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האיורים ,המידע הטכני ,הנתונים והתיאורים שבספר זה היו נכונים במועד הדפסתו .שמורה לנו הזכות לבצע
את כל השינויים הדרושים במסגרת מדיניות הפיתוח והשיפור המתמידה שלנו.
אסור בהחלט להעתיק ,לשכפל ,להדפיס מחדש ,לשמור במערכת עיבוד נתונים או לשדר ספר זה או כל חלק
ממנו בכל אמצעי אלקטרוני ,מכני ,צילומי או אמצעי אחר מסוגים אלה .כמו-כן אסור להעתיק ,לתרגם ,לערוך,
לקצר או להרחיב ספר זה ללא הסכמה ואישור מראש בכתב מחברת פורד ).(FORD MOTOR COMPANY Ltd
מגבלות אלה תקפות גם עבור חלקים מספר זה והשימוש בהם בפרסומים אחרים.
למרות שהקפדנו ככל האפשר על הדיוק והשלמות ,אנו מסירים מעלינו כל חבות שהיא בגין אי-דיוקים או
השמטות של חומר בספר זה.
הספר מתאר אופציות ורמות גימור המקובלות בדגמי פורד  F-250/350/450/550בשווקי העולם .לכן,
ייתכן שחלק מן המידע אודות הפריטים והמערכות המוזכרים בספר לא יהיה ישים עבור מכוניתך.
חשוב :חלקי החילוף וציוד העזר של פורד וכן חלקי החילוף של חברת מוטורקרפט ) (Motorcraftתוכננו
במיוחד עבור מכוניות פורד .הם עומדים בדרישות הבטיחות והאחריות של חברת פורד ויתאימו תמיד
למכוניתך.
אנו מבקשים לציין ולהדגיש שחלקי חילוף ואביזרים שאינם מתוצרת פורד לא נבחנו ולא אושרו על-ידי חברת
פורד .למרות שאנו עוקבים באופן קפדני אחרי שוק החלפים אין אנו יכולים לאשר את ההתאמה או את
בטיחות השימוש בחלקים אלה ― בין אם הם הותקנו במכונית ,או שיש כוונה להתקין אותם במכוניותינו.
חברת פורד לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם למכונית כתוצאה משימוש בחלפים וציוד עזר שאינו
מתוצרת חברת פורד ו/או שאינם עומדים בדרישות איכות והתאמה כפי שקבע יצרן הרכב.
© דלק מוטורס בע"מ

תורגם מפרסום 20160419180347

האיורים ,המידע הטכני ,הנתונים והתיאורים שבספר זה היו נכונים במועד הדפסתו .שמורה לנו הזכות לבצע
את כל השינויים הדרושים במסגרת מדיניות הפיתוח והשיפור המתמידה שלנו.
אסור בהחלט להעתיק ,לשכפל ,להדפיס מחדש ,לשמור במערכת עיבוד נתונים או לשדר ספר זה או כל חלק
ממנו בכל אמצעי אלקטרוני ,מכני ,צילומי או אמצעי אחר מסוגים אלה .כמו-כן אסור להעתיק ,לתרגם ,לערוך,
לקצר או להרחיב ספר זה ללא הסכמה ואישור מראש בכתב מחברת פורד ).(FORD MOTOR COMPANY Ltd
מגבלות אלה תקפות גם עבור חלקים מספר זה והשימוש בהם בפרסומים אחרים.
למרות שהקפדנו ככל האפשר על הדיוק והשלמות ,אנו מסירים מעלינו כל חבות שהיא בגין אי-דיוקים או
השמטות של חומר בספר זה.
הספר מתאר אופציות ורמות גימור המקובלות בדגמי פורד  F-250/350/450/550בשווקי העולם .לכן,
ייתכן שחלק מן המידע אודות הפריטים והמערכות המוזכרים בספר לא יהיה ישים עבור מכוניתך.
חשוב :חלקי החילוף וציוד העזר של פורד וכן חלקי החילוף של חברת מוטורקרפט ) (Motorcraftתוכננו
במיוחד עבור מכוניות פורד .הם עומדים בדרישות הבטיחות והאחריות של חברת פורד ויתאימו תמיד
למכוניתך.
אנו מבקשים לציין ולהדגיש שחלקי חילוף ואביזרים שאינם מתוצרת פורד לא נבחנו ולא אושרו על-ידי חברת
פורד .למרות שאנו עוקבים באופן קפדני אחרי שוק החלפים אין אנו יכולים לאשר את ההתאמה או את
בטיחות השימוש בחלקים אלה ― בין אם הם הותקנו במכונית ,או שיש כוונה להתקין אותם במכוניותינו.
חברת פורד לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם למכונית כתוצאה משימוש בחלפים וציוד עזר שאינו
מתוצרת חברת פורד ו/או שאינם עומדים בדרישות איכות והתאמה כפי שקבע יצרן הרכב.
© דלק מוטורס בע"מ

תורגם מפרסום 20160419180347

הכריכה מבוססת על  588עמודים קרני שדה יצחק 160671 Ford Heavy Duty US Cover S1 YO.indd 23-10-2017

תוכן עניינים
הקדמה

וילונות צד מתנפחים )™51 ...(Safety Canopy

על אודות ספר זה 7 ............................................

חיישני התנגשות ונורית חיווי של כריות
האוויר52 ...............................................................
סילוק כריות אוויר 53 ..........................................

חומר מסוג 12 ................................. Perchlorate

מפתחות ויחידות שלט-רחוק

חלקי חילוף מומלצים 12 ...................................

מידע כללי על אודות תדרי רדיו54 ...................

מפתח לסמלים 8 ................................................
רישום נתונים 10 ..................................................

הודעות מיוחדות13 .............................................

שלט-רחוק54 ......................................................

ציוד לתקשורת אלחוטית 14 .............................

החלפת מפתח או שלט רחוק שאבד59 .........

לארה"ב ולקנדה14 .............................................

מערכת

שמירה על איכות הסביבה

עקרון פעולה60 ...................................................

מידע ספציפי לדגמים המשווקים מחוץ

™MyKey

יצירת מפתח 61 ..................................... MyKey

הגנה על הסביבה16 ...........................................

מחיקת כל מפתחות 62 ........................ MyKey

בטיחות ילדים

בדיקת הסטטוס של מערכת 62 .......... MyKey

מידע כללי 17 .......................................................

שימוש במפתחות  MyKeyעם מערכות
להתנעה מרחוק63 .............................................
פתרון תקלות במערכת 63 ...................MyKey

התקנת מושבי בטיחות לילדים18 ...................
מושבי הגבהה30 .................................................
התקנת מושבי בטיחות לילדים32 ...................

מנעולים

נועלי ביטחון להגנת ילדים33 ............................

נעילה ושחרור נעילה64 .....................................

חגורות בטיחות

כניסה ללא מפתח 66 .........................................

עקרון פעולה35 ...................................................

דלת אחורית של ארגז המטען

חגירת חגורות הבטיחות 36 ...............................

מנעול הדלת האחורית של ארגז המטען69.......

כוונון גובה חגורות הבטיחות 40 ........................

הסרת הדלת האחורית של ארגז המטען69.......

נורית התראה וצליל התראה של חגורת

מדרגת הדלת האחורית של הארגז70 ............

הבטיחות40 ..........................................................

מאריך רצפת ארגז המטען 71 ..........................

תזכורת חגורת בטיחות41 .................................

ביטחון

תחזוקה של מושבי בטיחות לילדים

וחגורות בטיחות 42 .............................................

מערכת פסיבית למניעת גניבה73 ...................

הארכת חגורת בטיחות43 .................................

מערכת אזעקה מקורית75 ...............................

מערכות בטיחות משלימות

מדרגות צד חשמליות

עקרון הפעולה44 ................................................

שימוש במדרגות צד חשמליות 78 ...................

כריות אוויר לנהג ולנוסע הקדמי 45 .................

גלגל ההגה

כריות אוויר צדיות50 ...........................................

כוונון גלגל ההגה 79 ............................................
בקרת שמע80 .....................................................
1

תוכן עניינים
בקרה קולית81 ....................................................

תצוגות מידע

בקרת נסיעת שיוט 81 ........................................

מידע כללי 110 .....................................................

בקרת תצוגת המידע81 .....................................

הודעות מידע 127 ................................................

גלגל הגה מחומם81 ...........................................

בקרת אקלים

דוושות

בקרת אקלים ידנית145 .....................................

כוונון הדוושות82 .................................................

בקרת אקלים אוטומטית146 ............................

מגבים ומתזים

עצות לבקרת האקלים בתא הנוסעים148 .....

מגבי השמשה הקדמית83 ................................

חימום חלונות ומראות 150 ................................
מסנן אוויר לתא הנוסעים 151 ...........................

ניגוב אוטומטי 83 .................................................

התנעה מרחוק 151 .............................................

מתזי שטיפת השמשה84 ..................................

תאורה

מושבים

מידע כללי 85 .......................................................

ישיבה בתנוחה הנכונה152 ................................
משענות ראש 152 ...............................................

מתג תאורה85 .....................................................

כוונון ידני של המושבים154 ...............................

תאורה אוטומטית 86 ..........................................

כוונון חשמלי של המושבים155 ........................

עמעם התאורה של לוח המכשירים87 ...........

תפקוד זיכרון157 .................................................

תאורת נסיעה ביום 87 ........................................

מושבים אחוריים 159 ..........................................

בקרה אוטומטית של האלומה הגבוהה 88 .....

מושבים מחוממים 160 .......................................

פנסי ערפל קדמיים 89 .......................................

מושבים בעלי בקרת אקלים 161 ......................

זרקורים90 ............................................................

משענת יד קדמית 162 .......................................

תאורה פנימית90 ................................................

משענת יד אחורית163 .......................................

תאורת אווירה93 .................................................

פותח דלתות חניה ביתית
אוניברסאלי

חלונות ומראות
חלונות חשמליים 94 ...........................................

פותח דלתות חניה ביתית אוניברסאלי164 ....

פתיחה כללית95 .................................................
מראות חיצוניות 95 .............................................

שקעי אספקת מתח

מראה פנימית98 .................................................

שקעי אספקת מתח168 ....................................

חלונות הזזה 98 ...................................................
סוככי שמש 98 .....................................................

תאי אחסון

חלון שמש כפול99 ..............................................

קונסולה מרכזית170 ..........................................
קונסולה עילית 170 .............................................

לוח המכשירים

אחסון מתחת למושב170 ..................................

מדים101 ...............................................................
נוריות התראה וחיוויי התראה104 ....................
צלילי התראה וחיווי 109 .....................................
2

תוכן עניינים
התנעת המנוע והדממתו

בלמים

מידע כללי 173 .....................................................

מידע כללי 219 .....................................................

מתג הצתה 173 ...................................................

עצות לנהיגה עם מערכת 220 ..................ABS
בלם חניה220 .......................................................

התנעת רכב המצויד במערכת נטולת

מפתח 174 ............................................................

מערכת סיוע לזינוק בעלייה221 .......................

התנעת מנוע דיזל  6.7 -ליטר176 ....................

בקרת אחיזה

התנעת מנוע בנזין  6.2 -ליטר 6.8/ליטר174....
מסנן חלקיקים למנוע דיזל )180 .............(DPF

עקרון פעולה223 .................................................

הדממת המנוע  -מנוע דיזל  6.7ליטר180 ......

שימוש בבקרת האחיזה223 ..............................

מחמם גוף המנוע 181 ........................................

בקרת יציבות

הדממת מנוע בפעולת סרק 181 ......................

עקרון פעולה224 .................................................

דלק ותדלוק

שימוש בבקרת יציבות 225 ................................

אמצעי זהירות 183 ..............................................

מערכת

איכות הדלק  -בנזין184 .....................................
איכות הדלק 184 ...................................... E85 -

Terrain Response

עקרון פעולה227 .................................................

איכות הדלק  -סולר 185 ....................................

שימוש בבקרת נסיעה במורד 227 ....................

מערכת חיזור קטליטי בררני )- (SCR
ברכב עם מנוע דיזל 187 .....................................

עזרי חנייה

התרוקנות מיכל הדלק187 ................................

עקרון הפעולה228 ..............................................

תדלוק  -בנזין 191 ...............................................

מערכת לסיוע בנסיעה לאחור228 ...................

תדלוק  -דיזל192 ................................................

מצלמת נסיעה לאחור 229 ................................

צריכת דלק194 ....................................................

מצלמת  360מעלות 232 ....................................

מערכת בקרת פליטה  -מנוע בנזין196 ..........
מערכת בקרת פליטה  -מנוע דיזל198 ...........

בקרת נסיעת שיוט
עקרון פעולה236 .................................................

תיבת הילוכים
תיבת הילוכים אוטומטית 203 ...........................

שימוש במערכת לבקרת מהירות
נסיעת שיוט236 ...................................................
שימוש בבקרת נסיעת שיוט מסתגלת 237 ....

הינע -4גלגלים

בקרי נהיגה

שימוש בהינע -4גלגלים 208 .............................

מערכת לשמירת נתיב244 ................................

שימוש ברכב כמקור כוח נייח 207 ....................

מערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה 246 ...........................................................
התראה על כלי רכב מתקרבים ביציאה
מחנייה 251 ...........................................................
מערכת היגוי 253 .................................................

סרן אחורי
דיפרנציאל בעל החלקה מוגבלת 217 .............
דיפרנציאל בעל נעילה אלקטרונית217 ..........

3

תוכן עניינים
פתיחה וסגירה של מכסה תא המנוע 308 ......

מערכת התראת התנגשות 255 ........................

זיהוי רכיבים בתא המנוע  -מנוע  6.2ל' 309 ...

הובלת מטען

זיהוי רכיבים בתא המנוע  -מנוע  6.8ל' 310 ...

עומס מרבי 258 ....................................................

זיהוי רכיבים בתא המנוע -

מנוע דיזל  6.7ל'311 ............................................

רמפות )כבש משופע( לארגז המטען262 .......

מדיד שמן המנוע312 ..........................................

גרירה

בדיקת מפלס שמן המנוע -

 6.2ליטר 6.8/ליטר312 ........................................

גרירת גרור265 .....................................................

בדיקת מפלס שמן המנוע -

מערכות סיוע לנסיעה לאחור עם גרור266 .....

דיזל  6.7ליטר 313 ................................................

בקרת נדנוד הגרור 274 .......................................

החלפת שמן מנוע ומסנן שמן314 ...................

משקלי גרירה מומלצים274 ..............................

החלפת קרב סינון השמן315 ............................

בדיקות גרירה חיוניות277 ..................................

איפוס המחוון של החלפת השמן316 ..............

גרירת הרכב על ארבעה גלגלים285 ................

בדיקת מפלס נוזל הקירור -
 6.2ליטר 6.8/ליטר317 ........................................
בדיקת מפלס נוזל הקירור -
דיזל  6.7ליטר 317 ................................................
בדיקת נוזל תיבת הילוכים אוטומטית 325 .....
בדיקת נוזל תיבת העברה 328 ..........................
בדיקת נוזל בלמים328 .......................................
בדיקת נוזל למערכת הגה כוח 329 ..................
בדיקת נוזל שטיפה329 ......................................
ניקוז מים ומשקעים ממסנן הדלק -
מנוע דיזל  6.7ליטר 330 ......................................
מסנן דלק  6.2 -ליטר 6.8/ליטר331 .................
החלפת מצבר  12וולט331 ................................
בדיקה של להבי המגבים333 ............................
החלפת להבי המגבים 333 ................................
כוונון הפנסים הראשיים334 ..............................
החלפת נורה335 .................................................
טבלת מפרטי נורות339 .....................................
החלפת מסנן האוויר -
 6.2ליטר 6.8/ליטר341 ........................................
החלפת מסנן האוויר -
דיזל  6.7ליטר 342 ................................................
החלפת מסנני הדלק המותקנים על המנוע
ובמודול הטיפול בסולר  -מנוע דיזל 6.7
ליטר344 ................................................................

עצות לנהיגה
הרצה286 ..............................................................
נהיגה חסכונית 286 .............................................
נסיעה במים 287 ..................................................
שטיחוני רצפה 287 ..............................................
פינוי שלג288 ........................................................

במקרה חירום
מהבהבי חירום291 ..............................................

מתג ניתוק משאבת הדלק -

מנוע  6.2ליטר 6.8 /ליטר291 .............................

מתג ניתוק משאבת הדלק -

מנוע דיזל  6.7ליטר 291 ......................................
התנעת חירום293 ...............................................
מערכת התראה אחרי תאונה295 ....................
הובלת הרכב 295 .................................................
נקודות גרירה 296 ................................................

נתיכים
טבלת מפרטי נתיכים298 ..................................
החלפת נתיך306 .................................................

תחזוקה
מידע כללי 308 .....................................................
4

תוכן עניינים
טיפוח הרכב

קיבולות ומפרטים  6.2 -ליטר405 ....................

מידע כללי 348 .....................................................

קיבולות ומפרטים  6.8 -ליטר408 ....................
קיבולות ומפרטים  6.7 -ליטר דיזל413 ...........

תכשירי ניקוי 348 .................................................
ניקוי חיצוני של הרכב349 ..................................

מערכת השמע

יישום שעווה להגנה על גימור הצבע של

מידע כללי 419 .....................................................

רכבך350 ...............................................................

יחידת השמע  -כלי רכב עם:

ניקוי המנוע 350 ...................................................

420 .....................................................AM/FM/CD

ניקוי מערכת הפליטה -

יחידת השמע  -כלי רכב עם:
421 ........................................ AM/FM/CD/SYNC
יחידת השמע  -כלי רכב עם :צג מגע
ותפקודי 425 .................................... AM/FM/CD
רדיו דיגיטלי 427 ...................................................
רדיו לווייני 429 ......................................................
שקע 432 ...................................................... USB
מרכז מדיה 432 ....................................................

מנוע דיזל  6.7ליטר 351 ......................................
ניקוי השמשות ולהבי המגבים351 ...................
ניקוי תא הנוסעים 352 ........................................
ניקוי לוח המכשירים ועדשת המחוונים 352 ...
ניקוי מושבי עור 353 ............................................
פגמי צבע קלים354 ............................................
ניקוי חישוקי גלגלים 355 ....................................
אחסנת הרכב 355 ...............................................

מערכת

גלגלים וצמיגים

™SYNC

מידע כללי 433 .....................................................

מידע כללי 357 .....................................................

שימוש בזיהוי קולי 435 .......................................

טיפול בצמיגים 360 .............................................

שימוש ב SYNC™-עם הטלפון שלך 437 ........

שימוש בשרשרות שלג377 ................................

יישומי ושירותי ™449 ...............................SYNC

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים 377 .......

שימוש ב SYNC™-עם נגן המדיה שלך 454 ...

החלפת גלגל 385 ................................................

איתור תקלות במערכת ™463 .............. SYNC

מפרטים טכניים 396 ...........................................

מערכת

קיבולות ומפרטים

SYNC™ 3

מידע כללי 470 .....................................................

נתוני המנוע  -מנוע  6.2ליטר 398 ....................

מסך הבית 481 .....................................................

נתוני המנוע  -מנוע  6.8ליטר 398 ....................

שימוש בזיהוי קולי 482 .......................................

נתוני המנוע  -מנוע דיזל  6.7ליטר 399 ...........

בידור489 ...............................................................

מספרי פריט של מוטורקרפט -

בקרת אקלים499 ................................................

מנוע  6.2ליטר400 ...............................................

טלפון501 ..............................................................

מספרי פריט של מוטורקרפט -

ניווט 507 ................................................................

מנוע  6.8ליטר401 ...............................................

יישומים 514 ..........................................................

מספרי פריט של מוטורקרפט -

מנוע דיזל  6.7ליטר 402 ......................................

הגדרות516 ...........................................................

מספר זיהוי הרכב )403 ...............................(VIN

איתור תקלות במערכת 527 ........... SYNC™ 3

תווית אישור הרכב 404 .......................................
הסבר קוד תיבת ההילוכים404 .........................
5

תוכן עניינים
אביזרים
אביזרים538 ..........................................................
מתגי עזר 538 .......................................................

טיפולים תקופתיים
מידע כללי על טיפולים 542 ...............................
טיפולים תקופתיים רגילים545 .........................

טיפולים תקופתיים לתנאי הפעלה

מיוחדים550 ..........................................................

נספחים
הסכמי הרישיון למשתמש הסופי 560 .............

6

הקדמה
על אודות הספר

הערה :מערכות בקרת מערכת ההינע יכולות
לגלות ולשמור בזיכרון מידע על אודות שינויים
שבוצעו ברכב ,המגדילים את ההספק ואת
המומנט ,כמו למשל אם נעשה שימוש ברכב
בסוגי ציוד לשיפור הביצועים הידועים בכינוי
"שבבי ביצועים" .המידע הנשמר בזיכרון אינו
ניתן למחיקה ויישאר בזיכרון המערכת גם אם
"שבב הביצועים" הוסר .חברת פורד ומוסכי
השירות שלה מסוגלים לאחזר את המידע
במהלך ביצוע הטיפול ברכב .החברה יכולה
להשתמש במידע זה כדי להחליט ולקבוע אם
התיקונים מכוסים במסגרת האחריות.

תודה על שבחרת בחברת פורד .כדי להעמיק
את היכרותך עם הרכב ,אנו ממליצים
שתקדיש זמן לקריאת ספר זה .ככל שתכיר
את הרכב ותבין אותו טוב יותר ,כך תגדל
הבטיחות וישתפרו הביצועים שתפיק ממנו.

אזהרה
נהיגה כשתשומת הלב מוסחת מן
הכביש והתנועה עלולה להסתיים
באבדן השליטה ברכב ,התנגשות ופציעה.
אנו ממליצים לפעול בזהירות רבה בזמן
שימוש בהתקן כלשהו שעלול להסיט את
תשומת הלב מהדרך .האחריות העיקרית
שלך היא ההפעלה הבטוחה של הרכב.
אנו ממליצים מאוד שלא תשתמש בכל
התקן המוחזק ביד במהלך הנהיגה ,ובמידת
האפשר עליך להשתמש בפיקוד קולי .ודא
שהנך מודע לכל החוקים הישימים העשויים
להשפיע על השימוש במערכות אלקטרוניות
בעת הנהיגה.

הערה :מוצרים מסחריים מסוימים עלולים
לגרום לנזקים חמורים למנוע ,לתיבת ההילוכים
ולמערכת הפליטה.
מנוע הדיזל החדש המותקן ברכבך עשוי
להיות שונה ממנוע הבנזין מבחינת התפקוד,
התחושה והתגובה .לכן חשוב מאוד שאתה
וכל מי שעתיד גם כן להפעיל את הרכב
תקראו בעיון ספר זה .עבור מנוע הדיזל קיים
נוהל הדממה מיוחד .עיין בנושא התנעת
מנוע דיזל )עמוד  .(176חשוב לקרוא חומר
זה ולהבין אותו כדי להפיק חיי שירות
מיטביים מן המנוע שלך.

הערה :הספר מתאר תפקודי מוצר וציוד
אופציונלי במגוון הדגמים הזמינים ,בחלק
מהמקרים עוד לפני שהציוד מוצע לציבור
הרחב .לכן ,ייתכן שחלק מהציוד האופציונלי
המתואר בספר אינו מותקן ברכבך .ייתכן
שחברת פורד או סוכן פורד מורשה מכרו
במקור את הרכב הבלתי-שלם הזה לבונה
מרכבים שהתקין בו חלקים .כתוצאה מכך,
ייתכן שחלק מהאפשרויות והמאפיינים ברכב
זה עשויים להיות שונים מהמתואר בספר זה.

חברת פורד שומרת את הזכות להפסיק את
הייצור של דגמים או לשנות מפרטים ללא
הודעה מוקדמת או התחייבויות כלשהן.
בספר זה מוזכר מיקומם של רכיבים
הנמצאים בצד שמאל או בצד ימין .כיוונים
אלה נכונים כאשר יושבים במושב ומביטים
קדימה.

הערה :חלק מהאיורים בספר זה מציגים
מערכות ומאפיינים כפי שהם בשימוש בדגמים
שונים ,וייתכן שהמראה בפועל ברכבך יהיה
שונה .עם זאת ,המידע החיוני באיורים ישים גם
לרכבך.
הערה :הקפד להשתמש ברכב ולנהוג בו
בהתאם לכל החוקים והתקנות הישימים.
הערה :בעת מכירת רכבך אנא זכור להעביר
יחד אתו גם ספר זה ,המהווה חלק בלתי נפרד
מהרכב.
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הקדמה
חומצת מצבר
נוזל בלמים ― לא על בסיס של
נפט
מערכת הבלמים
מסנן אוויר לתא הנוסעים

E154903

A
B

צד ימין
צד שמאל

בדוק מכסה מיכל דלק

הערה :לאורך כל המדריך תוכל למצוא
אזהרות המסומנות בסמל אזהרה .אזהרות
אלה מזכירות לך להיות זהיר במיוחד ולנקוט
באמצעי הזהירות הדרושים להפחתת הסכנה
לפגיעה גופנית.

נעילת בטיחות ילדים  -נעילה או
שחרור נעילה
נקודת עיגון תחתונה למושב
בטיחות לילדים

מפתח לסמלים
להלן סמלים שונים שעשויים להופיע ברכבך.

נקודת עיגון לריתום רצועת עיגון
עליונה למושב בטיחות לילדים

התראת בטיחות

בקרת נסיעת שיוט

עיין בספר הנהג

E71340

אסור לפתוח כאשר חם

מערכת מיזוג האוויר
E162384

מסנן אוויר של המנוע

מערכת מניעת נעילת גלגלים

נוזל קירור המנוע

הימנע מעישון ,להבות או ניצוצות

טמפרטורת נוזל קירור המנוע
מצבר
שמן מנוע

8

הקדמה
גז נפיץ

שמור על מפלס נוזל נכון

אזהרת מניפה

שים לב להוראות ההפעלה

חגור חגורת בטיחות

אזעקת מצוקה
מערכת סיוע בחנייה

כרית אוויר קדמית
E139213

בלם חניה

פנסי ערפל קדמיים
החזרה
לפעולה

של

משאבת

נוזל הגה כוח

הדלק

חלונות
מאחור

תיבת נתיכים

חשמליים

מלפנים/

נעילת חלונות חשמליים

מהבהבי חירום
חימום חלון אחורי

טפל במערכות מנוע בהקדם

שמשה קדמית מחוממת

כרית אוויר צדית

שחרור מתא הנוסעים של נעילת
תא המטען

הרכב משקפי מגן
בקרת יציבות

מגבה
E138639

שוטפי ומגבי שמשות

הרחק מילדים
E161353

בקרת תאורה
אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיג
9

הקדמה
רישום נתונים

רישום נתוני אירועים

רישום נתוני שירות

רכב זה מצויד ברשם נתוני אירועים.
התפקיד העיקרי של רשם נתוני
האירועים הוא לבצע רישום נתונים
שונים של הרכב במהלך מצבי תאונה
או כמעט תאונה .מצבים אלה כוללים
למשל מצבי הפעלת כריות האוויר או
פגיעה במכשול כלשהו בדרך; נתונים
אלה יסייעו להבין כיצד תפקדו מערכות
הרכב בזמן האירוע .רשם נתוני האירועים
נועד לרשום נתונים הקשורים למערכות
התנועה והבטיחות של הרכב בזמן קצר,
בדרך כלל  30שניות או פחות.

רשמי נתוני שירות המותקנים ברכב יכולים
לאסוף ולאחסן נתוני מידע אבחון ביחס
אליו .נתונים אלה עשויים לכלול מידע על
אודות המצב או הביצועים של מערכות
ומודולים שונים ברכב ,דוגמת המנוע,
המצערת ומערכות ההיגוי והבלימה .כדי
לאבחן במדויק את מצב הרכב ,חברת פורד
ומוסכי השירות עשויים לגשת לנתונים ,או
לשתף ביניהם נתונים .בנוסף ,בעת הבדיקות
והטיפולים ברכב ,חברת פורד ומוסכי
השירות עשויים לגשת לנתונים ולשתפם
בין גורמים שונים בחברה למטרת שיפורים
ברכב .בנוסף ,חברת פורד ומוסכי השירות,
כאשר הדבר מותר לפי חוק ,משתמשים
במידע אבחון הרכב למטרת שיפור הרכב או
כאשר יש לנו מידע אחר עליך )לדוגמה מידע
הקשר שלך( ,להציע לך מוצרים או שירותים
שעשויים לעניין אותך .אנחנו עשויים לספק
את הנתונים לספקי השירות שלנו ,כגון
ספקי חלקי חילוף ,שעשויים לסייע באבחון
תקלות ,ואשר מחויבים באופן דומה להגן
על הנתונים .אנחנו שומרים את הנתונים רק
למשך הזמן הנדרש לביצוע פעולות אלה או
לפי הנדרש בחוק .אנחנו עשויים לספק מידע
כאשר נידרש לכך בתגובה לבקשות רשמיות
לרשויות אכיפת החוק או רשויות ממשלתיות
אחרות או צדדים שלישיים הפועלים לפי
סמכות חוקית או לפי צו בית משפט ,ומידע
זה עשוי לשמש במהלך הליכים משפטיים.
עיין בנושא מערכת ™) SYNCעמוד .(433

רשם נתוני האירועים ברכב זה מתוכנן
לרשום נתונים כגון:
•
•
•
•
•
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כיצד תפקדו המערכות השונות של
הרכב בזמן האירוע;
האם הנהג והנוסעים חגרו את
חגורות הבטיחות שלהם;
האם הנהג לחץ על דוושת ההאצה ו/
או דוושת הבלם ובאיזו עצמה; וכן
מה היתה מהירות הנסיעה של
הרכב; וכן
מה היה מצב ההגה שקבע הנהג.

הקדמה
הערה :בין השאר ,במידה שחוק המתייחס
לרשמי נתוני אירועים חל עם מערכת
 SYNCאו על תפקודים שלה ,שים לב
למידע הבא :ברגע שמאפיין 911 Assist
)אם קיים( הופעל )מצב  ,(ONבאמצעות
טלפון סלולרי מצומד ומחובר כלשהו ,הוא
עלול למסור לשירותי החירום שהרכב היה
מעורב בתאונה שכללה פתיחה של כריות
האוויר או ,בכלי רכב מסוימים ,הפעלה של
מתג הניתוק של משאבת הדלק .גרסאות
מסוימות של מאפיין  911 Assistאו עדכונים
של המאפיין עשויים גם הם למסור באופן
מילולי או אלקטרוני לנציגי שירותי החירום
את מיקום הרכב )כגון קו אורך וקו רוחב(
ו/או פרטים נוספים על אודות הרכב או
התאונה או פרטים אישיים של הנוסעים על
מנת לעזור לאנשי שירותי החירום לספק
לך את שירותי החירום המתאימים ביותר.
אם אין ברצונך למסור מידע זה ,אל תפעיל
את מאפיין  .911 Assistעיין בנושא מערכת
) SYNCעמוד .(433

נתונים אלה יכולים לסייע להבנה טובה
יותר של התנאים שבהם קרתה התאונה
או הפגיעה הגופנית.
הערה :רשם נתוני האירועים המותקן ברכב
רושם נתונים רק אם מתרחש מצב התנגשות
שאינה מזערית; רשם נתוני האירועים אינו
רושם דבר בתנאי נסיעה רגילים וכן אין הוא
רושם כל פרטי זיהוי אישיים )כמו למשל
שם ,מין ,גיל ,מקום האירוע של התאונה
וכו' )ראה בהמשך מגבלות ביחס למאפיין
) 911 Assistאם קיים( ולשמירה על פרטיות
ביחס לנתוני תעבורה ,מסלולי נסיעה
ומידע( .עם זאת ,גורמים שונים דוגמת גופי
אכיפת חוק יכולים לשלב את נתוני רשם
נתוני האירועים המתקבלים מהרכב עם כל
סוג אחר של נתוני זיהוי שהתקבלו במהלך
חקירת התאונה.
כדי לקרוא נתונים שנרשמו על-ידי רשם
נתוני האירועים דרוש ציוד מיוחד וכן יש
צורך בגישה אל הרכב או אל רשם נתוני
האירועים .בנוסף ליצרן הרכב ,גורמים
אחרים ,כגון גופי אכיפת חוק ,להם
ציוד מיוחד ,יכולים לקרוא את המידע
אם יש להם גישה לרכב או לרשם נתוני
האירועים .חברת פורד אינה ניגשת
לנתונים של רשם נתוני האירועים ללא
הסכמה ,אלא בכפוף לצו בית משפט
או לדרישה של הרשויות הממונות על
אכיפת החוק ,של רשויות אחרות או
של צדדים שלישיים שהחוק העניק
להם סמכות מתאימה .גורמים נוספים
עשויים לבקש גישה לנתונים שלא
באמצעות חברת פורד.
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הקדמה
חומר מסוג Perchlorate

חלקי חילוף מומלצים

חלק מרכיבי הרכב )כגון מכללי כריות האוויר,
מותחני הקדם של חגורות הבטיחות וסוללות
של שלט-רחוק( עשויים להכיל חומר מסוג
 .Perchlorateחומר זה עשוי לחייב יישום
נוהלי פעולה מיוחדים במהלך ביצוע פעולות
שירות ברכב או ביצוע פעולות גריטה.
לקבלת מידע נוסף ,בקר:

רכבך יוצר בסטנדרטים הגבוהים ביותר
והותקנו בו רכיבים איכותיים .בכל פעם
שרכבך זקוק לטיפול תקופתי או תיקון,
מומלץ לדרוש שייעשה שימוש בחלפים
מקוריים של פורד ו .Motorcraft-חלפים
מקוריים של פורד ו Motorcraft-אפשר לזהות
בקלות לפי שמות המותג  FoMoCo ,Fordאו
 Motorcraftשמופיעים על החלפים או על
האריזה שלהם.

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate

טיפולים תקופתיים ותיקונים מכניים

כתובת אינטרנט

אחת הדרכים הטובות ביותר להבטיח חיי
שירות ארוכים לרכבך היא לטפל בו בהתאם
להמלצות תוך שימוש בחלפים שעומדים
במפרטים המובאים בספר נהג זה .חלפים
מקוריים של פורד ו Motorcraft-עומדים
בדרישות של מפרטים אלה או עולים עליהן.

תיקון אחרי תאונה
אנו מאחלים לך שאף פעם לא תחווה תאונה,
אך תאונות עלולות לקרות .חלפים מקוריים
של פורד לתיקון אחרי תאונה עומדים
בדרישות המחמירות שלנו בכל הקשור
להתאמה ,גימור ,חוזק מבני ,הגנה מפני
שיתוך ועמידות בפני פגיעות קלות .במהלך
פיתוח הרכב ,אנו מוודאים שחלקים אלו
מספקים את מידת ההגנה הדרושה כמכלול.
שיטה מצוינת וחכמה לדעת בוודאות שאתה
זוכה למיטב ההגנה היא להקפיד להשתמש
בחלקי חילוף מקוריים של פורד לתיקון נזקי
התנגשות.
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הקדמה
מחבר קישור נתונים למערכת אבחון
מובנית
אזהרה

אחריות לחלקי חילוף
חלפים מקוריים של פורד ו Motorcraft-הם
החלפים היחידים שנהנים מאחריות של
פורד .נזק שנגרם לרכבך כתוצאה מכשל
של חלפים שאינם מקוריים של פורד אינו
מכוסה בהכרח באחריות של פורד .לפרטים
נוספים עיין בתנאים ובהתניות של האחריות
של פורד.

שימוש בהתקנים נתקעים )(plug-in
אלחוטיים במחבר קישור נתונים
) (DLCמאפשר לצדדים שלישיים לא-
מורשים לגשת למערכות הרכב ולנתוני
הרכב ,מה שעלול לפגוע בתפקוד של
מערכות הרכב השונות ,כולל מערכות
הקשורות לבטיחות .רק למתקני תיקון
הפועלים בהתאם להוראות השירות
והתיקונים של חברת פורד מותר להשתמש
במחבר .DLC

הודעות מיוחדות
אחריות מוגבלת לרכב חדש
לתיאור מפורט של הפריטים המכוסים
ושאינם מכוסים באחריות המוגבלת לרכב
חדש של רכבך ,עיין במדריך האחריות
המסופק יחד עם ספר הנהג הזה.

ברכב שלך מותקן מחבר קישור נתונים
) (DLCלמערכת אבחון מובנית המשמש יחד
עם כלי סריקת האבחון לצורך אבחון הרכב,
תיקונים ושירותי תכנות מחדש .התקנת
התקן מהשוק שלאחר המכירה המשתמש
במחבר  DLCבמהלך נהיגה רגילה למטרות
כגון ניטור מרחוק של חברת הביטוח ,שידור
נתוני הרכב להתקנים או לגופים אחרים ,או
שינוי ביצועי הרכב ,עלול לגרום להפרעות
במערכת הרכב או אף לנזק להן .אנחנו לא
ממליצים ולא מאשרים שימוש בהתקנים
נתקעים ) (plug-inמהשוק שלאחר המכירה
אלא אם הדבר אושר על-ידי חברת פורד.
אחריות הרכב לא תכסה נזק שנגרם
מהתקנים נתקעים ) (plug-inמהשוק
שלאחר המכירה.

הוראות מיוחדות
בכלי רכב זה מותקנים בקרים אלקטרוניים
מתוחכמים המיועדים לשמירה על בטיחותך.

אזהרות
אם לא תמלא אחר ההנחיות
המסומנות בסימול האזהרה ,קיימת
סכנת מוות או פציעה קשה לך ולאחרים.
אי-ציות לאזהרות ולהוראות הבטיחות
הדנות בנושאים אלה עלול לגרום לפגיעה
גופנית.
אסור בהחלט להשתמש במושב
בטיחות לילד או לתינוק הפונה
לאחור במושב קדמי שלפניו מותקנת כרית
אוויר פעילה.

שימוש ברכב עם כף לפינוי שלג
ספר הנהג כולל מידע נוסף והנחיות אודות
שימוש ברכבך עם כף לפינוי שלג .עיין בנושא
פינוי שלג )עמוד .(288

שימוש ברכב כאמבולנס
אם הרכב מצויד בחבילת ההכנה לאמבולנס
של פורד ,הוא יכול לשמש כאמבולנס .על
יצרני האמבולנסים לפעול על פי ההמלצות
המופיעות בFord Incomplete Vehicle :
Ford Truck Body Builder's Layout ,manual
 BookוQualified Vehicle Modifiers (QVM)-
 ,guidelinesוכן במידע המשלים הרלוונטי.
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הקדמה
ציוד לתקשורת אלחוטית

שימוש ברכב כאמבולנס ללא חבילת ההכנה
לאמבולנס של פורד יגרום לביטול האחריות
המוגבלת לרכב החדש ועשוי לבטל גם את
האחריות למערכת בקרת גזי הפליטה.
בנוסף ,שימוש ברכב כאמבולנס ללא חבילת
ההכנה עלול לגרום לטמפרטורות גבוהות
במרכב התחתון ,עלייה בלחץ הדלק וסכנת
התזת דלק שעלולה ליצור סכנת שריפה.

אזהרה
נהיגה בהיסח דעת עלולה לגרום
לאבדן השליטה ברכב ,תאונה
ופציעה .מומלץ מאוד לפעול בזהירות רבה
כאשר משתמשים במכשיר או תפקוד
כלשהם שעלולים להסיח את תשומת
הלב מהנעשה בדרך .אתה אחראי ,בראש
ובראשונה ,להפעלה בטוחה של הרכב.
אנו ממליצים שלא להשתמש בכל התקן
המוחזק ביד במהלך הנהיגה ,ובמידת
האפשר יש להשתמש בפיקוד קולי .ודא
שהנך מודע לכל החוקים הישימים העשויים
להשפיע על השימוש במערכות אלקטרוניות
בעת הנהיגה.

כשהרכב מצויד בחבילת ההכנה לאמבולנס
של פורד הדבר מצוין בתווית הרישוי .התווית
נמצאת בעמוד הדלת בצד הנהג או בחלק
האחורי של דלת הנהג .שאל את יצרן
האמבולנסים אם הוא פעל על פי ההמלצות
של חברת פורד .חבילת ההכנה לאמבולנס
מוצעת רק בכלי רכב מסוימים המצוידים
במנוע דיזל.

שימוש ברכב כמקור כוח נייח

לשימוש בציוד לתקשורת אלחוטית נודעת
כיום חשיבות רבה ,הן בחיים האישיים
והן לצרכי עבודה .אולם ,אסור שכתוצאה
מהשימוש בציוד זה תיווצר סכנה לך או
לאחרים .במיוחד במצבי חירום ,שימוש
נכון בציוד תקשורת נייד יכול להגביר את
הבטיחות והביטחון האישיים .כדי ליהנות
מיתרונות אלה ,בעת השימוש בציוד
תקשורת נייד יש להציב את הבטיחות בראש
סדר העדיפויות .ציוד לתקשורת אלחוטית
כולל ,בין השאר ,טלפונים סלולריים ,מכשירי
איתור וזימון ,מכשירים ניידים שמאפשרים
לשלוח דואר אלקטרוני או הודעות טקסט וכן
מכשירי קשר.

למידע נוסף והנחיות להפעלת כלי רכב
המצוידים במפרש כוח שהותקן לאחר
המסירה עיין בהמשך הספר .עיין בנושא
שימוש ברכב כמקור כוח נייח )עמוד .(207

מידע ספציפי לדגמים
המשווקים מחוץ לארה"ב
ולקנדה
באזורים אלה ייתכן שהרכב מצויד בתכונות
וציוד מיוחד שונים מאלו המתוארים בספר
זה .ייתכן שלספר זה יצורף תיעוד משלים
ייחודי לשוק .ההפניות לתיעוד המשלים
הייחודי לשוק ,אם קיים ,יאפשרו לך לזהות
מאפיינים ,המלצות ומפרטים הייחודיים
לרכב שלך.
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הקדמה
ספר הנהג כתוב בעיקר עבור השווקים
בארה"ב ובקנדה .מאפיינים או ציוד
המופיעים כציוד סטנדרטי עשויים להיות
שונים ביחידות המיוצרות לייצוא .עיין בספר
נהג זה לקבלת כל המידע והאזהרות
האחרים הנדרשים.
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שמירה על איכות הסביבה
הגנה על הסביבה
כולנו חייבים לתרום לשמירה על איכות
הסביבה .שימוש נכון ברכב וסילוק חומרים
ופסולת על-פי כל דרישות החוק והתקנות
התקפות מהווים צעדים משמעותיים
לשמירה על איכות הסביבה.
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בטיחות ילדים
מידע כללי

אזהרות
בימים חמים ,הטמפרטורה בתא
הנוסעים יכולה לעלות במהירות
רבה .חשיפה של בני אדם או בעלי חיים
לטמפרטורות גבוהות אלה ,אפילו לפרק זמן
קצר ,יכולה לגרום למכת חום קשה ,כולל
נזק מוחי .ילדים קטנים חשופים במיוחד
לסיכון.

קרא את הנושאים שלהלן לקבלת מידע
כיצד יש להשתמש באופן נכון במערכות
הריסון המיועדות לילדים.

אזהרות
ודא תמיד שכל ילד הנוסע ברכב
רתום היטב בהתקן ריסון מתאים
על-פי גובהו ,גילו ומשקלו של הילד .התקני
ריסון לילדים אינם מסופקים עם הרכב ,ויש
לרכוש אותם באופן נפרד .אי-ציות להוראות
הבטיחות ולקווים המנחים שלהלן עלולים
לגרום לסכנת פגיעה גופנית או מוות.
לא כל הילדים הם בעלי מידות
ומשקלים אחידים .מערכות הריסון
לילדים מבוססות על מידות סף שנקבעו
ביחס לגובה ,גיל ומשקל הילד ,כפי
שמתקבלות מ NHTSA-ומארגוני בטיחות
אחרים או שהן דרישות המינימום שנקבעו
על-פי חוק .חברת פורד ממליצה לבדוק את
נתוני מושב הבטיחות והתאמתו לילד עם
הגורמים המוסמכים וכן להתייעץ עם רופא
ילדים כדי לוודא שמושב הבטיחות מתאים
לילד ולרכב ,ומותקן כהלכה ברכב .אם הילד
אינו רתום ומרוסן כהלכה במושב בטיחות
המתאים לגובה ,לגיל ולמשקל הילד ,הדבר
עלול לגרום להגדלת הסיכון לפגיעה גופנית
או מוות של הילד במקרה של תאונה.
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בטיחות ילדים
המלצות להתקני ריסון לילדים
הילד
תינוקות או
פעוטות
ילדים קטנים

ילדים גדולים

•
•

•

הסוג המומלץ של מערכת
ממדי הילד ,גובהו ,משקלו או גילו
הריסון
ילדים במשקל של עד  18ק"ג )בדרך כלל השתמש במושב בטיחות לילד
)או במושב בטיחות לתינוק על-
בגיל של עד ארבע שנים(
פי הגיל ומשקל התינוק(
השתמש במושב הגבהה
ילדים שגדלו ומושב הבטיחות לילד אינו
למיקום חגורת הבטיחות.
מתאים להם עוד :בדרך כלל ילדים
שגובהם עד  1.45מטרים ,בני ארבע
) (4עד שתים עשרה ) ,(12אשר
שוקלים  18עד  36ק"ג )או עד  45ק"ג,
בהתאם להוראות היצרן של מערכת
הריסון לילדים(
ילדים שגדלו ומושב ההגבהה למיקום השתמש בחגורת הבטיחות של
הרכב ,כאשר רצועת הירכיים
חגורת הבטיחות אינו מתאים להם
עוד :בדרך כלל ילדים בגובה של  1.45מהודקת היטב ועוברת נמוך
מטרים לפחות ,אשר שוקלים מעל
לרוחב הירכיים; רצועת הכתף
 36ק"ג )או  45ק"ג ,בהתאם להוראות עוברת במרכז הכתף והחזה;
וגב המושב במצב זקוף.
היצרן של מערכת הריסון לילדים(

התקנת מושבי בטיחות לילדים

על-פי חוק ,חובה עליך להשתמש
כהלכה במושבי בטיחות מתאימים
לתינוקות וילדים הנוסעים ברכבך.
במדינות רבות קיימת דרישה שילדים
צעירים ישתמשו במושבי הגבהה
מתאימים עד לגיל  ,8גובה של  1.45מטר
או משקל של  36ק"ג .בדוק את הוראות
החוק הנוגעות לדרישות הבטיחות
לילדים ברכבך.
ככל שניתן ,רתום ילדים עד גיל  12במושב
האחורי של רכבך .ניתוח סטטיסטי של
נתוני תאונות מראה בבירור שילדים
בטוחים יותר כשהם רתומים כהלכה
במושבים האחוריים בהשוואה לישיבה
במושב קדמי.

מושבי בטיחות לילדים

E142594

השתמש במושבי בטיחות לילדים עבור
תינוקות ,ילדים קטנים או ילדים השוקלים
עד  18ק"ג )בדרך כלל עד גיל .(4
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בטיחות ילדים
עם חגורות הבטיחות המשולבות
ירכיים/כתף )מלבד מקום ישיבה
אמצעי מלפנים בדגמי Super Cab
ו(Crew Cab-

• כוונן את מושב הרכב בו יותקן מושב
הבטיחות למצב זקוף.
• רכב זה אינו דורש שימוש בתפס נעילה
לחגורה.
בצע את הצעדים הבאים כאשר עליך
להתקין מושב בטיחות לילד עם רצועות
משולבות ירכיים/כתף:

אזהרות
כריות אוויר עלולות להרוג או לפצוע
ילד היושב במושב בטיחות .אסור
בהחלט להציב מושב בטיחות הפונה לאחור
לפני כרית אוויר פעילה .אם אתה חייב
להשתמש במושב בטיחות הפונה לפנים
במושב הקדמי ,הזז את מושב הנוסע הקדמי
לאחור עד לסוף מהלכו.

הערה :למרות שמושב הבטיחות לילדים
המופיע באיור הוא מסוג הפונה לפנים ,צעדי
ההתקנה זהים לאלה המשמשים להתקנת
מושב בטיחות הפונה לאחור.

כריות אוויר עלולות להרוג או לפצוע
ילד היושב במושב בטיחות .ככל
שניתן ,ילדים עד גיל  12חייבים להיות
רתומים כהלכה במושב בטיחות מתאים
המותקן על מושב אחורי.
בהתאם למיקום בו מותקן מושב
הבטיחות ועל-פי המבנה של מושב
הבטיחות לילד ,ייתכן שתיחסם הגישה
אל מכלולי אבזם של חגורות הבטיחות ו/
או עוגני  LATCHתחתונים ,כך שאביזרים
אלה לא ניתנים לשימוש .כדי למנוע
סכנת פציעה ,נוסעי הרכב חייבים לשבת
רק במקומות בהם ניתן להירתם כהלכה
בחגורות הבטיחות.

E142528

 .1התקן את מושב הבטיחות על מושב
המצויד בחגורת בטיחות משולבת
הכוללת חגורת ירכיים וחגורת כתף.

כשמתקינים מושב בטיחות לילדים עם
רצועות משולבות ירכיים/כתף:
•
•

•

השתמש באבזם החגורה המתאים,
המיועד עבור מקום ישיבה זה.
הכנס את לשונית החגורה אל האבזם
המתאים עד שתשמע את נקישת
הנעילה ותחוש שהמנגנון ננעל .ודא
שהלשונית נעולה היטב באבזם.
דאג לכך שכפתור השחרור של
האבזם יפנה כלפי מעלה והרחק
ממושב הבטיחות ,כשהלשונית בין
מושב הבטיחות לבין כפתור השחרור,
כדי למנוע שחרור מקרי של חגורת
הבטיחות.

E142529

 .2משוך כלפי מטה את חגורת הכתף
ולאחר מכן החזק את חגורת הכתף
ביחד עם חגורת הירכיים.
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E142530

E142875

 .3המשך להחזיק היטב את חגורת הכתף
ואת חגורת הירכיים ונתב את הלשונית
דרך מושב הבטיחות ,על-פי ההוראות
שניתנו על-ידי יצרן מושב הבטיחות.
הקפד לוודא שהחגורות אינן מפותלות.

 .5כדי לבחור במצב הנעילה האוטומטית
של מנגנון הגלילה ,החזק את רצועת
הכתף של חגורת הבטיחות ומשוך אותה
כלפי מטה עד שהרצועה נשלפה למלוא
אורכה.
הערה :מצב הנעילה האוטומטית זמין במושב
הנוסע הקדמי ובמושבים האחוריים .רכב זה
אינו דורש שימוש בתפס נעילה לחגורה.
 .6שחרר בזהירות את החגורה והנח לה
להיאסף על-ידי מנגנון הגלילה .בזמן
איסוף החגורה יישמעו נקישות המציינות
שמנגנון הגלילה עבר למצב של נעילה
אוטומטית.
 .7נסה למשוך את החגורה ולשלוף אותה
ממנגנון הגלילה כדי לוודא שהמנגנון
במצב נעילה אוטומטית )לא ניתן לשלוף
את החגורה החוצה( .אם מנגנון הגלילה
אינו נעול ,שחרר את החגורה חזור שוב
על הצעדים  5ו.6-

E142531

 .4הכנס את לשונית החגורה אל האבזם
המתאים )האבזם הקרוב ביותר אל הכיוון
ממנו מגיעה הלשונית( לאותו מושב עד
שתשמע את נקישת הנעילה ותחוש את
שילוב מנגנון הנעילה .ודא שהלשונית
נעולה היטב על-ידי משיכתה.

E142533

20

בטיחות ילדים
התקנת מושב בטיחות לילדים
במקום ישיבה המצויד בחגורת
בטיחות משולבת ירכיים וכתף
)מקום הישיבה המרכזי מלפנים
בדגמי  Super Cabו(Crew Cab-

 .8בטל את החופש שנותר בחגורת
הבטיחות .הפעל על מושב הבטיחות
משקל נוסף כלפי מטה ,כמו למשל על-
ידי לחיצה על מושב הבטיחות או השענת
ברך עליו ,ומשוך את רצועת הכתף
כדי לבטל את כל הרפיון שבחגורת
הבטיחות .יש לבצע פעולות אלה כדי
לבטל את כל החופש שעלול להופיע
עם הושבת הילד במושב הבטיחות .נוסף
לכך ,באופן זה ניתן להצמיד היטב את
מושב הבטיחות אל הרכב .לעתים ,הטיה
קלה של המושב לכיוון האבזם תסייע
לביטול הרפיון שנותר בחגורה.
 .9חבר את רצועת העיגון העליונה )אם
מושב הבטיחות מצויד ברצועה כזו(.

אזהרות
כריות אוויר עלולות להרוג או לפצוע
ילד היושב במושב בטיחות .אם אתה
חייב להשתמש במושב בטיחות הפונה
לפנים במושב הקדמי ,הזז את מושב הנוסע
הקדמי לאחור עד לסוף מהלכו.
אסור בהחלט להתקין מושבי
בטיחות הפונים לאחור לפני כרית
אוויר פעילה )שעלולה לפעול במקרה
תאונה(.
הקפד תמיד להשתמש בשתי
הרצועות ,רצועת הכתף ורצועת
הירכיים ,במקום הישיבה המרכזי של דגמי
תא רגיל.
הרצועה של חגורת הבטיחות שמתחת
ללשונית מהווה את החלק המרתק את
הירכיים ואילו הרצועה שמעל הלשונית היא
חגורת הכתף.

E142534

 .10לפני הושבת הילד במושב נסה לטלטל
בכוח את המושב לפנים ולאחור ,כדי
לוודא שהוא מוחזק היטב למקומו.
לבדיקה זו ,אחוז במושב בנתיב החגורה
ונסה להזיז אותו לצדדים ,קדימה ואחורה.
אם המושב מותקן כהלכה ,הוא לא ינוע יותר
מ 2.5-ס"מ.
חברת פורד ממליצה לבדוק עם הגורמים
המוסמכים ולוודא שמושב הבטיחות מותקן
כהלכה.

E142528

 .1הצב את מושב הבטיחות לילד במקום
הישיבה הקדמי-מרכזי.
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 .4הכנס את לשונית החגורה אל האבזם
המתאים )האבזם הקרוב ביותר אל הכיוון
ממנו מגיעה הלשונית( לאותו מושב עד
שתשמע את נקישת הנעילה ותחוש את
שילוב מנגנון הנעילה .ודא שהלשונית
נעולה היטב על-ידי משיכתה.

E162708

 .2החלק את הלשונית כלפי מעלה על
הרצועה.

E142533

 .5תוך שאתה מפעיל על מושב הבטיחות
משקל נוסף כלפי מטה ,כמו למשל על-
ידי לחיצה על מושב הבטיחות או השענת
ברך עליו ,משוך את רצועת הכתף כדי
לבטל את כל הרפיון שבחגורת הבטיחות.
 .6הנח לחגורת הבטיחות להיאסף כדי
להסיר כל חופש שנותר ולהצמיד היטב
את מושב הבטיחות לילד אל המושב של
הרכב.
 .7חבר את רצועת העיגון העליונה )אם
מושב הבטיחות מצויד ברצועה כזו(.

E142530

 .3אחוז ברצועת הכתף וברצועת הירכיים
ליד הלשונית ,נתב את הלשונית
והרצועות דרך מושב הבטיחות ,על-פי
הוראות ההתקנה שנקבעו על-ידי יצרן
מושב הבטיחות .ודא שהרצועות אינן
מפותלות.

E142534

E142531
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 .8לפני הושבת הילד במושב נסה לטלטל
בכוח את המושב לפנים ולאחור ,כדי
לוודא שהוא מוחזק היטב למקומו.
לבדיקה זו ,אחוז במושב בנתיב החגורה
ונסה להזיז אותו לצדדים ,קדימה
ואחורה .אם המושב מותקן כהלכה ,הוא
לא ינוע יותר מ 2.5-ס"מ.
 .9בדוק מדי פעם וודא שאין ריפיון ברצועת
הירכיים או ברצועת הכתף של חגורת
הבטיחות .חגורת הכתף צריכה להיות
מתוחה היטב כדי שחגורת הירכיים
תישאר הדוקה במקרה של התנגשות.
חברת פורד ממליצה לבדוק עם הגורמים
המוסמכים )ספקי המושבים( ולוודא שמושב
הבטיחות מותקן כהלכה.

E146522

 .2לאחר ההתקנה של מושב הבטיחות
לילד במקום הישיבה המתאים ,משוך
את רצועת הכתף כלפי מטה ולאחר מכן
אחוז ברצועת הכתף וברצועת המתניים
יחדיו ,מאחורי הלשונית של חגורת
הבטיחות.

התקנת מושב בטיחות לילדים
במקום ישיבה המצויד בחגורות
בטיחות מתנפחות

E142530
E142528

 .3אחוז ברצועת הכתף וברצועת הירכיים
ליד הלשונית ,נתב את הלשונית
והרצועות דרך מושב הבטיחות ,על-פי
הוראות ההתקנה שנקבעו על-ידי יצרן
מושב הבטיחות .ודא שהרצועות אינן
מפותלות.

 .1התקן את מושב הבטיחות על מושב
המצויד בחגורת בטיחות משולבת
הכוללת חגורת כתף וחגורת ירכיים.
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הערה :התקן הנעילה במושב הבטיחות
לילדים עשוי לא להתאים לרצועת הכתף של
חגורת הבטיחות המתנפחת .פעל על פי כל
ההנחיות של היצרן של מערכת הריסון לילד
ביחס לשימוש נכון בהתקן הנעילה .במקרים
מסוימים ,התקנים אלו ניתנים לשימוש רק
בכלי רכב שמערכת חגורות הבטיחות שבהם
מצריכה תפס נעילה.
 .6שחרר בזהירות את החגורה והנח לה
להיאסף על-ידי מנגנון הגלילה .בזמן
איסוף החגורה יישמעו נקישות המציינות
שמנגנון הגלילה עבר למצב של נעילה
אוטומטית.
 .7נסה למשוך את החגורה ולשלוף אותה
ממנגנון הגלילה כדי לוודא שהמנגנון
במצב נעילה אוטומטית )לא ניתן לשלוף
את החגורה החוצה( .אם מנגנון הגלילה
אינו נעול ,שחרר את החגורה חזור שוב
על הצעדים  5ו.6-

E146523

 .4הכנס את לשונית החגורה אל האבזם
המתאים )האבזם הקרוב ביותר אל הכיוון
ממנו מגיעה הלשונית( לאותו מושב עד
שתשמע את נקישת הנעילה ותחוש את
שילוב מנגנון הנעילה .ודא שהלשונית
נעולה היטב על-ידי משיכתה.

E146524

 .5כדי לבחור במצב הנעילה האוטומטית
של מנגנון הגלילה ,החזק את רצועת
הכתף של חגורת הבטיחות ומשוך אותה
כלפי מטה עד שהרצועה נשלפה למלוא
אורכה.
הערה :מצב הנעילה האוטומטית זמין במושב
הנוסע הקדמי ובמושבים האחוריים .רכב זה
אינו דורש שימוש בתפס נעילה לחגורה.

E146525

 .8בטל את החופש שנותר בחגורת
הבטיחות .הפעל על מושב הבטיחות
משקל נוסף כלפי מטה ,כמו למשל
על-ידי לחיצה על מושב הבטיחות או
השענת ברך עליו ,ומשוך את רצועת
הכתף כדי לבטל את כל הרפיון
שבחגורת הבטיחות .יש לבצע פעולות
אלה כדי לבטל את כל החופש שעלול
להופיע עם הושבת הילד במושב .נוסף
לכך ,באופן זה ניתן להצמיד היטב את
מושב הבטיחות אל הרכב .לעתים ,הטיה
קלה של המושב לכיוון האבזם תסייע
לביטול הרפיון שנותר בחגורה.

הערה :בניגוד לחגורת הבטיחות הסטנדרטית,
רצועת המותניים הייחודית של חגורת הבטיחות
המתנפחת נועלת את מושב הבטיחות לילד
המותקן במושב .היכולת של רצועת הכתף של
החגורה לנוע בחופשיות היא תקינה ,גם לאחר
העברת רצועת המותן למצב נעילה אוטומטית.
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התקנת מושב בטיחות לילדים עם
חיבור ) LATCHרצועות עיגון ונקודות
עיגון תחתונות( לעיגון מושבי ילדים

 .9חבר את רצועת הקשירה העליונה )אם
מושב הבטיחות מצויד ברצועה כזו(.

אזהרות
אסור בהחלט לחבר שני מושבי
בטיחות לילדים אל אותה נקודת
עיגון .במקרה של תאונה ,נקודת עיגון אחת
לא תהיה בהכרח מספיק חזקה כדי לרסן
שני מושבי בטיחות לילדים ,היא עלולה
להישבר והתוצאה עלולה להיות פציעה
קשה או מוות.
E142534

בהתאם למיקום בו מותקן מושב
הבטיחות ועל-פי המבנה של מושב
הבטיחות לילד ,ייתכן שתיחסם הגישה
אל מכלולי אבזם של חגורות הבטיחות
ו/או עוגני  LATCHתחתונים ,כך שאביזרים
אלה לא ניתנים לשימוש .כדי למנוע
סכנת פציעה ,נוסעי הרכב חייבים לשבת
רק במקומות בהם ניתן להירתם כהלכה
בחגורות הבטיחות.

 .10לפני הושבת הילד במושב נסה לטלטל
בכוח את המושב לפנים ולאחור ,כדי
לוודא שהוא מוחזק היטב למקומו.
לבדיקה זו ,אחוז במושב בנתיב החגורה
ונסה להזיז אותו לצדדים ,קדימה
ואחורה .אם המושב מותקן כהלכה ,הוא
לא ינוע יותר מ 2.5-ס”מ.
חברת פורד ממליצה לבדוק עם הגורמים
המוסמכים )יצרני המושבים( ולוודא שמושב
הבטיחות מותקן כהלכה.

מערכת  LATCHכוללת שלוש נקודות
עיגון ברכב :שתי נקודות עיגון תחתונות
הממוקמות במקום בו משענת גב המושב
נפגשת עם כרית המושב ונקודת עיגון אחת
עליונה עבור רצועת עיגון עליונה ,הממוקמת
מאחורי המושב.
למושבי בטיחות לילדים המתאימים לשיטת
 LATCHיש שני התקני חיבור קשיחים או
בצורת רצועות ,המחוברים אל שתי נקודות
העיגון ברכבך המיועדות עבור מושבים
המאובטחים בשיטת  .LATCHשיטת חיבור
זו מבטלת את הצורך להשתמש בחגורות
הבטיחות לצורך חיבור ואבטחת מושב.
עם זאת ,ניתן עדיין להשתמש בחגורות
הבטיחות לצורך הצמדת מושב הבטיחות.
במקרה של מושבי בטיחות לילד הפונים
לפנים ,חובה לאבטח את המושב באמצעות
רצועת העיגון העליונה ,אותה יש לחבר
לנקודת העיגון העליונה המיועדת עבורה,
אם מושב הבטיחות מצויד ברצועת עיגון כזו.
רכבך מצויד בנקודות עיגון תחתונות מסוג
 LATCHהמיועדות עבור התקנת מושב
בטיחות לילד במקומות הישיבה הבאים
)מערכת  LATCHאינה זמינה בדגמי תא רגיל.
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בטיחות ילדים
דגמי  Super CabוCrew Cab-

E166694

שימוש בנקודות העיגון התחתונות
הפנימיות מהמושבים החיצוניים
)שימוש במושב המרכזי בלבד(

אזהרה
המרחק הסטנדרטי בין נקודות העיגון
התחתונות של  LATCHהוא  280מ”מ
בין המרכזים .אל תשתמש בנקודות העיגון
התחתונות של  LATCHעבור המושב המרכזי
אלא אם הוראות ההתקנה של יצרן מושב
הבטיחות מתירות במפורש שימוש בנקודות
עיגון המרוחקות זו מזו לפחות כמו המרחק
הקיים ברכב.

E166695

נקודות העיגון  LATCHהתחתונות ממוקמות
בחלק האחורי של המושב האחורי ,בין כרית
המושב לבין גב המושב .פעל על-פי הוראות
ההתקנה של היצרן כדי להתקין כהלכה את
מושב הבטיחות באמצעות התקני החיבור
מסוג .LATCH

נקודות העיגון התחתונות של המושב
המרכזי בשורת המושבים השנייה מרוחקות
 652מ”מ זו מזו .המרחק הסטנדרטי בין
נקודות העיגון התחתונות של  LATCHהוא
 280מ”מ בין המרכזים .לכן ,לא ניתן להתקין
מושב בטיחות לילדים עם חיבור LATCH
בעל התקני חיבור קשיחים .ניתן להשתמש
במושבי בטיחות לילדים תואמי ) LATCHעם
אמצעי התקנה על חגורת הבטיחות( במקום
ישיבה זה רק בתנאי שבהוראות ההתקנה
של יצרן מושב הבטיחות מצוין שאפשר
להשתמש בנקודות עיגון במרווח ההתקנה
שצוין לעיל .אסור להתקין מושב בטיחות
לנקודת עיגון תחתונה כלשהי אם מושב
בטיחות סמוך מחובר גם הוא לאותה נקודת
עיגון.

פעל על-פי ההוראות להתקנת מושב
בטיחות בעל רצועת קשירה ,בהמשך פרק
זה.
חבר את התקני החיבור התחתונים של
מושב הבטיחות רק אל נקודות העיגון
המוצגות כאן.
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למידע בדבר הזמנת רצועת עיגון פנה ליצרן
של מושב הבטיחות שברשותך .תוכל גם
לרכוש רצועת עיגון ארוכה יותר ,אם רצועת
העיגון של מושב הבטיחות שברשותך לא
ארוכה במידה מספקת ואינה מגיעה לנקודת
העיגון ברכבך.

בכל פעם שאתה משתמש במושב בטיחות
עליך לבדוק ולוודא שהמושב מותקן
כהלכה ומחובר היטב אל נקודות העיגון
התחתונות ואל נקודת העיגון של רצועת
האבטחה העליונה ,אם קיימת .משוך את
מושב הבטיחות בכוח מצד אל צד וכן לפנים
ולאחור במקום ההתקנה שלו ברכב .מושב
הבטיחות מותקן כהלכה כשהתזוזה אינה
עולה על  3ס”מ.

ייתכן שמושבי הנוסעים ברכבך מצוידים
בנקודות עיגון מובנות עבור רצועת עיגון
עליונה ,הממוקמות מאחורי המושבים ,כפי
שמפורט להלן.

אם מושב הבטיחות אינו מאובטח כהלכה,
במקרה של תאונה תגדל סכנת הפגיעה
הגופנית לילד במידה משמעותית.

נקודות העיגון ברכבך עבור רצועת העיגון
העליונה יכולות להיות רצועות המותקנות
על גב המושב או תושבת עיגון המותקנת על
השפה האחורית של כרית המושב.

שילוב חגורת הבטיחות ונקודות
העיגון התחתונות מסוג LATCH
להתקנת מושבי בטיחות לילדים

לאורך החלק העליון של גב המושב האחורי
בדגמי  Crew Cabו Super Cab-מותקנות
שלוש רצועות המשמשות הן כלולאות ניתוב
עבור רצועות העיגון והן כלולאות עיגון.

כשמשתמשים בשילוב זה של אמצעי
התקנה ,אין זה משנה מהו סדר ההתקנה
שלהם ,בתנאי שמושגת התקנה טובה
ובטוחה של המושב .לאחר חיבור הרצועות
יש לחבר גם את רצועת העיגון העליונה,
אם היא נכללת באמצעי הריתוק של מושב
הבטיחות.

נקודות העיגון לרצועת עיגון עליונה
מותקנות ברכב במקומות הבאים )מראה
ממבט-על(:
דגם תא רגיל

התקנת מושבי בטיחות עם רצועת
עיגון עליונה
מרבית מושבי הבטיחות החדשים הפונים
לפנים כוללים רצועת עיגון עליונה שנמתחת
מהחלק האחורי של מושב הבטיחות לילד
ומתחברת לנקודת עיגון .ניתן להשיג
גם רצועות עיגון עבור רבים מבין מושבי
הבטיחות הישנים יותר.

E166696

הערה :כאשר אין מושב אמצעי ,אין נקודת
עיגון לרצועת העיגון העליונה.
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בטיחות ילדים
דגמי  Super CabוCrew Cab-

E166697

 .2מצא את נקודת העיגון הנכונה של
מקום הישיבה שנבחר .ייתכן שיהיה עליך
למשוך את גב המושב לפנים כדי להגיע
אל נקודות העיגון של רצועת העיגון
העליונה .ודא שהמושב נעול במצב זקוף
לפני התקנת מושב הבטיחות.
 .3חבר את רצועת העיגון העליונה אל
נקודת העיגון.
 .4הדק את רצועת העיגון העליונה של
מושב בטיחות לילד בהתאם להנחיות
היצרן.

הקפד לחבר את רצועת העיגון העליונה
אך ורק לנקודות העיגון המתאימות ,כמוצג
באיור .רצועת עיגון שלא חוברה לנקודת
העיגון הנכונה עלולה שלא לפעול כהלכה.
בעת התקנת מושב בטיחות לילד עם
נקודות עיגון  LATCHקשיחות ,אל תהדק את
רצועת העיגון העליונה בשיעור הגורם לכך
שמושב הבטיחות יהיה מורם מכרית המושב
של הרכב כשהילד יושב במושב הבטיחות.
הדק את רצועת העיגון העליונה רק בשיעור
המספיק ליצור מתח מבלי להרים את
חזית מושב הבטיחות .ההגנה המיטבית
בהתנגשות חמורה תתקבל כאשר מושב
הבטיחות לילד נמצא במצב של מגע קל עם
המושב של הרכב.

מושב נוסע ומושב מרכזי בדגמי תא
רגיל )מיקום על הלוח האחורי(

לאחר שמושב הבטיחות של הילד הותקן
באמצעות חגורת הבטיחות ,באמצעות
נקודות העיגון התחתונות של מערכת
 ,LATCHאו באמצעות שתי המערכות ,ניתן
לחבר את רצועת העיגון העליונה.

התקנת רצועת העיגון העליונה
)דגם תא רגיל(
הערה בכלי רכב שמצוידים במשענות ראש
מתכווננות יש להעביר את רצועת העיגון
העליונה כך שתעבור מתחת למשענת הראש
ובין העמודים של משענת הראש ,או מעל לגב
המושב.

רצועת עיגון שחוברה בצורה לא נכונה עלולה
שלא לרסן כהלכה את מושב הבטיחות לילד
במקרה של תאונה.

 .1העבר את רצועת העיגון העליונה מעבר
למשענת הגב של המושב ומתחת
למשענת הראש.

אם מושב הבטיחות אינו מאובטח כהלכה,
במקרה של תאונה תגדל סכנת הפגיעה
הגופנית לילד במידה משמעותית.

E175295
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אם מושב הבטיחות שלך מצויד ברצועת
עיגון עליונה ויצרן מושב הבטיחות ממליץ על
השימוש בה ,חברת פורד ממליצה אף היא
להשתמש בה.

התקנת רצועת העיגון העליונה
במושבים האחוריים
)דגמי  Crew Cabו(SuperCab-
E162714

 .1נתב את רצועת העיגון מתחת למשענת
הראש ודרך הלולאה הממוקמת בדיוק
מאחורי מושב הבטיחות.

E167009

מעל לגב המושבים האחוריים )לאורך הקצה
התחתון של החלון האחורי( מותקנות שלוש
לולאות מרצועות אריג .לולאות אריג אלה
מיועדות לשמש כלולאות ניתוב וכלולאות
עיגון עבור עד לשלוש רצועות עיגון עליונות
של מושבי בטיחות לילדים.

E162715

 .2נתב את רצועת העיגון מאחורי משענת
הראש ,אל לולאה הנמצאת מאחורי
מקום הישיבה הסמוך ,וחבר את אונקל
הרצועה אל הלולאה .אם אתה משתמש
בצד הנהג ,העבר את הרצועה מאחורי
חגורת הכתף של המושב האמצעי.
הקפד תמיד להעביר את רצועת העיגון
דרך לולאת הניתוב .עמודי משענת
הראש יחזיקו את מושב הבטיחות לילד
באופן הדוק ,אבל הם אינם חזקים
במידה המאפשרת להם להחזיק את
מושב הבטיחות במהלך התנגשות.
 .3הדק את רצועת העיגון בהתאם להוראות
של יצרן מושב הבטיחות.

לדוגמה ,ניתן להשתמש בלולאה המרכזית
כלולאת ניתוב עבור מושב בטיחות לילד
המותקן במושב האחורי האמצעי וכן
כלולאת עיגון עבור מושבי ילדים המותקנים
במושבים האחוריים הקיצוניים.
רצועות עיגון רבות לא ניתנות להידוק אם
הן מחוברות אל הלולאות הנמצאות ישר
מאחורי מושב הבטיחות .כדי לאפשר הידוק
טוב של רצועת העיגון:
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• האם הילד יכול להישען על גב המושב
כשחלקו התחתון של הגוו מגיע לגב
המושב ,והברכיים שלו מקופלות בנוחות
בקצה הקדמי של הכרית?
• האם הילד יכול לשבת זקוף בנוחות,
מבלי להיאלץ לקפל את גופו?
• האם חגורת הירכיים עוברת נמוך מסביב
לירכיים?
• האם חגורת הכתף עוברת במרכז הכתף
והחזה?
• האם הילד יכול להתמיד בישיבה כזו
משך כל הנסיעה?
השתמש תמיד במושבי הגבהה בשילוב עם
חגורות הבטיחות המשולבות ירכיים/כתף
של הרכב.

אם מושב הבטיחות אינו מאובטח כהלכה,
במקרה של תאונה תגדל סכנת הפגיעה
הגופנית לילד במידה משמעותית.
אם מושב הבטיחות שלך מצויד ברצועת
עיגון עליונה ויצרן מושב הבטיחות ממליץ על
השימוש בה ,חברת פורד ממליצה אף היא
להשתמש בה.

מושבי הגבהה
אזהרה
אסור בהחלט להעביר את חגורת
הכתף ,או להניח לה לעבור ,מתחת
לזרועו או מאחורי גבו של הילד ― אחרת
פלג הגוף העליון לא יהיה מוגן ותגדל הסכנה
לפציעה או למוות במקרה של תאונה.

הסוגים של מושבי ההגבהה

הערה :מוליכי חגורות בטיחות מסוימים
עשויים לא להתאים לרצועת הכתף של חגורת
הבטיחות המתנפחת.
השתמש במושב הגבהה )בוסטר( לכוונון
מיקום חגורת הבטיחות לילדים שגדלו
ומושב בטיחות לילד כבר אינו מתאים להם
)בדרך-כלל ילדים בגובה של עד  1.45מטר,
שגילם עולה על  4אבל פחות מ 12-שנים
ומשקלם בין  18ק"ג לבין  36ק"ג או עד 45
ק"ג ,אם הדבר מומלץ על-ידי יצרן מושב
הבטיחות( .במדינות רבות קיימת דרישה
שילדים ישתמשו במושבי הגבהה מתאימים
עד לגיל  ,8גובה של  1.45מטר או משקל של
 36ק"ג.

E68924

•

יש להשתמש במושבי הגבהה עד שהתשובה
לכל השאלות הבאות תהיה חיובית:

E142595
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בטיחות ילדים
• מושבי הגבהה בעלי גב גבוה
אם אינך מצליח למצוא עבור מושב ההגבהה
נטול הגב מקום ישיבה שתומך היטב בראש
הילד ,עדיף להשתמש במושב הגבהה בעל
גב גבוה.

אם המגן של מושב ההגבהה שברשותך ניתן
להסרה ,הסר אותו .אם גב המושב במקום
הישיבה נמוך ,או אם לא מותקנת בו משענת
ראש ,מושב ההגבהה נטול הגב עלול לגרום
לכך שחלקו העליון של ראש הילד )מעל הקו
העליון של האוזניים( יבלוט מעל למושב.
במקרה זה העבר את מושב הבטיחות נטול
הגב למקום ישיבה אחר ,בעל גב גבוה יותר
או משענת ראש גבוהה יותר וחגורת בטיחות
הכוללת רצועת כתף ,או שקול שימוש
במושב הגבהה בעל גב גבוה.

מושבי בטיחות לילדים ומושבי הגבהה הם
בעלי צורות וגדלים מאוד מגוונים .בחר
במושב הגבהה שמאפשר להעביר את
חגורת הכתף לאורך החזה ולהדק אותה
קלות למרכז הכתף ,וכן למקם את חגורת
הירכיים נמוך ולהדק אותה קלות על
הירכיים ― בשום אופן לא על הבטן! האיורים
הבאים ממחישים את המיקום הנכון של
חגורת הכתף )במרכז( ,לעומת חגורת כתף
שקרובה מדי לצוואר וחגורת כתף שעלולה
להחליק מהכתף .האיורים מציגים גם כיצד
רצועת הירכיים צריכה לעבור נמוך וצמוד אל
ירכי הילד.

E70710

E142596
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E142597

אם מושב ההגבהה מחליק על מקום הישיבה
שבו הוא מותקן ברכב ,כדי לנסות לשפר את
המצב תוכל להניח מתחת למושב ההגבהה
רשת גומי מן הסוג הנמכר בחנויות ומשמש
למניעת החלקת שטיחים או למניעת החלקה
של חפצים ממדפים .אין להכניס חפץ כלשהו
עבה יותר מתחת למושב .בדוק גם את
ההנחיות שניתנו על-ידי יצרן מושב ההגבהה.

אזהרות
מושב בטיחות שאין משתמשים בו
כהלכה או שאינו מותקן כהלכה,
שאינו מתאים כהלכה לגובה ,לגיל או
למשקל של הילד ,או שאינו מתאים לממדי
הילד ,עלול להגדיל את הסכנה לפציעה
קשה או מוות.
אסור לאפשר לנוסע להחזיק ילד
בחיקו כשהרכב בנסיעה .הנוסע לא
יוכל להגן על הילד מפני פגיעה במקרה של
התנגשות ,שעלולה לגרום לפציעה קשה או
למוות.

התקנת מושבי בטיחות לילדים
אזהרות
כריות אוויר עלולות להרוג או לפצוע
ילד היושב במושב בטיחות .אסור
בהחלט להציב מושב בטיחות הפונה לאחור
לפני כרית אוויר פעילה .אם אתה חייב
להשתמש במושב בטיחות הפונה לפנים
במושב הקדמי ,הזז את מושב הנוסע הקדמי
לאחור עד לסוף מהלכו .ככל שניתן ,כל
הילדים עד גיל  12חייבים להיות רתומים
כהלכה במושב בטיחות מתאים המותקן
על מושב אחורי .אם לא ניתן להושיב את
כל הילדים ולרסן אותם כהלכה במושבים
האחוריים ,הושב את הילד הגדול ביותר
במושב הקדמי כשהוא מרוסן כהלכה.
הקפד תמיד לפעול על-פי ההוראות
והאזהרות שסופקו על-ידי יצרן
מערכת הריסון לילד כדי לקבוע אם התקן
הריסון מתאים לממדי הילד ,לגובהו ,למשקלו
או לגילו .פעל על-פי ההוראות והאזהרות
שסופקו על-ידי יצרן מערכת הריסון לילד
הנוגעות להתקנה ולשימוש ביחד עם ההוראות
והאזהרות שניתנו על-ידי יצרן הרכב.

אסור בהחלט להשתמש בכריות,
ספרים או מגבות להגבהת ילד.
חפצים אלה עלולים להחליק ולהגביר את
הסכנה לפציעה או מוות במקרה של תאונה.
הקפד תמיד לקשור היטב ולרסן
מושב בטיחות או מושב הגבהה שלא
יושבים בו .פריטים אלה עלולים להתעופף
ולפגוע בעצמה רבה ביושבי הרכב במקרה
של עצירת חירום או התנגשות ולהגדיל את
הסכנה לפציעה קשה.
אסור בהחלט להעביר את חגורת
הכתף ,או להניח לה לעבור ,מתחת
לזרועו או מאחורי גבו של הילד ― אחרת
פלג הגוף העליון לא יהיה מוגן ותגדל הסכנה
לפציעה או למוות במקרה של תאונה.
אסור להשאיר ללא השגחה ברכב
ילדים או חיות מחמד.
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בטיחות ילדים
המלצות להתקנת מערכות ריסון לילדים
בX-

סוג
מערכת
הריסון

משקל
הילד

מושב
בטיחות
פונה לאחור
מושב
מעל  29ק"ג
בטיחות
פונה לאחור
מושב
עד  29ק"ג
בטיחות
פונה לפנים
מושב
בטיחות
מעל  29ק"ג
פונה לפנים

השתמש באחת משיטות ההתקנה המצוינות
חגורת
חגורת
חגורת
LATCH
LATCH
בטיחות בטיחות
בטיחות
)נקודות
)נקודות
ורצועת עם  LATCHבלבד
עיגון
עיגון
תחתונות תחתונות עיגון עליונה )נקודות
עיגון
בלבד(
ורצועת
תחתונות
עיגון
ורצועת
עליונה(
עיגון
עליונה(

עד  29ק"ג

X

X

X

X

הערה מושב הבטיחות צריך להיות מקובע
במהודק על מושב הרכב שעליו הוא מותקן.
ייתכן שיהיה צורך להרים או להסיר את
משענת הראש .עיין בנושא משענות ראש
)עמוד .(152

נועלי ביטחון להגנת ילדים
כשנועלי הביטחון מופעלים לא ניתן לפתוח
את הדלתות האחוריות מתוך הרכב.
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X

X

X

X

בטיחות ילדים

E112197

נועלי הביטחון להגנת ילדים מותקנים בשפה
האחורית של כל אחת מהדלתות האחוריות
ויש להפעיל אותם בכל דלת בנפרד.

צד שמאל
כדי לנעול סובב נגד כיוון השעון וכדי לשחרר
סובב בכיוון השעון.

צד ימין
כדי לנעול סובב בכיוון השעון וכדי לשחרר
סובב נגד כיוון השעון.
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עקרון פעולה

אזהרות
במידת האפשר ,כל הילדים עד גיל
 12חייבים לנסוע כשהם רתומים
בהתקני ריסון מתאימים במושב האחורי .אי
הקפדה על הנחיות אלו עלולה להגדיל מאוד
את הסכנה לפציעה או מוות.

אזהרות
הקפד תמיד שגב המושב יהיה זקוף
ככל האפשר בזמן הנסיעה ושחגורת
הירכיים תעבור נמוך ככל האפשר ותהיה
צמודה אל הירכיים.
כדי להפחית את סכנת הפציעה ,ודא
שילדים ישבו רק במקום שבו אפשר
להגן עליהם כהלכה באמצעות אמצעי
הריסון המתאימים.
אסור לאפשר לנוסע להחזיק ילד בחיקו
כשהרכב בנסיעה .הנוסע לא יוכל להגן
על הילד מפני פגיעה במקרה של התנגשות,
שעלולה לגרום לפציעה קשה או למוות.
כל נוסעי הרכב ,כולל הנהג ,חייבים
תמיד לחגור היטב את חגורות
הבטיחות ,גם אם מותקנות ברכב כריות
אוויר .אי הקפדה על חגירה נכונה של חגורות
הבטיחות עלולה להגדיל מאוד את הסכנה
לפציעה או מוות.
מסוכן ביותר להימצא באזור המטען
בתוך הרכב או מחוצה לו בזמן שהרכב
בתנועה .במקרה של תאונה ,אנשים הנמצאים
באזור זה עלולים להיפצע פציעה קשה או
להיהרג .אל תאפשר לאנשים להימצא בזמן
הנסיעה במקום שאינו מצויד במושבים
ובחגורות בטיחות .ודא שכל נוסעי הרכב יושבים
במושבים וחוגרים את חגורות הבטיחות כהלכה.
במקרה של תאונה הגורמת
להתהפכות ,נוסע שאינו חגור בחגורת
בטיחות חשוף יותר לסכנת מוות בהשוואה
לנוסע החגור היטב בחגורת בטיחות.
לכל אחד מהמושבים ברכב יש חגורת
בטיחות משלו הכוללת אבזם אחד
ולשונית אחת שתוכננו לפעול כצמד(1 .
העבר את רצועת הכתף על הכתף הקיצונית
בלבד .אסור בהחלט להעביר את רצועת
הכתף מתחת לזרוע (2 .אסור בהחלט
להעביר את חגורת הבטיחות סביב הצוואר
ומעבר לכתף הפנימית (3 .אסור בהחלט
להשתמש בחגורת בטיחות אחת כדי להגן
על יותר מאדם אחד.

במזג אוויר חם ,ברכב שחנה כשהוא
סגור ,חגורות הבטיחות והמושבים
עלולים להתחמם מאוד ולגרום כוויות לילדים
קטנים .בדוק את החום של ריפוד המושבים
והאבזמים לפני הושבת ילד על המושב או
בסמוך לו.
כדי להגן על נוסעי הרכב במקרה של
תאונה ,הנוסעים היושבים במושב
הקדמי ובמושבים האחוריים ,כולל נשים
הרות ,חייבים לחגור את חגורות הבטיחות.
כל מקומות הישיבה ברכב מצוידים בחגורות
בטיחות משולבות הכוללות רצועת ירכיים
ורצועת כתף .כל נוסעי הרכב חייבים תמיד
לחגור היטב את חגורות הבטיחות ,גם אם
מותקנות ברכב כריות אוויר.
מערכת חגורות הבטיחות כוללת:
• חגורות בטיחות משולבות ירכיים/כתף.
• רצועת כתף של חגורת הבטיחות עם
מצב נעילה אוטומטית )פרט לחגורת
הבטיחות של הנהג(.
• מכוונני גובה במושבים הקדמיים
הקיצוניים.
• מותחני קדם של חגורות הבטיחות
במושבים הקדמיים הקיצוניים.
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•

נורית התראה וצליל התראה של חגורת
הבטיחות.

•

חיישני התנגשות ומערכת ניטור עם חיווי
מוכנות לפעולה.

חגורות בטיחות
מותחני הקדם של חגורות הבטיחות של
המושבים הקדמיים תוכננו למתוח ולהדק
את חגורות הבטיחות כשהם מופעלים.
בהתנגשות חזיתית או כמעט-חזיתית,
ייתכן שמותחני הקדם של חגורות הבטיחות
יופעלו לבדם או ,אם עצמת ההתנגשות
עולה על סף מסוים ,ביחד עם כריות האוויר
הקדמיות .בהתנגשות צדית ובהתהפכות,
מותחני הקדם של חגורות הבטיחות יופעלו
במקרה בו יופעלו וילונות הצד המתנפחים
)™.(Safety Canopy

E142588

חגירת חגורות הבטיחות

 .2לשחרור ,לחץ על כפתור השחרור והוצא
את הלשונית מהאבזם.

באיורים מופיעות חגורות בטיחות
רגילות ,חגורות בטיחות מתנפחות הן
דומות

שימוש בחגורת בטיחות עם לשונית
חבק )במושב הקדמי-מרכזי בדגמי
 Super Cabו(Crew Cab-

מערכות הריסון במושבים הקדמיים-
קיצוניים ובמושבים האחוריים כוללות
חגורות בטיחות משולבות ירכיים/כתף.

כשחגורת הבטיחות במצב אחסון או
כשחוגרים את החגורה נעה לשונית החבק
על רצועת החגורה כלפי מעלה וכלפי מטה.
כשחוגרים את חגורת הבטיחות המשולבת
ירכיים/כתף מאפשרת לשונית החבק לקצר
את רצועת הירכיים ,תוך שהיא ננעלת על
הרצועה ומונעת את התארכותה .מאחר
ולשונית החבק תוכננה להחליק במקרה של
התנגשות ,יש להקפיד ולחגור את רצועת
הכתף בצורה נכונה ולא להותיר חופש
ברצועת הירכיים או ברצועת הכתף.
כדי שלשונית החבק תוכל להגיע לאבזם,
ייתכן שיהיה עליך להאריך את רצועת
הירכיים של חגורת הבטיחות המשולבת
ירכיים/כתף.

E142587

 .1הכנס את לשונית החגורה לאבזם
המתאים )האבזם הקרוב ביותר בכיוון
שממנו הלשונית מגיעה( ודחוף אותה
פנימה עד שנשמעת נקישה ואפשר
לחוש בנעילה .ודא שהלשונית נעולה
היטב באבזם.
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כשאתה חוגר את חגורת הבטיחות ,רצועות
הירכיים והכתף של חגורת הבטיחות
עם לשונית החבק מתכווננות בהתאם
לתנועותיך .אולם ,במקרה של עצירה
פתאומית או פנייה חדה ,או אם הרכב סופג
חבטה במהירות של  8קמ"ש ומעלה ,ננעלת
חגורת הבטיחות ומסייעת להפחית את
אפשרות התנועה לפנים של הגוף.

שימוש בחגורות הבטיחות על-ידי
נשים הרות

E162708

אזהרה

 .1כדי להאריך את רצועת הירכיים משוך
חלק נוסף של הרצועה מתוך מנגנון
הגלילה של חגורת הכתף.

חובה תמיד לנסוע ברכב כשגב
המושב זקוף ככל האפשר וחגורת
הבטיחות חגורה כהלכה .רצועת הירכיים
חייבת להיות צמודה היטב וממוקמת נמוך
ככל האפשר לרוחב הירכיים .רצועת הכתף
של חגורת הבטיחות צריכה להיות ממוקמת
לרוחב החזה .גם נשים הרות חייבות להיחגר
בחגורת הבטיחות.

 .2תוך החזקת הרצועה שמתחת ללשונית
אחוז בקצה הלשונית )בחלק המתכתי(
כך שיימצא במקביל לרצועה והחלק את
הלשונית כלפי מעלה.
 .3משוך חלק מספיק של רצועת הכתף על
מנת לאפשר ללשונית להגיע לאבזם.

הידוק לשונית החבק
אזהרה
רצועת הירכיים צריכה לעבור בצורה
נוחה ,נמוך ככל האפשר ,לרוחב
הירכיים ולא על הבטן.
.1

.2
.3

.4

משוך את חגורת הבטיחות המשולבת
ירכיים/כתף מתוך מנגנון הגלילה כך
שרצועת הכתף של חגורת הבטיחות
תעבור לרוחב הכתף והחזה.
ודא שחגורת הבטיחות אינה מפותלת.
ישר כל פיתול.
הכנס את הלשונית של חגורת הבטיחות
לאבזם המתאים של מקום הישיבה עד
שתשמע את נקישת הנעילה ותחוש
שהחגורה ננעלה היטב.
נסה למשוך את הלשונית כדי לוודא
שהיא מאובטחת היטב לאבזם.

E142590

נשים הרות חייבות תמיד לחגור את חגורת
הבטיחות שלהן .רצועת הירכיים חייבת
לעבור נמוך ככל האפשר לרוחב הירכיים
ומתחת לבטן ,ויש לחגור אותה באופן הדוק
ככל שהנוחות מאפשרת .רצועת הכתף
צריכה לעבור על מרכז הכתף ובמרכז החזה.
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מצב נעילה אוטומטית

מצבי הנעילה של חגורות הבטיחות

במצב זה ,רצועת הכתף נעולה מראש באופן
אוטומטי .החגורה עדיין נאספת אם היא
חופשית ,כדי לבטל כל רפיון ברצועת הכתף.
מצב נעילה אוטומטית אינו קיים בחגורת
הבטיחות של הנהג.

אזהרות
בכל מקרה בו הרכב היה מעורב
חגורות
מערכות
בהתנגשות,
הבטיחות של כל מקומות הישיבה חייבות
להיבדק אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס ,כדי לוודא
שתכונת הנעילה האוטומטית המיועדת
עבור מושבי בטיחות לילדים ,ממשיכה
לפעול באופן תקין .נוסף לכך ,יש לבצע
ביקורת פעולה של כל חגורות הבטיחות
ולוודא שפעולתן תקינה.

מתי להשתמש במצב נעילה
אוטומטית
חובה להשתמש במצב זה בכל מקרה בו
מתקינים מושב בטיחות לילד במושב נוסע
קדמי קיצוני בדגמי תא רגילSuperCab ,
ו ,SuperCrew-או בכל מקום ישיבה מאחור
בדגמי  SuperCabו .SuperCrew-לחגורת
הבטיחות של המושב הקדמי-אמצעי
האופציונלי יש מנגנון חביקה .במידת האפשר
יש להושיב ילדים בני עד  12שנים במושב
האחורי תוך שימוש באמצעי ריסון מתאימים.
עיין בנושא בטיחות ילדים )עמוד .(17

חובה להחליף את מכלול חגורת
הבטיחות ,כולל מנגנון הגלילה ,אם
תכונת הנעילה האוטומטית או כל תפקוד
אחר של חגורת הבטיחות אינם פועלים
כהלכה בזמן בדיקת מערכות חגורות
הבטיחות אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס ,אם חגורות
הבטיחות ומנגנון הגלילה לא יוחלפו ,הדבר
עלול להחמיר את סכנת הפציעה במקרה
של תאונה.

כיצד להשתמש במצב נעילה
אוטומטית
חגורות בטיחות רגילות )לא מתנפחות(

כל חגורות הבטיחות המותקנות ברכב הן
חגורות בטיחות המשולבות כתף/ירכיים.
לחגורת הבטיחות של הנהג יש מצב
נעילה מהסוג הראשון .לחגורות הבטיחות
המשולבות כתף/ירכיים של הנוסע הקדמי-
קיצוני ושל מקומות הישיבה הקיצוניים
מאחור יש שני מצבי נעילה המתוארים להלן:

מצב הרגיש לתנועת הרכב
זהו המצב הרגיל של מנגנון גלילת החגורה.
במצב זה רצועת הכתף מתכווננת על-פי
תנועות הנוסע וננעלת כתגובה לתנועת
הרכב .לדוגמה ,אם הנהג בולם פתאום
בעצמה רבה או מבצע פנייה חדה ,או אם
הרכב סופג חבטה בעצמה שוות ערך של 8
קמ"ש או יותר ,חגורות הבטיחות המשולבות
יינעלו כדי להפחית את אפשרות התנועה
לפנים של גוף הנהג והנוסעים.
נוסף לכך ,מנגנון הגלילה תוכנן כך שיינעל
אם הרצועה נמשכת החוצה במהירות
גדולה מדי .במקרה של נעילה ,הנח לרצועה
להיאסף מעט ומשוך את הרצועה החוצה
מחדש באופן אטי ומבוקר.

E142591

 .1הכנס את הלשונית של חגורת הבטיחות
המשולבת כתף/ירכיים לאבזם.
 .2אחוז ברצועת הכתף ומשוך אותה כלפי
מטה עד שכל החגורה נשלפה ממנגנון
הגלילה.
 .3הנח לחגורה להיאסף על-ידי מנגנון
הגלילה .כשהחגורה נגללת תוכל לשמוע
נקישות .הנקישות מציינות שחגורת
הבטיחות פועלת במצב של נעילה
אוטומטית.
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חגורות בטיחות
חגורות בטיחות מתנפחות של
המושבים הקיצוניים מאחור )מושבי
שורה שנייה בלבד  -אם קיימת(

הערה :חגורות הבטיחות האחוריות
המתנפחות מתאימות למרבית מושבי
הבטיחות לתינוקות וילדים וכן למושבי
ההגבהה אם הותקנו כראוי .זאת כיוון שהן
תוכננו להתמלא בגז קר בלחץ נמוך יותר
ובקצב אטי יותר מאשר כריות אוויר רגילות.
לאחר ההתנפחות ,רצועת הכתף של חגורת
הבטיחות נותרת קרה למגע.
חגורות הבטיחות האחוריות המתנפחות
כוללות את הרכיבים הבאים:
•
•

E146363

•

 .1הכנס את הלשונית של חגורת הבטיחות
המשולבת כתף/ירכיים לאבזם.
 .2אחוז ברצועת הכתף ומשוך אותה כלפי
מטה עד שכל החגורה נשלפה ממנגנון
הגלילה.

•

 .3הנח לחגורה להיאסף על-ידי מנגנון
הגלילה .כשהחגורה נגללת תוכל לשמוע
נקישות .הנקישות מציינות שחגורת
הבטיחות פועלת במצב של נעילה
אוטומטית.

כרית מתנפחת שמותקנת ברצועת
הכתף של חגורת הבטיחות.
רצועת מותן של חגורת הבטיחות עם
מצב נעילה אוטומטית.
אותן נורית אזהרה ,יחידת בקרה
אלקטרונית ויחידת אבחון שמשמשות
את חגורות הבטיחות הקדמיות.
חיישני התנגשות שמותקנים בחלקים
שונים של הרכב.

כיצד פועלת המערכת של חגורות
הבטיחות האחוריות המתנפחות?
בשימוש שוטף פועלות חגורות הבטיחות
האחוריות המתנפחות כמו חגורות בטיחות
רגילות.

כיצד לבטל את מצב הנעילה
האוטומטית
נתק את חגורת הבטיחות המשולבת
כתף/ירכיים והנח לה להיאסף עד לסוף
מהלכה .פעולה זו תבטל את מצב הנעילה
האוטומטית ותפעיל את מצב הנעילה
הרגיש לתנועת הרכב )נעילת חירום(.

חגורות בטיחות אחוריות מתנפחות
)אם קיימות(

אזהרה
E146364

אסור לנסות לטפל בעצמך בחגורות
הבטיחות האחוריות המתנפחות,
לתקן אותן או להכניס בהן שינויים.

במקרה של התנגשות בעצמה מספקת
מתנפחת חגורת הבטיחות האחורית
המתנפחת מבפנים.

חגורות הבטיחות האחוריות המתנפחות
מותקנות ברצועות הכתף של מקומות
הישיבה הקיצוניים בשורה השנייה.
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כוונון גובה חגורות הבטיחות
אזהרה
כוונן את גובה חגורת הבטיחות כך
שהרצועה תעבור במרכז הכתף .כוונון
לקוי של חגורת הבטיחות עלול להפחית את
היעילות שלה ולהגדיל את סכנת הפגיעה
הגופנית במקרה של התנגשות.
E146365

לאחר שחגורת הבטיחות התנפחה ,הקוטר
שלה גדל והיא יכולה להעניק הגנה טובה
יותר לנוסע במקום הישיבה מאחור; בהשוואה
לחגורות בטיחות רגילות ,כוחות ההולם
מתפזרים על פני שטח גדול יותר של הגוף .כך
העומס על החזה נמוך יותר והריסון של תנועת
הצוואר והראש של הנוסעים יעיל יותר.

אזהרה

E145664

לאחר שחגורת בטיחות אחורית
מתנפחת הופעלה ,היא לא תוכל
לפעול פעם נוספת .חובה לפנות למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס ,להחלפת המערכת של חגורות
הבטיחות האחוריות המתנפחות.

כוונן את גובה חגורת הכתף כך שהרצועה
תעבור מעל למרכז הכתף.
כדי לכוונן את הגובה של חגורת הכתף:
 .1משוך את הלחצן והחלק את מנגנון כוונון
הגובה כלפי מעלה או כלפי מטה.
 .2הרפה מהלחצן ונסה למשוך את מנגנון
כוונון הגובה כלפי מטה כדי לוודא שהוא
ננעל היטב במקומו.

חגורות הבטיחות האחוריות המתנפחות
תוכננו לפעול במהלך התנגשויות חזיתיות
או כמעט-חזיתיות וכן במקרים מסוימים
של התנגשות צדית או התהפכות .העובדה
שחגורת הבטיחות האחורית המתנפחת לא
התנפחה במקרה התנגשות אינה מעידה
שמשהו לא תקין במערכת .ככל הנראה,
כוחות ההולם לא היו מסוג שמספיק כדי
לגרום להתנפחות.

נורית התראה וצליל התראה
של חגורת הבטיחות
נורית ההתראה של חגורת
בלוח
מאירה
הבטיחות
המכשירים וצליל ההתראה
מושמע אם הנהג אינו חוגר את חגורת
הבטיחות כאשר מערכת ההצתה במצב
מחובר.
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תנאי פעולה
אם...

אז...

חגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה לפני
העברה של מערכת ההצתה למצב מחובר...

נורית ההתראה של חגורת הבטיחות תאיר
במשך  1-2דקות וצליל ההתראה יושמע
במשך  4עד  8שניות.

חגורת הבטיחות של הנהג נחגרת בזמן
שנורית ההתראה מאירה וצליל ההתראה
מושמע...

הנורית תכבה וצליל ההתראה ייפסק.

חגורת הבטיחות של הנהג חגורה לפני העברה
של מערכת ההצתה למצב מחובר...

צליל ההתראה לא יושמע והנורית לא
תאיר.

תזכורת לחגורת בטיחות
™Belt-Minder

מאפיין זה משלים את תפקוד ההתראה של
חגורת הבטיחות ומספק תזכורות נוספות
שבמסגרתן מושמע צליל לסירוגין ,ונורית
ההתראה של חגורת הבטיחות מאירה,
כשיושבים במושב הנהג או במושב הנוסע
הקדמי ולא חוגרים את חגורת הבטיחות.
אם...

אז...

חגורת הבטיחות של הנהג חגורה לפני סיבוב
מתג ההתנעה למצב מחובר או עברו פחות
מ 1-עד  2דקות מרגע בו מתג ההתנעה סובב
למצב מחובר...

התזכורת לחגירת חגורת הבטיחות לא
תופעל.

חגורת הבטיחות של הנהג אינה נחגרת לפני
שהרכב הגיע למהירות נסיעה של  10קמ"ש
לפחות ועברו  1עד  2דקות מהרגע בו מתג
ההתנעה סובב למצב מחובר...

התזכורת לחגירת חגורת הבטיחות
תפעל ― נורית ההתראה של חגורת
הבטיחות תאיר וצליל ההתראה יושמע
במשך  6שניות בכל  25שניות .התראה זו
תחזור לפעול במשך  5דקות בערך או עד
שחוגרים את חגורת הבטיחות.

חגורת הבטיחות של הנהג שוחררה למשך
כדקה אחת בזמן שהרכב נוסע במהירות של
 10קמ"ש לפחות ועברו יותר מ 1-עד  2דקות
מרגע בו מתג ההתנעה סובב למצב מחובר...

התזכורת לחגירת חגורת הבטיחות
תפעל ― נורית ההתראה של חגורת
הבטיחות תאיר וצליל ההתראה יושמע
במשך  6שניות בכל  25שניות .התראה זו
תחזור לפעול במשך  5דקות בערך או עד
שחוגרים את חגורת הבטיחות.
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הפעלה/ביטול פעולה של התזכורת
לחגורת הבטיחות )של הנהג בלבד(

 .4כשנורית ההתראה של חגורת הבטיחות
מאירה ,נעל את הלשונית באבזם חגורת
הבטיחות ושחרר את הנעילה .בתום צעד
 ,4נורית ההתראה של חגורת הבטיחות
תהבהב לאישור.
• אם תפקוד זה היה במצב מופעל,
פעולתו תבוטל.
• אם תפקוד זה היה במצב מבוטל ,הוא
יופעל.

אזהרה
אף שתכנון המערכת מאפשר לבטל
את פעולת התזכורת לחגירת חגורת
הבטיחות ,מערכת זו תוכננה כדי לשפר
את הסיכוי שתהיה חגור בחגורת הבטיחות
ותהיה מוגן במקרה של תאונה .אנו ממליצים
להשאיר את מערכת התזכורת פועלת
עבורך ועבור אחרים שישתמשו ברכב.
אסור להפעיל/לבטל את פעולת המערכת
בזמן נסיעה ,כדי להקטין את סכנת איבוד
השליטה ברכב וגרימת תאונה.

תחזוקה של מושבי בטיחות
לילדים וחגורות בטיחות
בדוק תקופתית את מערכות חגורות
הבטיחות של הרכב ומושב הבטיחות לילד כדי
לוודא שהן פועלות כהלכה ושלא נגרם להן
כל נזק .בדוק את חגורות הבטיחות של הרכב
ושל מושב הבטיחות לילד כדי לוודא שאין בהן
מקומות שחוקים או פרומים ,חתכים ,קרעים
וכו' .במידת הצורך החלף .אחרי התנגשות
חובה לבדוק היטב את כל מכלולי חגורות
הבטיחות של הרכב ,כולל מנגנוני גלילה,
אבזמים ,מכלולי האבזמים של המושבים
הקדמיים ,מכלולי תמיכת האבזמים )מוט
החלקה ,אם קיים( ,מנגנוני כוונון הגובה של
רצועות הכתף )אם קיימים( ,מוביל רצועת
הכתף על גב המושב )אם קיים( ,נקודות
העיגון של מערכת  LATCHונקודות העיגון
של רצועות העיגון העליונות וכן כל קשיחי
ההתקנה שלהם .עיין בהוראות היצרן כדי
לפעול גם על-פי הוראות הבדיקה והתחזוקה
הספציפיות למושב הבטיחות לילד.

הערה :כשמשתמשים במערכת ,MyKey
לא ניתן לבטל את פעולת התזכורת לחגורת
הבטיחות .כמו כן ,אם פעולת התזכורת לחגורת
הבטיחות בוטלה בעבר ,היא תשוב ותופעל
במהלך השימוש במערכת  .MyKeyעיין בנושא
מערכת ) MyKeyעמוד .(60
לפני שתתחיל בביצוע נוהל התכנות ,קרא
בעיון את הצעדים  1עד  4להלן.
כדי להפעיל את המערכת או לבטל פעולתה
פעל באופן הבא:
לפני בחירת מצב הפעולה ודא כי:
• בלם החנייה מופעל.
• תיבת ההילוכים במצב חנייה ).(P
• מערכת ההצתה במצב מנותק.
• כל דלתות הרכב סגורות.
• הנהג אינו חוגר את חגורת הבטיחות.
 .1העבר את מערכת ההצתה למצב
מחובר .אל תתניע את המנוע.
 .2המתן )דקה אחת בערך( עד שנורית
ההתראה של חגורת הבטיחות כבתה.
יש להשלים את ביצוע צעד  3בתוך 30
שניות מרגע שכבתה נורית ההתראה
של חגורת הבטיחות.
 .3נעל את הלשונית באבזם חגורת
הבטיחות ושחרר את הנעילה  3פעמים
רצופות במהירות מתונה ,וסיים
כשהלשונית משוחררת מהנעילה באבזם.
בתום צעד  ,3נורית ההתראה של חגורת
הבטיחות תאיר.

חברת פורד ממליצה להחליף את כל מכלולי
חגורות הבטיחות שהיו בשימוש ברכב שהיה
מעורב בתאונה .עם זאת ,אם ההתנגשות
היתה קלה ,ואצל מתקן מומחה ,מומלץ
מוסך מורשה מטעם דלק מוטורס ,בדקו
ומצאו שלא נגרם כל נזק לחלקים אלה
ושהם ממשיכים לפעול באופן תקין ,אין
צורך להחליפם .חובה לבדוק גם את מכלולי
חגורות הבטיחות שלא היו בשימוש במהלך
התאונה ולהחליפם אם התגלה בהם נזק
כלשהו או שהם אינם פועלים כהלכה.
הקפד לנקות את חגורות הבטיחות בצורה
נכונה .עיין בנושא טיפוח הרכב )עמוד .(348
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הארכת חגורת בטיחות
אזהרה
אנשים המסוגלים להשתמש בחגורת
הבטיחות של הרכב אינם אמורים
להשתמש בהארכה .שימוש שאינו נדרש
עלול לגרום לפציעה חמורה במקרה תאונה.
אסור להשתמש במאריכי חגורת
בטיחות כדי להתקין מושב בטיחות
לילדים.
אסור להשתמש במאריך חגורת
בטיחות עם חגורת בטיחות מתנפחת.
אסור להשתמש במאריכים כדי
לשנות את התאמת החגורה לרוחב
בגוף ,מעל לירכיים או כדי להקל על הגישה
לאבזם חגורת הבטיחות.
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מערכת כריות האוויר נועדה לפעול בשילוב
עם חגורות הבטיחות כדי להעניק לנהג
ולנוסע הקדמי הימני הגנה מפני פציעות
מסוימות בפלג הגוף העליון .כריות האוויר
לא מתנפחות לאט ובעדינות ולכן קיימת
סכנת פציעה מכרית אוויר מתנפחת.

עקרון פעולה
אזהרות
כריות האוויר לא מתנפחות לאט
ובעדינות ,והסכנה הקיימת לפגיעה
גופנית מכרית אוויר מתנפחת היא הגדולה
ביותר בסמוך לחיפויים של מכלולי כריות האוויר.

הערה :בעקבות הפעלה של כרית אוויר אתה
עשוי לשמוע קול נפץ רם ולהבחין בענן של
שיירי אבקה בלתי מזיקים .דבר זה תקין.

כל נוסעי הרכב ,כולל הנהג ,חייבים
תמיד לחגור היטב את חגורות הבטיחות,
גם אם מותקנות ברכב כריות אוויר .אי הקפדה
על חגירה נכונה של חגורות הבטיחות עלולה
להגדיל מאוד את הסכנה לפציעה או מוות.

כריות האוויר מתנפחות במהירות רבה ומיד
לאחר מכן הן קורסות וכל הלחץ משתחרר
מהן .אחרי הפעלת כרית האוויר ניתן בדרך
כלל להבחין בענן אבק דמוי-עשן או בריח
של בעירת החומר שגרם לניפוח הכרית.
ענן האבק יכול להיות עמילן-תירס או
אבקת טלק )לסיכה ושמירה על כרית
האוויר( או תרכובות נתרן שונות )כמו למשל
סודה לאפיה וכו'( שהן תוצר של תהליך
הבעירה הגורם לניפוח כרית האוויר .ייתכן
שהאבק יכיל גם שיירים של מימת הנתרן
)בסיס הנתרן( שעלולים לגרום לגירוי העור
והעיניים; עם זאת ,אף אחד מהשיירים
שבאוויר אינו רעיל.

ככל שניתן ,ילדים עד גיל  12חייבים
לשבת במושב האחורי ולהיות חגורים
בהתקן ריסון בטיחותי המתאים להם .אי
הקפדה על הנחיות אלו עלולה להגדיל מאוד
את הסכנה לפציעה או מוות.
אסור בהחלט להניח את היד על מכלול
כרית האוויר מכיוון שההתנפחות
הפתאומית של כרית האוויר עלולה לגרום
לשברים חמורים ביד או לפגיעות גוף אחרות.
כריות אוויר עלולות להרוג או לפצוע
ילד היושב במושב בטיחות .אסור
בהחלט להציב מושב בטיחות הפונה לאחור
לפני כרית אוויר פעילה .אם אתה חייב
להשתמש במושב בטיחות הפונה לפנים
במושב הקדמי ,הזז את המושב שבו מותקן
מושב הבטיחות לאחור עד לסוף מהלכו.

אף שהמערכת תוכננה לסייע להפחית
פגיעות גופניות חמורות ,היא עלולה לגרום
לפגיעות קטנות בעור הפנים או נפיחות.
בנוסף ,עלול להיגרם איבוד זמני של
כושר השמיעה בשל הרעש המלווה את
ההתנפחות .מכיוון שכריות האוויר חייבות
להתנפח במהירות ובכוח רב קיימת תמיד
סכנה של גרימת מוות או פגיעות חמורות
אחרות כגון שברים ,פגיעות בפנים ובעיניים
או פציעות פנימיות ובמיוחד לנוסעים שאינם
מאובטחים כהלכה בחגורת הבטיחות או
שאינם יושבים כהלכה בזמן ניפוח כרית
האוויר .לכן ,חשוב ביותר שכל הנוסעים יהיו
חגורים כהלכה ויישבו רחוק ככל האפשר
מכרית האוויר תוך שמירה על השליטה
ברכב.

אל תנסה לטפל ,לתקן או לשנות את
מערכת כריות האוויר או את הנתיכים
שלה ,מפני שהתוצאה עלולה להיות פציעה
קשה או מוות .פנה בהקדם האפשרי למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס.
רכיבים מסוימים של מערכת כרית
האוויר מתחממים לאחר הניפוח .כדי
למנוע פציעה ,אל תיגע בהם לאחר הניפוח.

אין צורך בתחזוקה שגרתית של כריות
האוויר.

אם כרית האוויר התנפחה ,היא לא תוכל
לפעול פעם נוספת וחובה להחליף
את המערכת מיד .אם לא מחליפים את כרית
האוויר ,האזור הפתוח ,שלא תוקן ,יגדיל את
סכנת הפציעה במקרה של התנגשות.
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מתג להפעלה וניתוק של כרית
האוויר של הנוסע הקדמי

כריות אוויר לנהג ולנוסע
הקדמי

אזהרות

אזהרות

גם כאשר הרכב מצויד במערכות
ריסון מתקדמות ,הקפד תמיד להסיע
ילדים עד גיל  12במושב האחורי ,כשהם
רתומים כהלכה בהתקני ריסון מתאימים.
אי הקפדה על הנחיות אלו עלולה להגדיל
במידה רבה את הסיכון לפגיעה גופנית
חמורה או מוות.

אין להניח את היד או כל חפץ
שהוא על כרית האוויר .ההתנפחות
הפתאומית של כרית האוויר עלולה לגרום
לשברים חמורים ביד או לפציעות אחרות.
כריות אוויר עלולות להרוג או לפצוע
ילד היושב במושב בטיחות .אסור
בהחלט להציב מושב בטיחות הפונה לאחור
לפני כרית אוויר פעילה .אם אתה חייב
להשתמש במושב בטיחות הפונה לפנים
במושב הקדמי ,הזז את המושב שבו מותקן
מושב הבטיחות לאחור עד לסוף מהלכו.

כרית האוויר של הנוסע הקדמי לא
נועדה להגן על הנוסע שבמקום
הישיבה המרכזי.
הרכב שלך עשוי לכלול מתג
להשבתת כריות האוויר .לפני תחילת
הנסיעה ,הקפד תמיד להתבונן על מצב
המתג כדי לוודא שהוא נכון .אם המתג לא
יהיה במצב הנכון ,יעלה הסיכון לפציעה או
מוות במקרה של תאונה.

E151127

כריות האוויר הקדמיות תוכננו להתנפח
במקרה של תאונה חזיתית או כמעט
חזיתית.
מערכת כריות האוויר הקדמיות של הנהג
והנוסע הקדמי כוללת:
•

E181984

כלי רכב מדגמי
)אם התפקוד קיים(

High-series

המתג להפעלה וניתוק של כרית האוויר של
הנוסע הקדמי כולל נוריות חיווי שמאירות
כדי לציין אם כרית האוויר הקדמית של
הנוסע הקדמי פעילה או מנותקת .נורית
החיווי מותקנת סמוך למרכז לוח המכשירים.

את מכלולי כריות האוויר של הנהג ושל
הנוסע הקדמי.

ומערכת
התנגשות
חיישני
ניטור עם חיווי מוכנות המערכת
לפעולה .עיין בנושא חיישני
התנגשות ונורית חיווי של כרית האוויר
)עמוד .(52

הערה :נוריות החיווי המציינות אם כרית
האוויר של הנוסע הקדמי פעילה או מנותקת
מאירות לפרק זמן קצר כאשר מעבירים
לראשונה את מערכת ההצתה למצב מחובר,
כדי לאשר את תקינותן.
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מחוון מצב כרית האוויר
 : OFFדולק
 : ONכבוי
 : OFFכבוי
 : ONדולק

מצב המתג
) OFFמנותק(
) ONמחובר(

כרית האוויר של הנוסע
מושבתת
מאופשרת

אזהרות
בכלי רכב שמצוידים במושבים
אחוריים ,על ילדים שטרם מלאו
להם  12שנים לנסוע במושב אחורי .הקפד
להשתמש בחגורות הבטיחות ובמערכות
לריסון ילדים בצורה נכונה .אסור להושיב
ילד במושב בטיחות לתינוק הפונה לאחור
במושב הנוסע הקדמי אלא אם הרכב מצויד
במתג להפעלה וניתוק של כרית האוויר
וכרית האוויר של הנוסע הקדמי נותקה .זאת
מפני שהגב של מושב הבטיחות לתינוק
יהיה קרוב מדי לכרית האוויר המתנפחת
והסיכון לפציעה קשה של התינוק כתוצאה
מהתנפחות של כרית האוויר יהיה משמעותי.

E229376

כלי רכב מדגמי
)אם התפקוד קיים(

Low-series

המתג להפעלה וניתוק של כרית האוויר של
הנוסע הקדמי כולל נורית חיווי שמאירה
באופן קבוע כדי להזכיר שכרית האוויר
הקדמית של הנוסע הקדמי מנותקת .נורית
החיווי מותקנת סמוך לרדיו.

מתג ההפעלה והניתוק של כרית האוויר של
הנוסע הקדמי נמצא בתא הכפפות.

הערה :נורית החיווי מאירה לפרק זמן קצר
כאשר מעבירים לראשונה את מערכת ההצתה
למצב מחובר ,כדי לאשר את תקינותה.

ניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי
אזהרות
אם הנורית אינה מאירה כשמתג כרית
האוויר של הנוסע הקדמי נמצא במצב
מנותק ומערכת ההצתה במצב מחובר הבא
את רכבך מיד למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס ,כדי שהמתג של
כרית האוויר של הנוסע הקדמי יטופל.
כדי למנוע הפעלה בלתי מכוונת
של המתג הקפד לשלוף את מפתח
ההצתה מהמתג כאשר המתג במצב
מנותק.

E181522
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כרית האוויר של הנוסע הקדמי תישאר במצב
מנותק עד שתחזור ותאפשר את פעולתה.

 .1הכנס את מפתח ההצתה ,סובב את
המתג למצב מנותק החזק אותו במצב
מנותק בזמן הוצאת המפתח.
 .2כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב
מחובר ,נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של
הנוסע הקדמי מאירה לפרק זמן קצר ,כבית
לרגע ושבה להאיר .זאת כדי לציין שכרית
האוויר של הנוסע הקדמי מנותקת.

החזרת כרית האוויר של הנוסע
הקדמי למצב פעולה
אזהרות
הנוסע הקדמי-ימני תוכננו כך
שיפעלו ביחד עם כריות האוויר
בהתנגשויות מסוגים מסוימים .כשכרית
האוויר מנותקת ,לא רק שכרית האוויר אינה
יכולה להעניק הגנה ,אלא גם יעילותה של
מערכת חגורות הבטיחות נפגעת ,מפני
שהיא תוכננה לפעול ביחד עם כרית האוויר.
ניתוק של כרית האוויר עלול להגביר את
הסיכון לפציעה קשה או מוות במקרה של
תאונה ,אלא אם מדובר בנוסעים העומדים
בקריטריונים לניתוק של כרית האוויר כפי
שנקבעו בתקנות.

E181521

 .1הכנס את מפתח ההצתה וסובב את
המתג למצב מחובר.
 .2נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של
הנוסע הקדמי תאיר לפרק זמן קצר
כשמעבירים את מערכת הצתה למצב
מחובר .זאת כדי לציין שכרית האוויר של
הנוסע הקדמי מוכנה לפעולה.
כרית האוויר של הנוסע הקדמי צריכה להיות
מוכנה תמיד לפעולה )נורית החיווי לניתוק
כרית האוויר של הנוסע הקדמי כבויה( אלא
אם הנוסע עומד בקריטריונים לניתוק של
כרית האוויר כפי שנקבעו בתקנות.

בכלי רכב שמצוידים במושבים
אחוריים ,על ילדים שטרם מלאו
להם  12שנים לנסוע במושב אחורי .הקפד
להשתמש בחגורות הבטיחות ובמערכות
לריסון ילדים בצורה נכונה .אסור להושיב
ילד במושב בטיחות לתינוק הפונה לאחור
במושב הנוסע הקדמי אלא אם הרכב מצויד
במתג להפעלה וניתוק של כרית האוויר
וכרית האוויר של הנוסע הקדמי נותקה .זאת
מפני שהגב של מושב הבטיחות לתינוק
יהיה קרוב מדי לכרית האוויר המתנפחת
והסיכון לפציעה קשה של התינוק כתוצאה
מהתנפחות של כרית האוויר יהיה משמעותי.

כאשר כרית האוויר מוכנה לפעולה ,מרבית
הנהגים והנוסעים בטוחים הרבה יותר
מאשר כשהיא מנותקת .כדי שכריות האוויר
יוכלו לפעול כהלכה ולהגן על חיי הנהג
והנוסעים ,הן מתנפחות בעצמה רבה ואף
קטלנית במקרים מסוימים  -במיוחד אם
הנוסע הקדמי אינו חוגר כהלכה את חגורת
הבטיחות .הדרך היעילה ביותר לצמצם
פציעות מיותרות כתוצאה מהתנפחות
של כרית האוויר ,מבלי לפגוע בבטיחות
הכוללת של הרכב ,היא לוודא שכל הנוסעים
חוגרים כהלכה את חגורות הבטיחות,
במיוחד במושב הקדמי .כך אפשר ליהנות
מיתרונות ההגנה של חגורות הבטיחות
ולאפשר לכריות האוויר להעניק את ההגנה
הנוספת שהן אמורות להעניק .אם תבחר
לנתק את כרית האוויר ,תפסיד את ההגנה

אם נורית החיווי לניתוק כרית האוויר
של הנוסע הקדמי מאירה כשמתג
כרית האוויר של הנוסע הקדמי במצב של
מוכנות לפעולה ) (ONומערכת ההצתה
במצב מחובר ,דאג שמתג כרית האוויר
של הנוסע הקדמי יטופל מיד אצל מתקן
מומחה ,מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס.
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• הרכב אינו מצויד במושב אחורי.
• המושב האחורי של הרכב קטן מכדי
להכיל מושב בטיחות לתינוק הפונה
לאחור.
• הרופא של התינוק קבע שבשל מצבו
הרפואי חובה להסיע את התינוק במושב
הקדמי ,כדי שהנהג יוכל לעקוב כל העת
אחר מצבו.
 .2ילד בגילאי שנה עד  .12כאשר חייבים
להסיע ילד בגילאי שנה עד  12במושב הנוסע
הקדמי בשל אחת הסיבות הבאות:

המשמעותית שכרית האוויר יכולה להעניק,
וגם תפגע ביעילות של חגורות הבטיחות,
מפני שבכלי רכב מודרניים הן תוכננו לפעול
כמערכת בטיחות ביחד עם כריות האוויר.

קריטריונים לניתוק על פי רשות
הבטיחות בדרכים הלאומית
האמריקאית ) ,NHTSAמלבד קנדה(
אזהרה
המושבים של הנהג והנוסע הקדמי-
ימני ברכב זה מצוידים בחגורות
בטיחות מיוחדות לספיגת אנרגיה .חגורות
בטיחות אלה תוכננו במיוחד לפעולה עם
כריות האוויר וביחד עמן הן מצמצמות את
הסיכון לפציעה במקרה של תאונה .חגורות
הבטיחות לספיגת אנרגיה תוכננו לשחרר
רצועה באורך רב יותר בתאונות מסוימות
כדי להפחית את העומס על החזה של
הנוסע ולצמצם את הסיכון לשברים ופציעות
פנימיות .כאשר מתג כרית האוויר של הנוסע
הקדמי במצב מנותק ,עלול הנוסע החגור
לנוע קדימה במקרה של תאונה ולהסתכן
בפציעה קשה ואף במוות .הסיכון גדל ככל
שהתאונה קשה יותר וככל שמשקלו של
הנוסע גדול יותר .הקפד לאפשר את הפעולה
של כרית האוויר עבור כל נוסע שאינו עומד
בקריטריונים לניתוק על פי רשות הבטיחות
בדרכים הלאומית האמריקאית ).(NHTSA

• הרכב אינו מצויד במושב אחורי.
• למרות שבדרך כלל יושבים ילדים בגילאי
שנה עד  12במושב)ים( האחורי)ים(,
הרי שבנסיעה זו אין מקום עבור הילד
במושב)ים( האחורי)ים( של הרכב.
• הרופא של הילד קבע שבשל מצבו
הרפואי חובה להסיע את הילד במושב
הקדמי ,כדי שהנהג יוכל לעקוב כל העת
אחר מצבו.
 .3מצב רפואי .כאשר חייבים להסיע במושב
הנוסע הקדמי אדם שעקב מצבו הרפואי ,על
פי הרופא שלו:
•
•

 .1תינוק .כאשר חייבים להסיע תינוק )בן
פחות משנה( במושב הנוסע הקדמי בשל
אחת הסיבות הבאות:
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כרית האוויר של הנוסע הקדמי עלולה
לסכן אותו במיוחד.
הנזק הפוטנציאלי במקרה של תאונה
כתוצאה מההתנפחות של כרית האוויר
עולה על הנזק הפוטנציאלי מחבטה
של הנוסע ,למרות שהוא חגור ,בלוח
המכשירים או בשמשה הקדמית
כתוצאה מניתוק של כרית האוויר.

מערכות בטיחות משלימות
ילדים וכריות אוויר

כוונון נכון של מושבי הנהג
והנוסע הקדמי

אזהרות

אזהרה

כריות אוויר עלולות להרוג או לפצוע
ילד היושב במושב בטיחות .אסור
בהחלט להציב מושב בטיחות הפונה לאחור
לפני כרית אוויר פעילה .אם אתה חייב
להשתמש במושב בטיחות הפונה לפנים
במושב הקדמי ,הזז את מושב הנוסע הקדמי
לאחור עד לסוף מהלכו.

הרשות הלאומית האמריקאית
לבטיחות בדרכים ) (NHTSAממליצה
לשמור על מרחק בטיחות של  25ס"מ
לפחות בין כרית האוויר לבין החזה של הנהג.
כדי למקם את עצמך טוב יותר ולהרחיק את
גופך מכרית האוויר:
• הרחק את המושב לאחור ככל שניתן
תוך הקפדה על יכולת הפעלה נוחה של
הדוושות.
• הטה את גב המושב מעט לאחור )דרגה
אחת או שתיים( מהמצב הזקוף.
לאחר שכל היושבים ברכב כווננו את
המושבים שלהם וחגרו את חגורות הבטיחות,
חשוב שהם ימשיכו לשבת בתנוחה הנכונה.
תנוחת הישיבה הנכונה היא זקופה ,כאשר
הגו צמוד לגב המושב ,פלג הגוף התחתון
נמצא במרכז כרית המושב והרגליים
פשוטות לפנים בנוחות על הרצפה .ישיבה
בתנוחה לא נכונה עלולה להגביר את הסיכוי
של פציעה במקרה של התנגשות .לדוגמה,
אם הנוסע "נמרח" ,שוכב ,מסתובב הצדה,
יושב בחלק הקדמי של המושב ,רוכן לפנים
או הצדה ,או יושב עם רגל אחת או שתיים
למעלה ,הוא מגדיל במידה משמעותית את
הסיכון לפציעה במקרה של התנגשות.

E142846

ילדים הנוסעים ברכב חייבים תמיד להיות
חגורים בהתקן בטיחות מתאים .ניתוח
סטטיסטי של נתוני תאונות מראה בבירור
שילדים בטוחים יותר כשהם רתומים כהלכה
במושבים האחוריים בהשוואה לישיבה
במושב הקדמי .אי-ציות להוראות אלה
עלול להגביר את סכנת הפגיעה במקרה של
התנגשות.
אם שני מבוגרים וילד יושבים ברכב עם תא
רגיל ,יש לחגור את הילד בהתקן בטיחות
מתאים במושב הקדמי-מרכזי ,אלא אם
הדבר יפריע לנהיגה ברכב .כך ייהנו כל
הנוסעים מהגנה של חגורת הבטיחות
המשולב ירכיים/כתף ,בעוד שהמבוגרים
ייהנו מההגנה של כריות האוויר .ילד או תינוק
שחגור בהתקן בטיחות מתאים במושב
הקדמי-מרכזי אמור להיות מוגן מפני סכנה
של פציעה קשה מכריות האוויר.
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מערכות בטיחות משלימות
כריות אוויר צדיות

כריות האוויר הצדיות מותקנות בצד הקיצוני
של גב המושבים הקדמיים .בהתנגשויות
צדיות מסוימות ,כרית האוויר בצד הנפגע
תתנפח .כרית האוויר תוכננה להתנפח
במרווח שבין חיפוי הדלת לבין היושב ברכב,
כדי להגביר עוד יותר את ההגנה המוענקת
ליושבי הרכב בהתנגשויות צדיות.

אזהרות
אסור להניח חפצים או להתקין ציוד
על או בקרבת כיסויי כריות האוויר
הנמצאים בחלק הצדי של גב המושבים
)הקדמיים( ,או באזורים של המושבים
הקדמיים שעשויים לבוא במגע עם כריות
האוויר כשהן מתנפחות .אי ציות להנחיות
אלה עלול להגדיל את הסיכון של פציעה
במקרה של התנגשות.
אסור להשתמש בכיסויי מושבים.
השימוש בכיסויי מושבים עלול למנוע
את הפעלת כרית האוויר הצדית ולהגביר את
הסיכון לפציעה במקרה של תאונה.
אסור להשעין את הראש על דלת
הרכב .כרית האוויר הצדית עלולה
לגרום לפציעה כשהיא מתנפחת מתוך
החלק הצדי של גב המושב.
אסור לנסות לטפל ,לתקן או לשנות
את כריות האוויר ,את הנתיכים שלהן או
את הריפוד של מושב המכיל כרית אוויר ,מפני
שאתה עלול להיפצע פציעה קשה או להיהרג.
פנה בהקדם האפשרי למתקן מומחה ,מומלץ
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
אם כרית האוויר הצדית התנפחה,
היא לא תוכל לפעול פעם נוספת.
הבא את הרכב למתקן מומחה ,מומלץ
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס ,לבדיקה
וטיפול במערכת כריות הצד )כולל המושב(.
אם לא מחליפים את כרית האוויר ,האזור
הפתוח ,שלא תוקן ,יגדיל את סכנת הפציעה
במקרה של התנגשות.

E152533

מערכת כריות האוויר הצדיות כוללת את
המרכיבים הבאים:
•
•

תווית או תבליט על חיפוי הצד המציינים
שמותקנות ברכבך כריות אוויר צדיות.
כריות אוויר צדיות המותקנות בגב של
מושבי הנהג והנוסע הקדמי.

חיישני התנגשות ומערכת
ניטור עם חיווי מוכנות המערכת
לפעולה .עיין בנושא חיישני
התנגשות ונורית חיווי של כריות האוויר
)עמוד .(52
התכנון והפיתוח של מערכת כריות האוויר
הצדיות כללו נהלי בחינה מומלצים שפותחו
על-ידי קבוצה של מומחי בטיחות ברכב
הידועה בשם קבוצת העבודה הטכנית של
כריות האוויר הצדיות )Side Airbag Technical
 .(Working Groupנהלי בחינה מומלצים אלה
מסייעים להפחית את הסיכון של פציעה
הקשורה לניפוח כריות האוויר הצדיות.
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מערכות בטיחות משלימות
מערכת וילונות הצד המתנפחים תוכננה
להתנפח רק בהתנגשויות צדיות מסוימות או
כאשר חיישן ההתהפכות מגלה שיש סבירות
מסוימת שהרכב יתהפך .וילונות הצד
המתנפחים מחוברים ללוח המתכת של
קורות הצד של הגג ,מאחורי חיפוי התקרה,
לאורך כל צדו של הרכב .בהתנגשויות צדיות
מסוימות או התהפכות מופעלת מערכת
וילונות הצד המתנפחים ,ללא קשר לתפוסת
המושבים .מערכת וילונות הצד המתנפחים
תוכננה להתנפח במרווח שבין לוח הדלת
לבין היושב ברכב כדי להגביר עוד יותר את
ההגנה המוענקת ליושבי הרכב במקרים של
התנגשויות צדיות או התהפכות.

וילונות צד מתנפחים
)™(Safety Canopy
אזהרות
אסור להניח חפצים או להתקין ציוד
על או בקרבת חיפוי התקרה מעל
הדלתות שעשוי לבוא במגע עם וילונות
הצד המתנפחים כשהם מתנפחים .אי ציות
להנחיות אלה עלול להגדיל את הסיכון של
פציעה במקרה של התנגשות.
אסור להשעין את הראש על דלת
הרכב .וילונות הצד המתנפחים
עלולים לגרום לפציעה כשהם מתנפחים
מתוך חיפוי התקרה.
אסור לנסות לטפל ,לתקן או לשנות
את מערכת וילונות הצד המתנפחים,
את הנתיכים שלהם ,את חיפוי עמודי  B ,Aאו
 Cאו את חיפוי התקרה ברכב הכולל וילונות
צד מתנפחים ,מפני שאתה עלול להיפצע
פציעה קשה או להיהרג .פנה בהקדם
האפשרי למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.
כל נוסעי הרכב ,כולל הנהג ,חייבים
תמיד לחגור היטב את חגורות
הבטיחות ,גם אם הרכב מצויד בכריות אוויר
ווילונות צד מתנפחים .אי הקפדה על חגירה
נכונה של חגורות הבטיחות עלולה להגביר
את הסכנה לפציעה קשה או מוות.

E75004

מערכת כריות האוויר הצדיות כוללת את
המרכיבים הבאים:
• וילונות צד מתנפחים המותקנים מאחורי
חיפויי התקרה מעל חלונות הצד מלפנים
ומאחור ,המזוהים על-ידי תווית או כיתוב
על חיפוי התקרה או עמוד הגג.
• חיפוי תקרה גמיש שמתוכנן להיפתח
מעל הדלתות הצדיות כדי לאפשר את
ניפוח וילונות הצד המתנפחים.
חיישני התנגשות ומערכת
ניטור עם חיווי מוכנות המערכת
לפעולה .עיין בנושא חיישני
התנגשות ונורית חיווי של כריות האוויר
)עמוד .(52

כדי להפחית את הסכנה של פציעה,
אסור לחסום או להניח חפצים
במסלול הניפוח של וילונות הצד המתנפחים.
אם וילונות הצד המתנפחים התנפחו,
הם לא יוכלו לפעול פעם נוספת.
הבא את הרכב למתקן מומחה ,מומלץ
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס לבדיקה
וטיפול במערכת וילונות הצד המתנפחים
)כולל החיפויים של עמודים  B ,Aו C-וחיפוי
התקרה( .אם לא מחליפים את מערכת
וילונות הצד המתנפחים ,הדבר יגדיל את
הסכנה של פציעה במקרה של התנגשות.
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מערכות בטיחות משלימות
יש להסיע ילדים בגיל  12ומטה במושב
האחורי כשהם מרוסנים כהלכה במושבים
האחוריים .מערכת וילונות הצד המתנפחים
לא תפריע לילדים המרוסנים באמצעות
מושב בטיחות לילד או מושב הגבהה
שהותקנו כראוי ,משום שהיא מתוכננת
להתנפח כלפי מטה מכיוון חיפוי התקרה
שמעל הדלתות ,לאורך פתחי החלונות
הצדיים.

יחידת הבקרה של מערכות הריסון גם
מנטרת את מצב המוכנות לפעולה של
התקני הבטיחות הנ"ל וכן את חיישני
ההתנגשות והתפוסה .מצב המוכנות
לפעולה של מערכת הבטיחות מצויין על-
ידי נורית התראה בלוח המחוונים או על-ידי
צליל גיבוי אם נורית ההתראה אינה תקינה.
עיין בנושא לוח מחוונים )עמוד  .(101אין
צורך בתחזוקה שגרתית של כריות האוויר.

התכנון והפיתוח של מערכת וילונות הצד
המתנפחים כללו נהלי בחינה מומלצים
שפותחו על-ידי קבוצה של מומחי בטיחות
ברכב הידועה בשם קבוצת העבודה הטכנית
של כריות האוויר הצדיות )Side Airbag
 .(Technical Working Groupנהלי בחינה
מומלצים אלה מסייעים להפחית את הסיכון
של פציעה הקשורה לניפוח כריות האוויר
הצדיות )כולל וילונות הצד המתנפחים(.

במקרה של תקלה כלשהי במערכת תופיע
אחת או יותר מההתראות הבאות:
נורית מוכנות לפעולה לא תאיר
מיד לאחר שמעבירים את
מערכת ההצתה למצב מחובר.
• נורית מוכנות לפעולה תהבהב או
תמשיך להאיר.
• סדרה של חמישה צפצופים קצרים
תישמע .סדרת צפצופים זו תושמע
במחזוריות מפעם לפעם עד לתיקון
הבעיה ,נורית החיווי או שניהם.
אם אחד מסימני התקלה מופיע ,גם אם
לסירוגין ,הבא מיד את רכבך למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס,
לבדיקת מערכת כריות האוויר .אם המערכת
לא תיבדק ולא תטופל ייתכן שהיא לא תפעל
כהלכה במקרה של התנגשות.

חיישני התנגשות ונורית חיווי
של כריות האוויר
אזהרה
ביצוע שינוי כלשהו בחזית הרכב
)כולל שלדה ,פגוש ,חלקו הקדמי
של מבנה המרכב וטבעות הגרירה( עלול
להשפיע על הביצועים של מערכת כריות
האוויר ולהגדיל את סכנת הפגיעה הגופנית.
אסור בהחלט לבצע שינוי כלשהו בחזית
הרכב.
ברכבך מותקנת שורה של חיישני התנגשות
ותפוסה המספקים מידע ליחידת בקרה
של מערכות הריסון המפעילות את מותחני
הקדם של חגורות הבטיחות של המושבים
הקדמיים ,את כרית האוויר של הנהג,
את כרית האוויר של הנוסע הקדמי ,את
כריות האוויר הצדיות המותקנות במושבים
הקדמיים ואת וילונות הצד המתנפחים
)® .(Safety Canopyבהתאם לסוג התאונה
)התנגשות חזיתית ,התנגשות צדית או
התהפכות( ,יחידת הבקרה של מערכות
הריסון מפעילה את התקני הבטיחות
המתאימים.
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העובדה שמותחני הקדם של חגורות
הבטיחות או כריות האוויר הקדמיות לא
הופעלו עבור הנוסעים בשני המושבים
הקדמיים במקרה התנגשות אינה מעידה
שמשהו לא תקין במערכת .המשמעות היא
שיחידת הבקרה של מערכות הריסון קבעה
כי תנאי ההתנגשות )חומרת ההתנגשות,
השימוש בחגורת הבטיחות וכו'( לא היו
מתאימים להפעלה של התקני בטיחות אלו.
•

•

•

•

כריות האוויר הקדמיות תוכננו לפעול
רק בתאונות חזיתיות או כמעט חזיתיות
)ולא בהתהפכות ,בהתנגשות צדית או
בהתנגשות מאחור( אלא אם ההתנגשות
יוצרת תאוטה אורכית בעצמה מספקת.
מותחני הקדם של חגורות הבטיחות
תוכננו לפעול במהלך התנגשויות
חזיתיות או כמעט חזיתיות וכן בעקבות
התנגשויות צדיות או התהפכויות.
כריות האוויר הצדיות תוכננו להתנפח
בהתנגשויות צדיות מסוימות .כריות
האוויר הצדיות עשויות להתנפח
בהתנגשויות מסוגים אחרים אם הן
גורמות לתאוטה רוחבית או עיוות
בעצמה מספיקה.
וילונות הצד המתנפחים תוכננו להתנפח
בהתנגשויות צדיות מסוימות או במקרי
התהפכות .וילונות הצד המתנפחים
עשויים לפעול בהתנגשויות מסוגים
אחרים אם הן גורמות לתאוטה רוחבית
או עיוות בעצמה מספיקה או לסבירות
מסוימת של התהפכות.

סילוק כריות אוויר
פנה בהקדם האפשרי למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
סילוק כריות האוויר חייב להתבצע על-ידי
טכנאי מוסמך.
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גישה חכמה

מידע כללי על אודות תדרי רדיו

המערכת עושה שימוש באותות של תדר
רדיו ) (RFכדי לבצע את התקשורת עם
הרכב ולאשר לרכב לשחרר את הנעילה
כאשר אחד התנאים הבאים מתקיים:

התקן זה תואם לחלק  15של כללי FCC
ולפטור מרישיון לפי תקן  RSSשל התעשייה
הקנדית ) .(Industry Canadaההפעלה
תיעשה בכפוף לשני התנאים הבאים(1) :
אסור להתקן לגרום להפרעה מזיקה ,ו,(2)-
התקן זה חייב לספוג כל הפרעה שתיקלט,
כולל הפרעה שעלולה לגרום להפעלה לא
רצויה.

• נגעת בחלק הפנימי של ידית דלת הנהג
או דלת הנוסע הקדמי כשאתה בתחום
של עד  1מטר ממפתח גישה חכם.
• לחצת על לחצן שחרור הדלת האחורית
המתרוממת.
• לוחצים על לחצן בשלט-רחוק.
במקרה של הפרעות חזקות בתדר רדיו
בקרבת הרכב או אם הסוללה של השלט-
רחוק חלשה ,ייתכן שיהיה צורך לשחרר
את נעילת הדלת שלך באופן מכני .במצב
זה תוכל להשתמש בלהב המפתח המכני
המותקן במפתח החכם שלך לפתיחת דלת
הנהג .לקבלת מידע נוסף ,עיין בנושא שלט
רחוק להלן.

הערה :שינויים או שיפורים שלא אושרו
במפורש על ידי הגורם שאחראי לתאימות
עלולים לגרום לביטול האישור שניתן למשתמש
להפעיל את הציוד .המונח " "IC:לפני מספר
אישור האלחוט רק מציין כי ההתקן עמד
במפרטים הטכניים של התעשייה הקנדית
).(Industry Canada
טווח הפעולה האופייני של השלט-רחוק הוא
כ 10-מטרים .בכלי רכב שמצוידים במערכת
התנעה מרחוק הטווח גדול יותר .התנאים
הבאים עשויים לצמצם את טווח הפעולה:

שלט-רחוק

• תנאי מזג האוויר
• משדרי רדיו קרובים
• מבנים סביב הרכב
• כלי רכב אחרים החונים ליד הרכב
תדר הרדיו שמשמש את השלט-רחוק יכול
להיות גם בשימוש של משדרי רדיו אחרים
לטווח קצר )למשל :רדיו חובבים ,ציוד רפואי,
אוזניות אלחוטיות ,יחידות שלט-רחוק
אחרות או מערכות אזעקה( .במקרה של
הפרעות בתדר ,לא תוכל להשתמש בשלט-
רחוק .במקרה זה ,נעל את הדלתות או
שחרר את נעילתן באמצעות המפתח.

שלט-רחוק משולב בראש המפתח
)אם קיים(
השתמש בלהב המפתח להתנעת המנוע
ולנעילת/שחרור נעילת דלת הנהג מחוץ
לרכב .חלק המשדר מתפקד בתור השלט-
רחוק.

הערה :ודא שהרכב נעול לפני שתשאיר אותו
ללא השגחה.
הערה :אם אתה נמצא בטווח המתאים,
השלט-רחוק יפעל בעקבות כל לחיצה לא
מכוונת על כל לחצן.

E191532

לחץ על הלחצן כדי לשחרר את להב
המפתח .לחץ והחזק את הלחצן כדי לקפל
את הלהב חזרה פנימה כאשר אינו בשימוש.
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E151795

הערה :למפתחות שקיבלת צמודה תווית
ביטחון ובה מידע חשוב הנוגע להוראות שכפול
למפתח הרכב .מומלץ לשמור את התווית
במקום בטוח ,כדי שניתן יהיה להשתמש בה
בשעת הצורך.

מפתח חכם )אם קיים(
E226462

לחץ על לחצן השחרור ומשוך את להב
המפתח החוצה.

E151795

הערה :למפתחות שקיבלת צמודה תווית
ביטחון ובה מידע חשוב הנוגע להוראות שכפול
למפתח הרכב .מומלץ לשמור את התווית
במקום בטוח ,כדי שניתן יהיה להשתמש בה
בשעת הצורך.

E226461

המפתחות החכמים מפעילים את מערכת
הנעילה המרכזית וכן את מערכת ההתנעה
מרחוק .מפתח חכם חייב להימצא בתוך
הרכב כדי שיהיה אפשר להפעיל את מערכת
ההתנעה בלחיצת כפתור.

החלפת הסוללה
הערה :סלק את סוללות המשדר על-פי
הוראות החוק והתקנות התקפות לשמירה על
איכות הסביבה.

להב מפתח נשלף

הערה :אל תמרח כל שומן שהוא על מגעי
הסוללה או על פני המשטח האחורי של הלוח
המודפס של השלט-רחוק.

המפתח החכם מכיל גם להב של מפתח
מכני רגיל ,המאפשר את פתיחת הנעילה
של הרכב.

הערה :החלפת הסוללה לא תמחק את תכנות
המפתח ותבטל את הצימוד שלו אל הרכב.
הוא אמור לפעול באופן רגיל אחרי החלפת
הסוללה.
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כשהסוללה של השלט-רחוק עומדת
להתרוקן ,מופיעה הודעה בצג המידע .עיין
בנושא מידע כללי )עמוד .(110

שלט רחוק משולב בראש המפתח
יחידת השלט-רחוק משתמשת בסוללת
כפתור  3וולט מסוג ליתיום מס'  CR2032או
שוות-ערך.
לפני תחילת הנוהל ,לחץ על לחצן השחרור
ושחרר את להב המפתח.

E151800

הערה :היזהר שלא לגעת עם המברג במגעי
הסוללה או בלוח של המעגל המודפס.
 .4הכנס כלי מתאים ,דוגמת מברג ,באופן
המתואר באיור כדי לשחרר את הסוללה.

E191533

 .1הכנס כלי מתאים ,דוגמת מברג ,באופן
המתואר באיור ודחוף בעדינות את
התפס.
 .2לחץ על התפס כלפי מטה כדי לשחרר
את כיסוי הסוללה.

E151801

 .5הסר את הסוללה.
 .6התקן סוללה חדשה כשהקוטב החיובי +
פונה כלפי מעלה.
 .7התקן את כיסוי הסוללה בחזרה במקומו.

מפתח חכם
היחידה של השלט-רחוק כוללת סוללת
ליתיום אחת בצורת מטבע ובמתח של
שלושה וולט ,מסוג  CR2032או שווה ערך.
E151799

 .3הסר בזהירות את הכיסוי.
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E218402

E226462

 .3הכנס כלי מתאים ,דוגמת מברג ,באופן
המתואר באיור והסר בזהירות את
הסוללה.
 .4התקן סוללה חדשה כשהקוטב החיובי +
פונה כלפי מעלה.
 .5התקן את כיסוי הסוללה בחזרה במקומו
והתקן את להב המפתח.

 .1לחץ על לחצן השחרור ומשוך את להב
המפתח החוצה.

מערכת זיכרון )אם קיימת(
ניתן להשתמש בשלט-רחוק כדי להפעיל
כוונונים שנקבעו בזיכרון.
לחץ על לחצן שחרור הנעילה בשלט-רחוק
כדי להפעיל את הכוונונים שנקבעו בזיכרון.
אם מפעילים את האפשרות לכניסה ויציאה
נוחות ,המושב יעבור קודם כל למצב של
כניסה נוחה .המושב ינוע לכוונון שנקבע
בזיכרון עבור הנהג לאחר שמכניסים את
המפתח למתג ההצתה.

קישור של מצב כוונון קבוע מראש
לשלט רחוק המשולב בראש
המפתח

E218401

עיין בנושא תפקוד זיכרון )עמוד .(157

 .2סובב מטבע דק בחריץ המוסתר מאחורי
חריץ מפתח הגיבוי,
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איתור הרכב

מערכת ההתנעה מרחוק לא תפעל אם:
• מערכת ההצתה במצב מחובר
• מערכת האזעקה המקורית )אם קיימת(
הופעלה
• אפשרות ההתנעה מרחוק בוטלה
• מכסה תא המנוע פתוח
• תיבת ההילוכים אינה במצב P
• מתח מצבר הרכב נמוך מדי
• נורית החיווי "טפל במערכות מנוע
בהקדם" מאירה.
נורית חיווי בשלט-רחוק )אם קיימת(

לחץ על הלחצן פעמיים בתוך
שלוש שניות .הצופר יצפור
 E138623ומהבהבי הפנייה יהבהבו .לצורך
איתור הרכב מומלץ להפעיל אפשרות זו ולא
את אזעקת המצוקה.

הפעלת אזעקת מצוקה
לחץ על הלחצן כדי להפעיל
את אזעקת המצוקה .לחץ על
 E138624הלחצן לחיצה נוספת או העבר
את מערכת ההצתה למצב מחובר כדי לבטל
את ההפעלה.

נורית החיווי הקבועה בשלט רחוק מציינת
את מצב ההתנעה או ההדממה מרחוק.

הערה :אזעקת המצוקה תפעל רק אם
מערכת ההצתה במצב מנותק.

נורית חיווי
מאירה בצבע
ירוק.

התנעה מרחוק )אם קיימת(
אזהרה
כדי למנוע חדירת גזי פליטה לחלל
הרכב ,אל תשתמש באפשרות
ההתנעה מרחוק כשרכבך חונה במקום סגור
או במקומות שאינם מאווררים היטב.

מאירה בצבע
אדום.

הערה :אל תשתמש באפשרות ההתנעה
מרחוק כשמפלס הדלק ברכבך נמוך.
E138625

מהבהבת בצבע
אדום.

משדר השלט רחוק שלך כולל
לחצן התנעה מרחוק.

מהבהבת בצבע
ירוק.

בעזרת תפקוד זה אפשר להתניע את המנוע
מחוץ לרכב .למערכת ההתנעה מרחוק יש
טווח פעולה מוגדל.

מצב
ההתנעה מרחוק או
הארכת משך פעולת
המנוע הושלמו
בהצלחה.
ההדממה הושלמה
בהצלחה; המנוע
דומם.
ההתנעה או ההדממה
מרחוק לא הושלמו
בהצלחה.
המערכת ממתינה
לעדכון המצב.

התנעת המנוע מרחוק
הערה :כל אחת מהלחיצות על הלחצנים
חייבת להתבצע בתוך שלוש שניות מהלחיצה
הבאה ו/או הקודמת.

בכלי רכב בעלי מערכת בקרת אקלים
ניתן להגדיר מראש את אופן הפעולה של
המערכת כך שתופעל מיד עם התנעת
הרכב .עיין בנושא בקרת אקלים )עמוד .(146
מערכת בקרת אקלים ידנית תפעל בהתאם
לכוונונים שהיו תקפים כשהמערכת כובתה.
במקומות רבים נאסרת הפעלת הרכב
בהתנעה מרחוק .בדוק את הוראות החוק
המקומי המפרטות דרישות מיוחדות ביחס
למערכות התנעה מרחוק.

E138626
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יש להמתין לפחות חמש שניות לאחר
הדממה לפני ששבים ומורים על התנעה
נוספת מרחוק.

תווית ההתנעה מרחוק שעל המשדר
מפרטת את נוהל התנעת המנוע.
כדי להתניע את המנוע בעזרת ההתנעה
מרחוק:

הפסקת פעולת המנוע אחרי שימוש
באפשרות של ההתנעה מרחוק

 .1לחץ על לחצן הנעילה.
 .2לחץ שתי לחיצות על לחצן ההתנעה
מרחוק .הפנסים החיצוניים יהבהבו
פעמיים.
אלא אם מצב התנעה שקטה פועל ,אם
המערכת אינה מצליחה להתניע ,הצופר
ישמיע צפירת התרעה .מצב התנעה שקטה
מרחוק יפעיל את מניפת המפוח במהירות
נמוכה יותר ,כדי להפחית את הרעש .ניתן
להפעיל או להשבית את המצב דרך תצוגת
המידע .עיין בנושא מידע כללי )עמוד .(110

ניתן לבטל או לאפשר את פעולת מערכת
ההתנעה מרחוק באמצעות מרכז ההודעות.
עיין בנושא מידע כללי )עמוד .(110

הערה :אם לא תפעל בהתאם לסדר הפעולות
לעיל הרכב שלך לא יותנע מרחוק ,מהבהבי
הפנייה לא יהבהבו פעמיים והצופר לא יצפור.

החלפת מפתח או שלט רחוק
שאבד

הערה :אם הרכב שהותנע מרחוק מצויד
בשלט רחוק משולב בראש המפתח ,עליך
להעביר את מערכת ההצתה למצב מחובר
לפני התחלת הנסיעה .אם הרכב מצויד במשדר
מערכת גישה חכמה ,לפני התחלת הנסיעה יש
ללחוץ על דוושת הבלם.
במהלך הפעלת ההתנעה מרחוק לא יפעלו
החלונות החשמליים ,והרדיו לא יופעל באופן
אוטומטי.
פנסי החנייה ימשיכו להאיר והמנוע יפעל
למשך  10 ,5או  15דקות ,על-פי אופן
התכנות של המערכת.

ניתן לרכוש מפתחות נוספים ,או יחידות
נוספות של שלט-רחוק ,במוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס .במוסך יכולים לתכנת
את יחידות השלט-רחוק עבור רכבך .עיין
בנושא מערכת פסיבית למניעת גניבה
)עמוד .(73

E138625

לחץ על הלחצן לחיצה אחת.
פנסי החנייה יכבו.

ייתכן שיהיה עליך להימצא במקום קרוב יותר
אל הרכב מאשר בשעת הפעלת ההתנעה
מרחוק בגלל הסטת האותות מהקרקע
והרעש הנוסף הנגרם על-ידי המנוע הפועל.

הארכת משך פעולת המנוע
על מנת להאריך את פעולת המנוע למשך
פרק זמן נוסף של התנעה מרחוק ,חזור על
צעדים  1ו 2-כשהמנוע עדיין פועל .אם נקבע
משך פעולה של  10דקות ,משך הפעולה
יוארך ב 10-דקות נוספות .כך למשל ,אם
המנוע פעל לאחר ההתנעה מרחוק במשך
חמש דקות ,המנוע ימשיך לפעול במשך 20
דקות בסך הכל .ניתן להאריך את פעולת
המנוע בהתנעה מרחוק עד למקסימום של
 35דקות.
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עקרון פעולה

הגדרות סטנדרטיות

מערכת  MyKeyמאפשרת לך לתכנת
במפתחות מצב נהיגה מיוחד ומוגבל כדי
לעודד הרגלי נהיגה טובים .אפשר לתכנת
את המצב המיוחד בכל המפתחות של
הרכב ,מלבד מפתח אחד .מפתחות שלא
תוכנתו מכונים מפתח מנהל או מפתח
ניהול.
ניתן להשתמש במפתחות מנהל כדי:
• ליצור מפתחות  MyKeyעם מצב נהיגה
מיוחד ומוגבל.
• לתכנת הגדרות מסוימות של מערכת
.MyKey
• לבטל את כל ההגדרות של מפתחות
.MyKey
לאחר שמתכנתים מפתח  ,MyKeyאפשר
לגשת לפריטי המידע הבאים בצג המידע:
• כמה מפתחות מנהל וכמה מפתחות
 MyKeyתוכנתו עבור הרכב.
• המרחק הכולל שנסע הרכב תוך שימוש
במפתח .MyKey
הערה :כל מפתחות  MyKeyמתוכנתים לאותן
הגדרות .לא ניתן לתכנת אותם בנפרד.

לא כל רכב מצויד במאפיינים המפורטים
להלן ,אם הרכב שלך מצויד במערכות אלה,
ההגדרות הבאות אינן ניתנות לשינוי על-ידי
משתמש שברשותו מפתח :MyKey
•

•

•

הערה :עבור כלי רכב עם לחצן התנעה :כאשר
במהלך ההתנעה יש גם מפתח  MyKeyוגם
מפתח מנהל בטווח הזיהוי ,תזהה המערכת רק
את מפתח המנהל.
•

תזכורת חגורת בטיחות או ®.Belt-Minder
מפתח  MyKeyמשתיקה את מערכת
השמע עד אשר הנהגים ,ובמקרים
מסוימים הנוסעים ,ירכסו את חגורות
הבטיחות שלהם.
הערה :אם הרכב מצויד ברדיו AM/FM
או במערכת שמע בסיסית מאוד ,ייתכן
שהרדיו לא יושתק.
התראת מפלס דלק נמוך מוקדמת.
ההתראה של מפלס דלק נמוך מופעלת
בשלב מוקדם יותר ,ומעניקה למשתמש
 MyKeyפרק זמן ארוך יותר להגיע
לתדלוק.
אזהרות נהג מסוימות ,מערכות בקרת
יציבות או מערכות סיוע לחניה מופעלות
באופן אוטומטי בעת שימוש במערכת
 .MyKeyלדוגמה ,מערכת מידע בנקודה
מתה ) ,(BLISהתראת תעבורה צולבת,
מערכת ההתראה על סטייה מנתיב
ומערכת ההתראה להתנגשות מלפנים.
הערה :ייתכן שנהגים המשתמשים
במפתח  MyKeyיוכלו להשבית את
מערכת ההתראה על סטייה מנתיב,
אולם מערכת זו תחזור לפעול באופן
אוטומטי לאחר כל מחזור פעולה של
המפתח.
פעולות מוגבלות באמצעות מסך המגע
בחלק מן השווקים .לדוגמה ,ייתכן
שמערכת  MyKeyתמנע הכנסה ידנית
של יעד ניווט כשהרכב בכל הילוך שהוא
מלבד חנייה ) (Pאו כאשר הרכב הגיע
למהירות מסוימת.

הגדרות אופציונליות
ניתן לקבוע הגדרות מסוימות עבור הרכב
כשתיצור מפתח  MyKeyבפעם הראשונה.
כמו-כן ,ניתן לשנות לאחר מכן את ההגדרות
באמצעות מפתח "מנהל".
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הערה :לא כל תפקוד או מאפיין יישימים
לכל רכב ובכל השווקים .כאשר הם זמינים
ברכב שלך הם יופיעו בתצוגת המידע ,ויציעו
אפשרויות להפעלה או לניתוק ,או לבחירה של
הגדרה ספציפית.
•

•

ניתן לקבוע הגבלת מהירות נסיעה
מרבית לנהג המשתמש ב.MyKey-
כאשר הרכב מגיע למהירות שנקבעה,
יופיעו חיוויי אזהרה בתצוגה ויושמע
אות התראה קולי .לא ניתן לעקוף את
מגבלת המהירות המרבית באמצעות
לחיצת דוושת ההאצה עד סוף מהלכה.

•

אזהרה
כשמגבילים את המהירות המרבית
באמצעות מערכת  ,MyKeyאסור
לקבוע ערך שימנע מהנהג את היכולת
לשמור על מהירות בטוחה ,ויש לקחת
בחשבון את המהירות המרבית הקבועה
בחוק ואת תנאי הדרך .הנהג אחראי לנהוג
תמיד על פי הוראות החוק הישימות ותנאי
הדרך .אם לא מקפידים לפעול על פי הנחיה
זו ,התוצאה עלולה להיות תאונה ופציעה
קשה.

•

ניתן לקבוע תזכורות שונות ביחס
שנהגים
כך
הנסיעה,
למהירות
המשתמשים ב MyKey-יידעו מתי הרכב
מתקרב למהירות הנסיעה המרבית
שנקבעה .כאשר חורגים ממהירות
הנסיעה המרבית שנבחרה ,מופיעות
התראות בתצוגת המידע ומושמע צליל
התרעה.
עצמת ההשמעה המרבית של מערכת
השמע מוגבלת ל 45%-כך שנהגים
המשתמשים ב MyKey-יוכלו להתרכז
בדרך ובנהיגה .הודעה תוצג בתצוגת
המידע כשמנסים לחרוג מעצמת השמע
המרבית המוגבלת .בנוסף ,מאפיין
התאמת עצמת הקול למהירות הנסיעה
יושבת .הערה :אם הרכב מצויד ברדיו
 AM/FMאו במערכת שמע בסיסית
מאוד ,ייתכן שעצמת הקול של הרדיו לא
תוגבל.
הגדרת מערכת מופעלת תמיד .הגדרה
זו מאלצת מערכות שונות להישאר
במצב פעיל עבור נהגים המשתמשים
ב.MyKey-

יצירת מפתח MyKey
השתמש בצג המידע כדי ליצור :MyKey
 .1העבר את מערכת ההצתה למצב
מופעל באמצעות המפתח או המשדר
שתרצה לתכנת.
 .2גש לתפריט הראשי בצג המידע וגלול
בתפריטים כדי להתחיל את התכנות של
 MyKeyשלך .עיין בנושא תצוגות מידע
)עמוד .(110
 .3פעל על-פי ההוראות בצג.
 .4תופיע הודעת אישור בצג לאחר סיום
התכנות של  MyKeyשלך .המגבלות
שתוכנתו ייושמו בעת התנעה חוזרת של
הרכב באמצעות המפתח או המשדר
שתוכנתו.
הערה :עליך לסמן את מפתח  MyKeyשתוכנת
כדי שתוכל להבחין בינו לבין מפתחות הניהול.
ניתן גם לתכנת את ההגדרות האופציונליות
של MyKey
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תכנות או שינוי ההגדרות
האופציונליות

 .4תופיע הודעת אישור בצג לאחר סיום
המחיקה של מפתחות  MyKeyשלך.
הערה :כשמוחקים מפתחות  ,MyKeyכל
המגבלות מוסרות וכל מפתחות  MyKeyשבים
למצבם המקורי כמפתחות מנהל .לא ניתן
להסיר מגבלות של מפתח  MyKeyבנפרד.

היעזר בצג המידע כדי לתכנת או לשנות את
ההגדרות האופציונליות של מערכת .MyKey
 .1העבר את מערכת ההצתה למצב מחובר
באמצעות המפתח או המשדר שתרצה
לתכנת.
 .2גש לתפריט הראשי בצג המידע וגלול
בתפריטים כדי לשנות את התכנות של
 MyKeyשלך .עיין בנושא תצוגות מידע
)עמוד .(110
 .3פעל על-פי ההוראות בצג.
 .4תופיע הודעת אישור בצג לאחר סיום
התכנות של  MyKeyשלך .המגבלות
שתוכנתו ייושמו בעת התנעה חוזרת של
הרכב באמצעות המפתח או המשדר
שתוכנתו.
הערה :ניתן לבטל או לשנות הגדרות של
מפתח  MyKeyבכל שלב ,במהלך אותו מחזור
הפעלה שבו נוצר מפתח  .MyKeyאם תדומם
את המנוע ,יש צורך במפתח מנהל כדי לשנות
או למחוק ההגדרות האופציונליות של מפתח
.MyKey

בדיקת מצב של מערכת MyKey
ניתן להציג מידע על מפתחות MyKey
שתוכנתו בצג המידע .עיין בנושא תצוגות
מידע )עמוד .(110

מרחק נסיעה עם מפתח

MyKey

ניתן להציג את המרחק שנסעו נהגים עם
מפתח  .MyKeyהדרך היחידה למחוק את
המרחק שנצבר היא באמצעות מחיקה של
מפתחות  MyKeyבעזרת מפתח מנהל .אם
המרחק שהצטבר שונה ממה שציפית ,אזי
המשתמש המיועד אינו משתמש במפתח
 ,MyKeyאו שמשתמש המצויד במפתח
מנהל מחק לאחרונה מפתח  MyKeyולאחר
מכן יצר מפתח  MyKeyחדש.

מספרם של מפתחות

MyKey

מציין כמה מפתחות  MyKeyתוכנתו עבור
הרכב .השתמש במאפיין זה כדי לגלות כמה
מפתחות  MyKeyקיימים עבור הרכב ,וכדי
לקבוע מתי נמחקו כל מפתחות .MyKey

מחיקת כל מפתחות MyKey
כשמוחקים מפתחות  ,MyKeyכל המגבלות
מוסרות וכל מפתחות  MyKeyשבים למצבם
המקורי כמפתחות מנהל .כדי למחוק את
הגדרות  MyKeyמכל מפתחות ,MyKey
היעזר בצג המידע.

מספרם של מפתחות המנהל
מציין כמה מפתחות מנהל תוכנתו עבור
הרכב .ניתן להשתמש במאפיין זה כדי
לקבוע כמה מפתחות מנהל יש לרכב,
ולגלות אם תוכנת מפתח  MyKeyנוסף עבור
הרכב.

 .1העבר את מערכת ההצתה למצב מחובר
באמצעות מפתח מנהל.
 .2גש לתפריט הראשי בצג המידע וגלול
בתפריטים כדי להתחיל במחיקה של
התכנות של  MyKeyשלך .עיין בנושא
תצוגות מידע )עמוד .(110
 .3פעל על-פי ההוראות בצג.
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שימוש במפתחות  MyKeyעם
מערכות להתנעה מרחוק

אם ברצונך להתקין מערכת התנעה מרחוק,
פנה לגורם מומחה או למוסך מורשה מטעם
דלק מוטורס להתקנת מערכת התנעה
מרחוק המאושרת על-ידי פורד.

מערכת  MyKeyאינה מתאימה לשימוש עם
מערכות התנעה מרחוק שאינן מאושרות
על-ידי פורד ושהותקנו לאחר מסירת הרכב.

פתרון תקלות במערכת MyKey
מצב
לא ניתן ליצור מפתחות
.MyKey

סיבות אפשריות
•
•
•
•

לא ניתן לקבוע הגדרות
אופציונליות.

•
•

לא ניתן למחוק מפתחות
.MyKey

•
•
•

המפתח היחיד שהיה
מפתח מנהל אבד.
מפתח אבד.

•

מרחקי הנסיעה במצב
 MyKeyאינם מצטברים.

•
•
•

למפתח או לשלט-רחוק ששימשו להתנעת הרכב אין
הרשאות ’מנהל’.
כלי רכב עם לחצן התנעה :הקפד להניח את השלט-רחוק
במיקום הגיבוי .עיין בנושא התנעת מנוע בנזין )עמוד
.(174
המפתח או השלט-רחוק ששימשו להתנעת הרכב הוא
מפתח ’מנהל’ אחרון שנותר .תמיד חייב להישאר מפתח
’מנהל’ אחד לפחות.
מערכת ההגנה הפסיבית נגד גניבה  Securilockאינה
פועלת או נמצאת במצב בלתי-מוגבל.
למפתח או לשלט-רחוק ששימשו להתנעת הרכב אין
הרשאות ’מנהל’.
לא נוצרו מפתחות  .MyKeyעיין בנושא יצירה של מפתח
) MyKeyעמוד .(61
למפתח או לשלט-רחוק ששימשו להתנעת הרכב אין
הרשאות ’מנהל’.
לא נוצרו מפתחות  .MyKeyעיין בנושא יצירה של מפתח
) MyKeyעמוד .(61
יש לרכוש מפתח חדש ממתקן מומחה ,מומלץ ממוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.
עליך לתכנת מפתח או שלט-רחוק חלופיים .עיין בנושא
מערכת משבת מנוע )עמוד .(73
המשתמש המיועד אינו משתמש במפתח .MyKey
אדם שמחזיק במפתח ’מנהל’ מחק את מפתחות MyKey
ויצר מפתחות  MyKeyחדשים.
מערכת  MyKeyאופסה.
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ניתן לבטל או לשוב ולהפעיל את השחרור
של נעילת הדלתות בשני שלבים באמצעות
לחיצה בו-זמנית ,במשך ארבע שניות ,על
לחצני הנעילה ושחרור הנעילה בשלט-
רחוק .לאחר שמבטלים את השחרור של
נעילת הדלתות בשני שלבים ,ניתן לשחרר
את הנעילה של כל הדלתות בלחיצה בודדת
על הלחצן .מהבהבי הפנייה יהבהבו פעמיים
כדי לציין את השינוי במצב השחרור של
נעילת הדלתות .מצב שחרור הנעילה תקף
עבור השלט-רחוק ולוח מקשי הכניסה ללא
מפתח.

נעילה ושחרור נעילה
ניתן להשתמש במתג בקרת הנעילה
המרכזית של הדלתות או בשלט-רחוק כדי
לנעול ולשחרר את נעילת הרכב.
עיין בנושא מנעול הדלת האחורית של
ארגז המטען )עמוד .(69

נעילת דלתות מרכזית )אם קיימת(
מתג בקרת הנעילה המרכזית נמצא בלוח
החיפוי של דלת הנהג או דלת הנוסע הקדמי.

גישה חכמה בדלת הנהג תשחרר את
הנעילה בכל הרכב כאשר מבטלים את
השחרור של נעילת הדלתות בשני שלבים.
נעילת הדלתות
לחץ על הלחצן כדי לנעול את
כל הדלתות .מהבהבי הפנייה
 E138623יאירו.
כדי לוודא שכל הדלתות סגורות לחץ על
הלחצן פעם נוספת ,בתוך פחות משלוש
שניות .אם הדלתות סגורות ,הן יינעלו פעם
נוספת ,הצופר ישמיע צפירה ומהבהבי
הפנייה יאירו.
אם פעולת הנעילה לא הצליחה
אם אחת הדלתות פתוחה או אם מכסה תא
המנוע פתוח בכלי רכב שמצוידים במערכת
אזעקה מקורית או במערכת להתנעה
מרחוק ,הצופר ישמיע שתי צפירות והפנסים
לא יהבהבו.

E138628

 Aשחרור נעילה
 Bנעילה

שלט-רחוק )אם קיים(
ניתן להשתמש בשלט-רחוק בכל עת,
כשהמנוע דומם.
שחרור נעילת הדלתות )שחרור נעילה
בשני שלבים(
לחץ על הלחצן כדי לשחרר את
הנעילה של דלת הנהג .לחץ על
 E138629הלחצן פעם נוספת ,בתוך פחות
משלוש שניות כדי לשחרר את נעילת כל
הדלתות .מהבהבי הפנייה יהבהבו.

הפעלת גישה חכמה
)אם קיימת(
מפתח הגישה החכמה חייב להיות בטווח
של מטר אחד מהדלת או מהדלת האחורית
שברצונך לנעול או לשחרר נעילה.
בדלתות הקדמיות
משוך בידית החיצונית של אחת מהדלתות
הקדמיות כדי שנעילת הדלת תשתחרר
וניתן יהיה לפתוח את הדלת .חיישן שחרור
הנעילה נמצא בצד האחורי של הידית.
הקפד שלא לנגוע באזור חיישן הנעילה בצד
החזית של הידית.
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מנעולים
שחרור נעילה חכם )אם קיים(
תפקוד זה מסייע למנוע מצב בו ננעלים
מחוץ לרכב כאשר המפתח נותר בתא
הנוסעים או באזור המטען האחורי.
כשפותחים את דלת הנהג ונועלים את הרכב
בעזרת מתג בקרת הנעילה המרכזית של
הדלתות ,ננעלות כל הדלתות ,ולאחר מכן
תשוחרר הנעילה באופן אוטומטי כדי להזכיר
שהמפתח נותר במתג ההצתה.
ניתן בכל זאת לנעול את הרכב כשהמפתח
נותר במתג ההצתה ,באמצעות:
• שימוש במתג הנעילה הידנית המותקן
בצד הפנימי של הדלת.
• נעילה של דלת הנהג באמצעות מפתח.
• שימוש בלוח המקשים לכניסה ללא
מפתח.
• לחיצה על לחצן הנעילה בשלט-רחוק.

E190690

לחץ לחיצה ארוכה על אזור חיישן הנעילה
למשך כשנייה אחת כדי לנעול את הדלתות.
כדי למנוע שחרור נעילה לא-מכוון של
הדלת ,הקפד לגעת רק בחיישן הנעילה ולא
באזורים אחרים של ידית הדלת.
לאחר נעילת הדלתות באמצעות חיישן
הנעילה ,קיימת השהיה קלה לפני שתוכל
לשחרר את נעילת הדלתות .ההשהיה
הזו מאפשרת לך למשוך בידית כדי לוודא
שהדלת נעולה.
הערה :הקפד לשמור על ניקיון ידית הדלת,
כדי למנוע בעיות הפעלה.

שחרור נעילה חכם עבור מפתחות
חכמים )אם התפקודים קיימים(
תפקוד זה נועד למנוע מצב שבו המפתח
החכם ננעל בתוך תא הנוסעים או אזור
המטען האחורי של הרכב.
כשנועלים את הרכב בעזרת מתג הנעילה
המרכזית )בזמן שהדלת פתוחה ,הרכב
במצב חנייה ומערכת ההצתה במצב מנותק(
ולאחר מכן סוגרים את הדלת ,המערכת
מחפשת את המפתח החכם בתא הנוסעים.
אם המפתח החכם התגלה בתא הנוסעים,
המערכת משחררת מיד את הנעילה של כל
הדלתות.
כדי לעקוף את התפקוד של שחרור הנעילה
החכם ולנעול במכוון את המפתח החכם
בתוך הרכב ,לאחר שסוגרים את כל הדלתות
אפשר לנעול את הרכב בעזרת לוח המקשים
לכניסה ללא מפתח ,בלחיצה על לחצן
הנעילה של מפתח חכם אחר או בנגיעה
באזור הנעילה של הידית בזמן שנמצא
ברשותך מפתח חכם אחר.
כשפותחים אחת מהדלתות הקדמיות
ונועלים את הרכב בעזרת מתג הנעילה
המרכזית ,כל הדלתות ננעלות ולאחר מכן
תשוחרר הנעילה אם מערכת ההצתה במצב
מחובר.

בדלת האחורית בעלת הבקרה
החשמלית של ארגז המטען

E187693

לחץ על לחצן שחרור הנעילה החיצוני של
הדלת האחורית של ארגז המטען הנמצא
בחלק הפנימי של ידית הדלת האחורית של
ארגז המטען .תשוחרר הנעילה של הדלת
האחורית והיא תיפתח .עיין בנושא מנעול
הדלת האחורית של ארגז המטען )עמוד
.(69
65

מנעולים
נעילה אוטומטית ושחרור נעילה
אוטומטי )אם התפקודים קיימים(

התאורה לא תכבה אם:
•

לאחר שסוגרים את כל הדלתות ומעבירים
את מערכת ההצתה למצב מחובר ,התפקוד
של הנעילה האוטומטית נועל את כל
הדלתות כשמהירות הנסיעה עולה על 20
קמ"ש.
אם הדלתות ננעלו בנעילה אוטומטית
במהלך הנסיעה ,לאחר שעוצרים את הרכב,
מעבירים את מערכת ההצתה למצב מנותק
או למצב אביזרים ופותחים את דלת הנהג,
הנעילה של כל הדלתות משוחררת .לאחר
שהרכב עצר ,התפקוד של שחרור הנעילה
האוטומטי נותר במצב פעיל במשך עשר
דקות.
הערה :נעילת הדלתות לא תשוחרר באופן
אוטומטי אם נועלים אותן בנעילה מרכזית לפני
הפתיחה של דלת הנהג.

•

התאורה הופעלה על-ידי מתג עמעום
התאורה ,או
אם אחת הדלתות פתוחה.

הגנה על המצבר
אם אחת הדלתות פתוחה והמתג של פנס
התקרה במצב מחובר ,התפקוד להגנה
על המצבר מכבה את התאורה הפנימית
לאחר שחלפו  30דקות מהרגע שבו הועברה
מערכת ההצתה למצב מנותק .אם המתג
של פנס התקרה במצב מנותק ,התפקוד
מכבה את התאורה הפנימית לאחר 10
דקות.
הגנה על המצבר במצב אביזרים ברכב
עם מפתח חכם )אם התפקוד קיים(
אם משאירים את מערכת ההצתה במצב
מחובר ועוזבים את הרכב 15 ,דקות לאחר
הסגירה של כל הדלתות עוברת מערכת
ההצתה למצב מנותק.

ביטול/הפעלה מחדש
ניתן להפעיל או לבטל את התפקודים האלה
בתצוגת המידע ,או לבקש שהם יופעלו או
יבוטלו אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס .עיין בנושא
מידע כללי )עמוד .(110

כניסה ללא מפתח
לוח מקשים ™ SECURICODEלכניסה
ללא מפתח

הערה :ניתן להפעיל או לבטל בנפרד כל אחד
מהתפקודים לנעילה אוטומטית ושחרור נעילה
אוטומטי.

לוח המקשים מותקן סמוך לחלון הנהג
ומאיר כשנוגעים בו.
הערה :אם מזינים את קוד הכניסה מהר מדי
בלוח המקשים ,ייתכן שהתפקוד של שחרור
הנעילה לא יפעל .הזן את קוד הכניסה מחדש,
בקצב אטי יותר.

כניסה מוארת
התאורה הפנימית וחלק מהפנסים
החיצוניים יאירו בעקבות שחרור הנעילה של
הדלתות באמצעות השלט-רחוק.
המערכת לכניסה מוארת מכבה את
התאורה באופן אוטומטי בעקבות:
• העברה של מערכת ההצתה למצב
מחובר
• לחיצה על לחצן הנעילה בשלט-רחוק.
• לאחר שהתאורה האירה במשך 25
שניות.
הפנס שבתקרה לא יאיר אם המתג שלו
במצב מנותק.

E190936
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מנעולים
ניתן להיעזר בלוח המקשים כדי:

• הקוד שנקבע במפעל יפעל גם אם
קבעת קוד אישי.
מחיקת הקוד האישי
 .1הזן את הקוד בעל  5הספרות שנקבע
במפעל.
 .2בתוך חמש שניות ,לחץ על הלחצן 2 •1
בלוח המקשים.
 .3לחץ על הלחצן  2 • 1לחיצה ממושכת
של שתי שניות .יש לעשות זאת בתוך
חמש שניות מסיום צעד .2
כל הקודים האישיים נמחקו וניתן להשתמש
רק בקוד בעל  5הספרות שנקבע במפעל.

• לנעול את כל הדלתות )כולל הדלת
האחורית של ארגז המטען( ולשחרר את
נעילתן.
• לתכנות קוד ומחיקתו.
• לדרוך את מערכת האזעקה המקורית או
לבטל את דריכתה.
ניתן להפעיל את לוח המקשים עם הקוד
המקורי בן  5הספרות שנקבע במפעל .הקוד
מצוין בכרטיס בעל הרכב שבתא הכפפות
וניתן לקבל אותו אצל מתקן מומחה ,מומלץ
במוסך מטעם דלק מוטורס .ניתן גם ליצור
עד  5קודים אישיים לכניסה ,בני  5ספרות כל
אחד.

הפעלה של מצבי כוונון שנקבעו בזיכרון
)אם התפקוד קיים(

תכנות קוד כניסה אישי

קודי הכניסה שתוכנתו יפעילו את מצבי
הכוונון שנקבעו בזיכרון עבור הנהג על פי
ההקצאה הבאה:
• קוד הכניסה  1יפעיל את הכוונונים שנקבעו
באמצעות מתג הזיכרון של נהג .1
• קוד הכניסה  2יפעיל את הכוונונים שנקבעו
באמצעות מתג הזיכרון של נהג .2
• קוד הכניסה  3יפעיל את הכוונונים שנקבעו
באמצעות מתג הזיכרון של נהג .3
הערה :קודי הכניסה האישיים  4ו 5-אינם
מפעילים מצבי כוונון שנקבעו בזיכרון.
פעולת מניעת גילוי הקוד

לצורך יצירת קוד כניסה אישי משלך:
 .1הקלד את הקוד שנקבע על ידי היצרן.
 .2בתוך חמש שניות ,לחץ על הלחצן 2 • 1

בלוח המקשים.
 .3הקלד קוד אישי משלך בן  5ספרות .יש
להקליד כל ספרה בתוך חמש שניות מן
הספרה הקודמת.
 .4לחץ על הלחצן  2 • 1בלוח המקשים כדי
לשמור את הקוד האישי הראשון.
הדלתות יינעלו ולאחר מכן נעילתן תשוחרר
כדי לאשר שהתכנות הושלם בהצלחה.
כדי לתכנת קודי כניסה אישיים נוספים ,חזור
על צעדים  1-3שפורטו לעיל ,ולאחר מכן,
בצעד :4
• לחץ על הלחצן  4 • 3כדי לשמור את
הקוד האישי השני
• לחץ על הלחצן  6 • 5כדי לשמור את
הקוד האישי השלישי
• לחץ על הלחצן  8 • 7כדי לשמור את
הקוד האישי הרביעי
• לחץ על הלחצן  0 • 9כדי לשמור את
הקוד האישי החמישי.
עצות:
• אל תשתמש בקוד בעל חמש ספרות
זהות.
• אל תשתמש בקוד של חמש ספרות
בסדר עוקב.

אם מזינים קוד שגוי במשך שבע פעמים )35

לחיצות רצופות על לחצנים בסך הכל( עובר
לוח המקשים למצב של מניעת גילוי קוד.
במצב זה לוח המקשים אינו פעיל למשך
דקה אחת והנורית מהבהבת במשך זמן זה.

פעולת מניעת גילוי הקוד תיפסק לאחר:
• דקה אחת ,שבה לוח המקשים אינו פועל
• לחיצה על לחצן שחרור הנעילה בשלט
רחוק
• העברת מערכת ההצתה למצב מחובר.
• שחרור הנעילה של הרכב באמצעות
מערכת הגישה החכמה.
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מנעולים
נעילת/שחרור נעילת הדלתות
כדי לשחרר את נעילת דלת הנהג
הקלד את הקוד בעל  5הספרות שנקבע
במפעל או את הקוד האישי שלך .יש להקליד
כל ספרה בתוך חמש שניות מן הספרה
הקודמת .התאורה הפנימית תאיר.
הערה :הנעילה של כל הדלתות תשוחרר אם
מבטלים את המצב של שחרור נעילה בשני
שלבים .עיין בנושא מידע כללי )עמוד .(110
כדי לשחרר את הנעילה של כל הדלתות
הקלד את הקוד שנקבע במפעל או את
הקוד האישי ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן
 4 • 3בתוך חמש שניות.
כדי לנעול את כל הדלתות
לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים 7 • 8
ו 9 • 0-ביחד )כאשר דלת הנהג סגורה(.

אינך צריך להקליד את הקוד קודם.

68

דלת אחורית של ארגז המטען
מנעול הדלת האחורית של
ארגז המטען )אם קיים(
למניעת גניבה של הדלת האחורית של
הארגז ,היא מצוידת במנעול.

E163090

.1

.2

.3
E224958

הכנס את מפתח ההצתה למנעול של הדלת
האחורית של ארגז המטען .סובב שמאלה
כדי לנעול את הדלת האחורית של ארגז
המטען .סובב ימינה כדי לשחרר את הנעילה
של הדלת האחורית של ארגז המטען.

.4

אתר ונתק את המחבר החשמלי של
מערכת המצלמה לנסיעה לאחור .הוא
מותקן מתחת לארגז המטען ,בצד ימין
של הרכב ,ליד גלגל החילוף.
התקן את כיפת המגן על מחבר מצלמת
הנסיעה לאחור שנותר מתחת לארגז
המטען .כיפת המגן קשורה בפתיל אל
רתמת החיווט מתחת לרכב.
הנמך מעט את הדלת האחורית של
הארגז .הרם בזהירות את רתמת החיווט
והעבר אותה בין ארגז המטען לבין
הפגוש .הנח אותה כך שלא תפריע
מתחת לארגז המטען.
הנמך את הדלת האחורית של הארגז.

הסרת הדלת האחורית של
ארגז המטען
אזהרה
הקפד לאבטח את המטען היטב כדי
למנוע תזוזה של המטען או נפילת
פריטי מטען מן הרכב ,שהתוצאה שלהן
עלולה להיות פגיעה ביציבות הרכב ואף
גרימת פגיעות גופניות חמורות ליושבי הרכב
ולאחרים.

E163092

 .5שלוף בעזרת מברג את התפס הקפיצי
מראש הבורג בשני המחברים של אחד
הכבלים .נתק את הכבל.
 .6נתק גם את הכבל השני.

כדי להוביל פריטים ארוכים ניתן להסיר את
הדלת האחורית של הארגז.
הערה :אם הרכב אינו מצויד במערכת מצלמה
לנסיעה לאחור ,דלג ישירות לצעד .4
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 .7הרם את הדלת האחורית של הארגז
לזווית של  45מעלות.
 .8הרם את הצד הימני של הדלת האחורית
של הארגז ושחרר אותו מהציר.
 .9הרם את הדלת האחורית של הארגז עד
לזווית של  80מעלות מהמצב האופקי.
 .10הסר את הדלת האחורית של הארגז מן
הציר השמאלי על-ידי החלקתה ימינה.
בצע את התקנת הדלת האחורית של הארגז
בסדר הפוך להסרה.

E187718

מדרגת הדלת האחורית של הארגז
)אם קיימת(

 .3משוך את המדרגה במלואה החוצה.
הנמך את המדרגה למצבה הנמוך
ביותר.

היעזר במדרגה כדי להקל על הכניסה לארגז
המטען.
כדי להקטין את סכנת הנפילה:
• השתמש במדרגה רק כשהרכב חונה על
משטח ישר ומפולס.
• השתמש במדרגה רק במקומות מוארים
היטב.
• הקפד תמיד לפתוח את הלוח המתקפל
כדי להרחיב את המדרגה.
• אחוז תמיד בידית האחיזה בזמן העלייה
על הארגז או הירידה ממנו.
• מדרגת הדלת האחורית אינה מיועדת
לשימוש ברגליים יחפות.
• נקה את המדרגה מזיהום לפני השימוש
)שלג ,שומן ,בוץ וכו'(.
• העומס המרבי המותר על המדרגה
)אתה  +המטען(  160ק"ג לכל היותר.
לפתיחת מדרגת הדלת האחורית של
הארגז:

E189557

 .4משוך את ידית האחיזה הצהובה לאחור,
אל מחוץ לדלת האחורית.
 .5סובב את הידית כלפי מעלה ,ממצב
אופקי לאנכי ,עד שתשמע נקישה.
הידית תינעל במקומה.
הערה :אל תגרור את הרכב בעזרת ידית
האחיזה או מסגרת המדרגה.
החלף את הסרט למניעת החלקה או את
חיפוי ידית האחיזה אם נגרם להם נזק.

הערה :סגור היטב את המדרגה ונעל אותה
בעזרת התפס לפני התחלת הנסיעה .אסור להסיע
את הרכב כשהמדרגה או ידית האחיזה שלופה.

לסגירת מדרגת הדלת האחורית של
הארגז:

 .1הורד את הדלת האחורית.
 .2לחץ על הלחצן שבמרכז חיפוי המדרגה.
המדרגה תישלף מעט כלפי חוץ.

 .1לחץ על לחצן הידית  1כדי להנמיך את
מאריך הידית הטלסקופי ,ולאחר מכן
לחץ על הלחצן  2כדי לשחרר את הידית.
סובב את הידית כלפי מטה ממצב אנכי
לאופקי.
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 .2דחוף את הידית בחזרה אל הדלת
האחורית של הארגז.
 .3סובב את המדרגה כלפי מעלה עד שהיא
תגיע למצב אופקי ,ולאחר מכן לחץ
עליה בחזרה אל הדלת האחורית של
הארגז.

מאריך רצפת ארגז המטען )אם
קיים(
הערה :אפשרות זו אינה מיועדת לשימוש
בנסיעת שטח.

E163096

 .2פתח את התפסים כדי לשחרר את
הלוחות.

הערה :לפני תחילת הנסיעה ,ודא שפיני
הנעילה והכפתורים משולבים כהלכה.
הערה :ודא שכל פריטי המטען מאובטחים
כהלכה במלואם.
הערה :כשהרכב בנסיעה ,אסור שמשקל

המטען המונח על הדלת האחורית יעלה על 70

ק"ג.

הערה :כאשר מאריך רצפת המטען אינו
נמצא בשימוש למטרת ריסון ואבטחת המטען,
אל תשתמש בו במצב דלת אחורית .הוא חייב
תמיד להיות במצב מותקן כמחסום או במצב
מאוחסן כשהדלת האחורית סגורה.

E163097

 .3סובב את הלוחות לכיוון הדלת האחורית.
חזור על צעדים  1עד  3גם עבור הצד
השני של מאריך רצפת תא המטען.

מצב דלת אחורית

E163095

E163098

 .1משוך את פין הנעילה לכיוון מרכז הרכב.

 .4חבר את שני הלוחות .סובב את שני
הכפתורים רבע סיבוב בכיוון השעון כדי
לאבטח את הלוחות.
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E163099

 .5ודא שמוט החיבור הוכנס אל החור
שבדלת האחורית .ודא שפיני הנעילה
בשני הצדדים משולבים בחורים
המיועדים להם בארגז המטען.
בצע את הפעולות בסדר הפוך כדי לאחסן
את מאריך רצפת תא המטען.

מצב מותקן כמחסום

E163100

בצע את צעדים  1עד  4לעיל תוך סיבוב
הלוחות להרחקתם מן הדלת האחורית .סגור
את הדלת האחורית.
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מערכת פסיבית למניעת
גניבה

החלפת מפתחות
הערה :ייתכן שרכבך יסופק עם שני מפתחות.

הערה :המערכת אינה מתאימה לשימוש
עם מערכות התנעה מרחוק שאינן מתוצרת
פורד ושהותקנו לאחר מסירת הרכב .השימוש
במערכות אלה עלול לגרום לבעיות בהתנעת
הרכב ולאבדן ההגנה עליו.

השלט-רחוק המשולב בראש המפתח פועל
כמפתח הצתה מתוכנת ,הוא פועל בכל
המנעולים וניתן להתניע בעזרתו את הרכב
והוא משמש גם כשלט-רחוק.
המפתח החכם פועל כמפתח מתוכנת
שמפעיל את מנעול דלת הנהג ואת מערכת
הגישה החכמה עם לחצן התנעה ,כמו גם
כשלט-רחוק.
במקרה של אבדן או גניבה של המפתחות
המקודדים כאשר אין ברשותך מפתח
מקודד נוסף ,יהיה עליך למחוק את הקוד
של המפתחות מהרכב ולתכנת מפתחות
מקודדים חדשים .פנה למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
החזק מפתח מתוכנת נוסף מחוץ לרכב
במקום בטוח .ניתן לפנות למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס
לרכישת מפתחות נוספים או מפתחות
חלופיים.
תכנות של שלט-רחוק חלופי המשולב
בראש המפתח

המערכת מסייעת למנוע התנעה של
המנוע אלא אם משתמשים במפתח מקודד
שתוכנת עבור הרכב .השימוש במפתח
שאינו מקודד עבור רכבך ימנע את התנעת
המנוע .בתצוגת המידע עשויה להופיע
הודעה.

הערה :ניתן לקודד עבור הרכב עד שישה
מפתחות .כל השישה יכולים לכלול יחידות
שלט רחוק משולבות בראש המפתח.
תוכל לתכנת בעצמך מפתחות בעלי
יחידת שלט רחוק משולב בראש המפתח
או מפתחות סטנדרטיים מקודדים מסוג
 .SecuriLockהנוהל המפורט יתכנת מחדש
את קוד המפתח של משבת המנוע וגם את
משדר מערכת הכניסה מרחוק אל הרכב.
הקפד להשתמש רק ביחידות שלט רחוק
המשולב בראש המפתח או במפתחות
 SecuriLockסטנדרטיים.
עליך להיות מצויד בשני מפתחות מקודדים
שתוכנתו מראש ובמפתחות חדשים שטרם
תוכנתו .אם אין ברשותך שני מפתחות קוד
מתוכנתים ,ניתן להביא את רכבך למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס לצורך קידוד המפתחות.
לפני התחלת הביצוע ,קרא בעיון והבן את כל
הנוהל.

חפצים מתכתיים ,מכשירים
הערה:
אלקטרוניים או מפתח מקודד שני באותו
מחזיק מפתחות עלולים לגרום לבעיות
התנעה ברכב במיוחד אם הם נמצאים קרוב
מדי למפתח בזמן התנעת המנוע .יש למנוע
מגע של פריטים אלה במפתח המקודד בעת
התנעת המנוע .במקרה שבעיה זו מופיעה,
העבר את מתג ההצתה למצב מנותק ,הסר את
כל הפריטים הנמצאים על מחזיק המפתחות
והרחק אותם מהמפתח המקודד ,והתנע את
המנוע שוב.
הערה :אל תשאיר ברכב עותק של מפתח
מקודד .הקפד תמיד לקחת אתך את כל
המפתחות ולנעול את הרכב.

מערכת

™SecuriLock

אם לא מצליחים להניע את המנוע בעזרת
מפתח בעל קוד נכון ,אירעה במערכת
תקלה .בתצוגת המידע עשויה להופיע
הודעה.
דריכה אוטומטית
המערכת נדרכת מיד כשמעבירים את
מערכת ההצתה למצב מנותק.
ביטול דריכה אוטומטי
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב
מחובר בעזרת מפתח מקודד ,דריכת
המערכת מבוטלת.
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תכנות של מפתחות חכמים נוספים

 .1הכנס את המפתח המתוכנת מראש
הראשון למתג ההצתה.
 .2העבר את מערכת ההצתה ממצב
מנותק למצב מחובר .השאר את מערכת
ההצתה במצב מחובר למשך שלוש
שניות לפחות ,אבל לא יותר מעשר
שניות.
 .3העבר את מערכת ההצתה למצב
מנותק והוצא את המפתח המתוכנת
מראש הראשון ממתג ההצתה.
 .4אחרי שלוש שניות ,אבל לא יותר מעשר
שניות מרגע שמערכת ההצתה הועברה
למצב מנותק ,הכנס את המפתח
המתוכנת מראש השני למתג ההצתה.
 .5העבר את מערכת ההצתה ממצב
מנותק למצב מחובר .השאר את מערכת
ההצתה במצב מנותק למשך שלוש
שניות לפחות ,אבל לא יותר מעשר
שניות.
 .6העבר את מערכת ההצתה למצב
מנותק והוצא את המפתח המתוכנת
מראש השני ממתג ההצתה.
 .7אחרי שלוש שניות ,אך בתוך עשר שניות
מרגע שמערכת ההצתה הועברה למצב
מנותק והמפתח המקודד שתוכנת
מראש נשלף ,הכנס את המפתח החדש
שטרם תוכנת למתג ההצתה.
 .8העבר את מערכת ההצתה ממצב
מנותק למצב מחובר .השאר את מערכת
ההצתה במצב מחובר למשך שש שניות
לפחות ,עד שתשמע את הפעולה של
מנעולי הדלתות.
 .9הוצא את המפתח המקודד החדש
שתוכנת ממתג ההצתה.
אם התכנות הושלם בהצלחה ,ניתן יהיה
להתניע את המנוע בעזרת המפתח הכולל
עם שלט-רחוק המשולב בראש המפתח,
תוכל להפעיל את מערכת השלט-רחוק.
אם התכנות לא הושלם בהצלחה ,המתן 10
שניות וחזור על צעדים  1עד  .9אם התכנות
שוב לא הושלם בהצלחה ,הבא את הרכב
למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס.

הערה :אפשר לתכנת עד שישה מפתחות
עבור הרכב .כל השישה חייבים להיות מפתחות
חכמים.
באמצעות נוהל זה מתכנתים הן את הקוד
של משבת המנוע של הרכב והן את השלט-
רחוק של הרכב.
עליך להכין מראש שני מפתחות חכמים
שתוכנתו מראש שיימצאו בתוך הרכב
ומפתחות חכמים חדשים ,שטרם תוכנתו.
אם אין ברשותך שני מפתחות חכמים
שתוכנתו מראש ,פנה למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס
כדי לתכנת מפתח חלופי.
ודא שמערכת ההצתה במצב מנותק לפני
התחלת נוהל התכנות .ודא שכל הדלתות
סגורות לפני התחלת הנוהל ושכל הדלתות
נשארות סגורות במשך כל מהלך התכנות.
הקפד לבצע את כל הצעדים בתוך  30שניות
מרגע התחלת סדרת הפעולות .אם מבצעים
פעולות כלשהן לא במועד הנכון ,עצור את
התהליך והמתן דקה אחת לפחות לפני
שתתחיל בפעולה מחדש.
לפני התחלת הביצוע ,קרא בעיון והבן את כל
הנוהל.
 .1הסר את להב המפתח מהשלט-רחוק.
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 .9המתן חמש שניות ,ולאחר מכן הכנס
לחריץ מפתח חכם שלא תוכנת ולחץ
על לחצן ההתנעה.
התכנות הושלם .ודא שהשלט-רחוק פועל
היטב ושניתן להתניע את הרכב בעזרת
המפתח החכם החדש.
אם התכנות לא הושלם בהצלחה ,המתן 10
שניות וחזור על צעדים  1עד  .7אם התכנות
עדיין לא הושלם בהצלחה ,פנה למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס.

מערכת אזעקה מקורית
)אם קיימת(
המערכת מתוכננת להתריע מפני כניסה
בלתי מורשית לרכב ומתוכננת גם לסייע
במניעת גרירה לא-רצויה של הרכב .ניתן
לבחור את הפעולות שינוטרו על-ידי
דריכת המערכת בדרכים שונות .עיין בנושא
תצוגות מידע )עמוד .(110
מהבהבי הפנייה יהבהבו והצופר ישמיע צפירה
עם המערכת מופעלת כשהאזעקה דרוכה.
E226701

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

אם נראה שיש תקלה כלשהי בפעולת
מערכת האזעקה של רכבך ,ודא שכל יחידות
השלט רחוק יובאו למתקן מומחה ,מומלץ
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס כדי
לסייע באיתור התקלה.

הסר את המגש ואת המכסה מהקונסולה
המרכזית .הנח את המפתח החכם
הראשון בחריץ הגיבוי כשהלחצנים שלו
פונים כלפי מעלה.
לחץ על לחצן ההתנעה.
המתן חמש שניות ולאחר מכן לחץ שוב
על לחצן ההתנעה.
הסר את המפתח החכם.
תוך  10שניות ,הכנס לחריץ מפתח חכם
שני שתוכנת מראש ולחץ על לחצן
ההתנעה.
המתן חמש שניות ולאחר מכן לחץ שוב
על לחצן ההתנעה.
הסר את המפתח החכם.

הגנה מופחתת )אם המצב קיים(
לניטור של הפריטים הבאים:
• דלתות.
• מכסה תא המנוע.
• דלת אחורית של ארגז המטען.
נעל את הרכב באמצעות המפתח בצילינדר
המנעול של דלת הנהג.

הגנה מלאה )אם המצב קיים(
לניטור של הפריטים הבאים:
•
•
•
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מכסה תא המנוע.
דלת אחורית של ארגז המטען.

אבטחה
הערה :לחץ על לחצן המצוקה בשלט-
רחוק כדי להפסיק את הצפירה ואת הפעולה
של מהבהבי הפנייה ,מבלי לבטל את דריכת
המערכת.

• תנועה בתוך הרכב.
• שינוי בשיפוע הרכב  -גרירה בלתי רצויה,
למשל.
נעל את הרכב בעזרת השלט-רחוק או מתג
הנעילה המרכזית כשהדלת שבה הוא מותקן
פתוחה ולאחר מכן סגור את כל הדלתות.
הערה :אל תבחר במצב של ניטור מלא אם
תיתכן תנועה ברכב או כשמובילים את הרכב.
הערה :כדי שהמערכת של גלאי הנפח תפעל
בצורה תקינה ,ודא שכל החלונות סגורים לפני
דריכת המערכת .כך תמנע הפעלה בלתי
מכוונת של האזעקה בשל השפעות חיצוניות
ותוודא שגילוי התנועה יהיה תקין .בנוסף,
המערכת של גלאי הנפח לא תידרך אם דלת
כלשהי פתוחה.

דריכת המערכת
האזעקה מוכנה לדריכה כשאין מפתח
במתג ההצתה .כדי לדרוך את האזעקה ,נעל
את הרכב.
לאחר נעילת הרכב ,מהבהבי הפנייה יהבהבו
פעם אחת .זאת כדי לציין שהאזעקה במצב
של קדם-דריכה .היא תידרך באופן מלא
בתוך  20שניות.

ביטול דריכת המערכת
כדי לבטל את דריכת האזעקה ,בצע אחת
מהפעולות הבאות:
•
•
•
•

לחץ על לחצן שחרור הנעילה המרכזית
של הדלתות בתוך  20שניות לאחר
הכניסה למצב קדם-דריכה.
שחרר את נעילת הדלתות בעזרת
השלט-רחוק או לוח המקשים של
מערכת הכניסה ללא מפתח.
העבר את מערכת ההצתה למצב מחובר
או התנע את המנוע.
סובב את המפתח במנעול של דלת
הנהג כדי לשחרר את נעילת הרכב
ולאחר מכן ,תוך  12שניות ,העבר את
מערכת ההצתה למצב מחובר.
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מדרגות צד חשמליות )אם קיימות(
פתיחה חשמלית אוטומטית

שימוש במדרגות צד חשמליות
אזהרות
בתנאים של קור קיצוני ,ייתכן
שמדרגות הצד החשמליות לא
ייפתחו עקב הצטברות של קרח .לפני
שמנסים לדרוך על מדרגות הצד החשמליות
יש לוודא שהמדרגות נפתחו ושתנועתן
הסתיימה .לאחר פינוי הקרח ישובו מדרגות
הצד החשמליות לפעול כרגיל.

E166682

לפני שמגביהים את הרכב או מציבים
מתחתיו חפץ כלשהו יש לנתק את
מדרגות הצד החשמליות .אסור בהחלט
לתחוב ידיים בין מדרגת צד חשמלית
פתוחה לבין הרכב .התוצאה עלולה להיות
פציעה כתוצאה מתנועתה של מדרגת הצד
החשמלית.

כשפותחים את הדלת ,מדרגות הצד
נפתחות באופן אוטומטי כלפי מטה והחוצה.
זאת כדי להקל על הכניסה לרכב והיציאה
ממנו.

סגירה חשמלית אוטומטית
כשסוגרים את הדלתות ,מדרגות הצד
החשמליות שבות למצב סגור לאחר השהיה
בת שתי שניות.

הערה :אסור להשתמש במדרגות הצד
החשמליות ,במכלולי הצירים הקדמיים
והאחוריים ,במנועים של מדרגות הצד
החשמליות או בתושבות הגחון של מדרגות
הצד כבנקודות להגבהת הרכב .הקפד
להשתמש בנקודות ההגבהה הנכונות.

פתיחה חשמלית ידנית
אפשר להפעיל את מדרגות הצד החשמליות
באופן ידני ,בעזרת צג המידע .עיין בנושא
מידע כללי )עמוד .(110

הערה :בטמפרטורות נמוכות ,פעולתן של
מדרגות הצד החשמליות עשויה להיות אטית
יותר.

כדי להגיע לגג הרכב ,פתח את מדרגות הצד.
כשמהירות הנסיעה עולה על  5קמ"ש,
מדרגות הצד שבות ונסגרות ,וחוזרות למצב
של הפעלה אוטומטית.

הערה :במנגנון של מדרגת הצד עלולים
להצטבר בוץ ,לכלוך ,שלג ,קרח ומלח .כתוצאה
מכך עלולים להישמע רעשים מיותרים .כדי
לפתור את הבעיה ,פתח את מדרגות הצד
באופן ידני ושטוף את המערכת במתקן שטיפה
בלחץ גבוה  -במיוחד את מכלולי הצירים
הקדמיים והאחוריים.

הפעלה וניתוק
אפשר להפעיל או לנתק את התפקוד של
מדרגות הצד החשמליות ,בעזרת צג המידע.
עיין בנושא מידע כללי )עמוד .(110
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מדרגות צד חשמליות )אם קיימות(
•
•

כשמנתקים את מדרגות הצד )מצב
 ,(OFFהן נסגרות בין אם הדלת פתוחה
ובין אם היא סגורה.
כשמפעילים את מדרגות הצד )מצב
 ,(AUTOהן עוברות למצב המתאים
למצב הדלת  -פתוחה או סגורה.

תפקוד הגנה מפני לכידה
אם מדרגות הצד נתקלות במכשול במהלך
תנועתן ,כיוון תנועתן מתהפך והן נעות עד
תום מהלכן בכיוון הנגדי.
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גלגל ההגה
כוונון גלגל ההגה )אם התפקוד
קיים(
אזהרה
אסור בהחלט לכוונן את גלגל ההגה
כשהרכב בתנועה.
הערה :ודא שאתה יושב בתנוחה הנכונה .עיין
בנושא ישיבה בתנוחה הנכונה )עמוד .(152

E183049

 .3נעל את עמוד ההגה.

כוונון חשמלי של עמוד ההגה לגובה
ולמרחק )אם התפקוד קיים(
אזהרה
אסור בהחלט לכוונן את גלגל ההגה
כשהרכב בתנועה

E183047

 .1שחרר את הנעילה של עמוד ההגה.
 .2כוונן את גלגל ההגה עד שיגיע למצב
הרצוי.

הערה :ודא שאתה יושב בתנוחה הנכונה .עיין
בנושא ישיבה בתנוחה הנכונה )עמוד .(152
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גלגל ההגה
תפקוד לכניסה נוחה/יציאה נוחה
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב
מנותק ,עמוד ההגה נע עד תום מהלכו
לגובה ולמרחק .כששבים ומעבירים את
מערכת ההצתה למצב מחובר ,הוא שב
למצב הקודם שנקבע .אפשר להפעיל או
לבטל את התפקוד בעזרת צג המידע.

בקרת שמע
)אם התפקוד קיים(
בעזרת המתגים ניתן לשלוט בתפקודים
הבאים:

E180535

השתמש במתג הבקרה המותקן בצדו של
עמוד ההגה כדי לכוונן את המצב הרצוי.

E191327

כדי לכוונן:
•
•

A

גובה :לחץ על צדו התחתון או העליון של
המתג.
מרחק :לחץ על צדו הקדמי או האחורי
של המתג.

B
C
D

הגברת עצמת הקול
מדיה
הפחתת עצמת הקול
חיפוש כלפי מטה או לפריט הקודם
חיפוש כלפי מעלה או לפריט הבא

תפקוד זיכרון

E

בעזרת תפקוד הזיכרון ,ניתן לשמור ולהפעיל
את מצב הכוונון של עמוד ההגה .עיין בנושא
תפקוד זיכרון )עמוד .(157

מקור השמע
לחץ לחיצות עוקבות כדי לעבור בין מקורות
השמע הזמינים.

אם לוחצים על מתג הכוונון במהלך ההפעלה
של מצב הכוונון שנשמר בזיכרון ,הפעולה
נעצרת .עמוד ההגה מגיב למתג הבקרה.

חיפוש ,לקטע הבא או לקטע הקודם
לחץ על לחצן החיפוש כדי:
• להשמיע ברדיו את התחנה הבאה או
הקודמת שנקבעה מראש
• להשמיע את הקטע המוזיקלי הבא או
הקודם.
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גלגל ההגה
סוג

לחץ על לחצן החיפוש לחיצה ממושכת כדי:
• לכוונן ברדיו את התחנה הבאה במעלה
או במורד תחום התדרים
• לחפש בקטע מוזיקלי.

2

בקרה קולית

E191337

עיין בנושא בקרת מהירות נסיעת שיוט
)עמוד .(236

בקרת תצוגת המידע
E191328

 Aהשתקה
 Bזיהוי קולי
 Cסיום שיחה
 Dקבלת שיחה
עיין במידע  SYNCשלך.

בקרת נסיעת שיוט
סוג

E191336

1

עיין בנושא תצוגות מידע )עמוד .(110

גלגל הגה מחומם )אם קיים(
עיין במידע  SYNCשלך.

E191329
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דוושות
כוונון הדוושות )אם קיים(
אזהרה
אסור בהחלט להשתמש במתגי
הבקרה בזמן שלוחצים על דוושת
ההאצה ודוושת הבלם ,וכשהרכב בתנועה.
המתג מותקן בצדו השמאלי של לוח
המחוונים .לחץ לחיצה ממושכת על הצד
המתאים של המתג כדי להזיז את הדוושות.

B

A
E162916

 .Aרחוקות יותר
 .Bקרובות יותר
בעזרת תפקוד הזיכרון ניתן לשמור את מצבי
הכוונון של הדוושות ולהפעיל אותם .עיין
בנושא תפקוד זיכרון )עמוד .(157
הערה :כוונן את הדוושות אך ורק כשתיבת
ההילוכים במצב ) Pחנייה(.
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מגבים ומתזים
מגבי השמשה הקדמית

ניגוב אוטומטי )אם קיים(

הערה :בתנאי כפור ,הפשר את השמשה
הקדמית הפשרה מלאה לפני הפעלת המגבים
של השמשה הקדמית.

הערה :לפני הכנסת הרכב למתקן לשטיפת
מכוניות ,הקפד להעביר את המגבים למצב
מנותק.

הערה :לפני כניסה למתקן רחיצה הקפד
להפסיק את פעולת המגבים.

הערה :כשהכביש רטוב או בעת נהיגה בחורף
על כביש המכוסה קרח ,שלג או מלח ,עלולים
המגבים להתחיל לפעול לפתע ולהותיר כתמים
על השמשה הקדמית.

הערה :אם מגבי השמשה הקדמית מתחילים
להשאיר סימני מריחה ,נקה את השמשה ואת
להבי המגבים .אם הבעיה אינה נפתרת ,החלף
את להבי המגבים של השמשה הקדמית.

במצב זה ,כדי לצמצם את הסיכון לראות
לקויה ,עליך:
• להפחית את הרגישות של חיישן הגשם.
• להעביר את המגבים למצב של פעולה
במהירות רגילה או גבוהה.
• לבטל את מצב הניגוב האוטומטי.
התפקוד של הניגוב האוטומטי עושה שימוש
בחיישן גשם .מקום ההתקנה הוא באזור של
המראה הפנימית .חיישן הגשם מודד את
כמות המים על השמשה הקדמית ומפעיל
את המגבים באופן אוטומטי .הוא מווסת את
קצב הניגוב בהתאם לכמות המים שמתגלה
על השמשה הקדמית .אפשר להפעיל את
התפקוד או לבטל את פעולתו בעזרת צג
המידע .עיין בנושא תצוגות מידע )עמוד .(110

הערה :אל תפעיל את המגבים כשהשמשה
הקדמית יבשה .הפעלת המגבים כשהשמשה
יבשה עלולה לגרום לשריטת השמשה ,נזק
ללהבי המגבים וכן לגרום לשריפת מנוע
המגבים .הפעל תמיד את מתזי השטיפה של
השמשה הקדמית לפני הפעלת המגבים על
שמשה יבשה.

E172816

סובב את הכפתור שבקצה הידית:
•
•

כלפי השמשה הקדמית כדי להגביר את
מהירות הניגוב
כלפיך כדי להפחית את מהירות הניגוב.

פעולת מגבים תלויה במהירות )אם
קיימת(

E172817

כשמהירות הנסיעה עולה ,ההשהיה בין
מחזורי הניגוב מתקצרת.
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מגבים ומתזים
סובב את הבקר הסיבובי כדי לקבוע את
מידת הרגישות של חיישן הגשם .במצב
של רגישות נמוכה ,המגבים יפעלו רק אם
תתגלה כמות גדולה של מים על השמשה
הקדמית .במצב של רגישות גבוהה ,המגבים
יפעלו גם אם תתגלה כמות קטנה של מים
על השמשה הקדמית.
E172818

הקפד לנקות את צידה החיצוני של השמשה
הקדמית .חיישן הגשם רגיש מאוד .המגבים
עלולים להתחיל לפעול אם יתגלו לכלוך ,טל
או חרקים על השמשה הקדמית.

לחץ על קצה הידית כדי להפעיל את מתזי
שטיפת השמשה.
• בעקבות לחיצה קצרה יבוצע מחזור
ניגוב בודד ללא התזה של נוזל שטיפה.
• בעקבות לחיצה קצרה יבוצעו שלושה
מחזורי ניגוב תוך התזה של נוזל שטיפה.
• בעקבות לחיצה לזמן ממושך והחזקת
הכפתור במצב לחוץ המגבים ומתז
השטיפה יפעלו במשך  10שניות לכל
היותר.
מספר שניות לאחר השטיפה יתבצע ניגוב כדי
לפנות שאריות נוזל שטיפה .ניתן להפעיל או
לבטל את המאפיין דרך תצוגת המידע .עיין
בנושא תצוגות מידע )עמוד .(110

לאחר שמשתמשים במתזי השטיפה של
השמשה הקדמית מופעל תפקוד של ניגוב
משלים כדי להסיר את השיירים של נוזל
השטיפה והלכלוך.
הערה :אפשר לכוונן את ההגדרות של הניגוב
המשלים בעזרת הצג שבלוח המחוונים .עיין
בנושא תצוגות מידע )עמוד .(110

מתזי שטיפת השמשה
הערה :אל תפעיל את המגבים כשהשמשה
הקדמית יבשה .הפעלת המגבים כשהשמשה
יבשה עלולה לגרום לשריטת השמשה ,נזק
ללהבי המגבים וכן לגרום לשריפת מנוע
המגבים .הפעל תמיד את מתזי השטיפה של
השמשה הקדמית לפני הפעלת המגבים על
שמשה יבשה.
הערה :אל תפעיל את המתזים כשמיכל נוזל
השטיפה ריק .הפעלת המשאבה ללא נוזל
עלולה לגרום להתחממות-יתר.
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מערכת התאורה
מתג תאורה

מידע כללי
התעבות מים במכלולי הפנסים
הפנסים החיצוניים מאווררים כדי לאפשר
שינויי לחץ רגילים.
עיבוי מים בפנס יכול להיות תוצאה טבעית
של תכנון זה .כשהטמפרטורות נמוכות
ואוויר לח נכנס למכלול הפנס דרך פתחי
האוורור שלו ,קיימת אפשרות שהלחות
שבאוויר תתעבה לטיפות מים זעירות על
המשטחים הקרים .כשמתרחשת תופעה
טבעית של עיבוי ,שכבת אדים דקה יכולה
להופיע על החלק הפנימי של העדשה.
הערפול ייעלם במשך הזמן והלחות תצא
דרך פתחי האוורור במהלך פעולה רגילה של
הרכב.

E142449

 Aמצב מנותק
 Bפנסי חנייה ,תאורת לוח המכשירים,
תאורת לוחית רישוי ותאורה אחורית
 Cפנסים ראשיים

משך הזמן הדרוש עד להיעלמות מלאה של
האדים יכול להגיע ל 48-שעות ,בתנאי מזג
אוויר יבש.

אלומה גבוהה

דוגמאות למצבי עיבוי תקינים:
• נוכחות של שכבת אדים דקה )ללא
סימני התלכדות לטיפות גדולות או
הימצאות של מים בפנס(.
• ערפול קל של העדשה ,המכסה שטח
שאינו עולה על  50אחוז משטח העדשה.
דוגמאות למצבי עיבוי חריגים ולא תקינים:
• שלולית מים בתוך הפנס.
• טיפות מים גדולות ,סימני טפטוף וגלישת
טיפות על הצד הפנימי של העדשה.
אם התגלה מצב של חדירת מים לא תקינה
לפנס ,כפי שפורט לעיל ,הבא את רכבך
לתיקון אצל מתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.

E167827

להפעלת האלומה הגבוהה ,הסט את הידית
כלפי השמשה הקדמית.
כדי להפסיק את פעולתה של האלומה
הגבוהה ,הסט את הידית כלפי השמשה
הקדמית פעם נוספת או משוך אותה כלפיך.
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בהתאם לציוד המותקן ברכב ,ייתכן שכאשר
מעבירים את מתג התאורה למצב של
תאורה אוטומטית ,יופעלו גם התפקודים
הבאים )אם הם הופעלו בצג המידע(:

איתות בפנסים הראשיים

• תאורת נסיעה ביום )עם אפשרות
לקביעת הגדרות(.
• בקרה אוטומטית של האלומה הגבוהה.
• בקרה מסתגלת של הפנסים הראשיים.
לאחר שמעבירים את מערכת ההצתה
למצב מנותק ,הפנסים הראשיים ממשיכים
עוד לפעול במשך פרק זמן מסוים .בעזרת
מתגי הבקרה של צג המידע אפשר לקבוע
כמה זמן ימשיכו הפנסים הראשיים לפעול.
עיין בנושא תצוגות מידע )עמוד .(110

E163268

כדי לאותת בפנסים הראשיים ,משוך את
הידית משיכה קלה כלפיך והרפה ממנה.

תאורה אוטומטית
)אם קיימת(

הערה :כשהפנסים הראשיים במצב של
תאורה אוטומטית ,לא ניתן להפעיל את
האלומה הגבוהה של הפנסים הראשיים כל
עוד המערכת של התאורה האוטומטית אינה
מפעילה את האלומה הנמוכה של הפנסים
הראשיים.

אזהרה
גם אם מתג התאורה נמצא במצב של
תאורה אוטומטית ,ייתכן שהמערכת
לא תפעיל את הפנסים הראשיים באופן
אוטומטי בתנאים מסוימים של ראות גרועה,
דוגמת ערפל בשעות היום .הקפד לוודא
שהפנסים הראשיים פועלים  -בין אם באופן
אוטומטי ובין אם בהפעלה ידנית  -בכל
פעם ששוררת ראות גרועה .אם לא פועלים
בהתאם לאזהרה זו ,התוצאה עלולה להיות
תאונה.

פעולה משולבת של הפנסים
הראשיים ומגבי השמשה הקדמית
במצב של תאורה אוטומטית ,התפקוד של
הפעולה המשולבת של הפנסים הראשיים
ומגבי השמשה הקדמית מפעיל את הפנסים
הראשיים תוך  10שניות מרגע שמפעילים
את מגבי השמשה הקדמית .כ 60-שניות
לאחר שמפסיקים את פעולתם של מגבי
השמשה הקדמית ,הפנסים כבים.
הפנסים הראשיים לא יופעלו:
• במהלך ניגוב בודד.
• כשהמגבים מופעלים במהלך שטיפה
כדי לנגב נוזל שטיפה.
• כשהמגבים במצב של ניגוב לסירוגין.
הערה :אם מפעילים את התאורה האוטומטית
במקביל לניגוב האוטומטי ,יידלקו הפנסים
הראשיים באופן אוטומטי כשחיישן הגשם
יפעיל את מגבי השמשה הקדמית במצב של
ניגוב רציף.

E142451

כשמתג התאורה נמצא במצב של תאורה
אוטומטית ,מופעלים הפנסים הראשיים
באופן אוטומטי בתנאים של ראות גרועה ,או
כשהמגבים פועלים.
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עמעום התאורה של לוח
המכשירים

תאורת נסיעה ביום
)אם קיימת(
אזהרה

הערה :אם בוחרים בצג המידע באפשרות של
עמעום אוטומטי ) ,(Auto Dimmingהאפשרות
לעמעום ידני מבוטלת .עיין בנושא תצוגות
מידע )עמוד .(110

המערכת של תאורת הנסיעה ביום
אינה מפעילה את הפנסים האחוריים
ועצמת התאורה עלולה שלא להספיק
בתנאים של ראות גרועה .גם אם מתג
התאורה נמצא במצב של תאורה אוטומטית,
ייתכן שהמערכת לא תפעיל את הפנסים
הראשיים באופן אוטומטי בתנאים מסוימים
של ראות גרועה ,דוגמת ערפל בשעות היום.
הקפד לוודא שהפנסים הראשיים פועלים
 בין אם באופן אוטומטי ובין אם בהפעלהידנית  -בכל פעם ששוררת ראות גרועה .אם
לא פועלים בהתאם לאזהרה זו ,התוצאה
עלולה להיות תאונה.

הערה :בעקבות ניתוק או פריקה של המצבר,
הרכיבים המוארים יוארו בעצמה מרבית.

סוג  - 1רגילה )ללא אפשרות
לקביעת הגדרות(
תאורת הנסיעה ביום מאירה כאשר:
.1

E161902

כדי לקבוע את הרמה הרצויה ,לחץ לחיצות
חוזרות ונשנות או לחץ לחיצה ממושכת.

.2

.3
.4

מעבירים את מערכת ההצתה למצב
מחובר.
תיבת ההילוכים אינה במצב חנייה ),P
בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית(
או שבלם החנייה משוחרר )בכלי רכב עם
תיבת הילוכים ידנית(.
מתג התאורה במצב מנותק ,במצב של
פנסי חנייה או של תאורה אוטומטית.
הפנסים הראשיים כבויים.

סוג  - 2עם אפשרות לקביעת
הגדרות
ניתן לקבוע שתאורת הנסיעה ביום תפעל,
או לבטל את פעולתה ,בעזרת מתגי הבקרה
של צג המידע .עיין בנושא תצוגות מידע
)עמוד .(110
תאורת הנסיעה ביום מאירה כאשר:
 .1התפקוד הופעל בצג המידע .עיין בנושא
תצוגות מידע )עמוד .(110
 .2מעבירים את מערכת ההצתה למצב
מחובר.
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 .3תיבת ההילוכים אינה במצב חנייה ),(P
בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית(
או שבלם החנייה משוחרר )בכלי רכב עם
תיבת הילוכים ידנית(.
 .4מתג התאורה במצב של תאורה
אוטומטית.
 .5הפנסים הראשיים כבויים.
בשאר המצבים של מתג התאורה ,תאורת
הנסיעה ביום אינה מאירה וניתן להשתמש
בהם כדי לבטל באופן זמני את הבקרה של
התאורה האוטומטית.

הערה :כמויות רגילות של אבק דרכים ,בוץ
וכתמי מים אינן פוגעות בביצועי המערכת
לבקרה אוטומטית של האלומה הגבוהה.
אולם ,בתנאים של מזג אוויר קר או גרוע ,ניתן
להבחין בירידה בזמינותה של המערכת של
האלומה הגבוהה ,במיוחד בתחילת הנסיעה.
במידת הצורך ,ניתן לעבור בין האלומה הגבוהה
לבין האלומה הנמוכה בעזרת הידית .הבקרה
האוטומטית של האלומה הגבוהה תחודש
כשהתנאים יאפשרו זאת.
הערה :שימוש בצמיגים גדולים בהרבה ,או
התקנה של אביזרים דוגמת מפלסת שלג,
עלולים לגרום לשינוי מרווח הגחון של הרכב
ולפגוע בביצועיה של הבקרה האוטומטית של
האלומה הגבוהה.

כשמנתקים את התפקוד של תאורת
הנסיעה ביום בצג המידע ,תאורת הנסיעה
ביום אינה מאירה באף מצב של מתג
התאורה.

חיישן המצלמה מותקן במרכז השמשה
הקדמית של הרכב ומאחוריה ,ומנטר באופן
רציף את התנאים כדי לקבוע מתי יש
להפסיק את פעולתה של האלומה הגבוהה
ומתי ניתן לחדש אותה.

בקרה אוטומטית של האלומה
הגבוהה )אם קיימת(
המערכת מפעילה באופן אוטומטי את
האלומה הגבוהה של הפנסים הראשיים
כאשר מספיק חשוך ולא קיימת תנועה
נוספת בכביש .כשמתגלים פנסים ראשיים
של רכב אחר שמתקרב ממול ,אורות
אחוריים של רכב אחר שנוסע מלפנים
או תאורת רחוב ,מפסיקה המערכת את
הפעולה של האלומה הגבוהה כדי למנוע
סנוור של נהגים אחרים .הפנסים הראשיים
ממשיכים להאיר באלומה הנמוכה.

כשהמערכת פעילה ,האלומה הגבוהה
פועלת כאשר:
• רמת התאורה החיצונית מספיק נמוכה.
• לא נוסעות מכוניות לפני הרכב.
• מהירות הנסיעה גבוהה מ 52-קמ"ש.
פעולתה של האלומה הגבוהה מופסקת
כאשר:
• המערכת מגלה פנסים ראשיים של רכב
אחר שמתקרב ממול או אורות אחוריים
של רכב אחר שנוסע מלפנים.
• מהירות הנסיעה יורדת אל מתחת ל26-
קמ"ש.
• רמת התאורה החיצונית מספיק גבוהה
ואין עוד צורך באלומה הגבוהה.
• המערכת מגלה גשם כבד ,שלג או ערפל.
• המצלמה מוסתרת.

הערה :אם מתעורר חשד שהבקרה
האוטומטית של האלומה הגבוהה אינה פועלת
כשורה ,בדוק אם פריט או חומר כלשהו
מסתירים את עדשת המצלמה שבשמשה
הקדמית .כדי שפעולתה של המערכת תהיה
תקינה ,נדרשת ראות ברורה של הדרך מלפנים.
הקפד שכל נזק שנגרם לשמשה הקדמית
באזור שבו מותקנת המצלמה יתוקן על ידי
איש מקצוע מוסמך.
הערה :אם המערכת מזהה פריט או חומר
שפוגע בראות )כגון לשלשת ציפורים ,חרקים,
שלג או קרח( ,עד שהם יוסרו ,המערכת עוברת
למצב שבו מופעלת רק האלומה הנמוכה .בצג
שבלוח המחוונים עשויה להופיע הודעה על כך
ששדה הראייה של המצלמה הקדמית מוסתר.
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הפעלת המערכת

פנסי ערפל קדמיים

ניתן להפעיל את המערכת בעזרת צג המידע
והתאורה האוטומטית .עיין בנושא תצוגות
מידע )עמוד .(110

E142453
E142451

לחץ על הלחצן כדי להפעיל את פנס הערפל
או להפסיק את פעולתו.

העבר את מתג התאורה למצב של תאורה
אוטומטית.

אפשר להפעיל את פנסי הערפל בכל אחד
מהמצבים של מתג התאורה החיצונית,
מלבד המצבים שבהם התאורה כבויה.

עקיפת פעולת המערכת באופן ידני
כאשר הבקרה האוטומטית הפעילה את
האלומה הגבוהה של הפנסים הקדמיים,
ניתן לעקוף פעולה זו באופן זמני ולהעביר
לאלומה הנמוכה על-ידי משיכה או דחיפה
של הידית.

מהבהבי פנייה

כדי להפסיק באופן קבוע את פעולת
המערכת היעזר בתפריטים שבצג המידע ,או
העבר את מתג התאורה ממצב של תאורה
אוטומטית למצב שבו הפנסים הראשיים
מאירים.

E163272

כדי להפעיל את מהבהבי הפנייה הסט את
הידית כלפי מעלה או כלפי מטה.
הערה :דחף את הידית מעלה או מטה כדי
שמהבהבי הפנייה בצד שנבחר יהבהבו שלוש
פעמים לציון מעבר נתיב.
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זרקורים )אם קיימים(

בעקבות לחיצה על הלחצן
שמותקן בלוח הבקרה של
 E189587התאורה ,או על הלחצן שמותקן
בארגז המטען ,סמוך לפנס ,התאורות
מאירות.

הזרקורים מותקנים בצדן הקדמי של
המראות החיצוניות .כשפנסי החנייה מאירים
מפני שמתג התאורה נמצא במצב של פנסי
חנייה ,פנסים ראשיים או תאורה אוטומטית,
לחץ על הלחצנים שמעל מתג התאורה כדי
להפעיל את הזרקור השמאלי או את הזרקור
הימני.

E176842

כשמפעילים אותם ,הזרקורים מאירים את
האזור שלפני הרכב ומצידיו.
אפשר לכוונן את אלומת האור של הזרקורים
באמצעות הזזה של המראות החיצוניות.
אם המראות מצוידות בכוונון ידני ,אפשר
לכוונן את אלומת האור של הזרקורים
באמצעות קיפול של המראות כלפי החלונות
או הלאה מהם .אם המראות מצוידות בכוונון
חשמלי ,היעזר במתג המותקן בדלת הנהג.
עיין בנושא שלט-רחוק )עמוד .(54

E190880

כשמפעילים אותן ,תאורות אלה מאירות את
ארגז המטען של הרכב ואת התקן הגרירה.

הערה :כשמהירות הנסיעה מגיעה ל10-

הערה :תאורת ארגז המטען ותאורת ריתום
הגרור כבות באופן אוטומטי כשהרכב מגיע
למהירות של  5קמ"ש .הן כבות באופן אוטומטי
)ובצורה מדורגת( גם לאחר  10דקות.

תאורת ארגז המטען מותקנת בפנס הבלימה
העילי ובכל אחד מצדי ארגז המטען.

תאורה פנימית

תאורת ריתום הגרור מותקנת בדלת ארגז
המטען ,סמוך לידית.

התאורה הפנימית מאירה כשמתקיים אחד
מבין התנאים הבאים:

קמ"ש ,הזרקורים כבים באופן אוטומטי.

תאורת ארגז המטען ותאורת ריתום
גרור

•
•
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פותחים דלת כלשהי.
לוחצים על לחצן בשלט-רחוק.
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תאורה פנימית מלפנים

סוג 2

הערה :מתגי הבקרה של התאורה הפנימית
מלפנים מותקנים בקונסולה העילית .המיקום
המדויק של כל אחד מהלחצנים בקונסולה
העילית תלוי בציוד המותקן ברכב  -דוגמת גג,
חלון שמש או תריס.

Type 2

הערה :גע במתג המתאים כדי לבטל את מצב
הדלת )שבו התאורה מאירה כשפותחים אחת
מהדלתות( .כשמצב הדלת מבוטל ,תאורות
השירות והדלת נותרות כבויות גם כשפותחים
דלת כלשהי .כדי לשוב ולהפעיל את מצב
הדלת ,גע במתג נגיעה נוספת .כשתפקוד
הדלת פעיל ופותחים דלת כלשהי ,תאורות
השירות והדלת מאירות.
סוג 1

D

C

B

A

D
E192153

A
B
C
D

C

A

B

C
E199032

 Aמצב דלת
 Bכל הפנסים מאירים באופן קבוע
 Cמתגי תאורת מפה
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כל הפנסים מאירים באופן קבוע
מצב דלת
כל הפנסים כבויים באופן קבוע
מתגי תאורת מפה

מערכת התאורה
תאורה פנימית מאחור
)אם קיימת(

סוג 3

E187343

לחץ על הלחצן כדי להפעיל את התאורה או
לכבות אותה.

D

C

B

A
E201073

A
B
C
D

מתג תאורת מפה
מצב דלת
כל הפנסים כבויים באופן קבוע
מתג תאורת מפה

E182517

 Aמתג תאורת מפה בצד שמאל.
 Bמתג תאורת מפה בצד ימין.

E187342
E187345

 Aכל הפנסים מאירים באופן קבוע
 Bמצב דלת
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מערכת התאורה
תאורת אווירה
)אם קיימת(
אפשר לקבוע את מאפייני המערכת של
תאורת האווירה בעזרת צג המגע.
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חלונות ומראות
חלונות חשמליים )אם קיימים(

חידוש הפעולה של סגירה בנגיעה אחת

אזהרות

אם הטעינה של מצבר הרכב נמוכה ,יתכן
שהפעולה של סגירה בנגיעה אחת תבוטל.

אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה
ואין להניח לילדים לשחק במתגי
החלונות החשמליים .הם עלולים להיפצע
פציעה קשה.

הערה :יש לבצע את הכיול מחדש של הסגירה
בנגיעה אחת כשהדלת סגורה .אם מבצעים את
הכיול כשהדלת פתוחה ,החלון ישוב וייפתח
שוב ושוב.

לפני סגירת החלונות החשמליים ודא
שדבר אינו מפריע לתנועת החלונות
ושילדים או חיות מחמד אינם נמצאים
בקרבת פתחי החלונות.

כדי לחדש את הפעולה ,לאחר שטוענים את
המצבר מחדש:
 .1משוך את המתג כלפי מעלה עד תום
מהלכו.
 .2החזק את המתג עד שהחלון ייעצר
והמשך להחזיק אותו במצב זה למשך
שתי שניות נוספות.
 .3לחץ על המתג כלפי מטה ופתח את
החלון פתיחה מלאה .הפעולה של סגירה
בנגיעה אחת תחודש.

חזרה לאחור)אם התפקוד קיים(
תנועת הסגירה של החלון תיעצר באופן
אוטומטי והוא ייפתח מעט אם הוא נתקל
במכשול במהלך הסגירה.

E176215

עקיפת החזרה לאחור

כדי לפתוח את החלון ,לחץ על המתג.
כדי לסגור את החלון ,משוך את המתג.

אזהרה

הערה :כאשר רק חלון אחד פתוח ,עלול
להישמע בתוך הרכב רעש של "מכות רוח" או
"פעימות רוח" .פתח מעט את החלון שמול
החלון הפתוח.

כשעוקפים את התפקוד של חזרה
לאחור ,החלון לא ייפתח אם הוא
נתקל במכשול .כדי למנוע פציעה או נזק
לרכב ,פעל בזהירות בעת סגירת החלון.

פתיחה/סגירה בנגיעה אחת
)אם קיימת(

בתוך שתי שניות מהרגע בו החלון נעצר
אחרי מצב של חזרה לאחור ,משוך את
המתג כלפי מעלה והחזק אותו במצב משוך.
החלון ינוע כלפי מעלה ללא הפעלת מערכת
ההגנה נגד הילכדות )חזרה לאחור( .אם
משחררים את מתג ההפעלה לפני שהחלון
נסגר לחלוטין ,החלון יעצור.

לחץ על המתג או משוך אותו עד תום מהלכו
והרפה ממנו .כדי לעצור את פתיחת החלון,
לחץ על המתג או משוך אותו פעם נוספת.
הערה :אם פותחים את החלון וסוגרים אותו
שוב ושוב ,ייתכן שפעולת החלון תושבת למשך
חמש דקות .זאת כדי למנוע נזק למנוע החלון.
לאחר שהמנוע יתקרר ,החלון ישוב לפעול
כרגיל.
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חלונות ומראות
נעילת חלונות )אם התפקוד קיים(

מראות חיצוניות
מראות צד חשמליות )אם קיימות(
אזהרה
אסור לכוונן את המראות כשהרכב
בתנועה .אתה עלול לאבד שליטה על
הרכב והתוצאה עלולה להיות פציעה קשה
ואף מוות.

E176216

 Aשחרור נעילה
 Bנעילה
לחץ על המתג כדי לנעול את מתגי החלונות
האחוריים או לשחרר את נעילתם.

השהיית אביזרים )אם קיימת(
ניתן להמשיך להשתמש במתגי החלונות
במשך מספר דקות לאחר שמעבירים
את מערכת ההצתה למצב מנותק או עד
שפותחים אחת מהדלתות הקדמיות.

E144073

 .Aמראה שמאלית
 .Bבקרת כוונון
 .Cמראה ימנית

פתיחה כללית
ניתן להשתמש בשלט-רחוק כדי להפעיל
את החלונות כשמערכת ההצתה במצב
מנותק.

כדי לכוונן את המראות ,העבר את מערכת
ההצתה למצב מחובר )או למצב אביזרים ,או
התנע את המנוע( ולאחר מכן:

הערה :ניתן להשתמש בתפקוד זה רק
כשהשהיית האביזרים אינה פעילה

 .1בחר במראה שברצונך לכוונן .מתג
הבקרה יואר.
 .2כוונן את מצב המראה בעזרת מתג
הכוונון.
 .3לחץ על מתג הבקרה לחיצה נוספת.
התאורה של מתג הבקרה תכבה.

פתיחת החלונות
לאחר שמשחררים את נעילת הרכב בעזרת
השלט-רחוק ,ישנו פרק זמן קצר שבו
ניתן לפתוח את החלונות .לאחר שנעילת
הרכב שוחררה ,כדי לפתוח את החלונות
לחץ לחיצה ממושכת על לחצן שחרור
הנעילה שבשלט-רחוק .לאחר שהחלונות
החלו לנוע ,הרפה מהלחצן .כדי לעצור את
תנועת הפתיחה של החלונות ,לחץ על לחצן
הנעילה או על לחצן השחרור.

מראות צד מתקפלות
דחוף את המראות כלפי זגוגית החלון
שבדלת .לפני תחילת הנסיעה ,הקפד
להחזיר את המראות למצבן המקורי ולוודא
שהמראה השתלבה היטב בתושבתה.
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מראות טלסקופיות )אם קיימות(
תפקוד זה מאפשר להרחיב את המראות
בכ 75-מ"מ .הוא מסייע כשגוררים גרור .ניתן
למשוך או לדחוף את המראות באופן ידני עד
שיגיעו למיקום הרצוי.

E234001

מראות טלסקופיות חשמליות
™) PowerScopeאם קיימות(
הערה :אסור לעצור את תנועת המראות
באמצע מהלכן .המתן עד שהמראה תפסיק
לנוע ולחץ על המתג לחיצה נוספת.

E234002

מראות טלסקופיות חשמליות

הערה :קצב התנועה של כל אחת מהמראות
)משמאל ומימין( שונה .לפיכך ,אחת המראות
עשויה להמשיך לנוע גם אחרי שהשנייה כבר
עצרה .זו תופעה רגילה שאינה בגדר תקלה.

בעזרת תפקוד זה אפשר להעביר את שתי
המראות למצב הרצוי בו-זמנית.

מראות מתקפלות באופן חשמלי
כדי לקפל את שתי המראות ,העבר את
מערכת ההצתה למצב מחובר )או למצב
אביזרים ,או התנע את המנוע( ולאחר מכן:
 .1לחץ על מתג הבקרה.
 .2כדי לפתוח את המראות ,לחץ על המתג
לחיצה נוספת.
E218902

 .Aהרחבה
 .Bכינוס
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חלונות ומראות
מראות עם תפקוד זיכרון
)אם קיימות(

כדי לכוונן את המראות ,העבר את מערכת
ההצתה למצב מחובר )או למצב אביזרים,
או התנע את המנוע( ולאחר מכן לחץ על
מתג הכוונון כדי להעביר את המראות למצב
הרצוי.

ניתן לשמור ולאחזר את מיקומי המראות
באמצעות תפקוד הזיכרון עיין בנושא
תפקוד זיכרון )עמוד .(157

הערה :אם מניעים את המראות  10פעמים
או יותר במשך דקה אחת ,או מקפלים,
מרחיבים ומכנסים אותן שוב ושוב באמצעות
החזקה ממושכת של מתג הבקרה במצב לחוץ
לאחר שהמראות הגיעו לתום מהלכן ,ייתכן
שהמערכת תושבת כדי להגן על המנועים
החשמליים מפני התחממות יתר .המתן
כשלוש דקות כשהמנוע פועל ,ועד עשר דקות
כשהמנוע דומם ,כדי שהמערכת תאופס
והתפקוד ישוב לפעול כרגיל.

מראות עם מהבהבי פנייה
)אם קיימות(
בזמן הנסיעה ,החלק הקדמי של בית
המראה ,בצד המתאים ,מהבהב כשמפעילים
את מהבהבי הפנייה.

פנסים להארת הקרקע
)אם קיימים(
הפנסים שמותקנים בחלק התחתון של
בתי המראות מאירים כשמשחררים את
נעילת הדלתות בעזרת השלט-רחוק ,או
כשפותחים דלת.

מראה רופפת
אם מקפלים באופן ידני מראות בעלות קיפול
חשמלי ,הן עשויות שלא לפעול כהלכה
כאשר שבים ופותחים אותן .יש לאפס את
המראות אם מבחינים בתופעות הבאות:

פנסי סימון )אם קיימים(
בחלק הקיצוני-תחתון של בתי המראות
מותקן פנס שמאיר כשמפעילים את
הפנסים הראשיים או את פנסי החנייה.

• המראות רועדות בזמן הנסיעה.
• המראות רופפות.
• המראות אינן נותרות במצב מקופל או
פתוח.
• אחת המראות אינה במצב הנסיעה
הרגיל.
כדי לאפס את התפקוד של הקיפול
החשמלי ,קפל את המראות ושוב ופתח אותן
בעזרת מתג הקיפול החשמלי של המראות.
כשמאפסים את המראות בעלות הקיפול
החשמלי עשוי להישמע רעש חזק .זו תופעה
רגילה שאינה בגדר תקלה .במידת הצורך,
חזור על התהליך בכל פעם שהמראות
קופלו באופן ידני.

זרקורים )אם קיימים(
פנסי השטח מותקנים בחלק הקדמי של
בתי המראות .אפשר להפעיל ולכבות אותם
בעזרת מתגי הבקרה שמותקנים בלוח
המכשירים .עיין בנושא תאורה )עמוד .(86

מערכת מצלמה לגרירת גרור )אם
קיימת(
עיין בנושא מצלמת מבט לאחור )עמוד
.(229

מערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה
)אם קיימת(

מראות חיצוניות מחוממות
)אם קיימות(

עיין בנושא מערכת למידע על נקודות
מתות בשדה הראייה )עמוד .(246

עיין בנושא חימום חלונות ומראות )עמוד
.(150
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חלונות ומראות
מראה פנימית
אזהרה
אסור בהחלט לכוונן את המראה
בזמן שהרכב נמצא בתנועה.
הערה :אסור לנקות את בית המראה או את
זגוגית המראה בחומרי ניקוי שוחקים ,בדלק
או בתכשירי ניקוי אחרים על בסיס נפט או
אמוניה.
ניתן לכוונן את המראה הפנימית לפי
העדפתך .למספר מראות יש גם ציר תנועה
שני .ציר זה מאפשר לכוונן את המראה
למעלה או למטה וכן מצד לצד.
משוך בלשונית שמתחת למראה כלפיך כדי
להפחית סנוור בלילה.

E176217

מתג הבקרה מותקן בקונסולה העילית.
לחץ על מתג הבקרה לחיצה ממושכת כדי
לפתוח את החלון .לחץ על מתג הבקרה
לחיצה ממושכת כדי לסגור את החלון.

סוככי שמש

מראה פנימית עם עמעום אוטומטי
)אם קיימת(
הערה :אסור לחסום את החיישנים המותקנים
בחזית המראה ובחלקה האחורי .הדבר
עלול לפגוע בפעולתה התקינה של המראה.
כשמשענת הראש של המושב המרכזי האחורי
נמצאת במצב מוגבה היא גם עלולה לחסום
את הגעת האור אל החיישן.
כשהמראה מזהה אור חזק מאחור ,היא
מתכווננת אוטומטית למצב כהה למניעת
סנוור .המראה תחזור באופן אוטומטי למצב
רגיל בעת שילוב הילוך אחורי כדי להבטיח
ראות טובה בעת נסיעה לאחור.

E138666

סובב את סוכך השמש אל החלון הצדי
והחלק אותו לאחור כדי להעניק הגנה
נוספת מפני השמש.

חלונות הזזה )אם קיימים(
חלון הזזה אחורי חשמלי )אם קיים(
אזהרות
לפני שמפעילים את חלון ההזזה
האחורי החשמלי ,יש לוודא שכל
הנוסעים מאחור ,וכן פריטי המטען ,אינם
קרובים מדי לחלון האחורי.
אין להשאיר ילדים ברכב ללא
השגחה ואין להניח לילדים לשחק
בחלון ההזזה האחורי החשמלי .הם עלולים
להיפצע פציעה קשה.
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פתיחה וסגירה של חלון השמש
הכפול

מראה מוארת בסוכך השמש )אם
קיימת(

E162197

פתח את הכיסוי כדי להפעיל את התאורה.

E191272

 Aפתיחה של חלון השמש הכפול.
 Bמצב אוורור של חלון השמש הכפול.
 Cפתיחת התריס.
 Dסגירה של התריס.
 Eסגירה של חלון השמש הכפול.
פתיחה של חלון השמש הכפול

חלון שמש כפול )אם קיים(
אזהרות
אסור להרשות לילדים לשחק בחלון
השמש הכפול ,או להשאיר ילדים
ברכב ללא השגחה .הם עלולים לגרום
לעצמם פציעה קשה.

לחץ על הלחצן והרפה ממנו כדי לפתוח את
חלון השמש הכפול.

לפני שסוגרים את חלון השמש
הכפול יש לוודא שמסלול התנועה
שלו פנוי ממכשולים ושאין בקרבת הפתח
שלו ילדים ו/או חיות מחמד.

הערה :מצב זה נועד להפחית את רעשי הרוח
או החבטות כשחלון השמש הכפול פתוח
במלואו .לחץ שוב על המתג והרפה ממנו כדי
לפתוח את חלון השמש הכפול במלואו.

המתגים של חלון השמש הכפול מותקנים
בקונסולה העילית ומצוידים במנגנון
אוטומטי לפתיחה וסגירה מהירות ,בלחיצה
אחת .כדי לעצור את התנועה בכל שלב של
הפתיחה או הסגירה האוטומטיות ,לחץ על
מתג הבקרה לחיצה נוספת.

מצב אוורור של חלון השמש הכפול
לחץ על הלחצן והרפה ממנו כדי לפתוח את
חלון השמש הכפול במצב אוורור.
פתיחת התריס
לחץ על הלחצן והרפה ממנו כדי לפתוח את
התריס .התריס נפתח באופן אוטומטי ביחד
עם חלון השמש הכפול .ניתן לפתוח את
התריס גם כשחלון השמש סגור הכפול.
הערה :לנוחות הנוסעים מאחור ,התנועה של
התריס נעצרת סמוך למצב של פתיחה מלאה.
כדי לפתוח את התריס פתיחה מלאה ,לחץ על
הלחצן לחיצה נוספת.
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סגירה של התריס
לחץ על הלחצן והרפה ממנו כדי לסגור את
התריס.
סגירה של חלון השמש הכפול
לחץ על הלחצן והרפה ממנו כדי לסגור את
חלון השמש הכפול ממצב של פתיחה רגילה
או ממצב אוורור.
תפקוד להגנה מפני לכידה
אם מתגלה מכשול במהלך הסגירה ,חלון
השמש חוזר באופן אוטומטי מרחק מסוים
לאחור.
כדי לעקוף את התפקוד ,בתוך שתי שניות
מרגע שחלון השמש עצר בעקבות פעולה
של התפקוד להגנה מפני לכידה ,לחץ
לחיצה ממושכת על המתג ).(E
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מדים
סוג  1וסוג

2

E219638

.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G

מד לחץ השמן במנוע
מד טמפרטורת נוזל קירור מנוע
מד טמפרטורת נוזל תיבת ההילוכים
מד דלק
מד מהירות
תצוגת מידע .עיין בנושא מידע כללי )עמוד .(110
מד סיבובי מנוע
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סוג

3

E219651

.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G

מד לחץ השמן במנוע
מד טמפרטורת נוזל קירור מנוע
מד דלק
ניתן להגדרה .מד טמפרטורת נוזל תיבת ההילוכים ,גידוש טורבו או מד ) DEFבמנועי
דיזל בלבד(.
מד מהירות
תצוגת מידע .עיין בנושא מידע כללי )עמוד .(110
מד סיבובי מנוע
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מד לחץ השמן במנוע

כשמתדלקים את הרכב צריך המחוג לנוע
כלפי הסימן  .Fאם המחוג מצביע על הסימן
 Eלאחר שמוסיפים דלק ,הדבר מציין כי
הרכב זקוק בקרוב לטיפול.

מציין את הלחץ של שמן המנוע .המחוג
צריך להישאר בתחום הפעולה הרגיל )בין
הסימונים  Lו .(H-אם המחוג יורד אל מתחת
לתחום הרגיל ,עצור את הרכב ,הדמם את
המנוע ובדוק את המפלס של שמן המנוע.
במידת הצורך הוסף שמן .אם מפלס השמן
תקין ,הבא את הרכב לבדיקה אצל מתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס.

לאחר התדלוק עשויים לחול שינויים
מסוימים במיקום המחוג:
• כשעוזבים את תחנת הדלק ,עשוי לחלוף
זמן מה עד שהמחוג יגיע לסימן  .Fזו
תופעה רגילה שנובעת מהשיפוע של
משטח התדלוק בתחנת הדלק.
• כמות הדלק שניתן למלא בפועל במיכל
עשויה להיות קטנה או גדולה מעט מכפי
שמציין מד הדלק .זו תופעה רגילה
שנובעת מהשיפוע של משטח התדלוק
בתחנת הדלק.
• אם פיית התדלוק של משאבת הדלק
עוצרת את הזרימה לפני שהמיכל
התמלא ,נסה לתדלק מפייה אחרת או
ממשאבה אחרת.
תזכורת למפלס דלק נמוך

מד טמפרטורת נוזל קירור מנוע
אזהרות
אסור בהחלט להסיר את מכסה
המיכל של נוזל הקירור כשהמנוע
פועל או חם.
מציין את טמפרטורת נוזל קירור המנוע.
בטמפרטורת עבודה רגילה ,המחוג
צריך להיות בתחום הפעולה הרגיל .אם
טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע עולה
מעל התחום הרגיל ,עצור את הרכב
בהזדמנות הראשונה שניתן לעשות זאת
בביטחון ,הפסק את פעולת המנוע והנח לו
להתקרר.

כשהערך של טווח הנסיעה עם הדלק שנותר
במיכל מגיע ל 80-ק"מ ,מופעלת תזכורת
למפלס דלק נמוך .תזכורות נוספות מופקות
כשטווח הנסיעה מגיע ל 40-ק"מ 20 ,ק"מ
ו 0-ק"מ )אם מסירים את ההודעה בכל
פעם( .כשמשתמשים במערכת ,MyKey
מופקת התראה נוספת כשטווח הנסיעה
מגיע ל 120-ק"מ.

מד דלק
הערה :מחוג מד הדלק יכול לנוע מעט בזמן
הנסיעה או כשהרכב במדרון.
העבר את מערכת ההצתה למצב מחובר.
מד הדלק מציין את הכמות המקורבת של
הדלק שנותרה במיכל .החץ הסמוך לסמל
של משאבת הדלק מציין באיזה צד של
הרכב מותקן פתח מילוי הדלק.

אפשרויות:
הערה :ההתראה על טווח נסיעה עם הדלק שנותר במיכל עשויה להופיע במצבים שונים של מד
הדלק ,בהתאם לתנאים של צריכת הדלק .זו תופעה רגילה שאינה בגדר תקלה.
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סוג נסיעה
)מצבי חיסכון בדלק(

מרחק הנסיעה עד
להתרוקנות המיכל

חיווי מד הדלק

נסיעה בכביש מהיר
נסיעה בתנאי עומס
גבוה )גרירת גרור,
הפעלה ממושכת
בסרק(

 80ק"מ
 80ק"מ

 1/8מכל
 1/4מכל

מד טמפרטורת נוזל תיבת ההילוכים

נוריות התראה וחיוויי התראה

מציין את הטמפרטורה של נוזל תיבת
ההילוכים .בטמפרטורת עבודה רגילה,
המחוג צריך להיות בתחום הפעולה
הרגיל .אם טמפרטורת הנוזל של תיבת
ההילוכים עולה מעל התחום הרגיל ,עצור
את הרכב בהזדמנות הראשונה שניתן
לעשות זאת בביטחון ,וודא שזרימת האוויר
אינה נחסמת על ידי שלג או פריטים זרים
שחוסמים את זרימת האוויר דרך השבכה
הקדמית .טמפרטורת עבודה גבוהה
מהרגיל עלולה להיגרם גם בתנאי פעולה
מיוחדים )דוגמת פינוי שלג ,גרירה או נסיעה
בשטח( .להנחיות עיין בסעיף תנאי הפעלה
מיוחדים שבנושא טיפולים תקופתיים
)עמוד  .(550הפעלה של תיבת ההילוכים
לפרקי זמן ארוכים כשהמחוג נמצא מעבר
לתחום הפעולה הרגיל עלולה לגרום נזק
פנימי לתיבת ההילוכים .מומלץ לשנות את
התנאים ולהקל על הרכב כדי להפחית את
הטמפרטורה של תיבת ההילוכים ולאפשר
לה להגיע לתחום הרגיל .אם המחוון ממשיך
להציג טמפרטורות גבוהות ,פנה למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס.

נוריות ההתראה וחיוויי ההתראה הבאים
מתריעים על מצבים שעלולים להחמיר
ברכב .חלק מהנוריות יאירו בזמן התנעת
הרכב כדי שתוכל לוודא שהנוריות תקינות.
אם נורית כלשהי ממשיכה להאיר אחרי
התנעת המנוע ,עיין בנושא הדן בנורית
ההתראה של מערכת זו לקבלת הסבר
מדויק.
הערה :חלק מחיוויי ההתראה מופיעים
בתצוגת המידע ופועלים בדומה לנוריות
ההתראה ,אך אינם מופיעים כשמתניעים את
הרכב.

בקרת נסיעת שיוט מסתגלת )אם
קיימת(
נורית החיווי של מערכת בקרת
 E144524המהירות משנה את צבעה כדי
לציין את מצב הפעולה שלה.
עיין בנושא שימוש בבקרת נסיעת שיוט
מסתגלת )עמוד .(237
המערכת מוכנה לפעולה )אור לבן( :מאירה
כשמערכת בקרת נסיעת השיוט המסתגלת
מוכנה לפעולה .כבית כשמערכת בקרת
נסיעת שיוט מנותקת.

מד גידוש טורבו )אם קיים(
מציין את הלחץ בסעפת היניקה של המנוע.

המערכת פועלת )אור ירוק( :מאירה
כשמערכת בקרת נסיעת שיוט מסתגלת
פועלת .כבית כשמערכת בקרת נסיעת שיוט
מנותקת.

מד ) DEFאם קיים(
מציין את המפלס הנוכחי של נוזל .DEF
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היגוי מסתגל )אם קיים(

מצבר

נורית החיווי של מערכת ההיגוי
 E223375המסתגל מאירה אם המערכת
מגלה תקלה במהלך בדיקות
האבחון המתמשכות.
אתחול של ההיגוי המסתגל )הנורית
מהבהבת בצבע צהוב( :מערכת ההיגוי
המסתגל גילתה הבדל בין זווית גלגל ההגה
לבין הזווית הרצויה של גלגלי הרכב .גלגל
ההגה יותאם באופן אוטומטי כדי לתקן את
ההבדל .התיקון מתבצע במסגרת פעולתה
הרגילה של המערכת.

אם היא מאירה בזמן הנסיעה,
היא מציינת תקלה .נתק את כל
צרכני החשמל שאינם נחוצים
ודאג שהמערכת תיבדק מיד אצל מתקן
מומחה ,מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס.

מערכת הבלמים
E144522

ההיגוי המסתגל נותק )הנורית מאירה באופן
קבוע בצבע צהוב( :מערכת ההיגוי המסתגל
נותקה .ייתכן שגלגל ההגה לא יהיה ישר
כשנוהגים ברכב ישר קדימה .אם ההודעה
ממשיכה להופיע ,דאג שהמערכת תיבדק
אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס.

מאירה כשמפעילים את בלם
החנייה ומערכת ההצתה במצב
מחובר.

אם היא מאירה בזמן הנסיעה ,בדוק אם
שחררת את בלם החנייה .אם הנורית מאירה
לאחר שמשחררים את בלם החנייה היא
מציינת מפלס נמוך של נוזל הבלמים או
תקלה במערכת הבלמים .דאג שהמערכת
תיבדק מיד אצל מתקן מומחה ,מומלץ
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

אבדן של ההיגוי המסתגל )הנורית מאירה
באופן קבוע בצבע אדום( :לא ניתן להבטיח
שפעולתה של מערכת המסתגל תקינה.
אל תנהג ברכב ופנה מיד למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
עיין בנושא מערכת היגוי )עמוד .(253

אזהרה
מסוכן לנסוע ברכב כשנורית
ההתראה מאירה .ביצועי מערכת
הבלמים עלולים לרדת בצורה משמעותית.
מרחק העצירה של הרכב יתארך .דאג
שהרכב ייבדק מיד אצל מתקן מומחה,
מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
המשך הנסיעה למרחק משמעותי כשבלם
החנייה מופעל עלול לגרום כשל של מערכת
הבלמים וסכנת פגיעה גופנית.

מערכת מניעת נעילת גלגלים
אם היא מאירה בזמן הנסיעה,
היא מציינת תקלה .מערכת
הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל
)ללא  ,(ABSאלא אם מאירה גם נורית
ההתראה של מערכת הבלמים .דאג
שהמערכת תיבדק אצל מתקן מומחה,
מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

ניטור נקודות מתות בשדה הראייה
)אם קיים(
מאירה כשהמערכת פעילה ,או
בשילוב עם הודעה .עיין בנושא
 E151262מערכת למידע על נקודות
מתות בשדה הראייה )עמוד .(246

בקרה אוטומטית של האלומה
הגבוהה )אם קיימת(
מאירה כשהתפקוד פעיל .עיין
בנושא בקרה אוטומטית של
האלומה הגבוהה )עמוד .(89

בדוק מכסה מיכל דלק )אם התפקוד
קיים(

מאירה כשייתכן כי מכסה פתח
מילוי הדלק אינו מותקן היטב
במקומו .אם ממשיכים בנסיעה
כשהנורית מאירה ייתכן שיופיע חיווי
ההתראה "טפל במערכות המנוע בהקדם".
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חגור חגורת בטיחות

בקרת נסיעת שיוט )אם קיימת(

הנורית מאירה ומושמע צליל
כדי להזכיר לך לחגור את חגורת
הבטיחות.

את
כשמפעילים
מאירה
התפקוד .עיין בנושא שימוש
 E71340במערכת לבקרת מהירות
נסיעת שיוט )עמוד .(236

כרית אוויר קדמית

מהבהבי פנייה
מאירה ומהבהבת כשמהבהבי
הפנייה הימניים ,השמאליים או
מהבהבי החירום פועלים .אם
הנורית מאירה או מהבהבת בקצב מהיר
מהרגיל ,בדוק את תקינות נוריות הפנסים.

אם הנורית אינה מאירה
המנוע,
את
כשמתניעים
ממשיכה להבהב או מאירה
באופן קבוע ,היא מציינת תקלה .דאג
שהמערכת תיבדק אצל מתקן מומחה,
מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

דלת לא סגורה כראוי

פנסי ערפל קדמיים )אם קיימים(
הנורית מאירה כאשר מפעילים
את פנסי הערפל הקדמיים.

מאירה כשמערכת ההצתה
במצב מחובר ודלת כלשהי אינה
סגורה היטב.

חיווי נעילת דיפרנציאל אלקטרונית
)אם קיים(
E163170

אור גבוה
את
כשמפעילים
מאירה
האלומה הגבוהה )אור דרך( של
הפנסים הראשיים .מהבהבת
כשמאותתים בפנסים הראשיים.

מאירה כשמשתמשים בנעילת
דיפרנציאל אלקטרונית.

טמפרטורת נוזל קירור המנוע

בקרת נסיעה במורד )אם קיימת(

מאירה אם טמפרטורת נוזל
הקירור גבוהה מדי .עצור את
הרכב בהקדם האפשרי ,הדמם
את המנוע והנח לו להתקרר.

E163171

מאירה כשהמערכת
נסיעה במורד פועלת.

לבקרת

מפלס דלק נמוך

שמן מנוע

מאירה כשמפלס הדלק במיכל
נמוך מאוד או קרוב ביותר למצב
ריק .תדלק בהקדם האפשרי.

אם היא מאירה כשהמנוע פועל
או בזמן הנסיעה ,היא מציינת
תקלה .עצור את הרכב בהקדם
האפשרי והדמם את המנוע .בדוק את
המפלס של שמן המנוע .עיין בנושא בדיקת
מפלס שמן המנוע )עמוד .(312

התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים
מאירה אם לחץ האוויר בצמיגים
נמוך מדי .אם הנורית מאירה
באופן קבוע כשהמנוע פועל או
בזמן הנסיעה ,בדוק בהקדם האפשרי את
לחץ האוויר בצמיגים.

הערה :אם הנורית מאירה למרות שהמפלס
תקין ,אל תמשיך בנסיעה .דאג שהמערכת
תיבדק מיד אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.

106

לוח מחוונים
היא מאירה לפרק זמן קצר גם כשמעבירים
את מערכת ההצתה למצב מחובר כדי
לאשר שהנורית תקינה .אם היא אינה מאירה
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב
מחובר ,או מתחילה להבהב בזמן כלשהו,
דאג שהמערכת תיבדק אצל מתקן מומחה,
מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

נורית החיווי 'טפל במערכות מנוע בהקדם'
מאירה כשמעבירים את מערכת ההצתה
למצב מחובר בפעם הראשונה ,לפני התנעת
המנוע ,כדי לבדוק את תקינות הנורית
וכדי לציין אם הרכב מוכן לבחינת ביקורת/
תחזוקה ).(I/M
בדרך כלל ,נורית 'טפל במערכות מנוע
בהקדם' תמשיך להאיר עד להתנעת המנוע
ולאחר מכן היא תכבה אם לא קיימת תקלה
כלשהי במערכת .ואולם ,אם לאחר 15
שניות נורית 'טפל במערכות מנוע בהקדם'
מהבהבת שמונה פעמים המשמעות היא
שהרכב אינו מוכן לבחינת ביקורת/תחזוקה
) .(I/Mעיין בנושא מערכת בקרת זיהום גזי
פליטה )עמוד .(196

תקלה בחטיבת ההינע/ירידה
בהספק/בקרת מצערת אלקטרונית
מאירה כאשר זוהתה תקלה
בחטיבת ההינע או בהינע
בהקדם
פנה
-4גלגלים.
האפשרי אל מתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.

טפל במערכות מנוע בהקדם

בקרת יציבות

אם נורית החיווי 'טפל במערכות
מנוע בהקדם' ממשיכה להאיר
לאחר התנעת המנוע ,היא
מציינת כי מערכת האבחון המובנית
) (OBD-IIגילתה תקלה במערכת בקרת
הפליטה של הרכב .לפרטים נוספים על
הטיפול הנדרש ברכב עיין בסעיף "מערכת
אבחון מובנית ) "(OBD-IIשבנושא "דלק
ותדלוק" .עיין בנושא מערכת בקרת פליטה
)עמוד .(196

מאירה כשהמערכת מתערבת
בפועל .אם היא מאירה באופן
נדלקת
אינה
או
 E138639קבוע
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב
מחובר ,היא מציינת תקלה .במקרה של
תקלה המערכת מנותקת .דאג שהמערכת
תיבדק מיד אצל מתקן מומחה ,מומלץ
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס .עיין
בנושא שימוש בבקרת יציבות )עמוד .(225

מערכת בקרת יציבות מנותקת

אם הנורית מהבהבת ,המנוע מזייף ועלול
להיגרם נזק לממיר הקטליטי .המשך
בנסיעה מתונה )הימנע מהאצות ומהאטות
חזקות( והבא מיד את רכבך לטיפול אצל
מתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם
דלק מוטורס.

את
כשמנתקים
מאירה
המערכת .היא כבית כששבים
 E130458ומפעילים את המערכת או
לאחר שמעבירים את מערכת ההצתה
למצב מנותק .עיין בנושא שימוש בבקרת
יציבות )עמוד .(225

אזהרה

תפקוד  Tow/Haulשל תיבת
ההילוכים )אם קיים(

כשהמנוע מזייף עלולות להתפתח
במערכת הפליטה טמפרטורות
גבוהות שעלולות עלול לגרום נזק לממיר
הקטליטי ,למערכת הדלק ,לכיסויי הרצפה
הפנימיים או לרכיבים אחרים של הרכב .דאג
לבדיקת הרכב בהקדם האפשרי.

מאירה כשמפעילים את תפקוד
 .Tow/Haulאם נורית החיווי
 E161509מהבהבת באופן קבוע יש לטפל
מיד במערכת ,אחרת עלול להיגרם נזק
לתיבת ההילוכים.
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) 4X2אם קיים(

המתן לפני ההתנעה

מאירה לפרק זמן קצר
כשבוחרים במצב הינע-שני
 E163173גלגלים ,תחום גבוה .אם הנורית
אינה מאירה כשמעבירים את מערכת
ההצתה למצב מחובר ,או אם היא מאירה
באופן קבוע ,דאג שהמערכת תיבדק ותטופל
מיד אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.

הנורית מאירה כשמעבירים את
מערכת ההצתה למצב מחובר,
כחלק מהמערכת של חימום
הקדם .המתן עד שנורית 'המתן לפני
ההתנעה' תכבה ורק אז נסה להתניע את
המנוע .עיין בנושא התנעת מנוע דיזל
)עמוד .(176

מים ומשקעים בדלק )אם התפקוד
קיים(

) 4X4 LOWאם קיים(
מאירה כשבוחרים במצב הינע
-4גלגלים ,תחום נמוך .אם הנורית
 E181780אינה מאירה כשמעבירים את
מערכת ההצתה למצב מחובר ,או אם היא
מאירה באופן קבוע ,דאג שהמערכת תיבדק
ותטופל מיד אצל מתקן מומחה ,מומלץ
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

במהלך התדלוק ,עשוי להישאב
למיכל הדלק סולר מזוהם במים
ומשקעים .מערכת הדלק של
הרכב מצוידת במסנן דלק ובמפריד מים
ומשקעים לצורך הסרה של מים מהדלק.
נורית החיווי למים ומשקעים בדלק מאירה
כאשר כמות המים והמשקעים שהצטברה
במפריד המים והמשקעים מחייבת ניקוז
מידי.

) 4X4 HIGHאם קיים(
מאירה כשבוחרים במצב הינע
-4גלגלים ,תחום גבוה .אם הנורית
 E181779אינה מאירה כשמעבירים את
מערכת ההצתה למצב מחובר ,או אם היא
מאירה באופן קבוע ,דאג שהמערכת תיבדק
ותטופל מיד אצל מתקן מומחה ,מומלץ
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

אם נורית החיווי למים ומשקעים בדלק
מאירה כשהמנוע פועל ,עצור את הרכב
ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה,
הדמם את המנוע ונקז את מפריד המים
והמשקעים .עיין בנושא איכות הדלק )עמוד
 .(185אם מניחים למים ולמשקעים להישאר
במערכת הדלק למרות שנורית החיווי למים
ומשקעים בדלק מאירה ,התוצאה עלולה
להיות נזק רחב היקף או כשל במערכת
הזרקת הדלק.

בלם מנוע דיזל )אם קיים(
E171217

מאירה כשמפעילים את בלם
המנוע הידני .עיין בנושא מידע
כללי )עמוד .(219

אזהרה

מאירה כשמפעילים את בלם
המנוע האוטומטי .עיין בנושא
מידע כללי )עמוד .(219

אסור לנקז את מפריד המים
והמשקעים כשהמנוע פועל .אחרת
התוצאה עלולה להיות התלקחות שריפה,
פציעה קשה או אף מוות ,וכן נזק לרכוש.

כשמערכת ההצתה במצב
מחובר ,הנורית מאירה כשנוזל
 DEF E163176מזוהם ,כשהמפלס שלו
נמוך או כשמישהו ניסה לבצע שינויים
במערכת  .DEFעיין בנושא מערכת חיזור
קטליטי בררני )) (SCRעמוד .(187

הערה :אסור לנקז את מפריד המים
והמשקעים כשהמנוע פועל .למערכת הדלק
עלול לחדור אוויר וכתוצאה מכך פעולת המנוע
לא תהיה תקינה.

E234452

נוזל מערכת פליטה לדיזל )אם קיים(
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צלילי התראה וחיווי
צליל התראת פנסים ראשיים
מאירים
מושמע כששולפים את המפתח ממתג
ההצתה ופותחים את דלת הנהג כשהפנסים
הראשיים או פנסי החנייה מאירים.

צליל התראת מפתח במתג ההצתה
מושמע כשפותחים את דלת הנהג והמפתח
נותר במתג ההצתה.

צליל התראת בלם חנייה מופעל
צליל התראה מושמע אם נוסעים ברכב
כשבלם החנייה מופעל .אם צליל ההתראה
ממשיך להישמע גם לאחר שמשחררים את
בלם החנייה ,יש לדאוג שהמערכת תיבדק
מיד אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.
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מתגי הבקרה של תצוגת המידע
)סוג  1וסוג (2

מידע כללי
אזהרות
נהיגה כשתשומת הלב מוסחת מן
הכביש והתנועה עלולה להסתיים
באבדן השליטה ברכב ,התנגשות ופציעה.
אנו ממליצים שהנהג ינקוט את כל אמצעי
הזהירות בזמן שימוש בהתקן כלשהו
שעלול להסיט את תשומת הלב מהדרך.
האחריות העיקרית של הנהג היא ההפעלה
הבטוחה של הרכב .אנו ממליצים לנהג שלא
להשתמש בכל התקן המוחזק ביד במהלך
הנסיעה ,ויש להשתמש במידת האפשר
בפיקוד קולי .ודא שהנך מודע לכל החוקים
הישימים העשויים להשפיע על השימוש
במערכות אלקטרוניות בעת הנהיגה.
ניתן לשלוט במערכות שונות של הרכב
באמצעות מתגי הבקרה של תצוגת המידע
המותקנים בגלגל ההגה .בתצוגת המידע
מופיע המידע המתאים.
הערה :חלק מהאפשרויות עשויות להופיע
בצורה שונה מעט ,או לא להופיע כלל אם
מדובר בפריטים אופציונליים.

E219650

הערה :האפשרויות ביחס לגרור אינן זמינות
כשמהירות הנסיעה גבוהה מ 5-קמ"ש.

•

הערה :חלק מאפשרויות התפריט של מערכת
 MyKeyמופיעות רק כשמערכת MyKey
הופעלה ותוכנת מפתח  MyKeyאחד לפחות.

•
•

סמל זה מאפשר להפעיל
תפקוד או להשבית אותו.
 E204495כשהתיבה מסומנת בסימן V
התפקוד מופעל ,וכשהתיבה ריקה התפקוד
מושבת.

•
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לחץ על לחצני החצים מעלה ומטה
כדי לגלול בין אפשרויות בתפריט ולסמן
אותן.
לחץ על לחצן החץ הפונה ימינה כדי
להיכנס לתפריט משנה.
לחץ על לחצן החץ הפונה שמאלה כדי
לצאת מתפריט משנה.
לחץ על הלחצן  OKכדי לבחור ולאשר
קביעות או הודעות.

תצוגות מידע
סוג 1

) Main Menuתפריט ראשי(
) Trip 1מחשב נסיעה (1
) Trip 2מחשב נסיעה (2
) Fuel Economyצריכת דלק(
) Driver Assistמערכות סיוע לנהג(
) Settingsהגדרות(
) Trip 1מחשב נסיעה (1
) Digital Speedמד מהירות דיגיטלי(
 ) Trip Odometerמד מרחק נסיעה(
) Trip Timerמשך נסיעה(
) DTEטווח נסיעה עם הדלק שנותר במיכל(
) Average Fuelצריכת דלק ממוצעת(
) Outside Tempטמפרטורה חיצונית(
• ) Digital Speedמד מהירות דיגיטלי(  -תצוגה דיגיטלית של מהירות הנסיעה.
• ) Trip Odometerמד מרחק נסיעה(  -מציין את המרחק של כל אחת מהנסיעות.
• ) Trip Timerמשך נסיעה(  -מציין את המשך של כל אחת מהנסיעות.
• ) DTEטווח נסיעה עם הדלק שנותר במיכל(  -מציין את המרחק המקורב שהרכב יכול
לנסוע עד שמיכל הדלק יתרוקן.
• ) Average fuelצריכת דלק ממוצעת(  -מציין את צריכת הדלק הממוצעת בנסיעה
מסוימת.
• ) Outside Airטמפרטורה חיצונית(  -מציין את הטמפרטורה החיצונית.
הערה :לחץ לחיצה ממושכת על  OKכדי לאפס את הערכים.
הערה :המידע המוצג לגבי ) Trip 2מחשב דרך  (2זהה לזה המוצג לגבי ) Trip 1מחשב דרך .(1
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) Fuel Economyצריכת דלק(
) Distance to Eטווח נסיעה עם הדלק שנותר במיכל(
) Instant Fuel Economyצריכת דלק רגעית(
) Average Fuel Economyצריכת דלק ממוצעת(
) Average Speedמהירות ממוצעת(
• ) Distance to Eטווח נסיעה עם הדלק שנותר במיכל(  -הערכה מקורבת של המרחק
שניתן לנסוע ברכב עד שמיכל הדלק יתרוקן.
• ) Instant Fuel Economyצריכת דלק רגעית(  -תצוגה של צריכת הדלק הרגעית.
• ) Average Fuel Economyצריכת דלק ממוצעת(  -תצוגה של צריכת הדלק הממוצעת לפי
זמן.
• ) Average Speedמהירות ממוצעת(  -תצוגה של המהירות הממוצעת בה נסע הרכב.
הערה :לחץ לחיצה ממושכת על  OKכדי לאפס את הערכים.
) Driver Assistמערכות סיוע לנהג(
) DEF Gaugeמד (DEF
) DEF Statusסטטוס (DEF
) Exhaust Filterמסנן פליטה(
) Engine Hoursשעות מנוע(

) Engine Hoursשעות מנוע(

) Engine Idleעבודה בסרק של המנוע(
) Front Tankמיכל קדמי(

) Dual Fuel Tankמיכל דלק כפול(

) Rear Tankמיכל אחורי(
) Hill Strt Asst.סיוע בתחילת נסיעה במדרון(
) Oil Tempטמפרטורת שמן(

) Oil Tempטמפרטורת שמן(
) Tire Pressureלחץ ניפוח הצמיגים(
) Trans. Temp.טמפרטורת תיבת ההילוכים(

) Rear Park Aidמערכת לסיוע בחנייה בנסיעה לאחור(
) Brake Typeסוג בלם(

1

בחר בהגדרה הרצויה
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) Driver Assistמערכות סיוע לנהג(
) Brake Effortמאמץ בלימה(

1

) Trailer Swayנדנוד גרור(
 1הגדרת גרור.
) Settingsהגדרות(
) A. Engine Off Vehicleהדממה אוטומטית של המנוע(
)רכב(
) Auto Regenרענון אוטומטי(
) DTE Calculateחישוב טווח נסיעה(
Lighting

)תאורה(

בחר בהגדרה
הרצויה

) Autolamp Delayהשהיית בחר בהגדרה
הרצויה
תאורה אוטומטית(
) Daytime Lightתאורת יום(

Locks

)מנעולים(

) Autolockנעילה אוטומטית(
) Autounlockשחרור נעילה אוטומטי(
Remote Unlock

)שחרור נעילה בשני שלבים(
Oil Life Reset

)איפוס משך חיי השמן(
Alarm

)מערכת אזעקה מקורית(
Remote Start

)התנעה מרחוק(

בחר בהגדרה
הרצויה

פעל על פי ההנחיות שיופיעו במסך כדי לאשר או
לשנות את ההגדרות
בחר בהגדרה הרצויה
) Ask on Exitשאלה ביציאה מהרכב(
) Climate Controlבקרת אקלים( בחר בהגדרה
הרצויה
) Seatsמושבים(
) Durationמשך פעולה של
המנוע(
) Systemמערכת(

) Windowsחלונות(

) Remote Openפתיחה מרחוק(
) Remote Closeסגירה מרחוק(

) Wiper Controlsבקרת מגבים( ) Courtesy Wipeהפעלת המגבים עם הכניסה
לרכב(
ביחס

) MyKey Status MyKeyמצב מערכת הצגת מידע
המוגדר)ים(.
)מערכת (MyKey
(MyKey
) Create MyKeyיצירת מפתח פעל על פי ההנחיות שיופיעו במסך כדי לאשר או
לשנות את ההגדרות.
(MyKey
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למפתח)ות(

MyKey

תצוגות מידע
) Settingsהגדרות(
בחר בהגדרה הרצויה

911 Assist

)לא ישים לישראל(
) Do not Disturbנא לא להפריע(
AdvanceTrac

)מערכת (AdvanceTrac
Max Speed

)מהירות נסיעה מרבית(
Speed Minder

)תזכורת מהירות(
) Vol. Limiterהגבלת עצמת הקול(
)מחיקת מפתחות (MyKey

פעל על פי ההנחיות שיופיעו במסך כדי
לאשר או לשנות את ההגדרות.

) Unitsיחידות מידה(

בחר בהגדרה הרצויה

Clear MyKeys
Display
Setup

)הגדרות
תצוגה(

) Temperatureטמפרטורה(
Tire Pressure

)לחץ ניפוח הצמיגים(
) Languageשפה(

סוג 2

) Main Menuתפריט ראשי(
) Display Modeמצב התצוגה(
) Trip/Fuelמחשב נסיעה/דלק(
) Towingגרירה(
) Off Roadנסיעה בשטח(
) Settingsהגדרות(

) Display Modeמצב התצוגה(
) DTEטווח נסיעה עם הדלק שנותר במיכל(
) Dual Fuel Tanksמיכל דלק כפול(
) DEF Gaugeמד (DEF
) DEF Statusסטטוס (DEF
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תצוגות מידע
) Display Modeמצב התצוגה(
) Exhaust Filter Statusמצב מסנן הפליטה(
) Tire Pressureלחץ ניפוח הצמיגים(
) Digital Speedometerמד מהירות דיגיטלי(
) Engine Informationמידע על המנוע(
) Transmission Temp.טמפרטורת תיבת ההילוכים(
•
•
•
•
•
•
•
•
•

) DTEטווח נסיעה עם הדלק שנותר במיכל(  -מציין את המרחק המקורב שהרכב יכול
לנסוע עד שמיכל הדלק יתרוקן.
) Dual Fuel Tanksמיכל דלק כפול( _מציין את טווח הנסיעה עם הדלק שנותר במיכל
הקדמי ובמיכל האחורי.
) DEF Gaugeמד  - (DEFהצגת הגרפיקה של מד ה.DEF-
) DEF Statusסטטוס  - (DEFהצגת המסך של סטטוס  DEFלפי דרישה.
) Exhaust Filterמסנן הפליטה( הצגת המסך של מסנן הפליטה לפי דרישה.
) Tire Pressureלחץ ניפוח הצמיגים(  -הצגת לחץ הניפוח של הצמיגים ביחידות .psi
) Digital Speedometerמד מהירות דיגיטלי(  -תצוגה דיגיטלית של מהירות הנסיעה.
) Engine Informationמידע על המנוע( הצגת שעות המנוע ,מספר השעות שבהן המנוע
פעל בסיבובי סרק וטמפרטורת השמן.
) Transmission Temperatureטמפרטורת תיבת ההילוכים(  -הצגת הטמפרטורה של תיבת
ההילוכים.
) Trip/Fuelמחשב נסיעה/דלק(
) Trip 1מחשב נסיעה (1
) Trip 2מחשב נסיעה (2
) Fuel Economyצריכת דלק(
) Fuel Historyצריכת דלק היסטורית(
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תצוגות מידע
) Trip/Fuelמחשב נסיעה/דלק(
Compass

)מצפן(

בחר בהגדרה הרצויה

) Average Speedמהירות ממוצעת(
מחשב נסיעה  1או 2

• מוצגים משך הנסיעה ,המרחק וצריכת הדלק הממוצעת ביחס לכל נסיעה .מוצג גם טווח
הנסיעה עם הדלק שנותר במיכל.
דלק
• ) Fuel Economyצריכת דלק(  -צריכת הדלק הרגעית מוצגת בתרשים עמודות .כן מוצגים
צריכת הדלק הממוצעת במיילים לגלון וטווח הנסיעה עם הדלק שנותר במיכל.
• ) Fuel Historyצריכת דלק היסטורית(  -תצוגה של צריכת הדלק לפי זמן .התרשים
מתעדכן מדי דקה בהתאם לצריכת הדלק ב 30-הדקות האחרונות .מוצג גם טווח הנסיעה
עם הדלק שנותר במיכל.
הערה :לחץ לחיצה ממושכת על  OKכדי לאפס את הערכים.
הערה :לאחר שבוחרים גרור ,הוא נותר פעיל עד שמבטלים את ההגדרה .כשגרור נקבע כפעיל,
מרחק הנסיעה עם גרור ממשיך להצטבר גם אם הגרור נותק פיזית מהרכב.
) Towingגרירה(
Trailer Status

Trailer Status

)סטטוס גרור(

)סטטוס גרור(
Trailer Light

) Checkבדיקת
תאורה של הגרור(
Trailer Tire

) Pressureלחץ
הניפוח של
צמיגי הגרור(

הצגת מידע על סטטוס הגרור ביחס לגרור הפעיל:
סטטוס נקודות מתות של הגרור ,סטטוס הנחיה בנסיעה
לאחור עם גרור ,שם הגרור ,מרחק נסיעה מצטבר עם
הגרור ,הגבר בלם של הגרור והעברת כוח.
הצגת הסטטוס של פנסי הבלימה ,פנסי החנייה
ומהבהבי הפנייה של הגרור הפעיל.

הצגת לחץ הניפוח של צמיגי הגרור ואפשרויות להתאמה אישית של
התצוגה.

) Trailer Sway Control Trailer Optionsבקרת נדנוד הגרור(
)אפשרויות גרור(
) Select Trailerבחירת גרור(
Change Trailer
) Settingsשינוי

הגדרות הגרור(

) Rename Trailerשינוי השם פעל על פי ההנחיות
שיופיעו במסך כדי
של הגרור(
לאשר או לשנות את
) Reset Trailer Distanceאיפוס ההגדרות.
מרחק הנסיעה עם הגרור(
Change Blind Spot Measure

)שינוי מדידת נקודות מתות(
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תצוגות מידע
) Towingגרירה(
Add Trailer Blind Spot

)הוספת נקודה מתה של
הגרור(
Change Trailer Sticker

)שינוי מדבקה של הגרור(
Add Trailer Rev.

) Guidanceהוספת
הנחיה בנסיעה לאחור עם
הגרור(
Change Brake Type

)החלפת סוג הבלם(

בחר בהגדרה הרצויה

Change Brake Effort

)שינוי הגבר הבלם(
) Delete Trailerמחיקת גרור(
Change Trailer Setup

)שינוי תצורת הגרור(
Add Trailer

)הוספת גרור(

בחר בהגדרה הרצויה

) Add Trailerהוספת גרור(
) Trailer Brake Typeסוג
בלמי הגרור(

בחר בהגדרה הרצויה

Trailer Brake Effort

)עצמת הגבר בלמי
הגרור(
Change Trailer Setup

)שינוי תצורת הגרור(
Trailer Rev. Guidance

)סיוע בנסיעה לאחור עם
הגרור(
Connection

) Conventionalרגיל(

) Checklistרשימה
) Fifth Wheelצלחת
לבדיקת ריתום(
ריתום(
) Gooseneckיצול
מעוקל(

) Off Roadנסיעה בשטח(
) Off Road Statusסטטוס נסיעה בשטח(
הצגת עלרוד ,זווית היגוי וגלגול.
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פעל על פי ההנחיות
שיופיעו במסך כדי לאשר
או לשנות את ההגדרות.

תצוגות מידע
) Settingsהגדרות(
) Auto Regenרענון אוטומטי(
) Blind Spotנקודות מתות בשדה הראייה(
) Cross Traffic Alertהתראה על תעבורה צולבת ביציאה מחנייה(
) DTE Calculationחישוב טווח נסיעה עם הדלק שנותר במיכל(

בחר בהגדרה
הרצויה

) Rear Park Aidמערכת לסיוע בחנייה בנסיעה לאחור(
) Trailer Blind Spotנקודה מתה של הגרור(
Advanced
Settings

)הגדרות
מתקדמות(

Vehicle

)רכב(

) Auto Engine Offהדממה אוטומטית של המנוע(
) Easy Entry/Exitכניסה נוחה/יציאה נוחה(
Lighting

)תאורה(

) Autolamp Delayהשהיית בחר בהגדרה הרצויה
תאורה אוטומטית(
) Daytime Lightsתאורת נסיעה ביום(

Locks

)מנעולים(

) Autolockנעילה אוטומטית(
) Autounlockשחרור נעילה אוטומטי(
) Remote Unlockשחרור
נעילה בשני שלבים(

Remote
Start

)התנעה
מרחוק(

בחר בהגדרה הרצויה

) Climate Controlבקרת
אקלים(
) Seatsמושבים(
) Durationמשך פעולה של
המנוע(
) Systemמערכת(

Oil Life
Reset

)איפוס משך
חיי השמן(
) Alarmמע־
רכת אזעקה
מקורית(
Windows

)חלונות(
Wiper
Controls

)בקרת
מגבים(

פעל על פי ההנחיות שיופיעו במסך כדי לאשר או
לשנות את ההגדרות.
בחר בהגדרה הרצויה
) Ask on Exitשאלה ביציאה מהרכב(
) Remote Openפתיחה מרחוק(
) Remote Closeסגירה מרחוק(
) Courtesy Wipeהפעלת המגבים עם הכניסה
לרכב(
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תצוגות מידע
) Settingsהגדרות(
) Rain Sensingחיישן
גשם(
) MyKeyמערכת ) MyKey Statusמצב מערכת (MyKey
(MyKey
פעל על פי ההנחיות
Create MyKey
שיופיעו במסך כדי לאשר
)יצירת מפתח (MyKey
או לשנות את ההגדרות.
911 Assist

)לא ישים לישראל(

בחר בהגדרה הרצויה

Do not Disturb

)נא לא להפריע(
AdvanceTrac

)מערכת (AdvanceTrac
Max Speed

)מהירות נסיעה מרבית(
Speed Minder

)תזכורת מהירות(
) Volume Limiterהגבלת עצמת הקול(
פעל על פי ההנחיות
Clear MyKeys
)מחיקת מפתחות  (MyKeyשיופיעו במסך כדי לאשר
או לשנות את ההגדרות.
Display Setup

)הגדרות תצוגה(

) Unitsיחידות מידה(
Temperature

)טמפרטורה(
) Tire Pressureלחץ ניפוח
הצמיגים(
) Languageשפה(
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בחר בהגדרה הרצויה

תצוגות מידע
מתגי הבקרה של תצוגת המידע
)סוג (3

•

•
•

לחץ על הלחצן  INFOכדי לעבור בין
מידע הנסיעה ,טמפרטורה חיצונית,
שימוש בדלק ,הגבר המתח לגרור
ומערכת ®.MyKey
לחץ על הלחצן  SETUPכדי לעבור בין
ההגדרות השונות של תפקודי הרכב.
לחץ על הלחצן  OKכדי לבחור ולאשר
הגדרה או הודעה.

E219639

סוג 3

) Main Menuתפריט ראשי(
) MyViewתצוגת (MyView
) Trip/Fuelמחשב נסיעה/דלק(
) Truck Infoמידע על הרכב(
) Towingגרירה(
) Off Roadנסיעה בשטח(
) Settingsהגדרות(
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תצוגות מידע
) MyViewתצוגת (MyView
) Trip 1מחשב נסיעה (1
) Fuel Economyצריכת דלק(
) Tire Pressureלחץ ניפוח הצמיגים(
) Off Road Statusסטטוס נסיעה בשטח(
Configure
MyView

)הגדרת
תצוגת

(MyView

Add/Remove

Trip/Fuel Screens

) Trip 1מחשב נסיעה (1

Screens
)מסכי מחשב נסיעה/
) Trip 2מחשב נסיעה (2
)הוספה/הסרה דלק(
של מסכים(
) Fuel Economyצריכת דלק(
Fuel History

)צריכת דלק היסטורית(
) Average Speedמהירות ממוצעת(
) Navigation/Compassניווט/מצפן(
Truck Info Screens

)מסכי מידע על
הרכב(

) Turbo Boostגידוש טורבו(
Transmission Temp

)טמפרטורת תיבת ההילוכים(
Trans. Temp. Gauge

)מד טמפרטורת תיבת ההילוכים(
מסנן חלקיקים למנוע דיזל )(DPF
נוזל מערכת פליטה לדיזל
) Tire Pressureלחץ ניפוח הצמיגים(
Digital Speedometer

)מד מהירות דיגיטלי(
Engine Information

)מידע על המנוע(
MyKey Status

)מצב מערכת (MyKey
Towing Screens

)מסכי גרירה(

) Towing Statusסטטוס גרירה(
) Towing Informationמידע גרירה(
Trailer Light Check

)בדיקת תאורה של הגרור(
Off Road Screens

Off Road Status

)מסכי נסיעה בשטח(

)סטטוס נסיעה בשטח(
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תצוגות מידע
) MyViewתצוגת (MyView
Reorder Screens

)שינוי סדר המסכים(

Screen Selection
בעזרת לחצני החצים הפונים
) 1 - 7בחירת מסכים מעלה ומטה אפשר להעביר
(1 - 7
את המסך הנבחר במעלה או
במורד הרשימה

לחץ על  OKכדי לבחור
•
•
•
•

מחשבי נסיעה  - 1/2הצגת מונה משך זמן הנסיעה ,כמות הדלק שהרכב צרך ,מד מרחק
הנסיעה וצריכת הדלק הממוצעת במיילים לגלון.
) Fuel Economyצריכת דלק(  -הצגת צריכת הדלק הרגעית וצריכת הדלק הממוצעת
במיילים לגלון.
) Tire Pressureלחץ ניפוח הצמיגים(  -הצגת תרשים הרכב עם ערכי לחץ הניפוח של
הצמיגים.
) Off Road Statusסטטוס נסיעה בשטח(  -הצגת מסך העלרוד והגלגול.
) Trip/Fuelמחשב נסיעה/דלק(

) Trip 1מחשב נסיעה (1
) Trip 2מחשב נסיעה (2
) Fuel Economyצריכת דלק(
) Fuel Historyצריכת דלק היסטורית(
) Average Speedמהירות ממוצעת(
) Navigation/Compassניווט/מצפן(
) Compassמצפן(

בחר בהגדרה הרצויה

מחשב נסיעה  1או 2

• ) Trip Timerמשך נסיעה(  -מציין את המשך של כל אחת מהנסיעות.
• ) DTEטווח נסיעה עם הדלק שנותר במיכל(  -מציין את המרחק המקורב שהרכב יכול
לנסוע עד שמיכל הדלק יתרוקן.
• ) Odoמד מרחק(  -מציין את המרחק בכל נסיעה.
• ) Avg mpgצריכת דלק ממוצעת במיילים לגלון(  -מציין את צריכת הדלק הממוצעת
בנסיעה מסוימת.
דלק
• ) Fuel Economyצריכת דלק(  -הצגת צריכת הדלק הרגעית וצריכת הדלק הממוצעת
במיילים לגלון.
• ) Fuel Historyצריכת דלק היסטורית(  -תצוגה של צריכת הדלק לפי זמן .התרשים
מתעדכן מדי דקה בהתאם לצריכת הדלק ב 30-הדקות האחרונות.
) Navigation/Compassניווט/מצפן(
•

) Navigationניווט(  -הצגת הנחיות ניווט פנייה אחר פנייה )כשלא קובעים מסלול לניווט,
מוצג מצפן(.
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) Truck Infoמידע על הרכב(
) Turbo Boost Gaugeמד גידוש טורבו(
) Transmission Temperature Gaugeמד טמפרטורת תיבת ההילוכים(
) Diesel Exhaust Fluid Gaugeמד נוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל(
) Tire Pressureלחץ ניפוח הצמיגים(
) Digital Speedometerמד מהירות דיגיטלי(
) Diesel Exhaust Fluid Statusסטטוס נוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל(
) Diesel Particulate Filter Statusסטטוס מסנן החלקיקים למנוע דיזל(
) Dual Fuel Tanksמיכל דלק כפול(
) Engine Informationמידע על המנוע(
) Transmission Temperatureטמפרטורת תיבת ההילוכים(
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

) Turbo Boost Gaugeמד גידוש טורבו(  -הצגת מד גידוש הטורבו.
) Transmission Temperature Gaugeמד טמפרטורת תיבת ההילוכים(  -הצגת מד
הטמפרטורה של תיבת ההילוכים.
) Diesel Exhaust Fluid Gaugeמד נוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל(  -הצגת מד הנוזל
לטיפול בגזי הפליטה לדיזל.
) Tire Pressureלחץ ניפוח הצמיגים(  -הצגת לחץ הניפוח של הצמיגים ביחידות .psi
) Digital Speedometerמד מהירות דיגיטלי(  -תצוגה דיגיטלית של מהירות הנסיעה.
) Diesel Exhaust Fluid Statusסטטוס נוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל(  -הצגת סטטוס
הנוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל.
) Diesel Particulate Filter Statusסטטוס מסנן החלקיקים למנוע דיזל(  -הצגת הסטטוס
של מסנן החלקיקים למנוע דיזל.
) Dual Fuel Tanksמיכל דלק כפול(  -הצגת המדים של מיכל הדלק הקדמי ומיכל הדלק
האחורי.
) Engine Informationמידע על המנוע( הצגת שעות המנוע ,מספר השעות שבהן המנוע
פעל בסיבובי סרק וטמפרטורת השמן.
) Transmission Temperatureטמפרטורת תיבת ההילוכים(  -הצגת הטמפרטורה של תיבת
ההילוכים.

הערה :לאחר שבוחרים גרור ,הוא נותר פעיל עד שמבטלים את ההגדרה .כשגרור נקבע כפעיל,
מרחק הנסיעה עם גרור ממשיך להצטבר גם אם הגרור נותק פיזית מהרכב.
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תצוגות מידע
) Towingגרירה(
Towing Status

)סטטוס גרירה(

תצוגה של  %השיפוע ,זווית ההיגוי ,ההגבר והעצמה

 Towing Informationשם הגרור ,המרחק המצטבר במיילים ,סטטוס הנחיה בנסיעה לאחור
עם הגרור ,סטטוס  BLISשל הגרור וניתוק הגרור
)מידע גרירה(
 Trailer Light Checkהצגת הסטטוס של פנסי הבלימה ,פנסי החנייה ומהבהבי הפנייה של
)בדיקת תאורה של הגרור הפעיל.
הגרור(
 Trailer Tire Pressureפעל על פי ההנחיות שיופיעו במסך כדי לאשר או לשנות את ההגדרות.
)לחץ הניפוח של
צמיגי הגרור(
Trailer Setup

)תצורת הגרור(

) Trailer Sway Controlבקרת נדנוד הגרור(
Select
Trailer

בחר בגרור המתאים

)בחירת
גרור(
Change
Trailer
Settings

)שינוי
הגדרות
הגרור(

) Rename Trailerשינוי השם של הגרור( פעל על פי
ההנחיות
) Reset Trailer Distanceאיפוס מרחק שיופיעו במסך
הנסיעה עם הגרור(
כדי לאשר או
) Change Blind Spot Measureשינוי לשנות את
ההגדרות.
מדידת נקודות מתות(
) Add Blind Spotהוספת נקודה מתה(
Change Reverse Guidance Sticker

)שינוי מדבקת הנחיה בנסיעה לאחור(
™Guidance

Reverse

Trailer

Add

)הוספת הנחיה בנסיעה לאחור עם גרור(
) Change Brake Typeהחלפת סוג
הבלם(
) Change Brake Effortשינוי עצמת
הגבר הבלם(
) Delete Trailerמחיקת גרור(
) Change Trailer Setupשינוי תצורת
הגרור(
) Trailer Brake Type Add Trailerסוג בלמי הגרור(
)הוספת
) Trailer Brake Effortעצמת הגבר
גרור(
בלמי הגרור(
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בחר בהגדרה
הרצויה

תצוגות מידע
) Towingגרירה(
Trailer Setup

)תצורת הגרור(
Connetion
Check-list

)רשימת
בדיקה
לריתום(

) Conventionalרגיל(
) Fifth Wheelצלחת ריתום(

פעל על פי ההנחיות שיופיעו
במסך כדי לאשר או לשנות
את ההגדרות.

פעל על פי ההנחיות שיופיעו במסך כדי
לאשר או לשנות את ההגדרות.

) Gooseneckיצול מעוקל(
) Off Roadנסיעה בשטח(

) Off Road Statusסטטוס נסיעה בשטח(
הצגת עלרוד ,זווית היגוי ,גלגול ,נעילה אלקטרונית והינע -4גלגלים.
) Settingsהגדרות(
) Auto Highbeamאלומה גבוהה אוטומטית(
) Auto Regenרענון אוטומטי(
) Blind Spotנקודות מתות בשדה הראייה(
) Cross Traffic Alertהתראה על תעבורה צולבת ביציאה מחנייה(
) Driver Alertמערכת מעקב אחר ערנות הנהג(
) Rear Park Aidמערכת לסיוע בחנייה בנסיעה לאחור(
) Trailer Blind Spotנקודה מתה של הגרור(
) Pre-Collisionטרום התנגשות( Alert Sensitivity

)רגישות ההתראה(

בחר בהגדרה הרצויה

Collision Warning

)התראת התנגשות(
) Cruise Controlבקרת נסיעת
שיוט(

בחר בהגדרה הרצויה

) DTE Calculationחישוב טווח
נסיעה עם הדלק שנותר במיכל(
) Gauge Selectionבחירת מדים(
Lane Keeping System

)מערכת לשמירה על הנתיב(

) Modeמצב(
) Sensitivityרגישות(
Alert Intensity

)עצמת ההתראה(
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בחר בהגדרה הרצויה

תצוגות מידע
) Settingsהגדרות(
Vehicle Advanced

) Auto Engine Offהדממה אוטומטית של המנוע(

)הגדרות
מתקדמות(

) Easy Entry/Exitכניסה נוחה/יציאה נוחה(

Settings

)רכב(

) Autolamp Delayהשהיית בחר בהגדרה
הרצויה
תאורה אוטומטית(

) Lightingתאורה(

) Daytime Lightsתאורת נסיעה ביום(
) Autolockנעילה אוטומטית(

) Locksמנעולים(

) Autounlockשחרור נעילה אוטומטי(
) Remote Unlockשחרור בחר בהגדרה
הרצויה
נעילה בשני שלבים(
) Oil Life Resetאיפוס
משך חיי השמן(

פעל על פי ההנחיות שיופיעו במסך כדי
לאשר או לשנות את ההגדרות.

) Alarmמערכת אזעקה בחר בהגדרה הרצויה
מקורית(
) Ask on Exitשאלה ביציאה מהרכב(
Power Running

) Boardsמדרגות צד
חשמליות(

בחר בהגדרה הרצויה

) Remote Startהתנעה Climate Control

)בקרת אקלים(

מרחוק(

בחר בהגדרה
הרצויה

Front Seats & Wheel

)מושבים קדמיים וגלגל
הגה(
Duration

)משך פעולה של המנוע(
) Systemמערכת(
) Remote Openפתיחה מרחוק(

) Windowsחלונות(

) Remote Closeסגירה מרחוק(
Wiper Controls

Courtesy Wipe

)בקרת מגבים(

)הפעלת המגבים עם הכניסה לרכב(
) Rain Sensingחיישן גשם(
הצגת מידע ביחס למפתח)ות( MyKey

) MyKey Status MyKeyמצב
)מערכת מערכת (MyKey
(MyKey
) Create MyKeyיצירת פעל על פי ההנחיות שיופיעו במסך כדי
לאשר או לשנות את ההגדרות.
מפתח (MyKey
המוגדר)ים(
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תצוגות מידע
) Settingsהגדרות(
) 911 Assistלא ישים לישראל(

בחר בהגדרה הרצויה

) Do not Disturbנא לא להפריע(
AdvanceTrac

)מערכת (AdvanceTrac
Max Speed

)מהירות נסיעה מרבית(
) Speed Minderתזכורת מהירות(
) Volume Limiterהגבלת עצמת הקול(
פעל על פי ההנחיות
שיופיעו במסך כדי לאשר
או לשנות את ההגדרות.

Clear MyKeys

)מחיקת מפתחות (MyKey
) Units Display Setupיחידות מידה(
)הגדרות
) Temperatureטמפרטורה(
תצוגה(
) Tire Pressureלחץ ניפוח הצמיגים(

בחר בהגדרה הרצויה

) Languageשפה(

הודעות מידע
הערה :בהתאם לאופציות המותקנות
ברכב ולסוג של לוח המחוונים ,ייתכן שחלק
מההודעות לא יופיעו או לא יהיו זמינות .כמו
כן ,יתכן שחלק מההודעות יופיעו בתצוגת
המידע בראשי תיבות או שהן יקוצרו.

E184451

לחץ על הלחצן  OKבתצוגות מסוג  2כדי
לאשר ולהסיר חלק מההודעות מתצוגת
המידע .הודעות אחרות יוסרו מתצוגת
המידע באופן אוטומטי לאחר פרק זמן קצר.
הודעות אחרות עליך לאשר לפני שתוכל
לגשת לתפריטים.

חנייה אקטיבית
הודעה

פעולה

)תקלה בחנייה אקטיבית(

התגלתה במערכת תקלה שמחייבת תיקון .פנה למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

Active Park Fault
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תצוגות מידע
בקרת נסיעת שיוט מסתגלת
פעולה

הודעה

Adaptive Cruise Malfunction
תקלה ברדאר מונעת את האפשרות להשתמש בבקרת
)תקלה במערכת בקרת נסיעת שיוט נסיעת שיוט מסתגלת .עיין בנושא שימוש במערכת
מסתגלת(
לבקרת מהירות נסיעת שיוט )עמוד .(236

קיימים תנאים המונעים את הפעולה התקינה של
מערכת בקרת נסיעת שיוט המסתגלת .עיין בנושא
שימוש במערכת לבקרת מהירות נסיעת שיוט
)עמוד .(236

Adaptive Cruise Not Available

)בקרת נסיעת שיוט מסתגלת לא
זמינה(

החיישן מוסתר בשל תנאי מזג אוויר גרועים ,קרח,
בוץ או מים בחזיתו של חיישן הרדאר .בדרך כלל,
לאחר שמנקים את החיישן ,הבעיה נפתרת .עיין
בנושא שימוש במערכת לבקרת מהירות נסיעת
שיוט )עמוד .(236

Adaptive Cruise Not Available
Sensor Blocked See Manual

)בקרת נסיעת שיוט מסתגלת לא
זמינה ,החיישן מוסתר ,עיין בספר
הרכב(
Normal Cruise Active Automatic

) Braking Turned Offהמערכת לבקרת
נסיעת שיוט מסתגלת פועלת כרגיל ,אך
הבלימה האוטומטית מושבתת(

המערכת השביתה את הבלימה האוטומטית.

Front Sensor Not Aligned

תקלה ברדאר מונעת את האפשרות להשתמש
בבקרת נסיעת שיוט מסתגלת.

Adaptive Cruise - Driver Resume
Control

המערכת לבקרת נסיעת שיוט מסתגלת החזירה
את השליטה ברכב לידי הנהג.

Adaptive Cruise Speed Too Low
to Activate

מהירות הנסיעה נמוכה מדי ולא ניתן להפעיל את
בקרת נסיעת השיוט המסתגלת.

)החיישן הקדמי אינו מכוון(

)נסיעת שיוט מסתגלת  -השליטה
הוחזרה לנהג(
)מהירות הנסיעה אטית מכדי שניתן
יהיה להפעיל את בקרת נסיעת
השיוט המסתגלת(

Adaptive Cruise Shift Down
המערכת לבקרת נסיעת שיוט מסתגלת התאימה
)נסיעת שיוט מסתגלת  -הורד הילוך( באופן אוטומטי את מרחק הביטחון ועל הנהג לשלב
הילוך נמוך יותר בתיבת ההילוכים.

היגוי מסתגל
הודעה

פעולה

Adaptive Steering Initialization

מערכת ההיגוי המסתגל גילתה הבדל בין זווית גלגל
ההגה לבין הזווית הרצויה של גלגלי הרכב .גלגל ההגה
יותאם באופן אוטומטי כדי לתקן את ההבדל .התיקון
מתבצע במסגרת פעולתה הרגילה של המערכת.

)אתחול של היגוי מסתגל(
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תצוגות מידע
הודעה

פעולה

Adaptive Steering Fault Service
Required

מערכת ההיגוי המסתגל נותקה .ייתכן שגלגל ההגה
לא יהיה ישר כשנוהגים ברכב ישר קדימה .אם ההודעה
ממשיכה להופיע ,פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.

)תקלה במערכת ההיגוי המסתגל,
נדרש שירות(

Adaptive Steering Loss Do
לא ניתן להבטיח שפעולתה של מערכת המסתגל
) Not Driveאבד ההיגוי המסתגל ,תקינה .אל תנהג ברכב ופנה מיד למתקן מומחה ,מומלץ
אל תמשיך בנסיעה(
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

מערכות  AdvanceTracובקרת אחיזה
הודעה

פעולה

)טפל במערכת (AdvanceTrac

במערכת התגלתה תקלה שיש לטפל בה .פנה
בהקדם האפשרי למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.

)מערכת  AdvanceTracנותקה(

הסטטוס של מערכת  AdvanceTracלאחר העברתה
למצב מנותק.

)מערכת  AdvanceTracהופעלה(

הסטטוס של מערכת  AdvanceTracלאחר העברתה
למצב מופעל.

Service AdvanceTrac

AdvanceTrac Off
AdvanceTrac On

הסטטוס של מערכת AdvanceTrac SPORT MODE

AdvanceTrac SPORT MODE
)מערכת AdvanceTrac

לאחר העברתה למצב מופעל.

)בקרת האחיזה מנותקת(

הסטטוס של מערכת בקרת האחיזה העברתה למצב
מנותק .עיין בנושא שימוש בבקרת אחיזה )עמוד
.(223

)בקרת האחיזה פעילה(

הסטטוס של מערכת בקרת האחיזה לאחר העברתה
למצב מופעל .עיין בנושא שימוש בבקרת אחיזה
)עמוד .(223

במצב ספורט(

Traction Control off

Traction Control On

כריות אוויר
הודעה

פעולה

Occupant Sensor BLOCKED
Remove Objects Near
Passenger Seat

במערכת התגלתה תקלה עקב חיישן חסום .הסר את
החפצים החוסמים.

)חיישן התפוסה נחסם ,פנה חפצים
מסביבת מושב הנוסע הקדמי(
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תצוגות מידע
מערכת אזעקה מקורית ואבטחה
הודעה

פעולה

Vehicle Alarm to Stop Alarm, Start
) Vehicleאזעקה :כדי להפסיק את

האזעקה הופעלה בשל ניסיון פריצה .עיין בנושא
מערכת אזעקה מקורית )עמוד .(75

האזעקה ,התנע את המנוע(

הדממה אוטומטית של המנוע
הודעה

פעולה

Engine Shuts Off In {seconds
to Shut off:#0} Seconds
)המנוע יודמם בעוד  0דקות(

המנוע יודמם בקרוב.

Engine Shut Off for Fuel

) Economyהמנוע הודמם כדי
לחסוך דלק(

המנוע הודמם כדי לשפר את צריכת הדלק.

 Engine Shuts Off In {secondsהמנוע יודמם בקרוב .כדי לבטל את ההדממה ,לחץ על
 to Shut off:#0} Seconds Pressהלחצן  OKשבין מתגי הבקרה בצידו השמאלי של גלגל
Ok to Override
ההגה.
)המנוע יודמם בעוד  0דקות ,לחץ
על הלחצן  Okכדי לבטל(

מצבר ומערכת טעינה
הודעה

פעולה

Check Charging System

מערכת הטעינה זקוקה לטיפול .אם ההודעה ממשיכה
להופיע או חוזרת ומופיעה ,פנה בהקדם האפשרי למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

)בדוק את מערכת הטעינה(
Low Battery Features
Temporarily Turned Off

)המצבר עומד להיפרק ,צרכני
חשמל נותקו באופן זמני(

מוצגת כשמערכת ניהול המצבר מגלה תנאים ממושכים
של מתח נמוך .חלק מצרכני החשמל ינותקו כדי למנוע
פריקה של המצבר .נתק בהקדם האפשרי צרכני חשמל
רבים ככל האפשר כדי למנוע עומס מיותר על המצבר.
לאחר שהמצבר שוב ייטען תחודש פעולתם הרגילה של
צרכני החשמל.

Turn Power Off to Save
מערכת ניהול המצבר קבעה כי טעינת המצבר נמוכה.
Battery
כדי להגן על המצבר ,העבר את מערכת ההצתה למצב
)העבר את מערכת ההצתה
מנותק בהקדם האפשרי .ההודעה תיעלם לאחר ששבים
למצב מנותק כדי למנוע פריקה
ומתניעים את המנוע והמצבר שוב נטען .נתק צרכני
של המצבר(
חשמל שאינם נחוצים כדי לקצר את משך טעינת
המצבר.
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תצוגות מידע
מערכת לניטור נקודות מתות בשדה הראייה ומערכת להתרעה
על תנועה בצדי הרכב
הודעה

פעולה

Blindspot System Fault

אירעה תקלה במערכת .פנה בהקדם האפשרי למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

)תקלה במערכת לניטור נקודות
מתות בשדה הראייה(
Blindspot Not Available
Sensor Blocked See Manual

)המערכת לניטור נקודות מתות
בשדה הראייה לא זמינה ,החיישן
מוסתר ,עיין בספר הרכב(

החיישנים של המערכת מוסתרים .עיין בנושא מערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה )עמוד .(246

Vehicle Coming From X
)רכב מגיע מכיוון (X

המערכת גילתה רכב .עיין בנושא מערכת למידע על
נקודות מתות בשדה הראייה )עמוד .(246

Cross Traffic Not Available
Sensor Blocked See Manual

החיישנים של המערכת לניטור נקודות מתות בשדה
הראייה והמערכת להתרעה על תנועה בצדי הרכב
מוסתרים .עיין בנושא מערכת למידע על נקודות
מתות בשדה הראייה )עמוד .(246

)המערכת להתרעה על תנועה
בצדי הרכב לא זמינה ,החיישן
מוסתר ,עיין בספר הרכב(
Cross Traffic System Fault

)תקלת מערכת תעבורה צולבת(

אירעה תקלה במערכת .פנה למתקן מומחה ,מומלץ
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

Cross Traffic System
המערכת מנותקת באופן אוטומטי וההודעה מופיעה
Deactivated Trailer Attached
כאשר מחברים גרור לרכב שאינו מצויד במערכת
)מערכת תעבורה צולבת נותקה,
לנקודות מתות המותאמת לגרירת גרור או כאשר
גרור מחובר(
מנתקים את המערכת לנקודות מתות המותאמת
לגרירת גרור בעזרת צג המידע .עיין בנושא מערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה )עמוד .(246
Blind Spot Alert Deactivated
המערכת מנותקת באופן אוטומטי וההודעה מופיעה
Trailer Attached
כאשר מחברים גרור לרכב שאינו מצויד במערכת
)מערכת תעבורה צולבת נותקה,
לנקודות מתות המותאמת לגרירת גרור או כאשר
גרור מחובר(
מנתקים את המערכת לנקודות מתות המותאמת
לגרירת גרור בעזרת צג המידע .עיין בנושא מערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה )עמוד .(246
Trailer Blind Spot Not
available due to Invalid Trailer

)המערכת לנקודות מתות
המותאמת לגרירת גרור אינה
זמינה מפני שהגרור אינו מסוג
מתאים(

ההודעה מוצגת כשהגרור שחובר הוא מסוג של צלחת
ריתום או יצול מעוקל או כשרוחבו של הגרור עולה על
 2.7מ' או שאורכו עולה על  10מ'.
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מערכת התראת התנגשות
הודעה

פעולה

Collision Warning Malfunction

אירעה תקלה במערכת .פנה בהקדם האפשרי למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

)תקלת מערכת אזהרת
התנגשות(

Collision Warning Not
ברכב התגלה חיישן מוסתר עקב מזג אוויר גרוע ,קרח,
Available Sensor Blocked
בוץ או מים בחזית חיישן הרדאר .ניקוי של החיישן פותר
) See Manualהמערכת לאזהרה בדרך כלל את הבעיה .עיין בנושא בקרי נהיגה )עמוד
מפני התנגשות לא זמינה,
.(244
החיישן מוסתר ,עיין בספר הרכב(
Collision Warning Not

) Availableהמערכת לאזהרה
מפני התנגשות אינה זמינה(

אירעה תקלה במערכת .פנה בהקדם האפשרי למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

הודעות בכלי רכב עם מנוע דיזל
אזהרות
כשההודעה Exhaust Filter Cleaning

)מתבצע ניקוי של מסנן פליטה(
מופיעה בתצוגת המידע ,אסור להחנות את
הרכב סמוך לחומרים או אדים דליקים ,או
בקרבת מבנים ,עד שניקוי המסנן יושלם.

פעולה

הודעה

הרכב נכנס למצב של ניקוי המסנן .תפקודי מנוע שונים
Exhaust Filter Cleaning
יגרמו לעליית הטמפרטורה שבתוך מערכת מסנן
)ניקוי מסנן הפליטה(
החלקיקים במנוע דיזל ) (DPFכדי לשרוף את החלקיקים
)פיח( .אחרי שהחלקיקים נשרפו ,טמפרטורת הפליטה
תפחת שוב לרמות טמפרטורה רגילות .ההודעה
המתקבלת היא רגילה .לקבלת מידע נוסף ,עיין בנספח
למנוע דיזל.
Exhaust Filter Overloaded
מסנן החלקיקים במנוע דיזל ) (DPFמלא בחלקיקים
Drive to Clean
)פיח פליטה( ואינך מפעיל את הרכב באופן המאפשר
)מסנן הפליטה בעומס יתר ,נהג ניקוי רגיל .סע ברכב במהירות העולה על  48קמ"ש עד
כדי לנקות(
שההודעה  Exhaust Filter Cleaningתיעלם.
Exhaust Filter Overloaded
Clean Now

)מסנן הפליטה בעומס יתר ,נקה
כעת(
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הודעה

פעולה

Exhaust Filter at Limit Clean
Now

מסנן החלקיקים במנוע דיזל ) (DPFמלא בחלקיקים
)פיח פליטה( ואינך מפעיל את הרכב באופן המאפשר
ניקוי רגיל .סע ברכב במהירות העולה על  48קמ"ש עד
שההודעה  Exhaust Filter Cleaningתיעלם.

)מסנן הפליטה הגיע למגבלה,
נקה כעת(
Exhaust Filter at Limit Drive to
Clean Now

)מסנן הפליטה הגיע למגבלה,
נהג כדי לנקות(

Exhaust Filter Drive Complete

טמפרטורת מערכת הפליטה של הרכב עולה מעל
התחום המיועד .אם אזהרה זו מופיעה ,נשמע צלצול
התרעה והספק המנוע מופחת .המנוע ידומם כשמהירות
הרכב נמוכה מ 5-קמ"ש .עצור את הרכב בהקדם
האפשרי .פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס.
בתנאים של מזג אוויר קר מאוד ,בדרך כלל פחות
מ -26°C-וכאשר לא משתמשים במחמם בלוק מנוע,
המנוע אינו מגיב להפעלה של דוושת ההאצה במשך 30
שניות .מגבלה זו מאפשרת לסחרר את השמן במנוע
בצורה תקינה ,למניעת נזק למנוע.
מסנן החלקיקים במנוע דיזל ) (DPFנקי.

Exhaust Filter Cleaned

מסנן החלקיקים במנוע דיזל ) (DPFנקי ) OCRבלבד(.

Exhaust Filter Cleaning
Stopped

תהליך הרענון הידני נעצר ) OCRבלבד(.

DEF Level Range: XX mi/km
) Refill Nowהטווח של מיכל נוזל

המרחק שתוכל להמשיך לנסוע לפני שכל כמות נוזל
המערכת לטיפול בגזי הפליטה ייגמר.

Exhaust System Overheated
Stop Safely NOW

)מערכת הפליטה בחום-יתר,
עצור כעת באופן בטוח(
Engine Warming Please Wait
{seconds:00} sec

)המנוע מתחמם  -המתן
}שניות({00:
)נסיעת הרענון הושלמה(
)מסנן הפליטה נוקה(
)ניקוי מסנן הפליטה הופסק(
המערכת לטיפול בגזי הפליטה
הוא  XXק"מ  -מלא כעת(

DEF Level Empty Speed
נוזל המערכת לטיפול בגזי הפליטה עומד להיגמר.
 Limited to XX MPH / km/h inמהירות הנסיעה המרבית של הרכב תוגבל לאחר נסיעת
 ) XX mi/kmמיכל נוזל המערכת
המרחק המצוין .חובה למלא את מיכל נוזל המערכת
לטיפול בגזי הפליטה ריק -
לטיפול בגזי הפליטה כדי לחזור לביצועי הרכב הרגילים.
המהירות מוגבלת ל XX-קמ"ש לקבלת מידע נוסף ,עיין בנושא מערכת חיזור קטליטי
למרחק של  XXק"מ(
בררני )) (SCRעמוד .(187
DEF Level Empty Speed
מיכל נוזל המערכת לטיפול בגזי הפליטה ריק .בהתנעה
 Limited to XX MPH/km/ h Uponהבאה תוגבל מהירות הנסיעה שלך .חובה למלא את
 ) Restartמיכל נוזל המערכת
מיכל נוזל המערכת לטיפול בגזי הפליטה כדי לחזור
לטיפול בגזי הפליטה ריק -
למהירות הנסיעה הרגילה .עיין בנושא מערכת חיזור
לאחר ההתנעה המהירות תוגבל
קטליטי בררני )) (SCRעמוד .(187
ל XX-קמ"ש(
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פעולה

הודעה

 DEF Level Empty Speed Limitedמיכל נוזל המערכת לטיפול בגזי הפליטה ריק .חובה
) to XX MPH/km/ hמיכל נוזל
למלא את מיכל נוזל המערכת לטיפול בגזי הפליטה
המערכת לטיפול בגזי הפליטה
כדי לחזור לביצועי הרכב הרגילים .עיין בנושא מערכת
ריק  -מהירות הנסיעה מוגבלת
חיזור קטליטי בררני )) (SCRעמוד .(187
ל XX-קמ"ש(
 DEF Level Empty Engine Idledמערכת  SCRמגלה שמיכל נוזל המערכת לטיפול בגזי
) Soonמיכל נוזל המערכת
הפליטה עומד להתרוקן .בקרוב ייכנס המנוע למצב
לטיפול בגזי הפליטה ריק  -הרכב פעולה בסיבובי סרק בלבד .חובה למלא את מיכל נוזל
עומד להיכנס למצב פעולה
המערכת לטיפול בגזי הפליטה כדי לחזור לביצועי הרכב
בסיבובי סרק(
הרגילים .לקבלת מידע נוסף ,עיין בנושא מערכת חיזור
קטליטי בררני )) (SCRעמוד .(187
DEF Level Empty Engine Idled
התגלתה בעיה במערכת  .SCRהרכב ייכנס למצב
) See Manualמיכל נוזל המערכת פעולה בסיבובי סרק בלבד .חובה למלא את מיכל נוזל
לטיפול בגזי הפליטה ריק  -המנוע המערכת לטיפול בגזי הפליטה כדי לחזור לביצועי הרכב
פועל בסרק ,עיין בספר הנהג(
הרגילים .לקבלת מידע נוסף ,עיין בנספח למנוע דיזל.
 DEF Fault Speed Limited to XXמערכת  SCRגילתה תקלה .כשהרכב יעבור את המרחק
) MPH/km/h in XX mi/kmתקלה המצוין תוגבל מהירותו המרבית ומאותו רגע היא תלך
במערכת לטיפול בגזי הפליטה  -ותפחת .פנה בהקדם האפשרי למתקן מומחה ,מומלץ
בעוד  XXק"מ המהירות המרבית
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
תוגבל ל XX-קמ"ש(
DEF Fault Speed Limited to XX
מערכת  SCRגילתה תקלה .בהתנעה הבאה תוגבל
) MPH/km/h Upon Restartתקלה מהירות הנסיעה .פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
במערכת לטיפול בגזי הפליטה
מורשה מטעם דלק מוטורס.
 לאחר ההתנעה המהירותהמרבית תוגבל ל XX-קמ"ש(
DEF Fault Speed Limited to XX
מערכת  SCRגילתה תקלה .מהירות הנסיעה תוגבל.
) MPH/km/hתקלה במערכת
פנה בהקדם האפשרי למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
לטיפול בגזי הפליטה באמצעות
מורשה מטעם דלק מוטורס.
נוזל  -המהירות המרבית הוגבלה
ל XX-קמ"ש(
Exhaust
Filter
Over Limit Service
חובה לדאוג שהרכב יטופל אצל מתקן מומחה ,מומלץ
) Nowמסנן מערכת הפליטה
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס .התעלמות מהודעת
מעבר למגבלה  -בצע טיפול
ההתראה " Exhaust Filter Over Limit Service Now
כעת(
)מסנן מערכת הפליטה מעבר למגבלה  -בצע טיפול
כעת(" עלולה לפגוע בנהיגות של הרכב ולגרום ללקוח
הוצאות ,כולל נזק למסנן החלקיקים למנוע דיזל .האחריות
המוענקת לרכב החדש אינה מכסה בהכרח את הנזק הזה.
מפריד המים והמשקעים הגיע לקיבול שמחייב ניקוז.
Water in Fuel Drain Filter
עיין בנושא ניקוז מים ומשקעים ממסנן הדלק
)מים ומשקעים ,יש לנקז את
)עמוד .(330
מפריד המים והמשקעים(
לחץ דלק נמוך קרה בגלל תנאי קור עז ,מפלס דלק
Fuel Pressure Low
נמוך או צורך להחליף את מסנני הדלק .עיין בנושא
)לחץ דלק נמוך(
איכות הדלק )עמוד .(185
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דלתות ומנעולים
הודעה

פעולה

) X Door Ajarדלת  Xפתוחה(

הדלת שצוינה אינה סגורה לגמרי.

מערכת מעקב אחר ערנות הנהג
הודעה

פעולה

) Driver Alert Warning Rest Nowהתראת
ערנות הנהג :צא להפסקת רענון(

עצור את הרכב וצא להפסקת רענון ברגע
שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה.

Driver Alert Warning Rest suggested

)התראת ערנות הנהג :מומלץ לצאת להפסקת
רענון(

מומלץ לצאת בקרוב להפסקת רענון.

מערכת הינע
פעולה

הודעה

To Engage Locking Differential Slow to XX
הנעילה האלקטרונית של הדיפרנציאל
) mph/km/hכדי לשלב את נעילת הדיפרנציאל מחייבת שתגיע למהירות מסוימת לצורך
האט למהירות של  XXקמ"ש(
ביצוע הנעילה.
To Engage Locking Differential Release
הנעילה האלקטרונית של הדיפרנציאל
 Accelerator Pedalכדי לשלב את נעילת
מחייבת שחרור של דוושת ההאצה לצורך
הדיפרנציאל שחרר את דוושת ההאצה(
ביצוע הנעילה.
אירעה תקלה במערכת האלקטרונית של
Check Locking Differential
נעילת הדיפרנציאל ) .(ELDפנה בהקדם
)בדוק נעילת דיפרנציאל(
האפשרי למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.
Neutral Tow Enabled Leave Transmission in
תיבת ההעברה נמצאת במצב סרק.
Neutral
הודעה זו מציינת שאפשר לגרור את הרכב
)מצב סרק :ניתן לגרור .השאר את תיבת
בצורה בטוחה כשכל ארבעת הגלגלים על
ההילוכים במצב סרק(
הקרקע.
תיבת ההעברה אינה במצב סרק .הודעה
Neutral Tow Disabled
זו מציינת שאי אפשר לגרור את הרכב
)מצב סרק :לא ניתן לגרור(
בצורה בטוחה כשכל ארבעת הגלגלים על
הקרקע.

מנוע
פעולה

הודעה

Power Reduced to Lower
הספק המנוע הופחת כדי לסייע להורדת הטמפרטורה
) Engine Tempהפחתת ההספק
הגבוהה של נוזל הקירור.
להנמכת טמפרטורת המנוע(
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דלק
הודעה
Fuel Level Low

)מפלס הדלק נמוך(
Check Fuel Fill Inlet

)בדוק את מכסה מיכל הדלק(

פעולה
תזכורת מוקדמת לכך שמפלס הדלק נמוך.
ייתכן שמכסה מיכל הדלק אינו סגור כהלכה.

מפתחות וגישה חכמה
פעולה

הודעה

To START Press Brake
דוושת תזכורת שכדי שניתן יהיה להתניע את המנוע יש ללחוץ
)להתנעת המנוע לחץ על
על דוושת הבלם.
הבלם(
No Key Detected

)לא זוהה כל מפתח(

המערכת לא זיהתה מפתח .עיין בנושא התנעת רכב
המצויד במערכת נטולת מפתח )עמוד .(174

Restart Now or Key is Needed

לחצת על לחצן ההתנעה כדי לדומם את המנוע
והמערכת לא זיהתה מפתח חכם ברכב.

Full Accessory Power Active

מערכת ההצתה של הרכב במצב פעולה.

)התנע עכשיו או שיש צורך
במפתח(
)מתח מערכות עזר פעיל(
Starting System Fault

)תקלת מערכת התנעה(

אירעה בעיה במערכת ההתנעה של הרכב .לקבלת
שירות פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס.

Key Program Successful

)תכנות המפתח הושלם
בהצלחה(

תכנון המפתח החכם במערכת הושלם בהצלחה.

)תכנות המפתח לא הושלם
בהצלחה(

תכנון המפתח החכם במערכת לא הושלם בהצלחה.

Key Program Failure

Max Number of Keys Learned

)מספר מרבי של מפתחות
תוכנת(

תכנתת במערכת את המספר המרבי של המפתחות.

)לא תוכנתו מספיק מפתחות(

לא תכנתת במערכת מספיק מפתחות.

) Engine ONהמנוע פועל(

ההודעה מופיעה כשיוצאים מהרכב עם המפתח החכם
בזמן שהמנוע פועל.

Not Enough Keys Learned
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מערכת לשמירה על הנתיב
הודעה
Lane Keeping Sys. Malfunction
Service Required

)במערכת לשמירה על הנתיב
אירעה תקלה
שיש לתקנה(
Front Camera Temporarily Not
Available

)המצלמה הקדמית אינה זמינה
באופן זמני(
Front Camera Low Visibility
Clean Screen

)ראות נמוכה במצלמה הקדמית
נקה מסך(
Front Camera Malfunction
Service Required

)תקלה במצלמה הקדמית נחוץ
טיפול(
Keep Hands on Steering
Wheel

)שמור את ידיך על גלגל ההגה(

פעולה
אירעה תקלה במערכת .פנה בהקדם האפשרי למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

המערכת זיהתה מצב הגורם לה להיות בלתי זמינה
באופן זמני.
המערכת זיהתה מצב הדורש ניקוי של השמשה
הקדמית
לשם תפקוד נכון.
אירעה תקלה במערכת .פנה בהקדם האפשרי למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
הודעה זו מוצגת כאשר המערכת דורשת מהנהג לשמור
את שתי ידיו על ההגה.

תחזוקה
פעולה

הודעה

עצור את הרכב ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה
והדמם את המנוע .אם ההתראה ממשיכה להופיע ,או
Low Engine Oil Pressure
אם היא שבה להופיע לאחר התנעת המנוע ,פנה בהקדם
)לחץ שמן מנוע נמוך(
האפשרי למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס.
 Change Engine Oil Soonחיי השירות של שמן המנוע הם  10%או פחות .עיין בנושא
)החלפת שמן מנוע בקרוב(
זיהוי רכיבים בתא המנוע )עמוד .(310
אורך חיי השירות של שמן המנוע הגיע ל .0%-עיין בנושא
Oil Change Required
)יש להחליף את השמן(
זיהוי רכיבים בתא המנוע )עמוד .(310
מפלס נוזל הבלמים נמוך ויש לבדוק מיד את מערכת הבלמים.
Brake Fluid Level Low
)מפלס נוזל הבלמים נמוך(
עיין בנושא בדיקת נוזל בלמים )עמוד .(328
מערכת הבלמים זקוקה לטיפול .עצור את הרכב במקום
Check Brake System
)בדוק את מערכת הבלמים( בטוח .פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם
דלק מוטורס.
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פעולה

הודעה

 Transport / Factory Modeהרכב נמצא עדיין במצב הובלה או במצב מפעל .ייתכן שחלק
מהתפקודים לא יוכלו לפעול כשורה .פנה למתקן מומחה,
)מצב הובלה/מפעל(
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
) See Manualעיין בספר
הרכב(

מערכת

בחטיבת ההינע אירעה תקלה שיש לתקנה.

®MyKey

הודעה
MyKey Not Created

)לא נוצר מפתח (MyKey

פעולה
לא ניתן לתכנת מפתח .MyKey

MyKey Active Drive Safely
) MyKeyבמצב פעיל ,סע

מערכת  MyKeyבמצב פעיל.

Speed Limited to XX MPH/
) km/hהמהירות מוגבלת
ל XX-קמ"ש(

בעת העברת מערכת ההצתה ברכב למצב מופעל ומפתח
 MyKeyנמצא בשימוש ,מוצגת הודעה כי הגבלת מהירות
 MyKeyפועלת.
מפתח  MyKeyנמצא בשימוש והגבלת מהירות MyKey
פועלת ומהירות הרכב מתקרבת ל 130-קמ"ש.

Vehicle at Top Speed of
) MyKey Settingהרכב

הגעת למהירות המרבית שנקבעה עבור מפתח MyKey

באופן בטיחותי(

Near Vehicle Top Speed

)הרכב קרוב למהירות
המרבית(

שברשותך.

הגיע למהירות המרבית של
(MYKEY
Check Speed Drive Safely

אתה משתמש במפתח  MyKeyשתוכנתה עבורו מהירות
מרבית מוגבלת.

Buckle Up to Unmute
Audio

מפתח  MyKeyנמצא בשימוש ומערכת ®Belt-Minder

)בדוק את המהירות וסע
בבטחה(

מופעלת.

)חגור את חגורת הבטיחות
כדי לבטל את השתקת
מערכת השמע(
AdvanceTrac On - MyKey
Setting
)מערכת AdvanceTrac

כשמשתמשים במפתח  ,MyKeyמערכת AdvanceTrac

פעילה.

פעילה  -קביעה של מפתח
(MyKey
- Traction Control On
) MyKey Settingהמערכת
לבקרת אחיזה פעילה -
קביעה של מפתח (MyKey

כשמשתמשים במפתח  ,MyKeyהמערכת לבקרת אחיזה
פעילה.
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הודעה

פעולה

MyKey Park Aid Cannot
) be Deactivatedמפתח
 :MyKeyלא ניתן לנתק את

כשמשתמשים במפתח  ,MyKeyהמערכת לסיוע בחנייה
תמיד פעילה.

Lane Keeping Alert On
) MyKey Settingהמערכת

כשמשתמשים במפתח  ,MyKeyהמערכת לשמירה על
הנתיב פעילה.

המערכת לסיוע בחנייה(

לשמירה על הנתיב פעילה -
קביעה של מפתח (MyKey

נסיעה בשטח
הודעה

פעולה

Hill Descent Control Active

מצב בקרת נסיעה במורד פעיל.

)בקרת נסיעה במורד פעילה(
HILL DESCENT CONTROL
) OFFבקרת נסיעה במדרון

מצב בקרת נסיעה במורד מנותק.

For Hill Descent Reduce
Speed XX MPH/km/h or
Less

מהירות הנסיעה של הרכב אינה מתאימה להפעלת מצב
שטח.

מנותקת(

)לנסיעה במורד האט
למהירות של  XXמיילים
לשעה/קמ"ש לכל היותר(
FOR HILL DESCENT

) SELECT GEARבחר הילוך
מתאים לנסיעה במורד(
HILL DESCENT - DRIVER
RESUME CONTROL

עליך לשלב בתיבת ההילוכים הילוך מתאים למצב נסיעה
במורד.
מצב בקרת נסיעה במורד נותק ועליך לשוב ולשלוט ברכב.

)נסיעה במורד  -חידוש
בקרה של הנהג(
HILL DESCENT CONTROL
) FAULTתקלת מערכת

התגלתה תקלה במערכת בקרת נסיעה במורד.

בקרת נסיעה במורד(
 HILL DESCENT CONTROLמערכת בקרת הנסיעה במורד מתקררת לאחר שימוש-יתר.
OFF SYSTEM COOLING

)בקרת נסיעה במדרון
מנותקת לקירור המערכת(
HILL DESCENT CONTROL
) READYבקרת נסיעה

בקרת הנסיעה במורד מוכנה לפעולה.

במורד מוכנה(
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סיוע בחנייה
הודעה

פעולה

)בדוק את המערכת לסיוע
בחנייה מלפנים(

במערכת התגלתה תקלה שיש לטפל בה .פנה למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס .עיין
בנושא מערכת לסיוע בנסיעה לאחור )עמוד .(228

)בדוק את המערכת לסיוע
בחנייה מאחור(

במערכת התגלתה תקלה שיש לטפל בה .פנה למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס .עיין
בנושא מערכת לסיוע בנסיעה לאחור )עמוד .(228

Check Front Park Aid

Check Rear Park Aid

Front Park Aid On Off

)המערכת לסיוע בחנייה
מלפנים מנותקת(
Rear Park Aid On Off

)המערכת לסיוע בחנייה
מאחור מנותקת(

ציון המצב של המערכת לסיוע בחנייה.
ציון המצב של המערכת לסיוע בחנייה.

בלם חנייה
הודעה

פעולה

To Release: Press Brake and
Switch

בלם החנייה החשמלי מופעל ונעשה ניסיון לשחרר אותו
באופן ידני מבלי ללחוץ על דוושת הבלם.

Park Brake Use Switch to
Release

בלם החנייה החשמלי מופעל ונעשה ניסיון לשחרר אותו
באופן אוטומטי ,אך הדבר אינו אפשרי .בצע שחרור ידני.

)לשחרור :לחץ על דוושת
הבלם ועל המתג(

)בלם חנייה :השתמש במתג
לשחרור(
Release Park Brake

)שחרר את בלם החנייה(
Park Brake Not Applied

)בלם החנייה לא הופעל(
Park Brake Not Released

)בלם החנייה לא שוחרר(

בלם החנייה החשמלי מופעל ומהירות הנסיעה גבוהה מ5-

קמ"ש .שחרר את בלם החנייה לפני שתמשיך בנסיעה.
בלם החנייה החשמלי לא הופעל היטב.
בלם החנייה החשמלי לא שוחרר היטב.
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הודעה

פעולה

Park Brake Maintenance
Mode

המערכת של בלם החנייה החשמלי הועברה למצב מיוחד
שמשמש לטיפול בבלמים האחוריים .פנה למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

)מצב תחזוקה של בלם
החנייה(

Park Brake Limited Function
במערכת של בלם החנייה החשמלי התגלתה תקלה
Service Required
שמחייבת תיקון .ייתכן שתפקודים מסוימים ימשיכו לפעול.
)תפקוד מוגבל של בלם
פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
החנייה ,נחוץ טיפול(
מוטורס.
Park
Brake Malfunction
במערכת של בלם החנייה החשמלי התגלתה תקלה
Service Now
שמחייבת תיקון .פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
)תקלה בבלם החנייה ,טפל
מורשה מטעם דלק מוטורס.
עכשיו(

הגה כוח
הודעה

פעולה

Steering Fault Service Now

במערכת הגה הכוח נתגלתה בעיה שיש לטפל בה .פנה
למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס.

)תקלה בהגה ,יש לטפל עכשיו(
Steering Loss Stop Safely

מערכת הגה הכוח אינה פועלת .עצור את הרכב במקום
בטוח .פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם
דלק מוטורס.

Steering Assist Fault
Service Required

נתגלתה תקלה במערכת הגה הכוח ,או נדרש טיפול
במערכת הכניסה הפאסיבית או במערכת ההתנעה
הפאסיבית .פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס.
במערכת של מנעול ההגה התגלתה תקלה שמחייבת
תיקון .פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם
דלק מוטורס.

)אבדן היגוי ,עצור בבטחה(

)תקלה בסיוע הכוח להגה,
נחוץ טיפול(
Steering Lock Malfunction

) Service Nowתקלה במנעול
ההגה ,טפל עכשיו(

התנעה מרחוק
הודעה

פעולה

To Drive: Press Brake and
) Gear Shift Buttonכדי

תזכורת שיש ללחוץ על דוושת הבלם ועל הכפתור שבידית
בורר ההילוכים כדי להתחיל בנסיעה לאחר התנעה מרחוק.

להתחיל בנסיעה :לחץ על
דוושת הבלם ועל הכפתור
שבידית בורר ההילוכים(
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מושבים
הודעה

פעולה

Memory Recall Not Permitted
) While Drivingבזמן הנסיעה לא

תזכורת שבזמן הנסיעה לא ניתן להפעיל מצבי כוונון
שנשמרו בזיכרון ביחס למושבים.

ניתן להפעיל מצבי כוונון שנשמרו
בזיכרון(
Memory {0} Saved

)מצב הכוונון נשמר בזיכרון }({0

ההודעה מציינת שמצב הכוונון נשמר בזיכרון.

מערכת ההתנעה
הודעה

פעולה

To START Press Brake

תזכורת שכאשר מתניעים את הרכב יש ללחוץ על
דוושת הבלם.

)לחץ על דוושת הבלם כדי להתניע(
Cranking Time Exceeded

)משך ניסיון ההתנעה חורג מן
המותר(
Engine Start Pending Please

) Waitמתבצע ניסיון התנעה ,המתן(
Pending Start Cancelled

)ניסיון ההתנעה בוטל(

בניסיון להתניע את הרכב ,הפעלת את המתנע מעבר
לזמן הקצוב.
המתנע מופעל בניסיון להתניע את הרכב.
המערכת ביטלה את ניסיון ההתנעה.

מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים )(TPMS
פעולה

הודעה

באחד או יותר מהצמיגים ברכבך יש לחץ אוויר נמוך .עיין
Tire Pressure Low
)לחץ אוויר נמוך בצמיגים(
בנושא מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים
)עמוד .(377
 Tire Pressure Monitor Faultקיימת תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים
)תקלה במערכת לניטור לחץ ) .(TPMSאם האזהרה אינה נעלמת או ממשיכה להופיע,
פנה לבדיקה אל מתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
האוויר בצמיגים(
מטעם דלק מוטורס .עיין בנושא מערכת לניטור לחץ
האוויר בצמיגים )עמוד .(377
קיימת תקלה באחד מחיישני לחץ האוויר בצמיגים ,או
Tire Pressure Sensor Fault
הגלגל החלופי נמצא בשימוש .למידע נוסף אודות פעילות
)תקלה בחיישן לחץ אוויר(
המערכת בתנאים אלה ,עיין בנושא מערכת לניטור לחץ
האוויר בצמיגים )עמוד  .(377אם האזהרה אינה נעלמת
או ממשיכה להופיע ,פנה לבדיקה אל מתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
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גרור
הודעה

פעולה

Trailer Brake Gain: {trailer gain
]) value:#0.0הגבר בלם הגרור#0.0 :

הגדרת ההגבר הנוכחית של בלם הגרור.

Trailer Brake Gain: {trailer gain
) value:#0.0} No Trailerהגבר בלם
הגרור #0.0 :ללא גרור(

הגדרת ההגבר הנוכחית של בלם הגרור כשגרור אינו
מחובר.

]אות מוצא[(

מלווה בצלצול אחד בתגובה לתקלות שהתגלו
) Trailer Brake Module Faultתקלת
באמצעות ה .TBC-עיין בנושא גרירת גרור )עמוד
מודול בלמים של הגרור(
.(265
המערכת חשה בחיבור תקין של גרור במהלך מחזור
Trailer Connected
הפעלה נתון של מתג ההתנעה.
)גרור מחובר לרכב(
המערכת חשה שהגרור מתנתק מהרכב ,הן במקרה
Trailer Disconnected
של ניתוק מכוון והן במקרה של ניתוק שלא בכוונה,
)הגרור מנותק(
במהלך מחזור אחד של מתג ההתנעה.
) Trailer Sway Reduce Speedהגרור מערכת בקרת נדנוד הגרור גילתה שהגרור מתנדנד
מצד אל צד.
מתנדנד ,הפחת מהירות(
התגלו תקלות בחיווט של הרכב ובמערכת החיווט
Trailer Wiring Fault
של הגרור או במערכת הבלמים שלו .עיין בנושא
)תקלת חיווט בגרור(
גרירת גרור )עמוד .(265
 Trailer Left Turn Lamps Fault Checkאירעה תקלה במהבהבי הפנייה של הגרור .בדוק את
Lamps
הפנסים.
)תקלה במהבהב הפנייה השמאלי
של הגרור ,בדוק את הפנסים(
Trailer Right Turn Lamps Fault
אירעה תקלה במהבהבי הפנייה של הגרור .בדוק את
Check Lamps
הפנסים.
)תקלה במהבהב הפנייה הימני של
הגרור ,בדוק את הפנסים(
Trailer
Battery Not Charging See
אירעה תקלה במצבר של הגרור .עיין בנושא גרירת
Manual
גרור )עמוד .(265
)מצבר הגרור אינו נטען ,עיין בספר
הנהג(
Trailer
Lighting
Module Fault See
אירעה תקלה במודול התאורה של הגרור .עיין
Manual
בנושא גרירת גרור )עמוד .(265
)תקלה במודול התאורה של הגרור,
עיין בספר הנהג(
לחץ האוויר באחד לפחות מבין צמיגי הגרור נמוך
Trailer Tire Low Specified:
מלחץ הניפוח שצוין.
)לחץ האוויר של צמיגי הגרור נמוך,
הערך שצוין(:
 Trailer Tire Pressure Sensor Faultאחד מחיישני לחץ האוויר של צמיגי הגרור אינו פועל.
)תקלה בחיישן לחץ האוויר של צמיגי אם ההתראה ממשיכה להופיע ,או מופיעה שוב
ושוב ,פנה בהקדם האפשרי למתקן מומחה ,מומלץ
הגרור(
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
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תצוגות מידע
הודעה

פעולה

Trailer Tire Pressure Monitor Fault

אירעה תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר של צמיגי
הגרור .אם ההתראה ממשיכה להופיע ,או מופיעה
שוב ושוב ,פנה בהקדם האפשרי למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
המערכת אינה יכולה לגלות את המערכת לניטור
לחץ האוויר בצמיגי הגרור.

)תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר
בצמיגי הגרור(
Trailer Tire Pressure Monitor
Capability Not Detected

)מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגי
הגרור :לא התגלתה יכולת(

 Trailer Tire Pressure Indication Notמערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגי הגרור לא הוגדרה.
Setup See Manual
עיין בנושא מידע כללי )עמוד .(110
)חיווי לחץ האוויר בצמיגי הגרור לא
הוגדר ,עיין בספר הנהג(
4WD

הודעה

פעולה

) Check 4x4בדוק (4X4

קיימת תקלת מערכת  .4X4פנה לבדיקה אל מתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
מערכת  4X4מבצעת שילוב.

4x4 Shift in Progress

)הינע  4X4במהלך שילוב(

מוצגת כשהרכב עצר ועליך לשלב למצב סרק לפני
For 4x4 LOW Shift to N
שילוב למצב .4X4 LOW
)להילוך  4X4 LOWשלב למצב סרק(
מוצגת כשהרכב בנסיעה ויש להפחית את המהירות
For 4x4 LOW Slow to 3 MPH
לפני שילוב למצב .4X4 LOW
)לשילוב  4X4 LOWהאט ל 5-קמ"ש(
בחרת במצב  2WDכשהרכב עצר במצב 4X4 LOW
To Exit 4x4 LOW Shift to N
ועליך לשלב למצב סרק.
)ליציאה ממצב  4X4 LOWשלב למצב
סרק(
בחרת מצב  2WDכשהרכב פועל במצב 4X4 LOW
To Exit 4x4 LOW Slow to 3 MPH
ועליך להפחית את מהירותך.
)ליציאה ממצב  4X4 LOWהאט ל5-
קמ"ש(
עשויה להופיע כשגלגל שיניים בתיבת ההעברה
Shift Delayed Pull Forward
נחסם בזמן שילוב ממצב  4Lלמצב סרק או ממצב
)השהיית שילוב ,התקדם לפנים(
סרק למצב .4L
מערכת  4x4הושבתה באופן זמני וכושר התגובה
4x4 Temporarily Disabled
)מערכת  4x4הושבתה באופן זמני( הכוללת של חטיבת הכוח פחת .מערכת  4x4תשוב
לפעול וכושר התגובה הכולל של חטיבת הכוח
חודש במלואו באופן אוטומטי לאחר שמערכת 4x4
תתקרר.
פעולתה של מערכת  4x4חודשה במצב ההינע
4x4 Restored
)פעולת מערכת  4x4חודשה(
שנקבע.
מערכת  4x4ננעלה באופן זמני כאמצעי הגנה נוסף
4x4 Temporarily Locked
)מערכת  4x4ננעלה באופן זמני(
על מערכת העברת הכוח ומצב ההינע  4Hשולב
באופן אוטומטי.
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בקרת אקלים
בקרת אקלים ידנית

E217902

A
B
C

D

E
F

בקרת מהירות המפוח :מבקר את כמות האוויר המוזרם ברכב.
הפעלה :לחץ כדי להפעיל את המערכת או להפסיק את פעולתה .כשהמערכת אינה
פועלת ,נמנעת כניסת אוויר חיצוני אל תא הנוסעים.
בקרת חלוקת האוויר :לחץ על לחצנים אלה כדי שהאוויר יוזרם ,או שהזרמתו
תיפסק ,מפתחי האוורור של השמשה הקדמית ,לוח המכשירים או אזור הרגליים.
המערכת יכולה להזרים את האוויר דרך שילובים שונים של פתחי אוורור אלה.
הערה :לפחות אחד הלחצנים האלה נותר פעיל כשהמערכת פעילה.
סחרור האוויר :לחץ על הלחצן כדי לעבור ממצב של אוויר חיצוני )טרי( למצב של
סחרור האוויר ולהיפך .האוויר הפנימי בתא הנוסעים מסוחרר .זה עשוי לקצר את פרק
הזמן הנחוץ לקירור של תא הנוסעים ויכול לסייע גם בצמצום החדירה של ריחות
בלתי-רצויים אל הרכב.
בקרת טמפרטורה :קביעת הטמפרטורה של האוויר המוזרם ברכב .סובב כדי לבחור
בטמפרטורה הרצויה.
הפשרה בעצמה מרבית :סובב את כפתור בקרת הטמפרטורה עד תום מהלכו בכיוון
הקירור ,אוויר חיצוני מוזרם דרך פתחי האוויר של השמשה הקדמית ומערכת מיזוג
האוויר מופעלת באופן אוטומטי .ניתן להשתמש במצב זה גם לצורך הסרת אדים
ושכבה דקה של קרח מהשמשה הקדמית .כשבוחרים במצב של הפשרה בעצמה
מרבית ,מופעל גם חימום החלון האחורי באופן אוטומטי.
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בקרת אקלים
הערה :כדי למנוע הצטברות של אדים על החלונות ,כשבוחרים במצב של הפשרה
בעצמה מרבית לא ניתן לבחור במצב של סחרור האוויר.
 Gקירור בעצמה מרבית ) :(MAX A/Cכוונן על מנת להשיג קירור מרבי .אוויר מסוחרר
יוזרם דרך פתחי האוורור של לוח המכשירים ,מיזוג האוויר יופעל באופן אוטומטי
והמניפה תופעל במהירות הגבוהה ביותר.
 Hמיזוג אוויר ) :(A/Cלחץ על הלחצן כדי להפעיל את המדחס של מיזוג האוויר או
להפסיק את פעולתו .מיזוג האוויר מקרר את תא הנוסעים באוויר חיצוני .במזג אוויר
חם ,כדי להשיג מהר יותר טמפרטורה נוחה ,סע עם חלונות פתוחים עד שתחוש אוויר
קר בוקע מפתחי האוורור.
הערה :בתנאים מסוימים )למשל :במצב של הפשרה בעצמה מלאה( ,מיזוג האוויר
עשוי להמשיך לפעול גם אם מעבירים את הלחצן שלו למצב מנותק.
 Iחימום מושבים :לחץ כדי לחמם את המושבים או להפסיק את חימומם .עיין בנושא
מושבים מחוממים )עמוד .(160
 Jחימום מראות חיצוניות :לחץ כדי לחמם את המראות החיצוניות או להפסיק את
חימומן.

בקרת אקלים אוטומטית )אם קיימת(

E217905
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בקרת אקלים
A

B

C
D

E

F

G

H
I

J

בקרה אוטומטית ) :(AUTOלחץ על הלחצן כדי שהמערכת תבוקר באופן אוטומטי.
בחר את הטמפרטורה הרצויה בעזרת כפתורי בקרת הטמפרטורה .המערכת תקבע
באופן אוטומטי את מהירות המניפה ,אופן חלוקת זרימת האוויר ,הפעלה של מיזוג
האוויר וכן את מקור האוויר ,חיצוני או מסוחרר ,כדי לחמם או לצנן את הרכב לצורך
השגת הטמפרטורה הרצויה .ניתן להשתמש בלחצן  AUTOגם כדי להפסיק את
הבקרה הדו-אזורית בלחיצה ממושכת של שתי שניות לפחות.
הפשרה בעצמה מרבית :היעזר בלחצן כדי להפעיל את מצב ההפשרה .אוויר חיצוני
מוזרם דרך פתחי האוורור של השמשה הקדמית ,מיזוג האוויר מופעל באופן אוטומטי
והמפוח מופעל באופן אוטומטי במהירות הגבוהה ביותר .ניתן להשתמש במצב זה גם
לצורך הסרת אדים ושכבה דקה של קרח מהשמשה הקדמית .כשבוחרים במצב של
הפשרה בעצמה מרבית ,מופעל גם מחמם החלון האחורי באופן אוטומטי.
הערה :כדי למנוע הצטברות של אדים על החלונות ,כשבוחרים במצב של הפשרה
בעצמה מרבית לא ניתן לבחור במצב של סחרור האוויר.
לחצן הפעלה :לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המערכת ולהפסיק את פעולתה.
כשהמערכת אינה פועלת ,נמנעת כניסת אוויר חיצוני אל תא הנוסעים.
בקרת חלוקת האוויר :לחץ על לחצנים אלה כדי שהאוויר יוזרם ,או שהזרמתו
תיפסק ,מפתחי האוורור של השמשה הקדמית ,לוח המכשירים או אזור הרגליים.
המערכת יכולה להזרים את האוויר דרך שילובים שונים של פתחי אוורור אלה.
סחרור האוויר :לחץ על הלחצן כדי לעבור ממצב של אוויר חיצוני )טרי( למצב של
סחרור האוויר ולהיפך .כשבוחרים במצב של סחרור האוויר ,האוויר הפנימי בתא
הנוסעים מסוחרר .סחרור האוויר עשוי לקצר את פרק הזמן הנחוץ לקירור של תא
הנוסעים ולסייע גם בצמצום החדירה של ריחות בלתי-רצויים אל הרכב.
הערה :כדי לשפר את יעילות הקירור בתנאים של מזג אוויר חם ,עשויה המערכת
להפעיל או להפסיק באופן אוטומטי את המצב של סחרור האוויר גם במצבי החלוקה
של האוויר מפתחי האוורור שבלוח המכשירים ,או מפתחי האוורור שבלוח המכשירים
וברצפה.
קירור מרבי ) :(MAX A/Cלחץ על הלחצן לקירור מרבי .אוויר מסוחרר יוזרם דרך
פתחי האוורור של לוח המכשירים ,מיזוג האוויר יופעל באופן אוטומטי ,והמניפה תופעל
באופן אוטומטי במהירות הגבוהה ביותר.
מצב  :DUALלחץ כדי להפסיק את בקרת הטמפרטורה הנפרדת בצד הנוסע או
לשוב ולחדש אותה .כשהבקרה הדו-אזורית מנותקת ,נקבעות בצד הנוסע הגדרות
טמפרטורה זהות לאלו שבצד הנהג.
טמפרטורה בצד הנוסע :סובב כדי להעלות או להוריד את טמפרטורת האוויר בצד
הנוסע של הרכב.
מיזוג אוויר ) :(A/Cלחץ על הלחצן כדי להפעיל את מיזוג האוויר או להפסיק את
פעולתו .מיזוג האוויר מקרר את הרכב באמצעות אוויר חיצוני .כדי לקצר את הזמן
הנדרש להגעה לטמפרטורה נוחה במזג אוויר חם ,סע עם חלונות פתוחים עד שתחוש
באוויר קר היוצא מפתחי האוורור.
הערה :בתנאים מסוימים )לדוגמה ,הפשרה בעצמה מרבית( ,מיזוג האוויר עשוי
להמשיך ולפעול למרות שמפסיקים את הפעולה של מיזוג האוויר בלחיצה על הלחצן
.A/C
חימום מושבים :לחץ כדי לחמם את המושבים או להפסיק את חימומם .עיין בנושא
מושבים מחוממים )עמוד .(160
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בקרת אקלים
K
L
M
N

בקרת אקלים של המושבים :לחץ כדי להפעיל את בקרת האקלים של המושבים או
להפסיק אותה .עיין בנושא מושבים בעלי בקרת אקלים )עמוד .(161
בקרת מהירות המניפה :מבקר את כמות האוויר המוזרם ברכב.
חימום חלון אחורי :לחץ כדי להפעיל או להפסיק את חימום החלון האחורי .עיין
בנושא חימום חלונות ומראות )עמוד .(150
בקרת טמפרטורה בצד הנהג :סובב כדי להעלות או להוריד את טמפרטורת האוויר
בצד הנהג של הרכב.
בקרת אקלים ידנית

עצות לבקרת האקלים בתא
הנוסעים

הערה :כדי להפחית הצטברות של אדים
על השמשה הקדמית במזג אוויר לח ,כוונן
את חלוקת האוויר כך שהוא יוזרם דרך פתחי
האוורור של השמשה הקדמית.

עצות כלליות
אזהרה

בקרת אקלים אוטומטית

שימוש ממושך במצב של סחרור
האוויר עלול לגרום להצטברות אדים
על החלונות.

הערה :כשתא הנוסעים של הרכב חם מאוד
או קר מאוד ,אין צורך לקבוע הגדרות מיוחדות.
המערכת מתאימה באופן אוטומטי את החימום
או הקירור של תא הנוסעים כך שהטמפרטורה
שבחרת תושג בהקדם האפשרי .כדי
שהמערכת תוכל לפעול בצורה יעילה ,פתחי
האוורור של לוח המכשירים ופתחי האוורור
הצדדיים צריכים להיות פתוחים.

הערה :ייתכן כי תחוש שכמות קטנה של אוויר
מוזרמת מפתחי האוורור באזור הרגליים גם
אם נבחרו מצבים אחרים של חלוקת זרימת
האוויר.
הערה :כדי להפחית הצטברות של אדים על
חלונות הרכב ,אל תיסע כשהמערכת כבויה או
כשמצב סחרור אוויר פועל.

הערה :אם בוחרים במצב
כשהטמפרטורה החיצונית נמוכה ,המערכת
מזרימה את האוויר דרך פתחי האוורור של
השמשה הקדמית וחלונות הצד .כמו כן,
המניפה תופעל במהירות נמוכה עד שהמנוע
יתחמם.
AUTO

הערה :אל תניח חפצים מתחת למושבים
הקדמיים משום שהם עלולים להפריע להזרמת
האוויר אל המושבים האחוריים.

AUTO
הערה :אם בוחרים במצב
כשהטמפרטורה החיצונית גבוהה ,או כשהאוויר
בתא הנוסעים חם ,המערכת בוחרת באופן
אוטומטי במצב של סחרור האוויר כדי להשיג
קירור מרבי של תא הנוסעים .כשהאוויר
בתא הנוסעים מגיע לטמפרטורה שנבחרה,
המערכת עוברת באופן אוטומטי למצב של
אוויר חיצוני )טרי(.

הערה :הסר הצטברות של שלג ,קרח או
עלים מאזור כניסת האוויר שבבסיס השמשה
הקדמית.
הערה :במזג אוויר חם ,כדי להשיג מהר יותר
טמפרטורה נוחה ,סע עם חלונות פתוחים עד
שתחוש ביציאת אוויר קר מפתחי האוורור.
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בקרת אקלים
חימום מהיר של תא הנוסעים
מכוניות עם בקרת אקלים
ידנית
 1סובב את כפתור בקרת
המניפה לדרגת המהירות
הגבוהה ביותר.
2

כוונן את בקרת הטמפרטורה
לדרגת החימום הגבוהה
ביותר.

3

בחר את פתחי האוורור של
אזור הרגליים באמצעות
לחצני חלוקת האוויר.

מכוניות עם בקרת אקלים אוטומטית
לחץ על לחצן .AUTO
כוונן את בקרת הטמפרטורה לדרגת החימום הרצויה.

קביעות מומלצות לחימום
מכוניות עם בקרת אקלים
ידנית
1

סובב את כפתור בקרת
המניפה לדרגה האמצעית.
כוונן את בקרת הטמפרטורה
לדרגת חימום אמצעית.

3

בחר את פתחי האוורור של
אזור הרגליים באמצעות
לחצני חלוקת האוויר.

2

מכוניות עם בקרת אקלים אוטומטית
לחץ על לחצן .AUTO
כוונן את בקרת הטמפרטורה לקביעה הרצויה.
השתמש בטמפרטורה של  22°Cכנקודת ההתחלה,
וכוונן לאחר מכן כנדרש.

קירור מהיר של תא הנוסעים
מכוניות עם בקרת אקלים
ידנית
 1העבר את בקרת הטמפרטורה
למצב של קירור בעצמה
מרבית ).(MAX A/C
2

מכוניות עם בקרת אקלים אוטומטית
לחץ על לחצן .MAX A/C

סע עם חלונות פתוחים עד
שתחוש כי אוויר קר מתחיל
לזרום מפתחי האוורור.
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בקרת אקלים
קביעות מומלצות לקירור
מכוניות עם בקרת אקלים ידנית מכוניות עם בקרת אקלים אוטומטית
1
2

3

סובב את כפתור בקרת המניפה לדרגה לחץ על לחצן .AUTO
האמצעית.
כוונן את בקרת הטמפרטורה לקביעה
כוונן את בקרת הטמפרטורה לדרגת
קירור אמצעית.
הרצויה .השתמש בטמפרטורה של 22°C
כנקודת ההתחלה ,וכוונן לאחר מכן כנדרש.
בחר את פתחי האוורור של לוח
המכשירים באמצעות לחצני חלוקת
האוויר.

הפשרת אדים מחלונות הצד במזג אוויר קר
מכוניות עם בקרת אקלים ידנית
1

מכוניות עם בקרת אקלים אוטומטית

בחר את פתחי האוורור של השמשה לחץ על לחצן ההפשרה.
הקדמית באמצעות לחצני חלוקת
האוויר.
כוונן את בקרת הטמפרטורה לקביעה

2

לחץ על לחצן מיזוג האוויר ).(A/C

3

סובב את כפתור בקרת הטמפרטורה
לטמפרטורה הרצויה.

4

סובב את כפתור בקרת המניפה
לדרגת המהירות הגבוהה ביותר.

הרצויה .השתמש בטמפרטורה של 22°C

כנקודת ההתחלה ,וכוונן לאחר מכן כנדרש.

חימום חלונות ומראות

לחץ על הלחצן כדי לנקות את
החלון האחורי מערפול ומשכבה
 E184884דקה של קרח .חימום החלון
האחורי כבה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן
קצר .לחץ על הלחצן פעם נוספת כדי לכבות
את התפקוד.
הערה :אל תשתמש בחפצים חדים כגון סכין
גילוח לניקוי הצד הפנימי של החלון האחורי או
לשם הסרת מדבקות מצדו הפנימי של החלון
האחורי המחומם .אחריות הרכב אינה מכסה
נזק לרשת המוליכים של מפשיר האדים של
החלון האחורי.

חימום החלון האחורי
הערה :הקפד לוודא שהמנוע פועל לפני
הפעלת מחממי החלונות.
הערה :בכלי רכב שמצוידים בחלון הזזה
אחורי ,תפקוד זה ממשיך לפעול גם כשפותחים
את החלון.
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בקרת אקלים
מראות חיצוניות מחוממות )אם
קיימות(

המערכת מווסתת את הטמפרטורה בתא
הנוסעים בהתאם להגדרות שנבחרו עבור
התנעה מרחוק.

כשמפעילים את מחמם החלון האחורי,
מופעלים באופן אוטומטי גם מחממי
המראות החיצוניות.

במהלך ההתנעה מרחוק לא ניתן לשנות
את כוונוני מערכת בקרת האקלים .כאשר
תעביר את מערכת ההצתה למצב מחובר
המערכת תחזור להגדרות הקודמות .כעת
ניתן לבצע כוונונים כרגיל.

הערה :אסור לנסות להסיר קרח מהמראות
בעזרת כלי קשיח )מגרד( ואסור לנסות לכוונן
זגוגית מראה שקפאה במקומה.

במידת הצורך ,אפשר להפעיל תפקודים
מסוימים של הרכב ,דוגמת:

הערה :אסור לנקות את בית המראה או את
זגוגית המראה בחומרים שוחקים ,בדלק או
תכשירי ניקוי אחרים המבוססים על נפט.

•
•
•
•
•

מסנן אוויר לתא הנוסעים
אשר מעניק לך ולנוסעיך את היתרונות
הבאים:

מושבים מחוממים.
מושבים מקוררים.
גלגל הגה מחומם.
מראות מחוממות.
חימום חלון אחורי.

הגדרות אוטומטיות

• נסיעה נוחה ונעימה יותר הודות
להפחתת הריכוז של החלקיקים באוויר.
• תא נוסעים נקי יותר.
• הגנה על הרכיבים של בקרת האקלים
מפני הצטברות משקעי חלקיקים.
מסנן האוויר לתא הנוסעים מותקן מאחורי
תא הכפפות.

במזג אוויר חם ,תפעל המערכת להשיג
טמפרטורה של  .22°Cקירור המושבים יופעל
בדרגה גבוהה )אם התפקוד קיים ונבחר מצב
 AUTOבתצוגת המידע(.
במזג אוויר מתון ,חלל תא הנוסעים יקורר
או יחומם )בהתאם להגדרות שנקבעו
קודם לכן( .מפשיר החלון האחורי ,המראות
המחוממות והמושבים המחוממים לא
יופעלו באופן אוטומטי.

הערה :מסנן האוויר של תא הנוסעים חייב
להיות מותקן בכל עת .זה ימנע חדירה של
עצמים זרים למערכת .הפעלת המערכת
כשהמסנן אינו מותקן במקומו עלולה לפגוע
ביעילות הפעולה של המערכת או לגרום לה
נזק.

במזג אוויר קר ,תפעל המערכת להשיג
טמפרטורה של  .22°Cחימום המושבים
יופעל בדרגה גבוהה )אם התפקוד קיים
ונבחר מצב  AUTOבתצוגת המידע( .מפשיר
החלון האחורי והמראות המחוממות יופעלו
באופן אוטומטי.

יש להחליף את המסנן בתדירות קבועה .עיין
בנושא טיפולים תקופתיים )עמוד .(542
למידע נוסף על המסנן או להחלפתו ,פנה
למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס.

התנעה מרחוק )אם קיימת(
ניתן להפעיל או להפסיק את פעולת
המאפיין ולכוונן את ההגדרות באמצעות
תצוגת המידע.
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מושבים
ישיבה בתנוחה הנכונה

אנו ממליצים לפעול על פי ההנחיות הבאות:
• שב בתנוחה זקופה כאשר החלק
התחתון של עמוד השדרה צמוד ככל
האפשר לגב המושב.
• אסור להטות את גב המושב בזווית
העולה על  30מעלות.
• כוונן את משענת הראש כך שהחלק
העליון שלה יימצא בגובה החלק העליון
של ראשך והמשענת תמוקם קרוב
ככל האפשר אל ראשך .ודא שהנוחות
נשמרת.
• שמור על מרחק מספיק מגלגל ההגה.
אנו ממליצים על מרחק של לפחות 25
ס"מ בין עצם החזה לבין כיסוי כרית
האוויר.
• אחוז בגלגל ההגה כאשר זרועותיך
כפופות מעט.
• כופף את ברכיך מעט כך שתוכל ללחוץ
על הדוושות עד תום מהלכן.
• העבר את רצועת הכתף של חגורת
הבטיחות מעל מרכז הכתף ואת רצועת
המותן באופן הדוק לאורך הירכיים.
ודא שתנוחת הנהיגה שלך נוחה ושביכולתך
לשמור על שליטה מלאה ברכב.

אזהרות
ישיבה לא נכונה ,לא במצב הרגיל,
או הטיית גב המושב לאחור יתר
על המידה עלולות להפחית את המשקל
המופעל על כרית המושב ולהשפיע לרעה
על קבלת ההחלטות של מערכת חישת
התפוסה במושב הנוסע הקדמי ,והתוצאה
עלולה להיות פגיעה גופנית חמורה או מוות
במקרה של התנגשות .שב תמיד זקוף
כשגבך צמוד לגב המושב ורגליך נמצאות על
הרצפה.
הטיה מופרזת של גב המושב לאחור
עלולה לגרום ליושב במושב להחליק
מתחת לחגורת הבטיחות במקרה של
התנגשות ,ולחשוף אותו לסכנת פגיעה
גופנית קשה.
אסור להניח חפצים בגובה העולה
על גובה גב המושב ,כדי להקטין
את הסכנה של פציעה קשה במקרה של
התנגשות או בלימות חירום.

משענות ראש
אזהרות
כוונן את משענת הראש באופן מלא
לפני הישיבה ברכב או הפעלתו.
זאת כדי לצמצם את סכנת הפגיעה בצוואר
במקרה של התנגשות .אסור בהחלט לכוונן
את משענת הראש כשהרכב בתנועה.

E68595

בשימוש נכון ,המושב ,משענת הראש,
חגורת הבטיחות וכריות האוויר מספקות
הגנה אופטימלית במקרה של התנגשות.

משענת הראש היא אמצעי בטיחות.
בכל עת שנוסע יושב במושב והדבר
אפשרי ,חובה לוודא שמשענת הראש תהיה
מותקנת ומכווננת כהלכה .משענת ראש
שאינה מכווננת בצורה נכונה עלולה להעניק
הגנה בלתי מספקת לנוסע במקרה של
פגיעה מאחור.
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מושבים
משענות הראש עשויות לכלול:

אזהרות
כדי לצמצם את סכנת הפגיעה
בצוואר במקרה של התנגשות,
משענת הראש חייבת להיות מותקנת
ומכווננת כהלכה.

C

משענת ראש סופגת אנרגיה.
שני מוטות פלדה.
לחצן שרוול מוביל לכוונון ושחרור.
לחצן שרוול מוביל לשחרור נעילה
והסרה.

E

לחצן קיפול.

A
B
D

הערה :כוונן את גב המושב לתנוחת נהיגה
זקופה לפני הכוונון של משענת הראש.
כוונן את משענת הראש כך שהחלק העליון
שלה יימצא בגובה החלק העליון של ראשך
והמשענת תמוקם קרוב ככל האפשר אל
ראשך .ודא שהנוחות נשמרת .אם אתה גבוה
במיוחד ,כוונן את משענות הראש למצב הגבוה
ביותר שלה.

כוונון משענת הראש
הגבהה של משענת ראש
משוך את משענת הראש כלפי מעלה.
הנמכה של משענת ראש

משענת ראש קדמית

 .1לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן .C
 .2דחוף את משענת הראש כלפי מטה.
הסרה של משענת הראש
 .1לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים
ו.D-
 .2משוך את משענת הראש כלפי מעלה.
התקנה של משענת הראש

הכנס את שני הקצוות של מוטות הפלדה
לקולרי השרוולים המובילים ודחוף את
משענת הראש כלפי מטה עד שהיא ננעלת.

E138642

משענות ראש אחוריות-קיצוניות
A

קיפול של משענת הראש
הערה :את משענות הראש האחוריות-
קיצוניות אפשר לקפל קדימה כדי לשפר את
הראות.

B

E

 .1לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן .E
 .2משוך לאחור כדי להחזיר למצב המקורי.
משענות הראש של המושב המרכזי
בשורה הראשונה ושל המושב האחורי-
מרכזי )בדגמי (Crew Cab

C
D

C

הערה :משענות הראש האחוריות-קיצוניות
בדגמי  SuperCabמוברגות אל הדופן האחורי
ולא ניתן להסיר אותן.

E166700
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מושבים
חלק מכלי הרכב מצוידים במשענות ראש
שלא ניתן לכוונן .משענות הראש שאינן
מתכווננות כוללות:

B

A

C

E144727

E162872

A
B
C

 .1כוונן את גב המושב לתנוחת נהיגה/
ישיבה זקופה.
 .2הטה את משענת הראש קדימה על
צירה ,כלפי ראשך ,עד שתגיע למצב
הרצוי.
לאחר שמשענת הראש מגיעה למצב
ההטיה הקדמי ביותר ,הטה אותה קדימה על
צירה פעם נוספת כדי לשחרר אותה למצב
האחורי הזקוף.

משענת ראש סופגת אנרגיה.
שני מוטות פלדה.
לחצן שרוול מוביל לשחרור נעילה
והסרה.

הסרה של משענת הראש
 .1לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים .C
 .2משוך את משענת הראש כלפי מעלה.
התקנה של משענת הראש

הערה :אל תנסה למשוך את משענת הראש
לאחור בכוח לאחר שהטית אותה .המשך
להטות אותה לפנים עד שהיא משתחררת
וחוזרת למצב זקוף.

הכנס את שני הקצוות של מוטות הפלדה
לקולרי השרוולים המובילים ודחוף את
משענת הראש כלפי מטה עד שהיא ננעלת.
משענות ראש מתכווננות לפנים ולאחור
)אם קיימות(

כוונון ידני של המושבים )אם
קיים(

לשיפור הנוחות ניתן לכוונן את משענות
הראש הקדמיות לפנים ולאחור .כדי להטות
משענת ראש פעל כלהלן:

אזהרות
אסור לכוונן את מושב הנהג או את גב
המושב כשהרכב בתנועה.
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מושבים
כוונון ידני של תמיכת הגב התחתון
)אם קיים(

הזזת המושב לאחור או לפנים

E166702

E175314

כפתור הכוונון של תמיכת הגב התחתון
מותקן בצד הקיצוני של המושב .סובב את
הכפתור כדי לכוונן את התמיכה.

הטיית המושב

כוונון חשמלי של המושבים
)אם קיים(
אזהרות
אסור לכוונן את מושב הנהג או את
גב המושב בזמן שהרכב בתנועה.
המושב עלול לנוע בצורה פתאומית ואתה
עלול לאבד את השליטה על הרכב.

E175315

אסור להניח פריטי מטען או חפצים
כלשהם מאחורי גב המושב לפני
שמחזירים אותו למצב זקוף.
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E176038

הערה :כדי שהמושבים יוכלו לפעול ,המנוע
צריך לפעול ומערכת ההצתה צריכה להיות
במצב אביזרים.
הערה :המתן מספר שניות עד שהתפקוד
שבחרת יופעל .כשמפעילים הן את גב המושב
והן את כרית המושב ,העיסוי יבוצע לסירוגין בין
האזורים.

כוונון חשמלי של תמיכת אזור
המותניים )אם קיים(

E176039

מושבים קדמיים מסוג Multi-
 Contourעם מערכת Active Motion

)אם קיימים(

E156301

הערה :פעולתה של מערכת העיסוי נפסקת
לאחר  20דקות.
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מושבים
מצב עיסוי

מצב כוונון תמיכת מותניים וכריות הגב

A

כוונון עצמת העיסוי בגב

החלק העליון של המותניים

B

הפחתת עצמת העיסוי והפסקתו*

הפחתת תמיכת המותניים

C

כוונון עצמת העיסוי בכרית המושב

החלק התחתון של המותניים**

D

הגברת עצמת העיסוי

הגברת תמיכת המותניים

E

הפעלה וניתוק

-

תפקוד זיכרון )אם קיים(

*כברירת מחדל פועל תפקוד העיסוי במצב
של עיסוי לסירוגין עם כוונון עצמת העיסוי
בגב .כברירת מחדל פועל התפקוד של כוונון
תמיכת המותניים וכריות הגב במצב של
החלק המרכזי של המותניים.

אזהרות
לפני שמפעילים את זיכרון המושב,
יש לוודא שהאזור הסמוך למושב פנוי
מחפצים ושכל הנוסעים רחוקים מהחלקים
הנעים.

**כדי לכוונן את תמיכת כריות הגב לחץ
לחיצה שנייה על הלחצן  .Cכדי לכוונן את
כרית הגב העליון לחץ לחיצה שלישית על
הלחצן .C

אסור להשתמש בתפקוד הזיכרון
כשהרכב בתנועה.

ניתן לכוונן את התפקוד גם באמצעות
צג המגע .כשהמערכת פועלת ,מוצגות
הנחיות לכוונון ההגדרות של תמיכת
המותניים במושב או של תפקוד העיסוי.
כדי לגשת להגדרות של תמיכת המותניים
ולבצע כוונונים:
.1

התפקוד מפעיל באופן אוטומטי את מצבי
הכוונון שנשמרו בזיכרון ביחס לפריטים
הבאים:
• מושב הנהג.
• מראות חשמליות.
• דוושות מתכווננות )אופציה(.
מתג הזיכרון מותקן בדלת הנהג.

לחץ על הסמל Vehicle < Menu Settings
< .Multi-contour Seat

 .2בחר במושב שברצונך לכוונן.
 .3כוון את תמיכת המותניים בלחיצה על
הסימנים פלוס ) (+או מינוס ).(-
כדי לגשת להגדרות של העיסוי ולבצע
כוונונים:
.1

לחץ על הסמל Vehicle < Menu Settings
< .Multi-contour Seat

 .2בחר במושב שברצונך לכוונן.
 .3בחר בהפסקת העיסוי ) ,(Offעצמה
נמוכה ) (Lowאו עצמה גבוהה ).(High
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מושבים
1

הערה :אם מפעילים מצב כוונון שנשמר
בזיכרון בעזרת שלט רחוק המשולב
בראש המפתח כשמערכת ההצתה במצב
מנותק ,המושב נע למצב של כניסה נוחה.

2

הערה :במהלך ההפעלה של מצב כוונון קבוע
מראש ,אם לוחצים על אחד המתגים של פריט
שמצבי הכוונון שלו נשמרו בזיכרון  -למשל
מושב חשמלי או מראה )או על אחד מלחצני
הזיכרון( ,ההפעלה מבוטלת.
E162734

קישור של מצב כוונון קבוע מראש
לשלט רחוק המשולב בראש
המפתח או למפתח החכם

שמירה של מצב כוונון קבוע מראש
 .1העבר את מערכת ההצתה למצב
מחובר.
 .2כוונן את המושב ,המראות החיצוניות
והדוושות המתכווננות עד שיגיעו למצב
הרצוי.
 .3לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הזיכרון
הרצוי עד שיושמע צליל בודד.

אפשר לשמור מצבי כוונון קבועים מראש
בעד שתי יחידות של שלט רחוק.
 .1כשמערכת ההצתה במצב מחובר ,בצע
את הכוונונים הרצויים.
 .2לחץ לחיצה ממושכת ,של כחמש שניות,
על לחצן הזיכרון הרצוי .אות קולי יישמע
לאחר כשתי שניות .המשך להחזיק את
הלחצן לחוץ עד לשמיעת האות הקולי
השני.
 .3תוך שלוש שניות ,על לחצן הנעילה
שבשלט-רחוק שברצונך לקשר.
כדי לבטל קישור של שלט-רחוק ,בצע אותן
פעולות  -אלא שבצעד  ,3לחץ על לחצן
שחרור הנעילה שבשלט-רחוק.

הערה :ניתן לשמור בזיכרון עד שני מצבי כוונון
קבועים מראש.
הערה :בכל עת ניתן לשמור בזיכרון מצב
כוונון קבוע מראש.

הפעלה של מצב כוונון קבוע מראש
 .1העבר את מערכת ההצתה למצב
מחובר.
 .2לחץ על לחצן הזיכרון שבו נשמר מצב
הכוונון הרצוי והרפה ממנו .המושב
והמראות שמצבי הכוונון שלהם נשמרו
בזיכרון ינועו למצב שנשמר בזיכרון.
הערה :ניתן להפעיל מצבי כוונון שנשמרו
בזיכרון כאשר מערכת ההצתה במצב מנותק,
או ,אם מערכת ההצתה במצב מחובר ,כשידית
בורר ההילוכים נמצאת במצב חנייה ) (Pאו
במצב סרק ).(N

הערה :אם בטווח הפעולה יש יותר מיחידה
מקושרת אחת של מפתח חכם ,יופעלו מצבי
הכוונון שקושרו למפתח הראשון שקושר.

תפקוד לכניסה נוחה/יציאה נוחה
)אם קיים(
אם מפעילים את התפקוד לכניסה נוחה
ויציאה נוחה ,מושב הנהג ינוע באופן אוטומטי
למרחק של עד  5ס"מ לאחור כשמעבירים
את תיבת ההילוכים למצב חנייה )(P
ושולפים את המפתח ממתג ההצתה.

ניתן להפעיל מצבי כוונון שנשמרו בזיכרון גם
באמצעות:
•
•

לחיצה על לחצן השחרור שבשלט רחוק,
אם הוא קושר למצב כוונון שנשמר
בזיכרון.
הזנה של קוד כניסה אישי בלוח
המקשים של מערכת  .Securicodeעיין
בנושא דלתות ומנעולים )עמוד .(64

מושב הנהג ישוב למצבו הקודם כשמכניסים
את המפתח למתג ההצתה.
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מושבים
החזרת המושב למצב ישיבה

ניתן להפעיל או להשבית תפקוד זה בתצוגת
המידע .עיין בנושא תצוגות מידע )עמוד
.(110

אזהרות
לפני שמחזירים את כרית המושב
למצבה המקורי יש לוודא שלא
נלכדו מתחת לכרית המושב פריטי מטען או
חפצים כלשהם ,ולאחר החזרתה יש לוודא
שכרית המושב ננעלה היטב במקומה .אם
לא פועלים על פי הנחיה זו המושב עלול
שלא לפעול כשורה במקרה של התנגשות,
והסכנה של פציעה קשה תגבר.

מושבים אחוריים
קיפול הכרית של המושב האחורי
את הכרית של המושב האחורי אפשר
לקפל ביחס פיצול של  .40/60את כל אחד
מהחלקים של הכרית אפשר לקפל כלפי
מעלה ,למצב אחסון אנכי.

E166704

E181250

משוך את הידית שבתחתית כרית המושב
כדי לשחרר אותה ממצב האחסון.

הטה את כרית המושב על צירה כלפי מעלה
עד שתינעל במצב האחסון האנכי.
נעילת הכרית )אם התפקוד קיים(
מפתח הנעילה נמצא בתפס המפתח .עיין
בנושא שלט רחוק )עמוד .(54

E224956

כדי לנעול ,או לשחרר את הנעילה ,סובב את
המפתח.
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מושבים
מושבים מחוממים )אם קיימים(

הערה :לאחר שמתניעים את הרכב מרחוק,
המושבים המחוממים עשויים להמשיך לפעול,
בהתאם להגדרות שנקבעו ביחס להתנעה
מרחוק .המושבים המחוממים עשויים לפעול
לאחר התנעת הרכב אם הם פעלו כשהרכב
הודמם.

אזהרות
אנשים שהעור שלהם אינו מסוגל
לחוש כאב בגלל גיל מתקדם ,מחלות
כרוניות ,סוכרת ,פגיעה בעמוד השדרה,
צריכת תרופות שונות או אלכוהול ,תשישות
או כתוצאה ממצבים גופניים אחרים חייבים
לנהוג במשנה זהירות בזמן שימוש במחמם
המושב .מחמם המושב עלול לגרום לכווייה
גם בטמפרטורות נמוכות ,במיוחד אם
משתמשים בו למשך פרקי זמן ממושכים.
אסור להניח על המושב אף חפץ שמבודד
חום ,דוגמת שמיכה או כרית .המושב
המחומם עלול להתחמם התחממות יתר.
אסור לנקב את המושב בסיכות ,מחטים
או חפצים חדים אחרים .גוף החימום עלול
להינזק והמושב המחומם עלול להתחמם
התחממות יתר .מושב שהתחמם חימום יתר
עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה.

מושבים אחוריים מחוממים )אם
קיימים(
אזהרות
אנשים שהעור שלהם אינו מסוגל
לחוש כאב בגלל גיל מתקדם ,מחלות
כרוניות ,סוכרת ,פגיעה בעמוד השדרה,
צריכת תרופות שונות או אלכוהול ,תשישות
או כתוצאה ממצבים גופניים אחרים חייבים
לנהוג במשנה זהירות בזמן שימוש במחמם
המושב .מחמם המושב עלול לגרום לכווייה
גם בטמפרטורות נמוכות ,במיוחד אם
משתמשים בו למשך פרקי זמן ממושכים.
אל תניח דבר על המושב שעלול לבודד את
החום ,כמו למשל שמיכה או כרית .הדבר
עלול לגרום למחמם המושב להגיע למצב
של חימום יתר .אל תנקב את המושב
באמצעות סיכה ,מחט או כל חפץ חד אחר
משום שהדבר עלול לגרום נזק לגוף החימום,
והמושב עלול להתחמם חימום יתר .מושב
שהתחמם חימום יתר עלול לגרום לפגיעה
גופנית חמורה.

אסור לבצע את הפעולות הבאות:
• להניח חפצים כבדים על המושב.
• להפעיל את מחמם המושב אם מים,
או נוזל אחר ,נשפכו על המושב .הנח
למושב להתייבש לחלוטין.
הערה :כדי שניתן יהיה להשתמש בתפקוד זה,
המנוע חייב לפעול.

אסור לבצע את הפעולות הבאות:
• להניח חפצים כבדים על המושב.
• להפעיל את מחמם המושב אם מים,
או נוזל אחר ,נשפכו על המושב .הנח
למושב להתייבש לחלוטין.
הערה :כדי שניתן יהיה להשתמש בתפקוד זה,
המנוע חייב לפעול.

E146322

לחץ על סמל המושב המחומם לחיצות
עוקבות כדי לעבור בין מצבי הכוונון השונים
של דרגות החימום ומצב מנותק .ככל
שהכוונון מספק חום רב יותר כך יידלקו יותר
נוריות חיווי.

מתגי הבקרה של המושבים האחוריים
המחוממים מותקנים בחלק האחורי של
הקונסולה המרכזית.
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אסור לבצע את הפעולות הבאות:
• להניח חפצים כבדים על המושב.
• להפעיל את מחמם המושב אם מים,
או נוזל אחר ,נשפכו על המושב .הנח
למושב להתייבש לחלוטין.
הערה :כדי שניתן יהיה להשתמש בתפקוד זה,
המנוע חייב לפעול.

E146322

לחץ על סמל המושב המחומם לחיצות
עוקבות כדי לעבור בין מצבי הכוונון השונים
של דרגות החימום ומצב מנותק .ככל
שהכוונון מספק חום רב יותר כך יידלקו יותר
נוריות חיווי.
היחידה של חימום המושב מאופסת
בכל מחזור פעולה של מערכת ההצתה.
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב
מחובר ,יש להפעיל דרגת חימום גבוהה
או נמוכה כדי לשוב ולהגיע לדרגה הרצויה.
לאחר ההפעלה ,הפעולה נפסקת באופן
אוטומטי כשמדוממים את המנוע.

E146322

לחץ על סמל המושב המחומם לחיצות
עוקבות כדי לעבור בין מצבי הכוונון השונים
של דרגות החימום ומצב מנותק .ככל
שהכוונון מספק חום רב יותר כך יידלקו יותר
נוריות חיווי.

מושבים בעלי בקרת אקלים

הערה :לאחר שמתניעים את הרכב מרחוק,
המושבים המחוממים עשויים להמשיך לפעול,
בהתאם להגדרות שנקבעו ביחס להתנעה
מרחוק .המושבים המחוממים עשויים לפעול
לאחר התנעת הרכב אם הם פעלו כשהרכב
הודמם.

אנשים שהעור שלהם אינו מסוגל
לחוש כאב בגלל גיל מתקדם ,מחלות
כרוניות ,סוכרת ,פגיעה בעמוד השדרה,
צריכת תרופות שונות או אלכוהול ,תשישות
או כתוצאה ממצבים גופניים אחרים חייבים
לנהוג במשנה זהירות בזמן שימוש במחמם
המושב .מחמם המושב עלול לגרום לכווייה
גם בטמפרטורות נמוכות ,במיוחד אם
משתמשים בו למשך פרקי זמן ממושכים.
אסור להניח על המושב אף חפץ שמבודד
חום ,דוגמת שמיכה או כרית .המושב
המחומם עלול להתחמם התחממות יתר.
אסור לנקב את המושב בסיכות ,מחטים
או חפצים חדים אחרים .גוף החימום עלול
להינזק והמושב המחומם עלול להתחמם
התחממות יתר .מושב שהתחמם חימום יתר
עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה.

הערה :לאחר  60דקות של פעולה ,פעולתם
של המושבים המחוממים נפסקת .כדי לשוב
ולהפעיל את המושבים המחוממים ,לחץ
על הסמל של המושבים המחוממים לחיצה
נוספת.

)אם קיימים(

מושבים מחוממים
אזהרות

מושבים מקוררים
הערה :תפקוד זה יכול לפעול רק כאשר
המנוע פועל.

E146309
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מושבים
לחץ על סמל המושב המקורר לחיצות
עוקבות כדי לעבור בין מצבי הכוונון השונים
של דרגות הקירור ומצב מנותק .ככל
שהכוונון קר יותר כך יידלקו יותר נוריות חיווי.
הערה :לאחר שמתניעים את הרכב מרחוק,
המושבים המקוררים עשויים להמשיך לפעול,
בהתאם להגדרות שנקבעו ביחס להתנעה
מרחוק .קירור המושבים עשוי לפעול לאחר
התנעת הרכב אם פועל כשהרכב הודמם.
הערה :לאחר  60דקות של פעולה ,פעולתם
של המושבים המקוררים נפסקת .כדי לשוב
ולהפעיל את המושבים המקוררים ,לחץ על
הסמל של המושבים המקוררים לחיצה נוספת.

E146321

כדי להתקין את המסנן:
 .1קודם כל ,מקם את המסנן בבית המסנן
תוך הקפדה שהקצה הקדמי המרוחק
מוכנס עד הסוף לתוך הבית.
 .2לחץ על החלק המרכזי של השוליים
הקיצוניים של המסנן וסובב בכיוון השעון
לתוך הבית עד שהוא משתלב במקומו.

החלפת מסנן האוויר של המושבים
בעלי בקרת האקלים
מערכת המושבים בעלי בקרת האקלים
כוללת מסנני אוויר .יש להחליפם באופן
תקופתי.
המסנן מותקן מתחת לכל אחד מהמושבים
הקדמיים .הגישה למסנן נעשית מאזור
הרגליים של שורת המושבים השנייה.
כדי להקל על הגישה הזז את המושבים
הקדמיים לפנים עד תום מהלכם והגבה
אותם למצב הגבוה ביותר שלהם.

משענת יד קדמית )אם קיימת(

E223578
E146319

 .1לחץ על הלחצן כדי לשחרר את התפס
של הכרית.

כדי להסיר מסנן:
 .1דומם את המנוע.
 .2לחץ כלפי מעלה על הקצה החיצוני
הקשיח של המסנן עד שהלשוניות
ישתחררו והסר את המסנן.
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מושבים
 .2הרם את הכרית כדי להגיע אל תא
האחסון.
בתא האחסון מותקן מחזיק ספלים .אפשר
לשלוף את מחזיק הספלים ולפתוח אותו
כלפי חזית הרכב .עיין בנושא קונסולה
מרכזית )עמוד .(170

כדי להגיע למשענת היד ולמחזיק הספלים,
משוך את הרצועה שבגב המושב המרכזי.
מחזיקי הספלים מותקנים במשענת היד של
המושב האחורי.
כדי לפתוח את מחזיקי הספלים:

מנעול הכרית

 .1לחץ בעדינות על מרכז לוח הפלסטיק
שבחלקה הקדמי של משענת היד.
מחזיקי הספלים יישלפו באופן חלקי.
 .2לשימוש ,משוך את מחזיק הספלים
ופתח אותו פתיחה מלאה.

מפתח הנעילה מותקן בתפס המפתח .הסר
את הכיסוי של תפס המפתח כדי להגיע אל
מפתח הנעילה .עיין בנושא שלט-רחוק
)עמוד .(54

E224738

לנעילה או שחרור נעילה ,סובב את המפתח.

משענת יד אחורית )אם
קיימת(

E181222

163

פותח דלתות חניה ביתית אוניברסאלי )אם קיים(
מערכת ® HomeLinkלבקרה
אלחוטית
אזהרות
ודא שאנשים או מכשולים אינם
נמצאים בקרבת דלת החניה הביתית
והתקני הבטיחות שאותם אתה מתכנת .אל
תתכנת את המערכת כשהרכב חונה בתוך
החניה הביתית.

E188211

אסור להשתמש במערכת עם דלת
מוסך שאינה מצוידת במעצור
בטיחות ומנגנון נגד לכידה ,כפי שנדרש על-
פי תקני הבטיחות הפדרליים של ארה"ב
)דרישה זו כוללת גם כל מנגנון לפתיחת
דלתות מוסך שיוצר לפני  1באפריל .(1982
מערכת לפתיחה של דלת חנייה ביתית
שאינה יכולה לגלות עצם ,ולאותת לדלת
לעצור ולסגת לאחור ,אינה עומדת בתקני
הבטיחות הפדראליים העדכניים .שימוש
במערכת לפתיחה של דלת חנייה ביתית
שאינה כוללת תפקודים אלה מגביר את
הסיכון לפציעה קשה או מוות.

מערכת פתיחת דלת החניה הביתית
מחליפה את יחידת השלט-רחוק הידנית
המשמשת לפתיחת דלת החניה הביתית
באמצעות משדר בעל שלושה לחצנים
המובנה ברכבך ,בתוך סוכך השמש של
הנהג.
למערכת שני תפקידים עיקריים  -משדר
לפתיחת דלת החניה הביתית ואפשרות
להפעלה מרחוק של התקנים שונים בתוך
הבית .בעזרת תפקודים אלה אפשר לתכנת
יחידות לפתיחה של דלת החנייה הביתית וכן
אמצעי אבטחה ומערכות תאורה בבית או
במשרד.

הערה :הקפד לשמור על יחידת השלט רחוק
המקורית לשימוש בכלי רכב אחרים וכן לצורך
תכנות עתידי של המערכת ,אם יהיה צורך בכך.

על
נוספים
לפרטים
האינטרנט
לאתר
פנה
 ,www.homelink.comלערוץ

הערה :בעת מכירה או סיום תכנית החכרה
)ליסינג( של הרכב ,מומלץ למחוק את התכנות
של לחצני המערכת מטעמי ביטחון .עיין בנושא
מחיקת הקידוד של לחצני המערכת בהמשך
סעיף זה.

המערכת
שבכתובת
שבכתובת

www . youtube . com/user/HomeLinkGentex

או לקו הסיוע של החברה )שיחת חינם
בארה"ב( .1-800-355-3515
תכנות ברכב
תהליך זה נועד לתכנת את משדר השלט-
רחוק ואת לחצן  HomeLinkברכב.

הערה :המערכת מאפשרת תכנות של עד
שלושה התקנים .אם עליך להחליף או לשנות
את אחד מההתקנים האלה אחרי שהוא
כבר תוכנת ,יהיה עליך למחוק את הקביעה
הנוכחית .עיין בנושא מחיקת הקידוד של
לחצני המערכת.

הערה :צעדי התכנות המפורטים להלן
נכתבו מתוך הנחה שתתכנת מערכת
 HomeLinkשלא תוכנתה עדיין .אם מערכת
 HomeLinkתוכנתה כבר ,ייתכן שיהיה עליך
למחוק את הקביעה הנוכחית .עיין בנושא
מחיקת הקידוד של לחצני המערכת.
הערה :הכנס סוללה חדשה ליחידת השלט-
רחוק .הדבר יבטיח למידה מהירה יותר ושידור
מדויק יותר של האות בתדר רדיו.
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פותח דלתות חניה ביתית אוניברסאלי )אם קיים(
אם נורית החיווי מהבהבת בקצב מהיר,
לחץ על לחצן מערכת  HomeLinkשתכנתת,
החזק אותו במשך שתי שניות והרפה ממנו.
כדי להשלים את תהליך התכנות ,חזור
עד שלוש פעמים על רצף הפעולות של
"לחיצה/החזקה/הרפיה" .עיין בנושא תכנות
המנוע של המערכת לפתיחת דלת
החנייה הביתית.
לתכנות לחצנים נוספים ,חזור על צעדים
.1-4

E188212

 .1כשהרכב חונה מחוץ לחנייה הביתית,
העבר את מערכת ההצתה למצב
מחובר מבלי להתניע את המנוע.
 .2לחץ על הלחצן שברצונך לתכנת והרפה
ממנו.
 .3החזק את יחידת השלט-רחוק הידנית
המשמשת לפתיחת דלת החניה הביתית
 2-8ס"מ מלחצן מערכת HomeLink
שאותו ברצונך לתכנת.
 .4לחץ והחזק את לחצן יחידת השלט-
רחוק שברצונך לתכנת והבט בנורית
החיווי של מערכת  .HomeLinkהמשך
ללחוץ ולהחזיק את לחצן השלט-רחוק
עד שנורית החיווי של מערכת HomeLink
תהבהב בקצב מהיר או תאיר באופן
קבוע.
הערה :אם אתה נתקל בקשיים בתכנות
המערכת לפתיחת דלת החניה הביתית ,ייתכן
שיהיה עליך להשתמש בשיטה אחרת .עיין
בנושא תכנות מערכת עם זמן פעולה קצוב.

על
נוספים
לפרטים
האינטרנט
לאתר
פנה
 ,www.homelink.comלערוץ

המערכת
שבכתובת
שבכתובת

www . youtube . com/user/HomeLinkGentex

או לקו הסיוע של החברה )שיחת חינם
בארה"ב( .1-800-355-3515
תכנות המנוע של המערכת לפתיחת
דלת החנייה הביתית
הערה :ייתכן שתזדקק לסולם כדי להגיע
ליחידה ושיהיה צורך להסיר את המכסה או
את עדשת הפנס של המערכת לפתיחת דלת
החניה הביתית.

E142659

 .5לחץ על לחצן מערכת
שתכנתת במשך חמש שניות ,והרפה
ממנו .ייתכן שתיאלץ לחזור על צעד זה
פעמיים כדי להפעיל את הדלת .אם דלת
החניה הביתית אינה פועלת ,בדוק את
נורית החיווי של מערכת .HomeLink
HomeLink

 .1לחץ על לחצן ה"לימוד" על המנוע של
מערכת פתיחת דלת החניה הביתית,
ולאחר מכן עומד לרשותך פרק זמן של
 30שניות להשלים את שני הצעדים
הבאים.
 .2חזור לרכב.

אם נורית החיווי ממשיכה להאיר,
התכנות הושלם .ההתקן אמור לפעול
כשתלחץ על לחצן מערכת HomeLink
שתכנתת ותרפה ממנו.
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פותח דלתות חניה ביתית אוניברסאלי )אם קיים(

E188213

E188212

 .1לחץ לחיצה ממושכת ובו-זמנית על שני
הלחצנים הקיצוניים של המערכת למשך
 10שניות בערך עד שנוריות החיווי שמעל
ללחצנים יתחילו להבהב במהירות.
 .2ברגע שנוריות החיווי מתחילות להבהב,
שחרר את הלחצנים .הקידוד של
הלחצנים נמחק.

 .3לחץ על לחצן התפקוד שברצונך לתכנת
במשך שתי שניות ,והרפה ממנו .חזור
על צעד זה .בהתאם לדגם המערכת
לפתיחת דלת החנייה הביתית ,ייתכן
שעליך יהיה לחזור על רצף פעולות זה
בפעם השלישית.
תכנות מערכת עם זמן פעולה קצוב
בחלק מהמערכות לפתיחת דלתות של
חנייה ביתית ,שידור האותות נפסק לאחר
מספר שניות ,וייתכן שמערכת  HomeLinkלא
תספיק לקלוט את האות במהלך התכנות.

תכנות מחדש של לחצן יחיד
כדי לתכנת לחצן שתוכנת קודם לכן
להפעלה של התקן אחר ,עליך לבצע את
הצעדים הבאים:

הערה :כשמתכנתים את המערכת לפתיחת
דלת החנייה ,מומלץ לנתק את ההתקן בשלב
הלחיצות לסירוגין כדי למנוע סכנה של
התחממות יתר.

 .1לחץ על הלחצן הרצוי לחיצה ממושכת.
אל תרפה מהלחצן.
 .2נורית החיווי תתחיל להבהב לאחר 20
שניות .בלי לשחרר את הלחצן ,בצע את
צעד  1בסעיף "תכנות".
המערכת
על
נוספים
לפרטים
שבכתובת
האינטרנט
לאתר
פנה
 ,www.homelink.comלערוץ שבכתובת

 .1לחץ לחיצות חוזרות ונשנות ,מדי שתי
שניות ,על השלט-רחוק עד שנורית
החיווי של מערכת  HomeLinkתהבהב
בקצב מהיר או תאיר ברציפות.
 .2הרפה מהלחצן של השלט-רחוק.
 .3המשך בנוהל התכנות של מערכת
 .HomeLinkעיין בנושא תכנות ברכב,
צעד .4

www . youtube . com/user/HomeLinkGentex

או לקו הסיוע של החברה )שיחת חינם
בארה"ב( .1-800-355-3515

מחיקת הקידוד של לחצני התפקוד
הערה :לא ניתן למחוק את התכנות של לחצן
בודד כלשהו.
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פותח דלתות חניה ביתית אוניברסאלי )אם קיים(
עמידה בדרישות תקני FCC
האמריקאיים ו RSS-210-של התעשייה
הקנדית

מערכת זו עומדת בכל הדרישות של חלק
 15של תקנות ה FCC -ותקן  RSS-210של
התעשייה הקנדית .ההפעלה תיעשה בכפוף
לשני התנאים הבאים (1) :אסור להתקן
לגרום להפרעה מזיקה ,ו ,(2)-התקן זה חייב
לספוג כל הפרעה שתיקלט ,כולל הפרעה
שעלולה לגרום להפעלה לא רצויה.
הערה :ביצוע שינויים או שיפורים במערכת
על-ידי מי שלא הוסמך לכך על-ידי נותן שירות
מורשה עלול לבטל את האישור להפעלת ציוד
זה.
ציוד זה עומד במגבלות החשיפה לקרינה
של  FCCכפי שנקבעו ביחס לסביבה בלתי
מבוקרת .על משתמשי הקצה לפעול על
פי הוראות ההפעלה הספציפיות כדי לעמוד
בתקנות החשיפה לתדר רדיו .המשדר
חייב להימצא במרחק של  20ס"מ לפחות
מהמשתמש ואין להציב או להפעיל אותו
ביחד עם אנטנה או משדר אחרים כלשהם.
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שקעי אספקת מתח
שקע אספקת מתח  12וולט

מיקומים

DC

שקעי כוח ניתן למצוא במקומות הבאים:

אזהרות
אסור לחבר אבזרים חשמליים
אופציונליים לשקע מצית הסיגריות.
שימוש לא נכון במצית הסיגריות עלול
לגרום נזק שאינו מכוסה באחריות ,ולהוביל
להתלקחות שריפה או פציעה קשה.

•
•
•
•

אסור להשתמש בשקע הכוח
כדי להפעיל גוף חימום של מצית
סיגריות .שימוש לא נכון בשקעי הכוח עלול
לגרום נזק שאינו מכוסה באחריות ,והתוצאה
עלולה להיות שריפה ופציעה קשה.

הערה :כשמערכת ההצתה במצב אביזרים,
שקעי כוח בעלי זמן פעולה קצוב ממשיכים
לפעול במשך  30דקות .כשמעבירים את
מערכת ההצתה למצב מנותק ,שקעי הכוח
בעלי זמן הפעולה הקצוב ממשיכים לפעול
במשך  75דקות.

הערה :כשמערכת ההצתה במצב מחובר,
אפשר להשתמש בשקע כדי לספק מתח 12
וולט למכשירים חשמליים שצריכת הזרם
שלהם אינה עולה על  20אמפר.

בחלק התחתון של לוח המכשירים.
בתוך הקונסולה המרכזית.
בחלק האחורי של הקונסולה המרכזית.
בתוך תא האחסון שמתחת למושב
הקדמי )אם קיים(.

שקע אספקת מתח  110וולט -
ואט ) ACאם קיים(

400

אזהרות

הערה :אסור לתלות ציוד עזר כלשהו או
תושבת של ציוד עזר על השקע.

אסור להשאיר צרכנים חשמליים
מחוברים אל שקע אספקת המתח
כאשר המכשיר אינו בשימוש .אל תשתמש
בכבל מאריך כלשהו עבור שקע אספקת
מתח  110V ACמכיוון שהוא יבטל את אמצעי
הבטיחות .אסור להשתמש בשקע אחד כדי
לספק מתח למספר מכשירים .אתה עלול
לחרוג מהעומס המרבי המותר של שקע
אספקת המתח 400 ,ואט ,והתוצאה עלולה
להיות התלקחות שריפה ופציעה קשה.

הערה :כדי למנוע שריפה של הנתיך ,אין
לחבר לשקעי העזר ציוד בעל הספק/מתח
גבוהים מ 240-ואט 12/וולט .DC
הערה :כשלא משתמשים בשקעי העזר סגור
את המכסים שלהם.
אסור להכניס לשקעי הכוח אף חפץ מלבד
תקע של אביזר חשמלי .הדבר עלול לגרום
נזק לשקע ושריפת הנתיך.
כדי לעשות שימוש ממושך בשקע הכוח,
המנוע חייב לפעול.
כדי למנוע פריקה של מצבר הרכב:
•
•

אין להשתמש בשקע הכוח במשך פרק
זמן ארוך מהנחוץ כאשר המנוע אינו
פועל.
אסור להשאיר אביזרים מחוברים במשך
הלילה או כשהרכב חונה במשך פרק זמן
ארוך.

E191617
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שקעי אספקת מתח
כשנורית החיווי המותקנת בשקע אספקת
המתח:

הערה :ההספק המרבי של תפקוד זה
כשהרכב במצב חנייה ) (Pהוא  400ואט.

• מאירה :שקע הכוח פועל ,מערכת
ההצתה במצב מחובר ומכשיר מחובר.
• כבויה :שקע הכוח מנותק ,מערכת
ההצתה במצב מנותק ולא מחובר
מכשיר.
• מהבהבת :זהו מצב תקלה של השקע.
השקע מתנתק זמנית אם צריכת ההספק
עולה על ערך הגבול ,שהוא  400ואט .נתק
את המכשיר והעבר את מערכת ההצתה
למצב מנותק .העבר את מערכת ההצתה
בחזרה למצב מחובר ,אבל עדיין אל תשוב
ותחבר את המכשיר .הנח למערכת להתקרר
והעבר את מערכת ההצתה למצב מנותק
כדי לאפס את מצב התקלה .העבר את
מערכת ההצתה בחזרה למצב מחובר וודא
שנורית החיווי ממשיכה להאיר.

הערה :כשהרכב במצב נסיעה ) ,(Dההספק
המרבי של שקע אספקת המתח הוא  300ואט.
הערה :בכלי רכב שמצוידים במערכת נטולת
מפתח ,כשמספקים חשמל למכשירים
חשמליים שצורכים יותר מ 10-ואט ,המנוע
חייב לפעול .לא ניתן להעביר את מערכת
ההצתה למצב מנותק או למצב אביזרים.

אפשר להשתמש בשקע אספקת המתח
 400ואט עבור מכשירים חשמליים מהסוגים
הבאים:
• מקדחות חשמליות ידניות.
• כלי עבודה נטענים.
• קונסולות למשחקי וידאו.
• מחשבים נישאים.
• מכשירי טלוויזיה.
שקע אספקת המתח אינו מיועד למכשירים
חשמליים דוגמת:
• מכשירי טלוויזיה ישנים ,בעלי שפופרת
קתודית ).(CRT
• עומסי מנועים חשמליים כגון שואב אבק,
מסור חשמלי וכלי עבודה חשמליים
אחרים ,או מקררים המצוידים במדחס.
• ציוד מדידה המעבד נתונים מדויקים כמו
למשל ציוד רפואי או מכשירי מדידה.
• מכשירים חשמליים אחרים המחייבים
שימוש במקור מתח יציב ומדויק ,דוגמת
שמיכה חשמלית המבוקרת על ידי
מחשב זעיר או מנורות בעלות חיישן
מגע.
הערה :תפקוד זה יכול לפעול רק כשהמנוע
פועל.
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תאי אחסון
קונסולה עילית )אם קיימת(

קונסולה מרכזית )אם קיימת(
יש לאחסן פריטים במחזיק הספלים בזהירות
משום שהפריטים עלולים להתעופף בבלימה
עזה ,האצה או התנגשות ,ומשקאות חמים
עלולים להישפך.
התפקודים הזמינים בקונסולה המרכזית
כוללים:

E224959

לפתיחה ,לחץ באזור השחרור שבחלק
האחורי של הדלת.

אחסון מתחת למושב
אזור אחסון מתחת למושב האחורי
E217909

.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G
.H

תא אחסון.
תא אחסון קדמי עם רכזת מדיה.
מחזיק ספלים נשלף.
תא אחסון מרכזי עם שקע כוח
להפעלת אביזרים.
מחזיקי ספלים אחוריים.
שקע אספקת מתח  110וולט .AC
מתגי מושבים אחוריים מחוממים.
שקע כוח להפעלת אביזרים.

E229819

 .1כדי להגיע לאזור האחסון שמתחת
למושב האחורי ,הרם את המושב
האחורי.
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E235007

E235008

 .2כדי להרחיב את אזור האחסון ,הרם את
הלוח הקדמי ואת לוחות הצד ונעל אותם
במקומם.

 .3נעל את הלוחות במצב פתוח.

E235009
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 .4לכינוס ,הרם את הידית וקפל כלפי פנים
את לוחות הצד ואת הלוח הקדמי.
הערה :במהלך הכינוס ,הקפד לוודא שמחיצת
האחסון לא ננעלה במקומה.
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אם מפעילים את הרכב במהלך סופת שלגים
עזה או כשרוח מעיפה שלג ,ייתכן שפתחי
כניסת האוויר ייחסמו חלקית בשלג וקרח.
במקרה זה ,ייתכן שהספק המנוע ירד באופן
משמעותי .בהזדמנות ראשונה ,פנה את כל
השלג והקרח מפתחי כניסת האוויר.

מידע כללי
אזהרות
הפעלת המנוע למשך פרקי זמן
ארוכים בסיבובי סרק מהירים עלולה
לגרום לטמפרטורה גבוהה במנוע ובמערכת
הפליטה ולגרום לסכנת התלקחות שריפה
או נזק אחר.

מתג הצתה )אם קיים(
C

אל תחנה ,אל תפעיל את המנוע
בסיבובי סרק ואל תיסע על משטח
מכוסה בעשב יבש או כל תכסית קרקע
יבשה אחרת .מערכת בקרת גזי הפליטה
מחממת מאוד את תא המנוע ואת מערכת
הפליטה שעלולים לגרום להתלקחות אש.

B

D
A

אל תתניע את הרכב במקום חנייה
סגור או בכל מקום סגור אחר .גזי
הפליטה עלולים להיות רעילים .הקפד תמיד
לפתוח את דלתות החנייה הביתית לפני
התנעת המנוע.

E163165

) Aמנותק(  -מערכת ההצתה במצב מנותק.
הערה :לאחר העברת מערכת ההצתה למצב
מנותק והיציאה מהרכב ,אל תשאיר את
המפתח במתג ההצתה .אחרת מצבר הרכב
עלול להיפרק.

אם אתה מריח גזי פליטה בחלל
הרכב ,הבא מיד את רכבך למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס ,לבדיקת הרכב .אל תמשיך בנסיעה
אם אתה מריח גזי פליטה.

) Bאביזרים(  -מאפשר לאביזרים חשמליים
שונים ,כגון מקלט הרדיו ,לפעול בזמן
שהמנוע דומם.

אם תנתק את המצבר ,מאפייני הנהיגה
של הרכב עלולים להיות חריגים בעת
הקילומטרים הראשונים לנסיעה לאחר
חיבור המצבר .זאת כיוון שמערכת בקרת
המנוע צריכה לכייל את עצמה מחדש ביחס
למנוע .ניתן להתעלם ממאפייני נהיגה
חריגים במהלך פרק זמן זה.

הערה :אל תשאיר את המפתח במצב זה
לפרק זמן ארוך מדי .אחרת מצבר הרכב עלול
להיפרק.

8

) Cמחובר(  -כל המעגלים החשמליים
מוזנים במתח ונוריות ההתראה והחיווי
מאירות.

מערכת זו עומדת בכל הדרישות
הסטנדרטיות של החוק הקנדי הדן בחוזק
השדה האלקטרומגנטי של הפרעות רדיו.

) Dהתנעה(  -מפעיל את המתנע.

יש להימנע מללחוץ על דוושת ההאצה לפני
ההתנעה ובמהלכה .לחץ על דוושת ההאצה
רק אם מתגלים קשיי התנעה.
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התנעת רכב המצויד במערכת
נטולת מפתח )אם התפקוד
קיים(

סוג

2

הערה :המערכת עשויה שלא לפעול אם
המפתח הפאסיבי נמצא בקרבת עצמים
מתכתיים או מכשירים אלקטרוניים ,דוגמת
מפתחות או טלפון סלולרי.

E146431

הערה :כדי שניתן יהיה להעביר את מערכת
ההצתה למצב מחובר ולהתניע את המנוע,
חייב מפתח פאסיבי תקף להימצא בתא
הנוסעים.

לחץ על לחצן ההתנעה לחיצה בודדת ,מבלי
ללחוץ על דוושת הבלם .לחצן ההתנעה
מותקן בלוח המכשירים ,סמוך לגלגל ההגה.
כל המעגלים החשמליים והאביזרים מוזנים
במתח ונוריות ההתראה והחיווי מאירות.

הערה :כשמערכת ההצתה במצב מחובר
וכשמתניעים את המנוע ,מאירה נורית הקבועה
בלחצן.

כדי להעביר את מערכת ההצתה למצב
מנותק לחץ על לחצן ההתנעה לחיצה
נוספת ,מבלי ללחוץ על דוושת הבלם.

העברת מערכת ההצתה למצב
מחובר
סוג

התנעת הרכב

1

 .1העבר את תיבת ההילוכים למצב חנייה
).(P
 .2לחץ היטב על דוושת הבלם.
 .3לחץ על לחצן ההתנעה לחיצה קלה.
הערה :אם מרפים מדוושת הבלם במהלך
ההתנעה ,פעולת המתנע נפסקת.

התנעת מנוע בנזין -
 6.2ליטר 6.8/ליטר

E144447

בעקבות התנעת המנוע ,הוא יפעל בסיבובי
סרק מהירים .זאת כדי לחמם את המנוע.
אם מהירות הסרק של מנוע אינה יורדת
באופן אוטומטי ,הבא את הרכב לבדיקה
אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס.
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הדממת המנוע בזמן הנסיעה

לפני התנעת המנוע עליך לבצע את
הבדיקות הבאות:

אזהרה

• ודא שכל הנוסעים ברכב חגרו את
חגורות הבטיחות.
• ודא שהפנסים הראשיים והאביזרים
החשמליים מנותקים.
• ודא שבלם החנייה מופעל.
• העבר את תיבת ההילוכים למצב חנייה
).(P
• העבר את מערכת ההצתה למצב
מחובר.
הערה :אל תלחץ על דוושת ההאצה.

הדממת המנוע כאשר הרכב עדיין
בתנועה עלולה לגרום לאבדן של
יכולת הבלימה ושל סיוע הכוח להגה .גלגל
ההגה לא יינעל ,אבל יהיה עליך להפעיל
כוח רב יותר כדי לסובב אותו .כאשר מערכת
ההצתה במצב מנותק ,חלק מהמעגלים
החשמליים ,ובכלל זה כריות האוויר ,ינותקו
וחלק מנוריות ההתראה והחיווי יכבו .אם
מערכת ההצתה הועברה בשוגג למצב
מנותק ,אפשר להעביר את תיבת ההילוכים
למצב סרק ) (Nולשוב ולהתניע את המנוע.

 .1לחץ על דוושת הבלם עד תום מהלכה.
 .2סובב את המפתח למצב התנעה כדי
להתניע את המנוע .הרפה מהמפתח
כשהמנוע הותנע.
 .3לאחר שהמנוע הותנע הרפה מהמפתח
ושחרר בהדרגה את דוושת הבלם כדי
להגביר את מהירות המנוע.
הערה :המתנע עשוי לפעול במשך פרק זמן
של עד  15שניות או עד להתנעת המנוע.

 .1העבר את ידית ההילוכים למצב סרק )(N
ולחץ על דוושת הבלם כדי לעצור את
הרכב עצירה מוחלטת.
 .2כשהרכב במצב נייח העבר את ידית
ההילוכים למצב חנייה ) (Pוהעבר את
מערכת ההצתה למצב מנותק.
 .3הפעל את בלם החנייה.

התנעה במזג אוויר קר מאוד )בכלי
רכב המסוגלים לפעול עם דלק
"גמיש"(

הערה :אם המנוע לא הותנע בניסיון הראשון,
המתן זמן קצר ונסה שוב.

מאפייני ההתנעה של כל הדלקים מסוג
המכילים אתנול גורמים לכך שדלק זה לא
יתאים לפעולה בטמפרטורת סביבה נמוכה
מ .(-18°C) 0°F-התייעץ עם ספק הדלק שלך
על אודות הזמינות של דלק המכיל אתנול
ומתאים לתקופת החורף .כשטמפרטורת
הסביבה יורדת ומתקרבת לטמפרטורת
הקפיאה ,חברות הדלק צריכות לספק דלק
המכיל אתנול המתאים לתקופת החורף
)בדומה לבנזין נטול עופרת(.

אם המנוע לא הותנע

E85

אם המנוע לא מותנע לאחר שלושה
ניסיונות ,חכה  10שניות ופעל באופן הבא:
 .1לחץ על דוושת הבלם עד תום מהלכה.
 .2לחץ על דוושת ההאצה עד תום מהלכה
והחזק אותה במצב זה.
 .3התנע את המנוע.

הדממת המנוע כאשר הרכב נייח

אם משתמשים בדלק המכיל אתנול
המותאם לעונת הקיץ בתנאי קור עז-18°C) ,
ועד  ,(0°Cייתכן שתיתקל בתופעות של משך
התנעה ממושך ,פעולת סרק לא סדירה או
מהוססת עד לאחר חימום המנוע.

 .1כשהרכב במצב נייח ,העבר את ידית
ההילוכים למצב חנייה ) (Pוהעבר את
מערכת ההצתה למצב מנותק.
 .2הפעל את בלם החנייה.

נוסף לכך ייתכן שתוכל גם לחוש בירידה
בהספק המרבי כאשר המנוע קר ופועל עם
דלק אתנול .E85
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התנעת מנוע דיזל  6.7 -ליטר

אל תשתמש בנוזל עזר להתנעה ,כמו אתר
למשל ,המותז אל מערכת היניקה .נוזל
מסוג זה עלול לגרום לפיצוץ ולנזק למנוע
ואף קיימת סכנה לפגיעה גופנית.

קרא בעיון את הוראות ההתנעה לפני
התנעת הרכב.

אם אתה נתקל בבעיות התנעה בעת שימוש
בדלק המכיל אתנול מסוג  ,E85ואינך מסוגל
למצוא תחליף לדלק זה וגם המנוע שלך
אינו מצויד במחמם לבלוק המנוע ,הוספת
בנזין נטול עופרת למיכל הדלק תשפר את
ביצועי התנעת המנוע בתנאי קור .רכבך
תוכנן לפעול עם דלק מסוג  E85בלבד ,בנזין
נטול עופרת בלבד או כל תערובת של שני
סוגי דלקים אלה.

בתנאי קור ,כשטמפרטורת הסביבה יורדת
מתחת לנקודת הקפיאה ) ,(0°Cהשימוש
בשמן בעל דרגת הצמיגות הנכונה הוא חיוני
לפעולה תקינה .לקבלת מידע נוסף ,עיין
בנושא קיבולות ומפרטים )עמוד .(413
הרכב שלך יכול להיות מצויד בתכנת
אסטרטגיית התנעה בתנאי קור המונעת
אפשרות לגרימת נזק חמור למנוע על-
ידי סיוע לחימום מערכת הסיכה .בתנאי
מזג אוויר קר מאוד ,אסטרטגיה זו שולטת
בפעולת המצערת ומונעת את השימוש
בה במשך  30שניות מרגע התנעת המנוע.
במהלך החימום של הרכב מופיעה הודעה
בצג המידע .על-ידי מניעת אפשרות
השימוש בדוושת ההאצה מאפשרים לשמן
המנוע לסוך היטב את המסבים ובכך למנוע
נזק למנוע שעלול להיגרם כתוצאה מחוסר
סיכה מתאימה .אחרי חימום של  30שניות,
דוושת ההאצה תשוב לפעול כרגיל ותופיע
הודעה המציינת שניתן לנהוג ברכב.

אם המנוע אינו מתניע גם אחרי ביצוע
הנוהל שפורט לעיל )בכלי רכב הפועלים
עם דלק "גמיש" בלבד(
 .1לחץ על דוושת ההאצה כדי שליש או
מחצית ממהלכה והפעל את המתנע.
 .2לאחר שהמנוע הותנע ,הרפה מהמפתח,
ושחרר בהדרגה את דוושת ההאצה
עם עליית הסל"ד .אם המנוע עדיין לא
הותנע ,חזור על צעד .1

הגנה מפני גזי פליטה

כשמתניעים את המנוע בתנאי קור עז
) ,(-26°Cמומלץ לאפשר למנוע לפעול
בסיבובי סרק מספר דקות לפני התחלת
הנסיעה.

אזהרה
אם אתה מריח גזי פליטה בחלל
הרכב ,הבא מיד את רכבך למתקן
מומחה ,מומלץ למרכז שירות מורשה
מטעם דלק מוטורס ,לבדיקת הרכב .אל
תמשיך בנסיעה אם אתה מריח גזי פליטה.
גזי הפליטה מכילים גם גז פחמן חד-חמצני.
נקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי
להימנע מחשיפה לגז מסוכן זה.

לפני התנעת המנוע ,הקפד על הנקודות
הבאות:
•
•

מידע חשוב הנוגע לאוורור הרכב

•
•

אם המנוע פועל בסיבובי סרק בזמן שהרכב
חונה במקום פתוח למשך פרק זמן ממושך,
אנו ממליצים לבצע אחת מהפעולות
הבאות:
•
•

פתח את החלונות לפחות  2.5ס"מ
כוונן את בקרת האקלים כדי להחדיר
אוויר צח לרכב.
176

ודא שכל הנוסעים חוגרים את חגורות
הבטיחות.
ודא שהפנסים הראשיים והאבזרים
החשמליים במצב מנותק.
ודא שבלם החנייה מופעל.
ודא שידית ההילוכים נמצאת במצב P
)חנייה(.

התנעת המנוע והדממתו
הערה :אין ללחוץ על דוושת ההאצה בזמן
ההתנעה.

כשטמפרטורת הסביבה נמוכה מאוד ,אפשר
להשתמש ,במידת הצורך ,בתוסף לשיפור
מספר הצטאן של ® Motorcraftאו במשפרי
מספר צטאן אחרים ,שאינם מבוססים על
אלכוהול ,מתוצרת יצרנים ידועים.

• שמונה מצתי להט )מצת אחד לכל
צילינדר(
• מודול בקרת מצתי הלהט
• חיישן טמפרטורת נוזל קירור מנוע
• חיישן לחץ ברומטרי
• חיישן טמפרטורת הסביבה
מערכת מצתי הלהט מבוקרת באופן
אלקטרוני על-ידי מודול בקרת מערכת
ההנעה ומודול בקרת מצתי הלהט .מודול
בקרת מצתי הלהט מזין במתח את מצתי
הלהט מיד לאחר שמעבירים את מערכת
ההצתה למצב מחובר ,ולאחר מכן הוא קובע
את משך זמן הפעולה של מצתי הלהט,
על-פי טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע,
חיישן הלחץ הברומטרי וחיישן טמפרטורת
הסביבה .הזמן הדרוש להפעלת מצתי הלהט
מתקצר ככל שטמפרטורת נוזל הקירור
של המנוע ,הלחץ הברומטרי וטמפרטורת
הסביבה עולים.

אל תפעיל את המתנע ברציפות למשך יותר
מ 10-שניות .הפעלה רצופה ממושכת יותר
תגרום נזק למתנע .אם המנוע לא הצליח
להתניע ,העבר את מערכת ההצתה למצב
מנותק והמתן  30שניות לפני ביצוע ניסיון
התנעה נוסף.

מערכת מצת להט להתנעה מהירה
מערכת מצת הלהט כוללת:

העבר את מערכת ההצתה
למצב מחובר .אל תנסה להתניע
את המנוע לפני שנורית חיווי
חימום הקדם כבית.
כשנורית חיווי חימום הקדם כבית ,סובב
את המפתח כדי להתניע את המנוע .מצתי
הלהט עשויים להמשיך למשך זמן מה
לאחר התנעת המנוע .אם לא מבצעים ניסיון
התנעה לפני סיום פעולת מצתי חימום
הקדם ,יש להפעיל מחדש את מערכת
חימום הקדם על ידי העברת מערכת
ההצתה למצב מנותק .לאחר שהמנוע
הותנע ,הנח לו לפעול בסיבובי סרק במשך
כ 15-שניות .הדבר נעשה לצורך הגנת
המנוע .אל תגביר את סיבובי המנוע עד שמד
לחץ השמן מראה לחץ תקין.

התנעה בתנאי קור
אזהרות

הפעלת הרכב בתנאי קור

אסור בהחלט להשתמש בנוזל עזר
להתנעה ,כגון אתר ,המותז אל
מערכת היניקה .התזת נוזל עזר להתנעה
עלולה לגרום לנזק מידי למנוע כתוצאה
מהתפוצצות ואף לסכן את הנמצאים
בקרבתו.
אסור בהחלט להוסיף לסולר בנזין,
גזוהול ,נפט או כוהל .הוספת חומרים
אלה לסולר גורמת לסכנת התלקחות
ולבעיות שונות בפעולת המנוע.

הערה :כשטמפרטורות הסביבה נמוכות מאוד,
הפעלת המנוע בסיבובי סרק לא תחמם את
המנוע לטמפרטורת הפעולה הרגילה שלו.
הפעלה ממושכת של המנוע בסיבובי סרק,
במיוחד כשטמפרטורות הסביבה נמוכות מאוד,
עלולה לגרום להתפתחות משקעים שיכולים
לגרום נזק למנוע.
החלפת שמן המנוע לשמן בעל דרגת
צמיגות נמוכה יותר מקלה גם היא על
ההתנעה בתנאים אלה .עיין במפרטי שמן
המנוע .עיין בנושא קיבולות ומפרטים
)עמוד .(413

כדי להתניע את המנוע בטמפרטורה נמוכה
מ ,-23°C-מומלץ להשתמש במחמם גוף
מנוע .לפרטים נוספים עיין בנושא מחמם
גוף המנוע )עמוד .(181
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התנעת המנוע והדממתו
אם הרכב מופעל בסופת שלגים כבדה או
כשיש שלג רב באוויר אזי ייתכן שמעברי
יניקת האוויר למנוע ייסתמו חלקית על-ידי
שלג ו/או קרח .במקרה זה תהיה הפחתה
מהותית של הספק המנוע .יש לנקות בהקדם
האפשרי את כל השלג והקרח מתוך מכלל
מסנן האוויר .הסר את מכסה מכלל מסנן
האוויר ,הוצא את קרב הסינון ונקה והסר את
כל השלג והקרח .הסר פסולת שלג ו/או קרח
ממסנן הספוג על-ידי הברשת משטחי הפנים
שלו במברשת רכה .לאחר שפינית את כל
הפסולת ,התקן את קרב הסינון ואת מכסה
מכלל מסנן האוויר בחזרה למקומם.

חברות הדלק משנות את סוג הסולר
ומתאימות אותו לטמפרטורות נמוכות.
סולר שאינו מתאים לתנאי סביבה קרים
עלול ליצור גבישי שעווה שיכולים לסתום
את מסנני הדלק .אם המנוע מתניע ,מפסיק
לפעול לאחר זמן קצר ולא ניתן יותר להתניעו
ייתכן שמסנני הדלק שלו סתומים בשעווה.
אם הרכב פועל באמצעות ביו-דיזל ,ייתכן
שיהיה עליך להשתמש בדלק המכיל כמות
קטנה יותר של ביו-דיזל ,לנסות להשתמש
בביו-דיזל ממקור אחר או להפסיק את
השימוש בו .אסור להשתמש בתוספים
שמבוססים על אלכוהול כדי למנוע היווצרות
של גבישי שעווה בדלק .הם עלולים לגרום
נזק למזרקי הדלק או למערכת .השתמש
בתכשיר מתאים למניעת היווצרות שעווה
ושיפור הביצועים .עיין בנושא קיבולות
ומפרטים )עמוד .(413

אל תשתמש במים ,ממסים שונים או
במברשת קשה לניקוי מסנן הספוג.

אזהרה
כדי להפחית את הסכנה לגרימת נזק
לרכב ו/או לפגיעה גופנית כתוצאה
מכוויות ,אל תתניע את המנוע כשמסנן
האוויר מוסר ואל תסיר אותו בשעה שהמנוע
פועל.

רכבך מצויד במפריד מים ומשקעים
המסחרר דלק החוזר מהמנוע כדי לסייע
למניעת סתימת מסנן הדלק .על-מנת
למנוע מצבי הגבלת הספקת הדלק למנוע
בזמן פעולה בטמפרטורות סביבה נמוכות
של  0°Cאו פחות ,מומלץ לשמור שמפלס
הדלק במיכל לא יירד מתחת ל .1/4-כמות
דלק זו תסייע למניעת חדירת אוויר למערכת
הדלק ולהדממת המנוע.

לצורך הפעלת הרכב בטמפרטורות של
או פחות ,קרא בעיון את ההנחיות שלהלן:

0°C

•

הרכב שלך מצויד במערכת לחיזור קטליטי
בררני ) (SCRהמשתמשת בנוזל מיוחד
לטיפול בגזי הפליטה ) (DEFלהבטחת
פעולה תקינה .מערכת זו מחייבת הוספת
 DEFבמרווחי זמן מסוימים .כשממלאים את
מיכל ה DEF-בתנאי קור יש לנקוט באמצעי
זהירות כדי לא לגרום נזק למיכל ה.DEF-
נוהל המילוי בתנאי קור מפורט בנושא
מערכת חיזור קטליטי בררני )(SCR
)עמוד .(187

•
•

•

כשהמנוע פועל בטמפרטורת סביבה מתחת
ל ,0°C-מהירות סיבובי הסרק שלו תעלה
בהדרגה אם הוא יושאר לפעול בסיבובי סרק
במצב ) Pחנייה( .לאחר שהמנוע התחמם,
רעש פעולת המנוע יפחת בעקבות תכונות
הפחתת הרעש המבוקרות על-ידי ה.PCM-
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ודא שברכב מותקנים מצברים בעלי
קיבול מתאים ,הטעונים במלואם .בדוק
וודא שכל הרכיבים האחרים של מערכת
החשמל תקינים ובמצב פעולה מיטבי.
השתמש בנוזל הקירור המתאים ,בריכוז
המומלץ ,כדי להגן על המנוע מפני
קפיאה.
בסוף יום העבודה או הנסיעה ,מומלץ
שמיכל הדלק יהיה מלא ככל האפשר,
כדי למנוע התעבות מים במערכת
הדלק.
הקפד לוודא ששמן המנוע מתאים
לטמפרטורות הסביבה ,ושמפלס השמן
תקין .כמו-כן ,הקפד לפעול על-פי
ההוראות להחלפת השמן ומסנן השמן
המפורטות בנושא "תנאי הפעלה
מיוחדים" בפרק "מדריך לטיפולים
תקופתיים".

התנעת המנוע והדממתו
בקרת סיבובי סרק

• כדי להתניע את המנוע בטמפרטורה
נמוכה מ ,-23°C-מומלץ להשתמש
במחמם גוף מנוע שמשפר את היכולת
להתניע את המנוע בטמפרטורה נמוכה.
בתנאי קור עז מומלץ לפעול בהתאם
להנחיות שלהלן ביחס לפעולה בסיבובי
סרק:
•

•
•

•
•

ייתכן שרכבך מצויד ,כאופציה שהותקנה
במפעל ,במערכת לבקרת העלאת מהירות
סיבובי הסרק במצב נייח ,באמצעות מתגים
המותקנים בקונסולה העלית .כך המפעיל
יכול להגביר את מהירות סיבובי הסרק של
המנוע להפעלה ממושכת במצב נייח ,וכן
להתקנת ציוד דוגמת הפעלת מפרש כוח
) .(PTOיש לקבוע את ההגדרות של המערכת
האופציונלית הזו אפילו אם היא הותקנה
במפעל .לפרטים על ההתקנה וההגדרה
פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס.

במידת הצורך השתמש במשפרי מספר
צטאן של ® Motorcraftאו במוצרים שווי
ערך ,שאינם מבוססים על אלכוהול ,של
יצרנים ידועים.
ודא שמערכת קירור המנוע מתוחזקת
כהלכה ופועלת היטב.
הימנע מהדממת המנוע מיד לאחר
פעולה ממושכת בסרק .בצע לפני
כן נסיעה של מספר ק"מ כשהמנוע
בטמפרטורת העבודה הרגילה שלו
ובתנאי עומס בינוניים.
שקול אפשרות להשתמש במחמם בלוק
מנוע.
לצורך הפעלת המנוע בסיבובי סרק
לפרקי זמן ארוכים ,השתמש בהתקן
מאושר להגברת מהירות סיבובי הסרק.

פעולה בגשם ובשלג
הפעלת הרכב בתנאי סופת גשם או שלג
עלולה לגרום לחדירת כמות גדולה של
שלג/מים אל מערכת יניקת האוויר .מצב
זה עלול לחסום/להרטיב את קרב מסנן
האוויר בשלג/מים ולגרום לאיבוד הספק ואף
להדממת המנוע.
הפעולות הבאות מומלצות לאחר נסיעה
למרחק של עד  300ק"מ בערך בתנאי שלג
או גשם כבד:

עזרי התנעה

• שלג :בהזדמנות הראשונה ,פתח את
מכסה המנוע ונקה את כל השלג והקרח
מפתח הכניסה אל בית מסנן האוויר )אל
תסיר את מסנן הספוג( .אפס את קריאת
מחוון השירות של מסנן האוויר.
הערה :הסרת מסנן הספוג תפחית את ביצועי
המנוע בתנאי שלג או בתנאי מזג אוויר חם.

אזהרה
אסור בהחלט להשתמש בנוזל עזר
להתנעה ,כדוגמת אתר ,במערכת
יניקת האוויר .נוזל כזה עלול לגרום לנזק
פיצוץ מידי למנוע וכן לפגיעה גופנית.

• גשם כבד :מסנן האוויר מסוגל להתייבש
לאחר נסיעה של  15עד  30דקות ללא
גשם במהירויות נסיעה מקובלות
בכבישים מהירים .בהזדמנות הראשונה
פתח את מכסה המנוע ואפס את מחוון
השירות של מסנן האוויר.
לקבלת מידע נוסף ,עיין בנושא העוסק
במחוון השירות ומסנן האוויר בפרק
התחזוקה .עיין בנושא החלפת מסנן
האוויר של המנוע )עמוד .(342

מחמם גוף המנוע שהותקן במפעל מסייע
להתנעת המנוע בטמפרטורות סביבה
נמוכות ביותר .עיין בנושא מחמם גוף
המנוע )עמוד .(181
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פעולה במקווי מים

הערה :במהלך רענון במהירות נמוכה
או כשהמנוע פועל בסיבובי סרק אתה
עשוי להריח ריח של מתכת חמה ולשמוע
נקישות מתכתיות .זו תופעה רגילה שנובעת
מהטמפרטורות הגבוהות שאליהן מגיע המסנן
במהלך הרענון ,ואין מדובר בתקלה.

חדירת מים למנוע הדיזל עלולה לגרום נזק
מידי וחמור למנוע .אם עליך לנסוע דרך
מקווה מים ,האט את מהירות הנסיעה כדי
למנוע התזה אל פתח היניקה .אם המנוע
הפסיק לפעול ויש חשד שמים חדרו למנוע,
אל תנסה להתניע מחדש את המנוע .פנה
מיד למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס לקבלת ייעוץ מתאים.

הערה :במהלך הרענון ייתכן שתבחין בשינוי
בצליל של המנוע או של מערכת הפליטה.
מסנן החלקיקים למנוע דיזל המותקן ברכבך
צריך לבצע רענון תקופתי כדי להמשיך
ולפעול בצורה תקינה .תהליך הרענון
מתבצע באופן אוטומטי.

למיכל הדלק אוורור חיצוני באמצעות
שסתומים שמותקנים בחלקו העליון
ובמכסה פתח מילוי הדלק .אם מים מגיעים
לחלקו העליון של המיכל ,עלולים המים
להישאב למיכל הדלק דרך השסתומים .מים
בדלק עלולים לגרום בעיות ביצועים ונזק
למערכת הזרקת הדלק.

אם תנאי הנסיעה שלך כוללים אחד
מהמאפיינים הבאים:
• נסיעות למרחקים קצרים בלבד.
• העברות תכופות של מערכת ההצתה
למצב מחובר ולמצב מנותק.
• האצות והאטות תכופות.
כדי לסייע לתהליך הרענון עליך לצאת
מדי פעם לנסיעה תוך הקפדה על הכללים
הבאים:

מסנן חלקיקים למנוע דיזל
)(DPF
מסנן החלקיקים למנוע דיזל נמנה עם
המערכות לצמצום פליטת המזהמים
שמותקנות ברכב .המסנן מסלק מגזי
הפליטה חלקיקים מסוכנים )פיח( שנפלטים
ממנוע דיזל.

•

רענון המסנן
•

אזהרה
אסור להחנות את הרכב או להניח לו
לפעול בסיבובי סרק במקום המכוסה
בעלים יבשים ,עשב יבש או חומרים דליקים
אחרים .תהליך הרענון מחייב טמפרטורות
גבוהות ביותר של גזי הפליטה .גם לאחר
הדממת המנוע ,מערכת הפליטה תשמור
עדיין על טמפרטורה גבוהה ,תקרין כמות
גדולה של חום במשך זמן קצר ותגרום
לסכנת שריפה.

•
•

סע במהירות קבועה ,רצוי בדרך ראשית
או מהירה ,במשך לפחות  20דקות.
עצירות קצרות אינן פוגעות בתהליך
הרענון.
הימנע מהפעלה ממושכת של המנוע
בסיבובי סרק ,אל תחרוג מהמהירות
המרבית הקבועה בחוק ונהג בהתאם
לתנאי הדרך.
אל תעביר את מערכת ההצתה למצב
מנותק.
בחר בהילוך שיאפשר לשמור על מהירות
מנוע של  1500עד  3000סל"ד.

הדממת המנוע  -מנוע דיזל
 6.7ליטר

הערה :הימנע מהפעלת הרכב עד להתרוקנות
מיכל הדלק.

העבר את מערכת ההצתה למצב מנותק.
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הערה :קוצב הזמן של הדממת המנוע
בפעולת סרק לא יתחיל כלל לפעול אם:

כדי להאריך את חיי השירות של המנוע,
מומלץ להניח למנוע לפעול בסיבובי סרק
במשך שלוש עד חמש דקות ,במיוחד לאחר
שהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

•
•

• המנוע הופעל במשך פרק זמן ארוך
במהירות אחידה.
• טמפרטורה חיצונית גבוהה.
• הפעלה בעומס גבוה )משקל כולל גבוה
או משקל כולל גבוה של הצירוף רכב-
גרור( ,למשל הובלה של מטען כבד או
גרירה של גרור כבד.
כך יוכל המנוע בעל מגדש הטורבו להתקרר.

•

מחמם גוף המנוע
אזהרות
אי-ציות להוראות השימוש במערכת
חימום גוף המנוע עלול לגרום נזק
לרכוש או פציעה קשה.

הדממת מנוע בפעולת סרק

אין לחבר את המחמם למערכות
חשמל נטולות הארקה או למתאמים
בעלי -2פינים .קיימת סכנת התחשמלות.

רכבך יכול להיות מצויד במערכת להדממת
המנוע בסיבובי סרק .מערכת זו תפסיק את
פעולת המנוע באופן אוטומטי כשהוא פעל
בסיבובי סרק בהילוך ) Pחנייה( או במצב N
)סרק( במשך חמש דקות )אם בלם החנייה
הופעל( או לאחר פעולה בת  15דקות )אם
בלם החנייה לא הופעל( .לאחר שתהליך
הדממת המנוע בפעולת סרק החל:
•

הערה :המחמם פועל ביעילות מרבית
כשהטמפרטורה החיצונית נמוכה מ.-18°C-
מחמם גוף המנוע מסייע להתנעת המנוע
על-ידי חימום נוזל הקירור .בכך הוא מאפשר
למערכת בקרת האקלים להגיב במהירות.
מערכת זו כוללת גוף חימום חשמלי
)המותקן בגוף המנוע( ורתמת חיווט .ניתן
לחבר את המערכת למקור מתח  120וולט
זרם חילופין בעל הארקה.

צלצול התראה יישמע ובמרכז ההודעות
תוצג ההודעה
) 30שניות( ותתחיל הספירה לאחור.
קיימת אפשרות להתחיל מחדש את
פעולת קוצב הזמן )של  5או  15דקות(
על-ידי שינוי מצב דוושת ההאצה ,לחיצה
על דוושת הבלם או שינוי מצב בלם
החנייה במהלך  30השניות האחרונות.
כשקוצב הזמן מגיע לאפס ,המנוע יפסיק
לפעול ומרכז ההודעות יציג ENGINE
.TURNED OFF
דקה אחת לאחר שהמנוע הפסיק לפעול,
המערכת החשמלית תדמה את ניתוק
מתג ההתנעה ,למרות שהוא נמצא
עדיין במצב ) (3מחובר ,ותתחיל את משך
ההשהיה הרגילה של האביזרים.
לפני התנעה מחדש של המנוע יש
לסובב את מתג ההתנעה למצב 1
)מנותק( כדי לאפס את המערכת.
ENGINE TURNS OFF IN

•

•
•

•

המנוע פועל במצב מפרש כוח ).(PTO
טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע
מתחת ל.16°C-
התקן בקרת המזהמים שבגזי הפליטה
) (DPFנמצא במהלך רענון.
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•

•

השימוש במחמם גוף המנוע

E236180

לפני התחלת השימוש עליך לבדוק את
הניקיון והיובש של הדקי השקע החשמלי.
במידת הצורך ,נקה אותם באמצעות מטלית
יבשה.

פעל על-פי ההמלצות הבאות כדי להבטיח
הפעלה נכונה ובטוחה:
•
•
•

•
•
•

•
•

ודא שהמערכת מנותקת ממקור המתח
ומאוחסנת כהלכה לפני התנעת המנוע
ותחילת הנסיעה .כשהמערכת אינה
בשימוש ,ודא שכיסוי המגן מכסה את
פיני החיבור של תקע כבל המחמם של
בלוק המנוע.
דאג לבדיקת מערכת חימום גוף המנוע
לפני עונת החורף כדי לוודא שהיא
תקינה.

ודא שהמקום בו הרכב חונה נקי וחופשי
מחומרים דליקים.
מצא את הכבל של מחמם גוף המנוע
בגומחה של טבעת הגרירה הקדמית.
השתמש בכבל מאריך למקומות
פתוחים ,בעל מוליכים עם שטח חתך ,16
המאושר על-פי תקן  ULאו על-פי התקן
הקנדי ) .(CSAהשתמש רק בכבל מאריך
המיועד לשימוש במקומות פתוחים
ובטמפרטורות נמוכות המסומן באופן
ברור בסימול מתאים לשימוש עם כלים
חשמליים המיועדים לשימוש במקומות
פתוחים .אסור בהחלט להשתמש
במקומות פתוחים בכבל מאריך רגיל,
המיועד לשימוש במקומות מוגנים.
הדבר עלול לגרום לסכנת התחשמלות
והתלקחות.
השתמש בכבל מאריך קצר ככל
האפשר.
אל תשתמש במספר כבלים מאריכים
קצרים.
ודא שכאשר הוא פועל ,תקע הכבל
המאריך וחיבורי כבל מחמם גוף המנוע
אינם נוגעים במים .הדבר עלול לגרום
להתחשמלות או להתלקחות שריפה.
ודא שמחמם גוף המנוע ,כבל המחמם
והכבל המאריך שלו מחוברים היטב.
הקפד לבדוק כדי לגלות נקודות חמות
בכל חלקי המערכת החשמלית לאחר
שהמערכת הייתה בפעולה כחצי שעה
ברציפות.

צריכת החשמל של מחמם גוף המנוע
יכולה להיות בין  400לבין  1000ואט
לשעה .למערכת אין תרמוסטט .עם זאת,
הטמפרטורה המרבית של נוזל הקירור
מושגת אחרי שלוש שעות בערך .הפעלת
מחמם בלוק המנוע למשך יותר משלוש
שעות לא תשפר את ביצועי המערכת
ותגרום לצריכת זרם שלא לצורך.
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אמצעי זהירות

•

אזהרות
אל תמלא את מיכל הדלק יתר-על-
המידה .הלחץ במיכל עלול לגרום
לדליפה ,להתזת דלק ולסכנת שריפה.
מערכת הדלק עלולה להיות תחת
לחץ .אם אתה שומע קול נשיפה
סמוך לדלתית פתח התדלוק ,המתן עד
שכל הלחץ ישתחרר לפני התדלוק .הסרת
המכסה לפני שחרור הלחץ עלולה לגרום
להתזת דלק ולפציעה קשה.

•

דלק המיועד לשימוש בכלי רכב עלול
לגרום לפגיעה גופנית חמורה או
מוות אם לא משתמשים בו כהלכה או לא
מטפלים בו על-פי כל הכללים.

•

זרימת הדלק דרך פיית אקדח
התדלוק יכולה ליצור מטען של
חשמל סטטי .אם הדלק מוזרם למיכל שאינו
מוארק ,התוצאה עלולה להיות התלקחות
שריפה.

•

הדלק עשוי להכיל בנזן ,שהוא חומר
מסרטן.
הקפד תמיד להפסיק את פעולת
המנוע בזמן התדלוק ואל תאפשר
בשום פנים לקרב להבות גלויות או מקור
ניצוצות אל צוואר מילוי הדלק .אסור בהחלט
לעשן או להשתמש בטלפון סלולרי בזמן
התדלוק .אדי הדלק עלולים להיות מסוכנים
ביותר בתנאים מסוימים .הימנע משאיפה
מיותרת של אדי דלק.

•

בזמן טיפול בדלק פעל על-פי ההנחיות
הבאות:
•
•

כבה כל אש ,סיגריות וכו' לפני התחלת
תדלוק הרכב.
הפסק את פעולת המנוע לפני התחלת
התדלוק.
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דלק לכלי רכב עלול להיות מסוכן ואף
לגרום מוות אם הוא נבלע .דלק הוא
חומר רעיל ובליעתו עלולה לגרום מוות
או נזק גופני קבוע .במקרה של בליעת
דלק קרא מיד לרופא ,גם אם לא נראים
מיד סימני הרעלה .סימני ההרעלה של
הדלק עלולים להופיע רק מספר שעות
מאוחר יותר.
הימנע ככל האפשר משאיפת אדי דלק.
שאיפת כמות גדולה של אדי דלק מכל
סוג שהוא עלולה לגרום לגירוי חמור של
העיניים ודרכי הנשימה .במקרים קשים
במיוחד ,שאיפה חריגה או ממושכת של
אדי דלק עלולה לגרום למחלה קשה
ונזק גופני קבוע.
הימנע ממגע של דלק בעיניים .אם דלק
הותז לעיניים ,הסר עדשות מגע )אם
הרכבת עדשות בעת ההתזה( ,שטוף
את העין היטב במים זורמים למשך 15
דקות לפחות ופנה לקבלת טיפול רפואי.
אי קבלת טיפול רפואי עלולה לגרום לעין
נזקים בלתי הפיכים.
הדלק עלול להזיק ביותר גם אם הוא
נספג וחודר לגוף דרך העור .אם דלק
ניתז על עור הגוף ו/או על הבגדים ,הסר
מיד את הבגד הספוג בדלק ורחוץ את
עור הגוף באופן יסודי במים ובסבון .מגע
חוזר או ממושך של דלק או אדי דלק
בעור הגוף יגרום לגירוי העור.
מי שמשתמשים ב Antabuse-או
בסוגים אחרים של דיסולפירם לטיפול
באלכוהוליזם צריכים להיזהר במיוחד.
נשימה של אדי דלק או מגע עם העור
עלולים לגרום לתגובה שלילית .אנשים
רגישים עלולים להיפגע בצורה קשה
או לחלות .אם ניתז דלק על העור יש
לשטוף מיד את העור במים וסבון.
במקרה של חשש לתגובה שלילית יש
לפנות מיד לרופא.

דלק ותדלוק
איכות הדלק  -בנזין

השימוש בדלק המכיל תוספים מתכתיים
כגון  ,MMTשהוא תוסף דלק מבוסס מנגן,
יפגע בביצועי המנוע וישפיע לרעה על
מערכת בקרת הפליטה.

בחירה בסוג הדלק המתאים

מנוע המשמיע קולות נקישה )"צלצולים"(
קלים מעת לעת אינו מהווה סיבה לדאגה.
אולם ,אם המנוע משמיע קולות נקישה
חזקים כאשר אתה משתמש בדלק בעל
מספר האוקטן המומלץ ,פנה למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס כדי למנוע גרימת נזק למנוע.

95
מומלץ להשתמש בבנזין נטול עופרת עם
דירוג משאבה של  95אוקטן .מומלץ להימנע
משימוש בדלק בעל דירוג אוקטן נמוך
מ.RON 95-

איכות הדלק E85 -
בחירה בסוג הדלק המתאים בכלי
רכב מסוג Flex fuel

אין להשתמש בדלק שונה מהמומלץ מפני
שלמנוע עלול להיגרם נזק שאינו מכוסה
באחריות המוענקת לרכב.

רכב מסוג  Flex fuelנושא אחד מסימני
הזיהוי הבאים:

הערה :שימוש בדלק שונה מהמומלץ עלול
לפגוע במערכת לבקרת הפליטה ולגרום ירידה
בביצועי הרכב.

•
•

אסור להשתמש בדלק מהסוגים הבאים:
•
•
•
•
•
•

•
•

סולר.
נפט או דלק סילונים.
דלק המכיל יותר מ 15%-אתנול או דלק
.E-85
דלק המכיל מתנול.
דלק המכיל תוספים המבוססים על
מתכות ,ובכלל זה תרכובות מנגן.
דלק המכיל תוסף להגברת אוקטן,

מכסה צהוב לפתח מילוי הדלק.
מסגרת צהובה מסביב לפתח מילוי
הדלק.
בית צהוב לפתח מילוי הדלק.
מדבקה צהובה שעליה מצוין  E85על
דלתית פתח מילוי הדלק.

95

methylcyclopentadienyl

manganese
).tricarbonyl (MMT

•

השתמש בבנזין נטול עופרת רגיל עם דירוג
משאבה של  95אוקטן ,או בבנזין נטול
עופרת רגיל מהול באתנול בשיעור מרבי של
.(E85) 85%

דלק המכיל תוסף להגברת אוקטן,
methylcyclopentadienyl

manganese
).tricarbonyl (MMT

•

דלק המכיל עופרת )החוק אוסר על
שימוש בדלק המכיל עופרת(.

אין להשתמש בדלק שונה מהמומלץ מפני
שלמנוע עלול להיגרם נזק שאינו מכוסה
באחריות המוענקת לרכב.
הערה :שימוש בדלק שונה מהמומלץ עלול
לפגוע במערכת לבקרת הפליטה ולגרום ירידה
בביצועי הרכב.
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איכות הדלק  -סולר

אסור להשתמש בדלק מהסוגים הבאים:
•
•
•
•
•
•

סולר.
נפט או דלק סילונים.
דלק המכיל יותר מ 85%-אתנול או דלק
.E-100
דלק המכיל מתנול.
דלק המכיל תוספים שמבוססים על
מתכות ,כולל תרכובות על בסיס מנגן.
דלק המכיל תוסף להגברת אוקטן,

דרישות דלק ― בחירת הדלק
המתאים :כלי רכב המופעלים
במקומות בהם נדרש שימוש בסולר
דל גופרית
השתמש להפעלת מנוע הדיזל של רכבך אך
ורק בסולר דל גופרית מסוג  D1או  D2בעל
תכולת גופרית אולטרה-נמוכה )15 ppm
לכל היותר( ,הידוע גם בסימון  .ULSDמותר
להשתמש גם בסולר המכיל עד  20%ביו-
דיזל ,המכונה  .B20סוגי דלק אלה חייבים
לעמוד בדרישות תקן  EN590או תקנים
מקומיים שווי ערך.

methylcyclopentadienyl

manganese
).tricarbonyl (MMT

• דלק המכיל עופרת )החוק אוסר על
שימוש בדלק המכיל עופרת(.
השימוש בדלק המכיל תוספים מתכתיים
כגון  ,MMTשהוא תוסף דלק מבוסס מנגן,
יפגע בביצועי המנוע וישפיע לרעה על
מערכת בקרת הפליטה.

הערה :האחריות המוענקת לרכב אינה
מכסה נזק שנגרם כתוצאה משימוש בדלק ,או
בתוספי דלק ,מסוג לא נכון.
הערה :אסור בהחלט לערבב שמן מנוע
משומש בסולר .בעקבות הערבוב של שמן מנוע
משומש בסולר תעלה פליטת המזהמים של
המנוע בשיעור משמעותי ,ואורך חיי השירות
שלו יתקצר בגלל שהבלאי הפנימי יגדל.

מנוע המשמיע קולות נקישה )"צלצולים"(
קלים מעת לעת אינו מהווה סיבה לדאגה.
אולם ,אם המנוע משמיע קולות נקישה
חזקים כאשר אתה משתמש בדלק בעל
מספר האוקטן המומלץ ,פנה למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס כדי למנוע גרימת נזק למנוע.

שימוש בסולר בעל תכולת
גופרית נמוכה ) 16עד (500 ppm
או בסולר בעל תכולת גופרית
גבוהה )העולה על  (500 ppmבמנוע דיזל
שתוכנן להשתמש רק בסולר בעל תכולת
גופרית אולטרה-נמוכה יגרום לתקלות
ברכיבי בקרת זיהום מסוימים ,דבר שעלול
לגרום לנורית ההתראה "טפל במנוע
בהקדם" להידלק ולציין תקלה הקשורה
למערכת בקרת הזיהום של גזי הפליטה.

מעבר משימוש בדלק E85

לבנזין ולהיפך

מומלץ שלא לעבור לעתים תכופות בין שני
סוגי הדלק  E85 -ובנזין .אם עוברים משימוש
בדלק  E85לבנזין ,או מבנזין לדלק  ,E85יש
למלא כמות גדולה ככל האפשר של דלק
 לפחות חצי מיכל .סע מיד ברכב למרחקשל  8ק"מ לפחות כדי להניח לרכב להסתגל
לשינוי בריכוז האתנול .אם משתמשים אך
ורק בדלק  ,E85מומלץ למלא את המיכל
בבנזין רגיל ,נטול עופרת ,בכל טיפול תקופתי
של החלפת שמן.

חברות הדלק משנות את הרכב הסולר
המסופק בתחנות הדלק על-פי עונות
השנה .להבטחת פעולה תקינה של הרכב
במזג אוויר קר מאוד )פחות מ (-7°C-מומלץ
להשתמש בסולר המיועד לתקופת החורף.
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ביו-דיזל

טיפולים

התקופתיים .עיין בנושא
תקופתיים )עמוד .(542
• אל תאחסן ביו-דיזל במיכל הדלק למשך
תקופה העולה על חודש אחד.
• שקול החלפת מותג של הביו-דיזל או
הפחתת תכולת הביו-דיזל בסולר אם
מתעוררות בעיות של קרישת הדלק
בטמפרטורות נמוכות או אם ההודעה
) LOW FUEL PRESSUREלחץ דלק נמוך(
מופיעה לעתים תכופות.
• אסור בהחלט להוסיף לסולר שמנים,
שומנים מהחי או שמני בישול משומשים
גולמיים.
שימוש בריכוזי ביו-דיזל העולים על 20%
עלול לגרום נזק לרכב ,כולל תקלות מנוע
ו/או תקלות ברכיבי מערכת בקרת המזהמים
של גזי הפליטה )ממיר קטליטי ומסנן
חלקיקים( .ריכוזים העולים על  20%עלולים
גם לגרום לחסימת מסנני הדלק שתגרום
לירידת הספק ו/או נזק לרכיבי מערכת
הדלק ,כולל משאבת הדלק והמזרקים.

אזהרות
אסור בהחלט להשתמש בנפט
לחימום ביתי ,דלק חקלאי ,שומן מן
הצומח או החי ,שמני בישול משומשים ,ביו-
דיזל בריכוז של יותר מ 20%-או סולר שאינו
מיועד לשימוש בכלי רכב מנועיים .כתוצאה
משימוש בדלק לא מתאים עלול להיגרם
נזק למערכת הזרקת הדלק ,למנוע ולממיר
הקטליטי .אסור להוסיף לסולר בנזין ,גזוהול
או אלכוהול .הוספה של חומרים אלה עלולה
לגרום סכנה חמורה של שריפה ובעיות
ביצועים במנוע.
אסור למהול בסולר בנזין ,גזוהול או
אלכוהול .התוצאה עלולה להיות
פיצוץ ופציעה.
אסור להוסיף לסולר בנזין ,גזוהול
או אלכוהול .התוצאה עלולה להיות
פיצוץ ופציעה .הוספה של חומרים אלה
עלולה לגרום סכנה חמורה של שריפה
ובעיות ביצועים במנוע.
אסור בהחלט להשתמש בנפט
לחימום ביתי או סולר שאינו מיועד
לשימוש בכלי רכב מנועיים .כתוצאה
משימוש בדלק לא מתאים עלול להיגרם
נזק למערכת הזרקת הדלק ,למנוע ,לממיר
הקטליטי ולמסנן החלקיקים למנוע דיזל.

מ5%-

אם משתמשים בסולר המכיל יותר
ביו-דיזל ) ,(B5מומלץ להשתמש בשמן
מנוע  5W-40או  .15W-40עיין בנושא תנאי
הפעלה מיוחדים בפרק "מדריך לטיפולים
תקופתיים" לקבלת מידע נוסף על-אודות
מועדי החלפת שמן המנוע ופעולות תחזוקה
נוספות שיש לבצע כשמשתמשים בביו-
דיזל.

מותר להפעיל את הרכב הזה בסולר המכיל
עד  20%של ביו-דיזל ,הידוע גם בסימון .B20

לפני התדלוק ,בדוק בעיון את השילוט שעל
משאבת הדלק כדי לוודא את כמות הביו-
דיזל שבסולר .תכולת הביו-דיזל מצוינת
בדרך-כלל באות " "Bואחריה אחוז הביו-
דיזל שבדלק .לדוגמה B20 ,מציין שהדלק
מכיל  20%של ביו-דיזל .אם אינך רואה
שילוט ברור המציין את סוג הדלק או שאינך
בטוח בסוג הדלק שיסופק מהמשאבה ,פנה
לאחראי כדי לוודא את תכולת הביו-דיזל
בדלק המסופק מהמשאבה.

ביו-דיזל הוא מוצר שהומר באופן כימי
ממקורות דלק מתחדשים ,כגון שמנים
צמחיים ,שומן בעלי-חיים ושמן בישול.
כדי לסייע בהשגת ביצועים משביעי רצון
ואורך חיי שירות כשמשתמשים בביו-דיזל
להפעלת מנוע הרכב:
•
•
•

חובה לוודא שתכולת הביו-דיזל בסולר
היא  20%) B20ביו-דיזל( או פחות.
השתמש אך ורק בדלק ביו-דיזל בעל
איכות טובה ,העומד בדרישות התקנים
המסחריים המחייבים.
פעל על-פי המלצות הטיפולים

דלקים המכילים ביו-דיזל מתיישנים
במהירות גבוהה יותר מסולר רגיל ,שאינו
מכיל ביו-דיזל .לכן ,אין לאחסן אותם במיכל
הדלק למשך יותר מחודש אחד .עליך לרוקן
את מיכל הדלק מביו-דיזל ,למלאו בסולר
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רגיל ולהפעיל את הרכב למשך  30דקות
לפחות אם הוא יחנה או יאוחסן למשך יותר
מחודש.
הערה :ביו-דיזל ישן או מחומצן עלול לגרום
נזק לאטמי מערכת הדלק ולחלקי הפלסטיק
שלה וכן לחלודה של חלקים ברזליים.

•

אם מתעוררות בעיות הפעלה בתנאי קור,
עליך להחליף את סוג הדלק לסולר בעל
תכולת ביו-דיזל נמוכה יותר ,לנסות ביו-דיזל
ממקור אחר או להפסיק את השימוש בדלק
מסוג זה.

הדלק מהמיכל למנוע .ההתנעה עשויה
להימשך פרק זמן ארוך במספר שניות
מהרגיל .במכוניות עם מערכת נטולת
מפתח ,רק התנע את המנוע .ההתנעה
עשויה להימשך פרק זמן ארוך מהרגיל.
בדרך-כלל ,הוספת  4ליטר של דלק
מספיקה לצורך התנעת המנוע .אם
מיכל הדלק התרוקן לחלוטין והרכב
חונה במדרון תלול ייתכן שיהיה צורך
למלא במיכל יותר מ 4-ליטר של דלק.

מערכת חיזור קטליטי בררני
) - (SCRברכב עם מנוע דיזל

תוספים לסולר
אין צורך להוסיף לסולר תוספים מסחריים
כלשהם לשיפור התכונות אם נעשה שימוש
בסולר העומד בדרישות תקן  .ASTMתוספי
סולר מסחריים עלולים לגרום נזק למערכת
המזרקים או למנוע.

ייתכן שרכבך מצויד במערכת חיזור קטליטי
בררני .המערכת מסייעת להפחתת רמות
המזהמים מסוג תחמוצות חנקן בגזי
הפליטה .המערכת מזריקה למערכת
הפליטה באופן אוטומטי נוזל לטיפול בגזי
הפליטה כדי לאפשר פעולה תקינה של
מערכת החיזור הקטליטי הבררני.

אם אתה חושד שמספר הצטאן של הסולר
נמוך ,השתמש במשפר מספר צטאן
של חברת ® Motorcraftאו תכשיר שווה
ערך .אם הדלק נקרש ,השתמש בתכשיר
למניעת קרישה ושיפור ביצועים של חברת
® Motorcraftאו תכשיר שווה ערך.

מפלס הנוזל לטיפול בגזי הפליטה
כדי שפעולתה של המערכת תהיה תקינה,
עליך להקפיד שמפלס הנוזל לטיפול בגזי
הפליטה יהיה תקין.

אל תשתמש בתוספים על בסיס כוהל
לשיפור איכות הסולר .הכוהל עלול לגרום
נזק למערכת הדלק/המזרקים .עיין בנושא
קיבולות ומפרטים )עמוד .(413

כשמפלס הנוזל לטיפול בגזי הפליטה נמוך,
מופיעה הודעת התראה בצג המידע .אם
הופיעה הודעת ההתראה ,עליך למלא
בהקדם האפשרי את מיכל הנוזל לטיפול
בגזי הפליטה .עיין בנושא הודעות מידע
)עמוד .(127

האחריות שניתנה לרכב אינה מכסה בהכרח
תיקון של נזק שנגרם בעקבות שימוש
בתוספי דלק שאינם עומדים בדרישות תקני
חברת פורד.

מילוי מיכל נוזל לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל

התרוקנות מיכל הדלק

אזהרות
הרחק את הנוזל לטיפול בגזי
הפליטה לדיזל מהישג ידם של ילדים.
מנע מגע בעור ,בעיניים או בבגדים .במקרה
של מגע בעיניים ,שטוף מיד במים ופנה
לטיפול רפואי מיידי .במקרה של מגע בעור,
נקה מיד בסבון ומים .אם בלעת נוזל לטיפול
בגזי הפליטה לדיזל ,שתה הרבה מים ופנה
מיד לטיפול רפואי.

השתדל להימנע מהתרוקנות מיכל הדלק,
כי מצב זה עלול להשפיע לרעה על רכיבי
המנוע.
אם מיכל הדלק התרוקן:
• ייתכן שלאחר התדלוק יהיה עליך
להעביר את מערכת ההצתה מספר
פעמים ממצב מנותק למצב מחובר,
כדי לאפשר למערכת הדלק לשאוב את
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אזהרה
יש למלא את מיכל הנוזל לטיפול
בגזי הפליטה לדיזל אך ורק במקום
מאוורר היטב .כשמסירים את מכסה מיכל
הנוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל או את
מכסה הבקבוק של הנוזל לטיפול בגזי
הפליטה לדיזל עשויים להשתחרר אדי
אמוניה .אדי האמוניה עלולים לגרות את
העור ,העיניים והרקמות הריריות .שאיפת
אדי אמוניה עלולה לגרום תחושת צריבה
בעיניים ,בגרון ובאף ,שיעולים ודמעות.

)

E163354

השתמש אך ורק בנוזל לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל הנושא אישור של American Petroleum
) .Institute (APIנוזל לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל שאינו נושא אישור עלול לגרום נזק
שאינו מכוסה באחריות המוענקת לרכב.
הערה :אסור בהחלט לשפוך נוזל לטיפול בגזי
הפליטה לדיזל ישירות למיכל הדלק .למנוע
עלול להיגרם נזק שאינו מכוסה באחריות
המוענקת לרכב.
ניתן לרכוש נוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל
במוסכים המורשים מטעם דלק מוטורס או
בתחנות דלק שאת כתובותיהן ניתן לקבל
במוסכים המורשים מטעם דלק מוטורס.

מילוי מיכל נוזל המערכת לטיפול
בגזי הפליטה ממשאבה בתחנת
הדלק
נוהל המילוי של הנוזל לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל ממשאבה בתחנת הדלק דומה לנוהל
התדלוק .כשהמיכל מלא נפסקת הפעולה
של פיית התדלוק באופן אוטומטי.

מילוי מיכל נוזל המערכת לטיפול
בגזי הפליטה מבקבוק
הנוהל שלהלן ישים עבור בקבוק נוזל
המערכת לטיפול בגזי הפליטה של
 Motorcraftאו בקבוקים דומים .פעל על פי
הוראות היצרן.

E226045

למיכל הנוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל יש
מכסה כחול .המיכל מותקן מאחורי הגלגל
הקדמי-שמאלי .מלא את המיכל ממשאבה
מתאימה בתחנת הדלק או מבקבוק
נוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל .מומלץ
להשתמש בנוזל לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל של ® .Motorcraftעיין בנושא קיבולות
ומפרטים )עמוד .(413

 .1הסר את המכסה מבקבוק נוזל המערכת
לטיפול בגזי הפליטה .התקן את הפייה
על הבקבוק והדק אותה עד שתחוש
בהתנגדות עזה.
 .2הסר את מכסה פתח המילוי של מיכל
נוזל המערכת לטיפול בגזי הפליטה.
 .3הכנס את הפייה לצוואר המילוי עד
שהאטם של הפייה יגיע למגע עם צוואר
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דלק ותדלוק
הודעות התראה בנושא הנוזל
לטיפול בגזי הפליטה לדיזל
ופעולת הרכב

המילוי .מזוג את הנוזל למיכל .כשהמיכל
יתמלא ,זרימת הנוזל תיפסק באופן
אוטומטי.
 .4החזר את הבקבוק למצב אנכי ,מעט
מתחת לצוואר מילוי נוזל המערכת
לטיפול בגזי הפליטה .הנח לטיפות
האחרונות של הנוזל שנותרו בפייה
להתנקז בחזרה לבקבוק.
 .5הסר את הפייה מצוואר המילוי של מיכל
נוזל המערכת לטיפול בגזי הפליטה.
התקן בחזרה את מכסה מיכל נוזל
המערכת לטיפול בגזי הפליטה.
 .6הסר את הפייה מצוואר המילוי של מיכל
נוזל המערכת לטיפול בגזי הפליטה
והתקן את מכסה הבקבוק.
הערה :אם נותר בבקבוק נוזל של המערכת
לטיפול בגזי הפליטה ,שמור אותו לשימוש
עתידי .בפייה ניתן לעשות שימוש חוזר .לפני
האחסון ,שטוף את הפייה במים נקיים .אסור
להשתמש בפייה של בקבוק נוזל המערכת
לטיפול בגזי הפליטה עם שום חומר אחר.

אזהרות
כשמפלס הנוזל לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל נמוך יש למלא את המיכל,
וכשהנוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל
מזדהם יש להחליף אותו ,אחרת מהירות
הנסיעה מוגבלת ל 80-קמ"ש .בתנאים
אלה ,סע בזהירות ומלא מיד את מיכל הנוזל
לטיפול בגזי הפליטה לדיזל .אם מיכל הנוזל
לטיפול בגזי הפליטה לדיזל התרוקן ,או אם
הנוזל הזדהם ולא מחליפים אותו ,ברגע
שעוצרים את הרכב מהירות המנוע תוגבל
לסיבובי סרק בלבד .בתנאים אלה ,פעל
בזהירות ובחר מקום מתאים לעצירת הרכב,
מפני שלא תוכל להמשיך בנהיגה למרחק
ארוך או לשמור על מהירות מתאימה לדרך
מהירה עד שתמלא את המיכל או תחליף
את הנוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל.

מילוי מיכל נוזל המערכת לטיפול
בגזי הפליטה במזג אוויר קר

התעסקות במערכת החיזור הקטליטי
הבררני או השבתתה יגרמו להגבלה
חמורה של ביצועי הרכב ,עד שבסופו של
דבר המהירות תוגבל ל 5-קמ"ש.

נוזל המערכת לטיפול בגזי הפליטה קופא
בטמפרטורה של מינוס  11מעלות צלזיוס.
עם זאת ,רכבך מצויד במערכת חימום-
קדם המאפשרת למערכת לטיפול בגזי
הפליטה לפעול גם מתחת לטמפרטורה זו.
כשהרכב אינו פועל למשך פרק זמן ממושך
כשטמפרטורת הסביבה מתחת למינוס 11
מעלות צלזיוס ,הנוזל שבמיכל עלול לקפוא.
נזק עלול להיגרם למיכל אם הוא מלא יתר
על המידה והוא קופא .הנזק אינו מכוסה
במסגרת האחריות המוענקת לרכב.

בצג המידע מופיעה סדרה של הודעות ביחס
לכמות הנוזל הזמין לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל .התצוגה כוללת הודעות בדיקה של
המערכת ביחס לכמות הנוזל הזמין לטיפול
בגזי הפליטה לדיזל או הודעות התראה
המציינות את המרחק המקורב שנותר
כאשר מיכל הנוזל לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל עומד להתרוקן .עיין בנושא הודעות
מידע )עמוד .(127
כשמיכל הנוזל לטיפול בגזי
הפליטה לדיזל עומד להתרוקן,
E163176
מופיע סמל התראה ומתחילה
סדרה של צלילים והתראות ,החל ממרחק
של  800ק"מ ועד להתרוקנות מיכל הנוזל
לטיפול בגזי הפליטה לדיזל .סמל ההתראה
וההודעות יופיעו עד שממלאים את מיכל
הנוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל.
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דלק ותדלוק
המשך נסיעה מבלי למלא את המיכל יוביל
לתוצאות הבאות ,על פי דרישת המועצה
למשאבי אוויר בקליפורניה ) (CARBוהרשות
להגנת הסביבה של ארה"ב ).(EPA

•
•

• כשהרכב מגיע למרחק שנקבע עד
להתרוקנות המיכל ,המהירות תוגבל
בפעם הבאה שמתניעים את הרכב.
קודם לכן תופיע הודעה בצג המידע.
• אם ממשיכים להפעיל את הרכב מבלי
למלא את מיכל הנוזל לטיפול בגזי
הפליטה לדיזל ,המנוע יעבור למצב
פעולה בסיבובי סרק בלבד .המעבר
יתבצע כשמתדלקים את הרכב או
כשמפעילים אותו פרק זמן ארוך בסיבובי
סרק .הפעולות הנדרשות כדי לחדש
את פעולתו הרגילה של הרכב יפורטו
בהודעה שתוצג .כדי להפסיק את המצב
של פעולה בסיבובי סרק בלבד יש למלא
לפחות  3.8ליטרים של נוזל לטיפול
בגזי הפליטה לדיזל ,אבל ההגבלה של
מהירות הנסיעה תימשך עד שממלאים
את מיכל הנוזל לטיפול בגזי הפליטה
בדיזל במלואו.
הערה :הן ההגבלה של מהירות הנסיעה והן
ההגבלה של מהירות המנוע לסיבובי סרק
מוסרות ,והרכב שב לפעול כרגיל ,בעקבות
מילוי של מיכל הנוזל לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל.

•
•

•
•
•

•
•

הערה :אם מיכל הנוזל לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל התרוקן ,ייתכן שיחלוף זמן מה מרגע
שממלאים אותו ועד שהעלייה של מפלס הנוזל
תזוהה .המנוע ישוב לפתח את מלוא ההספק
רק לאחר שעליית המפלס תזוהה.

הנחיות ומידע לשימוש בנוזל לטיפול
בגזי הפליטה לדיזל

•

השתמש אך ורק בנוזל לטיפול בגזי
הפליטה לדיזל הנושא אישור של
) American Petroleum Institute (APIלנוזל
לטיפול בגזי הפליטה לדיזל או העומד
במפרט .ISO 22241
אסור בהחלט לשפוך נוזל לטיפול בגזי
הפליטה לדיזל ישירות למיכל הדלק.

•

•

•
•
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אל תמלא את מיכל הנוזל לטיפול בגזי
הפליטה לדיזל יתר על המידה.
הנוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל הוא
חומר משתך.
אסור לעשות שימוש חוזר בבקבוק הריק
של הנוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל.
היזהר שהנוזל לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל לא יישפך על משטחים צבועים,
שטיחים או חלקי פלסטיק .אם נוזל
לטיפול בגזי פליטה לדיזל טפטף או
נשפך ,נקה מיד במטלית לחה ומים .אם
נותרו סימני נוזל שהתאדה ,הסר אותם
במים חמים וספוג.
אחסן את הנוזל לטיפול בגזי פליטה
לדיזל הרחק מקרינה ישירה של שמש,
בטמפרטורה של  -5°Cעד .20°C
בטמפרטורה נמוכה מ ,-11°C-הנוזל
לטיפול בגזי פליטה לדיזל קופא.
אל תאחסן ברכב את בקבוק הנוזל
לטיפול בגזי הפליטה לדיזל .אם הנוזל
ידלוף ,הוא עלול לגרום נזק לחלקים
פנימיים של הרכב ,או לשחרר אדי
אמוניה בתא הנוסעים.
הנוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל אינו
דליק ,אינו רעיל .הוא חסר צבע והוא
מתמוסס במים.
המערכת מצוידת בחיישן לאיכות הנוזל
לטיפול בגזי הפליטה לדיזל .דילול הנוזל
לטיפול בגזי הפליטה לדיזל ,או שימוש
בנוזל אחר במערכת  ,SCRעלולים לגרום
לתקלה במערכת לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל ,ולהוביל לכך שהרכב יפעל בסופו
של דבר במצב של סיבובי סרק בלבד.
אל תדלל נוזל לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל במים או בנוזל אחר.
ריח של אמוניה עלול להיפלט לאחר
הסרת מכסה המיכל או במהלך המילוי.
מלא נוזל לטיפול בגזי הפליטה לדיזל רק
במקום מאוורר היטב.

דלק ותדלוק
הערה :הן ההגבלה של מהירות הנסיעה
והן ההגבלה של מהירות המנוע לסיבובי
סרק מוסרות בעקבות תיקון של המערכת
שהזדהמה .לטיפול במערכת שהזדהמה או
הושבתה פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.

צריכה טיפוסית של נוזל לטיפול
בגזי הפליטה לדיזל במהלך שימוש
במפרש כוח )(PTO
שימוש רצוף ב - PTO-שימוש מינימלי
בPTO-

תדלוק  -בנזין

 0 - 12,550ק"מ

אזהרות

נוזל מזוהם לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל או מערכת לטיפול בגזי
הפליטה לא פעילה
קשות.

מערכות חיזור קטליטי בררני מגלות רגישות
לזיהומים של הנוזל לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל .כדי למנוע תקלות במערכת ,חשוב
לשמור על ניקיון הנוזל .אם מסירים או
מנקזים את מיכל הנוזל לטיפול בגזי
הפליטה לדיזל ,אין לשוב ולמלא את המיכל
באותו נוזל .המערכת מצוידת בחיישן לניטור
איכות הנוזל.

E163176

קרא את ההנחיות בעמדת התדלוק
ופעל על פיהן.
הדמם את המנוע לפני תחילת
התדלוק.
אסור לעשן בסביבת הדלק ובזמן
התדלוק.

אם המערכת מזדהמת או
מושבתת ,מאירה נורית התראה
ומופיעה הודעה בצג המידע.

הרחק מסביבת הדלק ניצוצות,
להבות ומקורות אש.
בזמן התדלוק צא מהרכב ואל תותיר
את משאבת התדלוק ללא השגחה.
באזורים מסוימים החוק אף אוסר זאת.

המשך נסיעה מבלי להחליף את הנוזל
לטיפול בגזי הפליטה לדיזל ,או לדאוג
שהמערכת לחיזור קטליטי בררני תתוקן,
יוביל לתוצאות הבאות ,על פי דרישת
המועצה למשאבי אוויר בקליפורניה )(CARB
והרשות להגנת הסביבה של ארה"ב ).(EPA
•

•

אדי הדלק בוערים בעצמה רבה
ובעירת הדלק עלולה לגרום לכוויות

הרחק ילדים ממשאבת הדלק; אסור
בהחלט להניח לילדים למלא דלק.
אל תשתמש במכשירי אלקטרוניקה
אישיים בזמן התדלוק.

כשהרכב מגיע למרחק שנקבע עד
להתרוקנות המיכל ,המהירות תוגבל
בפעם הבאה שמתניעים את הרכב.
קודם לכן תופיע הודעה בצג המידע.
אם ממשיכים להפעיל את הרכב מבלי
להחליף את הנוזל המזוהם לטיפול
בגזי הפליטה לדיזל ,המנוע יעבור למצב
פעולה בסיבובי סרק בלבד .המעבר
יתבצע רק כשמתדלקים את הרכב,
כשמפעילים אותו במשך שעה בסיבובי
סרק בחנייה או כשמדוממים את המנוע
למשך  10דקות לפחות ,והפעולות
הנדרשות כדי לחדש את פעולתו הרגילה
של הרכב יפורטו בהודעה שתוצג בצג
המידע.

מומלץ להמתין  10שניות לפחות
לפני שמוציאים את פיית המילוי כדי
להניח לטיפות הדלק האחרונות לטפטף
למיכל הדלק.
הפסק את התדלוק כשפיית התדלוק
האוטומטית מפסיקה לפעול בפעם
השנייה .אם תמשיך לתדלק אחרי ההפסקה
האוטומטית השנייה ,הדלק ימלא את חלל
ההתפשטות שבמיכל ותהיה סכנת גלישה
של עודף הדלק.
השאר את הפייה עד תום התדלוק
במצב שבו היא נמצאת בצוואר
המילוי עד סוף מהלכה.
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פעל לפי הצעדים הבאים כדי למנוע
הצטברות של מטעני חשמל )מטענים
אלקטרוסטאטיים( במהלך מילוי מיכל דלק
שאינו מוארק:
•
•
•
•

 .5כדי להתקין את המכסה ,שלב את
הלשוניות של המכסה בחריצים
שבצוואר המילוי.
 .6סובב את המכסה בכיוון השעון רבע
סיבוב עד שתושמע לפחות נקישה אחת.
אם נדלקת הנורית ) Check Fuel Capבדוק
את מכסה פתח מילוי הדלק( או אם מופיעה
ההודעה ) Check Fuel Capבדוק את מכסה
פתח מילוי הדלק( בלוח המחוונים ,והנורית
ממשיכה להאיר או ההודעה ממשיכה
להופיע גם לאחר התנעת המנוע ,ייתכן
שמכסה פתח מילוי הדלק אינו מותקן היטב.

הצב מיכל דלק מאושר על הקרקע.
אסור בהחלט למלא מיכל דלק נפרד
כאשר הוא ברכב )כולל אזור המטען(.
שמור על מגע ישיר בין פיית אקדח
התדלוק לבין המיכל בכל זמן המילוי.
אל תשתמש בהתקן המחזיק את ידית
התדלוק במצב מילוי.

מכסה פתח מילוי הדלק

אם הנורית של מכסה פתח מילוי הדלק
ממשיכה להאיר ,עצור את הרכב בצד הדרך
ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה,
הסר את מכסה פתח מילוי הדלק ,שלב
אותו בצורה נכונה ושוב והתקן אותו .ייתכן
שהנורית או ההודעה המורות לבדוק את
מכסה פתח מילוי הדלק לא יאופסו מיד;
ייתכן שהנורית תכבה או ההודעה תיעלם רק
לאחר מספר מחזורי נסיעה .מחזור נסיעה
כולל התנעת המנוע )לאחר שדמם במשך
ארבע שעות לפחות( ולאחר מכן נסיעה
רגילה בעיר ומחוצה לה.

אזהרות
מערכת הדלק עלולה להיות תחת
לחץ .אם אתה שומע קול נשיפה
סמוך לדלתית פתח התדלוק ,המתן עד
שכל הלחץ ישתחרר לפני התדלוק .הסרת
המכסה לפני שחרור הלחץ עלולה לגרום
להתזת דלק ולפציעה קשה.
אם לא משתמשים במכסה נכון
לפתח מילוי הדלק ,עלולים לחץ
חזק מדי או ואקום במיכל הדלק לגרום נזק
למערכת הדלק ,או לגרום למכסה פתח
מילוי הדלק להינתק במקרה של התנגשות,
והתוצאה עלולה להיות פציעה.

תדלוק  -דיזל
אזהרות

הערה :אם חייבים להחליף את מכסה פתח
מילוי הדלק ,החלף אותו במכסה פתח מילוי
דלק שתוכנן עבור רכבך .תוקף האחריות עלול
לפוג אם נגרם נזק כלשהו למיכל הדלק או
למערכת הדלק כתוצאה מאי שימוש במכסה
פתח מילוי הדלק הנכון והמקורי מתוצרת
פורד Motorcraft® ,או ספק אחר.

קרא את ההנחיות בעמדת התדלוק
ופעל על פיהן.
בזמן התדלוק צא מהרכב ואל תשאיר
את משאבת התדלוק ללא השגחה.
הרחק ילדים ממשאבת התדלוק .בשום
אופן אל תניח להם לתדלק את הרכב.

למכסה פתח מילוי הדלק מבנה שדורש רבע
סיבוב לפתיחה או סגירה .בזמן תדלוק:
.1
.2
.3
.4

מומלץ להמתין  10שניות לפחות
לפני שמוציאים את פיית המילוי כדי
להניח לטיפות הדלק האחרונות לטפטף
למיכל הדלק.

העבר את תיבת ההילוכים למצב
)חנייה(.
דומם את המנוע.
סובב בזהירות את מכסה פתח מילוי
הדלק כנגד כיוון השעון עד שיינתק.
משוך את המכסה מצוואר מילוי הדלק
והסר אותו.

P

השאר את הפייה עד תום התדלוק
במצב שבו היא נמצאת בצוואר
המילוי עד סוף מהלכה.
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עצות לתדלוק

אזהרות
הקפד תמיד להפסיק את פעולת
המנוע בזמן התדלוק ואל תאפשר
בשום פנים לקרב להבות גלויות או מקור
ניצוצות אל פתח מילוי הדלק .בזמן התדלוק
אסור לעשן ואסור להשתמש בטלפון סלולרי.
אדי הדלק עלולים להיות מסוכנים ביותר
בתנאים מסוימים .הימנע ככל האפשר
משאיפת אדי הדלק.

במקרה של חדירת אוויר למערכת הדלק,
המנוע מנקז אותו באופן אוטומטי .כדי
להאיץ את ניקוז האוויר :לפני התנעת המנוע
תחל את המערכת באמצעות סיבוב המפתח
למצב מחובר במשך  30שניות ,ולאחר מכן
למצב מנותק .כשיש אוויר במערכת ,פעולת
המנוע עשויה להיות מחוספסת וייתכן
שייפלט עשן לבן .זו תופעה רגילה.

הפסק את התדלוק כשפיית התדלוק
האוטומטית מפסיקה לפעול בפעם
השנייה .אם תמשיך לתדלק אחרי ההפסקה
האוטומטית השנייה ,הדלק ימלא את חלל
ההתפשטות שבמיכל ותהיה סכנת גלישה
של עודף הדלק.

אחסון סולר חייב להתבצע בכלי קיבול
נקיים ,המאושרים לאחסון סולר ,שימנעו
חדירת לכלוך ומים לדלק.
אסור לאחסן סולר במיכל מגולוון .הסולר
ימוסס את האבץ מדפנות המיכל .האבץ
יישאר בדלק עד שהוא יזרום אל המנוע ,שם
הוא ישקע במזרקי הדלק ויגרום נזק יקר
לתיקון.

ייתכן שמערכת הדלק תימצא תחת
לחץ .אם מכסה פתח מילוי הדלק
משחרר אדים או אם אתה שומע קול נשיפה
בזמן הרפיית הידוק המכסה ,המתן עד
שהרעש נפסק לפני הסרת המכסה .הסרת
מכסה פתח המילוי תחת לחץ עלולה לגרום
להתזת דלק עליך ועל אחרים.

קצב מילוי הדלק מפיית התדלוק
צוואר מילוי הדלק של הרכב מאפשר מילוי
בקצב של  76ליטר לדקה ,מאקדח תדלוק
בקוטר של  30מ"מ .מילוי דלק בקצב מהיר
יותר עלול לגרום להפסקה מוקדמת מדי של
המילוי ,או לדליפת דלק מהפתח.

שימוש במכסה פתח מילוי הדלק לא
מתאים עלול לגרום להיווצרות של
עודף לחץ או תת-לחץ במיכל הדלק ,שעלול
לגרום לנזק למערכת הדלק או לפתיחת
מכסה פתח מילוי הדלק בשעת תאונה ,דבר
שעלול לגרום לפציעה.

אם אתה מתדלק את רכבך בעמדת תדלוק
המיועדת למשאיות ,ייתכן שאקדח התדלוק
יפסיק את המילוי שוב ושוב .הסיבה לכך היא
שספיקת עמדה זו מיועדת לתדלוק משאיות
גדולות יותר ,בעלות מיכלי דלק גדולים.
במקרה זה המתן  5עד  10שניות ,ולאחר מכן
תדלק בספיקה נמוכה יותר )אל תלחץ על
הדק אקדח התדלוק עד הסוף(.

הערה :אם אתה חייב להחליף את מכסה
פתח המילוי ,החלף אותו במכסה שתוכנן עבור
רכבך .האחריות לרכב עלולה לפקוע ביחס לכל
נזק למיכל הדלק או למערכת הדלק ,תוקף
האחריות של רכבך עלול לפקוע אם מכסה
פתח המילוי של מיכל הדלק לא היה מכסה
נכון ומקורי של חברת פורד או מוטורקרפט
)®.(Motorcraft

תדלוק
כדי לתדלק את הרכב ,פעל באופן הבא:
 .1פתח את דלת פתח מילוי הדלק עד
שתינעל בתום מהלכה והסר את מכסה
פתח מילוי הדלק .מכסה פתח מילוי
הדלק הוא בעל פתיחה מבוקרת ונקודת
עצירה רגעית אחרי רבע סיבוב .סובב את
מכסה פתח מילוי הדלק בזהירות נגד
כיוון השעון עד להסרתו.
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A

E119081

 .4הרם מעט את פיית אקדח התדלוק
והוצא אותה באטיות.
 .5התקן את מכסה פתח מילוי הדלק וסגור
את דלת פתח מילוי הדלק.
הערה :אם מילאת בטעות דלק מסוג לא
נכון ,אל תנסה להתניע את המנוע .למנוע
עלול להיגרם נזק שאינו מכוסה באחריות.
דאג שהרכב ייבדק מיד.

E139202

מיכל דלק כפול )אם קיים(

 .2הכנס את פיית אקדח התדלוק לצוואר
המילוי  Aעד לחריץ הראשון שלה .הנח
לה להישען על מכסה פתח מילוי הדלק

ייתכן שהרכב מצויד במערכת אספקת דלק
הכוללת שני מיכלי דלק שפועלים בצורה
עצמאית ואוטומטית .משאבת הדלק של
מיכל הדלק הקדמי מספקת דלק למנוע.
כשמפלס הדלק במיכל הדלק הקדמי יורד
אל מתחת לשלושה רבעים ,מוזרם באופן
אוטומטי דלק ממיכל הדלק האחורי למיכל
הדלק הקדמי .כל עוד יש דלק במיכל הדלק
האחורי ,נותר במיכל הדלק הקדמי מפלס
של חצי מיכל עד שלושה רבעים.

A

B

הערה :אם הרכב נותר ללא דלק ,יש למלא את
מיכל הדלק הקדמי כדי להתניע את המנוע.

E139203

 .3בזמן התדלוק ,החזק את פיית אקדח
התדלוק במצב הנמוך  .Bהחזקת פיית
אקדח התדלוק במצב הגבוה  Aעלולה
להשפיע על קצב הזרימה של הדלק
ולגרום להפסקת ההזרמה של הדלק
מפיית אקדח התדלוק עוד לפני שמיכל
הדלק התמלא.

צריכת דלק
עתודת הדלק במיכל היא כמות הדלק
שנותרת במיכל אחרי שמד הדלק מראה
שמיכל הדלק ריק .כמות הדלק הנותרת
במיכל כעתודה כשמחוג מד הדלק מראה
שהמיכל ריק אינה קבועה ,ואין להסתמך
עליה לצורך המשך נסיעה.
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•

•

•

 .2בכל פעם שאתה ממלא את המיכל,
רשום את כמות הדלק שהוספת למיכל.
 .3אחרי שלושה עד חמישה תדלוקים
לפחות ,מלא את מיכל הדלק ורשום את
קריאת מד המרחק הנוכחית.
 .4הפחת את קריאת מד המרחק של
התחלת המדידה מקריאת מד המרחק
הנוכחית.
כדי לקבל את צריכת הדלק של הרכב
בליטרים ל 100-ק"מ ,הכפל את מספר
הליטרים שהרכב צרך ב ,100-וחלק את
התוצאה במספר הק"מ שהרכב נסע.

הקיבולת השמישה של מיכל הדלק היא
כמות הדלק שמיכל הדלק מכיל בפועל
לאחר שפיית אקדח התדלוק מפסיקה
את המילוי בפעם הראשונה.
הקיבולת הנקובה שווה להפרש הנפחים
בין כמות הדלק שיש בפועל במיכל
לאחר שממלאים אותו עד שפיית אקדח
התדלוק מפסיקה את המילוי בפעם
הראשונה ,לבין כמות הדלק שנותרה
עדיין במיכל כשמד הדלק הראה
שמיכל הדלק ריק .עיין בנושא קיבולות
ומפרטים )עמוד  .(398ערך זה מייצג את
הקיבולת השמישה פחות עתודת הדלק
במיכל.
בתום המילוי ,ייתכן שמיכל הדלק יכיל
כמות דלק גדולה מהקיבולת הנקובה,
בגלל כמות הדלק שנותרה במיכל
כעתודה.

בצע רישום של צריכת הדלק במשך חודש
אחד לפחות והקפד לרשום גם את סוג
הנסיעה )עירונית או בכביש מהיר( .נתונים
אלה יאפשרו לקבל הערכה מדויקת של
צריכת הדלק של הרכב בתנאי הנסיעה
הנתונים .נוסף לכך ,ביצוע רישום כמפורט
לעיל בקיץ ובחורף יאפשר להראות באופן
ברור את השפעת הטמפרטורה על צריכת
הדלק.

מילוי מיכל הדלק
כדי להשיג תוצאות מילוי עקביות בזמן מילוי
מיכל הדלק:

תנאים

• לפני תחילת המילוי ,העבר את מערכת
ההצתה למצב מנותק; אם המנוע יפעל
בעת מילוי המיכל ,הקריאה תהיה שגויה.
• הפעל את אותו קצב מילוי )נמוך-בינוני-
גבוה( בכל פעם שאתה ממלא את
המיכל.
• אפשר לא יותר מהפסקה אוטומטית
אחת של פיית המילוי בסיום התדלוק.
תוצאות מדידת צריכת הדלק יהיו מדויקות
אם שיטת התדלוק שלך תהיה עקבית.

•
•
•

•

חישוב צריכת הדלק

•

אנו ממליצים לא לבצע מדידת צריכת דלק
של הרכב במהלך  1600ק"מ הראשונים
)תקופת "ההרצה" של המנוע(; מדידה
מדויקת ונכונה יותר תתקבל אחרי שהרכב
נסע  3200עד  4800ק"מ .הוצאות הדלק,
תדירות מילוי המיכל או קריאות מד הדלק
אינם נתונים מדויקים די הצורך למדידת
צריכת הדלק.

•

 .1מלא את מיכל הדלק עד הסוף ורשום
את קריאת מד הקילומטרים של הרכב.
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נשיאה של מטען כבד ברכב מגדילה את
צריכת הדלק שלו.
הובלה של משקל מיותר ברכב עלולה
להגדיל את צריכת הדלק שלו.
התקנה של אביזרים מיותרים ברכב
)דוגמת מגני חרקים ,קורות תאורה,
מדרגות צד או מנשאי סקי( עשויה
להגדיל את צריכת הדלק.
שימוש בדלק מהול באלכוהול עלול
להגדיל את צריכת הדלק.
בנסיעות למרחקים קצרים צריכת הדלק
עשויה להיות גבוהה יותר.
בנסיעה בדרך מישורית צריכת הדלק
טובה יותר מאשר בנסיעה בדרך הררית.

דלק ותדלוק
ייתכן שקיימת תקלה במערכת בקרת
הפליטה כאשר מאירות נורית "טפל
במערכות מנוע בהקדם" ,נורית ההתראה
של מערכת הטעינה או נורית התראת
הטמפרטורה ,או כאשר מבחינים בדליפות
דלק ,בריחות רעים ,בעשן או בירידה בעצמת
המנוע.

מערכת בקרת פליטה  -מנוע
בנזין
אזהרות
אסור להחנות את הרכב ,להפעיל
אותו בסיבובי סרק או לנהוג בו על
עשב יבש או על מצע יבש אחר .מערכת
בקרת המזהמים מחממת את תא המנוע
ואת מערכת הפליטה וכתוצאה מכך עלולה
להתלקח שריפה.

מערכת פליטה שפועלת בצורה לא תקינה
או שנגרם לה נזק עלולה לאפשר לגזי
פליטה לחדור לתוך הרכב .דאג לבדוק ולתקן
מיד מערכת פליטה שניזוקה או שאינה
פועלת בצורה תקינה.

גזים רעילים ואף קטלניים עלולים
לחדור לתא הנוסעים כתוצאה
מדליפה במערכת הפליטה .אם אתה מריח
גזי פליטה בחלל הרכב ,דאג שהרכב ייבדק
מיד .אל תמשיך בנסיעה אם אתה מריח גזי
פליטה.

אסור לבצע שינויים לא מאושרים ברכב או
במנוע .החוק אוסר על בעלי רכב ,יצרנים,
נותני שירות ,מוסכים ,מוכרים ,מחכירים,
סוחרים או מנהלים של ציי רכב להסיר
במכוון רכיבים של מערכת בקרת הפליטה או
לבצע פעולה אחרת שתמנע את פעולתה.
מידע על מערכת בקרת הפליטה מפורט
בתווית Vehicle Emission Control Information
המותקנת על המנוע או סמוך אליו .התווית
מציינת גם את נפח המנוע

ברכבך מותקנים רכיבים שונים לבקרת
המזהמים שבגזי הפליטה ,וכן ממיר קטליטי,
המאפשרים לרכבך לעמוד בתקנים הישימים של
פליטת מזהמים.
כדי להבטיח שרכיבי המערכת לבקרת המזהמים
ימשיכו לפעול כהלכה:

עיין בחוברת האחריות לפרטים מלאים.

מערכת אבחון מובנית )(OBD-II

• השתמש אך ורק בדלק מהסוג המפורט.
• הימנע מהפעלת המנוע עד להתרוקנות
מיכל הדלק.
• אל תעביר את מערכת ההצתה למצב
מנותק כאשר הרכב בתנועה ,במיוחד
במהירויות גבוהות.
• פעל לביצוע סדיר של כל הטיפולים
התקופתיים במועדם ,על-פי המפורט
במדריך הטיפולים התקופתיים.
פעולות התחזוקה המפורטות במדריך
הטיפולים התקופתיים הן חיוניות לשמירה
על אורך חיי השירות של הרכב ,על הביצועים
שלו ועל מערכת לבקרת פליטת המזהמים
בגזי הפליטה.

ברכבך מותקנת מערכת אבחון מובנית
) (OBD-IIהעוקבת אחרי מערכת בקרת
פליטת המזהמים של המנוע .המערכת
מגנה על הסביבה בכך שהיא מוודאת
שהרכב ממשיך לפעול תוך עמידה בתקנות
זיהום האוויר התקפות .המערכת מסייעת גם
לטכנאי השירות לטפל בכלי הרכב כהלכה
ועל-פי הצורך.
"טפל
ההתראה
כשנורית
במערכות מנוע בהקדם" מאירה,
מערכת  OBD-IIגילתה תקלה
כלשהי .גם תקלות ארעיות עלולות לגרום
לנורית "טפל במערכות מנוע בהקדם"
להאיר .הנה כמה דוגמאות:

אם משתמשים במהלך הטיפול במערכת
בקרת הפליטה ,או במערכות שקשורות אליה,
ברכיבים שאינם מתוצרת פורד או ,Motorcraft
או שאינם מאושרים על ידי חברת פורד ,על
הביצועים והעמידות שלהם להיות שווי ערך
לאלו של רכיבים המקוריים של חברת פורד.
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 .1הרכב נסע עד לצריכת כל הדלק
שבמיכל  -המנוע מזייף או פועל באופן
משובש.
 .2שימוש בדלק מאיכות נמוכה או מים
בדלק  -המנוע מזייף או פועל באופן
משובש.
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מערכת האבחון המובנית ברכב )(OBD-II
קבעה שחלק מהמערכות לבקרת פליטת
מזהמים לא נבדקו כנדרש .במקרה זה ,הרכב
אינו מוכן למבחן ביקורת/תחזוקה ).(I/M
אם המנוע או תיבת ההילוכים עברו זה
עתה טיפול ,או אם המצבר נפרק או הוחלף
לאחרונה ,ייתכן שמערכת האבחון המובנית
ברכב ) (OBD-IIתציין כי הרכב אינו מוכן למבחן
ביקורת/תחזוקה ) .(I/Mכדי לדעת אם הרכב
מוכן למבחן ביקורת/תחזוקה ) ,(I/Mהעבר
את מערכת ההצתה למצב מחובר למשך 15
שניות מבלי להתניע את המנוע.
אם נורית "טפל במערכות מנוע בהקדם"
מהבהבת שמונה פעמים המשמעות היא
שהרכב אינו מוכן למבחן ביקורת/תחזוקה
) ;(I/Mאם נורית "טפל במערכות מנוע
בהקדם" מאירה באופן קבוע ,המשמעות
היא שהרכב מוכן למבחן ביקורת/תחזוקה
);(I/M
מערכת האבחון המובנית ) (OBD-IIמנטרת
את המערכת לבקרת פליטת מזהמים
במהלך נסיעה רגילה .בדיקה מלאה עשויה
להימשך מספר ימים.
אם הרכב אינו מוכן למבחן ביקורת/תחזוקה
) ,(I/Mעליך לבצע את מחזור הנסיעה הבא
הכולל שילוב של נסיעה בעיר ומחוצה לה:

 .3ייתכן שדלתית פתח התדלוק אינה
סגורה היטב .עיין בנושא תדלוק )עמוד
.(191
 .4נסיעה דרך מקווה מים עמוק — מערכת
החשמל עלולה להירטב.
תקלות ארעיות אלה ניתנות לתיקון על-
ידי מילוי מיכל הדלק בדלק איכותי ,סגירה
תקינה של דלתית פתח התדלוק ,או
השארת המערכת החשמלית לייבוש .אחרי
שלושה מחזורי נסיעה ללא תקלות ארעיות
אלה או אחרות ,נורית "טפל במערכות
מנוע בהקדם" תכבה ותישאר כבויה עד
להתנעה הבאה של המנוע .מחזור נסיעה
כולל התנעת מנוע קר ולאחר מכן נסיעה
מעורבת ,עירונית ובין-עירונית .אין צורך
בטיפול נוסף ברכב.
אם נורית "טפל במערכות מנוע בהקדם"
ממשיכה להאיר ,הבא את רכבך בהקדם
האפשרי למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס .למרות שייתכן
שלחלק מהתקלות המתגלות על-ידי
מערכת האבחון המובנית ברכב ) (OBD-IIאין
תופעות בולטות ,המשך הנסיעה כשנורית
"טפל במערכות מנוע בהקדם" מאירה עלול
לגרום לעלייה בפליטת מזהמים ובצריכת
הדלק ,הפחתת הספק המנוע ,פעולה
פחות חלקה של המנוע ותיבת ההילוכים וכן
לעלייה במחיר התיקון שיידרש.

 .1סע בדרך בין עירונית או מהירה במהירות
קבועה במשך  15דקות ,ולאחר מכן
נסיעה של  20דקות בתנאי עצור-סע,
כולל לפחות ארבעה פרקי זמן של 30
שניות שבהם המנוע פועל בסיבובי סרק.
 .2הנח לרכב לעמוד במצב נייח במשך
שמונה שעות לפחות מבלי להתניע את
המנוע .לאחר מכן התנע את המנוע
והשלם את מחזור הנסיעה שפורט לעיל.
המנוע חייב להתחמם לטמפרטורת
עבודה רגילה .לאחר ההתנעה ,אל
תדומם את המנוע עד שיושלם מחזור
הנסיעה שפורט לעיל.
אם הרכב עדיין אינו מוכן למבחן ביקורת/
תחזוקה ) ,(I/Mעליך לחזור על מחזור
הנסיעה שפורט לעיל.

מוכנות למבחן ביקורת/תחזוקה
)(I/M
בחלק מהמדינות או האזורים מפעילות
הרשויות תוכנית של מבחני ביקורת/תחזוקה
לבדיקת הציוד של הרכב לבקרת פליטת
מזהמים .אם הרכב לא עובר את הבדיקה,
לא ניתן לחדש את תוקף הרישיון שלו.
אם נורית "טפל במערכות מנוע
בהקדם" מאירה או אם הנורה
שלה שרופה ,ייתכן שהרכב זקוק
לטיפול .עיין בנושא מערכת אבחון מובנית
).(OBD-II
ייתכן שהרכב לא יעבור מבחן ביקורת/
תחזוקה ) (I/Mאם נורית "טפל במערכות
מנוע בהקדם" מאירה או אם היא אינה
פועלת כשורה )הנורה שלה שרופה( ,או אם
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מערכת בקרת פליטה  -מנוע
דיזל

תחזוקה של מסנן חלקיקי הדיזל
עליך לתחזק כהלכה את מסנן חלקיקי
הדיזל של הרכב ,כדי להבטיח את תקינות
פעולתו.

ממיר קטליטי מחמצן ומערכת מסנן
חלקיקי דיזל )אם קיימים(

אסור להתעלם מהודעות התחזוקה
שמופיעות בצג המידע .אם לא פועלים על
פי ההנחיות המפורטות בהודעות המידע,
ביצועי הרכב עלולים להיפגע ולמנוע
עלול להיגרם נזק שאינו מכוסה באחריות
המוענקת לרכב.

אזהרה
טמפרטורת העבודה הרגילה של
מערכת הפליטה היא גבוהה מאוד.
אסור בהחלט לבצע כל עבודה בקרבתה
או לנסות ולתקן חלק כלשהו של מערכת
הפליטה לפני שהמערכת התקררה .נקוט
באמצעי זהירות בזמן ביצוע עבודה בקרבת
הממיר הקטליטי ו/או מסנן חלקיקי הדיזל
) .(DPFהממיר הקטליטי המחמצן ו/או מסנן
החלקיקים מתחממים לטמפרטורה גבוהה
מאוד כבר אחרי פעולת מנוע קצרה ויכולים
להישאר חמים מאוד גם אחרי הדממת
המנוע .אי-ציות להוראות הבטיחות עלול
לגרום לפגיעה גופנית.

אם לא מבצעים רענון אקטיבי ,או רענון
בהוראת המפעיל ,ברגע שמופיעה הנחיה
לעשות זאת ,מסנן חלקיקי הדיזל עלול
להיסתם .אם מסנן חלקיקי הדיזל מתמלא
מעבר לסף המחייב רענון ,האפשרות לבצע
רענון אקטיבי או רענון בהוראת המפעיל
נשללת .למסנן חלקיקי הדיזל עלול להיגרם
נזק בלתי הפיך שיחייב את החלפתו ,והדבר
אינו מכוסה בהכרח באחריות המוענקת
לרכב.
רענון פסיבי

הרכב מצויד במסנן חלקיקי דיזל ) .(DPFמסנן
חלקיקי הדיזל הוא מסנן מובנה במערכת
הפליטה שמצמצם את פליטת הפחמן
באמצעות לכידה של חלקיקי פליטה לפני
שהם מגיעים לקצה צינור הפליטה .המראה
של מסנן חלקיקי הדיזל דומה לזה של ממיר
קטליטי רגיל והוא חלק ממערכת הפליטה
המותקנת בגחון הרכב .המסנן פועל בשילוב
עם הממיר הקטליטי המחמצן שמצמצם
את הכמות של גזי הפליטה המזיקים
שנפלטים מקצה צינור הפליטה .כשמצטבר
פיח במסנן ,הוא מתחיל להיסתם .המערכת
חייבת ,לפיכך ,לנקות באופן תקופתי את
הפיח המצטבר בתוך המסנן .הניקוי מתבצע
בשתי דרכים  -רענון פסיבי ורענון אקטיבי.
שתי השיטות מיושמות באופן אוטומטי ולא
מחייבות שום פעולה מצד הנהג .עם זאת,
במהלך הביצוע של כל אחת משיטות הרענון
אתה עשוי להבחין בשינוי בצליל מערכת
הפליטה .מדי פעם עשויות להופיע בצג
המידע הודעות הקשורות למסנן חלקיקי
הדיזל .עיין בנושא הודעות מידע )עמוד
.(127

במהלך פעולת רענון פסיבי ,תוצרי הפליטה/
הטמפרטורה נמצאים באופן אוטומטי ברמה
הדרושה וניתן להיפטר מחלק של הפיח
על-ידי פעולת חמצון )שריפה( וכך לנקות
את המסנן .שיטת רענון זו מתבצעת באופן
אוטומטי במהלך תנאי הפעולה הרגילים
)על-פי דפוסי הנסיעה(.
רענון אקטיבי
לאחר שמסנן חלקיקי הדיזל התמלא
בחלקיקי פליטה ,מודול הבקרה של המנוע
יורה למערכת הפליטה לבצע רענון אקטיבי.
פעולת הרענון האקטיבי מחייבת את מחשב
המנוע להעלות את טמפרטורת הפליטה
כדי לשרוף את החלקיקים .במהלך פעולת
הניקוי ,החלקיקים הופכים לגזים בלתי-
מזיקים .המסנן יתנקה ויהיה מוכן שוב ללכוד
את החלקיקים במערכת הפליטה.
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מתי לבצע רענון בהוראת המפעיל

תהליך הרענון מבוצע בצורה יעילה יותר
כשנוהגים ברכב במהירות קבועה וגבוהה
מכ 50-קמ"ש ,ובמהירות מנוע קבועה,
במשך כ 20-דקות .התדירות והמשך של
הרענון משתנים בהתאם לצורת הנהיגה
ברכב ,הטמפרטורה החיצונית והגובה.
במרבית תנאי הנסיעה ,הרענון מתבצע
בתחום מרווחים של  800 - 160ק"מ ונמשך
בכל פעם  35 - 9דקות .בדרך כלל ,ניתן
לקצר את משך הרענון אם שומרים על
מהירות קבועה וגבוהה מכ 50-קמ"ש.

אפשר להשתמש ברענון בהוראת המפעיל
כשמופיעה הודעה בצג המידע ולא ניתן
לנהוג ברכב באופן שמאפשר לבצע רענון
אקטיבי אוטומטי ויעיל ,או אם מעדיפים
לבצע רענון של מסנן חלקיקי הדיזל באופן
ידני ,כשהמנוע פועל בסיבובי סרק עיין
בנושא הודעות מידע )עמוד .(127
אמצעי זהירות בביצוע רענון בהוראת
המפעיל ומיקום בטוח של הרכב

כשמודול הבקרה של המנוע מגלה כי מסנן
חלקיקי הדיזל עומד להתמלא בחלקיקים
ולא מפעילים את הרכב באופן שמאפשר
רענון אוטומטי יעיל ,מופיעות בצג המידע
הודעות כתזכורת שיש לנהוג ברכב באופן
שיאפשר לנקות את מסנן חלקיקי הדיזל .אם
נוהגים ברכב באופן שמאפשר רענון אוטומטי
יעיל ,מופיעה בצג המידע הודעה ביחס לניקוי
של מסנן הפליטה ,כחלק מתהליך הרענון
הרגיל .בשלב זה אפשר לבחור גם בביצוע
של רענון בהוראת המפעיל כדי לנקות את
מערכת הפליטה .עיין בנושא הודעות מידע
)עמוד .(127

אזהרה
אם לא פועלים בהתאם להנחיות
הבאות כאשר מבצעים רענון בהוראת
המפעיל התוצאה עלולה להיות התלקחות
שריפה ,פציעה קשה ,מוות או נזק לרכוש.
ודא שכל החורים בקצות צינורות הפליטה
פנויים ואינם חסומים משום שהם משמשים
להזרמת אוויר לצינור הפליטה לצורך הקירור
של גזי הפליטה.
לפני שמתחילים בביצוע רענון בהוראת
המפעיל יש להקפיד על ההנחיות הבאות:

אם לא ניתן לנהוג באופן שמאפשר רענון
אקטיבי אוטומטי ויעיל ,או אם מעדיפים
לבצע רענון של מסנן חלקיקי הדיזל
כשהמנוע פועל בסיבובי סרק ,יש לבצע
רענון בהוראת המפעיל.

•
•
•

רענון בהוראת המפעיל )אם
התפקוד קיים(
אם מפעילים את הרכב במשך פרק זמן
ארוך במצב נייח ,בנסיעות אטיות של פחות
מ 40-קמ"ש או בנסיעות קצרות של פחות
מ 10-עד  15דקות שבהן המנוע לא מספיק
להתחמם ,ייתכן שלא יהיה די ברענון פסיבי
או אקטיבי של מערכת מסנן החלקיקים.
הרענון בהוראת המפעיל מאפשר להתחיל
בתהליך רענון של מסנן החלקיקים באופן
ידני ובסיבובי סרק .כדי לברר אם הרכב מצויד
בתפקוד זה ניתן לפנות למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס
לקבלת סיוע.

•
•
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הצב את הרכב על קרקע ישרה
ומפולסת ,במצב ) Pחנייה( והפעל את
בלם החנייה.
אסור להחנות את הרכב בתוך מבנה.
הרכב חייב להימצא במרחק של  3עד 5
מטר מכל מכשול ,וכן הרחק מחומרים
שעלולים להתלקח או להינתך )דוגמת
ניירות ,עלים ,מוצרי נפט ,דלקים,
פלסטיק וחומרים אורגניים יבשים
אחרים ,למשל דשא(.
הקפד לוודא שמיכל הדלק מלא בשיעור
של  1/8לפחות.
ודא שהמפלס של כל הנוזלים תקין.

דלק ותדלוק
כיצד להתחיל בתהליך רענון
בהוראת המפעיל
אזהרה

אם מסנן חלקיקי הדיזל מגיע למצב של
רוויה ,או מתקרב אליו ,תופיע הודעה שבה
תתבקש לאשר התחלה של תהליך ניקוי:
עיין בנושא הודעות מידע )עמוד  .(127השב
בחיוב ופעל בהתאם להנחיות לגבי מיקום
צינור הפליטה כדי להתחיל ברענון בהוראת
הנהג .הקפד לקרוא בעיון ולהבין כל הנחיה.
אם אינך בטוח מה משמעותה של כל
בקשה ,ניתן לפנות למתקן מומחה ,מומלץ
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס .בצג
תופיע הודעה שמאשרת כי הפעולה החלה
ולבסוף תופיע הודעה על השלמת הפעולה.
ניתן גם לנהוג ברכב כדי לנקות את המסנן.

התרחק והרחק אחרים מקצות
צינורות הפליטה במהלך הרענון .לך
ולאחרים עלולה להיגרם כווייה קשה.
הערה :לא ניתן לבצע רענון בהוראת המפעיל
עד ששיעור העומס על מסנן החלקיקים יגיע
ל) 100%-עומס מלא( .בשיעור העומס על
מסנן החלקיקים חלות תנודות והוא עולה ויורד
בזמן הנהיגה ברכב בשל התהליכים של רענון
אקטיבי ופסיבי.

כשהמערכת מגיעה למצב
של גודש יתר מאירה נורית
ההתראה "טפל במנוע בהקדם"
ובצג המידע מופיעה הודעה .לא ניתן להורות
על ניקוי של המסנן .דאג שהרכב ייבדק
בהקדם האפשרי.

הערה :במהלך הביצוע של רענון בהוראת
המפעיל אתה עשוי להבחין במעט עשן לבן .זו
תופעה רגילה שאינה בגדר תקלה.
לא ניתן לבצע רענון בהוראת
המפעיל כשנורית ההתראה
"טפל במנוע בהקדם" מאירה.

לאחר שהרענון בהוראת המפעיל החל,
מהירות המנוע תעלה ל 2,000-עד
סל"ד ומהירות הפעולה של מניפת הקירור
תגבר; אפשר לשמוע שינוי בצליל הפעולה
כתוצאה מהעלייה במהירות המנוע
ובמהירות הפעולה של המניפה.
2,500

נוהל ביצוע עם מרכז הודעות
התנע את המנוע וכשהוא יגיע לטמפרטורת
עבודה רגילה לחץ בגלגל ההגה על מתג
הבקרה של צג המידע .עיין בנושא מידע
כללי )עמוד  .(110אם מופיעה בצג המידע
הודעה המציינת כי מסנן הפליטה מלא ,לחץ
על הלחצן ) OKאישור( כדי לבחור באפשרות
) Yכן( .השב להודעה בחיוב ולאחר מכן פעל
על פי ההנחיות ביחס למיקום צינור הפליטה
הנחוץ כדי לבצע רענון בהוראת המפעיל.
הקפד לקרוא ולהבין כל הודעה .אם מתעורר
ספק ביחס למשמעות של הודעה כלשהי,
פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס לקבלת סיוע .בצג
תופיע הודעה המאשרת כי הפעולה החלה,
ובתום התהליך תופיע הודעה המציינת כי
הפעולה הושלמה.

אין צורך לפתוח את מכסה תא המנוע.
כשהרענון בהוראת המפעיל יושלם ישוב
המנוע לפעול במהירות הרגילה של סיבובי
הסרק וגם המניפה תשוב לפעול במהירות
הרגילה .מערכת הפליטה תישאר חמה
מאוד במשך מספר דקות גם לאחר שהרענון
יושלם .אל תעביר את הרכב למקום אחר
שיש בו חומרים שעלולים להתלקח והנח לו
להתקרר במשך זמן מספיק .הרענון בהוראת
המפעיל נמשך כ 30-דקות ,בהתאם
לכמות הפיח שהצטבר במסנן החלקיקים,
טמפרטורת הסביבה והגובה.
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דלק ותדלוק
שירות/תחזוקה של המסנן

רענון בהוראת המפעיל עם בקרה
אוטומטית של הרענון )אם התפקוד
קיים(

במהלך הזמן ,כמות מסוימת של אפר,
שאינו ניתן לסילוק בתהליך הרענון ,תצטבר
במסנן החלקיקים .בגלל סיבה זו יש להסיר
את מסנן החלקיקים לצורך ניקוי האפר בכל
 190,000ק"מ או יותר )מרווח הזמן מושפע
מאוד מתנאי הפעולה של המנוע/הרכב(.
ייתכן שיהיה צורך להחליף את המסנן מדי
 400,000ק"מ ,בהתאם לתנאי ההפעלה של
הרכב.

אם מפעילים את הרכב במשך פרק זמן
ארוך במצב נייח ,בנסיעות אטיות של פחות
מ 40-קמ"ש או בנסיעות קצרות של פחות
מ 10-עד  15דקות שבהן המנוע לא מספיק
להתחמם ,ייתכן שלא יהיה די ברענון פסיבי
או אקטיבי של מערכת מסנן החלקיקים .ניתן
לנתק את הרענון האוטומטי עד שיתאפשרו
תנאי נהיגה מתאימים יותר ,דוגמת נהיגה
במהירות קבועה וגבוהה .לאחר מכן ניתן
לשוב ולהפעיל את הרענון האוטומטי כדי
לנקות את מסנן חלקיקי הדיזל.

אם המסנן זקוק לטיפול ,תאיר
בצג המידע נורית ההתראה של
מערכת הבקרה של המנוע.

הפעלת הבקרה האוטומטית של הרענון
וביטול פעולתה
כדי להפעיל את הרענון בהוראת המפעיל
או לבטל את פעולתו ,היעזר במתגי הבקרה
של צג המידע ,אשר מותקנים בגלגל ההגה.
עיין בנושא מידע כללי )עמוד  .(110גלול
להודעה על ניקוי הפליטה ובחר באפשרות
) Yכן( או ) Nלא( כדי להפעיל או לבטל את
הפעולה.

לשירות.
האפשרי.

אם התגלו בעיות כלשהן
במערכת מסנן חלקיקי הדיזל,
יאירו נורית ההתראה של מערכת
הבקרה של המנוע ונורית
ההתראה "טפל במערכות המנוע
בהקדם" כדי לציין שהרכב זקוק
דאג שהרכב ייבדק בהקדם

תחזוקת מכלול המהוד/צינור הפליטה

כיצד להפסיק או לבטל את הרענון
בהוראת המפעיל

התקנת אביזרים או שינויים במערכת
הפליטה עלולים לפגוע ביעילותה של
מערכת הפליטה וגם לגרום נזק למערכת
הפליטה או למנוע .הדבר עלול לפגוע גם
בביצועי הרכב ולהוביל לנזק למנוע שאינו
מכוסה בהכרח באחריות המוענקת לרכב.

במידת הצורך לחץ על דוושת הבלם או
על דוושת ההאצה ,או העבר את מערכת
ההצתה למצב מנותק כדי להפסיק את
הרענון בהוראת המפעיל .בהתאם למשך
הזמן שבו בוצע הרענון בהוראת המפעיל,
ייתכן שאפילו אם הפיח לא סולק ,עדיין
מערכת הפליטה וגזי הפליטה יהיו לוהטים.
אם מדוממים את מנוע הרכב במהלך הרענון
בהוראת המפעיל ,ניתן יהיה להבחין בסיבוב
של מגדש הטורבו .זו תופעה רגילה כתוצאה
מהדממה של מנוע דיזל בעל מגדש טורבו,
ואין מדובר בתקלה.
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דלק ותדלוק
חוקי מערכות בקרת המזהמים
אזהרה

• הסרת שמיכת הבידוד של מכסה תא
המנוע ,סופגי סינרי הכנפיים ,מחסומי
סינרי הכנפיים ,מגני רעש של תחתית
הרכב או חומר סופג אקוסטי.
• טיפול בלתי מורשה או ביטול פעולה
של וסת סיבובי המנוע ,או אפשור אחר
של פעולת המנוע במהירות העולה על
מפרטי היצרן.
המורכבות הגדולה של מנוע דיזל אינה
מאפשרת ואוסרת על בעל הרכב לנסות
לבצע פעולות תחזוקה מעבר לאלה
המפורטות בספר זה.

אסור להסיר או לשנות את כיסויי
הרצפה המקוריים או את הבידוד
המותקן בין הכיסוי לבין רצפת המתכת של
הרכב .כיסויי הרצפה והבידוד מגנים על נוסעי
הרכב מפני חום המנוע ומערכת הפליטה
ומפני רעש .בכלי רכב שאינם מצוידים
בכיסוי בידוד מקורי של הרצפה ,אסור להסיע
נוסעים באופן שיאפשר מגע ממושך של עור
הגוף ברצפת המתכת .יש להבטיח אוורור
מספק .אי-ציות להוראות אלה עלול לגרום
להתלקחות אש או לפגיעה גופנית.

אם נתקלת בבעיות של התנעה קשה,
פעולת סרק משובשת ,פליטת עשן חריגה
או ירידה בביצועי המנוע או צריכת דלק
חריגה ,בצע את הבדיקות הבאות:

החוקים למניעת זיהום אוויר אוסרים על
הסרה או ביטול פעולה של רכיבים במערכת
בקרת זיהום האוויר .חברת פורד ממליצה
שלא לבצע כל שינוי ברכב מבלי לוודא
שהדבר אינו נוגד את החוקים הישימים.

• מערכת יניקת אוויר חסומה או מנותקת
או אלמנט מסנן אוויר חסום או סתום.
• הצטברות מים במסנן דלק/מפריד מים.
• מסנן דלק סתום.
• דלק מזוהם.
• חדירת אוויר אל מערכת הדלק כתוצאה
מחיבורי צנרת רופפים.
• צינור חיישן מנותק או צבוט.
• בדוק את מפלס שמן המנוע.
• דלק לא מתאים או שמן בצמיגות שאינה
מתאימה לתנאי מזג האוויר.
אם בדיקות אלה לא הצליחו לסייע לתיקון
הבעיות בפעולת המנוע בהן נתקלת ,פנה
למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס לקבלת סיוע.

בקרת
במערכות
שינויים
הפליטה )ובכלל זה החיישנים
הרלוונטיים ומערכת ההזרקה
של נוזל המערכת לטיפול בגזי הפליטה
  (DEFעלולים לגרום להפחתה של כוחהמנוע ,ונורית ההתראה "טפל במנוע
בהקדם" תאיר.

איסור הסרה/שינוי של רכיבי מערכת
ההשתקה
החוק אוסר את הפעולות הבאות:
• הסרה או ביטול פעולה של כל התקן
או רכיב הנכלל במערכת ההשתקה של
רכב חדש למטרות השתקת רעש ,על-
ידי אדם כלשהו שלא למטרות תחזוקה,
תיקון או החלפה ,לפני מכירתו או
הספקתו לרוכש הסופי או בזמן שהוא
בשימוש או
• שימוש ברכב אחרי שהתקן או רכיב מסוג
זה הוסר או שפעולתו בוטלה על-ידי כל
אדם שהוא.
החוק מגדיר פעולות האסורות לביצוע
במערכת הפליטה:
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תיבת הילוכים
מצב סרק )(N

תיבת הילוכים אוטומטית

כשידית ההילוכים במצב ) Nסרק( ,אפשר
להתניע את הרכב והוא חופשי לזוז ממקומו.
לחץ על דוושת הבלם כשהרכב במצב זה.

אזהרה
הקפד תמיד להפעיל היטב את
בלם החנייה ,וודא שידית ההילוכים
מאובטחת היטב במצב ) Pחנייה( .העבר את
מערכת ההצתה למצב מנותק וקח עמך את
המפתח בכל פעם שאתה עוזב את הרכב.

נסיעה לפנים )(D
) Dנסיעה לפנים( הוא מצב נסיעה רגילה
להשגת חיסכון בדלק .מצב זה מאפשר
העלאה והורדה של הילוכים ,מהילוך ראשון
עד הילוך שישי.

הבנת מצבי ידית ההילוכים בתיבת
הילוכים אוטומטית )אם קיימת(

החלפת הילוכים ידנית )(M
כשידית ההילוכים במצב ) Mהחלפת הילוכים
ידנית( ,הנהג יכול להעלות או להוריד הילוכים
לפי הצורך .לאחר שמעבירים את ידית
ההילוכים ממצב הנסיעה הרגילה ) Dהילוך
יתר( למצב ) Mהחלפת הילוכים ידנית(
אפשר לבחור את ההילוך הרצוי בעזרת
לחצנים על ידית ההילוכים .עיין בנושא
הבנה של תיבת ההילוכים SelectShift
® Automaticבפרק זה.

E163183

כדי לשלב הילוך או לצאת ממנו:
.1
.2
.3
.4

כדי לשוב למצב הנסיעה הרגילה  ,Dהעבר
את ידית ההילוכים בחזרה ממצב  Mלמצב
.D

לחץ על דוושת הבלם עד תום מהלכה.
העבר את ידית ההילוכים למצב
המבוקש.
עצור את הרכב עצירה מוחלטת.
העבר את ידית ההילוכים ואבטח אותה
היטב במצב ) Pחנייה(

תיבת ההילוכים תפעל באופן אוטומטי בין
הילוך ראשון להילוך שישי.
הילוך שני )(2
תיבת ההילוכים פועלת בהילוך שני בלבד.
השתמש במצב ) 2הילוך שני( כדי להתחיל
בנסיעה בדרכים חלקלקות.

חנייה )(P
מצב זה נועל את תיבת ההילוכים ומונע את
אפשרות הסיבוב של הגלגלים האחוריים.

הילוך ראשון )(1

נסיעה לאחור )(R

•

העבר את ידית בורר ההילוכים למצב
)נסיעה לאחור( כדי להסיע את הרכב לאחור.
ודא תמיד שהרכב הגיע למצב של עצירה
מוחלטת לפני שילוב להילוך ) Rנסיעה
לאחור( או יציאה ממנו.
R

•
•
•
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תיבת ההילוכים פועלת בהילוך ראשון
בלבד.
מצב זה מעניק בלימת מנוע מרבית.
ניתן להעלות הילוך בעזרת ידית
ההילוכים.
תיבת ההילוכים לא תוריד למצב 1
)הילוך ראשון( בנסיעה מהירה; היא
תשלב למצב ) 1הילוך ראשון( במועד
מאוחר יותר ,כשהרכב יגיע למהירות
מספיק אטית.

תיבת הילוכים
הערה :בכלי רכב שמצוידים במערכת
היגוי מסתגל ,בעקבות הפעלה של תפקוד
 Tow/haulמשתנה תגובת ההגה .כשתפקוד
 Tow/haulפעיל ,מערכת ההיגוי המסתגל
מפחיתה את רגישות הרכב לסיבובים קלים
של גלגל ההגה בנסיעה מהירה תוך שמירה
על קלות החנייה והתמרון של הרכב בנסיעה
אטית .עיין בנושא היגוי )עמוד .(253

הורדת הילוך מאולצת
•
•
•

אפשרית במצב ) Dהילוך יתר( כשתפקוד
 Tow/haulפעיל או מנותק
לחץ על דוושת ההאצה עד תום מהלכה
תיבת ההילוכים תבחר הילוך מתאים

תפקוד Tow/haul

כדי לנתק את תפקוד  Tow/haulולשוב למצב
הנהיגה הרגיל ,לחץ על הלחצן שבקצה ידית
ההילוכים .נורית  TOW HAULתכבה .תפקוד
 Tow/haulמנותק גם בעקבות העברה של
מערכת ההצתה למצב מנותק.

אזהרה
אסור להשתמש בתפקוד
בנסיעה על קרח או על כביש חלק
משום שכוח הבלימה המוגבר של המנוע
עלול לגרום להחלקה של הגלגלים
האחוריים ,סחרור של הרכב סביב צירו ואבדן
שליטה על הרכב.

Tow/haul

הבנה של תיבת ההילוכים
®) SelectShift Automaticאם קיימת(

כדי להפעיל את מצב ,Tow/haul
לחץ על הלחצן שבקצה ידית
E161509
ההילוכים .נורית החיווי TOW
 HAULתאיר בלוח המחוונים.
כשתפקוד  Tow/haulפעיל:
• העלאות ההילוכים מתבצעות במועד
מאוחר יותר כדי להפחית את תכיפות
העברות ההילוכים.
• בלימת מנוע יכולה להתבצע בכל הילוכי
הנסיעה לפנים ,כדי להאט את מהירות
הנסיעה ולסייע לנהג לשלוט ברכב בזמן
נסיעה במורד מדרון.
• בהתאם למהירות הנסיעה ותנאי
העומס ,עשויה תיבת ההילוכים להוריד
הילוך ,להאט את מהירות הנסיעה ולבקר
אותה במהלך נסיעה במורד מדרון ,ללא
צורך בלחיצה על דוושת ההאצה .הסיוע
שיינתן באמצעות הורדת הילוכים לצורך
בלימת מנוע תלוי בשימוש שנעשה
בדוושת הבלם.
תפקוד  Tow/haulמתאים את הפעולה של
תיבת ההילוכים לגרירת גרור או לנשיאה של
מטען כבד .כשמשתמשים בתפקוד Tow/haul
זמינים כל תחומי ההילוכים של תיבת ההילוכים.

E163184

הרכב מצויד בתיבת הילוכים
 Automaticעם ידית הילוכים מיוחדת .בתיבת
ההילוכים  SelectShift Automaticאפשר
להעלות או להוריד הילוכים לפי הצורך )ללא
צורך בדוושת מצמד(.
SelectShift

כדי למנוע פעולה של המנוע בסל"ד נמוך
מדי ,שעלולה לגרום להדממת המנוע,
משלבת תיבת ההילוכים  SelectShiftבאופן
אוטומטי הילוך נמוך יותר כשהיא קובעת
שיש בכך צורך אך לא שילבת במועד .ניתן
לשלב בכל עת הילוך נמוך יותר באופן ידני,
כל עוד תיבת ההילוכים  SelectShiftקובעת
שלא ייגרם למנוע נזק כתוצאה מפעולה
בסל"ד גבוה מדי.
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תיבת הילוכים
כל ההילוכים הזמינים מוצגים וההילוך
המשולב כעת מצוין .לחץ על הלחצן  -כדי
לנעול טווח הילוכים מסוים ,החל מההילוך
הגבוה ביותר .דוגמה :לחץ פעמיים על
הלחצן  -כדי לנעול את ההילוך השישי
וההילוך החמישי .רק ההילוכים הזמינים
מוצגים ותיבת ההילוכים מחליפה באופן
אוטומטי בין ההילוכים הזמינים .לחץ על
הלחצן  +כדי לבטל את נעילת ההילוכים
ולאפשר לתיבת ההילוכים לשלב הילוכים
גבוהים יותר .תיבת ההילוכים תשלב הילוכים
באופן אוטומטי בתחום שתבחר.

 SelectShiftאינה מעלה הילוך באופן
אוטומטי ,גם אם מהירות המנוע מתקרבת
לסל"ד המרבי .עליך לבצע שילוב ידני
בלחיצה על הלחצן .+
הערה :הפעלת המנוע בסל"ד גבוה מדי מבלי
להחליף הילוך עלולה לגרום נזק למנוע.
תפקוד Progressive Range) PRS
(Selection

תפקוד Progressive Range Selection
מאפשר לנעול הילוכים בתחום השילוב
האוטומטי .כך ניתן ליהנות מחוויית נהיגה
משופרת )למשל :בדרך חלקלקה או במעלה
תלול(.

החלפת הילוכים ידנית )(M
העבר את ידית ההילוכים למצב ) Mהחלפת
הילוכים ידנית( ,כדי להעלות או להוריד הילוכים
לפי הצורך .רק ההילוך שנבחר כעת מוצג .היעזר
בלחצנים שבידית ההילוכים כדי לשלב הילוכים
באופן ידני .לחץ על הלחצן  +כדי לשלב הילוך
גבוה יותר ועל הלחצן  -כדי לשלב הילוך נמוך
יותר .כדי לבטל את המצב של החלפת הילוכים
ידנית ,העבר את ידית ההילוכים למצב אחר.

כשידית ההילוכים במצב ) Dנסיעה רגילה(,
לחץ על הלחצן  -כדי להפעיל את תפקוד
 .PRSההילוכים הזמינים וההילוך שנבחר
יצוינו בלוח המחוונים.

מהירויות מומלצות לשילוב הילוכים
העלה הילוכים על פי הטבלה הבאה:
שילוב הילוכים גבוהים יותר בהאצה )המלצות לחיסכון מרבי בדלק(
שלב מהילוך:

מנועי בנזין

מנועי דיזל

1-2

 24קמ"ש

 19קמ"ש

2-3

 40קמ"ש

 31קמ"ש

3-4

 64קמ"ש

 42קמ"ש

4-5

 72קמ"ש

 55קמ"ש

5-6

 80קמ"ש

 74קמ"ש
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תיבת הילוכים
אם הנתיך אינו שרוף ופנסי הבלימה פועלים
כשורה ,עליך לבצע את הנוהל הבא כדי
להעביר את ידית ההילוכים ממצב ) Pחנייה(:

למידה מסתגלת של תיבת ההילוכים
האוטומטית
מאפיין זה נועד להגביר את העמידות
ולהעניק תחושת שילוב עקבית לאורך חיי
הרכב .ברכב חדש ,או בעקבות התקנה של
תיבת הילוכים חדשה ,תהיה תחושת השילוב
קשה או רכה יותר .זו תופעה רגילה והיא
אינה משפיעה על התפקוד או העמידות של
תיבת ההילוכים .במשך הזמן ,באמצעות
הלמידה המסתגלת ,יותאם במלואו אופן
הפעולה של תיבת ההילוכים .גם בעקבות
ניתוק של המצבר או התקנה של מצבר
חדש מבוצעת הלמידה מחדש.

.1
.2
.3
.4

נעילה משולבת בלמים-ידית
הילוכים
אזהרות
אל תתחיל בנסיעה לפני שאתה
מוודא שפנסי הבלימה פועלים
כהלכה.
כשמבצעים נוהל זה ,יש להעביר
את ידית ההילוכים ממצב ) Pחנייה(,
כלומר הרכב יכול להתגלגל באופן חופשי.
כדי להימנע מתזוזה לא רצויה של הרכב,
הפעל תמיד את בלם החנייה לפני ביצוע
נוהל זה .במידת הצורך ,חסום את הגלגלים
בסדים.
אם בלם החנייה משוחרר לחלוטין
אולם נורית ההתראה של מערכת
הבלימה ממשיכה להאיר ,ייתכן שהבלמים
אינם פועלים כהלכה .דאג שהרכב ייבדק
בהקדם האפשרי.

.5
.6

הרכב מצויד בתפקוד לנעילה משולבת
של הבלמים וידית ההילוכים ,אשר מונע
את האפשרות להעביר את ידית ההילוכים
ממצב ) Pחנייה( כשמערכת ההצתה במצב
מחובר ולא לוחצים על דוושת הבלם.

הפעל את בלם החנייה .העבר את מתג
ההצתה למצב ) 1מערכת ההצתה
במצב מנותק( ,ושלוף את המפתח.
כוונן את עמוד ההגה למצב הנמוך
והאחורי ביותר )כלפי מושב הנהג(.
הסר את שרוול המגן של ידית ההילוכים.
הכנס את אצבעותיך לחור ממנו הוסר
שרוול המגן של ידית בורר ההילוכים
ומשוך את המחצית העליונה של החיפוי
כלפי מעלה כדי להפריד אותו מהמחצית
התחתונה של החיפוי .בקצה הקדמי
של החיפוי העליון קיים ציר .סובב את
המחצית העליונה של החיפוי כלפי
מעלה על נקודת הציר כדי לעקוף את
לחצן הפעלת מהבהבי החירום ומשוך
אותו ישר לאחור לכיוון מושב הנהג כדי
להסיר אותו.
הסר את המחצית העליונה של החיפוי.
הסר את שלושת התפסנים המותקנים
מתחת לעמוד ההגה ומאבטחים את
המחצית התחתונה של החיפוי אל עמוד
ההגה.
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 .7משוך את ידית הנעילה למצב משוחרר
לחלוטין והסר את החיפוי התחתון על-
ידי משיכת ידית הנעילה דרך החריץ
שבחיפוי.
 .8לחץ על דוושת הבלם .הרם בעדינות את
דיסקת העקיפה הידנית והעבר את ידית
ההילוכים למצב ) Nסרק(.

אם אינך מצליח להעביר את ידית ההילוכים
ממצב ) Pחנייה( כשמערכת ההצתה במצב
מחובר למרות שאתה לוחץ על דוושת
הבלם ,ייתכן שאירעה תקלה .ייתכן שנתיך
נשרף או שפנסי הבלימה של הרכב אינם
פועלים כשורה .עיין בנושא טבלת מפרטי
נתיכים )עמוד .(298
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תיבת הילוכים
שימוש ברכב כמקור כוח נייח
אזהרה
שימוש בציוד עזר שחורג מהעומס
המרבי על מפרש הכוח ) (PTOכמצוין
במדריך לבוני המרכבים של פורד )Ford
 (Truck Body Builders Layout Bookעלול
לפגוע בביצועים של מערכת חטיבת הכוח.
למידע על התקנה נכונה של ציוד נוסף עיין
בהנחיות המפורטות במדריך לבוני המרכבים
של פורד.
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 .9התנע את המנוע.
בצע צעדים  4עד  8בסדר פעולות הפוך תוך
הקפדה על שילוב הצירים שבין המחצית
העליונה לבין המחצית התחתונה של
החיפוי .הפעל לחץ קל קדימה בזמן סיבוב
יחד של שני חלקי החיפוי.

לעתים מצויד הרכב בהתקן עזר הנקרא
מפרש כוח ) .(PTOמפרש הכוח מותקן על
המנוע או על תיבת ההילוכים ומיועד להנעה
של ציוד עזר .דוגמאות לשימושים אפשריים
כוללות מערכת להרמת גלגלים עבור רכב
גורר ,מנופים ,הפעלת כלים לבניין או לשירות
צמיגים ושאיבת נוזלים .יישומי מפרש הכוח
צורכים הספק ממערכת ההנעה של הרכב,
לעתים גם כשהרכב חונה .במצב זה זרם
אוויר הקירור של המקרן מוגבל בהשוואה
לפעולה רגילה כשהרכב נמצא בנסיעה.
מתקין מפרש הכוח ,שמכיר את היישום
הסופי בצורה הטובה ביותר ,הוא זה שאחראי
לקבוע אם דרושה תוספת של הגנה מפני
חום לשלדה או קירור של מערכת ההינע,
ולהנחות את המשתמש לגבי פעולה בטוחה
ונכונה.

במקרה שהרכב שקע בחול ,בוץ או
שלג
הערה :אל "תנדנד" את הרכב כשהמנוע
אינו בטמפרטורת הפעלה רגילה  -נזק עלול
להיגרם לתיבת ההילוכים.
הערה :אל "תנדנד" את הרכב למשך יותר
מדקה אחת  -נזק עלול להיגרם לתיבת
ההילוכים ולצמיגים וגם המנוע עלול להתחמם
יתר-על-המידה.
אם רכבך שקע בחול ,בוץ או שלג אפשר
לנסות לחלץ אותו על-ידי ביצוע פעולת
"נדנוד" המתקבלת על-ידי שילוב לסירוגין
של ההילוך האחורי וההילוך לנסיעה לפנים,
עם עצירה בקצב קבוע בין שינויי הכיוון .לחץ
קלות על דוושת ההאצה בכל פעם שאחד
מההילוכים משולב.

דגמי  Ford Super Duty Vehiclesמאושרים
לשימוש כמקור כוח נייח )כולל יכולת
של פיצול הנעה למספר צרכנים( ,בכפוף
למגבלות ותנאי ההפעלה המפורטים
במסמך Ford Truck Body Builders Layout
 ,Bookאותו ניתן למצוא בכתובת האינטרנט
 ,www.fleet.ford.com/truckbbasובאמצעות
.Ford Truck Body Builders Advisory Service
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הינע -4גלגלים )אם קיים(
שימוש בהינע -4גלגלים
LOCK

הערה :למידע חשוב ביחס להפעלה בטוחה
של רכב זה ,עיין בנושא מידע כללי שבפרק
"חישוקים וצמיגים".
הערה :אסור להשתמש במצב  4X4על פני
דרך יבשים וקשיחים .הדבר יגרום לרעש מיותר,
יגדיל את שחיקת הצמיגים ואף עלול לגרום
נזק לרכיבי ההינע .מצב  4X4מיועד אך ורק
לנסיעה ממושכת על משטחים חלקלקים או
לא מהודקים.

F RE E
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מערכת הינע -4גלגלים משולבת או
מנותקת על-ידי סיבוב הבקר השולט בשני
נועלי הטבורים של הגלגלים הקדמיים ממצב
 FREEאו מצב  LOCKולאחר מכן ,שילוב או
ניתוק ידני של תיבת ההעברה באמצעות
הידית המותקנת ברצפת הרכב .לצריכת
דלק חסכונית יותר במצב  2WDסובב את שני
נועלי הטבורים למצב .FREE

הערה :אם בוחרים במצב  4X4נמוך
כשמהירות הנסיעה גבוהה מ 5-קמ"ש,
מערכת הינע -4גלגלים לא תבצע את השילוב.
זו תופעה רגילה שאינה בגדר תקלה .להפעלה
נכונה עיין בנושא שילוב למצב 4X4) 4L
נמוך( וממנו.
הערה :אפשר להפעיל ולנתק את נעילת
הדיפרנציאל האלקטרונית באמצעות משיכת
הבקר )בכלי רכב עם הינע  (4WDאו סיבוב של
בקר נעילת הדיפרנציאל האלקטרונית )בכלי
רכב עם הינע  .(2WDעיין בנושא דיפרנציאל
בעל נעילה אלקטרונית )עמוד .(217

מערכת שילוב אלקטרוני של הינע
 4X4בזמן נסיעה )) (ESOFאם קיימת(
הערה :אם בוחרים במצב  4X4נמוך
כשמהירות הנסיעה גבוהה מ 5-קמ"ש,
מערכת הינע -4גלגלים לא תבצע את השילוב.
זו תופעה רגילה שאינה בגדר תקלה .להפעלה
נכונה עיין בנושא שילוב למצב 4X4) 4L
נמוך( וממנו.

מערכת שילוב ידני של הינע
-4גלגלים ) (4WDבמצב עצירה
)) (MSOSאם קיימת(

הערה :ניתן לעקוף ידנית את הפעולה
האוטומטית של טבורי הגלגלים על-ידי העברת
הבורר ממצב  AUTOלמצב  LOCKאם יש צורך.

הערה :אסור להסיע את הרכב במצב 4X4
גבוה או במצב  4X4נמוך כשנועלי הטבורים
במצב  FREEמכיוון שמצב זה עלול לגרום נזק
לרכיבי מערכת ההנעה.

LOCK

A U TO

E163188

208

הינע -4גלגלים )אם קיים(
לפעולה תקינה ,ודא שכל טבור משולב
היטב וששני נועלי הטבורים נמצאים באותו
מצב )שניהם במצב  LOCKאו שניהם במצב
 .(AUTOכדי לשלב למצב  ,LOCKסובב את
הנועלים עד הסוף בכיוון השעון .כדי לשלב
למצב  ,AUTOסובב את שני הנועלים עד
הסוף נגד כיוון השעון.
המערכת לשילוב אלקטרוני של הינע
בזמן נסיעה ):(ESOF
•
•
•
•

4X4 LOW

E181780

מאירה באופן קבוע כשמשלבים
מצב  4X4) 4Lנמוך(.

) CHECK 4X4בדוק מצב (4X4
מאירה כשהתגלתה
מערכת .4X4

4X4

תקלת

שימוש במערכת שילוב ידני של
הינע -4גלגלים ) (4WDבמצב עצירה
))(MSOSאם קיימת(

מאפשרת שילוב וניתוק הינע -4גלגלים
גבוה ) (4X4 HIGHבזמן שהרכב נמצא
בנסיעה.
מופעלת באמצעות בורר סיבובי המותקן
בלוח המכשירים .הבורר מאפשר לבחור
בין המצבים 4X4 ,4X2 :גבוה או  4X4נמוך.
משתמשת בנועלי טבורים אותם ניתן
לשלב או לנתק באופן אוטומטי בהתאם
למצב  4X4שנבחר.
משפרת את צריכת הדלק כשנועלים
אותה במצב המומלץ .AUTO

הערה :ייתכן שתידרש הפעלת כוח כדי לשלב
למצב  4X4או ממנו .מומלץ לבצע את השילוב
כשהרכב גולש במהירות נסיעה נמוכה מ5-
קמ"ש.

נוריות חיווי מערכת הינע -4גלגלים
)(4WD
הערה :כשמתגלה תקלה במערכת הינע
-4גלגלים ,המערכת נשארת בדרך כלל במצב
ההינע שנבחר לפני שהתגלתה התקלה .היא
אינה עוברת בהכרח כברירת מחדל למצב
של הינע -2גלגלים .כשמופיעה התראה ,הבא
את הרכב לטיפול אצל מתקן מומחה ,מומלץ
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

E233846

) 2Hהינע -2גלגלים(
לנסיעה רגילה בכביש .מספק כוח הנעה
לגלגלי הסרן האחורי בלבד .מתאים לשימוש
רק על כבישים .מספק נסיעה חלקה וחיסכון
בדלק במהירויות גבוהות.

4X2

E163173

 4x4) 4Hגבוה(

מאירה באופן רגעי כשמשלבים
מצב .2H

לנהיגת חורף על כבישים מכוסי שלג וקרח
ולנסיעה בשטח .מצב זה אינו מיועד לנסיעה
על כביש יבש.

4X4 HIGH
מאירה כשמשלבים מצב 4X4) 4H
E181779

גבוה(.
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הינע -4גלגלים )אם קיים(
) Nמצב סרק(

שילוב למצב  4X4) 4Lנמוך( וממנו

לשימוש רק כאשר גוררים את הרכב .אין
הספקת כוח לגלגלים הקדמיים או האחוריים.

 .1הבא את הרכב למצב של עצירה מוחלטת
או למהירות נסיעה הנמוכה מ 5-קמ"ש.
 .2הצב את ידית ההילוכים במצב ) Nסרק(.
 .3העבר את ידית שילוב תיבת ההעברה
דרך מצב ) Nמצב סרק( באופן ישיר
למצב הרצוי.
 .4אם ידית שילוב תיבת ההעברה אינה
משתלבת ,או משתלבת חלקית ,למצב
) 4Lהינע -4גלגלים נמוך( ,בצע את
השילוב כשתיבת ההילוכים נמצאת
במצב ) Nסרק( ומהירות הנסיעה של
הרכב נמוכה מ 5-קמ"ש.
 .5כשהרכב במצב של עצירה מוחלטת
ומשלבים למצב ) 2Hהינע -2גלגלים
גבוה( יש לנתק את נועלי הטבורים )אם
קיימים( באמצעות סיבוב בקרת נועלי
הטבורים ממצב  LOCKלמצב .FREE
שימוש במצב ) Nסרק(

 4x4) 4Lנמוך(
מספק הנעה לכל ארבעת הגלגלים
במהירויות נסיעה נמוכות .מיועד רק לנסיעה
בשטח במהירות נמוכה ,כאשר זקוקים לכוח
נוסף במדרונות תלולים ,חול עמוק ,משיית
סירה מהמים או משיכת מטען כבד.
החלפה בין מצבי הינע
הערה :אל תבצע פעולות אלה כשהגלגלים
האחוריים מחליקים או תוך כדי לחיצה על
דוושת ההאצה.
הערה :כשמחליפים מצבי הינע או כשהמצבים
משתלבים עשויים להישמע רעשים מסוימים.
דבר זה תקין .כדי לצמצם את רעשי השילוב,
מומלץ לבצע את כל פעולות השילוב
כשמהירות הנסיעה נמוכה מ 5-קמ"ש.

אזהרה

הערה :אסור להסיע את הרכב במצב  4X4גבוה
כשנועלי הטבורים משוחררים מכיוון שמצב זה
עלול לגרום נזק לרכיבי מערכת ההנעה.

הקפד תמיד להפעיל את בלם
החנייה ולהעביר את ידית ההילוכים
למצב חנייה ) (Pלפני עזיבת הרכב.

שלב את נעילת הטבורים על-ידי סיבוב
בקרת נועל הטבורים ממצב  FREEלמצב
 ,LOCKולאחר מכן ,העבר את ידית תיבת
ההעברה ממצב ) 2Hהינע -2גלגלים גבוה(
למצב ) 4Hהינע -4גלגלים גבוה( כשהרכב
נמצא בעצירה מוחלטת או כשמהירות
הנסיעה של הרכב נמוכה מ 5-קמ"ש.
העבר את ידית תיבת ההעברה ממצב ) 4Hהינע
-4גלגלים גבוה( למצב ) 2Hהינע -2גלגלים
גבוה( כשהרכב נמצא בעצירה מוחלטת או
כשמהירות הנסיעה של הרכב נמוכה מ5-
קמ"ש ולאחר מכן נתק את נועלי הטבורים
)אם קיימים( באמצעות סיבוב של בקרת נועל
הטבורים ממצב  LOCKלמצב .FREE

E233846

מצב הסרק של תיבת ההעברה עוקף את
תיבת ההילוכים ומביא את הרכב למצב
סרק ללא תלות במצב השילוב של תיבת
ההילוכים .במצב זה הרכב יכול לנוע באופן
חופשי לפנים או לאחור.

כדי להבטיח פעולה תקינה ,ודא שהחץ
ונקודת הסימון שעל הטבור נמצאים זה מול
זה וששני הטבורים נקבעו במצב שחרור
) (FREEאו במצב נעילה ).(LOCK

יש להשתמש במצב זה אך ורק לצורך גרירת
הרכב.
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הינע -4גלגלים )אם קיים(
החלפה בין מצבי הינע

שימוש במערכת שילוב אלקטרונית
להינע -4גלגלים )אם קיימת(

הערה :הרפה לרגע מדוושת ההאצה בזמן
השילוב כדי לשפר את זמני השילוב והניתוק.
הערה :אל תבצע פעולות אלה כשהגלגלים
האחוריים מחליקים או תוך כדי לחיצה על
דוושת ההאצה.
הערה :כשמחליפים מצבי הינע או כשהמצבים
משתלבים עשויים להישמע רעשים מסוימים;
דבר זה תקין.
הערה :מצב  4X4גבוה אינו מיועד לנסיעה על
כביש יבש.

E191851

לנסיעה רגילה בכביש .מספק כוח הנעה
לגלגלי הסרן האחורי בלבד .מתאים לשימוש
רק על כבישים .מספק נסיעה חלקה וחיסכון
בדלק במהירויות גבוהות.

העבר את בקר הינע -4גלגלים בין מצב
)גבוה( לבין ) 4Hגבוה( כשהרכב במצב נייח
או בזמן הנסיעה .בתצוגת המידע תופיע
הודעה המציינת כי מתבצע שילוב במערכת
הינע -4גלגלים .בתום השילוב יצוין במרכז
ההודעות מצב ההינע שנבחר.

 4x4) 4Hגבוה(

שילוב למצב  4X4) 4Lנמוך( וממנו

מספק נעילה מכנית של הנעה לכל ארבעת
הגלגלים לנהיגת חורף על כבישים מכוסי
שלג וקרח ולנסיעה בשטח .מצב זה אינו
מיועד לנסיעה על כביש יבש.

הערה :כשמחליפים מצבי הינע או כשהמצבים
משתלבים עשויים להישמע רעשים מסוימים;
דבר זה תקין.

2H

) 2Hהינע -2גלגלים(

הערה :מצב  4X4נמוך אינו מיועד לנסיעה על
כביש יבש.

 4x4) 4Lנמוך(

 .1הבא את הרכב למהירות נסיעה הנמוכה
מ 5-קמ"ש.
 .2הצב את ידית ההילוכים במצב ) Nסרק(.
 .3העבר את בורר מצב הינע  4WDלמצב
הרצוי.
בתצוגת המידע תופיע הודעה המציינת כי
מתבצע שילוב במערכת הינע -4גלגלים.
בתום השילוב יצוין במרכז ההודעות מצב
ההינע שנבחר .אם לא מתקיימים כל תנאי
השילוב שפורטו לעיל ,השילוב לא יוכל
להתבצע ומרכז ההודעות יציג את המידע
שינחה את הנהג כיצד יש לבצע את הנוהל
הנכון של השילוב.

מספק נעילה מכנית של הנעה לכל ארבעת
הגלגלים לשימוש במשטחים בעלי אחיזה
נמוכה ,עושה זאת ע"י תמסורת נוספת
להגברת הכפלת המומנט מיועד רק לנסיעה
בשטח במהירות נמוכה ,כאשר זקוקים לכוח
נוסף במדרונות תלולים ,חול עמוק ,משיית
סירה מהמים או משיכת מטען כבד .לא
ניתן לשלב את מצב  4x4) 4Lנמוך( בנסיעה
במהירות גבוהה מ 5-קמ"ש .זו תופעה
רגילה שאינה בגדר תקלה .להפעלה נכונה
עיין בנושא שילוב למצב  4X4) 4Lנמוך(
וממנו.
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הינע -4גלגלים )אם קיים(
אם ההודעה SHIFT DELAYED PULL
 FORWARDמוצגת במרכז ההודעות במהלך
ביצוע החלפת מצב הינע ,קיים מצב של
חסימת שיני גלגלי השיניים של תיבת
ההעברה .כדי להתגבר על מצב זה ,שלב
את תיבת ההילוכים בהילוך קדמי והתקדם
עם הרכב  1.5מטר בערך כדי לאפשר לתיבת
ההעברה להשלים את שינוי מצב ההנעה.

לפני הנסיעה רצוי ללמוד ולהכיר את השטח.
היעזר במפה וקבע את נתיב הנסיעה לפני
יציאה לדרך .כדי לשמור על כושר ההיגוי
והבלימה של הרכב חובה שכל הגלגלים
יהיו על הקרקע כל העת; הגלגלים חייבים
להסתובב בצורה תקינה ולא להחליק או
להסתחרר.

נהיגה בשטח בטנדרים וכלי רכב
מסחריים

ההבדל בין רכבך לכלי רכב אחרים

הערה :בחלק מהדגמים ,המעבר הראשוני
ממצב של הינע -2גלגלים למצב של הינע
-4גלגלים עלול להיות מלווה בנקישות ורעשים
לפרק זמן קצר .תופעה זו נובעת מהתאמת
המהירות של מערכת ההינע הקדמי ומהשילוב
האוטומטי של נועלי הטבורים ,והיא אינה
מצביעה על תקלה.

אזהרה
כלי רכב בעלי מרכז כובד גבוה יותר
)כמו במקרה של רכב מסחרי וכלי
רכב בעלי הינע -4גלגלים( ,מתנהגים על
הכביש באופן שונה מכלי רכב בעלי מרכז
כובד נמוך יותר .הימנע מביצוע פניות חדות,
מנסיעה במהירויות חריגות ומתמרונים
פתאומיים .נהיגה בלתי זהירה עלולה
להגדיל את הסכנה לאבדן שליטה על הרכב,
התהפכות ,פציעה או מוות.

הערה :ייתכן שרכבך מצויד בחצאית קדמית
ארוכה שעלולה להינזק )בגלל מרווח הקרקע
המופחת( כשיורדים מהכביש לנסיעת שטח.
ניתן להסיר את החצאית הקדמית באמצעות
שחרור של  15ברגים.

טנדרים ורכב שטח שונים מכלי רכב אחרים
במספר תחומים .ייתכן שהרכב שלך גבוה
יותר כדי לאפשר כושר העמסה גדול יותר
וכדי לאפשר לו לנסוע בשטחים קשים
מבלי להיתקע ומבלי שייגרם נזק לרכיבים
בתחתית הרכב.

כלי רכב בעלי הינע -4גלגלים מסוגלים
לנסוע בחול ,בשלג ,בבוץ או בתנאי שטח
קשים ויש להם מאפייני נסיעה שונים מעט
מאלה של כלי רכב רגילים ,הן בנסיעה
בכביש והן בנסיעה בשטח.

הבדלים אלה ,שעושים את הרכב שלך כה
שימושי ,גם גורמים לו להתנהג בצורה שונה
מרכב נוסעים רגיל.

הספק המנוע מועבר לכל ארבעת הגלגלים
באמצעות תיבת ההעברה .אפשר לבחור
בהינע -4גלגלים כאשר רוצים לקבל כוח
אחיזה נוסף .מידע על ההפעלה של תיבת
ההעברה ונוהל השילוב אפשר למצוא בפרק
זה .מידע על התחזוקה של תיבת ההעברה
אפשר למצוא בפרק "תחזוקה" .עליך להכיר
היטב מידע זה לפני הפעלת הרכב.

הקפד להחזיק ולשלוט בגלגל ההגה בכל
עת ,ובמיוחד בזמן נסיעה בשטח משובש.
שינויים פתאומיים בשטח עלולים לגרום
לתנועה פתאומית של גלגל ההגה ,לכן חובה
להחזיק את גלגל ההגה בהיקפו החיצוני.
אסור להחזיק את חישורי הגלגל.

כשמשלבים את הינע -4גלגלים ),(4WD
הספק המנוע מועבר לכל ארבעת הגלגלים.
הדבר משפר את האחיזה ומאפשר לנהוג
בשטחים ובתנאי דרך שבהם כלי רכב רגילים,
בעלי הינע -2גלגלים ,אינם יכולים לעבור.

סע בזהירות כדי למנוע גרימת נזק לרכב
כתוצאה מפגיעה בסלעים ובגדמי עצים.
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הינע -4גלגלים )אם קיים(
עצות בסיסיות

האצה חריפה ובלימה עזה .נהיגה בלתי
זהירה עלולה להגדיל את סכנת ההתהפכות,
אבדן שליטה על הרכב ופציעה .נצל את כל
שטח הכביש העומד לרשותך כדי להחזיר
את הרכב לכיוון הנסיעה הבטוח.

• כשנושבות רוחות צד חזקות ,שעלולות
להשפיע על מאפייני ההיגוי הרגילים של
הרכב ,האט את מהירות הנסיעה.
• יש לנהוג במשנה זהירות כשנוסעים
על דרכים ומשטחים שהפכו חלקלקים
כתוצאה מחול ,מים ,חצץ ,שלג או קרח.
• אין להשתמש במצבים  4Hאו  4Lבדרכים
בעלות משטח יבש וקשיח .הדבר יגרום
לרעשים מיותרים ,יגביר את שחיקת
הצמיגים ואף עלול לגרום נזק לרכיבי
ההינע .מצבי  4Hאו  4Lמיועדים אך
ורק לנסיעה ממושכת על משטחים
חלקלקים או לא מהודקים.
במקרה שהרכב סטה לשולי הדרך

במקרה של בלימת חירום ,הימנע מהחלקת
צמיגים ואל תבצע תמרוני היגוי חדים.
כשמתחלף סוג משטח הדרך )למשל
כשעוברים מדרך בטון לדרך חצץ( ,יחול שינוי
באופן בו מגיב הרכב לתמרוני היגוי )האצה
או בלימה(.
נסיעה בחול
בזמן נסיעה בשטח חולי השתדל לשמור
שכל ארבעת הגלגלים ינועו על החלק
המוצק ביותר של נתיב הנסיעה .אל תפחית
את לחץ הניפוח אבל בחר בהילוך נמוך יותר
מהרגיל וסע במהירות קבועה במשך כל זמן
הנסיעה .לחץ על דוושת ההאצה לאט ביותר
כדי למנוע מצב של סחרור הגלגלים.

לאחר שהרכב סטה לשולי הדרך אסור לבלום
בלימת חירום .חזור לדרך הסלולה ,רק אחרי
הקטנת המהירות למהירות בטוחה .אל
תסובב את ההגה בפתאומיות או בזווית חדה
מדי בעת חזרה לדרך הסלולה.

לנסיעה אטית בחול עמוק ובטמפרטורה
חיצונית גבוהה ,השתמש בהילוך נמוך
ככל האפשר .נסיעה בהילוך נמוך מגבירה
למקסימום את יכולת הקירור של המנוע
ותיבת ההילוכים.

כדי לחזור בבטחה לדרך הסלולה ,המשך
לנסוע בשולי הדרך תוך האטה הדרגתית
של מהירות הנסיעה .אם תנסה לחזור לדרך
הסלולה במהירות גבוהה מדי ,תסובב את
ההגה בפתאומיות או תסובב אותו בזווית
חדה מדי ,אתה עלול לאבד את השליטה על
הרכב.

הימנע מנסיעה מהירה מדי משום שכוח
ההתמדה של הרכב עלול לגרום לשקיעת
הגלגלים ותזדקק לעזרה של רכב אחר כדי
להיחלץ .זכור ,אם תתקדם בזהירות תוכל
תמיד לשוב על עקבותיך.

בדרך כלל עדיף להתנגש בחפצים קטנים,
דוגמת מחזירי אור המותקנים בשולי הדרך
המהירה ,תוך גרימת נזק מזערי לרכב,
מאשר לחזור בצורה פתאומית לדרך
הסלולה ולהסתכן בהחלקת הרכב ,איבוד
השליטה עליו והתהפכות .זכור ,בעדיפות
העליונה ניצבים בטיחותך ובטיחות נוסעיך.

נסיעה בבוץ ובמים
נסיעה בבוץ
היזהר משינויים פתאומיים במהירות הרכב
או בכיוון הנסיעה כאשר הנך נוהג בבוץ .גם
כלי רכב בעלי הינע -4גלגלים עלולים לאבד
את אחיזת הצמיגים בבוץ חלקלק .אם
הרכב מחליק ,סובב את גלגל ההגה לכיוון
אליו מחליק הרכב עד שתחזיר לעצמך את
השליטה ברכב.

תמרוני חירום
בתנאי חירום בהם סטייה חדה היא בלתי
נמנעת ,הימנע מסיבוב-יתר של ההגה :סובב
את ההגה רק במהירות ובמידה הנדרשת כדי
לעקוף את המכשול .סיבוב-יתר של ההגה
עלול להסתיים באבדן שליטה על הרכב.
בנוסף לכך ,אם יש צורך לשנות את מהירות
הנסיעה ,לחץ בעדינות על דוושת ההאצה או
דוושת הבלם .הימנע מתמרוני היגוי חדים,
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אחרי נסיעה בבוץ עליך לנקות גושי בוץ
שדבקו לגלי ההינע ולצמיגים .עודף בוץ
שדבק לצמיגים וגלי הנעה גורם לחוסר איזון
שעלול לגרום נזק לרכיבי ההנעה.

אם המנוע נחנק וכבה ,אל תנסה לסובב את
הרכב משום שהוא עלול להתהפך .עדיף
לחזור אחורה למקום בטוח.
הפעל את הכוח הנדרש במינון מדויק כדי
לטפס במעלה .כוח רב מדי יגרום לאיבוד
השליטה על הרכב כתוצאה מהחלקת
הגלגלים ,סחרורם או אבדן אחיזת הקרקע.

נסיעה במים
אם עליך לחצות מקווה מים עמוק סע לאט
ובזהירות רבה .ייתכן שאחיזת הקרקע או
כושר הבלימה של הרכב יהיו מוגבלים.
במקרה של חציית מקווה מים חובה
לקבוע את עומק המים לפני החצייה .חובה
להימנע ככל האפשר מנסיעה דרך מקווה
מים שמפלסו עולה על החלק התחתון של
טבורי הגלגלים .אם מערכת ההצתה תירטב,
המנוע עלול לכבות.
אחרי היציאה מהמים חובה לנסות את
תקינות הבלמים .בלמים רטובים אינם
מסוגלים לבלום את הרכב ביעילות דומה
לבלמים יבשים .ניתן לזרז ולשפר את ייבוש
הבלמים על-ידי הפעלה קלה של הבלמים
בזמן שהרכב נוסע במהירות נמוכה.
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למניעת שימוש יתר בבלמים והתחממות
שלהם ,סע במורד מדרון באותו הילוך שבו
היית בוחר כדי לטפס במדרון .אל תגלוש
במורד בהילוך סרק .נתק את הילוך היתר או
העבר את ידית ההילוכים להילוך נמוך יותר.
בזמן נסיעה במורד תלול ,הימנע מבלימה
פתאומית ובעצמה גדולה כדי למנוע סכנת
איבוד השליטה ברכב .הגלגלים הקדמיים
חייבים להסתובב כדי לאפשר את היגוי
הרכב.

הערה :נסיעה במים עמוקים עלולה לגרום
נזק לתיבת ההילוכים .אם הסרן הקדמי או
האחורי כוסו במים חובה לבדוק את שמן הסרן
ותיבת ההעברה ולהחליפו לפי הצורך.
נסיעה בסביבה הררית או במדרון
אף כי ייתכן שמכשולים טבעיים יחייבו
אותך לנסוע באלכסון במעלה או במורד של
מדרונות תלולים ,מומלץ לנסות לנסוע תמיד
ישר במעלה או במורד.

כשהרכב מצויד במערכת למניעת נעילת
גלגלים יש ללחוץ על הבלמים לחיצה רצופה
וקבועה .אל תלחץ על הבלמים לחיצות
עוקבות מהירות.

הערה :הימנע מביצוע פניות על מדרון תלול.
אתה עלול לאבד את אחיזת הקרקע ,להחליק
הצידה ואולי גם להתהפך .לפני תחילת
הנסיעה במדרון ,קבע מראש את נתיב הנסיעה.
עליך להכיר את תנאי השטח מעברו השני של
המדרון לפני חציית הפסגה .אין לנסוע לאחור
במדרון ללא הכוונה של אדם נוסף.
במהלך טיפוס במעלה תלול ,התחל את
הנסיעה בהילוך נמוך יותר במקום לבצע
הורדת הילוך מהילוך גבוה לנמוך בזמן
שהטיפוס במעלה התלול מתחיל .נהיגה כזו
תפחית את העומס הפועל על המנוע וסכנת
עצירת המנוע והפסקת פעולתו.
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נסיעה על שלג וקרח

במקרה שהרכב שקע בחול ,בוץ או שלג

אזהרה

אזהרה

אם התנאים מחייבים התקנה של
שרשרות שלג על הצמיגים כדי למנוע
החלקה ,עליך לנהוג בזהירות רבה .האט את
מהירות הנסיעה ,החל לבלום מבעוד מועד
משום שמרחק העצירה ארוך יותר והימנע
מתמרוני היגוי פתאומיים כדי למנוע אבדן
שליטה על הרכב ,פציעה קשה ואף מוות.
אם החלק האחורי של הרכב מתחיל להחליק
במהלך פנייה ,הפנה את גלגל ההגה בכיוון
ההחלקה עד שתשוב לשלוט ברכב.

הקפד שלא לסחרר את הגלגלים
במהירות העולה על  55קמ"ש.
הצמיגים עלולים להיכשל ולפגוע בנוסע או
בעובר אורח.
אם רכבך נתקע בחול ,בוץ או שלג אפשר
לנסות לחלץ אותו על-ידי ביצוע פעולת "נדנוד"
המתקבלת על-ידי שילוב לסירוגין של ההילוך
האחורי וההילוך לנסיעה לפנים ,עם עצירה
בקצב קבוע בין שינויי הכיוון .לחץ קלות על דוושת
ההאצה בכל פעם שאחד מההילוכים משולב.

הערה :החלקת יתר של הצמיגים עלולה
לגרום נזק לתיבת ההילוכים.

הערה :אל "תנדנד" את הרכב כשהמנוע
אינו בטמפרטורת הפעלה רגילה  -נזק עלול
להיגרם לתיבת ההילוכים.
הערה :אל "תנדנד" את הרכב למשך יותר
מדקה אחת  -נזק עלול להיגרם לתיבת
ההילוכים ולצמיגים וגם המנוע עלול להתחמם
יתר-על-המידה.

לרכב עם הינע -4גלגלים יש יתרונות
בהשוואה לרכב עם הינע לשני גלגלים בזמן
נסיעה בשלג וקרח ,אבל גם רכב כזה עלול
להחליק כמו כל רכב אחר .אם הרכב מתחיל
להחליק בכביש המכוסה בשכבה של שלג
או קרח ,סובב את ההגה בכיוון ההחלקה עד
שתשוב לשלוט ברכב.

חנייה

אזהרות

הימנע מהעברה פתאומית של כוח לגלגלים
או מביצוע שינויי כיוון פתאומיים בזמן נסיעה
על שלג או קרח .בזמן התחלת הנסיעה לחץ
על דוושת ההאצה באופן אטי והדרגתי.

אם בלם החנייה משוחרר לחלוטין
אולם נורית ההתראה של מערכת
הבלימה ממשיכה להאיר ,ייתכן שהבלמים
אינם פועלים כהלכה .דאג שהרכב ייבדק
בהקדם האפשרי.
לפני עזיבת הרכב ,הקפד תמיד
להפעיל היטב את בלם החנייה ,וודא
שידית ההילוכים במצב ) Pחנייה(.

הימנע מבלימה פתאומית .כלי רכב בעלי
הינע -4גלגלים מאיצים אמנם טוב יותר
בשלג ובקרח מכלי רכב בעלי הינע לשני
גלגלים ,אך מרחק העצירה שלהם אינו קצר
יותר משום שכל כלי הרכב בולמים בעזרת
כל הגלגלים .אל תנהג בביטחון מופרז
בתנאים אלה.

בחלק מכלי הרכב המצוידים בהינע -4גלגלים,
כשתיבת ההעברה נמצאת במצב ) Nמצב
סרק( מנותקים המנוע ותיבת ההילוכים משאר
רכיבי חטיבת הכוח .הרכב חופשי ,לפיכך ,לנוע
 אפילו כאשר הידית של תיבת ההילוכיםהאוטומטית נמצאת במצב ) Pמצב חנייה(
או מוט ההילוכים של תיבת ההילוכים הידנית
משולב בהילוך .אסור בהחלט להשאיר את
הרכב ללא השגחה כשתיבת ההעברה במצב
) Nסרק( .הקפד תמיד להפעיל את בלם
החנייה עד לסוף מהלכו ולהעביר את מערכת
ההצתה למצב מנותק לפני עזיבת הרכב.

שמור על מרחק ביטחון מכלי רכב אחרים
כדי שתוכל לבלום במועד .האט את מהירות
הנסיעה והשתדל לבחור בהילוך נמוך.
במצבים של בלימת חירום ,לחץ על דוושת
הבלם לחיצה רצופה וקבועה .אל תלחץ
על הבלמים לחיצות עוקבות מהירות .עיין
בנושא עצות לנהיגה עם מערכת ABS
)עמוד .(220
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תחזוקה ושינויים
מערכות המתלים וההיגוי ברכבך תוכננו
ונבחנו כדי לספק ביצועים צפויים ובטוחים,
בין אם הרכב עמוס ובין אם הוא ריק .מסיבה
זו ,חברת פורד ממליצה שלא תבצע שינויים
כלשהם ברכב ,כולל הוספה או גריעה של
חלקים )כמו למשל ערכות הגבהה או מוטות
ייצוב( או על-ידי שימוש בחלפים שאינם
שווי-ערך באיכותם ובהתאמתם לציוד
שסופק על-ידי היצרן.
חברת פורד ממליצה לפעול בזהירות רבה
בכל רכב הנושא מטען גבוה או התקן סיוע
לנשיאת מטען מסוג זה )סולמות ,מדפים או
ארגז סגור על טנדר( .כל שינוי המבוצע ברכב
וגורם להגבהת מרכז הכובד עלול להגדיל
את סכנת ההתהפכות כתוצאה מאיבוד
השליטה ברכב.
אי-ציות לאזהרות אלה עלול לבטל את
האחריות שניתנה על-ידי חברת פורד,
להגדיל את הוצאות התיקון ,להפחית את
ביצועי הרכב ויכולות התפעול שלו וכן
להשפיע לרעה על בטיחות הנהג והנוסעים.
אם הרכב פועל בנסיעות שטח ממושכות,
מומלץ לבצע ביקורות תכופות של רכיבי
השלדה.
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סרן אחורי
דיפרנציאל בעל החלקה
מוגבלת

• אם לוחצים על דוושת ההאצה במהלך
ניסיון השילוב ,הדיפרנציאל בעל הנעילה
האלקטרונית עשוי שלא להשתלב .בלוח
המחוונים עשויה להופיע הודעה המורה
להרפות מדוושת ההאצה.
• במצבי ההינע  4x4 Auto ,4x2ו 4x4-גבוה,
הדיפרנציאל בעל הנעילה האלקטרונית
מתנתק באופן אוטומטי במהירות
גבוהה מ 40-קמ"ש ושב ומשתלב באופן
אוטומטי כשהמהירות יורדת אל מתחת
ל 32-קמ"ש.
• במצב ההינע  4x4) 4Lנמוך( ,הדיפרנציאל
בעל הנעילה האלקטרונית מתנתק באופן
אוטומטי במהירות גבוהה מ 100-קמ"ש
ושב ומשתלב באופן אוטומטי כשהמהירות
יורדת אל מתחת ל 90-קמ"ש.
• במידת הצורך ,מערכת AdvanceTrac
מסוגלת לבקר את הדיפרנציאל בעל
הנעילה האלקטרונית ולהשבית אותו
בתמרוני נהיגה שמחייבים זאת.
אם לא מתקיימים כל תנאי הפעולה
הנדרשים כשמפעילים את הדיפרנציאל
בעל הנעילה האלקטרונית ,מופיעה בלוח
המחוונים הודעה שמורה על הפעולות
הנדרשות להפעלה תקינה של המערכת.

סרן זה מוסיף כוח אחיזה בנסיעה בדרכים
חלקלקות ,במיוחד כאשר אחד מהגלגלים
נמצא על שטח בעל אחיזה גרועה .בתנאים
רגילים ,הדיפרנציאל בעל ההחלקה
המוגבלת פועל בדומה לסרן אחורי רגיל.
אתה עשוי לחוש רעידות או לשמוע רעשים
מהסרן בפניות חדות ובנסיעה אטית .זו
תופעה רגילה שמעידה על פעולה תקינה
של הסרן.

דיפרנציאל בעל נעילה
אלקטרונית )אם קיים(
הנעילה
בעל
הדיפרנציאל
הערה:
האלקטרונית מיועד לשימוש בשטח בלבד
ואינו מיועד לשימוע בדרכים סלולות ויבשות.
שימוש בדיפרנציאל בעל הנעילה האלקטרונית
בדרכים סלולות ויבשות יגביר את שחיקת
הצמיגים ,הרעש והרעידות.
הדיפרנציאל בעל הנעילה האלקטרונית
הוא התקן הנתון בבית שבסרן האחורי
ומאפשר לשני הגלגלים האחוריים להסתובב
באותה מהירות .הדיפרנציאל בעל הנעילה
האלקטרונית יכול לשפר את האחיזה אם
הרכב שקע .ניתן להפעיל את הדיפרנציאל
באופן אלקטרוני ולשלב אותו תוך כדי נסיעה
בטווח מהירויות הפעולה של הדיפרנציאל.
הדיפרנציאל מיועד לשימוש בבוץ ,אבנים,
חול או תנאי שטח אחרים שבהם נחוצה
אחיזה מרבית .הוא אינו מיועד לשימוש
בדרכים סלולות ויבשות.

הפעלת הדיפרנציאל בעל הנעילה
האלקטרונית
הערה :אין להשתמש בדיפרנציאל בעל
הנעילה האלקטרונית בדרכים בעלות משטח
יבש וקשיח .הדבר יגרום לרעשים מיותרים
ורעידות ,ויגביר את שחיקת הצמיגים.
הערה :אם מערכת הדיפרנציאל בעל הנעילה
האלקטרונית מתקשה להתנתק ,הרפה
מדוושת ההאצה וסובב את גלגל ההגה בכיוון
הנגדי כשהרכב גולש.

הנעילה
בעל
הדיפרנציאל
פעולת
האלקטרונית מושפעת על-ידי התנאים
הבאים של הרכב:
•

•

הדיפרנציאל בעל הנעילה האלקטרונית
אינו משתלב כשמהירות הנסיעה גבוהה
מ 32-קמ"ש במצבי ההינע 4x4 ,4x2
 Autoאו  4x4גבוה.
הדיפרנציאל בעל הנעילה האלקטרונית
אינו משתלב כשמהירות הנסיעה גבוהה
מ 90-קמ"ש במצב ההינע  4x4נמוך.
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סרן אחורי
בכלי רכב המצוידים בהינע -4גלגלים

•
•
•

E191852

משוך החוצה את הכפתור שעל בקרת .4WD

בכלי רכב המצוידים בהינע -2גלגלים

E183740

סובב את כפתור הבקרה למצב ) ONמחובר(.
לאחר שנורית החיווי מאירה
בתצוגת המידע ,שני גלי הסרן
E163170
של הגלגלים האחוריים יינעלו
יחד ויספקו תוספת אחיזת קרקע.
אם נורית החיווי אינה נדלקת ,או אם
נורית החיווי כבית במהלך הנסיעה ,אחד
מהאירועים הבאים התרחש:
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מהירות הנסיעה גבוהה מדי.
הפרש המהירויות בין הגלגל האחורי
הימני לבין הגלגל האחורי השמאלי גדול
מדי בזמן הניסיון לנעילת הדיפרנציאל.
תקלת מערכת המלווה בהודעה CHECK
) LOCKING DIFFERENTIALבדוק נעילת
דיפרנציאל( בתצוגת המידע .פנה
למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס לקבלת סיוע.

בלמים
מידע כללי

מערכת למניעת נעילת גלגלים )(ABS

הערה :רעשי בלימה שנשמעים מדי פעם
הם בגדר תופעה רגילה .אם נשמעים
ברציפות רעשי שחיקה מתכתיים ,או קולות
צורמים ,ייתכן שרפידות הבלמים נשחקו .דאג
שהמערכת תיבדק אצל מתקן מומחה ,מומלץ
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס .אם אתה
חש באופן קבוע ברעידות או משיכה בגלגל
ההגה בזמן בלימה ,דאג שהרכב ייבדק אצל
מתקן מומחה ,מומלץ במוסך מורשה מטעם
דלק מוטורס.

בבלימות חירום ,מערכת זו מונעת את
הנעילה של הבלמים ובכך מסייעת לך
להמשיך לשלוט בהיגוי של הרכב.
נורית זו מאירה לפרק זמן
קצר כשמעבירים את מערכת
ההצתה למצב מחובר .אם
הנורית אינה מאירה לזמן קצר בזמן
ההתנעה ,ממשיכה להאיר ברציפות או
מתחילה להבהב ,ייתכן שהמערכת אינה
פועלת .דאג שהמערכת תיבדק אצל מתקן
מומחה ,מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס .גם אם המערכת למניעת נעילת
גלגלים ) (ABSאינה פועלת ,שאר הרכיבים
של מערכת הבלימה ממשיכים לפעול כרגיל.

הערה :אפילו בתנאי נסיעה רגילים ,אבק
בלמים עלול להצטבר על הגלגלים .הצטברות
מסוימת של אבק היא בלתי נמנעת נוכח
השחיקה של הבלמים ,והיא אינה גורמת
לרעשים בבלימה .עיין בנושא ניקוי חישוקי
גלגלים )עמוד .(355
E144522

אם נורית ההתראה של מערכת
 E144522הבלימה מאירה כשבלם החנייה
משוחרר עליך לדאוג שהמערכת
תיבדק אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.

עיין בנושא נוריות התראה
וחיוויי התראה )עמוד .(104

כשהבלמים רטובים ,יעילות הבלימה
פוחתת .לאחר שהרכב יוצא ממתקן שטיפה
לכלי רכב או עובר בשלולית ,לחץ מספר
לחיצות עדינות על דוושת הבלם כדי לייבש
את הבלמים.

בלם מנוע דיזל )אם קיים(
אזהרה
אסור להשתמש בתפקוד  Tow/haulאו
בבלם המנוע בנהיגה בדרך חלקלקה
או בדרך המכוסה בשכבה של קרח ,מפני
שהבלימה המוגברת עלולה לגרום להחלקה
של הגלגלים האחוריים ,הרכב יסתחרר ואתה
עלול לאבד את השליטה על הרכב.

אכיפת בלימה על האצה
אם דוושת ההאצה נתקעה או נתפסה ,הפעלת
לחץ קבוע ואיתן על דוושת הבלם תאט את
הרכב וגם תביא להפחתת הכוח של המנוע.
אם נתקלת במצב זה ,לחץ על דוושת הבלם
ועצור את הרכב בבטחה .העבר את תיבת
ההילוכים למצב חנייה  ,Pהדמם את המנוע
והפעל את בלם החנייה .לאחר מכן בדוק את
דוושת ההאצה לגילוי הפרעות כלשהן .אם
לא נמצאו הפרעות והתופעה נמשכת ,דאג
לגרירת הרכב למתקן מורשה ,מומלץ למוסך
המורשה מטעם דלק מוטורס הקרוב ביותר.

תפקוד זה מגביר את בלימת המנוע
במהירויות מנוע גבוהות כדי לספק בקרה
טובה יותר בנסיעה במורד ולהפחית את
הבלאי והשחיקה של הבלמים ותיבת ההילו־
כים .התפקוד משפר את בלימת המנוע
גם כשגוררים גרור או מובילים מטען כבד.
כדי להפעיל את המערכת או
להפסיק את פעולתה לחץ על
 E171217הלחצן המותקן בלוח המתגים,
סמוך למערכת השמע.

מערכת סיוע לבלמים
המערכת מזהה את ההפעלה המהירה
והבהולה של דוושת הבלם באמצעות מדידת
שיעור הלחיצה על דוושת הבלם .מערכת הסיוע
לבלמים מספקת את כוח הבלימה המרבי
האפשרי כל עוד לוחצים על דוושת הבלם כדי
לקצר את מרחקי העצירה בעצירות חירום.

לבלם המנוע יש שני מצבים  -ידני ואוטומטי.
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בלמים
בלימת מנוע ידנית

תנאי הבלימה

 .1לחץ על הלחצן כדי להפעיל בלימת
מנוע ידנית.
 .2כדי להשיג בלימת מנוע מקסימלית,
הרפה מדוושת ההאצה.
 .3לחץ על דוושת הבלם .תיבת ההילוכים
תשלב הילוכים נמוכים יותר.

•
•
•

בתיבת ההילוכים משולב הילוך לנסיעה
לפנים.
מהירות המנוע גבוהה מ 1,500-סל"ד
לערך.
לא לוחצים על דוושת ההאצה.

אפשר להשתמש בתפקוד זה בשילוב
עם תפקוד  Tow/haulאו עם תפקוד PRS
) (Progressive Range Selectionכדי
להגביר עוד יותר את בלימת המנוע .בתיבת
ההילוכים ישולב הילוך גבוה יותר באופן
אוטומטי כדי למנוע פעולה של המנוע
בתחום האדום של מד הסל"ד .עיין בנושא
תיבת הילוכים אוטומטית )עמוד .(203

הערה :אפשר לשלב בתיבת ההילוכים
הילוכים נמוכים יותר באמצעות תפקוד
 (Progressive Range Selection) PRSאו
באמצעות שילוב הילוכים ידני ,גם ללא לחיצה
על דוושת הבלם.
הערה :אפשר להשתמש בבלימת מנוע ידנית
גם כשמשתמשים בבקרת נסיעת השיוט ,כדי
לשפר את בקרת המהירות במורד.
בלימת מנוע אוטומטית

עצות לנהיגה עם מערכת ABS

 .1כדי להפעיל בלימת מנוע אוטומטית,
לחץ על הלחצן שתי לחיצות.
 .2הרפה מדוושת ההאצה או מדוושת
הבלם .מהירות הנסיעה תישמר בזיכרון
של המערכת.

הערה :כשהמערכת פועלת ,מורגשות פעימות
בדוושת הבלם וייתכן שהמהלך שלה יהיה ארוך
יותר .המשך ללחוץ על דוושת הבלם .ייתכן
שיישמעו רעשים מהמערכת .דבר זה תקין.
המערכת למניעת נעילת גלגלים אינה
מונעת סיכונים הנובעים מהגורמים הבאים:

הערה :המערכת מפעילה את בלם המנוע
באופן אוטומטי ובמידת הצורך משלבת בתיבת
ההילוכים הילוך נמוך יותר ,כדי שלא לחרוג
מהמהירות שנקבעה בפעם האחרונה שבה
הרפית מדוושת ההאצה או מדוושת הבלם.

•
•
•
•

הערה :השתמש בתפקוד זה בנסיעה במורד
ובהובלה של מטען כבד או גרירה.

בלם חניה

פעולת נורית ההתראה
•

•
•

אי שמירת מרחק מהרכב שמלפנים.
רחיפה על שלוליות.
נהיגה מהירה מדי בפניות
נסיעה בכבישים משובשים.

מאירה :כשמפעילים את התפקוד
וכשפעולת המערכת תקינה .עיין בנושא
נוריות התראה וחיוויי התראה )עמוד
.(104
מהבהבת :כשבלם המנוע מנותק בשל
תקלה או כשלא מתקיימים התנאים
לבלימת מנוע.
אינה מאירה :במקרה של תקלה במתג
או בנורית ההתראה.

אזהרה
הקפד תמיד להפעיל היטב את
בלם החנייה ,וודא שידית ההילוכים
במצב ) Pחנייה( .אם לא מפעילים את בלם
החנייה ומעבירים את תיבת ההילוכים למצב
) Pחנייה( עלול הרכב להידרדר והתוצאה
עלולה להיות נזק לרכוש ופציעה .העבר את
מערכת ההצתה למצב מנותק וקח עמך את
המפתח בכל פעם שאתה עוזב את הרכב.

אפשר להפעיל את המערכת בכל עת.
המערכת מתחילה לפעול כשמתקיימים
תנאים לבלימה.
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בלמים
הפעל את בלם החנייה בכל פעם שהרכב
חונה .לחץ על דוושת בלם החנייה כלפי
מטה עד לקצה מהלכה .נורית ההתראה
של הבלמים מאירה בלוח המחוונים מאירה
וממשיכה להאיר עד לשחרור בלם החנייה.

המערכת מקלה על תחילת נסיעה במדרון
וחוסכת את הצורך להשתמש בבלם החנייה.
כשהמערכת פעילה ,הרכב נותר במצב נייח
במדרון במשך שתי שניות עד שלוש שניות
לאחר שמרפים מדוושת הבלם .כך נותר
די זמן להעביר את הרגל מדוושת הבלם
לדוושת ההאצה .הבלמים משוחררים באופן
אוטומטי לאחר שהמנוע מפתח מספיק
כוח כדי למנוע הידרדרות של הרכב במורד
המדרון .המערכת מסייעת בתחילת נסיעה
במעלה )למשל בכבש של חניון ,בצומת
מרומזר או כשמחנים את הרכב בנסיעה
לאחור במעלה מדרון(.

משוך את ידית השחרור המותקנת בצידו
השמאלי-תחתון של לוח המכשירים כדי
לשחרר את בלם החנייה.
אם הרכב חונה במדרון ,או שרתום אליו
גרור ,יש ללחוץ על הדוושה של בלמי
השירות ולהחזיק אותה במצב לחוץ בזמן
שלוחצים על דוושת בלם החנייה .ייתכן
שהרכב ינוע מעט עד שבלם החניה יבלום
את מלוא משקלו .זו תופעה רגילה שאינה
בגדר תקלה .במידת הצורך שוב ולחץ על
דוושת בלמי השירות ,החזק אותה במצב
לחוץ והפעל פעם נוספת את בלם החנייה.
כאשר קיים חשש שהרכב יידרדר חסום
את הגלגלים בסדים .אם בלם החנייה אינו
מסוגל לבלום את מלוא משקל הרכב ,והרכב
אינו נושא משקל יתר ,פנה למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס
כדי שהמערכת תיבדק.

המערכת מופעלת באופן אוטומטי בכל
מדרון שבו עלול הרכב להידרדר לאחור
במידה משמעותית .בכלי רכב שמצוידים
בתיבת הילוכים ידנית ,אפשר לנתק את
התפקוד באמצעות צג המידע .עיין בנושא
תצוגות מידע )עמוד  .(110המערכת
נותרת פעילה או מנותקת ,בהתאם למצב
האחרון שנקבע.
הערה :פעולתה )או אי-פעולתה( של
המערכת אינן מצוינות באמצעות נורית
התראה כלשהי.

מערכת סיוע לזינוק בעלייה

הערה :בכלי רכב שמצוידים בתפקוד Auto
 ,Holdמערכת הסיוע לזינוק בעלייה אינה
זמינה כשתפקוד  Auto Holdפעיל.

אזהרות
מערכת הסיוע לזינוק בעלייה אינה
תחליף לבלם החנייה .בעת עזיבת
הרכב הקפד להפעיל את בלם החנייה
ושלב את תיבת ההילוכים למצב ) Pחנייה,
בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית(
או להילוך ראשון ) ,1בכלי רכב עם תיבת
הילוכים ידנית(.

שימוש במערכת סיוע לזינוק בעלייה
 .1עצור את הרכב עצירה מוחלטת .המשך
ללחוץ על דוושת הבלם ובחר הילוך
מתאים לנסיעה במעלה )למשל :הילוך
ראשון כשחזית הרכב פונה כלפי מעלה
או הילוך אחורי כשחלקו האחורי של
הרכב פונה כלפי מעלה(.
 .2אם החיישנים מגלים שהרכב במדרון,
מערכת הסיוע לזינוק בעלייה מופעלת
באופן אוטומטי.
 .3כשמרפים מדוושת הבלם נותר הרכב
במצב נייח מבלי להידרדר במורד המדרון
במשך כשתיים או שלוש שניות .פרק
הזמן מוארך באופן אוטומטי אם עורכים
הכנות לתחילת נסיעה.

כשמערכת הסיוע לזינוק בעלייה
פועלת חובה להישאר ברכב.
בכל עת ,מוטלת עליך האחריות
להפעלת הרכב ,השגחה על
המערכת והתערבות במקרה הצורך.
אם המנוע פועל בסל"ד גבוה מדי,
או אם מתגלה תקלה במערכת,
המערכת תנותק.
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בלמים
 .4התחל בנסיעה כרגיל .הבלמים ישוחררו
באופן אוטומטי.

הפעלת המערכת וניתוקה
בכלי רכב שמצוידים בתיבת הילוכים ידנית
ובצג מידע ,אפשר להפעיל את התפקוד או
לנתק אותו .עיין בנושא מידע כללי )עמוד
 .(110הקביעה האחרונה נשמרת בזיכרון
וחלה בפעם הבאה שמתניעים את הרכב.
בכלי רכב שאינם מצוידים בתיבת הילוכים
ידנית ובצג מידע ,לא ניתן להפעיל את
המערכת או לנתק אותה .כשמעבירים את
מערכת ההצתה למצב מחובר ,המערכת
מופעלת באופן אוטומטי.
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בקרת אחיזה
עקרון פעולה
המערכת לבקרת אחיזה מסייעת למנוע
סחרור של הגלגלים המונעים ואבדן אחיזה.
אם הרכב מתחיל להחליק ,המערכת
מפעילה את הבלמים בנפרד בכל גלגל
ובמידת הצורך מפחיתה בו-זמנית את
מומנט המנוע .אם הגלגלים מסתחררים
בהאצה על משטחים חלקלקים או לא
מהודקים ,המערכת מפחיתה את מומנט
המנוע כדי להגביר את האחיזה.

E166706

כדי לנתק את המערכת או להפעיל אותה,
היעזר במתג של בקרת האחיזה והיציבות
אשר מותקן בלוח המכשירים.
כשבקרת האחיזה מנותקת ,המתג מואר.
כשמשלבים ברכב מצב של הינע -4גלגלים
נמוך ,בקרת האחיזה מנותקת .בקרת
האחיזה שבה לפעולה מלאה כששבים
ומשלבים ברכב מצב של הינע -2גלגלים.

שימוש בבקרת אחיזה
אזהרה
כשמתגלה תקלה במערכת ,הנורית
של בקרת היציבות והאחיזה מאירה.
ודא שהמערכת של בקרת האחיזה לא
נותקה באופן ידני ,בעזרת מתגי הבקרה של
צג המידע או המתג של המערכת .אם נורית
החיווי של בקרת היציבות עדיין מאירה באופן
קבוע ,דאג שהמערכת תטופל מיד אצל
מתקן מומחה ,מומלץ במוסך מורשה מטעם
דלק מוטורס .הפעלת הרכב כשבקרת
האחיזה מנותקת עלולה להגביר את הסכנה
לאבדן שליטה על הרכב ,התהפכות ,פציעה
ומוות.

נוריות חיווי והודעות מערכת
E225465

הנורית
והאחיזה:

של

בקרת

היציבות

• מאירה לפרק זמן קצר כשמתניעים את
המנוע.
• מהבהבת כשתנאי הדרך מחייבים
התערבות של אחת מהמערכות.
• מאירה אם מתגלה תקלה באחת
מהמערכות.
נורית החיווי לניתוק של בקרת
 E225466היציבות והאחיזה מאירה לפרק
זמן קצר כשמתניעים את המנוע
וממשיכה להאיר כשמנתקים את המערכת
לבקרת אחיזה.

המערכת מופעלת באופן אוטומטי בכל
פעם שמעבירים את מערכת ההצתה למצב
מחובר.
אם הרכב שקע בשלג או בבוץ ,ניתוק של
המערכת עשוי לסייע בחילוץ הרכב משום
שניתן יהיה להעביר את מלוא המומנט של
המנוע לגלגלים הסובבים.
הערה :כשמנתקים את בקרת האחיזה ,בקרת
היציבות ממשיכה לפעול באופן מלא.
הערה :למידע נוסף על המערכות לבקרת
אחיזה ויציבות ,עיין בנושא שימוש בבקרת
יציבות )עמוד .(225

ניתוק המערכת
כשמנתקים את המערכת לבקרת אחיזה או
שבים ומפעילים אותה ,מופיעה בצג המידע
הודעה שמציינת את מצב המערכת.
223

בקרת יציבות
עקרון פעולה

אם מתגלה תקלה במערכות של בקרת
היציבות או בקרת האחיזה ,אתה עשוי
להבחין בתופעות הבאות:

אזהרות

• נורית החיווי של בקרת היציבות והאחיזה
מאירה באופן קבוע.
• המערכות של בקרת היציבות ובקרת
האחיזה אינן משפרות את אחיזת
הגלגלים של הרכב.
• במערכת ההיגוי המסתגל )אם קיימת(
נקבע באופן אוטומטי תפקוד של יחס
היגוי קבוע .עיין בנושא מערכת היגוי
)עמוד .(253
כשהמערכת לבקרת יציבות או המערכת
לבקרת אחיזה מתערבות בשל תנאי
הנסיעה ,אתה עשוי להבחין בתופעות
הבאות:

שינויים שמבוצעים ברכב ,ובכלל זה
שינויים במערכת הבלמים ,התקנה
של גגון מטען לא מקורי ,שינויים במתלים,
במערכת ההיגוי ,במבנה הצמיגים ובמידות
הגלגלים או הצמיגים עלולים לשנות את
מאפייני ההתנהגות של הרכב ולפגוע
פגיעה קשה בביצועים של מערכת בקרת
היציבות האלקטרונית .כמו כן ,התקנה של
רמקולים סטריאופוניים כלשהם עלולה
להפריע לפעולה של מערכת בקרת היציבות
האלקטרונית ולפגוע פגיעה קשה ביעילותה.
רמקולים סטריאופוניים שאינם מקוריים
יש להתקין רחוק ככל האפשר מהחלק
הקדמי של השידה המרכזית ,מהאזור שבין
המושבים הקדמיים ומהמושבים הקדמיים,
כדי לצמצם ככל האפשר סכנה של הפרעות
לחיישנים של בקרת היציבות האלקטרונית.
פגיעה ביעילות הפעולה של מערכת בקרת
היציבות האלקטרונית מגבירה את הסיכון
לאבדן שליטה על הרכב ,התהפכות ,פציעה
ואף מוות.

• הנורית של בקרת היציבות והאחיזה
מהבהבת.
• הרכב מאט.
• הספק המנוע מופחת.
• רעידות בדוושת הבלם.
• יש להפעיל כוח רב מהרגיל כדי ללחוץ
על דוושת הבלם.
• אם תנאי הנסיעה חמורים ולא לוחצים
על דוושת הבלם ,עשויה דוושת הבלם
לנוע כתוצאה מהפעלה של כוחות
בלימה חזקים על ידי המערכת.
במערכת לבקרת יציבות מובנים תפקודים
שונים שנועדו לסייע לך לשלוט על הרכב:

חשוב לזכור שאפילו טכנולוגיה
מתקדמת אינה יכולה לגבור על חוקי
הפיזיקה .תמיד אפשר לאבד שליטה על
הרכב עקב פעולות של הנהג שאינן הולמות
את התנאים .נהיגה פרועה ,בכל תנאי הדרך,
עלולה לגרום לאבדן שליטה על הרכב
ולהגדיל את הסיכון לפציעה או נזק לרכוש.
כשמערכת בקרת היציבות האלקטרונית
מתערבת ומייצבת בפועל את הרכב הדבר
מעיד על כך שלפחות חלק מהצמיגים איבדו
את יכולתם לאחוז בדרך .יכולת הנהג לשלוט
ברכב נפגעה והתוצאה עלולה להיות אבדן
שליטה על הרכב ,התהפכות ,פציעה ואף
מוות .כשמערכת  AdvanceTracמתערבת
ומייצבת בפועל את הרכב ,יש להאט את
מהירות הנסיעה.

בקרת יציבות אלקטרונית
המערכת משפרת את יכולתו של הרכב
למנוע החלקה ,או החלקה צדית ,באמצעות
הפעלה של הבלמים בגלגל אחד בנפרד ,או
במספר גלגלים ,ובמידת הצורך ,באמצעות
הפחתה של הספק המנוע.

המערכת מופעלת באופן אוטומטי בכל
פעם שמעבירים את מערכת ההצתה למצב
מחובר.
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בקרת יציבות
שימוש בבקרת יציבות

בקרת יציבות הגלגול
)(Roll Stability Control

® AdvanceTracעם

המערכת משפרת את יכולתו של הרכב
למנוע התהפכות באמצעות זיהוי תנועת
גלגול של הרכב והשיעור שבו היא משתנה
והפעלה של הבלמים בגלגל אחד בנפרד ,או
במספר גלגלים.

)®Control™ (RSC

המערכת מופעלת באופן אוטומטי בכל
פעם שמעבירים את מערכת ההצתה למצב
מחובר.

) Traction Controlבקרת אחיזה(

את רכיב בקרת האחיזה של המערכת ניתן
לנתק בנפרד .לחץ על לחצן בקרת האחיזה
המותקן בלוח המכשירים.

המערכת משפרת את יכולתו של הרכב
לשמור על אחיזת הגלגלים באמצעות גילוי
של סחרור גלגלים ובקרה שלו .עיין בנושא
שימוש בבקרת אחיזה )עמוד .(223

כשמשלבים בתיבת ההילוכים הילוך לנסיעה
לאחור ) ,(Rהמערכות מנותקות.
כדי לנתק את המערכות או
להפעיל אותן ,היעזר במתג
והיציבות
האחיזה
 E130458בקרת
שמותקן בלוח המכשירים.
את רכיב בקרת האחיזה של המערכת
אפשר לנתק בנפרד.

B

B

אם לא ניתן לנתק את המערכות ,עיין בפרק
העוסק במערכת  MyKeyלקבלת מידע נוסף.

B
A
A

Roll Stability

B

A
E72903

 Aרכב שאינו מצויד בבקרת יציבות
מחליק וסוטה מהמסלול.
 Bברכב שמצויד בבקרת יציבות
נשמרת השליטה על משטח
חלקלק.
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בקרת יציבות
מאפייני מערכת  AdvanceTracעם RSC
)רק בדגמים עם גלגלים אחוריים בודדים )((SRW
נורית בקרת
מערכת בקרת
RSC
פעולות המתג
RSC
יציבות
יציבות

ברירת מחדל
בהתנעה

מאירה בעת
בדיקת נוריות

מופעלת

מופעלת

מופעלת

לחיצה רגעית על
המתג

מאירה

מנותקת

מופעלת

1

מנותקת

לחיצה והחזקה של
המתג לחוץ למשך
יותר מ 5-שניות
במהירות נמוכה
מ 56-קמ"ש

3

מאירה

מנותקת

מנותקת

מנותקת

לחיצה כפולה
)בדגמי טנדר בלבד(

מאירה

מופעלת

1

מופעלת

מופעלת

המתג נלחץ פעם
נוספת אחרי
הפסקת הפעולה

לא מאירה

מופעלת

מופעלת

מופעלת

תיבת ההעברה מו־
עברת למצב 4WD
4
נמוך נעול

מאירה

מנותקת

מנותקת

מנותקת

2

 1מערכת  ESCמופעלת אבל עם רגישות מופחתת בהשוואה לפעולת מערכת מלאה.
 2בקרת האחיזה מופעלת אבל עם רגישות מופחתת בהשוואה לפעולת מערכת מלאה.
 3הנורית מתחילה להבהב למשך  4שניות לאחר כניסה למצב לחיצה והחזקה.
 4כשמשלבים מצב  4WDנמוך נעול מנותקות באופן אוטומטי מערכות  ESC ,RSCו.TSC-
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מערכת

) Terrain Responseאם קיימת(
שימוש בבקרת נסיעה במורד

עקרון פעולה

לחץ על מתג בקרת הנסיעה
בלוח
המותקן
במורד,
 E163957המכשירים ,והרפה ממנו .נורית
חיווי תאיר בלוח המחוונים וצלצול קצר
יישמע בעקבות הפעלת המערכת.

אזהרות
בקרת הנסיעה במורד אינה מסוגלת
לפעול באופן מושלם בכל שטח ובכל
מצב ,כמו למשל בדרך מכוסה בקרח או
מדרון תלול מאוד .מערכת בקרת הנסיעה
במורד היא מערכת עזר לנהג ואינה יכולה
להוות תחליף לכושר השיפוט של הנהג .אי-
ציות לאזהרה זו עלול לגרום לאבדן שליטה
על הרכב ,התנגשות ופציעה קשה.

כדי להגדיל את מהירות הנסיעה במורד,
לחץ על דוושת ההאצה עד להשגת מהירות
הנסיעה המבוקשת .כדי להאט את מהירות
הנסיעה במורד ,לחץ על דוושת הבלם עד
להשגת מהירות הנסיעה הדרושה.

בקרת הנסיעה במורד אינה מספקת
עצירת רכב במהירות אפס )(0
קמ"ש .לאחר עצירת הרכב ,יש להפעיל
את בלם החנייה ו/או להעביר את תיבת
ההילוכים למצב ) Pחנייה( כדי למנוע את
הידרדרות הרכב.

בין אם מאיצים או מאטים ,לאחר השגת
מהירות הנסיעה הרצויה ,הסר את רגליך
מהדוושות ,ומהירות הנסיעה שנבחרה
תישמר.
הערה :ייתכן כי יישמע רעש של משאבת
מערכת  ABSבמהלך פעולת מערכת בקרת
הנסיעה במורד .זהו מאפיין פעולה רגילה של
מערכת  ABSואינו מצביע על בעיה כלשהי.

מערכת בקרת נסיעה במורד מאפשרת
לנהג להגדיר את מהירות הנסיעה של הרכב
ולשמור עליה בעת ירידה במורדות תלולים
על משטחים שונים.

מצבי נסיעה במורד
• במהירויות נסיעה עד  32קמ"ש:
כשלוחצים על מתג בקרת נסיעה במורד
והמערכת פועלת ,נורית בקרת נסיעה
במורד תהבהב.
• במהירויות נסיעה עד  32קמ"ש:
כשלוחצים על מתג בקרת נסיעה במורד
והתנאים אינם מתאימים להפעלת
המערכת ,המערכת תופעל ,הנורית
בלוח המחוונים תאיר באופן קבוע
ובתצוגת המידע תופיע הודעה.
• במהירויות נסיעה העולות על  32קמ"ש:
כשלוחצים על מתג בקרת נסיעה במורד,
המערכת תופעל ,הנורית בלוח המחוונים
לא תאיר ובתצוגת המידע תופיע הודעה.
לפירוט ההודעות בנושא בקרת נסיעה במורד
עיין בנושא הודעות מידע )עמוד .(127

מערכת בקרת הנסיעה במורד מסוגלת
לשמור על מהירות הרכב במהלך נסיעה
במורד בתחום שבין  3קמ"ש לבין  20קמ"ש.
במהירות העולה על  20קמ"ש ,המערכת
ממשיכה לפעול אך לא ניתן להגדיר מהירות
מבוקרת ולשמור עליה.
הפעלת מערכת בקרת נסיעה במורד באופן
רצוף לזמן ממושך מחייבת פעולת קירור.
משך הזמן שניתן להפעיל את המערכת
ברציפות ,ללא קירור ,משתנה על-פי תנאי
הפעולה .המערכת תספק אזהרה מתאימה
במרכז ההודעות וצלצול התרעה יישמע
לפני שהמערכת עומדת להתנתק לצורך
קירור .לאחר הניתוק יהיה עליך להפעיל את
הבלמים לפי הצורך כדי לשמור על מהירות
הנסיעה במורד.
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עזרי חנייה )אם קיימים(
עקרון הפעולה

הערה :כשמשתמשים במפתח  MyKeyלא
ניתן לנתק את המערכת .עיין בנושא עקרון
הפעולה )עמוד .(60

אזהרות

הערה :אם הרכב מצויד בחבילה לגרירת גרור
ומחובר אליו גרור ,תבוטל הפעולה של מערכת
הסיוע בנסיעה לאחור ולא ניתן יהיה להפעיל
אותה באמצעות צג המידע.

למניעת פציעה עליך לקרוא
ולהבין את המגבלות של המערכת
המפורטות בסעיף זה .המערכת משמשת
אך ורק ככלי עזר לגילוי עצמים )בעיקר
עצמים גדולים ונייחים( בזמן נסיעה לאחור
במהירויות חנייה .עצמים מסוימים שפני
השטח שלהם סופגים גלים אולטרה-
סוניים ,מערכות לסיוע בחנייה של כלי רכב
בסביבה ,מערכות לבקרת תנועה ,תאורה
פלואורסצנטית ,תנאי מזג אוויר גרועים,
בלמי אוויר ומנועים חיצוניים או מניפות
עלולים לפגוע בפעולתה של המערכת.
התוצאה עלולה להיות ביצועים גרועים או
התראות שווא.

המערכת מזהירה את הנהג מפני מכשולים
בטווח מסוים מאזור הפגוש .המערכת
מופעלת באופן אוטומטי ברגע שמעבירים
את מערכת ההצתה למצב מחובר.
כשמופקת התראה ,עצמת הקול של
הרדיו מופחתת לרמה שנקבעה מראש.
בתום ההתראה שב הרדיו לפעול בעצמה
הקודמת.
ניתן להפעיל את המערכת או
לנתק אותה בלחיצה על לחצן
 E139213הסיוע בחנייה .אם הרכב אינו
מצויד בלחצן סיוע בחנייה ,אפשר לנתק את
המערכת בעזרת התפריט שבצג המידע או
באמצעות הודעה קופצת שמופיעה ברגע
שמשלבים בתיבת ההילוכים הילוך לנסיעה
לאחור .עיין בנושא מידע כללי )עמוד .(110

למניעת פציעה יש לנהוג במשנה
זהירות כשנוסעים לאחור ,אפילו
כאשר נעזרים במערכת.
המערכת אינה יכולה למנוע
פגיעה בחפצים קטנים או בעצמים
הנמצאים בתנועה .המערכת מיועדת למנוע
נזק לרכב ולשם כך היא מסייעת לנהג לגלות
עצמים גדולים ונייחים .המערכת עלולה
שלא לגלות חפצים קטנים ,במיוחד אם הם
סמוכים לקרקע.

אם מתגלה תקלה במערכת ,מופיעה הודעת
התראה בצג המידע ולא ניתן להפעיל את
המערכת באמצעות ההודעה הקופצת .עיין
בנושא הודעות מידע )עמוד .(127

התקנת אביזרים בחלקו האחורי
של הרכב ,דוגמת וו גרירה ,מנשא
לאופניים או מנשא לגלשן גלים ,עלולה
לצמצם את טווח הגילוי הרגיל של המערכת
או לגרום להתראות שווא.

מערכת לסיוע בנסיעה לאחור
החיישנים האחוריים פעילים רק כשתיבת
ההילוכים במצב ) Rנסיעה לאחור( .כשהרכב
מתקרב למכשול ,קצב ההשמעה של
ההתראה הקולית גובר .כשמתקרבים
למרחק של פחות מ 30-ס"מ מהמכשול,
מושמעת התראה רציפה .אם מתגלה עצם
נייח או מתרחק במרחק של יותר מ 30-ס"מ
מצידי הרכב ,מושמע צליל במשך שלוש
שניות בלבד .כשהמערכת תגלה שהעצם
מתקרב ,יושמע שוב צליל התראה.

הערה :הקפד לפנות מהחיישנים המותקנים
בפגוש או בחזית הרכב שלג ,קרח ולכלוך
שמצטברים עליהם .כשהחיישנים מוסתרים,
פעולת המערכת עלולה להיות פחות מדויקת.
אל תנקה את החיישנים בכלים חדים.
הערה :אם אזור הפגוש האחורי או חזית
הרכב נפגע בתאונה ,התעקם או התעוות ,עלול
טווח הגילוי של המערכת להשתנות .המערכת
עלולה לטעות במדידת המרחק או להפיק
התראות שווא.
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עזרי חנייה )אם קיימים(
חיווי מרחק מהמכשול
)אם קיים(
המערכת מציגה בצג חיווי מרחק מהמכשול.
עיין בנושא מצלמת נסיעה לאחור )עמוד
.(229

מצלמת נסיעה לאחור
)אם קיימת(
אזהרות
מערכת המצלמה היא התקן עזר
לסיוע בנסיעה לאחור אבל היא עדיין
מחייבת את הנהג להשתמש בה בשילוב עם
המראה הפנימית ועם מראות הצד ,לקבלת
כיסוי מרבי של שדה הראייה.

E231381

אזור כיסוי של עד  1.8מטר מהפגוש האחורי.
מהפינות הקיצוניות של הפגוש ,אזור הכיסוי
קטן יותר.

ייתכן כי עצמים הממוקמים קרוב
לאחת מפינות הפגוש או מתחת
לגובה הפגוש לא יוצגו על-ידי המצלמה
בגלל הכיסוי המוגבל של מערכת המצלמה.

המערכת מגלה עצמים מסוימים כשתיבת
ההילוכים במצב ) Rנסיעה לאחור(:

סע לאחור לאט ככל האפשר ,מכיוון
שככל שהמהירות גבוהה יותר ,הזמן
שיעמוד לרשותך כדי להגיב ולעצור את
הרכב מתקצר.

• אם הרכב מתקרב לעצם נייח במהירות
של  5קמ"ש לכל היותר.
• אם הרכב במצב נייח אך עצם כלשהו
מתקרב לחלקו האחורי של הרכב
במהירות של  5קמ"ש לכל היותר.
• אם הרכב נע במהירות של  5קמ"ש
לכל היותר ועצם כלשהו מתקרב לחלקו
האחורי של הרכב במהירות של  5קמ"ש
לכל היותר.
המערכת מספקת התראות קוליות רק
כשהרכב בתנועה ,או כשהרכב במצב נייח
ומתגלה מכשול במרחק של פחות מ30-
ס"מ מהפגוש.

פעל בזהירות כשהדלת האחורית
של ארגז המטען פתוחה .כשהדלת
האחורית של ארגז המטען פתוחה ,המצלמה
אינה במקומה הרגיל וייתכן שהתמונה לא
תהיה מדויקת .כל קווי העזר אינם מופיעים
כשהדלת האחורית של ארגז המטען פתוחה
)בחלק מכלי הרכב ,ייתכן שקווי העזר אינם
מופיעים(.
פעל בזהירות במהלך הפעלה
או ניתוק של תפקודי המצלמה
כשתיבת ההילוכים במצב ) Pחנייה( .ודא
שהרכב אינו נע.
כשמעבירים את ידית בורר ההילוכים למצב
) Rנסיעה לאחור( ,מציגה מצלמת מבט
לאחור את הנעשה מאחורי הרכב.
במהלך ההפעלה מופיעים בתצוגה קווי עזר
שמייצגים את מסלול הנסיעה של הרכב ואת
העצמים הסמוכים לחלקו האחורי של הרכב.
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עזרי חנייה )אם קיימים(
הערה :במהלך גרירה ,מערכת המצלמה
תראה רק את מה שנגרר מאחורי הרכב.
ייתכן שבמצב זה היא לא תספק כיסוי מספק
לנסיעה לאחור כפי שבדרך כלל היא מספקת
בפעולה רגילה וייתכן שעצמים שונים לא ייראו
מאחור .בחלק מכלי הרכב ,ייתכן שקווי העזר
ייעלמו כשמחבר גרירת הגרור מחובר.
ייתכן שפעולת המצלמה לא תהיה תקינה
בתנאים הבאים:
• בשעות החשיכה או במקומות אפלים,
אם פנסי הנסיעה לאחור אינם פועלים.
• אם עדשת המצלמה מכוסה בבוץ,
טיפות מים או לכלוך .נקה את העדשה
במטלית רכה שאינה מותירה סיבים
ותכשיר ניקוי שאינו מכיל חומרים
שוחקים.
• אם החלק האחורי של הרכב נפגע או
נגרם לו נזק והמצלמה אינה מותקנת
במקומה הרגיל.

מצלמת הנסיעה לאחור ממוקמת על הדלת
האחורית של הארגז.

שימוש במערכת המצלמה לנסיעה
לאחור
המערכת ממחישה את הנעשה מאחורי
הרכב בעזרת קווי עזר משלושה סוגים:
• קווי עזר פעילים :מציינים את נתיב
הנסיעה המשוער של הרכב בנסיעה
לאחור.
• קווי עזר קבועים :מציינים את מסלול
הנסיעה של הרכב בפועל בנסיעה לאחור
במסלול ישר .קווי עזר אלה יכולים לסייע
בנסיעה לאחור אל מקום חנייה או
ביישור הרכב ביחס לעצם אחר מאחור.
• קו מרכז הרכב :מסייע ליישר את מרכז
הרכב ביחס לעצם )דוגמת גרור(.
הערה :כשתיבת ההילוכים במצב ) Rנסיעה
לאחור( והדלת האחורית של ארגז המטען
פתוחה ,לא מוצג אף תפקוד של המצלמה
לנסיעה לאחור.

קווי עזר וקו מרכז הרכב
הערה :קווי עזר פעילים וקווי עזר קבועים
זמינים רק כשתיבת ההילוכים במצב ) Rנסיעה
לאחור(.
הערה :קו מרכז הרכב זמין רק כשמוצגים קווי
עזר פעילים או קווי עזר קבועים.
הערה :בחלק מכלי הרכב ,ייתכן שקווי העזר
אינם מופיעים.

הערה :אם התמונה אינה נעלמת כשתיבת
ההילוכים אינה במצב ) Rנסיעה לאחור(
ומהירות הנסיעה גבוהה מ 5-קמ"ש ,דאג
שהמערכת תיבדק אצל מתקן מומחה ,מומלץ
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
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עזרי חנייה )אם קיימים(
נקוט תמיד בכל אמצעי הזהירות בזמן נסיעה
לאחור .עצמים הנמצאים באזור האדום הם
הקרובים ביותר לרכבך ועצמים באזור הירוק
רחוקים יותר .העצמים מתקרבים לרכבך
כשהם עוברים מהאזור הירוק לאזור הצהוב
או לאזור האדום .השתמש במראות הצד
ובמראה הפנימית כדי לכסות טוב יותר את
שני צדי הרכב ואת הצד האחורי.

חיווי מרחק מהמכשול

A
B
C
D
E
F

קווי עזר פעילים
קו מרכז הרכב
קו עזר קבוע :אזור ירוק
קו עזר קבוע :אזור צהוב
קו עזר קבוע :אזור אדום
פגוש אחורי

E190459

המערכת מפיקה תמונה של הרכב ושל
אזורי החישה .כשהחיישנים של המערכת
לסיוע בחנייה מגלים עצם באזור הכיסוי,
האזורים מודגשים בירוק ,צהוב ואדום.

קווי עזר קבועים מופיעים תמיד בתצוגה ,אך
קווי העזר הפעילים מופיעים רק כשמסובבים
את גלגל ההגה .כדי להשתמש בקווי העזר
הפעילים ,סובב את גלגל ההגה כך שקווי
העזר יפנו בכיוון המסלול הרצוי .אם משנים
את כיוון הסיבוב של גלגל ההגה בזמן נסיעה
לאחור ,ייתכן שהרכב יחרוג מהמסלול הרצוי.

השהיית מצלמת מבט לאחור
ניתן להגדיר שתפקוד זה יהיה פעיל ) (ONאו
מנותק ).(OFF

קווי העזר הפעילים נעלמים ומופיעים
בהתאם למיקום גלגל ההגה .קווי העזר
הפעילים אינם מוצגים כשגלגלי הרכב פונים
היישר לפנים.
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עזרי חנייה )אם קיימים(
כשמעבירים את ידית בורר ההילוכים ממצב
) Rנסיעה לאחור( למצב אחר כלשהו )מלבד
 - Pחנייה( ,התמונה של מצלמת מבט
לאחור ממשיכה להופיע בצג עד אשר:
•
•
•

•
•

מהירות הנסיעה עולה במידה מספקת.
מעבירים את ידית בורר ההילוכים למצב
חנייה ).(P
מפעילים את בלם החנייה )בכלי רכב עם
תיבת הילוכים ידנית(.

תצוגות המצלמה

מצלמת  360מעלות
)אם קיימת(

E205884

אזהרות

כשתיבת ההילוכים במצב של נסיעה
לאחור ) ,(Rמוצגות רק תמונות מהמצלמות
האחוריות .כשמעבירים את תיבת ההילוכים
למצב של נסיעה לאחור ) ,(Rמופיעה בצג
באופן אוטומטי התמונה של מצלמת
הנסיעה לאחור.

בשל תחום הצילום המוגבל של
מערכת המצלמה ,ייתכן שעצמים
שנמצאים קרוב לאחת מפינות הפגוש ,או
מתחת לפגוש ,לא יופיעו בצג.

תצוגות מצלמה מתקדמות )אם
התפקוד קיים(

כשמפעילים את תפקודי המצלמה
או מפסיקים את פעולתם בזמן
שתיבת ההילוכים אינה במצב חנייה ) (Pיש
לפעול בזהירות רבה .הקפד לוודא שהרכב
אינו נע.

בכלי רכב עם תפקודים
E233726
מסוימים ,ייתכן שהמערכת
מצלמה
תצוגות
תציע
נוספות .כדי לפתוח את התפריט של
תצוגות המצלמה ,לחץ על הסמל הקטן
של המצלמה שמופיע בפינה השמאלית-
העליונה של הצג.

הערה :כשהרכב בתנועה אטית ,המערכת של
מצלמת  360מעלות מפסיקה לפעול  -אלא
אם תיבת ההילוכים במצב של נסיעה לאחור
).(R
המערכת של מצלמת  360מעלות כוללת
מצלמות בחזית הרכב ,מצדיו ובחלקו
האחורי .המערכת:

•

לחצן המצלמה מותקן בלוח
המכשירים ומסייע לעבור בין
התצוגות השונות של המצלמה.

כשתיבת ההילוכים במצבים חנייה ),(P
סרק ) (Nאו נסיעה לפנים ) ,(Dמוצגות רק
תמונות מהמצלמות הקדמיות .לחץ על
לחצן המצלמה כדי להציג בצג את התמונה
מהמצלמה הקדמית.

גם בכלי רכב שמצוידים במערכת
של מצלמת  360מעלות ,הנהג
עדיין נדרש להשתמש בה בשילוב עם מבט
החוצה דרך החלונות ,ועליו להביט במראה
הפנימית ובמראות החיצוניות כדי להבטיח
שדה ראייה מרבי.

•

מציגה תמונה במבט על של האזור
מחוץ לרכב ,ובכלל זה שטחים מתים.
מציגה את סביבת הרכב בתמרוני חנייה,
למשל כדי:
• לוודא שהרכב ניצב במרכז מקום
החנייה.
• לאתר מכשולים סמוך לרכב.
• להחנות את הרכב במקביל למדרכה.

מציגה תמונה של האזור הנמצא בדיוק
מול חזית הרכב או מאחוריו.
מציגה תמונה של התעבורה הצולבת
לפני הרכב ומאחוריו.
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עזרי חנייה )אם קיימים(
כשתיבת ההילוכים במצבים חנייה ),(P
סרק ) (Nאו נסיעה לפנים ) ,(Dאפשר לגשת
לתצוגות הבאות של המצלמה בלחיצה על
לחצן המצלמה:

קווי רוחב המראות

• מבט לפנים  + 360תצוגה רגילה:
כוללת תצוגה רגילה של מבט לפנים
לצד תצוגת מצלמה ב 360-מעלות.
• תצוגה רגילה של מבט לפנים :מוצגת
תמונה של האזור הנמצא בדיוק מול
חזית הרכב.
• תצוגה מפוצלת של מבט לפנים:
מוצגת תמונה מורחבת של האזור שמול
חזית הרכב בעזרת המצלמות שבחזית
הרכב ומצדיו.
כשתיבת ההילוכים במצב של נסיעה לאחור
) ,(Rאפשר לגשת לתצוגות הבאות של
המצלמה:
•

•
•

•

•
•

E184448

קווי רוחב המראות מצוינים בקווים צהובים
מקווקווים שנמתחים במקביל לרכב .הם
מציינים על הקרקע את מיקום המראות
המורחבות במלואן.
מצלמת מבט לפנים

מבט לאחור  + 360תצוגה רגילה:
כוללת תצוגה רגילה של מבט לאחור
לצד תצוגת מצלמה בזווית של 360
מעלות .לחץ על לחצן הזום ) (+כדי
לעבור במהירות ממסך זה לתצוגה
הרגילה של מבט לאחור.
תצוגה רגילה של מבט לאחור :מוצגת
תמונה של האזור הנמצא בדיוק מול
חלקו האחורי של הרכב.
תצוגה מפוצלת של מבט לאחור:
מוצגת תמונה מורחבת של האזור
שמול חלקו האחורי של הרכב בעזרת
המצלמות שבחלקו האחורי של הרכב
ומצדיו.
מבט עילי אחורי :מוצגת תמונה של
ארגז המטען .תצוגה זו יכולה לסייע
בנסיעה לאחור כדי ליישר את הרכב
ולרתום גרור באמצעות צלחת ריתום או
רתם דמוי צוואר אווז.
מבט עזר :מוצגת תמונה מחלקו
האחורי של הגרור בנסיעה לאחור.
מבט לאחור עם גרור בתוספת קווי
עזר :מוצגת תמונה של חלקו האחורי
של הרכב בעזרת מצלמות הצד ,כדי
לסייע בנסיעה לאחור עם גרור .היעזר
בחצים שבתחתית המסך כדי לכוון את
מיקום מצלמות הצד.

אזהרה
גם אם הרכב מצויד במצלמת מבט
לפנים ,על הנהג להשתמש בה
בשילוב עם מבט אל מחוץ לרכב.

E184044
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עזרי חנייה )אם קיימים(
מצלמת פנס בלימה עילי
)אם קיימת(

מצלמת הווידאו של המבט לפנים ,אשר
מותקנת בשבכה הקדמית ,מציגה תמונת
וידאו של האזור שלפני חזית הרכב .היא
מסייעת לנהג בנסיעה אטית לפנים .כדי
להשתמש במערכת של מצלמת מבט
לפנים ,שלב בתיבת ההילוכים מצב כלשהו
)מלבד נסיעה לאחור  .(R -לחץ על לחצן
הפעלת המצלמה והתמונה תופיע בצג.
האזור המוצג בפועל במסך עשוי להשתנות
בהתאם לכיוון הרכב ו/או תנאי הדרך.

מצלמת צד
E231402

המערכת של מצלמת פנס הבלימה העילי
היא גרסה של מצלמת הנסיעה לאחור אשר
מותקנת בפנס הבלימה העילי .היא תוכננה
להציג את התכולה של ארגז המטען או
לסייע בנסיעה לאחור על מנת להציב את
הרכב בצורה ישרה ולרתום גרור באמצעות
צלחת ריתום או רתם דמוי צוואר אווז.
מצלמת פנס הבלימה העילי לא נועדה
לשמש כתחליף למצלמת הנסיעה לאחור.

E231401

המצלמה של מבט הצד ,אשר מותקנת
במראה החיצונית ,מציגה תמונת וידאו של
האזור שמצדי הרכב במסגרת מבט לפנים
 + 360תצוגה רגילה ומבט לאחור + 360
תצוגה רגילה .היא מסייעת להחנות את
הרכב בנסיעה לפנים או בנסיעה לאחור.
הערה :פעל בזהירות רבה במהלך שימוש
במבט  360כאשר אחת הדלתות אינה סגורה
היטב .כשאחת הדלתות אינה סגורה היטב,
המצלמה אינה נמצאת במקומה הרגיל
ותמונת הווידאו עלולה שלא להיות מדויקת.

E233763

התצוגה של מצלמת פנס הבלימה העילי
כוללת קו עזר שמציין את מרכז הרכב.
לתצוגה זו ניתן להגיע רק כשבתיבת
ההילוכים משולב הילוך לנסיעה לאחור ).(R
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עזרי חנייה )אם קיימים(
מצלמת עזר )אם קיימת(
הערה :מצלמת העזר פועלת עם גרורים
באורך של עד  15מ'.
כדי להגיע לתצוגה של מצלמת
 E233727העזר ,לחץ על הלחצן שבמסך
כשתיבת ההילוכים במצב של
נסיעה לאחור ).(R
המערכת של מצלמת העזר היא גרסה
של מצלמת הנסיעה לאחור אשר כוללת
מצלמה עם מגבר מובנה .היא תוכננה להציג
תמונה של מבט לאחור מחלקו האחורי של
הגרור בזמן נסיעה לאחור .מצלמת העזר לא
נועדה לשמש כתחליף למצלמת הנסיעה
לאחור.
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בקרת מהירות נסיעת שיוט )אם קיימת(
הפעלת המערכת לבקרת מהירות
נסיעת שיוט

עקרון פעולה
בקרת מהירות נסיעת השיוט מאפשרת
לשמור על מהירות נסיעה קבועה מבלי
ללחוץ על דוושת ההאצה .ניתן להשתמש
בבקרת מהירות נסיעת השיוט כשמהירות
הנסיעה גבוהה מ 30-קמ"ש.

לחץ על הלחצן  ONוהרפה ממנו.
החיווי יופיע בלוח המחוונים.
E71340

קביעת מהירות נסיעת שיוט

שימוש במערכת לבקרת
מהירות נסיעת שיוט

 .1האץ למהירות המבוקשת.
 .2לחץ על הלחצן  SET+והרפה ממנו.
 .3הרפה מדוושת ההאצה.
הצבע של החיווי ישתנה בלוח המחוונים.

אסור להשתמש במערכת לבקרת
נסיעת שיוט בזמן נסיעה בדרך בה
עומס התעבורה גבוה ,בדרכים מתפתלות
או כשפני הדרך חלקלקים .אחרת התוצאה
עלולה להיות אבדן שליטה על הרכב ,פציעה
קשה ואף מוות.

שינוי המהירות שנקבעה

אזהרות

הערה :אם מאיצים בלחיצה על דוושת
ההאצה ,המהירות שנקבעה לא תשתנה.
ברגע שמרפים מדוושת ההאצה ,תרד מהירות
הנסיעה עד שהרכב יגיע למהירות שנקבעה.
• לחץ על הלחצן  SET+או על הלחצן
 SETוהרפה ממנו .כשבוחרים שבצגהמידע יוצגו יחידות של קמ"ש ,המהירות
שנקבעה משתנה בצעדים של כ2-
קמ"ש .כשבוחרים שבצג המידע יוצגו
יחידות של מיילים לשעה ,המהירות
שנקבעה משתנה בצעדים של כ1-
מייל/שעה.
• לחץ על דוושת ההאצה או על דוושת
הבלם עד שהרכב יגיע למהירות הרצויה.
לחץ על הלחצן  SET+והרפה ממנו.
• לחץ על הלחצן  SET+או על הלחצן
 SETלחיצה ממושכת .הרפה מהלחצןכשהרכב יגיע למהירות הרצויה.
הפסקת בקרת מהירות נסיעת השיוט

במהלך נסיעה במורד ,מהירות
הנסיעה עלולה לעלות אל מעבר
למהירות שנקבעה .המערכת אינה מפעילה
את הבלמים ,אלא מציגה התראות בלבד.
התוצאה של אי ציות להתראות עלולה
להיות פציעה קשה ואף מוות.
הערה :בקרת מהירות נסיעת השיוט מנותקת
אם מהירות הנסיעה יורדת ביותר מ 16-קמ"ש
מהמהירות שנקבעה במהלך נסיעה במעלה.

לחץ על הלחצן  CNCLאו גע קלות בדוושת
הבלם .המהירות שנקבעה לא תימחק
מהזיכרון.
חזרה למהירות השמורה
לחץ על הלחצן  RSMוהרפה ממנו.

E191329

מתגי בקרת מהירות נסיעת השיוט נמצאים
על גלגל ההגה.
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בקרת מהירות נסיעת שיוט )אם קיימת(
ניתוק בקרת נסיעת שיוט

אזהרות

כשהמערכת במצב של מוכנות לפעולה,
לחץ על לחצן  OFFוהרפה ממנו או העבר
את מערכת ההצתה למצב מנותק.

אין להשתמש במערכת המסתגלת
לבקרת נסיעת שיוט כשגוררים גרור
שמצויד בבלמים .רכיב הבלימה האוטומטית
של המערכת המסתגלת לבקרת נסיעת
שיוט אינו מפעיל את בלמי הגרור .שימוש
במערכת המסתגלת לבקרת נסיעת שיוט
כשגוררים גרור המצויד בבלמים עלול להוביל
לאבדן שליטה על הרכב ופציעה קשה.

הערה :בעקבות ניתוק המערכת נמחקת
מהזיכרון המהירות שנקבעה בו.

שימוש בבקרת נסיעת שיוט
מסתגלת )אם קיימת(

אסור להשתמש בצמיגים במידות
שונות מהמומלץ על ידינו אחרת
פעולתה התקינה של המערכת עלולה
להיפגע .אם לא פועלים על פי הנחיה זו
התוצאה עלולה להיות אבדן שליטה על
הרכב ופציעה קשה.

אזהרות
הקפד לשים לב תמיד לשינויים
בתנאי הנסיעה ,במיוחד כאשר אתה
משתמש בבקרת נסיעת השיוט המסתגלת.
המערכת אינה פוטרת אותך מהצורך לשמור
על דריכות ולהקדיש את מלוא תשומת הלב
לנהיגה .חוסר תשומת לב לנעשה בדרך
עלול לגרום להתנגשות ,לפגיעה גופנית
קשה או מוות.

הערה :באחריותך לשמור על דריכות ,לנהוג
בבטחה ולשלוט ברכב בכל עת.
מערכת זו מתוכננת לכוונן את מהירות
הנסיעה שלך באופן אוטומטי כדי לשמור
על מרחק הביטחון הדרוש ,בינך לבין כלי
הרכב שלפניך ,הנוסע באותו נתיב .הנהג יכול
לבחור באחד מבין ארבעה מרווחי ביטחון.

המערכת המסתגלת לבקרת נסיעת
שיוט אינה מערכת אזהרה או
הימנעות מהתנגשויות.
לבקרת
המסתגלת
המערכת
נסיעת שיוט אינה יכולה לגלות כלי
רכב נייחים או כלי רכב הנוסעים במהירות
הנמוכה מ 10-קמ"ש.
המערכת המסתגלת לבקרת נסיעת
שיוט אינה יכולה לגלות הולכי רגל או
גופים שונים בכביש.
המערכת המסתגלת לבקרת נסיעת
שיוט אינה יכולה לגלות כלי רכב
הבאים מולך באותו נתיב.
אסור להשתמש במערכת המסתגלת
לבקרת נסיעת שיוט בזמן נסיעה
בדרך בה עומס התעבורה גבוה ,בדרכים
מתפתלות או כשפני הדרך חלקלקים.
אחרת התוצאה עלולה להיות אבדן שליטה
על הרכב ,פציעה קשה ואף מוות.

בקרי ההפעלה של המערכת ממוקמים על
גלגל ההגה.

הפעלת המערכת
לחץ על הלחצן  ONוהרפה ממנו.

אסור להשתמש במערכת המסתגלת
לבקרת נסיעת שיוט כשמותקן על
הרכב להב לפינוי שלג.

E144529
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בצג המידע תופיע נורית החיווי
האפורה.

בקרת מהירות נסיעת שיוט )אם קיימת(
נסיעה אחרי רכב אחר
אזהרות
כאשר אתה נוסע אחרי כלי רכב אחר
הנוסע לפניך ,הרכב לא יאט באופן
אוטומטי עד לעצירה מוחלטת וכן לא ניתן
להבטיח שהוא יאט במהירות מספקת כדי
למנוע תאונה ללא התערבות הנהג .במידת
הצורך ,הפעל את הבלמים .אחרת התוצאה
עלולה להיות אבדן שליטה על הרכב ,פציעה
קשה ואף מוות.

E233874

כן יופיעו מרווח הביטחון הנוכחי והחיווי .SET
קביעת מהירות
.1
.2
.3
.4

המערכת המסתגלת לבקרת נסיעת
שיוט רק מזהירה את הנהג לגבי כלי
רכב שהתגלו על-ידי חיישן הרדאר .במקרים
מסוימים ייתכן שהמערכת לא תתריע ,או
תתריע באיחור .במידת הצורך ,הפעל את
הבלמים .אחרת התוצאה עלולה להיות אבדן
שליטה על הרכב ,פציעה קשה ואף מוות.

האץ למהירות המבוקשת.
לחץ על לחצן  SET+והרפה ממנו.
מהירות הנסיעה תישמר בזיכרון.
בצג המידע יופיעו נורית חיווי ירוקה,
מרחק הביטחון הנוכחי שנקבע ומהירות
הנסיעה המבוקשת.
הרפה מדוושת ההאצה.

הערה :כשהמערכת המסתגלת לבקרת
נסיעת שיוט פועלת ,אתה עשוי לשמוע את
קולות הפעולה של הבלמים.
כשרכב שלפניך נכנס לנתיב הנסיעה שלך
או אם רכב אטי יותר נמצא לפניך בנתיב
הנסיעה ,מהירות הנסיעה תותאם באופן
אוטומטי כדי לשמור על מרחק הביטחון
שנקבע .ניתן לכוונן את מרווח הביטחון הרצוי.
חיווי הרכב מלפנים מואר.

E233874

המערכת תשמור על מרחק קבוע בינך לבין
הרכב שלפניך עד אשר:

 .5כשמתגלה רכב מלפנים מואר תרשים
הרכב מלפנים.
הערה :כשבקרת נסיעת השיוט המסתגלת
פעילה ,ייתכן שהמהירות שנקבעה ,המוצגת
בצג המידע ,תהיה שונה מעט מהמהירות
המוצגת במד המהירות.

• הרכב שמלפנים יאיץ למהירות העולה
על המהירות שנקבעה.
• הרכב שמלפנים מפנה את נתיב הנסיעה
שלך.
• מהירות הנסיעה יורדת אל מתחת ל20-
קמ"ש.
• אתה קובע מרחק ביטחון חדש.
המערכת מפעילה את הבלמים כדי להאט
את הרכב ולשמור על מרחק ביטחון
מתאים מהרכב שמלפנים .עצמת הבלימה
המרבית המופעלת על-ידי המערכת היא
מוגבלת .באפשרותך להגדיל את עצמת
הבלימה על-ידי לחיצה על דוושת הבלם.
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בקרת מהירות נסיעת שיוט )אם קיימת(
לחץ על לחצן מרווח הביטחון כדי להקטין
או להגדיל את מרחק הביטחון בין רכבך לבין
הרכב שמלפנים.

אם המערכת חוזה שעצמת הבלימה
המרבית שלה אינה מספיקה ,מושמע
צליל התרעה תוך כדי פעולת הבלימה של
המערכת .פעולות אלה מלוות גם בתצוגה
עילית  -על שמשת החלון הקדמי יאיר פס
אזהרה אדום .עליך לפעול מיד כדי להאט
את הרכב או לעצור אותו.
כדי לסייע בעקיפה ,המערכת עשויה להאיץ
קלות את הרכב ,לפרק זמן קצר ,כאשר
אתה מפעיל את מהבהב הפנייה השמאלי
בנסיעה אחרי רכב אחר.

קביעת מרחק הביטחון

E233874

הערה :באחריותך לבחור מרחק ביטחון
שהולם את תנאי הנהיגה.

הפסים בתרשים מציינים את מרווח הביטחון
שנבחר .אפשר לבחור מבין ארבע קביעות
של מרחק ביטחון.
הערה :כשבוחרים בתפקוד  ,Tow/haulמרווח
הביטחון גדל מעט.

E183739

 Aמרחק קצר יותר.
 Bמרחק ארוך יותר.
קביעות מרחק הביטחון של המערכת המסתגלת לבקרת נסיעת שיוט
המהירות
שנקבעה
)קמ"ש(

מספר הפסים מרחק הביטחון מרחק הביטחון
במטרים
בשניות
שמופיעים
בתרשים

התנהגות
דינאמית

100

1

1.2

34

ספורטיבית

100

2

1.6

45

רגילה

100

3

1.8

50

רגילה

100

4

2.2

67

נוחה
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בקרת מהירות נסיעת שיוט )אם קיימת(
בכל פעם שמתניעים את הרכב ,המערכת
בוחרת במרווח הביטחון האחרון שנקבע.

המערכת עשויה להפעיל את הבלמים
כדי להאט את הרכב למהירות החדשה
שנקבעה .כל הזמן שהמערכת פעילה,
המהירות שנקבעה תוצג באופן קבוע במרכז
ההודעות.

הפסקת הפעולה של המערכת
לחץ על דוושת הבלם או לחץ על לחצן
 .CNCLהמהירות האחרונה שנקבעה תוצג
באפור ולא תימחק מהזיכרון.

חזרה למהירות שנקבעה
הערה :יש להשתמש בתפקוד החזרה
למהירות הנסיעה שנקבעה רק כאשר הנהג
מודע למהירות שנקבעה והוא אכן מתכוון
לחזור אליה.

עקיפת פעולת המערכת
אזהרה
כשלוחצים על דוושת ההאצה
שנקבעה,
מהמהירות
וחורגים
המערכת אינה מפעילה את הבלמים באופן
אוטומטי כדי לשמור על מרחק הביטחון
שנקבע מהרכב שמלפנים.

לחץ על לחצן  RESוהרפה ממנו .המערכת
תשוב לשמור על מהירות הנסיעה שנקבעה
קודם לכן .כל הזמן שהמערכת פעילה,
המהירות שנקבעה תוצג באופן קבוע במרכז
ההודעות.

כשלוחצים על דוושת ההאצה ,אפשר לחרוג
ממהירות הנסיעה ומרחק הביטחון שנקבעו.
E144529

ביטול אוטומטי במצב של מהירות
נסיעה נמוכה

כשהמערכת פועלת ,החיווי הירוק
מואר.

המערכת אינה פועלת במהירות נמוכה
מ 20-קמ"ש .לאחר שמהירות הרכב יורדת
אל מתחת לערך זה ,אות התרעה קולי
יישמע והבלימה האוטומטית תשתחרר.

פעולת המערכת תחודש לאחר שמרפים
מדוושת ההאצה .מהירות הנסיעה תרד
לערך שנקבע ,או למהירות נמוכה יותר אם
נוסעים אחרי רכב אטי יותר.

שימוש בסביבה הררית וגרירת גרור
הערה :אם המערכת מפעילה את הבלמים
במשך פרק זמן ארוך ,מושמע צליל התראה
ופעולת המערכת נפסקת .זאת כדי שהבלמים
יוכלו להתקרר .לאחר שהבלמים התקררו ,שבה
המערכת לפעול כרגיל.

שינוי המהירות שנקבעה
•
•

•

•

האץ או בלום למהירות הרצויה ,ולאחר
מכן לחץ על הלחצן  SET+והרפה ממנו.
לחץ לחיצה ממושכת על לחצן  SET+או
על לחצן  ,SET-עד שהמהירות הרצויה
תופיע בצג המידע .מהירות הנסיעה
תשתנה בהדרגה עד שתגיע למהירות
שנבחרה.
לחץ על לחצן  SET+או על לחצן
 SETוהרפה ממנו .בעקבות כל לחיצהעל הלחצן תשתנה מהירות הנסיעה
שנקבעה בכ 1-קמ"ש.
לחץ לחיצה ממושכת על לחצן  SET+או
על לחצן  SET-כדי לשנות את מהירות
הנסיעה שנקבעה בצעדים של כ5-
מיילים לשעה או  10קמ"ש.

הערה :כשגוררים גרור ומשתמשים במערכת
המסתגלת לבקרת נסיעת שיוט ,יש להפעיל
את תפקוד  Tow/haulואת בלם מנוע הדיזל.
כשהמערכת פועלת במצבים כגון נסיעה
ממושכת במורדות תלולים )כמו למשל
במהלך נסיעה בסביבה הררית( ,מומלץ
לשלב הילוך נמוך יותר .במצבים אלה,
נדרשת בלימת מנוע נוספת כדי להפחית
את העומס ממערכת הבלימה הרגילה של
הרכב ולמנוע התחממות יתר שלה.
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בקרת מהירות נסיעת שיוט )אם קיימת(
ניתוק המערכת
הערה :כשמנתקים את המערכת ,המהירות
שנקבעה נמחקת מהזיכרון.
לחץ על לחצן  OFFוהרפה ממנו ,או העבר
את מערכת ההצתה למצב מנותק.

בעיות גילוי
אזהרה
במקרים נדירים ,ייתכנו בעיות גילוי
בשל אופיין של התשתיות בדרך -
דוגמת גשרים ,מנהרות וגדרות בטיחות.
במקרים אלה עלולה המערכת לבלום בשלב
מאוחר או בצורה פתאומית .באחריותך
לשלוט ברכב בכל עת ,לפקח על פעולת
המערכת ובמידת הצורך להתערב באופן
ידני.
שטח הכיסוי של חיישן הרדאר מוגבל.
בתנאים מסוימים הוא עלול לא לגלות כלי
רכב ,או לגלות כלי רכב מאוחר מהרגיל.
כשהמערכת אינה מגלה רכב מלפנים,
תרשים הרכב שמלפנים אינו מואר.

E71621

בעיות גילוי יכולות להופיע:
 Aכשנוסעים בנתיב לאורך קו שונה
מהרכב הנמצא לפנים.
 Bכשכלי הרכב נמצא בנתיב הנסיעה,
אבל בשולי שדה הגילוי של החיישן.
כלי רכב אלה יתגלו רק אחרי שהם
עברו למרכז נתיב הנסיעה שלך.
 Cכשנכנסים או כשיוצאים מעקומה או
בדרך מפותלת ייתכנו בעיות בגילוי
של כלי רכב בחזית.
במקרים אלה עלולה המערכת לבלום בשלב
מאוחר או בצורה פתאומית .שמור על ערנות
והתערב בשעת הצורך.
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בקרת מהירות נסיעת שיוט )אם קיימת(
חיישן מוסתר

אם חזית הרכב ניזוקה או נפגעה בתאונה,
ייתכן שהאזור של חיישן הרדאר התעוות.
כתוצאה מכך לא יתגלו כלי רכב שאמורים
היו להתגלות ,או יופקו התראות שווא .פנה
למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס ,כדי לוודא שאזור הכיסוי
ופעולת המערכת תקינים.

תנאים שבהם המערכת אינה זמינה
E183741

• בין התנאים שכתוצאה מהם עלולה
פעולת המערכת להיפסק ,או שהיא לא
תוכל לפעול:
• חיישן מוסתר.
• טמפרטורה גבוהה של הבלמים.
• כשל במערכת ,או במערכת הקשורה
אליה.
הערה :כשמנתקים את בקרת היציבות
האלקטרונית ,המערכת המסתגלת לבקרת
נסיעת שיוט אינה זמינה .עיין בנושא שימוש
בבקרת יציבות )עמוד .(224

כשפריט כלשהו מסתיר את אותות הרדאר
של החיישן ,מופיעה הודעה .החיישן מותקן
מאחורי כיסוי ,בשבכה הקדמית התחתונה,
בצד הנהג .כשפריט כלשהו מסתיר את
אותות הרדאר ,המערכת אינה יכולה לגלות
רכב מלפנים ואינה פועלת .בטבלה הבאה
מפורטות הסיבות האפשריות וההצעות
לתיקון כשהודעה זו מופיעה.

סיבת התקלה
פני השטח של חיישן הרדאר שבשבכה
מלוכלכים או מוסתרים.

הצעה לתיקון
נקה את האזור בשבכה הקדמית שבו מותקן
החיישן או הסר את הפריט המסתיר.

פני השטח של חיישן הרדאר שבשבכה נקיים המתן זמן מה .ייתכן שיעברו מספר דקות עד
שמערכת הרדאר תגלה שהחיישן לא מוסתר יותר.
אבל ההודעה ממשיכה להופיע בצג.
גשם כבד או שלג משבשים את אותות הרדאר .אל תשתמש במערכת בתנאים אלה מפני
שהיא עלולה שלא לגלות כלי רכב מלפנים.
זרמי מים ,או שלג או קרח על פני הדרך
משבשים ככל הנראה את אותות הרדאר.

אל תשתמש במערכת בתנאים אלה מפני
שהיא עלולה שלא לגלות כלי רכב מלפנים.

אזור שומם ,ללא כלי רכב אחרים וללא
עצמים בצדי הדרך.

המתן פרק זמן מסוים או הפעל את בקרת
נסיעת שיוט הרגילה.
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בקרת מהירות נסיעת שיוט )אם קיימת(
בשל אופייה של טכנולוגיית הרדאר ,ייתכן
שיופקו התראות על חיישן מוסתר אפילו
כשהחיישן אינו מוסתר .הדבר יכול לקרות,
למשל ,כאשר נוסעים באזור שומם או
בסביבה מדברית .הבעיה תיפתר מעצמה,
או לאחר ששבים ומעבירים את מערכת
ההצתה למצב מחובר.

מעבר לבקרת נסיעת שיוט רגילה
אזהרה
המערכת הרגילה לבקרת נסיעת
שיוט אינה מפעילה את הבלמים
כשהרכב מתקרב לכלי רכב אטיים יותר .זכור
באיזה מצב בחרת ובמידת הצורך הפעל את
הבלמים.
ניתן לעבור בכל עת ,באופן ידני ובאמצעות
צג המידע ,מהמערכת המסתגלת לבקרת
נסיעת שיוט למערכת הרגילה לבקרת
נסיעת שיוט .עיין בנושא הודעות מידע
)עמוד .(127
כשעוברים למערכת הרגילה
לבקרת נסיעת שיוט ,מאירה
נורית החיווי של המערכת
הרגילה לבקרת נסיעת שיוט במקום נורית
החיווי של המערכת המסתגלת לבקרת
נסיעת שיוט .מרחק הביטחון שנקבע לא
יוצג יותר ,המערכת לא תגיב יותר באופן
אוטומטי לכלי הרכב הנמצאים לפניך
והבלימה האוטומטית תמשיך לפעול כדי
לשמור על המהירות שנקבעה .בפעם הבאה
שמתניעים את הרכב ,תופעל כברירת מחדל
המערכת האחרונה שנבחרה.
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בקרי נהיגה
מערכת לשמירת נתיב
)אם קיימת(

הגדרות המערכת
אפשר לקבוע את ההגדרות של רגישות
המערכת והעצמה באמצעות צג המידע.
עיין בנושא מידע כללי )עמוד .(110
ההגדרות האחרונות שנבחרו נשמרות
בזיכרון המערכת .אין צורך לשוב ולקבוע את
ההגדרות בכל פעם שמעבירים את מערכת
ההצתה למצב מחובר.

אזהרה
המערכת נועדה לשמש כאמצעי
עזר לנהג .היא אינה יכולה להחליף
את תשומת הלב ושיקול הדעת הנדרשים
ממך .באחריותך לנהוג בזהירות ולשמור על
דריכות.

רגישות :הגדרה זו מאפשרת לבחור את
המיקום בנתיב שבו תופק התראה .ככל
שמגבירים את הרגישות ,כך אזור ההתראה
קרוב יותר אל הרכב ,כפי שזה מומחש
בתרשים להלן.

הערה :המערכת פועלת כל עוד המצלמה
יכולה לגלות סימוני נתיב בצד אחד לפחות,
בנסיעה במהירות גבוהה מ 64-קמ"ש.
הערה :ייתכן שהמערכת לא תוכל לפעול אם
המצלמה מוסתרת או אם אירע נזק לשמשה
הקדמית.
המערכת לשמירת נתיב מגלה באופן
אוטומטי את סימוני הנתיב בדרך ועוקבת
אחריהם ,באמצעות מצלמה שמותקנת
מאחורי המראה הפנימית .כשהמצלמה
הקדמית מגלה שהרכב סוטה ככל הנראה
סטייה בלתי מכוונת מנתיב הנסיעה,
המערכת מתריעה על הצורך לשמור על
נתיב הנסיעה.

E165517

 Aרגילה
 Bמוגברת
הערה :תרשים ההתראה ממחיש את האזור
בקווים כלליים בלבד .אין לראות בו שרטוט
מדויק של האזור.

הפעלת המערכת וניתוקה
הערה :ההפעלה או הניתוק של המערכת
נשמרים בזיכרון ,עד שמשנים את הקביעה
באופן ידני ,אלא אם מתגלה מפתח .MyKey
אם המערכת מגלה מפתח  ,MyKeyהיא
מופעלת כברירת מחדל ונקבע מצב 'התראה'.

הגדרה זו קובעת את עצמת הרטט בגלגל
ההגה .ככל שמגבירים את העצמה ,כך גובר
הקצב של רעידות המשוב של גלגל ההגה.

הערה :כשמתגלה מפתח  ,MyKeyאי אפשר
להפעיל את המערכת או לנתק אותה בעזרת
הלחצן .אפשר רק לשנות את הגדרות המצב
והעצמה.
E173233

•
•
•

כדי להפעיל את המערכת או
לנתק אותה ,לחץ .על הלחצן
שמותקן בקונסולה המרכזית.
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בקרי נהיגה
תצוגת המערכת

• הרכב מבצע תמרון דינמי.
• אין בשדה הראייה של המצלמה סימוני
נתיב בדרך ,או שהסימונים במצב גרוע.
• המצלמה מוסתרת ,או אינה יכולה לגלות
את סימוני הנתיב בשל תנאי הסביבה
)זווית הקרינה של השמש ,צל ,שלג ,גשם
כבד או ערפל( ,תנאי התעבורה )נוסעים
אחרי רכב גדול שמסתיר את סימוני
הנתיב או מצל עליהם( או תנאי הרכב
)תאורה גרועה של הפנסים הראשיים(.
למידע נוסף עיין בנושא פתרון בעיות.

E233874

כשמפעילים את המערכת ,מופיע בצג
המידע תרשים במבט על של הרכב וסימוני
הנתיב.
הערה :תרשים הרכב במבט על עשוי להופיע
גם כשמפעילים את המערכת המסתגלת
לבקרת נסיעת שיוט.

ירוק :מציין שהמערכת זמינה או מוכנה
לספק התראה או התערבות ,בצד שצוין )או
בצדדים שצוינו(.
אדום :מציין שהמערכת מספקת )או סיפקה
זה עתה( התרעה לשמירה על נתיב הנסיעה.
ניתן לבטל באופן זמני את פעולת המערכת
בכל עת ,באמצעות:

כשהמערכת פעילה ,הצבע של סימוני
הנתיב משתנה בהתאם למצב המערכת.
אפור :מציין שהמערכת אינה יכולה לספק
באופן זמני התראות או התערבות בצד שצוין
)או בצדדים שצוינו( .סיבות אפשריות הן:
• הרכב נוסע במהירות נמוכה מהמהירות
שבה המערכת יכולה לפעול.
• הנהג הפעיל את מהבהב הפנייה.

•
•
•
•

בלימה מהירה.
האצה מהירה.
שימוש במהבהב הפנייה.
תמרון היגוי לחמיקה.

פתרון בעיות
מדוע התפקוד אינו זמין )סימוני הנתיב מופיעים בצבע אפור( למרות שאני יכול
להבחין בסימוני הנתיב בדרך?
מהירות הנסיעה חורגת מהטווח שבו יכול התפקוד לפעול
קרינה ישירה של שמש פוגעת בעדשת המצלמה
מעבר נתיב מהיר ומכוון
הרכב קרוב מדי לסימוני הנתיב
נהיגה מהירה בפניות
הפעלה קודמת של התפקוד בשנייה האחרונה
סימוני הנתיב מבלבלים )בעיקר באזורים של עבודות בדרך(
מעבר מהיר מסביבה מוארת לסביבה חשוכה ,או להיפך
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מדוע התפקוד אינו זמין )סימוני הנתיב מופיעים בצבע אפור( למרות שאני יכול
להבחין בסימוני הנתיב בדרך?
שינוי כיוון פתאומי בסימוני הנתיב
התערבות של מערכות  ABSאו AdvanceTrac

המצלמה מוסתרת בשל אבק ,לכלוך ,ערפל ,כפור או מים שמכסים את השמשה הקדמית
הרכב קרוב מדי לרכב שמלפנים
מעברים בין אזורים שיש בהם סימוני נתיב לאזורים שאין בהם סימוני נתיב ,או להיפך
שלולית מים בדרך
סימוני נתיב חריגים )סימוני נתיב צהובים בחלקם בדרכי בטון(
הנתיב צר מדי או רחב מדי
השמשה הקדמית הוחלפה והמצלמה לא כוילה לאחר ההחלפה
הרכב נוסע בדרך צרה או לא ישרה
הותקנו אביזרים דוגמת מתקן לפינוי שלג
הערה :המערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה לא תוכננה למנוע מגע עם כלי
רכב או גופים אחרים; וגם לא לגילוי כלי רכב
חונים ,אנשים ,בעלי חיים או תשתיות )גדרות,
מעקות הגנה ,עצים וכו'( .היא תוכננה רק
להזהיר את הנהג במקרה של הימצאות כלי
רכב באזורי הנקודה המתה.

מערכת למידע על נקודות
מתות בשדה הראייה )אם
קיימת(
אזהרה
כדי למנוע פציעה ,אסור בהחלט
להשתמש במערכת למידע על
נקודות מתות בשדה הראייה כתחליף
למראה הפנימית או למראות החיצוניות ,או
להפניית המבט לפני מעבר נתיב .המערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה היא
אמצעי עזר בלבד והיא אינה פוטרת אותך
מהצורך לנהוג בזהירות.

הערה :כשרכב חולף במהירות באזור הנקודה
המתה ,בדרך כלל תוך פחות משתי שניות,
המערכת אינה מופעלת.
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בכלי רכב שמצוידים בתיבת הילוכים ידנית,
המערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה פועלת בכל ההילוכים מלבד הילוך
אחורי ).(R
נוריות והודעות מערכת

E227388

המערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה נועדה לסייע בגילוי של כלי רכב
שעשויים להיכנס לאזור של הנקודה המתה
) .(Aאזור הגילוי משתרע משני צדי הרכב,
מהמראות החיצוניות ועד למרחק של
כ 4-מ' מאחורי הפגוש .המערכת מפיקה
התראה אם כלי רכב מסוימים נכנסים לאזור
של הנקודה המתה בזמן הנהיגה.

E142442

המערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה מפעילה נורית התראה כתומה
במראה החיצונית ,בצד שבו התגלה רכב
מתקרב .כשהמערכת מזהה שהסביבה
חשוכה בשעות הלילה ,נורית ההתראה
מעומעמת.

שימוש במערכת

הערה :אם מפעילים את מהבהב הפנייה בצד
שבו התגלה רכב מתקרב ,קצב ההבהוב של
נורית ההתראה גובר.

המערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה מופעלת לאחר שמתניעים את
המנוע ומתחילים לנסוע לפנים במהירות
גבוהה מ 8-קמ"ש.

חיישן מערכת מוסתר

בכלי רכב שמצוידים בתיבת הילוכים
אוטומטית ,המערכת למידע על נקודות
מתות בשדה הראייה ממשיכה לפעול כל
עוד תיבת ההילוכים נמצאת במצב של
נסיעה לפנים ) .(Dכשמעבירים את תיבת
ההילוכים למצב של נסיעה לאחור ) (Rאו
חנייה ) ,(Pנפסקת פעולתה של המערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה.
כששבים ומעבירים את תיבת ההילוכים
למצב של נסיעה לפנים ) ,(Dהמערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה
תשוב לפעול כשמהירות הנסיעה תעלה על
 8קמ"ש.

E231384

הערה :בכלי רכב שמצוידים בתיבת הילוכים
אוטומטית ,המערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה אינה פועלת כשתיבת ההילוכים
במצב של נסיעה לאחור ) (Rאו חנייה ).(P
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מערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה בגרירת גרור )אם
קיימת(

המערכת משתמשת בחיישני רדאר
שמותקנים בפנס האחורי ,בכל אחד מצדי
הרכב .אם הצטברו אבק ,בוץ ושלג על גבי
החיישנים ,או כשנוסעים בגשם כבד ,ביצועי
המערכת עלולים להיפגע .גם כשחיישני
המערכת מוסתרים בשל גורמים אחרים,
עלולים ביצועי המערכת להיפגע .בתנאים
אלה שורר מצב של חיישן מוסתר.
הערה :אסור להדביק מדבקות על הפגוש ו/
או ליישם חומרים המיועדים לתיקוני פחחות
באזורים אלה ,מפני שביצועי המערכת עלולים
להיפגע.
אם המערכת מגלה מצב שבו הביצועים
ירודים ,מופיעה בצג הודעת התראה .נוריות
ההתראה מאירות באופן קבוע והמערכת
אינה מפיקה יותר התראות כלשהן .אפשר
להסיר את הודעת ההתראה אבל נוריות
ההתראה ימשיכו להאיר.

E225007

המערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה בגרירת גרור נועדה לסייע בגילוי של
כלי רכב שעשויים להיכנס לאזור של הנקודה
המתה ) .(Aאזור הגילוי משתרע משני צדי
הרכב והגרור ,מהמראות החיצוניות ועד
לקצה הגרור .המערכת מפיקה התראה אם
כלי רכב מסוימים נכנסים לאזור של הנקודה
המתה בזמן הנהיגה.

אפשר לתקן את המצב של החיישן המוסתר
בשתי דרכים:
• לאחר שמסירים את הפריטים שהסתירו
את החיישן ,או כשהגשם או השלג
נחלשים ,יש לנהוג מספר דקות בתנועה
כדי להניח לחיישנים לגלות כלי רכב
חולפים.
• באמצעות העברה של מערכת ההצתה
ממצב מחובר למצב מנותק ושוב למצב
מחובר.
הערה :אם הרכב מצויד בהתקן גרירה עם
מודול גרירת גרור שהותקן במפעל והוא גורר
גרור ,החיישנים מנתקים באופן אוטומטי את
המערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה .אם הרכב מצויד בהתקן גרירה ללא
מודול גרירת גרור שהותקן במפעל ,מומלץ
לנתק את המערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה באופן ידני .הפעלת המערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה ללא
החבילה של המערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה בגרירת גרור כאשר רתום גרור
לרכב תגרום לביצועי מערכת ירודים.

כשמחובר גרור והלקוח הגדיר את הגרור
במערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה בגרירת גרור ,המערכת מתחילה
לפעול כשמהירות הנסיעה עולה על 10
קמ"ש .עיין בנושא מערכות סיוע לנסיעה
לאחור עם גרור )עמוד .(266
את המערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה בגרירת גרור אפשר לנתק
בלוח המחוונים .כשמנתקים את המערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה,
גם המערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה בגרירת גרור מנותקת באופן
אוטומטי.
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הגדרת גרור במערכת למידע על
נקודות מתות בשדה הראייה בגרירת
גרור

• מידת הרוחב של הגרור:
רוחב הגרור נמדד בחזית הגרור .הוא אינו
נמדד בנקודה הרחבה ביותר של הגרור.
הרוחב המרבי בחזית הגרור שבו יכולה
לתמוך המערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה בגרירת גרור הוא  2.6מ'.
הערה :אין צורך להזין את מידת הרוחב
המדויקת של הגרור .מספיק למדוד ולוודא
שהרוחב אינו עולה על  2.6מ'.
• מידת האורך של הגרור:
מידת האורך של הגרור היא המרחק בין
תפוח הגרירה לבין חלקו האחורי של הגרור.
האורך המרבי שבו יכולה לתמוך המערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה
בגרירת גרור הוא  9מ'.

E225008

 Aאורך הגרור
 Bרוחב הגרור
 Cתפוח גרירה
באמצעות התפריט שבלוח המחוונים,
אפשר להגדיר כל גרור לפעולה עם
המערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה בגרירת גרור .עיין בנושא מידע כללי
)עמוד  .(110כשמגדירים גרור ,מופיעה סדרה
של מסכים שבהם יש להזין מידע על הגרור.
להלן מפורטים המסכים הספציפיים של
המערכת למידע על נקודות בשדה הראייה
בגרירת גרור.

• הזן את אורך הגרור:
כברירת מחדל ,הקביעה היא  5.5מ' .בעזרת
לחצני התפריט אפשר להגדיל או להקטין
את הקביעה בצעדים של  1מ' .בחר במידת
אורך זהה לזו של הגרור בפועל או גדולה
ממנה במעט .אם ,למשל ,האורך של הגרור
בפועל הוא  7.6מ' ,בחר במידת אורך של
 8.2מ' .לאחר שמזינים את מידת האורך,
ההגדרה של המערכת למידע על נקודות
מתות בשדה הראייה בגרירת גרור נשמרת.

• מסך לבחירת סוג הגרור  -רגיל ,צלחת
ריתום או רתם דמוי צוואר אווז.
המערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה בגרירת גרור תומכת בגרורים
רגילים .אם בוחרים בצלחת ריתום או רתם
דמוי צוואר אווז ,המערכת מנותקת באופן
אוטומטי.

אם לא מגדירים גרור במערכת למידע
על נקודות מתות בשדה הראייה בגרירת
גרור ,ברגע שמחברים גרור מופיעה בלוח
המחוונים הודעה המציינת כי המערכת
נותקה בעקבות חיבור גרור.

• מסך 'האם ברצונך להגדיר את המערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה
בגרירת גרור'?
אם לא ,המערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה מנותקת.

הערה :אם הגרור הוא למעשה מנשא
לאופניים או מנשא למטען עם תאורה
חשמלית ,האורך צריך להיות  1מ' .המערכת
להתראה על כלי רכב מתקרבים ביציאה
מחנייה ממשיכה לפעול אם הגרור הוא באורך
של עד מטר אחד.

אם כן ,יוצג המסך הבא של התפריט.

הערה :כדי שפעולתה של המערכת למידע
על נקודות מתות בשדה הראייה בגרירת גרור
תהיה תקינה ,יש למדוד את הערכים ולהזין
אותם בצורה נכונה.

• האם הרוחב קטן מ 2.7-מ' והאורך קטן
מ 9-מ'?
אם לא ,המערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה מנותקת.
אם כן ,יוצג המסך הבא של התפריט.
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ביחס לגרורים בעלי מבנה קובייתי וחזית
ברוחב של  2.6מ' תיתכן התראה מוקדמת
כאשר עוקפים מכונית אחרת.

פעולת המערכת
אם בוחרים גרור בצג לפני חיבור הגרור,
המערכת טוענת את התצורה ובלוח
המחוונים מוצגת הודעה כאשר הגרור
מחובר .הודעה נוספת שמופיעה מציינת כי
המערכת להתראה על כלי רכב מתקרבים
ביציאה מחנייה נותקה .המערכת למידע על
נקודות מתות בשדה הראייה בגרירת גרור
ממשיכה לפעול כרגיל בנסיעה לפנים.

ביחס לגרורים מסוג גג מתרומם )(clam shell
או חרטום דמוי V-בעלי חזית ברוחב של 2.6
מ' ובאורך כולל של יותר מ 6-מ' תיתכן
התראה מאוחרת לגבי מכוניות שמשתלבות
בתנועה במהירות דומה לזו של רכבך.

שגיאות מערכת

אם לא הוגדר גרור ומחברים גרור ,בלוח
המחוונים מופיעה הודעה המציינת כי חובר
גרור ,ולאחר מכן מופיעה הודעה ובה בקשה
לבחור גרור מהרשימה הקיימת של הגרורים,
או להוסיף גרור חדש .כדי שהמערכת למידע
על נקודות מתות בשדה הראייה בגרירת
גרור תפעל ,יש לבחור גרור קיים או להוסיף
גרור חדש .אם מתעלמים מהבקשה או
יוצאים מהמסך ,מופיעה הודעה ובה בקשה
לנתק את המערכת בעקבות חיבור של גרור.
ההודעה עשויה שלא להופיע עד שמהירות
הנסיעה מגיעה ל 35-קמ"ש.

אם המערכת מגלה בעיה בחיישן השמאלי
או הימני ,מאירה נורית ומופיעה הודעה בצג.
עיין בנושא הודעות מידע )עמוד .(127
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אפשר לנתק את המערכת באופן זמני
בעזרת הצג .עיין בנושא מידע כללי )עמוד
 .(110כשהמערכת למידע על נקודות
מתות בשדה הראייה מנותקת ,לא מופקות
התראות ובצג מופיעה הודעה על כך
שהמערכת מנותקת .בלוח המחוונים מאירה
נורית החיווי .כשמפעילים או מנתקים את
המערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה ,נוריות ההתראה מהבהבות פעמיים.

המערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה בגרירת גרור פועלת בנסיעה לפנים
ביחס לגרור שהוגדר .אם מעבירים את
מערכת ההצתה למצב מנותק ולאחר מכן
שוב למצב מחובר ,המערכת למידע על
נקודות מתות בשדה הראייה בגרירת גרור
ממשיכה לפעול ביחס לגרור האחרון שנבחר.

הערה :המצב האחרון של המערכת למידע
על נקודות מתות בשדה הראייה  -פעילה או
מנותקת  -נשמר בזיכרון.

שיקולים ביחס לגרור

אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס ,ניתן לנתק את
המערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה באופן קבוע .לאחר שהמערכת
נותקה באופן קבוע ,ניתן לשוב ולהפעיל
אותה רק במוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס.

המערכת למידע על נקודות מתות בשדה
הראייה בגרירת גרור תוכננה לפעול עם
כל גרור שרוחב החזית שלו הוא עד  2.6מ'
ואורכו הכולל ,מתפוח הגרירה ועד לחלק
האחורי של הגרור ,הוא עד  9מ' .ייתכנו
הבדלים בביצועי המערכת ביחס לגרורים
שונים ,כמוסבר להלן.
גרורים גדולים בעלי מבנה קובייתי עלולים
לגרום התראות שווא בנהיגה סמוך למבנים
או מכוניות חונות .ייתכנו התראות שווא גם
בפניות של  90מעלות.
ביחס לגרורים בעלי חזית ברוחב של  2.6מ'
ובאורך כולל של יותר מ 6-מ' תיתכן התראה
מאוחרת לגבי מכוניות שחולפות במהירות.
250

בקרי נהיגה
שימוש במערכת

התראה על כלי רכב מתקרבים
ביציאה מחנייה )אם קיימת(

המערכת להתראה על כלי רכב מתקרבים
ביציאה מחנייה מופעלת כשמתניעים את
המנוע ומשלבים הילוך לנסיעה לאחור ).(R
כשמעבירים את תיבת ההילוכים מהילוך
לנסיעה לאחור ) (Rלמצב אחר ,המערכת
מנותקת.

אזהרה
כדי למנוע פציעה ,אסור בהחלט
להשתמש במערכת להתראה על
כלי רכב מתקרבים ביציאה מחנייה כתחליף
למראה הפנימית או למראות החיצוניות ,או
להפניית המבט לפני מעבר נתיב .המערכת
להתראה על כלי רכב מתקרבים ביציאה
מחנייה היא אמצעי עזר בלבד והיא אינה
פוטרת אותך מהצורך לנהוג בזהירות.

המערכת להתראה על כלי רכב מתקרבים
ביציאה מחנייה תוכננה לגלות כלי רכב
שמתקרבים לחלקו האחורי של רכבך
במהירות של עד  60קמ"ש .אזור הכיסוי
מתקצר כשהחיישנים מוסתרים באופן
מלא או חלקי .נסיעה אטית לאחור מסייעת
להגדיל את אזור הכיסוי ולשפר את יעילות
הפעולה של המערכת.

הערה :כשמתגלה גרור ,המערכת להתראה
על כלי רכב מתקרבים ביציאה מחנייה מנותקת
באופן אוטומטי.

בדוגמה הראשונה הזו ,החיישן השמאלי
מוסתר רק באופן חלקי; אזור הכיסוי בצד
ימין הוא כמעט מלא.

המערכת להתראה על כלי רכב מתקרבים
ביציאה מחנייה מזהירה את הנהג מפני כלי
רכב המתקרבים מהצדדים כשידית בורר
ההילוכים במצב ) Rנסיעה לאחור(.

E142440

טווח הגילוי מתקצר כשהרכב חונה באלכסון.
בדוגמה הזו ,החיישן השמאלי מוסתר
במלואו ,כמעט; טווח הגילוי בצד זה התקצר
מאוד.
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E142441

נוריות חיווי ,הודעות מערכת
והתראות קוליות

E231384

E142442

המערכת להתראה על כלי רכב מתקרבים
ביציאה מחנייה מפעילה נורית התראה
כתומה במראה החיצונית ,בצד שבו התגלה
רכב מתקרב .המערכת להתראה על כלי
רכב מתקרבים ביציאה מחנייה משמיעה
גם סדרה של צלילים ,ובצג המידע מופיעות
הודעות שמציינות אם רכב מתקרב מימין
או משמאל .המערכת להתראה על כלי רכב
מתקרבים ביציאה מחנייה פועלת בשילוב
עם המערכת של חיישני הנסיעה לאחור,
אשר משמיעה סדרת צלילים משלה .עיין
בנושא מערכת סיוע בחנייה בנסיעה
לאחור )עמוד .(228

המערכת משתמשת בחיישני רדאר
שמותקנים בפנס האחורי ,בכל אחד מצדי
הרכב .כדי למנוע פגיעה בביצועי המערכת,
יש למנוע הצטברות של בוץ או שלג ולהימנע
מהצמדת מדבקות באזורים אלה .עיין
בנושא מערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה )עמוד  .(246אם המערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה
מוסתרת ,גם המערכת להתראה על כלי
רכב מתקרבים ביציאה מחנייה מוסתרת.
כשמעבירים את תיבת ההילוכים למצב של
נסיעה לאחור ,מופיעה בצג הודעה על כך
שהמערכת להתראה על כלי רכב מתקרבים
ביציאה מחנייה מוסתרת.
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מגבלות המערכת

הפעלת המערכת וניתוקה

למערכת להתראה על כלי רכב מתקרבים
יש מגבלות; תנאים דוגמת מזג אוויר גרוע או
הצטברות של לכלוך באזור החיישן עלולים
להגביל את יכולת הגילוי של המערכת.

הערה :המערכת להתראה על כלי רכב
מתקרבים מופעלת בכל פעם שמעבירים את
מערכת ההצתה למצב מחובר והיא מוכנה
להפיק התראות ברגע שמעבירים את תיבת
ההילוכים למצב של נסיעה לאחור ) .(Rהמצב
האחרון בו הייתה המערכת להתראה על כלי
רכב מתקרבים  -מופעלת או מנותקת  -אינו
נשמר בזיכרון.

להלן כמה דוגמאות שבהן פעולתה של
המערכת להתראה על כלי רכב מתקרבים
ביציאה מחנייה תהיה מוגבלת:
• כלי רכב החונים בצמידות או גופים
החוסמים את החיישנים.
• כלי הרכב מתקרבים במהירות גבוהה
מ 60-קמ"ש.
• הרכב נוסע במהירות גבוהה מ12-
קמ"ש.
• הרכב יוצא בנסיעה לאחור ממקום חנייה
אלכסוני.

באמצעות צג המידע ניתן לנתק באופן
זמני את המערכת להתראה על כלי רכב
מתקרבים .עיין בנושא מידע כללי )עמוד
 .(110כשמפסיקים את פעולת המערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה,
לא מופקות התראות ,ובצג המידע מופיעה
הודעה על הפסקת פעולתה של המערכת.
אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס ,ניתן לנתק את המערכת
להתראה על כלי רכב מתקרבים באופן קבוע.
לאחר שהמערכת נותקה באופן קבוע ,ניתן
לשוב ולהפעיל אותה רק אצל מתקן מומחה,
מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

התראות שווא
הערה :ברכב עם וו גרירה ומודול גרירת
גרור שהותקן במפעל ,כאשר גוררים גרור
החיישנים מנתקים באופן אוטומטי את
המערכת להתראה על כלי רכב מתקרבים
ביציאה מחנייה .אם הרכב מצויד בוו גרירה
אך לא במודול גרירת גרור שהותקן במפעל,
מומלץ לנתק את המערכת להתראה על כלי
רכב מתקרבים ביציאה מחנייה באופן ידני.
כשמפעילים את המערכת להתראה על כלי
רכב מתקרבים ביציאה מחנייה בזמן שמחובר
גרור ,ביצועי המערכת יהיו ירודים.

מערכת היגוי
הגה כוח
למניעת נזק למשאבת מערכת הגה-כוח:
• אסור בהחלט להחזיק את גלגל ההגה
כנגד גובל ההיגוי הימני או השמאלי )סוף
טווח ההיגוי( למשך יותר ממספר שניות,
בשעה שהמנוע פועל.
• אל תפעיל את הרכב כשמפלס נוזל הגה
הכוח נמוך )מתחת לסימון  MINשעל
המיכל(.
• המערכת משמיעה מעט רעש בזמן
פעולתה הרגילה .אם נשמע רעש חריג,
בדוק אם מפלס נוזל הגה הכוח נמוך,
לפני שאתה פונה לטיפול אצל מתקן
מומחה ,מומלץ במוסך מורשה מטעם
דלק מוטורס.
• כאשר יש להפעיל מאמץ או כוח בלתי
אחיד לשם סיבוב ההגה ,הדבר עשוי
לנבוע ממפלס נמוך של נוזל הגה הכוח.

ייתכנו מצבים שבהם המערכת להתראה על
כלי רכב מתקרבים ביציאה מחנייה תפיק
התראות שווא ונורית ההתראה תאיר גם אם
אין אף רכב באזור הכיסוי .שיעור מסוים של
התראות שווא הוא בגדר של תופעה רגילה;
אלו הודעות זמניות שנעלמות מעצמן.

שגיאות מערכת
אם המערכת להתראה על כלי רכב
מתקרבים מגלה בעיה בחיישן הימני או
בחיישן השמאלי ,תופיע הודעה בצג המידע.
עיין בנושא הודעות מידע )עמוד .(127
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המערכת להיגוי מסתגל משנה ברציפות
את יחס ההיגוי בהתאם לשינויים במהירות
הנסיעה ,על מנת לשפר את תגובת ההיגוי
בכל התנאים .המערכת משנה את יחס
ההיגוי גם כשמפעילים את תפקוד Tow/haul
של תיבת ההילוכים .בעקבות לחיצה על
הלחצן של תפקוד  ,Tow/haulהמערכת
להיגוי מסתגל מפחיתה את רגישות הרכב
לפקודות היגוי בנסיעה מהירה ,תוך שמירה
על החנייה קלה וכושר תמרון בנסיעה אטית.

בדוק אם מפלס נוזל הגה הכוח נמוך,
לפני שאתה פונה לטיפול אצל מתקן
מומחה ,מומלץ במוסך מורשה מטעם
דלק מוטורס.
• אסור למלא את מיכל נוזל הגה הכוח
מעל לסימון  MAXשעל המיכל ,אחרת
הדבר יגרום לנזילות מהמיכל.
במקרה של תקלה במערכת ההיגוי )או אם
המנוע אינו פועל( תוכל להמשיך ולתמרן את
הרכב באופן ידני ,אולם יידרש לשם כך יותר
כוח.

הערה :המערכת להיגוי מסתגל כוללת התקן
נעילה .כשהנעילה מופעלת ,המערכת להיגוי
מסתגל נותרת נעולה בנעילה מכנית ביחס
היגוי קבוע .ייתכן שתשמע גם נקישה בהעברה
של מערכת ההצתה למצב מחובר או מנותק,
כשהנעילה מופעלת או מבוטלת.

אם ההגה "מושך" לכיוון מסוים או שהיציבות
הכיוונית לקויה ,ייתכן שמקור התופעה
באחת מהסיבות שלהלן:
• צמיג אינו מנופח כהלכה
• בלאי בלתי אחיד של הצמיגים
• חופש או בלאי של רכיבי המתלה
• חופש או בלאי של רכיבי ההיגוי
• ההיגוי אינו מכוונן כהלכה
במקרה של תיקון או החלפה של רכיבים
במערכת ההגה ,התקן ברגים ואומים חדשים
)רובם מצופים בחומר לאבטחת תבריגים
או מצוידים בהתקן מניעת שחרור ואסור
להשתמש בהם שוב( .אל תתקין שוב בורג או
אום משומשים .הדק את הברגים והאומים
לפי ההנחיות שבספר השירות.

הערה :במקרה של נתק חשמלי או אם
מתגלה תקלה בזמן הנסיעה ,המערכת
מנותקת באופן אוטומטי והתפקוד של ההיגוי
הרגיל ממשיך לפעול ביחס היגוי קבוע .במקרה
זה ,ייתכן שגלגל ההגה לא יהיה ישר בנסיעה
היישר לפנים .הנהג עשוי גם להבחין בשינוי
בשיעור הסיבוב של גלגל ההגה הנחוץ כדי
להפנות את הרכב.
הערה :במהלך תמרוני חנייה ,המערכת של
ההיגוי המסתגל מאזנת את המאמץ שעל הנהג
להפעיל בתמרוני היגוי שונים בהתאם לתנאי
העומס על הרכב .בתנאי הפעלה קיצוניים,
ייתכן שיופעל התקן הנעילה של המערכת.
אסטרטגיה זו מונעת התחממות יתר ונזק
קבוע למערכת של ההיגוי המסתגל .תמרוני
היגוי ונהיגה טיפוסיים יאפשרו למערכת
להתקרר ולשוב לפעולה רגילה.

ייתכן שנדמה לך שההגה "מושך" לכיוון מסוים
או שהיציבות הכיוונית לקויה ,אך בעצם
התופעה נובעת מכך שמרכז הדרך מוגבה יתר
על המידה או שמנשבות רוחות צד.

היגוי מסתגל )אם קיים(
אזהרה
מערכת ההיגוי המסתגל מבצעת
בדיקות אבחון לניטור רציף של
המערכת .אם מתגלה תקלה ,מופיעה הודעה
בצג המידע .עצור את הרכב ברגע שניתן לעשות
זאת בצורה בטוחה .אם התקלה אינה קיימת
יותר ,הודעת ההתראה עשויה להיעלם .אם
הודעת ההתראה של המערכת להיגוי מסתגל
שבה ומופיעה בכל פעם שמתניעים את הרכב,
דאג שהמערכת תיבדק בהקדם האפשרי.
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מערכת התראת התנגשות
)אם קיימת(
עקרון פעולה
אזהרות
המערכת תוכננה להיות אמצעי
עזר לנהיגה .היא לא נועדה לשמש
כתחליף לערנות ושיקול הדעת של הנהג ,או
לצורך בלחיצה על דוושת הבלם .המערכת
אינה בולמת את הרכב באופן אוטומטי .אם
לא לוחצים על דוושת הבלם כדי להפעיל את
הבלמים לפי הצורך ,התוצאה עלולה להיות
התנגשות.

E156131

כשהרכב מתקרב במהירות לרכב אחר,
מהבהבת נורית התראה אדומה ומושמע
צליל התראה.
המערכת לסיוע בבלימה מכינה את הבלמים
כדי לסייע לנהג להפחית את מהירות
ההתנגשות .אם סכנת ההתנגשות גוברת
לאחר שנורית ההתראה נדלקה והושמע
צליל ההתראה ,המערכת לסיוע בבלימה
מכינה את מערכת הבלמים לבלימה מהירה.
המערכת אינה מפעילה את הבלמים באופן
אוטומטי אלא ,אם לוחצים על דוושת
הבלמים כוח הבלימה המרבי האפשרי
מופעל ,גם אם דוושת הבלם נלחצת בקלות.

מערכת התראת התנגשות עם סיוע
בבלימה אינה יכולה לסייע במניעה
של כל ההתנגשויות .אסור לסמוך על
המערכת במקום להפעיל שיקול דעת ,ויש
להקפיד ולשמור על מרחק ביטחון ומהירות
הולמים.
הערה :המערכת אינה מגלה מצבים של
התנגשות אפשרית בכלי רכב הנמצאים בצדי
הרכב או מאחוריו ,אינה מתריעה מפניהם
ואינה מגיבה להם.

שימוש במערכת להתראת התנגשות

אזהרה

הערה :המערכת להתראת התנגשות פעילה
במהירויות של כ 8-קמ"ש ומעלה.

הסיוע בבלימה של מערכת התראת
התנגשות יכול להפחית את מהירות
ההתנגשות רק אם בולמים את הרכב לפני
ההתנגשות .כמו בכל בלימה אחרת ,יש
ללחוץ על דוושת הבלם.

הערה :כשמנתקים את בקרת היציבות
האלקטרונית ,המערכת להתראת התנגשות
אינה זמינה .עיין בנושא שימוש בבקרת
היציבות )עמוד .(225

אפשר להיעזר במתגי הבקרה של צג המידע
כדי לכוונן את הרגישות של מערכת התראת
ההתנגשות או להפעיל את המערכת או
לנתק אותה .ההגדרות נשמרות בזיכרון
וחלות גם בפעם הבאה שבה מעבירים
את מערכת ההצתה למצב מחובר .אפשר
לשנות את הרגישות של מערכת התראת
ההתנגשות ולבחור באחת מבין שלוש
קביעות אפשריות .עיין בנושא מידע כללי
)עמוד .(110
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המערכת מתריעה מפני סכנות מסוימות
של התנגשות .החיישן של המערכת מגלה
התקרבות מהירה לכלי רכב אחרים שנוסעים
בכיוון הנסיעה של רכבך.
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חיישנים מוסתרים

הערה :מומלץ לנתק את מערכת התראת
ההתנגשות כשמותקן ברכב התקן לפינוי
שלג או פריט אחר שעלול להסתיר את חיישן
הרדאר .הקביעה שנבחרה נשמרת בזיכרון
וחלה בפעם הבאה שבה מעבירים את מערכת
הצתה למצב מחובר.
הערה :במידת האפשר ,היצרן ממליץ
להשתמש בדרגת הרגישות הגבוהה ביותר.
אם ההתראות מופקות לעתים תכופות מדי,
ניתן להפחית את הרגישות של המערכת.
כשקובעים רמת רגישות נמוכה יותר ,המערכת
מפיקה פחות התראות ,והן מופקות בשלבים
מאוחרים יותר .עיין בנושא מידע כללי )עמוד
.(110

E183741

אם הודעה הנוגעת לחסימת חיישנים
מופיעה בצג המידע ,כנראה שלכלוך ,מים או
עצם כלשהו מסתירים את החיישן .החיישן
מותקן מאחורי כיסוי ,בקרבת צד הנהג של
השבכה התחתונה .אם עצם או חומר כלשהו
מסתירים את החיישן ,הוא אינו יכול לגלות
כלי רכב מלפנים ,והמערכת להתראת
התנגשות אינה פועלת .בטבלה הבאה
מופיעות סיבות אפשריות ופעולות תיקון
שניתן לבצע במקרה שהודעה זו מופיעה.

סיבת התקלה

הצעה לתיקון

הכיסוי של חיישן הרדאר בשבכה מלוכלך
או מוסתר

נקה את הכיסוי של החיישן או הסר את הפריט
המסתיר

פני השטח של הכיסוי של חיישן הרדאר
שבשבכה נקיים אבל ההודעה ממשיכה
להופיע בצג

המתן זמן מה .ייתכן שיעברו מספר דקות עד
שמערכת הרדאר תאופס לאחר הסרת העצם
או החומר שהסתירו את החיישן

גשם כבד ,טיפות מים שניתזות ,שלג או
ערפל משבשים את אותות הרדאר

פעולתה של מערכת התראת התנגשות
נפסקת באופן זמני .מערכת התראת התנגשות
תשוב לפעול באופן אוטומטי זמן קצר אחרי
שתנאי מזג האוויר משתפרים

זרמי מים ,או שלג או קרח על פני הדרך
משבשים ככל הנראה את אותות הרדאר

פעולתה של מערכת התראת התנגשות
נפסקת באופן זמני .מערכת התראת התנגשות
תשוב לפעול באופן אוטומטי זמן קצר אחרי
שתנאי מזג האוויר משתפרים
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מגבלות המערכת

אזהרה
הסיוע בבלימה של מערכת התראת
ההתנגשות יכול רק להפחית את
המהירות של ההתנגשות .כמו בבלימה
רגילה ,הנהג חייב ללחוץ על דוושת הבלם.
בשל אופיה של טכנולוגיית הרדאר ,ייתכן
שבמצבים מסוימים לא תופק התראת
ההתנגשות .מצבים אלה כוללים:
• כלי רכב חונים או כלי רכב הנוסעים
במהירות שאינה עולה על  10קמ"ש.
• הולכי רגל או עצמים שונים בדרך.
• כלי רכב המתקרבים באותו נתיב.
• תנאי מזג אוויר קשים )עיין בנושא
חיישנים מוסתרים(.
• הצטברות של פסולת על השבכה ,סמוך
לפנסים הראשיים )עיין בנושא חיישנים
מוסתרים(.
• המרחק מהרכב שמלפנים קטן.
• הנהג לוחץ על דוושת ההאצה לחיצה
חזקה ,או מסובב את גלגל ההגה
בתנועות רחבות )סגנון הנהיגה נמרץ
מאוד(.
אם חזית הרכב נפגעה או ניזוקה ,ייתכן
שאזור החישה של הרדאר השתנה .כתוצאה
מכך ייתכן שלא יופקו התראות ,או שיופקו
התראות שווא .פנה למתקן מומחה ,מומלץ
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס כדי
לוודא שאזור הכיסוי של חיישן הרדאר ואופן
פעולתה של המערכת תקינים.
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עומס מרבי

דוגמה לתווית המידע על צמיגים
ועומסים:

העמסת הרכב ― עם או ללא גרור
בנושא זה מוסבר כיצד להעמיס בצורה
נכונה את הרכב ו/או הגרור ,תוך שמירה
על מגבלות העומס של הרכב עצמו ושל
השילוב רכב-גרור .העמסה נכונה תאפשר
ניצולת מרבית של מבנה הרכב וביצועיו.
לפני העמסת הרכב חשוב להכיר ולהבין
את המונחים המתארים את ערכי המשקל
של הרכב ו/או הגרור ,אשר מופיעים בתווית
המידע על הצמיגים והעומסים או בתווית
אישור התאימות הבטיחותית ומוסברים
להלן:

E198719

משקל המטען

PAYLOAD

E143816

258

הובלת מטען
משקל נקוב מרבי על הסרן )(GAWR

משקל המטען הוא המשקל הכולל של
המטען והנוסעים שהרכב נושא .את משקל
המטען המרבי של הרכב ניתן למצוא
בתווית )אם קיימת( על עמוד  Bאו על
שפת דלת הנהג .מופיע הכיתוב הבא"THE :

ערך  GAWRמייצג את המשקל המרבי
המותר לנשיאה על-ידי סרן בודד )קדמי או
אחורי( .נתונים אלה מופיעים בתווית אישור
התאימות הבטיחותית )Safety Compliance
 .(Certification Labelהתווית מותקנת
באחד המקומות הבאים :עמוד צירי הדלת,
עמוד בריח הדלת או שפת הדלת הבאה
במגע עם בריח הדלת ,ליד מושב הנהג.

COMBINED WEIGHT OF OCCUPANTS
AND CARGO SHOULD NEVER EXCEED
" XXX kg OR XXX lb.משקל המטען המרבי

המצוין בתווית הוא עבור הרכב כפי שיצא
מן המפעל .אם הותקנו ברכב אביזרים
או ציוד נוספים ,יש להפחית את משקל
הציוד ממשקל המטען המרבי של הרכב
כדי לקבוע את משקל המטען החדש .בעת
גרירה ,גם המשקל המופעל על-ידי יצול
הגרור או המשקל הנישא על-ידי צלחת
הריתום נחשבים חלק ממשקל המטען.

אסור שהעומס הכולל על כל סרן יעלה על
ערך .GAWR
משקל כולל מותר מרבי )(GVWR
ערך  GVWRמייצג את המשקל הכולל
המרבי של הרכב בעומס מלא ,כולל כל
האופציות ,הציוד ,הנוסעים והמטען .ערך זה
מצוין בתווית אישור התאימות הבטיחותית
).(Safety Compliance Certification Label
התווית מותקנת באחד המקומות הבאים:
עמוד צירי הדלת ,עמוד בריח הדלת או שפת
הדלת הבאה במגע עם בריח הדלת ,ליד
מושב הנהג.

אזהרה
קיבול המטען של הרכב מוגבל על-
ידי הנפח הזמין למטען או המשקל
אותו מסוגל הרכב לשאת .לאחר שמעמיסים
על הרכב את המשקל המרבי ,אסור
להעמיס עליו מטען נוסף ,אפילו אם קיים
עוד נפח זמין .עומס יתר או העמסה שגויה
עלולים לגרום לאבדן השליטה על הרכב
ולהתהפכות.

אסור שהמשקל הכולל של הרכב )(GVW
יעלה על ערך המשקל הכולל המותר המרבי.
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לשליטה בטוחה בגורר ובגרור יש להשתמש
בבלמים נפרדים ותקינים עבור הגרור כאשר
המשקל הכולל המשולב המותר ) (GCWשל
השילוב רכב-גרור עולה על המשקל הכולל
המותר המרבי ).(GVWR

דוגמה של תווית אישור התאימות

הבטיחותית )Safety Compliance
(Certification Label

בשום מקרה אסור שהמשקל הכולל
המשולב המותר ) (GCWיעלה על המשקל
הכולל המשולב המרבי המותר ).(GCWR

אזהרות
E198828

אסור להעמיס מעבר למשקל
הכולל המותר המרבי ) (GVWRאו
המשקל הכולל המותר המרבי על הסרן
) (GAWRהמצוינים בתווית אישור התאימות
הבטיחותית.

אזהרות
חריגה ממגבלות ערכי המשקל
המצוינים בתווית אישור התאימות
Safety
)Compliance
הבטיחותית
לפגוע
עלולה
(Certification
Label
בהתנהגות הרכב ובביצועי ,לגרום נזק למנוע
ולתיבת ההילוכים ו/או לגרום לנזק מבני
חמור לרכב ,לאבדן שליטה ולפציעה.

אל תשתמש בצמיגים חלופיים בעלי
כושר נשיאת עומס קטן יותר משל
הצמיגים המקוריים מכיוון שהם עלולים
להקטין את המשקל הכולל המרבי המותר
של הרכב ) (GVWRואת המשקל הכולל
המרבי המותר על הסרן ) .(GAWRצמיגים
חלופיים בעלי מגבלת משקל גבוהה יותר
מזו של הצמיגים המקוריים אינם מגדילים
את מגבלות  GVWRו.GAWR-

משקל מרבי של הגרור העמוס
המשקל המרבי של הגרור העמוס הוא
המשקל הגבוה ביותר של הגרור בעומס
מלא שהרכב יכול לגרור .לפרטים נוספים
פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס.

חריגה ממגבלות ערכי המשקל של
הרכב עלולה לגרום נזק חמור לרכב
ולהסתיים בפציעה קשה.

הערה חשובה
כל הערכים הנקובים בתווית הנתונים
ובטבלאות שבספר הם ערכי משקל
טכניים .יש לציית להוראות החוק
ותקנות התעבורה הישימות לנושאי
גרירת גרורים ומשקלי גרירה מותרים.

משקל כולל משולב מרבי מותר
)(GCWR
ערך  GCWRמייצג את המשקל המשולב
המרבי המותר של הרכב הגורר )כולל נוסעים
ומטען( והגרור העמוס .נתון זה מציין את המשקל
המרבי שהרכב תוכנן לגרור ללא נזק) .חשוב:
מערכת הבלמים של הרכב הגורר מתוכננת
לפעולה במשקל כולל מותר מרבי ) (GVWRולא
במשקל כולל משולב מרבי מותר ).((GCWR
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צעדים לקביעת מגבלת העומס הנכונה:
.1
.2
.3
.4

.5

.6

להלן מספר דוגמאות כיצד יש לחשב את
כושר נשיאת המטען של הרכב:

אתר את הנתון "המשקל המשולב של
הנוסעים והמטען לא יעלה על  XXXק"ג"
בלוח הזיהוי של כלי הרכב שלך.
קבע מהו המשקל המשולב של הנהג
והנוסעים העומדים לנסוע ברכב.
הפחת את המשקל המשולב של הנהג
והנוסעים מהנתון  XXXק"ג שנמצא
בסעיף .1
התוצאה תקבע את משקל המטען
הנוסף שהרכב יוכל לשאת .לדוגמה ,אם
הנתון  XXXהוא  635ק"ג וברכב ייסעו
חמישה נוסעים שכל אחד מהם שוקל
 68ק"ג ,משקל המטען הנוסף שהרכב
יוכל לשאת הוא ).(635-340(5x68)=295
כלומר משקל המטען המרבי המותר
הוא  295ק"ג.
קבע את המשקל הכולל של כל סוגי
המטען המועמסים על הרכב .אסור
שהמשקל הכולל של פרטי המטען יחרוג
מכושר נשיאת המטען המרבי שחושב
בצעד  4לעיל.
אם הרכב מיועד גם לגרירת גרור ,חלק
מעומס הגרור יועבר גם אל הרכב .עיין
בספר זה בהוראות כיצד פעולת הגרירה
מפחיתה מכושר נשיאת המטען של
הרכב.

*דוגמה לרכב בעל כושר נשיאת מטען
של  635ק"ג :אתה מחליט לנסוע לשחק
גולף .האם לרכבך כושר נשיאה מספיק
להסעת  4מחבריך כולל כל ציוד הגולף
שלכם? משקלכם הממוצע ,שלך ושל
חבריך ,הוא  99ק"ג ולכל אחד תיק לציוד
הגולף שלו שמשקלו הממוצע 13.5
ק"ג .החישוב הדרוש יהיה635-(5x99)- :
 (5x13.5)=635-495-67.5=72.5כלומר ,כן,
כושר נשיאת הרכב מספיק להסיע אותך ,את
ארבעת חבריך ואת כל ציוד הגולף שלכם.
*דוגמה נוספת עבור רכב בעל כושר נשיאת
מטען של  635ק"ג מטען :אתה וחברך
מחליטים לאסוף שקי מלט מבית המסחר
המקומי לחומרי בניין כדי להשלים את
משטח הפטיו ,אותו אתה רוצה לבנות כבר
למעלה משנתיים .מדידת נפח אזור המטען
של הרכב ,כשהמושבים האחוריים מקופלים,
מראה כי יש לך מקום להעמסת  12שקי
מלט במשקל  45ק"ג כל אחד .האם רכבך
יוכל לשאת אותך ,את חברך ואת המלט
מהחנות לביתך? אם אתה וחברך שוקלים
כל אחד  99ק"ג ,החישוב צריך להיות:
635-(2x99)-(12x45)=635-198-540=-103
כלומר המטען כבד מדי בשיעור של 103

ק"ג ואין לך כושר נשיאה מספיק להעביר
את כל המלט הדרוש בנסיעה אחת.
יהיה עליך להפחית את העומס ב104-
ק"ג לפחות .אם תסיר  3שקים שמשקל
כל אחד מהם  45ק"ג אזי החישוב יהיה:
 635-(2x99)-(9x45)=635-198-405=32כלומר
כושר הנשיאה של הרכב מספיק להסעת 9
שקי מלט.
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רמפות )כבש משופע( לארגז
המטען

החישובים שבוצעו לעיל בוצעו בהנחה
שהמטענים ממוקמים ברכב באופן שאינו
גורם לעומס-יתר על הסרן הקדמי או על
הסרן האחורי כפי שהוא מצוין בתווית אישור
התאימות הבטיחותית )Safety Compliance
.(Certification Label

אזהרות
במהלך תנועת ההחלקה של הרמפה
עלולים להילכד בה איברי גוף .הרחק
את הידיים והאצבעות מהאזורים המסוכנים.

הוראות טעינה מיוחדות לבעלי
טנדרים וכלי רכב מסחריים

פתח וכנס את הרמפה אך ורק
כשהיא מחוברת ללוח של הדלת
האחורית של ארגז המטען.

אזהרה
כלי רכב עמוסים ,עשויים להגיב
באופן שונה מכלי רכב שאינם
עמוסים .כשנוהגים ברכב עמוס יש לנקוט
באמצעי זהירות :נהיגה במהירות נמוכה
יותר והגדלת מרחק העצירה של הרכב.

לפני שמעמיסים ציוד באמצעות
הרמפה ופורקים אותו בעזרתה ,יש
לוודא שהרמפה מותקנת בצורה נכונה.
אסור לדרוך על הרמפה ואסור לשבת
עליה כשהיא במצב האחסון.

הערה חשובה

הקפד להציב את הרמפה אך ורק
בזוויות שנקבעו.

כל הערכים הנקובים בתווית הנתונים
ובטבלאות שבספר הם ערכי משקל
טכניים .יש לציית להוראות החוק
ותקנות התעבורה הישימות לנושאי
גרירת גרורים ומשקלי גרירה מותרים.

הערה :כושר הנשיאה המרבי של הרמפה הוא
 363ק"ג.
הערה :לפני השימוש ודא שהרמפה ניצבת על
קרקע יציבה.
הערה :כשמשתמשים בציוד העמסה ופריקה,
יש להציב את הרמפה בזווית של  10°כלפי
מעלה או  26°כלפי מטה .זאת כדי למנוע נזק
לשן ההתקנה של הרמפה וללוח של הדלת
האחורית של ארגז המטען.
שימוש ברמפה לארגז המטען
 .1הסר את הכבלים מלפנים ומאחור.

E194380
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 .2פתח את זרועות ידית הנעילה ושחרר
את בורגי הנעילה.
 .3הסר את הרמפה ממחזיק הרמפה.

E211150

הערה :אפשר להיעזר בכלי בעל פני שטח
חלקים כדי לסובב את העצרים.
 .4סובב את העצרים בחלקה התחתון של
הרמפה לצד הפתיחה.
E194383

 .6משוך את פין המיקום החוצה והרחב את
הרמפה עד שהפין יגיע למצב השימוש.
לאחר מכן הצב את הרמפה על קרקע
ישרה.
אחסון הרמפה של ארגז המטען
 .1הרם את הרמפה .משוך את פין המיקום
כלפי חוץ.
 .2החלק את הרמפה למצב האחסון עד
שפין המיקום יינעל.
הערה :הקפד לוודא שמיקום הפין מתאים
לגודל של ארגז המטען ברכבך.

E194382

 .5החלק את שן ההתקנה של הרמפה
על הלוח של הדלת האחורית של ארגז
המטען.

 .3החלק את שן ההתקנה מהלוח של
הדלת האחורית של ארגז המטען.
 .4סובב את העצרים בחלקה התחתון של
הרמפה למצב סגור.
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E194391

E194388

 .5מקם את הרמפה במחזיק הרמפה.
 .6התקן את בורגי הנעילה וסגור את
זרועות ידית הנעילה.
 .7חבר את הכבלים מלפנים ומאחור.
הערה :הקפד לאבטח היטב את כבל הנעילה.
אם לא מאבטחים את כבל הנעילה ,עלולות
להישמע רעידות וחבטות.

 .2החלק את בורגי החף של מחזיק הרמפה
כלפי מעלה ,למצב ההתקנה.
 .3הדק את האום של מחזיק הרמפה.
הערה :יש להתקין את האום על בורג החף
העליון.

התקנת מחזיק הרמפה

E194387

 .1חבר את החלק העליון של מחזיק
הרמפה ללוח התושבת וסובב את מחזיק
הרמפה למקומו.
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גרירת גרור

גרירת גרור מטילה עומס נוסף על המנוע,
תיבת ההילוכים ,הסרנים ,הבלמים ,הצמיגים
והמתלה .בדוק רכיבים אלה לפני ואחרי
פעולת הגרירה.

הערה חשובה
כל הנתונים והמידע המפורטים להלן
מתייחסים להתקני ריתום ולווי גרירה
מקוריים שסופקו עם הרכב מן המפעל.
בכל מקרה שבו התקנת התקן הריתום
או וו הגרירה בוצעה כהתקנה מקומית,
יש לציית להוראות החוק ותקנות
התעבורה שבתוקף.

העמסה
כדי לצמצם את השפעת התנודות של הגרור
על הרכב בזמן הנהיגה:
• העמס את הפריטים הכבדים ביותר קרוב
ככל האפשר לרצפת הגרור.
• העמס את הפריטים הכבדים ביותר
באמצע ,בין הצמיג השמאלי לצמיג
הימני של הגרור.
• העמס את הפריטים הכבדים ביותר מעל
סרני הגרור ,או מעט לפניהם ,כלפי יצול
הגרירה .אל תאפשר למשקל הסופי
על חרטום היצול לסטות מעלה או
מטה בשיעור העולה על  10%עד 15%
ממשקל הגרור העמוס.
• בחר מוט גרירה בעל קצה מוגבה או
קצה מונמך ,כנדרש .כשהרכב עם
המטען והגרור מחוברים ,מסגרת הגרור
צריכה להיות אופקית ,או נטויה בזווית
קלה מטה כלפי הרכב ,במבט מהצד.
בעת נסיעה עם גרור או כשהרכב נושא
מטען ,ייתכן שתהיה תחושת רעידה או רטט
בתחילת הנסיעה ,בגלל המשקל המוגדל.
מידע נוסף ביחס להעמסה נכונה של הגרור
והכנת הרכב לגרירה אפשר למצוא בפרק
אחר של ספר זה :עיין בנושא עומס מרבי
)עמוד .(258

אזהרות
גרירת גרורים שמשקלם עולה על
המגבלות שנקבעו עבור הרכב ביחס
למשקל הכולל המותר של הגרור עלולה
לגרום נזק למנוע ולתיבת ההילוכים ,נזקים
מבניים ,איבוד השליטה ברכב ,התהפכות
הרכב וסכנת פגיעה גופנית.
אסור שערכי המשקל הכולל המרבי
המותר ) (GVWRאו המשקל הכולל
המרבי המותר על הסרן ) (GAWRיחרגו
מהמצוין בתווית האישור.
הערה :עיין בנושא משקלי גרירה מומלצים
)עמוד .(274
ייתכן שרכבך מצויד ברכיבים חשמליים,
דוגמת נתיכים או ממסרים ,מיוחדים לגרירה.
עיין בנושא נתיכים )עמוד .(298
מאחר שכושר הנשיאה של הרכב מוגדר
לפי משקל ולא לפי נפח ,ייתכן שלא תוכל
להשתמש בהכרח בכל הקיבול הזמין למטען
ברכב או בגרור.

למידע נוסף עיין במדריך לגרירת מגורון וגרור
) (RV & Trailer Towing Guideאותו ניתן
למצוא באינטרנט.

מדריך לגרירת מגורון וגרור באינטרנט
כתובת האתר

http://www.fleet.ford.com/towing-guides
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מערכות סיוע לנסיעה לאחור
עם גרור )לא ישים לישראל(

הערה :בקביעת מיקום המדבקה ומגבלות
המערכת ,המערכת נסמכת על מדידות
שמבצע המשתמש .חשוב להקפיד ולערוך את
המדידות בצורה מדויקת .מדידות לא נכונות
עלולות לגרום לתפקוד לקוי של המערכת ,עד
כדי פגיעה של הרכב בגרור.

תפקוד הנחיה לנסיעה לאחור עם
גרור
אזהרות

הערה :המערכת מגבילה את המהירות
בנסיעה לאחור .המערכת אינה תחליף לשימוש
נכון בדוושת ההאצה ובדוושת הבלם.

נהיגה בהיסח דעת עלולה לגרום
לאבדן השליטה ברכב ,תאונה
ופציעה .מומלץ מאוד לפעול בזהירות רבה
כאשר משתמשים במכשיר או תפקוד
כלשהם שעלולים להסיח את תשומת
הלב מהנעשה בדרך .אתה אחראי ,בראש
ובראשונה ,להפעלה בטוחה של הרכב .אנו
ממליצים לנהג שלא להשתמש בכל התקן
המוחזק ביד במהלך הנסיעה ,להשתמש
במידת האפשר בפיקוד קולי .ודא שהנך
מודע לכל החוקים הישימים העשויים
להשפיע על השימוש בהתקנים אלקטרוניים
בעת הנהיגה.

למיקום המדבקה חשיבות מכרעת ויש
למקם אותה בדיוק על פי ההוראות.

הערה :המערכת אינה תחליף לכללי הנהיגה
הבטוחה.

הגדרת ההנחיה לנסיעה לאחור עם
גרור

הערה :מחובתך להקפיד ולדעת מה המצב
והמיקום בדרך של השילוב רכב-גרור ומה
התנאים בסביבה.

הערה :לאחר שמזינים במערכת את המידע
על הגרור ,הוא נשמר לאחזור קל .ניתן להוסיף
למערכת עד  10גרורים.

הערה :המערכת אינה יכולה לגלות מכשולים
בסביבה ואינה יכולה למנוע פגיעה של הרכב
או הגרור במכשולים.

צעד  :1מקם את הרכב והגרור

עקרון הפעולה
ההנחיה לנסיעה לאחור עם גרור ) (TRGהיא
תפקוד שחוסך ניחושים ומסייע לנהג להציב
את הגרור במקום הרצוי בקלות ובמהירות,
בנסיעה לאחור.
יש להגדיר פעם אחת כל גרור שגוררים
באמצעות הרכב.

רתום את הגרור לרכב וחבר את רתמת
החיווט החשמלי .בדוק וודא כי החיווט פועל.
עיין בנושא בדיקות גרירה חיוניות )עמוד
.(277

הערה :זכור שכאשר הכיוון של הגרור משתנה,
חזית הרכב נעה כלפי חוץ.

החנה את הרכב והגרור שרתמת על משטח
מפולס.
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E209759

ודא שהגרור והרכב נמצאים באותו קו .לשם
כך שלב בתיבת ההילוכים מצב לנסיעה
לפנים ) (Dוסע ישר קדימה.

E209760

צעד  :2פעל על פי ההוראות שיופיעו
בצג המידע
 .1היעזר במתגי הבקרה שבגלגל ההגה כדי
לנווט בתפריט הגרירה.
 .2מבין האפשרויות הזמינות ,בחר
באפשרות ) Trailer Setupהגדרת גרור(.
 .3בחר באפשרות ) Add a Trailerהוספת
גרור( ולחץ  OKלאישור.
 .4המערכת תורה לך לתת שם לגרור.
היעזר במתגי הבקרה שבגלגל ההגה כדי
לבחור אותיות וספרות .לחץ על לחצן
החץ הפונה ימינה כדי לעבור לתו הבא.
לאחר שתסיים להזין את שם הגרור,
לחץ  OKלאישור.
 .5בחר בסוג המערכת של בלמי הגרור .אם
לגרור יש בלמים חשמליים ,בלמי דחיפה
או שאין לו בלמים בחר באפשרות
 .DEFAULTלחץ  OKלאישור ומעבר
למסך הבא.
הערה :אפשרות ברירת המחדל היא עצמה
נמוכה .אפשרות זו מתאימה למרבית הגרורים.
אם בלמי הגרור מחייבים מתח ראשוני גבוה
יותר ,או אם אתה מעדיף בלימה בעצמה גבוהה
יותר ,בחר אפשרות אחרת כנדרש.

 .6המערכת תבקש לבחור בסוג הגרור.
אפשר להשתמש במערכת  TRGעם
גרור רגיל ,גרור בעל צלחת ריתום או גרור
עם רתם דמוי צוואר אווז .עבור גרורים
מסוג צלחת ריתום או רתם דמוי צוואר
אווז ,אין צורך להגדיר ולמקם מדבקה,
אך חלק מהתפקודים לא יפעלו באופן
אוטומטי עבור גרורים אלה .בחר את
סוג הגרור בעזרת מתגי הבקרה שבגלגל
ההגה.
 .7אם הרכב מצויד במערכת למידע על
נקודות מתות בשדה הראייה ),(BLIS
המערכת תבקש קודם כל להגדיר את
תפקוד  BLISשל הגרור .עיין בנושא
מידע כללי )עמוד .(110
 .8בצג המידע תופיע הודעה ובה תישאל
אם ברצונך להוסיף הנחיה לנסיעה
לאחור עם גרור )Trailer Reverse
 .(Guidanceבחר באפשרות ) Yesכן( כדי
להמשיך.
 .9במידת הצורך ,ישר את הגרור.
 .10בצג המידע תופיע הנחיה למדריך
המהיר שבו הסברים כיצד להמשיך.
הצעדים מפורטים גם להלן.
צעד  :3מקם את היעד
מקם את כל המדבקה באזור האפור שבגרור,
כמתואר בתרשים .המדבקה נמצאת בכיס
שבכריכה האחורית של המדריך המהיר.
הערה :לביצוע הנוהל הבא כדאי להיעזר
באדם נוסף.
הערה :ודא שאף פריט )למשל :ידית המגבה
או רתמת חיווט( אינו מפריע לראות את
המדבקה בתמונה של מצלמת הנסיעה לאחור.
הערה :מקם את המדבקה בשטח אופקי,
שטוח ,יבש ונקי .לקבלת התוצאות הטובות
ביותר ,הדבק את המדבקה בטמפרטורה גבוהה
מ.0°C-
הערה :לאחר שהמדבקה הודבקה ,אין להעביר
אותה למקום אחר .אם מדבקה הוסרה ,אסור
לעשות בה שימוש חוזר.
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עליך לציין ארבעה מרחקים ) C ,B ,Aו,(D-
כנדרש בכרטיס המדידה .ציין את שם הגרור
שהמדידות מתייחסות אליו.

E224482

היעזר בכרטיס המדידה שסופק ,בסרט
מדידה ובעיפרון כדי לסמן בצורה מדויקת
את האזור שבו יש להדביק את המדבקה
)המסופקת בכיס שבכריכה האחורית של
המדריך המהיר( .ודא שכל המדבקה נמצאת
באזור האפור שבין שתי הקשתות או סימוני
המרחק שבתרשים ,ושניתן להבחין בה
במלואה בתמונה של מצלמת הנסיעה
לאחור .עליה להימצא בטווח של  17ס"מ עד
 51ס"מ מתפוח הגרירה.

E231167

מרחק A

המרחק האופקי בין לוחית הרישוי לבין מרכז
תפוח הגרירה.

לאחר שקבעת את המיקום המדויק ,הדבק
את המדבקה.

מרחק B

צעד  :4ערוך מדידות

המרחק האופקי בין מרכז תפוח הגרירה לבין
מרכז המדבקה.

לאחר שהמדבקה מוקמה על הגרור בצורה
נכונה ,עליך לבצע כמה מדידות חשובות.

מרחק C

הערה :כדי שפעולתה של המערכת תהיה
תקינה ,יש להקפיד ולבצע את המדידות בצורה
מדויקת.

המרחק ממצלמת הנסיעה לאחור למרכז
המדבקה.
מרחק D

הערה :יש לעגל את הערכים לס"מ השלם
הקרוב ביותר.

המרחק מהדלת האחורית של ארגז המטען
למרכז הסרן של הגרור )בגרורים בעלי סרן
יחיד( ,או למרכז הסרנים )בגרורים בעלי שני
סרנים ומעלה(.

הערה :אם הערך הנמדד גדול מחצי ס"מ ,עגל
כלפי מעלה .אם הערך הנמדד קטן מחצי ס"מ,
עגל כלפי מטה .ערך של  31.1ס"מ ,למשל ,יש
לעגל ל 31-ס"מ .ערך של  31.8ס"מ יש לעגל
ל 32-ס"מ.
הערה :השתמש ביחידות המדידה המקובלות
במדינה או בהתאם לרכב.
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צעד  :5הזן את המדידות בעזרת צג
המידע

במהלך הכיול ולאחר השלמתו מופיעה
הודעה בצג המידע.

על סמך המדידות שציינת ,הזן את הנתונים
הנחוצים במערכת .פעל על פי ההנחיות
המופיעות במסך והזן כל אחת מהמדידות
שערכת בצעד  .4היעזר בחצים הפונים
כלפי מעלה ומטה כדי להגדיל או להקטין
את הערכים לפי הצורך .לחץ על  OKכדי
לאשר כל מדידה .במסך יופיעו הוראות
להזנת המדידה הבאה .לאחר שמוסיפים
את המדידה האחרונה ,יופיעו בצג המידע
כל המדידות שהוזנו .לפי בחירתך ,אשר את
המדידה או שנה אותה.

הערה :לקבלת התוצאות הטובות ביותר,
מומלץ להימנע מכיול המערכת בשעות הלילה.

שימוש בהנחיה לנסיעה לאחור עם
גרור
 .1אם תיבת ההילוכים אינה במצב של
נסיעה לאחור ) ,(Rשלב מצב של
נסיעה לאחור ) .(Rלחץ על הלחצן של
מצלמת הנסיעה לאחור כדי להרחיב את
התפריט.
 .2לחץ על סמל הגרור.
 .3בחר בגרור המתאים בצג המידע.
 .4במצב  ,TRGאפשר לראות את תצוגת
המצלמה בצד שאליו נע הגרור ,או בשני
הצדדים כשהגרור הוא ישר מאחור.
כשהתצוגות מתחלפות בכיוון הגרור,
המערכת נמצאת במצב אוטומטי .אם
מפנים ,למשל ,את הגרור ימינה ,מוצג
צד ימין של הרכב והגרור .בעזרת לחצני
החצים אפשר להחליף את התצוגה
באופן ידני ,בכל עת .כדי לשוב למצב
האוטומטי ,לחץ על לחצן .Auto
הערה :המצב האוטומטי מופעל כברירת
מחדל.

צעד  :6אשר את המיקום של המדבקה
בדוק את התצוגה של מצלמת המבט לאחור
וודא שהמדבקה זוהתה על ידי המערכת
וסומנה בעיגול אדום.
ודא שהעיגול האדום ממוקם בצורה נכונה
על תמונת המדבקה שבתצוגה .במסך
תופיע בקשה לאישור.
הערה :אם המערכת אינה מצליחה לאתר את
המדבקה ,נסה לנקות את עדשת המצלמה,
וודא שהמדבקה אכן נמצאת באזור שצוין
בצעד .3
לאחר שתאשר את היעד ,בצג המידע תופיע
הודעת אישור.

היעזר בתצוגה שמסייעת במידה הרבה
ביותר בנסיעה לאחור עם הרכב והגרור.

כיול המערכת

תצוגה רגילה של מצלמת הנסיעה
 E224483לאחור .היעזר בתפקוד זה כדי
לראות את יצול הגרור או את מה שנמצא
ישירות מאחורי הרכב.

כדי להשלים את ההגדרה ,סע ברכב ישר
קדימה במהירות של  6עד  40קמ"ש ,כמצוין
בצג המידע.
הערה :במהלך הכיול עליך לאחוז בגלגל ההגה
במצב ישר .אם מסובבים את גלגל ההגה ,הכיול
מושהה .בצג המידע תופיע הודעה המציינת
שעליך לנהוג ישר קדימה כדי להשלים את
הכיול.

מצב נסיעה לאחור בקו ישר .היעזר
 E224484בתפקוד זה כדי להסיע את הגרור
ישר לאחור ,בקו אחד עם הרכב .במצב זה,
תרשים של גלגל ההגה ממחיש באיזה כיוון
יש לסובב את גלגל ההגה כדי שהגרור ייסע
ישר לאחור.

269

גרירה
הקו הלבן באיזה כיוון ייסע הגרור על פי הסיבוב
של גלגל ההגה.

הערה :לפני שמפעילים את המצב של נסיעה
לאחור בקו ישר ייתכן שכדאי לשלב בתיבת
ההילוכים מצב של נסיעה לפנים ) ,(Dלנסוע
קדימה וליישר את הרכב והגרור.

כשמסובבים את גלגל ההגה שמאלה ,הגרור
נוסע ימינה .וכשמסובבים את גלגל ההגה
ימינה ,הגרור נוסע שמאלה.

בעזרת החצים הפונים שמאלה וימינה
אפשר להציג תצוגות אחרות ,ללא תלות
בזווית הגרור .היעזר בהם כדי להחליף
תצוגות באופן ידני.

כשמסובבים את גלגל ההגה ,מופיעים
בתמונה הקטנה שני אזורים כדי להזהיר
מפני סיבוב למצב של "הטיית זווית חדה בין
הגרור לרכב" .בתצוגה מצוינים מיקומי הרכב
והגרור והמשוב החזותי מסייע למנוע מצב
של "הטיית זווית חדה בין הגרור לרכב".

הערה :אם אתה משתמש בגרור מסוג צלחת
ריתום או רתם דמוי צוואר אווז ,או אם לא
הגדרת עדיין את מערכת ההנחיה לנסיעה
לאחור עם גרור ,התצוגה האוטומטית אינה
זמינה.

האזור הצהוב מזהיר מפני מצב של "הטיית
זווית חדה בין הגרור לרכב" .כשנכנסים
לאזור זה ,מומלץ לשלב בתיבת ההילוכים
מצב של נסיעה לפנים ) (Dולנסוע קדימה.
נסיעה קדימה מסייעת להשיב את הרכב
והגרור למצב שבו הם בקו אחד.

כדי להחליף תצוגה ,היעזר בלחצני החצים.
אפשר להפעיל את התצוגות הבאות:
•
•
•
•
•

תצוגה מלאה של צד הנהג
תצוגה חלקית של צד הנהג

האזור האדום מציין שעליך לשלב מיד
בתיבת ההילוכים מצב של נסיעה לפנים )(D
ולנסוע קדימה.

50/50

תצוגה חלקית של צד הנוסע
תצוגה מלאה של צד הנוסע
זום .השתמש בתפקוד זה כדי
 E224485להתמקד בכל תצוגה.

פתרון בעיות
הערה :השימוש במערכת מחייב שהמדבקה
שהודבקה לגרור תהיה גלויה בבירור למצלמה.
כדי שהמערכת תוכל לפעול בצורה תקינה ,יש
להקפיד על ניקיון המדבקה ועדשת המצלמה.

חזרה .תפקוד זה משמש לחזרה

E224487

אל מערכת המצלמה ב360-

מעלות וליציאה מהתפקוד של הנחיה
בנסיעה לאחור עם גרור.
E224486

הגדרה
המערכת תוכננה לשימוש עם מגוון רחב
של גרורים .אולם ,פני השטח של גרורים
מסוימים אינם מתאימים למיקום הולם של
המדבקה .גרורים אלה אינם נתמכים .ניסיון
למקם את המדבקה בשטח שאינו עומד
בדרישות למיקום המדבקה ,כפי שפורטו
בצעד  3של הוראות ההגדרה ,או הזנה של
מידות לא נכונות כדי להתקדם בתהליך
ההגדרה ,עלולים לגרום לכך שפעולת
המערכת לא תהיה תקינה.

אוטומטי .תפקוד זה משמש
לחזרה למצב של תצוגה
אוטומטית.

בנוסף לאפשרויות התצוגה הרבות ,נוספים
לצג המגע גם תפקודים שמספקים מידע רב
יותר.
לאחר שמשתמשים בהגדרות של גרור רגיל,
למשל ,מופיעה תמיד בצג המגע תמונה
קטנה של הרכב והגרור במבט על.
בתמונה זו מופיעים שני קווים בצבעים
שונים :קו שחור מציג היכן נמצא הגרור ביחס
לרכב .קו לבן מציג את המסלול המשוער של
הגרור על פי הזווית הנוכחית של גלגל ההגה.
הערה :כשמסובבים את גלגל ההגה ,מציין
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מדידות נכונות הן חיוניות לפעולה תקינה של
המערכת .אם עליך לבדוק מדידות שהוזנו או
לשנות אותן ,תוכל לגשת אליהן באמצעות
תפריטי הגרור שבצג המידע .בחר באפשרות
השינוי של המדבקה מתפריט השינוי של
הגדרות הגרור .אין צורך להסיר את המדבקה
רק כדי לבדוק או לשנות מדידות.

מידה  Bהגיעה לערך המינימום או
המקסימום:
• הקפד לוודא שפעלת על פי ההוראות
למיקום המדבקה ,כפי שהן מפורטות
בצעד  3של הוראות ההגדרה .מיקום
המדבקה מחוץ לאזור המותר פוגע
בביצועי המערכת ועלול לגרום לכך
שפעולת התפקוד לא תהיה תקינה.
• הקפד למדוד את המרחק האופקי
בלבד ,בין מרכז המדבקה לבין המרכז
של תפוח הגרירה .מרחק בקו ישר
שכולל שיפוע אנכי כלשהו ,כלפי מעלה
או כלפי מטה ,יגדיל את המדידה ויוביל
להזנה של ערכים לא מדויקים למערכת.
להוראות מדידה מפורטות עיין בצעד 4
של הוראות ההגדרה.
מידה  Cהגיעה לערך המינימום או
המקסימום:

במהלך ההגדרה עשויות להופיע ההתראות
הבאות ,או עשויים להתגלות הקשיים
הבאים .להלן עצות לפתרון.
מידה  Aהגיעה לערך המינימום או
המקסימום:
•

•

המערכת תוכננה לפעול עם מוטות גרר
שבהם המרחק בין לוחית הרישוי לבין
המרכז של תפוח הגרירה הוא  229מ"מ
עד  406מ"מ .אסור לנסות להשתמש
במוטות גרר שחורגים מטווח זה ,מפני
שביצועי המערכת ייפגעו ופעולת
המערכת עלולה שלא להיות תקינה.
הקפד למדוד את המרחק האופקי בלבד,
בין לוחית הרישוי לבין המרכז של תפוח
הגרירה .מרחק בקו ישר שכולל שיפוע
אנכי כלשהו ,כלפי מעלה או כלפי מטה,
יגדיל את המדידה ויוביל לאי דיוקים.
מדידות לא מדויקות פוגעות בביצועי
המערכת ועלולות לגרום לכך שפעולת
המערכת לא תהיה תקינה .להוראות
מדידה מפורטות עיין בצעד  4של
הוראות ההגדרה.

•
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הקפד לוודא שפעלת על פי ההוראות
למיקום המדבקה ,כפי שהן מפורטות
בצעד  3של הוראות ההגדרה .מיקום
המדבקה מחוץ לאזור המותר פוגע
בביצועי המערכת ועלול לגרום לכך
שפעולת התפקוד לא תהיה תקינה.
אם פעלת על פי כל ההוראות למיקום
המדבקה וההודעה בכל זאת מופיעה,
המדבקה נמצאת נמוך מדי או רחוק
מדי מהמצלמה ,שאינה מצליחה
לזהות אותה .כדי שפעולתה של
המערכת תהיה תקינה ,יש להדביק
את המדבקה נמוך יותר )אם מופיעה
התראה ביחס לערך המינימום( או גבוה
יותר )אם מופיעה התראה בקשר לערך
המקסימום(.
• כדי שפעולתה של המערכת תהיה
תקינה ,יש להדביק על הגרור
רק מדבקה אחת .את המדבקה
הקודמת יש להסיר או לכסות ,כך
שרק מדבקה אחת תהיה גלויה
למצלמה.
• אם מדביקים בגרור מדבקה חדשה,
יש לשוב ולבצע את מדידות  Bו.C-
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לקבלת התוצאות הטובות ביותר:

מידה  Dהגיעה לערך המינימום או
המקסימום:

•

• הקפד למדוד את המרחק האופקי בלבד,
בין הדלת האחורית של ארגז המטען
לבין מרכז הסרן הבודד או המרכז של
כל הסרנים של הגרור .להוראות מדידה
מפורטות עיין בצעד  4של הוראות
ההגדרה .מערכת  TBAאינה תומכת
בגרורים שהאורך שלהם חורג מהטווח
המותר ,כמצוין בצג המידע.
המערכת מתמקדת במשהו החורג
מהמדבקה או אינה מצליחה למצוא את
המדבקה:
•

•

•
•

•
•

השתמש בדרך ארוכה ,ישרה וחלקה כדי
לבצע את ניסיון הכיול.
סע ישר קדימה.
סע במהירות של  6קמ"ש עד  40קמ"ש.

פעולת המערכת
במהלך פעולת התפקוד עשויות להופיע
ההתראות הבאות ,או עשויים להתגלות
הקשיים הבאים .להלן עצות לפתרון.
המערכת אינה זמינה:
•

ודא שמצלמת הנסיעה לאחור נקייה
ושהמדבקה גלויה היטב בתמונת
המצלמה .במידת הצורך ,נקה את
המצלמה ואת המדבקה.
מערכת המצלמה נסמכת על המדידות
שהוזנו כדי לאתר את המדבקה.
מדידות לא מדויקות של המדבקה
יפגעו ביכולתה של המערכת לאתר
את המדבקה .ודא שהמדידות שהוזנו
למערכת הן מדויקות.
במידת האפשר ,הסר את המדבקה
העגולה או התווית העגולה בהם
מתמקדת המצלמה בטעות.
אם הפתרונות הקודמים לא עזרו ,נסה
להדביק את המדבקה במקום אחר.
גם המיקום החדש של המדבקה חייב
לעמוד בדרישות שצוינו בצעד  3של
הוראות ההגדרה .את המדבקה הקודמת
יש להסיר או לכסות כך שרק מדבקה
אחת תהיה גלויה למצלמה.

•

כיול
המערכת מנטרת פרמטרים שונים של הרכב
כדי לוודא שנוהגים ברכב בקו ישר ושהגרור
נמצא היישר מאחורי הרכב .כל סיבוב של
ההגה או תזוזה של הגרור יגרמו להשהיית
הכיול.
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המערכת נסמכת על תת-מערכות
רבות ברכב כדי לפעול בצורה תקינה.
אם פעולתן של תת-מערכות אלה
אינה תקינה ,ייתכן שהמערכת לא תהיה
זמינה.
• כשמתח המצבר נמוך ,המערכת
אינה יכולה לפעול .אם המערכת
אינה זמינה ,ודא שהמצבר טעון
ותקין.
• ייתכן שיהיה עליך לנהוג ברכב בקו
ישר קדימה ,במהירות גבוהה מ40-
קמ"ש ,לפני שהמערכת תהיה שוב
זמינה.
אם ההודעה ממשיכה להופיע ,הבא את
הרכב למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס ,לצורך
שירות.

גרירה
• אפשר לשנות את מיקום המדבקה
באמצעות ניווט לתפריט הגרור,
בחירה באפשרויות הגרור ,בחירה
בשינוי הגדרות הגרור ובחירה
באפשרות של שינוי המדבקה .חובה
להסיר את המדבקה הקודמת .כדי
שפעולתה של המערכת תהיה
תקינה ,יש למקם בגרור אך ורק
מדבקה אחת.
משתמשת
המצלמה
• מערכת
במדידות שהוזנו כדי לאתר את
המדבקה .מדידות לא מדויקות
פוגעות ביכולתה של המערכת
לאתר את המדבקה .בדוק וודא
שהמדידות שהוזנו למערכת נכונות.
להוראות מדידה עיין בצעד  4של
הוראות ההגדרה של ההנחיה
בנסיעה לאחור עם גרור.
• אפשר לשנות את מיקום המדבקה
באמצעות ניווט לתפריט הגרור,
בחירה באפשרויות הגרור ,בחירה
בשינוי הגדרות הגרור ובחירה
באפשרות של שינוי המדבקה .אם
בכוונתך לעדכן את המדידות של
המדבקה שבמיקום הנוכחי ,התעלם
מהבקשה להסיר את המדבקה
הנוכחית והמשך לצעד הבא.
המערכת אינה מסייעת בנסיעה לאחור בקו
ישר:

המדבקה אבדה:
•

אם במהלך השימוש במערכת מופיעה
ההודעה המציינת כי המדבקה אבדה,
פעל באופן הבא:
• עצור את הרכב ברגע שההודעה
מופיעה.
• ודא שהמדבקה גלויה בתמונה של
מצלמת הנסיעה לאחור.
• נקה את המדבקה והמצלמה כדי
לוודא שאין הפרעות.
• הסר פריטים כלשהם שעשויים
להסתיר את המדבקה .בהתאם
לתצורת הגרור ולציוד כלשהו
שהותקן בגרור ,ייתכן שהמדבקה
כשהגרור
מהמצלמה
תוסתר
מסתובב על ציר תפוח הגרירה,
למרות שבמהלך ההגדרה המדבקה
נראתה היטב .במידת האפשר ,הסר
את ההפרעה .אם לא ניתן להסיר
את ההפרעה ,יהיה עליך להסיר את
המדבקה מהמיקום הנוכחי ולהדביק
מדבקה חדשה שתהיה גלויה
למצלמה בכל המצבים שאליהם
עשוי הגרור להגיע מאחורי הרכב.

•
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גורמים דוגמת חיבור מוט הגרירה אל
תפוח הגרירה ,קימור פני הכביש ,שיפוע
הצד של הכביש וההיענות של מתלה
הגרור עלולים להשפיע על יכולתה של
המערכת לסייע בנסיעה לאחור בקו
ישר כשלא מסובבים את גלגל ההגה.
אפשר לפצות על סטייה של הגרור ימינה
או שמאלה באמצעות סיבוב אטי של
גלגל ההגה עד שהגרור נוסע במסלול
הרצוי ולאחר מכן אחיזה בגלגל ההגה
במצב זה .אם ברצונך לכייל מחדש את
המערכת לנסיעה ישר לאחור ,תוכל
לעשות זאת באופן הבא:

גרירה
• נווט אל תפריט הגרור ,בחר
באפשרויות הגרור ,בחר בשינוי
הגדרת הגרור ובחר באפשרות של
שינוי המדבקה .המדידות שנשמרו
יוצגו .אל תשנה אותן והמשך לאשר
את המדידות .ברגע שתאשר את
המדידות ,המערכת תבקש לבצע
את נוהל הכיול.
הערה :המערכת תוכננה לשימוש באותו
התקן לריתום הגרור בכל פעם שבוחרים גרור
מתפריט הגרירה .אם תשתמש במוט גרר אחר
או בחור לפין קיבוע אחר )במוטות גרר בעלי
יותר מחור אחד( ,הדבר ישפיע על מדידות
הגרור .עליך לבצע מדידות חדשות ובמידת
הצורך לעדכן את התוצאות החדשות.

הערה :בחלק מהמקרים שבהם מזוהה נדנוד
של הגרור ,מהירות הנסיעה עשויה להיות
גבוהה מדי והמערכת תתערב מספר פעמים
כדי להאט בהדרגה את מהירות הנסיעה.
המערכת מפעילה את בלמי הרכב בגלגלים
מסוימים ובמידת הצורך גם מפחיתה את
מומנט המנוע .כשהגרור מתחיל להתנודד,
נורית ההתראה של בקרת היציבות מהבהבת
ובתצוגת ההודעות מופיעה ההודעה
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)הגרור מתנודד ,האט את המהירות( .קודם
כל עליך להאט את הרכב ,לעצור במקום
בטוח בצד הדרך ולבדוק את חלוקת המשקל
בגרור ואת העומס על היצול .עיין בנושא
הובלת מטען )עמוד .(258

בקרת נדנוד הגרור
)אם קיימת(

משקלי גרירה מומלצים
אזהרה

אזהרה

הקפד להשתמש בפין מוט הגרר
לעומס כבד שסופק עם הרכב בעת
שימוש ברתם לעומס כבד .אם לא פועלים
על פי הנחיה זו התוצאה עלולה להיות אבדן
שליטה על הרכב ,פציעה ואף מוות.

בעקבות ניתוק בקרת נדנוד הגרור
גובר הסיכון לאבדן שליטה על הרכב
והתוצאה עלולה להיות פציעה קשה ואף
מוות .חברת פורד ממליצה שלא לנתק
תפקוד זה אלא במצבים שבהם הפחתת
המהירות עלולה להשפיע לרעה מהותית
על הנסיעה )למשל ביכולת לטפס במעלה
מדרון( ,וכאשר הנהג מנוסה מאוד בגרירת
גרור ומסוגל להתמודד עם תנודות הגרור כדי
לשמור על בטיחות הנסיעה.

הערה :בכלי רכב המצוידים ברתם לעומס כבד
חובה להשתמש בפין עליו מוטבע "21,000
."LBS
הערה :אל תשכח להתחשב בשטח של חזית
הגרור .עבור גרורים רגילים ,אסור ששטח
הפנים של חזית הגרור יעלה על  5.6מ"ר .עבור
גרורים מסוג צלחת ריתום או רתם דמוי צוואר
אווז ,אסור ששטח הפנים של חזית הגרור יעלה
על  6.9מ"ר.

הערה :בקרת נדנוד הגרור אינה מונעת את
תנודות הגרור ,אלא מפחיתה את התגברותן
לאחר שהחלו להופיע.
הערה :תפקוד זה אינו יכול למנוע נדנוד בכל
הגרורים.
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גרירה
הערה :מדינות מסוימות מחייבות בלמי גרור
חשמליים עבור גרורים שמשקלם עולה על
משקל מסוים .הקפד לבדוק את הוראות החוק
התקפות עבור המשקל המוגדר הזה .ייתכן
שהמשקלים המרביים של הגרור המפורטים
להלן יוגבלו למשקל המפורט הזה ,מכיוון
שמערכת החשמל ברכבך אינה מצוידת
בחיווט ובמחבר הדרושים להפעלת בלמי גרור
חשמליים.

הערה :חריגה ממגבלה זו עלולה להקטין
במידה משמעותית את הביצועים של
הרכב הגורר .בחירת גרור בעל מקדם גרר
אווירודינאמי נמוך ועיצוב מעוגל של החזית
תסייע להשגת ביצועים וחיסכון בדלק מיטביים.
הערה :לפעולה בגובה רב ,עליך להפחית את
המשקל הכולל המשולב בשיעור של  2%לכל
עלייה של  300מטר ,החל מנקודת גובה של
 300מטר.

הרכב שלך יכול לגרור גרור בתנאי שהמשקל
המרבי של הגרור הוא פחות או שווה למשקל
הגרור המרבי שניתן לחשב על פי הטבלה
הבאה.

הערה חשובה
כל הערכים הנקובים בתווית הנתונים הם ערכי משקל טכניים .יש לציית להוראות
החוק ותקנות התעבורה הישימות לנושאי גרירת גרורים ומשקלי גרירה מותרים.
דגמי פיק-אפ ללא ארגז
רכב

יחס סרן אחורי

מנוע

3.73

בנזין  6.2ל'
F-250

 F-350עם גלגלים
אחוריים בודדים

 F-350עם גלגלים
אחוריים כפולים
F-450

4.30

דיזל  6.7ל'
דיזל  6.7ל' *

3.55 ,3.31
3.55 ,3.31
3.73

בנזין  6.2ל'

4.30

דיזל  6.7ל'

3.55 ,3.31
3.73

בנזין  6.2ל'

4.30
3.55

דיזל  6.7ל'

4.10

דיזל  6.7ל'

4.30

* מחייב חבילה לגרירת גרור.
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משקל כולל מרבי
מותר של הרכב
המשולב )הרכב
והגרור( )(GCWR
 8845ק"ג
 9979ק"ג
 10660ק"ג
 11657ק"ג
 8845ק"ג
 9979ק"ג
 13018ק"ג
 9072ק"ג
 10660ק"ג
 16329ק"ג
 18144ק"ג
 19051ק"ג

גרירה
תא נהג ושלדה
רכב

מנוע

 F-350עם גלגלים
אחוריים בודדים

בנזין  6.2ל'

 F-350עם גלגלים
אחוריים כפולים
 F-450עם גלגלים
אחוריים כפולים
 F-550עם גלגלים
אחוריים כפולים
)7,398- GVWR
 8,165ק"ג(
 F-550עם גלגלים
אחוריים כפולים
)8,618- GVWR
 8,845ק"ג(

יחס סרן אחורי
3.73
4.30

דיזל  6.7ל'

3.73
3.73

בנזין  6.2ל'

4.30
4.10 ,3.73

דיזל  6.7ל'
בנזין  6.8ל'

4.88
4.10

דיזל  6.7ל'

4.30

בנזין  6.8ל'

4.88
4.10

דיזל  6.7ל'

משקל כולל מרבי
מותר של הרכב
המשולב )הרכב
והגרור( )(GCWR
 8845ק"ג
 10433ק"ג
 12020ק"ג
 9072ק"ג
 10660ק"ג
 13608ק"ג
 12701ק"ג
 14062ק"ג
 14969ק"ג*
 12701ק"ג
 14062ק"ג

4.30

 14,969ק"ג

בנזין  6.8ל'

4.88

דיזל  6.7ל'

4.88

 12701ק"ג
 14062ק"ג
 18144ק"ג*

* מחייב חבילת  GCWRאופציונאלית.

הערה חשובה
כל הנתונים והמידע המפורטים להלן מתייחסים להתקני ריתום ולווי גרירה מקוריים
שסופקו עם הרכב מן המפעל )להלן "וו גרירה או התקן ריתום של פורד"( .בכל
מקרה שבו התקנת התקן הריתום או וו הגרירה בוצעה על ידי מתקין מקומי ,יש
לציית להוראות החוק ותקנות התעבורה שבתוקף.

חישוב המשקל המרבי המותר של
הגרור הטעון עבור הרכב שלך

•
•

 .1התחל עם ערך המשקל הכולל המרבי
המותר של הרכב המשולב )הרכב
והגרור( ) (GCWRעבור דגם הרכב שלך
ויחס הסרנים שלו .עיין בטבלה לעיל.
 .2הפחת מערך זה את כל הערכים שלהלן,
שיישימים לרכב שלך.

•
•
•
•
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המשקל העצמי של הרכב.
משקל רכיבי יצול הגרירה ,כגון מוט
הגרירה ,תפוח הגרירה ,הנועלים או רכיבי
חלוקת העומס
משקל הנהג
משקל הנוסע)ים(
משקל כל המטען
משקל פריטים ומערכות מהתקנה
עצמית

גרירה
הערה :אם אינך בטוח בנכונות החישוב ,ניתן
לפנות למחלקת השירות של מטעם דלק
מוטורס לסיוע.
למידע נוסף על משקלי גרירה ,עיין במדריך
לגרירת מגורון וגרור שניתן למצוא
באינטרנט.

הערך המתקבל הוא המשקל המרבי המותר
של הגרור הטעון עבור צירוף זה.
הערה :עומס היצול נחשב חלק מן המטעו
הנישא ברכב .הפחת ממשקל המטען הכולל
את הערך הסופי של עומס היצול.

מדריך לגרירת מגורון וגרור באינטרנט
כתובת האתר

http://www.fleet.ford.com/towing-guides

להסברים על אודות המונחים הקשורים
לעומס המופיעים בתווית העמידה בדרישות
הבטיחות ,עיין בנושא הגבלת העומס בפרק
הדן בהעמסת הרכב בעת חישוב המשקל
הכולל של רכבך.

בדיקות גרירה חיוניות
אזהרה
אסור לחרוג מהמשקל המרבי המותר
על חרטום הגרור ,כלומר המשקל
האנכי על תפוח הגרירה .אם לא פועלים
על פי הנחיה זו התוצאה עלולה להיות אבדן
שליטה על הרכב ,פציעה קשה ואף מוות.

בחישוב משקל הרכב הכולל יש לכלול גם
את עומס היצול.
בכלי רכב מסוימים ייתכן שתהיה אפשרות
לשנות את מאפייני הגרירה של גרור .עיין
בנושא מידע כללי )עמוד .(110

כדי להבטיח גרירה בטיחותית ,פעל בהתאם
להנחיות הבאות:
•
•
•
•
•

מחבר גרירת גרור

אסור לגרור גרור עד שרכבך עבר לפחות
 1600ק"מ.
גרירת גרור חייבת להתבצע בהתאם
להוראות החוק ותקנות התעבורה
שבתוקף.
לפני ההתקנה והכוונון של ציוד הגרירה
עיין בהוראות המצורפות לציוד.
בצע את טיפולי השירות בתכיפות רבה
יותר אם אתה גורר גרור .פעל לפי ההנחיות
שבטבלת הטיפולים התקופתיים.
אם אתה משתמש בגרור שכור ,פעל
לפי ההוראות הניתנות על-ידי חברת
ההשכרה.

E163167
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כשמחברים את מחבר החיווט של הגרור
לרכב ,יש להשתמש אך ורק במחבר התקנה
מתאים ,שפועל עם התפקודים של הרכב
והגרור .חלק מהמחברים בעלי שבעה פינים
נושאים סמל  ,SAE J2863המעיד כי הם
מחברי החיווט הנכונים שפועלים היטב עם
הרכב.
צבע
צהוב

E

D

B C

A

תפקוד
מהבהב פנייה
שמאלי ואור בלם

לבן

ארקה )(-

כחול

בלמים חשמליים

ירוק

מהבהב פנייה ימני
ואור בלם

כתום

מצבר )(+

חום

אורות נסיעה

אפור

אור נסיעה לאחור

F

ריתום דינאמי בעזרת מערכת
המצלמה לנסיעה לאחור

E142436

A

הערה :קווי עזר פעילים וקווי עזר קבועים
זמינים רק כשתיבת ההילוכים במצב ) Rנסיעה
לאחור(.

B
C
D

היעזר בקו מרכז הרכב ) (Bכדי לסייע
בהפעלה נכונה של גלגל ההגה והצבה של וו
הגרירה והיצול זה מול זה.

E
F

קווי עזר פעילים
קו מרכז הרכב
קו עזר קבוע :אזור ירוק
קו עזר קבוע :אזור צהוב
קו עזר קבוע :אזור אדום
פגוש אחורי

קווי עזר קבועים מופיעים תמיד בתצוגה ,אך
קווי העזר הפעילים מופיעים רק כשמסובבים
את גלגל ההגה .כדי להשתמש בקווי העזר
הפעילים ,סובב את גלגל ההגה כך שקווי
העזר יפנו בכיוון המסלול הרצוי .אם משנים
את כיוון הסיבוב של גלגל ההגה בזמן נסיעה
לאחור ,ייתכן שהרכב יחרוג מהמסלול הרצוי.
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קווי העזר הפעילים נעלמים ומופיעים
בהתאם למיקום גלגל ההגה .קווי העזר
הפעילים אינם מוצגים כשגלגלי הרכב פונים
היישר לפנים.

וו גרירה מחלק עומס

אזהרות
אסור לכוונן המוטות הקפיציים
למצב בו הפגוש האחורי של הרכב
נמצא גבוה יותר מאשר הוא היה לפני
רתימת הגרור .מצב כזה יבטל את הפעולה
של וו הגרירה מחלק העומס ,ועלול לגרום
להתנהגות רכב בלתי-צפויה וסכנת פציעה
קשה.

נקוט תמיד בכל אמצעי הזהירות בזמן נסיעה
לאחור .עצמים הנמצאים באזור האדום הם
הקרובים ביותר לרכבך ועצמים באזור הירוק
רחוקים יותר .העצמים מתקרבים לרכבך
כשהם עוברים מהאזור הירוק לאזור הצהוב
או לאזור האדום .השתמש במראות הצד
ובמראה הפנימית כדי לכסות טוב יותר את
שני צדי הרכב ואת הצד האחורי.

כשרותמים גרור באמצעות וו גרירה מחלק
עומס פעל תמיד לפי הנוהל הבא:

למידע נוסף ,עיין בנושא הדן במצלמת
נסיעה לאחור .עיין בנושא מצלמת נסיעה
לאחור )עמוד .(229

.1

ווי גרירה )מקוריים(

.2

הערה :בטנדרים המצוידים בוו גרירה מקורי,
התקן הגרירה משפר את ההגנה על מערכת
הדלק .לכן ,אל תסיר אותו!

.3

הערה :אסור לנסר ווי גרירה ,לקדוח בהם,
לרתך אותם או לבצע בהם שינויים כלשהם.
בעקבות שינויים בווי גרירה עלול לרדת כושר
נשיאת העומס שלהם.

.4
.5

אל תתקין תפוח גרירה או וו גרירה המחובר
ישירות אל פגוש הרכב או כאלה המחוברים
אל הסרן .עליך לחלק את עומס המטען
שבגרור כך ש 15%-10%-בערך מסך
משקל המטען יפעל על היצול של גרור רגיל
או  25%-15%מסך משקל המטען יפעל על
צלחת הריתום.

.6

רכיבי וו הגרירה )אם קיים(

הערה חשובה

כלי רכב מסוימים מצוידים ברכיבים הבאים:
•
•
•
•

החנה את הרכב) ,ללא הגרור( ,על
משטח ישר ומפולס.
מדוד את הגובה של החלק העליון של
פתח הגלגל הקדמי על הכנף .זוהי מידה
.H1
רתום את הגרור אל הרכב ללא חיבור
מוטות חלוקת המשקל.
מדוד פעם שנייה את הגובה של החלק
העליון של פתח הגלגל הקדמי על הכנף.
זוהי מידה .H2
התקן וכוונן את המתח במוטות לחלוקת
העומס כך שהגובה של הכנף הקדמית
יהיה בערך במחצית המרחק שבין H1
לבין .H2
בדוק שהגרור מפולס או שהחרטום
שלו נמוך במעט כלפי הרכב .כוונן את
גובה תפוח הגרירה לפי הצורך וחזור על
צעדים  2עד .6

כל הערכים הנקובים בתווית הנתונים
ובטבלאות שבספר הם ערכי משקל
טכניים .יש לציית להוראות החוק
ותקנות התעבורה הישימות בישראל
לנושאי גרירת גרורים ומשקלי גרירה
מותרים.

פין רתם  5/8אינץ' בעל כושר נשיאת
עומס של  21,000ליברות
מוט גרר של  3אינץ'.
שרוול לפין הרתם המיועד למקרים בהם
מתקינים את מוט הגרר של  3אינץ'.
פין אבטחה לקיבוע פין הרתם למקומו.
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שרשרות בטיחות

לאחר שהגרור מפולס או שהחרטום שלו
נמוך במעט כלפי הרכב:
•
•
•

הערה :אסור בהחלט לחבר את שרשרות
הבטיחות אל הפגוש.

נעל את מכוונן המוט לחלוקת העומס
במקומו.
בדוק שיצול הגרירה מחובר בצורה
מאובטחת ונעול בוו הגרירה.
התקן את שרשרות הבטיחות ,התאורה,
ובקרי הבלימה של הגרור על פי הוראות
החוק והנחיות יצרן הגרור.

חבר תמיד את שרשרות הבטיחות של הגרור
אל המסגרת או אל הטבעות המיועדות לכך
ברכב הגורר.
חיבור השרשרות יבוצע בהצלבה מתחת
ליצול .יש להשאיר את השרשרות רפויות
במידה מספקת כדי לאפשר ביצוע פניות.
אל תניח לשרשרות להיגרר על הקרקע.

צלחת ריתום )אם קיימת(
הערה :רפידות ההתקנה שבמשטח המטען
תוכננו במיוחד עבור צלחות גרירה מסוימות
ותפוח גרירה עבור צוואר אווז .אל תשתמש
ברפידות התקנה אלה למטרות אחרות.

בלמי הגרור
אזהרות
אם ברשותך גרור עם מערכת בלמים
הידראולית ,אל תחבר את מערכת
הבלמים ההידראולית של הגרור באופן
ישיר אל מערכת הבלימה של הרכב שלך.
ייתכן שלרכבך לא יהיה מספיק כוח בלימה
והסכנה להתנגשות תגבר מאוד.

רכבך יכול להיות מצויד בחבילת הכנה
עבור צלחת ריתום .חבילה זו מאפשרת
להתקין ברכבך סוגים שונים של צלחות
גרירה או תפוח ריתום למבנה צוואר אווז.
צלחת הריתום מחוברת אל ארבע רפידות
התקנה במשטח המטען של הרכב; נוסף
לכך קיימת גם אופציה למחבר  7פינים
בנקודה זו .לחילופין ,אם מותקן ברכב תפוח
ריתום לצוואר אווז ,התפוח מחובר אל צינור
המותקן במרכז משטח המטען.

בלמי גרור חשמליים ומכניים ,אוטומטיים או
בלמי דחיפה הם בטוחים לשימוש אם הם
מותקנים כהלכה ומכווננים על-פי הוראות
היצרן .בלמי הגרור חייבים לעמוד בכל
דרישות החוק ותקנות התעבורה הישימות.

ארגזי מטען קצרים יותר )דוגמת ארגז
באורך של  6רגל ו 6-אינץ' בדגמי (F250/350
מספקים מרווח קטן יותר בין תא הנהג
לבין גרור שמיועד לצלחת ריתום או לתפוח
ריתום לצוואר אווז ,בהשוואה לטנדרים בעלי
ארגז מטען ארוך יותר )דוגמת ארגז באורך
של  8רגל בדגמי  .(F250/350כשבוחרים גרור
ורכב גורר ,חייבים להקפיד שהשילוב יעניק
מרווח מספיק בין חזית הגרור לבין הרכב
הגורר לפניות בזווית של עד  90מעלות.
אם לא פועלים על פי המלצה זו עלול
הגרור לבוא במגע עם תא הנהג של הרכב
הגורר בפנייה חדה  -למשל בתמרוני חנייה
ובתמרונים אחרים שמתבצעים במהירות
נמוכה .כתוצאה מהמגע עלול להיגרם נזק
לגרור ולרכב הגורר.

מערכת הבלימה של הרכב הגורר
מותאמת למשקל הכולל המרבי המותר
של הרכב ) (GVWRולא למשקל הכולל
המרבי המותר של הרכב המשולב
)הרכב והגרור( ).(GCWR
לשליטה בטוחה בכלי רכב נגררים
ובגרורים השוקלים יותר מ 680-ק"ג
כשהם עמוסים נחוצות מערכות בלימה
נפרדות ותקינות.
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בקר משולב של בלמי הגרור
)אם קיים(

ממשק הבקר כולל את הפריטים הבאים:
 :Aלחצני ) +/-לכוונון  ,GAINהגבר הבלימה(:
לחיצה על לחצנים אלה תכוונן את הספק
המוצא של הבקר אל בלמי הגרור )במדרגות
של  .(0.5אפשר לשנות את קביעת הGAIN-
עד לרמה המרבית של  10.0או להקטין
אותה עד לשיעור המזערי של ) 0ללא
בלימת הגרור( .לחיצה על אחד הלחצנים
והחזקתו במצב לחוץ תעלה או תוריד את
הקביעה באופן רציף .הגדרת הגבר הבלימה
) (GAINתוצג במרכז ההודעות בצורה הבאה:
.TBC GAIN = XX.X

אזהרות
המערכת למניעת נעילת גלגלים
) (ABSאינה מבקרת את בלמי הגרור.
היעזר בבקר המשולב של בלמי
הגרור כדי לכוונן היטב את בלמי
הגרור והקפד לבדוק את כל החיבורים לפני
הגרירה .אי-ציות להנחיה זו עלול לגרום
לאיבוד השליטה ברכב ,פציעה ואף מוות.

 :Bידית בקרה ידנית :החלק את ידית הבקרה
לשמאל כדי להפעיל כוח בלימה אל הבלמים
החשמליים של הגרור ,ללא תלות בהפעלת
בלמי הרכב הגורר .ראה הסבר להלן בנושא
נוהל כוונון ההגבר ) (GAINלקבלת
הוראות אודות שימוש נכון בתכונה זו .אם
מפעילים את הבקרה הידנית בזמן הפעלת
דוושת הבלם ,הגדול מבין שני האותות יקבע
את כוח הבלימה הנשלח אל בלמי הגרור.
• פנסי בלימה :הפעלת ידית הבקרה
הידנית תגרום להפעלת פנסי הבלימה
של הגרור וגם של הרכב הגורר
הודעות הבקר של בלמי הגרור מופיעות בצג
המידע באופן הבא:

E183395

כשמשתמשים במערכת הבקר של בלמי הגרור
כהלכה ,היא מסייעת להבטיח בלימה חלקה
ויעילה של הגרור על-ידי הפעלת הבלמים
החשמליים או החשמליים/הידראוליים של
הגרור בכוח בלימה יחסי המשתנה על-פי לחץ
הבלמים של הרכב הגורר.
ניתן לכוונן את התפוקה הראשונית של
בלמי הגרור באמצעות בחירה של אחת מבין
שלוש הגדרות במרכז ההודעות.

•

:TBC GAIN = XX.X NO TRAILER
מוצגת הגדרת ההגבר הנוכחית.

•

TBC GAIN = XX.X OUTPUT=/ / / / /

•

פורד בחנה את מערכת הבקר של בלמי הגרור
והיא נמצאה תואמת למספר סוגים מובילים
של מערכות בלמים חשמליים/הידראוליים
של גרורים .לקבלת מידע באיזה סוגי גרורים
ניתן להשתמש ,התייעץ עם מומחה ,מומלץ
עם מוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

•
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 :/מוצגת בשעת בלימה .הפסים מציינים
את כוח הבלימה העובר אל בלמי הגרור.
 :TRAILER CONNECTEDהודעה זו
מוצגת בעקבות גילוי של חיבור חשמלי
תקין של גרור.
 :TRAILER DISCONNECTEDהודעה
זו מוצגת בעקבות גילוי של ניתוק גרור.

גרירה
.3

נוהל הגדרת עצמת הבלימה עבור בקר
בלם הגרור
בחר באופציה של בלמים חשמליים עבור
גרורים בעלי בלמי תוף אלקטרומגנטיים ,או
באופציה של בלמים חשמליים/הידראוליים
עבור גרורים בעלי מערכת בלימה כזו.

.4

כוונון עצמת הבלימה של הגרור
.5

הבקר של בלמי הגרור מאפשר להתאים
את עצמת ההפעלה של בלמי הגרור .ערך
ברירת המחדל של ") "Lowחלשה( מתאים
למרבית הגרורים .אם בלמי הגרור שלך
זקוקים למתח ראשוני גבוה יותר ,או שאתה
מעדיף בלימה אגרסיבית יותר של הגרור,
בחר בהגדרות ") "Mediumבינונית( או
") "Heavyחזקה(.

.6

נוהל הגדרת בקר בלם הגרור
בחר בהגדרות ") "Lowנמוכה( ""Medium
)בינונית( או ") "Highגבוהה( עבור למוצא
בלם נגרור המקורי הדרוש.
נוהל כוונון ההגבר )(GAIN
הערה :ביצוע הכוונון חייב להתבצע רק
בסביבה מתאימה ,בה לא נמצאים כלי רכב
אחרים בקרבת רכבך ובמהירות נסיעה מתונה
) 30עד  40קמ"ש(.

כשמחברים את החיבורים החשמליים
של גרור המצויד בבלמים חשמליים,
מופיעה הודעה בצג המידע.
השתמש בלחצני כוונון  (+/-) GAINכדי
להגדיל או להקטין את קביעת GAIN
לנקודת ההתחלה המבוקשת .קביעת
 GAINשל  6.0מהווה נקודת התחלה
טובה עבור גרור הנושא מטען כבד יותר.
באזור בו לא נמצאים כלי רכב אחרים
בקרבתך ,גרור את הגרור במהירות 30-
 40קמ"ש בדרך אופקית ויבשה .לחץ על
הבקרה הידנית עד הסוף.
אם גלגלי הגרור ננעלים )נשמעת חריקת
הצמיגים( ,הפחת את קביעת ה.GAIN-
אם גלגלי הגרור ממשיכים להסתובב
באופן חופשי ,הגדל את קביעת ה.GAIN-
חזור על צעדים  5ו 6-עד שקביעת
ה GAIN-מגיעה לנקודה הקרובה ביותר
למצב נעילת גלגלי הגרור .אם גוררים
מטענים כבדים מאוד ייתכן שלא יהיה
אפשר להגיע למצב של נעילת הגלגלים,
גם במצב קביעת  GAINמרבית של .10

הודעות האזהרה בלוח המכשירים:
הערה :אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס ,יוכלו לאבחן את
הבקר של בלמי הגרור כדי לקבוע איזו תקלת
גרור קרתה .אולם ,אם התקלה קרתה בגרור
היא אינה מכוסה במסגרת האחריות שניתנה
לרכב על-ידי חברת פורד.

קביעת ה GAIN-משמשת לכוונון מערכת
הבקר של בלמי הגרור ולהתאימה לתנאי
הגרירה .יש צורך לשנות את ההגבר על-
פי תנאי הגרירה המשתנים .שינויים בתנאי
הגרירה כוללים עומס הגרור ,עומס כלי
הרכב ,תנאי הדרך ותנאי מזג האוויר.

TRAILER BRAKE MODULE FAULT

)תקלת מודול בלמי הגרור(
הודעה זו מוצגת ,מלווה בצלצול התרעה אחד
קצר ,במקרה של גילוי תקלה על-ידי הבקר
של בלמי הגרור .כשרואים הודעה זו חובה
להביא את הרכב למתקן מומחה ,מומלץ
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס לבדיקת
התקלה ולתיקון .ייתכן שבמצב זה הבקר
ימשיך לפעול אך ייתכן שביצועיו פחתו.

עליך לכוונן את ה GAIN-להשגת סיוע
בלימה מרבי של הגרור תוך הקפדה שגלגלי
הגרור אינם ננעלים בזמן הבלימה .נעילת
בלמי הגרור עלולה לגרום לחוסר יציבות של
הגרור.
 .1ודא שבלמי הגרור תקינים ,פועלים
ומכווננים כנדרש .פנה לספק שממנו
נרכש הגרור לקבלת הסיוע הדרוש.
 .2חבר את הגרור אל הרכב .ודא חיבור
תקין של החיבורים החשמליים ,על-פי
ההוראות של יצרן הגרור.

WIRING FAULT ON TRAILER

)תקלת חיווט בגרור(
הודעה זו מוצגת במקרה שקרתה תקלת
קצר במוליך המוצא של הבלם החשמלי.
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•

אם הודעה זו מופיעה כאשר לא מחובר גרור
אל הרכב ,התקלה היא בחיווט של הרכב או
בבקר של בלמי הגרור .פנה למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
אם הודעה זו הופיעה רק כשגרור מחובר,
התקלה מתייחסת לחיווט של הגרור ולא
של הרכב .לקבלת סיוע לפתרון התקלה
התייעץ עם מתקן מומחה ,מומלץ עם מוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס .התקלה יכולה
להיות קצר לגוף )כמו למשל בידוד שחוק
של מוליך( או קצר למקור מתח )לדוגמה,
פין שנמשך במצבר החירום של הגרור( ,או
צריכת זרם גבוהה מדי של בלמי הגרור.

•

•

נקודות חשובות:
הערה :אסור לנסות להסיר את הבקר של
בלמי הגרור מבלי לעיין בספרות הטכנית של
היצרן .נזק עלול להיגרם ליחידה.
• הקפד לכוונן את בקרת ההגבר )(GAIN
לפני השימוש בבקר של בלמי הגרור
בפעם הראשונה.
• כוונן מחדש את ההגבר ) ,(GAINעל-
פי הנוהל שפורט לעיל ,בכל פעם שיש
שינוי בתנאי הדרך ,במזג האוויר ,בגרור
או בתנאי ההעמסה של הרכב בהשוואה
לאלה שהיו כשהמערכת כווננה.
• ידית הכוונון המחליקה חייבת לשמש רק
לביצוע הפעלה ידנית של בלמי הגרור
כדי לסייע בכוונון הנכון של ה.GAIN-
שימוש אחר אסור ,כמו למשל הפעלה
בזמן נדנוד מצד אל צד של הגרור ,עלול
לגרום לחוסר יציבות של הגרור ו/או של
הרכב הגורר.
• הימנע מגרירה בתנאי מזג אוויר גרועים.
הבקר של בלמי הגרור אינו מספק בקרה
למניעת נעילת הגלגלים של הגרור.
גלגלי הגרור עלולים להינעל בנסיעה
על משטח חלקלק ולגרום להפחתת
היציבות של הגרור ו/או של הרכב הגורר.
• הבקר של בלמי הגרור מצויד בתפקוד
שמפחית את ההספק במהירות נסיעה
נמוכה מ 18-קמ"ש כדי שהבלימה
של הגרור והרכב לא תהיה עזה מדי או
תגרום לטלטולים .תפקוד זה זמין רק
כשבולמים בלחיצה על דוושת הבלם של
הרכב ,ולא באמצעות הבקר.

הבקר פועל בשילוב עם מערכת
הבלמים של הרכב ,כולל מערכת ,ABS
כדי להעניק את הביצועים הטובים ביותר
בתנאי דרך שונים.
מערכת הבלמים של הרכב ומערכת
הבלמים של הגרור פועלות בצורה
עצמאית ואינן תלויות זו בזו .שינוי
קביעת ההגבר ) (GAINשל הבקר אינו
משפיע על פעולתם של בלמי הרכב ,בין
אם מחובר אליו גרור ובין אם לאו.
כשמדוממים את הרכב הבקר אינו
מפיק בלימה והתצוגה נעלמת; מודול
הבקר שב לפעול והתצוגה שבה להופיע
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב
מחובר.

תאורת הגרור
אזהרות
אסור בהחלט לחבר חיווט כלשהו
של תאורת הגרור לחיווט של הפנס
האחורי של הרכב; הדבר עלול לגרום נזק
למערכת החשמל והתוצאה עלולה להיות
שריפה .לקבלת סיוע בחיבור נכון של תאורת
הגרור פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס .ייתכן שיהיה
צורך בציוד חשמלי נוסף.
כל גרור חייב להיות מצויד במערכת תאורה
רכבית .ודא שכל פנסי הנסיעה ,פנסי
הבלימה ,מהבהבי הפנייה ומהבהבי החירום
פועלים.

לפני שגוררים גרור
תרגל פניות ,עצירה ונסיעה לאחור כדי
להתרגל לשילוב רכב-גרור לפני תחילת
הנסיעה .בזמן ביצוע פנייה הקפד לבצע
פניות רחבות יותר כדי לאפשר לגלגלי הגרור
לחלוף כהלכה על פני מכשולים.
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בזמן גרירת גרור:
•

•
•
•
•

•

•

•

•

• אם הרכב מצויד במערכת AdvanceTrac
עם  ,RSCייתכן שהמערכת תופעל
בתמרוני פנייה רגילים שמבוצעים עם
גרור שנושא מטען כבד .דבר זה תקין.
נסיעה אטית יותר בפניות בזמן גרירה
יכולה להפחית נטייה זו.
• אם אתה עומד לגרור גרור לעתים
תכופות ,במזג אוויר חם ,בסביבה הררית
או במשקל המשולב הכולל המרבי
המותר ,או בכל שילוב של תנאים אלה,
רצוי למלא את הסרן האחורי של רכבך
בשמן ממסרה סינתטי )אם לא מולא
כבר במפעל(.
• הקפד על הגדלת מרחק הבטיחות עד
לרכב שלפניך .צפה מראש את העצירה
ובלום בהדרגה.
• הימנע מחנייה במדרון .אולם ,אם אין
ברירה וחייבים לחנות במדרון:
 .1סובב את גלגל ההגה כך שהגלגלים של
הרכב יפנו הרחק מהתנועה.
 .2הפעל את בלם החנייה של הרכב.
 .3העבר את ידית ההילוכים של תיבת
ההילוכים האוטומטית למצב ) Pחנייה(.
 .4הצב סדים לפני גלגלי הגרור ואחריהם.
)סדים אינם נכללים בציוד של הרכב(.
ייתכן שרכבך מצויד בגלגל חילוף ארעי או
רגיל .גלגל חילוף נחשב לארעי אם הוא בעל
מידה שונה )קוטר ו/או רוחב( או מדרך שונה
)צמיגים לכל עונות השנה או צמיגי שטח(
בהשוואה לשאר צמיגי הרכב ,או שהוא
מתוצרת יצרן אחר .למידע על המגבלות
החלות בזמן השימוש בגלגל החילוף הארעי,
עיין בתווית הצמיג או תווית אישור העומסים.

לאחר נסיעה של כ 80-ק"מ בדוק
בקפדנות את וו הגרירה ,את החיבורים
החשמליים ואת אומי הגלגלים של
הגרור.
במהלך  800הק"מ הראשונים של גרירת
הגרור אסור לנסוע במהירות העולה על
 113קמ"ש.
אין להתחיל נסיעה בלחיצה על דוושת
ההאצה עד תום מהלכה.
בדוק בצורה יסודית את וו הגרירה,
החיבורים החשמליים ואומי הגלגלים
לאחר נסיעה של  80ק"מ.
בעצירה בעומס תעבורה כבד או פקק
תנועה במזג אוויר חם ,העבר את תיבת
ההילוכים למצב ) Pחנייה( כדי לסייע
למנוע ולתיבת ההילוכים להתקרר
ולשפר את הביצועים של מיזוג האוויר.
נתק את בקרת מהירות נסיעת השיוט
בתנאים של עומס כבד או דרך הררית.
המערכת עלולה להתנתק באופן
אוטומטי כאשר אתה גורר במעלה תלול
וארוך.
שלב הילוך נמוך בנהיגה במעלה
ארוך או תלול .אל תלחץ ברציפות על
דוושת הבלם ,משום שהבלמים עלולים
להתחמם התחממות יתר ולאבד
מיעילותם.
אם תיבת ההילוכים מצוידת בתפקודים
של  Grade Assistאו  ,Tow/haulהשתמש
בהם בזמן גרירה .כך תיהנה מבלימת
מנוע ותחסוך החלפות תכופות של
הילוכים  -לצריכת דלק חסכונית יותר
וקירור של תיבת ההילוכים.
אם הרכב מצויד בהיגוי מסתגל ותפקוד
 Tow/haulהופעל ,המערכת של ההיגוי
המסתגל מתאימה את תגובת ההיגוי
לעומס על הרכב .המערכת מפחיתה
את רגישות הרכב לפקודות היגוי בנסיעה
מהירה ,ושומרת על היכולת להחנות את
הרכב ולבצע תמרונים בקלות בנסיעה
אטית.

השקה או משייה של סירה או
אופנוע ים
הערה :לפני הכנסת הגרור למים נתק את כל
החיווט המגיע אליו.
הערה :לאחר הוצאת הגרור מהמים שוב וחבר
את החיווט.
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במהלך השקה או משייה של סירה,
כשנוסעים לאחור על הכבש )רמפה(:

אזהרות
אם הרכב מצויד במנעול הגה ,הקפד
להעביר את מערכת ההצתה למצב
מחובר או למצב אביזרים לצורך הגרירה.

• אסור להיכנס לעומק בו מפלס המים
העומדים עובר את תחתית הפגוש
האחורי.
• אסור להיכנס לעומק בו גובה הגלים
מגיע ליותר מ 15-ס"מ מעל תחתית
הפגוש האחורי.
התעלמות מהנחיות אלה עלולה לגרום
לחדירת מים לרכיבי הרכב וכתוצאה מכך:

גרירת הרכב
)כל ארבעת הגלגלים על הקרקע(
הערה :כדי למנוע חדירה של גזי פליטה לרכב
יש לבחור במערכת בקרת האקלים במצב
של אוויר מסוחרר .עיין בנושא בקרת אקלים
)עמוד .(145

• ייגרם לרכיבים נזק פנימי.
• הנהיגות ,רמת המזהמים בגזי הפליטה
והאמינות של הרכב ייפגעו.
בכל פעם שהסרן האחורי טבל כולו במים יש
להחליף את חומר הסיכה שלו .ייתכן שמים
חדרו לחומר הסיכה של הסרן האחורי .בדרך
כלל אין צורך לבדוק את מפלס חומר הסיכה
של הסרן האחורי או להחליף אותו אלא אם
עלה חשד לדליפה או שיש צורך בתיקון אחר
של הסרן האחורי.

פעל בהתאם להנחיות אלה לגבי הרכב
המסוים שלך בשעת גרירת רכבך כשכל
ארבעת הגלגלים נמצאים על הקרקע.
מטרת הנחיות אלה היא להבטיח שתיבת
ההילוכים לא תינזק.
כלי רכב בעלי הנעה  4X4או  4X2עם
תיבת העברה בעלת פיקוד אלקטרוני
אסור לגרור את הרכב כשגלגלים כלשהם
על הקרקע ,משום שתיבת ההילוכים עלולה
להינזק .יש להוביל את הרכב כשכל הגלגלים
אינם במגע עם הקרקע  -למשל על משטח
העמסה של משאית גרר .אסור לגרור את
הרכב בשום צורה אחרת.

גרירת הרכב על ארבעה
גלגלים
גרירת חירום

כלי רכב בעלי הנעה  4X4עם תיבת
העברה ידנית

במקרה חירום ,כשהרכב הושבת בצד הדרך
ולא עומדים לרשותך עגלות גלגלים ,או רכב
גורר מתאים )בעל משטח העמסה( ניתן
לגרור את רכבך כשכל ארבעת הגלגלים
על הקרקע )ללא תלות בתצורת תיבת
ההילוכים ומערכת העברת הכוח( בתנאים
הבאים:
•
•

•
•

 .1העבר את תיבת ההילוכים למצב N

)סרק(.

 .2העבר את תיבת ההעברה למצב N

)סרק(.

 .3העבר את נועלי הטבורים למצב FREE

)משוחררים( .הקפד לוודא ששני נועלי
הטבורים נמצאים באותו מצב.

הרכב פונה לפנים ונגרר מחזיתו לפנים.
העבר את תיבת ההילוכים למצב N

)סרק( .אם לא ניתן להעביר את תיבת
ההילוכים למצב ) Nסרק( ,ייתכן שיהיה
עליך לפעול כמוסבר בנושא תיבת
הילוכים )עמוד .(203
מהירות הגרירה אינה עולה על 56
קמ"ש.
מרחק הגרירה אינו עולה על  80ק"מ.
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הרצה

• השתמש אך ורק בשמני מנוע מומלצים.
• בצע את כל טיפולי התחזוקה השוטפת
במועד.
הימנע מהפעולות הבאות .הן מגדילות את
צריכת הדלק:

יש לבצע הרצה לצמיגים חדשים במשך
כ 500-ק"מ ראשונים .בתקופה זו ,אתה
עשוי לחוש במאפייני נסיעה שונים מעט של
הרכב.

• האצות פתאומיות או האצות מהירות.
• האצת המנוע לפני ההדממה.
• הפעלת המנוע בסיבובי סרק במשך יותר
מדקה אחת.
• הפעלת המנוע לצורך חימום הרכב
בבוקר קר.
• שימוש במיזוג האוויר או במפשיר
השמשה הקדמית.
• שימוש בקרת מהירות נסיעת השיוט
בדרך הררית.
• הנחת הרגל על דוושת הבלם בזמן
הנסיעה.
• נשיאת מטען כבד או גרירת גרור.
• נשיאת מטען שלא לצורך )בערך 0.4
ק"מ/ליטר מתבזבזים לצורך הסעת כל
 180ק"ג של מטען שנישא שלא לצורך(.
• נסיעה כשגלגלי הרכב אינם מכוונים
כהלכה.
תנאי פעולה
• העמסת מטען כבד על הרכב או גרירת
גרור עלולים להגדיל את צריכת הדלק
בכל מהירות.
• הוספה של אביזרים מסוימים לרכב
)דוגמת מגני חרקים ,מוטות התהפכות/
מוטות תאורה ,מדרגות צד או מנשאי
סקי( עלולים להגדיל את צריכת הדלק.
• על-מנת לשפר את צריכת הדלק,
השתדל לנסוע תמיד כשהכיסוי של ארגז
המטען מותקן )אם קיים(.
• שימוש בדלק מהול באלכוהול עלול
להגדיל את צריכת הדלק.
• בטמפרטורות נמוכות ,צריכת הדלק
עלולה לעלות במהלך  12-16ק"מ
הראשונים של הנסיעה.
• בנסיעה בדרכים מישוריות ,צריכת הדלק
חסכונית יותר מאשר בנהיגה בדרכים
הרריות.

הימנע מנהיגה מהירה מדי במהלך 1,600
הק"מ הראשונים .השתדל לשנות את
מהירות הנסיעה מדי פעם והקדם להעלות
הילוכים .אל תאמץ את המנוע.
נהג את הרכב החדש שלך למרחק של 1,600

ק"מ לפחות לפני שתתחיל לגרור גרור.
הקפד להשתמש בסוג שמן המנוע שצוין.
עיין בנושא קיבולות ומפרטים )עמוד .(405

אל תוסיף תוספים למניעת שחיקה או
שמני הרצה מיוחדים במהלך מספר אלפי
הקילומטרים הראשונים .תוספים אלה
עלולים למנוע את ההתאמה והאטימה של
טבעות הבוכנה.

נהיגה חסכונית
צריכת הדלק מושפעת מגורמים רבים ,ובהם
סגנון הנהיגה ,תנאי הנהיגה ותחזוקת הרכב.
כדי לשפר את צריכת הדלק הקפד לפעול
על פי העצות הבאות:
•
•
•
•
•
•
•

האץ ובלום בצורה חלקה ומתונה.
סע במהירות קבועה והימנע ככל
האפשר מעצירות.
צפה מראש מצבים הדורשים עצירה.
האטת הנסיעה יכולה לעתים לבטל את
הצורך בעצירה מוחלטת של הרכב.
השתדל לשלב משימות וצמצם ככל
האפשר נהיגה בתנאים של עצור-סע.
בנסיעה מהירה הקפד לסגור את
החלונות.
סע במהירות מתונה )נסיעה במהירות
של  88קמ"ש צורכת  15%פחות דלק
מאשר נסיעה במהירות של  105קמ"ש(.
ודא שהצמיגים מנופחים כהלכה
במידה
בצמיגים
רק
והשתמש
המומלצת.
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•

•
•

תיבות הילוכים מעניקות את צריכת
הדלק הטובה ביותר כשמשולב הילוך
השיוט הגבוה ביותר ומפעילים לחץ
קבוע על דוושת ההאצה.
נסיעה במצב ) 4X4אם קיים( צורכת יותר
דלק מאשר נסיעה במצב .4X2
בנסיעה מהירה הקפד לסגור את
החלונות.

•
•

בדוק שהפנסים החיצוניים פועלים
כהלכה.
סובב את גלגל ההגה ובדוק שמערכת
הגה הכוח פועלת כהלכה.

שטיחוני רצפה
אזהרות
הקפד להשתמש בשטיחוני רצפה
שתוכננו להתאים לאזור הרגליים של
רכבך .השתמש רק בשטיחוני רצפה שאינם
יוצרים הפרעות בסביבת הדוושות .השתמש
רק בשטיחוני רצפה שמאובטחים היטב
לתושבות על מנת שלא יחליקו ממקומם
ויפריעו להפעלת הדוושות או יפגעו בצורה
אחרת בבטיחות הנסיעה.

נסיעה במים
אזהרות
אסור לנהוג במים זורמים או עמוקים,
כדי שלא לאבד שליטה על הרכב.
הערה :נהיגה במקווי מים עלולה לגרום נזק
לרכב.

אם לא ניתן להפעיל את הדוושות
בצורה חופשית אתה עלול לאבד את
השליטה על הרכב והסיכון לפציעה קשה
גובר.

הערה :אם מים יחדרו אל מסנן האוויר ,נזק
עלול להיגרם למנוע.
אסור בהחלט לנסוע במקווה מים בו מפלס
המים עולה על החלק התחתון של טבורי
הגלגלים.

הקפד לוודא ששטיחוני הרצפה
מחוברים היטב לתושבות המותקנות
בשטיח שסופק עם הרכב .שטיחוני הרצפה
חייבים להיות מאובטחים היטב לשתי
התושבות כדי למנוע תזוזה של השטיחים
ממקומם.
אסור בהחלט להניח באזור הרגליים
של הרכב שטיחוני רצפה או כיסוי
אחר כלשהו שלא ניתן לאבטח היטב על מנת
למנוע תזוזה והפרעה להפעלת הדוושות או
כל אמצעי שליטה אחר של הרכב.
אסור בהחלט להניח שטיחוני רצפה
נוספים או כיסוי אחר כלשהו על
שטיחוני הרצפה שכבר מותקנים ברכב.
שטיחוני הרצפה חייבים תמיד להיות מונחים
על השטיח של הרכב ולא על שטיחון נוסף
או כיסוי אחר כלשהו .שטיחון נוסף או כיסוי
אחר כלשהו מצמצמים את מרווח התנועה
של הדוושות ועלולים להפריע להפעלתן.

E176913

בזמן נסיעה במים ,שמור על מהירות נסיעה
נמוכה ואל תעצור את הרכב .ביצועי המנוע
והאחיזה עשויים להיות מוגבלים .אחרי נסיעה
במים וברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה:
•
•

לחץ קלות על דוושת הבלם ובדוק אם
ניתן להשיג תפקוד מלא של מערכת
הבלמים.
בדוק אם הצופר פועל כהלכה.
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פינוי שלג

אזהרות
בדוק באופן קבוע וודא ששטיחוני
הרצפה מאובטחים היטב לתושבות.
הקפד להתקין בצורה נכונה ,ולאבטח היטב,
כל שטיחון שהוסר לצורך ניקוי או שטיחון
חליפי חדש.
הקפד לוודא שאף חפץ לא ייפול
לאזור הרגליים של הנהג בזמן
הנסיעה .חפצים שלא עוגנו היטב למקומם
עלולים להילכד מתחת לדוושות ולגרום
לאבדן שליטה על הרכב.

חברת פורד ממליצה שרכבי פורד מדגמי
סדרה  F Super Dutyהמשמשים לפינוי שלג
יכללו את האופציה של חבילת מפנה השלג.

התקנה של מפנה השלג
הגבלות משקל והנחיות לבחירה והתקנה
של ציוד לפינוי שלג ניתן למצוא בספר
לבוני מרכבים של חברת פורד ,בפרק הדן
בציוד לפינוי שלג ,אותם ניתן למצוא באתר
האינטרנט .www.fleet.ford.com/truckbbas
התקנה אופיינית משפיעה על הנושאים
הבאים:

אם לא פועלים בדיוק על פי ההנחיות
להתקנה ואבטחה של שטיחוני רצפה
עלולה להיווצר הפרעה להפעלת הדוושות
והתוצאה עלולה להיות אבדן שליטה על
הרכב.

•

•

E142666

כדי להתקין את שטיחוני הרצפה הצב את
השטיח כך שהלולאה תימצא מעל לתפס
הקיבוע ולחץ כלפי מטה עד שהשטיחון
יינעל במקומו.
כדי להסיר פעל בסדר הפוך להתקנה.
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אישור לחוקי הבטיחות הממשלתיים,
כמו למשל הגנה על הנוסעים ופעולת
כריות האוויר ,בלימה ותאורה .אתר
את "מדבקת אישור השינוי" על הרכב,
המותקנת על-ידי המתקין של הציוד
לפינוי שלג ,המאשר שההתקנה עומדת
בכל תקני הבטיחות הפדרליים של כלי
רכב ממונעים ).(FMVSS
כושר עתודת הנשיאה הכולל של הרכב
) (TRACמוצג בצד הימני התחתון של
תווית אישור העמידה בדרישות הבטיחות
של הרכב .הדבר ישים לכלי רכב שנבנו
על-ידי חברת פורד בעלי משקל כולל
של עד  4,536ק"ג .זהו המשקל הכולל
ציוד עזר המותקן באופן קבוע ,כמו
למשל המסגרת ואביזרי החיבור עבור
מפנה השלג שניתן להוסיף לרכב ועדיין
לעמוד בדרישות האישור של חברת פורד
עבור  .FMVSSחריגה מהמשקל המרבי
הזה עשויה לחייב את המתקין של ציוד
העזר אחריות לקבלת אישור בטיחות
נוסף .כושר נשיאת ציוד עזר הקדמי
) (FARCנוסף לנוחות הלקוח.
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•

•

•
•

•

בצע את הטיפולים הנוגעים להחלפת
שמן מנוע ותיבת הילוכים על-פי המועדים
שנקבעו לרכב הפועל בתנאים קשים,

ייתכן שיהיה צורך להתקין משקולת
נגדית מאחורי הסרן האחורי כדי למנוע
חריגה מ ,FGAWR-ולספק איזון משקל
קדמי/אחורי להשגת תכונות בלימה
והיגוי תקינים.
ייתכן גם שיהיה צורך לכוונן מחדש את
התכנסות הגלגלים הקדמיים כדי למנוע
בלאי מהיר ובלתי-אחיד של הצמיגים.
המפרטים מופיעים בספר העבודה של
חברת פורד.
ייתכן שבעקבות ההתקנה יהיה צורך
לכוונן מחדש את הפנסים הראשיים.
לחץ ניפוח הגלגלים המומלץ עבור
נסיעה רגילה מפורט בתווית אישור
הבטיחות של הרכב .לחץ הניפוח המרבי
הקר עבור הצמיג והעומס המרבי הנקוב
מוטבעים על דופן הצד של הצמיג .ייתכן
שיהיה צורך לכוונן את לחץ הניפוח
בתחום מגבלות לחץ אלה כדי להתאים
לתוספת המשקל בעקבות התקנת
ההתקן לפינוי שלג.
ייתכן שהוראות החוק והתקנות התקפות
מחייבים התקנת פנסים נוספים ברכב
המפעיל ציוד לפינוי שלג .לקבלת מידע
נוסף ,התייעץ עם מחלקת השירות של
דלק מוטורס.

פינוי שלג ברכב המצויד בכריות
אוויר
אזהרות
אל תנסה לטפל ,לתקן או לשנות את
מערכת כריות האוויר או את הנתיכים
שלה .פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.
הוספת ציוד לרכב ,כמו למשל הציוד
לפינוי שלג ,עלולה להשפיע על
הביצועים של חיישני מערכת כריות האוויר
ולהגדיל את סכנת הפציעה במקרה של
תאונה .הוראות להתקנת ציוד נוסף לרכב
מפורטות ב"ספר לבוני מרכבים" של חברת
פורד.
כל נוסעי הרכב ,כולל הנהג ,חייבים
תמיד לחגור היטב את חגורות
הבטיחות ,גם אם מותקנות ברכב כריות
אוויר.
רכבך מצויד במערכת כריות אוויר )(SRS
עבורך ועבור הנוסע הקדמי .המערכת
תוכננה לפעול במקרה של התנגשות
חזיתית או מוסטת מעט כשעל הרכב
פועלת תאוטה בעצמה מספקת להפעלת
המערכת.

הפעלת הרכב עם ההתקן לפינוי
שלג
הערה :אל תשתמש ברכבך החדש לפינוי שלג
לפני שהוא נסע לפחות  800ק"מ.

נסיעה פזיזה או במהירות גבוהה בזמן פינוי
שלג ,שיכולה לגרום לתאוטת רכב גדולה
עלולה להפעיל את כריות האוויר .נהיגה כזו
מגדילה גם את הסיכון לתאונה.

חברת פורד ממליצה לא לחרוג ממהירות
נסיעה של  72קמ"ש במהלך פינוי שלג.
הסכין של ההתקן לפינוי שלג מהווה מחסום
לזרימת האוויר אל המקרן ועלול לגרום
למנוע לפעול בטמפרטורה גבוהה מהרגיל.
יש לשים לב לטמפרטורת המנוע במיוחד
כשטמפרטורת הסביבה עולה מעל לנקודת
הקפיאה .הצב את הסכין בזווית כדי לספק
כמות מרבית של אוויר אל המקרן ועקוב
בקפדנות אחרי טמפרטורת המנוע כדי
לקבוע אם הפניית הסכין לימין או לשמאל
מספקת קירור טוב יותר למנוע.

אסור להסיר או לבטל את פעולת "מנגנוני
הניתוק" השונים שתוכננו והותקנו בציוד
לפינוי שלג על-ידי היצרן .הסרה או ביטול
פעולה של מנגנונים אלה עלולה לגרום
נזק לרכב ולציוד לפינוי השלג וגם לסכנת
הפעלה בלתי מבוקרת של כריות האוויר.
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טמפרטורת המנוע במהלך פינוי
שלג
כשנוהגים עם התקן לפינוי שלג ,המנוע עלול
להגיע לטמפרטורה גבוהה מהרגיל מפני
הסכין של ההתקן לפינוי שלג מהווה מחסום
לזרימת האוויר אל המקרן.
•

•

אם נוהגים למרחק של יותר מ 24-ק"מ
בטמפרטורה שמעל לנקודת הקפיאה,
יש להציב את הסכין בזווית מרבית
לימין או לשמאל כדי לספק זרימת אוויר
מרבית למקרן.
אם נוהגים למרחק של פחות מ 24-ק"מ
ובמהירות של עד  72קמ"ש במזג אוויר
קר ,אין צורך לכוונן את זווית הסכין כדי
לספק זרימת אוויר מרבית.

פעולת תיבת ההילוכים במהלך פינוי
שלג
אזהרה
הקפד שלא לסחרר את הגלגלים
במהירות העולה על  55קמ"ש.
הצמיגים עלולים להיכשל ולפגוע בנוסע או
בעובר אורח.
•

•

•

שלב את תיבת ההעברה במצב 4X4) 4L
נמוך( בזמן פינוי שלג באזורים קטנים
במהירות נסיעה שאינה עולה על 8
קמ"ש.
שלב את תיבת ההעברה במצב 4X4) 4H
גבוה( בזמן פינוי שלג באזורים גדולים
יותר או פינוי שלג קל במהירויות גבוהות
יותר .אל תחרוג ממהירות נסיעה מרבית
העולה על  24קמ"ש.
אסור בהחלט להעביר הילוך מהילוך
קדמי למצב ) Rנסיעה לאחור( לפני
שהמנוע פועל בסיבובי סרק והגלגלים
במצב של עצירה מוחלטת.
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מתג ניתוק משאבת הדלק -
מנוע  6.2ליטר 6.8 /ליטר

מהבהבי חירום
הערה :מהבהבי החירום יפעלו בכל מצב
של מתג ההצתה ,וגם כאשר המפתח הוצא
ממתג ההצתה .אם מהבהבי החירום יושארו
בפעולה כשהמנוע אינו פועל ,אזי המצבר עלול
להיפרק .ייתכן שהוא ייפרק עד כדי כך שלא
ניתן יהיה להתניע את המנוע.
E142663

אזהרה
לאחר התנגשות ,אם לא עורכים
בדיקה לגילוי דליפות דלק ,ומתקנים
אותן במידת הצורך ,גובר הסיכון לשריפה
ופציעה קשה .חברת פורד ממליצה לבדוק
את מערכת הדלק אצל מתקן מומחה,
מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס
לאחר כל התנגשות.

בחלק מהדגמים ,מתג בקרת
מהבהבי החירום מותקן בלוח
המכשירים.

בדגמים אחרים ,בקרת מהבהבי החירום
מותקנת על עמוד ההגה ,מאחורי גלגל
ההגה.

הרכב מצויד במתג ניתוק של משאבת
הדלק ,שמפסיק את הספקת הדלק למנוע
במקרה של התנגשות בעצמה בינונית
עד חזקה .הספקת הדלק אינה מנותקת
בעקבות כל פגיעה.
אם הספקת הדלק הופסקה בעקבות פעולה
של מתג ניתוק משאבת הדלק ,כדי להחזיר
את הרכב לפעולה ,פעל כמפורט להלן:
.1
.2

E161463

השתמש במהבהבי החירום כאשר הרכב
יוצר סיכון בטיחותי לכלי רכב ומשתמשים
אחרים בדרך.
•
•

.3
.4

לחץ על מתג בקרת מהבהבי החירום
ובעקבות זאת יהבהבו כל מהבהבי
הפנייה מלפנים ומאחור.
לחץ שוב על מתג בקרת מהבהבי
החירום כדי להפסיק את פעולתם.

העבר את מערכת ההצתה למצב
מנותק.
העבר את מערכת ההצתה למצב ניסיון
התנעה.
העבר את מערכת ההצתה למצב
מנותק.
העבר שוב את מערכת ההצתה למצב
מחובר כדי להחזיר לפעולה את משאבת
הדלק.

הערה :אם לא ניתן לשוב ולהתניע את המנוע
גם בניסיון השלישי ,פנה למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
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מתג ניתוק משאבת הדלק -
מנוע דיזל  6.7ליטר

מתג זה ממוקם בצד הנוסע של לוח
המכשירים .פתח את דלת הנוסע הקדמי
והסר את לוח הגישה הקטן המכסה את
המתג.

אזהרה
לאחר התנגשות ,אם לא עורכים
בדיקה לגילוי דליפות דלק ,ומתקנים
אותן במידת הצורך ,גובר הסיכון לשריפה
ופציעה קשה .חברת פורד ממליצה לב־
דוק את מערכת הדלק אצל מתקן מומחה,
מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס
לאחר כל התנגשות.
הערה :כשמנסים להתניע את המנוע לאחר
שהספקת הדלק נותרה ,מבוצעת בדיקה של
מערכות שונות כדי לוודא שניתן להתניע את
המנוע בבטחה .לאחר שהבדיקה הושלמה
בהצלחה ,ניתן לשוב ולהתניע את המנוע.

E163367

על חלקו העליון של המתג מותקן כפתור
איפוס אדום.
לאיפוס המתג והחזרת המשאבה לפעולה:

הרכב מצויד במתג ניתוק של משאבת
הדלק ,שמפסיק את הספקת הדלק למנוע
במקרה של התנגשות בעצמה בינונית
עד חזקה .הספקת הדלק אינה מנותקת
בעקבות כל פגיעה.

.2
.3

לאחר תאונה ,אם המתנע מסובב את המ־
נוע אך אינו מצליח להתניעו ,ייתכן שמתג זה
הופעל ומונע את פעולת משאבת הדלק.

.4

 .1סובב את מתג ההתנעה למצב 1

.5
.6

)מנותק(.
בדוק את מערכת הדלק לאיתור דליפות.
אם לא התגלו דליפות ,החזר את המתג
למצב פעולה בלחיצה על כפתור
האיפוס.
סובב את מתג ההתנעה למצב 3
)מחובר(.
המתן מספר שניות וסובב שוב את מתג
ההתנעה למצב ) 1מנותק(.
ערוך בדיקה נוספת לאיתור דליפות.

התרוקנות מיכל נוזל המערכת
לטיפול בגזי הפליטה )(DEF
אם מיכל נוזל המערכת לטיפול בגזי
הפליטה ) (DEFהתרוקן ,הרכב יעבור למצב
הגבלת מהירות ובמקרים קיצוניים אף למצב
של אפשרות פעולה בסיבובי סרק בלבד .לא
ניתן לחזור לפעולת מנוע רגילה לפני מילוי
המיכל בנוזל לטיפול בגזי הפליטה .לקבלת
מידע נוסף ,עיין בנושא מערכת חיזור
קטליטי בררני )) (SCRעמוד .(187

E163366
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חיבור כבלי העזר להתנעה

התנעת חירום
אזהרות

אזהרה

הגזים המצטברים בסביבת המצבר
עלולים להתפוצץ ולגרום פציעה.
הרחק להבות ,ניצוצות או סיגריות בוערות
מסביבת המצבר .כשעובדים על המצבר יש
להגן על הפנים ולהרכיב משקפי מגן .דאג
לאוורור הולם.

אסור לחבר את כבלי ההתנעה
לצינורות הדלק ,למכסי הנדנדים
של המנוע ,לסעפת היניקה או לרכיבים
של מערכת החשמל בתור נקודות הארקה.
שמור מרחק מחלקים נעים .כדי למנוע
חיבורים בקוטביות הפוכה ,הקפד לזהות נכון
את הקטבים/ההדקים החיובי ) (+והשלילי
) (-בשני כלי הרכב לפני חיבור הכבלים.

יש להרחיק את המצבר מהישג ידם
של ילדים .המצבר מכיל חומצה
גופרתית .מנע מגע עם העור ,העיניים או
הבגדים .הרכב משקפי מגן בזמן העבודה
בסביבת המצבר כדי למנוע פגיעה של נתזי
חומצה בעיניים .במקרה של מגע של חומצה
בעור או בעיניים ,שטוף מיד בהרבה מים,
במשך  15דקות לפחות ,ופנה מיד לקבלת
סיוע רפואי .במקרה של בליעת חומצה ,פנה
מיד לקבלת סיוע רפואי.

אסור לחבר את הקצה של הכבל
החיובי לעמודים או לטבעת בצורת
האות  Lשמעל לקוטב החיובי ) (+של מצבר
הרכב .זרם גבוה עלול לעבור ולגרום נזק
לנתיכים.
אסור לחבר את הקצה של הכבל
השני לקוטב השלילי ) (-של המצבר
של הרכב שיש להתניע .ניצוץ עלול לגרום
לפיצוץ של גזים בסביבת המצבר.

השתמש אך ורק בכבלי התנעה
במידות מתאימות ,עם הדקים
מבודדים.

הערה :באיור ,הרכב התחתון הוא הרכב שבו
המצבר שיסייע להתנעה.

הכנת הרכב
אל תנסה להתניע בדחיפה רכב בעל תיבת
הילוכים אוטומטית.
הערה :ניסיון להתניע בדחיפה רכב בעל תיבת
הילוכים אוטומטית עלול לגרום נזק לתיבת
ההילוכים.
הערה :השתמש רק במצבר עזר  12וולט
להתנעת רכבך.
הערה :אל תנתק את המצבר של הרכב
המושבת )שאינו מתניע( מכיוון שניתוק
המצבר עלול לגרום נזק למערכת החשמל של
הרכב.
קרב את הרכב שבו המצבר שיסייע להתנעה
והחנה אותו קרוב למכסה תא המנוע של
הרכב המושבת וודא ששני כלי הרכב לא
נוגעים זה בזה .נתק את כל יתר הצרכנים
החשמליים.
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התנעת חירום
 .1התנע את מנוע הרכב שבו נמצא מצבר
העזר והפעל את המנוע במהירות
סיבובים בינונית ,או לחץ על דוושת
ההאצה בעדינות כדי לשמור על מהירות
סיבובי מנוע שבין  2,000לבין 3,000
סל"ד ,בהתאם לחיווי במד הסל"ד.
 .2התנע את המנוע של הרכב המושבת.
 .3מיד לאחר שמנוע הרכב המושבת
התחיל לפעול ,הפעל את שני המנועים
למשך שלוש דקות נוספות לפני ניתוק
כבלי ההתנעה.

1

4

3

2

הסרת כבלי העזר להתנעה
הסר את כבלי ההתנעה בסדר פעולות הפוך
לסדר פעולות ההתקנה.

4
E142664

.1
.2
.3
.4

חבר קצה אחד של כבל ההתנעה החיובי
) (+אל הקוטב החיובי ) (+של מצבר
הרכב המושבת.
חבר את הקצה השני של כבל ההתנעה
החיובי ) (+אל הקוטב החיובי ) (+של
מצבר העזר.
חבר קצה אחד של כבל ההתנעה
השלילי ) (-אל הקוטב השלילי ) (-של
מצבר העזר.
בצע את החיבור האחרון של כבל
ההתנעה השלילי ) (-לחלק מתכתי
חשוף של מנוע הרכב המושבת ,או חבר
את כבל ההתנעה השלילי ) (-לנקודת
ארקה ,אם קיימת.

1

2

3
E142665

 .1נתק את כבל ההתנעה השלילי )(-
מהרכב המושבת.
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 .2הסר את הקצה השני של כבל העזר
להתנעה מהקוטב השלילי ) (-של מצבר
העזר.
 .3הסר את כבל העזר להתנעה מהקוטב
החיובי ) (+של מצבר העזר.
 .4הסר את קצה כבל העזר להתנעה
מהקוטב החיובי ) (+של מצבר הרכב
המושבת.
 .5הנח למנוע לפעול בסיבובי סרק לפחות
דקה אחת.

מערכת התראה אחרי תאונה
המערכת מפעילה באופן אוטומטי את
מהבהבי הפנייה ומשמיעה צפירות קצרות
)מקוטעות( במקרה של התנגשות שעצמתה
מספיקה כדי להפעיל את כריות האוויר
)דוגמת כריות האוויר הקדמיות ,הצדיות,
וילונות הצד או מערכת  (Safety Canopyאו
את מותחני הקדם של חגורות הבטיחות.

E143886

הבהוב מהבהבי הפנייה והשמעת הצפירות
ייפסקו בעקבות:
•
•
•

אם עליך לגרור את הרכב ,פנה לשירות
גרירה מקצועי או לחברה המספקת שירותי
דרך וגרירה.

לחיצה על מתג בקרת מהבהבי החירום.
לחיצה על לחצן המצוקה )אם קיים( של
משדר השלט-רחוק.
פריקה מוחלטת של מצבר הרכב.

מומלץ לגרור את הרכב בעזרת רכב גורר
בעל מנגנון להגבהת הגלגלים ועגלות
גלגלים או ברכב המעמיס את הרכב
המושבת על משטח העמסה .אל תגרור את
הרכב באמצעות רצועות ואונקלים .חברת
פורד אוסרת לגרור את הרכב באמצעות
רכב גורר רגיל בעל רצועות ואונקלים .נזק
עלול להיגרם לרכב אם ייגרר באופן שונה
מהמומלץ או באופן שגוי.

הובלת הרכב
אזהרות
כדי לצמצם סכנה של פציעה או נזק
לרכוש בעקבות שחרור ידני של בלמי
הקפיץ ,יש לחסום את גלגלי הרכב בסדים
על מנת למנוע תזוזה שלו בעקבות שחרור
הבלמים.

חברת פורד הוציאה לאור ספר הנחיות
לגרירת כל דגמי הרכב שהיא מייצרת .מפעיל
רכב הגרר יוכל למצוא בספרות זו הוראות
מפורטות כיצד יש להתחבר אל הרכב הנגרר
ונוהל הגרירה התקף עבור רכבך.
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נקודות גרירה

בכלי רכב  ,4X2מותר לגרור את הרכב
כשהגלגלים הקדמיים על הכביש )ללא
עגלות גלגלים( והגלגלים האחוריים מורמים
על-ידי רכב גרר עם מתקן הרמה.

אזהרות
שימוש בווי החילוץ הוא פעולה
מסוכנת שצריכה להתבצע אך ורק
על ידי אדם שבקיא בשיטות המתאימות
לחילוץ בטוח של כלי רכב .שימוש לא
נכון בווי החילוץ עלול לגרום לתקלה בוו
ו/או לניתוקו מהרכב ,דבר שעלול להסתיים
בפציעה קשה ואף במוות.

בכלי רכב  ,4X4מומלץ לגרור את הרכב
בעזרת רכב בעל מנגנון להגבהת הגלגלים
ועגלות גלגלים ,או ברכב המעמיס את
הרכב המושבת על משטח העמסה ,כשכל
הגלגלים מורמים מן הקרקע .למרות זאת,
מותר לגרור את הרכב על-ידי רכב גרר
המרים את חלקו האחורי ,כל עוד ,בהתאם
לתצורת הרכב ,מבצעים את ההכנות
הבאות:

הקפד למתוח באטיות את רצועת
הגרירה ולהסיר כל רפיון לפני תחילת
הגרירה .אחרת יופעלו עומסים גבוהים
בהרבה וכתוצאה מכך עלול וו החילוץ
להישבר ,או שרצועת הגרירה תיקרע ,דבר
שעלול להסתיים בפציעה קשה ואף במוות.

• ברכב בעל תיבת העברה ידנית ,נועלי
הטבורים הקדמיים חייבים להיות במצב
) FREEמשוחרר( לפני הגרירה.
• ברכב בעל שילוב  4X4אלקטרוני
המאפשר שילוב תוך כדי נסיעה ),(ESOF
מעבירים את בורר ההנעה הכפולה
למצב  2Hלפני הגרירה.
הערה :הגרירה של רכב בעל הנעת ESOF
 4X4כשהגלגלים הקדמיים על הקרקע וטבורי
הגלגלים הקדמיים משולבים עלולה לגרום נזק
לתיבת ההילוכים האוטומטית.

אסור בהחלט לחבר שתי רצועות
באמצעות אבק חיבור ).(clevis pin
העצמים המתכתיים הכבדים עלולים
להתעופף ולפגוע באנשים אם הרצועה
תיקרע ,דבר שעלול להסתיים בפציעה קשה
ואף במוות.
הרכב מצויד בווי חילוץ קדמיים שמותקנים
במסגרת .אסור בהחלט להפעיל על ווים
אלה עומס גבוה מהמשקל הכולל המרבי
המותר ) (GVWRשל הרכב.

הערה :הגרירה של רכב בעל הנעת  4X2או
הנעת  4X4הניתנת לשילוב במהלך הנסיעה
כשהגלגלים האחוריים על הקרקע למרחק
גדול מ 80-ק"מ ו/או במהירות העולה על 56
קמ"ש עלולה לגרום נזק לתיבת ההילוכים
האוטומטית.

לפני שמשתמשים בווי החילוץ:
• הקפד לוודא שכל נקודות החיבור
מאובטחות ויכולות לעמוד בעומס
שיופעל.
• אסור בהחלט להשתמש בשרשרות,
כבלים או רצועות גרירה עם ווים
מתכתיים בקצה.
• השתמש אך ורק ברצועות חילוץ בעלות
חוזק קריעה מינימלי גבוה פי שניים
או פי שלושה מהמשקל הכולל המרבי
המותר של הרכב שיש לחלץ.
• ודא שמצבה של רצועת החילוץ טוב
ושאין בה חתכים ,קרעים או נזקים גלויים
לעין.

הערה :ברכב בעל זוג גלגלים אחוריים בכל
צד ,יש להסיר גלגל אחורי חיצוני לפני הגרירה
באמצעות גרר בעל התקן הרמה.
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במקרה חירום
•

•
•
•

עטוף את וו החילוץ באמצעי שיכוך
דוגמת יריעת ברזנט ,שמיכה עבה או
שטיח שיכולים לספוג את האנרגיה
במקרה שהרצועה תיקרע.
ודא שהרכב שיש לחלץ אינו נושא מטען
במשקל גבוה מהמשקל הכולל המרבי
המותר שמצוין בתווית אישור התאימות.
הקפד להציב את הרכב הגורר והרכב
שיש לחלץ בקו ישר זה מול זה )בזווית
של עד  10מעלות(.
הרחק את כל האנשים לצדי הרכב,
במרחק כפול לפחות מאורכו של כבל
החילוץ .זאת כדי למנוע פציעה במקרה
שוו החילוץ יישבר ,כבל החילוץ ייקרע או
הרכב יזנק לעבר האנשים.
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נתיכים
טבלת מפרטי נתיכים

תיבת חלוקת המתח ממוקמת בתא המנוע.
תיבת חלוקת המתח כוללת נתיכי זרם גבוה
המגנים על המערכות הראשיות של הרכב
מפני עומסי-יתר.

תיבת חלוקת מתח
אזהרות

אם המצבר נותק וחובר מחדש ,יש לאפס
חלק מהתפקודים .עיין בנושא החלפת
מצבר  12וולט )עמוד .(331

נתק תמיד את המצבר לפני טיפול
בנתיכי זרם גבוה.
לצמצום סכנה של הלם חשמלי,
הקפד תמיד להתקין את המכסה על
תיבת חלוקת המתח לפני חיבור המצבר או
מילוי מיכלי הנוזלים.

E234654
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נתיכים
מספר
נתיך או
ממסר

זרם נקוב
של הנתיך

1

20A1

מודול בקרת המנוע.

2

1

20A

פליטות המזהמים של המנוע ).(MIL

3

20A1

4

20A1

5

15A1

6

—

לא בשימוש.

7

—

לא בשימוש.

8

—

לא בשימוש.

—

לא בשימוש.

9

רכיבים מוגנים

מניפת קירור.
מדחס המזגן.
מכסה להפחתת רעשים.
חיישן מסת זרם האוויר.
פליטות.
מצתי להט.
מודול בקרת ) CNGגז טבעי דחוס(.

10

15A

מראות צד מחוממות.

11

—

ממסר .CNG

12

40A1

13

—

לא בשימוש.

14

—

ממסר מודול בקרת המנוע.

1

חימום החלון האחורי.

15

20A1

צופר.

16

1

10A

ממסר מצמד המזגן.

17

—

ממסר מראות מחוממות ושמשה אחורית מחוממת.

18

—

לא בשימוש.

19

—

לא בשימוש.

20

—

ממסר  1של חטיבת מחמם אוויר עזר.
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נתיכים
מספר
נתיך או
ממסר

זרם נקוב
של הנתיך

21

—

22

20A2

23

—

לא בשימוש.

24

—

מניפת הקירור.
ממסר  3של חטיבת מחמם אוויר עזר.

25

—

ממסר הספק של מודול בקרת מצת להט.

—

לא בשימוש.

26
27

2

29
30

1

רכיבים מוגנים
לא בשימוש.
שקע כוח להפעלת אביזרים ) 5קונסולה מאחור(.
הפעלה-התנעה.

30A

טעינת מצבר הגרור.

—

ממסר למצבים התנעה-פעולה.

10A

מודול .4x4
בקרת נסיעת שיוט מסתגלת.
הפעלה-התנעה.
מודול מערכת מניעת נעילת גלגלים ).(ABS
הפעלה-התנעה.
מודול בקרת המנוע ).(ISPR
הפעלה-התנעה.
מודול בקרת המנוע.
מודול בקרת תיבת ההילוכים.
מערכת מידע נקודות מתות בשדה הראייה.
הפעלה-התנעה.
מצלמה קדמית.
מצלמת מבט לאחור.

31

5A1

32

5A1

33

10A1

34

10A1

35

—

לא בשימוש.

36

—

ממסר מנוע המפוח.

37

—

טעינת מצבר הגרור.

38

—

מכלל מצמד מדחס המזגן.

39

—

ממסר הצופר.

40

—

ממסר  2של חטיבת מחמם אוויר עזר.

41

25A2

מצתי להט.
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נתיכים
מספר
נתיך או
ממסר

זרם נקוב
של הנתיך

42

40A2

מודול תאורת גרור.

43

2

מנוע מניפה קדמית.

44

50A3

45

60A3

46

50A3

חטיבת מחמם אוויר עזר .2

47

50A3

מניפת קירור.
חטיבת מחמם אוויר עזר .3

48

50A3

אפיק למודול בקרת מרכב .RP1

49

60A3

ממיר מתח.

50

3

50A

אפיק למודול בקרת מרכב .RP2

51

3

60A

52

3

60A

53

3

50A

54

2

30A

55

2

30A

56

40A2

מודול תאורת עזר.

57

30A2

מדרגות צד חשמליות.

58

30A2

ממסר מודול בקרת ) CNGגז טבעי דחוס(.

59

30A2

שסתום מערכת למניעת נעילת גלגלים ).(ABS

60

—

40A

61

2

30A

62

2

20A

רכיבים מוגנים

מודול איכות המתח.
מודול בקרת מרכב.
היגוי קדמי אקטיבי.

הזנת מתח  B+למודול בקרת המרכב.
משאבת המערכת למניעת נעילת גלגלים ).(ABS
חטיבת מחמם אוויר עזר .1
מודול בקרת בלמי הגרור.
מודול מושב מבוקר אקלים.

לא בשימוש.
מושב נהג חשמלי.
שקע כוח להפעלת אביזרים ) 1לוח המכשירים(.
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נתיכים
מספר
נתיך או
ממסר

זרם נקוב
של הנתיך

63

30A2

מנוע המתנע.

64

20A2

שקע כוח להפעלת אביזרים .2

65

30A2

מודול תאורת גרור.

66

20A2

שקע כוח להפעלת אביזרים ) 3קונסולה מרכזית(.

67

2

30A

מושבים חשמלי לנוסע.

68

2

20A

69

2

25A

מודול .4x4

—

לא בשימוש.

—

לא בשימוש.

70
71

רכיבים מוגנים

שקע כוח להפעלת אביזרים ) 4תא מדיה מאחור(.

72

30A

פנס בלימה/מהבהב פנייה שמאליים/ימניים של הגרור.

73

—

לא בשימוש.

74

—

לא בשימוש.

75

30A2

76

—

2

משאבת דלק.
לא בשימוש.

77

30A

מנוע מגב.

78

—

לא בשימוש.

2

חלון מחליק חשמלי אחורי.

79

2

80

1

81

1

10A

82

10A1

מראות חשמליות טלסקופיות.

83

20A1

מושבים אחוריים מחוממים.

84

10A1

פנסי נסיעה לאחור של הגרור.

85

—

30A
25A

מודול .4x4
סולנואיד .4x4

לא בשימוש.
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נתיכים
מספר
נתיך או
ממסר

זרם נקוב
של הנתיך

86

—

לא בשימוש.

—

לא בשימוש.

87

רכיבים מוגנים

88

10A

מושבים מרובי קימורים.

89

—

לא בשימוש.

1

90

1
1

10A

מודול זרקור.

91

10A

מודול ממשק בונה מרכבים.

92

—

לא בשימוש.

—

לא בשימוש.

93
94

1
1

15A

מודול בקרת תיבת ההילוכים.

95

10A

הזנת מתח "שמור בחיים" ) (KAPשל מודול בקרת המנוע.

96

5A1

חיישן גשם.

97

—

לא בשימוש.

98

10A1

חישת האלטרנטור.

30A1

פנסי חנייה של גרירת גרור.

99

 1נתיך זעיר.
 2נתיך מסוג.M-
 3נתיך מסוג.J-
הערה :כדי להקל על הגישה ללוח הנתיכים,
מומלץ להסיר את רכיב החיפוי.

לוח הנתיכים בתא הנוסעים
לוח הנתיכים מותקן מתחת
המכשירים ,משמאל לעמוד ההגה.

ללוח
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נתיכים

E145984

מספר
נתיך או
ממסר

זרם נקוב
של הנתיך

1

—

2

7.5A1

3

20A1

4

1

5A

רכיבים מוגנים
לא בשימוש.
מתג הזנת מתח למושבים עם זיכרון )הזנת מתח לתמיכת אזור
הגב התחתון(.
ממסר שחרור נעילה של דלת הנהג.
בקר בלם אלקטרוני ממקור מסחרי.

20A

מודול מושבים אחוריים מחוממים.

6

—

לא בשימוש.

7

—

לא בשימוש.

8

—

לא בשימוש.

9

—

לא בשימוש.

10

5A2

לוח מקשים ™ Securicodeלכניסה ללא מפתח.

11

5A2

מודול מערכת בקרת אקלים מאחור.

12

7.5A2

מודול מערכת בקרת אקלים מלפנים.

13

7.5A2

מכלול המחוונים.
מחבר נתונים חכם.
מודול בקרת עמוד ההגה.

5

1
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נתיכים
מספר
נתיך או
ממסר

זרם נקוב
של הנתיך

14

—

15

10A2

16

—

רכיבים מוגנים
לא בשימוש.
הזנת מתח מחבר  Datalinkחכם.
תצוגה עילית.
לא בשימוש.
לוח גימור אלקטרוני.

17

2

5A

18

5A2

19

7.5A2

20

—

לא בשימוש.

21

5A2

מערכת התאמה לסוג הקרקע.
תצוגה עילית.
חיישן לחות.

22

5A2

חיישן סיווג נוסעים.

23

10A1

השהיית אביזרים.
חלונות חשמליים.
חלון שמש.
ממסר מראות חשמליות מתקפלות.
ממיר מתח.
תאורת מתג בקרת חלונות/חלון שמש.

24

20A1

ממסר מערכת נעילה מרכזית.

25

30A1

26

30A1

27

30A1

חלון שמש.

28

1

מגבר סוני  10 -ערוצים.

1

20A

לחצן ההתנעה.
מתג הצתה.
משבית מפתח.
מתג בקרת תיבת הילוכים )מצב .(Tow haul

מנוע החלון החכם של הנהג.
מודול אזור הדלתות.
מנוע החלון החכם של הנוסע הקדמי.
מודול אזור הדלתות.

29

30A

מגבר סוני  14 -ערוצים.

30

—

לא בשימוש.
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נתיכים
מספר
נתיך או
ממסר

זרם נקוב
של הנתיך

רכיבים מוגנים
לא בשימוש.

31

—

32

10A1

.SYNC
מודול .GPS
צג.
מקלט תדר רדיו.

33

20A1

רדיו.

34

1

30A

ממסר למצבים התנעה-פעולה.

1

מודול בקרת מערכת כריות אוויר.

35

5A

36

15A1

מערכת לשמירה על הנתיב.
בקרה אוטומטית של האלומה הגבוהה.
מראות בעלות עימום אוטומטי.
מושבים אחוריים מחוממים.

37

20A1

גלגל הגה מחומם.

38

30A2

מנוע החלון של הנהג.
מנועי חלונות חשמליים אחוריים.

 1נתיך זעיר
 2נתיך זעיר כפול
 3מנתק מעגל

החלפת נתיך
אזהרה
יש להשתמש אך ורק בנתיכים
חילופיים בעלי אותו זרם עבודה נקוב,
כפי שמצוין על הנתיך שנשרף .אסור בהחלט
להחליף נתיך בתחליף בעל זרם עבודה נקוב
גבוה יותר .נתיך בעל זרם עבודה נקוב גבוה
יותר מזה של המקורי עלול לגרום נזק חמור
למוליכים ולסכנת שריפה.

E217331

אם רכיב חשמלי כלשהו ברכב אינו פועל,
ייתכן שהנתיך שלו נשרף .נתיכים שרופים
מזוהים על-פי המוליך המנותק בתוך
הנתיך .בדוק את תקינות הנתיך של המעגל
החשמלי ,לפני החלפת רכיב חשמלי כלשהו.
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נתיכים
סוגי נתיכים

E207206

סימון

סוג הנתיך

A

מיקרו 2

B

מיקרו 3

C

מקסי

D

מיני

E

בית M

F

בית J

G

בית  Jפרופיל נמוך

307

תחזוקה
עבודה על הרכב כשהמנוע פועל

מידע כללי

אזהרה

הקפד לטפל ברכב באופן קבוע כדי לשמור
על אמינותו וערכו כיד שנייה .במוסכים
המורשים מטעם דלק מוטורס יוכלו לסייע
לך בשירות מקצועי המבוסס על הידע
הנחוץ .אנו מאמינים שהטכנאים המיומנים
שלנו יוכלו להעניק לרכבך את השירות
המקצועי והנכון .במוסכים המורשים מטעם
דלק מוטורס משתמשים במגוון רחב של כלי
עבודה שפותחו במיוחד לטיפול ברכבך.

על-מנת להפחית את הסכנה של
גרימת נזק לרכב או כוויות ,אל תתניע
את המנוע כשמסנן האוויר מוסר ואל תסיר
את מסנן האוויר בזמן שהמנוע פועל.
 .1הפעל את בלם החנייה והעבר את ידית
בורר ההילוכים למצב ) Pחנייה(.
 .2חסום את הגלגלים בסדים.

כשהרכב זקוק לטיפול מקצועי ,במוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס יוכלו לספק את
החלקים והשירות הנחוצים .עיין בחוברת
השירות והאחריות כדי למצוא את החלקים
והשירותים המכוסים.

פתיחה וסגירה של מכסה תא
המנוע
 .1מתוך הרכב ,משוך את ידית שחרור
נעילת מכסה תא המנוע הממוקמת
מתחת לפינה השמאלית התחתונה של
לוח המכשירים.

השתמש אך ורק בדלק ,חומרי סיכה ,נוזלים
וחלפים המומלצים על-ידי היצרן או כאלו
שעומדים בדרישות איכות והתאמה לדרישות
המפרטים .חלקי החילוף המיוצרים על-ידי
חברת ® Motorcraftמתוכננים ומיוצרים כדי
לספק את הביצועים הטובים ביותר ברכבך.

אמצעי זהירות במהלך הטיפול ברכב
•
•
•
•

אל תבצע עבודה על מנוע לוהט.
ודא שדבר לא יוכל להיתפס בחלקים
נעים של המנוע הפועל.
אל תבצע עבודה על רכב שמנועו פועל
במקום סגור ,אלא אם אתה בטוח שקיים
אוורור טוב ומספק.
הרחק להבות גלויות וכל מקור אש אחר
)למשל סיגריות( מהמצבר ומכל חלקי
מערכת הדלק.

E166491

 .2עבור לחזית הרכב ואתר את תפס
הבטיחות המשני שמותקן בחלקו
הקדמי-תחתון של מכסה תא המנוע,
סמוך למרכז הרכב.

עבודה על הרכב כשהמנוע דומם
 .1הפעל את בלם החנייה והעבר את ידית
בורר ההילוכים למצב ) Pחנייה(.
 .2הדמם את המנוע.
 .3חסום את הגלגלים בסדים.
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תחזוקה
 .3הרם את מכסה תא המנוע עד שצילינדרי
ההרמה יתמכו בו במצב פתוח.
 .4לסגירה ,הנמך את מכסה תא המנוע
וודא כי הוא נסגר ומאובטח היטב
במקומו.

E190266

זיהוי רכיבים בתא המנוע  -מנוע  6.2ליטר
D

E
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G
.H
.I
.J

F

C

H

G

B

I

A

J

E222143

מסנן האוויר .עיין בנושא החלפת מסנן האוויר )עמוד .(341
תיבת נתיכים בתא המנוע .עיין בנושא נתיכים )עמוד .(298
מדיד תיבת הילוכים אוטומטית .עיין בנושא בדיקת נוזל תיבת הילוכים אוטומטית
)עמוד .(325
מיכל נוזל בלמים .עיין בנושא בדיקת נוזל בלמים )עמוד .(328
מיכל נוזל שטיפה .עיין בנושא בדיקת נוזל שטיפה )עמוד .(341
מיכל נוזל קירור מנוע .עיין בנושא בדיקת מפלס נוזל הקירור )עמוד .(317
מיכל נוזל הגה כוח .עיין בנושא בדיקת נוזל למערכת הגה כוח )עמוד .(329
מכסה פתח מילוי שמן מנוע .עיין בנושא בדיקת מפלס שמן המנוע )עמוד .(312
מדיד שמן מנוע .עיין בנושא מדיד שמן המנוע )עמוד .(312
מצבר .עיין בנושא החלפת מצבר  12וולט )עמוד .(331
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תחזוקה
זיהוי רכיבים בתא המנוע  -מנוע  6.8ליטר
E

F
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G
.H
.I
.J

G

C

D

I

H

A

B

J

E222144

מסנן האוויר .עיין בנושא החלפת מסנן האוויר עמוד .(341
תיבת נתיכים בתא המנוע .עיין בנושא נתיכים )עמוד .(298
מדיד תיבת הילוכים אוטומטית .עיין בנושא בדיקת נוזל תיבת הילוכים אוטומטית
)עמוד .(325
מדיד שמן מנוע .עיין בנושא בדיקת שמן מנוע )עמוד .(312
מיכל נוזל בלמים .עיין בנושא בדיקת נוזל בלמים )עמוד .(328
מיכל נוזל שטיפה .עיין בנושא בדיקת נוזל שטיפה )עמוד .(329
מיכל נוזל קירור מנוע .עיין בנושא בדיקת מפלס נוזל הקירור )עמוד .(317
מיכל נוזל הגה כוח .עיין בנושא בדיקת נוזל למערכת הגה כוח )עמוד .(329
מכסה פתח מילוי שמן מנוע .עיין בנושא בדיקת מפלס שמן המנוע )עמוד .(312
מצבר .עיין בנושא החלפת מצבר  12וולט )עמוד .(331
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תחזוקה
זיהוי רכיבים בתא המנוע  -מנוע דיזל  6.7ליטר
F-Super Duty

E234258

.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G
.H
.I
.J
.K
.L

מחוון שירות של מסנן האוויר.
מדיד שמן מנוע.
מדיד נוזל תיבת הילוכים אוטומטית.
פתח מילוי שמן מנוע.
מיכל נוזל בלמים.
מיכל נוזל קירור של מערכת קירור מנוע )מעגל קירור ראשי(.
מצבר.
מיכל נוזל רחיצת שמשה קדמית.
מיכל נוזל מערכת הגה כוח.
מיכל נוזל קירור של מערכת הקירור המשנית.
מצבר.
מכלול מסנן אוויר.

311

תחזוקה
תחזוקה תקופתית

 .1ודא שהרכב חונה על משטח ישר
ומפולס.
 .2הפעל את המנוע עד שיגיע לטמפרטורת
העבודה הרגילה.
 .3ודא שבלם החנייה מופעל .ודא שידית
ההילוכים במצב חנייה ) (Pאו סרק ).(N
 .4הדמם את המנוע והמתן  15דקות כדי
שהשמן יתנקז לאגן השמן .בדיקת
מפלס שמן המנוע זמן קצר מדי לאחר
הדממת המנוע עשויה לגרום לקריאה
לא-מדויקת.
 .5פתח את מכסה תא המנוע .עיין בנושא
פתיחה וסגירה של מכסה תא המנוע
)עמוד .(308
 .6שלוף את המדיד ונגב אותו במטלית
נקייה שאינה מותירה סיבים .עיין בנושא
זיהוי רכיבים בתא המנוע )עמוד .(310
 .7שוב והכנס את המדיד ,הוצא אותו פעם
נוספת ובדוק את המפלס .עיין בנושא
מדיד שמן המנוע )עמוד .(312
 .8מפלס השמן חייב להימצא בין סימוני
המינימום והמקסימום .אם מפלס השמן
נמצא אל מול סימון המינימום או נמוך
ממנו ,יש להוסיף מיד שמן .עיין בנושא
קיבולות ומפרטים )עמוד .(408
 .9אם מפלס השמן תקין ,הכנס את המדיד
וודא שהוא מקובע במקומו.
הערה :אסור להוציא את המדיד כשהמנוע
פועל.

טיפולי התחזוקה התקופתית המפורטים
בפרק "מדריך לטיפולים תקופתיים"
שבנספח זה נדרשים מכיוון שהם חיוניים
לשמירה על חיי השירות והביצועים של
רכבך .עיין בנושא טיפולים תקופתיים
רגילים )עמוד .(545
הקפד להשתמש אך ורק בדלק ,חומרי סיכה,
נוזלים וחלקי חילוף העומדים בכל הדרישות
של מפרטי פורד הישימים .חלקי החילוף
של חברת ® ,Motorcraftמתוכננים ומיוצרים
להבטחת הביצועים המיטביים של רכבך.
עיין בנושא קיבולות ומפרטים )עמוד .(413

מדיד שמן המנוע
B

A

E161560

 Aמינימום
 Bמקסימום

בדיקת מפלס שמן המנוע -
 6.2ליטר 6.8/ליטר

הערה :אם מפלס השמן נמצא בין סימוני
המינימום והמקסימום ,מפלס השמן תקין .אל
תוסיף שמן.

לביצוע בדיקת מפלס שמן עקבית ומדויקת,
מומלץ לבצע את הבדיקה כמפורט להלן:

הערה :צריכת השמן של מנועים חדשים
מתייצבת רק אחרי נסיעה של  5,000ק"מ
בערך.
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תחזוקה
 .6התקן את מכסה פתח המילוי .סובב
אותו בכיוון השעון עד שתחוש בהתנגדות
חזקה.
הערה :אסור להוסיף שמן מעבר לסימון
המקסימום .מפלס גבוה מסימון המקסימום
עלול לגרום נזק למנוע.

הוספת שמן מנוע
אזהרה
אסור להסיר את מכסה פתח מילוי
השמן כשהמנוע פועל.
אין להשתמש בתוספים לשמן המנוע מפני
שהם מיותרים ועלולים לגרום למנוע נזק
שאינו מכוסה באחריות המוענקת לרכב.

הערה :הקפד להרכיב בצורה נכונה את מכסה
פתח מילוי שמן המנוע.
הערה :יש לנגב שמן שטפטף מיד במטלית
שסופגת היטב.

בדיקת מפלס שמן המנוע -
דיזל  6.7ליטר
כדי לבדוק את מפלס שמן המנוע בצורה
עקבית ומדויקת ,פעל באופן הבא:
.1

E142732

השתמש רק בשמנים "מאושרים לשימוש
במנועי בנזין" על ידי מכון הדלק האמריקאי,
 .APIשמן הנושא את אות האישור הרשום
הזה עומד בתקנים הנוכחיים של הגנה על
המנוע והמערכת לטיפול בגזי הפליטה
ובדרישות צריכת הדלק של ה ,ILSAC-גוף
המורכב מיצרני רכב בארה"ב וביפן.

.2
.3
.4

כדי להוסיף שמן מנוע ,פעל באופן הבא:
.1
.2

.3

.4
.5

נקה את האזור סביב מכסה פתח מילוי
שמן המנוע לפני הסרתו.
הסר את מכסה פתח המילוי של שמן
המנוע .עיין בנושא זיהוי רכיבים בתא
המנוע )עמוד  .(310סובב אותו נגד כיוון
השעון והסר אותו.
הוסף שמן מנוע שעומד במפרט הנכון.
עיין בנושא קיבולות ומפרטים )עמוד
 .(408ייתכן שתזדקק למשפך כדי למזוג
את שמן המנוע לפתח.
בדוק שוב את מפלס השמן.
אם מפלס השמן תקין ,הכנס את המדיד
וודא שהוא מקובע במקומו.

.5
.6
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ודא שהרכב חונה על משטח ישר
ומפולס.
הפעל את המנוע עד שיגיע לטמפרטורת
העבודה הרגילה.
ודא שבלם החנייה מופעל .ודא שידית
ההילוכים במצב חנייה ) (Pאו סרק ).(N
הדמם את המנוע והמתן  15דקות כדי
שהשמן יתנקז לאגן השמן .בדיקת
מפלס שמן המנוע זמן קצר מדי לאחר
הדממת המנוע עשויה לגרום לקריאה
לא-מדויקת.
פתח את מכסה תא המנוע .עיין בנושא
פתיחה וסגירה של מכסה תא המנוע
)עמוד .(308
שלוף את המדיד ונגב אותו במטלית
נקייה שאינה מותירה סיבים .עיין בנושא
זיהוי רכיבים בתא המנוע )עמוד .(309

תחזוקה
השתמש רק בשמנים "מאושרים לשימוש
במנועי דיזל" על ידי מכון הדלק האמריקאי,
 .APIשמן הנושא את אות האישור הרשום
הזה עומד בתקנים הנוכחיים של הגנה על
המנוע והמערכת לטיפול בגזי הפליטה
ובדרישות צריכת הדלק של ה ,ILSAC-גוף
המורכב מיצרני רכב בארה"ב וביפן.

 .7שוב והכנס את המדיד ,הוצא אותו פעם
נוספת ובדוק את המפלס .עיין בנושא
מדיד שמן מנוע )עמוד .(312
 .8מפלס השמן חייב להימצא בין סימוני
המינימום והמקסימום .אם מפלס השמן
נמצא אל מול סימון המינימום או נמוך
ממנו ,יש להוסיף מיד שמן .עיין בנושא
קיבולות ומפרטים )עמוד .(408
 .9אם מפלס השמן תקין ,הכנס את המדיד
וודא שהוא מקובע במקומו.
הערה :אסור להוציא את המדיד כשהמנוע
פועל.

 .1נקה את האזור סביב מכסה פתח מילוי
שמן המנוע לפני הסרתו.
 .2הסר את מכסה פתח המילוי של שמן
המנוע .עיין בנושא זיהוי רכיבים בתא
המנוע )עמוד  .(309סובב אותו נגד כיוון
השעון והסר אותו.
 .3הוסף שמן מנוע שעומד במפרט הנכון.
עיין בנושא קיבולות ומפרטים )עמוד
 .(413ייתכן שתזדקק למשפך כדי למזוג
את שמן המנוע לפתח.
 .4בדוק שוב את מפלס השמן.
 .5אם מפלס השמן תקין ,הכנס את המדיד
וודא שהוא מקובע במקומו.
 .6התקן את מכסה פתח המילוי .סובב
אותו בכיוון השעון עד שתחוש בהתנגדות
חזקה.
הערה :אסור להוסיף שמן מעבר לסימון
המקסימום .מפלס גבוה מסימון המקסימום
עלול לגרום נזק למנוע.

הערה :אם מפלס השמן נמצא בין סימוני
המינימום והמקסימום ,מפלס השמן תקין .אל
תוסיף שמן.
הערה :צריכת השמן של מנועים חדשים
מתייצבת רק אחרי נסיעה של  5,000ק"מ
בערך.

הוספת שמן מנוע
אזהרה
אסור להסיר את מכסה פתח מילוי
השמן כשהמנוע פועל.
אין להשתמש בתוספים לשמן המנוע מפני
שהם מיותרים ועלולים לגרום למנוע נזק
שאינו מכוסה באחריות המוענקת לרכב.

הערה :הקפד להרכיב בצורה נכונה את מכסה
פתח מילוי שמן המנוע.
הערה :יש לנגב שמן שטפטף מיד במטלית
שסופגת היטב.

החלפת שמן מנוע ומסנן שמן
אזהרות
E163371

אל תיגע במסנן השמן החם בידיים
חשופות.
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תחזוקה
אזהרות

•

מגע ממושך בשמן מנוע משומש גרם
להופעת גידולים סרטניים בעכברי
מעבדה .הגן על עור גופך על-ידי רחצה
במים ובסבון.

•
•

כלי רכב בעלי מנוע דיזל מצוידים במערכת

•

תזכורת לציון אורך חיי השמן )Intelligent
 (Oil Life MonitorTMהמחשבת את מועדי

החלפת השמן המתאימים .כשההודעה
 OIL CHANGE REQUIREDמופיעה במרכז
התצוגה ,יש להחליף את שמן המנוע ואת
מסנן השמן .עיין בנושא תצוגות מידע
)עמוד  (110לקבלת מידע נוסף על אודות
מערכת זו.

•
•
•
•

מסנן שמן המנוע מגן על המנוע על-ידי סינון
חלקיקים שוחקים או חומרים מזיקים אחרים
שגודלם הפיזי קטן במידה משמעותית
מגודל החלקיקים הניתן לסינון על-ידי מסנני
שמן חלופיים "תואמים" .למידע על מספר
החלק של מסנן שמן המנוע עיין בנושא
מספרי פריט של מוטורקרפט )עמוד .(401
.1

.2
.3
.4

.5

•
•

פעולה ממושכת בסיבובי סרק או לעתים
תכופות )מעל  10דקות לשעה בנסיעה
רגילה(.
פעולה במהירויות מנוע נמוכות/כשהרכב
חונה.
כשהרכב מופעל בטמפרטורות סביבה
קיצוניות ,מעל  38°Cאו מתחת ל.-23°C-
פעולה תכופה במהירויות נסיעה נמוכות,
נסיעה תכופה בתנאי תעבורה כבדה
במהירויות נמוכות מ 40-קמ"ש.
פעולה בתנאי סביבה מאובקים מאוד.
נסיעות בדרכי עפר ותנאי שטח.
גרירת גרור ממושכת )מעל  1600ק"מ(.
נסיעה קבועה במהירויות גבוהות
במשקל מרבי )משקל מטען מרבי
להפעלת הרכב(.
שימוש בדלקים בעלי תכולת גופרית
שונה מתכולת גופרית נמוכה ביותר
).(ULSD
שימוש בסולר עם תכולת גופרית גבוהה.

החלפת קרב סינון השמן

סובב והסר את מסנן השמן ואת פקק
הניקוז של אגן השמן והמתן לניקוז של
כל השמן.
החלף את המסנן.
התקן את פקק הניקוז של אגן השמן.
מלא את המנוע בשמן חדש .קיבול השמן
מפורט בנושא קיבולות ומפרטים
)עמוד .(413
בכלי רכב עם מנוע דיזל ,יש לאפס את
מערכת התזכורת לציון אורך חיי השמן
)™ .(Intelligent Oil Life Monitorעיין
בנושא תצוגות מידע )עמוד .(110

אזהרה
אין להשליך שמן מנוע או מסנני שמן
לפחי אשפה ביתיים או למערכת
הביוב .השתמש במתקנים מאושרים לסילוק
פסולת.
אסור לנקות את קרב הסינון ואין לעשות בו
שימוש חוזר.
מומלץ להקפיד על שימוש בחלקים מקוריים
של פורד או ® Motorcraftבכל פעם שהרכב
זקוק לטיפול תקופתי או תיקון .השתמש
בקרב סינון על פי המפרט הנכון .עיין בנושא
מספרי פריט של מוטורקרפט )עמוד .(402

סיכת המנוע בתנאי שירות קשים
התנאים הבאים מגדירים תנאי שירות קשים
בהם מומלץ להשתמש בשמן מנוע בדרגת
צמיגות  SAE 5W-40העומד בדרישות API
 .CJ-4מרווחי ההחלפה של שמן המנוע
והמסנן ייקבעו על-ידי מערכת התזכורת
לציון אורך חיי השמן )Intelligent Oil Life
™ ,(Monitorכפי שצוין לעיל.

הערה :הפעלת הרכב ללא קרב סינון או עם
קרב סינון שלא אושר עלולה לגרום נזק למגדש
הטורבו או למצנן הביניים ולהוביל לנזק למנוע
 נזק שלא יכוסה בהכרח במסגרת האחריותהמוענקת לרכב.
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6

1

5
4

A
B

7

C

2

 .Aמכסה המסנן
 .Bקרב הסינון
 .Cבית המסנן

.2
.3
.4
.5
.6
.7

E211404

 .8הדק היטב את כל הברגים במומנט
הידוק של  3-4ליברה-רגל ) 6-4.5נ"מ(
בסדר המתואר באיור.
 .9רשום את הערך המופיע במונה הק"מ
ועדכן את יומן השירות כנדרש.

E211403

.1

3

איפוס המחוון של החלפת
השמן
היעזר במתגי הבקרה של צג המידע ,אשר
מותקנים בגלגל ההגה או בלוח המכשירים,
כדי לאפס את המחוון של החלפת השמן.

נקה את מכסה המסנן והסר את
הברגים.
הסר בזהירות את מכסה המסנן.
הסר מבית המסנן את קרב הסינון
המשומש וסלק אותו בזהירות.
ודא שמשטחי האיטום בבית המסנן
ובמכסה נקיים ושלא נותרו עליהם
שיירים.
התקן את קרב הסינון החדש.
התקן את מכסה המסנן.
התקן את הברגים והדק אותם
באצבעותיך.

מהתפריט הראשי ,עבור אל:
הודעה

פעולה ותיאור

 Settingsלחץ על לחצן החץ הפונה
)הגדרות( ימינה ,ומתפריט זה עבור אל
ההודעה הבאה.
Vehicle

)רכב(

לחץ על לחצן החץ הפונה
ימינה ,ומתפריט זה עבור אל
ההודעה הבאה.

לחץ על לחצן החץ הפונה
Oil Life
)חיי שמן( ימינה ,ומתפריט זה עבור אל
ההודעה הבאה.
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Hold OK
to Reset

)לחץ על
הלחצן
 OKכדי
לאפס(

לחץ לחיצה ממושכת על
הלחצן  ,OKעד שתופיע בלוח
המחוונים ההודעה הבאה.

כשהמנוע קר ,בדוק את הריכוז והמפרט
של נוזל הקירור של המנוע על פי המפורט
בטבלת הטיפולים התקופתיים .עיין בנושא
טיפולים תקופתיים )עמוד .(542

)האיפוס הושלם בהצלחה(

הערה :ודא שהמפלס נמצא בין הסימנים MIN
ו MAX-שעל מיכל נוזל הקירור.

Reset Successful

כשהמחוון של החלפת השמן
מאופס ,מופיע בלוח המחוונים
הערך .100%

הערה :נוזל הקירור מתפשט כשהוא חם.
המפלס עלול לעלות אל מעל לסימן MAX
המפלס של נוזל הקירור צריך להישמר
ברמה של  48%עד  ,50%שתואמת לנקודת
קיפאון של  -34°Cעד  .-37°Cכדי לקבל
את התוצאות הטובות ביותר ,יש לבדוק
את ריכוז נוזל הקירור בעזרת רפרקטומטר
דוגמת כלי Robinair® Coolant and Battery
) Refractometer 75240מספר חלק של
כלי  .(ROB75240 :Rotundaחברת פורד
אינה ממליצה להשתמש בהידרומטר או
בפסי בדיקת ריכוז למדידת הריכוז של נוזל
הקירור.

Remaining Life

)חיי שירות שנותרו(
{00}%

אם מופיעה בלוח המחוונים
אחת מבין ההודעות הבאות,
חזור על הנוהל.
) Not Resetלא אופס(
Reset Cancelled

)האיפוס בוטל(

הערה :נוזלים אוטומוטיביים אינם חליפיים.
אל תשתמש בנוזל קירור מנוע ,בתוסף נגד
קפיאה או בנוזל לשטיפת שמשות מחוץ
לתפקוד המיוחד של כל אחד מהנוזלים והקפד
להשתמש בכל סוג נוזל רק במקום המיועד לו.

בדיקת מפלס נוזל הקירור -
 6.2ליטר 6.8/ליטר
אזהרות

הערה :אסור להשתמש בתכשירים לתיקון
דליפות או בחומרים/תוספים לאיטום של
מערכת הקירור משום שהם עלולים לגרום
למערכת הקירור של המנוע ו/או למערכת
החימום נזקים .נזקים אלה אינם מכוסים
באחריות המוענקת לרכב.

אל תוסיף נוזל קירור מנוע כאשר
המנוע לוהט .קיטור ונוזלים רותחים
הפורצים ממערכת הקירור הלוהטת עלולים
לגרום לכוויות קשות .כמו-כן אתה עלול
להיכוות אם תשפוך נוזל קירור על חלקי
מנוע לוהטים.

הוספת נוזל קירור

אל תמלא את מיכל שוטף השמשות
בנוזל קירור .אם מתיזים נוזל קירור
על השמשה הקדמית הוא עלול להפריע
באופן חמור לראייה דרך השמשה.

אזהרה
אסור בהחלט לפתוח את מכסה
המיכל של נוזל הקירור כשהמנוע
פועל או חם.

כדי לצמצם סכנת פציעה ,הקפד
לוודא שהמנוע קר לפני שתשחרר
את מכסה הלחץ .במערכת הקירור שורר
לחץ גבוה .קיטור ונוזל חם עלולים לפרוץ
בלחץ כשמרפים מעט את הידוק המכסה.
אסור להוסיף נוזל קירור מעבר
לסימון .MAX
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חשוב מאוד להשתמש בנוזל קירור מדולל
המאושר לפי המפרט הנכון ,כדי להימנע
מחסימה של המעברים הקטנים במערכת
הקירור של המנוע .עיין בנושא קיבולות
ומפרטים )עמוד  .(405אסור להשתמש
בתמהיל של נוזלי קירור מסוגים שונים ,או
בעלי צבעים שונים .ערבוב של סוגי נוזל קירור
או השימוש בנוזל קירור לא נכון עלולים לגרום
לרכיבי המנוע או מערכת הקירור נזק שאינו
מכוסה בהכרח באחריות המוענקת לרכב.
אם מפלס נוזל הקירור נמצא אל מול סימון
המינימום או נמוך ממנו ,יש להוסיף מיד נוזל
קירור מדולל.
כדי להוסיף נוזל קירור פעל באופן הבא:
 .1שחרר את הברגת המכסה לאט
ובזהירות .בעקבות סיבוב המכסה ,הלחץ
הכלוא ישתחרר.
 .2הוסף נוזל קירור מדולל שעומד בדרישות
המפרט הנכון .עיין בנושא קיבולות
ומפרטים )עמוד .(398
 .3הוסף כמות מספקת של נוזל קירור
מדולל כדי להביא את המפלס לגובה
הדרוש.
 .4את מכסה מיכל נוזל הקירור וסובב אותו
בכיוון השעון עד שתחוש בהתנגדות
חזקה.
 .5בדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל
בפעמים הקרובות שאתה יוצא לנסיעה.
הערה :במהלך הפעולה הרגילה של הרכב
עשוי צבעו של נוזל הקירור להשתנות מכתום
לוורוד או אדום בהיר .כל עוד נוזל קירור המנוע
צלול ולא מזוהם ,שינוי זה של הצבע אינו
מצביע שנוזל הקירור הידרדר במצבו ואין צורך
לרוקן את נוזל קירור המנוע ,או לשטוף את
המערכת ,או להחליף את נוזל קירור המנוע.

במקרה חירום ,מותר להוסיף כמות גדולה
של מים ללא נוזל קירור שדולל מראש על
מנת להגיע למקום שבו ניתן לטפל ברכב.
ברגע שתגיע למקום מתאים:
 .1נקז את מערכת הקירור.
 .2נקה את מערכת הקירור ניקוי כימי.
מומלץ להשתמש בתכשיר Motorcraft
.Premium Cooling System Flush
 .3מלא מחדש ,בהקדם האפשרי ,בנוזל
קירור שדולל מראש.
מים בלבד ,ללא נוזל קירור שדולל מראש,
עלולים לגרום למנוע נזק כתוצאה משיתוך,
התחממות יתר או קפיאה.
אסור להשתמש בנוזלים הבאים כבתחליף
לנוזל קירור:
• אלכוהול.
• מתנול.
• מי מלח.
• כל נוזל קירור המעורב עם תכשיר
למניעת קפיאה עם אלכוהול ,או מתנול.
אלכוהול או נוזלים אחרים עלולים לגרום נזק
למנוע כתוצאה מחימום-יתר או קפיאה.
אל תוסיף לנוזל הקירור חומרים מונעי
קורוזיה או תוספים אחרים .הדבר עלול
להזיק ולפגום ביכולת ההגנה מפני קורוזיה
של נוזל הקירור של המנוע.

נוזל קירור ממוחזר
חברת פורד ממליצה להימנע משימוש בנוזל
קירור ממוחזר ,מפני שאף תהליך מיחזור לא
אושר עדיין על ידי פורד.
סלק נוזל קירור משומש לפי הנהלים
המתאימים .פעל על-פי הוראות אלה כאשר
עליך לסלק או למחזר נוזלים אוטומוטיביים.

אסור בהחלט למהול ברכב נוזלי קירור בעלי
צבעים שונים או מסוגים שונים .מהילה של
נוזלי קירור או שימוש בנוזל קירור שאינו
מתאים עלולים לגרום לרכיבים של המנוע
ומערכת הקירור נזק שאינו מכוסה בהכרח
באחריות המוענקת לרכב.
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במקרה כזה ,המנוע ימשיך לפעול ,אבל:
• הספק המנוע יהיה מוגבל.
• מערכת מיזוג האוויר תושבת.
המשך הפעלת המנוע יגרום לעלייה נוספת
בטמפרטורה ,עד להפסקת פעולת המנוע.
לאחר הדממת המנוע יידרש כוח רב יותר
להפעלת ההגה ולהפעלת הבלמים.

תנאי מזג אוויר קיצוניים
אם אתה נוסע בתנאי אקלים חם מאוד:
• ייתכן שיהיה עליך לגשת למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס כדי להביא את הריכוז של נוזל
הקירור ל.40%-
• ריכוז של  40%מעניק הגנה משופרת
מפני התחממות יתר .הפחתת הריכוז
של נוזל הקירור מתחת ל 40%-תפחית
את תכונות ההגנה נגד קפיאה/קורוזיה
של נוזל הקירור ,ונזק עלול להיגרם
למנוע.
כלי רכב המופעל כל ימי השנה בתנאי מזג
אוויר ממוזג חייב להשתמש בתמיסת נוזל
קירור מנוע שדוללה מראש כדי להבטיח
פעולה מיטבית של מערכת הקירור והגנה
למנוע.

לאחר שהמנוע התקרר ,אפשר שוב להתניע
את המנוע .פנה בהקדם האפשרי למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס כדי לצמצם את הנזק למנוע.
כשמערכת קירור חירום פועלת

אזהרות
מצב קירור חירום מיועד לנסיעה
מינימלית בלבד .המשך לנהוג ברכב
במצב קירור חירום רק במידה הנחוצה כדי
לעצור את הרכב במקום בטוח ,ודאג שהוא
יתוקן מיד .כשהמנוע עובר לפעול במצב קירור
חירום ,יעמוד לרשותך הספק מנוע מוגבל .לא
יהיה אפשר לשמור על נסיעה במהירות גבוהה.
עליך לזכור שהמנוע עלול להפסיק לפעול בכל
רגע באופן אוטומטי ואתה עלול לאבד את כוח
המנוע ,סיוע הכוח להגה וסיוע הכוח לבלמים,
מה שמגדיל את הסכנה של התנגשות ופציעה
קשה.

מערכת קירור חירום )אל-כשל(
ברכב
מערכת זו מאפשרת לרכב להמשיך בנסיעה
באופן זמני ומוגבל ,לפני שנגרם נזק למנוע.
מרחק הנסיעה האפשרי במצב חירום מסוג
זה תלוי בטמפרטורת הסביבה ,העומס על
הרכב ותנאי השטח.
כיצד פועלת מערכת קירור חירום
אם המנוע מתחיל להתחמם יתר-על-
המידה ,מד טמפרטורת נוזל הקירור יעבור
לאזור האדום )חום יתר(:

אסור בהחלט להסיר את מכסה
המיכל של נוזל הקירור כשהמנוע
פועל או חם.

נורית התראה תאיר .והודעה
תופיע בצג המידע.

כשהמנוע עובר לפעול במצב קירור חירום,
יעמוד לרשותך הספק מנוע מוגבל .לכן ,נהג
ברכב בזהירות רבה .לא יהיה אפשר לשמור
על נסיעה במהירות גבוהה ופעולת המנוע
תהיה משובשת ומחוספסת.

אם המנוע מתחמם ומגיע לטמפרטורת-
יתר שנקבעה מראש המנוע יעבור באופן
אוטומטי למצב של הפעלת הצילינדרים
במנוע לסירוגין .כל אחד מהצילינדרים
שפעולתם מופסקת פועל כמשאבת אוויר
ומקרר את המנוע.

עליך לזכור שהמנוע עלול להפסיק לפעול
בכל רגע באופן אוטומטי כדי למנוע גרימת
נזק למנוע .במצב זה:
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 .1רד בזהירות מהכביש בהקדם האפשרי,
ברגע שניתן לבצע זאת באופן בטוח,
והפסק את פעולת המנוע.
 .2אם יש לך מינוי לשירותי דרך ,מומלץ לפנות
לספק של שירותי הדרך.
 .3אם לא ניתן לבצע זאת ,המתן זמן מה
עד לקירור המנוע.
 .4בדוק את מפלס נוזל הקירור .אם
המפלס הגיע לסימן המינימום או נמוך
ממנו ,הוסף מיד נוזל קירור שדולל
מראש.
 .5לאחר שטמפרטורת המנוע תרד ,ניתן
להתניע אותו מחדש .דאג שהרכב ייבדק
בהקדם האפשרי כדי לצמצם את הנזק
שנגרם למנוע.
הערה :המשך הפעלת הרכב ללא תיקון
התקלה במנוע מגדיל את הסכנה של גרימת
נזק למנוע.

ייתכן גם שתוכל לחוש בירידה במהירות
המנוע הנגרמת בעקבות הפחתת הספק
המנוע .רכבך תוכנן לעבור למצב פעולה זה
אם הוא מגיע לתנאי פעולה מסוימים של
עומס/טמפרטורה גבוהה כדי לנהל כהלכה
את טמפרטורות הנוזלים במנוע .שיעור
הפחתת מהירות המנוע ישתנה על-פי
העמסת הרכב ,שיפוע המעלה וטמפרטורת
הסביבה .במקרה כזה אין צורך להפסיק את
הנסיעה .הרכב יכול להמשיך בנסיעה.
במהלך פעולה בתנאים קשים ייתכן
גם שמערכת מיזוג האוויר תתנתק כדי
להגן על המנוע מפני טמפרטורת-יתר.
כשטמפרטורת נוזל הקירור יורדת לתחום
של טמפרטורות הפעולה רגילות יותר,
מערכת המיזוג תחזור שוב לפעול.
אם מחוג מד טמפרטורת נוזל קירור המנוע
עולה ונכנס לתחום האדום )חום-יתר( ,נורית
ההתראה לטמפרטורת נוזל קירור מאירה או
ההודעה "טפל במערכות המנוע בהקדם"
מופיעה בתצוגת המידע:

ניהול טמפרטורת נוזל קירור מנוע
)אם קיים(

.1

אזהרות
כדי להקטין סכנת התנגשות ופגיעה
גופנית ,עליך להיות מוכן להפחתת
מהירות הרכב ולהיות מודע לעובדה שלא
תוכל להאיץ בהספק מלא של המנוע לפני
שנוזל הקירור התקרר לטמפרטורת פעולה
רגילה.

.2

.3

כשהרכב גורר גרור ,ייתכן שהמנוע יגיע
לטמפרטורות פעולה גבוהות מהרגיל בתנאי
פעולה חריגים כמו למשל במהלך נסיעה
ממושכת במעלה תלול ,כשטמפרטורות
הסביבה גבוהות.

.4
.5

במקרה כזה תוכל לראות שמחוג מד
טמפרטורת נוזל הקירור נע לכיוון התחום
האדום והודעה עשויה להופיע במרכז
ההודעות.
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עצור את הרכב ברגע שניתן לעשות
זאת בצורה בטוחה והעבר את תיבת
ההילוכים למצב ) Pחנייה(.
השאר את המנוע לפעול עד שמחוג
מד טמפרטורת נוזל הקירור שב לתחום
הרגיל .אם הטמפרטורה אינה יורדת
לאחר מספר דקות ,המשך לפעול
כלהלן.
הפסק את פעולת המנוע והמתן עד
לקירורו .בדוק את מפלס נוזל הקירור.
אם מפלס נוזל הקירור נמוך מדי ,הוסף
מיד נוזל קירור שדולל מראש.
אם מפלס נוזל הקירור תקין ,התנע שוב
את המנוע והמשך בנסיעה.

תחזוקה
הוספת נוזל קירור
אזהרה

בדיקת מפלס נוזל הקירור -
דיזל  6.7ליטר

אסור בהחלט לפתוח את מכסה
המיכל של נוזל הקירור כשהמנוע
פועל או חם.

אזהרות
אל תוסיף נוזל קירור מנוע כאשר
המנוע לוהט .קיטור ונוזלים רותחים
הפורצים ממערכת הקירור הלוהטת עלולים
לגרום לכוויות קשות .כמו-כן אתה עלול
להיכוות אם תשפוך נוזל קירור על חלקי
מנוע לוהטים.

הערה :נוזלים אוטומוטיביים אינם חליפיים.
היזהר שלא להכניס נוזל קירור למיכל נוזל
השטיפה של השמש הקדמית או נוזל שטיפה
למיכל נוזל הקירור.

אל תמלא את מיכל שוטף השמשות
בנוזל קירור .אם מתיזים נוזל קירור
על השמשה הקדמית הוא עלול להפריע
באופן חמור לראייה דרך השמשה.

הערה :אסור להשתמש בתכשירים לתיקון
דליפות או בחומרים/תוספים לאיטום של
מערכת הקירור שלא צוינו ,משום שהם
עלולים לגרום למערכת הקירור של המנוע ו/או
למערכת החימום נזקים .נזק לרכיבים לא יהיה
מכוסה בהכרח במסגרת האחריות.
חשוב מאוד להשתמש בנוזל קירור מדולל
המאושר לפי המפרט הנכון ,כדי להימנע
מחסימה של המעברים הקטנים במערכת
הקירור של המנוע .עיין בנושא קיבולות
ומפרטים )עמוד  .(413אסור להשתמש
בתמהיל של נוזלי קירור מסוגים שונים,
או בעלי צבעים שונים .ערבוב של סוגי
נוזל קירור או השימוש בנוזל קירור לא נכון
עלולים לגרום לרכיבי המנוע או מערכת
הקירור נזק שאינו מכוסה בהכרח באחריות
המוענקת לרכב.
הערה :ייתכן שנוזלי קירור המשווקים עבור
כל היצרנים והדגמים אינם מאושרים לשימוש
לפי מפרטי פורד ועלולים לגרום לנזק במערכת
הקירור .נזק לרכיבים לא יהיה מכוסה בהכרח
במסגרת האחריות.

כדי לצמצם סכנת פציעה ,הקפד
לוודא שהמנוע קר לפני שתשחרר
את מכסה הלחץ .במערכת הקירור שורר
לחץ גבוה .קיטור ונוזל חם עלולים לפרוץ
בלחץ כשמרפים מעט את הידוק המכסה.
אסור להוסיף נוזל קירור מעבר
לסימון .MAX
כשהמנוע קר ,בדוק את הריכוז והמפרט
של נוזל הקירור של המנוע על פי המפורט
בטבלת הטיפולים התקופתיים .עיין בנושא
טיפולים תקופתיים )עמוד .(542
הערה :ודא שהמפלס נמצא בין הסימנים MIN
ו MAX-שעל מיכל נוזל הקירור.

הערה :נוזל הקירור מתפשט כשהוא חם.
המפלס עלול לעלות אל מעל לסימן .MAX
הריכוז של נוזל הקירור צריך להישמר ברמה
של  48%עד  ,50%שתואמת לנקודת קיפאון
של  -34°Cעד  .-37°Cיש לבדוק את ריכוז
נוזל הקירור בעזרת רפרקטומטר .חברת
פורד אינה ממליצה להשתמש בהידרומטר
או בפסי בדיקת ריכוז למדידת הריכוז של
נוזל הקירור.

אם מפלס נוזל הקירור נמצא אל מול סימון
המינימום או נמוך ממנו ,יש להוסיף מיד נוזל
קירור מדולל.
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תחזוקה
אם עליך להוסיף יותר מ 1.0-ליטר של נוזל
קירור בחודש ,פנה למתקן מומחה ,מומלץ
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס לבדיקת
מערכת הקירור של המנוע .ייתכן כי קיימת
דליפה ממערכת הקירור .הפעלת המנוע
עם מפלס נוזל קירור נמוך עלולה לגרום
לחימום-יתר של המנוע וכן נזק למנוע.

בכלי רכב בעלי מערכת קירור המצוידת
במיכל עודפים ללא מכסה לחץ על מיכל
ההתפשטות ,הוסף נוזל קירור למיכל
ההתפשטות כאשר המנוע קר .הוסף נוזל
קירור שדולל מראש עד לסימון המקסימום.
בכל כלי הרכב אשר מצוידים במערכת ניקוז
אוויר מנוזל הקירור עם מיכל עודפים ,או אם
יש צורך להסיר את מכסה הלחץ של מיכל
ההתפשטות ברכב שמערכת הקירור שלו
מצוידת במיכל עודפים ,כדי להוסיף נוזל
קירור יש לפעול באופן הבא.

הערה :במהלך הפעולה הרגילה של הרכב
עשוי צבעו של נוזל הקירור להשתנות מכתום
לוורוד או אדום בהיר .כל עוד נוזל קירור המנוע
צלול ולא מזוהם ,שינוי זה של הצבע אינו
מצביע שנוזל הקירור הדרדר במצבו ואין צורך
לרוקן את נוזל קירור המנוע ,או לשטוף את
המערכת ,או להחליף את נוזל קירור המנוע.

 .1הדמם את המנוע והנח לו להתקרר.
 .2שחרר את הברגת המכסה לאט
ובזהירות .בעקבות סיבוב המכסה ,הלחץ
הכלוא ישתחרר.
 .3מלא את המיכל באטיות בנוזל קירור
שדולל מראש עד שהמפלס יגיע אל בין
סימוני המינימום והמקסימום כמצוין
על מיכל נוזל הקירור .אם הסרת את
מכסה המקרן במערכת קירור עם מיכל
עודפים ,מלא את המקרן עד שניתן יהיה
להבחין בנוזל הקירור והמקרן יהיה מלא
כמעט לגמרי .אם מוסיפים נוזל קירור עד
שהמפלס יגיע אל בין סימוני המינימום
והמקסימום כשהמנוע אינו קר ,ייתכן
שהמערכת לא תתמלא די הצורך.
 .4שוב והתקן את המכסה .סובב עד
שהמכסה יהודק היטב ,כדי למנוע אבדן
של נוזל קירור.
 .5בדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל
בפעמים הקרובות שאתה יוצא לנסיעה.
אם נדרש ,הוסף כמות מספקת של
תמיסת נוזל קירור מנוע מדולל כדי
להביא את המפלס לגובה הדרוש.
הערה :אם נוזל הקירור המדולל אינו זמין,
השתמש בנוזל קירור מרוכז מאושר ודלל אותו
במים מזוקקים ביחס של  .50/50עיין בנושא
קיבולות ומפרטים )עמוד  .(413שימוש
במים לא-מזוקקים עלול לתרום להצטברות
משקעים ,קורוזיה וחסימה של המעברים
הקטנים במערכת הקירור.

הערה :במקרה חירום מותר להוסיף כמות
גדולה של מים ללא נוזל קירור על מנת להגיע
למוסך שירות .מים בלבד ,ללא נוזל קירור,
עלולים לגרום למנוע נזק כתוצאה משיתוך,
התחממות יתר או קפיאה .כאשר תגיע
לנקודת השירות ,עליך לדאוג לכך שמערכת
הקירור תנוקז ותמולא מחדש בנוזל קירור
מדולל המאושר לפי המפרט הנכון .עיין בנושא
קיבולות ומפרטים )עמוד .(413
אסור להשתמש בנוזלים הבאים כבתחליף
לנוזל קירור:
• אלכוהול.
• מתנול.
• מי מלח.
• כל נוזל קירור המעורב עם תכשיר
למניעת קפיאה עם אלכוהול ,או מתנול.
אלכוהול או נוזלים אחרים עלולים לגרום נזק
למנוע כתוצאה מחימום-יתר או קפיאה.
אל תוסיף לנוזל הקירור חומרים מונעי
קורוזיה או תוספים אחרים .הדבר עלול
להזיק ולפגום ביכולת ההגנה מפני קורוזיה
של נוזל הקירור של המנוע.

322

תחזוקה
המשני התחמם למגע )ומציין בכך
שהתרמוסטט המשני נפתח ונוזל קירור
זורם דרך כל המערכת(.
 .12התקן את מכסה הלחץ .הפסק את
פעולת המנוע והנח לו להתקרר.
 .13בדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל לפני
התחלת הנסיעה ומספר פעמים לאחר
מכן )כשהמנוע קר(.
 .14במידת הצורך ,מלא את המיכל בנוזל
קירור שדולל מראש עד שהמפלס יגיע
אל בין סימוני המינימום והמקסימום
כמצוין על מיכל נוזל הקירור .בכל פעם
שמוסיפים נוזל קירור יש לבדוק את
הריכוז של נוזל הקירור.

נוהל מילוי מערכת הקירור של
המנוע ושל מערכת הקירור המשנית
יש להשתמש בנוהל המפורט להלן בזמן
מילוי מערכת הקירור של המנוע או של
מערכת הקירור המשנית לאחר שהתרוקנו
מנוזל או כשמפלס הנוזל שלהן נמוך מאוד.
 .1לפני הסרת המכסה ,הדמם את המנוע
והנח לו להתקרר.
 .2כשהמנוע קר ,עטוף את מכסה הלחץ
שעל המקרן במטלית עבה .סובב את
מכסה הלחץ באטיות נגד כיוון השעון עד
שהלחץ יתחיל להשתחרר.
 .3התרחק מהרכב בזמן שהלחץ משתחרר.
 4כשאתה בטוח שכל הלחץ שוחרר,
היעזר במטלית כדי להוסיף ולסובב את
המכסה נגד כיוון השעון עד להסרתו.
 .5מלא את המיכל באטיות בנוזל קירור
שדולל מראש עד שמפלס הנוזל יגיע עד
שהמפלס יגיע אל בין סימוני המינימום
והמקסימום כמצוין על מיכל נוזל
הקירור.
 .6שוב והתקן את מכסה הלחץ על פתח
המילוי.
 .7התנע את המנוע והפעל אותו במהירות
של  2,000סל"ד למשך  2דקות.
 .8הפסק את פעולת המנוע והסר את
מכסה הלחץ ,כפי שפורט לעיל.
 .9במידת הצורך ,מלא את המיכל בנוזל
קירור שדולל מראש עד שמפלס הנוזל
יגיע לתחום  COLD FILL RANGEכמצוין
על מיכל נוזל הקירור.
 .10מערכת הקירור של המנוע :חזור
על צעד  5עד שמפלס הנוזל התייצב
)אינו יורד יותר אחרי פעולות אלה( וכן
ניתן לחוש שהצינור הגמיש העליון של
המקרן התחמם ליד המקרן )ומציין בכך
שתרמוסטט המנוע נפתח ונוזל קירור
זורם דרך המקרן(.
 .11בדוק את מערכת הקירור המשנית:
חזור על צעד  5עד שמפלס הנוזל
התייצב )אינו יורד יותר אחרי פעולות
אלה( וכן ניתן לחוש שהצינור הגמיש
התחתון בצד הנוסע הקדמי של המקרן

נוזל קירור ממוחזר
חברת פורד ממליצה להימנע משימוש בנוזל
קירור ממוחזר ,מפני שאף תהליך מיחזור לא
אושר עדיין על ידי פורד.
סלק נוזל קירור משומש לפי הנהלים
המתאימים .פעל על-פי הוראות אלה כאשר
עליך לסלק או למחזר נוזלים אוטומוטיביים.

תנאי מזג אוויר קיצוניים
אם אתה נוסע בתנאי אקלים קר מאוד:
•

•

ייתכן שיהיה צורך לבקש ממתקן
מומחה ,מומלץ ממוסך שירות מוסמך
להעלות את הריכוז של נוזל הקירור
מעל .50%
נוזל קירור בריכוז של  60%יעניק הגנה
טובה יותר מפני קפיאה .העלאת ריכוז
נוזל הקירור מעל  60%תפחית את
תכונות ההגנה של נוזל הקירור מפני
התחממות ונזק עלול להיגרם למנוע.

אם אתה נוסע בתנאי אקלים חם מאוד:
• ייתכן שיהיה צורך לבקש ממתקן
מומחה ,מומלץ ממוסך שירות מוסמך
להקטין את הריכוז של נוזל הקירור עד
.40%
• נוזל קירור בריכוז של  40%יעניק הגנה
טובה יותר מפני חימום-יתר .הקטנת
ריכוז נוזל הקירור מתחת  40%תפחית
את תכונות ההגנה של נוזל הקירור
מפני קורוזיה וקפיאה ונזק עלול להיגרם
למנוע.
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תחזוקה
קורוזיה במערכת הקירור המשנית הוא
נמוך ,הוסף למערכת  16אונקיות )0.47
ליטר( של תוסף מרענן לנוזל הקירור
מסוג Motorcraft® Specialty Orange
.Engine Coolant Revitalizer

כלי רכב המופעל כל ימי השנה בתנאי מזג
אוויר ממוזג חייב להשתמש בתמיסה מוכנה
של נוזל קירור מנוע מדולל במים מזוקקים
כדי להבטיח פעולה מיטבית של מערכת
הקירור והגנה למנוע.

®Motorcraft
Speciality
• Orange
 Engine Coolant Revitalizerאו
שווה ערך לו  -תוסף רענון כתום של
® Motorcraftלהעלאת רמת התוסף
למניעת קורוזיה ,אותו ניתן להוסיף
למערכת הקירור על-פי תוצאות
הבדיקה שהתקבלה באמצעות ערכת
הבדיקה Antifreeze Coolant ELC
 .Contamination Kitאת התכשיר הזה
מותר להוסיף למערכת הקירור פעמיים
במהלך חיי השירות של נוזל הקירור .אם
נדרשת הוספה נוספת של תכשיר זה,
יש לרוקן את מערכת הקירור ,לשטוף
אותה היטב ולמלא אותה לפי ההנחיות
של מרכז שירות מומחה ,מומלץ מוסך
מורשה של דלק מוטורס.
הקפד לשמור על המפרטים הנכונים של
נוזל הקירור והתוסף .עיין בנושא קיבולות
ומפרטים )עמוד .(398

בדיקת ריכוז התוסף למניעת קורוזיה
יש לבדוק את ריכוז התוסף למניעת קורוזיה
במרווחי מרחק קבועים ,כמפורט בפרק
המידע על תכנית התחזוקה .כשמגיע
המועד לבדיקה עשויה להופיע הודעת
מידע בצג המידע המוצע כאופציה .מטרת
הבדיקה היא לוודא שהריכוז של נוזל הקירור
של המנוע )הגנה כנגד קפיאה( והתוסף
למניעת קורוזיה )חוזק( נכונים ,ולהבטיח
רמות מרביות של הגנה על המנוע וביצועים.
שלושה מוצרים יכולים לסייע בבדיקת
הריכוז והמצב של נוזל הקירור  -כלי ,ערכת
בדיקה ותוסף רענון:
•

•

כלי רפרקטומטר Robinair® Coolant
and Battery Refractometer 75240

רפרקטומטר מומלץ לבדיקת הריכוז
של נוזל הקירור )מספר חלק של כלי
.(ROB75240 :Rotunda
) Rotundaערכה
328-R071-ELC
להערכת ריכוז התוסף )מונע קורוזיה(
או שווה ערך לו
הערכת החוזק של התוסף למניעת
קורוזיה .שים לב ,הצעד הראשון הוא
לאמת שהריכוז של נוזל הקירור במנוע
הוא בתחום של  .40-60%אם הריכוז
נמצא מחוץ לתחום זה אזי ההערכה
של חוזק התוסף למניעת קורוזיה לא
תהיה תקפה .אם תוצאות הבדיקה הן
תקינות )כלומר אין זיהום חריג במערכת
הקירור/חוזק התוסף תקין( אזי אין צורך
בכל פעולה נוספת .אם תוצאות הבדיקה
אינן תקינות אזי חוזק התוסף של נוזל
הקירור נמוך מדי .אם חוזק התוסף
למניעת קורוזיה במערכת נוזל הקירור
של המנוע הוא נמוך ,הוסף למערכת
 47אונקיות ) 1.4ליטר( של תוסף
מרענן לנוזל הקירור מסוג ®Motorcraft

החלפת נוזל קירור
חובה להחליף את נוזל הקירור במרווחי
מרחק הנסיעה המצטבר )קילומטראז'(
שצוינו ,כמפורט במידע תכנית התחזוקה.
כשמגיע המועד עשויה להופיע בצג המידע
הודעה על הצורך להחליף נוזל קירור .הוסף
נוזל קירור מדולל העומד בדרישות המפרט
הנכון .עיין בנושא קיבולות ומפרטים )עמוד
.(398

Specialty Orange Engine Coolant
 .Revitalizerאם חוזק התוסף למניעת
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תחזוקה
מניפת קירור המונעת על-ידי
המנוע )מצמד מניפה(

בדיקת נוזל תיבת הילוכים
אוטומטית )אם קיימת(

רכבך מצויד במניפת קירור המונעת
באמצעות מערכת הינע מהמנוע )מכונה
גם מצמד מניפה( .הינע המניפה משנה
את מהירות המניפה בהתאם לכמות אוויר
הקירור לה זקוק הרכב במצבי הפעולה
השונים .מהירות המניפה ,רעש המניפה
וצריכת הדלק משתנים בהתאם לתנאי
הנהיגה ,כגון גרירת גרור ,נסיעה במעלה,
הובלת מטענים כבדים ,מהירויות נסיעה
גבוהות או טמפרטורות סביבה גבוהות
)על-פי כל אחד מגורמים אלה ,או בהתאם
לצירוף של גורמים אלה(.

עיין בנושא טיפולים תקופתיים )עמוד (542
לקבלת פרטים בדבר מועדי ביצוע הבדיקה
והחלפת הנוזל .תיבת ההילוכים האוטומטית
שברכב אינה צורכת שמן .עם זאת ,עליך
לבדוק את מפלס הנוזל בכל מקרה בו תיבת
ההילוכים אינה פועלת כשורה ,כמו למשל
אם תיבת ההילוכים מחליקה או מחליפה
הילוכים לאט או אם התגלו סימני דליפת
נוזל.
נוזל תיבת ההילוכים האוטומטית מתפשט
בשעה שהוא מתחמם .כדי לקבל בדיקה
מדויקת של מפלס הנוזל יש לנסוע
במשך פרק זמן מסוים כדי לאפשר למנוע
להתחמם )נסיעה של  30ק"מ בערך( .ודא
שמד הטמפרטורה של נוזל תיבת ההילוכים,
הממוקם בלוח המחוונים ,נמצא בתחום
הטמפרטורה הרגילה.

הינע המניפה מתוכנן להפיק את מהירות
המניפה המינימלית )ובהתאם ,את רעש
הפעולה וצריכת הדלק המינימליים(
הנדרשת כדי לספק בכל רגע נתון את
דרישות אוויר הקירור של הרכב .רעש
הפעולה של המניפה יעלה וירד בהתאם
לשינויים בדרישות ההספק של המנוע
ובתנאי הנסיעה של הרכב .זוהי תופעה
תקינה .ייתכן שיישמעו רעשי פעולת מניפה
גבוהים גם במהלך ההתנעה הראשונית של
המנוע; רעשי פעולת מניפה אלה ירדו לאחר
נסיעה קצרה.

.1
.2
.3

בדיקת נוזל תיבת הילוכים
אוטומטית

.4
.5

את הבדיקה וההחלפה של נוזל תיבת
הילוכים אוטומטית ומסנן יש לבצע אצל
מתקן מומחה ,מומלץ במוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס ,על פי טבלת
הטיפולים התקופתיים .עיין בנושא טיפולים
תקופתיים )עמוד .(542
אל תשתמש בתוספים לנוזל תיבת
ההילוכים ,בחומרי טיפול או ניקוי .שימוש
בחומרים כאלה עלול להשפיע על פעולת
תיבת ההילוכים ולגרום נזק לרכיבים פנימיים
של תיבת ההילוכים.
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סע למרחק של  30ק"מ או עד שהרכב
מגיע לטמפרטורת העבודה הרגילה שלו.
החנה את הרכב על משטח אופקי וישר
והפעל את בלם החנייה.
כשבלם החנייה מופעל ,רגלך על דוושת
הבלם והמנוע פועל ,העבר את ידית
ההילוכים דרך כל ההילוכים .המתן מעט
בכל מצב כדי לאפשר להילוך להשתלב.
העבר את ידית ההילוכים למצב P
)חנייה( והשאר את המנוע פועל.
שלוף את המדיד ונגב אותו במטלית
נקייה ויבשה ,שאינה מותירה סיבים.
במידת הצורך עיין בנושא זיהוי רכיבים
בתא המנוע בפרק זה כדי לאתר את
מיקום המדיד.

תחזוקה
 .6החזר את המדיד למקומו .ודא שהוא
יושב היטב במקומו ,בצינור המילוי.
 .7שלוף שוב את המדיד ובדוק את מפלס
הנוזל .מפלס הנוזל חייב להיות בתחום
האזור המסומן באזור טמפרטורת
העבודה או הטמפרטורה החיצונית
הרגילה.

מפלס נוזל תקין
סוג A

מפלס נמוך של הנוזל
סוג A

E163741

סוג B

E163739

סוג B

E163742

בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים בעלת
 5הילוכים יש לבדוק את מפלס נוזל תיבת
ההילוכים האוטומטית בטמפרטורת עבודה
רגילה 66°C-77°C ,על משטח ישר ומפולס.
בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים בעלת
 6הילוכים יש לבדוק את מפלס נוזל תיבת
ההילוכים האוטומטית בטמפרטורת עבודה
רגילה 102°C-91°C ,על משטח ישר ומפולס.
טמפרטורת העבודה הרגילה תושג אחרי
נסיעה למרחק של  30ק"מ בערך.

E163740

אל תמשיך בנסיעה אם אין סימני נוזל על
המדיד וטמפרטורת הסביבה מעל .10°C
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תחזוקה
במקרה הצורך ,הוסף נוזל תיבת ההילוכים
האוטומטית ,דרך צינור המילוי ,במנות של
 250סמ"ק בכל פעם עד שמפלס הנוזל
תקין.

מפלס גבוה של הנוזל
סוג A

סוג A

E163743

סוג B
E163745

סוג B

E163744

אם מפלס הנוזל גבוה מדי ,מעל לסימון
העליון ,הדבר עלול לגרום לתקלה בתיבת
ההילוכים .מילוי-יתר של נוזל בתיבת
ההילוכים האוטומטית עלול לגרום לשילוב/
החלפת הילוכים לקויה ו/או לנזק.

E163746

במקרה של מילוי-יתר ,חובה לנקז את עודף
הנוזל .הניקוז חייב להתבצע על-ידי מכונאי
מוסמך.

מפלס גבוה של הנוזל עלול להיגרם גם
בתנאי חום-יתר.

הערה :מילוי-יתר של נוזל בתיבת ההילוכים
האוטומטית עלול לגרום לשילוב/החלפת
הילוכים לקויה ו/או לנזק.

כוונון מפלס הנוזל בתיבת ההילוכים
האוטומטית
הערה :שימוש בנוזל תיבת הילוכים שאינו
מאושר עלול לגרום נזק פנימי לרכיבי תיבת
ההילוכים.

אל תשתמש בתוספים לנוזל תיבת
ההילוכים ,בחומרי טיפול או ניקוי .שימוש
בחומרים כאלה עלול להשפיע על פעולת
תיבת ההילוכים ולגרום נזק לרכיבים פנימיים
של תיבת ההילוכים.

לפני הוספת כמות כלשהי של נוזל,
ודא שאתה עומד להוסיף את סוג הנוזל
המתאים .סוג הנוזל הדרוש מצוין בדרך כלל
על:
•
•

ידית המדיד.
עיין בנושא קיבולות ומפרטים )עמוד
.(398
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תחזוקה
בדיקת נוזל בלמים

בדיקת נוזל תיבת העברה
)אם קיימת(

אזהרות
כדי למנוע ירידה ביעילות הבלימה,
אל תשתמש בנוזל כלשהו מלבד
נוזל הבלמים המומלץ .שימוש בנוזל לא
נכון עלול לגרום לאבדן שליטה על הרכב
והתוצאה עלולה להיות פציעה קשה ואף
מוות.
השתמש אך ורק בנוזל בלמים
ממיכל אטום .זיהום בלכלוך ,במים,
במוצרי נפט או בחומרים אחרים עלול לגרום
לתקלה או כשל של הבלמים .התעלמות
מאזהרה זו עלולה לגרום לאבדן שליטה על
הרכב והתוצאה עלולה להיות פציעה קשה
ואף מוות.
אסור בהחלט לאפשר לנוזל זה
לבוא במגע עם עור הגוף או העיניים.
במקרה של מגע ,שטוף מיד את אזורי העור
בהם נגע החומר בכמות רבה של מים ופנה
לקבלת סיוע רפואי.
כשהמפלס נמצא בין הסימון MAX
לסימון  ,MINזהו טווח הפעולה התקין
ואין צורך להוסיף נוזל .אם מפלס הנוזל חורג
מתחום הפעולה הרגיל ,ביצועי המערכת
עלולים להיפגע .דאג שהרכב ייבדק מיד.

E164246

 .1נקה את פקק פתח המילוי.
 .2הסר את פקק פתח המילוי ובדוק את
מפלס הנוזל.
 .3הוסף נוזל דרך פתח המילוי עד
שהמפלס מגיע אל החלק התחתון של
פתח המילוי.
השתמש רק בנוזל העומד בדרישות מפרטי
פורד .עיין בנושא קיבולות ומפרטים )עמוד
.(398
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תחזוקה
.1

.2
.3
.4
.5
.6
E170684

.7

כדי למנוע זיהום של הנוזל ,יש להקפיד
שמכסה המיכל יהיה תמיד במקומו כשהוא
מהודק היטב ,אלא אם מוסיפים נוזל.
הקפד להשתמש אך ורק בנוזל שעומד
במפרט של חברת פורד .עיין בנושא
קיבולות ומפרטים )עמוד .(398

בדוק את מפלס הנוזל במיכל .הוא חייב
להיות בין הסימון  MINלסימון  .MAXאל
תוסיף נוזל אם המפלס נמצא בתחום
זה.
אם מפלס הנוזל נמוך ,הוסף נוזל כדי
להביא את המפלס בין הסימנים MIN
ו.MAX-
התנע את המנוע.
כשהמנוע פועל בסיבובי סרק ,סובב
את גלגל ההגה ימינה ושמאלה מספר
פעמים.
הדמם את המנוע.
בדוק פעם נוספת את מפלס הנוזל
במיכל .אל תוסיף נוזל אם המפלס
נמצא בין הקווים  MINו.MAX-
אם מפלס הנוזל נמוך ,הוסף כמויות
קטנות של נוזל ובדוק ברציפות את
המפלס עד שהוא מגיע לתחום שבין
הקווים  MINו .MAX-למידע על סוג הנוזל
הנכון ,עיין בנושא קיבולות ומפרטים
)עמוד  .(398הקפד להחזיר את המכסה
למיכל הנוזל.

בדיקת נוזל שטיפה

בדיקת נוזל למערכת הגה כוח

אזהרה

בדוק את נוזל מערכת הגה כוח .עיין בנושא
טיפולים תקופתיים )עמוד  .(542אם יש
צורך להוסיף נוזל ,יש להשתמש רק בנוזל
 MERCON LV ATFאו שווה ערך לו.

אם הרכב פועל בטמפרטורות סביבה
שיורדות מתחת ל ,5°C-הקפד
להשתמש בנוזל שטיפה המכיל תוסף
למניעת קפיאה .אי-שימוש בנוזל שטיפה
המכיל מונעי קפיאה בתנאי קור עלול לגרום
לחסימת שדה הראייה של הנהג ולסכנת
תאונה ופגיעה גופנית.

הערה :מוצג הסימון של מנוע בנזין .מנוע דיזל
דומה .עיין בנושא זיהוי הרכיבים בתא המנוע
בנספח למנוע דיזל.
בדוק את מפלס הנוזל כשהוא בטמפרטורת
הסביבה.

הוסף נוזל למילוי המיכל אם המפלס נמוך.
הקפד להשתמש רק בנוזל שטיפה העומד
בדרישות מפרטי פורד .עיין בנושא קיבולות
ומפרטים )עמוד .(398
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ניקוז מודול הטיפול בסולר

ייתכן שחוקים מקומיים ביחס לתרכובות
אורגניות נדיפות אוסרים על השימוש
במתנול ― תוסף נפוץ לנוזל השטיפה
שמונע קפיאה .השימוש בנוזלי שטיפת
שמשות ,המכילים תוספים למניעת קפיאה
שאינם מבוססים על מתנול ,מותר רק אם
הם מספקים את ההגנה מבלי לגרום כל
נזק לצבע הרכב ,ללהבי המגבים ולמערכת
השטיפה.

 .1הדמם את המנוע.
 .2עבור לגחון הרכב.

ניקוז מים ומשקעים ממסנן
הדלק  -מנוע דיזל  6.7ליטר
אזהרה
אסור לסלק דלק עם האשפה
הביתית או לשפוך אותו למערכת
הביוב הציבורית .פנה למתקן מאושר
לסילוק פסולת.

2

הרכב מצויד במודול טיפול בסולר .המודול
מותקן בין הצד הקיצוני של מיכל הדלק לבין
קורת המסגרת.
הערה :המודול מותקן בחזית מיכל הדלק או,
בחלק מהדגמים ,בחזית מיכל הדלק שאחרי
הסרן.

E226475

 .3מודול הטיפול בסולר מותקן על הקורה
השמאלית של המסגרת.

יש לנקז את המים שהצטברו
במכלול המודול בכל פעם
שנורית האזהרה מאירה ומרכז
ההודעות מורה לך לנקז את מפריד המים.
מצב זה יקרה לאחר שהצטברה במודול
כמות של  150מיליליטר בערך של מים .אם
לא מבצעים ניקוז כנדרש ומפלס המים
ממשיך לעלות ,המים עלולים לעבור אל
המנוע ולגרום נזק למערכת ההזרקה.
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מסנן דלק  6.2 -ליטר 6.8/ליטר
רכבך מצויד במסנן דלק המיועד לכל חיי
השירות של הרכב )בכלי רכב עם מנוע בנזין
בלבד( .מסנן זה משולב במיכל הדלק .מסנן
זה אינו דורש כל טיפול או החלפה.

החלפת מצבר  12וולט
3

אזהרות
מצברים מפיקים גז נפיץ שעלול
לגרום לפגיעה גופנית קשה .לכן,
אסור בהחלט לאפשר ללהבות ,ניצוצות או
מקורות להבה להתקרב אל המצבר .בזמן
ביצוע עבודות בקרבת המצבר הקפד תמיד
להגן על הפנים ועל העיניים .דאג לאוורור
הולם.
בזמן הרמת מצבר הנתון בתיבת
פלסטיק ,הפעלת לחץ גדול מדי
על דפנות הקצה עלולה לגרום ליציאת
האלקטרוליט מפתחי האוורור של פקקי
התאים .יציאת האלקטרוליט עלולה לגרום
לפגיעה גופנית ו/או לנזק לרכב או למצבר.
הקפד להרים את המצבר באמצעות נושא
מצברים או כשידיך אוחזות בשתי פינות
נגדיות של תיבת המצבר.

E226212

 .4נקז את מודול הטיפול בסולר .סובב את
פקק הניקוז נגד כיוון השעון עד שייעצר.
אין להשתמש בכלים כלשהם כדי
להרפות את ההידוק של פקק הניקוז.
נקז מהמסנן כמות של כשני ליטר,
למיכל מתאים .אין לעשות שימוש חוזר
בדלק שנוקז מהמודול.
 .5הדק את פקק הניקוז ,סובב אותו בכיוון
השעון עד שייעצר ותחוש בהתנגדות
חזקה .אין להשתמש בכלים כלשהם
להידוק פקק הניקוז.
 .6העבר את מערכת ההצתה למצב מחובר
) (ONלמשך  30שניות ולאחר מכן העבר
אותה למצב מנותק ) .(OFFחזור על
פעולה זו שש פעמים ברצף כדי לשחרר
בועות אוויר שאולי נלכדו במערכת
הדלק.

הרחק מצברים מהישג ידם של ילדים.
המצברים מכילים חומצה גופרתית.
מנע מגע בעור הגוף ,בעיניים או עם פריטי
לבוש .הגן על העיניים בזמן ביצוע כל עבודה
בקרבת המצבר כדי להגן עליהן מפני התזת
חומצה .במקרה של מגע בין החומצה לעור
הגוף או לעיניים ,שטוף מיד את המקום
במים למשך  15דקות לפחות ופנה מיד
לקבלת עזרה רפואית .במקרה של בליעת
חומצה ,הזעק מיד רופא.
קוטבי המצבר ,נעלי הקוטב וחלקי
מצבר אחרים מכילים עופרת
ותרכובות עופרת .שטוף את הידיים אחרי
הטיפול במצבר.
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מכיוון שמנוע רכבך מבוקר באופן אלקטרוני
באמצעות מחשב ,חלק מתנאי הבקרה
נשמרים על-ידי מתח חשמלי המתקבל
מהמצבר .כשמנתקים את המצבר או
כשמתקינים מצבר חדש ,המנוע חייב ללמוד
מחדש את מצב פעולת הסרק שלו ותכנית
קיזוז הדלק כדי להבטיח ביצועים וכושר
נהיגות מיטביים .כלי רכב בעלי דלק גמיש
) (FFVחייבים ללמוד מחדש גם את תכולת
האתנול בדלק כדי להבטיח ביצועים וכושר
נהיגות מיטביים.

אזהרות
חלק מכלי הרכב מצוידים ביותר
ממצבר אחד .בכלי רכב כאלה ,הסרת
כבל מאחד המצברים בלבד אינה מנתקת
את מערכת החשמל של הרכב .הקפד
לנתק את הכבלים מכל המצברים כשעליך
לנתק את המתח מהרכב .אי-ציות לאזהרה
זו עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה ונזק
לרכוש.
המצברים המותקנים ברכבך הם מצברים
נטולי-תחזוקה תוצרת  ,Motorcraftשבדרך-
כלל אינם מחייבים הוספת מים.

כדי להתחיל את התהליך:
 .1הפעל את בלם החנייה.
 .2העבר את תיבת ההילוכים למצב P
)חנייה( או ) Nסרק(.

כשמגיעה העת להחליף מצבר ,הקפד
להשתמש במצבר חלופי מומלץ שתואם
לדרישות החשמל של הרכב.

 .3הפסק את הפעולה של כל האביזרים
החשמליים.
 .4לחץ על דוושת הבלם והתנע את המנוע.
 .5הפעל את המנוע עד שיגיע לטמפרטורת
העבודה הרגילה .כשהמנוע מתחמם,
בצע את הפעולות הבאות :כוונן את
השעון .עיין בנושא מערכת שמע )עמוד
 .(419החזר את הזיכרון של החלונות
החשמליים לפעולה .עיין בנושא חלונות
ומראות )עמוד  .(94קבע מחדש את
תחנות הרדיו הקבועות מראש .עיין
בנושא מערכת שמע )עמוד .(419
 .6הנח למנוע לפעול בסיבובי סרק במשך
דקה אחת לפחות.
 .7סע ברכב למרחק של  16ק"מ לפחות
כדי להשלים את הלימוד של קיזוז סיבובי
הסרק ותכנית קיזוז הדלק.
הערה :אם לא מאפשרים למנוע ללמוד את
קיזוז סיבובי הסרק ותכנית קיזוז הדלק ,איכות
פעולת המנוע בסיבובי סרק עלולה להיפגע
באופן חמור עד שהמנוע יצליח ללמוד כהלכה
את קיזוז סיבובי הסרק ותכנית קיזוז הדלק.

הערה :לאחר שמנקים או מחליפים מצבר יש
לשוב ולהתקין את כיסוי המצבר או המגן.
הערה :אם מוסיפים לרכב אביזרים או
רכיבים חשמליים ,הם עלולים לפגוע בביצועים
ובעמידות של המצבר .גם הביצועים של שאר
מערכות החשמל של הרכב עלולים להיפגע.
להבטחת אורך חיי השירות של המצבר
הקפד שהחלק העליון של המצבר יהיה נקי
ויבש.
אם התגלתה קורוזיה על קוטבי המצבר,
הסר את נעלי הקוטב ,ונקה אותן באמצעות
מברשת פלדה .תוכל גם לנטרל את החומצה
באמצעות תמיסת סודה לאפיה ומים.

הערה :בכלי רכב בעלי דלק גמיש ,אם
משתמשים ב ,E85-ייתכן שיתגלו קשיי התנעה
או שלא ניתן יהיה להתניע את המנוע ,וכן
בעיות של כושר נהיגות עד שמערכת המחשב
תשלים את לימוד סיבובי הסרק ותכנית קיזוז
הדלק.
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הקפד לסלק סוללות ישנות בצורה ידידותית
לסביבה .למידע על מחזור של המצבר הישן
פנה לרשות המקומית.

התקנה של אביזרים חשמליים
כדי להבטיח פעולה תקינה של מערכת ניהול
המצבר ,יש להקפיד שאביזרים חשמליים
שמוסיפים לרכב לא יכללו חיבור ארקה
ישירות אל הקוטב השלילי של המצבר.
חיבור ישיר לקוטב השלילי של המצבר
עלול לגרום לקריאות לא מדויקות של מצב
המצבר וייתכן כי פעולתה של המערכת לא
תהיה תקינה.

אם הרכב עומד להיות מאוחסן למשך יותר
מ 30-יום ,ללא טעינת המצבר ,רצוי לנתק
את כבלי המצבר כדי להבטיח את טעינת
המצבר לצורך התנעה מהירה.

מערכת ניהול המצבר )אם קיימת(
מערכת ניהול המצבר מנטרת את מצב
המצבר ופועלת להאריך את חיי השירות
שלו .אם מתגלה פריקת יתר של המצבר,
המערכת עשויה להשבית באופן זמני חלק
מהתפקודים החשמליים כדי להגן על
המצבר.

הערה :התקנה של ציוד או רכיבים חשמליים
או אלקטרוניים עלולה להשפיע לרעה על
ביצועי המצבר ועמידותו .היא עלולה לפגוע גם
בביצועים של מערכות חשמליות אחרות ברכב.

בדיקת להבי המגבים

האביזרים החשמליים שייתכן כי יושבתו
כוללים:
• מפשיר החלון האחורי.
• מושבים מחוממים.
• בקרת אקלים.
• גלגל הגה מחומם.
• מערכת השמע.
• מערכת הניווט.
בתצוגות המידע תופיע הודעה שמתריעה
בפני הנהג כי בוצעו פעולות להגנה על
המצבר .הודעות אלה נועדו רק לציין כי
בוצעה פעולה ,ואינן מעידות על בעיה
חשמלית או על צורך בהחלפת המצבר.

E142463

העבר את אצבעותיך על קצה הלהב כדי
לבדוק אם הוא מחוספס או פגום.
נקה את להבי המגבים בנוזל שטיפה או
במים ,בעזרת ספוג רך או מטלית.

לאחר שמחליפים מצבר ,או ,במקרים
מסוימים ,לאחר שטוענים מצבר בעזרת
מטען חיצוני ,מערכת ניהול המצבר נזקקת
לשמונה שעות שבהן הרכב לא פעל כדי
לשוב וללמוד את מצב הטעינה של המצבר.
בפרק זמן זה הרכב צריך להישאר נעול
ומערכת ההצתה צריכה להיות במצב
מנותק ).(OFF

החלפת להבי המגבים
ניתן להניע את זרועות המגבים באופן ידני.
כך תוכל להחליף את להבי המגבים ולנקות
מתחתיהם בקלות רבה יותר.

הערה :עד שלימוד מצב הטעינה של המצבר
יושלם ,מערכת ניהול המצבר עשויה להשבית
באופן זמני חלק ממערכות החשמל.
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כוונון הפנסים הראשיים
כוונון אנכי של הפנסים
הפנסים הראשיים ברכבך מכווננים כהלכה
במהלך ההרכבה במפעל המייצר ולכן
בדרך-כלל אין צורך לבצע בהם כל כוונון
נוסף .אם הרכב עבר תאונה ,יש לבדוק את
כיוון הפנסים הראשיים אצל מתקן מומחה,
מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
אופן כוונון הפנסים הראשיים
 .1משוך את זרוע המגב והרחק אותה
משמשת הרכב.

A

E142592
E165794

A

 .2שחרר את נועל להב המגב ) (Aוהפרד
את להב המגב מזרוע המגב.
 .3התקן בסדר פעולות הפוך.
הערה :הקפד לוודא שלהב המגב ננעל
במקומו .הנמך את זרוע המגב בחזרה אל
השמשה הקדמית .זרועות המגב שבות באופן
אוטומטי למצבן הרגיל כשמעבירים את
מערכת ההצתה למצב מחובר.
•
•

B
C
D

 2.4מטר
המרחק ממרכז הפנס אל הקרקע
 7.6מטר
קו ייחוס אופקי

נוהל כוונון אנכי של הפנסים הראשיים
 .1החנה את הרכב על משטח מפולס ,ישר
מול קיר חלק או מסך ,במרחק של 7.6
מטר ממנו.
 .2מדוד את הגובה ממרכז הפנס )המסומן
על-ידי עיגול בקוטר  3מ"מ על העדשה(
אל הקרקע וסמן קו ייחוס באורך של
 2.4מטר בגובה זה על הקיר האנכי
או המסך )פס של סרט הדבקה מסוג
"מסקינגטייפ" מתאים בהחלט למטרה
זו(.
הערה :כדי לראות בצורה ברורה יותר את
חתימת האור של הפנס הראשי בזמן הכוונון,
כדאי לכסות את האור מפנס ראשי אחד בזמן
שמכווננים את השני.

לקבלת ביצועים מיטביים ,החלף את
להבי המגבים לפחות אחת לשנה.
אם יעילות הניגוב ירודה ,ניתן לשפר
אותה באמצעות ניקוי להבי המגבים
והשמשה הקדמית.
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 .6חזור על צעדים  3עד  5עבור הפנס
הראשי השני.
 .7סגור את מכסה תא המנוע וכבה את
הפנסים הראשיים.

 .3הדלק את האלומה הנמוכה של הפנסים
הראשיים כדי להאיר את הקיר או את
המסך ופתח את מכסה תא המנוע.

כוונון אופקי של הפנסים הראשיים
הפנסים הראשיים ברכבך ניתנים לכוונון
אנכי בלבד .אין צורך לבצע בפנסים כוונון
אופקי.

החלפת נורה
E142465

אזהרות

 .4על הקיר או המסך תוכל לראות את
חתימת האור של הפנס ,עם קצה אופקי
בולט לצד ימין .אם הקצה האופקי אינו
מתלכד עם קו הייחוס האופקי ,יש צורך
לכוונן את אלומת הפנס כך שקצה
האלומה יימצא בגובה של קו הייחוס
האופקי.

כבה את התאורה והעבר את מערכת
ההצתה למצב מנותק .אם לא
מקפידים לפעול על פי הנחיה זו ,התוצאה
עלולה להיות פציעה קשה.
הנורות מתחממות בזמן השימוש.
הנח להן להתקרר לפני הסרתן.

B

הקפד להשתמש בנורה בעלת מפרט
נכון .עיין בטבלת טבלת מפרטי נורות
)עמוד  .(338ההתקנה ,אם לא צוין אחרת,
מתבצעת בסדר פעולות הפוך.

A

נורות של פנס חנייה ומהבהב פנייה
קדמיים
הערה :כדי להגיע לנורות בצד ימין יש להסיר
את צינור יניקת האוויר .עיין בנושא החלפת
מסנן האוויר )עמוד .(341
כדי להגיע לנורות בצד שמאל יש להסיר את
צינורית המילוי של מיכל נוזל השטיפה )רק
בכלי רכב עם מנוע דיזל(.

E223774

 .5אתר את בורג הכוונון האנכי של כל אחד
מהפנסים .השתמש במברג פיליפס מס'
 2כדי לסובב את בורג הכוונון נגד כיוון
השעון )כדי להוריד את האלומה( או
בכיוון השעון )כדי להגביה את האלומה(
וליישר את הקצה העליון של חתימת
האור עם קו הייחוס האופקי.
הערה .A :פנס ראשי מסוג .LED
 .Bפנס ראשי מסוג הלוגן.
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תחזוקה

E224991

E224990

 .1כבה את כל הפנסים והעבר את מערכת
ההצתה למצב מנותק.
 .2נתק את המחבר החשמלי.
 .3סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון
והסר אותו.
הערה :לא ניתן להוציא את הנורה מבית
הנורה.

 .1כבה את כל הפנסים והעבר את מערכת
ההצתה למצב מנותק.
 .2נתק את המחבר החשמלי.
 .3סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון
והסר אותו.
הערה :לא ניתן להוציא את הנורה מבית
הנורה.

נורות הפנסים הראשיים

הערה :טפל בזהירות בנורת ההלוגן של הפנס
הראשי והרחק אותה מהישג יד של ילדים.
החזק את הנורה רק בבסיס הפלסטיק שלה
ואל תיגע בזכוכית בידיים חשופות .השומן
הטבעי שעל אצבעות ידיך עלול לגרום לפיצוץ
או לשבירת הנורה בפעם הבאה שמפעילים את
הפנס הראשי.

הערה :כדי להגיע לנורות בצד ימין יש להסיר
את צינורית יניקת האוויר .עיין בנושא החלפת
מסנן האוויר )עמוד .(341
כדי להגיע לנורות בצד שמאל יש להסיר את
צינורית המילוי של מיכל נוזל השטיפה )רק
בכלי רכב עם מנוע דיזל(.

נורות פנסי ערפל )אם קיימים(
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תחזוקה
 .3הסר את הברגים ממכלול הפנס האחורי
ומשוך בזהירות את מכלול הפנס מעמוד
הדלת האחורית של ארגז המטען
באמצעות שחרור של שתי לשוניות
הקיבוע.
 .4סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון
והסר אותו.
 .5הסר את הנורה במשיכה היישר החוצה.
דגמי טנדר  -כלי רכב עם מערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה

 .1כבה את כל הפנסים והעבר את מערכת
ההצתה למצב מנותק.
 .2כדי להגיע לנורה ,הכנס את היד מאחורי
הפגוש.
 .3נתק את המחבר החשמלי.
 .4סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון
והסר אותו.
הערה :לא ניתן להוציא את הנורה מבית
הנורה.
הערה :טפל בזהירות בנורת ההלוגן של הפנס
הראשי והרחק אותה מהישג יד של ילדים.
החזק את הנורה רק בבסיס הפלסטיק שלה
ואל תיגע בזכוכית בידיים חשופות .השומן
הטבעי שעל אצבעות ידיך עלול לגרום לפיצוץ
או לשבירת הנורה בפעם הבאה שמפעילים את
פנסי הערפל.

4

נורות של אורות אחוריים ,פנסי
בלימה ,מהבהב פנייה אחורי ותאורת
נסיעה לאחור
דגמי טנדר  -כלי רכב ללא מערכת
למידע על נקודות מתות בשדה הראייה

6
.1
.2

5

.3

.4
E223775

.5

 .1כבה את כל הפנסים והעבר את מערכת
ההצתה למצב מנותק.
 .2פתח את הדלת האחורית של ארגז
המטען כדי לגשת למכללי הפנסים.

.6
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5

E224204

כבה את כל הפנסים והעבר את מערכת
ההצתה למצב מנותק.
פתח את הדלת האחורית של ארגז
המטען כדי לגשת למכללי הפנסים.
הסר את הברגים ממכלול הפנס האחורי
ומשוך בזהירות את מכלול הפנס מעמוד
הדלת האחורית של ארגז המטען
באמצעות שחרור של שתי לשוניות
הקיבוע.
הסר את הברגים מכיסוי היחידה של
המערכת למידע על נקודות מתות
בשדה הראייה.
סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון
והסר אותו.
הסר את הנורה במשיכה היישר החוצה.

תחזוקה
דגמי תא נהג ושלדה

 .3סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון
והסר אותו.
 .4הסר את הנורה במשיכה היישר החוצה.

נורות פנס לוח רישוי

E163828

 .1כבה את כל הפנסים והעבר את מערכת
ההצתה למצב מנותק.
 .2הסר את הברגים ואת עדשת הפנס
ממכלול הפנס.
 .3הסר את הנורה במשיכה היישר החוצה.

E163830

.1

נורות של תאורת אזור המטען ופנס
בלימה עילי

.2

 .1כבה את כל הפנסים והעבר את מערכת
ההצתה למצב מנותק.
 .2הסר את הברגים ומשוך בזהירות את
מכלול הפנס מהרכב כדי לחשוף את
בתי הנורות.

.3
.4

כבה את כל הפנסים והעבר את מערכת
ההצתה למצב מנותק.
הכנס יד מאחורי הפגוש האחורי כדי
להגיע אל הנורה.
סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון
והסר אותו.
הסר את הנורה במשיכה היישר החוצה.

טבלת מפרטי נורות
הנורות החליפיות מפורטות בטבלה הבאה.
נורות הפנסים הראשיים חייבות לשאת את
הסימון " "D.O.T.של צפון אמריקה שמבטיח
כי ביצועי הנורה ,בהירות התאורה והדפוס
שלה מעניקים ראות בטוחה .נורות נכונות
לא יגרמו נזק למכלול הפנס ,לא יובילו
לביטול האחריות על מכלול הפנס ויספקו
זמן תאורה באיכות גבוהה.

E187290
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תחזוקה
טבלת מפרטי הנורות
פנסים חיצוניים
המפרט

ערך )ואט(

נורה

H13/9008

60/55

פנסי סימון צדיים קדמיים.

W5W

5

פנסי ערפל קדמיים.

9140

40

T20/7444NA

28/8

פנסים אחוריים ,פנסי בלימה ,מהבהב פנייה אחורי
ופנסי סימון צדיים אחוריים .רמה בסיסית*.

3157

27/7

פנסים אחוריים ,פנסי בלימה ,מהבהב פנייה אחורי
ופנסי סימון צדיים אחוריים .רמה גבוהה*.

נורית LED

נורית LED

פנסים אחוריים ,פנסי בלימה ,מהבהב פנייה אחורי
ופנסי סימון צדיים אחוריים**.

3157

27/7

תאורת נסיעה לאחור*.

W21W

21

תאורת נסיעה לאחור**.

3157

27/7

תאורת לוחית רישוי .רמה בסיסית.

168

5

נורית LED

נורית LED

פנס בלימה עילי מרכזי.

912

12.8

פנס אזור מטען עילי מרכזי.

912

12.8

מהבהב פנייה צדדי ופנס רוחב במראה.

נורית LED

נורית LED

פנס רוחב קדמי

נורית LED

נורית LED

פנס רוחב אחורי.

נורית LED

נורית LED

תאורת זיהוי מלפנים.

נורית LED

נורית LED

תאורת זיהוי מאחור.

נורית LED

נורית LED

תאורת תא המנוע.

נורית LED

נורית LED

פנסים ראשיים,

מהבהב פנייה קדמי ופנסי חנייה.

תאורת לוחית רישוי .רמה גבוהה.

* טנדר בלבד.
** תא נהג ושלדה בלבד.
הערה :לא ניתן לטפל לבד בנורות מסוג  .LEDבמקרה של תקלה יש לפנות למתקן מומחה ,מומלץ
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
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תחזוקה
פנסים פנימיים
המפרט

ערך )ואט(

נורה
תאורת מפה.

נורית LED

נורית LED

תאורת תא הכפפות.

נורית LED

נורית LED

תאורה פנימית.

נורית LED

נורית LED

תאורה בקונסולה העילית.

נורית LED

נורית LED

תאורת אזור המטען.

נורית LED

נורית LED

הערה :לא ניתן לטפל לבד בנורות מסוג  .LEDבמקרה של תקלה יש לפנות למתקן מומחה ,מומלץ
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
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תחזוקה
החלפת מסנן האוויר 6.2 -
ליטר 6.8/ליטר

x4

אזהרה
כדי לצמצם סכנה של נזק למנוע,
פציעה וכוויות ,אל תתניע את המנוע
אם מסנן האוויר הוסר ואל תסיר אותו בשעה
שהמנוע פועל.

3

הקפד להשתמש בקרב סינון בעל המפרט
הנכון .עיין בנושא מספרי פריט של
מוטורקרפט )עמוד .(401

2

4

הערה :שימוש בקרב סינון לא מתאים עלול
לגרום נזק חמור למנוע .האחריות על הרכב
עלולה לא לכסות נזק הנגרם אם לא נעשה
שימוש בקרב סינון מתאים.

1

החלף את קרב הסינון במרווחים הנכונים.
עיין בנושא טיפולים תקופתיים )עמוד
.(542
E226426

.1
.2
.3
.4
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נתק את המחבר החשמלי של חיישן
מסת האוויר.
הסר את חבק הקיבוע של צינור יניקת
האוויר.
משוך את צינור יניקת האוויר ונתק אותו
מבית מסנן האוויר.
הסר את תפסי האבטחה ממכסה בית
מסנן האוויר .הסר את מכסה בית מסנן
האוויר.

תחזוקה
x4

5

4
3
2

E226427

 .5הסר את קרב הסינון של מסנן האוויר
מבית מסנן האוויר.
 .6התקן בסדר פעולות הפוך.

1

החלפת מסנן האוויר  -דיזל
 6.7ליטר

E226429

אזהרה

נתק את המחבר החשמלי של חיישן מסת
האוויר.
 .2הסר את חבק הקיבוע של צינור יניקת
האוויר.
 .3משוך את צינור יניקת האוויר ונתק אותו
מבית מסנן האוויר.
 .4הסר את תפסי האבטחה ממכסה בית
מסנן האוויר .הסר את מכסה בית מסנן
האוויר.

כדי לצמצם סכנה של נזק למנוע,
פציעה וכוויות ,אל תתניע את המנוע
אם מסנן האוויר הוסר ואל תסיר אותו בשעה
שהמנוע פועל.
הקפד להשתמש בקרב סינון בעל המפרט
הנכון .עיין בנושא מספרי פריט של
מוטורקרפט )עמוד .(401
הערה :שימוש בקרב סינון לא מתאים עלול
לגרום נזק חמור למנוע .האחריות על הרכב
עלולה לא לכסות נזק הנגרם אם לא נעשה
שימוש בקרב סינון מתאים.
החלף את קרב הסינון במרווחים הנכונים.
עיין בנושא טיפולים תקופתיים )עמוד
.(542
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תחזוקה
מחוון השירות של מסנן האוויר

5

6
E226430

 .5הסר את קרב הסינון של מסנן האוויר
מבית מסנן האוויר.
 .6הסר את מסנן הספוג מבית מסנן האוויר.
 .7התקן בסדר פעולות הפוך.

E226428

מחוון השירות של מסנן האוויר מותקן על
החלק העליון של בית מסנן האוויר.
בדוק את מחוון השירות של מסנן האוויר
בכל פעם שפותחים את מכסה המנוע
לביצוע פעולת תחזוקה כלשהי ולפחות
בכל  12,000ק"מ .אם הרכב מופעל בתנאי
אבק כבדים ,בדוק ואפס את מחוון השירות
לפחות בכל  800ק"מ ,או שבועיים ,על-פי
האירוע המקדים.
החלף את מסנן האוויר כשמחוון השירות
מורה על קו הסימון "החלף מסנן"
) (Change Filterוכל תא הקריאה שלו
הופך לצהוב .כשהמסנן מגיע לרמת סתימה
מקסימלית ,ביצועי המנוע יורדים וצריכת
הדלק עולה במידה משמעותית.

343

תחזוקה
הפעלת הרכב בסופת שלג עזה או בתנאי
גשם קיצוניים עלולה לאפשר חדירת כמות
גדולה של שלג/מים למערכת היניקה של
המנוע .מצב זה עלול לסתום/לרוות במים
את מסנן האוויר ולגרום לאיבוד הספק מנוע
ואף להדממתו.

החלפת מסננים באופן סדיר מהווה חלק
חשוב בתחזוקת המנוע .אי-עמידה בלוח
הזמנים של הטיפולים הדרושים עלולה
לגרום לבעיות בפעולת המנוע ונזק למערכת
הזרקת הדלק .למידע נוסף עיין בנושא
טיפולים תקופתיים )עמוד .(542

לאחר שמתקינים קרב סינון חדש למסנן
האוויר ,יש לאפס את המחוון בלחיצה על
לחצן האיפוס.

השתמש אך ורק בחלקים המומלצים,
העומדים במפרטים .עיין בנושא מספרי
פריט של מוטורקרפט )עמוד .(402

אחרי הפעלת הרכב בסופת שלג או בגשם
עז מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

הערה :שימוש בדלק בעל שיעור גבוה של
מזהמים עלול לחייב החלפות תכופות יותר
של המסננים מכפי שמצוין בטבלת הטיפולים
התקופתיים.

• שלג :בהזדמנות הראשונה ,פתח את
מכסה המנוע ונקה את כל השלג/קרח
מפתח הכניסה של מסנן האוויר )אל
תסיר את מסנן הספוג( ואפס את מחוון
השירות של המסנן.
• גשם עז :קרב הסינון של מסנן האוויר
יתייבש לאחר נסיעה של  15עד  30דקות
במהירויות של כביש מהיר .בהזדמנות
הראשונה ,פתח את מכסה המנוע ואפס
את מחוון השירות של מסנן האוויר.
הערה :אסור להסיר את מסנן הספוג.

מסנן הדלק המותקן במודול הטיפול
בסולר
הסרה
 .1עבור לגחון הרכב.

החלפת מסנני הדלק
המותקנים על המנוע ובמודול
הטיפול בסולר  -מנוע דיזל 6.7
ליטר
אזהרה
אסור לסלק דלק עם האשפה
הביתית או לשפוך אותו למערכת
הביוב הציבורית .פנה למתקן מאושר
לסילוק פסולת.

2

הרכב מצויד בשני מסנני דלק .המסנן
הראשון מותקן על המנוע ,בצד שמאל.
המסנן השני מותקן במודול הטיפול בסולר.
המודול מותקן בין צדו הקיצוני של מיכל
הדלק לבין קורת המסגרת.

E226475

הערה :המודול מותקן בחזית מיכל הדלק או,
בחלק מהדגמים ,בחזית מיכל הדלק שאחרי
הסרן.
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תחזוקה
 .2מודול הטיפול בסולר מותקן על הקורה
השמאלית של המסגרת.

6

4
3

5

E226213

 .4נתק את המחבר החשמלי.
 .5הרפה את ההידוק של הברגים
שמאבטחים את החלק התחתון של בית
מודול הטיפול בסולר.
הערה :אין להסיר לגמרי את הברגים מהחלק
התחתון של בית מודול הטיפול בסולר.
E226212

 .6הסר את החלק התחתון של בית מודול
הטיפול בסולר.

 .4נקז את מודול הטיפול בסולר .סובב את
פקק הניקוז נגד כיוון השעון עד שייעצר.
אין להשתמש בכלים כלשהם כדי
להרפות את ההידוק של פקק הניקוז.
נקז מהמסנן כמות של כשני ליטר,
למיכל מתאים .אין לעשות שימוש חוזר
בדלק שנוקז מהמודול.
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מסנן הדלק המותקן על המנוע
למרות שמערכת הדלק אינה תחת לחץ
מלא כשהמנוע אינו פועל ,ייתכן כי לחץ
שיורי מסוים יישאר לכוד במערכת הדלק
מכיוון שלוקח ללחץ הדלק זמן מסוים
להתנקז לחלוטין .לכן ,מומלץ להניח מטלית
מתחת למחברי המסנן כדי לספוג את
הכמות הקטנה של דלק שיתנקז.

7

מסנן הדלק המותקן על המנוע נתון בבית
מפלסטיק ומוחלף כיחידה אחת.
הסרה

1
E226563

 .7החלק את קרב הסינון כלפי פקק הניקוז
כדי לנתק את תפסי האבטחה.
התקנה
.1
.2

.3
.4

.5

החלק את קרב הסינון אל תוך הבית
והדק היטב את תפסי האבטחה.
התקן את החלק התחתון של הבית.
הדק את הברגים עד שתחוש בהתנגדות
חזקה .מומנט ההידוק המרבי הוא 7
ליברה-רגל ) 9ניוטון-מ'(.
חבר את המחבר החשמלי.
הדק את פקק הניקוז :סובב אותו בכיוון
השעון עד שייעצר ותחוש בהתנגדות
חזקה .אסור להשתמש בכלים כלשהם
כדי להדק את פקק הניקוז.
העבר את מערכת ההצתה למצב
מחובר ) (ONלמשך  30שניות ולאחר מכן
שוב והעבר את מערכת ההצתה למצב
מנותק ) .(OFFחזור על פעולה זו שש
פעמים ברצף כדי לשחרר בועות אוויר
שאולי נלכדו במערכת הדלק.

E226215

 .1נתק את צינורות הדלק בלחיצה על
לשוניות המחבר ומשיכת הצינורות
היישר החוצה.
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תחזוקה
3

2

E226214

 .2סובב את המסנן נגד כיוון השעון עד
שהוא משתחרר מהנעילה אל התושבת.
 .3שלוף את המסנן ישר החוצה מהתושבת
והשלך את המסנן המשומש.
התקנה
 .1התקן את המסנן החדש על תושבת
המסנן .סובב את המסנן בכיוון השעון
לנעילה במקומו.
 .2התקן את שני צינורות הדלק.
 .3העבר את מערכת ההצתה למצב
מחובר ) (ONלמשך  30שניות ולאחר מכן
שוב והעבר את מערכת ההצתה למצב
מנותק ) .(OFFחזור על פעולה זו שש
פעמים ברצף כדי לשחרר בועות אוויר
שאולי נלכדו במערכת הדלק.

347

טיפוח הרכב
תכשירי ניקוי

מידע כללי

 השתמש,להשגת התוצאות הטובות ביותר
: או במוצרים באיכות שווה,במוצרים הבאים

יש להשתמש במוצרים איכותיים לניקוי
.הרכב והגנה על הגימור שלו
חומרים

מפרט

שם

-

- (ZC-42) Motorcraft Bug and Tar Remover
( חרקים ושומן דרך,)תכשיר להסרת זפת

-

(ZC-15) Motorcraft Custom Bright Metal Cleaner
()תכשיר לניקוי משטחי מתכת מבריקים
(ZC-3-A) Motorcraft Detail Wash
()תכשיר לרחיצה

ESR-M14P4-A

-

(ZC-20) Motorcraft Engine Shampoo and Degreaser
()תכשיר לניקוי המנוע והסרת שומנים

-

(ZC-56) Motorcraft Leather and Vinyl Cleaner
(עור-)תכשיר לניקוי עור ודמוי

WSS-M14P19-A

Motorcraft® Premium Windshield Wash Concentrate with
(ZC-32-B2) Bitterant

()נוזל קירור מרוכז

-

(ZC-54) Professional Strength Carpet & Upholstery Cleaner
()תכשיר לניקוי שטיחים וריפוד

-

(ZC-14) Motorcraft Spot and Stain Remover
()מסיר כתמים

ESR-M14P5-A

(ZC-23) Motorcraft® Ultra-Clear Spray Glass Cleaner
()תרסיס לניקוי שמשות
(ZC-37-A) Motorcraft® Wheel and Tire Cleaner
()תכשיר לניקוי גלגלים וצמיגים
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ניקוי חיצוני של הרכב

חלקים חיצוניים מצופים כרום

מומלץ לרחוץ את הרכב באופן סדיר במים
קרים או פושרים עם שמפו בעל דרגת
חומציות ) (pHניטרלית ,המיועד לרחיצת כלי
רכב ,כמו למשל .Motorcraft Detail Wash

• השתמש בתכשיר ניקוי איכותי לפגושים
וחלקים נוספים שמצופים בכרום .פעל
על פי הוראות היצרן .אנו ממליצים
על Motorcraft Custom Bright Metal
.Cleaner
• אל תיישם את תכשיר הניקוי על
משטחים חמים .אל תשאיר את תכשיר
הניקוי על משטחי כרום למשך פרק זמן
העולה על המומלץ.
• שימוש בחומרים שאינם מומלצים עלול
לגרום לנזק קוסמטי חמור וקבוע.
הערה :אסור בהחלט להשתמש בחומרים
שוחקים כגון צמר פלדה או ספוגיות פלסטיק
שכן הם עלולים לשרוט את משטח הכרום.

• אסור להשתמש בדטרגנט או בסבון ביתי
חזק כגון נוזל לכביסה או להדחת כלים.
מוצרים אלה עלולים לגרום לשינויי גוונים
או ליצירת כתמים בצבע הרכב.
• אסור בהחלט לרחוץ את הרכב כאשר
הוא חם מאוד למגע או כאשר הוא חשוף
לקרינת שמש חזקה וישירה.
• יבש את הרכב באמצעות עור צבי או
מגבת רכה כדי למנוע היווצרות של
כתמי מים.
• חובה לשטוף ולהסיר בהקדם האפשרי
דלק שנשפך על הרכב ,לשלשת ציפורים
או כתמים אחרים .משקעי לכלוך שלא
הוסרו עלולים לגרום במשך הזמן נזק
לגימור הצבע ולחיפויים של הרכב.
השתמש בתכשיר כדוגמת Motorcraft
.Bug and Tar Remover
• הסר את כל אביזרי העזר החיצוניים
הניתנים להסרה )כמו למשל אנטנות(,
לפני הכניסה למתקן השטיפה.
הערה :שמן שיזוף וחומרים דוחי חרקים
עלולים לגרום נזק לכל משטח צבוע .אם
חומרים אלה באו במגע עם הרכב ,שטוף את
המקום בהקדם האפשרי.

הערה :אל תשתמש בתכשיר לניקוי כרום,
תכשיר לניקוי מתכת או בתכשיר להברקת צבע
על הגלגלים וכיסויי הגלגלים.

חלקי פלסטיק חיצוניים
השתמש בתכשיר ניקוי כללי כדוגמת
 Motorcraft Detail Washלביצוע פעולות
ניקוי שגרתיות .אם התגלו כתמי זפת או
שומן ,השתמש בתכשיר כדוגמת Motorcraft
.Bug and Tar Remover

פסי קישוט ועיטורים גרפיים )אם
קיימים(
עדיף לשטוף את הרכב ביד ,אך ניתן להשתמש
בשטיפה בלחץ לפי התנאים הבאים:
• אסור להשתמש בלחץ מים הגבוה
מ.(14,000 kPa) 2,000 psi-
• אסור להשתמש במים בטמפרטורה
הגבוהה מ.82°C-
• השתמש במתז בעל תבנית התזה
בזווית רחבה של .40°
• הקפד על מרחק של  305מ"מ ועל זווית
של  90°בין הפייה לבין משטח הרכב.
הערה :החזקת פיית השטיפה בלחץ בזווית
נטויה אל משטח הרכב עלולה לגרום לפגיעה
בצבע ולגרום לקילוף שפות ממשטח הרכב.
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החלק התחתון של המרכב )גחון
הרכב(

•

שטוף היטב את כל הצד התחתון של מרכב
הרכב לעתים תכופות .שמור על כל נקבי
הניקוז במרכב ובדלתות פתוחים.

מתחת למכסה תא המנוע
להסרת סימני גומי שחור מתחת למכסה תא

המנוע ,חברת פורד ממליצה על Motorcraft
) Wheel and Tire Cleanerתכשיר לניקוי
גלגלים וצמיגים( או על Motorcraft Bug and
) Tar Removerתכשיר להסרת זפת ,חרקים

ושומן דרך( או תכשירים שווי ערך להם.

•
•

יישום שעווה להגנה על גימור
הצבע של רכבך
כדי להגן על הצבע של הרכב מפגעי הסביבה
יש ליישם שעווה באופן קבוע .מומלץ לשטוף
את גימור הצבע וליישם שעווה פעם או
פעמיים בשנה.

ניקוי המנוע
מנועים פועלים באופן יעיל יותר כאשר הם
נקיים מכיוון שהצטברות כבדה של שומנים
ולכלוך מונעת את הקירור היעיל והמנוע חם
מהרגיל.

במהלך השטיפה ויישום השעווה ,יש
להחנות את הרכב במקום מוצל ,שבו הוא
מוגן מקרינה ישירה של שמש .הקפד לשטוף
את הרכב לפני היישום.
•
•
•

אל תאפשר לשעווה לבוא במגע עם
חלקים ברכב שאינם צבועים בצבע
המרכב )חלקים הצבועים בגוון שחור
מט וכו'( .מגע השעווה באזורים אלה
יגרום להם לדהות במשך הזמן ,או ייצור
כתמים.
• מסילות הגג.
• פגושים.
• ידיות הדלתות.
• פסי הגנה צדיים.
• בתי המראות.
• אזור החיפוי של השמשה הקדמית.
אל תיישם שעווה על משטחי זכוכית.
לאחר יישום השעווה ,גימור הצבע של
הרכב אמור להיות חלק למגע ,ללא
סימנים או מריחות.

בזמן השטיפה:
• פעל בזהירות בזמן השימוש במתקן
שטיפה בלחץ לשטיפת המנוע .הנוזל
המותז בלחץ גבוה עלול לחדור לחלקים
אטומים ולגרום נזק.
• אל תתיז מים קרים על מנוע חם ,כדי
למנוע סכנת היסדקות של בלוק המנוע
או רכיבי מנוע אחרים.
• לניקוי כללי של המנוע ובית המנוע,
רסס תכשיר כדוגמת Motorcraft
 Engine Shampoo and Degreaserעל
כל החלקים הדורשים ניקוי ושטוף את
האזור במים קרים בלחץ.
• אסור בהחלט לרחוץ את המנוע בשעה
שהוא פועל .מים החודרים למנוע פועל
עלולים לגרום נזק פנימי.

שאינה

השתמש בשעווה איכותית
מכילה חומרים שוחקים.
ישם את השעווה והסר אותה על פי
הנחיות היצרן.
ישם שעווה בכמויות קטנות ובתנועה
מלפנים לאחור ,ולא בתנועה סיבובית.

350

טיפוח הרכב
•

•

אסור לרחוץ או לשטוף את סלילי
ההצתה ,מוליכי המצתים או שקעי
התקנת המצתים ואת האזור הסמוך
לרכיבים אלה.
כסה את המצבר ,תיבת חלוקת המתח
ומכלול מסנן האוויר כדי למנוע גרימת
נזק בזמן ניקוי המנוע.

ניקוי מערכת הפליטה  -מנוע
דיזל  6.7ליטר

E163380

החורים הנראים בכל אחד משני קצות
צינורות הפליטה והחורים מתחת למגן
הסמוך לגלגל)ים( האחורי)ים( הימני)ים( הם
חורים בעלי תפקוד מוגדר .כדי שמערכת
הפליטה תפעל כהלכה ,חובה לשמור על
ניקיונם של חורים אלה מבוץ/פסולת או
חומרים זרים .נקה חורים אלה והסר מהם
בוץ/פסולת או חומרים זרים על-פי הצורך.
התזת מים מצינור במהלך שטיפת הרכב
תסייע לשמור על הניקיון של חורים אלה.

אזהרות
אי שמירה על ניקיונם של החורים
בקצות צינורות הפליטה עלולה
לאפשר לחורים אלה להיחסם או להיסתם.
אסור בהחלט לבצע שינויים כלשהם בקצה
צינור הפליטה או להסירו .חורים חסומים או
סתומים ,והסרה/שינוי של המערכת עלולים
לאפשר התפתחות של טמפרטורות גזי
פליטה גבוהות ביותר ,והתוצאה עלולה להיות
נזק לרכב/לרכוש או אף פגיעות גופניות.

ניקוי השמשות ולהבי המגבים

טמפרטורת העבודה הרגילה של
מערכת הפליטה היא גבוהה ביותר.
אסור בהחלט לעבוד בסמיכות לחלקי
מערכת הפליטה או לבצע תיקונים כלשהם
ברכיבי מערכת הפליטה לפני שכל המערכת
התקררה .יש להיות זהיר במיוחד במהלך
עבודה ליד הממיר הקטליטי ו/או מסנן
החלקיקים ) .(DPFהממיר הקטליטי ומסנן
החלקיקים מתחממים לטמפרטורה גבוהה
מאוד בתוך פרק זמן קצר ונשארים חמים
גם לאחר הדממת המנוע .אי-ציות להנחיות
לעיל עלול להסתיים בפגיעות גופניות.

תכשירים המשמשים לשטיפה של כלי רכב
ושרף עצים עלולים לזהם את השמשה
הקדמית ולהבי המגבים .הצטברות של
חומרים זרים על השמשה הקדמית והמגבים
עלולים לגרום לפעולה ירודה של מגבי
השמשה הקדמית .שמור על ניקיון השמשה
הקדמית ולהבי המגבים כדי לשמור על
ביצועי המגבים של השמשה הקדמית.
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כדי לנקות את השמשה הקדמית ולהבי
המגבים:

ניקוי בדי ריפוד פנימיים ,שטיחים ,מושבים
מרופדים בבד וחגורות בטיחות:

• נקה את השמשה הקדמית בתכשיר
ניקוי בלתי-שוחק לחלונות .כשמנקים
את צדה הפנימי של השמשה הקדמית,
יש להיזהר שתכשיר הניקוי לא יטפטף
על לוח המכשירים או על חיפויי הדלתות.
יש לנגב מיד כל טיפה שטפטפה על
משטחים אלה.
• אם הצטברו על השמשה הקדמית שרף
עצים ,תכשירי ניקוי ,שעווה או חרקים,
נקה את כל השמשה הקדמית בצמר
פלדה )בדרגה  0000לכל היותר( בתנועה
סיבובית ושטוף במים.
• את להבי המגבים ניתן לנקות בכוהל
איזופרופילי או בנוזל שטיפה לשמשה
הקדמית.
הערה :אל תשתמש בחפצים חדים כגון סכין
גילוח לניקוי הצד הפנימי של החלון האחורי או
לשם הסרת מדבקות מצדו הפנימי של החלון.
האחריות המוענקת לרכב אינה מכסה נזק
שנגרם לגוף החימום של החלון האחורי.

סלק אבק ולכלוך חופשי באמצעות
שואב אבק.
הסר כתמים קלים ולכלוך רגיל
באמצעות תכשיר כדוגמת Motorcraft
& Professional Strength Carpet
.Upholstery Cleaner
אם בדי הריפוד הזדהמו בשומן או בזפת,
ראשית נקה את הכתמים בתכשיר
כדוגמת Motorcraft Spot and Stain
.Remover
אם לאחר הניקוי מופיעות טבעות על
בד הריפוד ,נקה מיד את האזור כולו )אך
אל תרטיב את הריפוד עד כדי רוויה( כדי
למנוע היווצרות של כתמים קבועים.
אל תשתמש בתכשירי ניקוי ביתיים או
בתכשירים לניקוי שמשות ,שעלולים
לגרום לכתמים או לגרום לדהיית הצבע
של בדי הריפוד וכן להשפיע על יכולות
העמידה בפני שריפה של בדי ריפוד
המושבים.

•
•

•

•

•

ניקוי לוח המכשירים ועדשת
המחוונים

ניקוי תא הנוסעים
אזהרות

אזהרה

אסור בהחלט להלבין ,לצבוע או
להשתמש בכל חומר ניקוי ממיס
לניקוי חגורות הבטיחות מכיוון שפעולות
אלה עלולות להחליש את רצועות החגורה.

אל תשתמש בממסים כימיים או
בתכשירים כימיים חזקים לצורך ניקוי
גלגל ההגה או לוח המכשירים כדי למנוע
זיהום של מערכת כריות האוויר.

בכלי רכב המצוידים בכריות
אוויר המותקנות במושבים ,אסור
להשתמש בממיסים כימיים או תכשירי
ניקוי חזקים .מוצרים כאלה עלולים להכתים
את כריות האוויר הצדיות ולפגוע בביצועיהן
במקרה של התנגשות.

הערה :לניקוי של לוח מכשירים מצופה עור,
או משטחי עור אחרים בתא הנוסעים ,פעל
כמוסבר לגבי ניקוי של מושבי עור .עיין בנושא
ניקוי מושבי עור )עמוד .(353
נקה את לוח המכשירים ועדשת המחוונים
באמצעות מטלית כותנה לבנה ,נקייה ולחה
ולאחר מכן יבש באמצעות מטלית כותנה
לבנה ,נקייה ויבשה.
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 .6נגב את האזור במטלית נקייה ורכה.

• הימנע משימוש בתכשירי ניקוי או
הברקה היוצרים ברק בחלק העליון של
לוח המכשירים .הגימור העמום של אזור
זה מסייע להגן על הנהג מפני השתקפות
בלתי רצויה של לוח המכשירים בשמשה
הקדמית.
• למניעת נזק לגימור ,אל תשתמש
בחומרי ניקוי ביתיים או בחומרים לניקוי
שמשות לניקוי חיפויי הפנים ועדשת
המחוונים.
• אחרי שידיך באו במגע עם חומרים
דוגמת שמן שיזוף ודוחי חרקים שטוף
או נגב אותן היטב למניעת נזק למשטחי
הפנים הצבועים של הרכב.
• אל תאפשר לתכשירים כגון מבשמי
אוויר ותכשירי ניקוי לידיים להישפך
ולבוא במגע עם משטחים פנימיים .אם
תכשיר כלשהו נשפך ,נגב אותו מיד.
ייתכן שנזק שייגרם עקב אירוע כזה לא
יכוסה באחריות.
אם נשפך נוזל מכתים כגון קפה/מיץ על
לוח המכשירים או על חיפויי המשטחים
הפנימיים ,פעל כדלקמן:
.1
.2

.3

.4

.5

ניקוי מושבי עור )אם קיימים(
למעט דגם

King Ranch

הערה :לניקוי של לוח מכשירים מצופה עור,
או משטחי עור אחרים בתא הנוסעים ,פעל
כמוסבר לגבי ניקוי של מושבי עור.
לניקוי שגרתי ,נגב את המשטחים במטלית
רכה ולחה ובתמיסת מי-סבון עדין .יבש את
האזור המנוקה במטלית רכה ויבשה.
לניקוי והסרה של כתמים עיקשים דוגמת
כתמי צבע ,השתמש בתכשיר Motorcraft
 Premium Leather and Vinyl Cleanerאו
בתכשיר מסחרי אחר לניקוי עור המיועד
לניקוי פנימי של כלי רכב.
הערה :כדי לבדוק תאימות של חומרי הניקוי,
עליך לבחון כל חומר ניקוי או מסיר כתמים
חדש בחלק בלתי נראה של ריפוד העור.
הקפד:
• להסיר אבק ולכלוך שלא נדבק למושב
בשואב אבק
• לנקות בהקדם האפשרי נוזלים שנשפכו
וכתמים
אל תשתמש במוצרים הבאים שעלולים
לגרום נזק לריפוד העור:

נגב את הנוזל שנשפך באמצעות מטלית
נקייה.
השתמש בתכשיר כדוגמת Motorcraft
 Premium Leather and Vinyl Cleanerאו
בתכשיר לניקוי של משטחי עור בתאי
נוסעים של כלי רכב ,כמוצע בשוק .בדוק
תחילה את התכשיר במקום נסתר.
לחילופין ,נגב את השטח באמצעות
מטלית נקייה ורכה .לניקוי יסודי יותר
היעזר בתמיסה של סבון עדין ומים .נגב
את האזור במטלית נקייה ורכה.
במידת הצורך ,השתמש בכמות נוספת
של תמיסת סבון עדין ומים או תכשיר
ניקוי על מטלית נקייה ורכה ולחץ את
המטלית על אזור הכתם .השאר את
המטלית במגע עם הכתם ,בטמפרטורת
החדר ,למשך  30דקות.
הסר את המטלית הספוגה ,ואם היא
אינה מזוהמת מאוד ,השתמש במטלית
זו לניקוי האזור ,בתנועות שפשוף קלות
במשך  60שניות.

•
•
•
•
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תכשירים על בסיס שמן או נפט לניקוי
עור
תכשירי ניקוי ביתיים
תמיסות אלכוהול
ממסים או תכשירי ניקוי המיועדים לגומי,
סקאיי או פלסטיק.

טיפוח הרכב
בדגמי

טיפוח

King Ranch

אפשר להשיג בקבוקים של תכשיר King
 Ranch Leather Conditionerבחנות של King
 .Ranch Saddle Shopבקר באתר האינטרנט
שבכתובת  ,www.krsaddleshop.comאו
התקשר )בארה"ב( ).1-800-282-KING (5464
אם אינך מצליח להשיג את התכשיר King
 ,Ranch Leather Conditionerהשתמש

רכבך מצויד במושבים המצופים בעור איכותי
משובח שהוא בעל עמידות גבוהה מאוד,
אך עדיין דורש טיפול ואחזקה מיוחדים כדי
להבטיח אורך חיים ונוחות.
שמור על המראה של העור על-ידי ניקוי
וטיפוח באופן סדיר.

בתכשיר איכותי אחר לטיפוח עור.

ניקוי

•

להסרת לכלוך השתמש בשואב אבק
ולאחר מכן השתמש במטלית רכה ולחה או
במברשת רכה.

•

לניקוי שגרתי ,נגב את המשטחים במטלית
רכה ולחה .לניקוי יותר יסודי ,נגב את
המשטחים בתמיסת מי-סבון עדין.

•

•
•
•

•

נקה בהקדם האפשרי נוזלים שנשפכו
על העור.
בדוק כל חומר ניקוי או מסיר כתמים
על חלק נסתר של ריפוד העור ,מכיוון
שחומרי ניקוי עלולים להכהות את העור.
אל תשפוך קפה ,קטשופ ,חרדל ,מיץ
תפוזים ,או מוצרים על בסיס שמן
על העור ,מכיוון שהם עלולים לגרום
לכתמים קבועים.
אל תשתמש בתכשירי ניקוי ביתיים,
תמיסות אלכוהול ,ממסים או חומרי ניקוי
המיועדים לניקוי גומי ,ויניל ופלסטיק.

נקה את המשטחים בהתאם לצעדים
שפורטו בנושא "ניקוי".
ודא שהעור יבש ,ואז ישם כמות חומר
טיפוח )קונדישנר( בגודל של מטבע של
 10אגורות על מטלית יבשה ורכה.
שפשף את חומר הטיפוח )קונדישנר(
לתוך העור עד שהוא נעלם .אפשר
לחומר הטיפוח )קונדישנר( להתייבש
וחזור על התהליך עבור כל משטחי העור
של הרכב .אם נוצרת שכבה דקה ,נגב
אותה בעזרת מטלית נקייה ויבשה.

פגמי צבע קלים
אצל מתקן מומחה ובמוסך מורשה מטעם
דלק מוטורס ניתן להשיג ערכה לתיקון של
פגמי צבע ,המתאימה לצבע הרכב .ניתן
לברר את קוד הצבע במחלקת השירות
של דלק מוטורס ,או באתר האינטרנט
 .www.ford.co.ilציין במוסך את קוד הצבע
של הרכב כדי לוודא שתקבל ערכה בצבע
מתאים.

שריטות
סימנים טבעיים  -מכיוון שציפוי העור של
המושב הוא עור בקר אמתי ,ייתכן שיהיו עליו
סימונים טבעיים כגון צלקות קטנות .סימונים
אלה מעניקים לעור את אופיו ויש להתייחס
אליהם כאל הוכחה לכך שמדובר במוצר
העשוי עור אמתי.

לפני ביצוע פעולות תיקון לפגמים בצבע,
השתמש בתכשיר ניקוי כדוגמת Motorcraft
 Bug and Tar Removerלהסרת כל זיהום
שעלול לגרום נזק לגימור הצבע של רכבך כגון
לשלשת ציפורים ,שרף עצים ,שיירי חרקים,
כתמי זפת ,מלח דרכים או נשורת תעשייתית.

על מנת לטשטש את המראה של שריטות
מסוימות ושל סימני שחיקה אחרים ,יישם
חומר טיפוח )קונדישנר( על האזור הפגוע
בהתאם להנחיות המופיעות בנושא "טיפוח".

קרא בעיון את הוראות היישום לפני השימוש
בערכת תיקון פגמי הצבע.
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אחסנת הרכב

ניקוי חישוקי גלגלים )אם
קיימים(

אם אתה מתכנן לאחסן את הרכב לתקופה
ממושכת ) 30יום ומעלה( ,עיין בהמלצות
התחזוקה המפורטות להלן כדי להבטיח
שהרכב יישמר במצב פעולה תקין.

הערה :אל תיישם תכשיר ניקוי כימי כלשהו על
צלחות נוי או חישוקי גלגלים חמים או לוהטים.
הערה :המברשות המותקנות בחלק ממתקני
השטיפה האוטומטיים עלולות לגרום נזק
לגימור הצבע השקוף של חישוקי הגלגלים
וצלחות הנוי.

כל כלי הרכב ורכיביהם תוכננו ונבחנו
להבטחת אמינות בנסיעות סדירות .אחסנת
הרכב לזמן ארוך בתנאים שונים עלולה
לגרום נזק או כשל של רכיבים ,אלא אם
יינקטו אמצעי זהירות מתאימים כדי לשמר
את הרכיבים.

הערה :חומרי הניקוי הכימיים החריפים,
בשילוב עם הפעולה הנמרצת של המברשות
לצורך הסרת אבק הבלמים והלכלוך מהגלגלים
עלולים לשחוק את גימור הצבע במשך הזמן.

כללי
•

הערה :אל תשתמש בתכשירי ניקוי המכילים
חומצה הידרופלורית או תכשירי ניקוי גלגלים
בעלי רמת בסיסיות גבוהה ,צמר פלדה ,דלקים
שונים או דטרגנטים ביתיים חריפים לניקוי
צלחות נוי וחישוקי גלגלים מזוהמים.

•
•

הערה :אם בכוונתך להחנות את הרכב למשך
פרק זמן ארוך לאחר ניקוי של חישוקי הגלגלים
בתכשיר לניקוי גלגלים ,סע ברכב במשך מספר
דקות לפני החנייתו .זאת כדי לצמצם סכנת
שיתוך של דיסקיות הבלמים.

מרכב
•

חישוקי גלגלים או צלחות-נוי מאלומיניום
מצופים בגימור צבע שקוף .לשימור הברק:
כדי לשמור עליהם מומלץ:
•
•
•
•

אחסן את כל כלי הרכב במקום יבש
ומאוורר.
הגן עליהם מפני קרינת שמש ישירה ,אם
הדבר אפשרי.
אם כלי הרכב מאוחסנים תחת כיפת
השמים ,הם מחייבים תחזוקה סדירה
כדי להגן עליהם מפני חלודה ונזק.

•

לנקות את הגלגלים אחת לשבוע
בתכשיר כדוגמת Motorcraft Wheel and
 .Tire Cleanerיישם על פי הנחיות היצרן.
השתמש בספוג להסרת משקעים
כבדים של לכלוך והצטברות של אבק
בלמים.
בתום הניקוי שטוף היטב בזרם חזק של
מים.
להסרת זפת ושומן אחר ,השתמש
בתכשיר כדוגמת Motorcraft Bug and
.Tar Remover

•
•

•
•
•
355

רחץ את הרכב באופן יסודי כדי לסלק
לכלוך ,משחת סיכה ,שומן ,שמן ,זפת
או בוץ מכל המשטחים החיצוניים ,בית
הגלגלים האחוריים ומתחת לכנפיים
הקדמיות.
יש לרחוץ מדי פעם כלי רכב המאוחסנים
במקומות חשופים.
בצע תיקוני צבע במשטחי מתכת
חשופים או משטחים הצבועים בצבע
יסוד כדי למנוע חלודה.
כסה חלקים מצופי כרום או חלקי
פלדת אל-חלד בשכבה עבה של שעוות
הברקה אוטומוטיבית למניעת שינויי
גוונים .חזור על פעולת מריחת השעווה
לפי הצורך כאשר שוטפים את הרכב.
סוך את כל צירי הדלתות ,מכסה תא
המנוע ,הדלת האחורית של ארגז המטען
והבריחים בשמן בעל צמיגות נמוכה.
כסה את הריפודים והעיטורים הפנימיים
כדי למנוע דהייה.
שמור שכל חלקי הגומי יהיו חופשיים
משמן וחומרים ממסים.

טיפוח הרכב
מנוע
•

•

•
•

צמיגים
•

יש להחליף את שמן המנוע ואת המסנן
לפני הכנסת הרכב לאחסון .שמן מנוע
משומש מכיל מזהמים שעלולים לגרום
נזק למנוע.
התנע את המנוע בכל  15יום .והנח לו
לפעול במשך  15דקות לפחות .הפעל
את המנוע בסיבובי סרק מהירים עד
שהוא מגיע לטמפרטורת העבודה
הרגילה שלו.
לחץ על דוושת הבלם ושלב את תיבת
ההילוכים בכל אחד מההילוכים בשעה
שהמנוע פועל.
מומלץ להחליף את שמן המנוע לפני
ששבים ומשתמשים ברכב.

שונות
•

•

כשהרכב מוכן להוצאה מאחסון ,בצע את
הפעולות הבאות:
• רחץ את הרכב כדי להסיר לכלוך או
שכבת שומן שהצטברה על משטחי
החלונות.
• בדוק את להבי המגבים לגילוי סימני
בלאי ונזק.
• בדוק את תא המנוע להצטברות של
חומרים זרים שעלולים להצטבר במהלך
האחסון )ניירות ,עלים ,קני עכברים(.
• בדוק את מערכת הפליטה להימצאות
חומרים זרים שעלולים היו להצטבר
במהלך האחסון.
• בדוק את לחץ ניפוח הצמיגים וכוונן את
לחץ הניפוח על-פי הנתונים שבתווית
הצמיגים.
• בדוק את פעולת דוושת הבלם .הזז את
הרכב למרחק של  5מטר ,הלוך וחזור כדי
להסיר הצטברות של חלודה מהחלקים
הנעים.
• בדוק את מפלסי הנוזלים )כולל נוזל
הקירור ,שמנים וגז( כדי לוודא שאין
דליפות כלשהן ,ושכל מפלסי הנוזלים
הם תקינים ותואמים להמלצות.
• אם המצבר הוסר ,נקה את כבלי המצבר
והדקי החיבור של המצבר ובדוק את
תקינותם.
בכל מקרה של שאלה או בעיה ,ניתן לפנות
למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס.

מלא את מיכל הדלק בדלק בעל איכות
גבוהה עד לסגירה האוטומטית הראשונה
של אקדח התדלוק.

מערכת הקירור
•
•

הגן על המערכת מפני טמפרטורות
קפיאה.
בעת הוצאת הרכב מאחסון ,בדוק את
מפלס נוזל הקירור .ודא שאין דליפות
ממערכת הקירור ושמפלס נוזל הקירור
הוא תקין.

מצבר
• בדוק את טעינת המצבר וטען מחדש
על-פי הצורך .שמור על ניקיון הדקי
החיבור.
• אם הרכב עומד להיות מאוחסן למשך
יותר מ 30-יום ,ללא טעינת המצבר ,רצוי
לנתק את כבלי המצבר כדי להבטיח את
טעינת המצבר לצורך התנעה מהירה.
הערה :אם מנתקים את כבלי המצבר ,ייתכן
שיהיה צורך לאפס תכונות זיכרון שונות.

בלמים
•

ודא שכל מוטות החיבור ,כבלים ,מנופים
ופינים הממוקמים מתחת לרכב מכוסים
בשכבת הגנה של משחת סיכה למניעת
חלודה.
הזז את הרכב למרחק של  8מטר לפחות
בכל  15יום כדי לסוך את החלקים
הסובבים ולמנוע חלודה.

הוצאת הרכב מאחסון

מערכת הדלק
•

שמור על לחץ הניפוח המומלץ.

ודא שהבלמים ובלם החנייה משוחררים
לגמרי.
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הערה לבעלי טנדרים ורכב שטח

מידע כללי

אזהרות

כדי למנוע נזק לרכב ,השתמש אך ורק
בגלגלים ובצמיגים בעלי מידות מאושרות.
אם קוטר הצמיגים המותקנים ברכב שונה
מהקוטר של אלה שהותקנו במפעל ,ייתכן
שמד המהירות לא יציג את מהירות הנסיעה
הנכונה .יש להביא את הרכב למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס
לתכנות מחדש של המערכת .אם בכוונתך
להתקין ברכב צמיגים במידות שונות מאלו
שהותקנו על ידי יצרן הרכב ,תוכל להיוועץ
באשר להתאמתם במתקן מומחה ,מומלץ
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

שיעור ההתהפכות של טנדרים וכלי
רכב מסחריים גבוה בהרבה מזה של
כלי רכב מסוגים אחרים .כדי להפחית סיכוני
פציעה חמורה ומוות כתוצאה מתאונה
הימנע מפניות חדות ומתמרונים מהירים,
נהג במהירות בטוחה בהתאם לתנאים ,דאג
ללחץ תקין בצמיגים בהתאם להמלצות
של חברת פורד ,אל תעמיס את הרכב יתר
על המידה או בצורה לא נכונה ,ודא שכל
הנוסעים חגורים בחגורות הבטיחות.
במקרה של התהפכות ,סיכוייו של
אדם שאינו חגור להיהרג גבוהים
במידה רבה מאלה של אדם חגור בחגורת
בטיחות .כל הנוסעים ברכב חייבים לחגור
את חגורות הבטיחות וילדים/תינוקות חייבים
לשבת בהתקן מתאים כדי להקטין ככל
האפשר את סכנת הפציעה.

מידע נוסף ביחס לתפקוד ולתחזוקה של
הצמיגים תוכל למצוא בהמשך פרק זה .עיין
בנושא טיפול בצמיגים )עמוד .(360
את לחצי הניפוח המומלצים על ידי חברת
פורד אפשר למצוא במדבקת נתוני הצמיגים
הממוקמת על עמוד  Bאו על שפת דלת
הנהג .את המידע אפשר למצוא גם בתווית
אישור התאימות הבטיחותית )אשר מותקנת
באחד המקומות הבאים :עמוד צירי הדלת,
עמוד בריח הדלת או שפת הדלת הבאה
במגע עם בריח הדלת ,ליד מושב הנהג(.

אל תבטח יתר על המידה ביכולת
של כלי רכב בעלי הנעה  .4X4למרות
שייתכן כי כלי רכב אלה מאיצים טוב יותר
מכלי רכב רגילים במצבים של אחיזה גרועה,
כושר הבלימה שלהם אינו טוב יותר .נהג
תמיד במהירות בטוחה.

חברת פורד ממליצה מאוד לשמור על לחצי
הניפוח האלה בכל עת .ניפוח ללחץ שונה
מהמומלץ עלול לגרום לשחיקה לא אחידה
של סוליית הצמיג ,להגדיל את צריכת הדלק
ולפגוע בהתנהגות הרכב.
הערה :בדוק את לחץ ניפוח הצמיגים ונפח
אותם בטמפרטורת הסביבה שבה עומדים
לנסוע ,כאשר הצמיגים קרים.
הערה :יש לבדוק את לחצי הניפוח של
הצמיגים לפחות אחת לחודש.

E145298

נפח את הצמיג של הגלגל החלופי )אם
קיים( לערך הגבוה ביותר המופיע בין שילובי
המידות השונות של צמיגי הרכב.
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בחלק מכלי הרכב בעלי הינע -4גלגלים,
המעבר הראשוני מהינע -2גלגלים להינע
-4גלגלים כשהרכב בתנועה עלול לגרום
לרעש חבטה רגעי ולרעשי קרקוש .קולות
אלה הם בגדר תופעה רגילה שאפשר
להתעלם ממנה.

טנדרים ורכב שטח מתנהגים אחרת
)בהשוואה למכוניות נוסעים רגילות( בתנאי
נסיעה שונים הקיימים בכבישים ,בכבישים
מהירים ובשטח .טנדרים ורכב שטח אינם
מיועדים לבצע פניות במהירות גבוהה
כמו מכוניות נוסעים בדיוק כפי שמכוניות
ספורטיביות לא יתנו ביצועים טובים בשטח.

בכלי רכב בעלי הינע -4גלגלים ,אסור
בהחלט להשתמש בגלגל חלופי במידה
שונה מזו של הגלגלים שסופקו מותקנים
עם הרכב .גלגל חלופי במידה שונה )מלבד
גלגל החילוף שסופק עם הרכב( ,או
הפרשים גדולים בין המידות של הגלגלים
שמותקנים בסרן הקדמי ובסרן האחורי של
הרכב ,עלולים לגרום להפסקת פעולתה של
מערכת ההינע ל 4-גלגלים ולמעבר להינע
קדמי כברירת מחדל .עיין בנושא הינע
-4גלגלים )עמוד .(208

עיין בספר הנהג ובכל נספח שסופק לגבי
מידע ספציפי ביחס לאביזרים ולהנחיות
בטיחות להקטנת הסכנות של תאונה
ופציעה חמורה.

מערכת הינע -4גלגלים
)אם קיימת(
אזהרה
אל תבטח יתר על המידה ביכולת
של כלי רכב בעלי הנעה  .4X4למרות
שייתכן כי כלי רכב אלה מאיצים טוב יותר
מכלי רכב רגילים במצבים של אחיזה גרועה,
כושר הבלימה שלהם אינו טוב יותר .נהג
תמיד במהירות בטוחה.

ההבדל בין רכבך לכלי רכב אחרים
טנדרים ,משאיות ורכב שטח שונים מכלי
רכב אחרים במספר תחומים בולטים .ייתכן
שהרכב שלך הוא:

רכב המצויד בהינע -4גלגלים יכול להעביר
את כוחות ההינע לכל ארבעת הגלגלים
)כשמצב זה נבחר( כדי להניע את עצמו.
הינע -4גלגלים מסייע לנסוע בצורה בטוחה
בשטחים ובתנאים עמם לא מסוגלים
להתמודד כלי רכב בעלי הינע -2גלגלים.
הכוח מחולק לכל ארבעת הגלגלים
באמצעות תיבת העברה או יחידה להעברת
כוח .בכלי רכב המצוידים בהינע -4גלגלים
אפשר לבחור במצבים שונים לפי הצורך.
למידע נוסף על ההפעלה של תיבת
ההעברה ועל נהלי השילוב ,עיין בנושא
הינע -4גלגלים )עמוד  .(208למידע על
התחזוקה של תיבת ההעברה ,עיין בנושא
תחזוקה )עמוד  .(308עליך לקרוא את
המידע הזה בעיון לפני הפעלת הרכב.
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E145299

•

•

•

E168583

גבוה יותר ― כדי לאפשר כושר העמסה
גדול יותר וכדי לאפשר לו לנסוע
בשטחים קשים מבלי להיתקע ומבלי
שייגרם נזק לרכיבים בתחתית הרכב.
קצר יותר ― כדי לאפשר לו גישה
משופרת לשיפועים ויכולת מעבר קצות
גבעות מבלי להזיק לתחתית הרכב.
כשכל יתר הנתונים שווים ,רכב בעל
רוחק סרנים קצר יותר יהיה בעל תגובה
מהירה יותר להיגוי מרכב בעל רוחק
סרנים גדול יותר.
צר יותר ― כדי לשפר את התמרון
במקומות צרים ,במיוחד בשימושי שטח.

כתוצאה מהבדלים אלה ,טנדרים ורכב
שטח הם לרוב בעלי מרכז כובד גבוה יותר.
מיקום מרכז הכובד גם שונה במידה רבה
כשהרכב ריק וכשהוא עמוס .הבדלים אלה,
שעושים את הרכב שלך כה שימושי לצרכיך
גם גורמים לו להתנהג בצורה שונה מרכב
נוסעים.
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דרגות איכות של צמיגים ― משרד
התחבורה האמריקאי :משרד התחבורה
האמריקאי מחייב את חברת פורד לספק לך
את המידע על אודות דירוג הצמיגים ,בדיוק
כפי שנכתב על-ידי הממשלה.

טיפול בצמיגים
מידע על אודות דירוג איכות אחיד
של צמיגים

שחיקת מדרך הצמיג
דרגת שחיקת מדרך הצמיג היא דירוג יחסי/
השוואתי המבוסס על שיעור השחיקה
של הצמיג כשהוא נבחן בתנאים מבוקרים
במסלול בחינה ממשלתי מיוחד .לדוגמה,
צמיג שדירוג שחיקתו נקבע ל 150-יתבלה
במשך זמן ארוך פי ½ 1על מסלול הבחינה
הממשלתי בהשוואה לצמיג שדירוגו נקבע
ל 100-ונבחן על אותו מסלול .ואולם,
הביצועים היחסיים של הצמיגים תלויים
בתנאי פעולתם בפועל ויכולים להיות שונים
במידה משמעותית מהערכים הרגילים,
כתוצאה מהרגלי הנסיעה ,נוהלי הטיפולים
וההבדלים במאפייני הדרכים והאקלים.

E142542

דירוג האיכות של צמיגים ישים לצמיגים
חדשים המיועדים למכוניות נוסעים .ניתן
למצוא את דירוג האיכות של הצמיג )אם
קיים( על דופן הצד של הצמיג ,בין כתף
המדרך לבין רוחב החתך המרבי .לדוגמה:
Treadwear 200 Traction AA Temperature
.A

אחיזה

דרגות איכות צמיגים אלה נקבעות על-פי
תקנים שנקבעו על-ידי משרד התחבורה
האמריקאי )United States Department of
.(Transportation

C B A AA

אזהרה
דירוג האחיזה שנקבע לצמיג מבוסס
על בחינות אחיזה במהלך בחינת
בלימה בנסיעה ישרה לפנים ואינה כוללת
מצבי האצה ,ביצוע פניות ,רחיפה על
משטחי מים או מצבי תאחיזת שיא.

דירוג האיכות של צמיגים ישים לצמיגים
חדשים המיועדים למכוניות נוסעים .הן אינן
תקפות עבור צמיגי חורף בעלי חריצי מדרך
עמוקים ,צמיגים קומפקטיים חוסכי-מקום
לשימוש זמני כגלגלים חילופיים ,צמיגי
" "LTהמיועדים למשאיות קלות ,צמיגים
בעלי מידות חישוק נומינליות של  10עד 12
אינץ' או צמיגים מסדרות ייצור מוגבלות כפי
שמוגדר בקוד  49של התקנות הפדרליות
חלק ).575.104(C)(2
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מילון מונחי צמיגים

דרגות האחיזה )אחיזת הצמיג בקרקע(,
מהגבוהה ביותר אל הנמוכה הן  B ,A ,AAו.C-
דרגות אלה מייצגות את יכולת הצמיג לעצור
על דרך סלולה ורטובה ,כפי שהיא נמדדת
בתנאי בחינה מבוקרים ,כמפורט במשטחי
בחינה ממשלתיים העשויים אספלט או בטון.
דרגת אחיזה  Cשל צמיג מציין שצמיג מסוג
זה הוא בעל דרגת אחיזה נמוכה.

טמפרטורה

*תווית זיהוי :תווית המציגה את שם היצרן
המקורי ,מידות הצמיג ,לחץ ניפוח מומלץ
והמשקל המרבי שהרכב יכול לשאת.
*מספר זיהוי של הצמיג ) :(TINמספר
המצוין על דופן הצד של כל הצמיג ,ומספק
מידע על אודות יצרן הצמיג והמפעל המייצר,
מידת הצמיג ותאריך הייצור.

C ,B ,A

*לחץ ניפוח :מידת כמות האוויר שבצמיג.

אזהרה

*עומס תקני :דירוג -Pמטרי או מטרי של
צמיגים שתוכננו לשאת עומס מרבי בלחץ
ניפוח מוגדר .לדוגמה :עבור צמיגים בדירוג
-Pמטרי  2.4) PSI 35בר( או  2.5) PSI 36בר(
בהתאם לסוג הצמיג ,ועבור צמיגים בדירוג
מטרי  2.5) PSI 36בר( .הגדלת לחץ הניפוח
מעבר ללחץ זה לא תגדיל את כושר נשיאת
העומס של הצמיג.

דירוג הטמפרטורה של צמיג מסוים
נקבע עבור צמיג המנופח כהלכה
ופועל בעומס שאינו עולה על העומס המרבי
המותר .מהירות-יתר ,לחץ ניפוח נמוך
מדי או העמסת-יתר ,כל אחת בנפרד או
שילוב שלהן ,עלולים לגרום להצטברות חום
ולסכנת כשל של הצמיג.

*עומס-יתר :דירוג -Pמטרי או מטרי של
צמיגים שתוכננו לשאת עומס מרבי כבד
יותר בלחץ ניפוח של  2.9) PSI 42בר(.
הגדלת לחץ הניפוח מעבר ללחץ זה לא
תגדיל את כושר נשיאת העומס של הצמיג.

דירוג הטמפרטורה הוא ) Aהגבוה ביותר(,
 Bו ,C-ומייצג את התנגדות הצמיג ליצירת
חום ואת יכולתו לפזר חום בזמן שהוא נבחן
בתנאי בחינה מבוקרים על מתקן בדיקה
מעבדתי מיוחד .טמפרטורה גבוהה הנשמרת
לזמן רב עלולה לגרום לירידה ברמת האיכות
של חומר הצמיג ולהפחית את אורך חייו.
טמפרטורות גבוהות עלולות לגרום לכשל
פתאומי של הצמיג .דרגה  Cמתאימה
לרמת הביצועים שכל צמיגי מכוניות נוסעים
חייבים לעמוד בה על-פי תקן בטיחות
פדרלי לכלי רכב ממונעים מס'  .139דרגות
 Bו A-מייצגות רמות ביצועים גבוהות יותר,
מהדרישות המזעריות שנקבעו על-פי החוק.
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מידע הנכלל על דופן הצמיג

* :kPaקילופסקל ,יחידה מטרית של לחץ
אוויר.

החוק הפדרלי בארה"ב מחייב את היצרנים
לספק מידע תקני על דופן הצמיג .מידע זה
מזהה ומתאר את התכונות הבסיסיות של
הצמיג וכן מספק מספר זיהוי של הצמיג
הנדרש על-ידי משרד התחבורה האמריקאי
כדי לזכות באישור תקן הבטיחות ולצורך
קריאה חזרה במקרה הצורך.

* :PSIפאונד לאינץ' מרובע ,יחידה תקנית
של לחץ אוויר.
*לחץ ניפוח קר :לחץ האוויר בצמיג ברכב
חונה במקום שאינו חשוף לקרינת שמש
ישירה במשך שעה אחת לפחות ושטרם
מדידת הלחץ נסע למרחק שאינו עולה על
 1.6ק"מ.

מידע הרשום על צמיגים מסוג ""P

*לחץ ניפוח מומלץ :לחץ ניפוח קר המצוין

בתווית אישור התאימות הבטיחותית )Safety
 (Compliance Certification Labelהמותקנת

H

באחד המקומות הבאים :עמוד צירי הדלת,
עמוד בריח הדלת או שפת הדלת הבאה
במגע עם בריח הדלת ,ליד מושב הנהג( ,או
בתווית הצמיגים המותקנת על עמוד  Bאו
על שפת דלת הנהג.

G

F

E

C D
B
A

I

עמוד  :Bקורה מבנית אנכית בצדו של
הרכב ,מאחורי הדלת הקדמית.

J

*אזור עקב הצמיג :אזור המגע בין הצמיג
לבין החישוק.
*דופן הצמיג :האזור שבין מדרך הצמיג לבין
העקב.

M

K

*מדרך הצמיג :אזור היקף הצמיג הבא
במגע עם הכביש כשהצמיג מותקן ברכב.

L
E142543

הסימון  P215/65R15 95Hהוא דוגמה
המפרטת את מידת הצמיג ,אינדקס העומס
והמהירות המרבית הנקובה .הפירוש של
המושגים האלה מפורט להלן) .שים לב
שמידת הצמיג ,אינדקס העומס והמהירות
המרבית שנקבעו לרכב שלך עשויים להיות
שונים מהדוגמה המפורטת כאן(.

*חישוק :החלק התומך בצמיג או במכלל
הצמיג והאבוב ,עליו יושב עקב הצמיג.
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 :H .Gמציין את המהירות המרבית הנקובה
של הצמיג .המהירות המרבית הנקובה
של הצמיג מציינת את המהירות שהצמיג
תוכנן לפעול למשך פרקי זמן ממושכים,
בתנאי עומס וניפוח תקניים .צמיגי רכבך
יכולים לפעול בתנאי עומס וניפוח שונים.
ייתכן שיהיה צורך לתקן את נתוני המהירות
המרבית הנקובה על-פי תנאי הפעולה
השונים .הערכים הנקובים נעים בין מהירות
מרבית של  130קמ"ש ועד  299קמ"ש.
ערכים אלה מפורטים בטבלה הבאה:

 :P .Aמציין צמיג שהוגדר על-ידי אגודת
יצרני הצמיגים והחישוקים ) (T&RAכצמיג
המיועד לשירות במכוניות נוסעים ,רכבי
שטח ,מיני וואן ומשאיות קלות .הערה :אם
מידת הצמיג שלך אינה מתחילה באות
ייתכן שהוא מסומן בשיטה אחרת כגון שיטת
) ETRTOהארגון הטכני האירופאי לצמיגים
וחישוקים( או בשיטת ) JATMAאגודת יצרני
הצמיגים היפניים(.
 :215 .Bמספר המציין את הרוחב הנומינלי
של הצמיג במילימטרים משפת דופן צד
אחת אל שפת דופן הצד השנייה .באופן
כללי ,ככל שהמספר גדול יותר כך הצמיג
רחב יותר.

הערה :ייתכן שלא תמצא את הנתונים האלה
על כל הצמיגים מכיוון שמידע זה אינו נדרש
על-פי חוק פדרלי.

 :65 .Cמציין את יחס ממדי הצמיג המגדיר
את היחס בין גובה לרוחב הצמיג.

אות הסימון

קמ"ש

 :R .Dמציין שהצמיג הוא מסוג "רדיאלי".

M

130

 :15 .Eמציין את קוטר החישוק באינץ' .אם
תשנה את מידת החישוק יהיה עליך לרכוש
צמיגים חדשים המתאימים לקוטר החישוק
החדש.

N

140

Q

159

R

171

S

180

T

190

U

200

H

210

V

240

W

270

Y

299

 :95 .Fמציין את אינדקס העומס של
הצמיג .זהו מספר המתייחס לשיעור העומס
שהצמיג יכול לשאת .מידע זה תוכל למצוא
בספר הנהג שלך .אם לא ,פנה לספק
הצמיגים שלך.
הערה :ייתכן ולא תמצא את הנתון והמידע
הזה בכל צמיג מכיוון שנתונים אלה אינם
נדרשים על-פי החוק הפדרלי.
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 .Jמבנה שכבות הצמיג והחומר
שבשימוש :מציין את מספר השכבות של
אריג מצופה גומי במדרך הצמיג ובדפנותיו.
היצרנים חייבים גם לפרט את החומרים
שבשכבות השונות של הצמיג ובדופן הצד
שלו .החומרים המקובלים הם פלדה ,ניילון,
פוליאסטר וחומרים אחרים.

הערה :במקרה של צמיגים המסוגלים לפעול
במהירות העולה על  240קמ"ש ,יצרני הצמיגים
משתמשים לעתים בסימון  .ZRבמקרה של
צמיגים המיועדים לנסיעה במהירות העולה
על  299קמ"ש ,יצרני הצמיגים מסמנים אותם
תמיד באותיות .ZR
 .Hמספר זיהוי של הצמיג ) (TINעל-פי
משרד התחבורה האמריקאי :המספר
מתחיל עם האותיות " "DOTומציין שהצמיג
עומד בכל התקנים הפדרליים .שתי הספרות
או האותיות הבאות מציינות את קוד המפעל
המייצר ,שתי הספרות הבאות הן קוד מידת
הצמיג וארבע הספרות האחרונות מייצגות
את מספר השבוע ושנת הייצור של הצמיג.
לדוגמה ,המספר  317משמעותו שבוע 31
של שנת  .1997אחרי שנת  2000המספרים
עברו ל 4-ספרות .לדוגמה 2501 ,משמעותו
השבוע ה 25-של  .2001המספרים הנוספים
הם קודי זיהוי המשמשים לצורך מעקב.
מידע זה משמש לצורך התקשרות ללקוחות
במקרה והתגלה פגם המחייב קריאה חזרה
למוסכים.

 .Kעומס מרבי :מציין את העומס המרבי
בק"ג שהצמיג יכול לשאת) .מותקנת על
העמוד שעליו מותקן ציר הדלת או על עמוד
תפס הנעילה ,או על שפת הדלת הנפגשת
עם עמוד תפס הדלת שליד מושב הנהג(,
המופיע בתווית על עמוד  Bאו על שפת דלת
הנהג.
 .Lדירוג שחיקת מדרך הצמיג ,האחיזה
והטמפרטורה:
*דירוג שחיקת מדרך הצמיג :הוא מדד
השוואתי המבוסס על שיעור השחיקה של
צמיג כשהוא נבחן בתנאים מבוקרים על
מסלול בחינה ממשלתי מיוחד .לדוגמה,
צמיג בעל דירוג  150יתבלה במשך זמן ארוך
פי ½ 1בנסיעה על מסלול המבחן הממשלתי
בהשוואה לצמיג שדורג כ.100-

 M+S .Lאו  :M/Sצמיגי חורף לבוץ )(Mud
ושלג ) (Snowאו

*אחיזה :דירוג האחיזה של הצמיגים,
מהגבוה אל הנמוך הוא  B ,A ,AAו .C-הדירוג
מציג את יכולת הצמיג לעצור על משטח
סלול ורטוב ,כפי שנמדד בתנאים מבוקרים
על משטח בחינה ממשלתי מיוחד של
אספלט ובטון .צמיג בעל דרגת אחיזה  Cהוא
בעל תכונות אחיזה גרועות.

 :ATצמיגים לכל תנאי שטח ,או
 :ASצמיגים לכל עונות השנה.
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*טמפרטורה :דירוג הטמפרטורה הוא
) Aהגבוה ביותר( B ,ו ,C-והוא מציג את
התנגדות הצמיג ליצירת חום ויכולתו לפזר
חום כאשר הוא נבחן בתנאים מבוקרים על
מתקן בדיקה מעבדתי מיוחד.

B

C

A

 .Mלחץ ניפוח מרבי מותר :לחץ ניפוח
מרבי מותר :מציין את לחץ הניפוח המרבי
המותר שנקבע על-ידי היצרן ו/או הלחץ שבו
הצמיג יכול לשאת את העומס המרבי .לחץ
זה הוא בדרך כלל גבוה יותר מלחץ הניפוח
הקר המומלץ על-ידי היצרן ,המפורט
בדרך כלל על תווית הצמיגים )מותקנת על
העמוד שעליו מותקן ציר הדלת או על עמוד
תפס הנעילה ,או על שפת הדלת הנפגשת
עם עמוד תפס הדלת שליד מושב הנהג(,
המופיע בתווית על עמוד  Bאו על שפת דלת
הנהג .אסור לנפח את גלגלי הרכב בלחץ
נמוך מלחץ הניפוח הקר המומלץ המפורט
על תווית הצמיגים המותקנת ברכב.

B

D
E142544

צמיגים מסוג " "LTכוללים מידע נוסף ,מעבר
למידע המפורט על דופן הצמיג מסוג "."P
ההבדלים מפורטים להלן:

ייתכן שיצרן הצמיג יוסיף סימונים שונים
משלו ,הערות או אזהרות כמו למשל עומס
תקני ,רדיאלי ללא אבוב וכו'.

 :LT .Aמסמן שהצמיג סווג על-ידי אגודת
יצרני צמיגים וחישוקים ) (T&RAכצמיג
המיועד לשירות במשאיות קלות.

מידע נוסף הנכלל על דופן צמיג
מסוג ""LT

 .Bמגבלות תחום העומס/לחץ הניפוח
בעומס :מציין את יכולת נשיאת המטען של
הצמיג ואת מגבלות הניפוח שלו.

הערה :דרגות האיכות של הצמיגים )Tire
 (Quality Gradesאינן חלות על צמיגים מסוג
זה.

 .Cעומס מרבי מותר לזוג צמיגים בלחץ
ניפוח קר :מציין את העומס המרבי ואת
לחץ הניפוח של הצמיג כאשר הוא מותקן
ברכב בזוגות ,כלומר ,ארבעה צמיגים על
הסרן האחורי )סך הכל  6צמיגים ,או יותר,
בכלי הרכב(.
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צמיגים מסוג " "Tכוללים מידע נוסף,
מעבר למידע המפורט על צמיג מסוג "."P
ההבדלים במידע מפורטים להלן:

 .Dעומס מרבי מותר לצמיג בודד בלחץ
ניפוח קר :מציין את העומס המרבי ואת
לחץ הניפוח של הצמיג כאשר הוא מותקן
כצמיג בודד .כלומר ,שני צמיגים על הסרן
האחורי.

 :T .Aמציין את סוג הצמיג ,כפי שכונה על-
ידי אגודת יצרני צמיגים וחישוקים ),(T&RA
המיועד לשירות זמני במכוניות נוסעים,
ברכבי שטח ,במיני וואנים ומשאיות קלות.

מידע על צמיגים מסוג ") "Tזמניים(
הסימון יכול להיות לדוגמה T 145/80 D 16

 :145 .Bמציין את הרוחב הנומינלי של
הצמיג במ"מ מדופן צד אחת אל דופן הצד
השנייה .באופן כללי ,ככל שהמספר גדול
יותר כך הצמיג רחב יותר.

הערה :הצמיג הזמני הנכלל ברכבך )אם
קיים( יכול להיות בעל מידה שונה מזו הניתנת
כדוגמה .דרגות האיכות של הצמיגים )Tire
 (Quality Gradesאינן חלות על צמיגים מסוג
זה.

E

D

C

 :80 .Cמציין את יחס הממדים של הצמיג.
כלומר ,את היחס בין הגובה לבין הרוחב.
מספרים נמוכים מ 70-מצביעים על דופן
צמיג קצרה.

B
A

 :D .Dמציין
)".("diagonal

צמיג

מסוג

"אלכסוני"

 :Rמציין צמיג מסוג "רדיאלי" )".("radial
 :16 .Eמציין את קוטר חישוק הגלגל באינץ'.
אם ברצונך לשנות את מידת החישוק יהיה
עליך גם לרכוש צמיגים חדשים שיתאימו
לקוטר החישוקים החדשים.
מיקום תווית הצמיגים
תווית פירוט נתוני הצמיגים ,הכוללת את
פרטי לחץ ניפוח הגלגלים על-פי מידתם וכן
מידע חשוב נוסף מותקנת על עמוד  Bאו על
שפת דלת הנהג.

E142545
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ניפוח הצמיגים

אזהרה

לתפעול בטוח של הרכב הצמיגים חייבים
להיות מנופחים נכון .זכור שצמיג יכול לאבד
חצי מלחץ האוויר שלו מבלי שייראה כאילו
הוא חסר אוויר.

לחץ ניפוח נמוך מדי הוא הסיבה
השכיחה ביותר לכשל צמיגים ועלול
לגרום לסדקים חמורים ,הפרדת שכבות
ואף לפיצוץ הצמיג שבעקבותיו ייתכן איבוד
השליטה ברכב וסכנת פגיעה גופנית .לחץ
ניפוח נמוך מגדיל את שיעור כפיפת דפנות
הצד ואת ההתנגדות לגלגול של הצמיג .מצב
זה גורם להתחממות מופרזת ולנזק פנימי
לדפנות הצמיג ,הגדלת העומסים הפועלים
על הצמיג ,שחיקה חריגה ואף עלול לגרום
לאיבוד השליטה ברכב ולתאונות .הצמיג
עלול לאבד עד למחצית מלחץ האוויר שלו
ועדיין הוא לא ייראה כאילו יש בו נקר!

בכל יום ,לפני הנסיעה ,בדוק את הצמיגים.
אם אחד מהם נראה נמוך מן השאר ,בדוק
בעזרת מד לחץ את הלחץ בכל הצמיגים
ותקן לפי הצורך.
ערוך ביקורת חזותית של כל הצמיגים
ובדוק את לחץ הניפוח בעזרת מד-לחץ
ניפוח צמיגים )כולל גלגל החילוף ,אם קיים(
לפחות אחת לחודש ולפני נסיעות ארוכות.
נפח את הצמיגים ללחץ הניפוח המומלץ
על-ידי חברת פורד.

נפח תמיד את הצמיגים ללחץ המומלץ על-
ידי חברת פורד ,גם אם על הצמיגים רשום
לחץ מרבי גבוה יותר .לחץ ניפוח הצמיגים
המומלץ על ידי פורד מצוין בתווית אישור
התאימות הבטיחותית )Safety Compliance
 (Certification Labelהמותקנת באחד
המקומות הבאים :עמוד צירי הדלת ,עמוד
בריח הדלת או שפת הדלת הבאה במגע
עם בריח הדלת ,ליד מושב הנהג( ,או בתווית
הצמיגים המותקנת על עמוד  Bאו על שפת
דלת הנהג .ניפוח ללחץ שונה מהמומלץ
עלול לגרום לשחיקה לא אחידה ולפגוע
בהתנהגות הרכב.

השתמש במד לחץ ניפוח צמיגים כדי
לבדוק את לחץ הניפוח בכל הצמיגים,
כולל גלגל החילוף )אם קיים( .ערוך את
הבדיקה לפחות פעם בחודש ולפני נסיעות
ארוכות .אנו ממליצים שתרכוש מד לחץ
צמיגים אמין מכיוון שמדי הלחץ של מתקני
הניפוח בתחנות הדלק עלולים להיות בלתי-
מדויקים .חברת פורד ממליצה להשתמש
במד-לחץ דיגיטלי או במד לחץ עם חוגה ולא
במד לחץ צמיגים בעל מוט מדידה נשלף.
הקפד לנפח את הצמיגים בלחץ הניפוח
המיועד לצמיגים קרים כדי להבטיח ביצועי
צמיגים מיטביים ושחיקה אחידה .ניפוח
ללחץ גבוה או נמוך מהמומלץ עלול לגרום
לשחיקת צמיגים בלתי-אחידה.
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כשטמפרטורת הסביבה משתנה ,לחץ ניפוח
הצמיגים משתנה גם הוא .שינוי טמפרטורה
של  6°Cיכול לשנות את לחץ הניפוח
ב .1.0 PSI-בדוק את לחץ הניפוח לעתים
קרובות וכוונן אותו ללחץ הניפוח הדרוש ,כפי
שהוא מפורט על תווית הצמיגים.

הערה :אסור להפחית את לחץ ניפוח הצמיגים
כדי לשנות את אופי הנסיעה של הרכב .אם לא
תשמור על לחץ הניפוח הדרוש ,כפי שפורט
על-ידי פורד ,הרכב שלך עלול לשנות את
התנהגות הכביש שלו .מערכת ההגה עלולה
להתחיל לרעוד בעצמה רבה ובמחזוריות,
ואינה משוככת מעצמה ,אחרי שהרכב עבר על
תלולית או מהמורה בדרך .תופעה זו עלולה
להיגרם כתוצאה מלחץ ניפוח נמוך במידה
משמעותית ,צמיגים לא מתאימים )עומס
מרבי ,מידה או סוג( ,או בעקבות ביצוע שינויים
ברכב כדוגמת התקנת ערכת הגבהה וכו'.
במקרה ותופעות אלה מופיעות ברכבך ,עליך
להאט בהדרגה את מהירות הנסיעה על-ידי
הסרת הרגל מדוושת ההאצה או הפעלה זהירה
של דוושת הבלם .הרעידות בגלגל ההגה ייעלמו
עם ירידת מהירות הנסיעה.

בדיקת לחץ הניפוח:
 .1ודא שהצמיגים קרים ,כלומר הם אינם

חמים כתוצאה מנסיעה העולה על 1.6

ק"מ.
הערה :אם בדיקת לחץ הניפוח מתבצעת
כשהצמיגים חמים )אם נסעו בהם למרחק
העולה על  1.6ק"מ( ,אל תשחרר חלק מלחץ
האוויר .הצמיגים התחממו כתוצאה מהנסיעה
ולכן רק טבעי הוא שלחץ הניפוח יעלה מעל
ללחץ הניפוח הקר המומלץ .צמיג חם שלחץ
הניפוח שלו שווה או נמוך מלחץ הניפוח
הקר יכול להיות בעל לחץ ניפוח נמוך באופן
משמעותי מלחץ הניפוח המומלץ.

הלחץ המרבי המותר :הוא הלחץ המרבי
שמותר לנפח לפי הנחיות יצרן הצמיגים
ו/או הלחץ בו ניתן להעמיס את המטען
המרבי על הצמיג .לחץ זה הוא לרוב גבוה
מהלחץ בצמיג קר לפי המלצות יצרן הרכב
המופיע בתווית )מותקנת על העמוד שעליו
מותקן ציר הדלת או על עמוד תפס הנעילה,
או על שפת הדלת הנפגשת עם עמוד
תפס הדלת שליד מושב הנהג( ,המופיע
בתווית על עמוד  Bאו על שפת דלת הנהג.
אסור שלחץ הניפוח הקר יהיה נמוך מלחץ
הניפוח המומלץ שעל תווית אישור העמידה
בדרישות הבטיחות או תווית הצמיגים
שברכב.
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הערה :אם עליך לנסוע כברת דרך כדי להגיע
לנקודת הניפוח ,ראשית בדוק ורשום את לחץ
הניפוח לפני הנסיעה ואז הוסף את לחץ האוויר
החסר כשתגיע לנקודת הניפוח .תופעת עליית
הלחץ בצמיגים חמים היא תופעה טבעית.

אזהרה
חישוק וצמיג הנמצא תחת לחץ
יכולים להיות מסוכנים ביותר אם לא
משתמשים ,מטפלים או מתחזקים אותם
כהלכה .לשמירה על ביטחונך וכדי למנוע
סכנת פגיעה גופנית קשה ,אסור בהחלט
לנסות ולנפח מחדש גלגל שנגרם לו נקר
או שנסע במצב של לחץ נמוך מבלי להסיר
את הצמיג ממכלל החישוק לצורך ביקורת
קפדנית .אל תנסה להוסיף לחץ אוויר או
להחליף גלגלים מבלי לנקוט בכל אמצעי
הזהירות הדרושים להגנת כל הסובבים
והרכוש שבקרבתם.

 .2הסר את כיפת ההגנה משסתום הניפוח,
לחץ היטב את מד הלחץ אל השסתום
ומדוד את לחץ האוויר.
 .3הוסף אוויר לצמיג עד ללחץ האוויר
המומלץ.
הערה :אם הצמיג נופח בלחץ גבוה מדי,
שחרר את עודף הלחץ בלחיצה על קנה
המתכת הקטן שבמרכז שסתום הניפוח .בדוק
שוב את הלחץ בעזרת מד הלחץ שלך.
 .4התקן את כיפת ההגנה.
 .5חזור על תהליך הניפוח בכל הצמיגים,
כולל גלגל החילוף.
הערה :קיימים סוגים של גלגלי חילוף
המחייבים לחץ ניפוח גבוה יותר מאשר
הצמיגים האחרים .בגלגל חילוף קומפקטי/
מסוג ) Tלקבלת תיאור ,עיין בנושא מידע
אודות גלגל חילוף קומפקטי/מסוג  :(Tאחסן
את הצמיג ודאג לשמור אותו בלחץ ניפוח של
 4.15) PSI 60בר( .לגבי גלגלי חילוף בגודל
מלא וצמיגים מסוג שונה )לקבלת תיאור ,עיין
בנושא מידע אודות צמיג/גלגל חילוף מסוג
שונה( :אחסן את הצמיג ודאג לשמור אותו
בלחץ ניפוח שהוא הגבוה מבין לחץ הניפוח של
הגלגלים הקדמיים והגלגלים האחוריים ,כפי
שהוא מפורט על תווית הצמיגים.

ניפוח צמיגים בעלי שכבות שלד מחוטי
פלדה )אם מותקנים(:
כל הצמיגים מהסוג הזה משתמשים בחיזוק
של חוטי פלדה בדפנות הצד .לכן ,לא ניתן
להתייחס לצמיגים אלה כפי שמתייחסים
לצמיגים רגילים של משאית קלה .כל
הטיפולים בצמיגים אלה ,כולל כוונון לחץ
הניפוח חייבים להתבצע על-ידי עובדים
מוסמכים ,הפועלים תחת פיקוח ומצוידים
בכל הציוד הדרוש על-פי תקנות מנהל
הבטיחות והגיהות .לדוגמה ,בכל ביצוע של
נוהל הכרוך בניפוח הצמיגים ,העובד חייב
להשתמש בהתקן המאפשר ניפוח מרחוק.
כמו-כן עליו לוודא שאף אחד לא נמצא מול
הגלגל ,באזור בו הוא עלול להיפגע במקרה
של התפוצצות הצמיג.

 .6ערוך ביקורת חזותית של הצמיגים כדי
לוודא שלא ננעצו בהם מסמרים או
גופים זרים אחרים שעלולים לנקב את
הצמיג ולגרום לדליפת אוויר.
 .7בדוק את דפנות הצד כדי לוודא שאין
בהם מקומות מהם נתלש חומר ,חתכים
או בליטות והתנפחויות.

אזהרה
הקפד תמיד לנפח צמיגים בעלי
שלד של תילי פלדה באמצעות ציוד
לניפוח מרחוק ,כשהאדם המנפח ממוקם
במרחק של  3.5מטר לפחות ממכלל הגלגל.
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כדי לשמור על בטיחותך ,אין להשתמש
בצמיגים שהתגלה בהם נזק או בלאי חריג
מכיוון שהם עלולים להתפוצץ או להיכשל.

בדיקת הצמיגים ושסתומי הניפוח
בדוק באופן שגרתי את סוליות הצמיגים.
בדוק אם יש סימנים של שחיקה לא אחידה
או מופרזת .הסר אבנים ,מסמרים ,שברי
זכוכית וגופים אחרים העלולים להיתקע
בחריצי הצמיג .בדוק את הצמיגים ואת
שסתומי הניפוח לאיתור חורים ,סדקים
או חתכים העלולים לגרום לדליפת אוויר.
במידת הצורך תקן או החלף את הצמיג,
או החלף את שסתום הניפוח .בדוק את
דפנות הצד לגילוי סדקים ,חתכים ,שפשופים
וסימנים אחרים לנזק או שחיקת יתר .אם
קיים חשד לנזק פנימי לצמיג ,יש לדאוג
להסרת הצמיג ובדיקה כדי לוודא שאין צורך
לתקן אותו או להחליפו.

תחזוקה לקויה של הרכב עלולה לגרום
לשחיקה חריגה של הצמיגים .בדוק לעתים
תכופות את כל הצמיגים ,כולל גלגל החילוף,
והחלף אותם כשמתקיים לפחות אחד
מהתנאים הבאים:
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בדוק באופן סדיר את סוליות הצמיגים
ודפנותיהם וודא שלא ניזוקו )ודא שאין
בליטות בסוליה ובדפנות ,סדקים בחריצי
הסוליה והיפרדות של השכבות בסוליה
ובדפנות( .אם הבחנת בנזקים או שאתה
חושד שקיים נזק הבא את הרכב למתקן
צמיגים מוסמך כדי שהצמיג ייבדק בצורה
מקצועית .מאחר והסיכוי שייגרם נזק
לצמיגים גבוה יותר בנסיעת שטח ,מומלץ
לבדוק את הצמיגים גם לאחר נסיעה בשטח.
E142546

גיל

כשהסוליה שחוקה עד שעומק החריצים
קטן מ 2-מ"מ ,יש להחליף את הצמיגים
כדי לסייע במניעת החלקה בכביש רטוב.
בצמיגים קיימים "מחווני שחיקה" הנראים
כמו פסים צרים של גומי חלק לרוחב
החריצים .הם מופיעים כשצמיג שחוק עד
שעומק החריצים קטן מ 2-מ"מ.

אזהרות
איכות הצמיגים יורדת במשך הזמן
בשל גורמים רבים כגון מזג אוויר,
תנאי אחסון ואופן שימוש )עומס ,מהירות,
לחצני ניפוח וכו'( המשפיעים על הצמיגים
במהלך חיי השירות שלהם.

כשהצמיג שחוק עד לגובה מחווני השחיקה,
הצמיג שחוק וחובה להחליפו.

בדרך כלל מומלץ להחליף צמיגים
לאחר  6שנים בלי קשר למידת
השחיקה של סוליות הצמיגים ואפילו אם לא
השתמשו בהם כלל .יחד-עם-זאת ,שימוש
בתנאים של אקלים חם או של עומס גבוה
לעתים תכופות עשוי להאיץ את תהליך
ההתיישנות של הצמיגים וייתכן שתידרש
החלפה של הצמיגים בתכיפות רבה יותר.
יש להחליף את הצמיג של גלגל
החילוף כשמחליפים את צמיגי הדרך
או לאחר שש שנים בשל התיישנות גם אם
לא נעשה בו שימוש.
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מספר זיהוי של הצמיג ) (TINעל-פי
משרד התחבורה האמריקאי:

כלי הרכב שלך צויד בצמיגים שתוכננו
להבטיח נסיעה בטוחה ויכולת נהיגות גבוהה.

החוק הפדרלי בארה"ב מחייב את היצרנים
לספק מידע תקני על דופן הצמיג .מידע זה
מזהה ומתאר את התכונות הבסיסיות של
הצמיג וכן מספק מספר זיהוי של הצמיג
הנדרש על-ידי משרד התחבורה האמריקאי
כדי לזכות באישור תקן הבטיחות ולצורך
קריאה חזרה במקרה הצורך.

אזהרות
בעת החלפה הקפד להשתמש רק
בצמיגים וחישוקים בעלי אותה מידה,
תחום עומס ,דירוג מהירות ומאותו סוג )כמו
למשל -Pמטרי או -LTמטרי וכן צמיגים לכל
עונות השנה או צמיגים לכל תנאי שטח( של
הצמיגים המקוריים שסופקו על-ידי פורד.
ניתן למצוא את מידת הצמיג המומלצת
בתווית אישור התאימות הבטיחותית )Safety
 ,(Compliance Certification Labelהמותקנת
באחד המקומות הבאים :עמוד צירי הדלת,
עמוד בריח הדלת או שפת הדלת הבאה
במגע עם בריח הדלת ,ליד מושב הנהג(,
או בתווית הצמיגים המותקנת על עמוד B
או על שפת דלת הנהג .אם מידע זה אינו
מופיע בתוויות אלו ,מומלץ לפנות למחלקת
השירות של דלק מוטורס .שימוש בצמיגים
או חישוקים שאינם מומלצים על-ידי פורד
עלול להשפיע על הבטיחות ועל ביצועי
הרכב וכתוצאה מכך עלולה לגדול סכנת
איבוד השליטה ברכב ,התהפכות ,פגיעה
קשה או מוות .נוסף לכך ,השימוש בצמיגים
ובחישוקים שאינם מומלצים עלול לגרום
לכשל במערכות ההיגוי ,המתלים ,הסרנים
או תיבת ההעברה .אם יש לך שאלה כלשהי
הנוגעת להחלפת צמיגים מומלץ לפנות
למחלקת השירות של דלק מוטורס לקבלת
ייעוץ.

המספר מתחיל עם האותיות " "DOTומציין
שהצמיג עומד בכל התקנים הפדרליים.
שתי הספרות או האותיות הבאות מציינות
את קוד המפעל המייצר ושתי הספרות
הבאות הן קוד מידת הצמיג וארבע הספרות
האחרונות מייצגות את מספר השבוע ושנת
הייצור של הצמיג .לדוגמה ,המספר 317
משמעותו שבוע  31של שנת  .1997אחרי
שנת  2000המספרים עברו ל 4-ספרות.
לדוגמה 2501 ,משמעותו השבוע ה 25-של
 .2001המספרים הנוספים הם קודי זיהוי
המשמשים לצורך מעקב .מידע זה משמש
לצורך התקשרות ללקוחות במקרה והתגלה
פגם המחייב קריאה חזרה למוסכים.
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חשוב :אל תשכח להחליף את שסתום
הניפוח במקביל להחלפת צמיגי הנסיעה.

אזהרות
כדי להקטין את הסכנה לפגיעה
גופנית קשה ,כשמתקינים צמיגים
חדשים על הגלגלים חובה להקפיד שלחץ
הניפוח לא יעלה על הלחץ המרבי ,המצוין
על דופן הצד של כל צמיג ,כדי להושיב את
שפות הצמיג אל החישוק ללא צורך בנקיטת
אמצעי זהירות נוספים כמפורט להלן .אם
עקב הצמיג אינו מתיישב כהלכה בלחץ
הניפוח המרבי ,סוך מחדש ונסה שוב.

בדרך כלל מומלץ להחליף את שני הצמיגים
הקדמיים או שני הצמיגים האחוריים יחדיו.
חיישני לחץ האוויר בצמיגים מורכבים על
החישוקים )החישוקים המקוריים של רכבך(
ולא תוכננו לשימוש עם חישוקים לא-
מקוריים שנרכשו לאחר קניית הרכב.
התקנה של צמיגים או חישוקים תחליפיים,
שאינם מומלצים על-ידי חברת פורד ,עלולה
להשפיע על פעולת המערכת לניטור לחץ
האוויר בצמיגים )) ,(TPMSאם קיימת(.

בעת ניפוח הצמיג ללחצי התקנה הגבוהים
עד  PSI 20מלחץ הניפוח המרבי המצוין על
דופן הצמיג ,יש לנקוט באמצעי הזהירות
הבאים כדי להגן על האדם המתקין את
הצמיג:

אם מחוון  TPMSמהבהב ,אירעה תקלה
במערכת  .TPMSייתכן שהצמיג החליפי
שהתקנת אינו תואם למערכת  ,TPMSאו
שנגרם נזק לאחד מהרכיבים של מערכת
) TPMSאם קיימת(.

 .1ודא שהצמיג והחישוק הם בעלי המידות
הנכונות.
 .2סוך פעם נוספת את שפות האטימה של
הצמיג ושל החישוק.
 .3עמוד במרחק של  3.50מ' לכל הפחות
ממכלול הצמיג והגלגל.
 .4השתמש באמצעי הגנה לעיניים
ולאוזניים.
אם יש צורך בלחץ התקנה העולה
ביותר מ PSI 20-מעל ללחץ הניפוח
המרבי של הצמיג ,התקנת הצמיג על
החישוק חייבת להתבצע על-ידי מתקן
מומחה מוסמך.
הקפד תמיד לנפח צמיגים בעלי
שלד של תילי פלדה באמצעות ציוד
לניפוח מרחוק ,כשהאדם המנפח ממוקם
במרחק של  3.50מטר לפחות ממכלל
הגלגל.
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החלפת צמיג

סכנות בנסיעה על כבישים מהירים

Greenhouse Gas

Certified

גם אם אתה נוהג בזהירות רבה ,קיימת תמיד
אפשרות לנקר בצמיג גם על כביש מהיר .סע
לאט למקום הקרוב ביותר בו אפשר לעצור
בבטיחות .זה עלול לגרום נזק נוסף לצמיג,
אך בטיחותך חשובה יותר.

הצמיגים המותקנים במפעל ברכב זה
מאושרים כעומדים בדרישות התקנות
לצמצום פליטת גזי חממה והפחתת צריכת
הדלק .צמיגים חלופיים חייבים להיות בעלי
רמת התנגדות לגלגול שווה או נמוכה יותר
) TRRLאו  .(Crrלמידע על אודות סוגי צמיגים
מתאימים ,פנה לייעוץ אל ספק הצמיגים
שלך.

אם אתה חש ברעידה או הפרעה כלשהי
במהלך נסיעה ,או אם אתה חושש שיש פגם
ברכב או בצמיג ,הקטן מיד את המהירות .סע
בזהירות עד למקום הקרוב ביותר בו אפשר
לעצור בבטיחות ,עצור ובדוק את הצמיגים.
אם חסר אוויר בצמיג או יש בו פגם ,הוצא
ממנו את האוויר ,הסר אותו והחלף אותו
בגלגל החלופי .אם אינך יכול לזהות את
הסיבה לתקלה ,דאג לגרירת הרכב למוסך
או למתקן הצמיגים הקרוב כדי לבדוק אותו.

הנחיות בטיחות
אזהרות
אם הרכב נתקע בשלג ,בוץ ,חול
וכדומה ,אל תניח לגלגלים להסתחרר
במהירות גבוהה .סחרור הגלגלים במהירות
עלול לגרום לקריעת הצמיג ולהתפוצצותו.
הצמיג עלול להתפוצץ אפילו תוך שלוש עד
חמש שניות.

הכוונת גלגלים ואיזון צמיגים
חבטה חזקה כתוצאה מפגיעה בשפת
מדרכה או במהמורה בדרך עלולה לגרום
לשינוי בכיוון הגלגלים הקדמיים או נזק
לצמיג .אם הרכב "מושך" לאחד מהצדדים
בזמן הנסיעה ,ייתכן שהגלגלים אינם מכוונים
כנדרש .פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס לבדיקה וכוונון
הגלגלים כנדרש.

אל תניח לגלגלים להסתחרר
במהירות גבוהה מ 55-קמ"ש.
הצמיגים עלולים להתבקע או להתפוצץ
ולפצוע נוסע או עובר אורח.
הרגלי הנהיגה שלך הם בעלי השפעה
על אורך חיי הצמיגים.

הכוונה לקויה של הגלגלים הקדמיים או
האחוריים עלולה לגרום לשחיקה בלתי
אחידה ומהירה של הצמיגים .לכן ,חובה
לתקן את הכוונת הצמיגים בהקדם האפשרי.
בכלי רכב בעלי הנעה קדמית ) (FWDובכלי
רכב בעלי מתלה אחורי עצמאי )אם קיים(
ייתכן שיהיה צורך בהכוונה של כל ארבעת
הגלגלים.

*הקפד על המהירות המותרת
*הימנע מהאצות ,עצירות ופניות מהירות
*הימנע מנסיעה על בורות ומכשולים בכביש
*אל תעלה על מדרכות והימנע מפגיעת
הצמיגים במדרכה בעת חנייה

חובה תמיד גם לאזן את הצמיגים לפי
הצורך .מכלל לא מאוזן של גלגל וצמיג עלול
לגרום לבלאי חריג של הצמיג.
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כדי להבטיח שחיקה שווה ואורך חיי שירות
מרבי ,בצע סבב צמיגים כפי שמפורט
בטבלת הטיפולים התקופתיים )באחריות
בעל הרכב(.

סבב צמיגים )גלגלים(
אזהרה
אם לחץ הניפוח המפורט בתווית
נתוני הצמיגים שונה עבור הגלגלים
הקדמיים והאחוריים והרכב מצויד במערכת
ניטור של לחץ הצמיגים ) ,(TPMSאזי יש
לעדכן את קביעות חיישני המערכת .הקפד
תמיד לבצע את נוהל איפוס המערכת אחרי
ביצוע סבב גלגלים .אם לא מאפסים את
המערכת היא עלולה שלא להתריע מפני
לחץ נמוך בשעת הצורך.
הערה :אם התגלתה שחיקה בלתי-אחידה של
הצמיגים ,פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס לבדיקה ותיקון
על-פי הצורך של ההכוונה של הגלגלים והאיזון
של הצמיגים או כל בעיה מכנית אחרת לפני
ביצוע סבב הגלגלים.

E142548

רכב בעל הנעה אחורית ) (RWDורכב בעל
הינע -4גלגלים )) (4WDהצמיגים הקדמיים
בחלק השמאלי של האיור(

הערה :ייתכן שהרכב מצויד בגלגל חלופי
וצמיג חלופי במידה שונה .המשמעות של גלגל
חלופי וצמיג חלופי במידה שונה היא שמדובר
בגלגל חלופי וצמיג חלופי בעלי סוג ,גודל או
מראה שונים מאלה של צמיגי וגלגלי הרכב .אם
הרכב מצויד במכלל מסוג זה של גלגל וצמיג
חלופיים ,הוא מיועד לשימוש זמני בלבד ואין
לשתף אותו בסבב הגלגלים.
הערה :אחרי ביצוע סבב הגלגלים חובה לבדוק
את לחצי הניפוח .כוונן את לחץ הניפוח על-פי
דרישות הרכב.

E166988

רכב  DRWעם צמיגים אחוריים כפולים ―
סבב של שישה גלגלים )צמיגים קדמיים
בחלק העליון של האיור(
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אם רכבך מצויד בצמיגים אחוריים כפולים,
מומלץ לבצע סבב גלגלים של הגלגלים
הקדמיים והאחוריים )בזוגות( רק מצד לצד.
אנו ממליצים לא לפצל את צמדי הגלגלים
האחוריים .ההחלפה בין הצדדים צריכה
להיעשות בין הצמיגים הקדמיים בנפרד
ובין הצמדים האחוריים בנפרד .אחרי סבב
הגלגלים ,חובה לבדוק את לחצי הניפוח
ולכוון אותם על-פי המיקום החדש של
הצמיגים בהתאם לדרישות הרכב.
לעתים ניתן לתקן מצב של שחיקת צמיגים
בלתי-אחידה על-ידי ביצוע סבב גלגלים.

E227387

הערה :כשמתקינים גלגלים אחוריים כפולים
בקוטר  17אינץ' ,קני השסתומים צריכים
לפנות זה כלפי זה.
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שימוש בשרשרות שלג

• סע בזהירות .אם אתה שומע שהשרשרת
מתחככת או פוגעת ברכב ,עצור ומתח
שוב את השרשרת .אם הדבר לא מונע
את הפגיעה ,הסר את השרשרות כדי
למנוע גרימת נזק לרכב.
• הסר את השרשרות מיד כשאין צורך
בהן .אל תשתמש בשרשרות בנסיעה על
דרך יבשה.
אם יש לך שאלות ביחס לשרשרות שלג או
לכבלים ,מומלץ לפנות למחלקת השירות
של דלק מוטורס.

אזהרה
צמיגי שלג חייבים להיות בעלי
אותה מידה ,אינדקס עומס ודירוג
מהירות ,כמו הצמיגים המקוריים שסופקו
על-ידי חברת פורד .שימוש בצמיגים שאינם
מומלצים על-ידי פורד עלול להשפיע לרעה
על הבטיחות ועל ביצועי הרכב ולהגדיל את
סכנת איבוד השליטה ,התהפכות ופגיעה
גופנית או מוות .נוסף לכך ,שימוש בצמיגים
ובחישוקים שאינם מומלצים עלול לגרום
כשל במערכת ההיגוי ,המתלים ,הסרנים ו/או
בתיבת ההעברה.

מערכת לניטור לחץ האוויר
בצמיגים )Tire Pressure
(TPMS ― Monitoring System

הערה :אין להתקין שרשרות שלג על הצמיגים
הקדמיים של רכב עם חישוקים וצמיגים בקוטר
 20אינץ'.

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגי
הרכב

הצמיגים המותקנים ברכבך מצוידים
במדרך בעל חריצים לכל עונות השנה ,והם
מאפשרים אחיזת קרקע טובה בגשם ובשלג.
עם זאת ,בתנאי אקלים מסוימים אולי יידרשו
צמיגי שלג ושרשרות .אם עליך להשתמש
בשרשרות ,מומלץ להשתמש בגלגלים בעלי
חישוקי פלדה )בעלי אותה מידה ודירוג(
מכיוון שהשרשרות עלולות להחליק ולחרוץ
חישוקי סגסוגת קלה.

אזהרה
מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים
) (TPMSאינה מהווה תחליף לבדיקה
ידנית של לחץ האוויר בצמיגים .יש לבדוק את
לחץ האוויר בצמיגים באופן שוטף באמצעות
מד לחץ אוויר .אי שמירה על לחץ אוויר תקין
בצמיגים עלולה להגביר את הסיכון של כשל
בצמיג ,אבדן שליטה ברכב ,התהפכות הרכב
ופציעה.

הערה :מבודדי המתלה והפגושים יסייעו
למניעת נזק לרכב .אל תסיר רכיבים אלה
מהרכב בזמן השימוש בצמיגי שלג ובשרשרות.
כאשר עליך להשתמש
ובשרשרות פעל כדלקמן:
•
•
•

בצמיגי

יש לבדוק את כל הצמיגים ,כולל
גלגל החילוף )אם קיים( ,אחת
לחודש כשהם קרים ,ולנפח אותם
ללחץ הניפוח המומלץ על ידי יצרן הרכב
ומפורט על תווית הצמיגים) .אם ברכבך
מותקנים צמיגים במידה שונה מאשר אלו
המופיעים בתווית הצמיגים ,עליך לברר את
לחץ הניפוח הנכון של צמיגים אלה(.

שלג

אם ניתן ,הימנע מהעמסת הרכב בעומס
המרבי המותר.
השתמש רק בשרשרות שלג העומדות
במפרט  SAEדרגה .S
התקן את השרשרות בזהירות והקפד
שהן לא יגעו בחיווט ,צינורות בלמים או
צינורות דלק.
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המערכת עומדת בחלק  15של חוקי ה.FCC-
הפעלתה כפופה לשני התנאים הבאים:

רכבך מצויד בתור אביזר בטיחות נוסף
במערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים
) (TPMSשגורמת לנורית חיווי לחץ אוויר
נמוך בצמיגים להאיר כאשר לחץ האוויר
באחד או יותר מהצמיגים ברכבך נמוך בצורה
משמעותית .אי לכך ,כאשר נורית חיווי לחץ
אוויר נמוך בצמיגים מאירה ,עליך לעצור
ולבדוק את הצמיגים בהקדם האפשרי,
ולנפח אותם ללחץ הניפוח הנכון.

•
•

להפרעה

המערכת אינה גורמת
אלקטרומגנטית מזיקה.
המערכת מסוגלת לקלוט כל הפרעה
אלקטרומגנטית שנקלטת ,כולל הפרעה
שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

החלפת צמיגים ברכב עם TPMS

נסיעה על צמיג עם לחץ ניפוח נמוך מדי
במידה משמעותית גורמת לצמיג להתחמם
ועלולה להוביל לכשל בצמיג .לחץ ניפוח
נמוך מדי מגדיל גם את צריכת הדלק ומקצר
את חיי סוליית הצמיג ,ועלול לפגוע בנהיגות
של הרכב וביכולת העצירה שלו.
יש לזכור שמערכת  TPMSאינה מהווה
תחליף לתחזוקה נאותה של הצמיגים,
ובאחריותו של הנהג לשמור על לחץ ניפוח
נכון בצמיגים ,גם אם לחץ האוויר אינו נמוך
במידה שגורמת להפעלה של נורית חיווי
לחץ אוויר נמוך בצמיגים של מערכת .TPMS

E142549

הערה :כל אחד מצמיגי הנסיעה מצויד בחיישן
לחץ אוויר המחובר אל חלקו הפנימי של
החישוק .חיישן הלחץ מחובר אל קנה השסתום.
חיישן הלחץ מכוסה על ידי הצמיג ולא ניתן
לראותו ללא הסרת הצמיג .בעת החלפת צמיג,
יש להיזהר שלא לגרום נזק לחיישן.

ברכבך הותקנה מערכת מחוון תקלה
 TPMSכדי לציין מתי המערכת אינה פועלת
כהלכה .מחוון תקלת מערכת  TPMSמשולב
בפעולת התראת לחץ אוויר נמוך בגלגלים.
כשהמערכת מגלה תקלה ,נורית ההתראה
תהבהב במשך דקה אחת בערך ולאחר
מכן תמשיך להאיר באופן קבוע .כל הזמן
שהתקלה קיימת ,פעולות אלה יחזרו על
עצמן בכל פעם שתתניע מחדש את הרכב.

אנו ממליצים שהחלפת הצמיג תבוצע על
ידי מתקן מומחה מוסמך.
יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים באופן
שוטף )לפחות אחת לחודש( באמצעות
מד לחץ אוויר מדויק ,עיין בנושא ניפוח
הצמיגים בפרק זה.

כשמחוון התקלה מאיר ,ייתכן שמערכת
הניטור לא תוכל לבצע את תפקידה ולגלות
מצב של לחץ אוויר נמוך .תקלת מערכת
 TPMSעלולה לקרות מסיבות שונות ,כולל
התקנת צמיגים או חישוקים חלופיים שאינם
מתאימים שעלולים למנוע את הפעולה
התקינה של מערכת ההתראה .בדוק תמיד
את מחוון התקלה של המערכת לניטור
הלחץ בצמיגים ) (TPMSאחרי החלפת צמיג
אחד או יותר וכן לאחר החלפת חישוקים/
גלגלים ברכב כדי לוודא שצמיגים או
הגלגלים החלופיים מאפשרים למערכת
 TPMSלהמשיך לפעול כהלכה.
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הכרת המערכת לניטור לחץ האוויר
בצמיגים )(TPMS

המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים
) (TPMSמודדת את הלחץ בארבעת
הצמיגים ושולחת את הנתון של לחץ האוויר
לרכב .נורית ההתראה של לחץ אוויר נמוך
בצמיגים תאיר כאשר לחץ האוויר בצמיג
נמוך במידה משמעותית .כאשר הנורית
מאירה ,לפחות אחד מהצמיגים נמצא
במצב של חוסר לחץ אוויר ויש לנפח את
הצמיגים עד ללחץ הניפוח המומלץ על
ידי היצרן .גם אם נורית ההתראה מאירה
ואז כבית זמן קצר לאחר מכן ,יש לבדוק
את לחץ האוויר בצמיגים .פרטים נוספים
אפשר למצוא באתר האינטרנט שבכתובת
.www.checkmytires.org

גלגלים אחוריים בודדים

כאשר גלגל החילוף הארעי מותקן

E224333

כאשר יש להחליף את אחד מצמיגי הנסיעה
בגלגל חילוף ארעי ,מערכת  TPMSתמשיך
לזהות בעיה כדי להזכיר לך לתקן את צמיג
הנסיעה ולהתקין אותו שוב ברכב.

גלגלים אחוריים כפולים

כדי להחזיר את מערכת  TPMSלתפקוד
מלא תקן את צמיג הנסיעה והתקן אותו שוב
על הרכב.
כאשר אתה חושב שהמערכת שלך
אינה פועלת כהלכה
תפקידה העיקרי של המערכת לניטור לחץ
האוויר בצמיגים הוא להזהיר אותך כאשר יש
צורך להוסיף אוויר לגלגלים .היא מסוגלת גם
לספק לך אזהרה במקרה שהמערכת אינה
מסוגלת יותר לתפקד כפי שתוכננה לעשות.
אנא עיין בטבלה הבאה המתייחסת למערכת
לניטור לחץ האוויר בצמיגים ):(TPMS

E224332
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סיבה אפשרית

נורית התראה
ללחץ אוויר נמוך
בצמיגים
מאירה באופן קבוע לחץ ניפוח הצמיג/ים ודא שהצמיגים מנופחים כראוי .עיין בנושא
ניפוח הצמיגים בפרק זה .אחר ניפוח
נמוך מדי
הצמיגים ללחץ הניפוח המומלץ על-ידי היצרן,
כפי שמופיע בתווית הצמיגים )הממוקמת
על שפת דלת הנהג או על עמוד  (Bעל הרכב
לנסוע שתי דקות לפחות במהירות של מעל
 32קמ"ש עד שהנורה תכבה.
גלגל החילוף נמצא תקן את צמיג הנסיעה והתקן אותו שוב על
הרכב כדי להחזיר את המערכת לפעולה
בשימוש
מלאה .לתיאור אופן הפעולה של המערכת,
עיין בנושא כאשר גלגל החילוף הארעי
מותקן בפרק זה.
אם הצמיגים שלך מנופחים כראוי ,גלגל
תקלת TPMS
החילוף אינו נמצא בשימוש והנורית ממשיכה
להאיר ,פנה בהקדם האפשרי למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס
לבדיקת המערכת.

נורית התראה
מהבהבת

פעולה הנדרשת על-ידי הלקוח

ברכב בעל לחצי ניפוח שונים בגלגלים
סבב גלגלים ללא
האחוריים ובגלגלים הקדמיים ,חובה לאפס
איפוס מערכת
את מערכת ניטור לחץ הניפוח אחרי כל סבב
TPMS
גלגלים .עיין בנושא טיפול בצמיגים )עמוד
(360
גלגל החילוף נמצא תקן את צמיג הנסיעה והתקן אותו שוב על
הרכב כדי להחזיר את המערכת לפעולה
בשימוש
מלאה .לתיאור אופן הפעולה של המערכת,
עיין בנושא כאשר גלגל החילוף הארעי
מותקן בפרק זה.
אם הצמיגים שלך מנופחים כראוי ,גלגל
תקלת TPMS
החילוף אינו נמצא בשימוש והנורית ממשיכה
להאיר ,פנה בהקדם האפשרי למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס
לבדיקת המערכת.
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נוהל איפוס המערכת לניטור לחץ
האוויר בצמיגים )(TPMS

מידע על אודות ניפוח הצמיגים
בשעת מילוי אוויר בצמיגים )בתחנת דלק
או בעזרת ציוד ניפוח ביתי( עשויה מערכת
 TPMSשלא להגיב באופן מידי להוספת
האוויר לצמיגים.

אזהרה
כדי לקבוע את לחצי הניפוח של
הצמיגים ברכב שלך עיין בתווית
אישור התאימות הבטיחותית )Safety
 ,Compliance Certification Labelהמותקנת
באחד המקומות הבאים :עמוד צירי הדלת,
עמוד בריח הדלת או שפת הדלת הבאה
במגע עם בריח הדלת ,ליד מושב הנהג( ,או
בתווית הצמיגים המותקנת על עמוד  Bאו
על שפת דלת הנהג.

לכן ,לאחר שניפחת את צמיגיך ללחץ
הניפוח המומלץ ,עשויות לחלוף עד שתי
דקות של נהיגה במהירות של מעל ל32-
קמ"ש כדי שהנורית תכבה.
השפעת הטמפרטורה על לחץ האוויר
המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים
) (TPMSמנטרת את לחץ האוויר בכל
אחד מהצמיגים .בתנאי נהיגה רגילה ,לחץ
האוויר של צמיג נוסעים אופייני עשוי לעלות
בכ 2-עד  PSI 4לעומת צמיג קר בתחילת
הנסיעה .אם הרכב חונה במשך הלילה
והטמפרטורה החיצונית בלילה נמוכה
משמעותית מהטמפרטורה השוררת במשך
היום ,לחץ האוויר עשוי לרדת בשיעור של
 PSI 3בקירוב לכל ירידה של  17מעלות
צלזיוס של הטמפרטורה החיצונית .מערכת
 TPMSעלולה לאבחן לחץ אוויר כזה בתור
לחץ אוויר הנמוך משמעותית מלחץ הניפוח
המומלץ ,ולהפעיל את נורית התראת לחץ
אוויר נמוך בצמיגים.

הערה :נוהל זה נדרש רק אחרי ביצוע סבב
גלגלים בכלי רכב בהם לחץ הניפוח של
הגלגלים הקדמיים שונה מלחץ הניפוח של
הגלגלים האחוריים.
סקירה כללית
כדי לאפשר לרכב את מלוא כושר נשיאת
המטען ,כלי רכב מסוימים מחייבים לחץ
ניפוח שונה בגלגלים הקדמיים בהשוואה
לגלגלים האחוריים .מערכת ניטור לחץ
האוויר בצמיגים ) (TPMSהמותקנת ברכב
זה מתוכננת להדליק את נורית התראת
לחץ נמוך בגלגלים בשני לחצים שונים;
האחד עבור הגלגלים הקדמיים והשני עבור
הגלגלים האחוריים.

אם נורית התראת לחץ אוויר בצמיגים
מאירה ,בדוק את כל הצמיגים בדיקה
חזותית כדי לוודא שאף אחד מהצמיגים
אינו נקור )אם צמיג אחד או יותר נקורים,
תקן אותם( .בדוק את לחץ האוויר של
הצמיגים .אם באחד הצמיגים חסר אוויר ,סע
בזהירות למקום הקרוב ביותר בו ניתן למלא
אוויר בצמיגים .נפח את כל הצמיגים ללחץ
הניפוח המומלץ.

מכיוון שיש צורך לבצע סבב גלגלים על-
מנת להבטיח ביצועים עקביים ואורך חיי
שירות מרבי של הצמיגים ,מערכת ניטור
לחץ האוויר בצמיגים ) (TPMSחייבת לדעת
מתי מבצעים סבב צמיגים כדי לקבוע איזה
גלגלים מותקנים בחזית ואלה מאחור.
באמצעות מידע זה המערכת יכולה לגלות
ולהזהיר כהלכה מפני לחץ נמוך בגלגלים.
עצות לאיפוס המערכת לניטור לחץ האוויר
בצמיגים ):(TPMS
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למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס לקבלת סיוע.
 .5חובה להתחיל את איפוס המערכת החל
בגלגל השמאלי הקדמי ובכיוון השעון
כמפורט להלן :גלגל שמאלי קדמי
)הגלגל הקדמי בצד הנהג( ,גלגל ימני
קדמי )הגלגל הקדמי בצד הנוסע( ,גלגל
ימני קדמי )הגלגל הקדמי בצד הנוסע(,
גלגל שמאלי אחורי )הגלגל האחורי בצד
הנהג(
 .6הסר את כיפת שסתום הניפוח מהגלגל
השמאלי הקדמי .שחרר לחץ מהגלגל
עד שהצופר משמיע צפירה קצרה.
הערה :צפירה קצרה מאשרת שקוד
הזיהוי של החיישן זוהה על-ידי המודול
עבור גלגל זה .אם נשמעות שתי צפירות
קצרות ,נוהל האיפוס של המערכת כשל
ויש לחזור עליו שוב.
 .7הסר את כיפת שסתום הניפוח מהגלגל
הקדמי הימני .שחרר לחץ מהגלגל עד
שהצופר משמיע צפירה קצרה.
 .8הסר את כיפת שסתום הניפוח מהגלגל
האחורי הימני .שחרר לחץ מהגלגל עד
שהצופר משמיע צפירה קצרה.
 .9הסר את כיפת שסתום הניפוח מהגלגל
האחורי השמאלי .שחרר לחץ מהגלגל
עד שהצופר משמיע צפירה קצרה.
פעולת האיפוס מסתיימת אחרי שמיעת
הצפירה לאישור זיהוי האות של הגלגל
האחרון )הגלגל האחורי בצד הנהג(,
נורית מערכת  TPMSמפסיקה להבהב
ובמרכז ההודעות )אם קיים( מוצגת
הודעה.
 .10סובב את מתג ההתנעה למצב 1
)מנותק( .אם בעקבות סיבוב מתג
ההתנעה למצב ) 1מנותק( נשמעות
שתי צפירות קצרות ,תהליך האיפוס לא
הושלם כהלכה ויש לחזור עליו שוב .אם
לאחר חזרה על הנוהל כולו שוב נשמעות
שתי צפירות קצרות לאחר סיבוב מתג
ההתנעה למצב ) 1מנותק( ,הבא את
רכבך בהקדם האפשרי למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס לבדיקת המערכת.

• כדי להקטין ככל האפשר את ההפרעה
האפשרית מכלי רכב אחרים ,חובה לבצע
את נוהל האיפוס במרחק של מטר אחד
לפחות מכל כלי רכב של חברת פורד העובר
באותו זמן תהליך דומה של נוהל איפוס
המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים.
• אל תמתין יותר משתי ) (2דקות בין
האיפוס של כל אחד מחיישני הגלגלים.
השהיה ממושכת יותר תגרום להפסקת
התהליך ויהיה צורך להתחיל את נוהל
האיפוס מחדש ,עבור כל ארבעת הגלגלים.
• שתי צפירות קצרות של הצופר מציינות
שנוהל האיפוס נפסק ושיש לחזור על
הנוהל.
נוהל איפוס המערכת לניטור לחץ האוויר
בצמיגים )) (TPMSבכלי רכב עם גלגלים
אחוריים בודדים(
אנו ממליצים שתקרא את כל הנוהל לפני
שתיגש לבצעו.
.1

.2
.3
.4

סע במהירות העולה על  35קמ"ש למשך
שתי דקות ולאחר מכן עצור וחנה במקום
בטוח ,בו תוכל להגיע באופן חופשי לכל
ארבעת הגלגלים ולמקור לחץ אוויר
לניפוח הצמיגים.
סובב את מתג ההתנעה למצב 1
)מנותק( והשאר את המפתח במתג
ההתנעה.
סובב את מתג ההתנעה למצב 3
)מחובר( כשהמנוע דומם.
הפעל את מהבהבי החירום והפסק
את פעולתם שלוש פעמים רצופות .יש
להשלים פעולה זו בתוך  10שניות .אם
מצב האיפוס הופעל כהלכה ,הצופר
ישמיע צפירה קצרה אחת ,נורית החיווי
של המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים
) (TPMSתהבהב ומרכז ההודעות יציג
את ההודעה TRAIN LEFT FRONT
 .TIREאם ההודעה אינה מופיעה ,נסה
שוב לבצע את הפעולות ,החל מצעד
 .2אם אחרי מספר ניסיונות של כניסה
למצב האיפוס הצופר אינו צופר ,נורית
החיווי של המערכת לניטור לחץ האוויר
בצמיגים ) (TPMSאינה מהבהבת ומרכז
ההודעות אינו מציג את ההודעה TRAIN
 ,LEFT FRONT TIREמומלץ לפנות
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 .11נפח את כל הצמיגים ללחץ המומלץ,
כפי שמצוין בתווית אישור התאימות
Safety
)Compliance
הבטיחותית
 (Certification Labelהמותקנת באחד
המקומות הבאים :עמוד צירי הדלת,
עמוד בריח הדלת או שפת הדלת הבאה
במגע עם בריח הדלת ,ליד מושב הנהג(,
או בתווית הצמיגים המותקנת על עמוד
 Bאו על שפת דלת הנהג.
נוהל איפוס המערכת לניטור לחץ האוויר
בצמיגים )) (TPMSבכלי רכב עם גלגלים
אחוריים כפולים(

כמפורט להלן :גלגל שמאלי קדמי
)הגלגל הקדמי בצד הנהג( ,גלגל ימני
קדמי )הגלגל הקדמי בצד הנוסע( ,גלגל
ימני קדמי )הגלגל הקדמי בצד הנוסע(,
גלגל שמאלי אחורי )הגלגל האחורי בצד
הנהג(
 .6הסר את כיפת שסתום הניפוח מהגלגל
השמאלי הקדמי .שחרר לחץ מהגלגל
עד שהצופר משמיע צפירה קצרה.
הערה :צפירה קצרה מאשרת שקוד הזיהוי
של החיישן זוהה על-ידי המודול עבור גלגל זה.
אם נשמעות שתי צפירות קצרות ,נוהל האיפוס
של המערכת כשל ויש לחזור עליו שוב.

אנו ממליצים שתקרא את כל הנוהל לפני
שתיגש לבצעו.
.1

.2
.3
.4

.5

 .7הסר את כיפת שסתום הניפוח מהגלגל
הקדמי הימני .שחרר לחץ מהגלגל עד
שהצופר משמיע צפירה קצרה.
 .8הסר את כיפת שסתום הניפוח מהגלגל
האחורי הימני .שחרר לחץ מהגלגל עד
שהצופר משמיע צפירה קצרה.
 .9הסר את כיפת שסתום הניפוח מהגלגל
האחורי הפנימי-ימני .שחרר לחץ
מהגלגל עד שהצופר משמיע צפירה.

סע במהירות העולה על  35קמ"ש למשך
שתי דקות ולאחר מכן עצור וחנה במקום
בטוח ,בו תוכל להגיע באופן חופשי לכל
ארבעת הגלגלים ולמקור לחץ אוויר
לניפוח הצמיגים.
סובב את מתג ההתנעה למצב 1
)מנותק( והשאר את המפתח במתג
ההתנעה.
סובב את מתג ההתנעה למצב 3
)מחובר( כשהמנוע דומם.
הפעל את מהבהבי החירום והפסק
את פעולתם שלוש פעמים רצופות.
יש להשלים פעולה זו בתוך  10שניות.
אם מצב האיפוס הופעל כהלכה,
הצופר ישמיע צפירה קצרה אחת,
נורית החיווי של המערכת לניטור לחץ
האוויר בצמיגים ) (TPMSתהבהב ומרכז
ההודעות יציג את ההודעה TRAIN LEFT
 .FRONT TIREאם ההודעה אינה מופיעה,
נסה שוב לבצע את הפעולות ,החל מצעד
 .2אם אחרי מספר ניסיונות של כניסה
למצב האיפוס הצופר אינו צופר ,נורית
החיווי של המערכת לניטור לחץ האוויר
בצמיגים ) (TPMSאינה מהבהבת ומרכז
ההודעות אינו מציג את ההודעה TRAIN
 ,LEFT FRONT TIREמומלץ לפנות
למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס לקבלת סיוע.
חובה להתחיל את איפוס המערכת החל
בגלגל השמאלי הקדמי ובכיוון השעון

 .10הסר את כיפת שסתום הניפוח מהגלגל
האחורי הקיצוני-שמאלי .שחרר לחץ
מהגלגל עד שהצופר משמיע צפירה.
 .11הסר את כיפת שסתום הניפוח מהגלגל
האחורי הפנימי-שמאלי .שחרר לחץ
מהגלגל עד שהצופר משמיע צפירה
קצרה .פעולת האיפוס מסתיימת אחרי
שמיעת הצפירה לאישור זיהוי האות של
הגלגל האחרון ,נורית המערכת מפסיקה
להבהב ובמרכז ההודעות מוצגת הודעה.
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 .12העבר את מערכת ההצתה למצב
מנותק ) .(OFFאם בעקבות העברת
מערכת ההצתה למצב מנותק )(OFF
נשמעות שתי צפירות קצרות ,תהליך
האיפוס לא הושלם כהלכה ויש לשוב
ולבצע אותו .אם לאחר חזרה על הנוהל
כולו שוב נשמעות שתי צפירות קצרות
לאחר העברת מערכת ההצתה למצב
מנותק ) ,(OFFיש לפנות למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס לקבלת סיוע.

E235807

 .13נפח את כל הצמיגים ללחץ המומלץ,
כפי שמצוין בתווית אישור התאימות
Safety
)Compliance
הבטיחותית
 (Certification Labelהמותקנת באחד
המקומות הבאים :עמוד צירי הדלת,
עמוד בריח הדלת או שפת הדלת הבאה
במגע עם בריח הדלת ,ליד מושב הנהג(,
או בתווית הצמיגים המותקנת על עמוד
 Bאו על שפת דלת הנהג.

המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגי הגרור
היא אמצעי בטיחות נוסף שמאפשר להציג
את לחץ האוויר בצמיגי הגרור בצג המידע.
עיין בנושא מידע כללי )עמוד  .(110בכל
אחד מצמיגי הגרור מותקן חיישן לחץ אוויר.
החיישנים משדרים לרכב מידע ביחס ללחץ
האוויר הנוכחי בצמיגי הגרור.
אם המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגי
הגרור מגלה שלחץ האוויר באחד הצמיגים
נמוך ,מופיעה הודעת התראה בצג המידע.
במסך לחצי האוויר של צמיגי הגרור מסומן
הצמיג שלחץ האוויר שלו נמוך.

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגי
הגרור )אם קיימת(
הערה :ייתכן שיהיה צורך בציוד נוסף ברכב
כדי לתמוך במערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגי
הגרור .לפרטים נוספים פנה למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

התפקיד העיקרי של המערכת לניטור לחץ
האוויר בצמיגי הגרור הוא להתריע בפניך
כשצריך לנפח את צמיגי הגרור .היא יכולה
גם להפיק התראה כאשר פעולתה של
המערכת אינה תקינה .עיין בנושא הודעות
מידע )עמוד .(127

הערה :המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגי
הגרור אינה תחליף לתחזוקה הולמת של
הצמיגים .באחריותך לשמור על לחץ ניפוח
תקין בכל עת.

כשמתקינים גלגל חילוף ארעי או צמיג
חדש

הערה :אם מתקנים ,מחליפים או מסירים
לצורך שירות אחד מצמיגי הגרור ,יש להחליף
את הבורג והשסתום של צמיג הגרור .לפרטים
פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה
מטעם דלק מוטורס.

אם מחליפים אחד מצמיגי הגרור בצמיג
חדש ,או אם מתקינים גלגל חילוף ,מופיעה
הודעת התראה ולחצי הניפוח אינם מוצגים
יותר ביחס לגלגל הזה.
כדי שהמערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגי
הגרור תשוב לפעולה מלאה:
•
•
•
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דאג שהמכלול של הגלגל והצמיג שאירע
בו נזק יתוקן ויותקן מחדש בגרור.
התקן את חיישן לחץ האוויר במכלול
החדש של הגלגל והצמיג.
אפס את המערכת לניטור לחץ האוויר
בצמיגי הגרור.

גלגלים וצמיגים
נוהל איפוס המערכת לניטור לחץ
האוויר בצמיגי הגרור

אם קרה נקר ברכבך והוא מצויד במערכת
ניטור לחץ הניפוח ) ,(TMPSהקפד לתקן את
הגלגל אצל מתקן מומחה ,מומלץ במוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס ,כדי למנוע
נזק לחיישני מערכת  .TPMSראה מערכת
לניטור לחץ האוויר בצמיגים )עמוד .(377
החלף את גלגל החילוף בגלגל רגיל בהקדם
האפשרי .דאג שבמסגרת התיקון של הגלגל
הנקור או החלפתו ,ייבדק החיישן של
מערכת  TPMSאצל מתקן מומחה ,מומלץ
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

הערה :יש לאפס את המערכת לניטור לחץ
האוויר בצמיגים אחרי כל סבב גלגלים ,או
כשמתקינים באחד צמיגי הגרור חיישן לחץ
אוויר חדש.
את המערכת לניטור לחצי האוויר בצמיגי
הגרור אפשר לאפס בעזרת התפריט שבצג
המידע .עיין בנושא מידע כללי )עמוד
 .(110כשמבצעים את נוהל הגדרת הגרור
מאופסת גם המערכת לניטור לחץ האוויר
בצמיגי הגרור.

גלגל/צמיג חילוף ארעי
אזהרה

החלפת גלגל
אזהרות

התעלמות מההנחיות הבאות עלולה
להגביר את הסיכון לאבדן שליטה על
הרכב ולגרום לפציעה או מוות.

השימוש בחומר איטום לצמיגים
עלול לגרום נזק למערכת ניטור לחץ
הניפוח )אם קיימת( ולכן אסור להשתמש בו.
אם עליך להשתמש בחומר איטום ,הקפד
להשתמש בחומר האיטום שבערכה לתיקון
נקר בצמיג המקורית של פורד .במועד תיקון
הגלגל יש להחליף את חיישן מערכת TPMS
ואת שסתום הניפוח אצל מתקן מומחה,
מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

יתכן שרכבך מצויד בגלגל/צמיג חילוף ארעי
אשר מיועד לשימוש זמני בלבד .כאשר נאלצים
להשתמש בגלגל/צמיג חילוף ארעי יש להחליפו
מוקדם ככל האפשר בגלגל/צמיג כביש ―
שהממדים והסוג שלו זהים לאלו של גלגלי
וצמיגי הנסיעה המקוריים שסיפקה חברת פורד.
במקרה שנגרם נזק לגלגל או לצמיג החילוף
הארעי החלף אותו ואל תתקן אותו.
צמיג/גלגל חילוף ארעי מוגדר כצמיג ו/או
גלגל חילוף שונה מבחינת המותג ,הגודל או
המראה מצמיגי וגלגלי הנסיעה של הרכב.
צמיג/גלגל חילוף ארעי נמנה על אחד
משלושת הסוגים הבאים:

אם נגרם נזק לחיישן לחץ האוויר הוא
יפסיק לפעול .ראה מערכת לניטור
לחץ האוויר בצמיגים )עמוד .(377
הערה :אם רכבך מצויד במערכת לניטור לחץ
הניפוח בצמיגים ) ,(TPMSנורית החיווי תאיר
כשגלגל החילוף מותקן ונמצא בשימוש .כדי
שמערכת הניטור תשוב לפעול כרגיל באופן
תקין כל גלגלי הרכב הרגילים חייבים להיות
מצוידים בחיישני לחץ ומותקנים ברכב.

 .1גלגל חילוף קומפקטי/מסוג  :Tציון
הגודל של צמיג חילוף זה מתחיל באות
 Tוייתכן שעל הדופן שלו יופיע הכיתוב
") Temporary Use Onlyלשימוש זמני בלבד"(
 .2גלגל חילוף ארעי בגודל מלא עם
מדבקה על הגלגל :על גלגל חילוף זה
מוטבעת מדבקה ובה מצוין THIS TIRE

אם חשת בנקר בגלגל רכבך במהלך
הנסיעה ,אל תפעיל את הבלמים בכוח רב.
במקום זאת ,הפחת את מהירות הנסיעה
בהדרגה .החזק היטב את גלגל ההגה .הבא
את הרכב בזהירות למקום בטוח בצד הדרך.

AND WHEEL FOR TEMPORARY USE
") ONLYהצמיג והגלגל מיועדים לשימוש
זמני בלבד"(THIS WHEEL AND TIRE .
ASSEMBLY FOR TEMPORARY USE ONLY

)מכלול חישוק וצמיג זה מיועד לשימוש
ארעי בלבד(
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בנסיעה עם גלגל/צמיג חילוף ארעיים מאחד
מהסוגים שצוינו לעיל אסור:

במהלך השימוש בגלגל/צמיג חילוף ארעי
שונה בגודל מלא עלולים להיפגע:
• ההתנהגות ,היציבות וביצועי הבלימה.
• הנוחות והשקט.
• מרווח הגחון והיכולת לחנות ליד
מדרכות.
• היכולת לנסוע בתנאי מזג אוויר חורפיים.
• היכולת לנסוע במזג אוויר גשום.
• היכולת להשתמש בהינע לכל הגלגלים
)אם קיים(.
כוונון פילוס הרכב להעמסת מטען )אם
קיים( .במהלך נסיעה עם גלגל/צמיג חילוף
ארעי שונה בגודל מלא יש להיזהר במיוחד
כאשר:

• לנסוע במהירות העולה על  80קמ"ש.
• לשאת מטען מעבר למשקל המרבי
המצוין בתווית הנתונים.
• לגרור גרור.
• להשתמש בשרשרות שלג בסרן בו
מותקן גלגל/צמיג חילוף ארעי.
• להשתמש ביותר מגלגל/צמיג חילוף
ארעי אחד בעת ובעונה אחת.
• להכניס את הרכב למנהרת רחיצה.
• לנסות לתקן את צמיג החילוף הארעי.
במהלך השימוש בגלגל/צמיג חילוף ארעיים
מאחד מהסוגים שצוינו לעיל באחד הגלגלים
עלולים להיפגע:

• גוררים גרור.
• נוהגים בכלי רכב בעל מרכב קרוואן.
• נוהגים בכלי רכב שנושא מטען על מנשא
הגג )גגון מטען(.
נהג בזהירות במהלך הנסיעה עם גלגל/
צמיג חילוף ארעי שונה בגודל מלא .תקן את
הגלגל הנקור בהקדם האפשרי.

• ההתנהגות ,היציבות וביצועי הבלימה.
• הנוחות והשקט.
• מרווח הגחון והיכולת לחנות ליד
מדרכות.
• היכולת לנסוע בתנאי מזג אוויר חורפיים
• היכולת לנסוע במזג אוויר גשום.
• היכולת להשתמש בהינע לכל הגלגלים
)אם קיים(.
 .3גלגל חילוף ארעי שונה ,בגודל מלא,
ללא מדבקה על הגלגל
בנסיעה עם גלגל/צמיג חילוף ארעי שונה
בגודל מלא אסור:
•
•
•
•

לנסוע במהירות העולה על  113קמ"ש.
להשתמש ביותר מגלגל/צמיג חילוף
ארעי אחד בעת ובעונה אחת.
להכניס את הרכב למנהרת רחיצה.
להשתמש בשרשרות שלג בסרן בו
מותקן גלגל/צמיג חילוף ארעי.
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מידע על אודות גלגל החילוף
גלגל החילוף והכלים הדרושים להחלפת גלגל מאוחסנים במקומות הבאים:
מיקום
מתחת לרכב ,לפני הפגוש האחורי
מוצמד אל הרצפה מאחורי המושב האחורי
ביותר בצד הנוסע.
בתא רגיל :מוצמדים אל הרצפה מאחורי
מושב הנהג

הכלי
גלגל חילוף )טנדרים בלבד(
מגבה
ידית המגבה ,מפתח גלגלים ,מאריך
למפתח גלגלים )רק בדגם עם גלגלים
אחוריים כפולים ) ,((DRWסד )רק בדגם עם
גלגלים אחוריים בודדים ) (SRWהמצוידים
במנוע דיזל(

בדגמי  Super Cabו :Crew Cab-מוצמדים
אל הרצפה מאחורי המושב האחורי בצד
הנהג.

הסרת גלגל החילוף )המותקן בנושא
גלגל בלבד(
לצורך הסרת גלגל החילוף דרושים הכלים
הבאים:

מפתח גלגלים אחד .התקן על הקצה
המרובע של ידית המגבה.

מוט מאריך אחד לידית ושני מאריכים
מיוחדים .להרכבת הכלי ,הצב את הצלע עם
הכפתור מול החור והחלק את החלקים זה
לתוך זה.
לניתוק ,לחץ על הכפתור ושלוף את
החלקים זה מזה.
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 .7השתמש ברצועת החיבור המותקנת )על
פתיל גלגל החילוף( כדי לחבר את קצה
הפתיל אל עצר הכננת לפני ההרמה
למצב מותקן.

נוהל החלפת גלגל
אזהרות
כאשר אחד הגלגלים האחוריים
מוגבה מהקרקע ,תיבת ההילוכים
לא תוכל למנוע לבדה את תנועת הרכב
ואת החלקתו מהמגבה ,גם אם היא במצב P
)חנייה(.

E227181

 .1הכנס את ידית המגבה )עם מאריך אחד(
עד תום מהלכה דרך צינור ההובלה
שבפגוש האחורי .שלב את המפתח
במנעול בלחיצה קלה וסיבוב נגד כיוון
השעון .במהלך סיבוב מכלל ידית המגבה
תחוש בהתנגדות קלה.
 .2סובב את הידית נגד כיוון השעון והורד
את גלגל החילוף עד שניתן להחליק
אותו לאחור והכבל רפוי.
 .3הסר את עצר הגלגל דרך הפתח המרכזי
של הגלגל .אם גלגל החילוף מצויד
בפתיל אבטחה ,בצע את הצעדים
הנוספים הבאים:

כדי למנוע אפשרות של תזוזת
הרכב בזמן החלפת גלגל ודא שבלם
החנייה מופעל היטב ולאחר מכן התקן
סדים לחסימת שני הצדדים של הגלגל
הנמצא באלכסון מול הגלגל אותו אתה רוצה
להחליף )בצד השני של הרכב(.
אסור בהחלט להיכנס אל מתחת
לרכב מוגבה נתמך רק באמצעות
מגבה .רכב המחליק מהמגבה עלול לגרום
פגיעות גופניות חמורות.
אל תבצע החלפת גלגל בצד הרכב
הקרוב לתנועה החולפת .הרחק את
הרכב מהכביש למרחק המאפשר למנוע את
הסכנה של פגיעה על ידי רכב בעת הפעלת
המגבה או החלפת הגלגל.
השתמש תמיד במגבה שסופק כציוד
מקורי עם כלי הרכב שלך .אם עליך
להשתמש במגבה שונה מזה שסופק כציוד
המקורי על הרכב ,ודא שכושר ההרמה של
המגבה עולה על משקל הרכב ,כולל המטען
הנישא עליו או השינויים שבוצעו בו.

E162800

 .4הגבה את גלגל החילוף על קצהו כדי
להגיע אל חיבור ההתקנה של הפתיל.
 .5השתמש במפתח הגלגלים כדי להסיר
את אום החף מפתיל גלגל החילוף.
 .6אם לא מחזירים את הגלגל הנקור או
את גלגל החילוף למקום אחסונו מתחת
למרכב ,הרם את עצר הגלגל כלפי
מעלה למצב ההתקנה.

הערה :אסור להניח לנוסעים להישאר ברכב
המוגבה.
החנה את הרכב במקום ישר ומפולס ,הפעל
את מהבהבי החירום ואת בלם החנייה.
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 .1הכנס את צד האונקל של ידית המגבה
אל המגבה והעזר בידית כדי להחליק את
המגבה אל מתחת לנקודת ההרמה של
הרכב.
 .2מקם את המגבה לפי ההנחיות הבאות:

E142551

.1

.2
.3
.4

הפסק את פעולת המנוע )מתג התנעה
במצב ) 1מנותק/נעול( וחסום בסדים את
הגלגל הנמצא באלכסון וממול לגלגל
אותו אתה מחליף .הערה :ברכב עם
הינע  ,4X4סובב את נועל הטבור הידני
שעל הגלגל למצב .LOCK
הסר את המגבה ,ידית המגבה ,מפתח
גלגלים ואת גלגל החילוף ממקומות
האחסון שלהם.
העזר בקצה מפתח הגלגלים כדי להסיר
את כיסוי הנוי מהגלגל.
הרפה כל אחת מהאומים חצי סיבוב נגד
כיוון השעון ,אך אל תסיר אותן לגמרי
לפני הגבהת הגלגל.

E162802

חזית )(4X2

הערה :כלי רכב בעלי גלגלים אחוריים כפולים:
כדי להגיע לאומי הגלגלים חבר את המוט
המאריך לידית מפתח אומי הגלגלים.
E162803

דגמי  F-250/F-350עם גלגלים
אחוריים בודדים ) (SRWבלבד

חזית ,צד הנהג )(4X4
הערה :ודא שהמגבה נמצא מתחת למקום
השטוח בצד החיצוני של הדיפרנציאל.

E162801
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הגבהת הרכב

E162804

חזית ,צד הנוסע )(4X4

E162811

.1

הערה :בציור מתואר מבט מן הצד האחורי של
הרכב כדי שניתן יהיה לזהות את נקודות הצבת
המגבה .הצב את המגבה מתחת לסרן.

.2
.3

E162805

מאחור
הערה :כדי למנוע נזק לרכב ,הגבה את הרכב
בנקודות המפורטות.

.4
.5
.6
.7
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סובב את ידית המגבה בכיוון השעון
עד שהגלגל מורם לגמרי באוויר לגובה
המאפשר את התקנת הגלגל החלופי.
הסר את אומי הגלגל בעזרת מפתח
הגלגלים.
התקן את גלגל החילוף .ודא שקנה
שסתום הניפוח פונה כלפי חוץ בגלגלים
הקדמיים ובגלגלים האחוריים החיצוניים.
אם עליך להחליף גלגל אחורי פנימי,
קנה השסתום חייב לפנות החוצה.
אם עליך להחליף גלגל אחורי חיצוני,
קנה השסתום שלו חייב לפנות פנימה.
התקן את האומים מחדש ,והדק אותן
עד שהגלגל צמוד לטבור .אל תהדק את
האומים למומנט ההידוק הסופי לפני
הורדת הגלגל אל הקרקע.
הנמך את הגלגל על-ידי סיבוב ידית
המגבה נגד כיוון השעון.
הוצא את המגבה והדק עד הסוף את
אומי הגלגלים לפי הסדר המתואר בציור.
ראה מפרטים טכניים )עמוד .(396
אחסן את הגלגל הנקור .עיין בנושא
אחסנת גלגל חילוף אם הרכב מצויד
בנושא לגלגל החילוף.
אחסן את המגבה ,ידית המגבה ואת
מפתח הגלגלים .ודא שהמגבה מהודק
היטב למקומו כדי שלא ישמיע רעשים
בזמן הנסיעה.

גלגלים וצמיגים
כשמתקינים את צלחת הנוי חובה לוודא
שהתקני האבטחה המותקנים בצד האחורי
של צלחת הנוי מיושרים בדיוק מול החפים/
אומים .התקני האבטחה תוכננו כך שיתאימו
להתקנה על החפים/אומים ולהשתלב על
האוגן של אום החף.

 .8הוצא את סדי חסימת הגלגלים.
1
6

7

4

3

5

8
2

E161441

סדר הידוק גלגל בעל  8אומים.
1

10
E162821

3

8

אם מציבים את צלחת הנוי כך שהתקני
האבטחה ממוקמים בין החפים/אומים,
צלחת הנוי אינה מותקנת כהלכה .מצב
התקנה זה עלול להיראות חזק ותקין אבל
הוא אינו יכול לאבטח כהלכה את צלחת
הנוי אל הגלגל .צלחות נוי שהותקנו באופן
זה יפלו מהגלגל או ישתחררו ברגע שיופעל
עליהם כוח מזערי או מכה.

5

6
7

4
9

2

E169375

סדר הידוק גלגל בעל  10אומים.

דגמי  F-350עם גלגל אחורי כפולF-450 ,
וF-550 -

E162820

E162812
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 .1התאם את הקצה בעל החריץ של ידית
המגבה על שסתום השחרור והזז את
המגבה בעזרת הידית אל מתחת לרכב.
ודא שהשסתום סגור על-ידי סיבובו
בכיוון השעון.
 .2הצב את המגבה לפי ההנחיות הבאות:

E162815

חזית ,צד הנוסע ) F-350 :(4x4עם גלגל
אחורי כפול
הערה :בציור מתואר מבט מן הצד האחורי של
הרכב כדי שניתן יהיה לזהות את נקודות הצבת
המגבה.
הערה :הצב את המגבה מתחת לסרן ובצד
הפנימי ביחס לזרוע הרדיוס של המתלה כך
שהמגבה אינו נוגע בזרוע הרדיוס.

E162813

חזית ) F-350 :(4X2עם גלגל אחורי כפול.
הערה :הצב את המגבה ממש מתחת לזרוע
המתלה.

E162816

חזיתF-450/F-550 :
E162814

חזית ,צד הנהג ) F-350 :(4X4עם גלגל אחורי
כפול.
הערה :ודא שהמגבה נמצא מתחת למקום
השטוח בצד החיצוני של הדיפרנציאל.
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 .2הנע את ידית המגבה בתנועה אנכית
מעלה-מטה והגבה את הרכב עד
שהגלגל יתרומם ויתרחק מן הקרקע.
הערה :מגבהים הידראוליים מצוידים בשסתום
שחרור לחץ שמונע הרמה כאשר העומס עולה
על הערך הנקוב של המגבה.
.3
.4
E162817

מאחור F-350 :עם גלגל אחורי כפול.

.5

E162818

.6

מאחורF-450/F-550 :

הגבהת הרכב
.7
.8

.9
E162819

 .1הכנס את
המשאבה.

ידית

המגבה

לחיבור
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הסר את אומי הגלגל בעזרת מפתח
הגלגלים.
התקן את גלגל החילוף .ודא שקנה
שסתום הניפוח פונה כלפי חוץ בגלגלים
הקדמיים ובגלגלים האחוריים הפנימיים.
אם עליך להחליף גלגל אחורי חיצוני,
קנה השסתום חייב לפנות פנימה.
התקן את האומים מחדש ,והדק אותן
עד שהגלגל צמוד לטבור .אל תהדק את
האומים למומנט ההידוק הסופי לפני
הורדת הגלגל אל הקרקע.
הורד את הגלגל לאט אל הקרקע
באמצעות סיבוב שסתום השחרור נגד
כיוון השעון .פתיחה אטית של השסתום
תבטיח ירידה מבוקרת של הגלגל אל
הקרקע.
הוצא את המגבה והדק עד הסוף את
אומי הגלגלים לפי הסדר המתואר בציור.
עיין בנושא מפרטים טכניים )עמוד
.(396
אחסן את הגלגל הנקור .עיין בנושא
אחסנת גלגל חילוף אם הרכב מצויד
בנושא לגלגל החילוף.
אחסן את המגבה ,ידית המגבה ואת
מפתח הגלגלים .ודא שהמגבה מהודק
היטב למקומו כדי שלא ישמיע רעשים
בזמן הנסיעה.
הוצא את סדי חסימת הגלגלים.

גלגלים וצמיגים
1
6

7

4

3

5

E162823

8
2

 .2החזק את אביזר הנוי כך שכל תפסי
ההצמדה יושבים על אוגן אומי החפים.

E161441

סדר הידוק גלגל בעל  8אומים.
1

10

A

3

8

D

5

6

C
B

7

4

E162824

9

2

E169375

 .3השתמש בידך ובפטיש גומי כדי לחבוט
בעדינות על אביזר הנוי בצורה צולבת.
צריך ליצור מרווח שווה בין אביזר הנוי
לבין הגלגל.
 .4הקפד להתקין את כל התפסים על
האומים מעבר לאוגנים כך שנוצר מרווח
שווה מסביב ,ותפסי האבטחה יושבים
היטב.

סדר הידוק גלגל בעל  10אומים.
התקנת אבזרי נוי בגלגלים אחוריים
כפולים

B

A
E162822

 .1יישר את אביזר הנוי מול אומי החפים.
 Aהוא תפס ו B-הוא האוגן.
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E162825

E162800

.3

.4

.5

E162826

אחסון הגלגל הנקור/גלגל החילוף
הערה :התעלמות מההנחיות לאחסון גלגל
החילוף עלולה לגרום לכשל של הכבל או
לאבדן גלגל החילוף.
הערה :אם אתה מאחסן צמיג המחייב חיבור
מחדש אל הרכב באמצעות פתיל אבטחה ,בצע
קודם צעדים אלה ולאחר מכן המשך בצעדים
המפורטים אחריהם.
 .1הצב את הגלגל על קצהו כששסתום
הניפוח פונה לכיוון חזית הרכב.
 .2התקן את הפתיל דרך חורי הברגים
של הגלגל וחבר את אום החף בעזרת
מפתח הגלגלים.

.6
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הנח את הגלגל על הקרקע מתחת
לרכב כששסתום ניפוח האוויר פונה
בכיוון שצוין בהוראות החלפת הגלגל,
הנמצאות ביחד עם המגבה והכלים.
החלק מעט את הגלגל מתחת לרכב.
התקן את לוחית העצר והעבר אותה
דרך מרכז הגלגל .משוך את הכבל כדי
ליישר את כל הרכיבים בקצה הכבל.
סובב את ידית המגבה בכיוון השעון
עד שהגלגל יתרומם למצב האחסון
שלו מתחת לרכב .כשהגלגל יוגבה עד
תום מהלכו ויהודק בהידוק מרבי ,יגבר
המאמץ הנדרש לסיבוב ידית המגבה
בצורה משמעותית ומנשא גלגל החילוף
ישמיע נקישות או יחליק .הדק ככל
יכולתך ,ואם ניתן ― עד לנקודה בה
נשמעות נקישות או המנשא מחליק.
אל חשש ― מנשא גלגל החילוף מתוכנן
באופן שמונע הידוק יתר.
אם מנשא גלגל החילוף משמיע נקישות
או מחליק כבר עם הפעלת מאמץ קטן,
פנה בהזדמנות ראשונה למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק
מוטורס לקבלת סיוע.
ודא שהגלגל מונח במסגרת בצורה ישרה
ומהודק כהלכה .נסה לדחוף ,למשוך
ולסובב אותו וודא שהוא אינו נע .במידת
הצורך הרפה את ההידוק ושוב והדק.
אחסון לקוי של גלגל החילוף עלול לגרום
לכשל של הכבל ולאבדן הצמיג.

גלגלים וצמיגים
 .7בכל ניפוח של גלגל החילוף )מדי שישה
חודשים ,על-פי מדריך הטיפולים
התקופתיים( ,או בכל פעם שגלגל החילוף
מוסר לצורך טיפול ברכיבים אחרים ,חזור
על נוהל בדיקת ההידוק.

 .8אם הסרת את מנעול גלגל החילוף )אם
קיים( שוב ונעל אותו לצינור בעזרת
המפתח של מנעול גלגל החילוף )אם
קיים( וידית המגבה.

מפרטים טכניים
מפרט מומנט ההידוק של אומי הגלגלים
אזהרה
הקפד להסיר לכלוך או חומרים זרים ממשטחי ההרכבה של הגלגל ,מהמשטח של טבור
בלם הגלגל ,בלם התוף או הדיסק ומהרוטור שבא במגע עם הגלגל .ודא שהמהדקים
שמצמידים את הרוטור לטבור מאובטחים ואינם מפריעים לחיבור הגלגל .התקנת גלגלים
ללא מגע מושלם של מתכת במתכת עלולה לגרום לשחרור של אומי הגלגל ,להתנתקות של
הגלגל במהלך הנסיעה ולאבדן השליטה על הרכב.
מידת הבורג

ניוטון-מטר

M14 x 1.5
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* מפרטי ההידוק מיועדים לתבריגי אומים וברגים נקיים ולא חלודים .מומלץ להשתמש אך ורק
בחלקים מקוריים ,המומלצים על-ידי חברת פורד או בחלקים בעלי מפרט זהה.
בכלי רכב בעלי גלגלים בודדים על הסרן האחורי ,הדק את אומי הגלגל למומנט ההידוק הדרוש
 800ק"מ אחרי כל החלפת גלגל או בכל פעם שמרפים את הידוק אומי הגלגלים )ביצוע סבב
גלגלים ,החלפת גלגל נקור ,הסרת גלגלים וכו'(.
ברכב חדש ,או ברכב שהידוק אומי גלגליו שוחרר מסיבה כלשהי )ביצוע סבב גלגלים ,החלפת
גלגל נקור ,הסרת גלגלים וכו'( ,המצויד בצמדי גלגלים על הסרן האחורי ,בצע הידוק חוזר של
אומי הגלגלים למומנט ההידוק הדרוש אחרי נסיעה של  160ק"מ ראשונים ופעם נוספת אחרי
 800ק"מ.
חשוב להקפיד על נוהל התקנת הגלגל ועל נוהל הידוק אומי החפים.
בכל אומי הגלגל השטוחות המורכבות משני חלקים ,ישם שמן מנוע בין הדיסקית השטוחה
והאום .אל תיישם שמן מנוע בתבריגים של אומי הגלגלים או בורגי הגלגלים.

E161443
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גלגלים וצמיגים

E145950

 Aקדח מוביל של הגלגל
לפני התקנת הגלגל עליך לבדוק את הקדח
המוביל המרכזי ,הממרכז את הגלגל ואת
משטח ההתקנה .הסר את כל חלקיקי
החלודה והלכלוך הרפויים.
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קיבולות ומפרטים
נתוני המנוע  -מנוע  6.2ליטר
מנוע

מנוע
סמ"ק

6.2L V8

6,194

דלק דרוש

מינימום  87אוקטן

סדר הצתה

1-5-4-8-6-3-7-2

מערכת הצתה

סלילי הצתה על המצתים

מרווח המצת

 1.04-1.20מ"מ ) 0.041-0.047אינץ'(

יחס דחיסה

9.8:1

ניתוב רצועת ההנעה

E163761

נתוני המנוע  -מנוע  6.8ליטר
מנוע

מנוע
סמ"ק

6.8L V10

6,768

דלק דרוש

מינימום  87אוקטן

סדר הצתה

1-6-5-10-2-7-3-8-4-9

מערכת הצתה

סלילי הצתה על המצתים

מרווח המצת

 1.00 - 1.10מ"מ ) 0.039 - 0.043אינץ'(

יחס דחיסה

9.2:1
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קיבולות ומפרטים
ניתוב רצועת ההנעה
מנוע  6.8ליטר עם מיזוג אוויר

מנוע  6.8ליטר ללא מיזוג אוויר
g

E163763
E163762

נתוני המנוע  -מנוע דיזל  6.7ליטר
ניתוב רצועת ההנעה
מנוע דיזל

מנוע
סמ"ק

6.7L

6,651

מינימום  87אוקטן

סולר דל גופרית עד B20

סדר הצתה

1-3-7-2-6-5-4-8

יחס דחיסה

16.2:1

עם אלטרנטור יחיד

עם זוג אלטרנטורים

E224819

E224820
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קיבולות ומפרטים
מספרי פריט של מוטורקרפט  -מנוע  6.2ליטר
מספרי פריט של מוטורקרפט

פריט
קרב מסנן אוויר

FA-1883

מסנן שמן מנוע

FL-820-S

מצבר )(XL

BXT-65-650

מצבר )כולם למעט (XL

BXT-65-750

מצתים  -אלקטרודות פלטינה
להב מגב השמשה הקדמית
נוזל תיבת הילוכים
מסנן האוויר של תא הנהג

SP-526
WW-2242
FT-187
FP-79

לביצוע הטיפולים במסגרת תכנית התחזוקה ,אנו ממליצים להשתמש בחלקי חילוף מקוריים.
חלקים אלה עומדים במפרטי חברת פורד ותוכננו במיוחד לרכב שלך .השימוש בחלקים
אחרים עלול לפגוע בביצועי הרכב ,בפליטת המזהמים שלו ובאורך חיי השירות שלו .ייתכן אף
שהאחריות על רכבך לא תכסה נזקים שמקורם בשימוש בחלקים שאינם מקוריים.
אם לא ניתן להשיג מסנן שמן של  ,Motorcraftהשתמש במסנן שמן העומד בדרישות מפרט
.SAE/USCAR-36
לצורך החלפת המצתים ,פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס .יש
להחליף את המצתים במועדים המומלצים .עיין בנושא טיפולים תקופתיים )עמוד .(542
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קיבולות ומפרטים
מספרי פריט של מוטורקרפט  -מנוע  6.8ליטר
מספרי פריט של מוטורקרפט

פריט
קרב מסנן אוויר

FA-1883

מסנן שמן מנוע

FL-820-S

מצבר )(XL

BXT-65-650

מצבר )כולם למעט (XL

BXT-65-750

מצתים  -אלקטרודות פלטינה
להב מגב השמשה הקדמית
מסנן האוויר של תא הנהג

SP-509
WW-2242
FP-79

לביצוע הטיפולים במסגרת תכנית התחזוקה ,אנו ממליצים להשתמש בחלקי חילוף מקוריים.
חלקים אלה עומדים במפרטי חברת פורד ותוכננו במיוחד לרכב שלך .השימוש בחלקים
אחרים עלול לפגוע בביצועי הרכב ,בפליטת המזהמים שלו ובאורך חיי השירות שלו .ייתכן אף
שהאחריות על רכבך לא תכסה נזקים שמקורם בשימוש בחלקים שאינם מקוריים.
אם לא ניתן להשיג מסנן שמן של  ,Motorcraftהשתמש במסנן שמן העומד בדרישות מפרט
.SAE/USCAR-36
לצורך החלפת המצתים ,פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס .יש
להחליף את המצתים במועדים המומלצים .עיין בנושא טיפולים תקופתיים )עמוד .(542
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קיבולות ומפרטים
מספרי פריט של מוטורקרפט  -מנוע דיזל  6.7ליטר
מספרי פריט של מוטורקרפט

פריט
מסנן שמן מנוע

FL-2051S

מסנן קדם

FA-1909

מסנן אוויר

FA-1902

מסנן דלק

FG-1147

מצבר )שניים(

BXT-65-750

להב מגב השמשה הקדמית
מסנן האוויר של תא הנהג
נוזל תיבת הילוכים

WW-2242
FP-79
FT-187

לביצוע הטיפולים במסגרת תכנית התחזוקה ,אנו ממליצים להשתמש בחלקי חילוף מקוריים.
חלקים אלה עומדים במפרטי חברת פורד ותוכננו במיוחד לרכב שלך .השימוש בחלקים
אחרים עלול לפגוע בביצועי הרכב ,בפליטת המזהמים שלו ובאורך חיי השירות שלו .ייתכן אף
שהאחריות על רכבך לא תכסה נזקים שמקורם בשימוש בחלקים שאינם מקוריים.
אם לא ניתן להשיג מסנן שמן של  ,Motorcraftהשתמש במסנן שמן העומד בדרישות מפרט
.SAE/USCAR-36

402

קיבולות ומפרטים
מספר זיהוי הרכב )(VIN
מספר זיהוי הרכב כתוב על תווית מתכת
הנמצאת על לוח המכשירים בצד הנהג.

E142477

A
B
C
D
E
F

E142476

)הסימון
הרכב(.

XXXX

G

בציור מתייחס למספר זיהוי

H

מספר הזיהוי של הרכב ) (VINכולל את
המידע המפורט להלן:
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מספר זיהוי עולמי של היצרן
מערכת בלמים/GVWR/התקני ריסון
ומיקומם
הדגם ,הסדרה וסוג המרכב
סוג המנוע
ספרת ביקורת
שנת הדגם
מפעל ההרכבה
מספר סידורי

קיבולות ומפרטים
הסבר קוד תיבת ההילוכים

תווית אישור הרכב

E167469
E167814

התקנות של המנהל הלאומי לבטיחות בדרכים
מחייבות שתווית האישור לעמידה בדרישות קוד תיבת ההילוכים מופיע על תווית האישור
הבטיחות תוצמד אל הרכב וכן מתארות היכן של הרכב .בטבלה שלהלן מפורטים סוגי
תווית אישור העמידה בדרישות הבטיחות תיבות ההילוכים.
יכולה להיות ממוקמת .תווית אישור העמידה
בדרישות הבטיחות תהיה מותקנת על העמוד
שעליו מותקן ציר הדלת ,או על עמוד תפס
הנעילה ,או על שפת הדלת ,הנפגשת עם
עמוד תפס הדלת שליד מושב הנהג.
תיאור
תיבת הילוכים אוטומטית שישה הילוכים 6R140
תיבת הילוכים אוטומטית שישה הילוכים 6R100
תיבת הילוכים אוטומטית שישה הילוכים 6R140W
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קוד
P
S
W

קיבולות ומפרטים
קיבולות ומפרטים  6.2 -ליטר
קיבולות

אזהרה
מערכת הקרר של מיזוג האוויר מכילה קרר בלחץ גבוה .הטיפול במערכת הקרר של
מיזוג האוויר חייב להתבצע רק על-ידי עובדים מוסמכים .פתיחת מערכת הקרר של
מיזוג האוויר עלולה לגרום לפגיעה גופנית.
הפריט

קיבולת

שמן מנוע )כולל מסנן שמן(

 6.6ליטר

נוזל קירור המנוע

 20.2ליטר
בין הסימונים  MIN/MAXעל מיכל נוזל
הבלמים

נוזל בלמים

 2.6ליטר

סרן קדמי
סרן אחורי  10.5אינץ' )(E-Locker

 3.3-3.1ליטר

סרן אחורי  10.5אינץ' )לא (E-Locker

 3.4-3.3ליטר

סרן אחורי Dana M275

 3.63ליטר

סרן אחורי Dana M300

 4.26ליטר

נוזל תיבת הילוכים אוטומטית )(6R100

 15.8ליטר**

נוזל תיבת הילוכים אוטומטית )(6R140

 16.5ליטר**
 1.8ליטר

נוזל תיבת העברה

מלא לפי הצורך

נוזל השטיפה של השמשה הקדמית
מיכל דלק )רכב לא מושלם ,מיקום מרכזי(

 100.3ליטר

מיכל דלק )כל הגרסאות מלבד רוחק סרנים
 4,470מ"מ ורכב לא מושלם(

 128.7ליטר

מיכל דלק )גרסת רוחק סרנים  4,470מ"מ(

 181.7ליטר

מיכל דלק )רכב לא מושלם ,מיקום אחרי הסרן(

 151.4ליטר
 0.77ק"ג

קרר מערכת מיזוג האוויר

 120מיליליטר

שמן מדחס קרר מערכת מיזוג האוויר

* עבור מילוי מלא של סרני פורד בעלי החלקה מוגבלת הוסף  260מיליליטר של Additive
 Friction Modifier XL-3או חומר שווה ערך העומד בדרישות מפרט פורד .EST-M2C118-A

** קיבולת מקורבת של מערכת במצב יבש .הכמות בפועל עשויה להשתנות במהלך שינויי
הנוזל.
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קיבולות ומפרטים
מפרטים
חומרים
סוג

שם
:שמן מנוע מומלץ

WSS-M2C946-A

Motorcraft® SAE 5W-30 Premium Synthetic Blend Motor Oil
XO-5W30-QSP

:שמן מנוע אופציונאלי

WSS-M2C946-A

Motorcraft® SAE 5W-30 Full Synthetic Motor Oil
XO-5W30-QFS

:נוזל קירור מנוע מומלץ

WSS-M97B44-D2

Motorcraft® Orange Antifreeze/Coolant Prediluted
VC-3DIL-B

:נוזל בלמים מומלץ

WSS-M6C65-A2

Motorcraft® DOT 4 Low Viscosity (LV) High Performance
Motor Vehicle Brake Fluid
PM-20

:נוזל סרן קדמי מומלץ

WSP-M2C197-A

Motorcraft® SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant
XY-80W90-QL
WSS-M2C942-A

לא/E-Locker) (' אינץ10.5 נוזל סרן אחורי מומלץ )סרן אחורי
:(E-Locker

Motorcraft® SAE 75W-85 Premium Synthetic Hypoid Gear
Lubricant
XY-80W90-QL
WSL-M2C192-A

:(Dana M275) נוזל סרן אחורי מומלץ
Motorcraft® SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lubricant
XY-75W140-QL

WSP-M2C197-A

:(Dana M300) נוזל סרן אחורי מומלץ
Motorcraft® SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant
XY-80W90-QL
:תוסף משפר חיכוך מומלץ

EST-M2C118-A

Motorcraft® Additive Friction Modifier
XL-3
WSS-M2C938-A
MERCON LV

:נוזל תיבת הילוכים אוטומטית מומלץ

Motorcraft® MERCON LV Automatic Transmission Fluid
XT-10-QLVC

:נוזל תיבת העברה מומלץ

WSS-M2C938-A
MERCON LV

Motorcraft® Transfer Case Fluid
XT-10-QLVC
406

קיבולות ומפרטים
:נוזל הגה כוח מומלץ

WSS-M2C938-A
MERCON LV

Motorcraft® MERCON LV
XT-10-QLVC

:מסב כוש מומלץ

WSS-M2C192-A

High Temperature 4x4 Front Axle and Wheel Bearing Grease
XG-11
WSS-M14P19-A

:נוזל השטיפה של השמשה הקדמית מומלץ

Motorcraft® Premium Windshield Wash Concentrate with
Bitterant
ZC-32-B2

:קרר מערכת מיזוג האוויר מומלץ

WSH-M17B19-A

Motorcraft® R-134a Refrigerant
YN-19
WSH-M1C231-B

:שמן מדחס קרר מערכת מיזוג האוויר מומלץ

Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil
YN-12-D
ESB-M1C93-B

:שימושית מומלצת-משחת סיכה רב
( )תרסיסMotorcraft® Multi-Purpose Grease
XL-5-A

--

:צילינדרי מנעולים מומלצים
שמן חודר ולסיכת מנעולים
XL-1

WSD-M1C227-A

 מחברים וצירים של בלם החנייה,משחת סיכה עבור תיבת ההילוכים
:ודוושת הבלם מומלצים
Premium Long-Life Grease Motorcraft®
XG-1-E
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קיבולות ומפרטים
שימוש בשמנים ונוזלים שאינם תואמים
לדרישות המפרט ודירוג הצמיגות הנקובות
לעיל עלול לגרום לתופעות הבאות:

שמן הנושא סמל זה תואם לדרישות ILSAC
ביחס לסטנדרטי הביצועים המחייבים כיום
של המנוע ,מערכת הפליטה וצריכת הדלק.

• נזק לרכיבים שלא יהיה מכוסה במסגרת
האחריות.
• הארכת משך ההתנעה של המנוע.
• הגדלת רמת המזהמים בגזי הפליטה.
• הפחתת ביצועי המנוע.
• ירידה ברמת החיסכון בדלק.
• פגיעה בביצועי הבלימה.
אנו ממליצים להשתמש בשמן מנוע של
 Motorcraftעבור רכבך .אם שמן של
 Motorcraftאינו זמין ,אפשר גם להשתמש
בשמן מנוע בעל דרגת הצמיגות המתאימה,
אשר עומד בדרישות  API SNובעל סמל
זיהוי  APIהמאשר את התאמתו למנועי
בנזין .אסור להשתמש בשמני  API SNאלא
אם על התווית שלהם מופיע גם סמל זיהוי
.API

אין להשתמש בתוספים לשמן המנוע מפני
שהם מיותרים ועלולים לגרום למנוע נזק
שאינו מכוסה באחריות המוענקת לרכב.
הערה :פורד ממליצה להשתמש בנוזל בלמים
מסוג High (LV) DOT 4 Low Viscosity
 Performance Brake Fluidאו שווה ערך,
העומד בדרישות  .WSS-M6C65-A2שימוש
בכל נוזל אחר מלבד הנוזל המומלץ עלול
לגרום לפגיעה בביצועי הבלימה ולאי-עמידה
בתקנים של פורד .שמור את נוזל הבלמים
בסביבה נקייה ויבשה .זיהום בלכלוך ,במים,
במוצרי נפט או בחומרים אחרים עלול לגרום
לתקלה או כשל של הבלמים.
הערה :מומלץ להשתמש אך ורק בנוזל תיבת
הילוכים  MERCON® LVבתיבות הילוכים
אוטומטיות המחייבות שימוש בMERCON®-
 .LVשימוש בנוזל תיבת הילוכים שונה מהנוזל
המומלץ עלול לגרום נזק לתיבת ההילוכים.

E142732

קיבולות ומפרטים  6.8 -ליטר
קיבולות

אזהרה
מערכת הקרר של מיזוג האוויר מכילה קרר בלחץ גבוה .הטיפול במערכת הקרר של
מיזוג האוויר חייב להתבצע רק על-ידי עובדים מוסמכים .פתיחת מערכת הקרר של
מיזוג האוויר עלולה לגרום לפגיעה גופנית.
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קיבולות ומפרטים
הפריט

קיבולת

שמן מנוע )כולל מסנן שמן(

 6.6ליטר

נוזל קירור המנוע

 25.3ליטר

1

בין הסימונים  MIN/MAXעל מיכל נוזל
הבלמים

נוזל בלמים

 2.6ליטר

סרן קדמי
סרן אחורי  10.5אינץ' )(E-Locker

 3.3-3.1ליטר

סרן אחורי  10.5אינץ' )לא (E-Locker

 3.4-3.3ליטר
 3.63ליטר

סרן אחורי Dana M275
סרן אחורי Dana M300

 4.26ליטר

נוזל תיבת הילוכים אוטומטית

 16.5ליטר

2
3

 1.8ליטר

נוזל תיבת העברה

מלא לפי הצורך

נוזל השטיפה של השמשה הקדמית
מיכל דלק )רכב לא מושלם ,מיקום מרכזי(

 100.3ליטר

מיכל דלק )רכב לא מושלם ,מיקום אחרי הסרן(

 151.4ליטר
 0.77ק"ג

קרר מערכת מיזוג האוויר

 120מיליליטר

שמן מדחס קרר מערכת מיזוג האוויר
 1בדוק על מכסה המיכל שמדובר בשמן הנכון.

 2עבור מילוי מלא של סרני פורד בעלי החלקה מוגבלת הוסף  260מיליליטר של Additive
 Friction Modifier XL-3או חומר שווה ערך העומד בדרישות מפרט פורד .EST-M2C118-A

 3קיבולת מקורבת של מערכת במצב יבש .הכמות בפועל עשויה להשתנות במהלך שינויי
הנוזל.

409

קיבולות ומפרטים
מפרטים
חומרים
סוג

שם
:שמן מנוע מומלץ

1

WSS-M2C945-A

Motorcraft® SAE 5W-20 Premium Synthetic Blend Motor Oil
XO-5W20-QSP
1

:שמן מנוע אופציונאלי

WSS-M2C945-A

Motorcraft® SAE 5W-20 Full Synthetic Motor Oil
XO-5W20-QFS

:שמן מנוע מומלץ

1

WSS-M2C946-A

Motorcraft® SAE 5W-30 Premium Synthetic Blend Motor Oil
XO-5W30-QSP

:שמן מנוע אופציונאלי

1

WSS-M2C946-A

Motorcraft® SAE 5W-30 Full Synthetic Motor Oil
XO-5W30-QFS

:נוזל קירור המנוע מומלץ

WSS-M97B44-D2

Motorcraft® Orange Prediluted Antifreeze/Coolant
VC-3DIL-B

:נוזל בלמים מומלץ

WSS-M6C65-A2

Motorcraft® DOT 4 Low Viscosity (LV) High Performance
Motor Vehicle Brake Fluid
PM-20

:נוזל סרן קדמי מומלץ

WSP-M2C197-A

Motorcraft® SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant
XY-80W90-QL
WSS-M2C942-A

לא/E-Locker) (' אינץ10.5 נוזל סרן אחורי מומלץ )סרן אחורי
:(E-Locker

Motorcraft® SAE 75W-85 Premium Synthetic Hypoid Gear
Lubricant
XY-80W90-QL
WSL-M2C192-A

:(Dana M275) נוזל סרן אחורי מומלץ
Motorcraft® SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lubricant
XY-75W140-QL

WSP-M2C197-A

:(Dana M300) נוזל סרן אחורי מומלץ
Motorcraft® SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant
XY-80W90-QL
:תוסף משפר חיכוך מומלץ

EST-M2C118-A

Motorcraft® Additive Friction Modifier
XL-3
410

קיבולות ומפרטים
WSS-M2C938-A
MERCON LV

:נוזל תיבת הילוכים אוטומטית מומלץ

Motorcraft® MERCON LV Automatic Transmission Fluid
XT-10-QLVC

:נוזל תיבת העברה מומלץ

WSS-M2C938-A
MERCON LV

Motorcraft® Transfer Case Fluid
XT-10-QLVC

:נוזל הגה כוח מומלץ

WSS-M2C938-A
MERCON LV

Motorcraft® MERCON LV
XT-10-QLVC

:מסב כוש מומלץ

WSS-M2C192-A

High Temperature 4x4 Front Axle and Wheel Bearing Grease
XG-11
WSB-M8B16-A2

:נוזל השטיפה של השמשה הקדמית מומלץ

Motorcraft® Premium Windshield Wash Concentrate with
Bitterant
ZC-32-B2

:קרר מערכת מיזוג האוויר מומלץ

WSH-M17B19-A

Motorcraft® R-134a Refrigerant
YN-19
WSH-M1C231-B

:שמן מדחס קרר מערכת מיזוג האוויר מומלץ

Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil
YN-12-D
ESB-M1C93-B

:שימושית מומלצת-משחת סיכה רב
( )תרסיסMotorcraft® Multi-Purpose Grease
XL-5-A

--

:צילינדרי מנעולים מומלצים
שמן חודר ולסיכת מנעולים

WSD-M1C227-A

 מחברים וצירים של בלם החנייה,משחת סיכה עבור תיבת ההילוכים
:ודוושת הבלם מומלצים

XL-1

Premium Long-Life Grease Motorcraft®
XG-1-E
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קיבולות ומפרטים
שימוש בשמנים ונוזלים שאינם תואמים
לדרישות המפרט ודירוג הצמיגות הנקובות
לעיל עלול לגרום לתופעות הבאות:

שמן הנושא סמל זה תואם לדרישות ILSAC
ביחס לסטנדרטי הביצועים המחייבים כיום
של המנוע ,מערכת הפליטה וצריכת הדלק.

• נזק לרכיבים שלא יהיה מכוסה במסגרת
האחריות.
• הארכת משך ההתנעה של המנוע.
• הגדלת רמת המזהמים בגזי הפליטה.
• הפחתת ביצועי המנוע.
• ירידה ברמת החיסכון בדלק.
• פגיעה בביצועי הבלימה.
אנו ממליצים להשתמש בשמן מנוע של
 Motorcraftעבור רכבך .אם שמן של
 Motorcraftאינו זמין ,אפשר גם להשתמש
בשמן מנוע בעל דרגת הצמיגות המתאימה,
אשר עומד בדרישות  API SNובעל סמל
זיהוי  APIהמאשר את התאמתו למנועי
בנזין .אסור להשתמש בשמני  API SNאלא
אם על התווית שלהם מופיע גם סמל זיהוי
.API

אין להשתמש בתוספים לשמן המנוע מפני
שהם מיותרים ועלולים לגרום למנוע נזק
שאינו מכוסה באחריות המוענקת לרכב.
הערה :פורד ממליצה להשתמש בנוזל בלמים
מסוג High (LV) DOT 4 Low Viscosity
 Performance Brake Fluidאו שווה ערך,
העומד בדרישות  .WSS-M6C65-A2שימוש
בכל נוזל אחר מלבד הנוזל המומלץ עלול
לגרום לפגיעה בביצועי הבלימה ולאי-עמידה
בתקנים של פורד .שמור את נוזל הבלמים
בסביבה נקייה ויבשה .זיהום בלכלוך ,במים,
במוצרי נפט או בחומרים אחרים עלול לגרום
לתקלה או כשל של הבלמים.
הערה :מומלץ להשתמש אך ורק בנוזל תיבת
הילוכים  MERCON LVבתיבות הילוכים
אוטומטיות המחייבות שימוש בMERCON-
 .LVשימוש בנוזל תיבת הילוכים שונה מהנוזל
המומלץ עלול לגרום נזק לתיבת ההילוכים.

E142732
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קיבולות ומפרטים
קיבולות ומפרטים  6.7 -ליטר דיזל
קיבולות

אזהרה
מערכת הקרר של מיזוג האוויר מכילה קרר בלחץ גבוה .הטיפול במערכת הקרר של
מיזוג האוויר חייב להתבצע רק על-ידי עובדים מוסמכים .פתיחת מערכת הקרר של
מיזוג האוויר עלולה לגרום לפגיעה גופנית.
קיבולת

הפריט
שמן מנוע )כולל מסנן שמן(

 14.2ליטר

נוזל קירור של המנוע )מערכת קירור ראשונית של
הטמפרטורה הגבוהה(

 33.2ליטר

תוסף לנוזל קירור של המנוע )מערכת קירור ראשונית
של הטמפרטורה הגבוהה(

 1.4ליטר

נוזל קירור של המנוע )מערכת קירור משנית(

 14.3ליטר

תוסף לנוזל קירור של המנוע )מערכת קירור משנית(
נוזל בלמים

1

2

1

 473מיליליטר

2

בין הסימונים  MIN/MAXעל מיכל
נוזל הבלמים
 2.6ליטר

סרן קדמי
סרן אחורי  10.5אינץ' )(E-Locker

 3.3-3.1ליטר

סרן אחורי  10.5אינץ' )לא (E-Locker

 3.4-3.3ליטר

סרן אחורי Dana M275

 3.63ליטר

סרן אחורי Dana M300

 4.26ליטר

נוזל תיבת הילוכים אוטומטית

 16.5ליטר

3

4,5

 1.8ליטר

נוזל תיבת העברה

מלא לפי הצורך

נוזל השטיפה של השמשה הקדמית
מיכל דלק )רוחק סרנים  3,607ו 3,759-מ"מ ,מיקום
מרכזי(

 109.7ליטר

מיכל דלק )רוחק סרנים  4,064ו 4,166-מ"מ ,מיקום
מרכזי(

 128.7ליטר

מיכל דלק )רוחק סרנים  4,470מ"מ ,מיקום מרכזי(

 181.7ליטר
 100.3ליטר )מיקום מרכזי(

מיכל דלק  -מיכל כפול

 151.4ליטר )מיקום אחרי הסרן(
 251.7ליטר )מיקום מרכזי ואחרי
הסרן(
413

קיבולות ומפרטים
הפריט

קיבולת

נוזל לטיפול בגזי הפליטה )אוריאה( )) (DEFרכב מושלם(

 28ליטר

נוזל לטיפול בגזי הפליטה )אוריאה( )) (DEFרכב לא
מושלם(
נוזל השטיפה של השמשה הקדמית

 27.3ליטר
מלא לפי הצורך
 0.77ק"ג

קרר מערכת מיזוג האוויר

 100מיליליטר

שמן מדחס קרר מערכת מיזוג האוויר

 1השתמש רק בנוזל הקירור המומלץ למילוי מערכת הקירור .שימוש בנוזל קירור שונה מהנוזל
המומלץ עלול לגרום נזק לרכב.
 2לכל הוספה ,אם נדרש.
 3עבור מילוי מלא של סרני פורד בעלי החלקה מוגבלת הוסף  260מיליליטר של Additive
 Friction Modifier XL-3או חומר שווה ערך העומד בדרישות מפרט פורד .EST-M2C118-A

 4קיבולת מקורבת של מערכת במצב יבש .הכמות בפועל עשויה להשתנות במהלך שינויי
הנוזל.
 5ייתכן שהקיבולת תהיה גבוהה יותר אם הרכ מצויד במצנן .הקפד לבדוק תמיד כדי לוודא
שמפלס הנוזל בתחום התקין.
 6מערכת זו משתמשת בשמן קרר על בסיס מינרלי לסיכת טבעות ה O-והמחברים.
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קיבולות ומפרטים
מפרטים
חומרים
סוג

שם
:שמן מנוע מומלץ

WSS-M2C171-E
1

Motorcraft® SAE 10W-30 Super Duty Diesel Motor Oil
XO-10W30-QSD

:שמן מנוע מומלץ

WSS-M2C171-E
3,1

Motorcraft® SAE 15W-40 Super Duty Diesel Motor Oil
XO-15W40-QSD

:שמן מנוע מומלץ

WSS-M2C171-E
3,2,1

Motorcraft® SAE 5W-40 Full Synthetic Diesel Motor Oil
XO-5W40-5QSD

:שמן מנוע מומלץ

WSS-M2C171-E
1

Motorcraft® SAE 0W-40 Full Synthetic Diesel Motor Oil
XO-0W40-DAS

WSS-M97B44-D2

נוזל קירור המנוע מומלץ )מערכת קירור ראשונית של הטמפרטורה
Motorcraft® Orange Prediluted Antifreeze/Coolant(הגבוהה
VC-3DIL-B

WSS-M97B44-D2

נוזל קירור המנוע מומלץ )מערכת קירור ראשונית של הטמפרטורה
(מערכת קירור משנית/הגבוהה

Motorcraft® Orange Prediluted Antifreeze/Coolant
VC-3DIL-B

-WSS-M99C130-A

(תוסף נוזל קירור מנוע מומלץ )מערכת קירור משנית

Motorcraft® Specialty Orange Engine Coolant Revitalizer
VC-12

:(DEF) (נוזל לטיפול בגזי הפליטה מומלץ )אוריאה
Diesel Exhaust Fluid Motorcraft®
PM-27-Jug / PM-27-Gal

---

:מעלה מספר צטאן ומשפר ביצועים מומלץ

Motorcraft® Cetane Booster & Performance Improver
PM-22-A

:תכשיר נגד קפיאה ומשפר ביצועים מומלץ

Motorcraft® Anti-Gel & Performance Improver
PM-23-A

:נוזל בלמים מומלץ

WSS-M6C65-A2

Motorcraft® DOT 4 Low Viscosity (LV) High Performance
Motor Vehicle Brake Fluid
PM-20
415

קיבולות ומפרטים
סוג

שם
:נוזל סרן קדמי מומלץ

WSP-M2C197-A

Motorcraft® SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant
XY-80W90-QL
WSS-M2C942-A

לא/E-Locker) (' אינץ10.5 נוזל סרן אחורי מומלץ )סרן אחורי
:(E-Locker

Motorcraft® SAE 75W-85 Premium Synthetic Hypoid Gear
Lubricant
XY-80W90-QL
WSL-M2C192-A

:(Dana M275) נוזל סרן אחורי מומלץ
Motorcraft® SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lubricant
XY-75W140-QL

WSP-M2C197-A

:(Dana M300) נוזל סרן אחורי מומלץ
Motorcraft® SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant
XY-80W90-QL
:תוסף משפר חיכוך מומלץ

EST-M2C118-A

Motorcraft® Additive Friction Modifier
XL-3
WSS-M2C938-A
MERCON LV
WSB-M8B16-A2

:נוזל תיבת הילוכים אוטומטית מומלץ

Motorcraft® MERCON LV Automatic Transmission Fluid
XT-10-QLVC

:נוזל השטיפה של השמשה הקדמית מומלץ

Motorcraft® Premium Windshield Wash Concentrate with
Bitterant
ZC-32-B2

:נוזל תיבת העברה מומלץ

WSS-M2C938-A
MERCON LV

Motorcraft® Transfer Case Fluid
XT-10-QLVC

:נוזל הגה כוח מומלץ

WSS-M2C938-A
MERCON LV

Motorcraft® MERCON LV
XT-10-QLVC

:מסב כוש מומלץ

WSS-M2C192-A

High Temperature 4x4 Front Axle and Wheel Bearing Grease
XG-11

:קרר מערכת מיזוג האוויר מומלץ

WSH-M17B19-A

Motorcraft® R-134a Refrigerant
YN-19
WSH-M1C231-B

:שמן מדחס קרר מערכת מיזוג האוויר מומלץ

Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil
YN-12-D
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קיבולות ומפרטים
סוג

שם
משחת סיכה רב-שימושית מומלצת:
) Motorcraft® Multi-Purpose Greaseתרסיס(

ESB-M1C93-B

XL-5-A

צילינדרי מנעולים מומלצים:
שמן חודר ולסיכת מנעולים

--

משחת סיכה עבור תיבת ההילוכים ,מחברים וצירים של בלם החנייה
ודוושת הבלם מומלצים:

WSD-M1C227-A

XL-1

®Premium Long-Life Grease Motorcraft
XG-1-E

 1היעזר בטבלת דרגות הצמיגות של SAE

מפרטי שמן מנוע

להלן כדי להתאים את השמן לטווח
טמפרטורות הסביבה המתאים.

השימוש בדרגות הצמיגות הנכונות חשוב
עבור מנועי דיזל להבטחת פעולה תקינה.
עליך לקבוע מה צריכה להיות דרגת
הצמיגות של שמן המנוע שתתאים ביותר
לתחום הטמפרטורות שאתה צפוי לפעול
בו עד לטיפול הבא על-פי טבלת דרגות
הצמיגות של  SAEשלהלן.

 2לתנאי פעולה קשים השתמש בשמן SAE
.5W-40 API CJ-4

 3לדלק מהול בביו-דיזל ) B20מקסימום(
השתמש בשמן  SAE 5W-40או בשמן SAE
.15W-40 API CJ-4
שימוש בשמנים ונוזלים שאינם תואמים
לדרישות המפרט ודירוג הצמיגות הנקובות
לעיל עלול לגרום לתופעות הבאות:
• נזק לרכיבים שלא יהיה מכוסה במסגרת
האחריות.
• הארכת משך ההתנעה של המנוע.
• הגדלת רמת המזהמים בגזי הפליטה.
• הפחתת ביצועי המנוע.
• ירידה ברמת החיסכון בדלק.
• פגיעה בביצועי הבלימה.
הערה :בטמפרטורה נמוכה מ ,-23°C-מומלץ
להשתמש במחמם בלוק מנוע.

E163371
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קיבולות ומפרטים
סמל מיוחד פותח על-ידי מכון הנפט
האמריקאי ) (APIכדי לסייע בבחירת שמן
המנוע המתאים לשירות .הסמל חייב
להופיע על אריזת השמן שתרכוש .החלק
העליון של הסמל מציג את ביצועי השמן
על-פי הדירוג של  ,APIוהחלק המרכזי מציג
את דרגת הצמיגות על-פי .SAE
הערה :פורד ממליצה להשתמש בנוזל בלמים
מסוג High (LV) DOT 4 Low Viscosity
 Performance Brake Fluidאו שווה ערך,
העומד בדרישות  .WSS-M6C65-A2שימוש
בכל נוזל אחר מלבד הנוזל המומלץ עלול
לגרום לפגיעה בביצועי הבלימה ולאי-עמידה
בתקנים של פורד .שמור את נוזל הבלמים
בסביבה נקייה ויבשה .זיהום בלכלוך ,במים,
במוצרי נפט או בחומרים אחרים עלול לגרום
לתקלה או כשל של הבלמים.
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מערכת השמע
מידע כללי

תדרי השידור של  AMו FM-נקבעים על-
ידי ועדת התקשורת הפדרלית האמריקנית
) (FCCוועדת הרדיו והטלקומוניקציה
הקנדית ) .(CRTCהתדרים הם:

תדרי רדיו

•
•

 540 ,530 :AMעד  1710 ,1700קילו-הרץ
 87.9 :FMעד  107.9 ,107.7מגה-הרץ

גורמי קליטת רדיו
מרחק ועצמת שידור

ככל שתתרחק מתחנת  AMאו  ,FMכך ייחלשו האות והקליטה של
התחנה.

תנאי הסביבה

גבעות ,הרים ,בניינים גבוהים ,גשרים ,מנהרות ,מעברים עיליים
בצמתים רב-מפלסיים ,חניונים מקורים ,עלוות עצים סמיכה
וסערות ברקים עלולים להפריע לקליטה.

שידור בעצמה גבוהה

כשחולפים ליד תחנת שידור קרקעית או אנטנת הגברה ,האות
החזק עלול לחדור ולכסות את האות החלש יותר והתוצאה תהיה
השתקת מערכת השמע.

מידע על תקליטורים ועל נגן
התקליטורים

אל תחשוף תקליטורים לקרינת שמש ישירה
או למקורות חום למשך פרק זמן ממושך.

הערה :נגן התקליטורים תוכנן להשמעת
תקליטורי שמע מסחריים בקוטר של  12ס"מ
בלבד .בגלל מגבלות טכנולוגיות שונות ,ייתכן
שתקליטורים צרובים מסוימים לא יפעלו
כהלכה בנגני תקליטורים של חברת פורד.

מבנה רצועות ותיקיות של
וWMA-

MP3

מערכות שמע המסוגלות לזהות ולהשמיע
מבני רצועות ותיקיות  MP3ו WMA-נפרדים
פועלות כדלקמן:

הערה :אסור להכניס לנגן תקליטורים בעלי
מדבקות נייר מכיוון שהמדבקות עלולות
להתקלף ולגרום לתפיסת התקליטור בתוך
הנגן .מומלץ לסמן תקליטורים צרובים ישירות
על התקליטור באמצעות עט סימון בעל דיו
בלתי-מחיק )לורד( ולא להדביק מדבקה
על התקליטור .עט כדורי עלול לגרום לנזק
לתקליטור .לקבלת מידע נוסף ניתן להתקשר
למתקן מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם
דלק מוטורס.

•

•

הערה :אל תשתמש בתקליטורים בעלי צורה
לא סדירה או בתקליטורים המוגנים בסרט
הגנה למניעת שריטות.
אחוז את התקליטורים בשפותיהם בלבד.
נקה רק באמצעות תכשיר ניקוי מאושר
עבור תקליטורים .נגב את התקליטור רק
מהמרכז כלפי חוץ .אל תנקה את התקליטור
בתנועה מעגלית.
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ישנם שני מצבים שונים להשמעה של
תקליטור  MP3ו :WMA-מצב רצועות
 MP3ו) WMA-ברירת מחדל של
המערכת( ומצב תיקיות  MP3ו.WMA-
מצב רצועות  MP3ו WMA-מתעלם
ממבנה תיקיות כלשהו בתקליטור MP3
ו .WMA-הנגן ממספר כל רצועת MP3
ו WMA-בתקליטור )המצוינת על-ידי
סיומת  MP3ו (WMA-מ T001-ועד T255
לכל היותר .המספר המרבי של קובצי
 MP3ו WMA-הניתנים להשמעה עשוי
לקטון בהתאם למבנה התקליטור והדגם
המדויק של הרדיו המותקן.

מערכת השמע
יושמעו ללא קשר למיקום בתיקייה זו או
אחרת( .במצב תיקיות ,המערכת תשמיע
את קובצי ה MP3-ו WMA-בתיקייה הנוכחית
בלבד.

• מצב תיקיות  MP3ו WMA-מייצג מבנה
תיקיות המכיל רמת תיקיות אחת .הנגן
ממספר את כל רצועות ה MP3-וWMA-
בתקליטור )המצוינת על-ידי סיומת MP3
ו (WMA-ואת כל התיקיות המכילות
קובצי  MP3ו WMA-מ) F001-תיקייה(
ו) T001-רצועה( ועד  F253ו,T255-
בהתאמה.
• יצירת תקליטורים עם רמה אחת בלבד
של תיקיות מסייעת לנווט בין הקבצים
שבתקליטור.
אם אתה צורב תקליטורי  MP3וWMA-
בעצמך ,חשוב להבין כיצד המערכת קוראת
את המבנה שיצרת .בעוד שהתקליטור עשוי
להכיל סוגי קבצים רבים )בעלי סיומת שאינה
 MP3ו ,(WMA-יושמעו רק קבצים בעלי
הסיומת  MP3ו ;WMA-המערכת מתעלמת
מכל הקבצים האחרים .כך תוכל להשתמש
באותו תקליטור  MP3ו WMA-לביצוע מגוון
מטלות במחשב בעבודה ,בבית ,ובמערכת
השמע שבמכונית.

יחידת השמע  -כלי רכב עם:
AM/FM/CD
אזהרה
נהיגה כשתשומת הלב מוסחת מן
הכביש והתנועה עלולה להסתיים
באבדן השליטה ברכב ,והתוצאה עלולה
להיות תאונה ופגיעות גופניות חמורות.
אנו ממליצים שהנהג ינקוט את כל אמצעי
הזהירות בזמן שימוש בהתקן כלשהו
שעלול להסיט את תשומת הלב מהדרך.
האחריות העיקרית של הנהג היא ההפעלה
הבטוחה של הרכב .אנו ממליצים לנהג שלא
להשתמש בכל התקן המוחזק ביד במהלך
הנסיעה ,להשתמש במידת האפשר בפיקוד
קולי .ודא שהנך מודע לכל החוקים הישימים
העשויים להשפיע על השימוש בהתקנים
אלקטרוניים בעת הנהיגה.

במצב רצועות ,המערכת מציגה ומשמיעה
את המבנים כאילו הייתה רמה אחת בלבד
של תיקיות )כל קובצי ה MP3-וWMA-

E235504
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מערכת השמע
A
B
C
D
E

F
G

H

) SOURCEמקור( :גישה למקורות שמע שונים ,כגון רדיו  AMאו .FM
) AUXשקע עזר( :לחץ כדי לגשת לתפקודי  AUXו ,SYNC-וכן כדי לבטל את העיון
בתפריט או רשימה.
) CLOCKשעון( :לחץ כדי להציג את השעון.
) TUNEחיפוש תחנות ידני( :סובב כדי לחפש באופן ידני בתחום תדרי הרדיו.
המערכת עוצרת בתחנה הראשונה שנקלטת בכיוון שנבחר.
חיפוש והרצה מהירה לפנים או לאחור :במצב רדיו ,בחר תחום תדרים ולחץ על
אחד הלחצנים .המערכת עוצרת בתחנה הראשונה שנקלטת בכיוון שנבחר .במצב
תקליטור ,לחץ על הלחצן כדי לבחור את הרצועה הבאה או הקודמת .לחץ על הלחצן
לחיצה ממושכת כדי לנוע במהירות לפנים או לאחור ברצועה הנוכחית.
) MENUתפריט( :לחץ על לחצן זה כדי לגשת למאפיינים השונים של מערכת השמע.
תחנות שמורות בזיכרון :שמור את תחנות הרדיו המועדפות עליך .לשמירת תחנת
רדיו ,עבור אל התדר של התחנה ולחץ לחיצה ממושכת על לחצן תחנה שמורה עד
שחוזר הקול.
 VOLוהפעלה/כיבוי :לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המערכת ולכבות אותה .סובב
את הכפתור כדי לכוונן את עצמת הקול.
הערה :בתלות בדגם הרכב ובחבילת האופציות
המותקנת בו ,המערכת עשויה להיראות שונה
מהמוצג כאן.

יחידת השמע  -כלי רכב עם:
AM/FM/CD/SYNC
אזהרה
נהיגה בהיסח דעת עלולה לגרום
לאבדן השליטה ברכב ,תאונה
ופציעה .מומלץ מאוד לפעול בזהירות רבה
כאשר משתמשים במכשיר או תפקוד
כלשהם שעלולים להסיח את תשומת הלב
מהנעשה בדרך .האחריות העיקרית של
הנהג היא ההפעלה הבטוחה של הרכב .אנו
ממליצים לנהג שלא להשתמש בכל התקן
המוחזק ביד במהלך הנסיעה ,להשתמש
במידת האפשר בפיקוד קולי .ודא שהנך
מודע לכל החוקים הישימים העשויים
להשפיע על השימוש בהתקנים אלקטרוניים
בעת הנהיגה.
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מערכת השמע

E217906

A
B

C
D
E

F

תצוגה :מציגה את פרטי המצב שנבחר כעת.
לוח מקשים נומרי :במצב רדיו ,ניתן לשמור את תחנות הרדיו המועדפות .כדי לשמור
תחנת רדיו ,מצא את התחנה ולאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת על אחד מלחצני
התחנות הקבועות עד שההשמעה תחודש .במצב תקליטור ,בחר קטע.
לחצני תפקודים :לבחירת תפקודים שונים של מערכת השמע בהתאם למצב שבו
נמצאת המערכת )לדוגמה מצב רדיו או מצב תקליטור(.
לחצני ) OKאישור( וחצים :לחץ על ) OKאישור( כדי לאשר בחירות בתפריט .לחץ
כדי לעבור בין האפשרויות המוצעות לבחירה בתפריטים.
חיפוש תחנות ידני :במצב רדיו ,לחץ על לחצנים אלה כדי לחפש תחנות באופן ידני
בתחום התדרים .במצב  ,SIRIUSלחץ על לחצנים אלו כדי למצוא את תחנת הרדיו
הלווייני הזמינה הבאה או הקודמת.
חיפוש ,הרצה מהירה קדימה והרצה מהירה לאחור :במצב רדיו ,בחר תחום תדרים
ולחץ על אחד הלחצנים .המערכת עוצרת בתחנה הראשונה שהיא מוצאת בכיוון זה.
במצב ) SIRIUSאם קיים( לחץ על לחצנים אלו כדי לבחור את הערוץ הקודם או הבא.
אם נבחרה קטגוריה מסוימת )כגון ג'אז ,רוק או חדשות( ,השתמש באחד מלחצנים אלו
כדי למצוא את הערוץ הקודם או הבא בקטגוריה שנבחרה .במצב תקליטור ,לחץ על
לחצנים אלו כדי לבחור את הרצועה הקודמת או הבאה.
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מערכת השמע
 Gחריץ התקליטור :הכנס תקליטור.
 Hשליפה :לחץ להוצאת התקליטור.
 Iכוונון עצמת הקול והפעלה/כיבוי :לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המערכת
ולכבות אותה .סובב את הכפתור כדי לכוונן את עצמת הקול.
 Jטלפון :לחץ כדי לגשת למאפייני הטלפון של מערכת  .SYNCעיין במידע על מערכת
.SYNC
) MENU Kתפריט( :לחץ כדי לגשת למאפיינים השונים של מערכת השמע .עיין בנושא
מבנה התפריט בהמשך פרק זה.
) MEDIA Lמדיה( :לחץ כדי לפתוח את תפריט מקור המדיה .בצע לחיצות עוקבות כדי
לעבור אל תקליטור או אל התקן מדיה  SYNCאו גלול דרך מקורות המדיה באמצעות
לחצני החצים .לחץ על  OKכדי לבחור מקור שמע.
 Mשעון :כשהמערכת אינה במצב טלפון ,לחץ כדי להציג את השעון.
) RADIO Nרדיו( :בצע לחיצות עוקבות כדי לבחור תחום תדרים .לחץ והחזק את הלחצן
כדי לבחור את תפקוד השמירה האוטומטית .לחץ כדי לחזור את המסך הראשי של
תחום התדרים הפעיל.
) SIRIUS Oרדיו לווייני( )אם קיים( :לחץ כדי להאזין לרדיו הלווייני .SIRIUS
) CD Pנגן תקליטורים( :לחץ על לחצן זה כדי להאזין לתקליטור .לחץ על לחצני
התפקודים מתחת למסך הרדיו כדי לעבור בין האפשרויות בתפריט.
) Sound Qמאפייני הצליל( :לחץ על הלחצן כדי לגשת אל ההגדרות של הצלילים
הגבוהים ,הבינוניים והנמוכים ,המדעך והאיזון .כשמבצעים בחירה אפשר ללחוץ על
לחצני החצים הפונים שמאלה וימינה כדי לשנות הגדרות .לחץ על הלחצן  OKכדי
לקבוע או על הלחצן  MENUכדי לצאת .אפשר לקבוע הגדרות צליל לכל מקור שמע
בנפרד.
לחץ על לחצני החצים כלפי מעלה וכלפי
מבנה תפריטים
מטה כדי לגלול בין האפשרויות.
הערה :בהתאם למערכת ,המראה של
לחץ על החץ הימני כדי להיכנס לתפריט.
אפשרויות מסוימות עשוי להיות מעט שונה.
לחץ על החץ השמאלי כדי לצאת מתפריט.
לחץ על .MENU
לחץ על  OKכדי לאשר בחירה.
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) Radioרדיו(
חיפוש תחנות ידני

היעזר בלחצני החצים הפונים שמאלה וימינה כדי לחפש
תחנות במעלה או במורד התדר.

) Scanסריקה(

בחר כדי לשמוע דגימה קצרה של כל הערוצים הזמינים.

AST

לחץ כדי לשמור את שש התחנות המקומיות שעצמת

RBDS/RDS

בחר כדי להציג נתוני שידור נוספים )טקסט רדיו( ,אם זמינים.
מצב ברירת המחדל של מאפיין זה הוא מופסק .על תפקוד
 RDBSלהיות פעיל כדי שניתן יהיה לבחור קטגוריה ,להציג
טקסט רדיו ושמות תחנות.

הקליטה שלהן היא הגבוהה ביותר בערוצי התדרים AM-AST
ו.FM-AST-

) Audio settingsהגדרות שמע(
Speed Compensated
) Volumeעצמת קול

משתנה בהתאם למהירות
הנסיעה(

מכווננת באופן אוטומטי את עצמת ההשמעה של המערכת
כדי לפצות על רעשי המהירות והרוח .ניתן לקבוע פיצוי בין
 0לבין .+7

) Soundקול(

בחר כדי לכוונן את ההגדרות עבור הצלילים הגבוהים,
הבינוניים והנמוכים ואת המדעך או האיזון.

) Occupancy Modeמצב
נוכחות ברכב(

בחר כדי להתאים את איכות הצליל למקומות הישיבה
שנבחרו.

) DSPעיבוד אותות דיגיטלי(

בחר בין שני מצבי סטריאו.
אפשרויות תקליטור

) Scan Allסרוק הכול(

בחר כדי לשמוע דגימה קצרה מכל אחת מן הרצועות
שבתקליטור המושמע.

) Scan Folderסרוק תיקייה( בחר כדי לשמוע דגימה קצרה מכל אחת מהרצועות
בתיקיית  MP3הנוכחית.
) CD Compressionדחיסת
תקליטור(

בחר כדי לכוונן את עצמת ההשמעה של רצועות בעלות
עצמות שונות לעצמה אחידה ככל האפשר.
) Clock Settingsהגדרות שעון(

) Set Timeקבע שעה(

בחר כדי לקבוע את השעה.

) Set Dateקבע תאריך(

בחר כדי לקבוע את התאריך.

) 24h Modeמצב  24שעות(

בחר כדי להציג את השעה בשעון בתבנית של  12או 24

שעות.
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) Display Settingsהגדרות תצוגה(
) Dimmingעמעום(

בחר כדי לשנות את בהירות התצוגה.

) Languageשפה(

בחר כדי להציג את התוכן באנגלית ,צרפתית וספרדית.

)הגדרת טמפרטורה(

בחר כדי להציג את הטמפרטורה החיצונית במעלות
פרנהייט או צלסיוס.

Temp. Setting

הערה :בעזרת צג המגע אפשר לשלוט ברוב
מאפייני השמע .עיין במידע על מערכת .SYNC

יחידת השמע  -כלי רכב עם:

צג מגע ותפקודי AM/FM/CD
אזהרה

נהיגה בהיסח דעת עלולה לגרום
לאבדן השליטה ברכב ,תאונה
ופציעה .מומלץ מאוד לפעול בזהירות רבה
כאשר משתמשים במכשיר או תפקוד
כלשהם שעלולים להסיח את תשומת הלב
מהנעשה בדרך .האחריות העיקרית של
הנהג היא ההפעלה הבטוחה של הרכב .אנו
ממליצים לנהג שלא להשתמש בכל התקן
המוחזק ביד במהלך הנסיעה ,להשתמש
במידת האפשר בפיקוד קולי .ודא שהנך
מודע לכל החוקים הישימים העשויים
להשפיע על השימוש בהתקנים אלקטרוניים
בעת הנהיגה.
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E217907

A
B

C

D
E

F
G

 VOLוהפעלה/כיבוי :לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המערכת ולכבות אותה .סובב
את הכפתור כדי לכוונן את עצמת הקול.
חיפוש ,הרצה מהירה קדימה או אחורה :במצב רדיו ,בחר רצועת תדרים ולחץ על
אחד הלחצנים .המערכת עוצרת בתחנה הראשונה שהיא מוצאת בכיוון זה .במצב
תקליטור ,לחץ על הלחצן כדי לבחור את הרצועה הבאה או הקודמת .לחץ על הלחצן
לחיצה ממושכת כדי לנוע במהירות לפנים או לאחור ברצועה הנוכחית.
תחנות שמורות בזיכרון :שמור את תחנות הרדיו המועדפות עליך .לשמירת תחנת
רדיו ,עבור אל התדר של התחנה ולחץ לחיצה ממושכת על לחצן תחנה שמורה עד
שחוזר הקול.
) TUNEכיול( :במצב רדיו ,סובב את הכפתור כדי לחפש באופן ידני בתוך תחום
התדרים.
 :MEDIAלחץ כדי לפתוח את תפריט מקור המדיה .בצע לחיצות עוקבות כדי לעבור
אל תקליטור או אל התקן מדיה  SYNCאו גלול דרך מקורות המדיה באמצעות לחצני
החצים.
חריץ התקליטור :הכנס תקליטור.
שליפה :לחץ על לחצן זה כדי לשלוף את התקליטור.
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רדיו דיגיטלי
הערה :שידורי רדיו
השווקים.

HD

כאשר שידורי  HD Radioפעילים ,תוכל לגשת
לתפקודים הבאים:

אינם זמינים בכל

• ) Scanסריקה( מאפשר לך לשמוע
דגימה קצרה של כל התחנות הזמינות.
מאפיין זה עדיין יעבוד כאשר קליטת רדיו
 HDמופעלת ,על אף שהיא לא תסרוק
אחר ערוצי  HD2עד  .HD7ייתכן שלוגו HD
יוצג אם התחנה כוללת שידור דיגיטלי.
• ) Memory presetsתחנות שמורות
בזיכרון( מאפשר לך לשמור תחנה
פעילה כתחנה שמורה בזיכרון .גע
והחזק את מיקום התחנה בזיכרון עד
שהקול חוזר .תהיה השתקה קצרה
בזמן בו הרדיו שומר תחנה .השמע יחזור
לאחר סיום השמירה .בעת אחזור תחנת
 HD2או  ,HD3הרדיו יושתק לפני השמעת
השמע הדיגיטלי בעת שהמערכת
תקלוט שוב את האות הדיגיטלי.
הערה :כמו בכל תחנת רדיו שמורה ,אין
באפשרותך לגשת לתחנה השמורה אם הרכב
נמצא מחוץ לאזור הקליטה של התחנה.

טכנולוגיית  HD Radioהיא התפתחות
דיגיטלית של רדיו  AM/FMאנלוגי .המערכת
שלך כוללת מקלט מיוחד המאפשר קליטת
שידורים דיגיטליים )אם זמינים( בנוסף
לשידורים האנלוגיים הנקלטים כרגיל
במכשיר .השידורים הדיגיטליים מספקים
איכות שמע טובה יותר מזו של שידורים
אנלוגיים ושמע צלול במיוחד ללא רעשים
סטטיים או עיוותים .לקבלת מידע נוסף,
ולמדריך תחנות ותוכניות זמינות ,בקר באתר
.www.hdradio.com
כאשר  HD Radioמופעל ואתה מכוון לתחנה
המשדרת בטכנולוגיית  ,HD Radioייתכן
שתבחין בלוגו  HD Radioבמסך .כאשר לוגו
זה זמין ,יופיעו במסך גם השדות ) Titleכותר(
ו) Artist-אמן(.
מחוון  multicastמופיע במצב ) FMבלבד( אם
התחנה הנוכחית משדרת מספר שידורים
דיגיטליים .המספרים המוארים מציינים את
הערוצים הדיגיטליים הזמינים בהם זמין
תוכן חדש או שונה HD1 .מציין את מצב
השידור העיקרי והוא זמין בשידורים אנלוגיים
ודיגיטליים .תחנות  Multicastנוספות כלשהן
) HD2עד  (HD7זמינות בשידור דיגיטלי בלבד.
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פתרון בעיות בקליטה של שידורי רדיו

HD

בעיות אפשריות הקשורות לקליטה
אזור קליטה

אם תאזין לתחנת  multicastותהיה בקצוות אזור הקליטה ,התחנה
עלולה להשתתק עקב עצמת אות חלשה.
אם תאזין ל ,HD1-המערכת תחזור לשידור אנלוגי עד שהשידור
הדיגיטלי יהיה זמין שוב .אולם ,אם תאזין לאחד מערוצי  HD2עד
 HD7האפשריים של  ,multicastהתחנה תשתתק ותישאר כך עד
שתוכל לקלוט שוב את האות הדיגיטלי.

ערבול תחנות

כאשר המערכת תקלוט תחנה בפעם הראשונה )לבד מתחנות
 HD2עד  HD7של  ,(multicastהיא תשמיע תחילה את התחנה
בגרסה האנלוגית .לאחר שהמקלט אימת שהתחנה היא תחנת
מקלט רדיו  ,HD Radioהוא יעבור לגרסה הדיגיטלית .תלוי באיכות
השידורים של התחנה ,ייתכן שתשמע שינוי זעיר בקול כאשר
המערכת תעבור משידור אנלוגי לדיגיטלי .הערבול הוא המעבר בין
צליל אנלוגי לדיגיטלי ולהיפך.

כדי לספק את החוויה הטובה ביותר
האפשרית ,פותח טופס קשר לדיווח על
בעיות כלשהן שהתגלו במהלך האזנה
לשידור תחנה באמצעות טכנולוגיית HD
 .Radioגופים עצמאיים מחזיקים בבעלותם
את התחנות השונות ומפעילים אותן .תחנות
אלה אחראיות להבטיח כי כל זרימות השמע
ושדות הנתונים יהיו מדויקים.

428

מערכת השמע
בעיות אפשריות הקשורות לתחנות
הבעיה

הפעולה

גורם

הדהוד" ,גמגום" ,דילוג או קיימת התאמת זמן גרועה אין צורך בפעולה כלשהי .זהו
נושא הקשור לשידור.
חזרה בשמע .הגברה או של התחנה המשדרת.
החלשה בעצמת השמע.
הקול נחלש או דועך ושב הרדיו עובר בין שידור אנלוגי אין צורך בפעולה כלשהי .בעיית
קליטה שעשויה להיפתר בזמן
לדיגיטלי.
ונשמע.
שתמשיך לנהוג.
קיימת השהיה בהשתקת ה multicast-הדיגיטלי אינו אין צורך בפעולה כלשהי .זוהי
בחירת זמין עד לפענוח שידור התנהגות רגילה .המתן עד
בעת
שמע
תחנת  HD2או  HD3של  .HD Radioלאחר הפענוח ,שהשמע יהיה זמין.
 multicastאו  Directהשמע יהיה זמין.
) Tuneכיוון ישיר(.
אין אפשרות לגשת
לערוץ  HD2או  HD3של
 multicastבעת אחזור
תחנה קבועה או תחנה
מכיוון תחנות ישיר.

ה multicast-אין צורך בפעולה כלשהי.
תחנות
שאחסנת בתחנה קבועה או התחנה אינה זמינה במיקום
בכיוון ישיר אינן זמינות באזור הנוכחי שלך.
הקליטה הנוכחי שלך.

שירות
המידע הטקסטואלי אינו בעיית
משתמשת
תואם לשמע המופעל בו
המשדרת.
כעת.

הנתונים מלא את טופס בעיית תחנה
התחנה באתר המופיע להלן*.

שירות
אין מידע טקסטואלי זמין בעיית
משתמשת
בו
בתדר הנבחר כעת.
המשדרת.

הנתונים מלא את טופס בעיית תחנה
התחנה באתר המופיע להלן*.

תחנות  HD2עד  HD7לחיצה על ) Scanסריקה( אין צורך בפעולה כלשהי .זוהי
אינן מאותרות בעת ביצוע מבטלת את החיפוש אחר התנהגות רגילה.
סריקה באמצעות לחיצה תחנות  HD2עד .HD7
על ) Scanסריקה(.
* http://www.ibiquity.com/automotive/report_radio_station_experiences

טכנולוגיית  HD Radioמיוצרת ברישיון מאת
 .iBiquity Digital Corpפטנטים בארה"ב
ופטנטים במדינות אחרותHD Radio .
והסמלים  HDו HD Radio-הם סמלים קנייניים
של  .iBiquity Digital Corpחברת פורד וחברת
 .iBiquity Digital Corpלא יהיו אחראיות לתוכן
השידורים הנשלח באמצעות טכנולוגיית
 .HD Radioתוכן עשוי להשתנות ,להתווסף
או להימחק בזמן כלשהו לפי החלטת בעלי
התחנה.

רדיו לווייני

)אם קיים(

® SIRIUSמשדר מגוון סוגי מוזיקה ,ספורט,
חדשות ,תחזיות מזג אוויר ,נתוני תעבורה
ותכניות בידור שונות .למידע נוסף ולקבלת
רשימה מלאה של ערוצי  ,SIRIUSהנך
מוזמן לבקר באתר  ,www.siriusxm.comאו
להתקשר בארה"ב לחברת  SIRIUSבטלפון
.1-888-539-7474
הערה :מקלט זה כולל מערכת הפעלה בזמן-
אמת  eCos .eCosמיוצרת ברישיון מאת .eCos
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מערכת השמע
גורמים המשפיעים על קליטת רדיו לוויינים
בעיות אפשריות הקשורות לקליטת רדיו לווייני
חסימות אנטנה

להשגת ביצועי קליטה מיטביים ,שמור את האנטנה נקייה
מהצטברויות של שלג וקרח ,והרחק ככל האפשר פריטי מטען
וחומרים אחרים מן האנטנה.

תנאי הסביבה

גבעות ,הרים ,בניינים גבוהים ,גשרים ,מנהרות ,מעברים עיליים
בצמתים רב-מפלסיים ,חניונים מקורים ,עלוות עצים סמיכה
וסערות ברקים עלולים להפריע לקליטה.

שידור בעצמה גבוהה

כשחולפים ליד תחנת שידור קרקעית או אנטנת הגברה ,האות
החזק עלול לחדור ולכסות את האות החלש יותר והתוצאה תהיה
השתקת מערכת השמע.

הפרעה לקליטת אות ייתכן שעל מסך המכשיר תופיע ההודעה  ACQUIRINGכדי לציין
שקיימת הפרעה לקליטה והתוצאה תהיה השתקת מערכת
רדיו הלוויינים
השמע.

שירות רדיו לוויינים

רדיו לוויינים ® SIRIUSהוא שירות מנויים
המבוסס על שידורי רדיו לווייני המשדר מגוון
סוגי מוזיקה ,ספורט ,חדשות ,תחזיות מזג
אוויר ,נתוני תעבורה ותכניות בידור שונות.
מערכת מקלט הרדיו הלווייני ®SIRIUS
שהותקנה במכוניתך על-ידי היצרן כוללת
את החומרה וכן מנוי לזמן מוגבל לקליטת
השידורים ,המתחיל ביום בו הרכב נמסר לך.
בדוק את הזמינות עם מחלקת השירות של
דלק מוטורס.

) SIRIUSאם קיים(

הערה :חברת ® SIRIUSשומרת את הזכות
הבלתי מוגבלת לשנות ,לסדר מחדש ,להוסיף
או לגרוע תכניות ,כולל ביטול ,העברה או
הוספה של ערוצים מסוימים וכן את מחיר
השירות בכל עת ,ללא צורך בהודעה מוקדמת.
חברת פורד לא תהיה אחראית לשינויים אלה.

לקבלת מידע נוסף הנוגע לחתימה על
מנוי לתקופה ממושכת יותר )בתשלום(,
הנגן המקוון ,רשימה מלאה של ערוצי
הרדיו הלווייני  ,SIRIUSותכונות אחרות,
הנך מוזמן להיכנס לאתר החברה בכתובת
 ,www.siriusxm.comאו להתקשר בארה"ב
לחברת  SIRIUSבטלפון .1-888-539-7474

E208625

המספר הסידורי האלקטרוני של
הרדיו הלווייני )(ESN
יהיה עליך להצטייד ב ESN-שלך כדי לבצע
הפעלה ראשונית ,לבצע שינויים או לעקוב
אחרי חשבון הרדיו הלווייני שלך .במצב רדיו
לווייני ,עבור לערוץ .0
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מערכת השמע
עצות לאיתור תקלות
הודעה
…Acquiring

)מבצע הרכשה של
האות(

פעולה

מצב

למקלט הרדיו נדרשות יותר אין צורך בפעולה כלשהי .הודעה
משתי שניות להתחיל בהשמעת זו תיעלם בתוך זמן קצר.
התחנה שנבחרה.

 Satellite antenna faultקיימת תקלה במודול פנימי או אם הודעה זו אינה נעלמת
בתוך זמן קצר ,או בעקבות
 SIRIUS system failureתקלת מערכת.
)תקלת לוויין/כשל של
ניתוק וחיבור מחדש של מערכת
מערכת (SIRIUS
ההצתה ,ייתכן שקיימת תקלה
במקלט הרדיו שלך .לקבלת
שירות פנה למתקן מומחה.
Invalid Channel

ערוץ זה אינו זמין יותר.

Unsubscribed
Channel

אין מנוי לערוץ זה.

No Signal

איבוד האות המשודר מלוויין
 SIRIUSאו ממגדל שידור של
 SIRIUSאל אנטנת הרכב.
מתבצע עדכון של תכנות הערוץ.

…Updating

Questions? Call
1-888-539-7474

שירות הלוויין אינו זמין יותר.

None found
Check Channel Guide

כל הערוצים בקטגוריה שנבחרה
נעולים או מדולגים.

Subscription Updated

 SIRIUSעדכנה את הערוצים
הזמינים עבור רכבך.
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חפש ערוץ אחר או בחר בערוץ
אחר שנשמר בזיכרון.
פנה לחברת  SIRIUSבטלפון
 1-888-539-7474בארה"ב כדי
לעשות מנוי לתחנה זו ,או
לתחנות אחרות.
האות נמצא כרגע במצב של
חסימה .כשתעבור לאזור פתוח
קליטת האות תתחדש.
אין צורך בפעולה כלשהי.
התהליך עשוי להימשך עד שלוש
דקות.
פנה לחברת  SIRIUSבטלפון
 1-888-539-7474בארה"ב כדי
לחדש או לפתור בעיה הקשורה
למנוי.
השתמש במדריך הערוצים כדי
לשחרר נעילה או לבטל דילוג על
הערוצים המבוקשים.
אין צורך בפעולה כלשהי.

מערכת השמע
שקע

) USBאם קיים(

אזהרה
נהיגה בהיסח דעת עלולה לגרום
לאבדן השליטה ברכב ,תאונה
ופציעה .מומלץ מאוד לפעול בזהירות רבה
כאשר משתמשים במכשיר או תפקוד
כלשהם שעלולים להסיח את תשומת
הלב מהנעשה בדרך .אתה אחראי ,בראש
ובראשונה ,להפעלה בטוחה של הרכב .אנו
ממליצים לנהג שלא להשתמש בכל התקן
המוחזק ביד במהלך הנסיעה ,להשתמש
במידת האפשר בפיקוד קולי .ודא שהנך
מודע לכל החוקים הישימים העשויים
להשפיע על השימוש בהתקנים אלקטרוניים
בעת הנהיגה.

E211463

עיין במידע על מערכת .SYNC

E205592

שקע ה USB-מאפשר לך לחבר התקני
שמע ,התקני זיכרון ניידים ומטענים )אם
נתמך( .עיין במידע על מערכת .SYNC

מרכז מדיה

)אם קיים(

מרכז המדיה נמצא בקונסולה המרכזית או
בלוח המכשירים.
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)אם קיימת(

מידע כללי

E198355

 SYNCהיא מערכת בידור ותקשורת פנים-
רכבית הפועלת עם טלפונים סלולריים בעלי
טכנולוגיית  Bluetoothונגני מדיה ניידים .זה
מאפשר:
•
•
•
•
•
•

• להשתמש במערכת זיהוי קול מתקדמת
• לטעון התקן ) USBאם המכשיר תומך
בכך(.
* מאפיינים אלה זמינים רק בחלק
מהשווקים ועשויים לחייב הפעלה ראשונית.
היישומים הזמינים שתואמים לAppLink-
משתנים בהתאם לשוק.

לחייג ולקבל שיחות.
לגשת למוזיקה ולהשמיע אותה מתוך
נגן המוזיקה הנייד שלך.
להשתמש בשירות ) 911 Assistדוח על
מצב הרכב( וביישומים ,כגון Spotify
ו ,Glympse-באמצעות .SYNC AppLink
לגשת לאנשי הקשר בספר הטלפונים
ולמוזיקה באמצעות פקודות קוליות.
להזרים מוזיקה מטלפון נייד מחובר.
לשלוח הודעות טקסט.

הקפד לעיין בספר המכשיר לפני השימוש
ב.SYNC-

תמיכה
צוות תמיכה ל SYNC-בארה"ב ובקנדה
זמין לשירותך למענה לכל שאלה שאין
באפשרותך לענות עליה בעצמך.
שני עד שבת 8:30 ,בבוקר  9:00 -בערב.
ראשון 10:30 ,בבוקר  7:30 -בערב.
בארצות הברית חייג .1-800-392-3673
בקנדה חייג .1-800-565-3673
הזמנים עלולים להשתנות בחגים.
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מערכת

™SYNC

חשבון משתמש ב) SYNC-ישים
לחלק מן השווקים(

)אם קיימת(

בעת השימוש ב:SYNC-
• אל תפעיל התקני מדיה אם כבלי המתח
או הכבלים שבורים ,מפוצלים או ניזוקים.
נתב בזהירות כבלים וחוטים במקום
בו לא ידרכו עליהם ובו הם לא יפריעו
לתפעול הדוושות ,המושבים או התאים,
או ליכולות נהיגה בטוחה.
• אל תשאיר התקנים מופעלים ברכב
בתנאים קיצוניים ,מכיוון שעלול להיגרם
להם נזק .למידע נוסף ,עיין במדריך
למשתמש של ההתקן שלך.
• אל תנסה לבצע פעולות שירות או תיקון
במערכת .פנה למתקן מומחה.

למה נחוץ לי חשבון משתמש ב?SYNC-
• הוא חיוני למעקב אחר הורדות עדכוני
תוכנה זמינים עבור .SYNC
• הוא מאפשר גישה לשירות לקוחות
למענה על כל שאלה.

הגבלות בנהיגה
למען בטיחותך ,מאפיינים מסוימים תלויים
במהירות והם מוגבלים כאשר מהירות
הנסיעה עולה על  5קמ"ש.

מידע בטיחות

מידע פרטיות
כאשר טלפון סלולרי מחובר אל ®,SYNC
המערכת יוצרת פרופיל ברכב המקושר
לטלפון הסלולרי שלך .פרופיל זה נוצר כדי
להציע לך מאפייני טלפון נוספים ולהפעלה
יעילה יותר .בין שאר הדברים ,הפרופיל עשוי
להכיל נתונים על ספר הטלפונים ,הודעות
הטקסט )נקראו וחדשות( ויומן שיחות ,כולל
יומן שיחות שבוצעו כאשר הטלפון לא היה
מחובר אל המערכת .בנוסף ,אם תחבר התקן
מדיה ,המערכת תיצור ותשמור אינדקס של
תוכן המדיה הנתמך .המערכת רושמת גם
יומן התפתחות קצר באורך של כעשר דקות
של כל פעילות המערכת שבוצעה לאחרונה.
פרופיל היומן ונתוני המערכת עשויים לשמש
בשיפור המערכת ובסיוע באבחון בעיות
שעלולות להתרחש.

אזהרה
נהיגה בהיסח דעת עלולה לגרום
לאבדן השליטה ברכב ,תאונה
ופציעה .מומלץ מאוד לפעול בזהירות רבה
כאשר משתמשים במכשיר או תפקוד
כלשהם שעלולים להסיח את תשומת
הלב מהנעשה בדרך .אתה אחראי ,בראש
ובראשונה ,להפעלה בטוחה של הרכב .אנו
ממליצים לנהג שלא להשתמש בכל התקן
המוחזק ביד במהלך הנסיעה ,להשתמש
במידת האפשר בפיקוד קולי .ודא שהנך
מודע לכל החוקים הישימים העשויים
להשפיע על השימוש בהתקנים אלקטרוניים
בעת הנהיגה.

הפרופיל הסלולרי ,אינדקס התקן המדיה
ויומן הפעילות יישארו במכשיר אלא אם
תמחק אותם ,והם יהיו נגישים בדרך כלל רק
ברכב כאשר הטלפון הסלולרי או נגן המדיה
מחוברים .אם אינך מתכנן להשתמש כבר
במערכת או ברכב ,אנו ממליצים לך לבצע
איפוס כללי  - Master Reset -כדי למחוק את
כל המידע המאוחסן.
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)אם קיימת(

שימוש בזיהוי קולי

לא ניתן לגשת לנתוני המערכת ללא ציוד
מיוחד וגישה למודול  SYNCשל הרכב.
 Motor Companyו Ford of Canada-לא ייגשו
אל נתוני המערכת למטרה כלשהי אלא לפי
המתואר ללא הסכמה ,צו בית משפט או כפי
הנדרש על-ידי רשויות אכיפת החוק ,רשויות
ממשלתיות אחרות או צדדים שלישיים
אחרים הפועלים לפי הוראות רשות חוקית.
גורמים נוספים עשויים לבקש גישה לנתונים
שלא באמצעות חברת פורד.
Ford

המערכת מאפשרת לך לבצע פעולות רבות
על-ידי אמירת פקודות קוליות למערכת.
כך תוכל להשאיר את ידיך על גלגל ההגה
ולהתמקד במה שנמצא לפניך בכביש.

צור סבב קולי
לחץ על סמל הקול .בצג תופיע
רשימה של הפקודות הזמינות.
רשימת פקודות כללית
הפקודות הקוליות הבאות זמינות תמיד.
ניתן לומר אותן בכל עת.

רשימת פקודות כללית
)(cancel | exit

))ביטול | יציאה((

פקודה זו מבטלת את הסבב של ההפעלה הקולית.
ניתן לבטל את הסבב גם בלחיצה ממושכת של שתי שניות
לפחות על לחצן הקול.

) Helpעזרה(

פקודה זו מספקת עצות ,דוגמאות והוראות.

)(main menu | start again

פקודה זו מאתחלת את הסבב של ההפעלה הקולית
מנקודת ההתחלה הראשונית.

))תפריט ראשי | התחל שוב((

אפשר לבחור אחת מבין הפקודות שמופיעות בסוגריים ומופרדות בסימני "|" ,ולא חייבים לומר
את כולן .לדוגמה ,כשמופיעה הפקודה )) (exit | cancelביטול | יציאה( עליך לומר;  cancelאו
.exit
עצות מועילות
•

•

•

ודא שפנים הרכב שקט ככל האפשר.
רעשי הרוח מחלונות פתוחים ורעידות
מהדרך עשויים למנוע מהמערכת לזהות
כראוי את הפקודות הקוליות.
לפני מתן פקודה קולית ,המתן לסיום
הודעת המערכת ולצליל הקולי .כל
פקודה שתיאמר לפני כן לא תירשם
במערכת.

•

435

דבר בקול רגיל וטבעי ללא הפסקות בין
המילים.
ניתן להפריע למערכת בזמן כלשהו בזמן
שהיא מדברת על-ידי לחיצה על לחצן
הקול .ניתן לבטל סבב הפעלה קולית
בזמן כלשהו על-ידי לחיצה והחזקה של
לחצן הקול.

מערכת
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)אם קיימת(

ברירת המחדל נקבעה לרמת אינטראקציה
גבוהה כדי לסייע לך ללמוד להשתמש
במערכת .תוכל לשנות הגדרות אלה בכל
עת.

משוב ואינטראקציה של המערכת
המערכת מספקת משוב בסדרה של צלילים,
פקודות ,שאלות ואישורים קוליים התלויים
במצב וברמה הנבחרת של אינטראקציית
הדו-שיח .ניתן להתאים את מערכת הזיהוי
הקולי כדי שתספק הוראות ומשוב רבים או
מועטים.

כוונון רמת האינטראקציה
לחץ על סמל הקול .כאשר
תתבקש ,תוכל לומר:
פעולה ותיאור

פקודה קולית
) voice settingsהגדרות קול(
לאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
interaction mode novice

)מצב אינטראקציה מתחיל(

מספקת אינטראקציה והנחיה מפורטים יותר.
)מומלץ למשתמשים בפעם הראשונה(.

 interaction mode advancedמספקת פחות אינטראקציה והנחיה.
)מצב אינטראקציה מתקדם(
) Confirmation Promptsמנחי אישור(
מנחי אישור הם שאלות קצרות שהמערכת
שואלת אם לא הבינה בבירור את בקשתך או
כאשר קיימות מספר תגובות לבקשה.
כדי לכוונן את ההגדרה הזו ,לחץ על לחצן הקול ,וכשתתבקש אמור:
פעולה ותיאור

פקודה קולית
) voice settingsהגדרות קול(
לאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
confirmation prompts off

המערכת מנסה לנחש כמיטב יכולתה מה הייתה הפקודה;
ייתכן שתתבקש לעתים לאשר את ההגדרות.

confirmation prompts on

תבהיר מה הייתה הפקודה שלך באמצעות שאלה קצרה.

)מנחי אישור מופסקים(
)מנחי אישור  -מופעלים(
אישור שיחת טלפון

כשמשתמשים באישור שיחת טלפון,
המערכת מבקשת אישור לפני ביצוע של
שיחת טלפון.
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כדי לכוונן את ההגדרה הזו ,לחץ על לחצן הקול ,וכשתתבקש אמור:
פעולה ותיאור

פקודה קולית
) voice settingsהגדרות קול(
לאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
)אישור שיחת טלפון פעיל(

כשאפשרות זו פעילה ,המערכת מבקשת לאשר שיחות
טלפון בפיקוד קולי לפני ביצוע השיחה.

)אישור שיחת טלפון מבוטל(

המערכת תנסה לנחש כמיטב יכולתה; ייתכן שתתבקש
לעתים לאשר את ההגדרות.

phone confirmation on
phone confirmation on

בנוסף לפקודות הקוליות לשינוי הגדרות
הקול ,ניתן להשתמש גם בתפריט שבצג של
מערכת השמע.

כדי לבטל את ההורדה האוטומטית של מהירות
המניפה במהלך סבבים של פיקוד קולי ,לחץ
לחיצה ממושכת ,בו-זמנית ,על לחצני מיזוג
האוויר ו סחרור האוויר ,הרפה מהם ולאחר מכן,
תוך  2שניות ,הגבר את מהירות המניפה .כדי
לשוב ולהפעיל את התפקוד ,חזור על נוהל זה.

פריט תפריט

שימוש ב SYNC™-עם הטלפון
שלך

שינוי הגדרות הקול

כדי לשנות את הגדרות הקול לחץ על
לחצן התפריט ובחר:
) SYNC-Settingsהגדרות (SYNC

חיוג דרך דיבורית הוא אחד מהמאפיינים
העיקריים של  .SYNCבעוד המערכת
תומכת במגוון מאפיינים ,רבים מהם תלויים
בתפקוד הטלפון הסלולרי .ברמה הבסיסית,
רוב מכשירי טלפון סלולרי בעלי טכנולוגיית
אלחוט  Bluetoothתומכים בתפקודים
הבאים:

) Voice settingsהגדרות קול(
הערה :בהתאם לקביעות הנוכחיות של
בקרת האקלים ,מהירות המניפה עשויה לרדת
באופן אוטומטי כשנותנים פקודות קוליות,
וכשמבצעים ומקבלים שיחות טלפון באמצעות
מערכת  ,SYNCכדי להפחית את רעשי הרקע
ברכב .מהירות המפוח תחזור באופן אוטומטי
למצב הרגיל בתום הסבב של הפיקוד הקולי.
ניתן גם לכוונן את מהירות המניפה באופן רגיל
במהלך סבב קולי ,פשוט בלחיצה על לחצני
המניפה )או בסיבוב כפתור המניפה( להגדלה
או הקטנה של מהירות המניפה להגדרה
הרצויה.

•
•
•
•
•
•
•

437

מענה לשיחה נכנסת.
ניתוק שיחה.
שימוש במצב פרטיות.
חיוג מספר.
חיוג חוזר.
הודעה על שיחה ממתינה.
שיחה מזוהה.
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מאפיינים אחרים ,כגון הודעות טקסט דרך
 Bluetoothוהורדת ספר טלפונים אוטומטית,
תלויים במאפייני הטלפון .לקבלת מידע נוסף
על יכולות הטלפון ,עיין במדריך למשתמש
של הטלפון ובקר באתרים
,www.SYNCMyRide.com
 www.SYNCMyRide.caאו
.www.syncmaroute.ca

)אם קיימת(

 .4כאשר תתבקש לעשות זאת בצג
הטלפון ,השווה את ה PIN-שעל הטלפון
עם ה PIN-המוצג על צג מערכת .SYNC
הטלפון מצומד כעת ובצג יצוין שצימוד
הטלפון בוצע בהצלחה .אם תתבקש
להכניס את ה PIN-במכשיר שלך ,הקש
את מספר ה PIN-המוצג בצג של הרכב.
בצג יופיע חיווי לאחר הצלחת הצימוד.
בהתאם ליכולות הטלפון והשוק שלך ,ייתכן
שהמערכת תציג לך שאלות כגון הגדרת
הטלפון הנייד הנוכחי כטלפון הנייד הראשי
)הטלפון הנייד שאליו  SYNCתנסה להתחבר
באופן אוטומטי בעת העברת מערכת
ההצתה למצב מחובר( ,והורדת ספר
הטלפונים.

צימוד הטלפון בפעם הראשונה
צימוד אלחוטי של הטלפון הנייד עם SYNC
מאפשר לך לחייג ולקבל שיחות דרך
דיבורית.

הערה SYNC :יכולה לתמוך בהורדה של עד
כ 4000-רשומות לכל טלפון סלולרי מאופשר
.Bluetooth

שימוש בפקודות קוליות

הערה :ודא כי העברת את מערכת ההצתה
למצב מחובר והפעלת את הרדיו .הבא את
ידית ההילוכים למצב ) Pחניה( בכלי רכב עם
תיבת הילוכים אוטומטית או ששילבת הילוך
ראשון בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית.

ודא שמאפיין  Bluetoothבטלפון
הנייד מופעל לפני תחילת
החיפוש .במידת הצורך ,עיין
במדריך למשתמש של הטלפון שלך.
לחץ על לחצן הקול וכאשר תתבקש
אמור אחת מהפקודות שלהלן:

שימוש במערכת השמע
הערה :כדי לגלול ברשימת התפריטים ,לחץ
על חצי מעלה ומטה של מערכת השמע.

פקודה קולית
](pair ([Bluetooth
| device | phone
| )]Bluetooth [audio
)add phone

 .1ודא שמאפיין  Bluetoothבטלפון הנייד
מופעל לפני תחילת החיפוש .במידת
הצורך ,עיין במדריך למשתמש של
הטלפון שלך.
 .2לחץ על לחצן ) PHONEטלפון( .כאשר
צג השמע מציין שאין טלפונים מצומדים,
בחר את אפשרות ההוספה.
 .3כאשר מופיעה בצג הודעה על התחלת
צימוד ,חפש את  SYNCבטלפון הנייד
שלך כדי להתחיל בתהליך הצימוד.

פעולה ותיאור
פעל על-פי
ההוראות
בצג השמע.

))צימוד ) התקן
] | [Bluetoothטלפון |
| ([audio] Bluetooth
הוסף טלפון((
אפשר לבחור אחת מבין הפקודות שמופיעות
בסוגריים ומופרדות בסימני "|" ,ולא חייבים
לומר את כולן .לדוגמה ,כשמופיעה הפקודה
) (what is | what'sאפשר לומר  what'sאו
.what is
בפקודות שיש ] [ סביב מילה ,המשמעות
היא שהמילה אופציונלית.
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ייתכן ש SYNC-תציג אופציות נוספות
ביחס לטלפון הסלולרי .ייתכן גם שהטלפון
הסלולרי יבקש שתאשר ל SYNC-לגשת
למידע .לקבלת מידע נוסף על היכולות של
הטלפון הסלולרי שלך ,קרא את המדריך
למשתמש שלו והיכנס לאתר היצרן.

בהתאם ליכולות הטלפון והשוק שלך ,ייתכן
שהמערכת תציג לך שאלות כגון הגדרת
הטלפון הנייד הנוכחי כטלפון הנייד הראשי
)הטלפון הנייד שאליו  SYNCתנסה להתחבר
באופן אוטומטי בעת העברת מערכת
ההצתה למצב מחובר( ,והורדת ספר
הטלפונים.

פקודות קוליות במצב טלפון

צימוד טלפונים ניידים נוספים

לחץ על סמל הקול .כאשר
תתבקש ,אמור אחת מהפקודות
הבאות:

הערה :ודא כי העברת את מתג ההתנעה
למצב מחובר והפעלת את הרדיו .העבר את
ידית בורר ההילוכים למצב ) Pחנייה ,בכלי רכב
עם תיבת הילוכים אוטומטית( או העבר את
מוט ההילוכים להילוך ראשון )בכלי רכב עם
תיבת הילוכים ידנית(.

פקודה קולית
)(phone | Blackberry | iPhone
))טלפון | ((iPhone | Blackberry

הערה :כדי לגלול ברשימת התפריטים ,לחץ
על חצי מעלה ומטה של מערכת השמע.
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

)אם קיימת(

אמור אחת מהפקודות שלהלן:
)___( ) callחייג אל )___((

ודא שמאפיין  Bluetoothבטלפון הנייד
מופעל לפני תחילת החיפוש .במידת
הצורך ,עיין במדריך למשתמש של
הטלפון שלך.
לחץ על לחצן ) PHONEטלפון(.
בחר אפשרות להתקני .Bluetooth
לחץ על הלחצן .OK
בחר את האפשרות להוספה .פעולה זו
תתחיל את תהליך הצימוד.
כאשר מופיעה בצג הודעה על התחלת
צימוד ,חפש את  SYNCבטלפון הנייד
שלך כדי להתחיל בתהליך הצימוד.
כאשר תתבקש לעשות זאת בצג
הטלפון ,השווה את ה PIN-שעל הטלפון
עם ה PIN-המוצג על צג מערכת .SYNC
הטלפון מצומד כעת ובצג יצוין שצימוד
הטלפון בוצע בהצלחה .אם תתבקש
להכניס את ה PIN-במכשיר שלך ,הקש
את מספר ה PIN-המוצג בצג של הרכב.
בצג יופיע חיווי לאחר הצלחת הצימוד.

) call ___ at homeחייג אל ___ בבית(
)call ___ ((in|at) [the] office | at work

)חייג אל ___ )]ב[ עבודה | ])ב | ש( ]ב[[
משרד((
)call ___ on (cell | mobile

)חייג ___ ב )סלולרי | נייד((
) call ___ on otherחייג אל ___ באחר(
] dialחייג אל[ )מספר ]]([number [a

1

| ([go to] privacy | transfer to phone
)privacy on

2

))]עבור אל[ פרטיות | העברה לטלפון |
פרטיות פעילה((
((hold call [on] | place call on hold
))שיחה ממתינה ]ב[ | )העבר( שיחה
להמתנה((
)join (call | calls

2

2

)צרף )שיחה | שיחות((
]mute [call] [on

2

)השתק ]שיחה[ ]ב[(
)](mute [call] off | Unmute [call

))השתק ]שיחה[ | בטל השתקה ]של
שיחה[((
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כדי לגשת להודעות טקסט אמור:

פקודה קולית
)(turn ringer on | silent mode off

פקודה קולית

))הפעל צלצול | בטל מצב שקט((

)[text] (messages | message

)](turn ringer off | silent mode [on

)]הודעות[ )טקסט | הודעה((

))כבה צלצול | מצב שקט ]מופעל[((
)[text] (messages | message

)אם קיימת(

אמור אחת מהפקודות שלהלן:

3

)(listen to | read) ([text] message

)]הודעות[ )טקסט | הודעה((

))השמע | הקרא( )]הודעת[ טקסט((

) Helpעזרה(

)forward (text | [text] message

)העבר הודעת טקסט ) הודעת | ]טקסט[ ((

___ מייצג רישום דינאמי ובמקומו יש לציין
שם של איש קשר מספר הטלפונים .אפשר
לומר ,למשל) "Call Home" ,חייג הביתה(.

)השב להודעת טקסט | הודעת ] טקסט[ ((

 1עיין בטבלה ) Dialחיוג( להלן.

]) Call [senderחייג לשולח[(

)reply to (text | [text] message

 2פקודות אלה זמינות רק במהלך שיחת
טלפון.

עצות לספר הטלפונים
כדי לשמוע כיצד מערכת  SYNCאומרת שם
בעת עיון בספר הטלפונים ,בחר איש קשר
ולחץ על:

 3עיין בטבלת הודעות טקסט להלן.
פקודות חיוג
לחץ על לחצן הקול וכאשר תתבקש אמור
אחת מהפקודות שלהלן:

פריט תפריט
) Hear itהשמעה(

פקודות קוליות

מעבר בין מכשירים/התקנים
באמצעות פקודות קוליות

) 411ארבע אחת אחת(,
) 911תשע אחת אחת(

באמצעות  SYNCניתן לגשת בקלות
)טלפונים
רבים
למכשירים/התקנים
סלולריים Ipod ,או התקני  .(USBכדי לעבור
בין מכשירים/התקנים ,אמור:

) 700שבע מאות(
) 800שמונה מאות(
) 900תשע מאות(
) Clearמחיקה של כל הספרות שהוזנו(
) Deleteמחיקת כל הספרות שהוזנו(
>) Number <0-9מספר מאפס עד תשע(
פלוס )(+
) Poundסולמית )((#
) Starכוכבית )*((
הערה :כדי לצאת ממצב חיוג ,לחץ והחזק את
לחצן הטלפון או לחצן כלשהו במערכת השמע.
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)אם קיימת(

פקודה קולית

קבלת שיחות

| (connect
אתה יכול לומר את שמו
___ )device
של ההתקן המבוקש,
))חבר | התקן(( לדוגמה ”"My iPhone
)הטלפון שלי(My”,
) "Galaxyהגלקסי שלי( או
”) "My iPodה iPod-שלי(.
ייתכן ש SYNC-תבקש
ממך לאמת את סוג
המכשיר )טלפון ,התקן
 USBאו מערכת שמע
מחוברת ב.(Bluetooth-

קבלת שיחות
כשמתקבלת שיחה ,אפשר להשיב לשיחה
בלחיצה על לחצן קבלת השיחה שבגלגל
ההגה או בעזרת המסך.
כדי להשתמש במסך לקבלת שיחה בחר:
פריט תפריט
) Acceptקבל(
דחיית שיחות
כשמתקבלת שיחה ,אפשר לדחות את
השיחה בלחיצה על לחצן קבלת השיחה
שבגלגל ההגה או בעזרת המסך.

חיוג וביצוע שיחה

כדי לדחות שיחה באמצעות שימוש
במסך בחר:

לחץ על סמל הקול.
כאשר תתבקש ,תוכל לומר:

פריט תפריט
) Rejectדחה(

פקודה קולית
)]call (someone | [[a] name

כדי להתעלם מהשיחה ,אל תעשה דבר.

)חייג אל )אדם | ]שם[((
] dialמספר[
)חייג אל
]]([number [a

אפשרויות טלפון במהלך שיחה
פעילה

 SYNCמבקשת ממך
לומר את הספרות
שברצונך לחייג.
לאחר שתאמר את
הספרות ,המערכת
מאשרת זאת.
כעת תוכל לומר:

במהלך שיחה פעילה ,יעמדו לרשותך
אפשרויות תפריט נוספות כגון העברת שיחה
למצב המתנה או חיבור שיחות.
כדי לגשת לתפריט זה ,בחר אחת
מהאפשרויות הזמינות בתחתית צג השמע
או בחר באפשרות ) Moreעוד( כדי לבחור
מבין האפשרויות הבאות:

לאחר שהמערכת חזרה על המספר,
תוכל לומר אחת מהפקודות הבאות:
פקודה קולית
)(dial | send

))חייג | שלח((
)(delete | correct

))מחק | תקן((

פקודה זו מתחילה
שיחה.
הספרות שנאמרו
נמחקות.

כדי לנתק את השיחה ,לחץ על לחצן ניתוק
השיחה בגלגל ההגה או בחר את אפשרות
ניתוק השיחה בצג השמע.
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פריט תפריט

)אם קיימת(

תיאור ופעולה

)כבה מיקרופון(

הפסקת הפעולה של מיקרופון הרכב.
כדי להפעיל את המיקרופון ,בחר שוב באפשרות.

)מצב שיחה פרטית(

העברת השיחה מסביבת דיבורית פעילה לטלפון הנייד שלך,
לשמירה על פרטיות השיחה .כאשר אפשרות זו נבחרת ,צג
השמע יציין שהשיחה פרטית.

)החזקה(

העברת השיחה למצב החזקה .כאשר אפשרות זו נבחרת,
צג השמע יציין שהשיחה במצב המתנה.

Mic. off
Privacy

Hold
Dial a number

)חייג מספר(
Join calls

)צרף שיחות(

Phonebook

)ספר טלפונים(

Call History

)היסטוריית שיחות(

הזנה של מספרים באמצעות לוח המקשים המספרי של
מערכת השמע )לדוגמה :ספרות סיסמה(.
צירוף של שתי שיחות נפרדות .המערכת תומכת במספר
מרבי של שלושה מתקשרים בשיחת ועידה.
 .1בחר באפשרות ") "Moreעוד(.
 .2גש לאיש הקשר הרצוי באמצעות המערכת או הפקודות
הקוליות כדי לחייג את השיחה השנייה.
לאחר שתהיה בשיחה השנייה ,בחר את האפשרות ""More
)עוד( לאפשרויות נוספות.
 .3גלול לאפשרות לצירוף שיחות ולחץ על הלחצן .OK
גישה לאנשי הקשר בספר הטלפונים שלך.
 .1בחר באפשרות ") "Moreעוד(.
 .2גלול לאפשרות של ספר הטלפונים ולחץ על הלחצן .OK
 .3גלול בין אנשי הקשר בספר הטלפונים.
 .4לחץ פעם נוספת על  OKכאשר איש הקשר הרצוי מופיע
בצג של מערכת השמע.
 .5לחץ על לחצן  OKאו על לחצן החיוג כדי לחייג לאיש
הקשר שנבחר.
גישה ליומן השיחות שלך.
 .1בחר באפשרות ") "Moreעוד(.
 .2גלול לאפשרות של יומן השיחות ולחץ על הלחצן .OK
 .3גלול בין האפשרויות בהיסטוריית השיחות )שיחות נכנסות,
שיחות יוצאות או שיחות שלא נענו.
 .4לחץ פעם נוספת על  OKכאשר האפשרות הרצויה
מופיעה בצג של מערכת השמע.
 .5לחץ על לחצן  OKאו על לחצן החיוג כדי לחייג לאיש
הקשר שנבחר.
 .1לחץ על לחצן ) PHONEטלפון( כדי
להיכנס אל תפריט הטלפון.
 .2בחר אחת מהאפשרויות.

גישה למאפיינים דרך תפריט הטלפון
אפשר לגשת ליומן השיחות ,לספר
הטלפונים ,להודעות טקסט שנשלחו
וכן להגדרות של הטלפון הסלולרי ושל
המערכת.
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תצוגה

)אם קיימת(

תיאור ופעולה

) Dial a numberחייג מספר( הזנת מספר באמצעות לחצני הספרות של מערכת השמע.
Phonebook

)ספר טלפונים(

Call History

)היסטוריית שיחות(

גישה לספר הטלפונים שהורד מהטלפון.
 .1כדי לאשר את הבחירה ,לחץ על לחצן .OK
לגישה מהירה לקטגוריה לפי סדר א"ב אפשר להיעזר
באפשרויות שבתחתית המסך .כדי לדלג בתוך הרשימה,
אפשר להשתמש גם בתווים שבמקלדת הנומרית.
 .2גלול בין אנשי הקשר בספר הטלפונים.
 .3לחץ פעם נוספת על  OKכאשר האפשרות הרצויה מופיעה
בצג של מערכת השמע.
 .4לחץ על לחצן  OKאו על לחצן החיוג כדי לחייג לאיש הקשר
שנבחר.
גישה לשיחות קודמות שחויגו ,התקבלו או לא נענו.
 .1לחץ על לחצן  OKכדי לבחור.
 .2גלול כדי לבחור בשיחות נכנסות ,שיחות יוצאות או שיחות
שלא נענו .כדי לאשר את הבחירה ,לחץ על לחצן .OK
 .3לחץ על לחצן  OKאו על לחצן החיוג כדי לחייג לאיש הקשר
שנבחר.

Speed Dial

בחר רשומה מבין  10הרשומות שבחיוג המהיר .כדי להגדיר רשומה
לחיוג מהיר ,עבור אל ספר הטלפונים ולחץ לחיצה ממושכת על
אחת מהספרות שבלוח המקשים הנומרי של המערכת

Text messaging

מאפשר לשלוח ,להוריד ולמחוק הודעות טקסט.

)התקני (Bluetooth

גישה לתפריט האפשרויות של מכשירי Bluetooth
)הוספה ,חיבור ,קביעה כמכשיר עיקרי ,פעיל או מנותק ומחיקה(

Phone settings

אפשר להציג הגדרות ותכונות שונות בטלפון הסלולרי.

)חיוג מהיר(
)הודעות טקסט(
BT Devices

)הגדרות טלפון(

הערה :העברה של הודעות טקסט היא מאפיין
התלוי במהירות וניתן לבצע אותה רק כאשר
מהירות הרכב נמוכה מ 5-קמ"ש.

Text Messaging

)שליחת הודעות טקסט(
הערה :זהו מאפיין התלוי בטלפון.

כאשר תיכנס הודעת טקסט ,יושמע חיווי
צלילי והצג של מערכת השמע יציין כי
קיבלת הודעה חדשה.

 SYNCמאפשרת לקבל ,לשלוח ,להוריד
ולמחוק הודעות טקסט .המערכת גם יכולה
להקריא הודעות טקסט נכנסות כך שלא
תצטרך להסיט את עיניך מהכביש.

כדי לשמוע את ההודעה אפשר לומר:

קבלת הודעת טקסט

פקודה קולית

הערה :זהו מאפיין התלוי בטלפון .כדי לקבל
הודעות טקסט ,הטלפון הנייד שלך חייב לתמוך
בהורדת הודעות טקסט באמצעות .Bluetooth

)(listen to | read
)([text] message

))השמע | הקרא(
)]הודעת[ טקסט((
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בצג מופיעות גם האפשרויות הבאות:
תיאור ופעולה

פריט
תפריט
)התעלם(

בחר באפשרות זו ,או אל תעשה דבר ,כדי שההודעה תעבור לתיבת הדואר
הנכנס של הודעות הטקסט.

)הצג(

בחר באפשרות זו כדי שהודעת הטקסט תיפתח .לאחר הבחירה אפשר להורות
שההודעה תוקרא או לצפות בהודעות אחרות .לאפשרויות נוספות בחר:

Ignore
View

לאחר שבוחרים באפשרות זו אפשר להיעזר בלחצני החצים
More...
)נוספים (...ולגלול בין האפשרויות הבאות:
 Reply to senderלחץ על  OKכדי לגשת וגלול ברשימה של
ההודעות המוגדרות מראש לשליחה.
)השב לשולח(
Call sender

)חייג לשולח(
Forward msg

)קדם את
ההודעה(

לחץ על לחצן  OKכדי לחייג לשולח ההודעה.
לחץ על  OKכדי להפנות את ההודעה למישהו
בספר הטלפונים שלך או בהיסטוריית השיחות
שלך .תוכל גם להזין מספר.
 .2בחר באפשרות של הודעות טקסט ולחץ
על הלחצן .OK

שליחה ,הורדה ומחיקה של הודעות
הטקסט שלך
 .1לחץ על לחצן ) PHONEטלפון(.
בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
פריט תפריט

תיאור ופעולה

)חדש(

מאפשרת לך לשלוח הודעת טקסט חדשה המבוססת על ערכה מוגדרת
מראש של  15הודעות.

)הצג(

מאפשרת לקרוא את ההודעה המלאה ומספקת גם אפשרות שהמערכת
תקריא לך את ההודעה .כדי לעבור להודעה הבאה בחר באפשרות More
)עוד( .כך תוכל להשיב לשולח ,לחייג לשולח או לקדם את ההודעה.

New
View

Delete

ניתן למחוק את הודעות הטקסט הנוכחיות מהמערכת )אבל לא מהטלפון
הנייד( .בתצוגה יופיע חיווי לאחר השלמת המחיקה של כל ההודעות.

More...

ניתן למחוק את כל ההודעות או להוריד מהטלפון באופן ידני את כל
ההודעות שלא נקראו.

)מחק(
)נוספים(...
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הערה :ניתן לשלוח הודעות טקסט בבחירה
באיש קשר מספר הטלפונים ובחירה בהודעת
הטקסט המתאימה בצג של מערכת השמע ,או
באמצעות מענה להודעה שהתקבלה בתיבת
הדואר הנכנס.

שליחת הודעת טקסט
הערה :ניתן לשלוח הודעת טקסט רק לנמען
אחד בכל פעם.
 .1בחר בשליחה כשהאפשרות הרצויה
תסומן בצג של מערכת השמע.
 .2כשאיש הקשר מופיע ,בחר באפשרות
האישור.
 .3כשהמערכת תשאל אם לשלוח את
ההודעה ,לחץ על הלחצן  OKלחיצה
נוספת .בכל הודעת טקסט מופיעה
חתימה שנקבעה מראש.

גישה להגדרות הטלפון
אלו הם מאפיינים התלויים בטלפון .הגדרות
הטלפון הנייד מאפשרות לך לגשת לשנות
מאפיינים כגון סוג צלצול ,התראה על הודעת
טקסט ,שינוי ספר הטלפונים והגדרת הורדה
אוטומטית.
 .1לחץ על לחצן ) PHONEטלפון(.
 .2גלול עד שתגיע לאפשרות של הגדרות
הטלפון ולחץ על הלחצן .OK

גלול כדי לבחור מבין האפשרויות הבאות:
תיאור ופעולה

פריט תפריט
Set as master

בעקבות בחירה באפשרות זו משתמשת המערכת בטלפון
הסלולרי כבטלפון ראשי ,במקרה שיש יותר מטלפון אחד
שצומד למערכת .מהתפריט של התקני  Bluetoothניתן
לשנות אפשרות זו ביחס לכל הטלפונים המצומדים )ולא רק
לטלפון הפעיל(.

Phone status

הצגת השם של מכשיר הטלפון ,שם הספק ,מספר הטלפון
ועצמת הקליטה .לאחר שתסיים ,לחץ על לחצן החץ שמאלה
כדי לחזור לתפריט המצב של הטלפון הנייד.

)הגדר כראשי(

)מצב טלפון(
Set ringtone

)קביעת צלצול(

ניתן לבחור איזה סוג צלצול יושמע כשתיכנס שיחה )אחד
הצלצולים של המערכת או של הטלפון הנייד( .אם הטלפון
הנייד תומך ב ,in-band ringing-יושמע סוג הצלצול של
הטלפון הנייד כאשר תבחר באפשרות המתאימה.
 .1כדי לבחור לחץ על לחצן  OKוגלול כדי להאזין לכל צלצול.
 .2לחץ על לחצן  OKכדי לבחור צליל.

ניתן להורות למערכת להשמיע צליל כאשר מגיעה הודעת
Text msg notify
)התראה על הודעת טקסט( טקסט .לחץ על הלחצן  OKכדי להפעיל את השמעת הצליל
או לבטל אותה.
Phonebook pref

)העדפות ספר טלפונים(

שינוי התוכן של ספר הטלפונים )למשל :הוספה ,מחיקה או
הורדה( .כדי לבחור לחץ על לחצן  OKוגלול בין האפשרויות
המפורטות בטבלה הבאה.
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העדפות ספר טלפונים
פריט תפריט
העבר את אנשי הקשר הרצויים מהטלפון הסלולרי .למידע על אופן
Add contacts
)הוסף אנשי קשר( ההעברה של אנשי הקשר ,עיין במדריך למשתמש של הטלפון הנייד.
לחץ על  OKכדי להוסיף אנשי קשר נוספים מספר הטלפונים.
כשתופיע הודעה שבה תתבקש למחוק ,בחר באפשרות כדי לאשר.
Delete
לחץ על  OKכדי למחוק את ספר הטלפונים ויומן השיחות הנוכחיים.
)מחק(
המערכת תחזיר אותך לתפריט הגדרות הטלפון.
לחץ על הלחצן  OKכדי לאשר שיש להוריד את תוכן ספר הטלפונים
Download now
אל המערכת.
)הורד עכשיו(
 Auto-downloadכאשר ההורדה האוטומטית מופעלת ,יימחקו כל שינוי
)הורדה אוטומטית( )הוספה או מחיקה( שנשמרו במערכת מאז ההורדה האחרונה.
כשההורדה האוטומטית מבוטלת ,המערכת אינה מורידה את ספר
הטלפונים כשמחברים את הטלפון הסלולרי למערכת .SYNC
ניתן לגשת אל ספר הטלפונים ,יומן השיחות והודעות הטקסט רק
כאשר הטלפון המצומד מחובר למערכת .סמן אפשרות זו או בטל
הסימון כדי לקבוע אם תבוצע הורדה אוטומטית של ספר הטלפונים
בכל פעם שהטלפון מחובר למערכת .משך ההורדה תלוי בטלפון
הסלולרי ובגודלו של ספר הטלפונים.
כשתפקוד זה מופעל ,אשר לבחור כיצד מוצגים אנשי הקשר .תוכל
Sorting Pref
לבחור מבין האפשרויות הבאות:
)העדפת מיון(
) First/Last nameשם פרטי/משפחה( Last/First name
)שם משפחה/פרטי(
 .1לחץ על לחצן ) PHONEטלפון(.
 .2גלול עד שתגיע לאפשרות של
) Bluetooth Devicesהתקני (Bluetooth
ולחץ על הלחצן .OK

Bluetooth Devices

)התקני (Bluetooth
בתפריט ) Bluetooth Devicesהתקני
 (Bluetoothאפשר להוסיף התקנים ,לחבר
ולמחוק ,וכן להגדיר טלפון ראשי.
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בחר אחת מבין האפשרויות הבאות:
תיאור ופעולה

פריט תפריט
) Addהוסף(

צמד למערכת טלפונים סלולריים נוספים.
 .1בחר אפשרות זו כדי להוסיף טלפון ולהתחיל בתהליך הצימוד.
 .2כאשר מופיעה בצג הודעה על התחלת צימוד ,חפש את  SYNCבטלפון
הנייד שלך כדי להתחיל בתהליך הצימוד .אם צריך ,עיין במדריך למשתמש
של הטלפון שלך.
 .3כאשר תתבקש לעשות זאת בצג הטלפון ,אמת שה PIN-שסופק על-ידי
מערכת  SYNCתואם ל PIN-המוצג על צג הטלפון .דלג על השלב הבא.
הטלפון מצומד כעת ובצג יצוין שצימוד הטלפון בוצע בהצלחה .אם תתבקש
להכניס את ה PIN-במכשיר שלך ,הוא אינו תואם לצימוד פשוט מאובטח
) .(Secure Simple Pairingלצורך הצימוד ,הקש את מספר ה PIN-המוצג
בצג .בצג יופיע חיווי לאחר הצלחת הצימוד.
 .4כשתופיע אפשרות להגדיר את הטלפון הסלולרי כטלפון עיקרי ,בחר 'כן' או 'לא'.
 .5ייתכן ש SYNC-תציג אופציות נוספות ביחס לטלפון הסלולרי .ייתכן גם
שהטלפון הסלולרי יבקש שתאשר ל SYNC-לגשת למידע .לקבלת מידע
נוסף על היכולות של הטלפון הסלולרי שלך ,קרא את המדריך למשתמש
שלו והיכנס לאתר היצרן.

Delete

כשהמערכת תשאל אם למחוק מהרשימה את ההתקן שנבחר ,בחר
באפשרות המחיקה ואשר .לאחר שמוחקים טלפון מהרשימה ,אם רוצים
לשוב ולצמד אותו ,יש לחזור על נוהל הצימוד.

Master

המערכת מנסה להתחבר לטלפון הראשי בכל פעם שמעבירים את מערכת
ההצתה למצב מחובר .אם בוחרים בטלפון סלולארי כבטלפון ראשי ,הוא
מופיע בראש הרשימה ומסומן בכוכבית .כדי לבחור בטלפון מצומד כבטלפון
ראשי ,בחר באפשרות ) Masterראשי( ואשר את הבחירה בטלפון כבטלפון
ראשי.

Conn.

חבר טלפון שכבר צומד .אפשר לחבר בכל פעם רק טלפון אחד ולהשתמש
בו כטלפון סלולרי .כשמחברים טלפון אחר ,הטלפון הקודם מנותק משירותי
הטלפון .המערכת מאפשרת להשתמש בו-זמנית בהתקן  Bluetoothאחד
כבטלפון סלולרי ובהתקן אחר עבור שמע  ,Bluetoothלצורך השמעת
מוזיקה.

Discon.

ניתוק של הטלפון הסלולרי המחובר .בחר אפשרות זו ואשר כשתתבקש
לעשות זאת .לאחר שמנתקים טלפון סלולרי ,אפשר לשוב ולחבר אותו פעם
נוספת מבלי לחזור על כל תהליך הצימוד.

)מחק(
)ראשי(

)חבר(

)נתק(

 .2בחר באפשרות של הגדרות  SYNCולחץ
על הלחצן .OK

הגדרות המערכת
 .1לחץ על לחצן ) MENUתפריט(.
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גלול כדי לבחור מבין האפשרויות הבאות:
תיאור ופעולה

תצוגה

סמן אפשרות זו כדי להפעיל את ממשק  Bluetoothשל
Bluetooth on
)תקשורת  Bluetoothפעילה( המערכת או הסר את הסימון כדי לבטל את הפעלתו .בחר
אפשרות זו ולחץ על הלחצן  OKכדי לשנות את הסטטוס של
אפשרות זו.
Set defaults

)הגדרת ברירות מחדל(

Master reset

)איפוס כללי(

בחירה זו אינה מוחקת את המידע שלך )ספר הטלפונים,
היסטוריית שיחות ,הודעות טקסט והתקנים מצומדים(.
בחר אפשרות זו ואשר כשתתבקש לעשות זאת בצג של
מערכת השמע.
מחיקה מלאה של כל המידע השמור במערכת )כל ספרי
הטלפונים ,היסטוריית שיחות ,הודעות טקסט והתקנים
מצומדים( וחזרה להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל.

)התקן במערכת (SYNC

התקנה של יישומים או עדכוני תוכנה שהורדו .בחר אפשרות
זו ואשר כשתתבקש לעשות זאת בצג של מערכת השמע.
כדי שההתקנה תושלם בהצלחה ,צריך להימצא יישום או
עדכון תקף של מערכת  SYNCבזיכרון .USB

)מידע מערכת(

הצגת מספרי הגרסה של המערכת והמספר הסידורי שלה.
לחץ על לחצן  OKכדי לבחור.

Install on SYNC

System info
Voice settings

)הגדרות קול(
Browse USB

)עיין בזיכרון (USB

תפריט המשנה של הגדרות הקול מכיל מספר אפשרויות.
עיין בנושא שימוש בזיהוי קולי )עמוד .(435
עיון במבנה בפועל של זיכרון  USBשחובר .לחץ על הלחצן
 OKוהיעזר בלחצני החצים כלפי מעלה וכלפי מטה כדי
לגלול בין התיקיות והקבצים .לחץ על לחצני החצים
שמאלה וימינה כדי להיכנס לתיקייה או לצאת ממנה.
מהתפריט אפשר לבחור ישירות בתכני המדיה שמבקשים
להשמיע.
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יישומי ושירותי ™SYNC

)אם קיימת(

הערה :המאפיין  SYNC 911 Assistפועל
בארה"ב ,בקנדה ובמדינות בהן מספר החירום
הוא .911

)אם קיימים(

כדי שהמאפיינים הבאים יפעלו ,הטלפון
הסלולרי חייב להיות תואם למערכת .SYNC
לקבלת מידע נוסף על יכולות הטלפון ,בקר
באתרים
,www.SYNCMyRide.com
 www.SYNCMyRide.caאו
.www.syncmaroute.ca

הערה :לפני הגדרת המאפיין ,ודא שקראת
את הודעת הפרטיות של  911 Assistהמופיעה
בהמשך פרק זה והבנת את המידע החשוב.
הערה :אם  911 Assistיופעל או יופסק
על-ידי כל משתמש ,ההגדרה תיושם לגבי כל
הטלפונים המצומדים .אם  911 Assistכבוי ,או
שהודעה קולית תושמע או שהודעה )או סמל(
יופיעו על גבי המסך )או שניהם יחד( בעת
התנעת הרכב לאחר חיבור של טלפון שצומד
בעבר.

•  :911 Assistהשירות יכול להתריע
למוקד  911במקרה חירום.
•  :SYNC AppLinkניתן לחבר אפליקציות
מסוימות ,דוגמת  Spotifyו,Glympse-
ולהשתמש בהן )אם הטלפון תואם(.
ייתכן שמאפיינים אלה דורשים הפעלה.
יישומים מאופשרי AppLink-משתנים
בהתאם לשוק.

הערה :כל טלפון פועל באופן שונה .אמנם
 SYNC 911 Assistפועל עם רוב הטלפונים
הסלולריים ,טלפונים מסוימים עלולים להיתקל
בבעיות בשימוש במאפיין זה.
אם התאונה מפעילה את כריות האוויר
)מלבד כריות האוויר להגנת הברכיים
וחגורות הבטיחות האחוריות המתנפחות,
אם קיימות( או את מנגנון הניתוק של
משאבת הדלק ,הרכב המאובזר עם SYNC
יכול ליצור קשר עם שירותי החירום על-ידי
חיוג לשירותי החירום  911באמצעות טלפון
מאופשר  Bluetoothמחובר ומצומד .לקבלת
מידע נוסף על יכולות  ,911 Assistבקר
באתרים
,www.SYNCMyRide.com
 www.SYNCMyRide.caאו
.www.syncmaroute.ca

) 911 Assistאם קיים(

אזהרות
אלא אם  911 Assistמוגדרת לפני
התאונה ,המערכת לא תחייג לעזרה,
מה שעלול להשהות את זמן התגובה ,ובכך
להגדיל את הסיכון לפציעה חמורה או למוות
כתוצאה מהתאונה.
אל תחכה ש 911 Assist-יבצע
עבורך שיחת חירום אם אתה יכול
לעשות זאת בעצמך .חייג מיד אל שירותי
החירום כדי למנוע זמן תגובה ארוך שעלול
להגדיל את הסיכון לפציעה או למוות
לאחר התאונה .אם אינך שומע את 911
 Assistבתוך חמש שניות מהתאונה ,ייתכן
שהמערכת או הטלפון ניזוקו או שאינם
עובדים.

עיין בנושא מערכות בטיחות משלימות
)עמוד  .(44בנושא זה מופיע מידע חשוב
ביחס להתנפחות של כריות האוויר.
עיין בנושא במקרה חירום )עמוד .(291
בנושא זה מופיע מידע חשוב ביחס למנגנון
הניתוק של משאבת הדלק.

הנח את הטלפון תמיד במקום בטוח
בתוך הרכב כך שלא ייזרק קדימה
או יינזק במהלך התאונה .אם לא תעשה כן,
הדבר עלול לגרום לפציעות חמורות או לנזק
לטלפון ,מה שעלול למנוע מ911 Assist-
לעבוד כשורה.
הערה :יש להגדיר את המאפיין SYNC 911
 Assistלפני התאונה.
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מערכת
הפעלה או ניתוק של שירות

™SYNC

• על טלפון סלולרי מחובר בעל יכולת
 Bluetoothלהיות בעל כיסוי רשת,
אספקת מתח סוללה ועצמת אות
מספקים.
• על עצמת המצבר של הרכב להיות
תקינה ועל הרכב להיות ממקום בארצות
הברית ,קנדה או במקום שבו  911הוא
מספר הטלפון של שירותי החירום.
במקרה של תאונה

911 Assist

לחץ על לחצן הטלפון כדי להיכנס אל
תפריט הטלפון ולאחר מכן בחר:
פריט תפריט

פעולה ותיאור

יישומי SYNC
911 Assist

בחר את האפשרות
הרצויה  -מופעל או
מופסק.

לא כל התאונות מפעילות את כריות האוויר
או את מנגנון הניתוק של משאבת הדלק
)שיפעילו את  .(911 Assistאם טלפון מחובר
ניזוק או מתנתק ממערכת  SYNCבזמן
התאונה ,מערכת  SYNCתחפש כל טלפון
זמין שצומד בעבר ותנסה להתחבר אליו;
לאחר מכן תנסה מערכת  SYNCלחייג אל
שירותי החירום.

אם תבחר שלא להפעיל שירות זה
יעמדו לבחירתך האפשרויות הבאות:
פריט תפריט

פעולה ותיאור

Voice Reminder
ON

כשמחברים את
הטלפון ומתניעים את
הרכב מוצגת תזכורת
חזותית ומושמעת
תזכורת קולית.

Voice Reminder
OFF

כשמחברים את
הטלפון מוצגת
תזכורת חזותית אך
לא מושמעת תזכורת
קולית.

)תזכורת קולית
פעילה(

)תזכורת קולית
מנותקת(

לפני ביצוע השיחה:
 SYNCמספק חלון זמן קצר )כ10-

•
שניות( כדי לבטל את השיחה .אם לא
תבטל את השיחה SYNC ,ינסה לחייג
לשירותי החירום.
•  SYNCאומר את ההודעה הבאה ,או
הודעה דומה SYNC" :ינסה לחייג
לשירותי החירום ,כדי לבטל את השיחה,
לחץ על ) Cancelבטל( על גבי המסך
ולחץ לחיצה ארוכה על לחצן הטלפון
שעל גבי גלגל ההגה".
אם החיוג לא יבוטל וביצוע השיחה של
 SYNCיתקיים בהצלחה ,הודעה מוקלטת
מראש תופעל בפני מרכזן שירותי החירום,
כאשר ולאחר מכן יוכל/ו האנשים ברכב
לדבר עם המרכזן .היה מוכן לספק את שמך,
את מספר הטלפון שלך ואת מיקומך באופן
מידי ,כיוון שלא כל מערכות שירותי החירום
מסוגלות לקבל מידע זה באופן אלקטרוני.

על מנת להבטיח שמאפיין  911 Assistפועל
כשורה:
•
•
•
•

)אם קיימת(

יש להפעיל את  SYNCולוודא שהוא
עובד כשורה בזמן התאונה ובמהלך
ההפעלה והשימוש במאפיין.
יש להגדיר את המאפיין  911 Assistלפני
התאונה.
יש לצמד ולחבר טלפון סלולרי שתומך
בתקשורת  Bluetoothותואם למערכת
.SYNC
על טלפון מאופשר  Bluetoothמחובר
להיות בעל היכולת לבצע שיחה יוצאת
ולשמור עליה פעילה במהלך התאונה.

 911 Assistעשוי שלא לעבוד אם
•
•
•
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הטלפון הסלולרי או החומרה של 911
 Assistניזוקו בתאונה.
המצבר של הרכב או של מערכת SYNC

אינם טעונים.
הושלכו מהרכב מכשירי הטלפון שצומדו
למערכת וחוברו אליה.

מערכת
הודעת הפרטיות של

™SYNC

)אם קיימת(

הערה :ודא שברשותך חשבון משתמש
פעיל ליישום שהורדת .יישומים מסוימים
יפעלו באופן אוטומטי ללא התקנה .יישומים
אחרים ידרשו לקבוע את תצורת ההגדרות
האישיות שלך ולהתאים אישית את החוויה
שלך באמצעות יצירת תחנות או מועדפים .אנו
ממליצים שתעשה זאת בבית או כאשר אינך
יושב ברכב.

911 Assist

ברגע שמאפיין  911 Assistהופעל ,הוא עשוי
למסור לשירותי החירום שהרכב היה מעורב
בתאונה שכללה פתיחה של כריות האוויר
או הפעלה של מנגנון הכיבוי של משאבת
הדלק .גרסאות מסוימות של 911 Assist
או עדכונים של המאפיין עשויים גם הם
למסור באופן מילולי או אלקטרוני למרכזני
שירותי החירום את מיקום הרכב או פרטים
נוספים על אודות הרכב או התאונה על מנת
לעזור לאנשי שירותי החירום לספק לך את
השירותים המתאימים ביותר .אם אין ברצונך
למסור מידע זה ,אל תפעיל את המאפיין.

הערה :מאפיין  AppLinkאינו זמין בכלי רכב
שמצוידים במערכת .MyFordTouch
גישה באמצעות תפריט

SYNC

לחץ על הלחצן  MENUכדי להיכנס
לתפריט המערכת .בחר באפשרות:

SYNC Mobile Apps

)יישומים לנייד של (SYNC

פריט תפריט

המערכת מאפשרת בקרה קולית וידנית
של יישומי טלפון חכם מאופשרי SYNC
 .AppLinkכאשר היישום פועל דרך ,AppLink
ניתן לשלוט במאפיינים המרכזיים של
היישום באמצעות פקודות קוליות ובקרים
בגלגל ההגה.

פעולה ותיאור

) SYNC-Appsיישומי (SYNC
 Mobile Appsגלול את רשימת
)יישומים בנייד( היישומים הזמינים
ובחר יישום מסוים ,או
בחר באפשרות
Find New Apps

הערה :כדי לגשת אל  AppLinkעליך קודם
לצמד את הטלפון החכם ל.SYNC-

)מצא יישומים חדשים(
Find new Apps

הערה :על משתמשי  iPhoneלחבר את
הטלפון לכניסת .USB

)חפש יישומים חדשים(
הערה :אם לא ניתן למצוא יישום תואם
 ,SYNC AppLinkודא שהיישום הרצוי פועל
במכשיר הנייד.

הערה :על משתמשי  Androidלחבר את
הטלפון אל  SYNCבתקשורת .Bluetooth
הערה :למידע על יישומים זמינים ,טלפונים
חכמים נתמכים ועצות לפתרון בעיות ,בקר
באתר העולמי של פורד.

גישה לתפריט היישום
כאשר היישום פועל דרך  ,SYNCלחץ על
לחצן החץ הימני בגלגל ההגה כדי לגשת אל
תפריט היישום.

מאופשריSYNC-

הזמינות של יישומים
 AppLinkמשתנים בהתאם לשוק.

מכאן ניתן לגשת אל מאפייני יישום שונים,
לדוגמה  thumbs upו.thumbs down-
לחץ על לחצן החץ השמאלי בגלגל ההגה
כדי לצאת מתפריט היישום.
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מערכת

™SYNC

)אם קיימת(

כדי לגשת באמצעות פקודות קוליות
לחץ על לחצן הקול וכאשר תתבקש אמור אחת מהפקודות שלהלן:
פעולה ותיאור

פריט תפריט
)mobile (apps | applications

)נייד )יישומים לנייד | יישומים((

השתמש בפקודה זו כדי למצוא את הפקודות הקוליות
הזמינות.

) Helpעזרה(
פקודות קוליות במאפיין

לאחר הישמע הצליל אמור את שם היישום .היישום
אמור להתחיל לפעול .כאשר היישום פועל דרך ,SYNC
תוכל ללחוץ על לחצן הקול ולומר פקודות ייחודיות
ליישום ,למשל ""Play Playlist Road Trip
)הפעל את רשימת ההשמעה לנסיעה בדרך(.

SYNC Mobile App

הפקודות הקוליות הבאות זמינות תמיד:
פריט תפריט
)mobile (apps | applications

)נייד )יישומים לנייד | יישומים((

פעולה ותיאור
אפשר לומר את השם של כל יישום תואם
 SYNCכדי להפעיל אותו במערכת .SYNC

)list [mobile] (apps | applications

מערכת  SYNCתציג ברשימה את כל
היישומים הניידים הזמינים כעת.

)find [new] [mobile] (apps | applications

המערכת תחפש אחר יישומים תואמי SYNC

)רשימה )רשימת יישומים ]ניידים(
)מצא יישומים ]ניידים[ ]חדשים[((

בהתקן הנייד המחובר.

) Helpעזרה(
בכל עת ניתן לומר שם של יישום לנייד כדי להפעיל אותו במערכת .SYNC
כשמפעילים יישום באמצעות ,SYNC
המערכת עשויה לבקש ממך לספק
הרשאות מסוימות ,לדוגמה:

הרשאות היישום
ההרשאות ליישום מחולקות לקבוצות.
ניתן לתת כל קבוצת הרשאות בנפרד.
ניתן לשנות את מצב קבוצת הרשאות בכל
עת כאשר לא נוהגים ,באמצעות תפריט
ההגדרות.

•

•

452

לאפשר לרכב לספק ליישום נתוני רכב,
בין השאר :מפלס דלק ,צריכת דלק,
מהירות מנוע ,חיישן גשם ,מד מרחק,
מספר זיהוי הרכב ,טמפרטורה חיצונית,
מצב תיבת ההילוכים ,לחץ אוויר
בצמיגים ומצב הפנסים הראשיים.
לאפשר לרכב לספק מידע על מאפייני
הנהיגה ,בין השאר :מערכת ,MyKey
מצב חגורות הבטיחות ,מהירות המנוע,
מצב תיבת ההילוכים ,אירועי בלימה,
זווית גלגל ההגה ומצב דוושת ההאצה.

מערכת
•
•

™SYNC

לאפשר לרכב לספק מידע מיקום ,כולל:
 GPSומהירות.
לאפשר ליישום לשלוח הודעות דחיפה
באמצעות התצוגה ויכולות הקול של
הרכב בעת פעולה ברקע .הודעות
בדחיפה עשויות להיות שימושיות בייחוד
עבור חדשות או יישומים מבוססי מיקום.

)אם קיימת(

הערה :תצטרך לספק הרשאות רק בפעם
הראשונה שבה תשתמש ביישום עם .SYNC
הערה :חברת פורד אינה אחראית ולא
תישא בחבות ביחס לכל נזק או אבדן פרטיות
הנובעים מהשימוש ביישום ,או הפצה של נתוני
רכב שאישרת לחברת פורד לספק ליישום.

הפעלה או השבתה של הרשאות ליישום באמצעות תפריט

SYNC

לחץ על הלחצן  MENUכדי להיכנס לתפריט :SYNC
פעולה ותיאור

פריט תפריט
) SYNC-Appsיישומי (SYNC
) Mobile Appsיישומים בנייד(
All Apps

)כל היישומים(

ניתן לבחור יישום ספציפי .אם הודעות דחיפה נתמכות על
ידי היישום ,מאפיין זה יופיע ברשימה .בחר כדי לאפשר או
לחסום מאפיין זה כנדרש.
הערה :עליך לאפשר יישומים ניידים עבור כל
התקן מחובר בפעם הראשונה שבוחרים יישום
נייד באמצעות המערכת.

אפשור של יישומי  SYNCלטלפון הנייד
כדי להשתמש במערכת עליך להסכים
לשלוח ולקבל מידע אישור ועדכונים עבור
היישום ,באמצעות תכנית הנתונים שאליה
מחובר המכשיר המחובר.

הערה :תעריפי תקשורת נתונים סטנדרטיים
יהיו ישימים .חברת פורד אינה אחראית לכל
חיוב נוסף מספק השירות כאשר הרכב שולח
ומקבל נתונים דרך ההתקן המחובר .בכך
כלול כל חיוב נוסף שנגרמו כתוצאה מנהיגה
באזורים הדורשים נדידת נתונים.

הנתונים נשלחים אל פורד בארה"ב
באמצעות המכשיר המחובר .המידע מוצפן
וכולל את מספר זיהוי הרכב ,מספר המודול
של  ,SYNCסטטיסטיקת פעילות אנונימית,
ומידע איתור באגים .העדכונים עשויים
להתבצע באופן אוטומטי.

מצב היישום
ניתן לצפות במצב הנוכחי של היישום
בתפריט ההגדרות.
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)אם קיימת(

יש שלושה מצבים אפשריים:
פעולה ותיאור

פריט תפריט
Update needed

המערכת זיהתה יישום חדש הדורש אישור או שנדרש
עדכון הרשאות כלליות.

) Up-to-dateעדכני(

לא נדרש כל עדכון.

) Updating...מעדכן(...

המערכת מנסה לקבל עדכון.

)נדרש עדכון(

הגדרות עדכון
פעולה ותיאור

פריט תפריט
Request Update

בחר באפשרות זו מתפריט ההגדרות כדי לבצע עדכון
נחוץ באופן ידני.

Disable Updates

בחר באפשרות זו מתפריט ההגדרות כדי לחסום
עדכונים אוטומטיים .בעקבות הבחירה יושבת גם
השימוש ביישומים לנייד במערכת .SYNC

)בקש עדכון(
)חסום עדכונים(

ודא שהתקן  USBאותחל בצורה נכונה וכי
המפרט שלו הוא:

שימוש ב SYNC™-עם נגן
המדיה שלך

• .USB 2.0
• תבנית הקובץ חייבת להיות .FAT16/32
התבנית של קובצי השמע בהתקן USB
חייבת להיות:

תוכל לגשת לקובצי המוזיקה שלך ולהפעיל
אותם באמצעות נגן המדיה הדיגיטלי דרך
מערכת הרמקולים של הרכב; תוכל לעשות
זאת באמצעות תפריט המדיה של המערכת
או בפקודות קוליות .תוכל גם למיין ולהפעיל
את קובצי המוזיקה שלך לפי קטגוריות
מסוימות ,כגון אמן ,אלבום וכולי.

•
•
•
•

הערה :המערכת תומכת באינדקס של עד
כ 15,000-שירים.

.MP3
אין תמיכה בקובצי  WMAעם הגנת .DRM
.WAV
.AAC

חיבור נגן המדיה הדיגיטלי שלך אל
 SYNCבאמצעות שקע USB

 SYNCמסוגלת להפעיל כמעט כל סוג של
נגן מדיה דיגיטלי ,כולל :נגני  ,Zune ,iPodנגני
"הפעלה מהתקן" ,וכן את רוב כונני ה.USB-
מבני השמע הנתמכים של  SYNCכוללים
את  WAV ,WMA ,MP3ו.AAC-

הערה :אם בנגן המדיה הדיגיטלי יש מתג
הפעלה ,ודא שהמכשיר יהיה במצב מופעל
לפני חיבורו.
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כדי לחבר באמצעות פקודות קוליות:

כדי להתחבר באמצעות תפריט
המערכת:

חבר את המכשיר לאחד משקעי  USBשל
הרכב.

 .1חבר את המכשיר לאחד משקעי USB

של הרכב.

לחץ על לחצן הקול וכאשר תתבקש
אמור אחת מהפקודות שלהלן:
פקודה קולית

פעולה ותיאור

(USB [stick] | iPod
)]| MP3 [player
))] USBהחסן[ |
] MP3 | iPodנגן[((

תוכל להשמיע
כעת קובץ מוזיקה
על-ידי אמירת אחת
מהפקודות הקוליות
המתאימות.
עיין בפקודות
הקוליות של המדיה.

)אם קיימת(

 .2לחץ על לחצן  MEDIAובחר את USB 1
או  USB 2מרשימת מקורות המדיה בצג

מערכת השמע.

המילים בסוגריים ] [ הן אופציונליות ואין
צורך לומר אותן כדי שהמערכת תבין את
הפקודה .לדוגמה ,במקומות שבהם מצוינת
הפקודה (USB [stick] | iPOD | MP3
)] ,[playerאפשר לומר  USBאו .USB stick
כדי להציג את התוכן של זיכרון  USBבחר:
הודעה

תיאור ופעולה

Browse USB
)עיין בזיכרון (USB

בהתאם למספר קובצי המדיה הנמצאים בהתקן
המחובר ,ייתכן שתופיע בצג הודעה על עריכת אינדקס.
בתום עריכת האינדקס ,ההשמעה של מקור השמע
שנבחר תחל באופן אוטומטי.
הודעה

ניתן לעיין בקבצים שבהתקן הUSB-
לפי קטגוריות .בחר את BROWSE

) Browse USBעיין בזיכרון (USB

מבין הלחצנים שבתחתית צג מערכת
השמע ,ובחר אחד מן הפריטים הבאים:

) Reset USBאיפוס (USB

הודעה

הפקודות הקוליות של המדיה

) Play allהשמע הכל(

לחץ על לחצן הקול וכאשר
תתבקש ,אמור:

) Playlistsרשימות השמעה(
) Songsשירים(
) Artistsאמנים(
) Albumsאלבומים(
) Genresז'אנרים(
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פקודה קולית

)אם קיימת(
תיאור ופעולה

) ([player] MP3 | iPod | [stick] USBתוכל להשמיע כעת קובץ מוזיקה על-ידי אמירת
אחת מהפקודות הקוליות המתאימות.
))] USBהחסן[ | ] MP3 | iPodנגן[((
אפשר לבחור אחת מבין הפקודות שמופיעות בסוגריים ומופרדות בסימני "|" ,ולא חייבים לומר
את כולן .לדוגמה ,כשמופיעה הפקודה ) (what is | what'sאפשר לומר  what'sאו .what is
אולם ,חייבים לומר את כל המלים של הפקודות הקוליות שמחוץ לסוגריים .לדוגמה,
כשמופיעה הפקודה ) (what is | what'sעליך לומר " "what's playingאו "."what is playing
תיאור ופעולה

פקודה

השהיית ההשמעה מההתקן.

) pauseהשהה(

חידוש ההשמעה מההתקן.

) playהשמע(

___ ]) play [albumהשמע ]אלבום[ ___(
השמעת כל המדיה שבהתקן ,מהרצועה
הראשונה ועד לאחרונה.

) Play allהשמע הכל(

___ ]) play [artistהשמע ]אמן[ ___(
___ ]) play [genreהשמע ]ז'אנר[ ___(
___ ]) play [playlistהשמע ]רשימת השמעה[ ___(
| next [track | title | song | file | podcast
]chapter | episode

השמעת הקטע הבא של המדיה הנוכחית.

)ה ]רצועה | כותר | שיר | קובץ | תשדיר
פודקאסט | פרק | הבא[(
השמעת הקטע הקודם של המדיה
הנוכחית.

| previous [track | title | song | file
]podcast | chapter | episode

)ה ]רצועה | כותר | שיר | קובץ |
תשדיר פודקאסט | פרק | הקודם[(
)[play] (similar music | more like this

)]השמע[ )מוזיקה דומה | עוד תכנים כאלה((

יצירה של רשימת השמעה מז'אנר דומה
לזה שמושמע כעת.

___ ]) play [song | track | title | fileהשמע ]שיר | רצועה | כותר | קובץ[ ___(
) repeat offהפסק את ההשמעה החוזרת(
]repeat (one | track) [on

)השמעה חוזרת )של רצועה | אחת( ] פעילה[(

חזרה על הרצועה הנוכחית.
הפעלה של רשימת ההשמעה הנוכחית
בסדר אקראי.
)רק חלק מהמכשירים תומכים בפקודה זו(.

]shuffle [all] [on

)השמעה אקראית ]של הכל[(

) shuffle offהפסק את ההשמעה האקראית(
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פקודה

)אם קיימת(
תיאור ופעולה

בזמן כלשהו במהלך ההשמעה ,תוכל
| ((who's | who is) this | who plays this
ללחוץ על לחצן הקול ולשאול את
| (what's | what is) playing [now] | (what
|  which) (song | track | artist) is this | (who'sהמערכת מה מושמע כעת .המערכת
תקריא לך את תגיות נתוני העזר )אם
)who is) playing | (what's | what is) this
קיימים נתונים( של הרצועה המושמעת.
))מי הוא | מי( זה | מי מנגן | )מה( מושמע
]עכשיו[ | )מה | איזה( )שיר | קטע | אמן( זה |
)מי הוא | מי זה( מנגן | מה זה(
___ הוא רישום דינאמי ,והמשמעות היא
שהוא יכול להחליף שם של פריט כלשהו,
כגון להקה ,אמן או שיר .לדוגמה ,תוכל לומר
") "Play artist The Beatlesהשמע אמן
הביטלס(.
פקודות לדוגמה ביחס להתקני

• ".Play album "Magical Mystery Tour
• ".Play "Magical Mystery Tour
שמע Bluetooth
המערכת יכולה גם להשמיע מוזיקה
מהטלפון הסלולרי בתקשורת .Bluetooth

USB

מערכת  SYNCמספקת למשתמש דרכים
אינטואיטיביות רבות לחיפוש והשמעה
של שירים ,בפקודות קוליות .כדי להשמיע,
למשל ,את השיר " "Penny Laneמהאלבום
" "Magical Mystery Tourאפשר לומר:

כדי להפעיל את שמע  ,Bluetoothלחץ על
לחצן  MEDIAובחר.
פקודה קולית

• ".Play song "Penny Lane
• ".Play "Penny Lane
וכדי להשמיע את כל האלבום ,אפשר לומר:

) Bluetooth audioשמע (Bluetooth
לאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

פקודה קולית
) pauseהשהה(
) playהשמע(
]next [track | title | song | file | podcast | chapter | episode

)ה ]רצועה | כותר | שיר | קובץ | תשדיר פודקאסט | פרק | הבא[(
]previous [track | title | song | file | podcast | chapter | episode

)ה ]רצועה | כותר | שיר | קובץ | תשדיר פודקאסט | פרק | הקודם[(
לחץ על לחצן  MEDIAובחר באפשרות
 USB 1או באפשרות  USB 2מהרשימה של
מקורות המדיה שמופיעה בצג של מערכת
השמע כדי להתחיל בהשמעה מזיכרון .USB

מאפייני תפריט מדיה
תפריט המדיה מאפשר לבחור כיצד
להשמיע את המוזיקה )לפי אמן ,ז'אנר,
השמעה אקראית ,השמעה חוזרת וכולי( וגם
לחפש מוזיקה דומה או לאפס את האינדקס
של התקני .USB
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הודעה

)אם קיימת(
תיאור ופעולה

בעקבות הבחירה תעבור לתפריט המדיה.

) Optionsאפשרויות(
לאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
הודעה
Shuffle

)השמעה אקראית(

תיאור ופעולה
בחר אם המוזיקה תושמע בהשמעה אקראית או בהשמעה
חוזרת .האפשרות שתבחר תישאר פעילה עד שתבטל את
הבחירה.

בחר אם המוזיקה תושמע בהשמעה אקראית או בהשמעה חוזרת.
Repeat track
)השמעה חוזרת של קטע( האפשרות שתבחר תישאר פעילה עד שתבטל את הבחירה.
Similar music

)מוזיקה דומה(

Reset USB

)איפוס (USB

גישה לספריית שירי

תוכל להשמיע סוגי מוזיקה דומים לרשימת ההשמעה
הנוכחית מיציאת  .USBכדי לעבד את רשימת ההשמעה
נעזרת המערכת בנתוני המטה של כל רצועה .המערכת תיצור
כעת רשימה חדשה של רצועות דומות ותחל בהשמעה .כדי
שמאפיין זה יפעל ,לכל רצועה חייבות להיות תוויות metadata
מאוכלסות .בהתקני השמעה מסוימים ,אם תוויות metadata
אינן מאוכלסות ,הרצועות לא יהיו זמינות לזיהוי קולי ,תפריט
ההשמעה או המוזיקה הדומה .אולם ,אם תכניס את הרצועות
האלה להתקן ההשמעה במצב התקן אחסון מסיבי ,הן יהיו
זמינות לזיהוי קולי ,עיון בתפריט ההשמעה ומוזיקה דומה.
תוויות  metadataשאינן מאוכלסות ימולאו במילה ”לא ידוע".
איפוס האינדקס ביחס להתקן  .USBלאחר השלמת האינדקס
החדש ,תוכל לבחור להשמיע מתוך ספריית שירי .USB
 .2לחץ על לחצן ) MEDIAסמוך לצג של
מערכת השמע( כדי לבחור בהשמעה
מזיכרון .USB

USB

 .1חבר את ההתקן לשקע  USBשל הרכב.
הודעה
Browse USB

)עיין בזיכרון (USB

תיאור ופעולה
תפריט זה מאפשר לך לבחור ולהשמיע את המדיה לפי
אמן ,אלבום ,ז'אנר ,רשימת השמעה או רצועה.

אם אין קובצי מדיה שניתן לגשת אליהם,
תופיע הודעה בתצוגה שאין קובצי מדיה.
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)אם קיימת(

אם קיימים קובצי מדיה ,תוכל לגלול בין האפשרויות הבאות ולבחור את האפשרות
הרצויה:
תצוגה

תיאור ופעולה

Play all

השמעה של כל קובצי המדיה באינדקס מהתקן ההשמעה בזה אחר
זה בסדר מספרי* .לחץ על לחצן  OKכדי לבחור .כותרת הרצועה
הראשונה מופיעה בצג.

)השמע הכל(

גישה לרשימות ההשמעה שלך )ממבנים כגון  .WPL ,.M3U ,.ASXאו
Playlists
)רשימות השמעה( .*(.MTP
 .1לחץ על לחצן  OKכדי לבחור.
 .2גלול כדי לבחור את רשימת ההשמעה הרצויה ולחץ על .OK
) Songsשירים(

חיפוש והשמעה של רצועה מסוימת מהאינדקס*.
 .1לחץ על לחצן  OKכדי לבחור.
 .2גלול כדי לבחור את הקטע המוזיקלי הרצוי ולחץ על .OK

) Artistsאמנים(

מיון של כל קובצי המדיה באינדקס לפי אמן .לאחר הבחירה ,המערכת
תציג ואחרי כן תשמיע את כל האמנים והרצועות בסדר אלפביתי*.
 .1לחץ על לחצן  OKכדי לבחור.
 .2גלול כדי לבחור את האמן הרצוי ולחץ על .OK

)אלבומים(

מיון של כל קובצי המדיה באינדקס לפי אלבום*.
 .1לחץ על לחצן  OKכדי לבחור.
 .2גלול כדי לבחור את האלבום הרצוי ולחץ על .OK

)ז'אנרים(

מיון של כל קובצי המדיה באינדקס לפי ז'אנר )קטגוריה(*.
 .1לחץ על לחצן  OKכדי לבחור.
 .2גלול כדי לבחור את הז'אנר הרצוי ולחץ על .OK

Albums

Genres

עיין בכל קובצי המדיה הנתמכים בנגן המדיה המחובר ליציאת .USB
Browse USB
)עיין בזיכרון  (USBתוכל להציג רק קובצי מדיה התואמים ל.SYNC-
)הקבצים האחרים בהתקן לא יוצגו(.
 .1לחץ על לחצן  OKכדי לבחור.
 .2גלול כדי לעיין בקובצי המדיה באינדקס של ההתקן ,ולחץ על .OK
Reset USB

)איפוס (USB

איפוס האינדקס ביחס להתקן  .USBלאחר השלמת האינדקס החדש,
תוכל לבחור להשמיע מתוך ספריית שירי .USB

*ניתן להשתמש בלחצנים בתחתית צג השמע כדי לקפוץ במהירות לקטגוריה אלפביתית
מסוימת .כדי לדלג בתוך הרשימה ,אפשר להשתמש גם בתווים שבמקלדת הנומרית.
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שימוש בפקודות קוליות

שקע

אפשר לגשת לשירים שבהתקן  USBולהציג
אותם בפקודות קוליות.

חלק מכלי הרכב מצוידים בשקע  USBנוסף.
במקרה זה ,שקע  USB 1מותקן בחלקו
הקדמי של הרכב ,בחלק התחתון של לוח
המכשירים .שקע  USB 2מותקן בתוך תא
האחסון שבקונסולה המרכזית של הרכב.

חבר את ההתקן לשקע  USBשל הרכב.
לחץ על לחצן הקול וכאשר תתבקש
אמור אחת מהפקודות שלהלן:

) USB 2אם קיים(

לשקע  USBהשני אפשר לחבר התקן USB

נוסף.

גישה למדיית  USBוהצגתה

ניתן לגשת לשני שקעי ה USB-באמצעות
פקודות קוליות.

| (browse | search | show) all (album
)albums

))עיון | חיפוש | הצגה( של כל )האלבום |
האלבומים((

כדי לגשת אל התקן  USBלחץ על לחצן
הקול וכאשר תתבקש אמור אחת
מהפקודות שלהלן:

| (browse | search | show) all (artist
)artists

פקודה קולית

))עיון | חיפוש | הצגה( של כל )האמן |
האמנים((

USB 1

| (browse | search | show) all (genre
)genres

USB 2

))עיון | חיפוש | הצגה( של כל )הז'אנר |
הז'אנרים((

הערה :מערכת  SYNCתומכת רק במכשיר
מחובר אחד עם מערכת ) iOSשל  (Appleבכל
פעם )המכשיר הראשון שחובר( .כשמחברים
מכשיר נוסף עם מערכת  ,iOSהמכשיר נטען
אבל לא ניתן להשמיע ממנו.

| (browse | search | show) all (playlist
)playlists

))עיון | חיפוש | הצגה( של כל )רשימת
ההשמעה | רשימות ההשמעה((

התקני  Bluetoothוהגדרות מערכת

| (browse | search | show) all (song
| songs | title | titles | file | files | track
)tracks

בעזרת הצג של מערכת השמע אפשר
לגשת לתפריטים הבאים .עיין בנושא
שימוש ב SYNC™-עם הטלפון )עמוד
.(437

))עיון | חיפוש | הצגה( של כל )השיר |
השירים | הכותר | הכותרים | הקובץ |
הקבצים | הרצועה | הרצועות((
___ (browse | search | show) album

))עיון | חיפוש | הצגה( של האלבום ___(
___ (browse | search | show) artist

))עיון | חיפוש | הצגה( של האמן ___(
___ (browse | search | show) genre

))עיון | חיפוש | הצגה( של הז'אנר ___(
(browse | search | show) playlist

___ ))עיון | חיפוש | הצגה( של רשימת
ההשמעה ___(
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פקודות קוליות ביחס למקורות שמע

פקודה קולית

מערכת הקול מאפשרת לך לשנות מקורות
שמע בפקודה קולית פשוטה.

| ((who's | who is) this | who plays this
(what's | what is) playing [now] | (what
| | which) (song | track | artist) is this
(who's | who is) playing | (what's | what
)is) this

לחץ על לחצן הקול וכאשר תתבקש
אמור אחת מהפקודות שלהלן:

))מי הוא | מי( זה | מי מנגן | )מה( מושמע
]עכשיו[ | )מה | איזה( )שיר | קטע | אמן( זה
| )מי הוא | מי זה( מנגן | מה זה(

פקודה קולית

) Helpעזרה(

](music | audio | entertainment) [system

* אם קיים.

))מוזיקה | שמע | בידור( ]מערכת[(

פקודות קוליות לרדיו

הנה כמה דוגמאות לפקודות קוליות
שבהן ניתן להשתמש.
)] ([tune [to] AMעבור ]לערוץ[[ [AM

במהלך האזנה לרדיו ,לחץ על
לחצן הקול ,ולאחר מכן אמור
אחת מהפקודות שבטבלה

]) [tune [to]] AM1עבור ]לערוץ[[ (AM1

הבאה.

[tune [to]] AM
)(autostore | AST | autoset
)]עבור ]לערוץ[[ AM
)שמירה אוטומטית |  | ASTכוונון אוטומטי((

אם אינך מאזין לרדיו ,לחץ על לחצן
הקול ,ולאחר הישמע הצליל אמור:
פקודה קולית

]) [tune [to]] AM2עבור ]לערוץ[[ (AM2

) Radioרדיו(

))שמע  | Bluetoothסטראופוני((

אפשר לומר אחת מהפקודות הבאות.

)Bluetooth (audio | stereo

)] ([tune [to] AMעבור ]לערוץ[[ [AM

(disc | CD [player]) play

))השמע | ] CDנגן תקליטורים[((

]) [tune [to]] AM1עבור ]לערוץ[[ (AM1

)] ([tune [to] FMעבור ]לערוץ[[ [FM

[tune [to]] AM
)(autostore | AST | autoset
)]עבור ]לערוץ[[ AM
)שמירה אוטומטית |  | ASTכוונון אוטומטי((

]) [tune [to]] FM1עבור ]לערוץ[[ (FM1
[tune [to]] FM
)(autostore | AST | autoset
)]עבור ]לערוץ[[ FM
)שמירה אוטומטית |  | ASTכוונון אוטומטי((

]) [tune [to]] AM2עבור ]לערוץ[[ (AM2
)]]) [tune [to]] (AM ___ | ___ [AMעבור
]לערוץ [[ )(([AM] ___ | ___ AM

]) [tune [to]] FM2עבור ]לערוץ[[ (FM2

___ ]) [tune [to]] FM presetעבור ]לערוץ[[
 FMתחנה קבועה מראש ___(

) Radioרדיו(
tune [to] SAT

)עבור ]אל[ רדיו לווייני(
) Siriusשירות (Sirius

*

___ ]) [tune [to]] FM presetעבור ]לערוץ[[
 FMתחנה קבועה מראש ___(

*

]) [tune [to]] FMעבור ]לערוץ[[ (FM

)](USB [stick] | iPod | MP3 [player
))] USBהחסן[ | ] MP3 | iPodנגן[((

]) [tune [to]] FM1עבור ]לערוץ[[ (FM1
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פקודה קולית

פקודות קוליות

| [tune [to]] FM (autostore | AST
___ ]) autoset) presetעבור ]לערוץ[[ FM
)שמירה אוטומטית |  | ASTכוונון אוטומטי(

]) [tune [to]] SAT 1עבור ]אל רדיו לווייני (1
]) [tune [to]] SAT 2עבור ]אל רדיו לווייני (2

תחנה קבועה מראש ___(

]) [tune [to]] SAT 3עבור ]אל רדיו לווייני (3

]) [tune [to]] FM 2עבור ]לערוץ[[ (FM 2

___ [tune [to]] SAT preset

)]עבור ]לערוץ[[  SATתחנה קבועה מראש
___(

)][tune [to]] (FM ___ | ___ [FM

)]עבור ]לערוץ[[ )(([FM] ___ | ___ FM

___ [tune [to]] SAT 1 preset

___ [tune [to]] FM preset

)]עבור ]לערוץ[[  SAT 1תחנה קבועה
מראש ___(

)]עבור ]לערוץ[[  FMתחנה קבועה מראש
___(
(___ HD ___ FM) ___ HD ___ FM

___ [tune [to]] SAT 2 preset

*

)]עבור ]לערוץ[[  SAT 2תחנה קבועה
מראש ___(

___ [tune [to]] FM 2 preset

]עבור ]לערוץ[[  FM 2תחנה קבועה מראש
___(
) ___ HDרדיו (___HD

___ [tune [to]] SAT 3 preset

)]עבור ]לערוץ[[  SAT 3תחנה קבועה
מראש ___(

*

]) tune [to] [Siriusעבור ]אל[ ]([Sirius

___ [tune [to]] FM preset

)]עבור ]לערוץ[[  FMתחנה קבועה מראש
___(

) Helpעזרה(
 [tune [to]] Siriusאפשר לומר את
___ ][channel
מספר הערוץ
)]עבור ]אל[[  (0-233) Siriusכדי להאזין

) Tuneחיפוש תחנות ידני(
) Helpעזרה(

]בערוץ[ ___(

* אם קיים.
פקודות קוליות לרדיו לווייני
)אם קיים(

לתחנה המבוקשת.

פקודות קוליות להפעלת תקליטורים

Sirius

במהלך האזנה לתקליטור ,לחץ
על לחצן הקול ,ולאחר מכן אמור
אחת מהפקודות שבטבלה הבאה.

כדי להאזין לרדיו הלווייני ,Sirius
לחץ על לחצן הקול ולאחר
הישמע הצליל אמור:

אם אינך מאזין לרדיו ,לחץ על לחצן
הקול ,ולאחר הישמע הצליל אמור:

פקודות קוליות

פקודה קולית

) Siriusרדיו (Sirius

(disc | CD [player]) play
))השמע | ] CDנגן תקליטורים[((

במהלך האזנה לרדיו לווייני  ,Siriusלחץ
על לחצן הקול ,ולאחר מכן אמור אחת
מהפקודות שבטבלה הבאה.

אפשר לומר אחת מהפקודות הבאות.
) pauseהשהה(

פקודות קוליות

) playהשמע(

) tune [to] SATעבור ]אל[ רדיו לווייני(
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איתור תקלות במערכת

פקודות קוליות

™SYNC

[play] next track

)]השמע את[ הרצועה הבאה(

מערכת  SYNCהיא קלה לשימוש .אך אם
יהיו לך שאלות ,עיין בטבלאות להלן.

[play] previous track

)]השמע את[ הרצועה הקודמת(

השתמש באתר בכל עת כדי לבדוק את
תאימות הטלפון ,לרשום את החשבון שלך
ולהגדיר העדפות ,כמו גם ליצור קשר עם
נציג שירות לקוחות דרך שירות הצ'אט
)בשעות מוגדרות בלבד( למידע נוסף ,ראה

___ ][play | change to] track [number

)]השמע את | עבור אל[ רצועה ]מספר[
___(
*]repeat (track | song) [on
)השמע את )הרצועה | השיר( ]בהשמעה
חוזרת[(

,www.SYNCMyRide.com

www.SYNCMyRide.ca

או .www.syncmaroute.ca

]repeat folder [on

)השמע את התיקייה ]בהשמעה חוזרת[(
) repeat offהפסק את ההשמעה החוזרת(
)| shuffle | random | mix) [on | (tracks
]]songs) [on

))השמע בהשמעה אקראית( ]את |
)הרצועות | השירים([(
*)(shuffle | random | mix
](CD [player] | disc) [on

))השמע | בהשמעה | אקראית(
)את התקליטור ]שבנגן[ | ( ]ב[(
](shuffle | random | mix) folder [on

))בהשמעה אקראית( את התיקייה(
shuffle off

)הפסק את ההשמעה האקראית(
בעיות בטלפון
בעיה

גורם/גורמים אפשריים

פתרון/פתרונות אפשריים

קיים רעש רקע רב במהלך הגדרות בקרת השמע עיין במדריך למשתמש של
בטלפון עשויות
להשפיע הטלפון בנושא כוונון השמע.
שיחת טלפון.
לרעה על ביצועי .SYNC
במהלך שיחה ,אני
השני ,יכול ייתכן
לשמוע את הצד
אותי.אבל בטלפון.
הצד השני לא שומע

שקיימת
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תקלה ההתקן ,איפוס ההתקן ,הסרת
סוללת ההתקן ונסה שוב.
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בעיות בטלפון
בעיה

גורם/גורמים אפשריים

פתרון/פתרונות אפשריים
עבור לאתר האינטרנט ובדוק
את תאימות הטלפון.

 SYNCאינה מצליחה להוריד
את ספר הטלפונים שלי.

זהו מאפיין התלוי בטלפון .נסה לפתור זאת על-ידי כיבוי
ההתקן ,איפוס ההתקן או
הסרת סוללת ההתקן
ונסה שוב.

ייתכן שקיימת תקלה
בטלפון.

נסה לבצע דחיפה של אנשי
הקשר בספר הטלפונים אל
 SYNCבאמצעות המאפיין Add
) Contactsהוסף אנשי קשר(.
השתמש במאפיין
 SYNCmyphoneהזמין באתר
האינטרנט.
נסה לבצע דחיפה של אנשי
הקשר בספר הטלפונים אל
 SYNCבאמצעות המאפיין Add
) Contactsהוסף אנשי קשר(.

המערכת מציגה Phonebook
) Downloadedספר

הטלפונים הורד( אך ספר
הטלפונים ב SYNC-ריק או
חסרים בו אנשי קשר.

אם אנשי הקשר החסרים
מאוחסנים בכרטיס ,SIM
נסה להעביר אותם לזיכרון
ההתקן.
ייתכן שיש מגבלה בטלפון .הסר תמונות או סוגי צלצול
מיוחדים המשויכים לאנשי
הקשר החסרים.
בהתאם לטלפון ,ייתכן

שתצטרך להעניק לSYNC-

הרשאה לגשת לאנשי הקשר
בספר הטלפונים שלך .ודא כי
אישרת זאת כאשר הטלפון
הציג לך בקשה במהלך הורדת
ספר הטלפונים.
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בעיות בטלפון
בעיה

גורם/גורמים אפשריים

פתרון/פתרונות אפשריים
עבור לאתר האינטרנט ובדוק
את תאימות הטלפון.

נסה לפתור זאת על-ידי כיבוי
ההתקן ,איפוס ההתקן או
זהו מאפיין התלוי בטלפון .הסרת סוללת ההתקן
ונסה שוב.
נסה למחוק את ההתקן שלך

מ ,SYNC-למחוק את SYNC

אני נתקל בבעיות בחיבור
הטלפון שלי אל .SYNC

מההתקן שלה ונסה שוב.

ייתכן שקיימת תקלה
בטלפון.

בדוק את הגדרות האבטחה,
האישור האוטומטי והצגת
המנחים תמיד ,ביחס לחיבור
 SYNCדרך  Bluetoothבטלפון
שלך.
עדכן את קושחת ההתקן.
הפסק את הגדרת הורדת ספר
הטלפונים האוטומטית.

שליחת הודעות טקסט אינה
פועלת כהלכה במערכת
.SYNC

זהו מאפיין התלוי בטלפון .עבור לאתר האינטרנט ובדוק
את תאימות הטלפון.
ייתכן שקיימת תקלה
בטלפון.

נסה לפתור זאת על-ידי כיבוי
ההתקן ,איפוס ההתקן או
הסרת סוללת ההתקן
ונסה שוב.

בעיות  USBומדיה
בעיה

גורם/גורמים אפשריים

פתרון/פתרונות אפשריים
נסה לפתור זאת על-ידי כיבוי
ההתקן ,איפוס ההתקן ,הסרת
סוללת ההתקן
ונסה שוב.

אני נתקל בבעיות
בהתחברות אל ההתקן שלי.

ייתכן שקיימת תקלה
בהתקן.

ודא שאתה משתמש בכבל של
היצרן.
ודא שאתה מחבר את כבל
 USBלהתקן וליציאת .USB
ודא שבהתקן אין תוכנה בעלת
התקנה אוטומטית או הגדרות
אבטחה פעילות.
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בעיות  USBומדיה
בעיה
 SYNCאינה מזהה את
ההתקן שלי כאשר אני
מתניע את המכונית.

גורם/גורמים אפשריים

פתרון/פתרונות אפשריים

זוהי מגבלה של המכשיר.

ודא שאינך משאיר את ההתקן
ברכב כאשר הטמפרטורות
גבוהות מאוד או נמוכות מאוד.

בדוק את טבלת תאימות
ההתקנים באתר  SYNCכדי
זהו מאפיין התלוי בטלפון .לוודא שהטלפון שלך תומך
בתפקוד הזרמת השמע של
.Bluetooth

אין הזרמה של שמע
.Bluetooth

ודא שאתה מחבר נכון את
ההתקן שלך אל  ,SYNCוכי
לחצת על לחצן ההשמעה
בהתקן שלך.

ההתקן אינו מחובר.

 SYNCאינה מזהה שיש
מוזיקה בהתקן שלי.

ייתכן שקובצי המוזיקה
אינם מכילים את מידע
האמן ,כותר השיר,
האלבום או הז'אנר הנכון.

ודא שכל פרטי השיר מאוכלסים
במידע.

ייתכן שהקובץ פגום.
ייתכן שהשיר מוגן בזכויות התקנים מסוימים מחייבים
יוצרים ,שאינן מאפשרות
מהגדרת אחסון מסיבי להגדרת
את השמעתו.
סיווג .MTP
אותך לשנות את הגדרות USB

בעיות פיקוד קולי
בעיה

גורם/גורמים אפשריים
ייתכן שאתה משתמש
בפקודות הקוליות הלא
נכונות.

 SYNCאינה מבינה
מה אני אומר.

ייתכן שאתה מדבר מוקדם
מדי או בזמן הלא נכון.
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פתרון/פתרונות אפשריים
עיין בפקודות הקוליות של הטלפון
הנייד ובפקודות הקוליות של המדיה
בתחילת הסעיפים המתאימים.
לאחר הלחיצה על סמל הקול ,חכה
להישמע הצליל ולהופעת ההודעה
") "Listeningמאזינה( לפני שתאמר
את הפקודה .כל פקודה שתיאמר
לפני כן לא תירשם במערכת.

מערכת

™SYNC

)אם קיימת(

בעיות פיקוד קולי
בעיה

 SYNCאינה מבינה
את שם השיר או
האמן.

גורם/גורמים אפשריים

פתרון/פתרונות אפשריים

ייתכן שאתה משתמש
בפקודות הקוליות הלא
נכונות.

עיין בפקודות הקוליות של המדיה
בתחילת פרק המדיה.

ייתכן שאתה אומר את
השם בצורה שונה מזו שבה
שמרת אותו.

אמור את שם השיר או האמן בדיוק
כפי שהם מופיעים .אם אתה אומר
") "Play Artist Princeהשמע אמן
 ,(Princeהמערכת אינה משמיעה
מוזיקה מאת  Princeו Revolution-או
 Princeו.New Power Generation-
ודא שאתה אומר את הכותר המלא,

לדוגמה "California remix featuring
."Jennifer Nettles

ייתכן שהמערכת אינה
קוראת את השם בדרך בה
אתה אומר אותו.

ייתכן שאתה משתמש
בפקודות הקוליות הלא
נכונות.

ייתכן שאתה אומר את
השם בצורה שונה מזו שבה
שמרת אותו.

 SYNCאינה מבינה
או מחייגת לאיש
קשר שגוי כאשר אני
ייתכן שהמערכת אינה
מנסה לחייג שיחה.
קוראת את השם בדרך בה
אתה אומר אותו.

ייתכן שאנשי הקשר בספר
הטלפונים שלך קצרים מדי
ודומים ,או שהם מכילים
תווים מיוחדים.

אם כותרי השירים מופיעים רק באותיות
גדולות ,תצטרך לאיית אותם .השם
 LOLAדורש ממך לומר "."L-O-L-A
אל תשתמש בתווים מיוחדים בכותר.
המערכת אינה מזהה אותם.
עיין בפקודות הקוליות של הטלפון
בתחילת פרק הטלפון.
ודא שאתה אומר את אנשי הקשר
בדיוק כפי שהם מופיעים .לדוגמה ,אם
איש הקשר נשמר כ,"Joe Wilson"-
אמור "."Call Joe Wilson
בתפריט הטלפון של  ,SYNCפתח
את ספר הטלפונים וגלול אל השם
שמערכת  SYNCאינה מצליחה להבין.
 SYNCתקריא לך את השם ,כדי שיהיה
לך מושג לאיזו הגיה  SYNCמצפה.
המערכת תפעל בצורה טובה יותר

אם תרשום שמות מלאים ,כגון "Joe
 "Wilsonולא "."Joe
אל תשתמש בתווים מיוחדים כגון 123
או  ICEמכיוון שהמערכת אינה מזהה

אותם.

ייתכן שאנשי הקשר בספר אם כותרי השירים מופיעים רק באותיות
הטלפונים מופיעים באותיות גדולות ,תצטרך לאיית אותםJAKE .
ידרוש ממך לומר "."Call J-A-K-E
גדולות.
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מערכת

™SYNC
בעיות

בעיה

)אם קיימת(

AppLink

גורם/גורמים אפשריים

פתרון/פתרונות אפשריים

יישומי AppLink
 :Mobileכאשר אני
בוחר את "Find New
) "Appsמצא יישומים
חדשים(SYNC ,
אינו מאתר יישומים
כלשהם.

לא מחובר טלפון בעל
יכולת  AppLinkאל
.SYNC

ודא שחיברת טלפון חכם תואם; טלפון
 Androidבגרסה  OS 2.3ומעלה או
 iPhone 3GSומעלה או iOS 5.0
ומעלה .בנוסף ,ודא שהטלפון שלך
מצומד ומחובר אל  SYNCכדי לאתר
יישומים מאופשרי AppLink-בהתקן
שלך .משתמשי  iPhoneחייבים גם
להתחבר אל יציאת  USBשל SYNC
באמצעות כבל .Apple USB

הטלפון שלי מחובר,
אך אני עדיין לא
מצליח לאתר יישומים
כלשהם.

יישומים מאופשרי-
 AppLinkאינם מותקנים
ופועלים בהתקן שלך.

ודא שהורדת והתקנת את הגרסה
העדכנית של היישום מחנות היישומים
של הטלפון שלך .ודא שהיישום פועל
בטלפון שלך .יישומים מסוימים דורשים
רישום או התחברות של היישום
בטלפון לפני שתוכל להשתמש בהם
ב .AppLink-בנוסף ,לחלק מהם עשויה
להיות הגדרת " ,"Ford SYNCולכן
בדוק את תפריט ההגדרות של הטלפון.

סגירה והפעלה מחדש של היישומים
עשויה לסייע ל SYNC-לאתר את
היישום אם אינך יכול לאתר אותו מתוך
הרכב .בהתקן  ,Androidאם ליישום יש
אפשרות ’) ’Exitיציאה( או ’) ’Quitצא(,
בחר אותה והפעל מחדש את היישום.
אם אין ביישום אפשרות כזו ,תוכל גם
לבצע ’סגירה מאולצת’ של היישום
על-ידי מעבר לתפריט ההגדרות של
הטלפון ,בחירת ’ ,’.Appsאיתור היישום
לעתים ,יישומים לא
הטלפון שלי מחובר,
הרצוי ובחירת ’) ’Force stopעצירה
סוגרים ופותחים מחדש
היישומים
היישום או
בצורה תקינה את החיבור מאולצת( .אל תשכח להפעיל אחרי
אני
אך
פועלים
שלי
כן את היישום מחדש ,ובחר את "Find
עדיין לא מצליח לאתר שלהם אל ,SYNC
לדוגמה ,במעבר במחזורי ") New Appsמצא יישומים חדשים(
את היישומים שלי.
ב.SYNC-
התנעה.
במכשירי  iPhoneעם מערכת הפעלה
 iOS7ואילך ,כדי לעצור יישום בעצירה
מאולצת ,הקש הקשה כפולה על לחצן
הבית ולאחר מכן החלק על האפליקציה
כלפי מעלה כדי לסגור אותה .הקש שוב
על לחצן הבית ובחר את היישום כדי
להפעיל אותו שוב .לאחר מספר שניות,
היישום צריך להופיע בתפריט Mobile
) Appsיישומים ניידים( של .SYNC
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מערכת

™SYNC
בעיות

בעיה

)אם קיימת(

AppLink

גורם/גורמים אפשריים

פתרון/פתרונות אפשריים

קיימת בעיית Bluetooth
טלפון  Androidשלי
בגרסאות ישנות מסוימות אפס את  Bluetoothבטלפון שלך
מחובר ,היישום או
על-ידי הפסקה והפעלה מחדש של
פועלים ,של מערכת ההפעלה
היישומים שלי
אותם מחדש  ,Androidשעשויה לגרום  .Bluetoothאם אתה נמצא ברכב,
הפעלתיעדיין לא מצליח למצב בו יישומים שאותרו  SYNCאמורה להתחבר מחדש באופן
אך אני
אוטומטי לטלפון שלך אם תלחץ על
בכלי הרכב הקודם לא
יישומים
את
לאתר
הלחצן "."Phone
יאותרו שוב אם לא
כלשהם.
הפסקת את .Bluetooth

טלפון  iPhoneשלי
מחובר ,היישום שלי
פועל ,הפעלתי מחדש ייתכן שיש לאפס את
חיבור  USBאל .SYNC
את היישום אך אני
עדיין לא מצליח לאתר
אותו ב.SYNC-

נתק את כבל  USBמהטלפון ,המתן רגע
וחבר את כבל  USBלטלפון .לאחר מספר
שניות ,היישום צריך להופיע בתפריט
) Mobile Appsיישומים ניידים( של .SYNC
אם הוא עדיין אינו מופיע ,בצע 'סגירה
מאולצת' של היישום והפעל אותו מחדש.

יש לי טלפון .Android
נסה להגביר את עצמת הקול של
את
איתרתי והפעלתי
באמצעות
בהתקן
Bluetooth
ייתכן שעצמת הקול של
יישום המדיה שלי
נמוכה .לחצני בקרת עצמת הקול של
ב SYNC-אך אין קול  Bluetoothבטלפון
כלל
בדרך
הנמצאים
ההתקן
או עצמת הקול נמוכה
בצד ההתקן.
מאוד.
לחלק מהתקני ,Android
יש מספר מוגבל של
אני מצליח לראות רק יציאות  Bluetoothאליהם
חלק מיישומי  AppLinkהיישומים יכולים להתחבר.
אם יש לך מספר יישומי
הפועלים בטלפון
שלי מוצגים בתפריט  AppLinkהפועלים בטלפון
הגדול יותר ממספר יציאות
Mobile Apps
)יישומים ניידים(
 ,Bluetoothלא תראה
את כל היישומים בתפריט
של .SYNC
) Mobile Appsיישומים
ניידים( של .SYNC
איפוס של מערכת

בצע 'סגירה מאולצת' של היישומים או
הסר התקנה של יישומים שאינך רוצה
כי  SYNCתאתר .אם ליישום יש הגדרת
" ,"Ford SYNCהשבת את ההגדרה
בתפריט ההגדרות של היישום בטלפון.

SYNC

המערכת כוללת מאפיין של ) System Resetאיפוס מערכת( שניתן לבצע כשתפקוד של
מערכת  SYNCאובד .האיפוס מיועד לשחזור התפקודיות ואינו גורם למחיקת מידע שנשמר
בעבר במערכת )כגון מכשירים שצומדו ,ספר טלפונים ,היסטוריית שיחות ,הודעות טקסט או
הגדרות משתמש( .כדי לבצע איפוס מערכת ,לחץ לחיצה ממושכת על לחצן (>>) Seek Up
)חיפוש כלפי מעלה( תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן ) Radio Powerהפעלה/כיבוי של
הרדיו( .לאחר שתי שניות או שלוש ,הרפה משני הלחצנים .המתן מספר דקות עד שאיפוס
המערכת יושלם .לאחר שחלפו מספר דקות ניתן להמשיך ולהשתמש במערכת .SYNC
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מערכת

SYNC™ 3

)אם קיימת(

הכרת המערכת שלך

מידע כללי

מערכת  SYNC 3מאפשרת לך לעבוד
עם מגוון מאפיינים באמצעות צג המגע
והפקודות הקוליות .אינטגרציה עם טלפון
סלולרי מאופשר  Bluetoothמאפשרת לצג
המגע לספק אינטראקציה קלה עם מערכות
השמע ,המולטימדיה ,בקרת האקלים והניווט,
ויישומים תואמי SYNC 3-של הטלפון.

אזהרה
נהיגה בהיסח דעת עלולה לגרום
לאבדן השליטה ברכב ,תאונה
ופציעה .מומלץ מאוד לפעול בזהירות רבה
כאשר משתמשים במכשיר או תפקוד
כלשהם שעלולים להסיח את תשומת
הלב מהנעשה בדרך .אתה אחראי ,בראש
ובראשונה ,להפעלה בטוחה של הרכב .אנו
ממליצים לנהג שלא להשתמש במכשיר
כלשהו המוחזק ביד במהלך הנסיעה,
ולהשתמש במידת האפשר בפיקוד קולי.
הקפד להכיר את כל החוקים הישימים
העשויים להשפיע על השימוש במכשירים
אלקטרוניים בעת הנהיגה.

שימוש בצג המגע
כדי לתפעל את צג המגע ,תוכל פשוט לגעת
בפריט או באפשרות בהם תרצה לבחור.
צבע הלחצן משתנה כאשר בוחרים בו.
פריסת  SYNC 3מאפשרת לך לבחור
במהירות את המאפיין בו תרצה להשתמש.

E205444
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מערכת
פריט

SYNC™ 3

פריט תפריט

)אם קיימת(

פעולה ותיאור

A

שורת המצב

שורה זו מציגה סמלים והודעות הקשורים לפעילויות הנוכחיות
של המערכת ,כולל הגדרות אקלים ,פקודות קוליות ותפקודי
טלפון כגון הודעות טקסט.

B

בית

לחצן זה זמין במסכים הראשיים .לחיצה עליו מעבירה אותך
לתצוגת מסך הבית.

C

שעון

מציג את השעה הנוכחית .ניתן לכוון את השעון באופן ידני או
להגדיר כי הוא יבוקר באמצעות מיקום  GPSשל הרכב .עיין
בנושא הגדרות )עמוד .(516

D

טמפרטורת
הסביבה

מציג את הטמפרטורה החיצונית כעת.

E

סרגל מאפיינים

ניתן לגעת בכל אחד מהלחצנים בסרגל זה כדי לבחור מאפיין.
שורת המצב

צג המגע מאפשר גישה מהירה לכל
אפשרויות הנוחות ,הניווט ,התקשורת
והבידור שלך .שורת המצב וסרגל המאפיינים
מאפשרים לך לבחור במהירות את המאפיין
בו תרצה להשתמש.

סמלים נוספים מוצגים גם בשורת המצב
בהתאם לשוק ,לאופציות המותקנות ברכב
ולפעולה הנוכחית .אם מאפיין אינו פעיל,
הסמל לא יוצג .סמלים מסוימים עשויים
לעבור שמאלה או ימינה ,בהתאם לאופציות
הפעילות.

הערה :המערכת כוללת מאפיין המאפשר לך

לגשת למאפייני שמע ולשלוט בהם למשך 10

דקות לאחר העברת מערכת ההצתה למצב
מנותק )וכשכל הדלתות סגורות(.
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E223130

סימון

תיאור

פריט

A

טמפרטורת הנהג

זה מציג את הטמפרטורה שבחר הנהג במערכת בקרת
האקלים.

B

גלגל הגה מחומם
)אם קיים(

כאשר תפעיל את אופציית גלגל ההגה המחומם בצג
המגע ,יוצג סמל זה .הוא מוצג רק כאשר אין לחצן פיזי
עבור גלגל ההגה המחומם.

C

טמפרטורת הנוסע

לאחר כוונון של הטמפרטורה בצד הנוסע וכאשר היא אינה
מקושרת כבר לטמפרטורת הנהג ,היא תוצג פה .אם Dual
)בקרה דו-אזורית( במצב מופסק והטמפרטורות מקושרות,
טמפרטורת הנוסע לא תוצג.

D

השתקת מיקרופון

סמל זה מוצג כאשר מיקרופון הטלפון שלך מושתק.
המתקשר לא יוכל לשמוע אותך.

E

השתקה

סמל זה מוצג כאשר מערכת השמע מושתקת.
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מערכת
סימון

SYNC™ 3

פריט

)אם קיימת(
תיאור

F

פריט ההורדה

סמל זה מופיע כאשר  SYNC 3קיבל עדכון תוכנה .לחיצה
על הסמל מציגה פרטים נוספים על התוכנה החדשה.

G

Wi-Fi

סמל זה מופיע אם מחוברת רשת .Wi-Fi

H

 Wi-Fiבטווח

קיימת רשת  Wi-Fiזמינה בטווח.

I

נדידה

סמל זה מוצג כאשר הטלפון הסלולרי שלך במצב נדידה.

J

הודעת טקסט

סמל זה מוצג כאשר תקבל הודעת טקסט בטלפון שלך.

K

 911 Assistמופסק לא ישים לישראל.

L

התראת  Bluetoothסמל התראת  Bluetoothמוצג כאשר קיימת התראת
 Bluetoothפעילה.
Bluetooth

M

סמל זה מוצג כדי להציג שקיים חיבור  Bluetoothפעיל.

ייתכן שיופיעו הודעות בשורת המצב ,כדי
לספק לך הודעות .תוכל לבחור את ההודעה
כדי לצפות במאפיין המשויך שלה.
סרגל מאפיינים
פריט סרגל
מאפיינים
) Audioשמע(

תפקודים
מאפשר לך לשלוט במדיה המושמעת ברכב .ניתן לשלוט בכל מאפייני
השמע ,כולל רדיו  FM ,AMולווייני ,תקליטורים ,והזרמת מדיה דרך
התקן  Bluetoothאו דרך חיבור .USB

)בקרת אקלים(

מאפשר לך לכוונן את הטמפרטורה ,מהירות המניפה וזרימת האוויר
בתוך הרכב.

) Phoneטלפון(

מאפשר לך לחייג שיחות ,לקבל שיחות ולגשת לספר הטלפונים של
ההתקן המחובר שלך.

Climate
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פריט סרגל
מאפיינים

)אם קיימת(

תפקודים

) Navigationניווט(
)אם קיים(

מאפשר לך לראות את מיקום הרכב במפת הדרכים הווירטואלית,
לקבל הנחיות נסיעה ליעד ולאתר נקודות עניין לאורך המסלול.

) Appsיישומים(

התחבר ושלוט ביישומים תואמי  SYNCהמופעלים בהתקן  iphoneאו
 .androidבנוסף ,קבל גישה למאפיינים מובנים נוספים כגון SiriusXM
 Trafficו) Travel Link-אם קיימים(.

) Settingsהגדרות(

ניתן לבצע התאמות אישיות במערכת ,בהגדרות השונות של צג
המגע ,העדפות המאפיינים וכיצד ברצונך לעבוד ברכב.

ניקוי צג המגע

גישה והתאמה של מצבים
באמצעות תצוגת המידע ובידור

ניתן לנקות טביעות אצבעות באמצעות
מטלית יבשה ,נקייה ורכה.

)אם

קיימת(

בהתאם לרכב ולאופציות שנבחרו ,ייתכן
שתוכל לשלוט בחלק ממאפייני SYNC 3
באמצעות תצוגת המידע שלך .המאפיינים
יוצגו בתצוגה בצד ימין ) (Aאו במרכז
התצוגה ).(B

אם עדיין תראה לכלוך או טביעות אצבע על
הצג ,יישם מעט אלכוהול על המטלית ונסה
לנקות שוב.
הערה :אסור לנקות את הצג בחומרי ניקוי או
ממסים מכל סוג שהוא.

שימוש בבקרות בגלגל ההגה

הערה :אל תשפוך או תתיז אלכוהול ישירות
על הצג.

בהתאם לרכב ולחבילת האופציות ,תוכל
להשתמש בבקרות השונות בגלגל ההגה כדי
לתפעל את צג המגע בדרכים שונות.

שימוש בזיהוי קולי
שימוש בפקודות קוליות מאפשר לך
להשאיר את ידיך על גלגל ההגה ולהתמקד
במה שנמצא לפניך בכביש .המערכת
מספקת משוב בסדרה של צלילים ,פקודות,
שאלות ואישורים קוליים התלויים במצב
וברמה הנבחרת של אינטראקציית הדו-שיח
)הגדרות קול(.

) VOLעצמת קול( :בקרת עצמת הקול של
מקור השמע.
) Muteהשתקה( :השתקת מקור השמע.
) Voiceקול( :לחץ כדי להתחיל סבב של
הפעלה קולית .לחץ לחיצה נוספת כדי
לקטוע הנחיה קולית פעילה והתחל לדבר
מיד .לחץ לחיצה ממושכת כדי לסיים סבב
של הפעלה קולית.

המערכת תשאל גם שאלות קצרות )מנחי
אישור( אם לא הבינה בבירור את בקשתך
או כאשר קיימות מספר תגובות אפשריות
לבקשה שלך.

) SEEK NEXTחפש את הבא(:
•

בעת השימוש בפקודות קוליות ,הסמלים
והמילים עשויים להופיע גם בשורת המצב
כדי לציין את מצב הדו-שיח הקולי .עיין
בנושא שימוש בזיהוי קולי )עמוד .(482

•
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•

) SEEK PREVIOUSחפש את הקודם(:
• במצב רדיו ,לחץ כדי לעבור בין התחנות
הקבועות בזיכרון.
• במצב  ,USBשמע  Bluetoothאו במצב
תקליטור ,לחץ כדי לחפש בין שירים או
לחץ לחיצה ממושכת לחיפוש מהיר.

•

) PHONE ACCEPTאשר שיחה( :לחץ
כדי לקבל שיחה או כדי לעבור בין שיחות.

אזהרות

הערה :בדגמים מסוימים) SEEK NEXT ,חפש
את הבא( עשוי להיות משולב עם PHONE
) REJECTדחה שיחה( וSEEK PREVIOUS-
)חפש את הקודם( עשוי להיות משולב עם
) PHONE ACCEPTאשר שיחה(.

אלא אם  911 Assistמוגדרת לפני
התאונה ,המערכת לא תחייג לעזרה,
מה שעלול להשהות את זמן התגובה ,ובכך
להגדיל את הסיכון לפציעה חמורה או למוות
כתוצאה מהתאונה.

 :Mגע בבקרה נגיעות חוזרות ונשנות כדי
לעבור בין מקורות המדיה )מצבים(.

אל תחכה ש 911 Assist-יבצע
עבורך שיחת חירום אם אתה יכול
לעשות זאת בעצמך .חייג מיד אל שירותי
החירום כדי למנוע זמן תגובה ארוך שעלול
להגדיל את הסיכון לפציעה או למוות
לאחר התאונה .אם אינך שומע את 911
 Assistבתוך חמש שניות מהתאונה ,ייתכן
שהמערכת או הטלפון ניזוקו או שאינם
עובדים.

ראה גלגל ההגה )עמוד .(79

שימוש בבקרות שבהיקף היחידה
בתלות ברכב ובחבילת האופציות המותקנת
בו ,ייתכן שהבקרות הבאות יופיעו בלוח
המכשירים:

•
•
•
•
•
•

) DISPתצוגה( :הפעלה או הפסקה של
התצוגה .ניתן גם לגעת בצג כדי לשוב
ולהפעיל אותו.
לחצני בקרת הטמפרטורה ,המניפה
ובקרת האקלים :בקרת הטמפרטורה,
מהירות המניפה או הגדרות מערכת
בקרת האקלים .עיין בנושא בקרת
אקלים )עמוד .(145

) 911 Assistאם קיים(

) PHONE REJECTדחה שיחה( :לחץ כדי
לסיים שיחה או כדי לדחות שיחה נכנסת.

•

)אם קיימת(

) Powerהפעלה( :הפעלה והפסקה
של מערכת השמע.
) VOLעצמת קול( :בקרת עצמת הקול
של השמע המושמע.
 Seekו) Tune-חיפוש וחיפוש ידני(:
משמשים בדרך כלל במצבי מדיה.
) Ejectשלוף( :שליפת תקליטור
ממערכת השמע.
) SOURCEמקור( או ) MEDIAמדיה(:
לחץ לחיצות עוקבות כדי להתקדם בין
כל מצבי המדיה הזמינים.
) SOUNDקול( :לחץ כדי לגשת
לתפריט ) Soundקול( שם תוכל לכוונן
את הקול והגדרות שמע אחרות.
 :1-6לחץ והחזק כדי לאחסן או לחץ כדי
לבחור תחנה קבועה  AMאו  .FMעיין
בנושא מערכת שמע )עמוד .(419

הנח את הטלפון תמיד במקום בטוח
בתוך הרכב כך שלא ייזרק קדימה
או יינזק במהלך התאונה .אם לא תעשה כן,
הדבר עלול לגרום לפציעות חמורות או לנזק
לטלפון ,מה שעלול למנוע מ911 Assist-
לעבוד כשורה.
הערה :יש להגדיר את המאפיין SYNC 911
 Assistלפני התאונה.

הערה :המאפיין  SYNC 911 Assistפועל
בארה"ב ,בקנדה ובמדינות בהן מספר החירום
הוא .911
הערה :לפני הגדרת המאפיין ,ודא שקראת
את הודעת הפרטיות של  911 Assistהמופיעה
בהמשך פרק זה והבנת את המידע החשוב.
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הערה :אם  911 Assistיופעל או יופסק
על-ידי כל משתמש ,ההגדרה תיושם לגבי כל
הטלפונים המצומדים .אם  911 Assistכבוי ,או
שהודעה קולית תושמע או שהודעה )או סמל(
יופיעו על גבי המסך )או שניהם יחד( בסרגל
המאפיינים.

• על טלפון מאופשר  Bluetoothמחובר
להיות בעל היכולת לבצע שיחה יוצאת
ולשמור עליה פעילה במהלך התאונה.
• על טלפון סלולרי מחובר בעל יכולת
 Bluetoothלהיות בעל כיסוי רשת,
אספקת מתח סוללה ועצמת אות
מספקים.
• על עצמת המצבר של הרכב להיות
תקינה ועל הרכב להיות ממקום בארצות
הברית ,קנדה או במקום שבו  911הוא
מספר הטלפון של שירותי החירום.
במקרה של תאונה

הערה :כל טלפון פועל באופן שונה .אמנם
 SYNC 911 Assistפועל עם רוב הטלפונים
הסלולריים ,טלפונים מסוימים עלולים להיתקל
בבעיות בשימוש במאפיין זה.
אם התאונה מפעילה את כריות האוויר
)מלבד כריות האוויר להגנת הברכיים
וחגורות הבטיחות האחוריות המתנפחות,
אם קיימות( או את מנגנון הניתוק של
משאבת הדלק ,הרכב המאובזר עם SYNC
יכול ליצור קשר עם שירותי החירום על-ידי
חיוג לשירותי החירום  911באמצעות טלפון
מאופשר  Bluetoothמחובר ומצומד .לקבלת
מידע נוסף על יכולות  ,911 Assistבקר
באתרים
,www.SYNCMyRide.com
 www.SYNCMyRide.caאו
.www.syncmaroute.ca

לא כל התאונות מפעילות את כריות האוויר
או את מנגנון הניתוק של משאבת הדלק
)שיפעילו את  .(911 Assistאם טלפון מחובר
ניזוק או מתנתק ממערכת  SYNCבזמן
התאונה ,מערכת  SYNCתחפש כל טלפון
זמין שצומד בעבר ותנסה להתחבר אליו;
לאחר מכן תנסה מערכת  SYNCלחייג אל
שירותי החירום.
לפני ביצוע השיחה:
 SYNCמספק חלון זמן קצר )כ10-

•
שניות( כדי לבטל את השיחה .אם לא
תבטל את השיחה SYNC ,ינסה לחייג
לשירותי החירום.
•  SYNCאומר את ההודעה הבאה ,או
הודעה דומה SYNC" :ינסה לחייג
לשירותי החירום ,כדי לבטל את השיחה,
לחץ על ) Cancelבטל( על גבי המסך
ולחץ לחיצה ארוכה על לחצן הטלפון
שעל גבי גלגל ההגה".
אם החיוג לא יבוטל וביצוע השיחה של
 SYNCיתקיים בהצלחה ,הודעה מוקלטת
מראש תופעל בפני מרכזן שירותי החירום,
כאשר ולאחר מכן יוכל/ו האנשים ברכב
לדבר עם המרכזן .היה מוכן לספק את שמך,
את מספר הטלפון שלך ואת מיקומך באופן
מידי ,כיוון שלא כל מערכות שירותי החירום
מסוגלות לקבל מידע זה באופן אלקטרוני.

עיין בנושא מערכות בטיחות משלימות
)עמוד  .(44בנושא זה מופיע מידע חשוב
ביחס להתנפחות של כריות האוויר.
עיין בנושא במקרה חירום )עמוד .(291
בנושא זה מופיע מידע חשוב ביחס למנגנון
הניתוק של משאבת הדלק.
על מנת להפעיל את מאפיין  911 Assistאו
להפסיק את פעולתו ,עיין בנושא הגדרות
)עמוד .(516
על מנת להבטיח שמאפיין  911 Assistפועל
כשורה:
•
•
•

)אם קיימת(

יש להפעיל את  SYNCולוודא שהוא
עובד כשורה בזמן התאונה ובמהלך
ההפעלה והשימוש במאפיין.
יש להגדיר את המאפיין  911 Assistלפני
התאונה.
יש לצמד ולחבר טלפון סלולרי שתומך
בתקשורת  Bluetoothותואם למערכת
.SYNC
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•

 911 Assistעשוי שלא לעבוד אם
•

הטלפון הסלולרי או החומרה של 911
 Assistניזוקו בתאונה.
המצבר של הרכב או של מערכת SYNC

•
אינם טעונים.
• הושלכו מהרכב מכשירי הטלפון שצומדו
למערכת וחוברו אליה.
הודעת הפרטיות של 911 Assist

•

ברגע שמאפיין  911 Assistהופעל ,הוא עשוי
למסור לשירותי החירום שהרכב היה מעורב
בתאונה שכללה פתיחה של כריות האוויר
או הפעלה של מנגנון הכיבוי של משאבת
הדלק .גרסאות מסוימות של 911 Assist
או עדכונים של המאפיין עשויים גם הם
למסור באופן מילולי או אלקטרוני למרכזני
שירותי החירום את מיקום הרכב או פרטים
נוספים על אודות הרכב או התאונה על מנת
לעזור לאנשי שירותי החירום לספק לך את
השירותים המתאימים ביותר .אם אין ברצונך
למסור מידע זה ,אל תפעיל את המאפיין.

•

אל תפעיל התקני מדיה אם כבלי המתח
או הכבלים שבורים ,מפוצלים או ניזוקים.
נתב בזהירות כבלים וחוטים במקום
בו לא ידרכו עליהם ובו הם לא יפריעו
לתפעול הדוושות ,המושבים או התאים,
או ליכולות נהיגה בטוחה.
אל תשאיר התקנים מופעלים ברכב
בתנאים קיצוניים ,מכיוון שעלול להיגרם
להם נזק .למידע נוסף ,עיין במדריך
למשתמש של ההתקן שלך.
למען בטיחותך ,מאפיינים מסוימים
תלויים במהירות .השימוש בהם מוגבל
לנסיעה במהירות הנמוכה מ 5-קמ"ש.
הקפד לעיין בספר המכשיר לפני
השימוש ב.SYNC 3-

מאפיינים מוגבלים במהירות
ההפעלה של מאפיינים מסוימים של
המערכת עשויה להיות מסובכת מדי בזמן
שהרכב בתנועה ,ולכן הפעלתם מוגבלת
אלא אם הרכב אינו בתנועה.
• מסכים עמוסים מדי במידע ,כגון סקירה
ודירוג של נקודות עניין ) ,(POIתוצאות
ספורט של  SiriusXM TrafficוTravel-
 ,Linkזמני הקרנת סרטים ,תנאים
לגלישת סקי ,וכו'.
• כל פעולה הדורשת שימוש במקלדת
מוגבלת ,כגון הזנת יעד ניווט או עריכה
של מידע.
• כל הרשימות מוגבלות כך שהמשתמש
יכול לצפות בערכים מעטים יותר )כגון
אנשי קשר או רשומות שיחה אחרונה(.
לצפייה בדוגמאות ספציפיות יותר ,ראה את
הטבלה שלהלן.

מידע בטיחות
אזהרה
נהיגה בהיסח דעת עלולה לגרום
לאבדן השליטה ברכב ,תאונה
ופציעה .מומלץ מאוד לפעול בזהירות רבה
כאשר משתמשים במכשיר או תפקוד
כלשהם שעלולים להסיח את תשומת
הלב מהנעשה בדרך .אתה אחראי ,בראש
ובראשונה ,להפעלה בטוחה של הרכב .אנו
ממליצים לנהג שלא להשתמש במכשיר
כלשהו המוחזק ביד במהלך הנסיעה,
ולהשתמש במידת האפשר בפיקוד קולי.
הקפד להכיר את כל החוקים הישימים
העשויים להשפיע על השימוש במכשירים
אלקטרוניים בעת הנהיגה.
•

)אם קיימת(

אל תנסה לבצע פעולות שירות או תיקון
במערכת .פנה למתקן מומחה ,מומלץ
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס ,כדי
שהרכב ייבדק.
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)אם קיימת(

מאפיינים מוגבלים
צימוד טלפון .Bluetooth

טלפון סלולרי

עיון ברשומות הרשימה מוגבלות לאנשי קשר בטלפון ולשיחות
טלפון אחרונות.
תפקוד המערכת

עריכת קוד לוח המקשים.
אפשור מצב החניית רכב.
עריכת הגדרות כאשר מצלמת המבט לאחור או מערכת העזר
האקטיבית לחניה פעילות.
עריכת ההגדרות של חיבור .Wi-Fi

Wi-Fi

עריכת רשימת הרשתות האלחוטיות.
התחברות לרשת  Wi-Fiחדשה.
הודעות טקסט

הצגת הודעות הטקסט שהתקבלו.

ניווט

שימוש במקלדת להזנת יעד.
מסלול ניווט לדוגמה.
הוספה או עריכה של רשומות מועדפי ניווט או הימנעות מאזורים.

יצירת חשבון משתמש

עדכון המערכת שלך

בSYNC-

תוכל לבחור להוריד את העדכון לכונן USB
או להשתמש ב חיבור  Wi-Fiלצורך אספקת
עדכונים אוטומטית.

למה נחוץ לי חשבון משתמש ב?SYNC-
• הוא חיוני לעדכון לתוכנה העדכנית
ביותר ולמאפיינים בחיבור.
• הוא מאפשר גישה לשירות לקוחות
למענה על כל שאלה.
• הוא מאפשר לעדכן את הרשאות
החשבון שלך.
בקר באתר כדי להירשם.

עדכונים באמצעות

USB

תוכל להשתמש בעדכונים באמצעות USB
כדי להתחבר לחשבון המשתמש שלך ולבקר
בדף העדכונים של תוכנת .SYNC

אתר אינטרנט
www.owner.ford.com
www.syncmyride.ca
www.syncmaroute.ca

אתר אינטרנט
www.owner.ford.com
www.syncmyride.ca
www.syncmaroute.ca
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חובה לספק למערכת הרשאה לעדכונים
אוטומטיים .בעת מסירת הרכב ,המערכת
תשאל אותך באם תרצה להשתמש במאפיין
העדכון האוטומטי .אם תסכים לעדכונים
האוטומטיים ,תוכל ללחוץ על  OKכדי לאשר.
אם בחירה זו אינה מופיעה בעת מסירת
הרכב ,תוכל לגשת אליה דרך General
) Settingsהגדרות כלליות( .עיין בנושא
הגדרות )עמוד  .(516ניתן גם לבצע איפוס
כללי .עיין בנושא איתור תקלות במערכת
) SYNC™ 3עמוד .(527

האתר מודיע לך האם קיים עדכון .אחרי כן
תוכל לבחור להוריד את העדכון .תזדקק
לכונן  USBריק .בקר באתר לקבלת דרישות
המינימום.
לאחר חיבור כונן ה USB-למחשב ,בחר
להתחיל את ההורדה .פעל על-פי ההוראות
המסופקות כדי להוריד את הקבצים לכונן
ה.USB-
התקנת רוב הקבצים מתרחשת ברקע ואינה
מפריעה לשימוש במערכת .לא ניתן להתקין
עדכוני ניווט ברקע ,מכיוון שהקבצים גדולים
מדי.

אם תרצה להפעיל את המאפיין הזה
במועד מאוחר יותר ,בחר:

כדי להתקין את העדכונים ברכב ,הסר
פריטים כלשהם המחוברים לכניסות USB
ברכזת המדיה וחבר את כונן  USBהמכיל
את העדכון .כאשר כונן  USBמחובר,
ההתקנה תחל באופן מידי .לאחר התקנה
מוצלחת ,העדכון יהיה זמין בפעם הבאה
שתתניע את הרכב.

פריט תפריט
) Settingsהגדרות(
) Generalכללי(
Automatic
בתפריט בחירה זה ,תוכל
System
לבחור את הבחירה של
העדכונים האוטומטיים
Updates
)עדכוני מערכת אל ) OFFמופסק(.
אוטומטיים(

עיין באתר האינטרנט לקבלת מידע על
פעולות נוספות.
עדכון דרך חיבור

Wi-Fi

כאשר  Wi-Fiוהעדכונים האוטומטיים
מופעלים ,המערכת שלך תבדוק באופן
תקופתי האם קיימים עדכוני תוכנה .אם
קיימת גרסה חדשה ,היא תוריד אותה באותו
הזמן .הורדת תוכנה עשויה לארוך עד 30
דקות לאחר הדממת הרכב .העדכונים לא
יפריעו לשימוש הרגיל במערכת .SYNC 3
אם ההורדה לא הושלמה מסיבה כלשהי ,היא
תימשך במקום בו היא הופסקה בהזדמנות
הבאה בה יהיה חיבור  .Wi-Fiלאחר הפעלת
עדכון ,תופיע כרזה בצג המגע המודיעה על
עדכון המערכת .בחר את הסמל כדי לראות
פרטים נוספים .הסמל יוצג במשך שני
מחזורי התנעה.

כדי לעדכן את המערכת שלך דרך חיבור
 ,Wi-Fiהרכב שלך חייב להיות בטווח הגישה
לנקודת גישה של  .Wi-Fiייתכן שיהיה חיוב
בהתאם לתעריפי העברת נתונים.
כדי לחבר את המערכת שלך אל ,Wi-Fi
בחר:
פריט תפריט
) Settingsהגדרות(
Wi-Fi
Available
Wi-Fi
Networks

)רשתות
Wi-Fi

זמינות(

)אם קיימת(

כעת תוכל לבחור את רשת
 .Wi-Fiייתכן שתידרש להזין
קוד אבטחה ,אם הרשת
מאובטחת .המערכת תאשר
לאחר ההתחברות לרשת.
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מידע פרטיות

כדי להפסיק את המאפיין הזה:

כאשר טלפון סלולרי מחובר אל ®,SYNC
המערכת יוצרת פרופיל ברכב המקושר
לטלפון הסלולרי שלך .פרופיל זה מסייע
להציע לך מאפייני טלפון סלולרי נוספים
והפעלה יעילה יותר .בין שאר הדברים,
הפרופיל עשוי להכיל נתונים על ספר
הטלפונים ,הודעות הטקסט )נקראו וחדשות(
ויומן שיחות ,כולל יומן שיחות שבוצעו כאשר
הטלפון לא היה מחובר אל המערכת .בנוסף,
אם תחבר התקן מדיה ,המערכת תיצור
ותשמור אינדקס של תוכן המדיה הנתמך.
המערכת רושמת גם יומן אבחון קצר באורך
של כעשר דקות של כל פעילות המערכת
שבוצעה לאחרונה .פרופיל היומן ונתוני
המערכת עשויים לשמש בשיפור המערכת
ובסיוע באבחון בעיות שעלולות להתרחש.

פריט תפריט
) Settingsהגדרות(
) Generalכללי(
Automatic
System
Updates

)עדכוני
מערכת
אוטומטיים(

)אם קיימת(

בתפריט בחירה זה ,תוכל
לבחור את הבחירה של
העדכונים האוטומטיים אל
) OFFמופסק(.

תמיכה
צוות תמיכה ל SYNC-זמין לשירותך למענה
לכל שאלה שאין באפשרותך לענות עליה
בעצמך.

הפרופיל הסלולרי ,אינדקס התקן המדיה
ויומן האבחון יישארו במכשיר אלא אם
תמחק אותם ,והם יהיו נגישים בדרך כלל רק
ברכב כאשר הטלפון הסלולרי או נגן המדיה
מחוברים.

שני עד שבת 8:30 ,בבוקר  8:00 -בערב.
ארצות הברית.1-800-392-3673 :
קנדה.1-800-565-3673 :
הזמנים עלולים להשתנות בחגים.

אם אינך מתכנן להשתמש כבר במערכת או
ברכב ,אנו ממליצים לך לבצע איפוס כללי -
 - Master Resetכדי למחוק את כל המידע
המאוחסן .ניתן לקבל מידע נוסף על האיפוס
הכללי תחת ) General Settingsהגדרות
כלליות( .עיין בנושא הגדרות )עמוד .(516
לא ניתן לגשת לנתוני המערכת ללא ציוד
מיוחד וגישה למודול  SYNCשל הרכבFord .
 Motor Companyודלק מוטורס לא ייגשו
אל נתוני המערכת למטרה כלשהי אלא לפי
המתואר ללא הסכמה ,צו בית משפט או כפי
הנדרש על-ידי רשויות אכיפת החוק ,רשויות
ממשלתיות אחרות או צדדים שלישיים
אחרים הפועלים לפי הוראות רשות חוקית.
צדדים אחרים עשויים לבקש גישה למידע
ללא קשר אל  Ford Motor Companyודלק
מוטורס.
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)אם קיימת(

מסך הבית

E205446

פריט

שם

A

) Audioשמע(

B

) Phoneטלפון( שם הטלפון המחובר יופיע במסך .יוצג גם המצב של מאפייני
הטלפון .אלה כוללים את עוצמת האות ,טעינת הסוללה ,הודעות
טקסט ומצב נדידה.

C

מפה זו מציגה את המיקום הנוכחי או המסלול הנוכחי בזמן אמת.
כאשר הניווט פעיל ,תראה גם את הפנייה הבאה ואת מסך הזמן
והמרחק ליעד שלך.
אם אין מערכת ניווט ברכב ,יוצג מידע השמע במקום הזה.

) Navניווט(*

תצוגה במסך הבית
מציג את מקור המדיה הפעיל.
אם אין מערכת ניווט ברכב ,יוצג מצפן במקום הזה.

* אם קיים.
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)אם קיימת(

תוכל לגשת לכל אחד מהמאפיינים בהם
שולט  SYNC 3באמצעות מגוון פקודות.

ניתן לגעת בכל אחת מתצוגות המאפיינים
כדי לגשת למאפיין הזה.
בכל פעם שתבחר את לחצן הבית,

כדי להפעיל את הפקודות
הקוליות של  ,SYNC 3לחץ על
לחצן הקול על גלגל ההגה והמתן

שימוש בזיהוי קולי

למנחה.

מערכת  SYNC 3מאפשרת לך להשתמש
בפקודות קוליות ,כדי לשלוט במאפיינים כגון
בקרות שמע ואקלים .הפקודות הקוליות
מאפשרות לך להשאיר את ידיך על גלגל
ההגה ואת עיניך על הכביש.

___ הוא רישום דינמי ,והמשמעות היא
שהוא יכול להחליף שם של דבר כלשהו,
כגון להקה ,אמן או שיר .ההקשר והתיאור
של הפקודה יספקו לך את המידע על מה
שתצטרך לומר בפקודה הדינמית הזו.
קיימות פקודות מסוימות הפועלות עם כל
המאפיינים ,ופקודות אלה הן:

פקודה קולית
Main Menu

)תפריט ראשי(

פעולה ותיאור
מעבירה אותך לתפריט הראשי.

) Go backחזור(

מחזירה אותך למסך הקודם.

) Cancelבטל(

מבטלת את הסבב של ההפעלה הקולית.

 List of Commandsמספקת לך רשימה של פקודות קוליות אפשריות.
)רשימת פקודות(
___List of
Commands

)רשימת פקודות(

תוכל לנקוב בשם של מאפיין כלשהו ,והמערכת תספק לך רשימה
של פקודות קוליות אפשריות למאפיין הזה .לדוגמה ,תוכל לומר:
) Phone list of commandsרשימת פקודות של טלפון(
) Navigation list of commandsרשימת פקודות של ניווט(

Next page

ניתן להשתמש בפקודה זו כדי להציג את דף האפשרויות הבא במסך
כלשהו בו קיימים מספר דפי אפשרויות.

Previous page

ניתן להשתמש בפקודה זו כדי להציג את דף האפשרויות הקודם
במסך כלשהו בו קיימים מספר דפי אפשרויות.

) Helpעזרה(

מספקת את הפקודות הזמינות כך שתוכל להשתמש במסך הנוכחי.

)הדף הבא(
)הדף הקודם(
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)אם קיימת(

פקודות קוליות של השמע

להלן כמה מהפקודות הפופולריות ביותר של
כל מאפיין .SYNC 3

___ הוא רישום דינמי ,והמשמעות היא כי
עבור הפקודות הקוליות של השמע הוא
יכול להיות מספר תדר רדיו ,או שם של אמן,
אלבום ,שיר או ז'אנר.

כדי לשלוט במאפייני המדיה ,לחץ על לחצן הקול וכאשר תתבקש ,אמור:
פקודה קולית
) ___Sirius Channelערוץ (Sirius

תיאור
* ניתן לומר שם או מספר של ערוץ  ,Siriusכגון
") "Sirius channel 16ערוץ  16של .(Sirius

ניתן גם לעבור לערוץ  Siriusעל-ידי אמירת שם הערוץ ,כגון "."The Pulse
מאפשרת לך לכוון לתדר  FMאו  AMמסוים ,כגון
" "FM 88.7או "."1580 AM

___AM
___FM
___FM___ HD

* מאפשרת לך לכוון לתדר  HDמסוים ,כגון "FM 88.7
."HD 1

) Bluetooth Audioשמע (Bluetooth

מאפשרת לך להאזין למוזיקה בהתקן המחובר דרך
.Bluetooth

USB

מאפשרת לך להאזין למוזיקה בהתקן המחובר דרך
.USB

___ ) Play Genreהשמע ז'אנר(

עבור שמע  USBבלבד ,תוכל לומר את שם האמן,
האלבום ,השיר או הז'אנר כדי להאזין לבחירה הזו.
המערכת חייבת לסיים את תהליך הכנת האינדקס
לפני שהאפשרות הזו תהיה זמינה .לדוגמה ,תוכל
לומר ") "Play artist The Beetlesהשמע אמן
החיפושיות( או ) Play song Penny Laneהשמע
את השיר .(Penny Lane

___ ) Play Playlistהשמע רשימת
השמעה(
___ ) Play Artistהשמע אמן(
___ ) Play Albumהשמע אלבום(
___ ) Play Podcastהשמע פודקאסט(
___ ) Play Songהשמע שיר(
___ ) Play Audiobookהשמע ספר
שמע(
) Browseעיון(

עבור שמע  USBבלבד ,תוכל לומר את שם האמן,
האלבום ,השיר או הז'אנר כדי לעיין לפי הבחירה הזו.
המערכת חייבת לסיים את תהליך הכנת האינדקס
לפני שהאפשרות הזו תהיה זמינה .לדוגמה ,תוכל
לומר ") "Browse The Beetlesעיין החיפושיות( או
) Browse folkעיין בשירי פולק(.

* ייתכן שהאפשרות לא תהיה זמינה בכל השווקים או שיידרש מנוי.
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___ הוא רישום דינמי והמשמעות היא
שניתן להשתמש בפקודות הקוליות של
האקלים כדי לקבוע את הגדרות המעלות או
הטמפרטורה.

הפקודות הקוליות של בקרת
האקלים
ניתן לשלוט בטמפרטורה
באמצעות פקודות קוליות.

של

)אם קיימת(

הרכב

תיאור

פקודה קולית

___ Climate Set Temperatureניתן לקבוע טמפרטורה של  15°Cעד .30°C
)אקלים ,קבע טמפרטורה(
) Climate Helpאקלים ,עזרה(

פקודות קוליות של הטלפון
צימוד טלפון
ניתן להשתמש בפקודות הקוליות כדי לחבר
טלפון מאופשר  Bluetoothאל המערכת.
כדי לצמד את הטלפון שלך ,לחץ על לחצן הקול וכאשר תתבקש אמור אחת
מהפקודות שלהלן:
פקודה קולית
Pair phone

)צמד טלפון(

תיאור
פעל על-פי הוראות במסך כדי להשלים את תהליך הצימוד .עיין
בנושא הגדרות )עמוד .(416

עריכת שיחות
___ הוא רישום דינמי והמשמעות היא
שניתן להשתמש בפקודות הקוליות של
האקלים כדי לקבוע את הגדרות המעלות או
הטמפרטורה.
לחץ על לחצן הקול ואמור פקודה דוגמת הפקודות הבאות:
פקודה קולית
___ ) Callחייג(

תיאור
מאפשרת לחייג לאיש קשר מסוים מספר הטלפונים ,לדוגמה "Call
) "Jennyחייג לג'ני(.

___ ) Call ___ atחייג מאפשרת לחייג לאיש קשר מסוים מספר הטלפונים במיקום
אל ___ במספר ___( מסוים ,לדוגמה ") "Call Jenny at Homeחייג לג'ני בבית(.
___ ) Dialחייג(

מאפשרת לך לחייג מספר מסוים ,כגון ") "Dial 03-867-5309חייג
.(03-867-5309

ודא שאתה אומר את שם איש הקשר בדיוק
כפי שהוא מופיע ברשימת אנשי הקשר שלך.

484

מערכת

SYNC™ 3

)אם קיימת(

לאחר שתספק את הספרות של מספר הטלפון ,תוכל לומר את הפקודות הבאות:
תיאור

פקודה קולית
><0-9

אם המספר המלא לא הוזן בפקודה הראשונה ,תוכל לומר את המספר.

) Dialחייג(

אומרת ל SYNC 3-לחייג את שיחת הטלפון.

) Deleteמחק( אומרת ל SYNC 3-למחוק את גוש הספרות האחרון שהוזן.
) Clearנקה(

אומרת ל SYNC 3-למחוק את כל המספר.

פקודות קוליות במצב הודעות טקסט
כדי לגשת לאפשרויות של הודעות טקסט ,לחץ על לחצן הקול ואמור:
תיאור

פקודה קולית
) Listen to Messageהאזן להודעה(
___ Listen to text message

)האזן להודעת טקסט ___(

תוכל לומר את מספר ההודעה שתרצה לשמוע.

) Reply to Messageענה להודעה(
___ הוא רישום דינמי ,והמשמעות היא
שהפקודות הקוליות של הניווט יכולות להיות
קטגוריית נקודות עניין או כתובת.

פקודות קוליות להקראה
)אם קיימת(

הגדרת יעד
ניתן להשתמש באחת הפקודות הבאות
לקביעת היעד או לאיתור נקודת עניין.

תוכל למצוא כתובת ,נקודת עניין או לחפש נקודות עניין לפי קטגוריות:
פקודה קולית
Find an address

)חפש כתובת(

תיאור
מאפשרת להיכנס לתפקודיות חיפוש הכתובת.

___ ) Find aחפש ___( ציין את שם קטגוריית נקודות העניין שתרצה לחפש ,כגון "Find
) "restaurantsחפש מסעדות(.
Find POI

)חפש נקודת עניין(

מאפשרת להיכנס לתפקודיות חיפוש נקודות עניין.
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פקודה קולית

)אם קיימת(
תיאור

Find Intersection

מאפשרת להיכנס לתפקודיות חיפוש צמתים.

___ Destination Nearest

ציין את שם קטגוריית נקודות העניין שתרצה לחפש בקרבת
מקום ,כגון ") "Destination nearest restaurantsיעד,
מסעדות קרובות ביותר(.

)חפש צומת(
)יעד ___ ,קרוב ביותר(
Destination Previous

) Destinationיעד ,יעד קודם(

מאפשרת לראות רשימה של יעדים קודמים.

) Destination Homeיעד ,בית( מאפשרת לך לנווט לכתובת הבית שלך.
בנוסף ,תוכל לומר את הפקודות הבאות כאשר קיים מסלול פעיל:
פקודה קולית
Cancel Route

)בטל מסלול(

תיאור
מבטלת את המסלול הנוכחי.

) Detourמעקף(

מאפשרת לך לבחור מסלול חליפי.

Repeat Instruction

חוזרת על הנחיית המסלול האחרונה.

Show Route

מציגה את המסלול הפעיל.

)חזור על הוראה(
)הצג מסלול(
Where Am I

)היכן אני נמצא(
Zoom in

)הגדל תצוגה(
Zoom out

)הקטן תצוגה(

מספקת את המיקום הנוכחי.
מאפשרת לך להגדיל את תצוגת המפה.
מאפשרת לך להקטין את תצוגת המפה.

פקודות קוליות לטלפון נייד

)אם קיים(

הפקודות הקוליות הבאות זמינות תמיד:
פקודה קולית

תיאור

Mobile Apps

)יישומים לנייד(

 SYNC 3תנחה אותך לומר את שם היישום כדי להפעיל
אותו ב.SYNC 3-

) List Mobile Appsהצג
רשימה של יישומים לנייד(

 SYNC 3תציג ברשימה את כל היישומים הניידים הזמינים
כעת.

)מצא יישומים חדשים(

 SYNC 3תחפש ותתחבר ליישומים תואמים הפועלים
בהתקן הנייד שלך.

Find New Apps
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)אם קיימת(

קיימות גם פקודות קוליות בהן תוכל להשתמש כאשר יישומים מחוברים אל :SYNC 3
תיאור

פקודה קולית
אמור את שם היישום

בכל עת ניתן לומר שם של יישום לנייד כדי להפעיל אותו
במערכת .SYNC 3

אמור את שם היישום,
ואחרי כן ) helpעזרה(

מערכת  SYNC 3תמנה את הפקודות הקוליות הזמינות ביישום
שצוין ,אם הוא פועל במערכת .SYNC 3

פקודות להגדרות קול
ניתן לומר את הפקודות הבאות כדי לגשת להגדרות הקול:
תיאור

פקודה קולית
Voice Settings

מאפשרת להיכנס לתפקודיות הגדרות הקול.

Interaction Mode
) Standardמצב

מגדירה הנחיה סטנדרטית עם מנחים ארוכים יותר.

)הגדרות קול(
אינטראקציה סטנדרטי(
Interaction Mode
) Advancedמצב

מגדירה הנחיה מתקדמת עם מנחים קצרים יותר.

אינטראקציה מתקדם(
Phone Confirmation

) Onאישור שיחת טלפון
מופעל(
Phone Confirmation

) Offאישור שיחת טלפון
מופסק(
Voice Command Lists
) Onרשימות פקודות

מאפשרת למערכת לבקש אישור לפני עריכת שיחת טלפון.
מערכת לא תצטרך לבקש אישור לפני עריכת שיחת טלפון.
המערכת מציגה רשימה קצרה של פקודות זמינות.

קוליות מופעלות(

Voice Command Lists
) Offרשימות פקודות

המערכת אינה מציגה רשימת פקודות.

קוליות מופסקות(
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)אם קיימת(

כדי לבטל את ההורדה האוטומטית של מהירות
המניפה במהלך סבבים של פיקוד קולי ,לחץ
לחיצה ממושכת ,בו-זמנית ,על לחצני מיזוג
האוויר וסחרור האוויר ,הרפה מהם ולאחר מכן,
תוך  2שניות ,הגבר את מהירות המניפה .כדי
לשוב ולהפעיל את התפקוד ,חזור על נוהל זה.

הערה :בהתאם לקביעות הנוכחיות של
בקרת האקלים ,מהירות המניפה עשויה לרדת
באופן אוטומטי כשנותנים פקודות קוליות,
וכשמבצעים ומקבלים שיחות טלפון באמצעות
מערכת  ,SYNCכדי להפחית את רעשי הרקע
ברכב .מהירות המפוח תחזור באופן אוטומטי
למצב הרגיל בתום הסבב של הפיקוד הקולי.
ניתן גם לכוונן את מהירות המניפה באופן רגיל
במהלך סבב קולי ,פשוט בלחיצה על לחצני
המניפה )או בסיבוב כפתור המניפה( להגדלה
או הקטנה של מהירות המניפה להגדרה
הרצויה.
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)אם קיימת(

בידור

E205443

הודעה
A

הודעה ותיאור
) Sourcesמקורות(

B

) Direct Tuneכיוון תחנות ישיר(

C

) Presetsתחנות שמורות(

תוכל לגשת לאפשרויות אלה באמצעות
מסך המגע או פקודות קוליות.

) Sourcesמקורות(
לחץ על הלחצן כדי לבחור את מקור המדיה
לו תרצה להאזין.
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פריט תפריט
AM
FM
SIRIUS

*

) CDנגן תקליטורים(

*

USB

שם התקן  USBהמחובר מוצג כאן.

 Bluetooth) Bluetooth Stereoסטריאו(
אם יש יישומים תואמי  SYNC 3בטלפון החכם המחובר שלך ,הם יוצגו כאן
Apps
)יישומים( כאפשרויות מקור נפרדות.
* מאפיין זה עשוי שלא להיות זמין בכל השווקים ועשוי לדרוש מינוי פעיל.

רדיו

לאחר שהזנת את ספרות תדר התחנה,
תוכל לבחור:

AM/FM

כיוון תחנה

פריט
תפריט

ניתן לבחור תחנה באמצעות בקרות הכיוון
או החיפוש בלוח הרדיו.
כדי לכוון תחנה באמצעות מסך המגע,
בחר:
פריט תפריט

Enter

לחץ כדי להתחיל בהשמעת
התחנה שבחרת.

Cancel

לחץ כדי לצאת מבלי לשנות
את התחנה.

)בטל(

) Direct Tuneכיוון תחנות ישיר(

פעולה ותיאור

תחנות שמורות

יופיע חלון קופץ המאפשר לך להקליד את
תדר התחנה .ניתן להזין רק תחנה תקפה
כמקור אליו תאזין כרגע.

כדי לקבוע תחנה שמורה חדשה ,כוון את
התחנה ולחץ לחיצה ממושכת על אחד
מלחצני התחנות השמורות .השמע יושתק
לרגע בעת שהמערכת שומרת את התחנה
ואז מתחדש.

ניתן גם ללחוץ על לחצן  backspaceכדי
למחוק את הספרה שהוזנה כעת.

קיימים שני מאגרים לתחנות שמורות
עבור  AMושלושה מאגרים עבור  .FMכדי
לגשת לתחנות שמורות נוספות ,לחץ על
לחצן תחנה שמורה .המחוון בלחצן התחנה
השמורה יציג את מאגר התחנות השמורות
המוצג כעת.
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)אם קיימת(

לקבלת מידע נוסף הנוגע לחתימה על
מנוי לתקופה ממושכת יותר )בתשלום(,
הנגן המקוון ,רשימה מלאה של ערוצי
הרדיו הלווייני  ,SIRIUSותכונות אחרות,
הנך מוזמן להיכנס לאתר החברה בכתובת
הברית,
בארצות
www.sirius.com
 www.sirius.caבקנדה ,או להתקשר לחברת
 SIRIUSבטלפון .1-888-539-7474

רדיו לווייני
)אם קיים והופעל(

®SIRIUS

הערה :מאפיין זה עשוי שלא להיות זמין בכל
השווקים ועשוי לדרוש מינוי פעיל.

הערה :חברת  SIRIUSשומרת את הזכות
הבלתי מוגבלת לשנות ,לסדר מחדש ,להוסיף
או לגרוע תכניות .זה כולל ביטול ,העברה או
הוספה של ערוצים מסוימים וכן את מחיר
השירות בכל עת ,ללא צורך בהודעה מוקדמת.
חברת פורד לא תהיה אחראית לשינויים
בתוכניות.

E234451

רדיו לוויינים ® SIRIUSהוא שירות מנויים
המבוסס על שידורי רדיו לווייני המשדר מגוון
סוגי מוזיקה ,ספורט ,חדשות ,תחזיות מזג
אוויר ,נתוני תעבורה ותכניות בידור שונות.
מערכת מקלט הרדיו הלווייני SIRIUS
שהותקנה ברכב על-ידי היצרן כוללת את
החומרה וכן מנוי לזמן מוגבל לקליטת
השידורים ,המתחיל ביום בו הרכב נמכר או
הוחכר לך .בדוק את הזמינות עם סוכנות
מורשה של פורד.

הערה :מקלט זה כולל מערכת הפעלה בזמן-
אמת  eCos .eCosמיוצרת ברישיון מאת
.eCos

הלחצנים הבאים זמינים עבור :Sirius
פעולה ותיאור

פריט תפריט

) Browseעיון( גע בלחצן זה כדי לראות רשימה של התחנות הזמינות.
Direct Tune

)כיוון תחנות
ישיר(

יופיע חלון קופץ המאפשר לך להקליד את תדר התחנה.
לאחר שהזנת את ספרות תדר התחנה ,תוכל לבחור:
Enter

המערכת תכוון את התחנה שבחרת.

Cancel

החלון הקופץ ייסגר ותימשך השמעת התחנה הנוכחית.

)בטל(

ניתן גם ללחוץ על לחצן  backspaceכדי למחוק את הספרה שהוזנה קודם.
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פריט
תפריט
Replay

)אם קיימת(

פעולה ותיאור
השמעה חוזרת של השמע בערוץ הנוכחי .ניתן להשמיע בהשמעה חוזרת כ45-

)השמעה דקות של שמע ,כל עוד ממשיכים להאזין לאותה תחנה .כשעוברים לתחנה
אחרת ,נמחק השמע הקודם.
חוזרת(

) Liveחי( במצב השמעה חוזרת ,לא תוכל לבחור תחנה שמורה אחרת לפני
שתחזור למצב שמע חי .לחיצה על הלחצן תחזיר אותך לשידור החי.
 ALERTשמירה של השיר ,האמן או הקבוצה הנוכחיים כמועדפים .המערכת מפיקה
)התראה( התראה כאשר תוכן בנושא שבחרת מושמע בערוץ אחר.
בחירת הלחצן הזה מאפשרת לך לאפשר ולערוך התראות .עיין בנושא הגדרות
)עמוד .(416
קיימים שלושה מאגרי תחנות שמורות
הזמינות עבור  .Siriusכדי לגשת לתחנות
שמורות נוספות ,לחץ על לחצן תחנה
שמורה .המחוון בלחצן התחנה השמורה יציג
את מאגר התחנות השמורות המוצג כעת.

תחנות שמורות בזיכרון
כדי לקבוע תחנה שמורה ,כוון תחנה ולחץ
לחיצה ממושכת על אחד מלחצני התחנות
השמורות השמע יושתק לרגע בעת
שהמערכת שומרת את התחנה ואז מתחדש
לאחר שמירת התחנה.

המספר הסידורי האלקטרוני של הרדיו
הלווייני )(ESN
יהיה עליך להצטייד ב ESN-שלך כדי לבצע
הפעלה ראשונית ,לבצע שינויים או לעקוב
אחרי חשבון הרדיו הלווייני שלך .עיין בנושא
הגדרות )עמוד .(416

גורמים המשפיעים על קליטת הרדיו הלווייני  SIRIUSופתרון בעיות
נושאים אפשריים הקשורים לקליטה
חסימות אנטנה

להשגת ביצועי קליטה מיטביים ,שמור את האנטנה נקייה
מהצטברויות של שלג וקרח ,והרחק כלל האפשר פריטי מטען
וחומרים אחרים מן האנטנה.

תנאי הסביבה

גבעות ,הרים ,בניינים גבוהים ,גשרים ,מנהרות ,מעברים עיליים
בצמתים רב-מפלסיים ,חניונים מקורים ,עלוות עצים סמיכה
וסערות ברקים עלולים להפריע לקליטה.

שידור בעצמה גבוהה

כשחולפים ליד תחנת שידור קרקעית או אנטנת הגברה ,האות
החזק עלול לחדור ולכסות את האות החלש יותר והתוצאה היא
השתקת מערכת השמע.

הפרעה לקליטת אות
רדיו הלוויינים

ייתכן שעל מסך המכשיר תופיע ההודעה  ACQUIRING...כדי לציין
שקיימת הפרעה לקליטה והשמע יושתק.
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)אם קיימת(

עצות לאיתור תקלות
הודעה
Acquiring Signal

)מאתר אות(

הצעה לתיקון

הגורם
למקלט הרדיו נדרשות
יותר משתי שניות להתחיל
בהשמעת התחנה שנבחרה.

אין צורך בפעולה כלשהי .הודעה זו
תיעלם תוך זמן קצר.

 Satellite antennaקיימת תקלה במודול פנימי או אם הודעה זו אינה נעלמת בתוך זמן
) faultתקלה
קצר ,או בעקבות ניתוק וחיבור מחדש
תקלת מערכת.
באנטנה הלוויינית(
של מתג ההתנעה ,ייתכן שקיימת
SIRIUS System
תקלה במקלט הרדיו שלך .פנה למתקן
) Failureכשל
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם
מערכת (SIRIUS
דלק מוטורס כדי שהתקלה תתוקן.
Invalid Channel

ערוץ זה אינו זמין יותר.

חפש ערוץ אחר או בחר בערוץ אחר
שנשמר בזיכרון.

Unsubscribed
) Channelערוץ

אין מנוי לערוץ זה.

פנה לחברת  SIRIUSבטלפון 1-888-
 539-7474בארה"ב כדי לרכוש מנוי

)ערוץ לא תקף
אינו במנוי(

לתחנה זו ,או לתחנות אחרות.

 Satellite acquiringאיבוד האות המשודר מלוויין
) signal...מאתר
 SIRIUSאו ממגדל שידור של
אות לוויין(
 SIRIUSאל אנטנת הרכב.

האות נמצא כרגע במצב של חסימה.
כשתעבור לאזור פתוח קליטת האות
תתחדש.

Updating...

מתבצע עדכון של תכנות
הערוץ.

אין צורך בפעולה כלשהי .התהליך
עשוי להימשך עד שלוש דקות.

Questions? Call
1-888-539-7474

שירות הלוויין אינו זמין יותר.

פנה לחברת  SIRIUSבטלפון 1-888-
 539-7474בארה"ב כדי לפתור בעיה

)מעדכן(
)שאלות? חייג אל

הקשורה למנוי.

1-888-539-7474

בארה"ב(
None found.
Check Channel
) Guide.לא נמצא

כל הערוצים בקטגוריה
שנבחרה נעולים או מדולגים.

השתמש במדריך הערוצים כדי לשחרר
נעילה או לבטל דילוג על הערוצים
המבוקשים.

 SIRIUSעדכנה את הערוצים
הזמינים עבור רכבך.

אין צורך בפעולה כלשהי.

אף ערוץ .עיין
במדריך הערוצים(.
SIRIUS
Subscription
) updatedמנוי
 SIRIUSעודכן(

מידע

כדי להפעיל את רדיו  ,HDעיין ב"הגדרות
רדיו" בפרק "הגדרות" .עיין בנושא הגדרות
)עמוד .(416

™) HD Radioאם קיים(

הערה :מאפיין זה עשוי שלא להיות זמין בכל
השווקים.

הערה :שידורי רדיו  HDאינם זמינים בכל
השווקים.
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טכנולוגיית  HD Radioהיא התפתחות
דיגיטלית של רדיו  AM/FMאנלוגי .המערכת
שלך כוללת מקלט מיוחד המאפשר קליטת
שידורים דיגיטליים )אם זמינים( בנוסף
לשידורים האנלוגיים הנקלטים כרגיל
במכשיר .השידורים הדיגיטליים מספקים
איכות שמע טובה יותר מזו של שידורים
אנלוגיים ושמע צלול במיוחד ללא רעשים
סטטיים או עיוותים.

)אם קיימת(

לוגו  HDיהבהב בעת כיול תחנה דיגיטלית
ויופיע מלא בעת השמעת שמע דיגיטלי.
כאשר לוגו זה זמין ,יופיעו במסך גם השדות
) Titleכותר( ו) Artist-אמן(.
מחוון  multicastמופיע במצב ) FMבלבד(
אם התחנה הנוכחית משדרת מספר
שידורים דיגיטליים .המספרים המוארים
מציינים את הערוצים הדיגיטליים הזמינים
בהם זמין תוכן חדש או שונה HD1 .מציין
את מצב השידור העיקרי והוא זמין בשידורים
אנלוגיים ודיגיטליים .תחנות Multicast
נוספות כלשהן ) HD2עד  (HD7זמינות
בשידור דיגיטלי בלבד.

לקבלת מידע נוסף ,ולמדריך תחנות
ותוכניות זמינות ,בקר:
אתר אינטרנט
www.hdradio.com

הערה :קיים גם מאפיין נוסף לתחנות שיש
להן יותר מ multicast-אחד של ) HDלדוגמה,
 HD1או  .(HD2לוגו  HDוהטקסט Radio
)רדיו( מופיעים כלחצן .לחיצה על הלחצן
מאפשרת לך לעבור בין כל תחנות  HDשל
התדר שצוין .לדוגמה ,אם אתה ב 101.1-ויש
לו  ,HD3 ,HD2 ,HD1לחיצה ברצף על הלחצן
תגרום לרדיו לעבור בין כל תחנות  HDבסדר
עולה מחזורי.

כאשר ) HD Radioרדיו  (HDמופעל ואתה
מכוון לתחנה המשדרת בטכנולוגיית HD
 ,Radioייתכן שתבחין בסימנים הבאים
במסך:

E142616

כאשר שידורי  HD Radioפעילים ,תוכל לגשת לתפקודים הבאים:
הודעה
Presets

)תחנות
שמורות(

פעולה ותיאור
מאפשרת לך לשמור תחנה פעילה כתחנה שמורה בזיכרון .גע והחזק את
מיקום התחנה בזיכרון עד שהקול חוזר .תהיה השתקה קצרה בזמן בו הרדיו
שומר תחנה .השמע יחזור לאחר סיום שמירת הערוץ .בעת אחזור תחנת HD2
או  ,HD3הרדיו יושתק לפני השמעת השמע הדיגיטלי בעת שהמערכת תקלוט
שוב את האות הדיגיטלי.

הערה :כמו בכל תחנת רדיו שמורה ,אין באפשרותך לגשת לתחנה השמורה אם הרכב נמצא מחוץ
לאזור הקליטה של התחנה.
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פתרון בעיות בקליטה של שידורי רדיו

)אם קיימת(

HD

נושאים אפשריים הקשורים לקליטה
אזור קליטה

אם אתה מאזין לתחנת  multicastואתה נמצא בקצה אזור הקליטה,
התחנה עלולה להשתתק עקב עצמת אות חלשה.
אם תאזין ל ,HD1-המערכת תחזור לשידור אנלוגי עד שהשידור הדיגיטלי
יהיה זמין שוב .אולם ,אם אתה מאזין לאחד מערוצי HD2-HD7 multicast

האפשריים ,התחנה עלולה להשתתק ולהישאר מושתקת אלא אם היא
תצליח להתחבר שוב לאות הדיגיטלי.

ערבול תחנות

כאשר המערכת קולטת תחנה בפעם הראשונה )לבד מתחנות HD2-
 ,(HD7 multicastהיא תפעיל תחילה את התחנה בגרסה האנלוגית.
לאחר שהמקלט מאמת שהתחנה היא תחנת רדיו  ,HDהוא עובר לגרסה

הדיגיטלית .תלוי באיכות השידורים של התחנה ,ייתכן שתשמע שינוי
זעיר בקול כאשר המערכת תעבור משידור אנלוגי לדיגיטלי .הערבול הוא
המעבר מהצליל האנלוגי לדיגיטלי או מהדיגיטלי חזרה לאנלוגי.

כדי לספק את החוויה הטובה ביותר
האפשרית ,פותח טופס קשר לדיווח על
בעיות כלשהן שהתגלו במהלך האזנה
לשידור תחנה באמצעות טכנולוגיית HD
 .Radioגופים עצמאיים מחזיקים בבעלותם
את התחנות השונות ומפעילים אותם.
תחנות אלה אחראיות להבטיח כי כל זרימות
השמע ושדות הנתונים יהיו מדויקים.
נושאים אפשריים הקשורים לתחנות
בעיות

הגורם

הצעה לתיקון

הדהוד" ,גמגום" ,דילוג או
חזרה בשמע .הגברה או
החלשה של עצמת השמע.

זהו יישור זמן גרוע שמבצעת
התחנה המשדרת.

אין צורך בפעולה כלשהי.
זהו נושא הקשור לשידור.

הקול נחלש ומתערבל.

הרדיו עובר בין שמע אנלוגי
לדיגיטלי.

אין צורך בפעולה כלשהי.
בעיית הקליטה עשויה
להיעלם במהלך הזמן
כאשר תמשיך לנהוג.

קיימת השהיית השתקת
שמע בעת בחירת  HD2או
 ,HD3תחנה שמורה של
 multicastאו Direct Tune
)כיוון תחנות ישיר(.

ה multicast-הדיגיטלי אינו זמין
לפני פענוח שידור HD Radio
)רדיו  .(HDלאחר הפענוח,
השמע יהיה זמין.

אין צורך בפעולה כלשהי.
זוהי התנהגות רגילה.
המתן עד שהשמע יהיה
זמין.
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)אם קיימת(

נושאים אפשריים הקשורים לתחנות
הגורם

הצעה לתיקון

בעיות
בעת אחזור תחנה קבועה או
תחנה מכיוון תחנות ישיר

התחנה השמורה של
 multicastאו כיוון ישיר אינה
זמינה באזור הקליטה הנוכחי
שלך.

אין צורך בפעולה כלשהי.
התחנה אינה זמינה במיקום
הנוכחי שלך.

מידע הטקסט אינו זהה
לשמע המוצג כעת.

בעיית שירות נתונים של
התחנה המשדרת.

מלא את טופס בעיית
תחנה* .

לא מוצג מדע טקסט לתדר
הנבחר כעת.

בעיית שירות נתונים של
התחנה המשדרת.

מלא את טופס בעיית
תחנה* .

אין אפשרות לגשת לערוץ

 HD2או  HD3של multicast

טכנולוגיית  HD Radioמיוצרת ברישיון
מאת  .iBiquity Digital Corpפטנטים
בארה"ב ופטנטים במדינות אחרותHD .
 Radioוהסמלים  HDו HD Radio-הם
סמלים קנייניים של .iBiquity Digital Corp
חברת פורד וחברת .iBiquity Digital Corp
לא יהיו אחראיות לתוכן השידורים הנשלח
באמצעות טכנולוגיית  .HD Radioתוכן
עשוי להשתנות ,להתווסף או להימחק בזמן
כלשהו לפי החלטת בעלי התחנה.

אתר אינטרנט
http://www.ibiquity.com/automotive/
report_radio_station_experiences

תקליטור

)אם קיים(

לאחר שתבחר באפשרות זו ,המערכת
תחזיר אותך למסך השמע הראשי.
מידע השמע הנוכחי יוצג במסך.

* ניתן לאתר את הטופס כאן:
הלחצנים הבאים זמינים תמיד:
לחצן

תפקוד

Browse

ניתן לבחור רצועה באמצעות לחצן העיון.

Repeat

בחר את הלחצן הזה ומספר אחד קטן יוצג כדי לציין שהרצועה הוגדרה למצב
חזרה.

)עיון(
)חזרה(

עבור תקליטורי  ,MP3לחצן זה יאפשר לך לעבור בין מצב חזרה מופסק ,חזרה
על רצועה אחת )יוצג מספר אחד קטן( וחזרה על התיקייה הנוכחית )תוצג
תיקייה קטנה(.
Shuffle

)השמעה
אקראית(

בחר את סמל ההשמעה האקראית כדי שהשמע בתקליטור יופעל בסדר אקראי.

ניתן להשתמש בלחצן הרצה לפנים או
בלחצני ההשמעה כדי לשלוט בהפעלת
השמע.
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)אם קיימת(

או בהתקן  USBכגון מוזיקה ,ספרים
מוקלטים או פודקאסטים.

USB

 Bluetooth Stereoו USB-מאפשרים לך
לגשת למדיה שאחסנת בהתקן Bluetooth

הלחצנים הבאים זמינים עבור  Bluetoothו:USB-
לחצן
Repeat

)חזרה(
Shuffle

)אקראי(

תפקוד
לחיצה על לחצן החזרה תעביר את הגדרת החזרה בין שלושה מצבים :מצב
חזרה )הלחצן אינו מסומן( ,חזרה על הכל )לחצן מסומן( וחזרה על רצועה )לחצן
המסומן במספר אחד קטן(.
הרצועות מושמעות בסדר אקראי.
בהתקנים מסוימים SYNC 3 ,מסוגלת
לספק לחצני דילוג על  30שניות בעת
האזנה לספרים מוקלטים או לפודקאסטים.
לחצנים אלה מאפשרים לך לדלג לפנים או
לאחור ברצועה.

ניתן להשתמש בלחצני הרצה מהירה לפנים,
לאחור ,השהיה או הפעלה כדי לשלוט
בהפעלת השמע .כדי לקבל מידע נוסף על
הרצועה המושמעת כעת ,לחץ על תמונת
האלבום או על הלחצן ) Infoמידע(.

בעת הפעלת שמע מהתקן  ,USBניתן
לאתר סוגי מוזיקה מסוימים על-ידי בחירת
הפריטים הבאים:
לחצן
Browse

)עיון(

תפקוד
אם זמין ,מציג את רשימת הרצועות ברשימת ההשמעה Now Playing

)מושמע כעת(.

 New Searchהאפשרות הזו ,הזמינה תחת אפשרות העיון ,מאפשרת לך להפעיל את כל
)חיפוש חדש( הרצועות או לסנן את המדיה הזמינה לפי אחת הקטגוריות להלן.
) Play Allהשמע הכל(
) Playlistsרשימות השמעה(
) Artistsאמנים(
) Albumsאלבומים(
) Songsשירים(
) Genresז'אנרים(
) Podcastsפודקאסטים(
) Audio booksספרים מוקלטים(
) Composersמלחינים(
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לחצן

)אם קיימת(

תפקוד

 A-Z Jumpלחצן זה מאפשר לך לבחור אות מסוימת כדי להציג בקטגוריה בה אתה
)קפיצה  (A-Zמסתכל.
Explore
Device

אם זמין ,מאפשר לך לעיין בתיקיות ובקבצים בהתקן  USBשלך.

)סיור בהתקן(

שקעי

נגני מדיה ,מבנים ומידע
נתמכים

USB

Metadata

המערכת מסוגלת לארח כמעט כל סוג של
נגן מדיה דיגיטלי ,כולל  ,iPhone ,iPodורוב
התקני .USB
מבני השמע הנתמכים כוללים את ,MP3
 WAV ,WMAו.AAC-
סיומות קובצי השמע הנתמכות כוללות
את AAC ,M4B ,M4A ,WAV ,WMA ,MP3
ו.FLAC-
E211463

מערכות קבצים נתמכות ל,FAT :USB-
 ,exFATו.NTFS-

שקעי  USBנמצאים בקונסולה המרכזית או
מאחורי דלת גישה קטנה בלוח המכשירים.
מאפיין זה מאפשר לך לחבר התקני הפעלת
מדיה ,יחידות זיכרון ,כונני הבזק USB /ואף
לטעון התקנים אלה ,אם הם תומכים בכך.

 SYNC 3גם יכולה לסדר את המדיה מהתקן
 USBשלך לפי תוויות  .metadataתוויות
 ,metadataשהן מזהי תוכנה תיאוריים
המוטבעים בקובצי המדיה שלך ,מספקות
מידע על קובץ המדיה.

יישומים

אם קובץ המדיה אינו מכיל מידע המוטבע
בתוויות  ,metadataמערכת ®SYNC
עשויה לסווג תוויות  metadataריקות בתור
") "unknownלא ידוע(.

בחר באפשרות הזו כדי להפעיל מוזיקה
מהתקן  USBשלך.
המערכת תומכת בשימוש ביישומי שמע
מסוימים כגון  iHeartRadioבאמצעות התקן
 USBאו התקן מאופשר.Bluetooth-

 SYNC 3מסוגלת לסדר עד  50,000שירים
לכל התקן  ,USBעבור עד  10התקנים.

כל יישום מאפשר לך אפשרויות מסך שונות,
בהתאם לתוכן היישום .עיין בנושא יישומים
)עמוד .(514
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בקרת אקלים

)אם קיימת(

ייתכן שהמסך שלך לא יכיל את כל
המאפיינים המוצגים.

גע בלחצן בקרת האקלים במסך המגע כדי
לגשת אל מאפייני בקרת האקלים .בתלות
בדגם הרכב ובחבילת האופציות המותקנת
בו ,מסך בקרת האקלים עשוי להיראות שונה
מהמוצג כאן.

הערה :ניתן להחליף את יחידות המידה בין
פרנהייט לבין צלסיוס .עיין בנושא הגדרות
)עמוד .(516

E206820

 Aטמפרטורת הנהג :גע בלחצנים מעלה או מטה כדי לכוון את הטמפרטורה.
 Bגלגל הגה מחומם )אם קיים( :גע בלחצן זה כדי להפעיל ולהפסיק את גלגל ההגה
המחומם .יידרשו כחמש דקות כדי לחמם את גלגל ההגה ל 23.3°C-בטמפרטורות
המגיעות ל .-21.7°C-גלגל ההגה שומר על טמפרטורה של כ 32.2°C-והוא פועל
בנפרד מהמושבים המחוממים והתפקודים האחרים של בקרת האקלים .רכיבי
החימום נמצאים בין כיסוי העור לבין ליבת הספוג ,כדי לסייע באספקת חום מרבי מבלי
להשפיע לרעה על תחושת גלגל ההגה.
הערה :מאפיין זה יפעל רק לאחר התנעת המנוע
הערה :גלגל ההגה המחומם עשוי להישאר במצב מופעל לאחר התנעה מרחוק
של הרכב ,בהתבסס על הגדרות ההתנעה מרחוק שלך .גלגל ההגה המחומם עשוי
להישאר במצב מופעל לאחר שתתניע את הרכב ,אם הוא היה מופעל כשדוממת את
הרכב.
הערה :עבור גלגל הגה עם קישוט עץ ,מאפיין החימום לא יחמם את גלגל ההגה בין
הכיוונים שעה  2ושעה .10
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)אם קיימת(

) Defrostהפשרה( :חלון קופץ מופיע במסך ומציג את אפשרויות ההפשרה.
) MAX Defrostהפשרה בעצמה מרבית( :גע בלחצן כדי להגביר את הקירור
למקסימום .אוויר יזרום דרך פתחי האוויר של השמשה הקדמית ,והמניפה תתאים
את עצמה באופן אוטומטי למהירות הגבוהה ביותר ,וטמפרטורת הנהג והנוסע הקדמי
יוגדרו למצב  .HIניתן להשתמש במצב זה להפשרה או לצורך הסרת שכבה דקה של
קרח מהשמשה הקדמית .כשבוחרים במצב של ) MAX Defrostהפשרה בעצמה
מרבית( ,מופעל גם מחמם החלון האחורי באופן אוטומטי.
) Defrostהפשרה( :מפיצה את האוויר דרך פתחי האוויר של השמשה הקדמית ושל
מפזר הערפל.
) AUTOאוטומטי( :גע בלחצן כדי להפעיל את הפעולה האוטומטית .בחר את
הטמפרטורה הרצויה בעזרת כפתור בקרת הטמפרטורה .המערכת תקבע באופן
אוטומטי את מהירות המפוח ,אופן חלוקת זרימת האוויר ,הפעלה או הפסקת פעולה
של מערכת מיזוג האוויר וכן את מקור האוויר ,חיצוני או מסוחרר ,כדי לחמם או לצנן
את הרכב לצורך השגת הטמפרטורה הרצויה.
הפעלה/הפסקה :גע בלחצן כדי להפעיל ולהפסיק את המערכת .כשהמערכת אינה
פועלת ,נמנעת כניסת אוויר חיצוני אל תא הנוסעים.
) DUALבקרה דו-אזורית( :הלחצן הזה מאיר כאשר בקרות הנוסע הקדמי פעילות.
כדי להפסיק ולקשר את טמפרטורת הנוסע הקדמי לטמפרטורת הנהג ,לחץ על
הלחצן ) Dualבקרה דו-אזורית(.
הערה :הטמפרטורה בצד הנוסע ומחוון ) DUALבקרה דו-אזורית( יופעלו באופן
אוטומטית כאשר אתה או הנוסע תכווננו את בקרת הטמפרטורה שלו.
טמפרטורת הנוסע הקדמי :גע בלחצנים מעלה או מטה כדי לכוון את הטמפרטורה.
מהירות המניפה :גע בלחצנים מעלה או מטה כדי להגדיל או להקטין את נפח זרם
האוויר המסוחרר ברכב.
הערה :לא ניתן לכוונן את מהירות המניפה כאשר המערכת נמצאת במצב AUTO
)אוטומטי( או ) MAX A/Cמיזוג אוויר מרבי(.
) A/Cמיזוג אוויר( :חלון קופץ מופיע במסך ומציג את אפשרויות מיזוג האוויר.
) MAX A/Cקירור בעצמה מרבית( :גע בלחצן כדי להפעיל ולהגביר את הקירור
למקסימום .טמפרטורות הנהג והנוסע מוגדרות אל  ,LOאוויר מסוחרר מוזרם דרך
פתחי האוורור שבלוח המכשירים ,מיזוג האוויר מופעל באופן אוטומטי והמפוח מופעל
באופן אוטומטי במהירות הגבוהה ביותר.
) A/Cמיזוג אוויר( :גע במתג כדי להפעיל ולהפסיק את מיזוג האוויר .השתמש במיזוג
האוויר יחד עם מצב סחרור האוויר כדי לשפר את ביצועי הקירור ואת היעילות.
הערה :בתנאים מסוימים )הפשרה בעצמה מרבית ,למשל( ,עשוי מדחס המזגן
להמשיך לפעול גם אם לחצן מיזוג האוויר נקבע במצב שבו פעולת מדחס המזגן
מופסקת.
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אוויר מסוחרר :גע בלחצן כדי להפעיל ולהפסיק את סחרור האוויר .כאשר סחרור
האוויר מופעל ,הוא עשוי להפחית את כמות הזמן הנדרשת לקרר את תא הנוסעים
)בעת שימוש במיזוג אוויר( ולסייע בהפחתת החדירה של ריחות בלתי נעימים לתא
הנוסעים.
הערה :המערכת עשויה להפסיק את מצב סחרור האוויר )או למנוע את הפעלתו(
באופן אוטומטי בכל מצבי החלוקה של האוויר מלבד  ,C/MAX Aכדי לצמצם סכנה
של הצטברות אדים על החלונות .כדי לשפר את יעילות הקירור בתנאים של מזג אוויר
חם ,עשויה המערכת להפעיל או להפסיק אותו באופן אוטומטי גם במצבי החלוקה
של האוויר מפתחי האוורור שבלוח המכשירים ,או מפתחי האוורור שבלוח המכשירים
וברצפה.
 Jבקרה ידנית על אופן החלוקה של האוויר :בחר את הבקרות בנפרד ,ביחד או עם
) Defrostהפשרה( כדי לכוון את זרימת האוויר לאזורים הרצויים.
) Panelלוח המכשירים( :מפיץ אוויר דרך פתחי האוויר שבלוח המכשירים.
) Floorרצפה( :מפיץ אוויר דרך פתחי האוויר ברצפה ,ברצפת המושב האחורי ופתחי
האוויר של מפזר הערפל.

צימוד הטלפון בפעם הראשונה

טלפון

צמד טלפון מאופשר  Bluetoothעם
המערכת לפני השימוש בתפקודים במצב
דיבורית.

אזהרה
נהיגה בהיסח דעת עלולה לגרום
לאבדן השליטה ברכב ,תאונה
ופציעה .מומלץ מאוד לפעול בזהירות רבה
כאשר משתמשים במכשיר או תפקוד
כלשהם שעלולים להסיח את תשומת
הלב מהנעשה בדרך .אתה אחראי ,בראש
ובראשונה ,להפעלה בטוחה של הרכב .אנו
ממליצים לנהג שלא להשתמש במכשיר
כלשהו המוחזק ביד במהלך הנסיעה,
ולהשתמש במידת האפשר בפיקוד קולי.
הקפד להכיר את כל החוקים הישימים
העשויים להשפיע על השימוש במכשירים
אלקטרוניים בעת הנהיגה.

הפעל את  Bluetoothבהתקן שלך לפני
הצימוד .עיין במדריך למשתמש של הטלפון
שלך לפי הצורך.
כדי להוסיף טלפון ,בחר:
פריט תפריט
) Add Phoneהוסף טלפון(
.1
.2
.3

חיוג דרך דיבורית הוא אחד מהמאפיינים
העיקריים של המערכת .לאחר צימוד
הטלפון שלך ,תוכל לגשת לאפשרויות רבות
באמצעות מסך המגע או פקודות קוליות.
בעוד המערכת תומכת במאפיינים רבים ,חלק
גדול מהם תלוי בתפקודיות הטלפון הנייד.

.4
.5
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פעל על-פי ההוראות במסך.
מנחה יתריע בפניך לחפש את המערכת
בטלפון שלך.
בחר את היצרן והדגם של המכונית כפי
שהם מוצגים בטלפון שלך.
בדוק אם הקוד בן שש הספרות שמופיע
בטלפון שלך תואם לקוד בן שש הספרות
שמוצג במסך המגע.
במסך המגע יופיע חיווי לאחר הצלחת
הצימוד.
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ברמה הבסיסית ,רוב הטלפונים הניידים
בעלי טכנולוגיית אלחוט  Bluetoothתומכים
בתפקודים הבאים:

 .6הטלפון עשוי להנחות אותך להעניק
למערכת הרשאה לגשת למידע .לקבלת
מידע נוסף על תאימות הטלפון ,עיין
במדריך למשתמש של הטלפון או בקר
באתר.
לחלופין ,להוספת טלפון ,בחר:

• מענה לשיחה נכנסת.
• ניתוק שיחה.
• חיוג מספר.
• הודעה על שיחה ממתינה.
• שיחה מזוהה.
מאפיינים אחרים ,כגון הודעות טקסט דרך
 Bluetoothוהורדת ספר טלפונים אוטומטית,
תלויים במאפייני הטלפון.

פריט תפריט
) Add Phoneהוסף טלפון(
אחרי כן בחר:
Discover Other Bluetooth Devices
)גלה התקני  Bluetoothאחרים(

.1
.2
.3
.4
.5

)אם קיימת(

לקבלת מידע נוסף על תאימות הטלפון,
עיין במדריך למשתמש של הטלפון או
בקר באתר:

פעל על-פי ההוראות במסך.
בחר את שם הטלפון כאשר הוא יופיע
במסך המגע.
בדוק אם הקוד בן שש הספרות שמופיע
בטלפון שלך תואם לקוד בן שש הספרות
שמוצג במסך המגע.
בצג יופיע חיווי לאחר הצלחת הצימוד.
הטלפון עשוי להנחות אותך להעניק
למערכת הרשאה לגשת למידע .לקבלת
מידע נוסף על תאימות הטלפון ,עיין
במדריך למשתמש של הטלפון או בקר
באתר.

אתרי אינטרנט
owner.ford.com
www.syncmyride.ca
www.syncmaroute.ca

תפריט הטלפון
התפריט הזה יהיה זמין לאחר צימוד טלפון.
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פריט
A

פריט תפריט
Recent Call List

)רשימת שיחות
אחרונות(

B

Contacts

)אנשי קשר(
C

Phone Settings

)הגדרות טלפון(

פעולה ותיאור
מציג את השיחות האחרונות שלך.
ניתן לחייג שיחה על-ידי בחירת פריט ברשימה הזו.
ניתן גם למיין את השיחות על-ידי בחירת התפריט הנפתח
בראש המסך .ניתן לבחור:
All

Incoming

Outgoing

Missed

)הכל(

)נכנסות(

)יוצאות(

)שלא נענו(

כל אנשי הקשר מהטלפון יוצגו בסדר אלפביתי.
) A-Z Jumpקפיצה  (A-Zלחצן זה מאפשר לך לבחור אות
מסוימת להצגה.
מציג את שם הטלפון שלך ומעבירה אותך לאפשרויות של
הגדרות הטלפון.
מתפריט זה תוכל לצמד התקנים נוספים ולהגדיר סוגי
צלצול והתראות .עיין בנושא הגדרות )עמוד .(516
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פריט
D

פריט תפריט
Text Messages

)הודעות טקסט(
E
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Phone Keypad

)לוח המקשים של
הטלפון(

פעולה ותיאור
מציג את כל הודעות הטקסט האחרונות.
השתמש בלוח המקשים כדי לחייג מספר טלפון .השתמש
במקש  backspaceכדי למחוק ספרות.
Call

)חייג(
F

Do not disturb

)נא לא להפריע(

)אם קיימת(

לחץ על הלחצן כדי לחייג את שיחת הטלפון.

גע בלחצן זה כדי להעביר את כל השיחות ישירות לתא
הקולי .הודעה על הודעת טקסט חדשה לא תוצג במסך
וכל סוגי הצלצול וההתראות יועברו למצב שקט.

משתמשים להם טלפונים בעלי שירותי קול
עשויים לראות לחצן המיועד לגישה למאפיין
זה .לדוגמה ,משתמשי  iPhoneיראו לחצן
 .Siriגם לחיצה והחזקה של לחצן הקול
בהגה יספק גישה למאפיין זה.

חיוג וביצוע שיחה
קיימות דרכים רבות לחייג שיחות ממערכת
 ,SYNC 3כולל פקודות קול .עיין בנושא
שימוש בזיהוי קולי )עמוד  .(482ניתן גם
לחייג שיחות באמצעות מסך המגע.
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כדי לחייג מספר מאנשי הקשר שלך ,בחר:
פריט
תפריט

כדי לקבל את השיחה ,בחר:
פריט תפריט

פעולה ותיאור

) Acceptאשר(

 Contactsכעת תוכל לבחור את שם
)אנשי קשר( איש הקשר אליו תרצה
לחייג .יוצגו כל המספרים
המאוחסנים באיש הקשר
כולל כל תמונות איש קשר
שמורות .כעת תוכל לבחור
את המספר אליו תרצה
לחייג .המערכת תתחיל
בשיחה.

הערה :ניתן לאשר את השיחה גם בלחיצה על
לחצן הטלפון שבגלגל ההגה.
כדי לדחות את השיחה ,בחר:
פריט תפריט
) Rejectדחה(
הערה :ניתן לדחות את השיחה גם בלחיצה על
לחצן הטלפון שבגלגל ההגה.

כדי לחייג מספר מהשיחות האחרונות
שלך ,בחר:

התעלם מהשיחה בכך שלא תעשה דבר.
 SYNC 3תרשום את השיחה כשיחה שלא
נענתה.

פריט תפריט פעולה ותיאור

במהלך שיחת טלפון

 Recent Callכעת תוכל לבחור את
) Listרשימת הרשומה אליה תרצה לחייג.
שיחות
המערכת תתחיל בשיחה.
אחרונות(

במהלך שיחת טלפון ,שם איש הקשר ומספר
הטלפון שלו מוצגים במסך במהלך שיחת
הטלפון.
גם פריטי מצב הטלפון מוצגים:

כדי לחייג מספר שאינו מאוחסן בטלפון
שלך ,בחר:

• עצמת האות.
• סוללה.
ניתן לבחור אחד מהפריטים הבאים במהלך
שיחת טלפון פעילה:

פריט תפריט פעולה ותיאור
Phone
Keypad

)לוח
המקשים של
הטלפון(
) Callחייג(

)אם קיימת(

בחר את הספרות של
המספר שתרצה לחייג.

המערכת תתחיל בשיחה.

לחיצה על הלחצן  backspaceתמחק את
הספרה האחרונה שהקשת.

קבלת שיחות
במהלך כניסת השיחה ,יושמע צליל .מידע
המתקשר יופיע בתצוגה אם הוא זמין.
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פריט

)אם קיימת(

פריט

End Call

מנתק מיד את שיחת הטלפון.
ניתן גם ללחוץ על לחצן
הטלפון שבגלגל ההגה.

 Privacyמעביר את השיחה לטלפון
)פרטיות( הסלולרי או חזרה אל .SYNC 3

Keypad

לחץ כדי לגשת לתפקודי
הטלפון.

שליחת הודעות טקסט

)נתק
שיחה(
)לוח
מקשים(

הערה :הורדה ושליחה של הודעות טקסט דרך
 Bluetoothתלויות במאפייני הטלפון.

ניתן להפסיק את פעולת
Mute
)השתקה( המיקרופון כדי שהמתקשר
לא ישמע אותך.

הערה :מאפיינים מסוימים של הודעות
הטקסט תלויים במהירות ואינם זמינים כאשר
מהירות הרכב גבוהה מ 5-קמ"ש.

קבלת הודעת טקסט
כאשר תיכנס הודעה חדשה ,יישמע צליל והמערכת תציג במסך הודעה קופצת
הכוללת את שם המשתמש והמזהה שלו ,אם הטלפון תומך בכך .אפשר לבחור בין
האפשרויות הבאות:
פעולה ותיאור

פריט תפריט

) Hear itשמע אותה( לחץ כדי ש SYNC 3-תקריא בקול רם את ההודעה.
) Viewהצג(

הצג את הטקסט במסך המגע.

) Callחייג(

כדי לחייג לשולח.

) Replyמענה(

ניתן לבחור מתוך  15הודעות מוגדרות מראש .לחץ על ההודעה בה
תרצה להשתמש ואשר כדי לשלוח את ההודעה SYNC 3 .תאשר
כאשר ההודעה נשלחה בהצלחה.

) Closeסגור(

כדי לצאת מהמסך.

קישוריות טלפון חכם

 Apple CarPlayו Android Auto-משביתים
חלק ממאפייני .SYNC 3

)אם קיים(

 SYNC 3מאפשרת לך להשתמש בApple-
 CarPlayוב Android Auto-כדי לגשת

רוב מאפייני  Apple CarPlayוAndroid-
 Autoמשתמשים בשירות נתונים.

לטלפון שלך.

כאשר תשתמש ב Apple CarPlay-או
ב ,Android Auto-תוכל:
•
•
•
•

Apple CarPlay

 Apple CarPlayדורש  iPhone 5ומעלה עם
 iOS 7.1ומעלה .מומלץ לעדכן לגרסת iOS
העדכנית.

לחייג שיחות.
לשלוח ולקבל הודעות.
להאזין למוזיקה.
להשתמש במסייע הקולי של הטלפון.

 .1חבר את הטלפון לשקע  .USBעיין
בנושא שקע ) USBעמוד .(432
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 .2בחר במסך המגע את .Apple CarPlay
כדי להשבית את המאפיין הזה ממסך
) Settingsהגדרות( ,בחר:

)אם קיימת(

כדי להשבית את המאפיין הזה ממסך
) Settingsהגדרות( ,בחר:
פריט תפריט

פריט תפריט

) Android Auto Preferencesהעדפות
(Android Auto

Apple CarPlay Preferences
)העדפות (Apple CarPlay

ההתקן שלך יופיע אם  SYNCמזהה את
 .Android Autoבחר את שם ההתקן ובחר
את:

ההתקן שלך יופיע אם  SYNCמזהה את
 .Apple CarPlayבחר את שם ההתקן
ובחר את:

) Disableהשבת(

) Disableהשבת(

הערה :ייתכן שתצטרך להחליק במסך
) Settingsהגדרות( שלך לשמאל כדי
לבחור את Apple CarPlay Preferences
)העדפות  (Apple CarPlayאו Android Auto
) Preferencesהעדפות .(Android Auto

כדי לחזור אל  ,SYNC 3עבור למסך הבית
של  Apple CarPlayובחר את יישום .SYNC
הערה :פנה לחברת  Appleלקבלת תמיכה
ב.Apple CarPlay-

כדי לחזור אל  ,SYNC 3בחר את סמל מד
המהירות בשורת התפריטים של Android
 Autoבתחתית מסך המגע ,וגע באפשרות
כדי לחזור אל .SYNC

Android Auto

 Android Autoתואם לרוב ההתקנים
המופעלים ב Android 5.0-ומעלה.

הערה :פנה לחברת  Googleלקבלת תמיכה
ב.Android Auto-

 .1הורד את היישום  Android Autoלהתקן
שלך מחנות  Google Playכדי להכין
את ההתקן שלך )עשוי לדרוש שימוש
בשירות נתונים(.
הערה :ייתכן שהיישום  Android Autoלא
יהיה זמין בשוק שלך.

ניווט
מערכת הניווט כוללת שני מאפיינים עיקריים
 -מצב יעד ומצב מפה.

 .2כדי להפעיל את המאפיין הזה ממסך
) Settingsהגדרות( ,גלול במסך שמאלה
ובחר:

מצב מפה
תצוגת המפה היא תצוגה מתקדמת
המורכבת ממפות ערים דו-ממדיות ואתרים
חשובים בתלת-ממד )כאשר זמינים( .מפות
ערים דו-ממדיות מציגות מתאר מפורט של
בניינים ,שימושי קרקע ומאפיינים חזותיים,
מאפייני נוף ותשתית מפורטת של רכבות
עבור רוב הערים החשובות בעולם.

פריט תפריט
) Android Auto Preferencesהעדפות
(Android Auto
) Enable Android Autoהפעלת Android
(Auto

אתרים חשובים בתלת-ממד הם עצמים
גלויים שקל מאוד לזהות והם בעלי ערך
תיירותי מסוים.

הערה :היישום  Android Autoחייב להיות
מופעל לפני שמחברים את ההתקן.
לאחר מכן אפשר לחבר את ההתקן לשקע
 .USBעיין בנושא שקע ) USBעמוד .(432
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מודלי ערים תלת-ממדיים הם מודלים
מלאים בתלת-ממד של כל אזורי העיר,
כולל רחובות המתאימים לניווט ,גנים ,נהרות
ומבנים .האתרים החשובים ומודלי העיר
בתלת-ממד מופיעים במצב מפת תלת-
ממד בלבד .רמת הכיסוי משתנה ומשתפרת
עם עדכון גרסאות חדשות של המפה.
בחר את לחצן ההגדלה כדי לקבל
תצוגה קרובה יותר של המפה.

) Re-center the mapמרכוז
מחדש של המפה( יכול להתבצע
על-ידי לחיצה על סמל זה בכל
 E207751פעם שתגלול את המפה הרחק
ממיקומך הנוכחי.
סמל קבוצות Points of
) Interestנקודות
)(POI
עניין( :ניתן לבחור עד שלושה
 E207754סמלים להצגה במפה .אם
נקודות העניין שנבחרו קרובות זו לזו או
נמצאות באותו המיקום ,המערכת
משתמשת בתיבה כדי להציג סמל קטגוריה
אחד ,במקום חזרה על אותו הסמל ,כדי
להימנע מגודש פריטים מיותר .כאשר תבחר
תיבה במפה ,יופיע חלון נפתח המציין כמה
נקודות עניין נמצאות במיקום זה .בחר את
החלון הנפתח כדי לראות רשימה של נקודות
העניין הזמינות .ניתן לגלול ברשימה ולבחור
מתוכה בנקודות עניין.

E207752

בחר את לחצן ההקטנה כדי לקבל
תצוגה מרוחקת יותר של המפה.
ניתן לשנות את גודל התצוגה בשלבים
קבועים מראש.
סרגל המידע מספק לך את השמות של
הרחובות ,הערים או האתרים החשובים
שאתה מרחף עליהם באמצעות סמל
הכוונת.

אם מפלס מתח הטעינה או הדלק ברכב
נמוכים ,סמל תחנה יוצג באופן אוטומטי
במפה.

ניתן לשנות את תצוגת המפה על-ידי הקשה
של סמל חיווי המיקום בצד ימין של המסך.
ניתן לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

אם נרשמת לשירותי SiriusXM Traffic and
) Travel Linkכאשר זמינים( ,תוצג זרימת
התנועה במפה באמצעות צביעת הדרכים
בצבעים ירוק )פנוי( ,צהוב )האטה( ואדום
)פקק תנועה( .זרימת התנועה תצוין כאשר
יש מידע זמין והוא משתנה ברחבי ארה"ב.

)) Heading up (2D mapכיוון
נסיעה קדימה( )מפה דו-
ממדית( מציג תמיד את כיוון
 E207750הנסיעה קדימה כחלק העליון של
המסך .תצוגה זו זמינה במפות בקנה מידה
עד  5ק"מ.

20774

)אם קיימת(

ניתן לבחור להציג סמלי תנועה במפה
המייצגים  12סוגי אירועים שונים .עיין בנושא
הגדרות )עמוד .(516

)) North up (2D mapכיוון נסיעה
צפון קדימה )מפה דו-ממדית((
מציג תמיד את כיוון הנסיעה קדימה
כחלק העליון של המסך.

ניתן להגדיר יעד על-ידי ריחוף מעל היעד
ובחירת:

) 3D map modeמצב מפת
תלת-ממד( מספקת פרספקטיבה
תלת-ממדית של המפה .ניתן לכוון
 E207748את זווית ההצגה וניתן לסובב את
המפה ב 180-מעלות על-ידי גרירת האצבע
לאורך הפס המוצלל באמצעות החצים
שבתחתית המפה.

לחצן
) Startהתחל(
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)אם קיימת(

מצב יעד
כדי להגדיר יעד ,לחץ:
תיאור

פריט תפריט
Destination

)יעד(
הזן את יעד הניווט באחד המבנים הבאים:
Search

)חיפוש(

) Street Addressכתובת רחוב(
)מספר ,רחוב ,עיר ,מדינה(
לדוגמה"12 Mainstreet Dearborn MI" ,
כתובת חלקית
)מספר ,רחוב( אם מחפשים באותה המדינה
)מספר ,רחוב ומיקוד( אם מחפשים מחוץ למדינה
ניתן להזין כתובות ייחודיות שמכילות קידומות של מספר דלת עם ובלי
הקידומת .לדוגמה ,תוכל להזין " "6N340 Fairway Laneאו "340 Fairway
."Lane
עיר
)שם או מיקוד(
נקודת עניין
)שם או קטגוריה(
צומת
)רחוב  / 1רחוב (2
)רחוב  1ורחוב (2
)רחוב  & 1רחוב (2
)רחוב אחד @ רחוב (2
)רחוב  1ברחוב (2
קו רוחב וקו אורך
)(##.###### ,##.######
ניתן להשתמש באחת עד שש ספרות אחרי הנקודה.
בזמן ההקלדה ,תקבל מתחת לשורת הכתובת אפשרויות להשלמה
אוטומטית.
אם לא תספק יעד מלא ,יוצג תפריט עם כתובות אפשריות.
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פריט תפריט
Previous
Destinations

)יעדים
קודמים(
) Homeבית(

)אם קיימת(

תיאור
כאן מוצגים אוספים של  40יעדי הניווט האחרונים.
ניתן לבחור אפשרות כלשהי ברשימה כיעד שלך .לא ניתן למחוק יעדים
אלה באופן פרטני .כדי למחוק אותם ,בצע איפוס כללי .עיין בנושא איתור
תקלות במערכת ) SYNC™ 3עמוד .(527
בחר כדי לנווט ליעד הבית המוגדר שלך.
כאן מוצג הזמן הנדרש לנסיעה מהמיקום הנוכחי אל הבית .כדי להגדיר את
הבית שלך ,לחץ:
Home

יופיע מנחה השואל אותך האם ברצונך ליצור מועדף עבור
הבית שלך .בחר:

) Yesכן(

הזן מיקום בשורת החיפוש ולחץ על:

)בית(

) Saveשמור(
Work

)עבודה(

בחר כדי לנווט ליעד העבודה המוגדר שלך.
כאן מוצג הזמן הנדרש לנסיעה מהמיקום הנוכחי אל מקום העבודה .כדי
להגדיר את מקום העבודה שלך ,לחץ:
)עבודה(

יופיע מנחה השואל אותך האם ברצונך ליצור מועדף עבור
מקום העבודה שלך .בחר:

) Yesכן(

הזן מיקום בשורת החיפוש ולחץ על:

Work

) Saveשמור(
Favorites

)מועדפים(

המועדפים כוללים כל מיקום ששמרת בעבר .כדי להוסיף מועדפים:
Add a
Favorite

בחר את הלחצן הזה והזן מיקום בשורת היעד.

)הוסף
מועדף(
Search

)חיפוש(
Save

)שמור(

בחר באפשרות זו כדי שהמערכת תאתר את הכתובת שהזנת.
בחר לחצן זה כאשר הכתובת שהזנת מוצגת במסך.

הכתובת נשמרת כמועדף ותראה אותה במסך המועדפים .כעת תוכל
לבחור כתובת זו ממסך המועדפים.
Point of
קטגוריות של נקודות עניין שעשויות להיות מוצגות )בהתבסס על השוק
 (POI) Interestותצורת הרכב(

Categories

)קטגוריות של ) Foodמזון(
נקודות עניין( ) Fuelתחנות דלק(
) hotelמלונות(
) ATMכספומט(
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פריט תפריט

)אם קיימת(

תיאור

Point of
לחץ כדי להציג קטגוריות נוספות .לאחר שבחרת קטגוריה,
See All
) (POI) Interestראה הכל( פעל לפי התפריטים כדי לאתר את הפריט הרצוי.

Categories

)קטגוריות של בתוך קטגוריות אלה תוכל לחפש לפי:
נקודות עניין( ) Nearbyבקרבת מקום(
) Along Routeלאורך המסלול(
) Near Destinationבקרבת היעד(
) In a Cityבעיר(
לאחר שבחרת יעד ,לחץ על:
פריט
תפריט
Save

)שמור(
Start

)התחל(

פעולה ותיאור
פעולה זו תשמור את היעד במועדפים שלך.
פעולה זו תציג מפה של כל המסלול שלך .לאחר מכן ,ניתן לבחור מסלול מבין
שלוש האפשרויות הבאות.
) Fastestמהיר ביותר( השתמש בכבישים המהירים ביותר האפשריים.
) Shortestקצר ביותר( השתמש במרחק הקצר ביותר האפשרי.
Economical Route

)החסכוני ביותר(

השתמש במסלול החסכוני ביותר מבחינת דלק.

יוצגו הזמן והמרחק של כל מסלול:
Cancel

)בטל(

במהלך המסלול ,תוכל לבחור לבטל את הניווט הנוכח .המערכת תבקש אישור
ואחרי כן תחזיר אותך למסך מצב מפה.

לאחר שבחרת יעד ,לחץ על:
פריט
תפריט
Start

)התחל(

פעולה ותיאור
המערכת משתמשת במגוון מסכים ומנחים כדי להנחות אותך אל היעד.
במהלך הנחיית המסלול ,תוכל ללחוץ על סמל חץ התמרון במפה אם תרצה
שהמערכת תחזור על הנחייה של ההכוונה ליעד .כשהמערכת חוזרת על
ההנחיה של ההכוונה ליעד ,היא מעדכנת את המרחק אל ההנחיה הבאה,
מכיוון שהיא מזהה שהרכב נמצא בתנועה.
מפת הניווט מציגה את זמן ההגעה המשוער ,זמן הנסיעה הנותר ואת המרחק
אל היעד SYNC 3 .עשויה שלא להודיע תמיד בזמן המדויק על ההגעה אל
היעד וייתכן שתצטרך לבטל את הניווט באופן ידני.
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)אם קיימת(

במהלך ניווט פעיל ,גע בתחתית המסך כדי
להציג את התפריט והלחצנים האחרים.

תפריט הניווט
במצב מפה ובמהלך ניווט פעיל ,תוכל לגשת
לתפריט הניווט.
כדי לגשת לתפריט הניווט ,לחץ על:

לחצן
תפריט
כעת תוכל לבחור:
Screen View

)תצוגת מסך(

) Full Mapמסך
מלא(

במהלך הניווט המפה תוצג במסך מלא.

 Highway Exit Infoמידע על יציאה מדרך מהירה מוצג בצד ימין של
המסך במהלך הניווט.
)מידע על יציאה
מדרך מהירה(
סמלי נקודות עניין מוצגים עבור מסעדות ,בתי מלון,
תחנות דלק וכספומטים כאשר הם נמצאים ביציאה.
ניתן לבחור את סמלי נקודת העניין כדי לקבל פירוט
של המיקומים הספציפיים .ניתן לבחור מיקום נקודת
עניין בעצירת ביניים או כיעד ,אם תרצה.
Turn List

)רשימת פניות(

זמינה רק במהלך מסלול פעיל .מציגה את כל
הפניות במסלול הנוכחי.
ניתן לבחור הימנעות מדרך כלשהי ברשימת הפניות,
על-ידי בחירת הדרך מהרשימה .יוצג מסך ותוכל
ללחוץ על:
) Avoidהימנע(
המערכת מחשבת מסלול חדש ומציגה את רשימת
הפניות החדשה.

ניתן לקבל מידע  SiriusXM Trafficו Travel Link-בלחיצה על הכפתור
Traffic List
)רשימת תנועה( הזה .מידע זה דורש מינוי פעיל על  SiriusXM Trafficו .Travel Link-כאשר
מסלול אינו פעיל ,מוצגת רשימה של אירועי תנועה קרובים )אם קיימים(.
כאשר קיים מסלול פעיל ,תוכל לבחור הצגה של רשימה של אירועי תנוע
באזור או לאורך המסלול.
Navigation
Settings

)הגדרות ניווט(
?Where Am I

)היכן אני נמצא(

לחץ על הלחצן כדי לכוונן את ההעדפות שלך .עיין בנושא הגדרות )עמוד
.(516
מספקת לך את העיר והדרך הקרובים ביותר למיקום שלך.

הפקודות הבאות זמינות בתפריט רק במהלך ניווט פעיל:
Cancel Route

)בטל מסלול(

המערכת תבקש אישור ואחרי כן תחזיר אותך למסך מצב מפה.
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)אם קיימת(

לחצן
 Mute Guidanceבחירת אפשרות זו משנה את מצב השמע של הנחיית הניווט .לחץ שוב
)השתק הנחיה( על הלחצן כדי לבטל את השתקת ההנחיה.
View route

)הצג מסלול(
) Detourמעקף(

לחץ כדי לראות מפה של המסלול המלא.
מוצג מסלול חליפי בהשוואה למסלול הנוכחי.

 Edit Waypointsזמינה רק אם יש יעד ביניים פעיל במסלול שלך .עיין בנושא יעדי ביניים,
)ערוך יעדי ביניים( בהמשך פרק זה ,למידע על אופן הגדרת יעדי ביניים.
השתמש בלחצן זה כדי לשנות את הסדר או כדי להסיר יעדי ביניים.
ניתן גם להורות למערכת לקבוע ) Optimize Orderמטב סדר(
את הסדר עבורך בלחיצה על:
כדי לחזור למסלול שלך ,לחץ על ) Goעבור(
 .1בחר את סמל החיפוש )זכוכית מגדלת(
כאשר תהיה במסלול פעיל .פעולה זו
תציג את תפריט היעדים.
 .2קבע את היעד שלך באמצעות אחת
השיטות הבאות .לאחר בחירת יעד,
המסך מאפשר לך לקבוע יעד כיעד
ביניים על-ידי בחירת:

יעדי ביניים
ניתן להוסיף יעד ביניים למסלול הניווט כיעד
לאורך המסלול.
כדי להוסיף יעד ביניים:

פריט תפריט
) Add Waypointהוסף יעד ביניים(

רשימת יעדי הביניים תוצג ותוכל לשנות את
סדר יעדי הביניים על-ידי בחירת סמל התפריט
בצד ימין של המיקום .ניתן לבחור עד חמישה
יעדי ביניים.

ניתן גם להורות למערכת לקבוע את הסדר Optimize Order

עבורך בלחיצה על:

)מטב סדר(

כדי לחזור למסלול שלך ,לחץ על:

) Goעבור(
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 SiriusXM Trafficו) Travel Link-אם
קיימים(

)אם קיימת(

יישומים
המערכת מאפשרת לשלוט בSYNC 3-

באמצעות הקול ,גלגל ההגה ומסך המגע.

 SiriusXM Trafficו Travel Link-זמינות רק
בכלי רכב המצוידים במערכת ניווט ורק
בשווקים נבחרים .חובה להפעיל ולרכוש
מינוי כדי לקבל מידע SiriusXM Traffic
ו .Travel Link-הן מסייעות לך לאתר את
מחירי הדלק הטובים ביותר ,לאתר מידע
על סרטים ,לקבל התראות תנועה עדכניות,
לצפות במפת מזג אוויר ,לקבל תנאי סקי
מדויקים ולצפות בתוצאות ספורט עדכניות.
עיין בנושא יישומים )עמוד .(514

יישומי טלפון חכם מאופשרי.AppLink-
כאשר היישום פועל דרך  ,AppLinkניתן
לשלוט במאפיינים המרכזיים של היישום
באמצעות פקודות קוליות ובקרים בגלגל
ההגה.
הערה :יישומים מאופשרי AppLink-משתנים
בהתאם לשוק.
הערה :כדי לגשת אל  AppLinkעליך קודם
לצמד את הטלפון החכם ל SYNC-באמצעות
.Bluetooth

המערכת מחשבת מסלול סביר ויעיל
המבוסס על מגבלות המהירות ,התנועה
ותנאי הדרך .ייתכן שתכיר קיצור דרך מקומי
היעיל יותר בזמן נתון מהמסלול שמספקת
 ,SYNC 3אך עליך לצפות לשוני קל בדקות
או בקילומטראז' ממה שמציין מסלול
.SYNC 3

הערה :על משתמשי  iPhoneלחבר את
הטלפון לכניסת .USB
הערה :לקבלת מידע על היישומים ,הטלפונים
וההתקנים החכמים העצות לפתרון בעיות
הזמינים ,בקר:

עדכון מפות ניווט

אתרי אינטרנט

עדכונים שנתיים של מפות הניווט זמינים

לרכישה אצל סוכן מורשה ,בטלפון 1-866-
 462-8837בארה"ב וקנדה או 01-800-557-
 5539במקסיקו .תוכל גם לבקר:

owner.ford.com
www.syncmyride.ca
www.syncmaroute.ca

אתר אינטרנט

הערה :ודא שברשותך חשבון משתמש
פעיל ליישום שהורדת .יישומים מסוימים
יפעלו באופן אוטומטי ללא התקנה .יישומים
אחרים ידרשו לקבוע את תצורת ההגדרות
האישיות שלך ולהתאים אישית את החוויה
שלך באמצעות יצירת תחנות או מועדפים .אנו
ממליצים שתעשה זאת בבית או כאשר אינך
יושב ברכב.

www.navigation.com/sync

עליך לציין את המותג והדגם של הרכב כדי
לבדוק אם קיים עדכון.
 HEREהוא ספק המפות הדיגיטליות של
יישום הניווט .אם מצאת שגיאות בנתוני
המפות ,באפשרותך לדווח עליהן ישירות
ל HERE-באמצעות האתר .www.here.com

הערה :אנחנו מעודדים אותך לעיין בתנאי
השירות ובמדיניות להגנה על הפרטיות של
יישומי הטלפון החכם ,מכיוון שחברת פורד
אינה אחראית ליישום שלך או לשימוש שלו
בנתונים שלך.

 HEREמעריכה את כל השגיאות שהתגלו
במפות ומחזירה את תוצאות החקירה
באמצעות דוא"ל.
כיסוי המפה כולל את ארה"ב )כולל פורטו-
ריקו ואיי הבתולה של ארה"ב( ,קנדה
ומקסיקו.
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הערה :חברת פורד שומרת לעצמה את
הזכות להגביל את התפקודיות או להשבית את
היישומים הניידים בזמן כלשהו.

הערה AppLink :הוא מאפיין מקומי של
מערכת  .SYNCהגישה ליישומי ההתקן הנייד
דרך  AppLinkאפשרית רק כאשר Android
 Autoאו  Apple CarPlayאינם מאופשרים.
יישומים מסוימים יהיו זמינים למכונית
באמצעות  Applinkואחרים יהיו זמינים רק
דרך  Applinkאו  .Apple CarPlayעיין במידע
קישוריות הטלפון החכם כדי להשבית את
 Android Autoאו .Apple CarPlay

הערה :תעריפי תקשורת נתונים סטנדרטיים
יהיו ישימים .חברת פורד אינה אחראית לכל
חיוב נוסף מספק השירות כאשר הרכב שולח
ומקבל נתונים דרך ההתקן המחובר .בכך
כלול כל חיוב נוסף שנגרמו כתוצאה מנהיגה
באזורים הדורשים נדידת נתונים.

הערה :כדי להשתמש ביישום דרך SYNC
 ,3היישום צריך לרוץ בטלפון שלך ברקע .אם

תוכל לאפשר ולהשבית יישומים דרך
ההגדרות .עיין בנושא הגדרות )עמוד .(516

תפסיק את פעולת היישום או הטלפון ,הפעולה
תפסיק גם את היישום ב.SYNC 3-

הרשאות היישום

הערה :אם לא ניתן למצוא יישום תואם
 AppLink SYNC 3ברשימה ,Apps Domain
ודא שהיישום הרצוי פועל במכשיר הנייד.
פריט תפריט

)אם קיימת(

המערכת מסדרת את הרשאות היישום לפי
קבוצות .ניתן לתת כל קבוצת הרשאות
בנפרד .ניתן לשנות את מצב קבוצת
הרשאות בכל עת כאשר לא נוהגים,
באמצעות תפריט ההגדרות .כשתהיה
בתפריט ההגדרות ,תוכל גם לראות את
הנתונים הכלולים בכל קבוצה.

פעולה ותיאור

Connect Mobile
 SYNC 3תחפש
Apps
ותתחבר ליישומים
)חבר יישומים לנייד( תואמים הפועלים
בהתקן הנייד שלך.

כאשר תפעיל יישום דרך  ,SYNC 3המערכת
עשויה לבקש ממך להעניק הרשאות
מסוימות ,לדוגמה ,מידע רכב ,מאפייני
נהיגה GPS ,ומהירות ו/או דחיפת הודעות.
תוכל לאפשר את כל הקבוצות או אף אחת
מהן במהלך מנחי ההרשאות הראשוניים של
היישום .תפריט ההגדרות מאפשר בקרה
פרטנית בהרשאות הקבוצה.

אפשור של יישומי  SYNC 3לטלפון הנייד
כדי להשתמש במערכת עליך להסכים
לשלוח ולקבל מידע אישור ועדכונים עבור
היישום ,באמצעות תכנית הנתונים שאליה
מחובר המכשיר המחובר.

הערה :תתבקש לאשר הרשאות רק בפעם
הראשונה שבה תשתמש ביישום עם .SYNC

ההתקן המחובר שולח נתונים לחברת
פורד בארצות הברית .המידע מוצפן וכולל
את מספר זיהוי הרכב ,מספר המודול של
 ,SYNC 3מונה ק"מ ,סטטיסטיקת פעילות
אנונימית ,ומידע איתור באגים .אנחנו
שומרים את הנתונים האלה רק למשך הזמן
הנדרש לספק את השירות ,פתרון הבעיות
ושיפור המוצרים והשירותים ,וכדי להציע
לך מוצרים ושירותים שאולי יעניינו אותך,
במקומות בהם החוק מתיר זאת.

הערה :אם תשבית הרשאות קבוצה ,היישומים
עדיין יוכלו לאפשר עבודה עם  ,SYNC 3אלא
אם תשבית את ) All Appsכל היישומים(
בתפריט ההגדרות.

הערה :עליך לאפשר יישומים ניידים עבור כל
התקן מחובר בפעם הראשונה שבוחרים יישום
נייד באמצעות המערכת.
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)אם קיימת(

הגדרות

) Soundקול(

בתפריט זה תוכל לגשת ולכוונן את ההגדרות
של מאפייני מערכת רבים .כדי לגשת
להגדרות נוספות ,החלק במסך לשמאל או
לימין.

לחיצה על הלחצן מאפשרת לך לכוונן את
הפריטים הבאים:

) Sound Settingsהגדרות קול(
) Reset Allאפס הכל(

החזר את הגדרות קול ) Trebleצלילים גבוהים(Midrange ,
)צלילי ביניים( ו) Bass-צלילים נמוכים( לרמות ברירת המחדל.

) Trebleצלילים גבוהים(

מכוננת את רמת התדרים הגבוהים.

) Midrangeצלילי ביניים(

מכוננת את רמת התדרים בתחום הביניים.

) Bassצלילים נמוכים(

מכוננת את רמת התדרים הנמוכים.

Fade / Balance

מכוונת את יחד השמע בין הצדדים ולפנים/לאחור.

Speed Adaptive Volume

מכוונת את הרמה של הגברת עצמת הקול לפי המהירות ,או
מפסיקה את המאפיין.

)איזון/מדעך(

)עצמת קול משתנה
בהתאם למהירות הנסיעה(
Occupancy Mode

)מצב נוכחות ברכב(
Sound Settings

)הגדרות קול(

ממטבת את הקול בהתבסס על מיקום המאזינים.
) Stereoסטריאו(
Surround

ייתכן שברכב לא יהיו כל המאפיינים האלה.
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) Media Playerנגן מדיה(

)אם קיימת(

השמע הפעיל .לחיצה על הלחצן מאפשרת
לך גישה לאפשרויות הבאות עבור ההתקנים
הפעילים בלבד.

לחצן זה זמין כאשר התקן מדיה כגון
 Bluetooth Stereoאו התקן  USBהם מקור

פעולה ותיאור

פריט תפריט

בהתקני  Appleמסוימים SYNC 3 ,יכולה לכוונן את מהירות
Podcast Speed
)מהירות פודקאסט( ההשמעה של פודקאסטים .כאשר מופעל פודקאסט ,תוכל לבחור:
) Slowerלאט יותר(

) Normalרגיל(

) Fasterמהר יותר(

 Audiobook Speedבהתקני  Appleמסוימים SYNC 3 ,יכולה לכוונן את מהירות ההשמעה
של ספרים מוקלטים .כאשר מופעל ספר מוקלט ,תוכל לבחור:
)מהירות ספר
מוקלט(
) Fasterמהר יותר(
) Normalרגיל(
) Slowerלאט יותר(
Cover Art Priority

Media Player

)עדיפות גרפיקת
עטיפה(

)נגן מדיה(

גרפיקת העטיפה מוצגת מקובצי המוזיקה
של ההתקן שלך .אם אין גרפיקת עטיפה
בקבצים הקיימים בהתקן שלך ,מסד הנתונים
של  Gracenoteיספק את גרפיקת העטיפה.

®Gracenote

מסד נתוני  Gracenoteמספק גרפיקת
עטיפה לקובצי המוזיקה שלך .גרפיקה זו
מחליפה את הגרפיקה מההתקן שלך.

®Gracenote
Management
)ניהול (Gracenote

הפעלה או הפסקת פעולה של ® Gracenoteכדי לספק מידע מנתוני
מטה דוגמת ז'אנר ,אמן או אלבום.

®Gracenote
Database Info

מאפשרת לך להציג את רמת הגרסה של מסד נתוני .Gracenote

)מידע מסד נתונים
של (Gracenote
Device
Information

מאפשרת לך להציג את היצרן ומספר הדגם של התקן המדיה שלך.

)מידע התקן(
Update Media
) Indexעדכון

מחיקת מידע המדיה שנשמר כדי ליצור אינדקס חדש.

אינדקס מדיה(

ניתן לכוונן את המאפיינים הבאים:

שעון
כדי לכוונן את השעה ,בחר את חצי מעלה
ומטה בצדי המסך .החצים בצד שמאל
מכוונים את השעה והחצים בצד ימין
מכווננים את הדקות .ניתן לבחור  AMאו .PM
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פריט תפריט

)אם קיימת(
פעולה ותיאור

) Clock Formatמבנה שעה(

בחר את אופן הצגת השעה.

Auto Time Zone Update

כאשר פעיל ,השעון מתעדכן לפי השינויים באזור הזמן.
מאפיין זה יפעל רק בכלי רכב בעלי מערכת ניווט.

Reset Clock to GPS Time
)איפוס שעון לזמן (GPS

כאשר נבחר ,שעון הרכב יכוון לפי השעון בלוויין .GPS

)עדכון אזור זמן אוטומטי(

המערכת שומרת באופן אוטומטי כל עדכון
שתבצע בהגדרות.

Bluetooth

לחיצה על הלחצן מאפשרת לך לגשת אל
הפריטים הבאים:
פעולה

פריט תפריט

הפסקת הפעולה של  Bluetoothתנתק את כל
ההתקנים ולא תתיר חיבורים חדשים.

Bluetooth

 .4בדוק אם הקוד בן שש הספרות שמופיע
בטלפון שלך תואם לקוד בן שש הספרות
שמוצג במסך המגע.
 .5בצג יופיע חיווי לאחר הצלחת הצימוד.
 .6הטלפון עשוי להנחות אותך להעניק
למערכת הרשאה לגשת למידע .לקבלת
מידע נוסף על תאימות הטלפון ,עיין
במדריך למשתמש של הטלפון או בקר
באתר.
לחלופין ,כדי להוסיף טלפון ,בחר:

חובה להפעיל את  Bluetoothכדי לצמד
התקן מאופשר .Bluetooth
נהלי הצימוד של התקן  Bluetoothזהים
לאלה של צימוד טלפון .למידע על אופן
הצימוד של התקן ועל האפשרויות הקיימות,
עיין בנושא צימוד התקן תחת "הגדרות
הטלפון".

טלפון
צמד טלפון מאופשר  Bluetoothעם
המערכת לפני השימוש בתפקודים במצב
דיבורית.

פריט תפריט
) Add Phoneהוסף טלפון(

הפעל את  Bluetoothבהתקן שלך לפני
הצימוד .עיין במדריך למשתמש של הטלפון
שלך לפי הצורך.

אחרי כן בחר:
Discover Other Bluetooth Devices
)גלה התקני  Bluetoothאחרים(

כדי להוסיף טלפון ,בחר:
פריט תפריט

.1
.2

) Add Phoneהוסף טלפון(
 .1פעל על-פי ההוראות במסך.
 .2מנחה יתריע בפניך לחפש את המערכת
בטלפון שלך.
 .3בחר את היצרן והדגם של המכונית כפי
שהם מוצגים בטלפון שלך.

.3
.4
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פעל על-פי ההוראות במסך.
מנחה יתריע בפניך לחפש את המערכת
בטלפון שלך.
בחר את שם הטלפון כאשר הוא יופיע
במסך המגע.
בדוק אם הקוד בן שש הספרות שמופיע
בטלפון שלך תואם לקוד בן שש הספרות
שמוצג במסך המגע.

מערכת

SYNC™ 3

)אם קיימת(

לקבלת מידע נוסף על תאימות הטלפון,
עיין במדריך למשתמש של הטלפון או
בקר באתר:

 .5בצג יופיע חיווי לאחר הצלחת הצימוד.
 .6הטלפון עשוי להנחות אותך להעניק
למערכת הרשאה לגשת למידע .לקבלת
מידע נוסף על תאימות הטלפון ,עיין
במדריך למשתמש של הטלפון או בקר
באתר.
מאפיינים אחרים ,כגון הודעות טקסט דרך
 Bluetoothוהורדת ספר טלפונים אוטומטית,
תלויים במאפייני הטלפון.

אתר אינטרנט
owner.ford.com
www.syncmyride.ca
www.syncmaroute.ca

לאחר צימוד התקן ,תוכל לכוונן את
האפשרויות הבאות.
פעולה ותיאור

פריט תפריט
) View Devicesהצג התקנים(
כעת תוכל לבחור:
Add Bluetooth Device

)הוסף התקן (Bluetooth

ניתן להוסיף התקן מאופשר  Bluetoothבהתאם לשלבים
בטבלה הקודמת.

ניתן לבחור טלפון על-ידי נגיעה בשם הטלפון במסך .כעת יעמדו לרשותך האפשרויות הבאות:
) Connectחבר(
) Disconnectנתק(

בהתאם למצב ההתקן ,ניתן לבחור אחת מהאפשרויות
הבאות כדי לפעול עם ההתקן הנבחר.

Device Information

מאפשרת לראות את מידע הטלפון וההתקן.

) Make Primaryקבע כראשי(

מאפשרת לבחור את ההתקן הזה כהתקן המועדף עליך.

) Deleteמחק(

מסירה את ההתקן הנבחר מהמערכת.

)מידע התקן(

פעולה ותיאור

פריט תפריט
) Manage Contactsניהול אנשי קשר(
כעת תוכל לבחור:

 Automatic Contact Downloadאפשר את האפשרות הזו כדי ש SYNC 3-יוריד שוב באופן
) On/Offהורדת אנשי קשר
תקופתי את ספר הטלפונים ,לעדכון רשימת אנשי הקשר.
אוטומטית מופעלת/מופסקת(
) Sort Byמיון לפי(:

בחר את האופן בו המערכת תציג את אנשי הקשר .ניתן
לבחור:
) First Nameשם פרטי(
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) Last Nameשם משפחה(

מערכת

SYNC™ 3

פריט תפריט

)אם קיימת(

פעולה ותיאור

בחר אפשרות זו כדי להוריד מחדש את רשימת אנשי
Re-download Contacts
)הורד מחדש את אנשי הקשר( הקשר באופן ידני.
Delete Contacts

)מחק אנשי קשר(

בחר אפשרות זו כדי למחוק את רשימת אנשי הקשר
של הרכב .מחיקת הרשימה של הרכב אינה מוחקת את
רשימת אנשי הקשר בטלפון המחובר.
פעולה ותיאור

פריט תפריט
) Set Phone Ringtoneקבע סוג צלצול של הטלפון(
כעת תוכל לבחור:
) No Ringtoneאין סוג צלצול(

לא יושמע צלצול כאשר תיכנס שיחה לטלפון.

)השתמש בסוג הצלצול של
הטלפון(

סוג הצלצול הנבחר כעת בטלפון של יושמע בעת קבלת
שיחה .ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה בכל הטלפונים.
אם אפשרות זו זמינה ,היא תהיה הגדרת ברירת המחדל.

Use Phone Ringtone

ניתן גם לבחור אחד משלושת סוגי הצלצול הזמינים.
פעולה ותיאור

פריט תפריט
Text Messaging

)הודעות טקסט(
כעת תוכל לבחור:
)No Alert (Silence

)אין התראה )שקט((

לא יושמע צלצול כאשר תיכנס הודעה לטלפון.

ניתן גם לבחור אחד משלושת צלילי ההתראה הזמינים.
Voice Readout

)הקראה בקול(

כאשר מאופשרת ,מנחה קולי יתריע בעת קבלת הודעה
חדשה.

ניתן גם להפעיל ולהשבית את האפשרויות הבאות:
פעולה ותיאור

פריט תפריט

כאשר מאופשרת ,שמע הרכב )כגון רדיו או יישומים( יושתקו
Mute Audio in Privacy
)השתק שמע במצב פרטיות( למשך שיחת הטלפון אפילו אם היא במצב פרטיות.
Roaming Warning

)אזהרת נדידה(
Low Battery Notification

)התראת מתח סוללה נמוך(

כאשר מאופשרת ,תוצג אזהרה כי הטלפון נמצא במצב
נדידה כאשר תנסה לחייג שיחה.
כאשר מאופשרת ,תוצג הודעה כאשר מתח סוללת הטלפון
נמוך.
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)אם קיימת(

רדיו
לחצן זה זמין אם מקור רדיו כגון  AMאו FM

הוא מקור המדיה הפעיל .לחיצה על הלחצן
מאפשרת לך לגשת אל המאפיינים הבאים:

פעולה ותיאור

פריט תפריט
) FM HD Radioרדיו  HDב(FM-
) AM HD Radioרדיו  HDב(AM-
)בהתאם למקור הרדיו הנוכחי,
אם קיים(

הפעלת המאפיין הזה מאפשרת לך להאזין לשידורי
רדיו .HD

) Radio Textטקסט רדיו(

מאפיין זה זמין כאשר רדיו  FMהוא מקור המדיה הפעיל
שלך .הפעל את המאפיין כדי שהמערכת תציג טקסט
רדיו.

(AST) Autoset Presets
)תחנות שמורות קבועות באופן
אוטומטי(

) Refreshרענן(

ניווט

בחירת האפשרות הזו מאחסנת את שש התחנות
החזקות ביותר במיקום הנוכחי למאגר התחנות
השמורות האחרון של המקור המכוון כעת.

)אם קיים(

ניתן לכוונן את רוב העדפות הניווט על-ידי
בחירת התפריטים הבאים.
העדפות מפה
פעולה ותיאור

פריט תפריט
) Map Preferencesהעדפות מפה(
לאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
3D City Model

)מודל עיר בתלת-ממד(
Breadcrumbs

)סימני דרך(
POI Icons

)סמלי נקודות עניין(

כאשר האפשרות הזו פעילה ,המערכת מציג דגם תלת-ממד של
בניינים.
כאשר פעילה ,המסלול בו נסע הרכב בעבר מוצג בנקודות
לבנות.
אפשר את המאפיין הזה כדי להציג  3סמלי נקודות עניין במפת
הניווט.
כאשר מאפיין זה מופעל ,תוכל לבחור
את הסמלים שיוצגו על-ידי בחירת:

Select POIs

)בחר נקודות עניין(

תפריט זה מאפשר לך לבחור אלו סמלי אירועים תרצה שיוצגו
Incident Map Icons
)סמלי מפה של אירועים( במפת הניווט.
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)אם קיימת(

העדפות מסלול
רמה שנייה של הודעות ,פעולות והסברים

פריט תפריט

) Route Preferencesהעדפות מסלול(
לאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
Preferred Route

)מסלול מועדף(
____ Always Use

) Routeהשתמש תמיד
במסלול ________(
Use HOV Lanes

)השתמש בנתיבי
תחבורה ציבוריים(

בחר כדי שהמערכת תציג את סוג המסלול שנבחר.
Shortest

Fastest

)קצר ביותר(

)מהיר ביותר(

) Ecoחסכוני(

מעקף של בחירת המסלול בתכנות היעד .המערכת תחשב רק
מסלול אחד בהתבסס על הגדרת המסלול המועדף שלך.
כשאפשרות זו פעילה ,המערכת תשתמש בסוג המסלול הנבחר
לחישוב מסלול אחד בלבד אל היעד המבוקש.
המערכת תבחר נתיבי תחבורה ציבוריים או נתיבי יהלום בעת
אספקת הנחיית מסלול.

Automatically Find
) Parkingאתר חניה

המערכת תחפש ותציג מיקומי חניה זמינים כאשר תתקרב ליעד
שלך.

Eco Time Penalty

בחר עלות נמוכה ,בינונית או גבוהה למסלול  Ecoהמחושב .ככל
שההגדרה גבוהה יותר ,כך תגדל הקצאת הזמן למסלול.

באופן אוטומטי(

)תוספת עלות בגין זמן
של (Eco
Dynamic Route

) Guidanceהנחיית
מסלול דינמית(

אפשר או השבת את ההתחשבות במידע התנועה בעת תכנון
המסלול .המערכת יכולה לאתר את המסלול המהיר ביותר
בהתבסס על מידע זרימת תנועה כבדה או תזהה אירוע חסימת
כביש או תאתר מעקף לפי הצורך.

אם נבחרה SYNC 3 ,תימנע מדרכים מהירות בעת חישוב מסלול
Avoid Freeways
)הימנע מדרכים מהירות( הניווט.
Avoid Toll Roads

)הימנע מכבישי אגרה(
Avoid Ferries/

) Car Trainsהימנע
ממעבורות/קרונות רכבת
למכוניות(

אם נבחרה SYNC 3 ,תימנע מכבישי אגרה בעת חישוב מסלול
הניווט.
אם נבחרה SYNC 3 ,תימנע ממעבורות/קרונות רכבת למכוניות
בעת חישוב מסלול הניווט.
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)אם קיימת(

העדפות ניווט
פעולה ותיאור

פריט תפריט
) Navigation Preferencesהעדפות ניווט(
Guidance Prompts

)מנחי הניווט(

ניתן לקבוע כיצד המערכת תספק מנחים.

לאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
Voice and Tones

)קול וצלילים(

יושמע צליל ואחריו הוראות קוליות.

) Voice Onlyקוליות בלבד( יסופקו רק הוראות קוליות.
) Tones Onlyצלילים בלבד( תקבל הנחיה בצלילים בלבד.
ההתקן המחובר שולח נתונים לחברת
פורד בארצות הברית .המידע מוצפן וכולל
את מספר זיהוי הרכב ,מספר המודול של
 ,SYNC 3מונה ק"מ ,סטטיסטיקת פעילות
אנונימית ,ומידע איתור באגים .העדכונים
עשויים להתבצע באופן אוטומטי.

יישומים לנייד
ניתן לאפשר את הבקרה של יישומים

תואמים לנייד הפועלים בהתקן Bluetooth
או  USBב .SYNC 3-כדי להשתמש

במערכת עליך להסכים לשלוח ולקבל מידע
אישור ועדכונים עבור היישום ,באמצעות
תכנית הנתונים שאליה מחובר המכשיר
המחובר.

הערה :תעריפי תקשורת נתונים סטנדרטיים
יהיו ישימים .חברת פורד אינה אחראית לכל
חיוב נוסף מספק השירות כאשר הרכב שולח
ומקבל נתונים דרך ההתקן המחובר .בכך
כלול כל חיוב נוסף שנגרמו כתוצאה מנהיגה
באזורים הדורשים נדידת נתונים.

פריט תפריט
Mobile Apps

)יישומים לנייד(

פעולה ותיאור
מאפשרת או משביתה את השימוש ביישומים לנייד במערכת
.SYNC 3
השבתת היישומים לנייד בתפריט ההגדרות משביתה את
העדכונים האוטומטיים ואת השימוש ביישומים לנייד ב.SYNC 3-
ניתן לצפות במצב הרשאות היישומים לנייד בתפריט ההגדרות.

לאחר אפשור היישומים לנייד ,יעמדו לרשותך האפשרויות הבאות:
 Update Mobile Appsפקודה זו מספקת מידע על המצב הנוכחי של עדכוני היישומים
הזמינים.
)עדכן יישומים לנייד(
יש שלושה מצבים אפשריים:
Update Needed

Up-To-Date

Updating Mobile Apps...

)נדרש עדכון(

)מצב מעודכן(

)מעדכן יישומים לנייד(...
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פריט תפריט

)אם קיימת(

פעולה ותיאור
המערכת זיהתה
לא נדרש כל
יישום חדש הדורש עדכון.
אישור או שנדרש
עדכון הרשאות
כלליות.

המערכת מנסה לקבל
עדכון.

Request Update

בחר את הלחצן הזה אם
נדרש עדכון ואתה רוצה
לבקש אותו באופן ידני.
לדוגמה ,כאשר ההתקן
הנייד שלך מחובר לנקודה
חמה של  ,Wi-Fiבחר:

)דרוש עדכון(

Request Update

)דרוש עדכון(
All Apps

)כל היישומים(
ייתכן שיהיו יישומים
מאופשרי SYNC
 3הרשומים תחת
אפשרויות אלה.

הענק או שלול הרשאות לכל היישומים בבת אחת.
הענק או שלול הרשאות ליישום בודד מסוים .ההרשאות ליישום
מחולקות לקבוצות .כאשר תלחץ על סמל ספר המידע ,תוכל
לראות אלו אותות נכללים בכל קבוצה.

הערה :חברת פורד אינה אחראית ולא
תישא בחבות ביחס לכל נזק או אבדן פרטיות
הנובעים מהשימוש ביישום ,או הפצה של נתוני
רכב שאישרת לחברת פורד לספק ליישום.

) Generalכללי(
גישה וכוונון של הגדרות מערכת ,מאפייני
קול ,וכן הגדרות הטלפון ,הניווט והגדרות
החיבור האלחוטי.

פריט תפריט
) Languageשפה(

בחר כדי להגדיר את תצוגת מסך המגע אל ) Englishאנגלית(,
) Spanishספרדית( או ) Frenchצרפתית(.

) Distanceמרחק(

בחר כדי להציג את היחידות בקילומטרים או במיילים.

) Temperatureטמפרטורה( בחר כדי להציג את היחידות בצלזיוס או בפרנהייט.
Touch Screen Beep

)צפצוף מסך מגע(

בחר כדי שהמערכת תשמיע צפצוף כדי לאשר בחירות שנעשו
במסך המגע.

כאשר תפעיל אפשרות זו ,המערכת תתעדכן באופן אוטומטי
Automatic System
Updates
כאשר יהיה חיבור זמין לאינטרנט דרך רשת  Wi-Fiאו חיבור
)עדכוני מערכת אוטומטיים( נייד.
) Aboutעל אודות(

מידע הקשור למערכת ולתוכנה שלה.

Software Licenses

תיעוד של רישיונות התוכנה של המערכת שלך.

)רישיונות תוכנה(
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פריט תפריט
בחר כדי לשחזר את ברירות המחדל שנקבעו במפעל .פעולה
זו מוחקת את כל ההגדרות האישיות והנתונים האישיים.

Master Reset

)איפוס כללי(
Wi-Fi

ניתן לכוונן אחת מהאפשרויות הבאות:
פעולה ותיאור

פריט תפריט

אפשר אפשרות זו כדי להתחבר אל  ,Wi-Fiלצורך עדכוני
תוכנה של הרכב ב.SYNC 3-

Wi-Fi

 View Available Networksפקודה זו מספקת לך רשימה של רשתות  Wi-Fiהזמינות
)הצג רשתות זמינות(
בטווח.
לחיצה על רשת ברשימה מאפשרת לך להתחבר לרשת הזו
או להתנתק ממנה .המערכת עשויה לדרוש קוד אבטחה כדי
להתחבר.
כאשר תלחץ על לחצן המידע לצד רשת ,יוצג מידע נוסף על
הרשת ,כגון עצמת האות ,מצב החיבור וסוג האבטחה.
Wi-Fi Available
Notifications
)הודעות על רשת Wi-Fi

המערכת תתריע בפניך כאשר הרכב חונה וקיימת רשת Wi-Fi
בטווח ,אם  SYNCעדיין אינה מחוברת.

זמינה(

תאורת סביבה

ניתן לבחור את המאפיינים הבאים כדי
לעדכן את ההגדרות שלהם.

)אם קיימת(

הקש פעם אחת על צבע כדי להפעיל את
תאורת הסביבה .פעולה זו מגדירה את
הצבע לעצמה הגבוהה ביותר.

) Door Keypad Codeקוד לוח מקשים
של הדלת(
בחר את הלחצן הזה כדי להוסיף או למחוק
קוד אישי ללוח המקשים של הדלת .כדי
להוסיף או למחוק קוד אישי ,עליך להזין
תחילה את הקוד בן חמש הספרות שנקבע
במפעל .ניתן לאתר קוד זה בכרטיס הארנק
של הבעלים בתא הכפפות או לקבל אותו
ממחלקת השירות של דלק מוטורס.

ניתן לגרור את הצבעים מעלה ומטה כדי
להגביר או להחליש את העצמה.
כדי להפסיק את פעולת תאורת הסביבה,
לחץ פעם אחת על הצבע הפעיל או גרור את
הצבע הפעיל מטה עד לעצמה אפס.

הרכב
הערה :ייתכן שברכב לא יהיו כל המאפיינים
האלה.
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הגדרות מצלמה
כדי לבצע כוונונים בעזרת צג המגע ,בחר:
פעולה ותיאור

הודעה
) Camera Settingsהגדרות המצלמה(
בחר אחת האפשרויות הבאות:

ניתן לאפשרו או להשבית את האפשרות באמצעות
Rear Camera Delay
)השהיית מצלמת מבט לאחור( המחוון.
מידע נוסף על אודות מצלמת המבט לאחור מפורט בפרק מערכות לסיוע בחנייה בספר הנהג.
מספר סידורי של המודם המובנה )(ESN
בחירת לחצן זה בתפריט ההגדרות תציג לך
את מספר  ESNשל המערכת שלך .תזדקק
למספר זה לצורך רישומים מסוימים ,כגון
רדיו לווייני.

תצוגה
כדי לבצע כוונונים בעזרת צג המגע ,בחר:
פעולה ותיאור

פריט תפריט
Brightness

ניתן להגביר את הבהירות או לעמעם את הצג.

) Modeמצב(

אפשר לבחור בין האפשרויות הבאות:

)בהירות(

)אוטומטי(

המסך עובר באופן אוטומטי בין מצבי יום ולילה
בהתבסס על עצמת האור בחוץ.

) Dayיום(

המסך מוצג בתאורת רקע בהירה ,כדי לשפר את
הצפייה במהלך היום.

) Nightלילה(

המסך מוצג בתאורת רקע כהה ,כדי לשפר את הצפייה
במהלך הלילה.

) Offמופסק(

המסך מוצג בשחור ואינו מציג דבר .כדי להפעיל שוב
את המסך ,פשוט הקש על המסך.

Auto

אפשר את האפשרות הזו כדי לעמעם באופן אוטומטי את בהירות
Auto Dim
)עמעום אוטומטי( התצוגה בהתבסס על תנאי התאורה הסביבתית.
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ניתן לכוונן את הגדרות הבקרה הקולית על-
ידי בחירת האפשרויות הבאות.
פריט תפריט

) Advanced Modeמצב מתקדם( אפשר את האפשרות הזו כדי להסיר מנחים ואישורים
קוליים נוספים
Phone Confirmation

)אישור שיחת טלפון(
Voice Command List

)רשימת פקודות קוליות(

אפשר את האפשרות הזו כדי שהמערכת תאשר את
שם איש הקשר לפני חיוג השיחה.
אפשר את האפשרות הזו כדי שהמערכת תציג רשימה
של פקודות קוליות זמינות בעת לחיצה על לחצן הקול.
כדי לשחרר את נעילת המערכת ,הזן שוב
את קוד  .PINהמערכת תתחבר שוב לטלפון
וכל האפשרויות שלך יהיו זמינות שוב.

מצב החניית הרכב
מצב החניית הרכב מאפשר לך לנעול
את המערכת .עד שמשחררים את נעילת
המערכת באמצעות ה PIN-הנכון ,לא תהיה
גישה למידע.

איתור תקלות במערכת
SYNC™ 3

כאשר תבחר את מצב החניית הרכב ,יופיע
חלון המודיע לך שחובה להזין קוד בן ארבע
ספרות כדי לאפשר ולהשבית את מצב
החניית הרכב .ניתן להשתמש בקוד PIN
כלשהו שתבחר ,אך תהיה חייב להשתמש
באותו קוד  PINכדי להשבית את מצב
החניית הרכב .המערכת תבקש ממך להזין
את הקוד.

אתר אינטרנט

הערה :אם המערכת ננעלת ויש לאפס את
ה ,PIN-פנה למחלקת השירות של ישראל:
.972-8-9139995

owner.ford.com
www.syncmyride.ca
www.syncmaroute.ca

מערכת  SYNCהיא קלה לשימוש .אך אם
יהיו לך שאלות ,עיין בטבלאות להלן.
כדי לבדוק אם הטלפון הסלולרי שברשותך
תואם ,עיין באתר האינטרנט של פורד.

ארצות הברית1-800-392-3673 :
קנדה1-800-565-3673 :

כדי לאפשר את מצב החניית הרכב ,הזן את
קוד  PINשנבחר .המערכת תבקש ממך
לאשר את קוד  PINעל-ידי הזנה חוזרת.
כעת המערכת נעולה.
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בעיות בטלפון נייד
בעיה

גורם אפשרי

פתרון אפשרי
עיין במדריך הטלפון הנייד למידע על
כוונון השמע.

קיים רעש רקע במהלך
שיחת טלפון.

הגדרות בקרת השמע
של הטלפון הנייד
עשויות להשפיע על
ביצועי .SYNC 3

במהלך שיחה ,אני יכול
לשמוע את הצד השני,
אבל הצד השני לא
שומע אותי.

תקלה אפשרית בטלפון נסה לכבות את הטלפון הנייד ,לאפס
אותו או להסיר את הסוללה ונסה שוב.
הנייד.
ודא שהמיקרופון של SYNC 3
אינו במצב מופסק .חפש את סמל
המיקרופון במסך הטלפון.

במהלך שיחה ,אני לא
יכול לשמוע את הצד
השני ,וגם הצד השני לא
שומע אותי.

ייתכן שצריך להפעיל
את המערכת מחדש.

כדי להפעיל מחדש את המערכת,
דומם את המנוע ,פתח את הדלת וסגור
אותה ,ונעל את הדלת והמתן 2-3
דקות .ודא שמסך  SYNC 3מוצג בשחור
ויציאת  USBהמוארת נמצאת במצב
מופסק.

 SYNC 3אינה מצליחה
להוריד את ספר
הטלפונים שלי.

זהו מאפיין התלוי
בטלפון הנייד.

בדוק את תאימות הטלפון הנייד.

תקלה אפשרית בטלפון ודא שאפשרת ל SYNC 3-לאחזר
את אנשי הקשר שלך מהטלפון .עיין
הנייד.
במדריך למשתמש של הטלפון הסלולרי
שלך.
הטלפון הנייד חייב להיות מופעל וגם
ההורדה האוטומטית של ספר הטלפון
ב SYNC 3-חייבת להיות מופעלת.
נסה לכבות את הטלפון הנייד ,לאפס
אותו או להסיר את הסוללה ונסה שוב.

המערכת אומרת
"Phonebook
 "downloadedאבל
ספר הטלפונים שלי
ב SYNC 3-ריק או
שחסרים בו אנשי קשר.

מגבלות ביכולות של
הטלפון הנייד.

ודא שאפשרת ל SYNC 3-לאחזר
את אנשי הקשר שלך מהטלפון .עיין
במדריך למשתמש של הטלפון הסלולרי
שלך.
אם אנשי הקשר החסרים מאוחסנים
בכרטיס  ,SIMהעבר אותם לזיכרון
הטלפון הנייד.
הטלפון הנייד חייב להיות מופעל וגם
ההורדה האוטומטית של ספר הטלפון
ב SYNC 3-חייבת להיות מופעלת.
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בעיות בטלפון נייד
בעיה

פתרון אפשרי

גורם אפשרי

אני נתקל בבעיות בחיבור זהו מאפיין התלוי בדוק את תאימות הטלפון הנייד.
הטלפון שלי אל  .SYNC 3בטלפון הנייד.
תקלה אפשרית
בטלפון הנייד.

נסה לכבות את הטלפון הנייד ,לאפס אותו או
להסיר את הסוללה ונסה שוב.
נסה למחוק את ההתקן שלך מ,SYNC 3-
למחוק את  SYNCמההתקן שלך ונסה שוב.
בדוק תמיד את הגדרות האבטחה ואת
הגדרות האישור האוטומטי ביחס לחיבור
 Bluetoothשל  SYNC 3בטלפון הנייד שלך.
עדכן את קושחת הטלפון הנייד.
הפסק את אפשרות ההורדה האוטומטית.

שליחת הודעות טקסט
אינה פועלת כהלכה
במערכת .SYNC 3

זהו מאפיין התלוי בדוק את תאימות הטלפון הנייד.
בטלפון הנייד.
תקלה אפשרית
בטלפון הנייד.

נסה לכבות את הטלפון הנייד ,לאפס אותו או
להסיר את הסוללה ונסה שוב.

מכשיר iPhone

עבור להגדרות של הטלפון הסלולרי
שברשותך.
עבור לתפריט .Bluetooth
לחץ על העיגול הכחול בצד ימין של
ההתקן בשם  SYNCכדי לעבור לתפריט
הבא.
הפעל את האפשרות Show Notifications
)הצג התראות(.
נתק וחבר שוב את  iPhoneממערכת
 SYNC 3כדי להפעיל את עדכון ההגדרות
הזה.

•
•
•
•
•

מכשיר  iPhoneשברשותך מוגדר כעת
להפנות הודעות טקסט נכנסות למערכת
 .SYNC 3חזור על צעדים אלה ביחס לכל
רכב  SYNC 3נוסף שאתה מחבר .מכשיר
 iPhoneיפנה הודעות טקסט נכנסות
למערכת  SYNC 3רק אם נעילת iPhone
משוחררת ביישום ההודעות.
מכשירי  iPhoneאינם תומכים במענה
להודעות טקסט באמצעות מערכת .3
אין תמיכה בהודעות טקסט משירותי
 WhatsAppו.Facebook Messenger-
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בעיות בטלפון נייד
בעיה

גורם אפשרי
זהו מאפיין התלוי
בטלפון הנייד.

הקראה של
הודעות טקסט
בקול אינה פועלת
בטלפון הנייד שלי .זוהי מגבלה של
הטלפון הנייד.

בעיות
בעיה

פתרון אפשרי
הטלפון הנייד חייב לתמוך בהורדת הודעות
טקסט דרך  Bluetoothכדי לתמוך בהודעות
טקסט נכנסות.
מכיוון שקיימים הבדלים בין הטלפונים הניידים
השונים ,עיין במדריך הטלפון הנייד שלך .למעשה,
יכולים להיות הבדלים בין טלפונים ניידים עקב
מותג ,דגם ,ספק שירות וגרסת תוכנה.

 USBוBluetooth Stereo-

פתרון אפשרי

גורם אפשרי

נתק את ההתקן מ .SYNC 3-נסה לכבות את
ההתקן ,לאפס אותו או להסיר את הסוללה וחבר
אותו שוב אל .SYNC 3
תקלה אפשרית
אני נתקל בבעיות בטלפון הנייד.
בהתחברות אל
ההתקן שלי.

ודא שאתה משתמש בכבל של היצרן.
ודא שכבל  USBמחובר להתקן וליציאת  USBשל
הרכב.
ודא שבהתקן אין תוכנה בעלת התקנה
אוטומטית או הגדרות אבטחה פעילות.

מסך הנעילה של
ההתקן אופשר.
 SYNC 3אינה
מזהה את ההתקן זוהי מגבלה של
ההתקן.
שלי כשאני
מתניע את הרכב.
אין הזרמה של
שמע .Bluetooth

זהו מאפיין התלוי
במכשיר.

ודא שנעילת ההתקן משוחררת לפני חיבורו אל
.SYNC 3
ודא שאינך משאיר את ההתקן ברכב כאשר
הטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד.
ודא שאתה מחבר נכון את ההתקן שלך אל
 ,SYNC 3וכי הפעלת את נגן המדיה בהתקן שלך.

ההתקן אינו מחובר.
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 USBוBluetooth Stereo-

ייתכן שקובצי המוזיקה אינם
מכילים את מידע האמן ,כותר
השיר ,האלבום או הז'אנר הנכון.

ודא שכל פרטי השיר מאוכלסים
במידע.

ייתכן שהקובץ פגום.

נסה להחליף את הקובץ הפגום
בגרסה חדשה.

השיר מוגן בזכויות יוצרים שאינם
מאפשרים את השמעתו.

התקנים מסוימים דורשים שינוי של
הגדרות  USBמאחסון מסיבי לסיווג
פרוטוקול של העברת מדיה.

 SYNC 3אינה תומכת במבנה
הקובץ הזה.

המר את הקובץ למבנה נתמך .עיין
בנושא בידור )עמוד .(489

ייתכן שצריך לרענן את האינדקס
בהתקן.

בצע איפוס כללי .עיין בנושא
הגדרות )עמוד .(516

מסך הנעילה של ההתקן אופשר.

ודא שנעילת ההתקן משוחררת לפני
חיבורו אל .SYNC 3
נתק את ההתקן מ .SYNC 3-נסה
לכבות את ההתקן ,לאפס אותו או
להסיר את הסוללה וחבר אותו שוב
אל .SYNC 3

כאשר אני מחבר זוהי מגבלה של ההתקן.
את ההתקן שלי,
לפעמים אני
לא שומע את
השמע.

כדי להאזין להתקני  Appleדרך
 ,USBבחר את  AirPlayממרכז
הבקרה של ההתקנים ובחר את
) Dock Connectorמחבר עגינה(.
כדי להאזין להתקני  Appleדרך
 ,Bluetooth Stereoבחר את AirPlay

ממרכז הבקרה של ההתקנים ובחר
את .SYNC
בעיות
בעיה
כשל בחיבור.

Wi-Fi

גורם אפשרי

פתרון אפשרי

שגיאת סיסמה.

אמת את הסיסמה.

אות חלש.

בדוק את הסיבה לאות  Wi-Fiחלש.

נקודות גישה רבות בטווח השתמש בשם ייחודי עבור  SSIDשלך,
אל תשתמש בשם ברירת המחדל אלא
בעלות אותו .SSID
אם הוא מכיל מזהה ייחודי ,כגון חלק
מכתובת .MAC
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)אם קיימת(

Wi-Fi

גורם אפשרי

פתרון אפשרי

מקם את הרכב קרוב לנקודה החמה
התנתקות לאחר חיבור כנראה שהסיבה לאות
כשחזית הרכב פונה אל הנקודה החמה
החלש הוא המרחק
מוצלח.
מהנקודה החמה ,חסימה ,והסר מחסומים אם ניתן .התקני
 ,Bluetooth ,Wi-Fiמיקרוגל וטלפונים
או הפרעה חזקה.
אלחוטיים עלולים לגרום להפרעות.
אם הרכב מצויד בשמשה קדמית
 SYNC 3מקבלת אות ייתכן שקיימת חסימה
בין  SYNC 3לבין הנקודה מחוממת ,נסה להציב את הרכב כך
חלש למרות שהיא
שהשמשה הקדמית אינה פונה לנקודה
קרובה לנקודה החמה .החמה.
החמה .אם קיימת הכהיה מתכתית
לחלונות אך לא לשמשה הקדמית,
מקם את הרכב כשהוא פונה אל
הנקודה החמה .אם קיימת הכהיה בכל
החלונות ,תוכל לפתוח את החלונות
בכיוון הנקודה החמה ,אם הדבר
אפשרי.
נסה להסיר חסימות אחרות שאולי
משפיעות על איכות האות ,כגון פתיחת
דלת חניה מקורה.
נקודה חמה אינה
רשומה ברשימת
הרשתות הזמינות.

הנקודה החמה מוגדרת
כרשת מוסתרת.

העבר את הרשת למצב גלוי ונסה שוב.

 SYNC 3אינה מוצגת
בעת חיפוש רשתות
 Wi-Fiמהטלפון או
מההתקנים האחרים
שלך.

 SYNC 3אינה מספקת
כעת נקודה חמה.

 SYNC 3אינה מספקת כעת נקודה
חמה

הורדת תוכנות אורכת
זמן רב מדי.

עצמת אות חלשה ,מרחק בדוק את איכות האות )תחת פרטי
רב מדי מהנקודה החמה ,הרשת( ,אם  SYNC 3מציינת מצב טוב
או מצוין ,בדוק עם נקודה חמה אחרת
הנקודה החמה תומכת
במהירות גבוהה בה הסביבה הרבה
במספר רב מדי של
חיבורים ,חיבור אינטרנט יותר טובה.
אטי או בעיות אחרות.

נראה שSYNC 3-

ייתכן שאין תוכנה חדשה .בדוק את החיבור עם התקן אחר ,אם
הנקודה החמה דורשת מנוי ,ייתכן
ייתכן שהנקודה החמה
שתצטרך לפנות לספק השירות.
המחוברת היא נקודה
מנוהלת ,והיא דורשת
מנוי או הסכמה לתנאים
ולהתניות.

מתחברת לנקודה
חמה ועצמת האות
מצוינת ,אך התוכנה
אינה מתעדכנת.
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בעיות

בעיה
יישומי AppLink
 :Mobileכאשר אני
בוחר את "Find New
) "Appsמצא יישומים
חדשים(SYNC 3 ,
אינה מאתרת יישומים
כלשהם.

)אם קיימת(

AppLink

גורם/גורמים
אפשריים

פתרון/פתרונות אפשריים

לא חיברת טלפון תואם
 Applinkאל .SYNC 3

ודא שחיברת טלפון חכם תואם; טלפון
 Androidבגרסת מערכת הפעלה 2.3
ומעלה או  iPhone 3GSומעלה עם
 iOS 5.0ומעלה .בנוסף ,ודא שצימדת
וחיברת את הטלפון שלך לSYNC 3-
כדי לאתר יישומים מאופשריApplink-
בהתקן שלך .משתמשי  iPhoneחייבים
גם להתחבר אל יציאת  USBבאמצעות
כבל .Apple USB

ודא שהורדת והתקנת את הגרסה
יישומים מאופשרי-
הטלפון שלי מחובר,
אך אני עדיין לא מצליח  AppLinkאינם מותקנים העדכנית של היישום מחנות היישומים
של הטלפון שלך .ודא שהיישום פועל
לאתר יישומים כלשהם .ופועלים בהתקן שלך.
בטלפון שלך .יישומים מסוימים דורשים
רישום או התחברות של היישום
בטלפון לפני שתוכל להשתמש בהם
ב .AppLink-בנוסף ,לחלק מהם עשויה
להיות הגדרת " ,"Ford SYNCולכן בדוק
את תפריט ההגדרות של הטלפון.
לעתים ,יישומים לא
הטלפון שלי מחובר,
סוגרים ופותחים
היישום או היישומים
מחדש בצורה תקינה
שלי פועלים אך אני
עדיין לא מצליח לאתר את החיבור שלהם
אל  ,SYNC 3לדוגמה,
את היישומים שלי.
במעבר במחזורי
התנעה.

סגירה והפעלה מחדש של היישומים
עשויה לסייע ל SYNC 3-לאתר את
היישום אם אינך יכול לאתר אותו מתוך
הרכב .בהתקן  ,Androidאם ליישום יש
אפשרות ') 'Exitיציאה( או ') 'Quitצא(,
בחר אותה והפעל מחדש את היישום.
אם אין ביישום אפשרות כזו ,בחר את
תפריט ההגדרות של הטלפון ,בחר את
' ,'Appsאתר היישום הרצוי ובחר את
') 'Force stopעצירה מאולצת( .אל
תשכח להפעיל אחרי כן את היישום
מחדש ,ובחר את ""Find New Apps
)מצא יישומים חדשים( ב.SYNC 3-
במכשיר  iPhoneבגרסה  ,iOS7+כדי
לאכוף סגירת יישום ,הקש פעמיים על
לחצן הבית והחלק כלפי מעלה ביישום
כדי לסגור אותו .הקש שוב על לחצן
הבית ובחר את היישום כדי להפעיל
אותו שוב .לאחר מספר שניות ,היישום
צריך להופיע בתפריט Mobile Apps
)יישומים ניידים( של .SYNC 3
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בעיה
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AppLink

גורם/גורמים אפשריים

פתרון/פתרונות אפשריים

טלפון  Androidשלי מחובר ,קיימת בעיית Bluetooth
בגרסאות ישנות מסוימות של
היישום או היישומים שלי
מערכת ההפעלה ,Android
פועלים ,הפעלתי אותם
שעשויה לגרום למצב בו
מחדש אך אני עדיין לא
מצליח לאתר את יישומים יישומים שאותרו בכלי הרכב
הקודם לא יאותרו שוב אם לא
כלשהם.
הפסקת את .Bluetooth

הפסק את  Bluetoothוהפעל
מחדש כדי לאפס אותו
בטלפון שלך .אם אתה נמצא
ברכב SYNC 3 ,אמורה
להתחבר מחדש באופן
אוטומטי לטלפון שלך אם
תלחץ על הלחצן "."Phone

 iPhoneשלי מחובר ,היישום ייתכן שתצטרך לאפס את
שלי פועל ,הפעלתי מחדש חיבור  USBאל .SYNC 3
את היישום אך אני עדיין
לא מצליח לאתר אותו
ב.SYNC 3-

נתק את כבל  USBמהטלפון,
המתן רגע וחבר את כבל
 USBלטלפון .לאחר מספר
שניות ,היישום צריך להופיע
בתפריט Mobile Apps
)יישומים ניידים( של SYNC
 .3אחרת ,בצע 'סגירה
מאולצת' של היישום והפעל
אותו מחדש.

ייתכן שעצמת הקול של
יש לי טלפון .Android
איתרתי והפעלתי את יישום  Bluetoothבטלפון נמוכה.
המדיה שלי ב,SYNC 3-
אך אין קול או עצמת הקול
נמוכה מאוד.

הגבר את עצמת הקול של
 Bluetoothבהתקן באמצעות
לחצני בקרת עצמת הקול
של ההתקן הנמצאים בדרך
כלל בצד ההתקן.

אני מצליח לראות רק

חלק מיישומי AppLink

הפועלים בטלפון שלי

מוצגים בתפריט Mobile
) Appsיישומים ניידים( של
.SYNC 3

לחלק מהתקני ,Android
יש מספר מוגבל של יציאות
 Bluetoothאליהם היישומים
יכולים להתחבר .אם יש
לך מספר יישומי AppLink
הפועלים בטלפון הגדול יותר
ממספר יציאות ,Bluetooth
לא תראה את כל היישומים
בתפריט Mobile Apps
)יישומים ניידים( של .SYNC 3

בצע 'סגירה מאולצת' של
היישומים או הסר התקנה
של יישומים שאינך רוצה כי
 SYNC 3תאתר .אם ליישום
יש הגדרת ","Ford SYNC
השבת את ההגדרה בתפריט
ההגדרות של היישום בטלפון.

בעיות בפקודות קוליות
בעיה
 SYNC 3אינה
מבינה מה אני
אומר.

פתרון אפשרי

גורם אפשרי

ייתכן שאתה משתמש עיין בפקודות הקוליות של הטלפון הנייד
בפקודות הקוליות הלא ובפקודות הקוליות של המדיה בתחילת
הסעיפים המתאימים.
נכונות.
הסתכל בצג השמע במהלך סבב קולי פעיל
ותמצא שם רשימה של פקודות קוליות.
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בעיות בפקודות קוליות
בעיה

פתרון אפשרי

גורם אפשרי
ייתכן שאתה מדבר
מוקדם מדי או בזמן
הלא נכון.

 SYNC 3אינה
מבינה את שם
השיר או האמן.

המתן למנחה המערכת לפני שתאמר את
הפקודה.

ייתכן שאתה משתמש
הלא עיין בפקודות הקוליות של המדיה בתחילת
בפקודות הקוליות
פרק המדיה.
נכונות.
ייתכן שאינך אומר את
השם בדיוק כפי שהוא
נשמר בהתקן שלך.

אמור את שם השיר או האמן בדיוק כפי
שהוא נשמר בהתקן שלך .לדוגמה ,תוכל
לומר ") "Play artist Princeהשמע אמן
פרינס( או ) Play song Purple Rainהשמע
את השיר .(Purple Rain
ודא שאתה אומר את הכותר המלא ,כגון
"California remix featuring Jennifer
."Nettles
אם קיימים קיצורים או ראשי תיבות בשם,
כגון  ESPNאו  ,CNNנסה לאיית אותם:
" "E-S-P-Nאו "."C-N-N

ייתכן ששם השיר או
האמן מכיל אותיות
מיוחדות שSYNC 3-
אינה מזהה.
 SYNC 3אינה
מבינה או מחייגת
לאיש קשר שגוי
כאשר אני מנסה
לחייג שיחה.

ודא ששם השיר ,האמן ,האלבום ורשימת
ההשמעה אינו מכיל תווים מיוחדים ,כגון
*  -או .+

ייתכן שאינך אומר את ודא שאתה אומר את השם בדיוק כפי
השם בדיוק כפי שהוא שהוא מופיע בטלפון שלך .לדוגמה ,אם
נשמר בספר הטלפונים איש הקשר נשמר כ ,"Joe Wilson"-אמור
" ."Call Joe Wilsonאם איש הקשר נשמר
שלך.
כ ,"Mom"-אמור "."Call Mom
שם איש קשר יכול
להכיל תווים מיוחדים.

ודא ששם איש הקשר אינו מכיל תווים
מיוחדים ,כגון *  -או .+

ייתכן שאינך אומר את  SYNC 3מיישמת את כללי ההגייה
מערכת הבקרה
השם בדיוק כפי שהוא הפונטית של השפה הנבחרת עבור שמות
הקולית של
 SYNC 3מתקשה נשמר בספר הטלפונים אנשי קשר השמורים הטלפון הנייד.
שלך.
בזיהוי שמות זרים
עצה טובה :תוכל לבחור את איש הקשר
המאוחסנים בטלפון
באופן ידני .לחץ על  .PHONEבחר את
הנייד שלי.
האפשרות לספר טלפונים ובחר את שם
איש הקשר .לחץ על אפשרות המקש
המתוכנת כדי לשמוע אותוSYNC 3 .
תקריא לך את שם איש הקשר ,ותוכל להבין
לאיזו הגייה המערכת מצפה.
535

מערכת

SYNC™ 3

)אם קיימת(

בעיות בפקודות קוליות
בעיה

גורם אפשרי

פתרון אפשרי

 SYNC 3מיישמת את כללי ההגייה
מערכת SYNC 3
הפונטית של השפה הנבחרת עבור
רצועות,
מתקשה בזיהוי
שמות השמורים בנגן המדיה או
ייתכן שאתה אומר
אלבומים,
אמנים,
בהתקן  .USBהיא מסוגלת לקבל
את השמות הזרים
ורשימות
ז'אנרים
חריגות מסוימות עבור שמות אמנים
באמצעות השפה
השמעה בשפות זרות
המדיה או הנבחרת ב .SYNC 3-פופולריים מאוד )לדוגמה (U2 ,כך שתוכל
הנמצאים בנגן
להשתמש בהגייה האנגלית של שמות
שלי.
התקן USB
אמנים אלה.
 SYNC 3משתמשת בקול הנוצר באופן
סינתטי ולא בקול אנושי מוקלט מראש.
המנחים הקוליים נוצרים
באופן אלקטרוני וההגייה  SYNC 3משתמשת
בטכנולוגיית טקסט
של מילים מסוימות
לדיבור.
כנראה אינה מדויקת
לשפה שלי.

 SYNC 3מציעה מספר מאפייני בקרה
קולית חדשים למגוון שפות רחב .חיוג
שם איש קשר ישירות מספר הטלפונים
ללא צורך בהקלטה מראש )לדוגמה,
" "call John Smithאו בחירת רצועה,
אמן ,אלבום ,ז'אנר ,או רשימת השמעה
ישירות מנגן המדיה )לדוגמהPlay" ,
.("artist Madona

השפה הנבחרת במכלול במכלול המכשירים
המכשירים ובצג מערכת ובצג מערכת המידע
ובידור נבחרה שפה
המידע ובידור )רדיו,
אשר  SYNC 3אינה
תקליטור ,הגדרות
תומכת בה.
תפריט וכולי( אינה
תואמת לשפת SYNC
) 3טלפון ,USB ,שמע
 ,Bluetoothבקרה קולית
ומנחים קוליים(.

 SYNC 3תומכת רק בארבע שפות
במודול יחיד לתצוגת טקסט ,בקרה
קולית ומנחים קוליים .ארבע השפות
בכל חבילה נבחרות בהתבסס על
השפות הפופולריות ביותר במדינה בה
נמכר הרכב .אם השפה הנבחרת אינה
זמינה SYNC 3 ,תישאר בשפה הפעילה
הנוכחית.
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איפוס של מערכת

)אם קיימת(

SYNC 3

המערכת כוללת מאפיין של ) System Resetאיפוס מערכת( שניתן לבצע כשתפקוד של
מערכת  SYNC 3אובד .האיפוס מיועד לשחזור התפקודיות ואינו גורם למחיקת מידע
שנשמר בעבר במערכת )כגון מכשירים שצומדו ,ספר טלפונים ,היסטוריית שיחות ,הודעות
טקסט או הגדרות משתמש( .כדי לבצע איפוס מערכת ,לחץ לחיצה ממושכת על לחצן
) (<<) Seek Upחיפוש כלפי מעלה( תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן Radio Power
)הפעלה/כיבוי של הרדיו( .לאחר כ 5-שניות ,המסך יואפל .המתן דקה או שתיים עד שאיפוס
המערכת יושלם .לאחר מכן ניתן להמשיך ולהשתמש במערכת .SYNC 3
לקבלת סיוע נוסף בפתרון בעיות של  ,SYNC 3פנה אל פורד או בקר באתר פורד.
התמיכה של פורד
אתר אינטרנט

owner.ford.com
www.syncmyride.ca
www.syncmaroute.ca
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אביזרים
מתגי עזר
להשגת ביצועי רכב מיטביים ,עליך לזכור את
המידע שלהלן בזמן הוספת אביזרים או ציוד
לרכבך:
•

•

•

•

בזמן הוספת אביזרים ,ציוד ,נוסעים
ומטען לרכבך ,אל תחרוג מעבר למשקל
הכולל המרבי המותר של הרכב על הסרן
הקדמי או האחורי ) GVWRאו ,GAWR
כפי שמצוין בתווית אישור העמידה
בדרישות הבטיחות( .לקבלת מידע נוסף
הנוגע למשקל הרכב ניתן להתקשר
למחלקת השירות של דלק מוטורס.
ועדת התקשורת הפדרלית )(FCC
וועדת התקשורת מרחוק והרדיו
הקנדית ) (CRTCמפקחות על השימוש
במערכות תקשורת ניידות  -כמו למשל
מכשירי קשר רדיו ,טלפונים ומערכות
אזעקה נגד גניבה  -המצוידות במשדרי
רדיו .ציוד מסוג זה המותקן ברכבך חייב
לעמוד בדרישות של תקנות  FCCאו
 CRTCוכן להיות מותקן על-ידי טכנאי
שירות מוסמך.
רק טכנאי שירות מוסמך מורשה להתקין
מערכות תקשורת ניידות .התקנה לא
נאותה עלולה לפגוע בפעולת הרכב,
במיוחד אם היצרן לא תכנן את מערכת
התקשורת הניידת במיוחד לשימוש
ברכב.
ההתקנה ברכב של אביזרים או רכיבים
חשמליים או אלקטרוניים שאינם
מסופקים על-ידי פורד ,על-ידי מתקן
מומחה או על ידי בעל הרכב ,עלולה
לפגוע בביצועי המצבר ובעמידותו,
וגם בביצועיהן של מערכות חשמליות
אחרות ברכב .בנוסף ,ייתכן שתהיה
השפעה לרעה על ביצועי המערכות
החשמליות ברכב.

E220728

החבילה האופצינאלית של מתגי עזר מכילה
ששה מתגים המותקנים בקונסולה העלית.
מתגים אלה פועלים כאשר הרכב פועל
או באמצעות מתח מצבר ,בהתאם למצב
הנתיך הממותג  AUXF4בתיבת הממסרים
של בוני המרכבים .עם זאת ,אנו ממליצים
שהמנוע יהיה בפעולה כדי לשמור על טעינת
המצבר במהלך השימוש במתגי העזר
לפרקי זמן ארוכים או לצריכת זרם גבוהה.
הערה :ברכב עם מנוע דיזל ,השתמש במתגי
העזר רק כאשר המנוע פועל .מצתי הלהט
צורכים גם כן זרם מן המצבר כאשר מפתח
ההצתה במצב מחובר ) .(ONשימוש במתגי
העזר אפילו לפרקי זמן מוגבלים עלול לגרום
לפריקה מהירה של המצבר ולמנוע התנעה
מחדש של הרכב.
כאשר מתגי העזר במצב מחובר ) ,(ONהם
מעבירים זרם מן המצבר למגוון שימושים
מסחריים או פרטיים .מתגים  1עד 4
מספקים  25אמפר .מתגים  5ו 6-מספקים
 40אמפר.
תיבת הממסרים של מתגי העזר מותקנת
בצד האחורי של תא המנוע ,ליד הדופן
האחורי .לצורך שירות ,פנה למתקן מומחה,
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
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אביזרים
הממסרים מקודדים כלהלן:

E220729
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אביזרים
בצד ימין של מרחב הרגליים של הנוסע
הקדמי.

כל מתג כולל מוליך אטום ,בעל חיתוך קהה.
המוליכים נמצאים מתחת ללוח המכשירים,

E220730

מוליכי הזנת המתח מקודדים כלהלן:
מתג

מספר מעגל

צבע החוט

זרם נקוב של הנתיך

AUX 1

CB117A

חום עם פסים ירוקים

25A

AUX 2

CB114A

סגול עם פסים כתומים

25A

AUX 3

CB116A

כחול עם פסים ירוקים

25A

AUX 4

CB113A

אפור עם פסים חומים

25A

AUX 5

CB115A

חום עם פסים כחולים

40A

AUX 6

CB118A

אפור עם פסים
כתומים

40A
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אביזרים
מודול ממשק בונה המרכבים )אם קיים(
מודול ממשק בונה המרכבים )אם קיים( הוא
מודול בקרה אלקטרוני המפעיל ציוד )כגון
כפות הרמה ,מנופים ,מנועים חשמליים,
מפזרי מלח ולהבי פינו שלג( באמצעות
ממסרים חיצוניים.
למידע נוסף על אודות מודול ממשק
בונה המרכבים ומתגי העזר ,בקר באתר:
אתר אינטרנט
/www.fleet.ford.com/truckbbas
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טיפולים תקופתיים
חלקי חילוף מקוריים של פורד
וMotorcraft-

מידע כללי על טיפולים
לשם מה נחוצים הטיפולים?

במוסכים המורשים מטעם דלק מוטורס
תמצא מלאי חלקי חילוף של פורד,
® Motorcraftוחלקי חילוף משופצים על-
ידי חברות שקיבלו את האישור של פורד.
חלקים אלה עומדים בדרישות מפרטי חברת
פורד או עולים עליהם .חלקים המותקנים
במוסך מורשה זכאים לאחריות מוגבלת
לחלקים ולעבודה בישראל למשך  12חודשים
או  20,000ק"מ.

יישום קפדני של תכנית התחזוקה מסייע
למניעת הוצאות תיקון גבוהות שעלולות
להיגרם כתוצאה מהזנחה או תחזוקה לא
מספקת וכן הוא יכול להגדיל את ערך רכבך
במועד המכירה או ההחלפה .שמור על כל
החשבוניות הנוגעות להוצאות בגין תחזוקת
הרכב ביחד עם מסמכי הרכב.
מועדי תחזוקה סדירים נקבעו לרכבך על
בסיס בחינה קפדנית ומחמירה .חשוב מאוד
שרכבך יטופל במועדים המתאימים .מועדים
אלה משרתים שתי מטרות; האחת היא
לשמור על האמינות של רכבך והשנייה היא
לשמור על עלות בעלות נמוכה.

אם אינך משתמש בחלקים המאושרים
על-ידי פורד ,ייתכן שהם לא יעמדו במפרטי
פורד ובהתאם לסוג החלק ,ייתכן שהדבר
ישפיע לרעה על העמידה במגבלות פליטת
המזהמים.
נוחות

אתה אחראי שכל פעולות התחזוקה
המתוכננות יבוצעו ושהחומרים בהם
משתמשים יעמדו בדרישות המפרטים
הנקובים בפרק הדן בקיבולות ומפרטים.
ראה קיבולות ומפרטים )עמוד .(295

מוסכים מורשים רבים האריכו את שעות
הפתיחה שלהם בערבים כדי להציע שירות
נוח יותר במוסך ולאפשר פתרון מלא במפגש
אחד .הם יכולים להציע את כל הטיפולים
הדרושים עבור רכבך ,החל מתחזוקה כללית
ועד לתיקון תאונות.

אי-ביצוע התחזוקה התקופתית במועד
תבטל את כיסוי האחריות הנוגעת לחלקים
המושפעים כתוצאה מהיעדר תחזוקה
נכונה.

הערה :לא כל המוסכים פתוחים מעבר
לשעות המקובלות וכן לא לכולם יש מחלקות
לתיקון מרכבים )פחחות ,צבע וכו( .פנה למוסך
השירות שלך לקבלת פרטים.

מדוע מומלץ לתחזק את רכבך
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס?
טכנאים שהוכשרו במפעל

לשמור על ההשקעה

טכנאי השירות משתתפים בתכניות הדרכה
מקיפות בחסות החברה ,וזוכים להכשרה
ולהסמכה כדי לסייע להם להיות מומחים
לטיפול בכלי הרכב שלך .במוסך ניתן
לקבל פרטים על התארים וההסמכות של
הטכנאים.

הטיפולים הם השקעה משתלמת בשיפור
האמינות והעמידות ובשמירה על הערך של
הרכב המשומש .כדי לשמור על הביצועים
התקינים של רכבך ועל מערכות בקרת גזי
הפליטה שלו ,חובה לבצע ולהשלים את כל
פעולות התחזוקה התקופתית במועדים
שנקבעו.
רכבך הוא מתוחכם ביותר ,ובנוי עם מערכות
עתירות ביצועים רבות ומורכבות .כל יצרן
רכב מפתח את המערכות לפי מפרטים
שונים ומאפייני ביצועים אחרים .מומלץ
מאוד ,לפיכך ,לאבחן את הרכב ולתקן אותו
במוסכים מורשים מטעם דלק מוטורס.
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טיפולים תקופתיים
שמנים ,נוזלים ושטיפה

חברת פורד ממליצה על מרווחי טיפול
לרכיבים ,מערכות ומכללים שונים של הרכב
בהתאם לתוצאות המבחנים הטכניים .על
סמך התוצאות של מבחנים אלה קובעת
חברת פורד את הקילומטראז' המתאים
ביותר להחלפת שמנים ונוזלים כדי לשמור
על הרכב בעלות הכוללת הנמוכה ביותר
וממליצה על מרווחי טיפולים שחורגים
מהמצוין לגבי הטיפולים התקופתיים.

במקרים רבים ,שינוי בצבע הנוזל מאפיין
את הפעולה הרגילה ולכשעצמו אינו מעיד
בהכרח על בעיה או על צורך בהחלפת
הנוזל .אולם ,נוזלים שצבעם השתנה בנוסף
לסימנים להתחממות יתר וזיהום בחומרים
זרים צריכים להיבדק מיד על-ידי מתקן
מומחה ,כמו למשל טכנאים שהוכשרו לכך,
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

חברת פורד ממליצה להשתמש רק בחלפים
מקוריים של פורד Motorcraft® ,או בחלקים
המשופצים על-ידי מפעלים המורשים על-
ידי פורד ,מכיוון שהם תוכננו עבור רכבך.

את השמנים והנוזלים ברכב יש להחליף
במרווחים שנקבעו או במקביל לתיקון.
שטיפה היא דרך יעילה להחליף נוזלים
במערכות רבות של הרכב ,במסגרת
הטיפולים התקופתיים .יש להקפיד
שהמערכות יישטפו רק בנוזל חדש ,זהה
לנדרש למילוי המערכת והפעלתה ,או
בתכשירי שטיפה מאושרים על-ידי פורד.

תוספים וכימיקלים
חברת פורד ממליצה על התוספים
והחומרים הכימיים המפורטים בספר הנהג
ובספר המוסך .חומרים כימיים נוספים או
תוספות שלא אושרו על-ידי חברת פורד
אינם מומלצים כחלק מפעולות התחזוקה
הרגילות .עיין במידע האחריות שברשותך.

בדיקות ופעולות באחריות בעל
הרכב
בדיקות תחזוקה בסיסיות וביקורות כלהלן
חייבות להתבצע בכל חודש או במרווחי זמן
של שישה חודשים.

בדוק מדי חודש
מחוון השירות של מסנן האוויר.
מפריד מים ומשקעים מהדלק .נקז במידת הצורך )או אם מופיעה הודעה בצג המידע(.
צמיגים )כולל חלופי( ,לבלאי ולחץ אוויר תקין.
נקבים וחריצים בצינור הפליטה כדי לוודא שהם נקיים מפסולת ויכולים למלא את תפקידם.
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טיפולים תקופתיים
ברכב המצויד בגלגלים
אחוריים יחידים
ברכב המצויד בגלגלים
אחוריים כפולים

הידוק אומי הגלגלים
הדק את אומי הגלגלים למומנט ההידוק הנקוב לאחר שהרכב
נסע כ 800-ק"מ מאז שבוצעה פעולה כלשהי במסגרתה הוסר
גלגל )סבב גלגלים ,החלפת צמיג נקור ,הסרת גלגל וכד'(
הדק את אומי הגלגלים למומנט ההידוק הנקוב לאחר שהרכב
נסע כ 160-ק"מ ושוב לאחר כ 800-ק"מ ― הן עבור רכב חדש
והן מאז שבוצעה פעולה כלשהי במסגרתה הוסר גלגל )סבב
גלגלים ,החלפת צמיג נקור ,הסרת גלגל וכד'(.

הערה :הדק את האומים למומנט הנקוב .עיין בנושא מפרטים טכניים )עמוד .(396

נקודות לבדיקה
כדי להבטיח שהרכב יפעל כשורה ,חשוב
לבדוק בצורה סדירה את מערכות הרכב.
הדבר יכול לסייע בגילוי בעיות ולמנוע
תקלות משמעותיות .חברת פורד ממליצה
לבדוק את הנקודות הבאות מדי טיפול
תקופתי כדי להבטיח שהרכב ימשיך לפעול
בצורה תקינה.
נקודות לבדיקה
פעולת הצופר
רצועת)ות( הינע האביזרים
הצינורות הגמישים של מערכת מיזוג האוויר,
ביצועי המצבר
המקרן ,המצנן והמחמם
רכיבי המתלה ,לדליפות או נזק
מסנן אוויר של המנוע
היגוי וחוליות היגוי
מערכת הפליטה
צמיגים )כולל חלופי( ,לבלאי ולחץ אוויר
פעולה של פנסים חיצוניים ומערכת מהבהבי
תקין**
החירום
שמשה קדמית ,לאיתור סדקים ,פגימות
מפלסי נוזלים*; הוסף נוזל לפי הצורך
מקומיות או גומות
תפקוד ההתזה של המתזים ופעולת המגבים
לגילוי דליפות שמן ונוזלים
*בלמים ,מיכל התפשטות מערכת קירור המנוע ,תיבת הילוכים אוטומטית ,הגה כוח ומערכת
שטיפת השמשה.
**אם הרכב מצויד בערכת ניידות זמנית ,בדוק את תאריך תפוגת חומר איטום הצמיג ,המוצג
על-גבי המיכל .החלף לפי הצורך.
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טיפולים תקופתיים
יסודית ומקיפה של הרכב .נקודות הבדיקה
מעניקות משוב מידי לגבי המצב הכללי של
הרכב.

הקפד לפנות ליועץ השירות או הטכנאי
במוסך המורשה מטעם דלק מוטורס לגבי
נקודות הבדיקה .זו דרך יעילה לערוך בדיקה

טיפולים תקופתיים רגילים
מנועי בנזין
כל  12,000ק"מ או שישה חודשים )לפי הקודם מביניהם(
החלף שמן מנוע ומסנן שמן.
בצע סבב צמיגים* ,בדוק את שחיקת הצמיגים ומדוד את עומק הסוליה.
בדוק את הגלגלים והרכיבים הנלווים לגילוי רעש חריג ,בלאי ,חופש או חיכוך.
בדוק את נקודות הבדיקה )מומלץ(.
*אם רכבך מצויד בצמיגים אחוריים כפולים ,מומלץ לבצע סבב גלגלים של הגלגלים הקדמיים
לפי ההנחיות; בגלגלים האחוריים ,רק אם קיים בלאי חריג.
כל  24,000ק"מ או  12חודשים )לפי הקודם מביניהם(
בדוק את מפלס נוזל תיבת ההילוכים .לדרישות ,פנה למרכז השירות.
בדוק את רפידות הבלמים ,נעלי בלם החניה ,הרוטורים ,התופים ,ציפוי רפידות הבלמים,
הצינורות ובלם החנייה.
בדוק את מערכת הקירור ,ריכוז תמיסת נוזל הקירור והצינורות הגמישים.
בדוק את מערכת הפליטה ואת מגני החום.
בדוק את הסרן הקדמי והמפרקים האוניברסליים .סוך אם קיימות פטמות סיכה )כלי רכב
בעלי הינע -4גלגלים(.
בדוק את המוטות והזרועות של ההגה ,המפרקים הכדוריים ,המתלים ,קצות מוטות הקישור,
גל ההינע והמפרקים האוניברסליים; אם קיימות פטמות סיכה ,סוך במשחת סיכה.
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כל  24,000ק"מ

החלף את מסנן האוויר בתא הנוסעים.

כל  48,000ק"מ

החלף את מסנן האוויר של המנוע.

כל  96,000ק"מ

החלף את נוזל תיבת ההילוכים האוטומטית והמסנן בתיבת
הילוכים בעלת  5הילוכים .לדרישות ,פנה למרכז השירות.
החלף את משחת הסיכה במסבי הגלגלים הקדמיים ואת אטמי
משחת הסיכה אם מותקנים מסבים ללא אטמים.

כל  156,000ק"מ

החלף את המצתים.

כל  168,000ק"מ

החלף את נוזל הקירור של המנוע*.
בדוק את רצועת)ות( הינע האביזרים**.

כל  240,000ק"מ

החלף את נוזל תיבת ההילוכים האוטומטית והמסנן בתיבת
הילוכים בעלת  6הילוכים .לדרישות ,פנה למרכז השירות.
החלף את רצועת)ות( הינע האביזרים אם לא הוחלפו במהלך
 160,000הק"מ האחרונים.
החלף את מסבי הגלגלים הקדמיים והאטמים אם מותקנים
מסבים ללא אטמים.
החלף את נוזל הסרן )או הסרנים() .ראה ציפיות(
החלף את נוזל תיבת ההעברה )אם קיים(.

*החלפה ראשונה לאחר שש שנים או  168,000ק"מ ,ואחרי כן מדי שלוש שנים או  72,000ק"מ.
**אם לא הוחלפו ,בדוק מדי  24,000ק"מ.
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מנוע דיזל

המשמעות היא שלא תידרש יותר לזכור
להחליף את השמן לפי תכנית המבוססת
על מרחק הנסיעה .הרכב יודיע לך מתי עליך
להחליף את השמן על-ידי הצגת הודעה
בתצוגת המידע.

™Intelligent Oil-Life Monitor
רכבך מצויד בIntelligent Oil-Life Monitor®-
)צג חכם לחיי השירות של שמן המנוע(
הקובע מתי יש להחליף את שמן המנוע
בהתאם לאופן השימוש ברכב .על-ידי
שימוש במספר גורמים לעריכת החישוב,
מערכת הניטור מסייעת להפחית את עלות
הבעלות של רכבך ובאותו זמן גם להפחית
את הפגיעה באיכות הסביבה.

הטבלה הבאה מיועדת לספק דוגמאות
לשימוש ברכב וההשפעה על מרווחי
החלפות שמן המנוע שלו .הטבלה מיועדת
להוות קו מנחה בלבד .מרווחי החלפת
שמן המנוע בפועל תלויים במספר גורמים
ובדרך-כלל מתקצרים עם העלייה בחומרת
השימוש.

מתי לצפות להודעה על כך שיש להחליף שמן
מס' הק"מ

שימוש ברכב ודוגמאות
תנאים רגילים

12,000-16,000

נסיעות קבועות רגילות בדרכים מהירות
ללא מטען או מטען קל ,או גרירת מטען מתונה
דרכים מישוריות עד לדרכים גבעיות מתונות
ללא הפעלה ממושכת בסיבובי סרק
תנאים קשים

8,000-11,999

גרירה או נשיאה של מטען בינוני עד כבד
סביבה הררית או תנאי שטח
הפעלה ממושכת בסיבובי סרק ) 200עד  300שעות(
פעולה ממושכת בתנאי חום או קור
תנאים קיצוניים

4,800-7,999

גרירת או נשיאת מטען במשקל המרבי המותר
פעולה בתנאי חום או קור קיצוניים
שימוש בסולר בעל תכולת גופרית גבוהה

הערה :השתמש בנתוני תנאי הפעולה המיוחדים המתאימים בזמן שימוש בסולר בעל תכולת
גופרית גבוהה ,בשעת הפעלת הרכב בנסיעות שטח או בתנאי אבק קיצוניים )כמו למשל נסיעה
בדרכים לא סלולות(.
הערה :כל שעה שהרכב פועל בסיבובי סרק שווה לכ 40-ק"מ של נסיעה.
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מרווחי טיפול רגילים
בכל החלפת שמן ,כמצוין על-ידי צג המידע
2
החלף את שמן המנוע ומסנן השמן.
מפריד המים והמשקעים; נקז במידת הצורך )או בעקבות הופעת הנחיה לכך במרכז
ההודעות(.
מלא את המיכל של נוזל .DEF
בצע סבב גלגלים ,3בדוק את שחיקת הצמיגים ומדוד את עומק המדרך.
בדוק את הנקודות המפורטות בטבלת "נקודות לבדיקה" )מומלץ() .ראה עמ' (544
בדוק את מחוון השירות של מסנן האוויר .במידת הצורך החלף את קרב הסינון.
בדוק את מפלס הנוזל של תיבת ההילוכים האוטומטית .לפרטים על הדרישות פנה למתקן
מומחה ,מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
בדוק את רפידות הבלמים ,סנדלי בלם ,הרוטורים ,התופים ,הצינורות הגמישים ובלם החנייה.
בדוק את מפלס הנוזל ומצב הצינורות הגמישים במערכת הקירור של המנוע ובמערכת
הקירור המשנית.
בדוק את מערכת הפליטה ואת מגני החום.
בדוק את הסרן הקדמי ואת המפרקים האוניברסליים )"צלבים"( .ישם משחת סיכה בפטמות
הסיכה) .בכלי רכב בעלי הינע -4גלגלים(.
בדוק את חיבורי ההגה ,המפרקים הכדוריים ,המתלים ,קצוות מוטות הקישור ,גל ההינע
והמפרקים האוניברסליים .ישם משחת סיכה בפטמות הסיכה.
1

1

אסור לחרוג ממרווח שירות מרבי של  16,000ק"מ.

2

לאחר שמחליפים שמן מנוע ומסנן שמן יש לאפס את מערכת ™.Intelligent Oil Life Monitor
בכלי רכב עם גלגלים אחוריים כפולים יש לבצע סבב גלגלים בין הגלגלים הקדמיים במועד
הנקוב .סבב גלגלים בין הגלגלים האחוריים יש לבצע רק אם מבחינים בבלאי חריג.

3
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1

כל  32,000ק"מ

החלף את מסנן האוויר של תא הנוסעים.

כל  48,000ק"מ

החלף את מסנן הדלק המותקן על המנוע ואת מסנן
הדלק המותקן על השלדה.
במערכת הקירור של המנוע ובמערכת הקירור המשנית
בדוק את ריכוז הנוזל )הגנה מפני קפיאה( ,ריכוז התוסף
)למניעת שיתוך( ,מפלס הנוזל ומצב הצינורות הגמישים.
במידת הצורך הוסף תוסף לנוזל הקירור.

ב 72,000-ק"מ

החלף את קרב הספוג של מסנן יניקת האוויר.

כל  96,000ק"מ

אם משתמשים במסבים לא אטומים ,החלף את משחת
הסיכה של המסבים ואת האטמים של הגלגלים הקדמיים
)בכלי רכב בעלי הינע -2גלגלים(

כל  144,000ק"מ

בדוק את רצועת)ות( הינע האביזרים.

כל  160,000ק"מ

החלף את מכלול מסנן האוורור של בית גל הארכובה.

2

החלף את נוזל הקירור של המנוע ושל מערכת הקירור
3
המשנית.
כל  240,000ק"מ

החלף את הנוזל והמסנן של תיבת ההילוכים האוטומטית.
לפרטים על הדרישות פנה למתקן מומחה ,מומלץ למוסך
מורשה מטעם דלק מוטורס.
החלף את רצועת)ות( הינע האביזרים אם לא הוחלפו
ב 160,000-הק"מ האחרונים.
אם משתמשים במסבים לא אטומים ,החלף את המסבים
והאטמים של הגלגלים הקדמיים )בכלי רכב בעלי הינע
-2גלגלים(
החלף את נוזל הסרן )או הסרנים() .ראה "חריגות"(
החלף את נוזל תיבת ההעברה) .אם קיים(

 1בצע פריטי תחזוקה אלה בתוך  4,800ק"מ ממועד החלפת השמן האחרונה .אל תחרוג
ממרחק הנסיעה שצוין עבור המרווח.
הערה :כשמוסיפים תוסף לנוזל הקירור ,אין לחרוג מהכמות המרבית הנקובה של  1.4ליטר למנוע
ו 473-מ"ל למערכת הקירור המשנית .הפעלת המנוע עם כמות רבה מדי של תוסף לנוזל הקירור
עלולה להוביל להתחממות יתר ולגרום למנוע נזק חמור ובלתי הפיך.
2

3

לאחר הבדיקה הראשונית ,יש לבצע בדיקות מעקב מדי  24,000ק"מ .לאחר  240,000ק"מ יש
להחליף את רצועת)ות( ההינע.
יש להחליף בפעם הראשונה לאחר שש שנים או  160,000ק"מ ,ולאחר מכן מדי שלוש שנים
או  72,000ק"מ.
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טיפולים תקופתיים לתנאי
הפעלה מיוחדים

אם תפעיל את הרכב בעיקר באחד מהתנאים
הבאים ,תצטרך לבצע טיפולים נוספים לפי
המצוין .אם תפעיל את הרכב לעתים תחת
אחד מתנאים אלה ,לא יהיה צורך לבצע
טיפולים נוספים .להמלצות ספציפיות ,פנה
ליועץ השירות או לטכנאי מוסמך.

מנועי בנזין

גרירת גרור או שימוש במנשא על הגג
בדוק לעתים תכופות,
טפל לפי הצורך.
כל  8,000ק"מ

בדוק וסוך את המפרקים האוניברסליים.
ראה פריטי תחזוקת סרנים תחת "חריגות".
בדוק את הגלגלים והרכיבים הנלווים לגילוי רעש חריג ,שחיקה,
חופש או חיכוך.
בצע סבב צמיגים ,בדוק את שחיקת הצמיגים ומדוד את עומק
הסוליה.

כל  8,000ק"מ או
שישה חודשים

החלף שמן מנוע ומסנן שמן.
בדוק וסוך את המפרקים האוניברסליים אם הם מצוידים בפטמות
סיכה.

כל  48,000ק"מ

החלף את משחת הסיכה במסבי הגלגלים הקדמיים וסוך את
האטמים אם מותקנים מסבים ללא אטמים.

כל  96,000ק"מ

החלף את נוזל תיבת ההעברה )כלי רכב בעלי הינע -4גלגלים(.
החלף את המצתים.

*אם רכבך מצויד בצמיגים אחוריים כפולים ,מומלץ לבצע סבב גלגלים של הגלגלים הקדמיים
לפי ההנחיות; בגלגלים האחוריים ,רק אם קיים בלאי חריג.
פעולה במצב סרק למשך פרקי זמן ממושכים או נסיעה במהירות נמוכה למרחקים
ארוכים ,כגון שימוש מסחרי כבד )לדוגמה ,משלוחים ,מונית ,ניידת ,רכב ביטחון
וכד'(
בדוק לעתים תכופות,
טפל לפי הצורך.

החלף את קרב הסינון של מסנן האוויר של המנוע.

כל  8,000ק"מ

בדוק את מערכת הבלמים.
בדוק את הגלגלים והרכיבים הנלווים לגילוי רעש חריג ,בלאי ,חופש
או חיכוך
סוך את זרוע הבקרה והמפרקים הכדוריים ,אם מצוידים בפטמות
סיכה.
בצע סבב צמיגים* ,בדוק את שחיקת הצמיגים ומדוד את עומק
הסוליה.
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פעולה במצב סרק למשך פרקי זמן ממושכים או נסיעה במהירות נמוכה למרחקים
ארוכים ,כגון שימוש מסחרי כבד )לדוגמה ,משלוחים ,מונית ,ניידת ,רכב ביטחון
וכד'(
כל  8,000ק"מ או
שישה חודשים

בדוק וסוך את המפרקים האוניברסליים אם הם מצוידים בפטמות
סיכה.

כל  8,000ק"מ ,שישה
חודשים או  200שעות
עבודת מנוע

החלף שמן מנוע ומסנן שמן.

כל  48,000ק"מ

החלף את משחת הסיכה במסבי הגלגלים הקדמיים וסוך את
האטמים אם מותקנים מסבים ללא אטמים.

כל  96,000ק"מ

החלף את המצתים.

*אם רכבך מצויד בצמיגים אחוריים כפולים ,מומלץ לבצע סבב גלגלים של הגלגלים הקדמיים
לפי ההנחיות; בגלגלים האחוריים ,רק אם קיים בלאי חריג.
הפעלת הרכב בתנאי אבק כבד או בתנאים חוליים כמו למשל בדרכים לא סלולות
או מאובקות
בדוק לעתים תכופות,
טפל לפי הצורך.

החלף את קרב הסינון של מסנן האוויר של המנוע.

כל  8,000ק"מ

בדוק את הגלגלים והרכיבים הנלווים לגילוי רעש חריג ,שחיקה,
חופש או חיכוך.
בצע סבב צמיגים* ,בדוק את שחיקת הצמיגים ומדוד את עומק
הסוליה.

כל  8,000ק"מ או
שישה חודשים

החלף שמן מנוע ומסנן שמן.
בדוק וסוך את המפרקים האוניברסליים.

כל  48,000ק"מ

החלף את משחת הסיכה במסבי הגלגלים הקדמיים וסוך את
האטמים אם מותקנים מסבים ללא אטמים.

כל  80,000ק"מ

החלף את נוזל הסרן האחורי ) F-450ו F-550-בלבד(.

כל  96,000ק"מ

החלף את נוזל תיבת ההעברה )כלי רכב בעלי הינע -4גלגלים(.

*אם רכבך מצויד בצמיגים אחוריים כפולים ,מומלץ לבצע סבב גלגלים של הגלגלים הקדמיים
לפי ההנחיות; בגלגלים האחוריים ,רק אם קיים בלאי חריג.
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נסיעת שטח
בדוק לעתים תכופות,
טפל לפי הצורך.

בדוק את המוטות והזרועות של ההגה ,המפרקים הכדוריים
והמפרקים האוניברסליים ,סוך אם קיימות פטמות סיכה.
החלף את קרב הסינון של מסנן האוויר של המנוע.

כל  8,000ק"מ או
שישה חודשים

החלף שמן מנוע ומסנן שמן.
בדוק את הגלגלים והרכיבים הנלווים לגילוי רעש חריג ,שחיקה,
חופש או חיכוך.
בצע סבב צמיגים* ,בדוק את שחיקת הצמיגים ומדוד את עומק
הסוליה.

כל  48,000ק"מ

החלף את משחת הסיכה במסבי הגלגלים הקדמיים וסוך את
האטמים אם מותקנים מסבים ללא אטמים.

כל  80,000ק"מ

החלף את נוזל הסרן האחורי ) F-450ו F-550-בלבד(.

כל  96,000ק"מ

החלף את נוזל תיבת ההעברה )כלי רכב בעלי הינע -4גלגלים(.

*אם רכבך מצויד בצמיגים אחוריים כפולים ,מומלץ לבצע סבב גלגלים של הגלגלים הקדמיים
לפי ההנחיות; בגלגלים האחוריים ,רק אם קיים בלאי חריג.
שימוש בלבדי ב) E85-כלי רכב מסוג  Flex fuelבלבד(
בכל מרווח החלפת
שמן

אם מופעל ב E85-בלבד ,מלא את מיכל הדלק עד הסוף בדלק
נטול-עופרת רגיל.

מנוע דיזל
אם תפעיל את הרכב בעיקר באחד
מהתנאים הבאים ,תצטרך לבצע טיפולים
נוספים לפי המצוין .אם תפעיל את הרכב
לעתים תחת אחד מתנאים אלה ,לא יהיה
צורך לבצע טיפולים נוספים .להמלצות
ספציפיות ,פנה ליועץ השירות או לטכנאי
מוסמך.
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גרירת גרור או שימוש במנשא על הגג
טפל לפי הצורך.

החלף שמן מנוע ומסנן שמן כמצוין במרכז ההודעות ,ובצע את
הפעולות המפורטות בטבלת הטיפולים התקופתיים.
ראה פריטי תחזוקת סרנים תחת "חריגים" ,בהמשך.

כל  24,000ק"מ,
שישה חודשים600 ,

החלף את מסנן הדלק המותקן על המנוע ואת מסנן הדלק
המותקן על השלדה.

כל  48,000ק"מ

אם משתמשים במסבים לא אטומים ,החלף את משחת הסיכה
של המסבים ואת האטמים של הגלגלים הקדמיים )בכלי רכב בעלי
הינע -2גלגלים(

כל  96,000ק"מ או
 2,400שעות עבודת
מנוע

שטוף את מערכת הקירור של המנוע ומלא בה נוזל קירור חדש.
אין להוסיף תוסף לנוזל הקירור.

שעות עבודת מנוע

הערה :כשמוסיפים תוסף לנוזל הקירור ,אין לחרוג מהכמות המרבית הנקובה של  1.4ליטר למנוע
ו 473-מ"ל למערכת הקירור המשנית .הפעלת המנוע עם כמות רבה מדי של תוסף לנוזל הקירור
עלולה להוביל להתחממות יתר ולגרום למנוע נזק חמור ובלתי הפיך.
הערה :לאחר הפעם הראשונה שבה שוטפים את מערכת הקירור וממלאים בה נוזל חדש,
ב 96,000-ק"מ או  2,400שעות עבודת מנוע ,יש לאחר מכן לשטוף ולמלא מדי  72,000ק"מ או
 1,800שעות עבודת מנוע.
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פעולה במצב סרק למשך פרקי זמן ממושכים או לעתים קרובות )יותר מ 10-דקות
לכל שעת נהיגה רגילה( או הפעלה תכופה במהירות נמוכה אם משתמשים ברכב
במצב נייח
טפל לפי הצורך.

החלף שמן מנוע ומסנן שמן כמצוין במרכז ההודעות ,ובצע את
הפעולות המפורטות בטבלת הטיפולים התקופתיים.

כל  24,000ק"מ ,שישה החלף את מסנן הדלק המותקן על המנוע ואת מסנן הדלק
המותקן על השלדה.
חודשים 600 ,שעות
עבודת מנוע או כמצוין
במרכז ההודעות
כל  24,000ק"מ או 600

בדוק את הריכוז של נוזל הקירור )הגנה מפני קפיאה( וריכוז
התוסף )מניעת שיתוך( .במידת הצורך הוסף תוסף לנוזל הקירור.

כל  96,000ק"מ או
 2,400שעות עבודת
מנוע

שטוף את מערכת הקירור של המנוע ומלא בה נוזל קירור חדש.
אין להוסיף תוסף לנוזל הקירור.

שעות עבודת מנוע

הערה :כשמוסיפים תוסף לנוזל הקירור ,אין לחרוג מהכמות המרבית הנקובה של  1.4ליטר למנוע
ו 473-מ"ל למערכת הקירור המשנית .הפעלת המנוע עם כמות רבה מדי של תוסף לנוזל הקירור
עלולה להוביל להתחממות יתר ולגרום למנוע נזק חמור ובלתי הפיך.
הערה :לאחר הפעם הראשונה שבה שוטפים את מערכת הקירור וממלאים בה נוזל חדש,
ב 96,000-ק"מ או  2,400שעות עבודת מנוע ,יש לאחר מכן לשטוף ולמלא מדי  72,000ק"מ או
 1,800שעות עבודת מנוע.
הפעלה תכופה במהירות נמוכה ,הפעלה רצופה בעומס תעבורה כבד ובמהירות
נמוכה מ 40-קמ"ש או נסיעות ארוכות בשעות העומס
טפל לפי הצורך.

החלף שמן מנוע ומסנן שמן כמצוין במרכז ההודעות ,ובצע את
הפעולות המפורטות בטבלת הטיפולים התקופתיים.

כל  24,000ק"מ,
שישה חודשים600 ,

החלף את מסנן הדלק המותקן על המנוע ואת מסנן הדלק
המותקן על השלדה.

כל  48,000ק"מ או
 1,200שעות עבודת
מנוע

בדוק את הריכוז של נוזל הקירור )הגנה מפני קפיאה( וריכוז
התוסף )מניעת שיתוך( במערכת הקירור של המנוע ובמערכת
הקירור המשנית .במידת הצורך הוסף תוסף לנוזל הקירור.

כל  96,000ק"מ או 2,400

שטוף את מערכת הקירור של המנוע ומלא בה נוזל קירור חדש.
אין להוסיף תוסף לנוזל הקירור.

שעות עבודת מנוע

שעות עבודת מנוע

הערה :כשמוסיפים תוסף לנוזל הקירור ,אין לחרוג מהכמות המרבית הנקובה של  1.4ליטר למנוע
ו 473-מ"ל למערכת הקירור המשנית .הפעלת המנוע עם כמות רבה מדי של תוסף לנוזל הקירור
עלולה להוביל להתחממות יתר ולגרום למנוע נזק חמור ובלתי הפיך.
הערה :לאחר הפעם הראשונה שבה שוטפים את מערכת הקירור וממלאים בה נוזל חדש,
ב 96,000-ק"מ או  2,400שעות עבודת מנוע ,יש לאחר מכן לשטוף ולמלא מדי  72,000ק"מ או
 1,800שעות עבודת מנוע.
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הפעלה ממושכת בנסיעה מהירה כשהרכב במשקל המרבי המותר
)הפעלת הרכב כשהוא נושא מטען במשקל המטען המרבי המותר(
טפל לפי הצורך.

החלף שמן מנוע ומסנן שמן כמצוין במרכז ההודעות ,ובצע את
הפעולות המפורטות בטבלת הטיפולים התקופתיים.

כל  24,000ק"מ,
שישה חודשים600 ,

החלף את מסנן הדלק המותקן על המנוע ואת מסנן הדלק
המותקן על השלדה.

כל  48,000ק"מ

אם משתמשים במסבים לא אטומים ,החלף את משחת הסיכה
של המסבים ואת האטמים של הגלגלים הקדמיים )בכלי רכב בעלי
הינע -2גלגלים(

כל  48,000ק"מ או
 1,200שעות עבודת
מנוע

בדוק את הריכוז של נוזל הקירור )הגנה מפני קפיאה( וריכוז
התוסף )מניעת שיתוך( במערכת הקירור של המנוע ובמערכת
הקירור המשנית .במידת הצורך הוסף תוסף לנוזל הקירור.

כל  96,000ק"מ או
 2,400שעות עבודת
מנוע

שטוף את מערכת הקירור של המנוע ומלא בה נוזל קירור חדש.
אין להוסיף תוסף לנוזל הקירור.

שעות עבודת מנוע

הערה :כשמוסיפים תוסף לנוזל הקירור ,אין לחרוג מהכמות המרבית הנקובה של  1.4ליטר למנוע
ו 473-מ"ל למערכת הקירור המשנית .הפעלת המנוע עם כמות רבה מדי של תוסף לנוזל הקירור
עלולה להוביל להתחממות יתר ולגרום למנוע נזק חמור ובלתי הפיך.
הערה :לאחר הפעם הראשונה שבה שוטפים את מערכת הקירור וממלאים בה נוזל חדש,
ב 96,000-ק"מ או  2,400שעות עבודת מנוע ,יש לאחר מכן לשטוף ולמלא מדי  72,000ק"מ או
 1,800שעות עבודת מנוע.
הפעלה ממושכת בטמפרטורה חיצונית נמוכה מ -23°C-או גבוהה
טפל לפי הצורך.

מ38°C-

החלף שמן מנוע ומסנן שמן כמצוין במרכז ההודעות ,ובצע את
הפעולות המפורטות בטבלת הטיפולים התקופתיים.

כל  24,000ק"מ ,שישה החלף את מסנן הדלק המותקן על המנוע ואת מסנן הדלק
המותקן על השלדה.
חודשים 600 ,שעות
עבודת מנוע או כמצוין
במרכז ההודעות
כל  48,000ק"מ

אם משתמשים במסבים לא אטומים ,החלף את משחת הסיכה
של המסבים ואת האטמים של הגלגלים הקדמיים )בכלי רכב בעלי
הינע -2גלגלים(
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הפעלת הרכב בתנאי אבק כבד או בתנאים חוליים
)כמו למשל בדרכים לא סלולות או מאובקות(
כל  12,000ק"מ

בצע סבב גלגלים* ,בדוק את שחיקת הצמיגים ומדוד את עובי
המדרך.
בדוק את הרפידות והרוטורים של הבלמים.
בדוק את מחוון השירות של מסנן האוויר .במידת הצורך החלף את
קרב הסינון.
בדוק את המפרקים הכדוריים ומוטות הקישור של ההגה והמתלים.
ישם משחת סיכה בפטמות הסיכה.

כל  12,000ק"מ,
שישה חודשים או 300

שעות עבודת מנוע

החלף שמן מנוע ומסנן**.
בדוק את המפרקים האוניברסליים )"צלבים"( וסוך אותם במשחת
סיכה.

כל  24,000ק"מ ,שישה החלף את מסנן הדלק המותקן על המנוע ואת מסנן הדלק
המותקן על השלדה.
חודשים 600 ,שעות
עבודת מנוע או כמצוין
במרכז ההודעות
כל  48,000ק"מ

החלף את קרב הספוג של מסנן יניקת האוויר.
אם משתמשים במסבים לא אטומים ,החלף את משחת הסיכה
של המסבים ואת האטמים של הגלגלים הקדמיים )בכלי רכב בעלי
הינע -2גלגלים(

*בכלי רכב עם גלגלים אחוריים כפולים יש לבצע סבב גלגלים בין הגלגלים הקדמיים במועד
הנקוב .סבב גלגלים בין הגלגלים האחוריים יש לבצע רק אם מבחינים בבלאי חריג.
*לאחר שמחליפים שמן מנוע ומסנן שמן יש לאפס את מערכת ™.Intelligent Oil Life Monitor
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נסיעת שטח
טפל לפי הצורך.

בדוק את הנקבים בכל ענף של צינורות הקצה הכפולים של
מערכת הפליטה ואת הנקבים מתחת למגן הסמוך לחלק הפנימי
של הגלגל האחורי-ימני וודא שהם נקיים ושהם לא נסתמו בלכלוך
או בחומרים זרים .לפרטים נוספים עיין בפרק "טיפוח הרכב"
שבספר הנהג.
בדוק את המפרקים הכדוריים והמוטות של ההגה והמתלים .ישם
משחת סיכה בפטמות הסיכה.

כל  12,000ק"מ,
שישה חודשים או 300

שעות עבודת מנוע

בצע סבב גלגלים* ,בדוק את שחיקת הצמיגים ומדוד את עומק
הסוליה.
בדוק את הרפידות והרוטורים של הבלמים.
בדוק את מחוון השירות של מסנן האוויר .במידת הצורך החלף את
קרב הסינון.

כל  12,000ק"מ או 300

שעות עבודת מנוע

החלף שמן מנוע ומסנן**.

כל  24,000ק"מ ,שישה החלף את מסנן הדלק המותקן על המנוע ואת מסנן הדלק
המותקן על השלדה.
חודשים 600 ,שעות
עבודת מנוע או כמצוין
במרכז ההודעות
כל  48,000ק"מ

החלף את קרב הספוג של מסנן יניקת האוויר.
אם משתמשים במסבים לא אטומים ,החלף את משחת הסיכה
של המסבים ואת האטמים של הגלגלים הקדמיים )בכלי רכב בעלי
הינע -2גלגלים(

כל  80,000ק"מ

החלף את נוזל הסרן האחורי )בכלי רכב עם סרן אחורי  Danaבלבד
 חלק מדגמי  F-350וכל דגמי  F-450ו.(F-550-החלף את נוזל תיבת ההעברה) .בכלי רכב בעלי הינע -4גלגלים(
בדוק את נוזל הסרן הקדמי) .בכלי רכב בעלי הינע -4גלגלים(

*בכלי רכב עם גלגלים אחוריים כפולים יש לבצע סבב גלגלים בין הגלגלים הקדמיים במועד
הנקוב .סבב גלגלים בין הגלגלים האחוריים יש לבצע רק אם מבחינים בבלאי חריג.
**לאחר שמחליפים שמן מנוע ומסנן שמן יש לאפס את מערכת ™.Intelligent Oil Life Monitor
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טיפולים תקופתיים
שימוש בביו-דיזל ,עד וכולל שיעור של  20%ביו-דיזל )(B20
טפל לפי הצורך.

החלף שמן מנוע ומסנן שמן כמצוין במרכז ההודעות ,ובצע את
הפעולות המפורטות בטבלת הטיפולים התקופתיים.

כל  24,000ק"מ ,שישה החלף את מסנן הדלק המותקן על המנוע ואת מסנן הדלק
המותקן על השלדה.
חודשים 600 ,שעות
עבודת מנוע או כמצוין
במרכז ההודעות
שימוש בדלק שאינו סולר בעל תכולת גופרית אולטרה-נמוכה  -כלי רכב
המופעלים באזורים שבהם סולר בעל תכולת גופרית אולטרה-נמוכה אינו נדרש או
אינו זמין
כל  4,000ק"מ או
שלושה חודשים )אם
משתמשים בסולר
בעל תכולת גופרית
גבוהה של יותר
מ(500 ppm-

החלף שמן מנוע ומסנן שמן.

כל  8,000ק"מ או
שישה חודשים )אם
משתמשים בסולר
בעל תכולת גופרית
גבוהה של פחות
מ(500 ppm-

החלף שמן מנוע ומסנן שמן.

 ,WSL-M2C192-Aמק"ט  ,F1TZ-19580-Bאו
שווה-ערך .הוסף תכשיר מקטין חיכוך XL-3
) (EST-M2C118-Aאו שווה ערך לצורך מילוי
מלא מחדש של סרנים אחוריים Traction-
 .Lokראה קיבולות ומפרטים )עמוד .(398

חריגות
טיפול בסרני הרכב ובתיבת ההעברה
החלף את נוזל הסרן בכל מקרה בו הסרן
כוסה במים.
הסיכה של סרנים אחוריים ויחידות מפרש
כוח בעלות נוזל סינתטי ומשאיות קלות
המצוידות בסרנים שתוכננו על-ידי פורד היא
לאורך כל חיי השימוש; אין לבדוק או להחליף
נוזלים אלא אם יש חשד לנזילה ,נדרש שירות
או המכלול כוסה במים .במהלך פרקי זמן
ממושכים של גרירת גרור כשהטמפרטורות
החיצוניות מעל  21°Cומצערת פתוחה
לגמרי לפרקי זמן ארוכים מעל  72קמ"ש ,יש
להחליף נוזל שאינו סינתטי של הסרן האחורי
מדי  3,000מייל ) 4,800ק"מ( או מדי שלושה
חודשים ,המוקדם מביניהם .ניתן להתעלם
ממרווח טיפול זה אם הסרן מולא בנוזל
סרנים סינתטי  75W140העומד במפרט פורד
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טיפולים תקופתיים
מסנן חלקיקים למנועי דיזל )(DPF

טיפול נוסף בסרני הרכב עבור כלי רכב עם
גלגלים אחוריים כפולים

יש להסיר את המסנן לצורך ניקוי האפר
מדי  120,000מייל ) 192,000ק"מ( ומעלה
)המרחק הממשי עשוי להשתנות במידה
רבה בהתאם לתנאי ההפעלה של המנוע
והרכב( ולהחליף אותו בחלק חדש או
משוקם )נקי מאפר( .ייתכן שיהיה צורך
להחליף את המסנן מדי  250,000מייל
) 400,000ק"מ( בהתאם לתנאי ההפעלה של
המנוע והרכב .בשני המקרים ,מערכת בקרת
המנוע תפעיל נורית שירות )סמל מפתח
ברגים( כדי להודיע כי עליך להביא את הרכב
למרכז שירות לצורך שירות .אם יהיו בעיות
כלשהן בממיר הקטליטי או במערכת מסנן
החלקיקים ,מערכת בקרת המנוע תפעיל
נורית שירות )סמל מפתח ברגים או מנוע(
כדי להודיע לך כי עליך להביא את הרכב
למרכז שירות לצורך שירות.

החלף נוזל סרן אחורי מדי  160,000ק"מ
בתנאי נסיעה רגילים בכל היישומים
המסחריים .בעת הפעלת הרכב קרוב
למשקל הרכב הכולל המרבי או במשקל
זה ,החלף את נוזל הסרן האחורי מדי 80,000
ק"מ .בנוסף ,פעל לפי טיפולי  80,000ק"מ
בעת הפעלת הרכב תחת תנאי הפעלה
מיוחדים ,כאשר צוין.
מרווחי החלפת שמן באקלים חם
לכלי רכב המופעלים במזרח התיכון ,צפון
אפריקה ,אזור התת-סהרה או מקומות בעלי
אקלימים דומים המופעלים בשמן באיכות
 SMאו  SNהמאושר למנועי בנזין על-ידי מכון
הנפט האמריקאי )) (APIסימן אישור( ,מרווח
החלפת השמן הרגיל הוא  5,000ק"מ.
אם אין שמן  SMאו  SNבעלי אישור  ,APIיש
להחליף את השמן מדי  1,800מייל )3,000
ק"מ(.
החלפת קרב סינון של מסנן האוויר של
המנוע ומסנן אוויר של תא הנוסעים
אורך חיי השירות של קרב הסינון של מסנן
האוויר של המנוע ומסנן האוויר של תא
הנוסעים תלוי בחשיפה לאבק ולתנאים
מאובקים .כלי רכב המופעלים בתנאים אלה
מחייבים בדיקה והחלפה תדירים של מסנן
האוויר של המנוע ומסנן האוויר של תא
הנוסעים.
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נספחים
הסכמי הרישיון למשתמש
הסופי

תיאור של זכויות ומגבלות נוספות:
•

הסכם רישיון למשתמש קצה
) (EULAבתוכנת רכב
•

•

אתה )”אתה" או ”שלך" לפי הישים(
רכשת רכב המצויד בהתקנים שונים,
ובכלל זה  ® SYNCומודולי בקרה שונים,
)"התקנים"( שכוללים תוכנה ברישיון או
בבעלות  Ford Motor Companyושותפיה
.("FORD
MOTOR
)"COMPANY
התכנות הנוספות והמערכות שמקורן
ב FORD MOTOR COMPANY-כמו גם
המדיה ,החומרים המודפסים והתיעוד
המקוון או האלקטרוני השייכים אליהן
)"תכנת  ("FORDמוגנים על-ידי חוקי
קניין רוחני ואמנות קניין רוחני בינלאומיים.
התכנה נמסרת ברישיון ואינה נמכרת .כל
הזכויות שמורות.
התוכנה עשויה להתממשק ו/או ליצור
תקשורת ,או עשויה לעבור שדרוג כדי
להתממשק ו/או ליצור תקשורת עם
תוכנות נוספות ו/או מערכות אחרות
שמספקת .FORD MOTOR COMPANY

•

•

אם אינך מסכים לתנאי הסכם
הרישיון למשתמש הסופי ,אל
תשתמש בהתקן או תעתיק את
התוכנה .כל שימוש בתוכנה ,כולל,
מבלי להיות מוגבל לכך ,שימוש
בהתקן ,יהווה הסכמה מצדך להסכם
רישיון זה )או לאישור הסכמה
קודמת כלשהי(.
הענקת רישיון תכנה :הסכם הרישיון
למשתמש הקצה מעניק לך את הרישיון
הבא:
•

מותר לך להשתמש בתוכנה כפי שהיא
מותקנת בהתקן וכפי שהיא מתממשקת
עם מערכות ו/או שירותים המסופקים
על ידי  FORD MOTOR COMPANYאו
תוכנת צד שלישי וספקי שירותים.
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זיהוי דיבור :אם התוכנה כוללת
רכיב)י( זיהוי דיבור ,עליך להבין כי זיהוי
הדיבור הוא תהליך סטטיסטי ביסודו
וכי שגיאות הזיהוי הן חלק בלתי-נמנע
של התהליך .על FORD MOTOR
 COMPANYאו ספקיה לא תחול כל
חבות לנזקים כלשהם שעלולים להיגרם
כתוצאה משגיאות בתהליך זיהוי הדיבור.
באחריותך לעקוב אחר כל תפקודי
זיהוי הדיבור הכלולים במערכת ולטפל
בשגיאות כלשהן.
מגבלות על הנדסה הפוכה ,הידור
לאחור ואסמבלי לאחור :אסור לך
להפיץ את התוכנה ,להעתיק אותה,
לבצע שינויים בה או ליצור עבודות
נגזרות המבוססות על התוכנה ,לבד
ורק במידה בה פעילות זו מותרת על-
פי החוק הישים ללא קשר למגבלה זו
או במידה שבה הדבר מותר על פי תנאי
הרישוי המסדירים שימוש ברכיבים בעלי
קוד פתוח ונכללים בתוכנה זו.
מגבלות על הפצה ,העתקה ,שינוי
ויצירת עבודות נגזרות :אסור לך
להפיץ את התוכנה ,להעתיק אותה,
לבצע שינויים בה או ליצור עבודות
נגזרות המבוססות על התוכנה ,לבד
ורק במידה בה פעילות זו מותרת על-
פי החוק הישים ללא קשר למגבלה זו
או במידה שבה הדבר מותר על פי תנאי
הרישוי המסדירים שימוש ברכיבים בעלי
קוד פתוח ונכללים בתוכנה זו.

נספחים
•

•

•

•

הסכם רישיון למשתמש קצה יחיד:
תיעוד המשתמש הסופי של ההתקן
והמערכות והשירותים הקשורים עשוי
להכיל מספר הסכמי רישיון למשתמש
סופי ,כגון תרגומים שונים ו/או גרסאות
מדיה שונות )לדוגמה ,בתיעוד למשתמש
ובתוכנה( .אפילו אם תקבל מספר
הסכמי רישיון למשתמש הסופי ,אתה
מקבל רישיון רק לעותק אחד ) (1של
התוכנה.
העברת התוכנה :אתה רשאי להעביר
לצמיתות את זכויותיך לפי הסכם רישיון
זה למשתמש הסופי רק כחלק מן
המכירה או ההעברה של ההתקן ,בתנאי
שלא תשמור ברשותך כל עותק ,תעביר
את כל התוכנה )כולל כל חלקי הרכיבים,
המדיה והחומרים המודפסים ,שדרוגים
כלשהם ,ואם ישים ,גם מסמכי מקוריות(
והמקבל מסכים לתנאי הסכם הרישיון
למשתמש הסופי .אם התוכנה היא
שדרוג ,כל העברה חייבת לכלול את כל
הגרסאות הקודמות של התוכנה.
סיום :ללא כל ויתור על זכויות אחרות
כלשהן FORD MOTOR COMPANY ,או
 MSרשאיות לסיים את הסכם הרישיון
למשתמש הקצה אם לא תעמוד
בתנאים ובהתניות של ההסכם.
רכיבי שירותים מבוססי-אינטרנט:
התוכנה עשויה לכלול רכיבים המאפשרים
ומסייעים לשירותים מסוימים מבוססי-
אינטרנט .אתה מכיר ומסכים כי FORD
 ,MOTOR COMPANYחברות צד שלישי
וספקי שירותים ,הגורמים המשויכים
אליהם ו/או הסוכנים הקשורים אליהם
רשאים לבדוק באופן אוטומטי את
גרסת התוכנה ו/או הרכיבים בהם אתה
משתמש ועשויים לספק שדרוגים
או תוספות לתוכנה שעשויים להיות
מועברים באופן אוטומטי להתקן.

•

תוכנה/שירותים

נוספים:

התוכנה

עשויה להרשות לMOTOR-
 ,COMPANYחברות צד שלישי וספקי

FORD

שירותים ,הגורמים המשויכים אליהם ו/
או הסוכנים הקשורים אליהם לספק או
להכין עדכוני תוכנה ,תוספות ,רכיבים
תוספים או רכיבי שירותים מבוססי-
אינטרנט של התוכנה לאחר התאריך בו
קיבלת את העותק המקורי של התוכנה
)"רכיבים תוספים" (.עדכוני תוכנה
עשויים להיות כרוכים בחיובים נוספים
של ספק השירות הסלולרי .אם FORD
 ,MOTOR COMPANYחברות צד שלישי
וספקי שירותים מספקים או מכינים
עבורך רכיבים תוספים ולא יסופקו תנאי
הסכם רישיון למשתמש הסופי נוספים
יחד עם הרכיבים התוספים ,אזי יחולו
עליהם תנאי הסכם רישיון זה למשתמש
הסופי,FORD MOTOR COMPANY .
שותפיה ו/או הגורמים המשויכים אליהם
ו/או הסוכנים הקשורים אליהם שומרים
לעצמם את הזכות להפסיק ללא כל
חבות כל שירות מבוסס-אינטרנט
המסופק לך או הזמין לך באמצעות
השימוש בתוכנה.
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נספחים
זכויות קניין רוחני :כל זכויות הקניין
וזכויות הקניין הרוחני בתוכנה )כולל ,מבלי
להיות מוגבל לכך ,תמונות ,תצלומים,
הנפשות ,וידיאו ,שמע ,מוזיקה ,טקסט
ויישומונים המשולבים בתוכנה( ,בחומרים
המודפסים הנלווים ובכל עותק של התוכנה
שייכות ל,FORD MOTOR COMPANY-
חברות צד שלישי ,הגורמים המשויכים
אליה או ספקי שירותים .התכנה נמסרת
ברישיון ואינה נמכרת .אסור לך להעתיק
את החומרים המודפסים הנלווים לתוכנה.
כל זכויות הקניין וזכויות הקניין הרוחני
בתוכן שאליו ניתן לגשת באמצעות התוכנה
נמצאות בבעלות בעלי התוכן המתאימים,
וייתכן שהן מוגנות בחוקים ובאמנות
בינלאומיים העוסקים בזכויות יוצרים או
זכויות קניין רוחני אחרות .הסכם הרישיון
למשתמש הסופי אינו מעניק לך הרשאה
לשימוש בתוכן כזה .כל הזכויות שלא הוענקו
באופן מפורש לפי הסכם הרישיון למשתמש
הסופי נשמרות בידי FORD MOTOR
 ,COMPANYחברות צד שלישי ,הגורמים
המשויכים אליהם וספקי שירותים .השימוש
בשירותים מקוונים כלשהם שניתנים
לגישה באמצעות התוכנה עשוי להיות מוגן
בתנאי שימוש מתאימים הקשורים לשירות
הספציפי .אם התוכנה מכילה תיעוד,
המסופק באופן דיגיטלי בלבד ,אתה רשאי
להדפיס לעצמך עותק אחד של התיעוד
האלקטרוני.

• קישורים לאתרי צד-שלישי :התוכנה
עשויה לספק לך יכולת לקישור לאתרי
צד שלישי .אתרי צד שלישי אינם נמצאים
בשליטת ,FORD MOTOR COMPANY
הגורמים המשויכים אליה ו/או הסוכנים
הקשורים אליהFORD MOTOR .
 ,COMPANYהגורמים המשויכים אליה
ו/או הסוכנים הקשורים אליה לא תהיה
אחראים ) (1לתוכן של אתר צד שלישי
כלשהו ,לקישור כלשהו הנמצא באתר
צד שלישי ,או לשינויים ושדרוגים באתר
צד שלישי ,או ) (2לשידורי אינטרנט
או לצורה אחרת כלשהי של שידור
המתקבל מאתר צד שלישי כלשהו.
אם התוכנה מספקת קישורים לאתרי
צד שלישי ,קישורים אלה מסופקים לך
כנוחות בלבד ,ועצם הכללת הקישורים
אינה מעידה על מתן של אישור כלשהו
לאתר צד שלישי מטעם FORD MOTOR
 ,COMPANYהגורמים המשויכים אליה
ו/או הסוכנים הקשורים אליה.
• החובה לנהיגה זהירה :אתה מצהיר
בזאת שאתה מודע לחובתך לנהוג
בזהירות ולהקדיש את תשומת לבך
לנעשה בכביש .אתה מצהיר בזאת
שאתה תקרא את הוראות ההפעלה של
ההתקן ותציית להן ,במיוחד בכל הקשור
לבטיחות ,וכן שתקבל על עצמך כל סיכון
הקשור לשימוש בהתקן.
מדיית שדרוג ושיקום :אם התוכנה
FORD
MOTOR
מסופקת על-ידי
 COMPANYבנפרד מההתקן במדיה כגון
שבב  ,ROMתקליטור  CDאו דרך הורדה
מהאינטרנט או אמצעי אחר ,והיא מסומנת
בתווית ""For Upgrade Purposes Only
)למטרות שדרוג בלבד( או "For Recovery
") Purposes Onlyלמטרות שיקום בלבד(,
תהיה רשאי להתקין עותק אחד ) (1של
התוכנה בהתקן כעותק תחליפי לתוכנה
הקיימת ,ותשתמש בו בהתאם להוראות
הסכם הרישיון למשתמש הסופי ,כולל כל
תנאי הסכם רישיון הנלווים לשדרוג התוכנה.

מגבלות ייצוא :אתה מכיר בכך שהתוכנה
כפופה למגבלות הייצוא של ארה"ב והאיחוד
האירופי .אתה מסכים לעמוד בכל החוקים
הבינלאומיים והלאומיים הישימים החלים
על התוכנה ,כולל תקנות מנהל הייצוא של
ארה"ב ,כמו גם מגבלות משתמש סופי,
שימוש סופי ויעדים הנקבעים על ידי ממשל
ארה"ב וממשלות אחרות .למידע נוסף:
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נספחים
הפעלה כללית

סימנים מסחריים :הסכם הרישיון
למשתמש הקצה אינו מעניק לך כל זכויות
הנוגעות לסימני מסחר או סימני שירות של
 ,FORD MOTOR COMPANYחברות צד
שלישי ,הגורמים המשויכים אליהם וספקי
שירותים.

בקרה בפקודות קוליות :ניתן לבצע
פעולות במערכת ® SYNCבאמצעות
פקודות קוליות בלבד .שימוש בפקודות
קוליות במהלך הנהיגה מאפשר לך להפעיל
את המערכת מבלי להסיר את הידיים
מההגה.

תמיכת מוצרים :לקבלת תמיכת מוצרים,

עיין בהוראות FORD MOTOR COMPANY

צפייה ממושכת במסך :בזמן נהיגה ,אל
תיגש לאף תפקוד הדורש ממך צפייה ארוכה
במסך .עצור את הרכב במקום בטוח ובאופן
חוקי לפני הגישה לתפקוד מערכת הדורש
הקדשת תשומת לב ממושכת .אפילו סריקה
קצרה ואקראית של המסך עלולה להסיח
את דעתך ממשימת הנהיגה בפרק זמן
קריטי.

המסופקות בתיעוד ההתקן ,כגון ספר הנהג.

אם יהיו לך שאלות כלשהן בנוגע להסכם
הרישיון למשתמש הסופי ,או אם תרצה
ליצור קשר עם FORD MOTOR COMPANY
מכל סיבה אחרת ,השתמש בכתובת
המסופקת בתיעוד ההתקן.

אין חבות לנזקים מסוימים :לבד מכפי
שנאסר על-פי חוק,
 ,COMPANYספקי תוכנה או שירותים
מצד שלישי ,והחברות המשויכות
אליהם לא יישאו בחבות כלשהי עבור
נזקים עקיפים ,מיוחדים ,תוצאתיים או
נלווים הנובעים או הקשורים לשימוש
או לביצועים של התוכנה .מגבלה זו
תחול גם אם סעד כלשהו לא ימלא
את מטרתו .אין כל אחריות אחרת לבד
מהאחריות שהוענקה במפורש לרכב
החדש שלך.

הגדרת עצמת הקול :אל תגביר את עצמת
הקול באופן מוגזם .שמור את עצמת הקול
ברמה שתאפשר לך לשמוע רעשי תנועה
ואותות חירום במהלך הנהיגה .נהיגה ללא
שמיעת רעשים ואותות אלה עלולה לגרום
לתאונה.

FORD MOTOR

שימוש בפונקציות זיהוי דיבור :זיהוי דיבור
הוא תהליך סטטיסטי ביסודו ושגיאות הן
חלק בלתי-נמנע ממנו .באחריותך לעקוב
אחר כל תפקודי זיהוי הדיבור הכלולים
במערכת ולטפל בשגיאות כלשהן.
מאפייני ניווט :כל מאפייני הניווט הכלולים
במערכת נועדו לספק הנחיות ניווט פנייה-
אחר-פנייה ,לצורך הגעה אל היעד הרצוי.
הקפד לוודא שכל האנשים המשתמשים
במערכת זו יקראו בעיון את מידע הבטיחות
וההנחיות ,ויישמו אותם.

מידע בטיחות חשוב לרכב עם ®- SYNC
קרא ופעל על פי ההנחיות:
•

לפני השימוש במערכת ®,SYNC
קרא את כל ההוראות ומידע הבטיחות
המסופקים במדריך למשתמש הסופי
)"המדריך למשתמש"( ופעל לפיהם.
פעולה שלא לפי האזהרות המופיעות
במדריך למשתמש זה עלולה לגרום
לתאונה או לתוצאות חמורות אחרות.

סכנת הסחת דעת :מאפייני הניווט עשויים
לחייב גם פעולות ידניות )מלבד ההנחיות
הקוליות( .כל ניסיון לבצע פעולות מסוג זה
או להכניס נתונים במהלך הנהיגה עלול
להסיח את דעתך מן הנהיגה ולגרום לתאונה
או להשלכות חמורות אחרות .לפני ביצוע כל
פעולה מסוג זה ,עצור והחנה את המכונית
באופן בטיחותי ,בהתאם לדרישות החוק
ותקנות התעבורה.
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נספחים
תחומי האחריות וקבלת האחריות לסיכונים
המוטלים עליך

הנח תמיד לשיקול דעתך להכריע :כל
מאפייני הניווט הם עזר נהיגה בלבד .בסס
את החלטות הנהיגה שלך על התנאים
המקומיים בפועל ועל תקנות התעבורה
המחייבות .אף מאפיין או מערכת עזר
אינם תחליף לשיקול דעתך .אין להתייחס
אל הנחיות נסיעה ובחירת מסלול כלשהן
של מערכת זו כתחליף לתקנות התעבורה
המקומיות ,לשיקול דעתך או לנהלי הנהיגה
הבטיחותית המוכרים לך.

•

בטיחות מסלול :אל תפעל בהתאם
להנחיות המערכת אם כתוצאה מכך תיאלץ
לבצע תמרון בלתי בטיחותי או לא חוקי ,אם
תיקלע עקב כך למצב בלתי בטיחותי ,או אם
תופנה לאזור שלדעתך אינו בטיחותי .הנהג
הוא האחראי הבלעדי לתפעול הבטיחותי
של המכונית ,ולכן עליך לשקול תמיד האם
נסיעה בהתאם להנחיות היא בטיחותית.
פוטנציאל לאי-דיוקים של המפות:
המפות שמערכת זו משתמשת בהן עלולות
להיות לא מדויקות בגלל שינויים בכבישים,
שינויים בתנועה או שינויים בתנאי הנסיעה.
הקפד תמיד לפעול בשיקול דעת ובאופן
הגיוני בעת הנסיעה בהתאם להנחיות הניווט
של המערכת.
שירותי חירום :אל תסתמך על מאפייני
ניווט כלשהם של המערכת במצבי חירום,
בהם עליך להגיע לאתר המספק שירותי
חירום .התייעץ ברשויות המקומיות או
במפעיל שירותי החירום של המקום .סביר
להניח שבסיסי הנתונים של מפות הניווט
הכלולים במערכת לא יכילו תמיד את
כל המידע הרצוי ביחס לתחנות משטרה,
תחנות כיבוי אש ,בתי חולים ,מרפאות וכד'.
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אתה מסכים ומתחייב לכל אחד מבין
הבאים) :א( שימוש כלשהו בתוכנה בעת
הנהיגה ברכב או בכלי רכב אחר תוך
הפרה של החוק הישים או נהיגה בדרך
שאינה בטוחה מהווים סיכון משמעותי
להיסח דעת בנהיגה ואין לנסות לעשות
זאת במצב כלשהו; )ב( השימוש בתוכנה
בעצמות קול גבוהות מהווה סיכון
משמעותי לנזק לשמיעה ואין לנסות
לעשות זאת במצב כלשהו; )ג( ייתכן
שהתוכנה לא תהיה תואמת לגרסאות
חדשות או שונות של מערכת הפעלה,
תוכנה מצד שלישי ,או שירותים מצד
שלישי ,וייתכן שהתוכנה תגרום לכשל
קריטי במערכת הפעלה ,בתוכנה מצד
שלישי ,או בשירותים מצד שלישי) .ד( כל
שירות צד שלישי אליו ניגשת התוכנה
או כל תכנית צד שלישי בה משתמשת
התוכנה ) (1עלולים לגרום לעלות נוספת
בגין גישה (2) ,עלולים שלא לפעול
כיאות ,או בצורה שאינה מופרעת ,או
ללא שגיאות (3) ,עשויים לשנות מבני
הזרמה או להפסיק פעולה (4) ,עשוי
להכיל תוכן למבוגרים ,גס או פוגעני;
ו (5)-עשוי להכיל מידע לא מדויק ,שגוי
או מטעה על התנועה ,מזג האוויר,
נתונים פיננסיים או בטיחות או תוכן
אחר; וגם )ה( השימוש בתוכנה עלול
ליצור חיובים אצל ספק שירות האלחוט/
הסלולר ) ,(WSPוכל מחשבוני נתונים
או דקות שעשויים להיכלל בתוכנה הם
לצורכי מידע בלבד ,והם אינם מכוסים
באחריות בדרך כלשהי ואין להישען
עליהם בדרך כלשהי.
בעת השימוש בתוכנה ,אתה מסכים
להיות אחראי ואתה מקבל על עצמך את
כל הסיכון לפריטים המפורטים בסעיפים
)א( – )ה( לעיל.

נספחים
חוק ,מקום שיפוט ואזור שיפוט ישימים

הצהרת הסרת אחריות

•

אתה מצהיר בזאת כי השימוש בהתקנים
ובתוכנה הוא על אחריותך הבלעדית וכי
כל הסיכון לכל הקשור לאיכות ,ביצועים,
תאימות ,דיוק ומאמץ משביעי רצון הוא
שלך .עד להיקף המרבי המותר לפי החוק
הישים ,התוכנה וכל תוכנת צד שלישי או
שירות צד שלישי מסופקים "כמות שהם"
ו"כמות שהם זמינים" ,עם כל התקלות
וללא אחריות מסוג כלשהו ,וFORD-
 MOTOR COMPANYמסירה מעצמה את
כל תחומי האחריות והתנאים בכל הנוגע
לתוכנה ,לתוכנת צד שלישי ולשירותים
צד שלישי ,בין אם זה מבחינת החוק,
מפורשת או מכללא ,כולל ,אך לא מוגבל
אל ,האחריות ו/או התנאים מכללא של
סחירות ,או איכות משביעת רצון ,של
התאמה למטרה כלשהי ,של דיוק ,של
הנאה שקטה ,ואי-הפרה של זכויות צד
שלישי FORD MOTOR COMPANY .אינה
מעניקה כל אחריות )א( כנגד הפרעות
להנאה שלך שגורמות התוכנה ,תוכנת
צד שלישי או שירותי צד שלישי) ,ב( כי
התוכנה ,תוכנת צד שלישי או שירותי
צד שלישי יעמדו בכל הדרישות שלך) ,ג(
כי הפעלת התוכנה ,תוכנת צד שלישי
או שירותי צד שלישי יהיו ללא הפרעות
או חופשיים משגיאות) ,ד( או כי יתוקנו
פגמים בתוכנה ,בתוכנת צד שלישי
או בשירותי צד שלישי .מידע או ייעוץ
בעל-פה או בכתב כלשהם שיספקו
 FORD MOTOR COMPANYאו הנציגים
המורשים שלה אינם יוצרים אחריות .אם
יהיו תקלות בתוכנה ,בתוכנת צד שלישי
או בשירותי צד שלישי ,אתה מקבל על
עצמך את כל העלות של כל השירות,
הטיפולים ,והתיקונים הנדרשים .תחומי
שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה
של אחריות מכללא או הגבלה על זכויות
חוקיות ישימות של צרכן ,כך שכתב
הוויתור לעיל עשוי שלא לחול עליך
במלואו .האחריות היחידה שמספקת
 FORD MOTOR COMPANYמופיעה במידע
האחריות הנכללת בספר הנהג שלך.
במידה בה קיימת סתירה בין התנאים
בסעיף זה לבין חוברת האחריות ,המופיע
בחוברת האחריות הוא הקובע.
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הסכם רישיון למשתמש הסופי והשימוש
בתוכנה כפופים לחוקי מדינת מישיגן.
השימוש שלך בתוכנה עשוי להיות כפוף
לחוקים ותקנות מקומיים ,מדינתיים,
ארציים או בינלאומיים אחרים .כל
הידיינות הנובעת מהסכם הרישיון
למשתמש הסופי ,או הקשורה אליו,
צריכה להיות מובאת באופן בלעדי בפני
בית משפט של מדינת מישיגן הנמצא
במחוז ויין ) (Wayne Countyאו בפני בית
המשפט המחוזי של ארה"ב של המחוז
המזרחי של מישיגן )Eastern District
 .(of Michiganאתה מסכים בזאת
להיות כפוף לאזור השיפוט האישי של
בית משפט של מדינת מישיגן הנמצא
במחוז ויין ) (Wayne Countyאו בפני בית
המשפט המחוזי של ארה"ב של המחוז
המזרחי של מישיגן )Eastern District
 (of Michiganבכל מחלוקת הנובעת
מהסכם הרישיון למשתמש הסופי או
קשורה אליו.

נספחים
קיבוצית( על כל המחלוקות בבית משפט
לפני שופט או חבר מושבעים .במקום זאת,
כל המחלוקות ייפתרו לפני בורר ניטרלי,
שהחלטתו תהיה סופית לבד מהזכות
המוגבלת לערעור לפי חוק הבוררות הפדרלי
) .(Federal Arbitration Actכל בית משפט בעל
זכות שיפוט על הצדדים רשאי לאכוף את
פסיקת הבורר.

בוררות מחייבת וכתב ויתור על תביעה
קיבוצית
)א( תחולה .סעיף זה חל על כל מחלוקת
אך אינו כולל מחלוקת הקשורה להפרת
זכויות יוצרים ,או לאכיפה או לתקפות
של זכויות הקניין הרוחני שלך ,של FORD
 MOTOR COMPANYאו של כל בעל רישיון
כלשהו של .FORD MOTOR COMPANY
מחלוקת משמעה כל מחלוקת ,פעולה
או חילוקי דעות בינך לבין FORD MOTOR
 ,COMPANYלבד מההחרגות המפורטות
לעיל ,בכל הנוגע לתוכנה )כולל מחירה(
או הסכם הרישיון למשתמש הסופי ,בין
אם מדובר בחוזה ,אחריות ,עוולה ,דין ,צו,
תקנה או כל בסיס משפטי או טענה שבצדק
אחרים.

)ה( כתב ויתור על תביעה קיבוצית .כל
ההליכים לפתור או להידיין במחלוקת כלשהי
בפורום כלשהו ינוהלו באופן בלעדי באופן
אישי .אתה או FORD MOTOR COMPANY
לא תפעלו להפוך את המחלוקת לתביעה
קיבוצית ,או לכל הליך אחר בו אחד הצדדים
פועל או מציע לפעול במעמד ייצוגי .בוררות
או הליך לא ישולבו בפעולה אחרת ללא
הסכמה בכתב מראש של כל הצדדים לכל
הליכי הבוררות או ההליכים המושפעים.

)ב( הודעה על מחלוקת .במקרה של
מחלוקת ,אתה או FORD MOTOR COMPANY
חייבים למסור לצד האחר "הודעה על
מחלוקת" ,שהיא הודעה בכתב של השם,
הכתובת וכל מידע קשר אחר של הצד
שמספק אותה ,העובדות מהן נובעת
המחלוקת ,והסעד המבוקש .אתה וFORD-
 MOTOR COMPANYתנסו לפתור מחלוקת
כלשהי באמצעות משא ומתן בלתי-רשמי
בתוך  60יום מתאריך שליחת ההודעה על
המחלוקת .לאחר  60יום ,אתה או FORD
 MOTOR COMPANYרשאים לפתוח בהליכי
בוררות.

)ו( הליך בוררות .כל הבוררויות ינוהלו על-
ידי AAA) American Arbitration Association
 אגודת הבוררים האמריקאנית( לפי כלליהבוררות המסחרית שלה .אם אתה אדם
פרטי ואתה משתמש בתוכנה בשימוש
אישי או ברכב ,או אם ערך התביעה היא
 75,000דולר ארה"ב או פחות מכך בין אם
אתה אדם פרטי או מהו אופן השימוש שלך
בתוכנה ,יהיו ישימים גם הנהלים המשלימים
לתביעות הקשורות לצרכנים של ה.AAA-
כדי להתחיל בבוררות ,הגש טופס תביעה
לבוררות לפי כללי הבוררות המסחרית של
ה .AAA-אתה רשאי לבקש שימוע טלפוני או
באופן אישי על-פי כללי  .AAAבתביעה בה
מעורב סכום של  10,000דולר ארה"ב ומטה,
כל השימועים יהיו טלפוניים אלא אם הבורר
יחליט כי קיימת סיבה טוב לקיים במקום
זאת שימוע אישי .לקבלת מידע נוסף ,ראה
 adr.orgאו פנה בטלפון אל .1-800-778-7879
אתה מסכים לנהל את הבוררות רק במחוז
המגורים שלך או בזה של מקום העסקים
הראשי של  .FORD MOTOR COMPANYבורר
רשאי להעניק לך פיצויים זהים כאדם פרטי
כפי שיכול לעשות זאת בית משפט .הבורר
רשאי להעניק סעד הצהרתי או עונשי רק לך
כאדם פרטי ,ורק בהיקף הנדרש כדי לענות
על התביעה האישית שלך.

)ג( בית משפט לתביעות קטנות .אתה
גם רשאי להגיש תביעה על כל מחלוקת
בבית משפט לתביעות קטנות במחוז
המגורים שלך או במקום העסקים הראשי
של  ,FORD MOTOR COMPANYאם התביעה
עומדת בכל הדרישות לעמידה בבית משפט
לתביעות קטנות .אתה רשאי להגיש תביעה
לבית משפט לתביעות קטנות בין אם תקיים
משא ומתן בלתי-רשמי ובין אם לאו.
)ד( בוררות מחייבת .אם אתה וFORD-
 MOTOR COMPANYלא תפתרו מחלוקת
כלשהי במשא ומתן בלתי-רשמי או בבית
משפט לתביעות קטנות ,כל המאמצים
לפתור את המחלוקת ינוהלו באופן בלעדי
בבוררות מחייבת .אתה מוותר על הזכות
להגיש תביעה )או להשתתף כחבר בתביעה
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נספחים
ג'( או לבוררות )סעיף ד'( .תקופת השנה
תחל מהתאריך הראשון בו היה ניתן להגיש
תביעה או בקשת בוררות .אם תביעה או
מחלוקת כזו לא יוגשו בתוך שנה אחת ,היא
תתיישן סופית.

)ז( תשלומים ותמריצים של בוררות.
על סכומים של 75,000
ומטהFORD MOTOR .

•  .1מחלוקות
דולר ארה"ב
 COMPANYתשלם לך באופן מידי החזר על
דמי הגשת התביעה ותשלם ל AAA-ואת
דמי הבוררות וההוצאות של הבורר .אם
תדחה את הצעת הפשרה בכתב האחרונה
של  FORD MOTOR COMPANYלפני מינוי
הבורר )ההצעה בכתב האחרונה( ,המחלוקת
תימשך עד להכרעת הבורר )מכאן ואילך
"הפסיקה"( ,והבורר יעניק לך יותר מההצעה
בכתב האחרונהFORD MOTOR COMPANY ,
תציע לך שלושה תמריצים (1) :תשלם לך
את הפסיקה הגדולה יותר או  1,000דולר
ארה"ב; ) (2תשלם לך כפליים מהתשלום
הסביר לעו"ד ,אם קיים; ו (3)-תחזיר לך את
כל ההוצאות )כולל דמי עדות ועלויות של
מומחים( שעורך הדין שלך ישלם לצורך
חקירה ,הכנה וניהול התביעה שלך בבוררות.
הבורר יקבע את הסכומים.

)ט( הפרדה .אם כתב הוויתור על תביעה
קיבוצית )סעיף ה'( יימצא כבלתי חוקי או
כבלתי ניתן לאכיפה בכל הנוגע למחלוקת
כלשהי או לחלקים שלה ,אזי חלק זה של
סעיף ה' לא יחול על חלקים אלה .במקום
זאת ,חלקים אלה יופרדו ויימשכו בבית
משפט ,בעוד החלקים הנותרים ימשיכו
להיות נידונים בבוררות .אם תנאים אחרים
כלשהם של חלק זה בסעיף ה' נמצאים
כבלתי חוקיים או כבלתי ניתנים לאכיפה,
תנאי זה יופרד מיתרת סעיף ה' שתיוותר
בתוקף מלא ככתבו וכלשונו.
הסכמי רישיון למשתמש קצה בתוכנת
ניווט של TeleNav
הקפד לקרוא בעיון תנאים והתניות אלה
לפני תחילת השימוש בתוכנת הניווט של
 .TeleNavמעצם השימוש בתוכנת הניווט של
 TeleNavמשתמע שהנך מקבל עליך תנאים
והתניות אלה .אם אינך מקבל עליך תנאים
והתניות אלה ,אל תקרע את חותם החבילה,
אל תשיק את תכנת הניווט של  TeleNavואל
תעשה בה שימוש בכל אופן אחר שהוא.

•  .2מחלוקות על סכומים של יותר
מ 75,000-דולר ארה"ב .כללי
קובעים את התשלום של דמי הגשת
התביעה והתשלומים של  AAAודמי הבוררות
וההוצאות של הבורר.
AAA

•  .3מחלוקות בסכום כלשהו .בכל
בוררות בה תחלFORD MOTOR COMPANY ,
תדרוש את התשלומים שלה עבור  AAAאו
התשלומים וההוצאות של הבורר ,או את
דמי הגשת התביעה שלך שהיא החזירה,
רק אם הבורר ימצא כי תביעת הבוררות היא
קטנונית או הוגשה מסיבות לא-נאותות .בכל
בוררות בה תחל ,FORD MOTOR COMPANY
היא תשלם את כל דמי ההגשה ,והתשלומים
אל  AAAוהתשלומים וההוצאות של הבורר.
בבוררות כלשהי ,היא לא תבקש ממך את
שכר טרחת עורכי הדין שלה או ההוצאות.
התשלומים וההוצאות לא ייחשבו לצורך
קביעת סכום המחלוקת.

חברת  TeleNavרשאית לשנות הסכם זה
ואת מדיניות הפרטיות בכל עת ,עם הודעה
על כך למשתמשים או בהעדר הודעה כזו.
אתה מצהיר בזאת שאתה מסכים לבקר
מעת לעת באתר האינטרנט http://www.
 telenav.comכדי לעיין בגרסאות התקפות
של הסכם זה ושל מדיניות הפרטיות.

)ח( חובה לציין תביעות או מחלוקות
בתוך שנה אחת .בהיקף המותר על פי
החוק ,כל תביעה או מחלוקת לפי הסכם
הרישיון למשתמש הסופי הזה עליו ישים
סעיף זה חייבות להיות מוגשות בתוך שנה
אחת לבית משפט לתביעות קטנות )סעיף
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נספחים
 .1שימוש בטיחותי ובהתאם להוראות החוק

 .2מידע חשבון

אתה מצהיר בזאת כי ידוע לך שקיים סיכון
של פגיעות גופניות או מוות  -שלך ושל
אחרים  -עקב מתן תשומת לב לתכנת
הניווט של  TeleNavבמצבים המחייבים את
תשומת לבך המלאה ,ולכן אתה מסכים
ומתחייב לפעול כלהלן:

אתה מסכים ומתחייב בזאת) :א( לספק
ל - TeleNav-בעת הרישום של תכנת
 - TeleNavמידע אמתי ,מדויק ,עדכני
ומושלם ביחס אליך ,וכן )ב( להודיע
ל TeleNav-באופן מידי על כל שינוי שהוא
במידע זה ,ולשמור על כך שיהיה אמתי,
מדויק ,עדכני ומושלם.

)א( לציית לכל הוראות החוק ותקנות
התעבורה ,ולנהוג באופן בטיחותי בכל עת;

 .3רישיון תוכנה
בכפוף לעמידתך בתנאים ובהתניות של
הסכם זה TeleNav ,מעניקה לך בזאת רישיון
אישי ,לא בלעדי ,בלתי ניתן להעברה) ,למעט
כפי שהותר להלן במפורש בהקשר להעברה
לצמיתות של רישיון תכנת  ,(TeleNavוללא
זכות להעניק רישיון משנה ,להשתמש
בתכנת ) TeleNavבצורת קוד אובייקטים
בלבד( לצורך גישה ושימוש בתכנת .TeleNav
רישיון זה יסתיים בעקבות כל סיום או תפוגה
של הסכם זה .אתה מסכים ומתחייב בזאת
כי תשתמש בתכנת  TeleNavרק לפעילות
העסקית האישית שלך או למטרות פנאי,
ולא תספק שירותי ניווט מסחריים לגורמים
אחרים כלשהם.

)ב( להפעיל שיקול דעת בכל מהלך נהיגתך.
אל תציית לכל הנחיית מסלול של תכנת
הניווט של  TeleNavאם לדעתך היא מנחה
אותך לבצע תמרון בלתי בטיחותי או לא
חוקי ,גורמת לכך שתיקלע למצב בלתי
בטיחותי ,או מכוונת אותך אל אזור שלדעתך
אינו בטוח לנסיעה;
)ג( אל תכניס יעדים או תטפל באופן אחר
בתכנת הניווט של  TeleNavאלא אם הרכב
נייח ובמצב של חנייה;
)ד( אל תשתמש בתכנת הניווט של TeleNav

למטרות בלתי חוקיות ,בלתי מאושרות,
שלא יועדה להן ,בלתי בטיחותיות ,מסוכנות,
מנוגדות לחוק ,או החורגות מן התנאים
וההתניות של הסכם זה;

 3.1מגבלות הרישיון
אתה מסכים ומתחייב בזאת לא לבצע דבר
כלשהו מבין הבאים) :א( הנדסה לאחור,
הידור לאחור ואסמבלי לאחור ,תרגום ,שינוי
מבני ,שינוי תיכון או כל שינוי באופן אחר
של תכנת  TeleNavאו חלק כלשהו ממנה;
)ב( ניסיון לפענח את קוד המקור ,מבנה
או ספריית השמע של תכנת TeleNav
ללא הסכמה מפורשת לכך  -בכתב  -של
) ;TeleNavג( להסיר מתכנת  ,TeleNavאו
לשנות סימונים מסחריים ,שמות מסחריים,
סימני לוגו ,הודעות זכויות יוצרים או זכויות
פטנט ,או הודעות או סימונים אחרים
של  TeleNavאו של ספקיה; )ד( להפיץ,
להפיק רישיון משנה או להעביר באופן אחר
כלשהו את תכנת  TeleNavלאחרים ,למעט
במסגרת העברה לצמיתות של תכנת
 ;TeleNavאו )ה( להשתמש בתכנת TeleNav
בכל אופן שהוא אשר

)ה( ארגן את כל התקני ה ,GPS-ההתקנים
האלחוטיים והכבלים הנחוצים לשימוש
בתוכנת הניווט של  TeleNavבאופן בטיחותי
ובטוח ברכב ,כך שלא יפריעו לנהיגה ולא
ימנעו הפעלה של התקן בטיחות כלשהו
)כגון כריות האוויר(.
אתה מסכים בזאת כי תשפה ותפטור מכל
אחריות את  TeleNavמכל תביעה בגין
שימוש מסוכן או בלתי נאות אחר בתכנת
 TeleNavבכל רכב בתנועה ,כולל עקב אי
ציותך להנחיות לעיל.
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נספחים
•  TELENAVמסירה מעליה במפורש
כל חבות שהיא בקשר לתכנת
 ,TELENAVבין אם זה מבחינת
החוק ,מפורשת או מכללא ,כולל
כל החבויות העלולות להתעורר
במסגרת משא ומתן מסחרי,
המכירה או הסחר ,כולל )אך ללא
הגבלה לכך( אחריויות מכללא
ביחס לסחירות ,להתאמה למטרה
או לשימוש מסוימים ,ולאי-הפרה
של זכויות צד שלישי ביחס לתכנת
.TELENAV
בתחומי שיפוט מסוימים נאסר להסיר
חבות ביחס לאחריויות מסוימות ,ולכן ייתכן
שמגבלה זו אינה ישימה לגביך.

) .(iמפר את זכויות הבעלות או זכויות הקניין
הרוחני ,זכויות הפרסום הציבורי או הזכות
לפרטיות או זכויות אחרות של כל גורם
שהוא;
) (iiמפר כל חוק ,דין ,צו או תקנה  -כולל ,אך
ללא הגבלה לכך ,ביחס לחוקים ולתקנות
הישימים להפצת דואר זבל ,פרטיות ,הגנת
הצרכן והגנת ילדים ,ניבול פה או השמצה ,או
) (iiiהוא מזיק ,מאיים ,מעליב ,מטריד ,בעל
אופי משמיץ ,וולגרי ,מגונה ,כרוך בהוצאת
דיבה או פוגעני באופן אחר כלשהו ,וכן )ו(
להימנע מהחכרה ,השכרה או מתן הרשאה
באופן אחר כלשהו לצדדים שלישיים לגשת
אל תכנת  TeleNavמבלי לקבל לכך  -מראש
 -אישור מפורש ובכתב של .TeleNav

 .5הגבלת חבות

 .4הצהרות הסרת חבות
•

•

בהיקף המרבי המותר על-פי החוק
הישים ,לא תחול על  ,TeleNavספקי
הרישיונות שלה וספקיה ,או סוכניה ,או
עובדים של הנ"ל ,חבות כלשהי בגין כל
החלטה או מעשה שלך או של כל גורם
אחר המתבססים על המידע המסופק
על-ידי תכנת  TeleNav .TeleNavאינה
מעניקה כל אחריות שהיא ביחס לדיוק
המפות או כל נתון אחר שבשימוש עבור
תכנת  .TeleNavנתונים אלה עלולים
שלא לשקף את המצב בפועל עקב  -בין
היתר  -סגירת כבישים ,ביצוע עבודות
בנייה וסלילה ,תנאי מזג אוויר ,כבישים
חדשים ותנאים משתנים אחרים .אתה
הוא האחראי הבלעדי ביחס למלוא
הסיכונים הנובעים מן השימוש שלך
בתכנת  .TeleNavכדוגמה ,וללא כל
הגבלה לכך ,אתה מסכים ומתחייב בזאת
לא להסתמך על תוכנת  TeleNavלצורך
ביצוע של ניווטים קריטיים באזורים
בהם השלומות או ההישרדות שלך או
של אחרים תלויים בדיוק הניווט ,מכיוון
שהמפות או התפקודיות של תוכנת
 TeleNavלא נועדו לתמוך ביישומים
עתירי סיכון מסוג זה ,במיוחד באזורים
גאוגרפיים מרוחקים ונידחים.
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בהיקף המותר על-פי החוק
הישים ,בשום מקרה ונסיבות
שהן לא תחול על ,TELENAV
ספקי הרישיונות שלה וספקיה חבות
כלשהי כלפיך או כלפי צד שלישי
כלשהו בגין אבדן או נזק עקיפים,
מיוחדים ,נלווים ,תוצאתיים או
פיצויים לדוגמה )כולל בכל מקרה,
וללא הגבלה לכך ,נזק או אבדן בגין
חוסר היכולת להשתמש בציוד
או לגשת לנתונים ,אבדן נתונים,
אבדן עסקי ,אבדן רווחים ,הפסקת
הפעילות העסקית או כדומה(
שמקורם בשימוש או בחוסר היכולת
להשתמש בתכנת  ,TELENAVגם
אם  TELENAVקיבלה מידע על
אפשרות לנזקים כאלה .על אף כל
נזק העלול להיגרם לך מכל סיבה
שהיא )כולל ,ללא הגבלה ,כל הנזקים
שצוינו לעיל וכל נזק ישיר או כללי,
על-פי חוזה ,עוולה )כולל רשלנות(
או אחרת( ,החבות הכוללת של
 TELENAVושל כל ספקיה תהיה
מוגבלת לסכום ששילמת בפועל
עבור תכנת  .TELENAVחלק
מהמדינות ו/או תחומי השיפוט אינם
מתירים החרגה או הגבלה של נזקים
נלווים או תוצאתיים ,כך שייתכן
שההגבלות או ההחרגות המפורטות
לעיל אינן חלות עליך.

נספחים
 .6בוררות וסמכות השיפוט

 .8שונות

אתה מסכים ומתחייב בזאת כי כל מחלוקת,
תביעה או חילוקי דעות שמקורם בהסכם זה
או בתכנת  TeleNavאו הנובעים מהם ,ייושבו
על-ידי בורר ניטרלי וינוהלו על-ידי אגודת
הבוררים האמריקאנית במחוז סנטה-
קלארה ,קליפורניה .הבורר יישם את כללי
הבוררות המסחרית של אגודת הבוררים
האמריקאנית ,והסמכות לאשר בדין את
פסיקת הבורר נתונה לכל בית משפט בעל
סמכות שיפוט מתאימה .מודגש שבהליכי
בוררות אין שופט או חבר מושבעים ,והחלטת
הבורר תהיה מחייבת את שני הצדדים .אתה
מצהיר בזאת במפורש כי אתה מוותר על
זכותך למשפט בפני חבר מושבעים.

8.1

הסכם זה הוא מלוא ההסכם בין TeleNav

לבינך ביחס לנושא הנדון.
8.2

למעט הרישיונות המוגבלים המוענקים,
במפורש בהסכם זה TeleNav ,שומרת
לעצמה כל זכות ,בעלות ואינטרס בתכנת
 TeleNavוביחס אליה ,כולל )אך ללא הגבלה
לכך( כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות.
לא יבוצעו ואין כוונה לבצע כל הענקה או
מתן של רישיונות או זכויות אחרות שאינן
מוענקות במפורש במסגרת הסכם זה
במשתמע ,מטעם החוק ,בגרימה ביודעין,
בהשתק או אחרת ,ו ,TeleNav-ספקי
הרישיונות שלה וספקיה שומרים בזאת
לעצמם את כל זכויותיהם בהתאמה מלבד
הרישיונות שהוענקו במפורש בהסכם זה.

הסכם זה והמתבצע במסגרתו כפופים
לחוקי מדינת קליפורניה ויפורשו בהתאם
להם ,ללא מתן תוקף לתנאי ברירת הדין
שלהם .במידה ובהיקף המחייבים פעולה
שיפוטית ביחס לבוררות המחייבת ,הן אתה
והן  TeleNavמסכימים בזאת להגיש זאת
לשיפוט הבלעדי של בתי הדין של מחוז
סנטה-קלארה ,קליפורניה .מוצהר בזאת
במפורש כי אמנת האומות המאוחדות בדבר
חוזים למכר טובין בינלאומי לא תחול.

8.3

בעצם השימוש בתכנת  ,TeleNavאתה מביע
את הסכמתך לקבל מ TeleNav-באופן
אלקטרוני תכתובות וחומרי תקשורת ,כולל
הודעות ,הסכמים ,גילויים הנדרשים על-
פי החוק או כל מידע אחר בקשר לתכנת
) TeleNavיכונו להלן במשותף" ,ההודעות"(.
 TeleNavרשאית לספק הודעות כנ"ל על-
ידי פרסומן באתר האינטרנט של TeleNav
או באמצעות הורדת ההודעות אל ההתקן
האלחוטי שלך .אם ברצונך לבטל את
הסכמתך לקבל הודעות באופן אלקטרוני,
עליך להפסיק את השימוש בתכנת .TeleNav

 .7העברה
אסור לך למכור ,להמחות או להעביר הסכם
זה או זכויות או חובות כלשהן שיש לך ,אלא
באופן מלא ,בהקשר להעברה לצמיתות
של תכנת  ,TeleNavומוצהר במפורש כי
תנאי לכך הוא שהמשתמש החדש בתכנת
 TeleNavיסכים לכך שהתנאים וההתניות
של הסכם זה יחולו עליו .כל מכירה ,המחאה
או העברה שאינה מורשית במפורש
במסגרת פסקה זו תגרום לסיום מידי של
ההסכם ,מבלי שתחול חבות כלשהי על
 ,TeleNavובמקרה זה הן אתה והן כל שאר
הגורמים תחדלו מיד להשתמש בתכנת
 .TeleNavלמרות האמור לעילTeleNav ,
רשאית להעביר הסכם זה לכל גורם אחר
ובכל עת ללא כל הודעה מוקדמת ,ובלבד
שהנעבר מסכים שהתנאים וההתניות של
הסכם זה יחולו עליו.

8.4

העדר דרישה של  TeleNavאו שלך לממש
תנאי כלשהו לא תפגע בזכות של אותו צד
לדרוש מימוש של התנאי בכל עת מאוחר
יותר ,וויתור על הפרה או מחדל כלשהו
בקשר להסכם זה לא יהווה ויתור ביחס לכל
הפרה או מחדל בהמשך או ויתור על התנאי
עצמו.
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 9.1תנאים והתניות ביחס למשתמשי קצה
כנדרש על ידי ,HERE North America

8.5

במקרה בו תנאי ,התניה או סעיף כלשהם
של הסכם רישיון זה ייחשבו כבלתי-ניתנים
לאכיפה ,אזי התנאי ,ההתניה או הסעיף
הנדון ישונו באופן שישקף את כוונת הצדדים,
ושאר התנאים ,ההתניות והסעיפים ימשיכו
להיות בתוקף בהיקף המרבי המותר על-פי
החוק.

LLC

הנתונים )"נתונים"( מסופקים לשימושך
האישי הפנימי בלבד ,ואסור לך למכור
אותם .הם מוגנים על ידי זכויות יוצרים,
וחלים עליהם התנאים הבאים )"הסכם
רישיון למשתמש קצה" זה( וכן התנאים
וההתניות שלהם ניתנו הסכמתך ,מצד אחד,
וההסכמה של  ("Telenav") Telenavומעניקי
הרישיון שלה )כולל מעניקי הרישיון שלהם
וספקיהם( מן הצד השני.

8.6

הכותרות בהסכם זה ניתנו מטעמי נוחות
ייחוס בלבד ,לא ייחשבו כחלק מן ההסכם,
ולא יאוזכרו בקשר לבנייה או לפרשנות של
הסכם זה .בעת השימוש במלים "כולל"
ו"נכלל" וגרסאותיהן בהסכם זה ,הכוונה
אינה לכך שיפורשו כביטויים מגבילים ,אלא
יפורשו כאילו בעקבותיהן הופיעו המלים
"ללא כל הגבלה".

הנתונים הישימים לאזורים של קנדה
כוללים מידע שנלקח באישור הרשויות של
קנדה ,כוללHer Majesty the Queen in © :
Queen's Printer for © ,Right of Canada
,Canada Post Corporation © ,Ontario
.GeoBase

 .9תנאים והתניות של ספקים אחרים

ל HERE-יש רישיון לא-בלעדי של United
) ® States Postal Serviceשירות הדואר
האמריקני( לפרסם ולמכור מידע ® .ZIP+4

תכנת  TeleNavמשתמשת במפות ובנתונים
אחרים שניתנו ברישיון ל TeleNav-על-
ידי ספקי צד שלישי לתועלתך ולתועלת
משתמשי קצה אחרים .הסכם זה כולל
תנאים והתניות ביחס למשתמשים סופיים
אשר ישימים לחברות אלה )כלולים בסופו
של הסכם זה( ולכן השימוש שלך בתכנת
 TeleNavכפוף גם כן לתנאים והתניות
אלה .אתה מסכים ומתחייב בזאת לעמוד
בדרישות התנאים וההתניות הנוספים אשר
ישימים ביחס לספקי רישיונות צד שלישי של
:TeleNav

.©United States Postal Service ® 2014
המחירים לא נקבעו ,אינם מבוקרים ואינם
מאושרים על-ידי United States Postal
® ) Serviceשירות הדואר האמריקני(.
הסימנים המסחריים והסימנים הרשומים
הבאים שייכים לUSPS: United States-
 ,Postal Service, USPSוכן .ZIP+4
הנתונים עבור מקסיקו כוללים מידע

מסוים שמקורו בInstituto Nacional de-
.Estadística y Geografía
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אזהרה.

תנאים והתניות

נתונים אלה עלולים לכלול מידע בלתי
מדויק או לא מלא עקב מעבר הזמן ,נסיבות
שהשתנו ,המקורות שבשימוש ואופן האיסוף
של נתונים גאוגרפיים מקיפים ,וכל אחד מן
הגורמים לעיל עלול לגרום לכך שיתקבלו
תוצאות שגויות.

 9.2תנאים והתניות ביחס למשתמשי

קצה כנדרש על ידי (Shanghai) NAV2
Co., Ltd.

הנתונים )"נתונים"( מסופקים לשימושך
האישי הפנימי בלבד ,ואסור לך למכור אותם.
הם מוגנים על ידי זכויות יוצרים ,וחלים
עליהם התנאים הבאים )"הסכם רישיון
למשתמש קצה" זה( וכן התנאים וההתניות
שלהם ניתנו הסכמתך ,מצד אחד ,וההסכמה
של )"NAV2 (Shanghai) Co., Ltd ("NAV2
ומעניקי הרישיון שלה )כולל מעניקי הרישיון
שלהם וספקיהם( מן הצד השני.

פטור מאחריות.
נתונים אלה מסופקים לך "כפי שהם",
ואתה מצהיר בזאת שאתה מסכים לכך
שהשימוש בהם הוא על אחריותך הבלעדית.
 Telenavומעניקי הרישיון שלה )כולל מעניקי
הרישיון שלהם וספקיהם( אינם מספקים כל
ערבויות ,מצגים או אחריויות מכל סוג שהוא,
מפורשות או משתמעות ,שמקורן בחוק
או אחרת ,כולל אך ללא הגבלה לכך ,ביחס
לתוכן ,לאיכות ,לדיוק ,לשלמות ,ליעילות,
למהימנות ,להתאמה לייעוד מסוים,
לשימושיות ,לשימוש או לתוצאות שנתונים
אלה אמורים להעניק ,או לכך שהנתונים
או השירות יהיו זמינים באופן רצוף או יהיו
חופשיים משגיאות.

שימוש מותר.
אתה מסכים להשתמש בנתונים בשילוב
עם תכנת  Telenavאך ורק למטרות עסקיות
ואישיות פנימיות שעבורן קיבלת רישיון ,ולא
לצורכי לשכת שירות ,טיים-שרינג או מטרות
דומות אחרות .למעט כפי שנקבע אחרת
בהסכם זה ,אתה מסכים ומתחייב בזאת לא
לשעתק ,לשנות ,לבצע הנדסה לאחור ,הידור
לאחור ואסמבלי לאחור של חלק כלשהו
של נתונים אלה ,ואינך רשאי להעביר או
להפיץ אותם בכל צורה שהיא ,לכל מטרה
שהיא ,למעט בהיקף המותר על-פי החוקים
הישימים.

הצהרת הסרת אחריות:
 TELENAVומעניקי הרישיון שלה )כולל
מעניקי הרישיון שלהם וספקיהם(
מסירים מעליהם בזאת כל אחריות
שהיא ,מפורשת או מכללא ,ביחס
לאיכות ,לביצועים ,להתאמה לסחירות,
להתאמה לייעוד מסוים או לאי-הפרה.
חלק מהמדינות ו/או תחומי השיפוט אינם
מתירים החרגות אחריות מסוימות ,כך
שייתכן שההחרגה לעיל לא תחול עליך
בהיקף המתאים לאיסור.

מגבלות.
למעט במקרים בהם קיבלת מTelenav-

רישיון ספציפי לכך במסגרת הסכם כתוב
נפרד ,וללא הגבלה כלשהי ביחס לאמור
בפסקה הקודמת ,הרישיון שלך מותנה בכך
שהשימוש בנתונים ייעשה כנדרש בהסכם
זה ,ואינך רשאי )א( להשתמש בנתונים אלה
עם מוצרים ,מערכות או יישומים כלשהם
אשר מותקנים או מחוברים באופן אחר
כלשהו או המקיימים תקשורת עם כלי רכב
בעלי כישורי ניווט .או )ב( עם ,או תוך קיום
תקשורת עם ,כולל אך ללא הגבלה לכך,
טלפונים סלולריים ,מחשבי כף יד ומחשבים
נישאים ,זימוניות ,וכן סייענים דיגיטליים
אישיים ).(PDA
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הצהרת הסרת חבות:

כוליות ההסכם.

 TELENAVומעניקי הרישיון שלה )כולל
מעניקי הרישיון שלהם וספקיהם(
מסירים מעליהם כל חבות שהיא כלפיך
ביחס לכל תביעה ,דרישה או תובענה,
ללא קשר לאופיו של הגורם להגשת
התביעה ,הדרישה או התובענה בטענת
אבדן ,פגיעה או נזקים ,ישירים או בלתי
ישירים ,העלולים לנבוע מן השימוש
בנתונים אלה או מן הבעלות עליהם;
או ביחס לכל אבדן של רווחים ,הכנסות,
חיסכון קבלני ,או כל נזק אחר ישיר ,בלתי
ישיר ,נלווה ,מיוחד או תוצאתי שמקורו
בשימוש שלך בנתונים אלה או בחוסר
היכולת להשתמש בהם ,בפגם כלשהו
בנתונים ,או בהפרה של תנאים והתניות
אלה ,בין אם זה במסגרת תובענה חוזית
או תביעת נזיקין או תביעה המבוססת
על האחריות ,גם אם הובאה לידיעת
 NTומעניקי הרישיון שלה האפשרות
לקיומם של נזקים אלה .חלק מהמדינות
ו/או תחומי השיפוט אינם מתירים החרגות
חבות או נזיקין מסוימות ,כך שייתכן שהאמור
לעיל לא יחול עליך בהיקף המתאים לאיסור.

תנאים והתניות אלה מהווים את מלוא
ההסכם בין ) NTומעניקי הרישיון שלה,
כולל מעניקי הרישיון שלהם וספקיהם(
לבינך ביחס לנושא הסכם זה ,והם מחליפים
ומבטלים במלואם כל הסכמים קודמים
שהם  -הן בעל-פה והן בכתב  -שהיו בינינו
ביחס לנושא הסכם זה.
סמכות השיפוט.
כל

התנאים

וההתניות

לעיל

כפופים

לחוקי מדינת הולנד [where European
] ,HERE Data is usedללא מתן תוקף )(i
לתנאי ברירת הדין שלהם ,או ) (iiלאמנת

האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר
טובין בינלאומי ,אשר מצוין במפורש כי לא
תחול .אתה מסכים ומתחייב בזאת להגיש
לשיפוט של בתי הדין של מדינת הולנד

][where European HERE Data is used

כל מחלוקת ,תביעה ותובענה שמקורן
בנתונים המסופקים לך על-פי הסכם זה ,או
הקשורים לנתונים אלה.
משתמשי קצה של רשויות ממשלתיות.
אם הנתונים נרכשו על-ידי או בעבור הממשל
האמריקאני או כל ישות אחרת המבקשת או
מיישמת זכויות דומות לאלה הנדרשות בדרך
כלל על-ידי הממשל האמריקאני ,אזי נתונים
אלה ייחשבו "פריט מסחרי" כפי שמונח זה
מוגדר ב ,2.101 ("FAR") .48 C.F.R -הרישיון
יינתן בהתאם להסכם רישיון למשתמש
סופי זה ,וכל עותק של הנתונים אשר נמסר
או סופק בדרך אחרת כלשהי יסומן ויוטבע
כיאות ב"הודעת השימוש" הבאה ,ויטופל
בהתאם לאמור בהודעה זו:

בקרת ייצוא.
אתה מסכים ומתחייב בזאת לא לייצא מכל
מקום שהוא כל חלק של הנתונים או כל
תוצר שלהם אלא אם הייצוא מבוצע בהתאם
לדרישות ועם כל הרישיונות והאישורים
הנדרשים על ידי החוקים ,הכללים והתקנות
הישימים ביחס לייצוא ,כולל אך ללא הגבלה
לכך ,החוקים ,הכללים והתקנות המנוהלים
על-ידי המשרד לבקרת נכסים זרים של
מחלקת המסחר האמריקאנית )Office

of Foreign Assets Control of the U.S.
 (Department of Commerceועל-ידי

לשכת התעשייה והביטחון של מחלקת

המסחר האמריקאנית )Bureau of Industry
and Security of the U.S. Department of
 .(Commerceבמידה שהחוקים ,הכללים

והתקנות הישימים ביחס ייצוא מונעים
מ HERE-לעמוד בהתחייבות כלשהי
מהתחייבויותיה במסגרת הסכם זה לספק
או להפיץ נתונים ,אזי כשל ביצוע זה לא
יהווה הפרה של הסכם זה.
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זכויות יוצרים של

הודעת שימוש

®Gracenote

תקליטורי  CDומוזיקה  -נתונים קשורים
מ ,.Gracenote, Inc-כל הזכויות שמורות

שם הקבלן )יצרן/ספק(HERE :
כתובת הקבלן )יצרן/ספק(c/o Nokia, :
425 West Randolph Street, Chicago,
Illinois 60606

© 2000-2007 Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000-2007
 .Gracenoteמוצר ושירות זה עשויים

להשתמש באחד או יותר מהפטנטים הבאים
,#6,154,773 ;#6,061,680 ;#5,987,525
,#6,230,207 ,#6,230,192 ,#6,161,132
 #6,330,593 ,6.240,459הרשומים בארה"ב
ובפטנטים אחרים רשומים או בתהליכי
הרשמה .חלק מהשירותים מסופקים ברישיון
מאת  Open Globe, Inc.לפי הפטנט הרשום
בארה"ב.#6,304,523 :

נתונים אלה הם פריט מסחרי כפי שמונח
זה מוגדר ב FAR 2.101-וחלים עליהם
התנאים וההתניות של הסכם הרישיון
למשתמש הקצה אשר במסגרתו נתונים
אלה סופקו.
©  © 1987 - 2014 HERE -כל הזכויות
שמורות.

 Gracenoteו CDDB-הם סימנים מסחריים
רשומים של  .Gracenoteסמל וטקסט
Powered
"by
 Gracenoteוהסמל
™ "Gracenoteהם סימנים מסחריים של
.Gracenote

אם קצין החוזה ,רשות הממשל הפדרלי,
או כל נציג פדרלי רשמי יסרבו להשתמש
בנוסח המסופק לעיל ,אזי קצין החוזה,
רשות הממשל הפדרלי ,או כל נציג פדרלי
רשמי חייבים להודיע ל HERE-לפני שיבקשו
זכויות נוספות או חלופיות בנתונים.

הסכם הרישיון למשתמש הסופי של
®Gracenote

התקן זה מכיל תוכנה מאת ,Gracenote
 .Incשכתובתה היא 2000 Powell

California 94608
".(("Gracenote

Emeryville,

Street

התכנה מחברת ") Gracenoteתכנת
 ("Gracenoteמאפשרת להתקן לזהות
תקליטורים וקובצי מוזיקה ולקבל מידע
הקשור למוזיקה ,כולל מידע שם ,אמן,
רצועה ,וכותר )"נתוני  ("Gracenoteמשרתים
מקוונים )"שרתי  ,("Gracenoteולבצע
פעולות אחרות .אתה רשאי להשתמש
בנתוני  Gracenoteרק באמצעות התפקודים
המיועדים למשתמש הסופי של ההתקן.
ההתקן עשוי לכלול תוכן השייך לספקי
 .Gracenoteבמקרה כזה ,כל המגבלות
המפורטות להלן ביחס לנתוני Gracenote
יחולו גם על תוכן כזה וספקי תוכן כזה יהיו
זכאים לכל התועלות וההגנות המפורטים
כאן הזמינות לחברת .Gracenote
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משרתי  Gracenoteאו מתוכן .Gracenote
 GRACENOTEשומרת לעצמה את הזכות,
במאוגד ובנפרד ,למחוק נתונים ו/או תוכן
מהשרתים המתאימים של החברה ,או
במקרה של  ,GRACENOTEלשנות את
קטגוריות הנתונים מסיבה כלשהי שחברת
 GRACENOTEתחליט כי היא מספקת.
החברה אינה מספקת כל אחריות כי תוכן
 GRACENOTEאו תכנת  GRACENOTEאו
שרתי  GRACENOTEחופשיים משגיאות
או כי התפקוד של תכנת  GRACENOTEאו
שרתי  GRACENOTEיהיה רצוףGracenote .
אינה מחויבת לספק לך כל סוגי נתונים
משופרים או נוספים שחברת Gracenote
תבחר לספק בעתיד והיא חופשיה להפסיק
את ההפעלה של השירותים המקוונים
במועד כלשהו GRACENOTE .מסירה
מעליה כל אחריות מפורשת או מכללא,
כולל ,מבלי להיות מוגבל

אתה מסכים כי השימוש שלך בתוכן
מאת ") Gracenoteתוכן ,("Gracenote
נתוני  ,Gracenoteתוכנת Gracenote
ושרתי  Gracenoteמיועדים לשימוש אישי
ולא מסחרי שלך בלבד .אתה מסכים לא
להמחות ,להעתיק ,להעביר או לשדר את
תוכן  ,Gracenoteתכנת  Gracenoteאו
נתוני  Gracenoteכלשהם )לבד מהתגים
המשויכים לקובצי המוזיקה( לצד שלישי
כלשהו .אתה מסכים לא להשתמש או
לנצל לרעה את תוכן  ,Gracenoteנתוני
 ,Gracenoteתוכנת  Gracenoteאו שרתי
 Gracenoteלבד מכפי שמותר במפורש כאן.
אתה מסכים כי תוקף הרישיונות הבלתי-
בלעדיים שלך לשימוש בתוכן ,Gracenote
נתוני  ,Gracenoteתוכנת  Gracenoteאו
שרתי  Gracenoteיסתיים אם תפר מגבלות
אלה .אם תוקף רישיונות אלה יסתיים,
אתה מסכים להפסיק את כל השימוש
בתוכן  ,Gracenoteנתוני  ,Gracenoteתכנת
 Gracenoteושרתי Gracenote .Gracenote
שומרת לעצמה ,בהתאמה ,את כל הזכויות
בתוכן  ,Gracenoteנתוני  ,Gracenoteתכנת
 Gracenoteושרתי  ,Gracenoteכולל כל
זכויות הבעלות .בשום מקרה לא תחול על
 Gracenoteחבות לתשלום כלשהו לך עבור
מידע כלשהו שתספק ,כולל כל חומר מוגן
בזכויות יוצרים או מידע על קובץ מוזיקה.
אתה מסכים כי  Gracenoteרשאית לאכוף
את זכויותיה ,במאוגד או בנפרד ,לפי הסכם
זה נגדך ,ישירות בשם כל חברה וחברה.

לכך ,אחריות משתמעת לסחירות ,התאמה
למטרה מסוימת ,לבעלות ולאי-הפרת
זכויות Gracenote .גם אינה מספקת אחריות
לתוצאות שיתקבלו בשימוש שלך בתוכנת
 Gracenoteאו בכל שרת .Gracenote
בשום מקרה לא תהיה  Gracenoteאחראית
לנזקים תוצאתיים או מקריים או לכל אבדן
רווחים או הכנסה מסיבה כלשהי.
© .Gracenote 2007

 Gracenoteעוקבת אחר השאילתות
למטרות
ייחודי,
מזהה
באמצעות
סטטיסטיקה .המטרה של המזהה המספרי
המוקצה באופן אקראי הוא לאפשר לחברת
 Gracenoteלספור את השאילתות מבלי
לדעת כלל דבר עליך .לקבלת מידע נוסף,
עיין במדיניות ההגנה על הפרטיות בכתובת
האינטרנט .www.gracenote.com
תכנת  ,GRACENOTEכל פריט נתוני
GRACENOTE
ותוכן
GRACENOTE
מסופקים לך ברישיון "כמות שהם".
 Gracenoteאינה מספקת כל מצג או
אחריות ,מפורשת או משתמעת ,בנוגע לדיוק
של נתוני  Gracenoteכלשהם המגיעים
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ACJ-SYNCG3-L :FCC ID
216B-SYNCG3-L :IC

מערכת זו עומדת בכל הדרישות של חלק
 15של תקנות ה FCC -ותקן  RSS-210של
התעשייה הקנדית .ההפעלה תלויה בשני
התנאים הבאים:
) (1אסור להתקן לגרום להפרעה מזיקה ,וכן
) (2התקן זה חייב לספוג כל הפרעה
שתיקלט ,כולל הפרעה שעלולה לגרום
להפעלה לא רצויה.

אזהרה
שינויים או שיפורים שלא אושרו
במפורש על ידי הגורם האחראי
לתאימות עלולים לבטל את ההיתר שניתן
למשתמש להפעיל את הציוד .המונח
" "IC:לפני מספר אישור האלחוט רק מציין
כי ההתקן עמד במפרטים הטכניים של
.Industry Canada
אין להציב את האנטנה של המשדר או
להפעיל אותו במקביל לאנטנה או משדר
אחרים.
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התנעה במזג אוויר קר מאוד )בכלי רכב

המסוגלים לפעול עם דלק "גמיש"( 175 .
מידע חשוב הנוגע לאוורור הרכב 176 .........
קשיים בהתנעה 175 ......................................

התנעת רכב המצויד במערכת נטולת

מפתח174 .........................................................
העברת מערכת הצתה למצב מחובר 174 ..
התנעת הרכב 174 ..........................................

החלפת מסנני הדלק המותקנים על
המנוע ובמודול הטיפול בסולר -
מנוע דיזל  6.7ליטר344 ..................................
מסנן הדלק המותקן במודול הטיפול
בסולר 344 .....................................................
מסנן הדלק המותקן על המנוע 346 ...........
החלפת מפתח או שלט רחוק שאבד59.........
החלפת מצבר  12וולט 331 ..............................
מערכת ניהול המצבר 333 ............................
החלפת נתיך306 ................................................
נתיכים306 .......................................................
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן314 ..................
סיכת המנוע בתנאי שירות קשים315 ........
הינע -4גלגלים )208 .............................. (4WD
הסבר קוד תיבת ההילוכים404 ........................
הסברים לסמלים 8 .............................................
הסכמי רישיון למשתמש הסופי 580 ...............
הסכם רישיון למשתמש קצה )580 .. (EULA
הסרת דלת אחורית של ארגז המטען 69........
הרצה286 .............................................................
התנעה בסיוע מצבר עזר293 ...........................
הכנת הרכב293 ..............................................
הסרת כבלי העזר להתנעה 294 ..................
התנעה בסיוע מצבר עזר 294 ......................

התקנת מערכות ריסון לילדים
התקנה עם חגורות הבטיחות המשולבות
ירכיים/כתף )מלבד מקום ישיבה אמצעי
מלפנים בדגמי  Super CabוCrew-
19..........................................................(Cab
התקנת מושב בטיחות לילדים במקום
ישיבה המצויד בחגורות בטיחות
מתנפחות 23.................................................
התקנת מושב בטיחות לילדים במקום
ישיבה המצויד בחגורת בטיחות
משולבת ירכיים וכתף )מקום ישיבה
מרכזי מלפנים בדגמי Super Cab
ו21...........................................(Crew Cab-
התקנת מושב בטיחות לילדים עם
חיבור ) LATCHרצועות עיגון ונקודות
עיגון תחתונות( לעיגון מושבי ילדים 25....
התקנת מושבי בטיחות עם רצועת
עיגון עליונה 27..............................................
התקנת רצועת עיגון עליונה )דגם תא
רגיל( 28..........................................................
התקנת רצועת עיגון עליונה במושבים
אחוריים )דגמי Crew Cab
ו29.......................................... (SuperCab-
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מושבי בטיחות לילדים18..............................

הפעלת הדיפרנציאל בעל הנעילה

האלקטרונית217 .........................................
חיישני התנגשות 52............................................

שילוב חגורת הבטיחות ונקודות העיגון
התחתונות מסוג  LATCHלהתקנת
מושבי בטיחות לילדים 27...........................
שימוש בנקודות עיגון תחתונות פנימיות
מהמושבים החיצוניים )שימוש במושב
המרכזי בלבד(26..........................................
התראת התנגשות 255 ......................................
התרוקנות מיכל הדלק187 ...............................

חימום

ראה :בקרת אקלים 145 ................................
חימום חלונות ומראות 150 ...............................
חימום החלון האחורי150 ..............................
מראות צד מחוממות 151 .............................
חלון שמש99........................................................
פתיחה וסגירה של חלון השמש הכפול99 ..
תפקוד להגנה מפני לכידה 100 ...................
חלונות94..............................................................
חלונות הזזה 98...................................................
חלון הזזה אחורי חשמלי 98..........................
חלונות חשמליים 94...........................................
השהיה להפעלת אביזרים95........................
נעילת חלונות95.............................................
פתיחה/סגירה בנגיעה אחת 94....................
תפקוד להגנה מפני לכידה 94......................
חלקי חילוף מומלצים 12...................................
אחריות לחלפים13.........................................
טיפולים תקופתיים ותיקונים מכניים12.....
תיקון אחרי תאונה12.....................................

ו

וילונות צד מתנפחים

)™51................................... (Safety Canopy

ז

זיהוי רכיבים בתא המנוע -

מנוע  6.2ליטר 309 ..........................................

זיהוי רכיבים בתא המנוע –

מנוע  6.8ליטר 310 ..........................................

זיהוי רכיבים בתא המנוע –

מנוע דיזל  6.7ליטר311 ..................................
312 .........................................F-Super Duty
טיפולים תקופתיים313 .................................
זרקורים90............................................................

ט

תאורת ארגז המטען ותאורת ריתום

טבלת מפרטי נתיכים298 .................................
לוח הנתיכים בתא הנוסעים 303 .................
תיבת חלוקת מתח298 .................................
טיפוח מראה הרכב348 .....................................
מידע כללי 348 ................................................
טיפול בצמיגים 360 ............................................
אחיזה 360 .................................... C B A AA
טמפרטורה 361 ................................ C ,B ,A
מידע הנכלל על דופן הצמיג362 .................

גרור90............................................................

ח

חגורות בטיחות35...............................................
עקרון פעולה35...............................................
חגירת חגורות הבטיחות 36...............................
הידוק לשונית החבק37.................................
חגורות בטיחות אחוריות מתנפחות39.......
מצבי הנעילה של חגורות הבטיחות38.......

מידע על אודות דירוג איכות אחיד

של צמיגים 360 ............................................
מילון מונחי צמיגים361 .................................
שחיקת מדרך הצמיג 360 .............................
טיפולים תקופתיים542 .....................................

שימוש בחגורות הבטיחות על-ידי

נשים הרות 37...............................................

שימוש בחגורת בטיחות עם לשונית חבק
)במושב הקדמי-מרכזי בדגמי Super
 Cabו36................................. (Crew Cab-
חומר מסוג 12............................... Perchlorate
חיווי נעילת דיפרנציאל אלקטרונית217 .........

טיפולים תקופתיים לתנאי הפעלה

מיוחדים550 ......................................................
חריגות558 .......................................................
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להבי המגבים

מנוע דיזל552 ..................................................
מנועי בנזין550 ................................................
טיפולים תקופתיים רגילים545 ........................
מנוע דיזל547 ..................................................
מנועי בנזין545 ................................................
טלפון501 .............................................................
במהלך שיחת טלפון 505 ..............................
הודעות טקסט506 .........................................
חיוג וביצוע שיחה504 ....................................
מענה לשיחה505 ...........................................
צימוד הטלפון בפעם הראשונה501 ............
קישוריות טלפון חכם 506 .............................
תפריט הטלפון 502 ........................................

ראה :בדיקת להבי המגבים333 ...................
לוח מחוונים 101 .................................................

מ

מבוא7 ...................................................................
מגבי שמשה קדמית83......................................

פעולת מגבים תלויה במהירות )אם

קיימת( 83......................................................
מגבים ומתזים 83................................................
מדיד שמן מנוע 313 ...........................................
מדים101 ..............................................................
) DEF Gaugeמד 104 ......................... (DEF
מד גידוש טורבו 104 .......................................
מד דלק103 .....................................................
מד דלק104 ,103 ...........................................

י

יישום שעווה להגנה על גימור הצבע

של רכבך 350 ....................................................
יישומי ושירותי ™449 ............................ SYNC
) SYNC Mobile Appsיישומים לנייד
של 451 ............................................(SYNC
יצירה של מפתח 61............................. MyKey

מד טמפרטורת נוזל הקירור של
המנוע103 .....................................................
מד לחץ השמן במנוע 103 ............................
סוג  1וסוג 101 .............................................. 2
סוג 102 .......................................................... 3
מדרגת הדלת האחורית של הארגז70............
לסגירת מדרגת הדלת האחורית של
הארגז70.......................................................:
לפתיחת מדרגת הדלת האחורית של
הארגז70.......................................................:
מהבהבי חירום291 .............................................
מהבהבי פנייה89.................................................
מוצרי ניקוי348 ....................................................
מושבים 152 .........................................................
מושבים אחוריים 159 .........................................
החזרת המושב למצב ישיבה159 ................
קיפול הכרית של המושב האחורי159 ........
מושבים בעלי בקרת אקלים 161 .....................
מושבים מחוממים161 ..................................
מושבים מקוררים161 ....................................
מושבים בעלי כוונונים חשמליים155 ..............
כוונון חשמלי של תמיכת אזור
המותניים156 ...............................................

תכנות או שינוי של ההגדרות

האופציונליות62...........................................
ישיבה נכונה 152 .................................................

כ

כוונון גובה חגורות הבטיחות 40........................
כיוון הפנסים הראשיים334 ...............................
כריות אוויר לנהג ולנוסע הקדמי 45.................
ילדים וכריות אוויר49......................................

כוונון נכון של מושבי הנהג והנוסע

הקדמי49.......................................................

מתג להפעלה וניתוק של כרית האוויר

של הנוסע הקדמי 45...................................
נורית חיווי של כריות האוויר52.....................
כריות אוויר צדיות50...........................................
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מספרי פריט של מוטורקרפט –

מושבים קדמיים מסוג Multi-Contour
עם מערכת 156 ............... Active Motion
מושבים בעלי כוונונים ידניים154 .....................
הזזת המושב לאחור או לפנים 155 .............
הטיית המושב155 ..........................................
תמיכת גב תחתון עם כוונון ידני 155 ...........
מושבים מחוממים 160 ......................................
מושבים אחוריים מחוממים 160 ..................
מחיקה של כל מפתחות 62................ MyKey
מחמם בלוק מנוע181 .......................................
שימוש במחמם בלוק המנוע182 ................
מידע כללי בנושא תחזוקה 542 .......................
בדיקות ופעולות באחריות בעל הרכב 543
היתרונות של תכנית התחזוקה 542 ...........
לשמור על ההשקעה 542 .............................

מנוע דיזל  6.7ליטר402 ..................................
מערכות )מקוריות( לסיוע בחנייה228 ............
עקרון פעולה228 ............................................
מערכות סיוע לנהג 244 .....................................
מערכות סיוע לנסיעה לאחור עם גרור266 ....

הגדרת ההנחיה לנסיעה לאחור

עם גרור266 ..................................................
עצות לאיתור תקלות270 .............................
עקרון פעולה266 ............................................

שימוש בהנחיה לנסיעה לאחור עם

גרור269 .........................................................

תפקוד הנחיה לנסיעה לאחור עם

גרור266 .........................................................
מערכות ריסון לילדים18....................................

מערכת )מקורית( לסיוע בחנייה

מדוע מומלץ לתחזק את רכבך במוסך

בנסיעה לאחור228 ..........................................
מערכת ™60......................................... MyKey
עקרון פעולה60...............................................
מערכת 227 ...................... Terrain Response
עקרון פעולה227 ............................................
מערכת בקרת פליטה – מנוע בנזין196 .........
מוכנות למבחן ביקורת/תחזוקה )197 (I/M
מערכת אבחון מובנית )196 ..........(OBD-II
מערכת בקרת פליטה – מנוע דיזל198 ..........

מורשה מטעם דלק מוטורס?542 .............
נקודות לבדיקה544 .......................................
מידע כללי על תדרי רדיו54...............................
גישה חכמה 54................................................

מידע ספציפי לדגמים המשווקים

מחוץ לארה"ב ולקנדה 14...............................
זרקורים97........................................................

מערכת למידע על נקודות מתות

בשדה הראייה97..........................................
מערכת מצלמה לגרירת גרור97..................

ממיר קטליטי מחמצן ומערכת

מסנן חלקיקי דיזל198 ................................
מערכת היגוי 253 ................................................
הגה כוח 253 ....................................................
היגוי מסתגל 254 ............................................

מראות טלסקופיות חשמליות

™96......................................PowerScope
מראות עם מהבהבי פנייה97........................
מראות עם תפקוד זיכרון97..........................
מיקום מערכת הריסון 32...................................
מנעולים 64...........................................................
מנעול דלת אחורית של ארגז המטען69....
מסך הבית 481 ....................................................
מסנן דלק –  6.2ליטר 6.8 /ליטר 331 .............
מסנן חלקיקים למנוע דיזל )180 ...........(DPF
רענון המסנן180 .............................................
מספר זיהוי הרכב )403 .............................(VIN

מערכת התראת התנגשות

עקרון פעולה255 ............................................
מערכת חיזור קטליטי בררני )– (SCR
ברכב עם מנוע דיזל 187 .................................

הודעות התראה בנושא הנוזל לטיפול

בגזי הפליטה לדיזל ופעולת הרכב189 ....

הנחיות ומידע לשימוש בנוזל לטיפול

בגזי הפליטה לדיזל190 ..............................

מילוי מיכל נוזל לטיפול בגזי הפליטה

מספרי פריט של מוטורקרפט -

לדיזל 187 ......................................................
מפלס הנוזל לטיפול בגזי הפליטה 187 ......

מנוע  6.2ליטר 400 ..........................................

מספרי פריט של מוטורקרפט -

נוזל מזוהם לטיפול בגזי הפליטה
לדיזל או מערכת לטיפול בגזי
הפליטה לא פעילה191 ..............................

מנוע  6.8ליטר 401 ..........................................
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מרכז מדיה 432 ...................................................

)המשך(

משבת מנוע

ראה :מערכת משבת מנוע 73......................
משענות ראש 152 ..............................................
כוונון משענות הראש153 .............................
משענת יד אחורית163 ......................................
משענת יד קדמית 162 ......................................
משקלי גרירה מומלצים274 .............................

מערכת כריות אוויר 44.......................................
עקרון פעולה44...............................................
מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים 377 ......

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגי

הגרור384 ......................................................

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגי

חישוב המשקל המרבי המותר של
הגרור הטעון עבור הרכב שלך 276 ...........
מתג הצתה 173 ..................................................
מתג התנעה
ראה :מתג הצתה173 ....................................
מתג ניתוק משאבת הדלק –
מנוע  6.2ליטר 6.8 /ליטר 291 .......................
מתג ניתוק משאבת הדלק –
מנוע דיזל  6.7ליטר292 ..................................
התרוקנות מיכל נוזל המערכת
לטיפול בגזי הפליטה )292 .............. (DEF
מתג תאורה85.....................................................
איתות בפנסים הראשיים 86.........................
אלומה גבוהה 85.............................................
מתגי הבקרה של צג המידע 81........................
מתזי רחיצת השמשה
ראה :מגבים ומתזים83..................................
ראה :ניקוי חיצוני של הרכב 349 ..................

הרכב 377 ......................................................
מערכת לשמירת נתיב244 ...............................
הגדרות המערכת244 ....................................
הפעלת המערכת וניתוקה244 ....................
עצות לאיתור תקלות245 .............................
תצוגת המערכת 245 .....................................
מערכת משבת מנוע 73.....................................
מערכת ®73............................. SecuriLock
מערכת נטולת מפתח66...................................
לוח מקשים ™ Securicodeלכניסה
ללא מפתח66............................................. .

מפרטים טכניים

ראה :קיבולות ומפרטים 398 ........................
מפתחות ושלט-רחוק54...................................
מצלמת מבט לאחור 229 ..................................
השהיית מצלמת מבט לאחור231 ..............
חיווי מרחק מהמכשול 231 ...........................
פסי ההכוונה של המצלמה230 ...................
שימוש במצלמת מבט לאחור230 ..............
במקרה חירום291 ..............................................
מראה פנימית98.................................................
מראה בעלת עמעום אוטומטי 98................
מראות94..............................................................
ראה :חימום חלונות ומראות 150 ................
ראה :חלונות ומראות 93................................
מראות חיצוניות 95.............................................
מראות חיצוניות חשמליות 95......................
מראות חיצוניות מתקפלות95.....................
מראות טלסקופיות 96...................................
מראות צד מחוממות 97................................
פנסי סימון97...................................................
פנסים להארת הקרקע97.............................

נ

נהיגה דרך מקווי מים287 ..................................
נהיגה חסכונית 286 ............................................
נועלי ביטחון להגנת ילדים33............................
צד ימין 34.........................................................
צד שמאל 34....................................................
התראה וחיווי 104 ...............................................

נוריות התראה וחיווי

108 ............................................................4X2
108 ............................................... 4X4 HIGH
108 ................................................ 4X4 LOW
אלומה גבוהה 106 ..........................................
בדוק מכסה מיכל דלק 105 ..........................
בלם מנוע דיזל108 .........................................

מרכז המידע

ראה :תצוגות מידע110 .................................
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חלקי פלסטיק חיצוניים349 .........................
חלקים חיצוניים מצופים כרום 349 .............
מתחת למכסה תא המנוע350 ....................
פסי קישוט ועיטורים גרפיים 349 .................
ניקוי חישוקי גלגלים 354 ...................................
ניקוי לוח המכשירים ועדשת המחוונים 352 ..
ניקוי מושבי עור 353 ...........................................
בדגמי 354 ................................ King Ranch
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 26.2 מ"מ 

האיורים ,המידע הטכני ,הנתונים והתיאורים שבספר זה היו נכונים במועד הדפסתו .שמורה לנו הזכות לבצע
את כל השינויים הדרושים במסגרת מדיניות הפיתוח והשיפור המתמידה שלנו.
אסור בהחלט להעתיק ,לשכפל ,להדפיס מחדש ,לשמור במערכת עיבוד נתונים או לשדר ספר זה או כל חלק
ממנו בכל אמצעי אלקטרוני ,מכני ,צילומי או אמצעי אחר מסוגים אלה .כמו-כן אסור להעתיק ,לתרגם ,לערוך,
לקצר או להרחיב ספר זה ללא הסכמה ואישור מראש בכתב מחברת פורד ).(FORD MOTOR COMPANY Ltd
מגבלות אלה תקפות גם עבור חלקים מספר זה והשימוש בהם בפרסומים אחרים.
למרות שהקפדנו ככל האפשר על הדיוק והשלמות ,אנו מסירים מעלינו כל חבות שהיא בגין אי-דיוקים או
השמטות של חומר בספר זה.
הספר מתאר אופציות ורמות גימור המקובלות בדגמי פורד  F-250/350/450/550בשווקי העולם .לכן,
ייתכן שחלק מן המידע אודות הפריטים והמערכות המוזכרים בספר לא יהיה ישים עבור מכוניתך.
חשוב :חלקי החילוף וציוד העזר של פורד וכן חלקי החילוף של חברת מוטורקרפט ) (Motorcraftתוכננו
במיוחד עבור מכוניות פורד .הם עומדים בדרישות הבטיחות והאחריות של חברת פורד ויתאימו תמיד
למכוניתך.
אנו מבקשים לציין ולהדגיש שחלקי חילוף ואביזרים שאינם מתוצרת פורד לא נבחנו ולא אושרו על-ידי חברת
פורד .למרות שאנו עוקבים באופן קפדני אחרי שוק החלפים אין אנו יכולים לאשר את ההתאמה או את
בטיחות השימוש בחלקים אלה ― בין אם הם הותקנו במכונית ,או שיש כוונה להתקין אותם במכוניותינו.
חברת פורד לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם למכונית כתוצאה משימוש בחלפים וציוד עזר שאינו
מתוצרת חברת פורד ו/או שאינם עומדים בדרישות איכות והתאמה כפי שקבע יצרן הרכב.
© דלק מוטורס בע"מ

תורגם מפרסום 20160419180347
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למכוניתך.
אנו מבקשים לציין ולהדגיש שחלקי חילוף ואביזרים שאינם מתוצרת פורד לא נבחנו ולא אושרו על-ידי חברת
פורד .למרות שאנו עוקבים באופן קפדני אחרי שוק החלפים אין אנו יכולים לאשר את ההתאמה או את
בטיחות השימוש בחלקים אלה ― בין אם הם הותקנו במכונית ,או שיש כוונה להתקין אותם במכוניותינו.
חברת פורד לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם למכונית כתוצאה משימוש בחלפים וציוד עזר שאינו
מתוצרת חברת פורד ו/או שאינם עומדים בדרישות איכות והתאמה כפי שקבע יצרן הרכב.
© דלק מוטורס בע"מ
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