( תיבת חשמל חכמה

יחידת ממסר מצתי להט )פלוס ישיר(80GLOW אמפר19

50 אמפר20
4 

 B+ )B+4( תיבת חשמל חכמה

חוסם מערכת ניהול מנוע )+50EMS)B אמפר21



7

7

7

7

7

7

7

7

7

 

7-61

7

טף
שו

ל 
פו

טי

המעגל המוגןשם נתיךדירוג נתיךמס'

צופר15HORN אמפר22

שסתום מגנטי 10PTOPTO אמפר23

חיישן משאבת דלת )מנוע משאבת דלק )+((20F/PUMP אמפר24

צופר מערכת אזעקה15B/A HORN אמפר25

25 אמפר26
C/LIGHTER 
P/OUTLET 

RR
מצית סיגריות, שקע מתח בתא המטען

25 אמפר27
 P/OUTLET
CTR & RH

שקע מתח )אמצעי, קדמי ימני(

מסיר אדים20DEICER אמפר28

40 אמפר29
CONDENSER 

FAN
מנוע מאוורר מעבה מיזוג אוויר שמאלי/ימני

30 אמפר30
 WIPER 

FRT
מנוע מגבים קדמיים

50 אמפר31
4 

PTC 
HEATER

)PTC4+( PTC EXTN חימום
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המעגל המוגןשם נתיךדירוג נתיךמס'

50 אמפר32
3 

PTC 
HEATER

)PTC3+( PTC EXTN חימום

50 אמפר33
2 

PTC 
HEATER

)PTC2+( PTC EXTN חימום

50 אמפר34
1 

PTC 
HEATER

)PTC1+( PTC EXTN חימום

מתג התנעה )B2(, סולנואיד התנעה40IG2 אמפר35

מתג התנעה )50IG1)B1 אמפר36

50 אמפר37
1 

 B+ )B+1( תיבת חשמל חכמה

מנוע מאוורר50BLOWER אמפר38

39

אלטרנטורALT 150 אמפר

אלטרנטורALT 200 אמפר
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תיבת נתיכים בתא המצבר

המעגל המוגןשם נתיךדירוג נתיךמס'

יחידת בקרת חלוקה )+40DCU_MAIN)B אמפר1

 150 אמפר2
 PASS,HTR)BUS( 

 PASS,A/CON)BUS( 
AUX,BATT)TRK/VAN(

 PASS HTR/BLOW ,PASS HTR FRT 25A( 1. אוטובוס: תיבת מושב
 PASS HTR/BLOW SIG RR ,PASS HTR RR 25A ,SIG FR 7.5A

 ,PASS A/CON C/FAN RH 30A ,PASS A/CON C/FAN LH 30A ,7.5A
 ,PASS A/CON BLOW SIG LH 7.5A ,PASS A/CON BLOW LH 30A
)PASS A/CON BLOW SIG RH 7.5A ,PASS A/CON BLOW RH 30A

2. ואן/משאית: מצבר עזר

70 אמפר3
2

SEAT_F/B0X
תיבת מושב )B+2/B+3(, חיישן PM, חיישן NOX )קדמי/אחורי(, יחידת בקרת 

)IG1 INPUT( חלוקה

70 אמפר4
1

SEAT_F/B0X
)B+1/B+4( תיבת מושב
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נורות
הערה

לאחר נסיעה בגשם כבד או שטיפת הרכב, 
אדים עלולים להצטבר בתוך עדשות 
הפנס הראשי והפנס האחורי. תופעה זו 
נגרמת בגלל הפרש הטמפרטורות שבין 
חלקו הפנימי של הפנס לטמפרטורת 
הסביבה. הדבר דומה להתעבות נוזלים 
בחלקו הפנימי של רכבך כאשר יורד גשם 
 והוא אינו מצביע על כל תקלה ברכבך. 
אם מים חודרים אל תוך מעגל נורת הפנס, 
אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז 

שירות מורשה יונדאי.

זהירות
אם אין לך את הכלים הדרושים, את 
הנורות הנכונות ואת הניסיון המתאים, 
אנו ממליצים לך לפנות למרכז שירות 
מורשה יונדאי. במקרים רבים, החלפת 
נורות הרכב היא משימה קשה כיוון 
שעליך יהיה להסיר חלקים אחרים 
ברכב לפני שתוכל להגיע אל הנורה. 
הדבר נכון במיוחד אם עליך להסיר 
את מכלל הפנסים הראשיים כדי להגיע 
לנורות. הסרת/התקנת מכלל הפנס 

הראשי עלולה לגרום נזק לרכב.

אזהרה
העבודה על הנורות

לפני העבודה על הנורות, הפעל את 
בלם החניה, ודא שמתג ההתנעה סגור 
)LOCK( וכבה את האורות כדי למנוע 
תנועה פתאומית של הרכב וכווייה 

באצבעותיך או התחשמלות.

בעלות ההספק  בנורות  רק  השתמש 
המפורט.

זהירות
החלף נורות שרופות בנורות בעלות 
אותו דירוג הספק. אחרת הדבר עלול 
לגרום נזק לנתיך או למערכת החשמל.
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פנס ראשי )החלפה(

סוג MFR )גבוה/נמוך( וסוג מקרין )גבוה(
פתח את מכסה המנוע.. 1
הסר את מכסה נורת הפנס הראשי על ידי . 2

סיבובו נגד כיוון השעון.
נתק את מחבר בית נורת הפנס הראשי.. 3
שחרר את קפיץ החזקת נורת הפנס . 4

הראשי על ידי לחיצה על הקצה ודחיפתו 
כלפי מעלה.

הסר את הנורה ממכלל הפנס הראשי.. 5

פנס איתות קדמי( 1)
פנס ראשי )נמוך(( 2)
פנס ראשי )גבוה(( 3)
פנס חניה ו-LED(  DRL( )אם קיים(( 4)
פנס ערפל קדמי )אם קיים(( 5)

החלפת נורה ראשית, נורת חניה, 
נורת איתות, נורת פנס ערפל קדמי

	 MFR סוג

סוג מקרין 	
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)המשך(
טפל בהן תמיד בזהירות והימנע 	 

משריטות ומשפשופים. אם הנורות 
דולקות, מנע מהן לבוא במגע עם 
נוזלים. לעולם אל תיגע בזכוכית 
באצבעותיך החשופות. שאריות שמן 
עלולות לגרום להתחממות הנורה 
ולהתפוצצותה כאשר היא דולקת. 
הפעל את הנורה רק כאשר היא 

מותקנת בתוך הפנס הראשי.
אם אחת הנורות ניזוקה או נסדקה, 	 

החלף אותה מיד והשלך אותה 
בזהירות.

השתמש במגן עיניים בעת החלפת 	 
נורה. הנח לנורה להתקרר לפני 

הטיפול בה.

אזהרה
נורות הלוגן

נורות הלוגן מכילות גז בלחץ אשר 	 
יגרום לשברי זכוכית להתעופף בעת 

שבירתן.
)המשך(

התקן נורה חדשה ונעל את קפיץ החזקת . 6
נורת הפנס הראשי במקומו על ידי הכנסתו 

אל תוך החריץ שבנורה.
חבר את מחבר בית נורת הפנס הראשי.. 7
התקן את מכסה נורת הפס הראשי על ידי . 8

סיבובו עם כיוון השעון.

סוג מקרין )נמוך(
פתח את מכסה המנוע.. 1
הסר את מכסה נורת הפנס הראשי על ידי . 2

סיבובו נגד כיוון השעון.
הסר את בית הנורה על ידי סיבובו נגד . 3

כיוון השעון ומשוך את הנורה.
ההתקנה מתבצעת על ידי ביצוע פעולות . 4

ההסרה בסדר ההפוך.

הערה
אנו ממליצים לכוונן את הפנסים הראשיים 
לאחר תאונה או לאחר התקנה מחדש 
של מכלל הפנס הראשי במרכז שירות 

מורשה יונדאי.
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כוונון הפנס הראשי ופנס הערפל 
הקדמי )לאירופה(

כוונון הפנס הראשי
	 MFR סוג

סוג מקרין 	

נפח את הצמיגים ללחץ המפורט והסר . 1
מטענים מהרכב למעט הנהג, הגלגל 

החלופי והכלים.

נורות פנס ערפל קדמי )אם קיים(
הסר את הכיסוי התחתון של הפגוש . 1

הקדמי.
הכנס את ידך אל תוך חלקו האחורי של . 2

הפגוש הקדמי.
נתק את מחבר המתח מהשקע.. 3
הסר את שקע הנורה מהבית על ידי סיבוב . 4

השקע נגד כיוון השעון עד שהלשוניות 
שעל השקע יהיו מול החריצים שעל הבית.

התקן את הנורה החדשה עם השקע . 5
בתוך הבית על ידי הצבת הלשוניות 
שעל השקע מול החריצים שעל הבית. 
דחוף את השקע אל תוך הבית וסובב 

את השקע עם כיוון השעון.
חבר את מחבר המתח אל השקע.. 6
התקן את הכיסוי התחתון של הפגוש . 7

הקדמי.

נורת איתות/נורת חניה
פנס איתות

דומם את המנוע ופתח את מכסה המנוע.. 1
הסר את השקע מהמכלל על ידי סיבוב . 2

השקע נגד כיוון השעון עד שהלשוניות שעל 
השקע יהיו מול החריצים שעל המכלל.

הסר את הנורה מהשקע על ידי לחיצתה . 3
פנימה וסיבובה נגד כיוון השעון עד 
שהלשוניות שעל הנורה יהיו מול החריצים 
שעל השקע. הוצא את הנורה מתוך השקע.

הכנס נורה חדשה אל תוך השקע וסובב . 4
אותה עד לנעילתה במקומה.

התקן את השקע במכלל על ידי הצבת . 5
הלשוניות שעל השקע יהיו מול החריצים 
שעל המכלל. דחוף את השקע אל תוך 
המכלל וסובב את השקע עם כיוון השעון.

פנס חניה
אם הנורה אינה דולקת, אנו ממליצים לבדוק 
את המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.
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כוונון פנס ערפל קדמי
כוונון פנס ערפל 	

אפשר לכוונן את פנס הערפל הקדמי באופן 
הזהה לכוונון הפנסים הראשיים.

כוונן את פנסי הערפל הקדמיים כאשר פנסי 
הערפל הקדמיים והמצבר במצב פעולה 
תקין. כדי לכוונן את פנס הערפל הקדמי 
למעלה או למטה, סובב את הבורג עם כיוון 

השעון או נגד כיוון השעון.

סוג מקרין  .5-2
כוונון אור נמוך( 1

כדי לכוונן את האור הנמוך שמאלה או 
ימינה, סובב את הבורג )3( עם כיוון 
השעון או נגד כיוון השעון. כדי לכוונן 
את האור הנמוך למעלה או למטה, 
סובב את הבורג )4( עם כיוון השעון 

או נגד כיוון השעון.
כוונון אור גבוה( 2

כוונון האור הגבוה למעלה או למטה. 
כדי לכוונן את האור הגבוה למעלה או 
למטה, סובב את הבורג )5( עם כיוון 

השעון או נגד כיוון השעון.

הרכב אמור להיות על משטח ישר.. 2
צייר קווים אנכיים )קווים אנכיים העוברים . 3

דרך מרכז כל אחד מהפנסים הראשיים( 
וקו אופקי )קו אופקי העובר דרך מרכז 

הפנסים הראשיים( על המסך.
כוונן את הפנסים הראשיים כאשר הפנסים . 4

הראשיים והמצבר במצב פעולה תקין כך 
שהחלק הבהיר ביותר נופל על הקווים 

האופקיים והאנכיים.
MFR סוג  .5-1

כדי לכוונן את האור הנמוך/הגבוה שמאלה 
או ימינה, סובב את הבורג )1( עם כיוון 
השעון או נגד כיוון השעון. כדי לכוונן את 
האור הנמוך/הגבוה למעלה או למטה, 
סובב את הבורג )2( עם כיוון השעון או 

נגד כיוון השעון.
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נקודת כוונון

H1
H2

H3

W1

W3

W2

מסך

>גובה פני הקרקע< >המרחק בין הפנסים<

H1 : הגובה שבין מרכז הפנס הראשי )אור נמוך( לפני הקרקע
H2 : הגובה שבין מרכז הפנס הראשי )אור גבוה( לפני הקרקע

H3 : הגובה שבין מרכז פנס הערפל לפני הקרקע
W1 : המרחק שבין מרכז שני הפנסים הראשיים )אור נמוך(
W2 : המרחק שבין מרכז שני הפנסים הראשיים )אור גבוה(

W3 : המרחק שבין מרכז שני פנסי הערפל

יחידות: מ"מ )אינץ'(

פנס ערפלפנס קדמימצב הרכב
H1H2W1W2H3W3

1,480 )58.3(456.5 )18(1,274 )50.2(1,488 )58.6(942 )37(960.5 )37.8(ללא נהגסוג מקרין
1,480 )58.3(456.5 )18(1,274 )50.2(1,488 )58.6(942 )37(960.5 )37.8(עם נהג

MFR 1,480 )58.3(456.5 )18(1,280 )50.4(1,540 )60.2(944 )37.2(948 )37.3(ללא נהגסוג
1,480 )58.3(456.5 )18(1,280 )50.4(1,540 )60.2(944 )37.2(948 )37.3(עם נהג
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אור נמוך

ציר הרכב

הקו האנכי של מרכז אלומת האור של הפנס הראשי הימני

הקו האופקי של מרכז אלומת האור של הפנס הראשי

קו החיתוך

הקו האנכי של מרכז אלומת האור של הפנס הראשי השמאלי

W1 )אור נמוך)
פני הקרקע

ך)
מו

ר נ
או

( H
1

מסך 10 מ' 	

הפעל את האור הנמוך כאשר הנהג אינו ברכב.. 1
קו החיתוך אמור להיות על קו החיתוך המופיע בתמונה.. 2
בעת כוונון האור הנמוך, יש לבצע כוונון אנכי לאחר הכוונון האופקי.. 3
אם הפנס הראשי מצויד בהתקן כוונון, כוונן אותו למצב 0.. 4
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פנס ערפל קדמי
ציר הרכב

גבול עליון
הקו האנכי של מרכז אלומת האור של פנס הערפל הימני

קו החיתוך

הקו האנכי של מרכז אלומת האור של פנס הערפל השמאלי

הקו האופקי של מרכז אלומת האור של פנס הערפל

W3 )ערפל קדמי)

פני הקרקע

י( 
דמ

 ק
פל

ער
( H

3

מסך 10 מ' 	

הפעל את פנס הערפל הקדמי עם נהג בתוך הרכב )75 ק"ג(.. 1
קו החיתוך אמור להיות בטווח המותר )אזור מוצל(.. 2
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החלפת נורות בפנס האחורי 
המשולב

אוטובוס, ואן

פנס אחורי/בלם. 1
פנס אחורי/בלם. 2
פנס איתות. 3
פנס נסיעה לאחור. 4
פנס ערפל אחורי. 5

זהירות
בעת ההסרה בעזרת מברג שטוח, 	 

עטוף אותו בסרט מגן כדי למנוע נזק.
השתמש בכפפות כדי להגן על ידיך.	 

נורת סימון הצד

כדי להסיר את הנורה, הסר את הפנס . 1
בעזרת מברג שטוח ודחוף אותו לאחור.

נתק את המחבר והסר את הנורה על ידי . 2
סיבוב בית הנורה נגד כיוון השעון.

כדי להתקין את הנורה, בצע את הפעולות . 3
בסדר ההפוך.
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התקן את השקע במכלל על ידי הצבת . 7
הלשוניות שעל השקע יהיו מול החריצים 
שעל המכלל. דחוף את השקע אל תוך 
המכלל וסובב את השקע עם כיוון השעון.

התקן את מכלל הפנס האחורי המשולב . 8
בגוף הרכב.

הסר את השקע מהמכלל על ידי סיבוב . 4
השקע נגד כיוון השעון עד שהלשוניות שעל 
השקע יהיו מול החריצים שעל המכלל.

הסר את הנורה מהשקע על ידי לחיצתה . 5
פנימה וסיבובה נגד כיוון השעון עד 
שהלשוניות שעל הנורה יהיו מול החריצים 
שעל השקע. הוצא את הנורה מתוך השקע.

הכנס נורה חדשה אל תוך השקע וסובב . 6
אותה עד לנעילתה במקומה.

פתח את הדלת האחורית.. 1
שחרר את בורגי החזקת מכלל הפנס . 2

בעזרת מברג "פיליפס".
הסר את מכלל הפנס האחורי המשולב . 3

מגוף הרכב.
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כדי להחליף את הפנס האחורי המשולב . 3
)פנס בלמים/אחורי, פנס איתות או פנס 
נסיעה לאחור(, הוצא את הנורה מבית 
הנורה על ידי סיבובה נגד כיוון השעון.

פנס איתות( 1)
פנס בלמים/אחורי( 2)
פנס נסיעה לאחור( 3)

התקן נורה חדשה.. 4

הסר את הכיסוי על ידי לחיצה על שני . 2
צדדיו.

ואן

נתק את כבל המתח מהנורה.. 1
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החלפת נורת תאורה פנימית
תאורת מפות 	

תאורה פנימית 	

השתמש במברג שטוח והסר בעדינות . 1
את העדשה מבית התאורה הפנימית.

הסר את הנורה על ידי משיכתה החוצה.. 2

נורת פנס לוחית רישוי )אם קיימת(

הסר את העדשה על ידי לחיצה על . 1
הלשוניות.

הסר את השקע מהעדשה.. 2
הסר את הנורה על ידי משיכתה החוצה.. 3
התקן נורה חדשה בתוך השקע והתקן . 4

את השקע בתוך העדשה.
התקן את העדשה במקומה.. 5

 החלפת נורת פנס בלימה שלישי 
)אם קיימת(

אם הנורה אינה דולקת, אנו ממליצים לבדוק 
את המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.
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טיפוח מראה הרכב
שמירה על הגימור

שטיפה
כדי לסייע בהגנה על גימור רכבך מפני 
חלודה ופגיעה, שטוף אותו היטב ובקביעות 
לפחות פעם בחודש בעזרת מים פושרים 

או קרים.
אם הרכב נע בשטח, עליך לשטוף אותו 
לאחר כל נסיעה. שים לב במיוחד להסרת 
הצטברות של מלח, לכלוך, בוץ וחומרים 
זרים אחרים. ודא שחורי הניקוז בתחתית 

הדלתות והפנלים נקיים.
חרקים, זפת, שרף עצים, לשלשת ציפורים, 
זיהום תעשייתי ומשקעים דומים עלולים 
לגרום נזק לגימור רכבך אם לא תסיר 

אותם מיד.
גם שטיפה בעזרת מים נקיים לא תסיר 

לגמרי משקעים אלה.
ניתן להשתמש בסבון עדין הבטוח לשימוש 

עם משטחים צבועים.
לאחר הניקוי, שטוף היטב את הרכב בעזרת 
מים פושרים או קרים. אל תאפשר לסבון 

להתייבש על הגימור.

טיפוח המראה החיצוני
מראה חיצוני - אזהרה כללית

חשוב מאוד לפעול בהתאם להוראות בעת 
השימוש בחומרי ניקוי או מירוק כימיים. קרא 

את כל האזהרות המופיעות על התווית.

אזהרה
לפני העבודה על התאורה הפנימית, ודא 
שהלחצן "OFF" )כבוי( לחוץ כדי למנוע 

כווייה באצבעותיך או התחשמלות.

התקן נורה חדשה בתוך השקע.. 3
הצב את לשוניות העדשה מול החריצים . 4

שבבית התאורה הפנימית ונעל את 
העדשה במקומה.

זהירות
היזהר לא ללכלך או לגרום נזק לעדשה, 

ללשונית העדשה ולבית הפלסטיק.
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זהירות
שטיפת תא המנוע בעזרת מערכת 	 

שטיפה בלחץ גבוה עלולה לגרום 
לכשל המעגלים החשמליים שבתוכו.

לעולם אל תאפשר למים או לנוזלים 	 
אחרים לבוא במגע עם רכיבים 
חשמליים/אלקטרוניים בתוך הרכב 
כיוון שהדבר עלול לגרום להם לנזק.

אזהרה
בלמים רטובים

לאחר שטיפת הרכב, בדוק את הבלמים 
תוך כדי נסיעה אטית כדי לראות אם 
פעולתם הושפעה מהמים. אם ביצועי 
הבלמים השתנו, יבש את הבלמים 
על ידי הפעלתם בצורה עדינה תוך 

כדי נסיעה אטית לפנים.

זהירות
אין להשתמש בסבון חזק, חומרי 	 

ניקוי כימיקליים או מים חמים, ואין 
לשטוף את הרכב בקרני שמש ישירות 

או כאשר גוף הרכב חם.
היזהר בעת שטיפת חלונות הצד 	 

של רכבך. בעת שימוש במערכות 
שטיפה בלחץ גבוה, מים עלולים 
לחדור דרך החלונות ולהרטיב את 

פנים הרכב.
כדי למנוע נזק לחלקי פלסטיק 	 

ולפנסים, אל תשתמש בחומרים 
ממסים כימיקליים או בחומרי ניקוי 

חזקים.
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תיקון פגמים בגימור
חובה לתקן בהקדם שריטות עמוקות או 
פגיעות אבנים במשטחים צבועים. מתכת 
חשופה תחליד במהירות והדבר עלול 

להתפתח לתיקון גדול ויקר.

הערה
אם רכבך ניזוק ודורש תיקון או החלפה, 
ודא שתיקון המרכב או החלפת החלקים 
מתבצעים בעזרת חומרים מונעי שיתוך.

זהירות
ניקוי אבק ולכלוך מהגוף בעזרת 	 

מטלית יבשה ישרוט את הגימור.
אין להשתמש בצמר פלדה, חומרי 	 

ניקוי משפשפים או חומרי ניקוי 
חזקים המכילים חומרים אלקליים 
או מאכלים על חלקי כרום או חלקים 
מצופים אלומיניום. הדבר עלול לגרום 
נזק לשכבת ההגנה, לדהייה או 

לשינוי הצבע.

מריחת שעווה )וקס(
מרח שעווה על הרכב כאשר מים אינם 

נאספים עוד לכדי טיפות על הצבע.
שטוף ויבש את הרכב לפני מריחת שעווה. 
השתמש בשעווה מאיכות טובה ופעל בהתאם 
להוראות היצרן. מרח שעווה על כל גימור 
מתכתי כדי להגן עליו ולשמור על הברק.

הסרת שמן, זפת וחומרים דומים בעזרת 
מסיר כתמים תסיר את השעווה מהגימור. 
זכור למרוח שעווה על אזורים אלו גם אם 
אין צורך למרוח שעווה על שאר חלקי הרכב.
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אזהרה
לאחר שטיפת הרכב, בדוק את הבלמים 
תוך כדי נסיעה אטית כדי לראות אם 
פעולתם הושפעה מהמים. אם ביצועי 
הבלמים השתנו, יבש את הבלמים 
על ידי הפעלתם בצורה עדינה תוך 

כדי נסיעה אטית לפנים.

טיפול בתחתית המרכב
חומרים משתכים, המשמשים להסרת קרח 
ושלג ולשליטה על אבק, עלולים להצטבר 
בתחתית המרכב. אם לא תסיר חומרים 
אלה, חלודה מתקדמת עלולה להופיע בחלקי 
תחתית המרכב כגון צינורות הדלק, המסגרת, 
הרצפה ומערכת הפליטה, גם אם הם עברו 

טיפול להגנה מפני חלודה.
שטוף היטב את תחתית המרכב ואת פתחי 
הגלגלים בעזרת מים פושרים או קרים פעם 
בחודש, לאחר נסיעה בשטח ובסוף עונת 
החורף. שים לב במיוחד לאזורים אלה 
כיוון שקשה לראות את כל הבוץ והלכלוך. 
הרטבת לכלוך הכביש בלי להסירו תזיק 
יותר משתועיל. השפות התחתונות של 
הדלתות, הפנלים וקורות המסגרת מצוידים 
בחורי ניקוז החייבים להיות נקיים מלכלוך; 
מים הנלכדים באזורים אלה עלולים לגרום 

לחלודה.

טיפול במתכות מבריקות
כדי להסיר זפת וחרקים, השתמש במסיר 	 

זפת ולא במגרדת או בחפץ חד אחר.
כדי להגן על המשטחים של חלקים 	 

מתכתיים מבריקים מפני שיתוך, מרח 
ציפוי שעווה או חומר הגנה לחלקי כרום 

ושפשף עד להברקה.
באזורים 	  או  חודשי החורף  במהלך 

שנמצאים ליד חוף הים, כסה את חלקי 
המתכת המבריקים בשכבה גדולה יותר 
של שעווה או חומר הגנה. אם יש צורך 
בכך, צפה את החלקים בעזרת גריז הגנה 

לא מאכל או בחומר מגן אחר.
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אזורים בעלי נטייה גבוהה לשיתוך
אם אתה גר באזור שבו רכבך חשוף באופן 
קבוע לחומרים משתכים, ההגנה מפני שיתוך 
היא חשובה מאוד. חלק מהגורמים לשיתוך 
מואץ הם מלח כביש, חומרים כימייים לשליטה 

על אבק, אוויר הים וזיהום תעשייתי.

לחות המאיצה שיתוך
לחות יוצרת את התנאים להופעת שיתוך. 
לדוגמה, השיתוך מואץ על ידי לחות גבוהה, 
בעיקר כאשר הטמפרטורות נמצאות מעל 
נקודת הקפיאה. בתנאים אלה, החומר 
המשתך נצמד אל משטחי הרכב בעזרת 

הלחות המתאדה לאט.
בוץ הוא גורם משתך במיוחד כיוון שהוא 
מתייבש לאט ומצמיד את הלחות אל הרכב. 
למרות שנראה שהבוץ התייבש, הוא עדיין 

כולל לחות ומאיץ את השיתוך.

הגנה מפני שיתוך
הגן על רכבך מפני שיתוך

אנו מייצרים כלי רכב באיכות הטובה 
ביותר על ידי שימוש בתכנון ובידע ההנדסי 
המתקדמים ביותר כדי להתמודד עם שיתוך. 
מכל מקום, זה רק חלק מהעבודה. כדי 
לספק עמידות מפני שיתוך לטווח הארוך, 

עליך, כבעלים של הרכב, לשתף פעולה.

הגורמים הנפוצים לשיתוך
הגורמים הנפוצים ביותר לשיתוך רכבך הם:

מלח כביש, לכלוך ולחות המצטברים 	 
בתחתית המרכב.

הסרת צבע או ציפויים מגנים על ידי אבנים, 	 
חצץ, שפשוף או שריטות קלות ופגיעות 

החושפים את המתכת לשיתוך.

טיפול בגלגלי אלומיניום או כרום
גלגלי אלומיניום או כרום מצופים בגימור 

הגנה שקוף.
אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים, חומרי 	 

מירוק, חומרים ממסים או מברשות פלדה 
כדי לנקות גלגלי אלומיניום או כרום. הדבר 

עלול לשרוט אותם או לפגוע בגימור.
נקה את הגלגל כאשר הוא קר.	 
השתמש רק בסבון עדין או בחומר ניקוי 	 

טבעי ושטוף היטב במים. כמו כן, זכור 
לנקות את הגלגלים לאחר נהיגה בכבישים 
המכוסים במלח. הדבר יסייע במניעת 

שיתוך.
הימנע משטיפת הגלגלים בעזרת מכונות 	 

שטיפה בלחץ גבוה.
אין להשתמש בחומרי ניקוי אלקליים או 	 

חומצתיים. הדבר עלול לגרום נזק ושיתוך 
לגלגלי האלומיניום או הכרום המצופים 

בגימור הגנה שקוף.
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בעת ניקוי פנלי הדלתות התחתונים, 	 
פנלים וקורות המסגרת, ודא שחורי הניקוז 
פתוחים כדי שהלחות תוכל לצאת החוצה 

ולא תילכד בפנים ותאיץ את השיתוך.

ודא שהחניה שלך יבשה
אל תחנה את רכבך בחניה לחה שאינה 
יוצר סביבה  מאווררת כהלכה. הדבר 
המעודדת שיתוך. הדבר נכון במיוחד אם 
אתה שוטף את רכבך בחניה או מכניס 
אותו לתוך החניה כאשר הוא עדיין רטוב 
או מכוסה בשלג, קרח או בוץ. גם חניה 
מחוממת יכולה להאיץ את השיתוך אלא 
אם כן היא מאווררת כך שהלחות יכולה 

להתפזר.

נקה את רכבך
הדרך הטובה ביותר למנוע שיתוך היא 
לנקות את הרכב מחומרים משתכים. חשוב 
מאוד לשים לב במיוחד לתחתית המרכב.

אם אתה גר באזור ברמת שיתוך גבוהה, 	 
במקום שבו נעשה שימוש במלח כביש, 
ליד הים, באזורים שבהם קיים זיהום 
תעשייתי, גשם חומצתי וכו', עליך לנקוט 
משנה זהירות כדי למנוע שיתוך. בחורף, 
שטוף את תחתית המרכב לפחות פעם 
בחודש וזכור לנקותו היטב בסיום עונת 

החורף.
בעת ניקוי תחתית המרכב, שים לב במיוחד 	 

לרכיבים שמתחת לפגושים ולאזורים 
נסתרים אחרים. בצע עבודה יסודית; 
הרטבת הבוץ שהצטבר במקום ניקויו 
תאיץ את השיתוך ולא תמנע אותו. מים 
בלחץ גבוה וקיטור יעילים במיוחד בהסרת 

בוץ וחומרים משתכים שהצטברו.

גם טמפרטורות גבוהות יכולות להאיץ 
שיתוך חלקים שאינם מאווררים כהלכה 
ולכן הלחות אינה מתפזרת. מכל הסיבות 
הללו, חשוב מאוד לנקות את הרכב מבוץ 
או מהצטברות חומרים אחרים. הנחיה זו 
אינה חלה רק על המשטחים הגלויים אלא 

גם על תחתית המרכב.

כדי לסייע במניעת שיתוך
באפשרותך לסייע במניעת השיתוך על ידי 

ציות להנחיות שלהלן:
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טיפוח המראה הפנימי
מראה פנימי - אזהרות כלליות

מנע מחומרים כימיים כגון בושם, שמן 
קוסמטי, קרם הגנה, תכשיר ניקוי לידיים 
ומטהר אוויר לבוא במגע עם חלקי הרכב 
בפנימיים כיוון שהם עלולים לגרום להם נזק 
או לשנות את צבעם. אם הם באים במגע עם 
פנים הרכב, נקה אותם מיד. עיין בהוראות 

המתייחסות לאופן ניקוי משטחי ויניל.

זהירות
לעולם אל תאפשר למים או לנוזלים 
אחרים לבוא במגע עם רכיבים חשמליים/

אלקטרוניים בתוך הרכב כיוון שהדבר 
עלול לגרום להם לנזק.

אל תזניח את פנים הרכב
לחות עלולה להצטבר מתחת לשטיחוני 
הרצפה ולגרום לשיתוך. בדוק את חלקם 
התחתון של השטיחונים באופן קבוע כדי 
לוודא שהם יבשים. היזהר במיוחד אם 
אתה מוביל דשנים, חומרי ניקוי וחומרים 

כימיים בתוך הרכב.
יש להוביל אותם רק בתוך מכלים מתאימים 
ולנקות כל נוזל שנשפך או נזל, לשטוף אותו 

במים נקיים ולייבש היטב.

שמור על הצבע ועל הגימור
או פגיעות אבנים  יש לצבוע שריטות 
קטנות בגימור בעזרת עיפרון צבע בהקדם 
האפשרי כדי להפחית את הסיכוי לשיתוך. 
אם המתכת נחשפת, מומלץ לפנות לביצוע 

תיקוני מרכב וצבע.

לשלשת ציפורים: לשלשת ציפורים היא 
משתכת במיוחד ועלולה לגרום נזק למשטחים 
צבועים בתוך כמה שעות בלבד. נקה תמיד 

לשלשת ציפורים בהקדם האפשרי.
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ניקוי חגורת המותניים/הכתף
נקה את רצועת החגורה בעזרת תמיסת 
סבון עדין המומלצת לניקוי בד או שטיח. 
פעל בהתאם להוראות המצורפות לסבון. 
אין להלבין או לצבוע את החגורה כיוון 

שהדבר יחליש אותה.

ניקוי חלקו הפנימי של החלון
אם חלקם הפנימי של החלונות ברכב 
מעורפלים )מכוסים בשכבה שומנית או 
שעווה(, יש לנקותם בעזרת חומר ניקוי 
לחלונות. פעם בהתאם להוראות שעל מכל 

חומר הניקוי לחלונות.

זהירות
אל תשרוט ואל תגרד את חלקה הפנימי 
של השמשה האחורית. הדבר עלול 
לגרום נזק למסיר האדים של השמשה 

האחורית.

ניקוי בד ודיפון פנימי
ויניל

נקה חלודה ולכלוך ממשטחי ויניל בעזרת 
מברשת או שואב אבק. נקה משטחי ויניל 

בעזרת חומר ניקוי ויניל.

בד
נקה חלודה ולכלוך ממשטחי בד בעזרת 
מברשת או שואב אבק. נקה בעזרת תמיסת 
סבון עדין המומלצת לריפוד או שטיחים. נקה 
כתמים חדשים מיד בעזרת חומר לניקוי כתמי 
בד. אם לא תטפל מיד בכתמים חדשים, 
הבד יוכתם וצבעו ישתנה. כמו כן, הדבר 
עלול להשפיע על מאפייני העמידות שלו 
להתלקחות אם לא תטפל בחומר כהלכה.

זהירות
השימוש בחומרי ניקוי ובמוצרים שאינם 
מומלצים עלול להשפיע על מראה הבד 

ועל עמידותו מהתלקחות.

זהירות
בעת ניקוי מוצרי עור )גלגל הגה, 
מושבים וכו'(, השתמש בחומרי ניקוי 
טבעיים או בתמיסות המכילות כמות 
קטנה של אלכוהול. אם אתה משתמש 
בתמיסות בעלות ריכוז אלכוהול גבוה 
או בחומרי ניקוי חומצתיים/אלקליים, 
צבע העור עלול לדהות או פסים עלולים 

להופיע על המשטח.
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מערכת בקרת פליטת מזהמים
2.  מערכות בקרת פליטת מזהמים 

מתנדפים
מערכת בקרת פליטת מזהמים מתנדפים 
מתוכננת למנוע מאדי הדלק להשתחרר 

אל האטמוספירה.

מכל
אדי הדלק הנוצרים בתוך מכל הדלק נספגים 
ונשמרים בתוך מכל מובנה. כאשר המנוע 
פועל, אדי הדלק שנאגרו במכל נשאבים אל 
תוך מכל דרך שסתום הסולנואיד לבקרת 

ניקוז.

שסתום סולנואיד לבקרת ניקוז 
)PCSV(

שסתום הסולנואיד לבקרת ניקוז נשלט 
 ;)ECM( יחידת בקרת המנוע  ידי  על 
כאשר טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע 
נמוכה בפעולת סרק, ה-PCSV נסגר ודלק 
שהתאדה לא יכול לעבור אל המנוע. לאחר 
 PCSV ,התחממות המנוע בנסיעה רגילה
נפתח ומעביר את הדלק שהתאדה אל המנוע.

1.  מערכות בקרת פליטת מזהמים 
מבית הארכובה

מערכת האוורור החיובית בבית הארכובה 
מונעת את זיהום האוויר שנגרם מגזים 
המשתחררים מבית הארכובה. המערכת 
מעבירה אוויר מסונן ונקי אל בית הארכובה 
דרך צינור יניקת האוויר. בתוך בית הארכובה, 
האוויר מתערבב עם הגזים, העוברים דרך 

שסתום PCV אל תוך מערכת היניקה.

מערכת בקרת פליטת המזהמים שברכבך 
מכוסה במסגרת אחריות מוגבלת בכתב. 
נא עיין בפרטי האחריות שבחוברת השירות 

שברכבך.
רכבך מצויד במערכת בקרת פליטת מזהמים 

העומדת בכל תקנות פליטת המזהמים.
הרכב מצויד ב-3 מערכות בקרת מזהמים:

מערכת בקרת פליטת מזהמים מבית ( 1)
הארכובה

מערכת בקרת פליטת מזהמים מתנדפים( 2)
מערכת בקרת גזי פליטה( 3)

כדי שמערכות בקרת המזהמים יפעלו כהלכה, 
מומלץ לבדוק ולתחזק את רכבך במרכז 
שירות מורשה יונדאי או בכל מרכז שירות 
אחר המעסיק טכנאים מוסמכים בהתאם 

לתוכנית הטיפולים שבספר זה.
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אין להפעיל את הרכב במקומות סגורים 	 
)כגון חניות( יותר מהדרוש כדי להוציא 

או להכניס את הרכב.
כאשר הרכב עומד במקומו במקום פתוח 	 

ליותר מפרק זמן קצר כאשר המנוע פועל, 
כוונן את מערכת האוורור )כנדרש( כדי 

לשאוב אוויר חיצוני אל תוך הרכב.
לעולם אל תשב ברכב חונה או ברכב 	 

שעומד במקומו לפרק זמן ממושך כאשר 
המנוע פועל.

כאשר המנוע משתנק או אינו נדלק, 	 
ניסיונות נוספים להתניעו עלולים לגרום 
נזק למערכת בקרת פליטת המזהמים.

גזי פליטת המנוע - אמצעי זהירות 
)פחמן חד-חמצני(

פחמן חד-חמצני עלול להימצא עם גזי 	 
פליטה אחרים. לכן, אם אתה מריח גזי 
פליטה מכל סוג שהוא בתוך רכבך, הבא 
אותו מיד לבדיקה ולתיקון. אם אתה חושש 
שגזי פליטה חודרים אל תוך רכבך, נהג בו 
רק כאשר כל החלונות פתוחים במלואם. 

הבא מיד את רכבך לבדיקה ולתיקון.

אזהרה
מפלט

מכילים פחמן  פליטת המנוע  גזי 
חד-חמצני )CO(. זהו גז מסוכן ועלול 
להיות קטלני במקרה של שאיפה, למרות 
שהוא חסר צבע וריח. פעל בהתאם 
.CO להוראות שלהלן כדי למנוע הרעלת

3.  מערכת בקרת גזי פליטה
מערכת בקרת גזי פליטה היא מערכת יעילה 
במיוחד השולטת על פליטת המזהמים תוך 

שמירה על ביצועי הרכב.

שינויים ברכב
אין לבצע שינויים ברכב זה. שינויים ברכבך 	 

עלולים להשפיע על ביצועיו, בטיחותו או 
עמידותו ואף עלולים להוות הפרה של 

תקנות הבטיחות וזיהום האוויר.
כמו כן, ביצוע שינויים עלול לגרום לבעיות 
בביצועים שלא יוכרו במסגרת האחריות.

אם אתה משתמש בהתקנים אלקטרוניים 	 
לא מאושרים, הם עלולים לפגוע בפעולת 
הרכב, לגרום נזק לחיווט, לפריקת המצבר 
ולשרפה. למען בטיחותך, אל תשתמש 

בהתקנים אלקטרוניים לא מאושרים.
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אי ציות להוראות אלה עלול לגרום נזק 
לממיר הקטליטי ולרכבך. כמו כן, פעולות 
אלה עלולות להביא לשלילת האחריות שלך.

רכבך מצויד בממיר קטליטי.
לכן, חובה לפעול בהתאם לאזהרות שלהלן:

אין להפעיל את הרכב אם מתגלים במנוע 	 
סימני תקלה כגון בעיות בהצתה או ירידה 

ברורה בביצועים.
אין להשתמש במנוע לרעה או שלא בהתאם 	 

לייעודו. דוגמאות לכך הן שיוט כאשר מתג 
ההתנעה סגור ונסיעה בירידה תלולה 

בהילוך כאשר מתג ההתנעה סגור.
אין להפעיל את המנוע במהירות סרק 	 

גבוהה או לפרקי זמן ממושכים )5 דקות 
או יותר(.

אין לשנות או לטפל בכל אחד מחלקי המנוע 	 
או מערכת בקרת פליטת המזהמים. אנו 
ממליצים לבדוק במערכת במרכז שירות 

מורשה יונדאי.
הימנע מנהיגה ברכב כאשר מפלס 	 

הדלק במכל נמוך מאוד. נסיעה ברכב 
עד להתרוקנותו המוחלטת של מכל הדלק 
עלולה לגרום לאי סדירות בפעולת המנוע 

ולנזק לממיר הקטליטי.

הוראות זהירות לממירים קטליטיים 
)אם קיימים(

אזהרה
שרפה

מערכת פליטה חמה עלולה להצית 	 
חומרים דליקים הנמצאים מתחת 
לרכבך. אל תחנה, תפעיל את המנוע 
במצב סרק ואל תנהג מעל או ליד 
חומרים דליקים כגון עשב יבש, נייר, 

עלים וכו'.
מערכת הפליטה והממיר הקטליטי 	 

מתחממים מאוד כאשר המנוע פועל 
ומיד לאחר הדממת המנוע. התרחק 
ממערכת הפליטה ומהממיר כיוון 

שאתה עלול להיכוות. 
כמו כן, אל תסיר את מגן החום שסביב 
מערכת הפליטה, אל תאטום את 
תחתית הרכב או תצפה את הרכב 
כדי להגן עליו מפני שיתוך. הדבר 
עלול להוות סכנת שרפה בתנאים 

מסוימים.
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זהירות
סולר

)DPF-אם הרכב מצויד ב(
מומלץ להשתמש בסולר לרכב מנועי 
.DPF המתאים לכלי רכב בעלי מערכת
אם אתה משתמש בסולר שרמת 
  50 ppm-הגופרית בו גבוהה )למעלה מ
גופרית( ותוספים לא מפורטים, הוא 
 DPF-עלול לגרום נזק למערכת ה

ולפליטת עשן לבן.

כדי להתחיל בניקוי ה-DPF ולכבות את נורית 
האזהרה של ה-DPF, נהג ברכב במהירות 
העולה על 60 קמ"ש או בהילוך הגבוה 
מהילוך שני לזמן מסוים )כ-25 דקות( כאשר 
מהירות המנוע היא 1,500-2,000 סל"ד.
( ממשיך  ( DPF-אם מחוון אזהרת ה
 "check emission להבהב או אם ההודעה
"system )בדוק את מערכת הפליטה( 
מופיעה בלוח המחוונים למרות ביצוע 
הפעולות שהוזכרו לעיל, אנו ממליצים לבדוק 
את המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.

אם תמשיך לנהוג ברכב כאשר נורית החיווי 
מהבהבת לזמן רב, הדבר עלול לגרום נזק 
למערכת ה-DPF ולפגוע בתצרוכת הדלק.

מסנן חלקיקים )DPF( )אם קיים(
מסנן החלקיקים )DPF( מסיר את הפיח 

הנפלט מהמנוע.
שלא בדומה למסנן האוויר החד-פעמי, 
אוטומטית  שורפת   DPF ה- מערכת 
)מחמצנת( ומסירה פיח שהצטבר בהתאם 
לתנאי הנהיגה. במילים אחרות, השרפה 
האקטיבית על ידי מערכת בקרת המנוע 
וטמפרטורת גזי הפליטה הגבוהה מתבצעת 
בתנאי נסיעה רגילים/גבוהים ומסירה את 

הפיח שהצטבר.
מכל מקום, אם תמשיך לנהוג ברכב למרחקים 
קצרים או במהירויות נמוכות לפרק זמן 
ממושך, ייתכן שפיח שהצטבר לא יתנקה 
אוטומטית בגלל טמפרטורת גזי הפליטה 
הנמוכה. במקרה זה, אם כמות הפיח עולה 
 DPF-על רף מסוים, מחוון האזהרה של ה

( יידלק. (
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מידות
יחידות: מ"מ )אינץ'(

אוטובוספריט
משאיתואן

Short )קצר(Long )ארוך(Short )קצר(Long )ארוך(

6,195 )243.9(אורך כללי ]עם מדרגה אחורית[
 )243.9( 6,195 
])250.6( 6,365[

 )217.1( 5,515
])223.9( 5,685[

)242.8( 6,167)225.4( 5,724

2,038 )80.2( רוחב כולל ]עם מראת צד חיצונית[
])96.0( 2,436[

 )80.2( 2,038
])96.0( 2,436[

 )80.2( 2,038
])96.0( 2,436[

 )80.2( 2,038
])96.0( 2,436[

 )80.2( 2,038
])96.0( 2,436[

גובה כללי

2,320 )91.3(2,320 )91.3(2,685 )105.7(2,690 )106.0(2,665 )105.0(פנל גג

----2,673 )105.2(פתח בגג
----2,777 )109.3(אוורור חשמלי

A/CON)111.6( 2,856----
1,712 )67.4(1,712 )67.4(1,712 )67.4(1,712 )67.4(1,712 )67.4(עקבה קדמית

1,718 )67.6(1,718 )67.6(1,718 )67.6(1,718 )67.6(1,718 )67.6(עקבה אחורית

3,435 )135.2(3,670 )144.5(3,435 )135.2(3,670 )144.5(3,670 )144.5(בסיס גלגלים
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מנוע
D4CBפריט

נפח
סמ"ק )אינץ' מעוקב(

)152.38( 2,497

קדח X מהלך
מ"מ )אינץ'(

)3.77X3.58( 96X91

1-3-4-2סדר הצתה
4. בטורמס' צילינדרים

מערכת מיזוג אוויר
יחידה: ג'

פריט
ואן, משאיתאוטובוס

נהג + נוסע נהג + נוסענהג
נהג)מדחס כפול(

קרר
2,100700 )1,400+ 700(7001,150משקל נפחי

R134aסיווג

שמן מדחס
130נהג )130(, נוסע )270(130270משקל נפחי

שמן PAGסיווג
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הספק נורה
נורה

הספק
MFRבליטה

55פנסים ראשיים )נמוך/גבוה(

35פנסי ערפל קדמיים*

2121פנסי איתות קדמיים

5LEDפנסי חניה קדמיים

*DRL 21נורותLED

LEDפנס איתות צדדי

5פנסי סימון צד*

21/5פנס בלימה / פנס אחורי

16פנס נסיעה לאחור

21פנס איתות אחורי

21פנסי ערפל אחוריים

5נורת לוחית הרישוי

LEDפנס בלם אחורי גבוה

10נורות בקונסולה העילית

LED10 )אם קיימת(תאורה פנימית*

5נורת מדרגה*

10נורות מטען*

LEDתאורת מפות*

* אם קיים
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צמיגים וגלגלים

מידות גלגלמידת צמיגפריט

)kPa ,psi( מומנט הידוק אום גלגל לחץ ניפוח, בר
קג"מ )ליברה רגל, 

ניוטון מטר(
) (עומס רגיל ) עומס מרבי )

אחוריקדמיאחוריקדמי

 235/65R16C16x6.5J)338( 49)442( 64)338( 49)442( 649-11ואן, משאית
)90-110 ,67-81( 235/65R16C16x6.5J)338( 49)476( 69)338( 49)476( 69אוטובוס

זהירות
בעת החלפת צמיגים, השתמש בצמיגים בעלי מידות הזהות לאלו שהותקנו במקור על רכבך. שימוש בצמיגים במידות 

שונות עלול לגרום נזק לחלקים אחרים או לגרום לפעולה לא תקינה.

צמיגים - עומס ומהירות
מידות גלגלמידת צמיגפריט

מגבלת מהירותכושר העמסה
1*LI2ק"ג*SSקמ"ש

235/65R16C16x6.5J115/1131,215/1,150R170צמיג בגודל מלא

*LI 1 : קוד עומס

*SS 2 : סמל מהירות



מפרטים ומידע לקוח

8-6

משקל רכב כולל
יחידה: ק"ג )ליברה(

אוטובוספריט
ואן

משאיות
1*N11*N2

3,500 )7,716(4,100 )9,039(3,500 )7,716(4,000 )8,818(אוטובוס, ואן, משאית

*GVW : N1 : 1 ≥ 3.5 טונות, N2 : 3.5 טונות > GVW > 12 טונות* 
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חומרי סיכה מומלצים וקיבולות
כדי לשפר את ביצוע המנוע ומערכת העברת הכוח ואת עמידותם, השתמש רק בחומרי סיכה באיכות מתאימה. חומרי הסיכה הנכונים 

מסייעים גם בשיפור יעילות המנוע וכתוצאה מכך משפרים את החיסכון בדלק.
חומרי סיכה ונוזלים אלה מומלצים לשימוש ברכבך.

סיווגנפחחומר סיכה
 שמן מנוע *1 *2 

)ניקוז ומילוי(
מומלצים

8.7 ל'מנוע דיזל

ACEA C2 
 15°C  : SAE 15W-40- ומעלה

 20°C : SAE 10W-30/40-  ומעלה
 25°C : SAE 5W-30/40-  ומעלה
30°C : SAE 0W-30/40-  ומטה

תצרוכת שמן מנוע
-מקס' 1 ל'/1,500 ק"מתנאי נהיגה רגילים
-מקס' 1 ל'/1000 ק"מתנאי נהיגה קשים

נוזל תיבת הילוכים ידנית
PTO 3.5 ל'עם

API GL-4, SAE 75W/85 )סינתטי(
PTO 3.2 ל'ללא

שמן סרן אחורי
0.25API GL-5, SAE 140 ± 2.5  ל'אזור טרופי
0.25API GL-5, SAE 80W90 ± 2.5  ל'אזור קר

נוזל קירור
 15 ל'אוטובוס

תערובת של נוזל למניעת קפיאה ומים מזוקקים 15.2 ל' )עם חימום מוקדם(
)נוזל קירור על בסיס אתילן גליקול למצנן אלומיניום(

11.2 ל'ואן, משאית
1.15PSF-3 ל'נוזל הגה כוח

*1 עיין בצמיגות SAE המומלצת בעמוד 8-9.
*2  שמני מנוע הנושאים את הכיתוב Energy Conserving Oil זמינים כעת. נוסף על יתרונותיהם האחרים, הם משפרים את החיסכון בדלק על ידי 
הפחתת כמות הדלק הדרושה כדי להתגבר על חיכוך המנוע. לעתים קרובות, קשה למדוד יתרונות אלו בנהיגה יום-יומית אולם לאורך זמן, הם 

יכולים להציע חיסכון משמעותי בעלויות ובאנרגיה.



מפרטים ומידע לקוח
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סיווגנפחחומר סיכה

0.984FMVSS116 DOT-4 ל'נוזל בלמים/מצמד

22 ל'תמיסת אוריאה
ISO/DIS 22241-1 ,AUS 32 DIN V70070 )בעת נסיעה ברכב עם 

תמיסת אוריאה שנפחה מתחת ל-4%, הספק המנוע יוגבל. ואם היא 
פחות מ-1%, מהירות הרכב תוגבל ל-20 קמ"ש(.

עיין בסעיף "דרישות הדלק" שבהקדמה75 ל'דלק

580 ק"מתצרוכת אוריאה לליטר

זמן מנוע זמין )לאירופה(

ספק
מוצר

מנוע דיזל

ShellHELIX ULTRA AP-L 5W-30
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לצמיגות שמן המנוע השפעה על תצרוכת הדלק ועל הפעולה במזג אוויר קר )התנעת 
המנוע וזרימת שמן המנוע(. שמני מנוע בעלי צמיגות נמוכה יכולים לספק חיסכון טוב 
יותר בדלק וביצועים טובים יותר במזג אוויר קר, אולם שמני מנוע בעלי צמיגות גבוהה 

נחוצים כדי לספק רמת סיכה טובה יותר במזג אוויר חם.
השימוש בשמנים בעלי צמיגויות שונות מאלו המומלצות עלול לגרום נזק למנוע.

בעת בחירת שמן, שקול את טווח הטמפרטורה שבו רכבך פועל לפני החלפת השמן 
הבאה. בחר בצמיגות השמן המומלצת מתוך האיור.

 

SAE טווח הטמפרטורה לצמיגות

    ° C  )F°(  טמפרטורה 
-30  -20  -10  0  10  20  30  40  50

 -10  0  20  40  60  80  100  120

שמן מנוע דיזל

15W-40
10W-30/40

5W-30/40
0W-30/40

צמיגות SAE מומלצת

זהירות
זכור תמיד לנקות את האזור שסביב 
פתח המילוי, פקק הניקוז או מדיד 
השמן לפני בדיקה או ניקוז של כל 
חומר סיכה. הדבר חשוב במיוחד 
באזורים מאובקים או חוליים וכאשר 
הרכב בשימוש בכבישים לא סלולים. 
ניקוי אזורי הפקק ומדיד השמן ימנע 
חדירת לכלוך וחול, העלולים לגרום 
נזק, אל תוך המנוע ואל תוך מנגנונים 

אחרים.
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מדבקת אישור רכב )VIN( מספר זיהוי רכב

מספר זיהוי הרכב )VIN( נמצא במדבקת 
אישור הרכב הנמצאת על הקורה המרכזית 

הצדדית בצד הנהג )או הנוסע הקדמי(.

מדבקת VIN )אם קיימת( 	

מספר ה-VIN מופיע גם על לוחית המחוברת 
לחלקו העליון של לוח המכשירים. ניתן 
לראות את המספר בקלות דרך השמשה 

הקדמית מבחוץ.

מספר שלדה 	

מספר זיהוי הרכב )VIN( משמש לרישום 
רכבך, לכל ההיבטים המשפטיים הקשורים 

לבעלות עליו וכו'.
המספר מנוקב על מחיצת תא המנוע.
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מדבקת מדחס מיזוג אוויר מספר מנוע מפרט הצמיג 

מדבקת המדחס מפרטת את סוג המדחס 
המותקן ברכבך, כולל דגם, מק"ט ספק, 

מספר ייצור, קרר )1( ושמן קרר )2(.

מספר המנוע מוטבע על בלוק המנוע כמתואר 
באיור.

ומדבקת לחצים

הצמיגים המגיעים עם רכבך החדש נבחרו 
כדי לספק את הביצועים הטובים ביותר 

בנסיעה רגילה.
מדבקת הצמיגים הנמצאת על הקורה 
האמצעית הצדדית בצד הנהג מפרטת 

את לחצי הצמיגים המומלצים לרכבך.
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הצהרות תאימות
דוגמה 	

רכיבי הרדיו שברכב עומדים בדרישות 
ובהתניות הרלוונטיות האחרות של התקן 

. 1995/5/EC
לקבלת מידע נוסף כולל הצהרת התאימות 
של היצרן, ניתן לפנות לאתר האינטרנט 

של יונדאי בכתובת:
http://service.hyundai-motor.com



I

I

I

I

I

I

I

I

I

קס
נד

אי

I

I

I

I

I

I

I

I

אינדקס

I



אינדקס

I-2

א
3-127 ....................................................... אבזור פנים
3-128 ........................................................ מאפרה
3-129 ...................................................... מגן שמש
3-128 ................................................. מחזיק כוסות
3-127 ................................................ מצית סיגריות
שקע מתח..................................................... 3-129
אביזרי חירום....................................................... 6-27
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5-54 ....................................................... בלמי גרור
טיפול שוטף בעת גרירת גרור.............................. 5-58
5-55 ................................................. נהיגה עם גרור
שרשראות בטיחות............................................ 5-54

ד  
דלת אחורית........................................................ 3-22
נעילת ילדים בדלת האחורית............................... 3-25
סגירת הדלתות האחוריות מבחוץ......................... 3-25
3-23 ........................................ פתיחה/סגירה מבחוץ
פתיחה/סגירה מבפנים....................................... 3-23
פתיחת הדלת האחורית השמאלית....................... 3-24

פתיחת הדלתות האחוריות בזווית של 180° 
3-24 ......................................................... או 270°
דלת הזזה אמצעית............................................... 3-15
מגן ילדים במנעול דלת ההזזה האמצעית............... 3-16



I

I

I

I

I

I

I

I

 

I-3

I

קס
נד

אי

3-15 ........................................ פתיחה/סגירה מבחוץ
פתיחה/סגירה מבפנים....................................... 3-16
דלתית מילוי הדלק................................................ 3-32
3-34 ..................................  דלתית מילוי תמיסת אוריאה
5-63 ................................................... דיפרנציאל ננעל

ה  
2-40 ......................................... הוראות בטיחות נוספות
7-16 .............................. הסבר לפריטים שבהם יש לטפל
8-4 ........................................................... הספק נורה
הסרת אדים מהשמשה הקדמית............................ 3-122
6-10 ................................. הסרת הצמיג החלופי ואחסונו
הוראות הגבהה.................................................. 6-9
6-11 ................................................. החלפת צמיגים
6-9 ...............................................................A סוג
6-11 ..............................................................B סוג
הערות בטיחות חשובות........................................... 2-2
2-2 ............................................... הסחת דעת הנהג
חגור תמיד את חגורת הבטיחות שלך...................... 2-2
2-2 ............................................. סכנות כרית האוויר
2-3 ........................................ שליטה במהירות הרכב
2-3 .................................. שמור על רכבך במצב בטוח
הצהרות תאימות.................................................. 8-12
6-4 ............................................. התנעה במקרה חירום

ח  
חגורות בטיחות.................................................... 2-13
2-22 ...................................... אזהרת חגורת בטיחות

 חגורה סטטית בעלת 2 נקודות עיגון 
2-18 ............................................. )נוסעים אחוריים(
2-16 . חגורת המותניים/הכתף )של הנוסעים הקדמיים( 
מערכת ריסון חגורת בטיחות............................... 2-13
8-7 .................................. חומרי סיכה מומלצים וקיבולות
3-26 ............................................................... חלונות
3-27 .............................................. חלונות חשמליים
3-29 .......................................... חלונות מושב אחורי

ט  
7-76 ............................................... טיפוח מראה הרכב
7-8 .......................................... טיפול שוטף של הבעלים
3-81 .................................................... טכוגרף דיגיטלי

י  
יציאת חירום........................................................ 6-23

כ  
4-4 .............................. כיצד פועלת מערכת השמע ברכב
כרית אוויר - מערכת ריסון משלימה.......................... 2-25
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אל תתקין מושב בטיחות לילד במושב 
2-27 .................................................. הנוסע הקדמי
2-26 .................................. כיצד פועלת כרית האוויר?
2-31 .............. כריות האוויר של הנהג ושל הנוסע הקדמי
נורית אזהרת כרית האוויר.................................. 2-28

 )SRS( רכיבי מערכת הריסון המשלימה
ופעולותיהם..................................................... 2-29
2-39 ..........)SRS( שמירה על מערכת הריסון המשלימה

ל  
7-31 ........................................................ להבי מגבים
3-43 ........................................................ לוח מחוונים
3-44 ................................................. מדים ומחוונים
3-44 ........................................ תאורת לוח המחוונים
לפני התחלת הנסיעה.............................................. 5-3
בדיקות נחוצות................................................... 5-3
לפני הכניסה לרכב.............................................. 5-3
5-3 ...................................................... לפני התנעה

מ  
מאוורר תקרה.................................................... 3-123
3-103 ...................................................... מגב ומתזים
3-102 ............................ מגבי/מתזי השמשה הקדמית
מתזי שמשה קדמית........................................ 3-106
מגבי השמשה הקדמית........................................ 3-103

5-34 ..............................)ASLD( מגביל מהירות משתנה
מדבקות אזהרת כרית האוויר.................................. 2-42
8-10 ............................................... מדבקת אישור רכב
8-11 ....................................... מדבקת מדחס מיזוג אוויר
6-2 ,3-96 .............................. מהבהבי חירום )"משולש"(
מושבים................................................................ 2-4
2-4 .................................................. הערות בטיחות
2-13 ................................ מדבקת מספר נוסעים מרבי
2-5 ..................................... מושבי הנוסעים הקדמיים
2-12 .............................................. מושבים אחוריים
3-61 ......................................................... מחשב דרך
3-34 ............................... דלתית מילוי תמיסת אוריאה
חיסכון בדלק.................................................... 3-64
3-66 ........................................... מד תמיסת אוריאה
3-67 ..................................................... מידע נהיגה
מצבי מחשב הדרך............................................ 3-62

מרחק נסיעה / מהירות נסיעה ממוצעת / 
הזמן שחלף..................................................... 3-63
3-67 ................................. סה"כ זמן הדממה אוטומטי
סקירה............................................................ 3-61
8-2 .................................................................. מידות
3-30 ......................................................... מכסה מנוע
3-31 .......................................... סגירת מכסה המנוע
3-30 ......................................... פתיחת מכסה המנוע
8-3 ...................................................................  מנוע
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מנעול דלת........................................................... 3-11
הפעלת מנעולי הדלתות מבחוץ............................. 3-11
3-12 .......................... הפעלת מנעולי הדלתות מבפנים

מערכת לנעילה אוטומטית של הדלתות 
3-14 ............................................... בהתחלת נסיעה
נעילה כפולה.................................................... 3-14
מסיר אדים......................................................... 3-110
מסנן אוויר........................................................... 7-28
7-30 ........................................ מסנן אוויר בקרת אקלים
7-27 .................................................. מסנן דלק )סולר(
7-27 ...................................... החלפת קרב מסנן דלק
7-27 ...................................... ניקוז מים ממסנן הדלק
8-10 ..........................................)VIN( מספר זיהוי רכב
8-11 .......................................................... מספר מנוע
5-40 ........................................... Active ECO מערכת
5-41 ................:Active ECO-הגבלת פעולת מערכת ה
5-40 ....................................... Active ECO הפעלת
5-41 ............... כאשר מערכת ה-Active ECO מופעלת:
מערכת ISG )"עצור וסע"(........................................ 5-8
5-9 .............................................. הדממה אוטומטית
התנעה אוטומטית............................................. 5-10
5-11 .......................... ISG-מצב הפעולה של מערכת ה
5-12 ........................................ ISG-נטרול מערכת ה
5-13 ......................................ISG-תקלה במערכת ה
5-37 .......................)LDWS( מערכת אזהרת מעבר נתיב

3-9 ......................................... מערכת אזעקה נגד גנבה
3-10 ....................................... שלב אזעקה נגד גנבה
3-10 ....................................................... שלב דרוך
שלב נטרול....................................................... 3-11
מערכת בלימה..................................................... 5-18
5-28 ............................... )ESS( איתות בלימת חירום
5-19 ....................................................... בלם חניה
בלמי שירות..................................................... 5-18
5-24 ................................. )VDC( בקרת רכב דינמית
5-21 ...................)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים
5-27 ....................... )HAC( מערכת עזר לזינוק בעלייה
5-29 .......................................... עצות לבלימה נכונה
3-111 ........................................... מערכת בקרת אקלים
בדיקת כמות קרר מיזוג האוויר ושמן המדחס........ 3-121
חימום המופעל בדלק....................................... 3-120
3-111 ........................................... חימום ומיזוג אוויר
3-117 ................................... חימום ומיזוג אוויר אחורי
3-120 .................................. מסנן אוויר בקרת אקלים
3-118 .............................................. פעולת המערכת
5-30 ............................................ מערכת בקרת השיוט
7-84 ................................ מערכת בקרת פליטת מזהמים
מערכת בקרת גזי פליטה.................................... 7-85
מערכת בקרת פליטת מזהמים מבית הארכובה ....... 7-84
7-84 ............... מערכת בקרת פליטת מזהמים מתנדפים
3-6 ........................................ מערכת כניסה ללא מפתח
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3-7 ................................................... אזהרות לשלט
3-8 ................................................... החלפת סוללה
פעולות מערכת הכניסה ללא מפתח........................ 3-6
4-2 ................................................. מערכת מולטימדיה
מערכת מיזוג אוויר.................................................. 8-3
מערכת עזר לחניה................................................ 3-89
3-90 ................................. מערכת עזר לחניה אחורית
3-93 ....................... מערכת עזר לחניה קדמית/אחורית
מפרט הצמיג ומדבקת לחצים................................... 8-11
מפתחות............................................................... 3-4
3-5 ......................... מערכת משבת מנוע )אימובילייזר(
3-4 ................................................. פעולות המפתח
3-4 ................................ תעד את מספר המפתח שלך
5-5 ........................................................ מצבי המפתח
5-6 ................................................... התנעת המנוע
5-5 ............................................. מצב מתג ההתנעה
5-5 .............................................. מתג התנעה מואר
מצבר................................................................. 7-34
7-38 ................................................. איפוס מערכות
טיפול במצבר................................................... 7-34
7-37 ................................................. טעינת המצבר
7-37 ..................................... מדבקת קיבולת המצבר
מצלמה אחורית.................................................... 3-95
3-39 ............................................................... מראות
3-39 ....................................... מראה פנימית אחורית

מראת צד........................................................ 3-41
3-129 .............................................. משטח מטען )ואן(
משקל רכב.......................................................... 5-62
8-6 ..................................................... משקל רכב כולל
5-41 ......................................... )PTO( מתג מעביר כוח

נ  
4-16 ..................................................... נגן תקליטורים
4-13 .................................... )RDS נגן תקליטורים )דגם
נהיגה בחורף....................................................... 5-48
5-42 .................................................... נהיגה חסכונית
3-19 ................................ אזעקת המדרגה החשמלית
3-19 ...................................... הפעלה וזיהוי מכשולים
מדרגה חשמלית............................................... 3-17
3-21 ....................................................... ניקוי קבוע
נוזל בלמים/מצמד................................................. 7-24
נוזל הגה כוח....................................................... 7-25
בדיקת מפלס נוזל הגה כוח................................. 7-25
7-26 ........................................ בדיקת צינור הגה כוח
נוזל קירור מנוע.................................................... 7-21
בדיקת מפלס נוזל הקירור................................... 7-21
7-23 .......................................... החלפת נוזל הקירור
נוזל שטיפה......................................................... 7-26
7-64 ................................................................. נורות
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החלפת נורה ראשית, נורת חניה, נורת 
7-65 .............................. איתות, נורת פנס ערפל קדמי
החלפת נורות בפנס האחורי המשולב.................... 7-72
7-75 .......................... החלפת נורת פנס בלימה שלישי
7-75 ............................... החלפת נורת תאורה פנימית
7-67 ...... כוונון הפנס הראשי ופנס הערפל הקדמי )לאירופה(
7-72 ................................................ נורת סימון הצד
נורת פנס לוחית רישוי........................................ 7-75
3-67 .............................................. נוריות אזהרה וחיווי
7-47 ............................................................... נתיכים
החלפת נתיך בתיבה הפנימית............................. 7-49
נתיך אלטרנטור................................................ 7-51
נתיך לכמה מעגלים........................................... 7-51
7-52 .......................... תיאור תיבת הנתיכים/הממסרים

ס  
1-2 ............................. )I( סקירת חלקו החיצוני של הרכב
1-3 ............................ )II( סקירת חלקו החיצוני של הרכב
1-4 ........................... )III( סקירת חלקו החיצוני של הרכב
1-5 ........................... )IV( סקירת חלקו החיצוני של הרכב
1-6 ............................ )V( סקירת חלקו החיצוני של הרכב
1-7 ........................... )VI( סקירת חלקו החיצוני של הרכב
סקירת חלקו הפנימי של הרכב )צד ימין(...................... 1-9
1-8 .................. סקירת חלקו הפנימי של הרכב )צד שמאל(

פ  
6-22 ........................................... פטיש לשבירת חלונות

צ  
צג רב-תכליתי...................................................... 3-50
3-58 ................................................ הודעות אזהרה
3-55 .................................................... הנחיות ניווט
מחשב דרך...................................................... 3-54
3-54 ........................................................ AV מידע
3-56 ....................................... מצב הגדרות משתמש
3-55 ....................................................... מצב מידע
3-54 .............................................. מצב מידע נהיגה
3-51 ................................................. תיאור הפעולה
תצוגה ראשית.................................................. 3-50
8-5 ........................................... צמיגים - עומס ומהירות
7-39 ,8-5 ............................................. צמיגים וגלגלים
אחיזת הצמיגים................................................ 7-44
7-40 ................................... בדיקת לחץ האוויר בצמיג
7-44 ................................................... החלפת גלגל
7-43 ................................................... החלפת צמיג
הצלבת צמיגים................................................. 7-41
טיפול שוטף בצמיג............................................ 7-44
יישור גלגלים ואיזון צמיגים.................................. 7-42
7-39 ........................ לחצי ניפוח צמיגים קרים מומלצים
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סימון על דופן הצמיג.......................................... 7-45
7-39 .......................................... שמירה על הצמיגים

ר  
4-45 ........................................ )AUX , RADIO( 1 רדיו
4-48 .............. )RDS דגם( )AUX , USB , RADIO( 2 רדיו
4-49 ......)RDS למעט דגם( )AUX , USB , RADIO( 2 רדיו

ש  
7-5 ................................................ שירותי טיפול שוטף
7-5 ................................................. אחריות הבעלים
7-5 ................ טיפול שוטף של הבעלים - אמצעי זהירות
תא המנוע - אזהרות )מנוע דיזל(............................ 7-7
4-7 ............................................. שמירה על תקליטורים
שמן מנוע............................................................ 7-19
7-19 ................................... בדיקת מפלס שמן המנוע
7-20 .......................... החלפת שמן המנוע ומסנן השמן

ת  
3-124 ......................................................... תא אחסון
אחסון בקונסולה............................................. 3-125
3-124 .................................................... אחסון עילי
מחזיק משקפי שמש........................................ 3-126
תא אחסון מעל התקרה.................................... 3-125

תא כפפות..................................................... 3-126
7-3 ,1-10 .....................................................  תא מנוע 
3-96 ............................................................... תאורה
בקרת תאורה................................................... 3-97
3-99 ............................ הפעלת אורות דרך )"גבוהים"(
3-102 .......................... התקן פילוס הפנסים הראשיים
3-101 ............................................ פנס ערפל אחורי
3-101 ............................................. פנס ערפל קדמי
3-102 .............................................. פנס תאורת יום
3-100 .................................. פנסי איתות ומעבר נתיב
3-97 ............................................. פעולת אורות ליווי
3-96 ..................................... פעולת הגנה על המצבר
פעולת תאורת כניסה......................................... 3-97
תאורת פנים...................................................... 3-107
3-109 ............................................... תאורה פנימית
3-109 .................................... תאורת מדרגה אחורית
3-107 ................................................. תאורת מפות
תאורת משטח מטען........................................ 3-109
תאורת קריאה................................................ 3-108
 תוכנית טיפולים................................................... 7-10
תוכנית טיפולים לתנאי שימוש קשים..................... 7-14
7-11 ........................... תוכנית טיפולים רגילה )אירופה(
תיבת הילוכים ידנית.............................................. 5-14
5-16 ................................................... הורדת הילוך
5-14 ............................... הפעלת תיבת הילוכים ידנית
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5-16 ............................................... השימוש במצמד
עצות מועילות לנהיגה נכונה................................ 5-17
7-28 ........................ תיבת הילוכים ידנית ושמן סרן אחורי
7-28 .................................... בדיקת שמן והוספת שמן
החלפת שמן הממסרה....................................... 7-28
5-44 ............................................. תנאי נהיגה מיוחדים


