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מבוא
ספר הוראות ההפעלה

אנו מודים לך על רכישת מוצר של SAIC Motor. אנא קרא 
והמידע הכלול  היות  זה בקפידה  ספר הוראות הפעלה 
בצורה  המכונית  תפעול  אופן  את  להבין  בידך  יסייע  בו 

בטוחה ונכונה, דבר אשר יקנה לך הנאה מהנהיגה.
ספר הוראות הפעלה זה ישים למכונית נוסעים מסדרת 
MG 3. ספר הוראות הפעלה זה מפרט את כל ההתקנים 

והתפקודים הקיימים בסדרת מכוניות נוסעים זו.
המעודכן  המידע  את  מכיל  ההפעלה  הוראות  ספר 
שומר  היצרן  לדפוס.  ההבאה  למועד  הנכון  האחרון 
ההדפסה,  לאחר  שינויים  לערוך  הזכות  את  לעצמו 

כתוצאה משיפורים וחידושים במוצר, ללא כל התראה.
האיורים בספר הוראות ההפעלה הינם להמחשה בלבד.

הצהרה
והאחריות  השירות  וחוברת  זה  הפעלה  הוראות  ספר 
ברכבים,  הנכון  השימוש  אופן  את  רק  לא  מפרטים 
אזהרות בזמן השימוש, אופן ביצוע השירות והטיפולים 
האחריות  תנאי  את  מפרטים  גם  אלא  התקופתיים, 
והתחייבויות היצרן כלפי הלקוח, וכן, התייחסות לשירות 

לאחר המכירה של מכונית זו.
הנהיגה  התחלת  לפני  המסמכים  שני  את  קרא  אנא 
נכון  לא  שימוש  בהזנחה,  שמקורו  נזק  כל  במכונית. 
עלולים  בלתי מאושר,  או  נכון  לא  או התקנה של חלק 

להביא לפקיעת האחריות.
בכל מדינה ואזור קיימות הגבלות מחמירות לגבי ביצוע 
לבצע  לא  להקפיד  המשתמש  על  במכונית.  שינויים 
אישור  ללא  המכונית  ובמאפייני  במבנה  במרכב,  שינוי 
לכך, אחרת ישפיע הדבר על בטיחות התעבורה, תפעול 
המכונית, רישום המכונית וכיוצא בזה. הסבה או שינוי לא 
מאושרים בחלק ממכלולי המכונית יפחיתו את ביצועם 
ואף  שלהם,  לכשל  יגרמו  או  מסוימים  מכלולים  של 
עלולים להסתיים בפציעה קטלנית של נוסעי המכונית.

כל הזכויות שמורות. אסור לשכפל אף חלק מספר זה, 
או להעביר אותו בצורה כלשהיא, אלקטרונית, מכנית, או 

.SAIC אמצעי אחר, ללא אישור בכתב מראש של

חשוב
בהגיע הזמן למכור א מכוניתך, אנא העבר את ספר 
הוראות ההפעלה וחוברת השירות והאחריות לבעלים 
החדשים. שני המסמכים שצוינו לעיל הינם חלק בלתי 

נפרד מהמכונית.

מקרא
סמלים בשימוש

הסמלים הבאים הנמצאים בשימוש בספר מסבים את 
תשומת לבך לסוגי מידע מסוימים.

אזהרה
שיש  תהליכים  מדגיש  זה  אזהרה  סמל 
לפעול על פיהם בקפדנות, או מידע שחובה 
במטרה  רבה,  לב  בתשומת  בחשבון  להביאו 
להפחית את הסכנה של פציעות אישיות או גרימת 

נזק חמור למכונית.
חשוב

חשוב
אחר  במדויק  לפעול  שחובה  הוא  הדבר  פירוש 

ההוראות שכן עלול להיגרם נזק למכונית.

שים לב
שים לב: תיאור מידע שימושי.

סמל זה מציין רכיבים שיש להשליך באמצעות 
אנשים או גופים מורשים על מנת לשמור על 

הסביבה.

כוכבית
כוכבית )*( מופיעה לאחר נושא או מאפיין אופציונאלי, 
לגרסאות  לדגמים,  ההזמנה,  למפרט  בהתאם  מותקן 

ולמאפייני השוק שבה נמכרה המכונית.
מידע מאוייר

מזהה רכיבים עליהם יוסבר בהמשך.  

מזהה תנועת רכיבים עליהם יוסבר בהמשך  

על  מבוססים  זה  בספר  האיורים  כל  לב:  שים 
מכונית עם הגה ימני, למעט אם מצוין הסימון 

LHD )הגה שמאלי(.

במקרה חירום

חשוב
אם ארעה תקלה במהלך הנסיעה:

ובהתאם לתנאי הבטיחות בכביש  • במידת האפשר 
ולחוקי התעבורה, יש להזיז את המכונית מהכביש, 
עדיף במפרץ חנייה. אם ארעה תקלה בכביש מהיר, 

החנה את המכונית בשוליים.
הפעל את אורות המצוקה. •
בהתאם לציוד הקיים, הצב משולש אזהרה או פנס  •

כתום מהבהב, 50 עד 150 מטר מאחורי מכוניתך 
כדי להזהיר כלי רכב מתקרבים. שים לב שבמדינות 
משולש  לשאת  חוקית  דרישה  קיימת  מסוימות 
נוסף  ולמידע  ספק,  של  במקרה  במכונית;  אזהרה 

פנה לרשויות התחבורה המקומיות.
חשוב על הוצאת הנוסעים דרך הדלתות הקרובות  •

הפציעה  סכנת  את  להפחית  כדי  השוליים  אל 
במקרה של התנגשות.
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מבוא
מידע זיהוי המכונית

זיהוי המכונית

1 .)VIN( מספר שלדה
מספר מנוע. 2
מספר תיבת ההילוכים. 3

למוסך  או  היבואן  של   MG שירות  למרכז  פניה  בעת 
מוסמך, יש לציין תמיד את מספר השלדה של המכונית 

.)VIN(

)VIN( מיקום מספר השלדה
בפינה השמאלית תחתונה של השמשה הקדמית. •
על לוח הזיהוי. •
בצדו הימני של קיר האש בתא המנוע. •

מיקום מספר המנוע
מוטבע על החלק האחורי של גוף המנוע. )מבט מקדמת 

המנוע(.

מיקום מספר תיבת ההילוכים
תיבת  בית  של  העליון  לחלק  המחוברת  תווית  על 

ההילוכים.

תווית זיהוי המכונית
תווית זיהוי המכונית מכילה את המידע הבא:

מספר דגם •
• )VIN( מספר השלדה של המכונית
משקל כולל של המכונית •
משקל כולל של המכונית עם גרור •
עומס מרבי על סרן הקדמי •
עומס מרבי על סרן האחורי •
קוד צבע •
קוד דיפון •

מיקום תווית הזיהוי של המכונית

קורת  בתחתית  ממוקמת  המכונית  של  הזיהוי  תווית 
.B הצד הימנית
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מחוונים ובקרות
בקרות מראות צד וחלונות חשמליים. 1מחוונים ובקרות

אורות . 2 פנייה/מתג  איתות  ראשי/פנסי  אורות  מתג 
דרך/פנסי ערפל אחוריים

צופר. 3
כרית אוויר של הנהג. 4
לוח מחוונים. 5
מתג מגבים/מתזים. 6
מערכת שמע. 7
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11 .SCS מתג הפסקת
דוושת האצה. 12
מתג התנעה. 13
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ידית שחרור דלתית מילוי דלק. 16
שחרור מכסה המנוע. 17
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מחוונים ובקרות

1 לוח מחוונים
לוח מחוונים ביחידות בריטיות*

ביחידות  המחוונים  בלוח  המהירות  מד  לב:  שים 
.)km/h( וגם קמ"ש )MPH( בריטיות מציין גם מייל

לוח מחוונים ביחידות מטריות*

מד סל"ד
סיבובים  ביחידות   )1 )איור  המנוע  מהירות  את  מציין 

.)x1000( לדקה

חשוב
אין  לעולם  נזק,  מפני  המנוע  על  לשמור  מנת  על 
המחוון  של  האדום  בתחום  להימצא  למחוג  לאפשר 

לפרקי זמן ארוכים.

מד מהירות
מציין את מהירות הנסיעה )איור 2(. מד המהירות בלוח 
ביחידות מייל  ביחידות בריטיות מציין ערכים  המחוונים 
וקמ"ש. מד המהירות בלוח המחוונים ביחידות מטריות 

מציין ערכים ביחידות קמ"ש.

מד דלק
הקווים  מספר  ידי  על  מצוינת  במיכל  הדלק  כמות 
 .)3 )איור  קווים  שמונה  הכל  בסך  קיימים  המוארים. 
כשמפלס הדלק מלא, כל שמונת הקווים מוארים בצבע 
צבע  משנה  התחתון  הקו  נמוך,  הדלק  כשמפלס  לבן. 
הדלק  מפלס  אם  אזהרה.  אות  ויישמע  לצהוב  מלבן 
אות  שוב  ויושמע  יהבהב  התחתון  הקו  לרדת,  ממשיך 

אזהרה.

חשוב
בהזדמנות  לתדלק  דאג  נמוך,  הדלק  כשמפלס 

הראשונה. לעולם אל תאפשר אזילת דלק במכונית.
אחרת, החטאות הניצוץ הנובעות מכך עלולות לגרום 

נזק לממיר הקטליטי.
החץ הסמוך לנורת האזהרה של מפלס דלק נמוך מציין 

שפתח מילוי הדלק ממוקם בצד ימין של המכונית.
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מחוונים ובקרות
צג מרכזי

מציין  בריטיות  ביחידות  המרכזי  הצג  לב:  שים 
ביחידות  המרכזי  הצג  בריטיות.  ביחידות  מדידה 

מטריות מציין מדידה ביחידות מטריות.
תצוגת בחירת הילוך

שורה זו בצג המרכזי מציינת את מצב ידית ההילוכים.
בתצוגה  סרק,  הילוך  ונבחר  עצירה  במצב  כשהמכונית 

."R" כשנבחר ההילוך האחורי, בצג יופיע ."N" יופיע
כשהמכונית במצב נסיעה, יופיע באזור התצוגה ההילוך 
הנוכחי שנבחר )כגון R ,N, 1, 2, 3, 4, 5(. חיווי יופיע באזור 

זה כהמלצה להחלפת הילוך. 
החצים העולים או היורדים מהבהבים כדי להזכיר לנהג 

להעלות או להוריד הילוך.

תצוגת  המצמד,  דוושת  על  כשלוחצים  לב:  שים 
ההילוך מופסקת.

תצוגת מידע אודות המכונית

צג המידע אודות המכונית מספק את הנתונים הבאים:
מד מרחק מצטבר •
• A מד מרחק יומי
• B מד מרחק יומי
תצוגת טמפרטורת הסביבה •
טווח הנסיעה עם כמות הדלק שנותרה •
תצרוכת דלק רגעית •
תצרוכת דלק ממוצעת •
מהירות ממוצעת •
מועד הטיפול הבא •
• TPMS איפוס

קצה  על  שניות  משתי  פחות  ושוב  שוב  לחיצות  בצע 
יוצג  לעיל  המידע  חצים(;  )ראה  הראשי  האורות  מתג 

במחזוריות.
לחיצה והחזקת הלחצן בקצה מתג האורות הראשי מעל 
שתי שניות תגרום לאיפוס התצוגה שנבחרה )כולל מד 
מרחק יומי A, מד מרחק יומי B תצרוכת דלק ממוצעת 

או מהירות ממוצעת(.

צג מרכזי ביחידות בריטיות*

צג מרכזי ביחידות מטריות*

והוא  המחוונים  לוח  בתחתית  ממוקם  המרכזי  הצג 
מספק את המידע הבא:

תצוגת בחירת הילוך. 1
תצוגת מידע אודות המכונית. 2
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מחוונים ובקרות

1 ביחידות  המרכזי  בצג  המכונית  אודות  מידע 
בריטיות*

מד מרחק מצטבר
מציג את המרחק הכולל שהמכונית גמאה.

B ומד מרחק יומי A מד מרחק יומי
מאז  עברה  שהמכונית  המרחק  את  מציינת  זו  תצוגה 

האיפוס האחרון של המרחק היומי.
מרחק הנסיעה היומי A ומרחק הנסיעה היומי B נפרדים 
זה מזה. טווח המרחק הינו 0 עד 9999 מייל. כשהמרחק 
קצר מ- 1000 מייל, הוא ישתנה בצעדים של 0.1 מייל. 
ישתנה בצעדים  הוא  מייל,  כשהמרחק ארוך מ- 1000 
של 1 מייל. כשהמרחק בתצוגה מגיע לערך של 9999 
 A היומי  המרחק  את  אוטומטי.  איפוס  מתבצע  מייל, 
והמרחק היומי B ניתן לאפס בכל זמן, פעולה שתאפשר 

רישום מרחק נסיעה של המכונית.

תצוגת טמפרטורת הסביבה
בצג מופיעה טמפרטורת הסביבה של המכונית.

טווח הנסיעה עם כמות הדלק שנותרה
בצג מופיע המרחק המוערך שניתן לנסוע עד לתדלוק 
תדלוק  לאחר  ישתנה  המרחק  המכונית.  של  הבא 

המכונית.
שנותרה  הדלק  לכמות  בהתאם  מחושב  הנסיעה  טווח 
שילוב  על  הטווח מבוסס  ולתצרוכת הדלק הממוצעת. 
על  שנמדדה  הדלק  תצרוכת  עם  הנוכחי  הנהיגה  סגנון 

ידי המחשב במהלך הדקות האחרונות.
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מחוונים ובקרות
תצרוכת דלק רגעית

תפקוד זה הינו אוטומטי והוא מציין את תצרוכת הדלק 
דלק,  לצרוך  מפסיקה  או  עוצרת  כשהמכונית  הרגעית. 

."MPG ---" :תצרוכת הדלק הרגעית מוצגת כך

תצרוכת דלק ממוצעת
הדלק  תצרוכת  את  ומציין  אוטומטי  הינו  זה  תפקוד 
הדרך  מחשב  של  האחרון  האיפוס  מאז  הממוצעת 
חלוקת  ידי  על  מחושבת  הממוצעת  הדלק  )תצרוכת 
ערך  את  שנצרכה(.  הדלק  בכמות  הנסיעה  מרחק 
תצרוכת הדלק ניתן לאפס בכל רגע כדי לחשב ערכים 
לתנאי  או  מסוימת  לנסיעה  דלק,  תצרוכת  של  חדשים 

נסיעה מסוימים.
התנעת  לאחר  מחושבת  הממוצעת  הדלק  תצרוכת 

המנוע, כשמהירות הנסיעה גבוהה מ- 3 מייל.

שים לב: תצרוכת הדלק הממוצעת תלויה בהרגלי 
האוויר  בלחץ  בעומס,  הדרך,  בתנאי  הנסיעה, 

בצמיגים, בכמות השמן וכדומה.

מהירות ממוצעת
תפקוד זה הוא אוטומטי והוא מציין את מהירות הנסיעה 
מהירות  ערך  את  האחרון.  האיפוס  מאז  הממוצעת 
הנסיעה הממוצעת ניתן לאפס בכל רגע כדי לחשב ערכי 
לתנאי  או  מסוימת  לנסיעה  חדשים,  ממוצעת  מהירות 

נסיעה מסוימים.

מועד הטיפול הבא
מציינת את המרחק המוערך  הטיפולים  מרווח  צלמית 

שנותר עד לביצוע הטיפול הבא.

שים לב: את תצוגת מרווח הטיפולים ניתן לאפס 
רק במרכז שירות MG של היבואן או במוסך מוסמך.

איפוס TPMS )לחץ אוויר בצמיגים(
בחר בתצוגה "?TPMS RESET" על ידי לחיצה על הלחצן 
 ,"TPMS RESET √" הכיתוב  הופעת  שניות.  שתי  מעל 
הכיתוב  הופעת  כהלכה.  בוצע   TPMS שאיפוס  מציינת 
"TPMS RESET X" מציינת שאיפוס TPMS נכשל. פנה 

למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

שים לב: תפריט איפוס TPMS זמין רק כשהמכונית 
ומתג  מופעל  החנייה  בלם  עם  עצירה,  במצב 

.)II ההתנעה פתוח )מצב
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מחוונים ובקרות

1 ביחידות  המרכזי  בצג  המכונית  אודות  מידע 
מטריות*

מד מרחק מצטבר
מציג את המרחק הכולל שהמכונית גמאה.

B ומד מרחק יומי A מד מרחק יומי
מאז  עברה  שהמכונית  המרחק  את  מציינת  זו  תצוגה 

האיפוס האחרון של המרחק היומי.
מרחק הנסיעה היומי A ומרחק הנסיעה היומי B נפרדים 
זה מזה. טווח המרחק הינו 0 עד 9999 ק"מ. כשהמרחק 
קצר מ- 1000 ק"מ, הוא ישתנה בצעדים של 0.1 ק"מ. 
ישתנה בצעדים  כשהמרחק ארוך מ- 1000 ק"מ, הוא 
של 1 ק"מ. כשהמרחק בתצוגה מגיע לערך של 9999 
 A היומי  המרחק  את  אוטומטי.  איפוס  מתבצע  ק"מ, 
והמרחק היומי B ניתן לאפס בכל זמן, פעולה שתאפשר 

רישום מרחק נסיעה של המכונית.

תצוגת טמפרטורת הסביבה
בצג מופיעה טמפרטורת הסביבה של המכונית.

טווח הנסיעה עם כמות הדלק שנותרה
בצג מופיע המרחק המוערך שניתן לנסוע עד לתדלוק 
תדלוק  לאחר  ישתנה  המרחק  המכונית.  של  הבא 

המכונית.
שנותרה  הדלק  לכמות  בהתאם  מחושב  הנסיעה  טווח 
שילוב  על  הטווח מבוסס  ולתצרוכת הדלק הממוצעת. 
על  שנמדדה  הדלק  תצרוכת  עם  הנוכחי  הנהיגה  סגנון 

ידי המחשב במהלך הדקות האחרונות.
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מחוונים ובקרות
תצרוכת דלק רגעית

תפקוד זה הינו אוטומטי והוא מציין את תצרוכת הדלק 
דלק,  לצרוך  מפסיקה  או  עוצרת  כשהמכונית  הרגעית. 

."L/100km ---" :תצרוכת הדלק הרגעית מוצגת כך

תצרוכת דלק ממוצעת
הדלק  תצרוכת  את  ומציין  אוטומטי  הינו  זה  תפקוד 
הדרך  מחשב  של  האחרון  האיפוס  מאז  הממוצעת 
חלוקת  ידי  על  מחושבת  הממוצעת  הדלק  )תצרוכת 
ערך  את  שנצרכה(.  הדלק  בכמות  הנסיעה  מרחק 
תצרוכת הדלק ניתן לאפס בכל רגע כדי לחשב ערכים 
לתנאי  או  מסוימת  לנסיעה  דלק,  תצרוכת  של  חדשים 

נסיעה מסוימים.
התנעת  לאחר  מחושבת  הממוצעת  הדלק  תצרוכת 

המנוע, כשמהירות הנסיעה גבוהה מ- 5 קמ"ש.

0

שים לב: תצרוכת הדלק הממוצעת תלויה בהרגלי 
האוויר  בלחץ  בעומס,  הדרך,  בתנאי  הנסיעה, 

בצמיגים, בכמות השמן וכדומה.

מהירות ממוצעת
תפקוד זה הוא אוטומטי והוא מציין את מהירות הנסיעה 
מהירות  ערך  את  האחרון.  האיפוס  מאז  הממוצעת 
הנסיעה הממוצעת ניתן לאפס בכל רגע כדי לחשב ערכי 
לתנאי  או  מסוימת  לנסיעה  חדשים,  ממוצעת  מהירות 

נסיעה מסוימים.

מועד הטיפול הבא
מציינת את המרחק המוערך  הטיפולים  מרווח  צלמית 

שנותר עד לביצוע הטיפול הבא.

שים לב: את תצוגת מרווח הטיפולים ניתן לאפס 
רק במרכז שירות MG של היבואן או במוסך מוסמך.

איפוס TPMS )לחץ אוויר בצמיגים(
בחר בתצוגה "?TPMS RESET" על ידי לחיצה על הלחצן 
 "TPMS RESET √" הכיתוב  הופעת  שניות.  שתי  מעל 
 TPMS" הצליח. הופעת הכיתוב TPMS מציינת שאיפוס
TPMS נכשל. פנה למרכז  RESET X" מציינת שאיפוס 

שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

שים לב: תפריט איפוס TPMS זמין רק כשהמכונית 
ומתג  מופעל  החנייה  בלם  עם  עצירה,  במצב 

.)II ההתנעה פתוח )מצב
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מחוונים ובקרות

1 נורות אזהרה וחיווי

נורת חיווי אורות דרך - כחולה

נדלקת כשבפנסים הראשיים דולקים אורות 
הדרך.

אורות חנייה - ירוקה

הפנסים  או  החנייה  כשאורות  נדלקת 
הראשיים דולקים.

נורת חיווי פנסי איתות פניה - ירוקה

נורות החיווי לאיתות הפנייה מצויינות על ידי 
המחוונים.  לוח  של  העליון  בחלקו  הממוקמים  חצים 
יחד עם פנס איתות  נורות חיווי איתות הפנייה פועלות 

הפנייה השמאלי או הימני.
החיווי  נורות  שתי  המצוקה,  אורות  את  כשמפעילים 

מהבהבות יחד.
מצביע  במהירות,  מהבהבת  החיווי  מנורות  כשאחת 
או  קדמי  הפנייה,  איתות  מפנסי  שאחד  כך  על  הדבר 

אחורי, אינו פועל.
שים לב: כשל של פנס איתות פנייה צדי לא ישפיע 

על תדירות הבהוב איתות הפנייה.
נורת חיווי פנס ערפל אחורי - צהובה

נדלקת כשפנסי הערפל האחוריים דולקים.

נורת אזהרה כרית אוויר - אדומה

פתיחת  עם  לבדיקה  נדלקת  האזהרה  נורת 
מתג ההתנעה. אם הנורה דולקת בכל מצב אחר או אם 
היא אינה כבית לאחר התנעת המנוע, מעיד הדבר על 
גילוי תקלה במערכת כריות האוויר; בהמשך, ישמע אות 
למרכז  פנה  כזה,  במקרה  המנוע.  התנעת  עם  קולי 

שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

נורת אזהרה לחגורת בטיחות שלא נחגרה - אדומה

המושבים  אחד  של  הבטיחות  חגורת  אם 
הקדמיים נותרה לא חגורה, נורת האזהרה תידלק. אות 
חגורות  ששתי  שידאג  לנהג  להזכיר  כדי  יישמע  קולי 
חגורת  אם  ייחגרו.  הקדמיים  במושבים  הבטיחות 
לאחר  חגורה  לא  נותרה  בשימוש  מושב  של  הבטיחות 
שמהירות המכונית עלתה על 15 קמ“ש, נורת האזהרה 
תהבהב בליווי אות קולי. האזהרה תימשך עד שחגורת 

הבטיחות תיחגר כהלכה או לאחר 90 שניות.

נורת אזהרה ללחץ שמן נמוך - אדומה

נורת  נדלקת  ההתנעה,  מתג  פתיחת  עם 
התנעת  עם  כבית  והיא  עצמית  לבדיקה  זו  אזהרה 
המנוע. אם נורה זו אינה כבית או אם היא נדלקת בזמן 
הנסיעה, מצביע הדבר על סכנת נזק חמור למנוע. עצור 
זאת  מאפשרים  כשהתנאים  בהקדם,  המכונית  את 
פנה  השמן.  מפלס  את  בדוק  המנוע;  את  מיד  ודומם 

למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

נורת אזהרה לטעינת המצבר - אדומה

מתג  פתיחת  עם  נדלקת  האזהרה  נורת 
הנורה  אם  המנוע.  התנעת  עם  כבית  והיא  ההתנעה 
נשארת דלוקה או אם היא נדלקת בזמן הנסיעה, מעיד 
שירות  למרכז  פנה  המצבר.  בטעינת  תקלה  על  הדבר 

MG של היבואן או למוסך מוסמך.



14

מחוונים ובקרות
נורת אזהרה למערכת ABS - צהובה

זו  אזהרה  נורת  ההתנעה,  מתג  פתיחת  עם 
ABS

נדלקת. אם נורת האזהרה אינה כבית, מצביע הדבר על 
תקלה במערכת מניעת נעילה של הגלגלים; פנה למרכז 
תקלה  ארעה  הנסיעה  במהלך  אם  מורשה.  שירות 
פעולת  תיפסק  הגלגלים,  של  נעילה  מניעת  במערכת 
תמשיך  הרגילה  הבלמים  מערכת  אולם  המערכת, 
או למוסך  היבואן  MG של  לתפקד. פנה למרכז שירות 

מוסמך.

 - בלימה  מערכת   / החנייה  לבלם  אזהרה  נורת 
אדומה

זו  אזהרה  נורת  ההתנעה,  מתג  פתיחת  עם 
נדלקת לבדיקה עצמית. אם נורה זו אינה כבית, מצביע 
תקלה  או  בלמים  בנוזל  חוסר  כגון  תקלה  על  הדבר 
כך  על  או  הבלימה  לחלוקת  האלקטרונית  במערכת 

שבלם החנייה אינו משוחרר.
הנורה תידלק עם הפעלת בלם החנייה והיא תיכבה עם 
בשוגג,  מופעל  נותר  החנייה  בלם  אם  המלא.  שחרורו 
כשמהירות  קולי  אזהרה  אות  ויישמע  תהבהב  הנורה 
המכונית תגיע ל- 5 קמ“ש. אם נורת האזהרה נשארת 
דלוקה לאחר שחרור בלם החנייה, מעיד הדבר על תקלה 
נוזל הבלמים. אם  במערכת הבלמים. בדוק את מפלס 
הנורה ממשיכה לדלוק, עצור מיד את המכונית בבטחה 

ופנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.
כשמתג ההתנעה סגור, דלת הנהג פתוחה, ובלם החנייה 
לא הופעל, אזהרת בלם החנייה תופעל והנורה תהבהב 

בליווי אות אזהרה קולי.

נורת אזהרה לתקלה במערכת הפליטה - צהובה

תקלה  על  להצביע  נועדה  זו  אזהרה  נורת 
פתיחת  עם  המנוע.  של  הפליטה  נתוני  על  המשפיעה 
לבדיקת  זו  אזהרה  נורת  נדלקת  ההתנעה,  מתג 
אירעה  אם  המנוע.  התנעת  עם  כבית  והיא  המערכת 
תקלה שעלולה להשפיע משמעותית על ביצועי המנוע 
למרכז  פנה  תידלק.  זו  ביקורת  נורת  הפליטה,  על  או 

שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

נורת ביקורת של המנוע - צהובה

תקלה  על  להצביע  נועדה  זו  אזהרה  נורת 
עם  המנוע.  ביצועי  על  משמעותית  להשפיע  שעלולה 
פתיחת מתג ההתנעה, נדלקת נורת אזהרה זו לבדיקה 
היא  אם  או  הנסיעה  בזמן  תקלה  אירעה  אם  עצמית. 
אינה כבית, פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך 

מוסמך.

 - המנוע  קירור  נוזל  לטמפרטורת  אזהרה  נורת 
אדומה/כחולה

את  לציין  כדי  משמשת  זו  אזהרה  נורת 
נדלקת  האזהרה  נורת  המנוע.  קירור  נוזל  טמפרטורת 
לבדיקת המערכת עם פתיחת מתג ההתנעה. אם נורת 
האזהרה נדלקת בצבע כחול, היא מציינת שטמפרטורת 
היא  אדום,  בצבע  דולקת  היא  ואם  נמוכה  הקירור  נוזל 
אם  גבוהה.  הקירור  נוזל  שטמפרטורת  מציינת 
תהבהב  האזהרה  נורת  לעלות,  תמשיך  הטמפרטורה 
אינו  הקולי  האזהרה  אות  אם  קולי.  אזהרה  אות  בליווי 

נשמע, הנורה תהבהב בצבע כחול.
את  החנה  חמור;  נזק  לו  להיגרם  עלול  חם,  כשהמנוע 
ופנה למרכז שירות  המכונית, סגור את מתג ההתנעה 

MG של היבואן ולמוסך מוסמך.

 -  )SCS( יציבות  בקרת  למערכת  אזהרה  נורת 
צהובה

 SCS שמערכת  מציינת  האזהרה  נורת 
נדלקת  האזהרה  נורת  תקלה.  שקיימת  או  פועלת 
 SCS כשמערכת  ההתנעה.  מתג  פתיחת  עם  לבדיקה 
פועלת, נורת האזהרה כבויה. כשקיימת תקלה במערכת 
דולקת ברצף. עצור את המכונית  נורת האזהרה   ,SCS
בבטחה בהקדם ופנה למרכז שירות MG של היבואן או 
SCS נכנסת לפעולה, נורת  למוסך מוסמך. כשמערכת 

האזהרה מהבהבת.

 - יציבות  בקרת  מערכת  להפסקת  אזהרה  נורת 
צהובה

 SCS שמערכת  מציינת  האזהרה  נורת 
לבדיקה  נדלקת  האזהרה  נורת  מופסקת.  או  מופעלת 
 SCS מערכת  כשתפקוד  ההתנעה.  מתג  פתיחת  עם 

מופסק, הנורה תדלוק ברצף.

נורת אזהרה בקרת אחיזה - צהובה

האחיזה  שבקרת  מציינת  האזהרה  נורת 
לבדיקה  נדלקת  האזהרה  נורת  מופסקת.  או  מופעלת 
עם פתיחת מתג ההתנעה. כשתפקוד TC מופסק ידנית, 

נורת האזהרה תדלוק ברצף.
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1 בצמיגים  לחץ  ניטור  מערכת  של  אזהרה  נורת 
)TPMS( - צהובה

נורת האזהרה נדלקת לבדיקת המערכת עם 
פתיחת מתג ההתנעה. כשלחץ האוויר באחד הצמיגים 
הצהובה  כשהנורה  תדלוק.  האזהרה  נורת  נמוך, 
נפח את  מהבהבת, היא מצביעה על תקלה במערכת. 
הצמיגים בלחץ הנכון ופנה למרכז שירות MG של היבואן 

ולמוסך מוסמך.

רחוק  שלט  מנוע/סוללת  למשבת  אזהרה  נורת 
חלשה - אדומה

נורת האזהרה אינה דולקת כשמתג ההתנעה 
ניתן  לא  המנוע,  במשבת  תקלה  כשקיימת  פתוח. 
כשמתח  תדלוק.  האזהרה  ונורת  המנוע  את  להתניע 
הסוללה בשלט רחוק נמוך, נורת האזהרה תהבהב בליווי 

אות קולי.

נורת אזהרה לדלת פתוחה - אדומה

מדלתות  שאחת  מציינת  האזהרה  נורת 
המכונית או דלת תא המטען אינה סגורה. נורת האזהרה 
אינה דולקת כשמתג ההתנעה פתוח. כשאחת הדלתות 
או דלת תא המטען אינה סגורה, נורת האזהרה דולקת. 
אם הדלת נשארת פתוחה כשמהירות המכונית גבוהה 
קולי.  אות  בליווי  תהבהב  האזהרה  נורת  קמ“ש,   5 מ- 
האזהרה תימשך עד סגירה מלאה של כל הדלתות, או 

לאחר 30 שניות.

נורת אזהרה לבקרת שיוט - צהובה/ירוקה*

נורת האזהרה אינה דולקת כשמתג ההתנעה 
השיוט  כשבקרת  צהוב  בצבע  נדלקת  הנורה  פתוח. 
אין  אך  לחוץ,  הראשי  כשהמתג  ירוק  ובצבע  פעילה 
מהירות השיוט פעילה. כשמתגלה תקלה, נורת האזהרה 

מהבהבת בצבע צהוב.
בצג  מוצגת  היעד  מהירות  מופעלת,  השיוט  כשבקרת 
ה- LCD. מהירות היעד נשארת מוצגת עד שמהירות זו 
חוזר   LCD ה-  צג  זו,  בנקודה  המכונית.  ידי  על  מושגת 

לתצוגה הקודמת שלו.

 - הנוסע  של  האוויר  כריית  לנטרול  אזהרה  נורת 
צהובה*

פתיחת  עם  לבדיקה  נדלקת  האזהרה  נורת 
מנוטרלת,  הנוסע  של  האוויר  כשכרית  ההתנעה.  מתג 
הנורה תידלק עד לדריכתה מחדש של כרית האוויר. עם 
דריכה מחדש של כרית האוויר של הנוסע, הנורה תיכבה.

כוונון גובה אלומת הפנסים - כוונון ידני

זווית אלומת אורות המעבר מושפעת מחלוקת משקל 
הנוסעים והמטען בתוך המכונית.

על מנת להבטיח כוונון נכון של הפנסים הראשיים ולא 
לסנוור את התנועה המגיעה ממול, יש לכוונן את מצב 
פי  על  במכונית,  העומס  לתנאי  בהתאם  הכוונון  מתג 

הטבלה הבאה:

עומסמצב 
נהג, או נהג ונוסע קדמי0 
נוסעים בכל המושבים ללא מטען1 

2
מחולק  מטען  עם  המושבים  בכל  נוסעים 
באופן אחיד בתא המטען, או נהג עם מטען 

מלא

שווה 3 באופן  מחולק  מטען  עם  בלבד,  נהג 
בתא המטען

נסיעה בחו“ל
המכוניות  שבהן  למדינות  תגיע  בחו“ל  בנסיעתך  אם 
נוסעות בצד ההפוך לזה שבמדינתך, יהיה עליך להתקין 

מסיטים )דפלקטורים( על הפנסים הראשיים.
לפרטים נוספים, פנה למרכז שירות MG של היבואן או 

למוסך מוסמך.
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אורות ומתגים

מתג אורות ראשי

אורות חנייה/ פנסים אחוריים/ לוח מחוונים. 1
פנסים ראשיים. 2
הדלקת אורות אוטומטית*. 3

אורות חנייה, פנסים אחוריים, לוח מחוונים
סובב את מתג האורות הראשי למצב 1 על מנת להדליק 
ותאורת לוח המחוונים.  את אורות הצד, אורות החנייה 

נורת הביקורת של תאורת החנייה תידלק.
הנהג  דלת  את  כשפותחים  דולקים  נותרו  האורות  אם 

ומפתח ההתנעה מוסר מהמתג, יישמע צליל אזהרה.

פנסים ראשיים
האורות  מתג  את  סובב  הראשיים,  הפנסים  להדלקת 

למצב 2.
הפנסים הראשיים יידלקו רק כשמתג ההתנעה פתוח.

הדלקת אורות אוטומטית*
כשמתג ההתנעה פתוח, סובב את מתג האורות למצב 
האוטומטית  האורות  הדלקת  מערכת   .)3 )מצב   AUTO
ומדליקה/ הסביבה  תאורת  רמת  את  ברצף  מנטרת 

מכבה אוטומטית את האורות המתאימים כנדרש.

מתג פנסי ערפל

בתנאי  הערפל  בפנסי  להשתמש  ניתן 
בהיר  אוויר  במזג  אחרת,  ירודה;  ראות 

נהגים אחרים בדרך עלולים להסתנוור.

פנסי ערפל אחוריים. 1

פנסי ערפל אחוריים
דלוקים,  הראשיים  והפנסים  פתוח  ההתנעה  כשמתג 
פנסי  את  תדליק   )1 )איור   ON למצב  המתג  העברת 
דולקים,  הערפל האחוריים. כשפנסי הערפל האחוריים 

נורת האזהרה בלוח המחוונים תידלק.

ידית פנסי איתות פניה/אורות דרך

בזמן נסיעה עם אורות הדרך, היזהר לבל 
תסנוור את הנהגים הנוסעים ממול.

לאיתות שמאלה, לחץ כלפי מטה על הידית.. 1
לאיתות ימינה, לחץ כלפי מעלה על הידית.. 2
איתות באורות הדרך. 3
משוך עד הסוף להדלקת אורות הדרך.. 4

פנסי איתות פניה
הזז את הידית כלפי מטה כדי לציין פנייה שמאלה )איור 
1( או כלפי מעלה כדי לציין פנייה ימינה )איור 2(. לאחר 

השלמת הסיבוב איתות הפנייה יתבטל אוטומטית.
המחוונים  בלוח  המתאימה  הירוקה  האזהרה  נורת 
לציון  הפנייה.  איתות  פנסי  עם  יחד  זמנית  בו  תהבהב 
פנסי  ממנה;  והרפה  הידית  על  קלות  לחץ  נתיב,  שינוי 

איתות הפנייה יהבהבו שלוש פעמים ואז, ייכבו.
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1 אורות דרך ואורות מעבר בפנסים הראשיים
כשמתג ההתנעה פתוח ומתג הפנסים הראשיים נמצא 
במצב 2, דחוף את הידית עד הסוף כלפי לוח המחוונים 
האזהרה  )נורת  הדרך  אורות  את  להדליק  כדי   )4 )איור 
עד  הידית  את  דחוף  דולקת(.  המחוונים  בלוח  הכחולה 
הסוף כלפי לוח המחוונים )איור 4( כדי לכבות את אורות 

הדרך ולחזור לאורות המעבר בפנסים הראשיים.

איתות באורות הדרך
לאיתות קצר באורות הדרך, משוך את הידית כלפי גלגל 

ההגה )איור 3( ואז, שחרר.

תאורת ליווי )כיבוי מושהה של הפנסים הראשיים(*
לאחר עצירת המכונית, סגור את מתג ההתנעה והוצא 
ממנו את המפתח. בתוך דקה מסגירת מתג ההתנעה, 
משוך או דחוף רגעית את מתג האורות ושחרר; אורות 
אורות  לכיבוי  שניות.   30 כ-  למשך  יידלקו  המעבר 

המעבר, דחוף או משוך את מתג האורות.

תאורת יום
ההתנעה  כשמתג  אוטומטית  נדלקת  היום  תאורת 
מועבר למצב 2. כשאורות החנייה דולקים, תאורת היום 

כבויה.

אורות מצוקה
מיקום מתג אורות המצוקה תלוי ברמת הגימור.

המתג  אלקטרוני,  אוויר  במיזוג  המצוידות  במכוניות 
ממוקם בקונסולה המרכזית, סמוך למתג ניטרול כרית 

האוויר של הנוסע.

במכוניות המצוידות במערכת חימום סטנדרטית, המתג 
ממוקם בלוח בקרת החימום )ראה איור(.

פנסי  כל  הלחצן;  על  לחץ  המצוקה,  אורות  להפעלת 
פעם  לחץ  לכיבוי,  זמנית.  בו  מהבהבים  הפנייה  איתות 

נוספת.
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מגבים ומתזים

בקרות מגב השמשה הקדמית

המגבים והמתזים יפעלו כשמתג ההתנעה במצב 1 או 2.
כלפי  הידית  את  משוך  שונות,  ניגוב  מהירויות  לבחירת 

מעלה:
ניגוב לסירוגין/ניגוב אוטומטי )1( •
ניגוב במהירות רגילה )2( •
ניגוב במהירות גבוהה )3( •

חשוב
הימנע מהפעלת המגבים כשהשמשה יבשה. •
הפעלת  • לפני  גבוה,  חום  בתנאי  או  קיפאון  בתנאי 

וודא שהלהבים אינם קפואים או דבוקים  המגבים, 
לזגוגית.

הזרועות  • מסביבת  קרח  או  שלג  הסר  בחורף, 
והלהבים, כולל משטח הניגוב על השמשה.

ניגוב בודד
משוך את הידית )4( כלפי מטה ושחרר אותה )אם הידית 
מוחזקת כלפי מטה, המגבים יפעלו במהירות גבוהה עד 

שחרור הידית(.

ניגוב לסירוגין - השהייה משתנה*
מעלה  כלפי  הידית  את  דחוף  לסירוגין,  ניגוב  לבחירת 
למצב )1(, סובב את המתג )5( על מנת לשנות את משך 

השהיית פעולת הניגוב.

חיישן גשם*
בחלק  המותקן  גשם  בחיישן  מצוידים  מסוימים  דגמים 

הפנימי של השמשה הקדמית, מאחורי המראה.
החיישן מסוגל לגלות כמויות משתנות של מים בחלק 
המגבים  כשבקרת  הקדמית.  השמשה  של  החיצוני 
אוטומטית  תכוונן  ההשהיה  לסירוגין,  במצב  מוצבת 

בהתאם למידע המסופק על ידי חיישן הגשם.
המגבים  רציף,  גשם  מגלה  החיישן  אם  לב:  שים 
החיישן  רגישות  את  לשנות  ניתן  ברצף.  יפעלו 

באמצעות ההשהיה המשתנה של המגב.
מתז השמשה הקדמית

)6( כלפי גלגל ההגה, המתזים יפעלו  משוך את הידית 
מיד. לאחר השהייה קצרה, המגבים יתחילו לפעול יחד 

עם המתזים.
ימשיכו  המגבים  הידית,  שחרור  לאחר  לב:  שים 
כשנייה,  לאחר  נוספים.  ניגובים  שלושה  לבצע 
יתבצע ניגוב נוסף כדי להסיר עקבות נוזל שזלג על 

השמשה.

בקרות מגב השמשה האחורית

3

1

5

2

ניגוב לסירוגין )1(. 1
מתז וניגוב )2(. 2
מתז וניגוב )3(. 3

יהיה  ההתנעה  כשמתג  יפעלו  האחוריים  והמגב  המתז 
המתח  אספקת  המתנע,  הפעלת  בזמן   .2 או   1 במצב 
נמצא  האחורי  המגב  כשמתג  מנותקת.  ולמגב  למתז 
ישלים  המגב  יפעל.  האחורי  המגב   ,)1( לסירוגין  במצב 
משך  את  לסירוגין.  למצב  מעבר  לפני  ניגוב  פעולות   3
הזמן בין הניגובים ניתן להגדיל/להקטין באמצעות מתג 
תשתנה  לסירוגין  המגב  מהירות   .)5(* המגב  השהיית 

בהתאם למהירות הנסיעה.
כשבוחרים מצב ניגוב ומתז אחוריים )2(, המגב והמתז 
המתג  את  כשמעבירים  זמנית.  בו  יפעלו  האחוריים 

למצב לסירוגין )1(, המתז האחורי יפסיק לפעול.
והמתז  המגב   ,)3( אחוריים  ומתז  ניגוב  כשבוחרים 
המתג  את  כשמעבירים  זמנית.  בו  יפעלו  האחוריים 

למצב מופסק, המגב והמתז האחוריים יפסיקו לפעול.
מגב  בתפקוד  מצוידים  שאינם  ברכבים  לב:  שים 
מהירות  כוונון  תפקוד  קיים  לא  משתנה,  לסירוגין 

המגב האחורי בהתאם למהירות הנסיעה.
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מחוונים ובקרות

1 מוט ההגה
כוונון מוט ההגה

זווית מוט  גובה או  אל תנסה לכוונן את 
בתנועה.  נמצאת  כשהמכונית  ההגה 
מסוכנת  להיות  עלולה  שכזו  פעולה 

ביותר.

שיתאימו  כך  ההגה  מוט  של  והגובה  הזווית  לכוונון 
לתנוחת הנהיגה שלך:

שחרר לחלוטין את ידית הנעילה.. 1
אחוז בגלגל ההגה בשתי ידיך והטה את מוט ההגה . 2

הגלגל  את  להזיז  כדי  מטה,  כלפי  או  מעלה  כלפי 
לתנוחה הנוחה ביותר.

ידית . 3 את  משוך  נוחה,  נהיגה  תנוחת  בחירת  עם 
הנעילה כלפי מעלה עד הסוף על מנת לנעול את 

מוט ההגה במצבו החדש.

צופר

במקום  ההגה  גלגל  כרית  על  לחץ  הצופר,  להפעלת 
המסומן בחץ.

הנהג  של  האוויר  וכרית  הצופר  מתג  לב:  שים 
האיור  ההגה.  בגלגל  סמוכה  בקרבה  ממוקמים 
וודא שאתה  אנא  מפרט את מיקום מתג הצופר; 
עם  אפשרי  מניגוד  להימנע  כדי  זה  באזור  לוחץ 

פעולת כרית האוויר.
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מחוונים ובקרות
מראות

תפעול מראות הצד
עלולים  הצד  במראות  הנצפים  עצמים  לב:  שים 

להיראות רחוקים יותר מאשר במציאות.
גוף חימום*

מראות חשמליות מצוידות בגופי חימום להפשרת כפור 
או סילוק אדים מהמראה. גופי החימום פועלים בו זמנית 

עם הפעלת חימום השמשה האחורית.

כוונון זגוגית מראה חשמלית*

)R( של  )L( או  כשמתג ההתנעה פתוח, לחץ על לחצן 
מתג )1( כדי לבחור את המראה השמאלית או הימנית. 
תאורת המתג נדלקת. בהמשך, לחץ על אחד מארבעת 
החצים על מתג העגול )2( כדי לכוונן את זווית המראה 

בדלת.

כוונון זגוגית מראה ידנית*

לכוונון זגוגית המראה השתמש בידית הניהוג. 

קיפול המראה
את מראות הצד ניתן לקפל על מנת למנוע פגיעה.

את המראות ניתן גם לקפל ידנית לפנים או לאחור, כדי 
לאפשר למכונית מעבר במקומות צרים.

מראה פנימית
כדי  גוף המראה  ידנית את  כוונן  הנסיעה,  לפני תחילת 
תפקוד  לאחור.  ביותר  הטוב  הראייה  שדה  את  לקבל 
ההסטה הידנית של המראה הפנימית מאפשר להקטין 
מאחור  הנוסעים  רכב  כלי  של  ראשיים  מפנסים  סנוור 

בלילה.

להעברת המראה למצב לילה, הזז לפנים את הלשונית 
הרגיל,  למצבה  המראה  להחזרת  המראה.  שבבסיס 

משוך חזרה את הלשונית.

חשוב
המשתקפת  הדמות  מסוימים,  בתנאים  כי  זכור 
נהג  להטעות  יכולה  לילה,  במצב  הפנימית  במראה 
ביחס למיקום המדויק של כלי הרכב הנוסעים מאחור.
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מחוונים ובקרות

1 סוכך שמש ומראת איפור*

יש להשתמש במראת האיפור של הנהג 
רק כשהמכונית נמצאת במצב עצירה.

על מנת להשתמש במראת האיפור* )איור 2(, הטה את 
מסוימים,  בדגמים  מטה.  כלפי   )1 )איור  השמש  סוכך 

קיים מכסה למראת האיפור.

חלונות
בקרות חלונות חשמליים

מתג חלון קדמי שמאלי. 1
מתג חלון קדמי ימני. 2
מתג חלון אחורי שמאלי. 3
מתג חלון אחורי ימני. 4
מתג ניטרול החלונות האחוריים. 5

הקדמיים  הנוסעים  של  החלונות  את  לב:  שים 
מתגים  באמצעות  להפעיל  ניתן  והאחוריים 
של  החלונות  את  דלת.  בכל  המותקנים  נפרדים, 
כשמתג  להפעיל  ניתן  לא  האחוריים  הנוסעים 

הניטרול מופעל.

הפעלת החלונות

או  הגבהה  בעת  ילדים  להרחיק  הקפד 
הנמכת חלון.

את החלונות החשמליים ניתן להפעיל כשמתג ההתנעה 
פתוח.

מתג ניטרול החלונות האחוריים
לנטרל את מתגי הבקרה של  לחץ על המתג על מנת 
החלונות האחוריים )נורת ביקורת נדלקת במתג(, לחץ 
מתגי  פעילות  את  לחדש  כדי  המתג  על  נוספת  פעם 

הבקרה.
את  לנטרל  מומלץ  ילדים,  הסעת  בעת  לב:  שים 

מתגי הבקרה של החלונות האחוריים.

תפקוד “לחיצה בודדת“* 
עם לחיצה קצרה ולאחריה שחרור המתג )בתוך מחצית 

השנייה(, ניתן לפתוח חלון על ידי לחיצה בודדת.
ידי לחיצה  ניתן לעצור בכל רגע, על  את תנועת החלון 

נוספת על המתג.
שים לב: אל תפעיל את החלונות החשמליים לפרק 
זמן העולה על 20 שניות, על מנת להגן על המנוע 
מהתחממות יתר; מעבר לפרק זמן זה, המתג לא 
יהיה פעיל. אם אירע הדבר, הנח למנוע להתקרר. 
מותקנים  בודדת“  “לחיצה  תפקוד  עם  חלונות 

בהתאם לדגם.
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מחוונים ובקרות
אבזור פנים

תאורות פנימיות

פעולה אוטומטית
אחת  פתיחת  עם  אוטומטית  נדלקות  הפנים  תאורות 
הדלתות. תאורות הפנים ימשיכו לדלוק 30 שניות לאחר 

סגירת הדלתות.

תפעול ידני
לחץ על לחצן )1( כדי להדליק את תאורות הפנים; לחץ 

על לחצן )2( כדי לכבות את תאורות הפנים.
שים לב: תפעול ידני של תאורות הפנים פעיל רק 

כשמתג ההתנעה נמצא במצב 1 או 2.

מחזיק ספל

מחזיק הספל ממוקם בחלקה הקדמי של ידית ההילוכים.
שים לב: אל תניח ספלים פתוחים במחזיק הספל. 
עלולים  חמים  משקאות  בתנועה,  כשהמכונית 

להישפך ולגרום פציעות.

שקע אספקת מתח בקונסולה המרכזית

בלם  ידית  ליד  ממוקם  המרכזית  בקונסולה  השקע 
אספקת  שקע  לחשיפת  הקונסולה.  במרכז  החנייה, 

המתח בקונסולה המרכזית, הסר את המכסה.
בקונסולה  השקע  של  האספקה  מתח  לב:  שים 
 120 הוא  הנקוב  וההספק  וולט   12 הוא  המרכזית 

ואט.
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מחוונים ובקרות

1 תא כפפות

לפתיחת תא הכפפות, משוך את הידית.
לסגירת תא הכפפות, הרם את המכסה ודחוף אותו עד 
נסיעת  בזמן  כהלכה  סגור  הכפפות  שתא  וודא  סגירה. 

המכונית.

תא אחסון בלוח המכשירים

דליקים  נוזלים  או  חומרים  תניח  אל 
וודא  המכשירים.  שבלוח  האחסון  בתא 
שתא האחסון סגור כהלכה בזמן נסיעת 

המכונית.

לפתיחה, דחוף כלפי מעלה את המכסה של תא האחסון 
שבלוח המכשירים. לסגירה, משוך כלפי מטה.

תא אחסון תחתון של הנוסע הקדמי*

לפתיחה, הרם קלות ומשוך את הידית.
לסגירה, דחוף את הידית לאחור.
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מחוונים ובקרות
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מערכת מיזוג אוויר
מערכת מיזוג אוויר

אוורור

פתחי אוורור
פתחי אוורור מרכזיים

פתחי  את  לסגור  כדי  מטה  כלפי  הבורר  את  סובב 
את  כוון  אותם.  לפתוח  כדי  מטה  כלפי  סובב  האוורור; 

זרימת האוויר על ידי הזזת הבקרה שבמרכז התריסים.
יציאת האוויר דרך פתחי  שים לב: כדי להגביר את 
האוורור המרכזיים, סגור את פתחי האוורור הצדיים.

פתחי אוורור צדיים

סובב את הבורר שמאלה כדי לסגור את פתחי האוורור; 
סובב ימינה כדי לפתוח אותם.

שבמרכז  הבקרה  הזזת  ידי  על  האוויר  זרימת  את  כוון 
התריסים למעלה או למטה או מצד לצד.

שים לב: כדי להגביר את יציאת האוויר דרך פתחי 
האוורור הצדיים, סגור את פתחי האוורור המרכזיים.

פתחי אוורור צדיים. 1
פתחי אוורור לשמשה הקדמית. 2
פתחי אוורור מרכזיים. 3
פתחי אוורור לרגלי הנוסעים במושבים הקדמיים. 4
פתחי אוורור לחלונות הצד הקדמיים. 5

אוויר  מספקת  האוויר  ומיזוג  האוורור  החימום,  מערכת 
כניסת  שבכת  דרך  המכונית,  לפנים  מחומם  או  קריר 

האוויר שבקדמת השמשה הקדמית.
שמור תמיד את שבכת כניסת האוויר נקייה מכל הפרעה 

כגון עלים, שלג או קרח.
פתחי אוורור קיימים לשמשה הקדמית, לפנים ולרגליים 

– מיקום פתחי אוורור אלה מפורטים באיור.

מסנן חלקיקים/אבקנים
פנים  בשמירת  מסייע  החלקיקים/אבקנים  מסנן 
המכונית נקיים מאבקנים ומאבק. לשמירה על יעילותו, 

יש להחליף את המסנן במרווחי השירות המומלצים.
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2

מערכת מיזוג אוויר
בקרות חימום*

לוח בקרה

בקרת טמפרטורה. 1
מיחזור אוויר. 2
מאוורר. 3
אורות מצוקה. 4
חלוקת אוויר. 5
שמשה אחורית מחוממת. 6
שחרור נעילה פנימית. 7
נעילה פנימית. 8

מאוורר
סובב את בורר המאוורר ימינה כדי להגביר את מהירות 
מהירות  את  להקטין  כדי  שמאלה  סובב  או  המאוורר 
מהירות   ;0 כשמהירותו  מופסק  המאוורר  המאוורר. 

המאוורר עולה בהדרגה מ- 1 עד 4.

בקרת טמפרטורה
את  להעלות  כדי  ימינה   TEMP הבורר  את  סובב 
אותו  סובב  או  המכונית  בתוך  האוויר  טמפרטורת 

שמאלה כדי להקטין את טמפרטורת האוויר.

חלוקת אוויר
סובב את בקרת חלוקת האוויר, כדי לבחור את תצורת 

חלוקת האוויר הרצויה.

האוורור  לפתחי  אוויר  מזרים  הפנים.  לעבר   
הצדיים והמרכזיים.

אוויר  מזרים  הרגליים.   + הפנים  לעבר   
הצדיים  האוורור  לפתחי  הרגליים,  של  האוורור  לפתחי 

והמרכזיים.

 לעבר הרגליים. מזרים אוויר לפתחי האוורור 
של הרגליים.

אוויר  של  קטנה  כמות  התצורות,  בכל  לב:  שים 
השמשה  ושל  הצדיים  האוורור  פתחי  דרך  תזרום 

הקדמית.

מזרים  הקדמית  השמשה   + הרגליים  לעבר   
ושל  הקדמית  השמשה  של  האוורור  לפתחי  אוויר 

הרגליים.
שים לב: בתצורה זו, כמות קטנה של אוויר תזרום 

דרך פתחי האוורור הצדיים.

 לעבר השמשה הקדמית. מזרים אוויר לפתחי 
האוורור של השמשה הקדמית.

שים לב: בתצורה זו, כמות קטנה של אוויר תזרום 
דרך פתחי האוורור הצדיים.

שמשה אחורית מחוממת

של  הפנימי  החלק  על  החימום  גוף 
השמשה האחורית עדין ונפגע בנקל. אל 
תגרד או תשרוט את הזגוגית. אל תדביק 

מדבקות על גבי גופי החימום.

 LED ה-  נורית  הלחצן;  על  לחץ  להפעלה,   
האחורית  השמשה  שחימום  לציין  כדי  תידלק  בלחצן 
חימום  הפסקת  עם  כבית   LED ה-  נורית  מופעל. 
האחורית  השמשה  חימום  פעולת  האחורית.  השמשה 

תיפסק אוטומטית לאחר 15 דקות.
שים לב: חימום השמשה האחורית פועל רק בזמן 

שהמנוע פועל.
מיחזור אוויר

 LED ה-  נורית  הלחצן;  על  לחץ  להפעלה,   
כניסת  ופתח  ממוחזר  המכונית  בתוך  האוויר  נדלקת, 

האוויר סגור ומונע חדירת עשן מבחוץ.
עם הדממת המנוע, תריס בקרת מיחזור האוויר נשאר 

במצבו הנוכחי.
מיחזור  בתצורת  המערכת  השארת  לב:  שים 
השמשה  על  אדים  הצטברות  לגרום  עלולה  אוויר 
תצורת  את  הפסק  הדבר,  קרה  אם  הקדמית. 
הסרת  למצב  הבקרות  את  וסובב  האוויר  מיחזור 

אדים מרבית.
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מערכת מיזוג אוויר
בקרות מיזוג אוויר*

לוח בקרה

בקרת טמפרטורה. 1
הפעלה/הפסקה. 2
הגברת מהירות המאוורר. 3
הפעלה/הספקת מיזוג האוויר. 4
מיחזור אוויר. 5
הפשרה/הסרת אדים. 6
חלוקת אוויר. 7
שמשה אחורית מחוממת. 8
שחרור נעילה פנימית. 9

נעילה פנימית. 10
הקטנת מהירות המאוורר. 11

מאוורר

מהירות  את  להגביר  כדי  הלחצן  על  לחץ   
זה  לחצן  על  לחיצה  מופסקת,  כשהמערכת  המאוורר. 

מפעילה את המערכת.

מהירות  את  להקטין  כדי  הלחצן  על  לחץ   
זה  לחצן  על  לחיצה  מופסקת,  כשהמערכת  המאוורר. 

מפעילה את המערכת.

בקרת טמפרטורה
סיבוב בקרת הטמפרטורה ימינה תעלה את טמפרטורת 
לאדומה.  בהדרגה  תהפוך  הבקרה  תצוגת  האוויר. 
תצוגת  מרבי,  לערך  מסובבת  הטמפרטורה  כשבקרת 

הבקרה תהיה כולה אדומה.
את  תוריד  שמאלה  הטמפרטורה  בקרת  סיבוב 
בהדרגה  תהפוך  הבקרה  תצוגת  האוויר.  טמפרטורת 
לכחולה. כשבקרת הטמפרטורה מסובבת לערך מזערי, 

תצוגת הבקרה תהיה כולה כחולה.

)A/C( לחצן מיזוג אוויר

מיזוג  לחצן  על  לחץ  האוויר  מיזוג  להפעלת   
האוויר A/C. לכיבוי, לחץ פעם נוספת.

שים לב:
רק . 1 להפעיל  ניתן  האוויר  מיזוג  מערכת  את 

לאחר התנעת המנוע;
המערכת . 2 מופסקת,  האוויר  מיזוג  כשמערכת 

יכולה עדיין לספק תפקוד של חימום ואוורור.
המדחס . 3 מופעלת,  האוויר  מיזוג  כשמערכת 

יפעיל ויפסיק מעצמו את פעולתו.
תוכל . 4 סרק,  בפעולת  נמצאת  כשהמכונית 

על  לפיצוי  הסיבובים  במד  בעלייה  להבחין 
חזרה  בירידה  או  המדחס,  של  הנוסף  העומס 

לערך סל“ד רגיל כשהמדחס מתנתק.
הפעלה/הפסקה

 להפסקת המערכת, לחץ על לחצן ההפעלה 
on/off; לחץ פעם נוספת להפעלת המערכת.

שים לב: מצב המיחזור יישאר כפי שנבחר.
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חלוקת אוויר

סובב את בקרת חלוקת האוויר, כדי לבחור את תצורת 
חלוקת האוויר הרצויה.

האוורור  לפתחי  אוויר  מזרים  הפנים.  לעבר   
הצדיים והמרכזיים.

אוויר  מזרים  הרגליים.   + הפנים  לעבר   
הצדיים  האוורור  לפתחי  הרגליים,  של  האוורור  לפתחי 

והמרכזיים.

 לעבר הרגליים. מזרים אוויר לפתחי האוורור 
של הרגליים.

שים לב: בתצורה זו, כמות קטנה של אוויר תזרום 
דרך פתחי האוורור הצדיים ושל השמשה הקדמית.

מזרים  הקדמית  השמשה   + הרגליים  לעבר   
ושל  הקדמית  השמשה  של  האוורור  לפתחי  אוויר 

הרגליים.
שים לב: בתצורה זו, כמות קטנה של אוויר תזרום 

דרך פתחי האוורור הצדיים.

לפתחי  אוויר  מזרים  הקדמית.  לשמשה   
האוורור של השמשה הקדמית.

שים לב: בתצורה זו, כמות קטנה של אוויר תזרום 
דרך פתחי האוורור הצדיים.

התצורות הן: פנים – פנים + רגליים – רגליים – רגליים 
הסדר.  לפי  ימינה  קדמית,  שמשה   – קדמית  ושמשה 

לבחירות אחרות, סובב את הבורר שמאלה.

הפשרה/הסרת אדים

מיזוג  להפעלת  גורמת  זה  לחצן  על  לחיצה   
שלו  המרבית  במהירות  המאוורר  הפעלת  האוויר, 
להפסקה/הפעלת  הקדמית.  לשמשה  אוויר  והזרמת 

ההפשרה/הסרת האדים, לחץ פעם נוספת על הלחצן.

שמשה אחורית מחוממת

של  הפנימי  החלק  על  החימום  גוף 
השמשה האחורית עדין ונפגע בנקל. אל 
תגרד או תשרוט את הזגוגית. אל תדביק 

מדבקות על גבי גופי החימום.

 LED ה-  נורית  הלחצן;  על  לחץ  להפעלה,   
האחורית  השמשה  שחימום  לציין  כדי  תידלק  בלחצן 
חימום  הפסקת  עם  כבית   LED ה-  נורית  מופעל. 
האחורית  השמשה  חימום  פעולת  האחורית.  השמשה 

תיפסק אוטומטית לאחר 15 דקות.
שים לב: חימום השמשה האחורית פועל רק בזמן 

שהמנוע פועל.

מיחזור אוויר

הצלמית  מופיעה  זה,  לחצן  על  לחיצה  עם   
כניסת  ופתח  ממוחזר  המכונית  בתוך  האוויר  בתצוגה, 
האוויר סגור ומונע חדירת עשן מבחוץ. לחץ על הלחצן 

פעם נוספת; המערכת עוברת למצב מיחזור חיצוני.
עם הדממת המנוע, תריס בקרת מיחזור האוויר נשאר 

במצבו הנוכחי.
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מערכת שמע A )רמת איבזור בסיסית(

הוראות שימוש
וודא שמים לא יבואו במגע . 1 בזמן רחיצת המכונית, 

עם מערכת השמע.
השתמש . 2 הצג.  לניקוי  רכה  במטלית  השתמש 

באלכוהול להסרת לכלוך קשה. אל תשתמש במים, 
בממיס או בחומר ניקוי שוחק; חומרים אלה יגרמו 

נזק לצג.
לא . 3 צורה  בעלי  תקליטורים  להשמיע  תנסה  אל 

אל  עגולה.  שאינה  צורה  בעלי  או  סטנדרטית 
תשתמש בתקליטורים פגומים ואל תניח דבר בתוך 

חריץ התקליטורים.
של . 4 בטמפרטורה  לפעול  נועדה  השמע  מערכת 

.+70°C 20°- עדC
התקליטור . 5 השמעת  משובש,  בכביש  נסיעה  בעת 

עלולה להיפגם.
מעידים . 6 בהכרח  אינם  הפרעות  או  קליטה  שיבושי 

נגרמות  זה  על תקלה במקלט הרדיו. בעיות מסוג 
עוצמת  האוויר,  מזג  מתנאי  כתוצאה  כלל  בדרך 
האות, תוואי שטח הררי, בניינים גבוהים, גשרים וגם 

מהפרעות קווי מתח גבוה.
קשיח . 7 בכונן  תומך  אינו  הנגן  של   USB ה-  ממשק 

מיטלטל.
של . 8 שונים  בסוגים  לתמוך  יכול   USB ה-  ממשק 

שהוא  להבטיח  אפשרות  אין  אך  כרטיסים,  קוראי 
תומך בכל סוגי קוראי הכרטיסים.

9 . USB של נגן זה אינו תומך במרכזת USB -ממשק ה
ובחיווט מאריך.

נגן זה עשוי שלא לזהות את . 10 USB של  ממשק ה- 
כל מותגי וסוגי ה- USB ויתכן שקבצים מסיימים לא 
יושמעו כהלכה. במקרים אלה, פנה למרכז שירות 

MG של היבואן או למוסך מוסמך.

חשוב
הנסיעה  כשתנאי  רק  התקליטורים  בנגן  השתמש 

מאפשרים זאת.

לוח בקרת נגן תקליטורים

לחצן קבוע מראש 4. 10
לחצן קבוע מראש 5. 11
לחצן קבוע מראש 6. 12
BAND )תחום תדרים(. 13

 )לחצן הוצאת התקליטור(. 14
MENU )תפריט(. 15

TA )תפקוד מידע תעבורתי(. 16

SRC )מקור(. 17

18 .MODE

הפעלה/הפסקה או הפסקה רגעית/השתקה. 1
הנמכת עוצמה. 2
הגברת עוצמה. 3
 )חיפוש יורד(. 4
 )חיפוש עולה(. 5
חריץ התקליטורים. 6
לחצן קבוע מראש 1. 7
לחצן קבוע מראש 2. 8
לחצן קבוע מראש 3. 9
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3

תפעול בסיסי
הפעלה/הפסקה

לחץ  השמע;  מערכת  להפעלת   On/Off לחצן  על  לחץ 
פעם נוספת להפסקתה.

מופסק,  התקליטורים  נגן  בעוד  תקליטור  כשמכניסים 
הנגן יופעל.

תפקוד הפעלה למשך 30 דקות
כשמתג ההתנעה סגור, לחץ על לחצן ההפעלה/הפסקה 
כדי להפעיל את מערכת השמע למשך 30 דקות; לאחר 
פרק זמן זה הנגן יפסיק את פעולתו. להפעלתו מחדש, 

לחץ שוב על לחצן ההפעלה/הפסקה.

)PAUSE/MUTE( הפסקה רגעית/השתקה
להמשך   .MUTE לחצן  על  לחץ  הרדיו,  להשתקת 

ההשמעה, לחץ פעם נוספת.
כשהמערכת נמצאת בתצורה CD/USB, לחץ על לחצן 

Mute להפסקה רגעית.

בחירת תצורה
לחץ לחיצות בזו אחר זו על לחצן SRC כדי לשנות את 
מקור ההשמעה. המערכת תשנה את מקורות ההשמעה 
באופן מחזורי כלהלן: רדיו, תקליטור )כשנמצא תקליטור 

.AUX -ו ,)USB אם מחובר( USB ,)בנגן התקליטורים
שים לב: ניתן לבחור השמעת תקליטור רק כשקיים 

תקליטור בתוך נגן התקליטורים.
כשמחובר  רק  USB/בלוטוס  לבחור  ניתן  לב:  שים 

התקן USB/בלוטוס.

כוונון העוצמה
לחץ על לחצן הנמכת העוצמה; העוצמה תפחת בצעד 
של 1-; אם תלחץ ותחזיק את הלחצן, העוצמה תפחת 

במהירות לערך 0.
לחץ על לחצן הגברת העוצמה; העוצמה תעלה בצעד 
של 1+; אם תלחץ ותחזיק את הלחצן, העוצמה תעלה 

במהירות לערך 30.

פעולות התפריט
תתחלף  התצורה   ,MENU לחצן  על  לחיצה  כל  עם 
 ,FADER  ,BALANCE  ,TREBLE  ,BASS  ,Clock כלהלן: 

.TA Volume -ו EON ,CT ,REG ,AF ,LOUDNESS ,EQ

BASS

בתצורה BASS, לחץ על לחצן  או לחצן  כדי לכוונן 
את תחום הבסים )תחום הכוונון: 7- – 7+(.

TREBLE

כדי  לחצן   או  לחצן   על  לחץ   ,TREBLE בתצורה 
לכוונן את תחום הטרבל )תחום הכוונון: 7- – 7+(.

BALANCE

BALANCE, לחץ על לחצן  או לחצן  כדי  בתצורה 
 .)R7 עד L7 :לכוונן את האיזון שמאל/ימין )תחום הכוונון

“0“ מציין איזון בין שמאל לימין.
איזון לפנים/מאחור

בתצורה FADER, לחץ על לחצן  או לחצן  כדי לכוונן 
,)F7 – R7 :את האיזון לפנים/לאחור )תחום הכוונון

“0“ מציין איזון בין לפנים/לאחור.
EQ

בתצורה EQ, לחץ על לחצן  או לחצן  כדי לבחור בין 
.OFF -ו POPULAR ,ROCK ,CLASSIC התצורות

עומק הצליל
בתצורה LOUDNESS, לחץ על לחצן  או לחצן  כדי 

להפעיל/להפסיק את עומק הצליל.

הגדרות תדרים חלופיים
 AF או AF ON לחץ על לחצן  או לחצן  כדי לבחור

.OFF

והאות   AF אם תחנת הרדיו שנבחרה תומכת בתפקוד 
שלה נחלש, המקלט יעבור לתדר החזק ביותר שזמין.

Region הגדרות
או   REG ON לחץ על לחצן  או לחצן  כדי לבחור 

.REG OFF

מתביית   RDS שה-  מציין   AF תפקוד  לב:  שים 
על האות החזק ביותר לתחנה שבחרת. הוא חוזר 

לתדר שונה בזמן נסיעה באזור אחר.
הגדרת השעה בשעון

 CT או CT ON לחץ על לחצן  או לחצן  כדי לבחור
.OFF

שים לב: סינכרון CT )דרך RDS( ינוטרל אוטומטית 
או  לשעה  ידניים  שינויים  מבצע  המשתמש  אם 

לתאריך.
הגדרות משופרות לרשתות אחרות

לבחירת EON LO או EON DX, לחץ על לחצן  או לחצן 
.

עוצמת הודעה תעבורתית
לכוונון עוצמת תפקוד TA, לחץ על לחצן  או לחצן  .

הגדרות זמן
MENU כדי לגשת לתפריט השעון, לחץ  לחץ על לחצן 
והחזק לחצן MENU כדי לגשת לתצורת הכוונון ואז, לחץ 
לתבניות  לדקות,  לשעה,  לגשת  כדי   MENU לחצן  על 
השעון  תצוגת  על  והגנה  שעות(   24 או   12( התצוגה 
)פתוחה או סגורה(; לחץ על לחצן  או לחצן  לביצוע 

בחירה.
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תצורת השמעה

לבחור  כדי   MODE לחצן  על  לחץ   ,CD/USB בתצורה 
השמעה אקראית או השמעה חוזרת.

ובחר  בתצורה אקראית, לחץ על לחצן  או לחצן  
לפתוח או לסגור את התצורה האקראית.

שים לב: אם ההשמעה החוזרת אינה דרושה, לחץ 
בחירת  את  לאשר  כדי   MODE לחצן  על  פעמיים 

התצורה האקראית.
בתצורת השמעה חוזרת, לחץ על לחצן  או לחצן  

כדי לבחור רצועה בודדת, קובץ או כדי לסגור.
מתאים,  מידע  ברצועה  קיים  לא  אם  לב:  שים 

המידע לא יוצג.
תפקוד  במקור,  ספרייה  קיימת  לא  אם  לב:  שים 

הספרייה האקראית לא יהיה זמין.
תצורת ספרייה

בתצורה CD/USB, לחץ והחזק לחצן MODE כדי לגשת 
לתצורת בחירת ספרייה ולחץ על לחצן  או לחצן  

כדי לבחור את הספרייה הבאה או הקודמת.
שים לב: לאחר ארבע שניות מהבחירה האחרונה, 

המערכת עוברת לתצורת ההשמעה הנוכחית.

תפעול הרדיו
בחירת תצורה

.SRC לבחירת הרדיו כמקור השמעה, לחץ על לחצן

בחירת תחום תדרים
כדי לבחור את תחומי   BAND ושוב על לחצן  לחץ שוב 

.MWA ,MW ,fMA ,FM2 ,FM1 התדרים לפי הסדר הבא
שים לב: אם מקלט הרדיו נמצא בתצורה סטריאו, 

.‘ST‘ בחלק התחתון של התצוגה יופיע
Tune )בחירת תדר(

וקבוע  ידני  חיפוש,  תדר:  בחירת  תצורות   3 קיימות 
מראש.

Search Tuning )חיפוש(

; המקלט מחפש אוטומטית  לחץ על לחצן  או לחצן 
על  בחוזק מתקבל  אות  בתחום התדרים תחנה בעלת 

הדעת. עם מציאת התחנה, היא תושמע.
יופסק  החיפוש  תחנה,  נמצאה  לא  אם  לב:  שים 

.‘NO STATION‘ ובתצוגה יופיע הכיתוב
Manual Tuning )תצורת חיפוש ידני(

לחץ והחזק לחצן  או לחצן  ואז, בחר בחיפוש הידני 
ולחץ שוב על לחצן  או לחצן  כדי לחפש תחנות.

שניות,   5 תוך  בחירה  מבוצעת  לא  אם  לב:  שים 
תצורת החיפוש הידני תבוטל.

Pre-Set Tuning )תצורת חיפוש מוגדר מראש(

 ,FMA  ,FM2  ,FM1( רדיו  תחנות   30 עד  לשמור  ניתן 
MWA(. לבחירת תדר שמור מראש, לחץ על אחד   ,MW

הלחצנים 1 עד 6.

שמירת תחנה
קיימות תצורות שמירה ידנית ואוטומטית.

שמירה ידנית
BAND כדי לבחור את תחום התדרים  • לחץ על לחצן 

הרצוי.
השתמש בתצורות החיפוש אוטומטי, הידני או הקבוע  •

מראש, כדי לבחור את התחנה הרצויה.
שתי  • מעל  הממוספרים  הלחצנים  אחד  על  לחץ 

שניות. התדרים יישמרו אוטומטית.
שים לב: שמירה ידנית דורסת את התחנות שכבר 

שמורות בלחצנים הקבועים מראש.
)Auto Store( שמירה אוטומטית

BAND כדי לבחור את תחום התדרים  • לחץ על לחצן 
.FM/WM הרצוי

לחץ והחזק לחצן BAND. תצורה Auto-store סורקת  •
שש  את  למצוא  כדי  התדרים  תחום  את  אוטומטית 
אותן  שומרת  ואז  ביותר  החזקות   FM/WM תחנות 

בזיכרון FMA או WMA, על פי סדר חוזק האות.
שש  )עד  יותר  או  אחת  תחנה  של  אוטומטית  שמירה 

זיכרונות(, תתבצע בהתאם לחיזוק אות הקליטה.
התחנות  את  דורסת  אוטומטית  שמירה  לב:  שים 

שכבר שמורות בלחצנים AST הקבועים מראש.
TA )תפקוד מידע תעבורתי(

TA. אם  TA כדי לאפשר הפעלת תפקוד  לחץ על לחצן 
מקלט הרדיו מופעל, הנגן יבצע חיפוש אוטומטי.

לחץ   ,TA בתפקוד  תומכת  אינה  הנוכחית  התחנה  אם 
פעם נוספת על לחצן TA כדי לנטרל את התפקוד.

 MIX תפקוד   ,CD/USB השמעת  במהלך   TA כשנקלט 
)אם נבחר( מתבטל.
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תפעול התקליטור

במכוניתך  המותקן  התקליטורים  בנגן 
ניתן להכניס רק תקליטור אחד בכל פעם.

הכנסת תקליטור
מעלה  כלפי  פונה  כשהתווית  מוכנס  שהתקליטור  וודא 
שהמנגנון  עד  החריץ  לתוך  בעדינות  אותו  דחוף  ואז, 
התקליטור  השמעת  הסוף.  עד  פנימה  אותו  ימשוך 

מתחילה מיד.

חיפוש רצועה
לחץ פעם אחת על הלחצן  לשם דילוג לתחילת . 1

הקטע הבא.
לחץ . 2 רצועה,  באותה  משניה  יותר  שחלפה  לאחר 

לתחילת  לחזור  כדי  אחת  פעם  הלחצן   על 
אותה רצועה ולחץ פעם נוספת כדי לחזור לרצועה 
על  לחץ  שניות,  שלוש  חלפו  לא  אם  הקודמת. 

הלחצן  פעם אחת כדי לחזור לרצועה הקודמת.

הרצה מהירה לפנים/לאחור
מהירה . 1 הרצה  לבצע  כדי  לחצן   והחזק  לחץ 

לאחור.
מהירה . 2 הרצה  לבצע  כדי  לחצן   והחזק  לחץ 

לפנים.

הוצאת התקליטור
לחץ על לחצן EJECT. התקליטור ייצא מהנגן וניתן יהיה 

להסירו.

USB

USB חיבור
המרכזית  האחסון  מגירת  בתוך  ממוקם   USB חיבור 

העליונה שבלוח המכשירים. 
.USB -לשקע חיבור ה USB הכנס התקן זיכרון

USB השמעת
של  השמעה  לבחירת  אחת  פעם  הלחצן   על  לחץ 

הרצועה הבאה.
לחץ על הלחצן  פעם אחת. אם זמן ההשמעה ארוך 
על  לחץ  מתחילתה.  תושמע  הרצועה  אחת,  משניה 
הרצועה  של  השמעה  לבחור  כדי  נוספת  פעם  הלחצן 
על  לחץ  משניה,  קצר  ההשמעה  זמן  אם  הקודמת. 

הלחצן פעם אחת כדי להשמיע את הרצועה הקודמת.
תבניות  רק  להשמיע  יכולה  זו  מערכת  לב:  שים 

.wma -ו mp3
USB -הסרת התקן ה

אל תוציא את התקן ה- USB כשמוצגים קבצים; הדבר 
עלול לגרום נזק לקבצים.

AUX

AUX השמעת כניסת
חיבור התקן AUX )תקע בקוטר 3.5 מ“מ( ממוקם בתוך 

מגירת האחסון המרכזית העליונה שבלוח המכשירים.
העזר  שהתקן  לאחר  העזר,  בשקע  עזר  התקן  הכנס 

מחובר.

כדי  מ“מ   3.5 בקוטר  בתקע  השתמש  לב:  שים 
לחבר מקלט רדיו עזר.

אנטנה

הימנע  הגג.  של  האחורי  בחלק  ממוקמת  האנטנה 
למשל  נדרש,  כשהדבר  מקרה  בכל  האנטנה.  מכיפוף 
על  הקפד  אוטומטי,  במתקן  המכונית  רחיצת  בזמן 

הסרת האנטנה.
להסרת האנטנה, הברג אותה החוצה )סיבוב שמאלה(.
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מערכת שמע B )רמת איבזור גבוהה(

הוראות שימוש
וודא שמים לא יבואו במגע . 1 בזמן רחיצת המכונית, 

עם מערכת השמע.
השתמש . 2 הצג.  לניקוי  רכה  במטלית  השתמש 

באלכוהול להסרת לכלוך קשה. אל תשתמש במים, 
בממיס או בחומר ניקוי שוחק; חומרים אלה יגרמו 

נזק לצג.
לא . 3 צורה  בעלי  תקליטורים  להשמיע  תנסה  אל 

אל  עגולה.  שאינה  צורה  בעלי  או  סטנדרטית 
תשתמש בתקליטורים פגומים ואל תניח דבר בתוך 

חריץ התקליטורים.
של . 4 בטמפרטורה  לפעול  נועדה  השמע  מערכת 

.+70°C 20°- עדC
התקליטור . 5 השמעת  משובש,  בכביש  נסיעה  בעת 

עלולה להיפגם.
מעידים . 6 בהכרח  אינם  הפרעות  או  קליטה  שיבושי 

נגרמות  זה  על תקלה במקלט הרדיו. בעיות מסוג 
עוצמת  האוויר,  מזג  מתנאי  כתוצאה  כלל  בדרך 
האות, תוואי שטח הררי, בניינים גבוהים, גשרים וגם 

מהפרעות קווי מתח גבוה.
קשיח . 7 בכונן  תומך  אינו  הנגן  של   USB ה-  ממשק 

מיטלטל.
של . 8 שונים  בסוגים  לתמוך  יכול   USB ה-  ממשק 

שהוא  להבטיח  אפשרות  אין  אך  כרטיסים,  קוראי 
תומך בכל סוגי קוראי הכרטיסים.

9 . USB של נגן זה אינו תומך במרכזת USB -ממשק ה
ובחיווט מאריך.

נגן זה עשוי שלא לזהות את . 10 USB של  ממשק ה- 
כל מותגי וסוגי ה- USB ויתכן שקבצים מסיימים לא 
יושמעו כהלכה. במקרים אלה, פנה למרכז שירות 

MG של היבואן או למוסך מוסמך.
סעיפים מסוימים מספר זה אינם ישימים לכל דגמי . 11

המתאימים  הסעיפים  את  קרא  אנא  המכונית; 
בהתאם לדגם מכוניתך ולסביבה.

חשוב
הנסיעה  כשתנאי  התקליטורים  בנגן  השתמש 

מאפשרים זאת.

לוח בקרת נגן תקליטורים

הגברת עוצמה. 1
 )חיפוש יורד(. 2
הנמכת עוצמה. 3
4 .SEL

 )חיפוש עולה(. 5
6 .ESC

מספר לחצן. 7
 )ניתוק שיחה(. 8
SRC )מקור( או הפעלה/הפסקה. 9

BAND )תחום תדרים(. 10

11 .MODE

12 .AUDIO

TA )תפקוד מידע תעבורתי(. 13

  )קבלת שיחה(. 14
 )לחצן הוצאת התקליטור(. 15
MUTE )השתקה(. 16

MENU )תפריט(. 17

חריץ התקליטורים. 18
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לחצני בקרה בגלגל ההגה

לחצן “+“: הגברת עוצמה
לחצן “-“: הנמכת עוצמה

)חיפוש עולה()חיפוש יורד(

רדיו

תחנה קבועה מראש קודמת לחיצה קצרה
בתחום התדרים הנוכחי

תחנה קבועה מראש הבאה 
בתחום התדרים הנוכחי

לחיצה ארוכה

חיפוש אוטומטי יורד בתחום 
התדרים, חיפוש תחנה המשדרת 

אות בעוצמה מספקת.
עם מציאת התחנה, היא 

תושמע.

חיפוש אוטומטי עולה בתחום 
התדרים, חיפוש תחנה המשדרת 

אות בעוצמה מספקת.
עם מציאת התחנה, היא 

תושמע.

CD/USB/Bluetooth/
Audio/Ipod/Iphone

הרצועה הבאההרצועה הקודמתלחיצה קצרה
הרצה מהירה לפניםהרצה מהירה לאחורלחיצה ארוכה

תפעול בסיסי

הפעלה/הפסקה
לחץ  השמע;  מערכת  להפעלת   On/Off לחצן  על  לחץ 

פעם נוספת להפסקתה.
מופסק,  התקליטורים  נגן  בעוד  תקליטור  כשמכניסים 

הנגן יופעל.

תפקוד הפעלה למשך 30 דקות
כשמתג ההתנעה סגור, לחץ על לחצן ההפעלה/הפסקה 
כדי להפעיל את מערכת השמע למשך 30 דקות; לאחר 
פרק זמן זה הנגן יפסיק את פעולתו. להפעלתו מחדש, 

לחץ שוב על לחצן ההפעלה/הפסקה.

)PAUSE/MUTE( הפסקה רגעית/השתקה
להמשך   .MUTE לחצן  על  לחץ  הרדיו,  להשתקת 

ההשמעה, לחץ פעם נוספת.
כשהמערכת נמצאת בתצורה CD/USB/Bluetooth, לחץ 

על לחצן MUTE להפסקה רגעית.

בחירת תצורה
לחץ לחיצות בזו אחר זו על לחצן SRC כדי לשנות את 
מקור ההשמעה. המערכת תשנה את מקורות ההשמעה 
באופן מחזורי כלהלן: רדיו, תקליטור )כשנמצא תקליטור 
בנגן התקליטורים(, USB )כשהתקן USB מחובר(, שמע 

.AUX -בלוטוס )כשמחובר התקן בלוטוס, ו
שים לב: ניתן לבחור השמעת תקליטור רק כשקיים 

תקליטור בתוך נגן התקליטורים.
כשמחובר  רק  USB/בלוטוס  לבחור  ניתן  לב:  שים 

התקן USB/בלוטוס.
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לחץ על לחצן הנמכת העוצמה; העוצמה תפחת בצעד 
של 1-; אם תלחץ ותחזיק את הלחצן, העוצמה תפחת 

במהירות לערך 0.
לחץ על לחצן הגברת העוצמה; העוצמה תעלה בצעד 
של 1+; אם תלחץ ותחזיק את הלחצן, העוצמה תעלה 

במהירות לערך 30.

הגדרות השמע
על  לחץ  לכוונן את השמע;  כדי   AUDIO לחצן  על  לחץ 
 ,MIDDLE  ,BASS לגשת לתפריט  כדי  או   הלחצן  

.LOUDNESS -ו EQ ,FADER ,BALANCE ,TREBLE

לחץ על לחצן SEL כדי לגשת לבחירה ולאשר אותה.
BASS

בתצורה BASS, לחץ על לחצן  או  כדי לכוונן את 
תחום הבסים )תחום הכוונון: 7- עד 7+(.

MIDDLE

בתצורה MIDDLE, לחץ על לחצן  או  כדי לכוונן את 
תחום הביניים )תחום הכוונון: 7- עד 7+(.

TREBLE

בתצורה TREBLE, לחץ על לחצן  או  כדי לכוונן את 
תחום הטרבל )תחום הכוונון: 7- עד 7+(.

BALANCE

בתצורה BALANCE, לחץ על לחצן  או  כדי לכוונן 
 “0“ .)R7 עד L7 :את האיזון שמאל/ימין )תחום הכוונון

מציין איזון בין שמאל לימין.
FADER

בתצורה FADER, לחץ על לחצן  או  כדי לכוונן את 
 “0“  .)R7 עד   F7 הכוונון:  )תחום  לפנים/מאחור  האיזון 

מציין איזון בין לפנים/לאחור.

EQ

בין  לבחור  כדי  או   לחצן   על  לחץ   ,EQ בתצורה 
 VOCAL ,FLAT ,ROCK ,POP ,JAZZ ,CLASSIC התצורות

.OFF -ו
LOUDNESS

כדי  או   לחצן   על  לחץ   ,LOUDNESS בתצורה 
להפעיל/להפסיק את עומק הצליל.

Clock, Time and Date )שעון, שעה ותאריך(

 Clock כדי להיכנס לתפריט. בחר MENU לחץ על לחצן
ו- Date, לחץ על לחצן SEL כדי לגשת לתפריט הגדרת 
התאריך והשעה. לחץ על לחצן  או  כדי לבחור את 

תפריט המשנה ולחץ על לחצן SEL כדי לגשת אליו.
תצורת שעון או תאריך

לחץ  השעון;  לתצורת  לגשת  כדי   SEL לחצן  על  לחץ 
על לחצן  או  כדי לגשת לתצורות השעה, הדקות 
 SEL לחצן  על  24 שעות(. לחץ  או   12( ותבנית השעה 
לחזרה   SEK לחצן  על  נוספת  פעם  לחץ  לאישור, 

לתפריט, אחרי אישור כוונוני השעון.
כדי לגשת לתצורת התאריך; לחץ   SEL לחץ על לחצן 
על לחצן  או  כדי לגשת ליום, לחודש ולשנה. לחץ 
לחצן  על  נוספת  פעם  לחץ  לבחור;  כדי   SEL לחצן  על 

SEL כדי לחזור לתפריט הממשק.

תצורת השמעה
לבחור  כדי   MODE לחצן  על  לחץ   ,CD/USB בתצורה 
השמעה אקראית או השמעה חוזרת ולהציג את המידע.
לבחור  כדי  או   לחצן   על  לחץ  בתצורה אקראית, 
הרצועות(,  כל  של  אקראית  )השמעה   Random All
 Random Off או  אקראית(  )ספרייה   Random Folder

)הפסקת התצורה האקראית(.
כדי  או   לחצן   על  לחץ  חוזרת,  בתצורת השמעה 
רצועה(,  של  חוזרת  )השמעה   Repeat Track לבחור 
 Repeat השמעה חוזרת של ספרייה( או( Repeat Folder

Off )הפסקת ההשמעה החוזרת(.

כדי  או   לחצן   על  לחץ  מידע,  תצוגת  בתצורת 
לחפש מס‘ ספרייה, מס‘ רצועה ומשך זמן השמעת שיר, 

שם האמן, שם האלבום.
מתאים,  מידע  ברצועה  קיים  לא  אם  לב:  שים 

המידע לא יוצג.
תפקוד  במקור,  ספרייה  קיימת  לא  אם  לב:  שים 

הספרייה האקראית לא יהיה זמין.
תצורת ספרייה

 MODE לחצן  והחזק  לחץ   ,CD/USB התצורה  מתוך 
ולחץ על לחצן  או   כדי לגשת לתצורת הספרייה 
לאישור   SEL לחצן  על  לחץ  הספרייה.  את  לבחור  כדי 
והתחל להשמיע את הרצועה הראשונה מתוך הספרייה 

שנבחרה.
שים לב: לאחר ארבע שניות מהבחירה האחרונה, 

המערכת עוברת לתצורת ההשמעה הנוכחית.
פעולות התפריט

MENU על מנת לגשת לתפריט הראשי.  לחץ על לחצן 
לחץ על לחצן  או  כדי לבחור הגדרות RDS, הגדרות 

.DAB בלוטוס, כוונוני ניגודיות, כוונון
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RDS הגדרות
 “RDS Settings, Clock and Date“ בתצורת התפריט, בחר
הגדרות  לתפריט  לגשת  כדי   SEL לחצן  על  לחץ  ואז, 

 .RDS

 ,EON ,CT ,REG ,AF לחץ על לחצן  או  כדי לבחור
.TA Volume

הגדרות תדרים חלופיים
 ;AF OFF או AF ON לחץ על לחצן  או  כדי לבחור

לחץ על לחצן SEL לאישור.
והאות   AF אם תחנת הרדיו שנבחרה תומכת בתפקוד 

שלה נחלש, המקלט יעבור לתדר החזק ביותר שזמין.
Region הגדרות

 REG או   REG ON כדי לבחור  או   לחץ על לחצן  
OFF; לחץ על לחצן SEL לאישור.

תדר  לשנות  יכול  המקלט  פעיל,   REG כשתפקוד 
ברשימת תחנות AF. כשתפקוד REG מופסק, המקלט 

יעבור לתחנה אחרת.
הגדרת השעה בשעון

 ;CT OFF או CT ON לחץ על לחצן  או  כדי לבחור
לחץ על לחצן SEL לאישור.

אם התחנה המושמעת משדרת מידע CT, זמן התמיכה 
יותאם אוטומטית דרך RDS כשתפקוד CT מופעל.

הגדרות משופרות לרשתות אחרות
 ;EON DX או EON LO לחץ על לחצן  או  כדי לבחור

לחץ על לחצן SEL לאישור.
עוצמת הודעה תעבורתית

 ;TA לחץ על לחצן  או  כדי לכוונן את עוצמת ה- 
לחץ על לחצן SEL לאישור.

הגדרות בלוטוס
בתצורת התפריט, בחר “Bluetooth Settings“ ואז, לחץ 
על לחצן SEL כדי לגשת לתפריט הגדרות בלוטוס. לחץ 

על לחצן  או  כדי לבחור תפקוד בלוטוס.

הפעלת תפקוד בלוטוס
או   Bluetooth ON לבחור  כדי  או   לחצן   על  לחץ 

Bluetooth OFF; לחץ על לחצן SEL לאישור.

צימוד בלוטוס
ניתן לצפות בשם התקן הבלוטוס ובקוד צימוד הבלוטוס.

רשימת מכשירים מצומדים
כדי לעיין ברשימת 5 מכשירי הטלפון הניידים האחרונים 
שהיו מצומדים עם המכונית, לחץ על לחצן  או  כדי 

לבצע בחירה מהרשימה.
והיכנס  מצומד  טלפון  מכשיר  אל   SEL לחצן  על  לחץ 
כדי  או   לחצן   על  לחץ  הבא.  המשנה  לתפריט 

להתחבר ידנית, לסנכרן ספר טלפון, למחוק נתונים.
עוצמת שיחה נכנסת

מכוונן את עוצמת השיחה.

כוונון ניגודיות
לחץ על לחצן  או  כדי לכוונן את הניגודיות; לחץ על 

לחצן SEL לאישור.

*DAB כוונון
DAB סדר רשימת תחנות

List. לפי סדר אלף  לחץ על לחצן  או  כדי לבחור 
בית או רשימה: Ensemble, לחץ על לחצן SEL לאישור.

מעקב אחר השירות
 Service Following ON לחץ על לחצן  או  כדי לבחור
או Service Following OFF; לחץ על לחצן SEL לאישור.

DAB סריקת רקע
 Background Scan כדי לבחור  או   לחץ על לחצן  
 SEL לחצן  על  לחץ   ;Background Scan OFF או   ON

לאישור.

FM/MW

בחירת תצורה
.SRC לבחירת הרדיו, לחץ על לחצן

בחירת תחום תדרים
לחץ לחיצות בזו אחר זו על לחצן BAND לבחירת תחום 
 MWA DAB1, DAB2,  ,MW  ,FMA  ,FM2  ,FM1 תדרים: 

DAB3
סטריאופוני,  שמע  משדרת  התחנה  אם  לב:  שים 

בתצוגה יופיע “Tune.“ST )בחירת תדר(
Tune

ומוגדר  ידני  חיפוש,  תדר:  בחירת  תצורות   3 קיימות 
מראש.

Search Tuning )חיפוש(

אוטומטית  מחפש  המקלט   ; או  לחצן   על  לחץ 
על  בחוזק מתקבל  אות  בתחום התדרים תחנה בעלת 

הדעת. עם מציאת התחנה, היא תושמע.
שים לב: אם לא קיימת תחנה בכל תחום התדרים, 
יופיע  ובצג  שלם  מחזור  לאחר  יופסק  החיפוש 

.“NO STATION“ הכיתוב
Manual Tuning )תצורת חיפוש ידני(

לחץ והחזק לחצן  או  ואז, בחר בחיפוש הידני ולחץ 
שוב על לחצן  או  כדי לחפש תחנות.

על  האחרונה  מהלחיצה  שניות   5 לאחר  לב:  שים 
אחד הלחצנים, המערכת תצא מתצורת החיפוש 

הידני.
Pre-Set Tuning )תצורת חיפוש מוגדר מראש(

תדר  לבחירת  תדר.  תחום  בכל  תחנות   6 לשמור  ניתן 
מוגדר מראש, לחץ על אחד הלחצנים 1 עד 6.
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שמירת תחנה

תצורות שמירה ידנית ושמירה אוטומטית.
שמירה ידנית

BAND כדי לבחור את תחום התדרים  • לחץ על לחצן 
הרצוי.

או  • הידני  האוטומטי,  החיפוש  בתצורות  השתמש 
הקבוע מראש, כדי לבחור את התחנה הרצויה.

שתי  • מעל  הממוספרים  הלחצנים  אחד  על  לחץ 
שניות. התחנה המושמעת תישמר אוטומטית בזיכרון 

הקבוע מראש.
שים לב: שמירה ידנית דורסת את התחנות שכבר 

שמורות בלחצנים הקבועים מראש.
)Auto Store( שמירה אוטומטית

BAND כדי לבחור את תחום התדרים  • לחץ על לחצן 
.FM/AM הרצוי

לחץ והחזק לחצן BAND. תצורה Auto-store סורקת  •
שש  את  למצוא  כדי  התדרים  תחום  את  אוטומטית 
אותן  שומרת  ואז  ביותר  החזקות   FM/AM תחנות 

בזיכרון FM או AM, על פי סדר חוזק האות.
שש  )עד  יותר  או  אחת  תחנה  של  אוטומטית  שמירה 

זיכרונות(, תתבצע בהתאם לחיזוק אות הקליטה.
התחנות  את  דורסת  אוטומטית  שמירה  לב:  שים 

שכבר שמורות בלחצנים AST הקבועים מראש.
RDS Info

בתצורת רדיו, אם התחנה המושמעת הינה תחנה מסוג 
RDS שם התחנה יוצג יחד עם התדר שלה.

לחץ על לחצן MODE כדי לבחור בתצוגה RDS, לחץ על 
, בחר בתצוגת RDS TXT, לחץ על לחצן  לחצן  או 
נושאת  כשהתחנה   .FM לתצוגת  וחזרה  לאישור   SEL

מידע RDS TXT, המידע יוצג כמלל נגלל בתצוגה.

TA )תפקוד מידע תעבורתי(

לחץ על לחצן TA כדי לבחור בתפקוד TA; המקלט יחפש 
מידע כל 5 שניות. ליציאה מהתפקוד, לחץ פעם נוספת 

.TA על לחצן
שים לב: התפקוד פועל בתנאי הסביבה הקיימים 

.RDS -ל
*DAB

קיימים   ;DAB בתצורה  ובחר   BAND לחצן  על  לחץ 
 .)DAB3 ,DAB2 ,DAB1( DAB שלושה תחומי תדר

בחירת תחנה
קיימות שלוש תצורות DAB: תצורה Ensemble. תצורה 
מוגדר  חיפוש  )תצורת   Pre-Set Tuning אלפביתית. 

מראש(
תצורה Ensemble )קבוצה(

.Ensemble בחר תצורה ;MENU לחץ על לחצן
כמה  הכוללת  בקבוצה  המשדרות   DAB רדיו  תחנות 

תחנות רדיו, בהתאם לחוזק האות שהן משדרות.
, כדי לחפש תחנת רדיו  לחץ על לחצן החיפוש  או 
מתוך קבוצה; כשכל התחנות הזמינות נקלטו, מערכת 

השמע תחפש את הקבוצה הבאה.
תצורה אלפביתית

.Alphabetical בחר תצורה ;MENU לחץ על לחצן
 , בתצורה האלפביתית, לחץ על לחצן החיפוש  או 

בחר תחנת רדיו DAB לפי האלף בית.
Pre-Set Tuning )תצורת חיפוש מוגדר מראש(

בחר  השמע;  במערכת  רדיו  תחנות  שש  לשמור  ניתן 
בלחצנים 1 עד 6 כדי להשמיע תחנה השמורה מראש.

צפייה ברשימת תחנות וקבוצה
את  להציג  כדי   MODE לחצן  על  לחץ   ,DAB בתצורה 
, כדי  רשימת הקבוצות. לחץ על לחצן החיפוש  או 
לחצן  על  לחץ  הזמינות;  בקבוצות  במחזוריות  לדפדף 
על  לחץ  קבוצה,  בחירת  לאחר  הבחירה.  לאישור   SEL
לחצן MODE כדי להציג רשימת תחנות הזמינות מתוך 
שנבחרה,  הקודמת  לתחנה  לחזרה  שנבחרה.  הקבוצה 

.ESC לחץ על לחצן
או  קבוצות  בתצורת  ברשימה  לצפות  באפשרותך 

בתצורה האלפא ביתית.
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תפעול תקליטור

במכוניתך  המותקן  התקליטורים  בנגן 
ניתן להכניס רק תקליטור אחד בכל פעם.

הכנסת תקליטור
מעלה  כלפי  פונה  כשהתווית  מוכנס  שהתקליטור  וודא 
שהמנגנון  עד  החריץ  לתוך  בעדינות  אותו  דחוף  ואז, 
התקליטור  השמעת  הסוף.  עד  פנימה  אותו  ימשוך 

מתחילה מיד.

חיפוש רצועה
לרצועה . 1 לדלג  כדי  אחת  פעם  הלחצן   על  לחץ 

הבאה.
לחץ . 2 רצועה,  באותה  שניות  שלוש  שחלפו  לאחר 

לתחילת  לחזור  כדי  אחת  פעם  הלחצן   על 
אותה רצועה ולחץ פעם נוספת כדי לחזור לרצועה 
על  לחץ  שניות,  שלוש  חלפו  לא  אם  הקודמת. 

הלחצן  פעם אחת כדי לחזור לרצועה הקודמת.

הרצה מהירה לפנים/לאחור
לחץ והחזק את הלחצן  כדי לבצע הרצה מהירה . 1

תחזור  המערכת  הלחצן,  שחרור  עם  לאחור. 
להשמעה הרגילה של הרצועה.

הרצה . 2 לבצע  כדי  הלחצן   את  והחזק  לחץ 
מהירה לפנים. עם שחרור הלחצן, המערכת תחזור 

להשמעה הרגילה של הרצועה.

הוצאת התקליטור
לחץ על לחצן EJECT. התקליטור ייצא מהנגן וניתן יהיה 

להסירו.

USB

USB חיבור
המרכזית  האחסון  מגירת  בתוך  ממוקם   USB חיבור 

העליונה שבלוח המכשירים. 
.USB -לתוך חיבור ה USB הכנס התקן

USB השמעת
של  השמעה  לבחירת  אחת  פעם  הלחצן   על  לחץ 

הרצועה הבאה.
לחץ על הלחצן  פעם אחת. אם זמן ההשמעה ארוך 
על  לחץ  מתחילתה.  תושמע  הרצועה  שניות,  משלוש 
לחצן זה פעם נוספת כדי לבחור השמעה של הרצועה 
זמן ההשמעה קצר משלוש שניות, לחץ  הקודמת. אם 
הרצועה  את  להשמיע  כדי  אחת  פעם  הלחצן   על 

הקודמת.
הרצה  לבצע  כדי  או   הלחצן   את  והחזק  לחץ 
מהירה לפנים או לאחור. עם שחרור הלחצן, המערכת 

תחזור להשמעה הרגילה של הרצועה.
תבניות  רק  להשמיע  יכולה  זו  מערכת  לב:  שים 

.wma -ו mp3
USB -הסרת התקן ה

אל תוציא את התקן ה- USB כשמוצגים קבצים; הדבר 
עלול לגרום נזק לקבצים.
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iPod/iPhone®

iPod/iPhone® חיבור
המערכת   ,USB ה-  לשקע   iPod/iPhone® חיבור  עם 

תתחיל מיד בהשמעת הרצועות.
ופרטיו  מחובר  כבר  היה   iPod/iPhone® ה-  מכשיר  אם 

שמורים בנגן, הרצועה האחרונה תושמע.

iPod/iPhone® תצורת השמעה
MODE כדי לבחור השמעה אקראית או  לחץ על לחצן 

חוזרת וכן תצוגת מידע.
. לביצוע בחירה נוספת, לחץ על לחצן  או 

שים לב: למידע נוסף, עיין בסעיף “תפעול בסיסי“ 
בפרק “תצורת השמעה“.

iPod/iPhone® הסרת
אם מכשיר ה- ®iPod/iPhone כבר הוסר, נגן התקליטורים 

יוצג בממשק הרדיו.

AUX

AUX השמעת כניסת
חיבור התקן AUX )תקע בקוטר 3.5 מ“מ( ממוקם בתוך 

מגירת האחסון המרכזית העליונה שבלוח המכשירים.
העזר  שהתקן  לאחר  העזר.  בשקע  עזר  התקן  הכנס 

מחובר, מערכת השמע תשמיע את תוכנו.

כדי  מ“מ   3.5 בקוטר  בתקע  השתמש  לב:  שים 
לחבר מקלט רדיו עזר.

)Bluetooth( בלוטוס
צימוד

.“******-MG3 CARKIT“ שם מערכת בלוטוס הוא
השתמש במכשיר הטלפון הנייד שלך כדי לחפש התקן 
את  ימצא  שלך  הנייד  הטלפון  כשמכשיר  זמין.  בלוטוס 
דרך  צימוד  בצע   ,“******-MG3 CARKIT“ ההתקן 

הטלפון.
במכשיר   “****“ הקלד   ,PIN קוד  להקליד  כשתידרש 

הטלפון שלך.

חיבור בלוטוס
בלוטוס  שחיבור  וודא  בלוטוס,  בתפקוד  השימוש  לפני 
בלוטוס,  הגדרות  בסעיף  )עין  השמע  מערכת  עם  קיים 
הטלפון  מכשיר  את  ישמש  התפקוד  בסיסי(.  תפעול 

הנייד לאחר הפעלת תפקוד הבלוטוס.
כדי לגשת לתפקוד בלוטוס, עיין בסעיף המתאים. ניתן 

לגשת להגדרות בלוטוס דרך תפריט התפקוד.
מערכת  עם  בהצלחה  מצומד  נייד  טלפון  כשמכשיר 
מכשיר  את  שלה  בצג  תציג  השמע  מערכת  השמע, 

הטלפון שמחובר אליה.
אם תפקוד בלוטוס מופעל במכשיר הטלפון ובמערכת 
השמע )מכשיר הטלפון נמצא שני ברשימת המכשירים 
למערכת  מחובר  לא  אחר  התקן  ושום  המצומדים 

השמע(, מכשיר הטלפון יתחבר אוטומטית.

הורדת ספר הטלפון
סינכרון  חלון  שלך,  הנייד  הטלפון  מכשיר  חיבור  לאחר 
הקשר  אנשי  בסינכרון  לבחור  תוכל  יוצג.  הטלפון  ספר 
שלך )אם אינך רוצה לסנכרן מיד את אנשי הקשר שלך, 

תוכל להפעיל את הסינכרון מאוחר יותר(.
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מוסיקה בבלוטוס
מוסיקה  השמעת  בתצורת  ובחר   SRC לחצן  על  לחץ 
בבלוטוס; בצע השמעת הרצועה במכשיר הטלפון הנייד 

שלך.
של  ולאחור  לפנים  מהירה  הרצה  לבצע  באפשרותך 
או  יחד עם תפקוד השמעה אקראית  קטעי המוסיקה, 
השמעה חוזרת )תפקוד זה לא נתמך על ידי כל מכשירי 

הטלפון הניידים(.

קבלה/דחיית שיחה נכנסת
רגעית,  יופסק  הנוכחי  השמע  מצב  שיחה,  כניסת  עם 
מספר המחייג ושמו יוצגו; לחץ על הלחצן  כדי לקבל 

את השיחה או לחץ על הלחצן  כדי לדחות אותה.

תפריט תפקוד בלוטוס
לחץ על לחצן  כדי לגשת לתפריט תפקוד בלוטוס; 
לחץ על לחצן  או  כדי לבחור את רשימת השיחות 

האחרונות. אנשי קשר, שיחות שחויגו, הגדרות בלוטוס
רשימת השיחות האחרונות

השיחות  לרשימת  לגשת  כדי   SEL לחצן  על  לחץ 
תידרש  סינכרון,  עבר  לא  הטלפון  ספר  אם  האחרונות; 
בכל  לצפות  ניתן  הסינכרון,  לאחר  סינכרון.  לבצע 
SEL כדי לאשר את הסינכרון  הרשומות. לחץ על לחצן 
ולצפות בשיחות שלא נענו, בשיחות הנכנסות ובשיחות 
שחויגו. לחץ על לחצן  או  כדי לבחור ולחץ על לחצן 

SEL כדי לגשת לרשומות הטלפון.

ספר טלפון
הטלפון,  ספר  לתפריט  לגשת  כדי   SEL לחצן  על  לחץ 
הרשימה  בתפקוד  לבחור  כדי  או   לחצן   על  לחץ 

המלאה או חיפוש בספר הטלפון.
לחיפוש בספר הטלפון, לחץ על לחצן  או  לחיפוש 
שמות או בחר את האותיות הראשונות. לחץ על לחצן 

SEL לאישור ולביצוע חיפוש שם.

חיוג מספר
כדי לגשת למקלדת הטלפון. לחץ   SEL לחץ על לחצן 
על לחצן  או  כדי לבחור מספרים. לחץ על לחצן 
SEL לאישור הבחירה ולחץ על לחצן  כדי לבצע את 
החיוג. אם נבחר מספר לא נכון, בחר DEL ולחץ על לחצן 

SEL כדי לבטל את המספר.

הגדרות בלוטוס
עיין בסעיף הגדרות בלוטוס בפרק תפקוד התפריט.

אנטנה

הימנע  הגג.  של  האחורי  בחלק  ממוקמת  האנטנה 
למשל  נדרש,  כשהדבר  מקרה  בכל  האנטנה.  מכיפוף 
על  הקפד  אוטומטי,  במתקן  המכונית  רחיצת  בזמן 

הסרת האנטנה.
להסרת האנטנה, הברג אותה החוצה )סיבוב שמאלה(.



44

מערכת שמע



מושבים ואמצעי ריסון

4

מושבים  46

חגורות בטיחות  47

)SRS( כרית אוויר ומערכת ריסון נוספת  48

עם  מסופקים  )אינם  לילד  בטיחות  מושבי   52
המכונית(



46

מושבים ואמצעי ריסון
מושבים

תנוחת ישיבה נכונה

על מנת למנוע סיכון של אובדן שליטה 
גופנית, אין לכוונן את המושבים  וחבלה 

כשהמכונית נמצאת בתנועה.

שים לב בזמן כוונון גובה מושב הנהג – 
להיתפס  עלולות  מאחור  הנוסעים  רגלי 

בעת הנמכת המושב.

נסיעה  מלפנים  לנוסעים  לאפשר  אין 
מוטות  מושביהם  של  הגב  כשמשענות 
לאחור בזווית גדולה. היעילות המיטבית 
מחגורת הבטיחות מתקבלת כשמשענת 
מעלות   25 כ-  של  בזווית  מוטה  הגב 

ממצב זקוף )מאונך(.
על מושבי הנהג והנוסע מלפנים להיות מכווננים למצב 
את  מקטין  כהלכה  מכוונן  מושב  ביותר.  הנוח  האחורי 
לכרית  מדי  קרובה  מישיבה  כתוצאה  מפציעה  הסיכון 

אוויר בזמן התנפחותה.
כך  מכוונן  להיות  המושב  על  ביותר,  הטובים  בתנאים 
מעט  כשהזרועות  ההגה  בגלגל  לאחוז  יהיה  שניתן 
כמעט  במצב  המושב  של  הגב  וכשמשענת  כפופות 
שליטה  ומאפשרת  נוחה  הנהיגה  שתנוחת  וודא  זקוף. 

מלאה במכונית.

משענות ראש

שהקצה  כך  הראש  משענת  את  כוונן 
בגובה  יהיה  המשענת  של  העליון 
האפשר  ככל  קרוב  והראש  הקודקוד 

למשענת.

משענות הראש נועדו למנוע תנועה לאחור של הראש 
כך,  ידי  ועל  חזקה  בלימה  או  התנגשות  של  במקרה 

להקטין את הסיכון מחבלות בראש ובצוואר.
להנמכת משענת הראש למצבה הנמוך ביותר, לחץ על 
הלחצן )מסומן בחץ( ודחוף אותה כלפי מטה או משוך 
אותה כלפי מעלה להגבהתה. את משענת הראש ניתן 

להסיר על ידי משיכתה עד הסוף כלפי מעלה.

מושב קדמי ידני

כוונון לפנים/לאחור. 1
כוונון גובה*. 2
כוונון משענת הגב. 3

כוונון לפנים/לאחור
הרם את הידית )1(, החלק את המושב למיקום הנדרש 

ושחרר את הידית. לפני הנסיעה, וודא שהמושב נעול.

כוונון גובה* )מושב הנהג בלבד(
בצע תנועות הרמה שוב ושוב עם הידית )2( כדי להרים 
את המושב לגובה הרצוי. בצע תנועות הורדה שוב ושוב 

עם הידית כדי להוריד את המושב.

כוונון משענת הגב
את  הטה  לנוע,  למושב  ואפשר   )3( הידית  את  הרם 

משענת הגב לתנוחה הרצויה.
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חגורות בטיחות
חגורות בטיחות

הנוספת  הריסון  ומערכת  האוויר  כרית 
)SRS( נועדה כתוספת ליעילותן הכוללת 
נועדה  לא  היא  הבטיחות.  חגורות  של 
חובה  הבטיחות.  חגורות  את  להחליף 
לחגור את חגורות הבטיחות בכל נסיעה!

נחגרו  הבטיחות  חגורות  שכל  וודא 
נחגרה  שלא  בטיחות  חגורת   – כהלכה 
או  למוות  הסיכוי  את  מגדילה  כהלכה 

לפציעה חמורה, במקרה של התנגשות.
נועדו לשימוש  חגורות הבטיחות המותקנות במכוניתך 

בידי אנשים בוגרים. כל חגורה נועדה לאדם אחד בלבד.

חשוב
בזמן  • גם   – עת  בכל  חגורים  הנוסעים  שכל  וודא 

נסיעות קצרות.
מנת  • על  הבטיחות  חגורות  את  תמיד  לכוונן  יש 

למנוע את ריפיון הרצועה. על מנת שתהיה יעילה 
מלא  במגע  להיות  הבטיחות  חגורת  על  במלואה, 

עם הגוף בכל רגע נתון.
כמה  • עד  נמוך  המותניים  חלק  את  תמיד  כוונן 

שניתן על המותניים )לעולם לא לרוחב החזה( וודא 
בלי  הכתף,  לרוחב  עוברת  האלכסונית  שהחגורה 

להחליק או ללחוץ על הצוואר.
קשים,  • עצמים  פני  על  בטיחות  חגורת  תחגור  אל 

עטים,  כגון  בבגדים,  הנמצאים  שבירים  או  חדים 
מפתחות, משקפיים וכדומה.

על אישה הרה לחגור את חגורת המותניים לרוחב  •
הירך, מתחת לבטן.

הידוק החגורה

אין לחבר אמצעי נוסף לחגורת הבטיחות 
להפריע  העלולה  שהיא,  דרך  בכל 

לתפקודה.

משוך את חגורת הבטיחות ביציבות מעל הכתף ולרוחב 
מפותלת  אינה  שהרצועה  מוודא  שאתה  תוך  החזה; 
הכנס את לשונית המתכת לתוך האבזם הקרוב ביותר 
שהחגורה  מציינת  נקישה  החגורה.  את  החוגר  לנוסע 

ננעלה בביטחה.

שחרור החגורה
לשחרור החגורה, לחץ על הלחצן האדום שבאבזם שלה.

בדיקת חגורות הבטיחות
את  • קצרות  משוך  מהודקת,  הבטיחות  כשחגורת 

להישאר  הלשונית  על   – לאבזם  בסמוך  הרצועה 
נעולה בביטחה.

משוך את הרצועה עד לקצה המהלך שלה. וודא שאין  •
היפרמות.  או  בלאי  סימני  חתכים,  בליטות,  ברצועה 
חלקה,  שהגלילה  וודא  חזרה  להיגלל  לרצועה  הנח 

רציפה ומלאה.
ומשוך  • בלשונית  אחוז  חלקית,  נגללה  כשהרצועה 

להינעל  המנגנון  על   – לפנים  בחוזקה  אותה 
אוטומטית ולמנוע פרישה נוספת.

בבדיקות  עומדת  אינה  הבטיחות  מחגורות  אחת  אם 
או  היבואן  MG של  שלעיל, פנה בהקדם למרכז שירות 

למוסך מוסמך.

החלפת חגורות בטיחות

בטיחות  חגורת  מכלול  להחליף  חובה 
כשברצועה מופיעים סימני היפרמות.

בדוק בקביעות את רצועות החגורות לסימני היפרמות, 
העיגון  נקודות  למצב  במיוחד  לב  ושים  ובלאי  חתכים 

ואמצעי הכוונון.
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קדם מותחנים של חגורות הבטיחות

הבטיחות  חגורות  של  המותחנים  קדם 
מכן,  לאחר  בלבד;  אחת  פעם  יופעלו 
החלפת  אי  בחדשים.  להחליפם  חובה 
יעילות  את  תקטין  המותחנים  קדם 

מערכות הריסון הקדמיות במכונית.
קדם המותחנים של חגורות הבטיחות פועלים יחד עם 
של  במקרה  נוסף  מיגון  לספק  מנת  על  האוויר,  כריות 
מותחים  המותחנים  קדם  חמורה.  קדמית  התנגשות 
של  במקרה  כך,  הבטיחות.  חגורות  את  אוטומטית 
חוגר  של  לפנים  התנועה  תקטן  חמורה,  התנגשות 

החגורה.
שים לב: קדם המותחנים של החגורות לא יופעלו 

כתוצאה מפגיעות חלשות.
של  הגלילה  מנגנוני  בתוך  ממוקמים  המותחנים  קדם 

חגורות הבטיחות הקדמיות.
נורת האזהרה של כרית האוויר, בלוח המחוונים, תזהיר 
את הנהג אודות כל תקלה בקדם המותחנים של חגורות 

הבטיחות )ראה “נורת אזהרה של כרית האוויר“(.
ימשיכו  הבטיחות  חגורות  פעלו,  המותחנים  קדם  אם 
עדיין לתפקד כאמצעי ריסון ויש להמשיך לחגור אותן כל 

עוד המכונית נמצאת במצב נסיעה.

חשוב
הסרה או החלפה של קדם מותחן חייבת להתבצע  •

במרכז שירות MG של היבואן או במוסך מוסמך.
)או  • ההתחלתי  הרישום  מתאריך  שנים   10 לאחר 

מותחן  קדם  של  ההחלפה  או  ההתקנה  מתאריך 
של חגורת בטיחות(, יהיה צורך בהחלפה של כמה 
חובה  העבודה,  ביצוע  השלמת  לאחר  רכיבים. 
בחוברת  המתאים,  העמוד  את  ולהחתים  לחתום 

השירות והאחריות.

)SRS( כרית אוויר ומערכת ריסון נוספת
כריות אוויר

נוספת  הגנה  מספקות  האוויר  כריות 
היא  בלבד.  חמורה  התנגשות  במקרה 
אינה מהווה תחליף לצורך לחגור חגורת 

בטיחות.

מערכת SRS משלבת כריות אוויר חזיתיות וכריות אוויר 
צדיות להגנה על צד הראש, גם לנהג וגם לנוסע הקדמי.

גלגל  כרית  במרכז  ממוקמות  החזיתיות  האוויר  כריות 
תא  מעל  המכשירים,  לוח  של  החזית  ובלוח  ההגה 

הכפפות.
הגב,  משענת  בריפוד  ממוקמות  הצדיות  האוויר  כריות 

בצד החיצוני של שני המושבים הקדמיים.
כריות האוויר להגנה על צדי הראש ממוקמות מאחורי 

ריפוד התקרה, מעל הדלתות.
שים לב: כריות האוויר החזיתיות לא נועדו לפעול 
כתוצאה מהתנגשות מאחור, פגיעה חזיתית קלה 
או פגיעות צדיות או אם המכונית מתהפכת; הן גם 

לא יפעלו כתוצאה מבלימה חזקה.

האוויר  כריות  של  והתרוקנות  התנפחות  לב:  שים 
לא  והכריות  מאד  מהר  מתרחשת  החזיתיות 
יספקו הגנה במקרה של פגיעות נוספות, אם אלה 

יתרחשו.
בתנוחה  יושבים  הקדמיים  במושבים  הנוסעים  אם 
שלהם,  הבטיחות  חגורות  את  כהלכה  וחוגרים  נכונה 
כריות האוויר יספקו הגנה נוספת לחזה ולאזורי הפנים, 

במקרה שהמכונית תיפגע בהתנגשות קדמית חמורה.
הראש  צדי  על  להגנה  והכריות  הצדיות  האוויר  כריות 
לצד  הפונה  הגוף  לצד  נוספת  הגנה  להוסיף  נועדו 

הפגיעה, במקרה של התנגשות צדית חמורה.

חשוב
גם אם המכונית מצוידת בכריות אוויר, חובה תמיד  •

לחגור חגורת בטיחות על מנת להקטין את הסיכון 
חגירת  התנגשות.  של  במקרה  חמורה  בפציעה 
חגורת בטיחות מסייעת בהקטנת האפשרות לפגוע 
או  למכונית  מחוץ  אל  להידחף  או  כלשהו,  בחפץ 
האוויר  כריות  המכונית.  בתוך  כלשהו  חפץ  לעבר 
מהוות תוספת הגנה לחגורת הבטיחות. הן מהוות 

אמצעי עזר ולא תחליף לחגורות הבטיחות.
בעלות  • הבטיחות  חגורות  עם  יחד  האוויר  כריות 

המיטבית  ההגנה  את  מספקות  העיגון  נקודות   3
לנוסעים מבוגרים, אך לא לילדים. על ילדים להיות 

מוגנים על ידי אמצעי ריסון לילדים.
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התנפחות כרית אוויר

לפציעה  הסכנה  את  למזער  מנת  על 
בכל  חובה  אוויר,  כריות  מהתנפחות 
חגורות  את  כהלכה  לחגור  נסיעה 
הנוסע  וגם  הנהג  גם  בנוסף,  הבטיחות. 
מושביהם  את  לכוונן  חייבים  הקדמי 
האוויר  מכריות  מרחק  די  לספק  כדי 
אוויר  כריות  מותקנות  אם  החזיתיות. 
והנוסע  הנהג  ראש,  כריות  ו/או  צדיות 
שמאפשר  באופן  לשבת  חייבים  הקדמי 
די מרחק מהחלק העליון של הגוף לצדי 
מירב  את  תבטיח  כזו  ישיבה  המכונית; 
ו/או  הצדיות  האוויר  כשכריות  ההגנה 

כריות הראש יתנפחו.

במקרה של התנגשות, מחשב כריות האוויר מנטר את 
שיעור ההאטה או ההאצה שנגרמת על ידי הפגיעה, כדי 

להגדיר אם יש צורך בניפוח כריות האוויר.
המכונית,  במהירות  תלויה  אינה  האוויר  כרית  פעולת 
אלא בסוג ובגודל החפץ הפוגע, זווית הפגיעה והשיעור 
מהפגיעה.  כתוצאה  המכונית  מהירות  משתנה  שבו 
התנפחות כרית אוויר אינה תלויה במידת הנזק שנגרם 

למכונית.

שתי  יתנפחו  חמורה,  חזיתית  התנגשות  של  במקרה 
צדית  התנגשות  של  במקרה  החזיתיות.  האוויר  כריות 
שבצד  הראש  וכרית  האוויר  כרית  רק  יתנפחו  חמורה, 

הפגיעה במכונית.
צדית  כרית  רק  שבהם  פגיעה  תנאי  גם  יתכנו  אולם, 
זמנית,  בו  יתנפחו  החזיתיות  האוויר  כריות  ושתי  אחת 
או מקרה שבו כריות אוויר חזיתיות וצדיות יגיבו בנפרד, 
כתוצאה מפגיעה משנית המתרחשת אחרי התרחשות 

הפגיעה הראשונית.
התנפחות כרית אוויר הינה מיידית והיא מתרחשת תוך 
הפעלת כוח רב, מלווה ברעש חזק. הכרית שמתנפחת, 
יחד עם מערכת הריסון של חגורת הבטיחות, מגבילות 
הקטנת  תוך  קדמי  במושב  שיושב  מי  של  תנועתו  את 

הסיכון לפציעה בראש ובחלק העליון של החזה.
משתחררת  מתנפחת,  אוויר  כשכרית  לב:  שים 
על  מצביע  אינו  הדבר  עדינה.  אבקה  לסביבה 
גירויים בעור  זו עלולה לגרום  תקלה, אולם אבקה 
או  ומחתכים  מהעיניים  היטב  אותה  לשטוף  ויש 
האוויר  כריות  שהתנפחו,  לאחר  בעור.  שפשופים 
הדרגתי  שיכוך  מספק  הדבר  מיד.  מתרוקנות 
בראות  פגיעה  תהיה  שלא  מבטיח  וגם  לנוסעים 

לפנים של הנהג.

חשוב
לפגוע  • עלולה  לנוסע  אוויר  כרית  בין  חסימה 

למנוע  יש  האוויר.  כרית  של  תקינה  בהתנפחות 
חסימת אזורי ההתנפחות של כריות האוויר. אסור 

לחבר אביזרים לכרית אוויר או לחסום אותה.
את  • להניח  הקדמיים  במושבים  לנוסעים  אסור 

רגליהם, ברכיהם או חלק אחר מגופם, במגע עם או 
בסמוך לכרית אוויר חזיתית.

שפשופים  • לגרום  יכולה  שמתנפחת  אוויר  כרית 
בפנים ופציעות אחרות, אם הנוסע יושב קרוב מדי 

אליה, בעת התנפחותה.

כריות אוויר צדיות במושבים הקדמיים

יש לוודא שקיים די מרחק בין החזה של 
הנהג ושל הנוסע הקדמי לצד המכונית, 
להבטיח התנפחות תקינה של  מנת  על 

כריות האוויר הצדיות הקדמיות.
להגן  נועדו  הקדמיים  במושבים  הצדיות  האוויר  כריות 
על הראש ועל פלג הגוף העליון והן יתנפחו במקרה של 
התנגשות צדית חמורה. כריות אלה לא יתנפחו במקרה 

של התנגשות חזיתית או מאחור.
המכונית,  מצדי  באחד  חמורה  התנגשות  של  במקרה 
כרית האוויר הצדית שבמושב תתנפח מצדו של המושב, 
בצד הפגיעה במכונית, על מנת לספק הגנה על הנוסע 
היושב במושב הקדמי. כרית האוויר במושב שבצד האחר 

של המכונית, לא תתנפח.
סימון  בעזרת  לזהות  ניתן  אוויר  כריות  עם  מושבים 

“Airbag“ בצד של משענת הגב.
מיוצר  שממנו  והחומר  היצור  תהליך  לב:  שים 
המושב, חשובים על מנת להבטיח פעולה תקינה 
להתקין  אין  במושבים.  הצדיות  האוויר  כריות  של 
כיסויים למושבים למעט כאלה המאושרים על ידי 
היצרן. לתיקון או החלפת המושבים הקדמיים, פנה 

למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.
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כריות אוויר צדיות לראש

יש לוודא שקיים די מרחק בין החזה של 
הנהג ושל הנוסע הקדמי לצד המכונית, 
להבטיח התנפחות תקינה של  מנת  על 
להגנה  הקדמיות  הצדיות  האוויר  כריות 

על הראש.
ועל  הראש  על  להגן  נועדו  לראש  צדיות  אוויר  כריות 
הצוואר והן יתנפחו במקרה של התנגשות צדית חמורה. 
חזיתית  יתנפחו במקרה של התנגשות  לא  כריות אלה 

או מאחור.
המכונית,  מצדי  באחד  חמורה  התנגשות  של  במקרה 
בצד  מהגג,  תתנפח  לראש  הצדית  האוויר  כרית 
ההתנגשות במכונית, על מנת לספק כרית אוויר להגנה 
בצד  לראש  הצדית  הכרית  הקדמי.  במושב  הנוסע  על 

האחר של המכונית, לא תתנפח.

נורת אזהרה של כריות האוויר

לשנות  להחליף,  לתקן,  לטפל,  אין 
ולהתעסק עם חלק כלשהו מכרית האוויר 
או בחיווט בקרבת רכיב של כרית אוויר; 
המערכת  להפעלת  לגרום  עלול  הדבר 

וכתוצאה מכך, חבלה גופנית.
נורת אזהרה הממוקמת בלוח המכשירים תזהיר אותך 
במקרה של תקלה בכריות האוויר/קדם המותחנים. עם 
פתיחת מתג ההתנעה, הנורה תידלק לבדיקת המערכת 

והיא תיכבה לאחר כשש שניות.
לבדיקת  לדאוג  יש  הבאים,  המקרים  אחד  אירע  אם 
במוסך  או  היבואן  של   MG שירות  במרכז  המערכת 

מוסמך.
מתג  • פתיחת  עם  נדלקת  אינה  האזהרה  נורת 

ההתנעה.
שניות  • כשש  לאחר  כבית  אינה  האזהרה  נורת 

מפתיחת מתג התנעה.
נורת האזהרה נדלקת תוך כדי נהיגה במכונית. •

ניטרול כרית אוויר של הנוסע*

הנוסע,  של  האוויר  כרית  את  לנטרל  יש 
רק אם מתקינים במושב הנוסע הקדמי 

מושב בטיחות לילד הפונה לאחור.

הנוסע  במושב  יושב  בוגר  כשאדם 
הקדמי, וודא שכרית האוויר דרוכה.

הוא  במכונית,  מותקן  האוויר  כרית  ניטרול  כשמתג 
האוויר,  כרית  לניטרול  המרכזית.  בקונסולה  ממוקם 

הכנס את להב המפתח לתוך המתג.

 כשהמתג מסובב למצב זה, הוא מציין שכרית 
האוויר של הנוסע מנוטרל.

 כשהמתג מסובב למצב זה, הוא מציין שכרית 
האוויר של הנוסע דרוכה.
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נורת אזהרה לניטרול כריות האוויר של הנוסע*

הפנים.  תאורת  במכלול  ממוקמת  האזהרה  נורת 
כשכרית האוויר של הנוסע מנוטרלת, הנורה דולקת עד 
לדריכתה מחדש של כרית האוויר, עם דריכה מחדש של 

כרית האוויר של הנוסע, הנורה תיכבה.

הערה מיוחדת

אין להתקין כרית אוויר או לבצע בה שינוי. 
ברתמת  או  המכונית  במבנה  שינוי  כל 
החיווט של מערכת כריות האוויר, אסור 

בהחלט.
למוסך  או  היבואן  של   MG שירות  למרכז  תמיד  פנה 

מוסמך, במקרים הבאים:
כרית אוויר שהתנפחה בזמן תאונה – מחייבת תיקון  •

ותחזוקה.
עם  • נזק  או  בלאי  סימני  הנושא  אוויר  מכרית  חלק 

אפשרות לסכנה בטיחותית.

חשוב
הסרה או החלפה של מכלל כרית אוויר, חובה לבצע  •

במרכז שירות MG של היבואן או במוסך מוסמך.
)או  • ההתחלתי  הרישום  מתאריך  שנים   10 לאחר 

אוויר(,  כרית  של  ההחלפה  או  ההתקנה  מתאריך 
יהיה צורך בהחלפה של כמה רכיבים, במרכז שירות 
MG של היבואן או במוסך מוסמך. לאחר השלמת 
ביצוע העבודה, חובה לחתום ולהחתים את העמוד 

המתאים, בחוברת השירות והאחריות.

גריטת המכונית
החדשים  שהבעלים  לוודא  עליך  מכוניתך,  מכירת  עם 
תאריך  ואת  אוויר  בכריות  מצוידת  שהמכונית  יודע 

החלפת מערכת כריות האוויר.
רב  פוטנציאלי  סיכון  מהוות  התנפחו  שלא  אוויר  כריות 
מבוקר  במתקן  להפעילן  חובה  המכונית,  גריטת  ולפני 

על ידי בעל מקצוע מוסמך.
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עם  מסופקים  )אינם  לילד  בטיחות  מושבי 

המכונית(

במושב  לשבת  חייבים  במכונית  ילדים 
גופו  למידות  המתאים  לילד  בטיחות 

ולמשקלו.

אין  המושבים,  אחד  על  ישיבה  בעת 
בו  לאחוז  או  הברכיים  על  ילד  להושיב 

בזרועות.

האחורי  במושב   ISOFIX העיגון  נקודות 
נועדו לשימוש עם מערכות ISOFIX בלבד.

בטיחות  במושב  ושימוש  התקנה  בעת 
להוראות  בהתאם  תמיד  פעל  לילד, 

היצרן.

אי הקפדה על כך עלולה לגרום פציעות 
חמורות או קטלניות של הילד.

הוראות למושבי בטיחות לילדים
במושב  יישב  שנה   12 מ-  פחות  שגילו  שילד  מומלץ 
המתאים  לילד  בטיחות  במושב  במכונית,  האחורי 

למשקלו ולמידות גופו.
מומלץ שבמכונית זו יותקן מושב בטיחות לילד התואם 
מושב  על  הסימונים  את  בדוק   .UN ECE R44 לתקן 

הבטיחות לילד.
אוויר.  כרית  יותר ממבוגרים, להתנפחות  פגיעים  ילדים 
יישבו  שנים   12 מ-  פחות  שגילם  שילדים  מומלץ 

במושבים האחוריים.
שנתיים,  לגיל  מתחת  תינוקות  לרסן  יש  כלל,  בדרך 

במושב בטיחות או התקן ריסון לתינוק.
קיימים סוגים שונים של מושבי בטיחות לילדים; מומלץ 
הילד  לגיל  המתאימים  הבטיחות  מושבי  את  לבחור 

ולמשקלו.
חובה לפעול על פי הוראות ההתקנה המסופקות על ידי 
יצרן מושב הבטיחות לילד; כמן כן חשוב לוודא שמושב 
הקפדה  אי  למכונית.  כהלכה  מאובטח  לילד  הבטיחות 
פציעה  או  מוות  לילד  לגרום  עלולה  אלה  הוראות  על 

חמורה, במקרה של בלימה חזקה או תאונה.
שים לב: השתמש במושב בטיחות לילד המתאים 
כהלכה  אותו  לחגור  יהיה  עד שניתן  גופו,  למידות 

בעזרת חגורת הבטיחות של המכונית.

הפונה  לילד  בטיחות  מושב  להתקין  אין  לב:  שים 
כרית  אם  למעט  הקדמי,  הנוסע  במושב  לאחור 
או  מנוטרלת,  הקדמי  הנוסע  מושב  של  האוויר 
כרית  של  ידני  ניטרול  מתג  במכונית  קיים  כשלא 

האוויר.
לילד  בטיחות  מושב  התקנת  לצורך  לב:  שים 
המושב  את  להזיז  נדרש  הקדמי,  הנוסע  במושב 

לאחור ולכוון את המשענת בזווית הפונה לאחור.
בטיחות  מושבי  של  מסוימים  בדגמים  לב:  שים 
לילד המותקנים במושב האחורי, יתכן שיהיה צורך 

להזיז לפנים את מושב הנוסע הקדמי.
מושבי  של  מסוימים  דגמים  להתקנת  לב:  שים 
להסיר  או  לכוונן  צורך  שיהיה  יתכן  לילד  בטיחות 

את משענות הראש.
שים לב: יתכן ויהיה צורך בהסרה זמנית של מדף 
החגורה  של  גישה  לאפשר  כדי  האחורי,  החפצים 
העליונה לנקודת העיגון בצדו האחורי של המושב 

האחורי.

חשוב
לילד  • בטיחות  מושב  יותקן  זו  שבמכונית  מומלץ 

בדוק את הסימונים   .UN ECE R44 התואם לתקן
על מושב הבטיחות לילד.

מומלץ שילד ישב תמיד במושב האחורי במכונית,  •
ילד  הסעת  נדרשת  אם  לילד.  בטיחות  במושב 
במושב הקדמי, חובה למקם את המושב אחורנית 
עד הסוף עם משענת גב זקופה, כשהילד מאובטח 

במושב בטיחות לילד הפונה לפנים.
יש לזכור שבמקרה של התנגשות או בלימה חזקה,  •

עלול  כהלכה  מותקן  שאינו  לילד  בטיחות  מושב 
לזוז ולפצוע נוסעים אחרים. וודא שמושב הבטיחות 
לילד מותקן בביטחה, גם אם לא נעשה בו שימוש 

באותה נסיעה.
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)ISOFIX מיקום מאושר למושבי בטיחות לילד )עבור מושבי בטיחות לילד שאינם מסוג

קבוצת משקל
מקומות ישיבה

נוסע קדמי
אחורי אמצעיאחורי קיצוני

ללא מתג ניטרול כרית אווירעם מתג ניטרול כרית אוויר
0UXUU )עד 10 ק“ג(

0UXUU+ )עד 13 ק“ג(

IUXUU )9 עד 18 ק“ג(

IIUXUU )15 עד 25 ק“ג(

IIIUXUU )22 עד 36 ק“ג(

U = מתאים לקבוצה “אוניברסלית“ למושבי בטיחות לילד המאושרת לקבוצת משקל זו.
UF = מתאים לקבוצה “אוניברסלית“ הפונה לפנים למושבי בטיחות לילד, המאושרת לשימוש בקבוצת משקל זו.

L = מתאים למושבי בטיחות מיוחדים המופיעים ברשימה מצורפת. מושבי בטיחות ילדים אלה יכולים להיות מהקבוצות “רכב ייחודי“, “מוגבל“ או “אוניברסלי למחצה“.

רשימת מערכות מושבי בטיחות לילדים מאושרות

קבוצהסוג אמצעי חיבור שם CRS קבוצת גודל קבוצת משקל 

0E+ )עד 13 ק“ג( 
Britax Baby Safe Plus 

אוניברסלי למחצהפונה לאחור ISO/R1 עם מסגרת תמיכת מושב

אוניברסליפונה לפנים Britax Duo Plus ISO/F2X עם חגורה עליונהIB1 )9 עד 18 ק“ג( 
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)ISOFIX מיקום מאושר למושבי בטיחות לילד )עבור מושבי בטיחות לילד מסוג

אמצעי חיבור קבוצת גודל קבוצת משקל 
ISOFIX מיקומי

אחורי קיצוני

עריסה
 F ISO/L1X

G ISO/L2X

E ISO/R1IL 0 )עד 10 ק“ג(

0+ )עד 13 ק“ג( 
 E ISO/R1IL

 D ISO/R2X

 C ISO/R3X

I )9 עד 18 ק“ג(

 DISO/R2X

C ISO/R3X

 BISO/F2IUF

 B1ISO/F2X IUF, IL
 AISO/F3IUF

II N/A N/AX )15 עד 25 ק“ג( 

III N/A N/AX )22 עד 36 ק“ג(

IUF = מתאים לקבוצה “אוניברסלית“ הפונה לפנים למושבי בטיחות לילד מסוג ISOFIX, המאושרת לשימוש בקבוצת משקל זו.
IL = מתאים למערכות מושבי בטיחות לילד מיוחדים מסוג )CRS( ISOFIX, המפורטות ברשימה המצורפת. מושבי בטיחות ילדים אלה )CRS ISOFIX( הינם מהקבוצות “רכב 

ייחודי“, “מוגבל“ או “אוניברסלי למחצה“.
X = לא קיים מושב בטיחות לילד מסוג ISOFIX מאושר לשימוש בקבוצת משקל זו.

ISOFIX קבוצת גודל ומושב
A – ISO/F3 = מושב בטיחות לילד הפונה לפנים •
B – ISO/F2 = מושב בטיחות לילד הפונה לפנים •
B1 – ISO/F2X = מושב בטיחות לילד הפונה לפנים •
C – ISO/R3 = מושב בטיחות לילד הפונה לאחור •
D – ISO/R2 = מושב בטיחות לילד הפונה לאחור •
E – ISO/R1 = מושב בטיחות לילד הפונה לאחור •
F – ISO/L1 = CRS )עריסה( רוחבי הפונה לצד שמאל •
G – ISO/L1 = CRS )עריסה( רוחבי הפונה לצד ימין •

שים לב: למושבי בטיחות לילדים מקבוצה R, יתכן שעבור דגמים מסוימים של מושבי בטיחות לילד הפונים לאחור תידרש הזזה לפנים של המושב הקדמי.



55

מושבים ואמצעי ריסון

4

מסוג  למכונית  בטיחות  מושבי  מערכות 
ISOFIX

הדק את מושב הבטיחות לילד מסוג ISOFIX והמאושר 
למכונית, לתושבות ההתקנה.

להתקנת   ISOFIX התקנה  בתושבות  שימוש  בזמן 
לילד  בטיחות  במושבי  להשתמש  ניתן  מושבים, 

.ISOFIX המאושרים אוניברסלית ומתאימים למערכת

בעזרת  המתחברים  לילדים  בטיחות  מושבי 
חגורה עליונה

הדק את החגורה העליונה של מושב הבטיחות לילד,  •
לנקודת העיגון בצד האחורי של משענת גב המושב 

האחורי.
להתקנת  עליונה  ברצועה  שימוש  בזמן  לב:  שים 
לילד  בטיחות  במושב  להשתמש  יש  מושב, 

המאושר אוניברסלית לשימוש עם חגורה עליונה.
יצרן מושב הבטיחות  שים לב: אנא עיין בהוראות 

לילד.
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מפתחות

שמור את המפתח החלופי במקום בטוח 
– לא בתוך המכונית.

21 3 4

שלט רחוק. 1
לחצן נעילה. 2
לחצן שחרור נעילה. 3
מפתח מכני. 4

לרמת  בהתאם  מסופקות  שונות  מפתחות  ערכות 
הגימור של המכונית. ערכה אחת מכילה מפתח שלט 
רחוק ומפתח מכני; ערכה אחרת מכילה שני מפתחות 
מכניים. מפתחות אלה מאפשרים פתיחת כל המנעולים.
מותאמים למערכות הבטיחות  לך  המפתחות שסופקו 

שבמכוניתך.
אם מפתח אבד, נגנב או נשבר, ניתן לרכוש מפתח חלופי 
במרכז שירות MG של היבואן. מפתח שאבד או נגנב לא 
יוכל יותר להתניע את המנוע. אם נמצא המפתח שאבד, 
ניתן יהיה להפעילו מחדש במרכז שירות MG של היבואן.

שים לב: מפתחות חלופיים ניתן לרכוש רק במרכז 
שירות MG של היבואן.

מערכת למניעת גניבה
השבתת המנוע

מערכת  של  חשוב  חלק  מהווה  המנוע  השבתת 
האבטחה; היא נועדה לשמור על המכונית מפני גניבה 
אם  למעט  המנוע,  התנעת  אפשרות  מניעת  ידי  על 

מוכנס המפתח המקורי לתוך מתג ההתנעה.
עם הכנסת מפתח מקורי לתוך מתג ההתנעה, המערכת 

תאפשר אוטומטית להתניע את המנוע.
אם המפתח אינו מזוהה על ידי מערכת משבת המנוע, 

המנוע לא יתניע.

נעילה ושחרור נעילה

שלט רחוק*

על השלט רחוק להימצא בטווח המתאים בזמן לחיצה 
על הלחצנים.

הסוללה  למצב  בהתאם  להשתנות  יכול  התפעול  טווח 
ולפעמים יתכן שיוגבל על ידי גורמים בשטח.

נעילה

שימוש במפתח השלט רחוק
סגור את הדלתות ואת מכסה תא המטען.. 1
איתות . 2 פנסי  אחת.  פעם  הנעילה  לחצן  על  לחץ 

לציין  כדי  פעמים  שלוש  מהבהבים  הפנייה 
מצב  של  החיווי  ונורת  בביטחה  נעולה  שהמכונית 

הנעילה מתחילה להבהב.

שימוש במפתח המכני
במנעול . 1 המפתח  את  הכנס  הדלתות,  כל  לנעילת 

דלת הנהג וסובב אותו ימינה.
כדי . 2 פעמים  שלוש  מהבהבים  הפנייה  איתות  פנסי 

של  החיווי  ונורת  בביטחה  נעולה  שהמכונית  לציין 
מצב הנעילה מתחילה להבהב.

נעילה לא מלאה
על  לחיצה  בזמן  הסוף  עד  סגורה  אינה  הנהג  דלת  אם 
לחצן הנעילה או כשנועלים בעזרת המפתח המכני, אף 

אחת מהדלתות לא תינעל ויישמע אות קולי.
תא  דלת  או  אחרת  דלת  אולם  סגורה,  הנהג  דלת  אם 
לחצן  על  לחיצה  בזמן  הסוף  עד  סגורה  אינה  המטען 
כל  המכני,  המפתח  בעזרת  כשנועלים  או  הנעילה 
תא  דלת  או  הפתוחה  הדלת  למעט  יינעלו,  הדלתות 
תידלק  לא  הנעילה  מצב  של  הביקורת  נורת  המטען, 

ויישמע אות קולי.
עם סגירת הדלת או דלת תא המטען, המערכת תעבור 

למצב נעול ונורת הביקורת של מצב הנעילה תידלק.
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5

נורת ביקורת של מצב הנעילה

הנעילה.  מצב  את  לציין  משמשת  הביקורת  נורת 
השלט  או  המכני  המפתח  בעזרת  ננעלות  כשהדלתות 
רחוק, נורת הביקורת תהבהב במהירות למשך 10 שניות 
ואז תהבהב יותר לאט. נורת הביקורת כבית עם שחרור 
נעילת הדלתות בעזרת השלט רחוק או בעזרת המפתח 
המכני. אם מתבצעת נעילה לא מלאה, נורת הביקורת 
לא תידלק. נעילת הדלתות בעזרת מתג הנעילה הפנימי 
הנהג  כשדלת  להידלק.  הביקורת  לנורת  תגרום  לא 
דלת  או  האחרות  הדלתות  אחת  אולם  לגמרי,  סגורה 
מתג  בעזרת  הדלתות  נעילת  סגורה,  אינה  המטען  תא 

הנעילה הפנימי יגרום להבהוב נורת הביקורת.

שחרור נעילה

שימוש במפתח השלט רחוק
שחרור  לחצן  על  לחץ  הדלתות,  כל  נעילת  לשחרור 

הנעילה. פנסי איתות הפנייה יהבהבו פעם אחת.

שימוש במפתח המכני
המפתח . 1 את  הכנס  הדלתות,  כל  נעילת  לשחרור 

במנעול דלת הנהג וסובב אותו שמאלה.
פנסי איתות הפנייה יהבהבו פעם אחת.. 2

שים לב: אם לא נפתחה אף אחת מהדלתות תוך 
המכונית  המכונית,  נעילת  משחרור  שניות   30

תינעל חזרה אוטומטית.

מתג נעילה פנימי

מתג נעילה פנימי. 1
מתג שחרור נעילה פנימי. 2

כשכל  הנעילה.  מתג  על  לחץ  הדלתות,  כל  לנעילת 
הנעילה  מצב  של  הביקורת  נורת  נעולות,  הדלתות 

תידלק.
אם דלת הנהג אינה סגורה, מתג הנעילה הפנימית לא 

יפעל.
אינה  המטען  תא  דלת  או  האחרות  הדלתות  אחת  אם 
נורת  הפנימי,  הנעילה  מתג  על  לחיצה  בזמן  סגורה 
תקלה.  לציין  כדי  תהבהב  הנעילה  מצב  של  הביקורת 
הדלת האחרת או דלת תא המטען שנותרה פתוחה לא 
למצב  תעבור  המערכת  שתיסגר;  לאחר  מוגנת  תהיה 

מיגון.
שחרור  מתג  על  לחץ  הדלתות,  כל  נעילת  לשחרור 
הנעילה  מצב  של  הביקורת  ונורת  הפנימי  הנעילה 

תיכבה.
שים לב: אם הדלתות ננעלו בעזרת השלט רחוק, 

מתג הנעילה הפנימי לא יהיה פעיל.
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ידיות דלתות פנימיות

או  הפנימי  הנעילה  מתג  בעזרת  ננעלו  הדלתות  אם 
למהירות,  המקושרת  האוטומטית  הנעילה  באמצעות 
על מנת לפתוח את הדלתות, השתמש בידיות הדלתות 

כאשר:
את . 1 משחררת  הדלת  ידית  של  הראשונה  הפעולה 

הנעילה.
את . 2 פותחת  הדלת  ידית  של  השנייה  הפעולה 

הנעילה.
המפתח  בעזרת  ננעלה  המכונית  אם  לב:  שים 
יהיו  הדלתות  רחוק,  השלט  בעזרת  או  המכני 
נעולות בנעילה כפולה. במצב נעילה כפולה, ידיות 

הדלתות יהיו לא פעילות.
נעילה אוטומטית המקושרת למהירות

כשמהירות  אוטומטית  הדלתות  את  נועל  זה  תפקוד 
הנסיעה עולה על 5 קמ“ש. עם הוצאת מפתח השלט 

רחוק ממתג ההתנעה, משתחררת נעילת כל הדלתות.

נעילת בטיחות ילדים

ללא  ילדים  במכונית  תשאיר  אל  לעולם 
השגחה.

דלת אחורית ימנית
לנעילה, הכנס את המפתח או מברג שטוח קטן לתוך 
לניטרול,  שמאלה.  סיבוב  שמינית  וסובב  הנעילה  חריץ 

סובב חזרה למצב אנכי.

דלת אחורית שמאלית
לנעילה, הכנס את המפתח או מברג שטוח קטן לתוך 
חריץ הנעילה וסובב שמינית סיבוב ימינה. לניטרול, סובב 

חזרה למצב אנכי.
כשנעילת בטיחות ילדים מופעלת, לא ניתן לפתוח את 
לפתוח  ניתן  אך  המכונית,  מתוך  האחוריות  הדלתות 

אותן מבחוץ.

סוללת שלט רחוק

אלקטרוניים  רכיבים  מכיל  רחוק  השלט 
או  פגיעות  מפני  עליו  להגן  ויש  רגישים 
מטמפרטורה  ממים,  הנגרמים  נזקים 
ישירה  שמש  מקרינת  ומלחות,  גבוהה 
ומהשפעות ממסים, שעווה וחומרי ניקוי 

שוחקים.
של  הפעלה  בכל  הסוללה,  את  להחליף  צורך  כשיש 
השלט רחוק, נורת האזהרה של מערכת משבת המנוע 

תהבהב בלוח המחוונים.

הסרה והתקנת סוללה

שלוף את מפתח השלט רחוק.. 1
השתמש במברג שטוח קטן לפיחת המכסה מהצד . 2

של השלט רחוק.
השתמש במלקחת או במברג שטוח קטן להוצאת . 3

הסוללה מהשלט רחוק; שים לב לקוטביות הסוללה.
יפגעו בחיי הסוללה;  לב: טביעות אצבע  שים 
שטח  בפני  מנגיעה  הימנע  האפשר,  במידת 

הסוללה.
על . 4 הקפדה  תוך  החדשה  הסוללה  את  התקן 

קוטביות נכונה.
שים לב: מומלץ להתקין סוללה תואמת מסוג 

.CR2032
התקן חזרה את מכסה השלט רחוק.. 5
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5

מתג התנעה

כשהמכונית במצב נסיעה, אל תסגור את 
המפתח  את  תסיר  ואל  ההתנעה  מתג 
עלול  ההגה  גלגל  אחרת,  המתג;  מתוך 

להינעל תוך מניעת היגוי המכונית.

0

1

2 3

ההגה  מוט  של  הימני  בצדו  ממוקם  ההתנעה  מתג 
וקיימים בו המצבים הבאים להפעלת ההצתה ולהתנעת 

המנוע.
מצב 0 )נעילה(

ניתן להכניס ולהוציא את המפתח. •
לנעילת מנעול ההגה, הוצא את המפתח. •

מצב 1 )הפעלת אביזרים(
סגירת מתג ההתנעה. •
מגבים,  • כגון  החשמלי,  מהציוד  חלק  להפעיל  ניתן 

חלונות חשמליים, מראות חשמליות.
מצב 2 )מתג פתוח(

כל המכשירים, נורות האזהרה והמעגלים החשמליים  •
פעילים.

מצב 3 )התנעה(
התנע את המנוע. •

התנעת  לאחר  מיד  המפתח  את  שחרר  לב:  שים 
המנוע.

שידית  וודא  המנוע,  התנעת  לפני  לב:  שים 
ושדוושת המצמד  ההילוכים נמצאת בהילוך סרק 

לחוצה.
שים לב: כשהמפתח נמצא במתג ההתנעה ודלת 
הנהג פתוחה, יישמע אות קולי כדי לציין שהמפתח 

לא הוסר מהמתג.
המפתח  והסרת  המנוע  הדממת  עם  לב:  שים 
מהמתג, סובב את גלגל ההגה לאחד הצדדים כדי 

לנעול אותו.
שים לב: אם גלגל ההגה נעול ולא ניתן לסובב את 
גלגל  את  סובב   ,“1“ למצב   “0“ ממצב  המפתח 
כדי  המפתח,  סיבוב  תוך  וימינה  שמאלה  ההגה 

לשחרר את נעילת גלגל ההגה.

התנעת המנוע

לעולם אין להתניע את המנוע באזור לא 
ומכילים  רעילים  הפליטה  גזי   – מאוורר 
חד תחמוצת הפחמן, אשר יכולה לגרום 

אובדן ההכרה או גם מוות.

אם  להינזק  עלולים  קטליטיים  ממירים 
אם  או  מתאים  לא  בדלק  משתמשים 
ניצוץ במנוע. לפני  מתרחשות החטאות 
התנעת המנוע עליך להיות ער לאמצעי 
“ממיר  בפרק  המופיעים  הזהירות 

קטליטי“.
תהליך התנעת המנוע

)כולל . 1 נחוץ  שאינו  החשמלי  הציוד  כל  את  הפסק 
מיזוג האוויר(;

הפעל את בלם החנייה;. 2
וודא שידית ההילוכים נמצאת בהילוך סרק;. 3
לחץ על דוושת המצמד עד הסוף;. 4
הכנס את המפתח וסובב את מתג ההתנעה ימינה . 5

למצב 3, על מנת להתניע את המנוע;
שחרר את המפתח מיד לאחר התנעת המנוע ומתג . 6

ההתנעה יחזור אוטומטית למצב 2.
שים לב: המשך הפעלת המתנע לא רק שתגרום 

לפריקת המצבר, אלא גם תגרום נזק למתנע.

חשוב
אל תשאיר את מתג ההתנעה במצב “1“ או במצב  •

“2“ כשהמנוע אינו פועל; אחרת עלול הדבר לגרום 
לפריקת המצבר.

השבתת המנוע קיימת במכונית. •
ההתנעה  • מתג  את  תסובב  אל  פועל,  כשהמנוע 

למצב “3“; פעולה שכזו עלולה לגרום נזק למתנע.
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אל תלחץ על דוושת ההאצה בזמן התנעת המנוע ואל 
המנוע  אם  ברצף.  שניות   15 מעל  המתנע  את  תפעיל 
לפחות  והמתן  ההתנעה  מתג  את  סגור  מתניע,  אינו 
הכנסת  בזמן  אם  נוסף.  התנעה  ניסיון  לפני  שניות   10
המפתח למתג ההתנעה הוא אינו מזוהה על ידי מערכת 
משבת המנוע, לא ניתן יהיה להתניע את המנוע. צלמית 

אזהרה תופיע בצג המרכזי.

מזג אוויר קר
ההתנעה  זמן  משך   ,-10°C מ-  נמוכה  בטמפרטורה 
יתארך. לפני ההתנעה, יהיה זה חיוני לנתק את כל ציוד 

החשמל שאינו נחוץ.

נהיגה
נהיגה

מיד  בנסיעה  להתחיל  מומלץ  בדלק,  לחסוך  במטרה 
לאחר ההתנעה.

הגעתו  לפני  המנוע  הרצת  או  חזקה  שהאצה  זכור 
לטמפרטורת הפעולה הרגילה יכולות לגרום נזק למנוע.

חנייה
החנייה  בלם  את  תמיד  הפעל  המכונית,  עצירת  לאחר 
ובחר בהילוך הסרק, לפני שחרור דוושת הבלם והדממת 

המנוע.

הרצה
למנוע, לתיבת ההילוכים, לבלמים ולצמיגים דרוש פרק 

זמן של התאמה לתנאי הנסיעה היומיומיים.
לנסוע  חיוני  זה  יהיה  הראשונים,  הק“מ   1500 במהלך 
במתינות כדי לאפשר את תהליך ההרצה תוך הקפדה 

על ההמלצות הבאות:
אין לאפשר למנוע לחרוג ממהירות של 3000 סל“ד  •

בהילוך כלשהו או לחרוג ממהירות של 120 קמ“ש.
לאפשר  • או  ההאצה  דוושת  על  הסוף  עד  ללחוץ  אין 

למנוע לפעול במהירות גבוהה בהילוך כלשהו.
אין לנסוע במהירות קבועה )מהירה או איטית(. •
יש להימנע ככל האפשר מבלימה חזקה. •

מהירות  את  בהדרגה  להגביר  ניתן  ק“מ,   1500 לאחר 
המנוע.

סגנון נהיגה חסכוני
תחזוקה וביקורת

דאג לתחזוקה שגרתית של המכונית
מיטבית  דלק  תצרוכת  תבטיח  שגרתית  תחזוקה 
ותמזער את פליטת המזהמים, תוך הארכת חיי השירות 

של המכונית.
בדוק את לחץ האוויר בצמיג באופן שגרתי

יתבלו  בחוסר-לחץ,  או  ביתר-לחץ  המנופחים  צמיגים 
השליטה  מאפייני  על  שלילי  באופן  וישפיעו  יותר  מהר 
יגבירו  בתת-לחץ  שמנופחים  צמיגים  בנוסף,  במכונית. 
הגדלת  תוך  המכונית,  של  לגלגול  ההתנגדות  את 

תצרוכת הדלק.
אל תוביל מטענים שאינם חיוניים

לבזבוז  גורם  חיוניים  לא  מטענים  של  הנוסף  המשקל 
דלק, במיוחד בתנאי נסיעה מדלת לדלת, שבהם נדרש 

לעתים קרובות להתחיל לנסוע ממצב עצירה.
הגנה על הסביבה

מנת  על  ביותר,  בטכנולוגיה החדישה  תוכננה  מכוניתך 
למזער את הפגיעה בסביבה כתוצאה מפליטת מזהמים.
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סגנון נהיגה
לאופן שבו תנהג במכוניתך תהיה השפעה משמעותית 
על  גם  כמו  המכונית,  של  השירות  חיי  אורך  על  מאד 

זיהום הסביבה ועל תצרוכת הדלק.
הימנע מהאצות חזקות.

האצה יציבה ולא מהירה תגרום צריכת דלק משמעותית 
יותר נמוכה, תקטין את פליטת המזהמים ותמזער את 

הבלאי של רכיבים מכניים.
הימנע מנסיעה במהירות המרבית

תצרוכת הדלק, פליטת המזהמים ורמות הרעש, גדלות 
באופן משמעותי במהירויות גבוהות.

הימנע מנהיגה דרך שלוליות מים או נחלים
דומם את המנוע בזמן המתנה

כשהמכונית נמצאת במצב עצירה למשך כמה דקות או 
יותר, דומם את המנוע כשבטוח לעשות זאת.

ממיר קטליטי

להיות  יכולה  הפליטה  גזי  טמפרטורת 
חומרים  מעל  תחנה  אל  מאד;  גבוהה 
יבשים,  עלים  או  עשב  כגון  דליקים 
מערכת  עם  במגע  לבוא  העלולים 
עלולה  יבש,  אוויר  במזג   – הפליטה 

להיגרם שריפה.

את  הממיר  קטליטי,  ממיר  כוללת  הפליטה  מערכת 
פליטות הגזים הרעילים מהמנוע, לגזים שפחות מזיקים 

לסביבה.
עלול  הקטליטי  בממיר  נכון  לא  שימוש  זאת,  למרות 
לגרום לו נזק, במיוחד אם משתמשים בדלק לא מתאים; 
אנא הקפד על אמצעי הזהירות הבאים על מנת למזער 

סיכון של נזק לא צפוי.

דלק
השתמש רק בדלק המומלץ למכוניתך. •
לעולם אין לאפשר נסיעה עד אזילת הדלק – הדבר  •

עלול לגרום החטאות ניצוץ ונזק לממיר הקטליטי.
התנעה

להמשיך  • אין  כושלים,  התנעה  ניסיונות  כמה  לאחר 
מקצועי  סיוע  לקבלת  פנה  המתנע;  את  להפעיל 

ממרכז שירות MG של היבואן או ממוסך מוסמך.
להחטאות  • חשד  קיים  אם  המתנע  את  תפעיל  אל 

תוך  הניצוץ  החטאות  על  להתגבר  תנסה  ואל  ניצוץ 
לחיצה על דוושת ההאצה.

אל תנסה להתניע את המכונית בדחיפה או בגרירה. •
נהיגה

אותו  • תפעיל  ואל  המנוע  על  יתר  עומס  תפעיל  אל 
בסל“ד חריג.

ואחד  • בנסיעה  כשהמכונית  המנוע  את  תדומם  אל 
ההילוכים משולב.

אם אתה סבור שצריכת השמן של מכוניתך חריגה,  •
פנה לסיוע מקצועי.

הספק  • אם  או  ניצוץ  להחטאות  חשד  כשקיים 
שהמנוע  לאחר  גם  הנסיעה,  בזמן  נמוך  המנוע 
מיד  סע  שלו,  הרגילה  העבודה  לטמפרטורת  הגיע 
למרכז  הקטליטי(  לממיר  )סכנה  נמוכה  ובמהירות 

שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.
חזקות  • פגיעות  למנוע  כדי  עפר,  בשטח  תיסע  אל 

בחלק התחתון של המכונית.
המנוע  בהספק  ירידה  ניצוץ,  החטאות  לב:  שים 
או הפעלת המנוע במהירות גבוהה עלולות לגרום 
נזקים חמורים לממיר קטליטי. יש לבצע תחזוקה 
ב“חוברת  המוגדרת  לתוכנית  בהתאם  תקופתית 

השירות והאחריות“.
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מערכת דלק

סוג הדלק

בלבד! שימוש  בדלק המומלץ  השתמש 
בדלק לא מתאים יגרום נזק חמור לממיר 

הקטליטי.
לפי  עופרת  נטול   RON  95 בנזין  )בנזין(:  הדלק  מפרט 

.EN 228 מפרט

בטיחות קודם!

במקומות  ולכן,  מאד  נפיצים  דלק  אדי 
צפופים הם נפיצים ביותר.

בזמן התדלוק הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:
דומם את המנוע. •
אל תעשן ואל תשתמש בלהבה גלויה. •
אל תשתמש במכשיר טלפון נייד. •
הימנע משפיכת דלק. •
אל תמלא את המיכל יתר על המידה. •

פתח תדלוק

דלתית פתח תדלוק
דלתית פתח התדלוק ממוקמת בכנף האחורית ימנית. 
לפתיחת הדלתית, משוך את ידית שחרור דלתית פתח 

התדלוק, מתחת ללוח המכשירים בצד הנהג.

מכסה פתח התדלוק
סובב את מכסה התדלוק שמאלה והנח ללחץ שבתוך 
צליל  יישמע  המכסה  הסרת  לפני  להשתחרר;  המיכל 

נקישה.

מילוי דלק
או  ישירה  שמש  בקרינת  תחנה  המכונית  אם 
המיכל  את  תמלא  אל  גבוהה,  סביבה  בטמפרטורת 
לגלישתו  לגרום  עלולה  הדלק  התפשטות   – הסוף  עד 
מהמיכל. צינור פתח התדלוק נועד לקבל פיית תדלוק 
צרה, מהסוג המצוי בתחנות דלק המספקות דלק נטול 

עופרת בלבד.
דומם  כהלכה,  פועל  אינו  המנוע  אם  התדלוק,  לאחר 
פנה  המנוע,  של  נוסף  התנעה  ניסיון  ביצוע  ולפני  אותו 

למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

מתג ניתוק דלק

תמיד  בדוק  הדלק,  ניתוק  איפוס  לפני 
להימצאות נזילות דלק.

במקרה של התנגשות או פגיעה פתאומית, מתג ניתוק 
הדלק האינרציאלי מנתק אוטומטית את אספקת הדלק 
למנוע, משחרר את נעילת הדלתות, מפעיל את אורות 

המצוקה ומדליק את התאורה הפנימית.
הפנימי  בחלק  ממוקם  האינרציאלי  הדלק  ניתוק  מתג 

של הכנף הימנית, בתא המנוע.
כדי לאפשר את התנעת המנוע, חובה לאפס את המתג.
של  העליון  חלקו  על  לחיצה  ידי  על  המתג  את  אפס 

המתג )מסומן בחץ באיור(.



65

התנעה ונהיגה

5

תיבת הילוכים ידנית
ידית הילוכים

53
1

2
4

R

1 3 5

2 4 R

מצבי ההילוכים מסומנים על ראש ידית ההילוכים.
הילוך  )למעט  סינכרו  בטבעות  מצוידים  ההילוכים  כל 
אחורי(. בהילוך סרק, ידית ההילוכים נלחצת על ידי קפיץ 

כדי להימצא במעבר שבין הילוך 3 להילוך 4.

אמצעי זהירות בזמן הנהיגה
בזמן הנסיעה, אל תשעין את ידך על ידית ההילוכים,  •

של  מוקדם  בלאי  לגרום  יכול  ידך  שמפעילה  הלחץ 
מנגנון שילוב ההילוכים.

בזמן הנסיעה, אל תניח את רגלך על דוושת המצמד,  •
אחרת עלול להיגרם בלאי חריג למצמד.

ידי  • על  נייח  במצב  המכונית  את  תחזיק  אל  בעלייה, 
למצמד.  בלאי  תגרום  כזו  פעולה  המצמד.  החלקת 

השתמש תמיד בבלם החנייה.

תצוגת מצב ההילוכים
המידע,  בצג  שנבחר  ההילוך  את  מציינת  התצוגה 

הממוקם בחלק התחתון של לוח המחוונים.

מערכת הבלמים
בלם שירות

ההידראולית  הבלימה  מערכת  בטיחות,  לתוספת 
פועלת באמצעות מעגלים כפולים. אם אחד המעגלים 
ייכשל, המעגל השני ימשיך לפעול, אך יידרש יותר כוח 
מכך,  כתוצאה  ארוך.  יותר  לחיצה  ומהלך  הדוושה  על 
מרחקי העצירה יתארכו. במקרה של כשל הבלמים שבו 
בהקדם  המכונית  את  לעצור  יש  פעיל,  אחד  מעגל  רק 
כשתנאי הנסיעה מאפשרים זאת בביטחה. אל תמשיך 
בנסיעה – פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך 

מוסמך.

תגבור הבלמים
מערכת הבלמים מתוגברת; הקפד על אמצעי הזהירות 

הבאים:
לעולם אל תאפשר למכונית לגלוש כשהמנוע דומם. •
שים לב במיוחד כשהמכונית נגררת עם מנוע דומם. •

עצור  הנסיעה,  בזמן  כלשהיא  מסיבה  כבה  המנוע  אם 
את המכונית בהקדם כשתנאי הנסיעה מאפשרים זאת 
דוושת  ונשנות על  ואל תבצע לחיצות חוזרות  בביטחה 
התגבור  את  תאבד  הבלימה  מערכת  אחרת  הבלמים, 

שנותר.

רפידות בלמים

על  רגלך  את  תשעין  אל  הנסיעה,  בזמן 
לגרום  עלול  הדבר  הבלמים;  דוושת 
להקטין  הבלמים,  של  יתר  התחממות 

את יעילותם ולגרום בלאי חריג.
במהלך 1500 הק“מ הראשונים, עליך להימנע ממצבים 

שבהם נדרשת בלימה חזקה.
זכור שהטיפולים הרגילים חיוניים על מנת להבטיח שכל 
רכיבי הבלימה ייבדקו לבלאי במרווחי הטיפולים הנכונים 
ויוחלפו כנדרש כדי להבטיח בטיחות לאורך זמן וביצועים 

מיטביים.

תנאי רטיבות
לפגוע  עלולה  כבד  בגשם  או  מים  שלוליות  דרך  נהיגה 
ביעילות הבלימה. מערכת SCS )מערכת בקרת יציבות( 
כוללת תפקוד ניגוב דסקות הבלמים, המופעל כשמגבי 

השמשה הקדמית מופעלים.

)EBD( מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרונית
מכוניתך מצוידת במערכת חלוקת בלימה אלקטרונית 
חלוקת  ידי  על  הבלימה  יעילות  על  השומרת   )EBD(
כוחות הבלימה בין הגלגלים הקדמיים לאחוריים, תחת 
לנורת  מקושרת   EBD ניטור  מערכת  העומס.  תנאי  כל 
בלוח  הבלימה,  מערכת  החנייה/  בלם  של  האזהרה 

המחוונים.
במערכת  תקלה  על  הדבר  מעיד  נדלקת,  זו  נורה  אם 
אם  פעיל.  יהיה  לא   EBD שתפקוד  ויתכן  הבלמים 
הנסיעה  כשתנאי  מיד  המכונית  את  עצור  הדבר,  קרה 
שירות  למרכז  בהקדם  ופנה  בביטחה  זאת  מאפשרים 
אל  עזרה.  לקבלת  מוסמך  למוסך  או  היבואן  של   MG
החנייה/ בלם  של  האזהרה  כשנורת  במכונית  תנהג 

מערכת הבלימה דולקת.

)EBA( מערכת תגבור בלימה אלקטרונית
אלקטרונית  בלימה  תגבור  במערכת  מצוידת  מכוניתך 
דוושת  על  לוחצים  שבה  למהירות  המגיבה   )EBA(
הבלמים. אם במקרה חירום הבלמים מופעלים במהירות 
אזי  למערכת,  שנקבעו  המגבלות  מאשר  יותר  גבוהה 
את  להביא  מנת  על  מלאה   ABS פעולת  מבוצעת 

המכונית לעצירה במרחק הקצר ביותר שניתן.

)HHC( בקרת מניעת התדרדרות
הוא  נוחות.  תפקוד  הינו  ההתדרדרות  מניעת  תפקוד 
למצב  הגיעה  שהיא  מגלה  כשמכונית  במדרון  פועל 
“עצירה יציבה“. עם לחיצה על דוושת המצמד ושחרור 
במערכת  הלחץ  על  תשמור  המכונית  הבלמים,  דוושת 
הבלימה למשך שתי שניות. לאחר מכן, מערכת מניעת 

ההתדרדרות תשתחרר.
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)ABS( מערכת מניעת נעילת גלגלים

מערכת ה- ABS אינה יכולה להתגבר על 
המכונית  עצירת  של  הפיזיקה  מגבלות 
במרחק קצר מדי, ביצוע פנייה במהירות 
גבוהה מדי או סכנת החלקה על המים, 
מגע  מונעת  מים  כששכבת  כלומר 
מתאים בין הצמיגים לפני שטח הכביש.

אינה   ABS במערכת  מצוידת  שהמכונית  העובדה 
העלולים  סיכונים  ליטול  הנהג  את  לפתות  צריכה 
מקרה,  בכל  הנהגים.  שאר  ושל  שלו  בבטיחות  לפגוע 
תוך  הרגילות,  הבטיחות  במגבלות  לנהוג  אחראי  הנהג 
התחשבות בתנאי מזג האוויר הקיימים ותנאי התעבורה.
מטרת מערכת ה – ABS היא למנוע את נעילת הגלגלים 
בזמן הבלימה ועל ידי כך, לשמור על השליטה במכונית.

תופעל.  לא   ABS ה-  מערכת  רגילים,  בלימה  בתנאי 
של  האחיזה  מכוח  חורג  הבלימה  כוח  אם  מקום,  מכל 
הצמיגים על פני הכביש וגורם להם להינעל, מערכת ה- 
ABS תפעל אוטומטית. פעולה זו תורגש על ידי פעימות 

מהירות בדוושת הבלימה.

בלימת חירום

חוזרות  לחיצות  בשום מקרה אל תבצע 
הבלימה;  דוושת  של  )פמפום(  ונשנות 
מערכת  פעולת  את  תקטע  כזו  פעולה 
מרחק  את  להאריך  ועלולה   ABS ה- 

העצירה.
במקרה חירום, על הנהג להפעיל כוח בלימה מלא, גם 

כשפני הכביש רטובים.
יינעלו  לא  שהגלגלים  מבטיחה   ABS ה-  מערכת 
ושהמכונית תעצור במרחק הקצר ביותר בתנאי הכביש 

הקיימים.
יבש,  שלג  כגון  חלקלקים  משטחים  על  לב:  שים 
חול או חצץ, מרחק העצירה הנדרש על ידי מערכת 
ללא  לבלימה  מאשר  יותר  ארוך  להיות  עשוי   ABS
ABS, גם אם תתקבל פעולת היגוי משופרת. הדבר 
פני  על  גלגלים  של  הנעילה  שפעולת  מכך  נגרם 
משטחים רכים היא ליצור מלפנים שטח טריזי על 

פני הקרקע, המסייע בבלימת המכונית.
הבלימה,  דוושת  על  מפעיל  שאתה  לכוח  קשר  בלא 

תהיה מסוגל לשלוט בהיגוי המכונית כרגיל.

ABS נורת אזהרה
“מחוונים  בפרק   “ABS אזהרת  “נורת  בסעיף  עיין 

ובקרות“.
 )ABS )ללא  הרגילה  הבלימה  מערכת  לב:  שים 
מושפעת  אינה  והיא  במלואה  פעילה  נשארת 
מאובדן חלקי או מלא של תפקוד ABS. אולם, יתכן 

שמרחקי העצירה יתארכו.

בלם חנייה

או  מופעל  החנייה  כשבלם  לנהוג  אין 
יגרום  אחרת,  הנסיעה.  בזמן  להפעילו 
פעולה  ימנע  השליטה,  לאובדן  הדבר 
יגרום  ואף   ABS ה-  מערכת  של  תקינה 

נזק לבלמים האחוריים.

בלם החנייה פועל בגלגלים האחוריים בלבד. להפעלת 
פעם  בכל  מעלה.  כלפי  הידית  את  משוך  החנייה,  בלם 
בלם  את  תמיד  הפעל  המכונית,  את  מחנה  שאתה 

החנייה עד הסוף.
לשחרור, משוך קלות את הידית, לחץ על הלחצן )מסומן 

בחץ באיור( והנמך את הידית עד הסוף.
לחנייה במדרון תלול, אל תסתמך רק על בלם החנייה 

לשמירת המכונית במצב עצירה.
שים לב: אין ללחוץ בכוח על לחצן שחרור ידית בלם 
החנייה, מבלי למשוך את הידית קלות קודם, היות 

והדבר עלול לגרום נזק למנגנון השחרור.
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5

)TC( ובקרת אחיזה )SCS( מערכת בקרת יציבות
)SCS( מערכת בקרת יציבות

לשלוט  לנהג  מסייעת   SCS היציבות  בקרת  מערכת 
בכיוון הנסיעה.

בכיוון  נעה  אינה  שהמכונית  מגלה   SCS כשמערכת 
על  בלימה  כוח  הפעלת  ידי  על  תתערב  היא  הרצוי, 
גלגלים נבחרים או באמצעות מערכת ניהול המנוע, כדי 

למנוע החלקה, ותסייע בהחזרת המכונית לכיוון הנכון.

)TC( בקרת אחיזה
TC היא לסייע באחיזה  מטרת מערכת בקרת האחיזה 
ולכן לעזור לנהג לשמור על השליטה במכונית במצבים 
שבהם גלגל אחד או יותר מסבסבים )לדוגמה, אם גלגל 

אחד נמצא על גבי קרח והאחר נמצא על הכביש(.
של  המהירות  את  מנטרת  האחיזה  בקרת  מערכת 
הגלגלים,  באחד  סבסוב  מתגלה  אם  בנפרד.  גלגל  כל 
העברת  תוך  הגלגל,  את  אוטומטית  בולמת  המערכת 
המומנט לגלגל הנגדי, שאינו מסבסב. אם שני הגלגלים 
על  המנוע  מהירות  את  מקטינה  המערכת  מסבסבים, 
מנת להסדיר את סיבוב הגלגלים, עד להחזרת האחיזה.

מערכת  של  בודד  גלגל  בלימת  תפקוד  לב:  שים 
מעל  במהירות  בנסיעה  יפעל  לא  האחיזה  בקרת 
100 קמ“ש. תפקוד הקטנת מומנט המנוע ימשיך 

לפעול עד למהירות המרבית של המכונית.

הפעלה וניתוק

לחץ לחיצה קצרה על מתג SCS )פחות משתי שניות(.  •
 Traction“ האזהרה  נורת  מופסקת,   TC כשמערכת 

Control Off“ )בקרת משיכה מופסקת( תידלק.

•  TC מעל משתי שניות(. מערכות( SCS לחץ על מתג
 “Traction Control Off“ פעילות. נורת האזהרה SCS -ו
 Stability“ האזהרה  ונורת  מופסקת(  משיכה  )בקרת 
משיכה  בקרת  )מערכת   “Control System Off

מופסקת(, יידלקו.
שים לב: לחיצה על מתג הפסקת TC/SCS מעל 
שתי  תקינה.  לא  כפעולה  תיחשב  שניות   10
על  ללחיצה  עד  מנוטרלות  יישארו  המערכות 
המתג פעם שנייה או עם סגירת מתג ההתנעה.

לחץ פעם נוספת לחיצה קצרה על מתג SCS )פחות  •
לפעול  חוזרות   TC ו-   SCS מערכות  שניות(,  משתי 

ונורת האזהרה תיכבה.
שים לב: ניטרול SCS ו- TC לא ישפיע על פעולת 
מערכת ה- ABS. כשמותקנות שרשראות שלג, 

.TC -נטרל תמיד את מערכת ה

SCS/TC נורת אזהרה
למידע אודות פעולת נורת האזהרה, עיין בפרק “נורות 

אזהרה ומחוונים“.
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מערכת בקרת שיוט*

בקרת שיוט

בקרת השיוט מאפשרת לנהג לשמור על מהירות נסיעה 
מועיל  הדבר  ההאצה.  דוושת  על  ללחוץ  מבלי  קבועה 
ביותר לשיוט בכביש מהיר או כשניתן לשמור לאורך זמן 

על מהירות קבועה בנסיעה.
באמצעי  לנקוט  יש  השיוט,  בבקרת  שימוש  בזמן 

הזהירות הבאים:
אל תנסה להפעיל את בקרת השיוט בנסיעה לאחור. •
אל תשתמש בבקרת השיוט בנסיעה בכביש מתפתל  •

ניתן  לא  שבה  נסיעה  בתנאי  או  בגשם  חלקלק,  או 
לשמור בנקל על מהירות קבועה.

כשאינך מתכוון להמשיך להשתמש בבקרת השיוט,  •
סגור תמיד את המתג הראשי.

תפעול מערכת בקרת שיוט
הראשי,  המתג  מתגים:  ארבעה  כוללת  השיוט  מערכת 
קביעת  להגדלה/הקטנה  מתגים  ושני  האיפוס  מתג 
המהירות. כל המתגים ממוקמים בצדו הימני של גלגל 

ההגה.
לחץ . 1 קמ“ש,   40 מ-  גבוהה  הנסיעה  כשמהירות 

בלוח  הביקורת  נורת   ;)3 )איור  הראשי  המתג  על 
המחוונים תידלק ומערכת בקרת השיוט פעילה.

לחץ על מתג קביעת המהירות +SET-/SET, קבע . 2
את מהירות הנסיעה ובקרת השיוט תפעל בהתאם. 
המהירות  על  עתה  תשמור  השיוט  בקרת  מערכת 

בלא צורך להשתמש בדוושת ההאצה.
בזיכרון  ושנשמרה  שנקבעה  המהירות  לב:  שים 
על  לוחצים  אם  תתבטל  השיוט  בקרת  מערכת 

המתג הראשי או אם סוגרים את מתג ההתנעה.
הבלימה  דוושת  על  לחיצה  עם  תתנתק  השיוט  בקרת 
למהירות  לחזרה  שונה.  הילוך  בחירת  של  במקרה  או 

שנקבעה קודם לכן, לחץ על מתג RES )איור 1(.
לפעול  יכולה  השיוט  בקרת  מערכת  לב:  שים 
כשידית ההילוכים נמצאת בהילוך 3 או גבוה יותר.

לשינוי מהירות השיוט שנקבעה
SET+/ לחץ לחיצה קצרה )פחות מחצי שניה( על מתג

שנקבעה  המהירות  את  להגביר/להקטין  כדי   SET-
בצעדים של 1 קמ“ש; המכונית תאיץ/תאט אוטומטית. 
לחץ והחזק מתג +SET-/SET; המכונית תאיץ/תאט כל 

עוד המתג לחוץ. המהירות נקבעה בהתאם.
ניתן גם לנהוג תוך לחיצה על דוושת ההאצה, כשבקרת 
המערכת  ההאצה,  דוושת  שחרור  עם  פועלת.  השיוט 

תחזיר את המכונית למהירות שנקבעה.
לגברת המהירות, לחץ על מתג +SET; המערכת תשמור 

את המהירות היותר גבוהה כמהירות החדשה.
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5

עזר חנייה – PDC )בקרת מרחק החנייה(*

לנהג  לסייע  הוא  החנייה  עזר  מטרת 
לא  שהחיישנים  יתכן  החנייה!  בזמן 
של  שונים  סוגים  לגלות  מסוגלים  יהיו 
מכשולים, כגון עמודים דקים או עצמים 
בודדים,  סנטימטרים  שרוחבם  קטנים 
עצמים קטנים הקרובים לקרקע , עצמים 
מסוימים  ועצמים  המטען  תא  בגובה 

בעלי פני שטח שאינם מחזירים קרינה.

מלכלוך,  חופשיים  החיישנים  את  שמור 
על  המצטברים  משקעים  ושלג.  קרח 
בזמן  בביצועיהם.  יפגעו  החיישנים  פני 
סילוני  מכיוון  הימנע  המכונית,  רחיצת 

מים בלחץ גבוה ישירות על החיישנים.

יותר  אינה  שהמערכת  לזכור  חשוב 
אינה  פעולתה  לחנייה.  עזר  מאשר 
חסינת תקלות והיא אינה מהווה תחליף 

לתשומת לב ולשיקול דעת הנהג.
האחורי,  בפגוש  הממוקמים  אלה  קוליים  על  חיישנים 
לגלות  כדי  המכונית  מאחורי  מסוים  אזור  סורקים 
את  מחשבת  המערכת  מכשול,  מתגלה  אם  מכשולים. 
מידע  ומשדרת  המכונית  של  האחורי  מחלקה  מרחקו 
זה לנהג באמצעות צלצולי אזהרה. המערכת הינה רק 
מערכת ניטור לעזר חנייה ולא ניתן להתייחס אליה כאל 

תחליף לתשומת הלב ושיקול הדעת של הנהג.

תפעול עזר החנייה:
מערכת ה- PDC מופעלת אוטומטית עם שילוב ההילוך 
בלוח  הזמזם  ידי  על  מושמע  קצר  צפצוף  האחורי. 
המחוונים, שניה לאחר שילוב ההילוך האחורי, כדי לציין 
המחוונים  בלוח  הזמזם  כהלכה.  פועלת  שהמערכת 
הנמצא  לעצם  המרחק  את  המגדיר  קולי  אות  ישמיע 

מאחור.
בזמן הנסיעה לאחור, הזמזם בלוח המחוונים ישמיע אות 

אזהרה קולי לגבי המרחק בין המכונית לעצם מסוים:
מחיישני  • מטר   1.2 בטווח  נמצא  המכשול  אם 

ככל  להישמע.  יתחיל  האזהרה  אות  החנייה,  עזר 
שהמכונית מתקרבת למכשול, הצפצופים מושמעים 

בתדירות יותר גבוהה.
כשהמרחק למכשול נמצא בטווח 30 ס“מ מהפגוש  •

אם  רציף.  להיות  הופך  האזהרה  צפצוף  האחורי, 
המכשול יימצא באזור “מת“, האות הקולי ייפסק.

במשך  גבוה  בתדר  קולי  אות  השמעת  לב:  שים 
על  מעידה  האחורי  ההילוך  שילוב  מרגע  שניות   3
שירות  למרכז  פנה  זה,  במקרה  במערכת.  תקלה 
MG של היבואן או למוסך מוסמך, לטיפול בתקלה.
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הובלת מטענים

קיפול המושבים האחוריים

 – להוביל חפצים על המדף האחורי  אין 
אלה עלולים להתעופף בצורה מסוכנת, 

במקרה של תאונה.

אין להוביל ציוד, כלים או מטען לא מאובטחים שעלולים 
תאונה  של  במקרה  אישיות  חבלות  גרימת  תוך  לזוז, 
בחגורת  שניתן  כמה  עד  השתמש  חירום;  תמרון  או 

הבטיחות לאבטחת המטען שמונח על המושבים.
להגדלת חלל המטען, הנמך עד הסוף את כל משענות 
את  וקפל  השחרור  מתופסני  אחד  כל  על  לחץ  הראש, 

משענת הגב לפנים.

הגב  משענות  של  בטוחה“  “נעילה  מחווני 
במושבים האחוריים

במושבים  הגב  שמשענות  וודא 
זקוף,  במצב  בביטחה  נעולות  האחוריים 
ובזמן  בשימוש  נמצאים  כשהמושבים 

הובלת מטען בתא המטען.
האחוריים,  במושבים  הגב  משענות  של  לפנים  לקיפול 
הגב  משענת  צידי  משני  השחרור  תופסני  את  משוך 
הגב  משענת  החזרת  בזמן  הגב.  משענות  את  וקפל 
משולבים  שהתופסנים  וודא  זקוף,  למצב  המושב  של 
מציין  הדבר   – לעין  נראית  אינה  האדומה  ושהרצועה 

שמשענת הגב נעולה בבטחה.
המושב  של  הגב  משענת  החזרת  בזמן  לב:  שים 
למצב זקוף, וודא שחגורות הבטיחות אינן תפוסות.

הובלת מטענים כבדים
של  במקרה  לזוז  עלול  המטען  בתא  שמובילים  מטען 
חפצים  למקם  תמיד  דאג  פתאום.  עצירת  או  תאונה 

כבדים בחלק התחתון והקדמי ביותר של תא המטען.
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התקני אזהרת חירום

אורות מצוקה

מתג אורות מצוקה בקונסולה המרכזית*

מתג אורות מצוקה בלוח בקרת החימום*
של  חירום  האטת  או  עצירה  לפני  לב:  שים 
המכונית, לחץ תמיד על מתג אורות המצוקה. כל 
פנסי האיתות יהבהבו בו זמנית כדי להזהיר נהגים 
יוצרת חסימה או שהיא במצב  אחרים שמכוניתך 

מסוכן.

משולש אזהרה

מאוחסן  והוא  מכוניתך  עם  מסופק  האזהרה  משולש 
בתא המטען.

עליך  בכביש,  המכונית  את  בחירום  לעצור  עליך  אם 
להציב משולש אזהרה במרחק שבין 50 ל- 150 מטר 
מאחורי המכונית, כדי להזהיר נהגים אחרים על מיקומך.
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התנעת חירום
שימוש בכבלי התנעה

גז  מחוללים  מצברים  רגילים,  בתנאים 
לגרום התפוצצויות  שיכולים  נפיץ  מימן 
אישית  פציעה  גרימת  תוך  חמורות 
חמורה – וודא שניצוצות ולהבות גלויות 

יורחקו מתא המנוע.

זהה  המצברים  בשני  שהמתח  וודא 
מתאימים  ההתנעה  ושכבלי  וולט(   12(

לשימוש במכוניות בעלות מתח זה.
השימוש בכבלי התנעה ממצבר עזר או ממצבר המותקן 
להתנעת  היחידה  המאושרת  השיטה  הוא  עזר,  ברכב 

מכונית עם מצבר פרוק.
את  להחנות  יש  עזר,  רכב  של  במצבר  משתמשים  אם 
וודא  לזה.  זה  סמוכים  המצברים  כשמיקומי  המכוניות 

שאין מגע בין שני כלי הרכב.

התנעת המכונית

בביטחה  מחובר  התנעה  כבל  שכל  וודא 
הדקים  החלקת  של  סכנה  תהיה  ושלא 
מרעידת  )כתוצאה  המצברים  מקוטבי 
מנוע לדוגמה(; הדבר עלול ליצור ניצוצות 

שעלולים לגרום אש או התפוצצות.

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה והפסק את הפעולה 
של כל הציוד החשמלי בשני הרכבים; בהמשך, פעל על 

פי ההוראות הבאות:
הקטבים . 1 בין  האדום  ההתנעה  כבל  את  חבר 

כבל  את  חבר  המצברים.  שני  של   )+( החיוביים 
מצבר  של   )-( השלילי  מהקוטב  השחור  ההתנעה 
)תושבת  מתאימה  הארקה  נקודת  לבין   ,)A( העזר 
המרוחקת  לדוגמה(  צבוע  לא  אחר  שטח  או  מנוע 
הדלק  מצנרת  והרחק  מהמצבר  מטר   0.5 לפחות 

.)B( והבלמים במכונית עם המצבר הפרוק

וודא ששני הכבלים רחוקים מחלקים נעים של שני . 2
לו  והנח  העזר  רכב  מנוע  את  התנע  ואז,  המנועים 

לפעול כמה דקות במהירות סרק.
עתה, התנע את מנוע המכונית עם המצבר הפרוק . 3

והנח לו לפעול מעל שתי דקות במהירות סרק.
דומם את המנוע של רכב העזר.. 4
של . 5 לזה  הפוך  בסדר  יבוצע  ההתנעה  כבלי  ניתוק 

חיבורים.

חשוב
ציוד חשמלי כלשהוא במכונית שהמצבר  אל תפעיל 

שלה היה הפרוק, עד לאחר הסרת כבלי ההתנעה.
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חילוץ המכונית

טבעת גרירה

אין להשתמש בחבל מפותל – כוח פיתול הפועל על החבל עלול לפתוח את טבעת הגרירה 
הקדמית.

בזמן הגרירה:

 48 של  ממרחק  לחרוג  לא  הגרירה  על 
ק“מ. בזמן גרירת חילוץ, על הרכב הגורר 

לא לחרוג ממהירות של 48 קמ“ש.
על  ללחוץ  יותר  גבוה  מאמץ  יידרש  דומם,  כשהמנוע 

דוושת הבלמים ולסובב את גלגל ההגה.
כתוצאה מכך, מרחקי העצירה יתארכו.

חילוץ על משטח או גרירה בעזרת חבל

את  לגרור  כדי  בחבל  תשתמש  אל 
מכוניתך מאחורי רכב אחר.

חובה  חילוץ,  רכב  משטח  על  מובלת  מכוניתך  אם 
לאבטח אותה כפי שמתואר באיור.

בלם  את  הפעל  המשטח,  גבי  על  המכונית  את  מקם 
הצב  סרק.  בהילוך  ההילוכים  ידית  את  והצב  החנייה 
סדים )1( לגלגלים כמתואר ואז הנח פסי גומי למניעת 

החלקה )2( סביב היקף הצמיג.
והבטח  הגלגלים  סביב   )3( האחיזה  רצועות  את  התקן 
לאחיזה  עד  החגורות  את  הדק  החילוץ.  לרכב  אותן 

בטוחה של המכונית.

2

3

1

222

3

1

22

הניתנת  גרירה  בטבעת  מלפנים  מצוידת  מכוניתך 
להסרה, ובטבעת קבועה מאחור. כשהיא אינה בשימוש, 
מתחת  הכלים,  בערכת  מאוחסנת  הגרירה  טבעת 

לרצפת תא המטען.
להתקנת טבעת הגרירה, הסר את הכיסוי הקטן המותקן 
בתוך הפגוש ואז, הברג את טבעת הגרירה לתוך הקדח 
שטבעת  וודא  איור(.  )ראה  הפגוש  שבקורת  התבריגי 

הגרירה מהודקת בחוזקה!
מחובר  הגרירה  טבעת  שמכסה  יתכן  לב:  שים 

לפגוש באמצעות מיתר פלסטי.
מומחים  ידי  על  לשימוש  נועדו  הגרירה  נקודות  שתי 
לחילוץ, כדי לסייע בחילוץ מכוניתך במקרה של תקלה. 

נקודות אלה לא נועדו לגרירת רכבים אחרים.

גרירה
מיומנים  חילוץ  מומחי  חילוץ,  נדרש  למכוניתך  אם 
הגלגלים  את  להגביה  כדי  הרמה  בציוד  ישתמשו 
הקדמיים, בעוד הגלגלים האחוריים נשארים על הקרקע.

כשארבעת  המכונית  בגרירת  צורך  יש  אם  מקום,  מכל 
גלגליה על הקרקע, פעל על פי התהליך הבא:

לפני הגרירה:

אל תוציא את המפתח ממתג ההתנעה 
כשהמכונית נגררת עם ארבעת הגלגלים 
על הקרקע – הדבר ימנע את האפשרות 

לסובב את גלגל ההגה.
פתח את מתג ההתנעה כדי לאפשר הפעלת אורות . 1

כשאלה  הפנייה,  איתות  ופנסי  המגבים  הבלימה, 
יופעלו לפי הצורך. אם כתוצאה מתקלת חשמל לא 
יהיה זה בטוח לפתוח את מתג ההנעה, יהיה צורך 

בחילוץ המכונית על גבי משטח גרירה.
הצב את ידית ההילוכים בהילוך סרק.. 2
שחרר את בלם החנייה.. 3
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6

תיקון צמיג*
תרשים סכמתי לתיקון גלגל

תיקון צמיג והחלפת גלגל
זיהוי הכלים*

מדחס אוויר חשמלי. 1
כלי להסרת כיסוי ברגי הגלגל. 2
וו גריגה. 3
חומר איטום צמיג. 4
מתאם לבורג נעילת גלגל*. 5
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של . 1 האיטום  חומר  מבקבוק  המדבקה  את  הסר 

הצמיג והצמד אותה לגלגל ההגה כדי להזכיר לנהג 
לא לחרוג ממהירות של 80 קמ“ש. )איור 1(

חבר את הצינור של מדחס האוויר החשמלי לבקבוק . 2
חומר איטום הצמיג. )איור 2(

התקן את בקבוק חומר האיטום )פונה כלפי מעלה( . 3
מכסה  את  הסר  המדחס.  גבי  על  החריץ  לתוך 
מניעת האבק של השסתום, מהצמיג הנקור וחבר 
הגלגל,  איטום  חומר  מבקבוק  המילוי  צינור  את 

לשסתום הגלגל. )איור 3(
)במידה . 4 מופסק  במצב  האוויר  מדחס  שמתג  וודא 

המדחס  תקע  את  הכנס  ואז,   )“O“ על  לחץ  ולא, 
לשקע המצת. )איור 4(

המצבר,  פריקת  את  למנוע  כדי  לב:  שים 
מומלץ להשאיר את מנוע המכונית פועל.

הפעל את המדחס )לחץ על “-“( כדי להזרים את . 5
לציין  עשוי  הלחץ  מד  הצמיג.  לתוך  האיטום  חומר 
תוך זמן קצר על לחץ של 6 בר )psi 87( ואז, הלחץ 

יתחיל לרדת. )איור 6, 7(
לאחר  יתרוקן  האיטום  חומר  מיכל  לב:  שים 

כשלושים שניות.
6 . )psi 32 – הלחץ בצמיג יגיע לערך המומלץ )2.2 בר

הנכון,  לערך  הגיע  שהלחץ  לאחר  דקות.   10 בתוך 
להגיע  ניתן  לא  אם  המדחס.  פעולת  את  הפסק 
המדחס,  את  נתק  דקות,   10 בתוך  הדרוש  ללחץ 
סע למרחק של כ- 10 מטר לפנים או לאחור, כדי 
הצמיג.  בתוך  להתפשט  האיטום  לחומר  לאפשר 
הוא  סימן  הדרוש,  ללחץ  להגיע  ניתן  לא  עדיין  אם 
לקבלת  לפנות  ועליך  חמור  באופן  נפגע  שהצמיג 
תמשיך  אל  מקרה  בשום  חילוץ.  משירות  עזרה 
בנסיעתך עם צמיג ללא אוויר. נהיגה עם צמיג ללא 

אוויר מסוכנת ביותר. )איור 8(
 10 רצופה של המדחס מעל  לב: פעולה  שים 

דקות עלולה לגרום נזק למדחס.

שבמדחס, . 7 מהחריץ  האיטום  חומר  מיכל  את  הסר 
את  הוצא  הצמיג,  משסתום  הצינורית  את  נתק 
ערכת  את  והחזר  המצת  משקע  המדחס  תקע 

התיקון לתא האחסון שלה.
לאחר שהצלחת להחדיר את חומר האיטום בתוך . 8

יאפשר  הדבר  )כדקה(;  קצר  לזמן  מיד  סע  הצמיג, 
הצמיג.  בתוך  האיטום  חומר  של  אחידה  חלוקה 
המשך לנסוע ואל תחרוג ממהירות של 80 קמ“ש. 
לאחר 10 דקות נוספות, עצור במקום בטוח ובדוק 
פעם נוספת את לחץ האוויר. אם הלחץ בצמיג ירד 
מתחת ל- 0.8 בר )psi 11.6(, אל תמשיך בנסיעה; 
נסיעה  דקות   10 לאחר  אם  חילוץ.  בשירות  היעזר 
הלחץ גבוה מ- 0.8 בר )psi 116(, נפח את הצמיג 
והמשך  האוויר(  לחצי  מדבקת  )ראה  הנכון  ללחץ 
בר   1.8 של  ללחץ  להגיע  ניתן  לא  אם  בנסיעתך. 
בשירות  היעזר  בנסיעה;  תמשיך  אל   ,)psi  26.1(

חילוץ. אל תחרוג ממהירות של 80 קמ“ש.
)לדוגמה  זרים  חפצים  תסיר  אל  לב:  שים 

ברגים, מסמרים וכדומה( מהצמיג.
במרכז  הצמיג  להחלפת  דאג  הראשונה,  בהזדמנות 
לתיקון  מוסמך  במוסך  או  היבואן  של   MG שירות 
צמיגים והחלף את מיכל חומר האיטום בחדש המכיל 

חומר איטום המאושר על ידי היצרן. )איור 11, 12(

גישה לגלגל החלופי ולכלים*

לגישה לגלגל החלופי ולכלים:
שטיח . 1 את  להרים  כדי  ההרמה  ברצועת  השתמש 

)A( .תא המטען
2 .)B( .הוצא את תא הכלים
הגלגל . 3 את  והוצא  הגלגל  תפס  את  החוצה  הברג 

)C( .מתא המטען
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זיהוי הכלים*

מפתח גלגלים.. 1
מגבה. 2
טבעת גרירה קדמית.. 3
כלי להסרת כיסוי ברגי הגלגל. 4

החלפת גלגל
בטוח,  במקום  המכונית  את  עצור  האפשר,  במידת 
הרחק מכביש ראשי. דאג להוציא את הנוסעים למקום 

בטוח, הרחק מהתנועה.
הפעל את אורות המצוקה. בהתאם לציוד הקיים, הצב 
משולש אזהרה או פנס כתום מהבהב, 50 עד 150 מטר 

מאחורי מכוניתך כדי להזהיר כלי רכב מתקרבים.
מכוונים  וודא שהגלגלים הקדמיים  גלגל,  לפני החלפת 

ישר לפנים; הפעל את בלם החנייה ושלב הילוך ראשון.
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:

ואופקית:  • יציבה  קרקע  על  ממוקם  שהמגבה  וודא 
על  או  רכה  על קרקע  אל תציב את המגבה  לעולם 
נוסף  עצם  תציב  אל  ממתכת.  פתח  כיסוי  או  סורג 
כלשהוא בין המגבה לקרקע, היות והדבר עלול לפגוע 

בבטיחות פעולת ההגבהה.
סדים  • הצב  במדרון,  המכונית  את  להגביה  נדרש  אם 

שיש  לגלגל  באלכסון  הנמצא  הגלגל  ומאחורי  לפני 
להסיר.

לעולם אל תגביה מכונית כשהנוסעים נמצאים בה או  •
כשמחובר אליה גרור.

הצבת המגבה

למכונית  מתחת  תיכנס  אל  לעולם 
המגבה  בלבד.  המגבה  ידי  על  הנתמכת 

נועד להחלפת הגלגל בלבד!

תוך  המכונית  את  תגביה  אל  לעולם 
אחרות  בנקודות  המגבה  הצבת 
איור(.  )ראה  לכך  שנועדו  מהנקודות 
אחרת, עלול להיגרם נזק חמור למכונית.

תחתית  חלקי  עם  מקרי  ממגע  הימנע 
מערכת  רכיבי  עם  במיוחד  המרכב, 

הפליטה החמים.
לנקודת  מתחת  יציבה  קרקע  על  המגבה  את  הצב 
הקפד  להסיר.  שיש  לגלגל  ביותר  הקרובה  ההגבהה 
הנכון.  יתאים במלואו לתושבת במקום  שראש המגבה 

וודא זאת )ראה איור(.
עד  המגבה  את  כוונן  היד,  בכוח  המגבה  ציר  את  סובב 
שראשו יתאים במלואו לתושבת באזור הנכון. וודא שקיים 

מגע מלא של תחתית המגבה עם הקרקע הישרה.
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החלפת גלגל

באופן  בצמיג  האוויר  לחץ  את  בדוק 
שגרתי. לאחר החלפת גלגל, בדוק תמיד 

את לחץ האוויר.

במומנט  מהודקים  הגלגל  שברגי  וודא 
.105 – 115 Nm :הנכון

המיוחד . 1 בכלי  השתמש  המכונית,  הגבהת  לפני 
הגלגלים  מפתח  בעזרת  הברגים;  כיסויי  את  והסר 

שחרר את כל בורגי הגלגל חצי סיבוב שמאלה.
המותקנים,  הגלגלים  לסוג  בהתאם  לב:  שים 
האומים,  כיסויי  את  להסיר  צורך  שיהיה  יתכן 
של  הקישוט  צלחת  את  או  המרכזי  הכיסוי 
הממוקם  המיוחד  בכלי  השתמש  הגלגל. 
אמצעי  סוג  את  להסיר  כדי  הכלים,  בערכת 

הקישוט המתאים.
שים לב: את בורגי הנעילה המותקנים במכונית 
)בורגי נעילה אחד לכל גלגל( ניתן לשחרר או 
להדק בעזרת המתאם המסופק עם המכונית*.

את . 2 להגביה  כדי  ימינה  המגבה  ציר  את  סובב 
המכונית עד שהגלגל יימצא מעל הקרקע.

בתיבת הכלים . 3 אותם  ואחסן  הגלגל  ברגי  הסר את 
כדי למנוע שיאבדו.

הוצא את הגלגל.. 4
אל  כשפניו  הגלגל  את  תניח  אל  לב:  שים 

הקרקע – הוא עלול להישרט.
עד . 5 הברגים  את  והדק  החלופי  הגלגל  את  הצב 

שהגלגל יהיה צמוד בחוזקה אל הטבור.
הדק . 6 ואז,  המגבה  את  והסר  המכונית  את  הנמך 

בסיום,  אלכסוני.  בסדר  הגלגל  בורגי  את  סופית 
התקן את כיסוי בורגי הגלגל.

לאחר מכן, החזר את הכלים לתא הכלים והנח את . 7
הגלגל )כשפניו כלפי מטה( בחלל שנועד לו ברצפת 

תא המטען.
שים לב: בדוק פעם נוספת את הידוק אומי הגלגל 

לאחר ההידוק הראשוני.
למרכז  בהקדם  פנה  צמיג,  להחלפת  לב:  שים 
לתיקון  מוסמך  למוסך  או  היבואן  של   MG שירות 

צמיגים.
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6

החלפת נתיך
נתיכים

הציוד  על  המגנים  פשוטים  מעגל  מנתקי  הם  נתיכים 
במעגלי  יתר  עומס  מניעת  ידי  על  במכוניתך,  החשמלי 
החשמלי  כשהציוד  שרוף  בנתיך  להבחין  ניתן  החשמל. 

המוגן על ידו הפסיק לפעול.
מתיבת  הוצאתו  ידי  על  כשרוף  החשוד  נתיך  בדוק 

הנתיכים והתבוננות בנתק בתיל שבתוכו.

חשוב
החלף נתיך באחר בעל אותו ערך אמפרי בלבד.

צבעי הנתיכים
כדי  צבע,  פי  על  מקודדים  הנתיכים  התיבות,  בשתי 

לזהות את ערך הזרם )אמפרי( שלהם, כלהלן:

ערך אמפריצבע
5 אמפרחום

10 אמפראדום
15 אמפרכחול
20 אמפרצהוב
25 אמפרלבן
30 אמפרירוק

תיבות נתיכים
במכונית קיימות שתי תיבות נתיכים:

לתא  • מתחת  )ממוקמת  המטען  בתא  נתיכים  תיבת 
הכפפות(.

תא  • בתוך  )ממוקמת  המנוע  בתא  נתיכים  תיבת 
המנוע(.

המיקום והערך של כל נתיך מפורטים בתרשים המצורף 
לחלק התחתון של המכסה בכל תיבת הנתיכים.

נתיכים חליפיים מוצמדים למכסה תיבת הנתיכים של 
תא הנוסעים.
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תיבת נתיכים בתא הנוסעים

f9f18f27

f8f17f26

f7f16f25

f6f13f24

f5f14f23

f4f12f22

f3f12f21

f1

R R

R R

f10f19

f2f11f20

שים לב: כדי לגשת לנתיכים, יש להסיר את מכסה 
הסגירה מתחת לתא הכפפות.

בדיקה או החלפת נתיך
של . 1 הפעולה  את  והפסק  ההתנעה  מתג  את  סגור 

של  השלילי  הכבל  את  נתק  החשמלי;  הציוד  כל 
המצבר.

ומשוך . 2 הנתיך  ראש  גבי  על  החילוץ  כלי  את  לחץ 
פי  על  שרוף  בנתיך  להבחין  ניתן  הנתיך.  להוצאת 

נתק בתיל.
החלף את הנתיך בחדש בעל אותו ערך אמפרי.. 3

 MG אם הנתיך שהוחלף נשרף מיד, פנה למרכז שירות
של היבואן או למוסך מוסמך.

מפרטי הנתיכים

נתיך 
מס‘

ערך 
תפקודאמפרי

F120Aמגב אחורי, מנוע מתז אחורי
F215Aשקע אביזרים

F315A
מערכת  אבחון,  שקע  אוויר,  מיזוג 

DAB בידור, תיבה שחורה

F45A
 ,SAS  ,EMS  ,BCM  ,ABS  ,IPK
יום,  תאורת  ממסר  אלטרנטור, 

חיישן סבסוב
F510AIPK

F65A
שקע  ממסר  מאוורר,  ממסר 
שמשה  חימום  ממסר  אביזרים, 

PAB אחורית, נורת
F715Aממסר נעילה כפולה
F810ASRS מחשב
F910Aמשאבת דלק

F105A
לוח  תאורת  שמאל,  צד  חנייה  אור 

מכשירים
F115Aתאורות פנים

F125A
מתג  תאורת  ימין,  צד  חנייה  אור 

אורות מצוקה
F1320Aמתג בלמים, מתג הילוך אחורי
F1415ACDL נעילת
F1510Aנתיך חלופי
F1615ACDL שחרור נעילת
F1710Aצופרים

נתיך 
מס‘

ערך 
תפקודאמפרי

F1810A
מערכת   ,IPK  ,BCM מראות,  מתג 
חיישן  אחורי,  מתז  ממסר  בידור, 

גשם ותאורה

F195A
בלם  אור  שמאל,  צד  בלם  אור 

שלישי

F2020Aמנוע חלון חשמלי אחורי צד שמאל

F215Aאור בלם צד ימין

F2220Aמנוע חלון חשמלי אחורי צד ימין

F235ABCM ,ממסר מתנע

F2425Aמנוע חלון חשמלי צד נוסע

F2520Aחימום השמשה האחורית

F2625Aמנוע חלון חשמלי צד נהג

F2710Aחימום מראות צד
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6

תיבת נתיכים בתא המנוע

FL6

FL8

FL10

FL12

FL14

FL7

FL1

FL2

FL3

FL4

FL5

R2

R4

R6
R8

R9
R10

R7

R5

R1
FL9

FL11

FL13

FL15

FL16

R3

תיבת הנתיכים ממוקמת בצדו השמאלי של תא המנוע. 
לחץ על התפס כדי לשחרר את המכסה המסתובב.

שים לב: מומלץ לא להסיר או להחליף את הנתיכים 
הגדולים בתיבת הנתיכים. כשל בכל אחד מנתיכים 
או  היבואן  של   MG שירות  במרכז  לבדוק  יש  אלה 

במוסך מוסמך.

מפרטי הנתיכים

נתיך 
מס‘

ערך 
תפקודאמפרי

F110Aאור מעבר צד ימין

F25A
חיישן חמצן אחורי, שסתום חשמלי 

גל זיזים
F310Aאור מעבר צד שמאל
F410Aמצמד מדחס מיזוג אוויר
F55AEMS

F65A
ממסר מאוורר קירור, ממסר מצמד 
ממסר  סליל  אוויר,  מיזוג  מדחס 

משאבת דלק
F730Aמגבים קדמיים
F85Aממסר חמצן קדמי
F915Aנורות תאורת יום

F1010Aאור דרך צד ימין
F1110Aאור דרך צד שמאל

F1230A
מתג  דלק,  מזרקי  הצתה,  סלילי 

הילוך סרק
F1330Aנתיך חלופי
FL1150Aאלטרנטור
FL2100Aנתיך חלופי
FL340Aמאוורר קירור
FL460A1 תיבת נתיכים בתא הנוסעים
FL580A2 תיבת נתיכים בתא הנוסעים
FL625AABS שסתום
FL750Aמתג התנעה

נתיך 
מס‘

ערך 
תפקודאמפרי

FL825Aממסרי שחרור נעילה ונעילה רגילה
FL950AABS משאבת

FL1025Aממסר צופר, ממסר משאבת מים
FL1130Aמפוח פנימי
FL1225Aממסר אור מעבר
FL1330Aמתנע

FL1425A
אור  ונורת   BCM ביקורת  נורות 

ערפל אחורי
FL1530Aממסר תאורת צד
FL1630Aנתיך חלופי
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החלפת נורה

החלפת נורה
נורה, סגור את מתג התאורה כדי למנוע  לפני החלפת 

אפשרות של קצר.
שים לב: החלף נורות בחדשות מאותו סוג ומפרט.

הקפד לא לגעת בזגוגית באצבעותיך; השתמש במטלית 
כדי להחזיק את הנורה. במידת הצורך, נקה את הזגוגית 

עם אלכוהול כדי להסיר טביעות אצבע.
שים לב: במקרה של ספק בהחלפת נורות, היוועץ 

בבמרכז שירות MG של היבואן או במוסך מוסמך.
מפרטי הנורות

מפרטנורה
נורות הפנסים הראשיים 

H4 12V 60/55Wאור מעבר/דרך

W5W 12V 5Wאורות חנייה

פנסי איתות פנייה 
PY21W 12V 21Wקדמיים

פנסי איתות פנייה צדיים 
WY5W 12V 5W)במראה(

H21W 12V 21Wאור נסיעה לאחור

W21W 12V 21Wאור ערפל אחורי

PR21/5W 12V 21/5Wאור בלם/חנייה אחורי

W5W 12V 5Wתאורת לוחית רישוי

C10W 12V 10Wתאורת פנים

פנסי איתות פנייה 
P21W 12V 21Wאחוריים

LED )לא ניתן לבצע אור בלם שלישי
החלפה עצמית(

LED )לא ניתן לבצע תאורת יום
החלפה עצמית(

זהה  ההתקנה  )תהליך  כלהלן  הוא  נורה  הסרת  תהליך 
אך בסדר הפוך ולכן לא יפורט כאן(.

לגבי נורות אחרות המצריכות החלפה ושאינן מפורטות 
למוסך  או  היבואן  של   MG שירות  למרכז  פנה  כאן, 

מוסמך.

תאורת תא מטען

הצדדים  באחד  החריץ  לתוך  קטן  שטוח  מברג  הכנס 
הצרים של הזגוגית והסר בזהירות את המכלול ממקומו.

תאורת לוחית רישוי

באחד . 1 הצר  המרווח  לתוך  קטן  שטוח  מברג  הכנס 
מצדי תאורת לוחית הרישוי, הפעל לחץ קל והוצא 

את הזגוגית.
הוצא את הנורה מבית הנורה.. 2

תאורות קריאה קדמיות

בעזרת מברג שטוח, הפעל לחץ על קצה הזגוגית . 1
והסר אותה.

הוצא את הנורה מבית הנורה.. 2



אחזקה

7

אחזקה  84

תא המנוע  85

מערכת קירור  87

בלמים  88

הגה כוח  88

מצבר  89

מתזים  90

מגבים  91

צמיגים  92

ניקוי וטיפול במכונית  94



84

אחזקה
אחזקה

טיפול שוטף
תלויים  מכוניתך  של  והביצועים  האמינות  הבטיחות, 

בחלקם באופן שבו היא מתוחזקת.
דרושה  כשהיא  מבוצעת  שהתחזוקה  לוודא  עליך 

ובהתאם למידע הכלול ב“חוברת השירות והאחריות“.

טיפול
צג ההודעות מציין את המרחק שנותר עד הטיפול הבא.
תצוגת המרחק מתחילה ב- 24,000 ק“מ* והיא יורדת 
נוסעת,  בהדרגה בצעדים של 50 ק“מ ככל שהמכונית 
עד שהיא מגיעה לאפס. יש לבצע את הטיפול המתאים, 
טיפול,  כל  ביצוע  לאחר  בתצוגה.  אפס  הופעת  עם 

המרחק יאופס ל- 24,000 ק“מ*.
בצעדים  קטנים  הטיפולים  ומרווחי  היות  לב:  שים 
של 50 ק“מ, נסיעה קצרה לא תגרום שינוי כלשהו 

בתצוגה.
ק"מ/  15.000 כל  הם  בישראל  הטיפולים  מרווחי 

שנה בהתאם להנחיות היצרן.
אם  )או  הטיפולים  אחד  מבוצע  לא  אם  לב:  שים 
לאפס,  שהגיע  לאחר  מאופסת(,  אינה  התצוגה 

מחוון המרחק יישאר להציג אפס עד לאיפוס.
היסטוריית הטיפולים

הקפד  והתחזוקה“.  האחריות  ב“חוברת  עיין  לפרטים, 
את  ויחתים  יחתום  היבואן  של   MG השירות  שמרכז 

היסטורית הטיפולים לאחר כל טיפול.

החלפת נוזל בלמים
קשר  בלא  שנתיים,  כל  החלפה  מצריך  הבלמים  נוזל 
למרחק שהמכונית גמאה. מרכז השירות MG של היבואן 
ביותר  הקרוב  בטיפול  הבלמים  נוזל  החלפת  את  יבצע 

למרווח של שנתיים.

החלפת נוזל קירור
ומים(  קיפאון  מונע  נוזל  )תמיסת  המנוע  קירור  נוזל 
למרחק  קשר  בלא  שנים,  שלוש  כל  החלפה  מצריך 

שהמכונית גמאה.
החלף את נוזל הקירור לאחר פרק זמן של שלוש שנים.

בקרת פליטה
לעמוד  שנועד  פליטה,  לבקרת  ציוד  מותקן  במכוניתך 
נכונים  לא  מנוע  כוונוני  וחוקיות.  ארציות  בדרישות 
עלולים להשפיע לרעה של פליטת המזהמים, על ביצועי 
טמפרטורות  גרימת  תוך  הדלק,  תצרוכת  ועל  המנוע 
גבוהות אשר כתוצאה מהן, עלול להיגרם נזק לממירים 

הקטליטיים ולמנוע.

חשוב
עליך להיות מודע לכך שהחלפה לא מאושרת, שינוי 
רכב  מוסך  או  הבעלים  ידי  על  זה  בציוד  טיפול  או 
כלשהו, עלולים לגרום לפקיעת תוקף אחריות היצרן. 

בנוסף, אסור לטפל בכוונוני המנוע.

תחזוקה עצמית

חובה לדווח מיד על כל ירידה משמעותית 
או פתאומית בנוזלים או בלאי לא אחיד 
למרכז  פנה  נוסף,  למידע  בצמיגים. 
שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

נוסף על בדיקות השגרה שפורטו לעיל, יש לבצע כמה 
באפשרותך  קרובות.  יותר  לעתים  פשוטות,  בדיקות 
ניתנות המלצות  ובעמודים הבאים  לבצע בדיקות אלה 

בנדון.

בדיקות יומיות
פעולת האורות, הצופר, פנסי איתות הפנייה, המגבים,  •

המתזים ואורות המצוקה.
פעולת חגורות הבטיחות והבלמים. •
למכונית,  • מתחת  נוזלים  משקעי  הימצאות  בדוק 

העשויים להצביע על נזילות.

בדיקות שבועיות
מפלס שמן המנוע •

לבדוק  יש  המנוע  שמן  מפלס  את  לב:  שים 
לעתים יותר קרובות, אם נוהגים במכונית בפרקי 

זמן ארוכים במהירויות גבוהות.
מפלס נוזל קירור. •
מפלס נוזל הבלמים. •
מפלס נוזל הגה הכוח. •
מפלס נוזל ניקוי שמשה קדמית. •
לחץ ומצב הצמיגים. •
הפעל את מיזוג האוויר. •

* התצוגה בלוח המחוונים איננה תואמת את הגדרת מרווחי הטיפולים בישראל.
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שימוש בתנאים קשים
מזג  בתנאי  או  אבק  בתנאי  במכוניתך  נוהג  אתה  אם 
גבוהות  או  לאפס  מתחת  בטמפרטורות  חריגים,  אוויר 
מאד, יש לתת תשומת לב לעתים יותר קרובות לדרישות 

הטיפולים.
פנה  מיוחדות,  תחזוקה  עבודות  לבצע  צריך  אתה  אם 

למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

בטיחות במוסך

מאווררי הקירור עשויים להתחיל לפעול 
לפעול  ולהמשיך  המנוע  הדממת  לאחר 
בתא  עבודה  ביצוע  בעת  דקות.  כמה 

המנוע, התרחק מכל המאווררים.
אמצעי  על  עת  בכל  הקפד  תחזוקה,  לבצע  עליך  אם 

הזהירות הבאים:
הרחק ידיים וביגוד מחגורות וגלגלות הנעה. •
אם נסעו במכונית לפני זמן קצר, אל תיגע במערכת  •

להתקררות  עד  הקירור,  מערכת  וברכיבי  הפליטה 
המנוע.

אל תיגע בחיווט או ברכיבי החשמל כשהמנוע פועל  •
או כשמתג ההתנעה פתוח.

לא  • באזור  פועל  המנוע  את  להשאיר  אין  לעולם 
מאוורר – גזי הפליטה רעילים ומסוכנים מאד.

הנתמכת  • למכונית  מתחת  עבודה  תבצע  אל 
באמצעות מגבה, כאמצעי תמיכה יחיד.

הרחק ניצוצות ולהבות גלויות מתא המנוע. •
לבש ביגוד מגן וכשניתן, גם כפפות מחומר אטום. •
הסר צמידים מתכתיים ותכשיטים לפני ביצוע עבודה  •

בתא המנוע.
אל תאפשר לכלים ולחלקי מתכת להיות במגע עם  •

קוטבי והדקי המצבר.

נוזלים רעילים
רעילים  הינם  ממונעים  רכב  בכלי  המשמשים  נוזלים 

ואסורים לשתייה ולמגע עם פצעים פתוחים.
נוזלים אלה כוללים: חומצת מצברים, נוזל מונע קיפאון, 
נוזל בלמים והגה כוח, בנזין, סולר, שמן מנוע ותוספים 

לשטיפת השמשה הקדמית.
ההוראות  על  תמיד  והקפד  קרא  בטיחותך,  למען 

המודפסות על התוויות והמכלים.

שמן מנוע משומש
מגע ממושך עם שמן מנוע עלול לגרום מחלות חמורות 

בעור, כולל דלקות וסרטן העור.
לאחר מגע, שטוף היטב.

יש לסלק שמן מנוע משומש באופן נכון. סילוק לא נכון 
עלול לגרום נזק לסביבה.

תא המנוע
פתיחת מכסה תא המנוע

אסור לנסוע כשמכסה המנוע תפוס רק 
על ידי תפס הבטיחות.

מתוך פנים המכונית, משוך את ידית שחרור מכסה . 1
.)A( המנוע

את . 2 לשחרר  כדי  הבטיחות,  תופסן  ידית  את  דחוף 
.)B( התופסן

את . 3 בביטחה  התקן  ואז,  המנוע  מכסה  את  הרם 
של  התחתון  בחלק  השקע  לתוך  התמיכה  רגלית 

מכסה המנוע.

סגירת מכסה תא המנוע
ואז,  לתושבתה  התמיכה  רגלית  את  למקומה  החזר 
הנמך את מכסה המנוע והנח לו ליפול ממרחק 40 ס“מ 

למצב סגור.
ידי  על  במלואה,  משולבת  המנוע  מכסה  שנעילת  וודא 

ניסיון להרים את חלקו הקדמי של מכסה המנוע.
אסור שמכסה המנוע יזוז ממקומו.
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תא המנוע

תא המנוע )הגה שמאלי(

הקפד  המנוע,  בתא  עבודה  ביצוע  בזמן 
המפורטות  הבטיחות  הוראות  על  תמיד 

בסעיף “בטיחות במוסך“.
1 2 3 4

7 6 5

מיכל נוזל הגה כוח )מכסה שחור(. 1
פתח מילוי שמן מנוע )מכסה צהוב(. 2
מדיד שמן ידני )צהוב(. 3
מיכל נוזל בלמים )מכסה צהוב(. 4
מיכל התפשטות מערכת הקירור )מכסה לבן(. 5
מכסה לחץ של מערכת הקירור )לבן כסף(. 6
מיכל נוזל שטיפה )מכסה כחול(. 7

מנוע
שמן המנוע

ACEA מפרט
להבטיח  כדי   ,A5/B5 במפרט  העומד  בשמן  השתמש 
הגנה מרבית על מנוע מכוניתך; לחילופין, היוועץ במרכז 

שירות MG של היבואן או במוסך מוסמך.
אינו  המנוע  שמן  עם  תוספים  ערבוב  לב:  שים 

מומלץ ועלול לגרום נזק למנוע.
בדיקה והשלמת מפלס שמן המנוע

מעל  המנוע  שמן  כשמפלס  נסיעה 
הסימון העליון או מתחת לסימון התחתון 

שעל המדיד, תגרום נזק למנוע.

מנוע  על  מנוע  שמן  יישפך  שלא  הקפד 
חם – סכנת דליקה.

MAX

MIN

בדוק את מפלס השמן אחת לשבוע והוסף שמן בהתאם 
לצורך.

את מפלס השמן יש לבדוק כשהמנוע קר וכשהמכונית 
חונה על קרקע אופקית. אולם, אם כבר נעשה שימוש 
דקות  שתי  לפחות  המתן  חם,  והמנוע  במכונית 

מהדממת המנוע לפני בדיקת מפלס השמן.
הוצא את המדיד ונגב אותו.. 1
כדי . 2 שוב  אותו  והוצא  באיטיות  המדיד  את  הכנס 

לבדוק את המפלס; אסור שהמפלס יימצא מתחת 
לסימון ‘MIN‘ שעל המדיד.

להוספת שמן, הסר את מכסה מילוי השמן והוסף . 3
לסימון   ‘MAX‘ הסימון  בין  המפלס  הבאת  עד  שמן 

‘MIN‘ שעל המדיד.
המתן חמש דקות ואז, בדוק שוב את מפלס השמן; . 4

על  יתר  תמלא  אל   – הצורך  במידת  שמן  הוסף 
המידה!

השמן . 5 מילוי  ומכסה  השמן  שמדיד  וודא  לבסוף, 
הוחזרו למקומם.

מפרט שמן המנוע
לסוג שמן המנוע והכמויות, עיין בפרק “נתונים טכניים“.

חשוב
את מפלס שמן המנוע יש לבדוק לעתים יותר קרובות, 
במהירויות  ארוכים  זמן  בפרקי  במכונית  נוהגים  אם 

גבוהות.
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מערכת קירור
בדיקה והוספה

אל תסיר את מכסה המיכל כשמערכת 
מים  או  קיטור  פריצת   – חמה  הקירור 

חמים עלולה לגרום פציעה חמורה.

Max

Min

לשבוע,  אחת  לבדוק  יש  הקירור  נוזל  מפלס  את 
קרקע  על  חונה  וכשהמכונית  קרה  הקירור  כשמערכת 
את  פתח   ,‘MIN‘ מהסימון  נמוך  המפלס  אם  אופקית. 
לא  המפלס  על  קירור.  נוזל  והוסף  ההתפשטות  מיכל 

.‘MAX‘ לחרוג מהסימון
מרכב  עם  קירור  נוזל  של  מגע  מנע  לב:  שים 

המכונית; נוזל קירור יגרום נזק לצבע.
יחסית  זמן קצר  יורד תוך פרק  נוזל הקירור  אם מפלס 
וקיים חשד לנזילה, דאג לבדיקת המכונית במרכז שירות 

MG של היבואן או במוסך מוסמך.

מפרט נוזל הקירור
נוזל  עם  מים  של  )תערובת  הקירור  בנוזל  השתמש 
עיין  היצרן.  ידי  על  ומאושר  המומלץ  קיפאון(  למניעת 

בפרק “נוזלים מומלצים וקיבולות“.
נוזל  מפלס  את  השלם  חירום,  במקרה  לב:  שים 
בביצועי  לירידה  מודע  היה  אך  מים,  עם  הקירור 
ואל  ההגנה כנגד קיפאון. אל תשלים את המפלס 
של  אחרות  תערובות  עם  המערכת  את  תמלא 

חומר מונע קיפאון.
שים לב: אל תכניס למערכת חומר מונע חלודה או 

תוספים אחרים לנוזל הקירור.
חומר מונע קיפאון

ויכול להיות  החומר מונע הקיפאון רעיל 
את  שמור   – בליעה  במקרה  קטלני 
של  ידם  להישג  ומחוץ  סגורים  המכלים 
מיד  פנה  בליעה,  קיים חשש  אם  ילדים. 

לקבלת עזרה רפואית.

עם  קיפאון  מונע  חומר  של  מגע  מנע 
העור או העיניים. אם קרה הדבר, שטוף 

מיד בכמות גדולה של מים.
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בלמים

נוזל בלמים

את  שמור   – מאד  רעיל  בלמים  נוזל 
של  ידם  להישג  ומחוץ  סגורים  המכלים 
נוזל  של  בליעה  חשש  קיים  אם  ילדים. 

בלמים, פנה מיד לקבלת עזרה רפואית.

מנע מגע של חומר נוזל בלמים עם העור 
מיד  שטוף  הדבר,  קרה  אם  העיניים.  או 

בכמות גדולה של מים.

מיכל נוזל בלמים
לשבוע,  אחת  לבדוק  יש  הקירור  נוזל  מפלס  את 
כשהמערכת קרה וכשהמכונית חונה על קרקע אופקית.
צוואר מילוי המיכל;  ניתן לראות דרך  את מפלס הנוזל 
כמה  עד   ,‘MAX‘ לסימון  קרוב  להימצא  המפלס  על 
אל  לרדת  הבלמים  נוזל  למפלס  תאפשר  אל  שניתן. 

.‘MIN‘ מתחת לסימון

שים לב: נוזל בלמים פוגע בשטחים צבועים. ספוג 
סופגת  מטלית  בעזרת  שנשפך,  הנוזל  את  מיד 
למכוניות  ושטוף את האזור עם תמיסה של סבון 

ומים.
מפרט נוזל הבלמים

השתמש בנוזל בלמים המומלץ והמאושר על ידי היצרן.
עיין בפרק “נוזלים מומלצים וקיבולות“.

חשוב
את נוזל הבלמים חובה להחליף כל שנתיים.

הגה כוח
בדיקה והשלמת מפלס נוזל הגה הכוח

את  שמור  מאד.  רעיל  הכוח  הגה  נוזל 
ידם  להישג  ומחוץ  סגורים  המכלים 
של  בליעה  חשש  קיים  אם  ילדים.  של 
עזרה  לקבלת  מיד  פנה  הכוח,  הגה  נוזל 

רפואית.

העור  במגע עם  בא  הכוח  הגה  נוזל  אם 
או העיניים, שטוף מיד בכמות גדולה של 

מים.
את  לבצע  יש  לשבוע.  אחת  הנוזל  מפלס  את  בדוק 
קר  במצב  כשהמערכת  המנוע,  התנעת  לפני  הבדיקה 

וכשהגלגלים הקדמיים פונים ישר לפנים.
לתוך  אבק  חדירת  למנוע  כדי  המילוי  מכסה  את  נגב 
המיכל. הסר את מכסה המיכל ובעזרת מטלית שאינה 
המכסה  את  החזר  המדיד.  את  נגב  סיבים,  משירה 
הנוזל.  מפלס  את  לבדוק  כדי  שוב  אותו  והסר  למקומו 
נוזל העומד בתקן, עד שהמפלס  הוסף  במידת הצורך, 
המדיד  שעל  התחתון  לסימון  העליון  הסימון  בין  יימצא 

)ראה איור(.

בשטחים  לפגוע  יכול  כוח  הגה  נוזל  לב:  שים 
בעזרת  שנשפך,  הנוזל  את  מיד  ספוג  צבועים. 
מטלית סופגת ושטוף את האזור עם תמיסה של 

שמפו למכוניות ומים.

חשוב
הקפד שלא יישפך נוזל הגה כוח על מנוע חם – סכנת 

דליקה.

מפרט נוזל הגה הכוח
ידי  על  והמאושר  המומלץ  כוח  הגה  בנוזל  השתמש 

היצרן. עיין בפרק “נוזלים מומלצים וקיבולות“.
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מצבר
תחזוקת המצבר

מופעלים  חשמליים  רכיבים  תשאיר  אל 
עלול  המצבר  פועל;  אינו  כשהמנוע 
להתרוקן ולא תהיה לך אפשרות להתניע 

את המנוע.

המנוע  מכסה  פתיחת  לאחר  אפשרית  למצבר  הגישה 
)ראה איור(.

בחץ  מסומן  תחזוקה,  ללא  עופרת  מסוג  הינו  המצבר 
באיור; על חלקו העליון של המצבר קיים מחוון לבדיקת 
מצב הטעינה שלו. בדוק את המחוון באופן שגרתי על 

מנת לבדוק את מצב המצבר.
כשהמחוון מופיע:

ירוק: המצבר במצב תקין. •
כהה )שחור(: למצבר דרושה טעינה. •
לבן )צהוב בהיר(: יש להחליף את המצבר. •

שים לב: במידת הצורך, נגב את חלקו העליון של 
נראה  הטעינה  מצב  שמחוון  לוודא  כדי  המצבר 
ניתן  עמומה,  תאורה  של  במקרה  ברור.  באופן 

להשתמש בפנס כיס כדי לראות את המחוון.

ייעשה שימוש במכונית לתקופה  שים לב: כשלא 
ארוכה )מעל חודש(, מומלץ לנתק את הדק הכבל 

השלילי מהמצבר.
חובר  והוא  מנותק  היה  שהמצבר  לאחר  לב:  שים 
מחדש, לפני התנעת המנוע יש לפתוח את מתג 
לאפשר  כדי  לערך  שניות   30 ולהמתין  ההתנעה 
לסגור  יש  בהמשך,  המערכת;  של  עצמי  לימוד 
את מתג ההתנעה ולהמתין 5 שניות לפחות לפני 

התנעת המנוע.
טעינת המצבר

חשד  קיים  אם  המצבר  את  תטעין  אל 
שהוא קפא.

אל תנסה להטעין את המצבר כשהמחוון 
שלו שקוף או צהוב בהיר.

או  רחוקות  לעתים  שימוש  בהן  שנעשה  במכוניות 
שנעשה בהן שימוש בנסיעות קצרות או במזג אוויר קר, 

יש לבצע טעינת מצבר לעתים קרובות.
ביצוע  לפני  המצבר  טעינת  מצב  את  לבדוק  תמיד  יש 

טעינה.
מצברים מחוללים גזים נפיצים, מכילים חומצה משתכת 
פציעה  לגרום  המספיקות  חשמל  זרם  רמות  ומפיקים 

חמורה.
בזמן הטעינה, הקפד תמיד על אמצעי הזהירות הבאים:

•  – מהמכונית  המצבר  את  והסר  נתק  הטעינה,  לפני 
לגרום  עלולה  מחוברים  כשהכבלים  המצבר  טעינת 

נזק למערכת החשמל של המכונית.
המטען  • שכבלי  וודא  המטען,  הפעלת  לפני  עוד 

את  תנתק  אל  המצבר.  לקוטבי  בביטחה  מחוברים 
הכבלים כשהמטען מופעל.

מעל  • מרכינה  והימנע  עיניך  על  הגן  הטעינה  בזמן 
המצבר.

המצבר  • של  העליון  חלקו  סביב  האזור  את  שמור 
מאוורר היטב.

המצבר  • ליד  גלויה  להבה  הימצאות  תאפשר  אל 
)המצבר מייצר מימן במהלך הטעינה ולאחריה(.

לאחר סיום הטעינה, הפסק את פעולת המטען לפני  •
ניתוק הכבלים מקוטבי המצבר.

יהיה בצבע  דיו לאחר שהמחוון שלו  יהיה טעון  המצבר 
 8 למשך  “טפטוף“  טעינת  לאחר  או  )כשקיים(  ירוק 
שעות. לאחר הטעינה, השאר את המצבר למשך שעה 
לגזים  יאפשר  הדבר   – למכונית  חזרה  חיבורו  לפני 
הסכנה  את  כך  ידי  על  ולהקטין  להתפזר  הנפיצים 

לדליקה ולהתפוצצות.

החלפת המצבר

טיפול  בזמן  מתאים  מגן  ביגוד  לבש 
עורך  עיניך,  על  להגן  כדי  במצברים, 

ובגדיך.
של  לאלה  הזהים  ומפרט  סוג  מאותו  מצבר  רק  התקן 
המצבר המקורי. להסרה ולהתקנת המצבר, פנה למרכז 

שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

בהתאם  למחזרו  ויש  לסביבה  מזיק  המצבר 
למרכז  פנה  נוספים,  לפרטים  המקומיות.  לתקנות 

שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.
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בדיקה והשלמת מפלס נוזל המתזים

השמשה  לשטיפת  מסוימים  מוצרים 
הקדמית, דליקים.

השמשה  שטיפת  לנוזל  תאפשר  אל 
הקדמית לבוא במגע עם להבה גלויה או 

מקור של ניצוצות.

השמשה  מתזי  את  גם  מספק  השטיפה  נוזל  מיכל 
)כשאלה  האחורית  השמשה  מתזי  את  וגם  הקדמית 

מותקנים(.
בדוק את מפלס המיכל אחת לשבוע.

קיפאון  מונעת  בתערובת  תשתמש  אל  לב:  שים 
 – השטיפה  נוזל  במיכל  חומץ/מים  בתמיסת  או 
החומץ  ואילו  בצבע  יפגע  הקיפאון  מונע  החומר 

יגרום נזק למשאבת השמשה הקדמית.

נחירי המתזים
הנחירים  לבדוק אם  כדי  מדי פעם  הפעל את המתזים 

נקיים ומכוונים כהלכה.
צורך  ואין  המכונית  יצור  בזמן  מכוונים  המתזים  נחירי 
לכוון אותם. אולם, אם נדרש כיוון, הכנס מחט לתוך קדח 
הנחיר וכוון אותו למצב הנכון, כך שהסילון של כל מתז 

יכוון ישירות למרכז השמשה.
אם אחד המתזים ייסתם, הכנס מחט או תיל פלדה דק 

לתוך הנחיר כדי לפתוח את הסתימה.

מפרט נוזל השטיפה
השתמש בנוזל שטיפה המומלץ והמאושר על ידי היצרן. 

עיין בפרק “נוזלים מומלצים וקיבולות“.
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מגבים
להבי מגבים

חשוב
פוגעים  • נפט  בסיס  על  חומרים  או  סיליקון  גריז 

להבי  את  נקה  המגב.  להב  של  הניגוב  בכושר 
המגבים בתמיסת מים חמים עם סבון ובדוק באופן 

שגרתי את מצבם.
תשתמש  • אל  קרובות;  לעתים  המגבים  את  נקה 

אחרת  עמוק,  או  קשה  לכלוך  להסרת  במגבים 
תפחת יעילותם וחיי השירות שלהם יתקצרו.

אם  • או  סדקים  או  קשיות  סימני  בגומי  קיימים  אם 
המגבים מותירים פסים או אזורים לא מנוגבים על 

גבי השמשה, יש להחליף את להבי המגבים.
חומר  • בעזרת  קרובות  לעתים  השמשה  את  נקה 

מאושר לניקוי זכוכית וודא שהשמשה נקיה לחלוטין 
לפני החלפת להבי המגבים.

התקן רק מגבים הזהים למגבים המקוריים. •
סביבם  • ושלג  קרח  נקה  המגבים,  הפעלת  לפני 

לשמשה  נדבקו  או  קפאו  לא  שהם  להבטיח  כדי 
הקדמית.

החלפת להבי המגבים הקדמיים

מהשמשה . 1 הרחק  המגבים  זרועות  את  הרם 
הקדמית.

בחץ( . 2 )סימון  המגב  צדי  משני  הלשוניות  על  לחץ 
וסובב את הלהב הרחק מזרוע המגב.

שחרר את הלהב מהמגב והשלך אותו.. 3
החריץ . 4 לתוך  החדש  הלהב  של  הקצה  את  מקם 

שבזרוע המגב.
שילוב . 5 כדי  תוך  הזרוע  כלפי  המגב  להב  את  סובב 

לשוניות המיקום.
וודא שהלהב מותקן כהלכה על הזרוע, לפני הנחתו . 6

על גבי השמשה.

החלפת להב המגב האחורי

הרם את זרוע המגב הרחק מדלת תא המטען.. 1
סובב את הלהב הרחק מזרוע המגב – סימון בחץ.. 2
שחרר את הלהב מהמגב והשלך אותו.. 3
החריץ . 4 לתוך  החדש  הלהב  של  הקצה  את  מקם 

שבזרוע המגב.
שילוב . 5 כדי  תוך  הזרוע  כלפי  המגב  להב  את  סובב 

לשוניות המיקום.
וודא שהלהב מותקן כהלכה על הזרוע, לפני הנחתו . 6

על גבי דלת תא המטען.
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הטיפול בצמיגים

צמיגים פגומים מהווים סכנה!
או  פגום  הצמיגים  כשאחד  תיסע  אל 
לא  בלחץ  מנופח  או  למידה  מעבר  בלוי 

מתאים.
ובדוק תמיד  נהג תמיד תוך התייחסות למצב בצמיגים 
במדרס ובדופן בצמיגים הימצאות סימני עיוות )בליטות(, 

חתכים או שחיקה.
מפני  הצמיגים  על  הגן  הצורך,  במידת  לב:  שים 

זיהום בשמן, בגריז ובדלק.
לחצי אוויר

את  לבדוק  חובה  ארוכה,  נסיעה  לפני 
לחץ האוויר.

)כולל הגלגל החלופי( לפחות אחת  בדוק את הלחצים 
לשבוע, כשהצמיגים במצב קר.

אם יש צורך לבדוק את הצמיגים כשהם במצב חם, יש 
לצפות שהלחצים יהיו גבוהים ב- 0.3 עד 0.4 בר )4.35 
אוויר  לשחרר  אין  לעולם  אלה,  בנסיבות   .)psi  5.8 עד 
מהצמיגים כדי להתאים ללחצים המומלצים )מצב קר(.

שסתומים
שמור את מכסי השסתומים סגורים היטב – הם מונעים 
חדירת אבק לשסתומים. בזמן בדיקת הלחצים בצמיגים, 

בדוק את השסתומים לדליפה )האזן לשריקה(.

צמיג נקור
אוויר  מהם  ידלוף  שלא  בצמיגים  מצוידת  מכוניתך 
עוד אותו חפץ נשאר  במקרה של חדירת חפץ חד, כל 
בתוך הצמיג. אם אתה מודע למצב כזה, הקטן מיד את 
מהירות הנסיעה ונהג בזהירות עד שניתן יהיה להתקין 

את הגלגל החלופי או לבצע תיקון.
הצמיג,  בדופן  עיוות  או  נזק  קיים  אם  לב:  שים 

החלף מיד את הצמיג ואל תנסה לתקן אותו.
מחווני שחיקה בצמיגים

במחווני  מצוידים  מקורי  כציוד  המותקנים  הצמיגים 
היקף  סביב  נקודות  בכמה  במדרס  היצוקים  שחיקה 

הצמיג.
כשהמדרס נשחק מתחת לעובי של 1.6 מ“מ, המחוונים 
גומי  פס  שייווצר  כך  המדרס,  של  החיצוני  לשטח  יגיעו 

רציף לרוחב המדרס.
מפניות  אגרסיבית,  מנהיגה  הימנע  לב:  שים 

ומבלימות חזקות. אלה יגבירו את בלאי הצמיגים.

חשוב
שבו  מהרגע  יאוחר  לא  הצמיג  את  להחליף  חובה 
כלשהו  באזור  המדרס  לגובה  הגיעו  השחיקה  מחווני 

בהיקף הצמיג.

צמיגים תחליפיים

הקיימים  הגלגלים  את  תחליף  אל 
חלופיים  גלגלים  אחר.  מסוג  בגלגלים 
לפגוע  עלולים  שונה  מפרט  בעלי  או 

במאפייני הנהיגה של מכוניתך.
החישוקים והצמיגים מותאמים כדי להתאים למאפייני 
או של  גלגל  הנהיגה של המכונית. החלפת מפרט של 
דבר,  של  ובסופו  במכונית  בשליטה  לפגוע  יכולה  צמיג 

בבטיחותך במצבי חירום בכביש.
כדי לשמור על הבטיחות, החלף צמיגים בחדשים בעלי 
וודא  בנוסף,  בלבד.  המקוריים  לצמיגים  זהים  מפרטים 
הדופן  על  המופיעים  הנקובים  והמהירות  שהעומס 
לאלה של הצמיגים המקוריים.  זהים  יהיו  צמיג  כל  של 
 MG לפרטים נוספים ולקבלת עזרה, פנה למרכז שירות

של היבואן או למוסך מוסמך.
לאחר החלפת הצמיגים ולפני השימוש בהם, דאג לבצע 

איזון לגלגלים.

יישור גלגלים לא תקין
צמיגים מתבלים מהר כשיישור הגלגלים אינו תקין. את 
MG של  ולכוונן במרכז שירות  לבדוק  יש  כיוון הגלגלים 

היבואן או במוסך מוסמך.

צמיגים כיווניים
צמיגים כיווניים מסומנים בדרך כלל בראש חץ כפול או 
בסימון חץ במדרס והם נועדו לפעול בכיוון סיבוב אחד 

בלבד.
צמיגים כיווניים מפזרים מים ביתר יעילות, מקטינים את 
צמיגים  על  הכיוון.  יציבות  את  ומשפרים  הכביש  רעש 
מסוג זה להסתובב בכיוון הנכון, כפי שהדבר מסומן על 

הדופן.
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)TPMS( מערכת ניטור לחץ בצמיגים

תחליף  מהווה  אינה   TPMS מערכת 
לבדיקת מצב ולחץ האוויר בצמיגים.

שים לב: מערכת TPMS מזהירה את הנהג כשהלחץ 
בצמיג נמוך; היא אינה מנפחת חזרה את הצמיג.

פעולת המערכת

 ,ABS -המערכת מפוקחת על ידי מערכת ה 
בזמן  אם  גלגל.  כל  של  המהירות  את  ברצף  המנטרת 
 ABS ה-  מערכת  בלמים,  הפעלת  ללא  רגילה  נסיעה 
משאר  יותר  מהר  מסתובב  הגלגלים  שאחד  מגלה 
הגלגלים, היא מסיקה מכך שהלחץ באותו צמיג ירד אל 
ידי המערכת. כתוצאה מכך,  מתחת לערך המוגדר על 

נורת האזהרה בלוח המחוונים תידלק.
אותם  ונפח  הראשונה  בהזדמנות  הצמיגים  את  בדוק 

בלחץ הנכון.

תקלת מערכת
תקלה,  מתגלה  אם  עצמי;  אבחון  מבצעת  המערכת 

נורת האזהרה TPMS בלוח המחוונים.

TPMS אתחול מערכת
או  בגלגל חלופי, החלפת הגלגל  אם המכונית מצוידת 
.TPMS -ניפוחו בגלל לחץ נמוך תחייב אתחול מערכת ה

עצור את המכונית, וודא שבלם החנייה מופעל, פתח את 
מתג ההתנעה ולחץ ברצף )מעל שתי שניות( על הלחצן 
קבלת  עד  הפנייה  איתות  פנסי  ידית  בקצה  הממוקם 
 TMPS‘ לחצן  והחזק  לחץ   .‘TPMS RESET?‘ התצוגה 
?RESET‘. בכך מאותחלת המערכת. אם האתחול בוצע 
בהצלחה, יופיע הכיתוב ‘√TPMS RESET‘. אם האתחול 
‘×TPMS RESET‘; במקרה  לא הצליח, תופיע התצוגה 
זה פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

רק  יושלם  המערכת  של  מלא  אתחול  לב:  שים 
יותר  או  שעה  במשך  נסעה  שהמכונית  לאחר 

כשמהירות הנסיעה עולה 10 קמ“ש.

שרשראות שלג

שאינן  שלג  שרשראות  תתקין  אל 
נזק  לגרום  עלול  הדבר   – מאושרות 

לרכיבי מערכת הבלימה.
נזק  לגרום  יכולות  מתאימות  שאינן  שלג  שרשראות 
למרכב  או  לבלמים  למתלים,  לגלגלים,  לצמיגים, 
ידי  על  שאושרו  שלג  שרשראות  רק  התקן  מכוניתך. 
היצרן לשימוש במכוניתך. לפרטים, פנה למרכז שירות 

MG של היבואן או למוסך מוסמך.

כשאתה משתמש בשרשראות שלג, הקפד על אמצעי 
הזהירות הבאים:

התקן שרשראות שלג על הגלגלים הקדמיים בלבד. •
של  • והמתיחה  ההתקנה  הוראות  על  תמיד  הקפד 

בהתאם  המהירות  הגבלות  ועל  השלג  שרשראות 
לתנאי הדרך השונים.

אל תחרוג ממהירות של 48 קמ“ש. •
ידי  • על  לשרשראות  חריג  ובלאי  לצמיגים  נזק  מנע 

כבישים  פני  על  נהיגה  בזמן  השרשראות  הסרת 
שאינם מכוסים שלג.

שים לב: אם אתה נוהג על פני כבישים המכוסים 
חורף.  בצמיגי  להשתמש  מומלץ  וקרח,  שלג 
או  היבואן  של   MG שירות  למרכז  פנה  לפרטים, 

למוסך מוסמך.
בטיחות  את  לשפר  יכולים  חורף  צמיגי  לב:  שים 
יש   ;7°C מ-  נמוכות  בטמפרטורות  הנסיעה 

להתקינם על כל הגלגלים.
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עם  הזהירות  אמצעי  כל  על  הקפד 
תכשירי ניקוי; אל תשתה נוזלים ושמור 

אותם הרחק מהעיניים.
רחיצת מכוניתך

עלולות  בלחץ  לניקוי  מערכות מסוימות 
לחדור אל אטמי הדלתות, החלונות וחלון 
הנעילה.  למנגנוני  נזקים  ולגרום  הגג 
לרכיבים  ישירות  מים  סילוני  לכוון  אין 

שעלולים להינזק בנקל.
על מנת לשמר את גימור הצבע של מכוניתך, הקפד על 

אמצעי הזהירות הבאים
אין להשתמש במים חמים לרחיצת המכונית. •
אין להשתמש בדטרגנטים או בנוזל רחיצה. •
ישירה,  • שמש  קרינת  תחת  המכונית  את  לרחוץ  אין 

כשמזג האוויר חם.
בזמן שימוש בצינור, אין לכוון את סילון המים ישירות  •

פתחי  דרך  או  הדלתות,  החלונות,  של  לאטמים 
הגלגלים לרכיבי הבלמים.

הרחיצה,  לפני  מיוחד,  באופן  מלוכלכת  המכונית  אם 
השתמש בצינור כדי לשטוף את הלכלוך והחול מהצבע. 
בהמשך, רחץ את המכונית בעזרת תמיסת מים פושרים 
תמיד  השתמש  טובה.  מאיכות  ושעווה  סבון  המכילה 
מפני  נשטף  שהחול  לוודא  כדי  מים  של  גדולה  בכמות 
השטח ולא חדר לתוך הצבע. לאחר הרחיצה, שטוף את 

המרכב במים נקיים וייבש אותו בעזרת עור צבי.

ניקוי התחתית

לניקוי  גבוה  לחץ  בצינור  להשתמש  אין 
תא המנוע – עלול להיגרם נזק למערכות 

האלקטרונית של המכונית.
על  מלח  פוזר  אם  החורף,  בחודשי  ובמיוחד  פעם  מדי 
הכבישים, השתמש בצינור לשטיפת תחתית המכונית. 
שבהם  אזורים  היטב  ונקה  בוץ  של  הצטברויות  שטוף 
הגלגלים  קשתות  )לדוגמה  פסולת  להצטבר  עלולה 

ותפרים בין פחים(.

הסרת כתמי זפת
סיכה  משחת  או  זפת  כתמי  להסרת  בנפט  השתמש 
מהצבע. בהמשך שטוף מיד עם תמיסת מים וסבון כדי 

להסיר את כל סימני הנפט.

הגנה על המרכב
אם  לנזקים.  המרכב  צבע  את  בדוק  הרחיצה,  לאחר 
יסוד  בצבע  הנזק חשף את המתכת, השתמש תחילה 
ואז, צבע שכבת צבע תואם וצפה אותה בעזרת עפרון 
צבע חיצוני, בהתאם. בצע טיפול זה לאחר רחיצה, אך 

לפני מירוק או מריחת שעווה.
בהתאם  לתקן  חובה  המרכב,  לצבע  מקיף  יותר  תיקון 
לפקיעת  יגרום  כזה  תיקון  ביצוע  אי  היצרן.  להמלצות 
למרכז  פנה  ספק,  של  במקרה  חלודה.  נגד  האחריות 

שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

מירוק הצבע

מירוק המכילות  אל תשתמש במשחות 
אלה  חומרים   – גסים  שוחקים  חומרים 
יסירו את שכבת הצבע ויגרמו נזק לברק 

שלה.
בעל  מירוק  חומר  בעזרת  לצבע  טיפול  פעם  מדי  בצע 

התכונות הבאות:
חומר שוחק עדין מאד להסרת זיהום בלי להסיר צבע  •

או שיגרום לו נזק.
חומרי מילוי שימלאו שריטות ויקטינו את האפשרות  •

לראות אותם.
שעווה על מנת לספק שכבת הגנה בין הצבע לשאר  •

הרכיבים.
חומר  ממריחת  הימנע  האפשר,  במידת  לב:  שים 
אטמי  ועל  החלונות  זגוגיות  על  שעווה  או  מירוק 

הגומי.
להבי מגבים

להשתמש  אין  סבון.  עם  חמים  מים  בתמיסת  שטוף 
בחומרי ניקוי המבוססים על ספירט או נפט.
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7

חלונות ומראות
נקה את החלונות לעתים קרובות, מבחוץ ומבפנים, תוך 

שימוש בחומר ניקוי זכוכית מאושר.
חומר  עם  המכונית  רחיצת  לאחר  קדמית:  שמשה 
מגבים  להבי  התקנת  ולפני  שעווה  המכיל  רחיצה 
במיוחד את החלק החיצוני של השמשה  נקה  חדשים, 

הקדמית בעזרת חומר לניקוי זכוכית.
בעזרת  הפנימי  חלקה  את  נקה  אחורית:  שמשה 
פגיעה  למנוע  כדי  לצד,  מצד  בתנועות  רכה  מטלית 

בחיווט החימום.
ניקוי  בחומרי  תשתמש  ואל  תגרד  אל  לב:  שים 
 – האחורית  השמשה  של  הפנימי  בחלק  שוחקים 

הדבר יגרום נזק לחיווט החימום.
קרח,  להסרת  סבון.  עם  מים  בתמיסת  נקה  מראות: 
ניקוי  בחומרי  להשתמש  אין  פלסטי.  במגרד  השתמש 

שוחקים או במגרד מתכתי.

ניקוי פנים המכונית
חומרים פלסטיים

ניקוי  בחומר  פלסטיק  המצופים  החומרים  את  נקה 
רהיטים מדולל ואז, נגב עם מטלית לחה.

שים לב: אין להבריק את רכיבי לוח המכשירים – 
אלה חייבים להישאר אטומים להחזרת אור.

שטיחים ואריגים
נקה בחומר ניקוי רהיטים מדולל – תחילה בצע בדיקה 

באזור מוסתר.

עור
לא  וסבון  חמים  מים  תמיסת  בעזרת  עור  ריפודי  נקה 
יבשה,  והברק את העור בעזרת מטלית  ייבש  דטרגנטי. 

נקיה ושאינה משירה סיבים.
שים לב: לניקוי, אין להשתמש בבנזין, בדטרגנטים, 

במשחות רהיטים או בחומרי הברקה.

לוח מחוונים, שעון, צגי מערכת שמע וניווט
או  בנוזלים  תשתמש  אל  בלבד.  יבשה  במטלית  נקה 

בתרסיסים לניקוי.

כיסויי כריות האוויר

ואין  בנוזלים  אלה  אזורים  להציף  אין 
במשחות  בדטרגנט,  בבנזין,  להשתמש 

לרהיטים, או בחומרי מירוק.
למניעת נזק לכרית האוויר SRS, יש לנקות את האזורים 

הבאים עם מטלית לחה וחומר ניקוי ריפודים בלבד:
כרית מרכזית בגלגל ההגה. •
אזור לוח המכשירים שמותקנת בו כרית אוויר. •
את  • המכיל  הקדמית,  והקורה  התקרה  דיפון  אזור 

כריות הראש הצדיות.

חגורות בטיחות

חומרי  הלבנה,  בחומרי  להשתמש  אין 
צבע או ממסים לניקוי חגורות הבטיחות.

לניקוי, פרוש את החגורות ואז, השתמש בתמיסת מים 
להתייבש  לחגורות  הנח  דטרגנטי.  לא  סבון  עם  חמים 

מעצמן; אל תגלול אותן לפני שיתייבשו לחלוטין.
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8

מפרטים טכניים – מידות  98
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מפרטים טכניים
מפרטים טכניים – מידות

נתוןפריט, יחידות 
4018אורך כולל A, מ“מ 
 רוחב כולל B, מ“מ
1728 )1887()כולל מראות צד(

1507גובה כולל C )ללא עומס(, מ“מ 
2520רוחק סרנים D, מ“מ 

859שלוחה קדמית E, מ“מ 
639שלוחה אחורית F, מ“מ 

נתוןפריט, יחידות 

1505 1513 רוחב סרן קדמי נ“מ
)7J×16(

1493 1501 רוחב סרן קדמי נ“מ
)7J×16(

10.4קוטר סיבוב מזערי , בין מדרכות
45קיבול מיכל הדלק, ליטר

256נפח תא מטען, ליטר 

נתוני מנוע עיקריים

נתוןפריט, יחידות 
75 × 84.8קדח x מהלך, מ“מ X מ“מ 

1.498נפח, ליטר 
10.5:1יחס דחיסה 

78הספק מרבי, קוואט 
6000מהירות מנוע בהספק מרבי, סל“ד 

 Nm ,137מומנט מרבי
4750מהירות מנוע במומנט מרבי, סל“ד 

670 ± 50מהירות סרק ללא עומס, סל“ד 

 RON/CN ,סוג דלק
נטול עופרת 
95RON לפי 
EN228 מפרט

משקלות

נתוןפריט, יחידות 
5מקומות ישיבה 

1126 עד 1165משקל ללא עומס )ריק(, ק“ג 
1665 עד 1685משקל כולל של המכונית, ק“ג 
1865 עד 1885משקל כולל עם תוספות, ק“ג 

שים לב: לפרטי המשקל הכולל המלא של מכוניתך 
)GTW(, אנא עיין בתווית מפרטי המכונית.

עומסי גרירה

נתוןפריט, יחידות 
200גרור ללא בלמים, ק“ג 
200גרור עם בלמים, ק“ג 
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נוזלים מומלצים וקיבולות
קיבולסוג הנוזלשם 

A5/B5 5W-304.5 שמן מנוע, ליטר 
4.9, )0.7 למיכל ההתפשטות()Glycol )OATנוזל קירור, ליטר 

MTF 941.8 נוזל תיבת הילוכים אוטומטית, ליטר
DOT 4 )Low Viscosity(0.7 – 0.65 נוזל בלמים, ליטר

Dexron III0.92 נוזל הגה הכוח, ליטר
Qx 352.5 נוזל שטיפה, ליטר

R-1234yf450±25 )לאירופה ולישראל בלבד(נוזל קרר מיזוג אוויר, גרם 
R134a

כיוון גלגלים )ללא עומס(
נתוןפריט, יחידות 

קדמי

'±30'0°36–זווית שפיעה 
'±40'3°33זווית קידום האופן 
'±12'0°8התכסנות כוללת 

'±40'12°22נטיית יד הסרן )לא ניתנת לכוונון( 

'±30'1°16–זווית שפיעה אחורי
'±10'0°29התכסנות כוללת

גלגלים וצמיגים
5.5J×14 6.5J×167J×16 מידות החישוק 

R14 195/55 R16195/55 R16 185/70 מידת הצמיג 
R14 185/70גלגל חלופי 

לחץ אוויר בצמיגים )קר(

גלגל חלופיכל תנאי העומס צמיג
 185/70 R14 195/55 R16185/70 R14

)bar )32 psi(2.2 bar )32 psi(2.2 bar )32 psi 2.2גלגל קדמי
)bar )32 psi(2.2 bar )32 psi(2.2 bar )32 psi 2.2גלגל אחורי

שים לב: לשיפור הנוחות על הסרן האחורי, ניתן להפחית את לחץ האוויר בצמיגים האחוריים ל- 1.9 בר, 
לכל תנאי העומס.
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SAIC MOTOR Corporation Limited
Building 3, NO.165 Ning qiao Road, Pudong, Shanghai, P.R.C
Tel: 0086 21 50614600, Fax: 0086 21 58999577

MG מרכזי שירות מורשים
טל: 03-5333337 מרכז שירות לובינסקי, כנהמן 103, בני ברק,   בני ברק: 
טל: 02-5334900 מרכז שירות לובינסקי, יד חרוצים 9, א.ת תלפיות,   ירושלים: 
טל: 08-6371900 מרכז שירות לובינסקי, קרית יהודית,   באר שבע: 
טל: 04-8414929 מרכז שירות צמרת, ההסתדרות 37, נשר,   חיפה: 
טל: 08-8522205 מרכז שירות אוטו גל, העמל 7, א.ת. אשדוד,   אשדוד: 
טל: 09-8873225 מרכז שירות אמפאר, פנקס 9, א.ת. ישן,  נתניה: 
טל: 08-6331175 מרכז שירות העוגן, הבורסקאי 18, א.ת. אילת,   אילת: 

ספר הוראות הפעלה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממכוניתך.
את ספר הוראות ההפעלה יש לשמור במכונית במקום שהגישה אליו קלה ונוחה באופן שתאפשר לך להיעזר בה בנקל.

אם הגיע הזמן להחליף את מכוניתך במכונית MG חדשה, אנא, אל תשכח להעביר ספר הוראות הפעלה זה גם לבעליה הבא.
גרסת ספר הוראות ההפעלה בעברית מבוססת על ספר הוראות הפעלת היצרן באנגלית אשר מהווה את מקור המידע הבלעדי.

חלק מפרטי המידע הכלולים בו אינם ישימים לישראל והם מוצעים כחלופות לרוכשי המכונית בארצות שונות.
הינך מתבקש להתייחס אך ורק לתוכן המתאים לדגם המכונית שברשותך ולאביזרים המותקנים בה, בהתאם למפרט שהוזמן על ידך.

יצרנית מכוניות MG שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הדגמים והאבזור שלהם ללא התחייבות לעדכן את ספר הוראות ההפעלה הנוכחי.
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