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מבוא
זה.  הוראות  ספר  בעיון  קרא   .MG מבית  מוצר  שרכשת  על  תודה 
המידע הכלול בו מסביר כיצד עליך לתפעל את רכבך בצורה נכונה 

ובטוחה, ולקבל הנאה מרבית מהנהיגה בו.

ספר הוראות זה מתאר את כל ההתקנים והתפקודים בסדרה זו של 
רכב נוסעים.

הספר מכיל את המידע העדכני ביותר על המוצר שהיה זמין במועד 
הפרסום, יצרן הרכב אחראי לעדכן ולתקן את ההסברים וההצהרות 
שבספר זה. יצרן הרכב שואף לשפר באופן מתמיד את המוצרים שלו, 
ולכן ייתכן שהמוצר ישונה ללא הודעה מראש לאחר שכתיבת הספר 
הסתיימה. בכל שאלה לגבי הרכב שנרכש או ספר הוראות ההפעלה, 

פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

האיורים בספר הוראות ההפעלה לנהג הם להמחשה בלבד.

מפרטים  והאחריות  השירות  וחוברת  לנהג  ההפעלה  הוראות  ספר 
הזהירות  באמצעי  לנקוט  כיצד  כיאות,  ברכב  להשתמש  עליך  כיצד 
אלה  מסמכים  נכונה.  בצורה  הרכב  את  לתחזק  וכיצד  המתאימים 
כלפי  הרכב  יצרן  של  והתחייבות  האחריות  תנאי  את  גם  מפרטים 
הלקוח, וכן הם מתייחסים לשירות שלאחר המכירה. קרא בעיון את 
לפני  והאחריות  השירות  חוברת  ואת  לנהג  ההפעלה  הוראות  ספר 

השימוש ברכב.

התואמים  ונוזלים  ובשמנים  בחלפים  באביזרים,  תמיד  השתמש 
והמתאימים  הרכב  יצרן  של  האיכות  ולתקני  הטכניים  למפרטים 
לרכב, ובצע בו תחזוקה וטיפולים בהתאם לנוהלי התפעול הנכונים. 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ  מיטביים,  ושירות  תחזוקה  לטיפולי 
MG של היבואן או למוסך מוסמך. כבד את הקניין הרוחני והשתמש 
וחלקים  באביזרים  שימוש  תעשה  אם  מקוריים.  וחלקים  באביזרים 

המפרים זכויות של קניין רוחני, תהיה חשוף לתביעות משפטיות.

MG של היבואן׳ בספר זה מתייחס לכל מרכז  המונח ׳מרכז שירות 
והתחזוקה  השירות  נוהל  את  היטב  המכיר  היבואן  של   MG שירות 
של הרכב והתקנות הקשורות ומצויד בכלים ובחלפים הדרושים, כך 

שהוא מסוגל להעניק לך שירות מקצועי יותר.
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האחריות לא תחול במקרה שהרכב ניזוק כתוצאה משימוש לרעה, 
הזנחה, שימוש לא נכון או שינוי ללא אישור. אם רכב ניזוק או מעורב 
בתאונה כתוצאה משימוש באביזר, חלק, שמן או נוזל שאינו תואם 
כתוצאה  או  הרכב  יצרן  של  האיכות  ותקני  הטכניים  למפרטים 
משימוש לא נכון או מטיפול ותחזוקה לא נאותים, המשתמש לא יוכל 

לדרוש פיצוי על הנזק וליצרן הרכב לא תהיה חבות בעניין.

שינויים  על  חמורות  הגבלות  מטילים  שונים  ואזורים  שונות  ארצות 
או  מסגרת  המבנה,  את  אישור  ללא  לשנות  אסור  ברכב.  ותוספות 
תפעול  התעבורה,  בטיחות  על  ישפיע  הדבר  כי  הרכב,  של  תכונות 
ברכב  לא מאושר של חלקים  שינוי  בזה.  וכיוצא  רישוי הרכב  הרכב, 
יגרום לא רק לתקלות או לירידת הביצועים של הרכיבים הקשורים, 

אלא גם יסכן את חיי הנהג והנוסעים.

זה, או להעביר  כל הזכויות שמורות. אסור לשכפל אף חלק מספר 
אותו בצורה כלשהי, אלקטרונית, מכנית, או אמצעי אחר, ללא אישור 

בכתב מראש של יצרן הרכב.

אזהרה
סמל אזהרה זה מזהה נהלים/תהליכים שיש ליישם 
באופן מדויק, או מידע שחובה לקחת בחשבון, כדי 
לצמצם את הסכנה של פציעה אישית או נזק חמור 

לרכב.

חשוב

חשוב
פירוש הדבר הוא שחובה לפעול במדויק על פי ההוראות, אחרת 

עלול להיגרם נזק לרכב.

הערה
הערה: המלצות.

 סמל זה מציין כי את החלקים המתוארים יש למסור לסילוק 
לאנשים או מוסדות מוסמכים כדי להגן על הסביבה.
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כוכבית
אביזר  או  רכיב  תכונה,  מציינת  טקסט  או  כותרת  לאחר  ׳*׳  כוכבית 
וייתכן כי הרכב שרכשת  אופציונלי אשר זמין רק בדגמים מסוימים, 

אינו מצויד בהם. עיין במפרט ההזמנה שברשותך.

מידע בתוך איור

 מציין את האובייקט המתואר.

 מציין את כיוון התנועה של האובייקט.

פרטי הזיהוי של הרכב
זיהוי הרכב

2 3

1

1  )VIN( מספר הזיהוי של הרכב
מספר המנוע 2
מספר תיבת ההילוכים 3

MG של היבואן או למוסך מוסמך, ציין תמיד  בפנייה למרכז שירות 
את מספר זיהוי הרכב )VIN(. אם הפנייה קשורה במנוע או בתיבת 

ההילוכים, יש למסור את מספרי הזיהוי של מכלולים אלה.
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מיקום סימוני זיהוי הרכב
)VIN( מספר הזיהוי של הרכב

השמאלית 	  הפינה  דרך  לצפייה  וניתן  המחוונים  לוח  על  מוטבע 
התחתונה של השמשה;

על לוחית זיהוי הרכב.	 
לצד השמאלי של  הערה: שקע אבחון הרכב ממוקם מתחת 

חיפוי לוח המחוונים. 

מספר המנוע

מוטבע בצד הימני הקדמי של יחידת המנוע )במבט מחזית הרכב(.

מספר תיבת ההילוכים

רכב  בכלי  המנוע.  בתא  ההילוכים  תיבת  של  העליון  בצד  מוטבע 
מסוימים מספר תיבת ההילוכים נמצא בצד ימין של התיבה )במבט 
מחזית הרכב(, ואפשר לראות אותו כאשר הרכב מוגבה. פנה למרכז 

שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

לוחית הזיהוי של הרכב
לוחית זיהוי הרכב מכילה את המידע הבא:

דגם/סוג;	 
סוג המנוע;	 
 	;)VIN( מספר הזיהוי של הרכב
תאריך;	 
משקל כולל של הרכב;	 
 	;*)GTW( משקל כולל מחובר לגרירה
משקל מרבי על הסרן הקדמי*;	 
משקל מרבי על הסרן האחורי*;	 
ארץ;	 
יצרן.	 
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מיקום תווית זיהוי הרכב
תווית הזיהוי ממוקמת בחלק התחתון של עמוד B הימני.
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מתג חלון חשמלי 1

מתג כוונון המראות החיצוניות וגובה אלומת הפנסים 2

מתג ידית ההפעלה של בקרת השיוט* 3

ידית פנסי איתות הפנייה / אורות הדרך 4

מתג הצופר 5

כרית אוויר של הנהג 6

לוח המחוונים 7

בקרת מגבים/מתזים 8

מערכת המולטימדיה 9

כרית אוויר של הנוסע הקדמי 10

בקרות המולטימדיה 11

בקרות חימום / מיזוג אוויר 12

ידית החלפת הילוכים 13

דוושת האצה 14

מתג התנעה 15

דוושת הבלמים 16

ידית שחרור מכסה המנוע 17

ידית שחרור דלתית פתח מילוי הדלק 18
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לוח המחוונים
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מד מהירות
מציין את מהירות הרכב )1(, בקמ"ש.

מד סיבובי המנוע
מציין את מהירות סיבובי המנוע )2(, ×1000 סל"ד.

חשוב
להישאר  למחוג  תאפשר  אל  לעולם  מנזק,  המנוע  על  להגן  כדי 

באזור האדום זמן רב מדי.

מד דלק
כמות הדלק במיכל מצוינת על ידי מספר הקטעים המוארים. ישנם 
נורת  מואר,  אחר  קטע  רק  כאשר   .)3( הכול  בסך  קטעים  שמונה 
האזהרה של מפלס דלק נמוך מתחת למרכז המידע נדלקת, בליווי 
אזהרה קולית. כשמפלס הדלק ממשיך לרדת למצב קריטי, הקטע 
בו- יהבהבו  נמוך  ונורת האזהרה על מפלס דלק  השמאלי הקיצוני 

זמנית, בליווי אזהרה קולית.

חשוב
אם נורת האזהרה לגבי מפלס דלק נמוך נדלקת, עליך לתדלק את 

הרכב מהר ככל האפשר.

כי פתח מילוי   החץ מימין לסמל מד הדלק בצג מציין 
הדלק ממוקם בצד ימין של הרכב.
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צג מידע מרכזי
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מרכז המידע מספק את המידע הבא:
שעון דיגיטלי 1
צג המידע של הרכב 2
מד מרחק/מרחק עד הטיפול הבא 3
תצוגת ההילוכים 4

שעון דיגיטלי
מציג את השעה בתבנית דיגיטלית.

מד מרחק
ON(, הוא מציג את המרחק הכולל  כשמתג ההתנעה פתוח )מצב 

שהרכב נסע.

מרחק עד הטיפול הבא
כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON(, המרחק עד הטיפול הבא יוצג 
למספר שניות באזור תצוגת מד המרחק של מרכז המידע, כדי לציין 
את המרחק שנותר עד הטיפול הבא, ולאחר מכן התצוגה תתחלף 

למרחק הכולל שהרכב נסע.

תצוגת ההילוך המשולב
כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON(, הוא מציג את המיקום הנוכחי 
של ידית ההילוכים )S ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,D ,N ,R ,P( של תיבת ההילוכים 
תקלה  שקיימת  הדבר  פירוש  ׳EP׳,  היא  התצוגה  אם  האוטומטית. 

בתיבת ההילוכים האוטומטית.
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צג המידע של הרכב
צג המידע של הרכב מציג:

מידע על אזהרות 1
תפריט מחשב הדרך 2
הגדרות 3

מידע על אזהרות
אינם  אך  הרכב,  של  המידע  בצג  המופיעים  האזהרה  סמלי  להלן 

מלווים בנורת אזהרה.

פעולהסמל

מנחה את הנהג לסגור את כל הדלתות, מכסה 
המנוע והדלת האחורית המתרוממת.

מציין חריגה מהמהירות שנבחרה.

מחשב הדרך
את  הבאה  בדרך  לבחור  ניתן   ,)ON )מצב  פתוח  ההתנעה  כשמתג 

תפקוד המידע של מחשב הדרך:

עם  משתנים  הדרך  מחשב  צג  של  הפעולה  מצבי  הערה: 
תצורת הדגם.

בקרות בצד ימין של גלגל ההגה*

OK
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לחץ על מתגי שמאל/ימין בצד ימין של גלגל ההגה כדי להחליף 	 
את פרטי התצוגה של מחשב הדרך.

לחץ על המתג OK בצד ימין של גלגל ההגה כדי לאשר או לחץ 	 
עליו לחיצה ארוכה כדי לאפס.

לחץ על מקש מעלה/מטה בצד ימין של גלגל ההגה כדי לבצע 	 
כוונונים.

ידית בקרה בגלגל ההגה*

1

לחץ לחיצה קצרה על לחצן מחשב הדרך )1( בקצה ידית הבקרה 	 
בגלגל ההגה כדי להחליף את פרטי התצוגה של מחשב הדרך.

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן מחשב הדרך )1( בקצה ידית הבקרה 	 
בגלגל ההגה כדי לבחור או להפעיל את פרטי התצוגה של מחשב 

הדרך.

מחשב הדרך יכול לחשב ולהציג את המידע הבא:

נסיעה 1 1
זמן נסיעה 1 2
מהירות ממוצעת 1 3
תצרוכת דלק ממוצעת 1 4
נסיעה 2 5
זמן נסיעה 2 6
מהירות ממוצעת 2 7
תצרוכת דלק ממוצעת 2 8
טווח נסיעה עם כמות הדלק שנותרה 9

תצרוכת דלק רגעית 10
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נסיעה 1

האיפוס  מאז  או  הנוכחית  בנסיעה  נסע  שהרכב  המרחק  את  מציג 
מתג  סגירת  לאחר  אחת  שעה  אוטומטית  יאופס  זה  ערך  האחרון. 
ההתנעה. ניתן לאפס אותו גם ידנית על ידי לחיצה ארוכה על המתג 

OK בידית הימנית של גלגל ההגה או על לחצן מחשב הדרך.

 ,1 נסיעה  זמן   ,1 נסיעה  מבין  כלשהו  פריט  איפוס  הערה: 
גורם לאיפוס  מהירות ממוצעת 1, תצרוכת דלק ממוצעת 1 

שאר הפריטים.

זמן נסיעה 1

מציג את זמן הנסיעה של הנסיעה הנוכחית או מאז האיפוס האחרון. 
יאופס אוטומטית שעה אחת לאחר סגירת מתג ההתנעה.  זה  ערך 
ניתן לאפס אותו גם ידנית על ידי לחיצה ארוכה על המתג OK בידית 

הימנית של גלגל ההגה או על לחצן מחשב הדרך.

מהירות ממוצעת 1
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מציג את המהירות הממוצעת של הנסיעה הנוכחית או מאז האיפוס 
מתג  סגירת  לאחר  אחת  שעה  אוטומטית  יאופס  זה  ערך  האחרון. 
ההתנעה. ניתן לאפס אותו גם ידנית על ידי לחיצה ארוכה על המתג 

OK בידית הימנית של גלגל ההגה או על לחצן מחשב הדרך.

תצרוכת דלק ממוצעת 1

מציג את תצרוכת הדלק הממוצעת של הנסיעה הנוכחית או מאז 
האיפוס האחרון. ערך זה יאופס אוטומטית שעה אחת לאחר סגירת 
מתג ההתנעה. ניתן לאפס אותו גם ידנית על ידי לחיצה ארוכה על 
המתג OK בידית הימנית של גלגל ההגה או על לחצן מחשב הדרך.

הכביש,  מצב  הנהיגה,  בסגנון  תלויה  הדלק  תצרוכת  הערה: 
החשמליים  במכשירים  השימוש  הצמיגים,  לחץ  העומס, 

המובנים, רמות התחזוקה וכד׳.

נסיעה 2

ניתן  זה  מציג את המרחק שהרכב נסע מאז האיפוס האחרון. ערך 
לאיפוס על ידי לחיצה ארוכה על המתג OK בידית הימנית של גלגל 

ההגה או על לחצן מחשב הדרך.

זמן נסיעה 2

מציג את זמן הנסיעה מאז האיפוס האחרון. ערך זה ניתן לאיפוס על 
ידי לחיצה ארוכה על המתג OK בידית הימנית של גלגל ההגה או על 

לחצן מחשב הדרך.

מהירות ממוצעת 2

ניתן  זה  ערך  האחרון.  האיפוס  מאז  הממוצעת  המהירות  את  מציג 
לאיפוס על ידי לחיצה ארוכה על המתג OK בידית הימנית של גלגל 

ההגה או על לחצן מחשב הדרך.

תצרוכת דלק ממוצעת 2

מציג את תצרוכת הדלק הממוצעת מאז האיפוס האחרון. ערך זה 
ניתן לאיפוס על ידי לחיצה ארוכה על המתג OK בידית הימנית של 

גלגל ההגה או על לחצן מחשב הדרך.

הכביש,  מצב  הנהיגה,  בסגנון  תלויה  הדלק  תצרוכת  הערה: 
החשמליים  במכשירים  השימוש  הצמיגים,  לחץ  העומס, 

המובנים, רמות התחזוקה וכד׳.
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טווח נסיעה עם כמות הדלק שנותרה

תפקוד זה הוא אוטומטי ומציג את המרחק שניתן לנסוע לפני שמד 
הדלק מגיע לאפס. מרחק זה ישתנה עם תדלוק הרכב.

תצרוכת  סמך  על  מחושב  שנותרה  הדלק  כמות  עם  הנסיעה  טווח 
הדלק הנוכחית וכמות הדלק שנותרה במיכל.

תצרוכת דלק רגעית

הרכב  כאשר  נוסע.  כשהרכב  הנוכחית  הדלק  תצרוכת  את  מציג 
עומד או מהירותו נמוכה מאוד, תצרוכת הדלק הרגעית תוצג בצורת 
׳–.- ל׳/100 ק"מ׳. במצבים אחרים, תצרוכת הדלק הרגעית תחושב 

ותוצג באופן רגיל.
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הגדרות
במסך מחשב הדרך, לחץ על מתג שמאל/ימין בבקרות צד ימין של 
ידית  על  הדרך  מחשב  מתג  על  קצרה  לחיצה  לחץ  או  ההגה  גלגל 
הבקרה של גלגל ההגה כדי להגיע למסך ההגדרות של מחשב הדרך.

ימין  OK בבקרות צד  כדי להיכנס למצב ההגדרות, לחץ על המתג 
של גלגל ההגה או לחץ לחיצה ארוכה על מתג מחשב הדרך על ידית 

הבקרה של גלגל ההגה.

מוצעות אפשרויות ההגדרה הבאות:
כוונון עוצמת התאורה האחורית	 
כוונון אזעקת גבול מהירות	 
לחץ האוויר בצמיגים	 
מתג כיבוי מערכת בקרת היציבות/מערכת בקרת האחיזה	 
יציאה	 

כוונון עוצמת התאורה האחורית

OK בבקרות צד ימין של גלגל ההגה או  במסך זה, לחץ על המתג 
לחץ לחיצה ארוכה על מתג מחשב הדרך על ידית הבקרה של גלגל 
ההגה כדי לכוונן את עוצמת התאורה האחורית. את עוצמת התאורה 
האחורית ניתן לכוונן על ידי לחיצה על מתג מעלה/מטה בבקרות צד 
ימין של גלגל ההגה או על ידי לחיצה קצרה על מתג מחשב הדרך 
עוצמת  של  רמות  שלוש  קיימות  ההגה.  גלגל  של  הבקרה  ידית  על 

תאורה.

הצד/האחוריים  פנסי  כאשר  רק  זמינה  זו  אפשרות  הערה: 
מופעלים.
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כוונון אזעקת גבול מהירות

במסך זה, לחץ על המתג OK בבקרות צד ימין של גלגל ההגה או לחץ 
לחיצה ארוכה על מתג מחשב הדרך. גבול המהירות הנוכחי שנבחר 
יוצג ויהבהב. ניתן לכוונן גבול זה כלפי מעלה או כלפי מטה באמצעות 
מתגי מעלה/מטה בבקרות צד ימין של גלגל ההגה. הטווח האפשרי 
גבול  אזעקת  תפקוד  ׳OFF׳,  מוצג  אם  קמ״ש.   220 עד  מ-30  הוא 
המוגדרת  מהמהירות  חורגת  הרכב  מהירות  אם  מושבת.  המהירות 

מראש, ערך המהירות המוגדרת יהבהב, בליווי אזהרה קולית.

לחץ האוויר בצמיגים

OK בבקרות צד ימין של גלגל ההגה או  במסך זה, לחץ על המתג 
לחץ לחיצה ארוכה על מתג מחשב הדרך על ידית הבקרה של גלגל 
ההגה כדי להציג את לחץ האוויר בכל גלגל. השתמש במתגי שמאל/

ימין בבקרות גלגל ההגה או לחץ לחיצה קצרה על לחצן מחשב הדרך 
כדי לעבור בין הגלגלים.

מתג כיבוי מערכת בקרת היציבות/מערכת בקרת האחיזה
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כשהמנוע פועל, לחץ לחיצה קצרה על המתג OK בבקרות צד ימין 
של גלגל ההגה או לחץ לחיצה ארוכה על מתג מחשב הדרך במסך 
זה כדי להפעיל/לכבות את מערכת בקרת היציבות ומערכת בקרת 
האחיזה. כאשר המערכות כבויות, נורת האזהרה OFF של המערכת 

תדלוק.

יציאה

OK בבקרות צד ימין של גלגל ההגה או  במסך זה, לחץ על המתג 
לחץ לחיצה ארוכה על מתג מחשב הדרך כדי לצאת.
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נורות אזהרה וחיווי
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נורות אזהרה וחיווי נמצאות במד המהירות, מד סיבובי המנוע ומתחת למרכז המידע.
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מחוון אורות דרך – כחול

 מחוון זה דולק כאשר מופעל האור הגבוה של הפנסים 
הראשיים.

מחוון פנסי רוחב – ירוק

 מחוון זה דולק כאשר מופעלים פנסי הרוחב.

אם דלת הנהג נפתחת כאשר פנסי הרוחב דולקים, תישמע אזהרה 
קולית כדי להזכיר לנהג לכבות את האורות.

מחוון פנסי ערפל אחוריים – צהוב

 מחוון זה דולק כאשר מופעלים פנסי הערפל האחוריים.

מחוון פנסי ערפל קדמיים – ירוק

 מחוון זה דולק כאשר מופעלים פנסי הערפל הקדמיים.

נורת איתות פנייה – ירוק

ידי  על  מיוצגות  וימינה  שמאלה  הפנייה  איתותי  נורות   
חצי כיוון הממוקמים בראש לוח המחוונים. כאשר פנס איתות הפנייה 
גם היא. אם  נורת איתות הפנייה בצד המתאים מהבהבת  מהבהב, 
ביחד.  יהבהבו  הפנייה  איתותי  נורות  שתי  מופעלים,  המצוקה  פנסי 
אם אחת מנורות איתותי הפנייה מהבהבת מהר מאוד, הדבר מציין 

תקלה בפנס איתות הפנייה בצד המתאים.

הערה: תקלה בפנס איתות פנייה צדדי לא תשפיע על תדירות 
ההבהוב של איתות הפנייה המתאים.

נורת אזהרה של כרית אוויר – אדום

 כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON(, נורה זו נדלקת כדי 
לציין ביצוע בדיקה עצמית של המערכת ונכבית עם סיום הבדיקה. 
אם היא אינה נכבית או אם היא נדלקת במהלך נסיעה, הדבר מציין 
למרכז  בהקדם  פנה  הבטיחות.  בחגורת  או  האוויר  בכרית  תקלה 
שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך. אם יש תקלה בכרית האוויר 
או בחגורת הבטיחות, ייתכן שהרכיבים לא ייפרסו במקרה של תאונה.
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נורת אזהרה על חגורת בטיחות משוחררת – אדום

נדלקת  זו  נורה   ,)ON )מצב  פתוח  ההתנעה  כשמתג   
לציון בדיקה עצמית של המערכת והיא נכבית עם סיום הבדיקה. אם 
היא אינה נכבית, הדבר מציין כי חגורת הבטיחות של הנהג או הנוסע 

לידו לא נחגרה.

הנהג  של  בטיחות  וחגורת  קמ"ש   22 עוברת  הרכב  מהירות  כאשר 
או הנוסע הקדמי נשארת לא חגורה, נורה זו מהבהבת בליווי אזהרה 

קולית, ולאחר מכן נשארת דלוקה עד שהחגורה נחגרת.

מחוון בקרת שיוט – ירוק/צהוב*

 אם מעבירים את השיוט למצב ׳מוכן לפעולה׳, מערכת 
בקרת השיוט נכנסת למצב המתנה, והמחוון נדלק בצהוב.

כשמערכת בקרת השיוט פועלת, המחוון דולק בירוק, מה שמציין כי 
מערכת בקרת השיוט הופעלה.

אם התגלתה תקלה במערכת בקרת השיוט, המחוון יהבהב בצהוב, 
בליווי אזהרה קולית. פנה בהקדם למרכז שירות MG של היבואן או 

למוסך מוסמך.

נורת אזהרה על לחץ שמן נמוך – אדום

 כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON(, נורה זו נדלקת כדי 
לציין ביצוע בדיקה עצמית של המערכת ונכבית עם התנעת הרכב. 
בזמן  נדלקת  או  הותנע  שהרכב  לאחר  לדלוק  ממשיכה  הנורה  אם 
לגרום  שעלול  מצב  מאוד,  נמוך  השמן  לחץ  כי  מציין  הדבר  נסיעה, 
נזק חמור למנוע. עצור את הרכב ברגע שניתן לעשות זאת בצורה 
פנה  השמן.  מפלס  את  בדוק  המנוע.  את  מיד  ודומם  בטיחותית 

בהקדם למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

נורת חיווי על תקלה באלטרנטור – אדום

נדלקת  זו  נורה   ,)ON )מצב  פתוח  ההתנעה  כשמתג   
לציון בדיקה עצמית של המערכת והיא נכבית עם סיום הבדיקה. אם 
הנורה ממשיכה לדלוק לאחר שהרכב הותנע או נדלקת בזמן נסיעה, 

פנה בהקדם למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

זו תהבהב, בליווי אזהרה קולית. הפעל את  אם המצבר חלש, נורה 
המנוע כדי לטעון את המצבר.
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נורת מצב מערכת Stop&Start – ירוק*

נדלקת  זו  נורה   ,)ON )מצב  פתוח  ההתנעה  כשמתג   
הבדיקה.  סיום  עם  נכבית  והיא  המערכת  של  עצמית  בדיקה   לציון 
אם מערכת Stop&Start מופעלת, נורה זו דולקת כדי ליידע את הנהג 
 Stop&Start-ה מערכת  כאשר  המערכת.  ידי  על  מבוקר  שהמנוע 

אינה זמינה זמנית, הנורה מהבהבת שלוש פעמים ואז נכבית.

 – Stop&Start נורת אזהרה על תקלה במערכת
צהוב*

 כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON(, נורה זו נדלקת כדי 
לציין ביצוע בדיקה עצמית של המערכת ונכבית עם סיום הבדיקה. 
אם היא אינה נכבית או אם היא נדלקת במהלך נסיעה, הדבר מציין 
או  היבואן  של   MG שירות  למרכז  בהקדם  פנה  במערכת.  תקלה 

למוסך מוסמך.

)TPMS( מערכת לחץ האוויר בצמיגים 
נורת אזהרה – צהוב

נדלקת  זו  נורה   ,)ON )מצב  פתוח  ההתנעה  כשמתג   
לציון בדיקה עצמית של המערכת והיא נכבית עם סיום הבדיקה. אם 
היא אינה נכבית או אם היא נדלקת במהלך נסיעה, הדבר מציין לחץ 

נמוך בצמיגים, בדוק את לחץ הצמיגים.

הדבר  ברציפות,  דולקת  מה  זמן  ולאחר  תחילה  מהבהבת  היא  אם 
MG של היבואן  מציין תקלה במערכת. פנה בהקדם למרכז שירות 

או למוסך מוסמך.

 נורת אזהרה של מערכת בקרת היציבות/
בקרת האחיזה – צהוב

נדלקת  זו  נורה   ,)ON )מצב  פתוח  ההתנעה  כשמתג   
הבדיקה.  סיום  עם  נכבית  והיא  המערכת  של  עצמית  בדיקה  לציון 
אם היא אינה נכבית או אם היא נדלקת במהלך נסיעה, הדבר מציין 
או  היבואן  של   MG שירות  למרכז  בהקדם  פנה  במערכת.  תקלה 

למוסך מוסמך.

אם הנורה מהבהבת במהלך נסיעה, הדבר מציין כי המערכת פועלת 
כדי לסייע לנהג.
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נורת אזהרה על מערכת בקרת היציבות/בקרת 
 האחיזה כבויה

נורת אזהרה – צהוב

האחיזה  הדינמית/בקרת  היציבות  בקרת  מערכת  אם   OFF

מכובה ידנית, נורת אזהרה זו תדלוק.

נורת חיווי על תקלה במערכת ה-ABS )מערכת 
למניעת נעילת הגלגלים( – צהוב

נדלקת  זו  נורה   ,)ON )מצב  פתוח  ההתנעה  כשמתג   
ABS

לציון בדיקה עצמית של המערכת והיא נכבית עם סיום הבדיקה. אם 
או  היבואן  MG של  נכבית, פנה בהקדם למרכז שירות  אינה  הנורה 

למוסך מוסמך.

פעולת  נסיעה,  כדי  תוך   ABS-ה במערכת  תקלה  מתרחשת  אם 
בהקדם  פנה  זמינה.  תישאר  רגילה  בלימה  אך  תושהה,   ABS-ה

למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

נורת חיווי על תקלה במערכת הבלימה – אדום

 כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON(, נורה זו נדלקת כדי 
לציין ביצוע בדיקה עצמית של המערכת ונכבית עם סיום הבדיקה. 
אם היא אינה נכבית או אם היא נדלקת במהלך נסיעה, הדבר מציין 
תקלה במערכת הבלימה, למשל איבוד נוזל בלמים, תקלה בחלוקה 

האלקטרונית של כוח הבלימה או אי שחרור בלם החניה.

המנורה דולקת כאשר בלם החניה מופעל ונכבית כאשר הוא משוחרר 
עד הסוף. אם בלם החניה לא שוחרר, כאשר מהירות הרכב עולה על 

5 קמ"ש נורת אזהרה זו תהבהב, בליווי אזהרה קולית.

אם הנורה ממשיכה לדלוק לאחר שבלם החניה שוחרר, הדבר מציין 
תקלה במערכת הבלימה. פנה בהקדם למרכז שירות MG של היבואן 
או למוסך מוסמך. בדוק את מפלס נוזל הבלמים )עיין בסעיף ׳בדיקת 
אינה  הנורה  אם  ותחזוקה׳(.  ׳שירות  בפרק  והוספה׳  הבלמים  נוזל 
נכבית, עצור את הרכב ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטיחותית 

ופנה בהקדם למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.
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נורת חיווי על תקלה במנוע – צהוב

 נורת חיווי זו משמשת להצביע על כל תקלה במערכת 
כשמתג  המנוע.  ביצועי  על  משמעותית  המשפיעה  המנוע  ניהול 
ההתנעה פתוח )מצב ON(, נורה זו נדלקת לציון בדיקה עצמית של 

המערכת והיא נכבית עם סיום הבדיקה.

המנוע  ביצועי  על  להשפיע  שעשויה  תקלה  אם  תידלק  הנורה 
מתרחשת בזמן הנסיעה. פנה בהקדם למרכז שירות MG של היבואן 

או למוסך מוסמך.

נורת חיווי על תקלה בפליטות המנוע – צהוב

מנוע  מצב  כל  על  להצביע  משמשת  זו  חיווי  נורת   
שישפיע על ביצועי המנוע או על הפליטות שלו. כשמתג ההתנעה 
פתוח )מצב ON(, נורה זו נדלקת כדי לציין ביצוע בדיקה עצמית של 

המערכת ונכבית עם התנעת הרכב.

ועל הפליטות  ביצועי המנוע  היא תידלק אם תקלה המשפיעה על 
שלו מתרחשת במהלך נסיעה. פנה בהקדם למרכז שירות MG של 

היבואן או למוסך מוסמך.

נורת אזהרה על טמפרטורת נוזל קירור המנוע – 
אדום/כחול

 כאשר נורת האזהרה על טמפרטורת נוזל קירור המנוע 
דולקת בכחול, הדבר מציין כי טמפרטורת נוזל קירור המנוע נמוכה. 

נורה זו תכבה לאחר נסיעה רגילה במשך זמן מה.

דולקת  המנוע  קירור  נוזל  טמפרטורת  על  האזהרה  נורת  כאשר 
באדום, הדבר מציין כי טמפרטורת נוזל קירור המנוע גבוהה מדי.

נורת האזהרה  נוזל קירור המנוע ממשיכה לעלות,  אם טמפרטורת 
קולית.  אזהרה  בליווי  תהבהב,  המנוע  קירור  נוזל  טמפרטורת  על 
למנוע.  חמור  נזק  תגרום  המנוע  קירור  נוזל  של  גבוהה  טמפרטורה 
בצורה  זאת  לעשות  שניתן  ברגע  הרכב  את  עצור  זה,  במקרה 
של   MG שירות  למרכז  בהקדם  פנה  המנוע.  את  ודומם  בטיחותית 

היבואן או למוסך מוסמך.

דולקת  המנוע  קירור  נוזל  טמפרטורת  על  האזהרה  נורת  כאשר 
בכחול ומהבהבת, הדבר מציין כי לוח המחוונים אינו מקבל את אות 
 MG הטמפרטורה של נוזל קירור המנוע. פנה בהקדם למרכז שירות

של היבואן או למוסך מוסמך.
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 – )EPS( נורת אזהרה של היגוי הכוח האלקטרוני
אדום/צהוב

נדלקת  זו  נורה   ,)ON )מצב  פתוח  ההתנעה  כשמתג   
בדיקה  לאחר  ונכבית  לצהוב,  מתחלפת  מכן  לאחר  באדום,  תחילה 

עצמית של המערכת.

שאינה  כללית  תקלה  יש  האלקטרוני  הכוח  היגוי  במערכת  כאשר 
תלויה בזווית ההיגוי, הנורה דולקת בצהוב, בליווי אזהרה קולית. פנה 

בהקדם למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

קשורה  כללית  תקלה  יש  האלקטרוני  הכוח  היגוי  במערכת  כאשר 
פנה  קולית.  אזהרה  בליווי  באדום,  דולקת  הנורה  ההיגוי,  בזווית 

בהקדם למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

הנורה  חמורה,  תקלה  יש  האלקטרוני  הכוח  היגוי  במערכת  כאשר 
דולקת באדום ומהבהבת, בליווי אזהרה קולית. פנה בהקדם למרכז 

שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

נורת אזהרה על מערכת משבת המנוע – אדום

 כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON(, נורה זו נדלקת כדי 
לציין ביצוע בדיקה עצמית של המערכת ונכבית עם סיום הבדיקה.

כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON(, אם לא אותר מפתח תקף, נורה 
זו נדלקת באדום. השתמש במפתח הנכון.

שלט  במפתח  הסוללה  אם   ,)ON )מצב  פתוח  ההתנעה  כשמתג 
רחוק חלשה, נורה זו מהבהבת. החלף את הסוללה בהקדם האפשרי.

נורת אזהרה על מפלס דלק נמוך – צהוב

נורת  נמוך,  הדלק  במיכל  הנותר  הדלק  מפלס  כאשר   
אזהרה זו נדלקת בליווי אזהרה קולית. אם הדבר אפשרי, תדלק לפני 

שנורה זו נדלקת.

אזעקה  עם  מהבהבת  זו  נורה  לרדת,  ממשיך  הדלק  מפלס  כאשר 
קולית. כאשר מפלס הדלק עולה מעל לקו ההתרעה, הנורה נכבית. 
אם הנורה אינה נכבית, פנה בהקדם למרכז שירות MG של היבואן 

או למוסך מוסמך.

דלק  מפלס  עם  משובשת  או  תלולה  בדרך  בנסיעה  הערה: 
נמוך, נורת האזהרה עלולה להידלק.



1
מחוונים ובקרות

43

אורות ומתגים
מתג אורות ראשי

3

2

1

4

1 )AUTO( נורת מצב אוטומטי
הפעלת פנסי הצד / הפנסים האחוריים ותאורת המתגים 2
אורות מעבר 3
פנסים כבויים 4

)AUTO( נורת מצב אוטומטי
התאורה  מערכת  )אביזרים(,   ACC במצב  ההתנעה  כשמתג 
מערכת   .)1( מופעל  למצב  מחדל  כברירת  עוברת  האוטומטית 
פנסי  את  אוטומטי  באופן  ותכבה  תפעיל  האוטומטית   התאורה 
הצד / הפנסים האחוריים ותאורת המתגים בהתאם לעוצמת תאורת 

הסביבה.

כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON(, מערכת התאורה האוטומטית 
התאורה  מערכת   .)1( מופעל  למצב  מחדל  כברירת  עוברת 
האוטומטית תפעיל ותכבה באופן אוטומטי את פנסי הצד / הפנסים 
האחוריים, תאורת המתגים ואורות המעבר בהתאם לעוצמת תאורת 

הסביבה.

חיישן  של  ברכב  התקנה  ידי  על  מיושם  זה  תפקוד  הערה: 
המסוגל לנטר בזמן אמת את מצב תאורת הסביבה. החיישן 
מותקן במרכז חיפוי לוח המחוונים קרוב לשמשה. אל תסתיר 
הראשיים  לפנסים  לגרום  עלול  זה  כי  זה,  אזור  תכסה  ואל 

להידלק באופן אוטומטי כאשר הדבר אינו נחוץ.
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הפעלת פנסי הצד / הפנסים האחוריים ותאורת 
המתגים

פנסי  את  להפעיל  כדי   2 למצב  הראשי  האורות  מתג  את   העבר 
הצד / הפנסים האחוריים ותאורת המתגים. כשמתג ההתנעה סגור 
)מצב OFF(, אם מתג התאורה במצב 2 ודלת הנהג נפתחת, תישמע 
אזהרה קולית כדי להזהיר את הנהג, ופנסי הצד / הפנסים האחוריים 

יישארו דלוקים.

אורות מעבר
כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON(, סובב את מתג האורות הראשי 
/ הפנסים  למצב 3 כדי להפעיל את אורות המעבר ואת פנסי הצד 

האחוריים.

פנסים כבויים
כל  את  תכבה  זו  פעולה   .4 למצב  הראשי  האורות  מתג  את  סובב 

הפנסים. שחרור המתג יחזיר אותו למצב האוטומטי שלו.

תאורת ליווי
אל  ידית הפעלת התאורה  את  סגירת מתג ההתנעה, משוך  לאחר 
אורות  הליווי.  תאורת  תפקוד  את  תפעיל  זו  פעולה  ההגה.  גלגל 
הרכב.  לתצורת  בהתאם  יידלקו  האחוריים  הערפל  ופנסי  המעבר 
בדגמים מסוימים ניתן להגדיר את התפקוד בתפריט ׳נוחות ונוחיות׳ 

של ההגדרות ׳רכב׳ בצג המולטימדיה.

פנס אור יום
פנסי אור יום מופעלים באופן אוטומטי כאשר מתג ההתנעה פתוח 
ON(. כאשר פנסי הצד מופעלים, פנסי אור יום נכבים באופן  )מצב 

אוטומטי.

תאורת איתור הרכב
מתג  על  חוזרת  לחיצה  דקות,   2 במשך  נעול  היה  שהרכב  לאחר 
הנעילה בשלט הרחוק תפעיל את תפקוד איתור הרכב. תפקוד זה 
יזהה את הרכב באמצעות התרעה קולית וחזותית. לחיצה נוספת על 
מתג הנעילה תשהה את הפעולה. לחיצה על מתג שחרור הנעילה 
התפקוד  את  להגדיר  ניתן  מסוימים  בדגמים  הפעולה.  את  לבטל 

בתפריט ׳נוחות ונוחיות׳ של ההגדרות ׳רכב׳ בצג המולטימדיה.
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כוונון ידני של גובה אלומת הפנסים

מצב 0 הוא המצב ההתחלתי של מתג כוונון גובה הפנסים הראשיים. 
בהתאם  הבאה  הטבלה  לפי  לבצע  ניתן  האלומה  גובה  כוונון  את 

לעומס הרכב.

עומסמיקום

הנהג, או הנהג והנוסע הקדמי0

כל המושבים תפוסים ללא מטען.1

בצורה 2 המחולק  מטען  וקיים  תפוסים  המושבים  כל 
אחידה בתא המטען, או נהג עם מטען מלא.

בתא 3 אחידה  בצורה  מחולק  מטען  ועוד  לבדו  הנהג 
המטען.
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מתג פנסי הערפל
היא  כשהראות  רק  ערפל  בפנסי  להשתמש  יש 
טובה  הראות  אם   – מ׳   100 של  לטווח  מתחת 

מזאת, משתמשי הדרך האחרים יסתנוורו.

2

1

פנסי ערפל קדמיים*
סובב את  דולקים,  ופנסי הצד   )ON )מצב  כשמתג ההתנעה פתוח 
מתג פנסי הערפל למצב 1 כדי להפעיל את פנסי הערפל הקדמיים. 
המחוון דולק בלוח המחוונים כאשר מופעלים פנסי הערפל הקדמיים.

פנסי ערפל אחוריים
כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON( ופנסי הערפל הקדמיים דולקים, 
סובב את מתג פנסי הערפל למצב 2 כדי להפעיל את פנסי הערפל 
בלוח  דולק  המחוון   .1 למצב  שיחזור  כדי  אותו  ושחרר  האחוריים, 

המחוונים כאשר מופעלים פנסי הערפל האחוריים.
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ידית פנסי איתות פנייה / אורות דרך
הקפד לא לסנוור רכב הבא ממול כאשר אתה נוסע 

עם אורות דרך.

1

3

4

2

ידית פנסי איתות הפנייה
הידית  את  הזז   .)1( שמאלה  פנייה  לציין  כדי  מטה  הידית  את  הזז 
המתאימה  הירוקה  החיווי  נורת   .)2( ימינה  פנייה  לציין  כדי  מעלה 

בלוח המחוונים תהבהב כאשר פנסי איתות הפנייה פועלים.

)ייתכן שתנועות  יבטל את פעולת פנסי האיתות  סיבוב גלגל ההגה 
קטנות של גלגל ההגה לא יפעילו את הביטול העצמי(. כדי לציין שינוי 
יהבהבו  האיתות  פנסי  אותה.  ושחרר  הידית  את  קצרות  הזז  נתיב, 

שלוש פעמים וייכבו.

החלפה בין אור גבוה/נמוך של הפנסים הראשיים
כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON( ומתג האורות הראשי במצב 3, 
או שהתפקוד האוטומטי הפעיל את הפנסים, דחף את ידית )3( אל 
לוח המחוונים כדי להפעיל את האור הגבוה של הפנסים הראשיים. 
לאחר שנורת האור הגבוה בלוח המחוונים נדלקת, לחץ שוב על ידית 

)3( כדי להחליף לאור הנמוך של הפנסים הראשיים.

הבהוב אור גבוה
 )4( גלגל ההגה  כדי להבהב באורות הגבוהים, משוך את הידית אל 

ושחרר אותה.
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אורות מצוקה
לחץ על מתג אורות המצוקה  כדי להפעיל את אורות המצוקה. 
פנסי איתות פנייה ונורות איתותי הפנייה יהבהבו ביחד. לחץ שוב על 
המתג כדי לכבות את אורות המצוקה. כל פנסי איתות פנייה ונורות 
איתותי הפנייה יפסיקו להבהב. לפרטים נוספים ומיקום עיין בסעיף 

׳אורות מצוקה׳ בפרק ׳מידע על מצבי חירום׳.

מגבים ומתזים
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בקרות מגב השמשה הקדמית
המגבים והמתזים יפעלו רק כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON( או 
במצב ACC )אביזרים(. הפעל את הידית כדי לבחור במהירויות ניגוב 

שונות:
ניגוב לסירוגין )1(	 
ניגוב איטי )2(	 
ניגוב מהיר )3(	 
ניגוב יחיד )4(	 
כוונון תדירות הניגוב לסירוגין )5(	 
שטיפה/ניגוב מתוכנתים )6(	 

ניגוב לסירוגין
את  מעבירה   )1( לסירוגין  הניגוב  למצב  הידית  של  מעלה  דחיפה 
המגבים למצב של פעולה אוטומטית. סובב את המתג )5( כדי לכוונן 
את תדירות הניגוב לסירוגין. תדירות זו תשתנה גם עם מהירות הרכב. 
הניגוב  תדירות  הרכב.  במהירות  העלייה  עם  תעלה  הניגוב  תדירות 

תרד עם הירידה במהירות הרכב.

ניגוב איטי
למגבים  תגרום   )2( האיטי  הניגוב  למצב  הידית  של  מעלה  דחיפה 

לפעול לאט. הזז את הידית כדי לשנות את מהירות הניגוב.

ניגוב מהיר
למגבים  תגרום   )3( המהיר  הניגוב  למצב  הידית  של  מעלה  דחיפה 

לפעול מהר. הזז את הידית כדי לשנות את מהירות הניגוב.

ניגוב יחיד
לחיצה מטה של הידית )4( ושחרורה תפעיל ניגוב יחיד. אם ממשיכים 
להחזיק את הידית מטה, המגבים יפעלו במהירות גבוהה עד לשחרור 

הידית.

חשוב
הימנע מהפעלת המגבים על שמשה יבשה.	 
בתנאים של כפור או מזג אוויר חם מאוד, ודא כי להבי המגבים 	 

לא קפאו ולא נדבקו לשמשה.
כולל 	  והלהבים,  לזרועות  מסביב  קרח  או  שלג  סלק  בחורף, 

האזור המנוגב של השמשה.
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שטיפה/ניגוב מתוכנתים
משיכת הידית אל גלגל ההגה )6( מפעילה את מתזי השמשה. לאחר 

השהיה קצרה, המגבים יתחילו לפעול בשילוב עם המתזים.

שחרור  לאחר  ניגובים  שלושה  עוד  יבצעו  המגבים  הערה: 
הידית. לאחר מספר שניות יבוצע ניגוב נוסף כדי להסיר נוזל 

המתנקז אל תחתית המסך.

חשוב
)ייתכן  השמשה  שטיפת  תמיסת  את  פולטים  אינם  המתזים  אם 
הידית.  את  מיד  שחרר  החרירים(,  את  חוסמים  קרח  או  שלכלוך 
הדבר ימנע הפעלת המגבים והסכנה הקשורה של הגבלת הראות 

על ידי לכלוך שנמרח על השמשה שלא נשטפה.

בקרות מגב השמשה האחורית

4

ניגוב לסירוגין )1(	 
שטיפה וניגוב )2(	 
שטיפה וניגוב )3(	 
כוונון תדירות הניגוב לסירוגין )4(	 
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ההתנעה  כשמתג  רק  יפעלו  האחורית  השמשה  של  והמתז  המגב 
ניגוב  למצב  האחורי  המגב  מתג  את  סובב   .)ON )מצב  פתוח 
המגבים  רצופים  ניגובים  שלושה  לאחר  יופעל.  והמגב   ,)1( לסירוגין 
ניתן  ניגובים  בין  הזמן  משך  את  לסירוגין.  פעולה  למצב   ייכנסו 

להגדיל/להקטין באמצעות מתג כוונון תדירות הניגוב לסירוגין )4(.

סובב את מתג המגב האחורי למצב שטיפה וניגוב )2(. המגב והמתז 
במהירות.  מנגב  האחורי  כשהמגב  יופעלו,  האחורית  השמשה  של 
השמשה  מתז   .)1( לסירוגין  לניגוב  לחזור  לו  ותן  המתג  את  שחרר 
האחורית יפסיק לפעול והמגב ינגב לאט. שנה את מצב מתג הידית 

4 כדי לכוונן את מהירות הניגוב.

סובב את מתג המגב האחורי למצב שטיפה וניגוב )3( והחזק אותו. 
ותן  יופעלו. שחרר את המתג  והמתז של השמשה האחורית  המגב 
לו לחזור למצב OFF. מתז השמשה האחורית יפסיק לפעול והמגב 
ינגב שלוש פעמים. לאחר מספר שניות, המגב ינגב פעם נוספת כדי 

להסיר את נוזל המתז מהשמשה.

פעולות  הערה: כאשר הדלת האחורית המתרוממת פתוחה, 
המגב האחורי מושבתות.

הערה: כשמגבי השמשה מופעלים, אם ידית ההילוכים במצב 
R, המגב האחורי יופעל.

מערכת ההיגוי
כוונון מוט ההגה

כשהרכב  ההגה  מוט  זווית  את  לכוונן  תנסה  אל 
בתנועה. הדבר מסוכן ביותר.
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לכוונון זווית מוט ההגה בהתאם לתנוחת הנהיגה שלך:

שחרר את ידית הנעילה עד הסוף. 1
החזק את גלגל ההגה בשתי ידיים והטה את מוט ההגה מעלה  2

או מטה למצב הנוח ביותר.
הנעילה  3 ידית  את  משוך  נוחה,  נהיגה  תנוחת  שנבחרה  לאחר 

מעלה עד הסוף כדי לנעול את מוט ההגה במצב החדש שלו.

הגה כוח חשמלי
אם הגה הכוח החשמלי נכשל או אינו יכול לפעול, 
בבטיחות  יפגע  הדבר  מאוד.  כבד  יהיה  ההיגוי 

הנהיגה.

מערכת הגה הכוח החשמלי פועלת רק כשהמנוע פועל. המערכת 
פועלת באמצעות מנוע עם רמות סיוע המכווננות באופן אוטומטי על 

בסיס מהירות הרכב, מומנט גלגל ההגה וזווית גלגל ההגה.

חשוב
תביא  ארוכים  זמן  לפרקי  מלאה  בנעילה  ההגה  גלגל  החזקת 
להקטנה בהיגוי הכוח, מה שיגרום לתחושה של היגוי כבד במשך 

פרק זמן קצר.
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החלפת מצב פעולת ההיגוי*
מערכת הגה הכוח החשמלי מאפשרת שלושה מצבי היגוי שונים:

רגיל: מספק רמת סיוע מתונה של היגוי הכוח. 1
עירוני: מספק רמת סיוע גבוהה, עם תחושה של הגה קל. 2
דינמי: מספק רמת סיוע כוח נמוכה, עם תחושה של הגה כבד  3

יותר.
המשתמש יכול להחליף את מצב הפעולה של ההיגוי לפי רצונו. עיין 
בסעיף ׳נהיגה תחזוקה׳ תחת ׳הגדרות הרכב׳ בפרק ׳מערכת מיזוג 

אוויר ומולטימדיה׳.

)EPS( נורת אזהרה של הגה כוח חשמלי
ראה ׳נורות אזהרה וחיווי׳ בפרק ׳מחוונים ובקרות׳.

הצופר

להפעלת הצופר לחץ באזור מתג הצופר בגלגל ההגה )כפי שמצוין 
על ידי החץ(.

שים לב: מתג הצופר ומתג כרית האוויר של הנהג ממוקמים 
קרוב זה לזה בגלגל ההגה, והאיור למעלה מפרט את מיקום 
כדי  זה,  באזור  רק  לוחץ  אתה  כי  לוודא  עליך  הצופר.  מתג 

להימנע מניגוד אפשרי עם פעולת כרית האוויר.

חשוב
אל תלחץ בכוח ואל תכה על לוח הכיסוי בזמן שימוש בצופר, כדי 

למנוע תאונות.
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מראות אחוריות
מראות חיצוניות

מן  יותר  רחוקים  נראים  העצמים  החיצוניות  במראות  הערה: 
המרחק שלהם במציאות.

כוונון חשמלי של זגוגיות המראות החיצוניות

כשמתג ההתנעה במצב ACC או START/RUN/ON, סובב את 	 
הכפתור כדי לבחור במראה החיצונית השמאלית )L( או הימנית 

.)R(
הזז את המתג לכוונון זווית הזגוגית של המראה החיצונית.	 
סובב את הכפתור למצב האמצעי כדי לסיים את הכוונון ולמנוע 	 

שינוי אקראי בזווית הזגוגית של המראה החיצונית.

מראות חיצוניות מחוממות
ערפל  או  כפור  לסלק  כדי  חיצונית  מראה  בכל  שולב  חימום  גוף 
האחורית   השמשה  חימום  כאשר  פועל  החימום  גוף  מהמראה. 

מופעל.

והמראות  האחורית  השמשה  של  החימום  תפקוד  הערה: 
החיצוניות זמין רק כשהמנוע פועל.

קיפול המראות החיצוניות
או  למנוע התנגשות  כדי  ידנית  לקפל  ניתן  החיצוניות  את המראות 

להקל על המעבר דרך מקום צר.
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חשוב
מראות הצד מופעלות בעזרת המתג, וכוונון המראה בכוח היד 	 

עלול לגרום תקלה ברכיבים הקשורים למראה.
ולכן 	  חשמליים,  מנועים  באמצעות  מופעלות  הצד  מראות 

שטיפת הרכב בסילוני מים בלחץ גבוה עלולה לגרום לתקלה 
במערכת החשמלית של מראות הצד.

מראה פנימית
ביותר  הטוב  הראייה  שדה  להשגת  הפנימית  המראה  גוף  את  כוונן 
האפשרי. תפקוד מניעת הסנוור של המראה הפנימית עוזר להקטין 
מאחוריך  רכב  כלי  של  הראשיים  הפנסים  של  המסנוור  האור  את 

בלילה.

מראה פנימית עם מניעת סנוור ידנית

הזווית  את  לשנות  כדי  הפנימית  המראה  שבבסיס  הידית  את  הזז 
ידי  על  מבוצעת  הרגילה  לראות  החזרה  סנוור.  בכך  ולמנוע  שלה 

משיכת הידית חזרה.

של  הסנוור  מניעת  במצב  שימוש  מסוימות  בנסיבות  הערה: 
המראה הפנימית עלול לבלבל את הנהג לגבי המיקום המדויק 

של כלי הרכב מאחוריו.
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סוככי שמש
רק  להשתמש  יש  הנהג  בצד  האיפור  במראת 

כשהרכב עומד.

בדגמים  לידו.  והנוסע  הנהג  לפני  בגג  מותקנים   )1( השמש  סוככי 
מסוימים קיימת מראת איפור )2(, בהתאם לתצורת הרכב. בדגמים 
כדי  המכסה  את  והחלק  השמש  סוכך  את  הורד  איפור,  מראת  עם 

להשתמש במראה.

2 1

חלונות
מתג חלון חשמלי

1
2
3
4
5

מתג חלון קדמי שמאלי 1
מתג חלון קדמי ימני 2
מתג חלון אחורי שמאלי 3
מתג חלון אחורי ימני 4
מתג השבתת השמשה האחורית 5
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תפעול החלונות
דאג להרחיק ילדים בזמן סגירה או פתיחה של חלון.

לחץ על המתג )1–4( כדי לפתוח את החלון, משוך את המתג כדי 
לסגור את החלון. תנועת החלון תיפסק עם שחרור המתג )אלא אם 

הופעל התפקוד 'לחיצה בודדת'(.

הערה: את חלונות הנוסעים קדימה ואחורה ניתן גם להפעיל 
דלת.  בכל  המותקנים  חלון,  לכל  ייחודיים  חלון  מתגי  ידי  על 
מתגי החלונות האחוריים לא יפעלו אם הופעל מתג השבתת 

החלונות האחוריים )5( בדלת הנהג.

ההתנעה  כשמתג  החשמלי  החלון  את  להפעיל  ניתן  הערה: 
במצב ACC או במצב START/RUN/ON )החזק את הדלת 

סגורה בזמן הפעלת החלון(.

מתג השבתת חלונות הנוסעים האחוריים
לחץ על מתג )5( כדי להשבית את מתגי חלונות הנוסעים האחוריים, 

ולחץ שוב כדי לחדש את פעולתם.

הערה: מומלץ להשבית את מתגי חלונות הנוסעים האחוריים 
כאשר מסיעים ילדים.

פתיחה בלחיצה בודדת
למתג הבקרה של החלון הקדמי השמאלי )1( יש שני מצבי הורדה. 
את  אוטומטי.  באופן  ייפתח  והחלון  השני  למצב  המתג  את  לחץ 
תנועת החלון ניתן לעצור במצב הרצוי בכל זמן על ידי משיכה קצרה 

של המתג המתאים בזמן הירידה.

סגירה בלחיצה בודדת ומניעת היתפסות
למתג החלון הקדמי השמאלי )1( יש שני מצבי עלייה ומנגנון פתיחה 
בלחיצה בודדת. הרם את מתג )1( למצב השני, והחלון ייסגר באופן 
הפעלה  ידי  על  רגע  בכל  לעצור  ניתן  החלון  תנועת  את  אוטומטי. 

נוספת של המתג.

מכשול,  מתגלה  כאשר  בטיחותי.  תפקוד  הוא  היתפסות  מניעת 
תנועת החלון מעלה נעצרת. במקרה זה, החלון ינוע מטה עד הסוף 

כדי שיהיה ניתן להסיר את המכשול.

תוך  ברצף  והורדה  העלאה  פעולות  מספר  תבצע  אל  הערה: 
התרמית  ההגנה  מצב  את  להפעיל  עלול  הדבר  כי  קצר,  זמן 
החלון.  של  ומטה  מעלה  התנועה  של  זמני  לנטרול  שתגרום 
במצב כזה, בחלונות חשמליים רגילים, המתן רגע ולאחר מכן 
של  התפקודים  עם  הנהג  של  חשמלי  בחלון  להפעיל.  המשך 
שניות   30 המתן  היתפסות,  ומניעת  בודדת  בלחיצה  סגירה 
שניות   30 והמתן  החשמלי,  החלון  של  והורדה  העלאה  לפני 
זה  זמן  במשך  ההרמה התקרר.  להבטיח שמנוע  כדי  נוספות 

אסור לנתק את הכבל השלילי )–( של המצבר.
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והורדה של החלון,  הערה: אם המצבר מנותק במהלך הרמה 
ומניעת  בודדת  בלחיצה  סגירה  של  הפעולה  שמצב  ייתכן 
עד  החלון  את  הרם  כזה  במקרה  לתפקד.  יפסיק  היתפסות 
למעלה על ידי הרמות רציפות קצרות של המתג. מצב הפעולה 
ידי  ומניעת היתפסות יתחדש על  של סגירה בלחיצה בודדת 

הרמת המתג ל-5 שניות בערך.

חלון גג נפתח*
הוראות

אל תאפשר לנוסע להוציא חלק כלשהו מגופו מחוץ 
לחלון הגג הנפתח בזמן נסיעה, כדי למנוע פציעות 

הנגרמות על ידי עצמים עפים או ענפי עצים.

אל תפתח את חלון הגג הנפתח בימים גשומים.	 
כשמהירות הרכב עולה על 120 קמ"ש, עדיף שלא לפתוח את 	 

חלון הגג הנפתח.
שמשות 	  על  המים  ניקוז  לאחר  רק  הנפתח  הגג  חלון  את  פתח 

הזכוכית של חלון הגג הנפתח, אחרת יישארו עליו טיפות מים.
נקה את השמשות ופסי האיטום בחומר ניקוי כמו כוהל.	 
מתג 	  את  בזמן  שחרר  הנפתח,  הגג  חלון  הפעלת  סיום  עם 

ההפעלה שלו. אחרת תיתכן תקלה.
אותו 	  נקה  הנפתח,  הגג  חלון  של  תקינה  פעולה  להבטיח  כדי 

MG של היבואן או  לעתים קרובות ודאג שיטופל במרכז שירות 
במוסך מוסמך כנדרש.
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תפעול חלון הגג הנפתח

להבטיח  עליך  הנפתח,  הגג  חלון  הפעלת  בזמן 
תניח  אל  הילדים;  ובמיוחד  הנוסעים,  בטיחות  את 
הגג  חלון  של  התנועה  בנתיב  ופריטים  איברים 

הנפתח, כדי למנוע פציעה כתוצאה מהיתפסות.

במקרה של מצבר חלש, תפקודי מניעת ההיתפסות 
של חלון הגג הנפתח ווילון ההצללה לא יפעלו.

 ACC את חלון הגג הנפתח ניתן להפעיל כאשר מתג ההתנעה במצב
.START/RUN/ON או

שמשה   – זכוכית  שמשות  משתי  מורכב  הנפתח  הגג  חלון  מכלול 
אחורית  ושמשה  הטיה  או  החלקה  ידי  על  לפתוח  שניתן  קדמית 
קבועה שאינה ניתנת לפתיחה – ומווילון הצללה שניתן לפתוח על 

ידי החלקה. את שיטות הפתיחה ניתן לזהות לפי סמלי המתג.
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תפעול שמשת חלון הגג הנפתח
פתיחת השמשה על ידי הטיה

סגור את שמשת חלון הגג הנפתח, ופתח את הגג למצב המרבי על 
ידי לחיצה קצרה על החלק האחורי של המתג בכיוון המצוין על ידי 

החץ. לחץ שוב על המתג כדי לעצור את התהליך.

סגירת השמשה על ידי הטיה

משוך מטה את חלקו האחורי של המתג כדי לסגור אוטומטית את 
חלון הגג הנפתח בכיוון המצוין על ידי החץ. הפעל שוב קצרות את 

המתג כדי לעצור את התהליך.

ידנית של חלון הגג הנפתח, משוך מטה את חלקו האחורי  לסגירה 
הגג  שחלון  עד  אותו  והחזק  החץ  ידי  על  המצוין  בכיוון  המתג  של 

הנפתח מגיע למצב הרצוי.

פתיחת השמשה על ידי החלקה

 סובב את המתג עד הסוף עם כיוון השעון והחזק אותו 
סיבוב  לגמרי.  פתוח  למצב  תחליק  הנפתח  הגג  חלון  ששמשת  עד 
המתג לאחד ממצבי הביניים מביא לעצירת השמשה במקום הרצוי.

סגירת השמשה על ידי החלקה

 סובב את המתג עד הסוף נגד כיוון השעון והחזק אותו 
סיבוב  לגמרי.  סגור  למצב  תחליק  הנפתח  הגג  חלון  ששמשת  עד 
המתג לאחד ממצבי הביניים מביא לעצירת השמשה במקום הרצוי.
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תפעול וילון ההצללה של חלון הגג הנפתח
פתיחת וילון ההצללה.

 לחץ לחיצה קצרה על המתג כדי לפתוח באופן אוטומטי 
את וילון ההצללה, ולחץ אותו שוב כדי לעצור את התהליך.

לפתיחה ידנית של וילון ההצללה, לחץ והחזק את המתג עד שווילון 
ההצללה מגיע למקום הרצוי, ואז שחרר אותו.

סגירת וילון ההצללה

 לחץ לחיצה קצרה על המתג כדי לסגור באופן אוטומטי 
את וילון ההצללה, ולחץ אותו שוב כדי לעצור את התהליך.

לסגירה ידנית של וילון ההצללה, לחץ והחזק את המתג עד שווילון 
ההצללה מגיע למקום הרצוי, ואז שחרר אותו.

הערה: אם אתה מחנה את הרכב לפרק זמן ממושך, מומלץ 
וילון ההצללה. אם הדבר אפשרי, החנה את הרכב  לסגור את 
הרכב  בתוך  הטמפרטורה  עליית  למנוע  כדי  מקורה  בחניון 

כתוצאה מחשיפה ממושכת שתגרום נזק לפנים הרכב.

תפקוד מניעת היתפסות
כאשר הסגירה מבוצעת על ידי החלקה אוטומטית, שמשת חלון הגג 
וייפתחו באופן אוטומטי  יעצרו את תנועתם  ווילון ההצללה  הנפתח 

לאחר היתקלות במכשול, כדי לאפשר הסרת המכשול.

סגירה בכוח של השמשה )ללא תפקוד מניעת ההיתפסות(

סגור בכוח את שמשת חלון הגג הנפתח שנפתחה מחדש כתוצאה 
מהפעלת תפקוד מניעת ההיתפסות: משוך מטה את חלקו האחורי 
של מתג השמשה תוך 5 שניות והחזק אותו עד שהשמשה תיסגר 
לגמרי. שים לב שתפקוד מניעת ההיתפסות אינו פעיל במהלך סגירה 

זו.

סגירה בכוח של וילון ההצללה )ללא תפקוד מניעת ההיתפסות(

מהפעלת  כתוצאה  מחדש  שנפתח  ההצללה  וילון  את  בכוח  סגור 
וילון הצללה  תפקוד מניעת ההיתפסות: לחץ על מתג הסגירה של 
תוך 5 שניות והחזק אותו עד שווילון ההצללה ייסגר עד הסוף. שים 

לב שתפקוד מניעת ההיתפסות אינו פעיל במהלך סגירה זו.

הגג  חלון  שמשת  של  ההיתפסות  מניעת  תפקוד  הערה: 
הנפתח פועל רק כשהסגירה היא על ידי החלקה.
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אתחול חלון הגג הנפתח
במקרה של ניתוק הספקת החשמל בזמן ששמשת חלון הגג הנפתח 
או וילון ההצללה בתנועה, צריך לבצע אתחול לאחר חידוש הספקת 

החשמל.

אתחול שמשת הזכוכית: סגור את השמשה, משוך מטה את חלקו 
האחורי של מתג השמשה והחזק אותו במשך 10 שניות. השמשה 
תיפתח באופן אוטומטי על ידי החלקה כל זמן שמושכים את המתג 

ולאחר מכן תיסגר באופן אוטומטי.

אתחול וילון ההצללה: סגור את וילון ההצללה, לחץ על מתג הסגירה 
של וילון ההצללה והחזק אותו במשך 10 שניות. וילון ההצללה ייפתח 
ולאחר  ידי החלקה כל זמן שלוחצים על המתג  באופן אוטומטי על 

מכן ייסגר באופן אוטומטי.

תאורה פנימית
תאורה פנימית

12 2

המתאימה,  המנורה  את  להדליק  כדי   )2( מהמתגים  אחד  על  לחץ 
ולחץ שוב עליו כדי לכבות אותה.
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הפעלה אוטומטית
ההפעלה  את  להפעיל  כדי   )1( הפנימיות  המנורות  לחצן  על  לחץ 

האוטומטית, ולחץ שוב כדי להפסיק אותה.

שמתקיימים  זמן  כל  אוטומטי  באופן  יידלקו  הפנימיות  המנורות 
התנאים הבאים:

נעילת הרכב משוחררת.	 
דלת אחת כלשהי או הדלת האחורית המתרוממת פתוחה.	 
 	 30 תוך  אחת  פעם  הופעלו  הרוחב  ופנסי  סגור,  ההתנעה  מתג 

שניות לפני סגירת מתג ההתנעה.

הערה: אם דלת או הדלת האחורית המתרוממת פתוחה במשך 
למעלה מ-15 דקות, המנורה הפנימית הקדמית תכבה באופן 

אוטומטי כדי למנוע התרוקנות המצבר.

שקע אביזרים 12 וולט
השקע  לתוך  מוכנס  האביזרים  שקע  פקק  כי  ודא 
או  ששאריות  תבטיח  כך  בשימוש.  אינו  כשהוא 
שתמנע  חדירה  לשקע,  יחדרו  לא  זרים  עצמים 

שימוש בו או תגרום לקצר.

וולט,   12 הוא  האביזרים  שקע  של  הנקוב  המתח 
תחבר  אל  ואט.   120 הוא  שלו  המרבי  וההספק 

מכשיר חשמלי החורג מערכים נקובים אלה.

 USB-שימוש ממושך בשקע האביזרים ובשקע ה
מוקדמת  להתרוקנות  יגרום  מדומם  המנוע  כאשר 

של המצבר.

ידית  מול  המרכזית  בקונסולה  ממוקם  וולט   12 האביזרים  שקע 
כאשר  החסימה,  תקע  הסרת  לאחר  בו,  להשתמש  ניתן  ההילוכים. 

.ON/RUN/START או ACC מתג ההתנעה במצב
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בשקע  ו-2(.   1(  USB שקעי  שני  מותקנים  האביזרים  לשקע  מימין 
USB )1( ניתן להשתמש כספק כוח 5 וולט או כחיבור נתונים. בדגמים 
ויכול לשמש רק  USB )2( אינו יכול להעביר נתונים  מסוימים, שקע 

כספק כוח 5 וולט.

הערה: הרכב אינו מצויד במצית. אם נחוץ, פנה למרכז שירות 
MG של היבואן או למוסך מוסמך.

התקני אחסון
הוראות

אחסון 	  התקני  בתנועה.  כשהרכב  האחסון  התקני  כל  את  סגור 
פתאומי,  זינוק  של  במקרה  לפציעה  לגרום  עלולים  פתוחים 

בלימת חירום או תאונה.
אל תניח חומרים דליקים כמו נוזלים או מציתים בהתקן אחסון 	 

כלשהו. בתנאים של חום, התחממות פנים הרכב עלולה להצית 
חומרים דליקים ולהביא לשריפה.
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תא כפפות

לפתיחת תא הכפפות, משוך את הידית במכסה התא )כפי שמצוין 
על ידי החץ(.

תא  כי  ודא  הכפפות.  תא  את  לסגור  כדי  קדימה  המכסה  את  דחף 
הכפפות סגור היטב כשהרכב בתנועה.

תא לכרטיסים

ממוקם בלוח החיפוי התחתון של לוח המחוונים בצד הנהג.
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תא אחסון קטן

הרם את משענת הזרוע )כפי שמסומן על ידי החץ( כדי לפתוח את 
מכסה התא. הורד את המשענת כדי לסגור את תא האחסון הקטן.

תא למשקפיים*

רק  לפתוח  מותר  משקפיים  לאחסון  התא  את 
כשהרכב עומד.

תא המשקפיים הוא חלק מהמארז הפנימי הקדמי. לפתיחה, לחץ 
על הלוח )כפי שמצוין על ידי החץ( והנח את המשקפיים בתא. לחץ 

לסגירה, סגור תמיד את תא המשקפיים כאשר הוא אינו בשימוש.

הערה: לא כל הסוגים/מותגים של משקפיים ייכנסו לתא.
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שטח העמסה

הם  האחורי.  החפצים  מדף  על  פריטים  תניח  אל 
תאונה,  של  במקרה  לפציעה  ולגרום  לזוז  עלולים 

בלימת חירום או האצה חזקה.

1

2

המתרוממת  האחורית  לדלת  מחובר  האחורי  החפצים  מדף 
באמצעות רצועות וווים. המדף מתרומם באופן אוטומטי כשפותחים 

את הדלת האחורית.

מאוחסנים  הכלים  וערכת  נקר  לתיקון  הערכה   / החלופי  הגלגל 
התקן  השטיח.  את  הרם  לגישה,   – ההעמסה  שטח  לשטיח  מתחת 

תמיד חזרה את השטיח לאחר שימוש.

זיז  בעזרת  לכוונון  ניתן  ההעמסה  שטח  של  השטיח  גובה  בנוסף, 
השטיח )איור 1, 2(.



מחוונים ובקרות

68

מחזיק ספלים
אל תחזיק משקאות חמים במחזיק הספלים בזמן 

נסיעה. גלישה יכולה לגרום לפציעה או נזק.

של  הקדמי  בקצה  ממוקם  המרכזית  בקונסולה  הספלים  מחזיק 
מכלול משענת הזרוע של הקונסולה המרכזית.

מוטות גגון*
לחרוג  הגגון  מוטות  שעל  למטען  לאפשר  אסור 
מהעומס המרבי המותר. הדבר עלול להביא לפציעה 

או לנזק לרכב.

עלולים  כיאות  נקשרו  שלא  או  חופשיים  מטענים 
לפציעה  או  לתאונה  ולגרום  הגגון  ממוטות  ליפול 

של אנשים.

כאשר פריטים כבדים או גדולים מובלים על מוטות 
הגגון, הדבר יכול להביא לשינויים במאפייני ההיגוי, 
התפעול והבלימה. הימנע מתמרונים חדים, בלימה 

חזקה והאצה מוגזמת.

שים לב לנקודות הבאות בזמן שימוש במוטות הגגון:

הדק מטענים בקדמת מוטות הגגון עד כמה שאפשר, פזר את 	 
המטענים באופן אחיד.

על 	  מטענים  כשיש  אוטומטיים  שטיפה  במתקני  תשתמש  אל 
מוטות הגגון.

הכולל 	  הגובה  את  משנה  הגגון  מוטות  על  מטענים  העמסת 
וחניונים  בכניסה למנהרות  נאות  קיים מרווח  כי  ודא  של הרכב. 

מקורים.
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ודא כי המטענים שעל מוטות הגגון אינם מפריעים להפעלת חלון 	 
הגג הנפתח, לאנטנת הגג או לפתיחת הדלת האחורית.

בהתאם 	  פעל  מטען,  נשיאת  ציוד  של  הורדה  או  התקנה  בזמן 
להוראות שסופקו על ידי יצרן ציוד נשיאת המטען.

עומס מרבי מותר על הגג
העומס המרבי המותר על הגג הוא 75 ק"ג, כולל משקל מטעני הגג 

ומשקל הציוד המאפשר את נשיאתם.

ודא כי אתה מודע למשקל המטענים ושקול אותם אם נדרש. אסור 
לחרוג מהעומס המרבי המותר על הגג.

בדיקה תקופתית
וההידוקים.  הברגים  מחברי  מצב  את  תמיד  בדוק  שימוש,  לפני 
הברגים  מחברי  את  קרובות  לעתים  בדוק  הבטיחות,  משיקולי 

וההידוקים.
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אוורור

3 3

2 2
55

1
1

4 4

פתחי אוורור צדדיים 1
פתחי אוורור לשמשה הקדמית 2
פתחי אוורור מרכזיים 3
פתחי אוורור לרגליים במושבים  4

הקדמיים
פתחי אוורור לחלונות הצד הקדמיים 5
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או  קריר  אוויר  מספקת  האוויר  ומיזוג  האוורור  החימום,  מערכת 
מחומם לחלל הפנימי של הרכב, דרך שבכת כניסת האוויר שבקדמת 

השמשה הקדמית.

שמור תמיד את שבכת כניסת האוויר נקייה מכל הפרעה, כגון עלים, 
שלג או קרח.

מסנן תא הנוסעים
נקי  הרכב  של  הפנימי  החלל  בשמירת  מסייע  הנוסעים  תא  מסנן 

מאבקנים ומאבק.

פתחי אוורור

כוונון פתחי האוורור המרכזיים

וימינה  האוורור,  פתח  לסגירת  הסוף  עד  שמאלה  המתג  את  הזז 
ומטה,  מעלה  האוורור  פתח  שבמרכז  המתג  את  הזז  לפתיחתו. 

שמאלה וימינה כדי לכוונן את כיוון חלוקת האוויר.
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כוונון פתחי האוורור הצדדיים

סובב את מתג גלגל האגודל שמאלה כדי לסגור את פתחי האוורור 
פתח  שבמרכז  המתג  את  הזז  אותם.  לפתוח  כדי  וימינה  הצדדיים 
חלוקת  כיוון  את  לכוונן  כדי  וימינה  שמאלה  ומטה,  מעלה  האוורור 

האוויר.
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בקרת אקלים*
לוח בקרה

TEMP

AC

1 2 3 4 5

78910

6

כפתור בקרת הטמפרטורה / לחצן הפעלה/כיבוי של המערכת 1
מתג הפשרת אדים מהשמשה הקדמית 2
מתג הפעלה/כיבוי של מיזוג אוויר 3
מתג סחרור אוויר 4
מתג הפשרת אדים מהשמשה האחורית 5
בקרת מהירות המפוח 6
לעבר הרגליים והשמשה 7
לעבר הרגליים 8
לעבר הפנים והרגליים 9

לעבר הפנים 10

הפעלה/כיבוי של המערכת

 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי של המערכת בלוח הבקרה 
כדי להפעיל את המערכת. כל התפקודים חוזרים לפעול במצב שהיו 

לפני ההדממה. לחץ שוב כדי לכבות.

בקרת מהירות המפוח
להגדיל/ כדי  השעון  כיוון  עם/נגד  המפוח  מהירות  בקרת  את  סובב 

להקטין את נפח האוויר.

בקרת טמפרטורה
כדי להעלות  כיוון השעון  סובב את כפתור בקרת הטמפרטורה עם 
להוריד  כדי  השעון  כיוון  נגד  או  הרכב  בתוך  האוויר  טמפרטורת  את 

אותה.

הפעלה/כיבוי של מיזוג אוויר

 לחץ להפעלה; נורית LED במתג תדלוק, מה שמציין כי 
תפקוד קירור האוויר מופעל. לחץ שוב כדי לכבות.
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הערה:

מיזוג האוויר פועל רק כשהמנוע פועל.  1

תפקוד החימום עדיין זמין כאשר קירור האוויר מכובה.  2

כמות קטנה של מים עלולה להישאר במזגן לאחר שימוש,   3
בעיה,  מהווה  הדבר  אם  מיוחד.  לריח  לגרום  שעלול  מה 
ולהפעיל את המפוח  מומלץ לכבות את תפקוד הקירור 

במשך זמן מה עם המנוע פועל לפני הדממה.

חלוקת האוויר
לפי  האוויר  הזרמת  מצב  את  ובחר  האוויר,  חלוקת  מתג  על  לחץ 

הנדרש.

אל  האוויר  את  מכוון  הפנים;  לאזור  האוויר  להזרמת   
פתחי האוורור הצדדיים והמרכזיים.

את  מכוון  והרגליים;  הפנים  לאזור  האוויר  להזרמת   
האוויר אל פתחי האוורור של חלל הרגליים, הצדדיים והמרכזיים.

אל  האוויר  את  מכוון  הרגליים;  לאזור  האוויר  להזרמת   
פתחי האוורור חלל הרגליים.

הערה: במצב פעולה זה רק כמות אוויר קטנה מכוונת לפתחי 
האוורור הצדיים.

את  מכוון  והשמשה;  הרגליים  לאזור  האוויר  להזרמת   
האוויר אל פתחי האוורור של השמשה וחלל הרגליים.

הערה: במצב פעולה זה רק כמות אוויר קטנה מכוונת לפתחי 
האוורור הצדיים.

הפשרת אדים מהשמשה הקדמית

הבקרה,  בלוח  אדים  הפשרה/הסרת  המתג  על  לחץ   
והמחוון יאיר. המערכת תכוון את עצמה באופן אוטומטי לטמפרטורה 
ומהירות מנוע מפוח מוגדרים מראש כדי לנקות ביעילות את חלונות 

הצד והשמשה.

לחץ שוב כדי לכבות. המחוון נכבה, והמערכת חוזרת למצבה הקודם.
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בזמן שהפשרה/הסרת אדים נבחרה, הפעל את מתג ההפעלה/כיבוי 
כדי להפעיל/לכבות את המדחס. הפעל את מתג  מיזוג האוויר  של 
סחרור האוויר כדי לעבור בין תנועת אוויר פנימית וחיצונית. הפעלת 
תפקודים אלה אינה משפיעה על תפקוד ההפשרה/הסרת אדים, אך 
הפעלת מצב אחר של חלוקת אוויר תגרום ליציאה ממצב הפשרה/

הסרת אדים.

הפשרת אדים מהשמשה האחורית
האחורית  השמשה  של  הפנימי  בצד  החימום  גופי 
הצד  את  תגרד  ואל  תקרצף  אל  מאוד.  פגיעים 
גופי  הפנימי של הזכוכית. אל תדביק מדבקות על 

החימום.

 לחץ להפעלה; נורת LED במתג תדלוק, מה שמציין כי 
LED נכבית כאשר חימום  נורת  חימום השמשה האחורית מופעל. 
השמשה האחורית מכובה. חימום השמשה האחורית מכובה באופן 
אוטומטי כעבור 15 דקות. אם חימום השמשה האחורית מופעל שוב 

תוך 5 דקות מכיבויו, הוא יכבה באופן אוטומטי כעבור 8 דקות.

הערה: חימום השמשה האחורית יפעל רק כשהמנוע פועל.

סחרור אוויר

 לחץ להפעלה, נורת LED במתג נדלקת, האוויר בתוך 
הרכב מסוחרר וכניסת האוויר נסגרת, מה שמונע כניסת עשן תנועה.

כשהמנוע דומם, מדף הבקרה של סחרור אוויר נשאר במצבו הנוכחי.

הערה: מצב הפעולה של סחרור אוויר מופעל באופן אוטומטי 
כאשר נבחר הילוך אחורי.

הערה: השארת המערכת במצב פעולה של סחרור אוויר יכולה 
את  כבה  כזה,  במקרה  השמשה.  על  אדים  להיווצרות  לגרום 

הסחרור והפעל את הבקרות להסרת אדים מרבית.
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מערכת המולטימדיה
מידע בטיחותי חשוב

מערכת 	  את  בעצמך  לשנות  או  לתקן  להתאים,  תנסה  אל 
גבוה  מתח  תחת  רכיבים  מכיל  שהמכשיר  מכיוון  המולטימדיה, 
שעלולים לגרום להלם חשמלי. לביקורת פנימית, כוונון או תיקון, 

פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.
מנע מגע של מערכת המולטימדיה עם נוזלים. אם נוזל או עצם 	 

זר חודר לתוך מערכת המולטימדיה, עצור ברגע שניתן לעשות 
זאת בדרך בטיחותית, סגור מיד את מתג ההתנעה ופנה למרכז 
שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך. אל תשתמש במערכת 
המולטימדיה בנסיבות אלה כי התוצאה יכולה להיות אש, הלם 

חשמלי או תקלה אחרת.
ממערכת 	  ריחות  או  מוזרים  רעשים  בעשן,  מבחין  אתה  אם 

המולטימדיה, או בכל סימן לא רגיל אחר על הצג, סגור מיד את 
למוסך  או  היבואן  של   MG שירות  למרכז  ופנה  ההתנעה  מתג 
עלול  אלה  בנסיבות  המולטימדיה  במערכת  שימוש  מוסמך. 

להביא לנזק בלתי הפיך למערכת.
הרכב 	  יצרן  בתנועה.  שהרכב  בזמן  המערכת  את  לתפעל  אסור 

את  החנה  כזו.  פעולה  של  כלשהן  לתוצאות  אחראי  יהיה  לא 
הרכב במקום בטוח והפעל את בלם החניה לפני ביצוע הכוונונים 

הדרושים או צפייה בסרטוני וידיאו.

יפריעו 	  במיוחד  נמוכות  או  במיוחד  גבוהות  טמפרטורות 
ממושך  זמן  חונה  והרכב  מדומם,  המנוע  אם  התקינה.  לפעולה 
או  מאוד  לחם  להפוך  יכול  הוא  קר,  או  לשמש  חשוף  במקום 
זו המערכת לא תפעל בצורה תקינה. ברגע  קר מאוד. בסביבה 
שהטמפרטורה בתוך הרכב חוזרת להיות רגילה, המערכת תשוב 
לפעול כרגיל. אם הדבר אינו קורה, פנה למרכז שירות MG של 

היבואן או למוסך מוסמך לסיוע.
כבה את מערכת המולטימדיה בזמן תדלוק.	 
במערכת 	  שימוש  בזמן  הרכב  מנוע  את  להפעיל  הקפד 

המולטימדיה. שימוש במערכת המולטימדיה כשהמנוע מדומם 
עלול לרוקן את המצבר.

בזיכרון מערכת 	  ריק, הנתונים השמורים  או  אם המצבר מנותק 
המולטימדיה יימחקו.

בזמן שימוש בטלפון נייד, הרחק את האנטנה של הטלפון הנייד 	 
הווידיאו בצורת כתמים, פסי  כדי למנוע הפרעה לאות  מהמסך 

צבע וכד׳ על המסך.
באצבע 	  הלוח  במתגי  לגעת  הקפד  מנזק,  המסך  על  להגן  כדי 

בלבד )ניתן להשתמש בעט התואם לשימוש במסך מגע(.
ואינה 	  בלבד  מנחה  כאמצעי  מתוכננת  המולטימדיה  מערכת 

משחררת את הנהג מהחובה לנהוג בהתאם לתקנות התעבורה.
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אמצעי זהירות בשימוש במסך
כדי להגן על המסך מנזק, לחץ תמיד על מתגי הלוח 
באצבע. ניתן להשתמש בעט מגע לכיול מיוחד. אין 
להשתמש בעט המגע לתפעול רגיל. מסך האתחול 

לא יוצג בזמן החיבור למתח במצב השהיה.

דאג לא לחשוף את המסך לקרני שמש ישירות. חשיפה ממושכת 	 
מהעלייה  כתוצאה  המסך  של  לתקלה  תגרום  השמש  לקרני 

בטמפרטורה.
כאשר טמפרטורת הסביבה היא מחוץ לתחום של טמפרטורות 	 

לא  הוא  כי  במסך,  תשתמש  אל   ,)+65°C עד   –20°C( העבודה 
יתפקד נכון וייתכן שיינזק.

ישירות על 	  כי זרם האוויר החם או הקר מהמזגן אינו מכוון  ודא 
או  מחום  כתוצאה  להינזק  עלול  המולטימדיה  מכשיר  המסך. 

לחות.
הדבר 	  המגע.  מסך  על  לחיצה  בעת  מוגזם  בכוח  תשתמש  אל 

עלול להביא לנזק או לשריטות.
לניגוב אבק מהמסך או לניקוי המסך, כבה תחילה את המערכת 	 

ולאחר מכן נגב עם מטלית רכה יבשה. בזמן הניגוב, הקפד לא 
לשרוט את פני השטח. אל תשתמש בחומרי ניקוי כימיים מגרים 

או שוחקים.

כאשר האור האחורי מגיע לסוף חיי השירות שלו, המסך יהפוך 	 
למעומם והתמונה לא תיראה יותר. פנה למרכז שירות MG של 

היבואן או למוסך מוסמך.
הערה: התמונות בספר זה הן להמחשה בלבד.

עשויים  ותכנונים  מפרטים  המוצר,  לשיפור  במקביל  הערה: 
להשתנות ללא הודעה מראש.

הערה: כל הזכויות הקשורות למסמך זה שמורות ליצרן הרכב.

הערה: ללא קבלת רשות מיצרן הרכב, כל שעתוק או שימוש 
אסור  בחלקו,  או  בשלמותו  שהיא,  צורה  בכל  זה,  במסמך 

בהחלט.

סוגי הקבצים הניתנים להשמעה/הצגה על 
ידי מערכת המולטימדיה

אמצעי זהירות
יזוהו. 	  לא  חיצוניים  אחסון  התקני  של  מסוימים  שסוגים  ייתכן 

כתוצאה מכך הקבצים לא יישמעו או לא יוצגו בצורה נכונה.
ייתכן שקובץ לא יישמע או לא יוצג בצורה תקינה בגלל מאפייני 	 

היישום שהוקלט, סביבת ההשמעה/הצגה,  סוג הקובץ,  הקובץ, 
תנאי האחסון וגורמים אחרים.
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תמיכת שמע
תבניות  הבאות.  השמע  בתבניות  תומכת  המולטימדיה  מערכת 

אחרות עשויות לא להישמע בצורה תקינה.

.FLAC-ו APE ,WAV ,info Tag ID3 ,OGG ,AAC ,WMA ,MP3

תמיכת וידיאו
תבניות  הבאות.  הווידיאו  בתבניות  תומכת  המולטימדיה  מערכת 

אחרות עשויות לא להיות מוצגות בצורה תקינה.

.Playback Video HD-ו MPEG4 ,MPEG2 ,H264 ,WMV

טקסטים/תמונות נתמכים
הבאות.  הטקסט/תמונה  בתבניות  תומכת  המולטימדיה  מערכת 

תבניות אחרות עשויות לא להיות מוצגות בצורה תקינה.

.PNG ,BMP ,GIF ,JPEG

iPhone/iPod תאימות
מערכת המולטימדיה תומכת בגרסה IOS 6.0 או גרסאות מאוחרות 

יותר. דגמים או גרסאות אחרים עשויים לא לעבוד בצורה תקינה.

תפעול בסיסי

לוח בקרה של נגן המולטימדיה

1 2 3 4 5

SRC: עבור לתפקוד מולטימדיה הזמין הבא. 1
: במהלך השמעת קובצי שמע, לחץ לחיצה קצרה כדי לחזור  2

לחץ   ,)Bluetooth דרך  השמע  במצב  )למעט  הקטע  לתחילת 
לחיצה  ולחץ  הקודם,  לקטע  לעבור  כדי  נוספת  קצרה  לחיצה 
דרך  השמע  במצב  )למעט  אחורה  מהירה  להרצה  ארוכה 
כדי  קצרה  לחיצה  לחץ  סרטון,  הפעלת  במהלך   .)Bluetooth
אחורה.  להרצה מהירה  ארוכה  ולחיצה  הקודם  לסרטון  לעבור 
לעבור  כדי  קצרה  לחיצה  לחץ  רדיו,  תחנת  השמעת  במהלך 
ולהשמיע את  כדי לחפש  ארוכה  לחיצה  או  לתחנה הקודמת, 
התחנה הקודמת, או לחיצה ארוכה ממושכת כדי שהמערכת 
הנוכחית  בתחנה  תעצור  מכן  ולאחר  מחזורי  חיפוש  תבצע 

ותמשיך להשמיע אותה.
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לחצן הפעלה / עוצמת קול: לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור בין  3
מצב פעולה ומצב השהיה. לחץ לחיצה ארוכה )10 שניות( כדי 
לחדש את פעולת המערכת. סובב כדי לכוונן את עוצמת הקול.

לחיצה  4 לחץ  שמע/וידיאו,  קובץ  השמעת/הצגת  במהלך   :
קצרה כדי לעבור לקטע/סרטון הבא )למעט במצב השמע דרך 
במהלך  קדימה.  מהירה  להרצה  ארוכה  ולחיצה   ,)Bluetooth
השמעה של תחנת רדיו, לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לתחנה 
התחנה  את  ולהשמיע  לחפש  כדי  ארוכה  לחיצה  או  הבאה, 
תבצע  שהמערכת  כדי  ממושכת  ארוכה  לחיצה  או  הבאה, 
ותמשיך  הנוכחית  בתחנה  תעצור  מכן  ולאחר  מחזורי  חיפוש 

להשמיע אותה.

: השתקה/ביטול השתקה. 5

מסך ראשי של המערכת – מסך ראשי
00:02

Radio

Music Car Apple CarPlay

1 2 3
1 )Music/Radio( רדיו/מוזיקה

לחץ לכניסה אל מצב רדיו/מוזיקה.
2 )Car( רכב

לחץ לכניסה אל מצב הגדרות הרכב.
3 Apple CarPlay

.Apple CarPlay לחץ לכניסה אל מצב של
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מסך ראשי של המערכת – מסך משני

00:02

Video SetupPictures

Bluetooth Off

5 4

1 2 3

1 )Video( וידיאו
לחץ לכניסה אל מסך הווידיאו.

2 )Pictures( תמונות
לחץ לכניסה אל מסך התמונות.

3 )Setup( הגדרות
לחץ לכניסה אל מסך ההגדרות.

4 )OFF( כיבוי
לחץ לסגירת המסך.

5 Bluetooth
.Bluetooth-לחץ לכניסה אל מסך טלפון ה

הפעלה/כיבוי
הפעלה

לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המערכת.

אם מכבים את מערכת החשמל של הרכב בזמן שהמערכת במצב 
השמעה/הצגה, המערכת תופעל באופן אוטומטי עם חידוש הספקת 

החשמל.

אם מכבים את מערכת החשמל של הרכב בזמן שהמערכת במצב 
של  הבקרה  בלוח  ההפעלה  לחצן  על  קצרה  לחיצה  לחץ  כבוי, 
המערכת כדי להפעיל את המערכת לאחר חידוש הספקת החשמל.

כשהמערכת במצב מופעל )ON(, לחץ במשך יותר מ-10 שניות על 
לחצן ההפעלה בלוח הבקרה של המערכת. המערכת תופעל מחדש 

באופן אוטומטי.

כיבוי

כדי  ההפעלה  לחצן  על  קצרה  לחיצה  לחץ  פועלת,  כשהמערכת 
לכבות אותה.

כבה את מנוע הרכב, והמערכת תכבה אוטומטית.

לאחר סגירת מתג ההתנעה, לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל 
כעבור  אוטומטי  באופן  תכבה  המערכת  המולטימדיה.  מערכת   את 

30 דקות.
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מצב המתנה

מערכת  את  להעביר  כדי  ההפעלה  לחצן  על  קצרה  לחיצה  לחץ 
המולטימדיה למצב המתנה. פעולת המערכת תושהה.

11:19
2017-2-6  Monday

במתגי  להשתמש  ניתן  ולא  יושתקו,  הצלילים  כל  המתנה,  במצב 
הלוח לפעולות אחרות. לביטול מצב ההמתנה, לחץ שוב על לחצן 

ההפעלה.

את מצב ההמתנה ניתן לבטל גם באמצעות הפעולות הבאות:

המערכת מדלגת באופן אוטומטי למסך האחורי בזמן חניה.	 
כבה את מנוע הרכב, והמערכת תכבה מיד.	 

בקרות בגלגל ההגה

1 32 4

5 67 98

: במהלך השמעת קובצי שמע, לחץ לחיצה קצרה כדי לחזור 1 
לתחילת הקטע )למעט במצב השמע דרך Bluetooth(, לחיצה 
קצרה נוספת כדי לעבור לקטע הקודם, ולחיצה ארוכה להרצה 
מהירה אחורה )למעט במצב השמע דרך Bluetooth(. במהלך 
הפעלת סרטון, לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לסרטון הקודם 
ולחיצה ארוכה להרצה מהירה אחורה. במהלך השמעת תחנת 
רדיו, לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לתחנה הקודמת, או לחיצה 
או לחיצה  ולהשמיע את התחנה הקודמת,  כדי לחפש  ארוכה 
ארוכה ממושכת כדי שהמערכת תבצע חיפוש מחזורי ולאחר 

מכן תעצור בתחנה הנוכחית ותמשיך להשמיע אותה.
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: השתקה/ביטול השתקה 2
מתג הגברת עוצמת הקול 3
לחיצה  4 לחץ  שמע/וידיאו,  קובץ  השמעת/הצגת  במהלך   :

קצרה כדי לעבור לקטע/סרטון הבא )למעט במצב השמע דרך 
במהלך  קדימה.  מהירה  להרצה  ארוכה  ולחיצה   ,)Bluetooth
לתחנה  לעבור  כדי  קצרה  לחיצה  לחץ  רדיו,  תחנת  השמעת 
התחנה  את  ולהשמיע  לחפש  כדי  ארוכה  לחיצה  או  הבאה, 
תבצע  שהמערכת  כדי  ממושכת  ארוכה  לחיצה  או  הבאה, 
ותמשיך  הנוכחית  בתחנה  תעצור  מכן  ולאחר  מחזורי  חיפוש 

להשמיע אותה.
חיוג/שיחה. לחץ  5 כדי לנתק אם במצב  : לחץ לחיצה ארוכה 

לחצה קצרה כדי לענות ולחיצה ארוכה כדי לדחות אם במצב 
של שיחה נכנסת.

מתג החלשת עוצמת הקול 6
7 SRC מתג

עבור לשמע מהמדיה הזמינה הבאה.
מתג ׳*׳ של גלגל ההגה 8

את המתג ׳*׳ של גלגל ההגה ניתן להגדיר כמקש הקיצור למסך 
CarPlay/הגדרות הרכב/ראשי.

9 SIRI מתג
לאחר  רק  שימוש  ייעשה  זה  במתג   .SIRI תפקוד  הפעל/בטל 

ש-Apple CarPlay הופעל.

כוונון עוצמת הקול
לכוונן 	  ניתן  השונים  שמע  תפקודי  של  הקול  עוצמת  את 

באמצעות כפתור עוצמת הקול והבקרות בגלגל ההגה. במהלך 
כוונון עוצמת הקול, המערכת תציג באופן אוטומטי חלון מוקפץ 
עם חיווי עוצמת הקול. החיווי יציג את הכוונון הנוכחי של עוצמת 
הקול וישתנה בהתאם לבקשת הבקרה. חלון חיווי עוצמת הקול 
 3 במשך  מבוצע  אינו  העוצמה  כוונון  אם  אוטומטי  באופן  נסגר 
שניות או אם מבוצעת פעולה אחרת )כמו לחיצה על מתג הלוח, 

נגיעה במסך(.
דרך 	  לכוונן  ניתן  המערכת  של  ההתחלתית  הקול  עוצמת  את 

]Setting[ )הגדרות( במסך הראשי. לפרטים עיין בסעיף ׳הגדרות׳ 
בפרק זה.

ההגה  בגלגל  והבקרות  הקול  עוצמת  כוונון  כפתור  הערה: 
יכולות לכוונן את עוצמת הקול בתפקודי המדיה והתקשורת 

בלבד.

ניתן   Bluetooth שמע  של  ההשמעה  עוצמת  את  הערה: 
לכוונן דרך ההתקן עצמו בנוסף לכוונון דרך נגן המולטימדיה.
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USB חיבור/ניתוק של התקן
USB הכנסת התקן

 USB התקן  הכנס  המרכזית.  הקונסולה  בחזית  ממוקם   USB שקע 
לשקע USB כדי לחבר אותו.

USB הסרת התקן

בדוק וודא כי אין גישה לנתונים, ולאחר מכן משוך החוצה את התקן 
.USB-ה

הערה: התקני USB מסוימים אינם ניתנים לזיהוי.

מיטביים  לביצועים  יגיע  לא  המולטימדיה  מכשיר  הערה: 
בשימוש בהתקני USB מסוימים.

הערה: חיבור דרך רכזת USB אינו מותר.

Bluetooth טלפון

הוראות
לא מובטחת התחברות לכל הטלפונים הניידים בעלי טכנולוגיה 	 

.Bluetooth אלחוטית מסוג
למערכת 	  תואם  להיות  חייב  משתמש  אתה  בו  הנייד  הטלפון 

של   Bluetooth-ה טלפון  תפקודי  שכל  כדי  המולטימדיה 
המערכת יפעלו נכון.

שמערכת 	  ייתכן   ,Bluetooth-ה בתפקוד  שימוש  בזמן 
המולטימדיה לא תוכל להפעיל את כל התפקודים בטלפון הנייד.

 	 ,Bluetooth-ה תפקוד  באמצעות  ונתונים  קול  משדרים  כאשר 
אסור שהמרחק בקו ישר בין מערכת המולטימדיה והטלפון הנייד 
יעלה על 10 מטר. עם זאת, מרחק השידור בפועל עשוי להיות 

קצר מהמרחק המוערך, בהתאם לסביבת השימוש.
אם בטלפון הנייד נבחר המצב ׳פרטי׳, מצב הדיבורית יושבת.	 
 	.Bluetooth-כיבוי מערכת המולטימדיה מביא גם לניתוק חיבור ה
אוטומטי 	  באופן  מנסה  היא  מחדש,  מופעלת  שהמערכת  לאחר 

להתחבר לטלפון הנייד שהיה מחובר קודם. אם החיבור מתנתק 
את  אוטומטי  באופן  מחדש  תחבר  המערכת  כלשהי,  מסיבה 
ידי  על  נותק  שהחיבור  המקרה  )למעט  המסוים  הנייד  הטלפון 

פעולה בטלפון הנייד(.
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במהלך 	  שגיאה  אירעה  או  נותק   Bluetooth-ה חיבור  אם 
שמערכת  ייתכן  מסוימים,  קיצוניים  בתנאים  התמסורת 
המולטימדיה לא תוכל להיצמד ולהתחבר לטלפון נייד. במקרה 
הנייד  בטלפון  הצמודים  המכשירים  את  לנקות  מומלץ  כזה, 

ורשימת המכשירים במערכת המולטימדיה, ולבצע שוב צימוד.

Bluetooth צימוד וחיבור
כולל הפעלה וכיבוי של Bluetooth, שם המכשיר, קוד הצימוד, מצב 

Bluetooth וכד׳.

הראשי 	  במסך  )הגדרות(   ]Setting[ תחת   ]Bluetooth[ על  לחץ 
כדי להיכנס למצב הגדרות ה-Bluetooth. לחץ על  כדי 

.Bluetooth-לפתוח את תפקוד ה
00:02

Audio

Time

Bluetooth

Display

System

Bluetooth

Contacts
Download Auto Manual

BT Name：xxx
Bt Address： xxx

 	.Bluetooth המערכת תציג את שם המכשיר וכתובת
כאשר תפקוד ה-Bluetooth אינו מופעל, פס המצב אינו מציג 	 

מכשיר  אין  אבל  מופעל  התפקוד  כאשר   .Bluetooth סמל  את 
ומכשיר  מופעל  התפקוד  כאשר   . מציג  המצב  פס  מחובר, 

. מחובר, פס המצב מציג 

צימוד מהטלפון הנייד

לבצע  ובקש  המערכת  של   Bluetooth-ה תפקוד  את  הפעל 
התחברות מצד הטלפון הנייד לצורך צימוד עם הטלפון הנייד.

את  1 וחפש  הנייד  בטלפון   Bluetooth-ה תפקוד  את  הפעל 
מערכת המולטימדיה לצימוד.

אם הטלפון הנייד מבקש להקליד את קוד הצימוד, הקלד את  2
קוד הצימוד שהוגדר במערכת המולטימדיה.
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TA  AF SF 00:02

Bluetooth

Bluetooth Settings

Contacts
Download Auto Manual

BT Name：xxx
Bt Address： xxx

Pair Phone:Tony’s iPhone
Pair code:145587

את  3 לסיים  המנחה  הודעה  מופיעה  הצימוד,  השלמת  לאחר 
ההתחברות. אם הצימוד נכשל, חזור על התהליך שתואר לעיל.

חיפוש מכשיר
אם תפקוד ה-Bluetooth מופעל אבל אינו מחובר לטלפון נייד מסוים, 
המערכת מחפשת מכשירים זמינים בקרבת מקום בעלי טכנולוגיית 
הם  מאותרים,  שהמכשירים  לאחר  להתחבר.  ומוכנים   Bluetooth
שהיה  האחרון  הנייד  למכשיר  תתחבר  המערכת  ברשימה.  מוצגים 

מחובר.

00:02

1

2

Audio

Time

Bluetooth

Display

System

Bluetooth

Contacts
Download Auto Manual

BT Name：xxx
Bt Address： xxx

iPhone 6 plus

HUAWEI

לחץ על  כדי לחבר את תפקוד ה-Bluetooth של הטלפון הנייד, 
.Bluetooth-ולחץ על  כדי לנתק את תפקוד ה
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תפריט הטלפון
של   Bluetooth-ה )תפקוד   Bluetooth-ה טלפון  תפקוד  על  לחץ 
הטלפון  של  הסוג  או  והשם  מחדל,  כברירת  מחובר  הנייד  הטלפון 
 ,Bluetooth-הנייד יוצג( במסך הראשי כדי להיכנס לתפריט טלפון ה
 History  Call )אנשי קשר(,   Contacts )מקלדת(,   Pad  Dial הכולל 

)היסטוריית שיחות( ו-Connection )התחברות(.

TA  AF SF 00:02

Bluetooth

Keypad

Contacts

Call History

אנשי קשר
לחץ על תפקוד הטלפון במסך הראשי כדי להיכנס למצב הקלדה.

TA  AF SF 00:02

Bluetooth

Keypad

Contacts

Call History

158

1

5

2 3 4

שדה הקלדה1 
תוכל להקליד את מספר הטלפון שיש לחייג.

מתג חזרה/מחיקה 2
התאמת איש קשר 3
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הקלד את שלוש הספרות הראשונות של מספר הטלפון, והמערכת 
תציג מיד את אנשי הקשר עם המספרים המתאימים בתוך רשימת 
׳אנשי הקשר׳. לחץ על  כדי לחזור לתוצאות המתאימות או 

בחר באיש הקשר הרצוי מתוך הרשימה המוצגת.

TA  AF SF 00:02

158
Tom
15878747474
Kitty
15812487474

Bluetooth

Keypad

Contacts

Call History

חיוג 4
מקלדת 5

ספרות ותווים להקלדה

אנשי קשר
על  לחץ  מכן  ולאחר  הראשי  במסך  הטלפון  תפקוד  על  לחץ 

]Contacts[ )אנשי קשר( כדי להיכנס לרשימת אנשי הקשר.

גלילת אנשי הקשר 1
שם איש קשר 2
חיפוש איש קשר 3
מספרי טלפון 4
סוג מספרי הטלפון 5

טלפון בעבודה:  טלפון בבית:  טלפון נייד:  .
חיפוש מהיר של איש קשר 6

TA  AF SF 00:02

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

15878747474

15812487474

15973684523

18536492523

TOM

Kitty

Pop

Mini

JohnBluetooth

Keypad

Contacts

Call History

Contact Search

1

6

2 3 4 5
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היסטוריית שיחות
 Call[ על  לחץ  מכן  ולאחר  הראשי  במסך  הטלפון  תפקוד  על  לחץ 
History[ )היסטוריית שיחות( כדי להיכנס למצב היסטוריית השיחות.

TA  AF SF 00:02

2017-07-26

2017-07-27

2017-07-27

2017-07-26

2017-07-26

TOM

Kitty

Pop

Mini

JohnBluetooth

Keypad

Contacts

Call History

סוג שיחות 1

שיחות שחויגו: 

שיחות שהתקבלו: 

שיחות שלא נענו: 
שם איש קשר 2
מועד השיחה 3

בסדר  ושעה  תאריך  לפי  מסודרת  השיחות  היסטוריית  רשימת 
כרונולוגי הפוך.

התחברות
לחץ על ]Connection[ )התחברות( כדי להיכנס למצב ההתחברות 

של Bluetooth. לפרטים, עיין בסעיף ׳צימוד וחיבור Bluetooth׳.
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ביצוע שיחה )חיוג(
חיוג באמצעות המקלדת

TA  AF SF 00:02

158
Tom
15878747474
Kitty
15812487474

Bluetooth

Keypad

Contacts

Call History

את  1 להקליד  כדי  המקלדת  באמצעות  הקלדה  למצב  עבור 
מספר הטלפון.

. ספרות המספר  2 במקרה של שגיאה בהקלדה, לחץ על 
שהוקלד יימחקו בזו אחר זו. לחץ לחיצה ארוכה כדי למחוק את 

כל הספרות.

הטלפון,  3 מספר  של  הראשונות  הספרות  שלוש  את  הקלד 
והמערכת תציג מיד את אנשי הקשר עם המספרים המתאימים 
לחזור  כדי  על   לחץ  הקשר׳.  ׳אנשי  רשימת  בתוך 
לתוצאות המתאימות או בחר את איש הקשר הרצוי מהרשימה 

המוצגת.

TA  AF SF 00:02

Bluetooth

Keypad

Contacts

Call History

4 .Bluetooth-לחץ על  ובצע חיוג בטלפון באמצעות תפקוד ה

לחץ על  כדי לסיים את השיחה. 5
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חיוג מהיסטוריית השיחות

TA  AF SF 00:02

2017-07-26

2017-07-27

2017-07-27

2017-07-26

2017-07-26

TOM

Kitty

Pop

Mini

JohnBluetooth

Keypad

Contacts

Call History

על  1 לחץ  מכן  ולאחר  הראשי  במסך  טלפון  למצב   עבור 
למצב  להיכנס  כדי  שיחות(  )היסטוריית   ]History  Call[

היסטוריית השיחות.
לחץ על רשומה מסוימת מתוך רשימת היסטוריית השיחות כדי  2

להתקשר לאיש הקשר המתאים.

חיוג מרשימת אנשי הקשר

 ]Contacts[ עבור למצב הטלפון במסך הראשי ולאחר מכן לחץ על
)אנשי קשר( כדי להיכנס לאנשי קשר.

TA  AF SF 00:02

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

15878747474

15812487474

15973684523

18536492523

TOM

Kitty

Pop

Mini

JohnBluetooth

Keypad

Contacts

Call History

Contact Search

גלילת אנשי הקשר

מחוברים,   Bluetooth-ה וטלפון  המולטימדיה  מערכת  כאשר 
המערכת תוריד באופן אוטומטי את אנשי הקשר בטלפון הנייד לתוך 
המערכת. כדי למנוע זאת, השתמש במתג אוטומטי/ידני בדף הבית 

של Bluetooth והעבר למצב ׳ידני׳.

ברשימת אנשי הקשר, לחץ לגלילה ידנית של אנשי הקשר.



2

מערכות מיזוג האוויר והמולטימדיה

93

)אנשי   ]Contacts[ על  ולחץ   Bluetooth-ה טלפון  למסך  היכנס 
קשר(. כעת יופיעו אנשי הקשר בטלפון הנייד.

אנשי הקשר המסונכרנים דרך תפקוד ה-Bluetooth תומכים בחיוג 
על ידי חיפוש מהיר, אך התפקוד אינו תומך במחיקת אנשי קשר.

סנכרון אנשי הקשר  לפני  ניידים מסוימים,  הערה: בטלפונים 
ספר  את  לסנכרן  אם  שאלה  ובה  דו-שיח  תיבת  תופיע 

הטלפונים.

הערה: מאחר שהמערכת עלולה שלא להתאים לכל הטלפונים 
אי סנכרון ספר הטלפונים  הניידים הקיימים בשוק, מצב של 

של Bluetooth עשוי להתרחש בטלפונים שאינם נתמכים.

שלא  עד  יוצגו  לא  שמתווספים  חדשים  קשר  אנשי  הערה: 
יבוצע הסנכרון הבא.

חיפוש מהיר

האזור  על  החלק  או  הקשר  אנשי  רשימת  שבצד  האות  על  לחץ 
המודגש כדי לאתר במהירות את אנשי הקשר ששמם מתחיל באות 

הזו.
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Contact Search

לחץ על חיפוש אנשי הקשר ברשימה, הקלד את האות הראשונה של 
השם שיש לחפש או את השם כולו. תוצג רשימה מסוננת של אנשי 

קשר. לחץ וחייג לאיש הקשר.
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חיוג לאיש קשר מרשימת אנשי הקשר

 ]Contacts[ לביצוע שיחה, לחץ ישירות ברשימת אנשי הקשר במסך
)אנשי קשר(.

כאשר לאיש קשר יש כמה מספרי טלפון, לחץ על סמל סוג מספרי 
הטלפון כדי לבחור את המספר, ואז בצע את השיחה.
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שיחה נכנסת
קבלת שיחה נכנסת

כאשר נכנסת שיחה, לחץ על  כדי לקבל אותה.	 
00:02

Bluetooth

Keypad

Contacts

Call History

TOM
15878747474

אם יש שיחה נכנסת, לחץ לחיצה קצרה על מתג  בגלגל ההגה 	 
כדי לקבל אותה.

תוכל גם לבחור לענות לשיחה מהטלפון הנייד.	 
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דחיית שיחה נכנסת

שיחה 	  של  מלא  מסך  במצב  או  המערכת  של  הראשי  במסך 
נכנסת, לחץ על  כדי לדחות את השיחה.

אם יש שיחה נכנסת, לחץ לחיצה ארוכה על מתג  בגלגל ההגה 	 
כדי לדחות אותה.

תוכל גם לבחור לדחות את השיחה מהטלפון הנייד.	 

מעבר למצב פרטי

TA  AF SF

15878747474

00:04

00:02

Bluetooth

Keypad

Contacts

Call History

TOM

)ברירת  פרטי  למצב  להיכנס  כדי  על   לחץ  השיחה,  במהלך 
המחדל היא מצב רמקול(.

במהלך השיחה, לחץ על  כדי לחזור למצב רמקול.

במהלך השיחה, לחץ על  כדי להחליף בין התפקודים השתקה 
והפעלה של המיקרופון.

הרמקולים  הנייד;  מהטלפון  בשיחה  להמשיך  תוכל  פרטי,  במצב 
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חיבור  אבל  מושתקים.  יהיו  המולטימדיה  מערכת  של  והמיקרופון 
הצימוד באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth יישאר.

כוונון עוצמת הקול של שיחה נכנסת

TA  AF SF

15878747474

00:04

00:02

Bluetooth

Keypad

Contacts

Call History

TOM

8

במהלך שיחה, סובב את כפתור כוונון עוצמת הקול או לחץ על מתג 
כוונון עוצמת הקול בבקרות גלגל ההגה כדי לכוונן את עוצמת הקול 

של השיחה הנכנסת.

מולטימדיה

הוראות
שקע ה-USB מאפשר טעינה של הטלפון הנייד ושימוש במוזיקה 	 

.Apple CarPlay-וב USB דרך

אמצעי זהירות במצב הפעלה של התקן אחסון

 	.Bluetooth-ו USB המערכת תומכת בהתקן אחסון מסוג
לגרום 	  כדי שלא  אותו מחובר,  אינו בשימוש,   USB-אם התקן ה

לירידה באיכות החיבור.
אל תוציא את התקן ה-USB בזמן שהמדיה מושמעת/מוצגת. אי 	 

מילוי הוראות אלה יכול להביא לנתונים משובשים.
ששקע 	  כיוון  מלכלוך,  ונקי  יבש  במצב   USB-ה שקע  על  שמור 

רטוב וסתום ייעשה בלתי שמיש.
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USB מוזיקה דרך

אוטומטי  באופן  USB לשקע ה-USB. המערכת תטען  הכנס התקן 
את המוזיקה שבזיכרון.

על  לחץ  מכן  ולאחר  הראשי  במסך  הרדיו/מוזיקה  תפקוד  על  לחץ 
השמעת  למצב  להיכנס  כדי   )USB דרך  )מוזיקה   ]USB Music[

.USB מוזיקה דרך

TA  AF SF 00:02

03:21

Audio

USB Music

BT Music

Radio

Adele - Hello.mp3
Adele

Music Sounds

1 2 3 4 5

67891011

החלפת מדיה השמעת מוזיקה 1
.Bluetooth ושמע דרך USB ניתן לבחור בין מוזיקה דרך

תמונת האלבום 2
בהתקן  מאוחסן  )אם  המושמע  הקטע  של  האלבום  תמונת 

המדיה(.
הפעלה/השהיה 3

הפעלה/השהיה של הקטע הנוכחי.
פס התקדמות השמעת הקטע 4

ההתקדמות בהשמעת הקטע מוצגת על ידי הטבעת האדומה. 
גרור את פס ההתקדמות כדי לדלג לנקודת השמעה מסוימת.

שם המבצע )אם מאוחסן בהתקן המדיה( 5
6 USB רשימת מוזיקה דרך

ולאחר  המתאימה,  התיקיות  רשימת  למצב  להיכנס  כדי  לחץ 
מכן לחץ כדי לבחור ולהשמיע את הקטע הרצוי.
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TA  AF SF 00:02

EXID -  Up Down

\USBDevice\Music

BIGBANG - Fantastic Baby

Adele - Set Fire to the rain.mp3

Adele - Hello.mp3

USB Music List

מצב השמעה אקראית 7
של  אקראית  השמעה  אקראית,  השמעה  בין  להחליף  ניתן 

תיקייה והפסקת השמעה אקראית.
מצב השמעה חוזרת 8

ניתן להחליף בין השמעה חוזרת לשיר, השמעה חוזרת לתיקייה, 
השמעה חוזרת כוללת והפסקת השמעה חוזרת.

הקטע הבא 9
לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לקטע הבא; לחץ לחיצה ארוכה 

להרצה מהירה קדימה.

הקטע הקודם 10
לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לקטע הקודם; לחץ לחיצה קצרה 
ולחיצה  לחץ  הקטע;  לתחילת  לחזור  כדי  השמעה  במהלך 

ארוכה להרצה אחורה.
זמן שחלף 11

התקדמות השמעת השיר מוצגת.
כוונון  למסך  תדלג  המערכת  )שמע(;   ]Audio[ על  לחץ  זה,  במסך 

הצליל. לפרטים, עיין בסעיף ׳כוונון הצליל׳ בפרק ׳הגדרות׳.
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Bluetooth שמע דרך

חבר התקן Bluetooth לפני השמעת שמע דרך Bluetooth. לפרטים, 
עיין בסעיף ׳צימוד וחיבור Bluetooth׳ בפרק ׳טלפון Bluetooth׳.

הרדיו/ תפקוד  על  לחץ  למערכת,  חובר   Bluetooth שהתקן  לאחר 
מוזיקה במסך הראשי, ולאחר מכן לחץ על ]Music Bluetooth[ )שמע 

.Bluetooth כדי להיכנס למצב השמעת שמע דרך )Bluetooth דרך

TA  AF SF 00:02

Someone Like You

Adele

21

Audio

USB Music

BT Music

Radio

1 2

34

הפעלה/השהיה 1
שם המבצע 2
הקטע הבא 3
הקטע הקודם 4

כוונון  למצב  תדלג  והמערכת  )שמע(,   ]Audio[ על  לחץ  זה,  במסך 
הצליל. לפרטים, עיין בסעיף ׳כוונון הצליל׳ בפרק ׳הגדרות׳.
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מצב רדיו
 ]Radio[ לחץ על מצב רדיו/מוזיקה במסך הראשי ולאחר מכן לחץ על

)רדיו(.

במצב   ]AM[  ,]FM[ על  לחץ  שונים,  בערוצים  לשידור  להאזין  כדי 
ההשמעה כדי להחליף בין ערוצי רדיו. ניתן להחליף בין ערוצי הרדיו 

.SRC השונים גם על ידי לחיצה על המתג

AM/FM

00:02

MHz

ST

99.5

487.5 5 6

87.5

1

97.4

2

108.2

3

Audio

Music

AM

FM

21 3 4

5678910

סמל סטריאו 1
תחנה המשדרת בסטריאו תציג סמל זה.

שם או תדר התחנה הנוכחית 2
לחץ על ]AM[ ,]FM[ כדי להחליף ערוץ.
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׳מצב של תחנה מועדפת׳  3

אינו  זה  סמל  אם  למועדפים.  נוספה  התחנה  כי  מציין   
מוצג, פירוש הדבר שהתחנה אינה כלולה במועדפים.

רשימת התחנות המועדפות 4
רשימת התחנות 5

לחץ כדי להיכנס לרשימת התחנות, לחץ על ]Update[ )עדכון( 
כדי לחפש את התחנה, ואחסן את התחנה שחיפשת ברשימת 

התחנות.
רשימת מועדפים לתחנה 6
הוספת תחנה למועדפים 7
השמעה קצרה של תחנה 8

שניות.   10 במשך  תחנה  כל  והשמע  אוטומטי  באופן  חפש 
את  לסיים  כדי  המתג  על  לחץ  הקצרה,  ההשמעה  במהלך 

תפקוד ההשמעה הקצרה ולהשמיע את התחנה.
התחנה הבאה 9

התחנה  את  אוטומטי  באופן  לחפש  כדי  קצרה  לחיצה  לחץ 
הבאה; לחץ לחיצה ארוכה כדי לחפש ידנית את התחנה הבאה.

התחנה הקודמת 10
התחנה  את  אוטומטי  באופן  לחפש  כדי  קצרה  לחיצה  לחץ 
התחנה  את  ידנית  לחפש  כדי  ארוכה  לחיצה  לחץ  הקודמת; 

הקודמת.

וידיאו
 MPEG4  ,MPEG2  ,H264  ,WMV וידיאו  בקובצי  תומכת  המערכת 

.Playback Video HD-ו

אוטומטי  באופן  USB לשקע ה-USB. המערכת תטען  הכנס התקן 
את קובצי הווידיאו שבהתקן.

של  הסיביות  ובקצב  הדחיסה  ביחס  הבדלים  בגלל  הערה: 
אחרים,  וגורמים  מהאינטרנט  שהורדו  המולטימדיה  תבניות 
ייתכן שלא יהיה ניתן לפענח ולהציג את כל הקבצים, והאיכות 

יכולה להשתנות.

הערה: לשמירה על הבטיחות תוך כדי נהיגה, כאשר מהירות 
הרכב עולה על 15 קמ"ש מצב הבטיחות של תפקוד הווידיאו 

מופעל אוטומטית כדי שלא לאפשר צפייה בסרטונים.

הערה: לא ניתן לצפות בסרטון במהלך שיחה.

יישום  למצב  להיכנס  כדי  הראשי  במסך  )וידיאו(   ]Video[ על  לחץ 
הווידיאו.

את  להציג  כדי  המסך  על  לחץ  בסרטון,  צפייה  בזמן  הערה: 
מצב פס התפריט ולחץ שוב כדי לצאת ממצב זה.
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00:02DV-64sdf.mp4

00:00:24 00:02:24

TA  AF SF

7654321

זמן שחלף 1
הסרטון הקודם 2

ולחיצה ארוכה  לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לסרטון הקודם, 
להרצה מהירה אחורה.

פס התקדמות ההצגה 3
גרור את פס ההתקדמות קדימה או אחורה כדי לחזור או לדלג 

לנקודה מסוימת בקטע.
הפעלה/השהיה 4

הסרטון הבא 5
ארוכה  ולחיצה  הבא,  לסרטון  לעבור  כדי  קצרה  לחיצה  לחץ 

להרצה מהירה קדימה.
רשימת סרטונים 6

קובץ  וכן  ולהפעלה,  להצגה  ניתן  המתאים  הווידיאו  קובץ 
הווידיאו המוצג בתיקייה.

משך כולל של סרטון 7
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תמונה
אוטומטי  באופן  USB לשקע ה-USB. המערכת תטען  הכנס התקן 

את התמונות שבזיכרון.

לחץ על ]Picture[ )תמונה( במסך הראשי כדי להיכנס למצב יישום 
התמונות.

לחץ על קובץ התמונה כדי להציג את התמונה במסך מלא.

פס  מצב  את  להציג  כדי  המסך  על  לחץ  בתמונות,  צפייה  בזמן 
התפריט ולחץ שוב כדי לצאת ממצב זה.

מצב עיון בתמונות

91e176c6a746548sd65.jpg 00:02

54321

מצגת 1
עובר באופן אוטומטי דרך התמונות בתיקייה ומציג אותן.

2 )Zoom In( זום הגדלה
3 )Zoom Out( זום הקטנה
תמונה ממוזערת 4
רשימת תמונות 5

בתפקוד  המתאים  התמונה  קובץ  את  ולכלול  להציג  ניתן 
המוצג  התמונה  קובץ  את  בו  ולכלול  להציג  ניתן  וכן  המצגת, 

בתיקייה.
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המאוחסנות  תמונות  של  בהצגה  תומכת  המערכת  הערה: 
ביחס  התמונות,  של  ברזולוציה  הבדלים  בגלל   .USB בהתקן 
כל  את  לא  אחרים,  ובגורמים  התמונה  קובצי  של  הדחיסה 

התמונות ניתן לפענח ולהציג.

כדי  ימינה על המסך  או  הערה: בצע תנועה מהירה שמאלה 
לעבור לתמונה הבאה או הקודמת.

Apple CarPlay
Apple CarPlay יכול לבצע בקרה דו-צדדית של טלפון נייד ומערכת 
יכולה  המולטימדיה  שמערכת  כך  ברכב,  המותקנת  המולטימדיה 
האזנה  לשיחה,  מענה   / שיחה  ביצוע  כולל  הנייד,  בטלפון  לשלוט 
למוזיקה מאוחסנת בטלפון הנייד וכד׳, ובנוסף גם ההפעלה הישירה 
באמצעות הטלפון הנייד אפשרית, מה שמעניק לבעלים חיבור אין-

סופי בין הרכב והטלפון הנייד.

מערכת זו יכולה לשלב בין תפקודי ה-iPhone )מפה, מוזיקה, שיחת 
טלפון, מסרון, פודקאסט, זיהוי קול וכד׳( לבין מערכת המולטימדיה 

המותקנת ברכב.

וגרסאות  ניידים  הערה: בגלל ההבדלים בדגמים של טלפונים 
לאלה  תואמים  אינם  המוצגים  שהמסכים  ייתכן  תוכנה, 
המופיעים בטלפון הנייד שלך. על כן, האיורים המצורפים הם 

להמחשה בלבד.
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שיטת התחברות
ודא כי תפקוד ה-CarPlay של הטלפון הנייד מופעל. 1
השתמש בכבל חיבור USB מאושר כדי לחבר את הטלפון הנייד  2

למערכת המולטימדיה ברכב.
את  3 להפעיל  כדי  הראשי  במסך   CarPlay-ה תפקוד  על  לחץ 

.CarPlay-תפקוד ה
לאחר החיבור המוצלח בין הרכב והטלפון הנייד, ניתן להפעיל  4

את ה-iPhone במחשב של המערכת.
לחץ על מקש החזרה בלוח הבקרה או לחץ על מתג  כדי  5

לחזור למסך הראשי של המערכת.

Apple CarPlay שיטות תפעול של

14:38

4G

Phone Music Maps Messages Now Playing

Podcasts AudiobooksMG

המשתמש יכול לשלוט על מערכת Apple CarPlay באמצעות שלוש 
השיטות הבאות:

1 .Siri בקרה קולית באמצעות
שימוש בצג המגע של הרכב. 2
שימוש בבקרות הפיזיות בלוח הבקרה ובגלגל ההגה. 3
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Apple CarPlay חיוג באמצעות

VoicemailFavorites Recents Contacts Keypad

14:41

4G 10086

3
DEF

2
ABC

1

6
MNO

5
JKL

4
GHI

9
WXYZ

8
TUV

7
PQRS

0
+

להשתמש  ניתן   ,Apple CarPlay מערכת  של  הנכון  החיבור  לאחר 
בתפקוד החיוג הטלפוני של Apple CarPlay ממערכת המולטימדיה 

של הרכב.

חיוג באמצעות המקלדת.1 
הצגת אנשי קשר או חיוג מרשימת אנשי הקשר. 2
הצגת היסטוריית השיחות או חיוג מהיסטוריית השיחות. 3
מענה לשיחה. 4
בדיקת הודעה קולית. 5

Apple CarPlay מוזיקה באמצעות

14:45

4G

Library Playlists Radio

90’s Music

Classical Music

 ,Apple CarPlay מוזיקה( במערכת( ]Music[ על ידי לחיצה על הסמל
ממערכת   Apple CarPlay של  המוזיקה  תפקוד  את  להפעיל  ניתן 

המולטימדיה של הרכב.
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Apple CarPlay מפה באמצעות

14:41

4G E U R O P E A S I A

Destinations

123

 ,Apple CarPlay )מפה( במערכת   ]Map[ על הסמל  לחיצה  ידי  על 
במערכת   Apple CarPlay של  המפה  בתפקוד  להשתמש  ניתן 

המולטימדיה של הרכב.

חיפוש יעד. 1
היסטוריית חיפושי מפה תירשם בזיכרון ויהיה ניתן לצפות בה 

על ידי לחיצה על הסמל ]Destination[ )יעד(.
ניווט ליעד. 2
התקרבות )זום( במפה. 3

Apple CarPlay הודעות באמצעות

 Apple במערכת  )הודעה(   ]Message[ הסמל  על  לחיצה  ידי  על 
 Apple CarPlay של  ההודעות  בתפקוד  להשתמש  ניתן   ,CarPlay

במערכת המולטימדיה של הרכב כדי:

להזין בקול את הנמען ותוכן ההודעה ולשלוח.1 
לשלוח הודעה קולית. 2

Apple CarPlay Siri
השתמש ב-Assistant Voice Siri לביצוע הפעולות הבאות:

חיוג טלפוני.1 
שליחת הודעה. 2
השמעת מוזיקה. 3
אני רוצה להגיע ל-XXX )כדי להפעיל את הניווט(. 4
מה שעה? 5
איך מזג האוויר היום? 6
הגדרת תזכורת. 7
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Apple CarPlay אפליקציות נוספות של

14:56

4G

Unplayed

0 episodes

0 episodes

My Podcasts My Stations Top Charts

 ,iHeartRadio  ,Audiobook  ,Podcast-גם ב Apple CarPlay תומך 
AtBat ואפליקציות נוספות של צד שלישי.

ההפעלה  שיטת  לגבי  תוכנה  כל  של  ההפעלה  בהוראות  עיין 
הספציפית.

הגדרות הרכב
כשמתג ההתנעה פתוח )מצב ON(, לחץ על ]Vehicle[ )רכב( במסך 

הראשי כדי להיכנס למצב הגדרות הרכב.

נוחות ונוחיות
לאחר הכניסה למצב Convenience and Comfort )נוחות ונוחיות( 
 ]Others[-ו )אורות(   ]Lights[ את  להגדיר  ניתן  הרכב,  בהגדרות 

)אחרים(.
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תאורה

להפעיל/להשבית 	  כדי  בחר  ליווי(:  )תאורת   Home  Me  Follow
את תפקוד תאורת הליווי כנדרש.

Car My Find )אתר את הרכב שלי(: הגדר את האופן שבו ניתן 	 
 ]Horn  +  Lights[ או  )תאורה(   ]Lighting[ הרכב:  את  לזהות 

)אורות + צופר(.

TA  AF SF 00:02

Driving &
Maintenance

Factory
Reset

Comfort &
Convenience Lights Other

Follow Me Home

Find My Car Lighting

off on

Lights&Horn

אחרים

במסך ]Lights[ )אורות(, לחץ על ]Others[ )אחרים( כדי להגדיר את 
התפקוד של המתג ׳*׳ בגלגל ההגה.

TA  AF SF 00:02

Driving &
Maintenance

Factory
Reset

Comfort &
Convenience Lights Other

Steering Wheel
Button “*”
Function

Smartphone Car Home

את המתג ׳*׳ בבקרות גלגל ההגה ניתן להגדיר כמקש הקיצור של 
]Smartphone[ )טלפון חכם(, ]Car[ )רכב( או ]Home[ )הביתה(.
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נהיגה ותחזוקה
במסך הגדרות הרכב, לחץ על ]Maintenance and Driving[ )נהיגה 

ותחזוקה( כדי להיכנס למצב הגדרות נהיגה ותחזוקה.

TA  AF SF 00:02

UrbanSteering Dynamic

Driving &
Maintenance

Factory
Reset

Comfort &
Convenience

Normal

את רמת הסיוע של כוח ההגה ניתן להגדיר כ-]Urban[ )עירונית(, 	 
]Normal[ )רגילה( או ]Dynamic[ )דינמית(.

הגדרות היצרן
במסך הגדרות הרכב, לחץ על ]Settings Factory[ )הגדרות היצרן( 

כדי להיכנס למצב איפוס הגדרות היצרן.

TA  AF SF 00:02

Driving &
Maintenance

Factory
Reset

Comfort &
Convenience

Factory Reset Reset

לחץ על ]Reset[ )איפוס( במצב הגדרות היצרן. מערכת המולטימדיה 
של הרכב תאופס להגדרות המקוריות שלה וכל הנתונים במערכת 

הגדרות הרכב יימחקו. השתמש באפשרות זו בזהירות.
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תצוגת מיזוג האוויר
פס  האוויר  מיזוג  כוונון  בזמן  אקלים,  בבקרת  המצוידים  רכב  בכלי 

המצב יקפוץ באופן אוטומטי בתחתית המסך הראשי.

1 2 4 5 63

AC

תצוגת מצב מופעל/מכובה של מיזוג האוויר 1
תצוגת הטמפרטורה 2
תצוגת מצב חלוקת האוויר: 3

 לעבר הפנים	 

 לעבר הפנים והרגליים	 

 לעבר הרגליים	 

 לעבר רגליים והשמשה	 
תצוגת מהירות המפוח 4

תצוגת מצב הזרמת אוויר חיצוני:  הזרמה מבחוץ 5

תצוגת מצב סחרור האוויר הפנימי:  סחרור פנימי 6

הגדרות

הגדרת עוצמת הקול
הגדרת  למצב  להיכנס  כדי  הראשי  במסך  הטלפון  תפקוד  על  לחץ 

עוצמת הקול.

TA  AF SF 00:02

Volume Settings EQ Settings Sound Stage

System Beeps

Key Beeps

Loundness

SVC Off Low Medium High

Audio

Time

Bluetooth

Display

System

צליל הנחיה של המערכת	 
לחץ לכוונון עוצמת צליל ההנחיה של המערכת.

צליל המקלדת	 
לחץ להפעלה/כיבוי של צליל המקלדת.
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פיצוי הגברת הקול	 
הצלילים  בתחומי  הליקויים  על  לפצות  יעזור  מופעל,  כאשר 

הגבוהים והנמוכים בעוצמת צלילים נמוכה.
 	)SVC( כוונון עוצמת הקול בהתאם למהירות הרכב

לעוצמת הקול מותאמת מהירות יש שלוש רמות: נמוכה, בינונית 
וגבוהה. בחר לפי הנדרש או כבה.

הגדרת EQ )אקווילייזר(

לחץ על ]Setting EQ[ )הגדרת EQ( כדי לבחור בין שש רמות מוגדרות 
מראש של האקווילייזר בהתאם להעדפות האישיות שלך.

TA  AF SF 00:02

0dB

+12dB

-12dB

+2

80Hz 500Hz 1kHz 5kHz 16kHz

+2
0

+3 +4

EQ Presets

Vocals

Classic

Custom

Off

Pop

Audio

Time

Bluetooth

Display

System

Volume Settings EQ Settings Sound Stage

לאקווילייזר המוגדר מראש יש שש אפשרויות: קלסי, פופ, ג׳ז, שירה, 
רוק ומותאם אישית.

את  אישית  התאמה  להתאים  כדי  אותו  וגרור  הסמן   על  לחץ 
.EQ הפרמטרים של
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 custom  ,EQ-ה של  כלשהי  רצועה  של  הערך  את  משנים  כאשר 
)מותאם אישית( מובלט אוטומטית כדי לציין שהוא נבחר. ההגדרה 

.EQ תישמר באופן אוטומטי עם היציאה מהגדרת

הערה: הגדרת EQ משפיעה רק על קטעי שמע מסוג מדיה. 
שמע  קטעי  של  אחרים  סוגים  של  הקול  עוצמת  לכוונון 

השתמש בכפתור עוצמת הקול או בבקרות בגלגל ההגה.

הגדרת כיוון הצליל )סאונד(

לחץ על ]Stage Sound[ )כיוון צליל( כדי להיכנס למצב כיוון הצליל 
האזנה  סביבת  המעניקה  איזון  בהגדרת  לבחור  ניתן  )סאונד(. 

אידיאלית בכל המושבים התפוסים.

TA  AF SF 00:02

Volume Settings EQ Settings

 Sound3D

Sound Stage

Front-Rear：     0
Left-Right：       0

Audio

Time

Bluetooth

Display

System

לחץ על  לכוונון המקום המרכזי של שדה הצליל.

לחץ על  לבחירת מצב יחיד או מרובה, או בטל 
את המצב התלת-ממדי של שדה הצליל.
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כוונון התאריך והשעה
במסך הכוונון, לחץ על ]Time[ )שעה( לכניסה אל מצב כוונון התאריך 

והשעה.

TA  AF SF 00:02

12 31 23 10

2 2 1 12

1 1 9 23AM

24H12HTime Format

Y M D

Audio

Time

Bluetooth

Display

System

2016

2018

2017

כוונון התאריך והשעה

המערכת.  שעת  לכוונון  מטה  או  מעלה  המתאים  המספר  את  הזז 
השעה שכוונה תסונכרן עם מרכז המידע של לוח המחוונים ותוצג בו.

תבנית השעה

באפשרותך לבחור בתבנית של 12 או 24 שעות לפי העדפותיך.

הגדרת החיבור
לחץ על ]Bluetooth[ לכניסה אל מצב מתג Bluetooth. לפרטים עיין 

בסעיף ׳טלפון Bluetooth׳ בפרק זה.

הגדרות המערכת
למצב  להיכנס  כדי  ההגדרות  במסך  )מערכת(   ]System[ על  לחץ 
ולהגדיר  תוכנה/חומרה  רמות  להציג  תוכל  שם  המערכת,  הגדרות 

מצבים ותפקודים בסיסיים מסוימים של המערכת.

TA  AF SF 00:02

Help Files

Factory Reset

SW Version：xxx

HW Version：xxxxx

Serial No：xxxxxxxxxxxxxxxx

Start

Open
Audio

Time

Bluetooth

Display

System
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קובץ עזרה

לחץ על ]Open[ )פתח( כדי להציג את הוראות ההפעלה הבסיסיות 
של המערכת.

איפוס להגדרות היצרן

היצרן  הגדרות  האיפוס  מצב  אל  לכניסה  )התחל(   ]Start[ על  לחץ 
 Station[ שמע(,  )הגדרות   ]Setting  Audio[ )הכול(,   ]All[ ואפס 
ברירת  להגדרות  )אחרים(   ]Others[-ו תחנות(  )אחסון   ]Storage
המחדל של היצרן לפי הנדרש. מוצגת תיבת דו-שיח ובה השאלה: 

׳האם אתה באמת רוצה לאפס להגדרות היצרן?׳.

הרכב  של  המולטימדיה  מערכת  היצרן,  להגדרות  האיפוס  לאחר 
במערכת  הנתונים  וכל  שלה  המקוריות  להגדרות  מאופסת 

המולטימדיה יימחקו. השתמש באפשרות זו בזהירות.

]version Software[ )גרסת  ]System[ )מערכת( ניתן להציג  במסך 
)מס׳   ]No  Serial[ חומרה(,  )גרסת   ]version  Hardware[ תוכנה(, 

סידורי( ונתונים אחרים.
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מושבים

אסור  שליטה,  מאובדן  כתוצאה  פציעה  למניעת 
לכוונן את המושבים בזמן נסיעה.

ארבעה  או  בשישה  לכוונון  ניתנים  קדמיים  במושבים  מצויד  הרכב 
גב  משענות  עם   60/40 מפוצלים  אחוריים  ובמושבים  כיוונים 

מתקפלות.

כוונון נכון של המושב אמור להבטיח תנוחת נהיגה נוחה, המאפשרת 
לך להחזיק בהגה ולשלוט בכל הציוד שבעמדת הנהג כשידיך ורגליך 
לך  ומאפשרת  נוחה  שלך  הנהיגה  תנוחת  כי  ודא  קלות.  מקופלות 
שליטה מלאה ברכב. שים לב בזמן כוונון גובה המושבים הקדמיים – 

רגלי הנוסע מאחור עלולים להיתפס כשמנמיכים את המושב.

תועלת  הקדמי.  המושב  של  הגב  משענת  את  מדי  יותר  תטה  אל 
בזווית  היא  הגב  משענת  כאשר  מושגת  הבטיחות  מחגורת  מרבית 
של 25 מעלות בערך מהאנך. את מושבי הנהג והנוסע לידו יש להזיז 
אחורה עד כמה שהדבר מעשי. מושב מכוונן נכון מקטין את הסכנה 

של פציעה כתוצאה מישיבה קרובה מדי לכרית אוויר מתנפחת.

משענות ראש
גובה משענת הראש כך שהקצה העליון  כוונן את 
ראש  של  עליון  הקצה  עם  אחד  בקו  יהיה  שלה 
הנוסע. מיקום כזה מקטין את הסכנה של פציעות 
ראש וצוואר במקרה של התנגשות. אסור לכוונן את 

להסיר את משענת הראש בזמן שהרכב בתנועה.

מוט  על  או  ראש  משענת  על  דבר  לתלות  אין 
משענת ראש.

משענת הראש נועדה למנוע תנועה לאחור של הראש במקרה של 
פציעות  של  הסכנה  את  בכך  ולהקטין  חירום,  בלימת  או  התנגשות 

ראש וצוואר.
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משענות הראש הקדמיות הן בעלות ארבעה מצבי כוונון גובה, ואילו 
האחוריות הן בעלות שני מצבי כוונון גובה.

משענת  את  משוך  גבוה,  למצב  נמוך  ממצב  ראש  משענת  לכוונון 
לחץ  הרצוי,  למיקום  הגיעה  שהיא  לאחר  מעלה.  כלפי  ישר  הראש 
עליה בעדינות כלפי מטה כדי לוודא כי היא ננעלה במקום. להסרת 
)כפי שמצוין  והחזק את מתג שרוול ההובלה  לחץ  משענת הראש, 
על ידי החץ( בצד שמאל של משענת הראש, ולאחר מכן משוך את 

משענת הראש מעלה כדי להסיר אותה.

לכוונון משענת ראש ממצב גבוה למצב נמוך, לחץ את מתג שרוול 
ההובלה )כפי שמצוין על ידי החץ( בצד שמאל של משענת הראש, 
ולחץ על משענת הראש מטה. לאחר שהיא הגיעה למיקום הרצוי, 
שחרר את המתג ולחץ עליה בעדינות כלפי מטה כדי לוודא כי היא 

ננעלה במקום.

כוונון ידני של המושבים

1
2
3

כוונון קדימה/אחורה	 
המושב  את  החלק  המושב,  לכרית  מתחת   )1( ידית  את  הרם 

למיקום מתאים ושחרר את הידית. ודא כי המושב ננעל במקום.
כוונון גובה כרית המושב*	 

כרית  את  להרים  כדי  כנדרש  פעמים  מספר   )2( ידית  את  הרם 
המושב, ולחץ אותה מטה כדי להוריד אותה.

כוונון משענת הגב	 
מגיעה  שהיא  את  הגב  משענת  את  כוונן   ,)3( ידית  את  הרם 

לתנוחה משביעת רצון, והורד את הידית.
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מושבים אחוריים

מושבים אחוריים מתקפלים
את  הסר(  )או  הסוף  עד  תחילה  הנמך  למטען,  מקום  לפנות  כדי 
משענות הראש של כל המושבים האחוריים, ולאחר מכן משוך מעלה 
וקפל  רצועות שחרור הנעילה של משענות הגב בשני הצדדים  את 

קדימה את משענות הגב.

הונמכה  לא  האחורי  המושב  של  הראש  משענת  אם  הערה: 
עד הסוף או אם משענת הגב של המושב הקדמי מוטית יותר 
מדי אחורה, יש סיכוי שקיפול המושב האחורי יגרום נזק לגב 
המושב הקדמי, לתא האחסון הקטן או למשענת הראש של 

המושב האחורי.

פריסה ונעילה של משענות הגב של המושבים 
האחוריים

להחזרת משענת הגב של מושב אחורי למצב זקוף, משוך את רצועות 
שחרור הנעילה של משענת הגב כדי לשחרר את המצב הנעול ודחף 
את משענת הגב עד שהיא מגיעה למצב מתאים. משענת הגב נעולה 

כאשר נשמע צליל נקישה.

הערה: בזמן החזרה של משענת הגב של מושב אחורי למצב 
הרצוי, וודא כי חגורת הבטיחות של המושב אינה תפוסה.
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חגורות בטיחות
חגורות  את  נכון  יחגרו  הרכב  נוסעי  שכל  חשוב 
הבטיחות שלהם. בדוק תמיד שכל הנוסעים חוגרים 
חגורות בטיחות. אל תסיע נוסעים שאינם מסוגלים 
לא  חגירה  נכון.  מוצבות  בטיחות  חגורות  לחגור 
לפציעה  לגרום  עלולה  בטיחות  חגורות  של  נכונה 

חמורה ואפילו למוות במקרה של התנגשות.

כריות האוויר אינן מהוות תחליף לחגורות בטיחות. 
כריות אוויר מעניקות תמיכה נוספת רק כאשר הן 
אם  בין  אותן.  מפעילה  תאונה  כל  ולא  מופעלות, 
כריות אוויר מופעלות או לא, חגורות בטיחות יכולות 
מוות  או  חמורה  פציעה  של  הסכנה  את  להקטין 

בתאונה. על כן, חובה לחגור נכון חגורות בטיחות.

אסור לשחרר חגורת בטיחות במהלך נסיעה – סכנה 
של פציעה חמורה או מוות במקרה של תאונה או 

בלימת חירום.

או  הנהג  של  הבטיחות  חגורת  את  להדק  אסור 
פנוי  הנהג  כשמושב  אבזם  בתחליף  להשתמש 
להתנעה  לגרום  עלול  הדבר  מהרכב.  ביציאה  או 

אוטומטית של המנוע.

הבטיחות  חגורת  של  אזהרה  בנורת  מצויד  זה  רכב   
המזכירה לחגור את החגורה.

חגורות הבטיחות חייבות להיות חגורות בזמן נסיעה. הסיבה:
לא ניתן לחזות מראש מתי תהיה מעורב בתאונה ועד כמה היא 	 

תהיה רצינית.
בטיחות 	  חגורות  עם  נוסעים  התנגשויות,  של  רבים  במקרים 

בטיחות  חגורות  עם  נוסעים  ואילו  היטב,  מוגנים  נכון  מהודקות 
שלא נחגרו נפצעים או אפילו נהרגים.

על כן, כל הנוסעים חייבים לחגור נכון את חגורות הבטיחות שלהם, 
גם בנסיעות קצרות.
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האחוריים  המושבים  שנוסעי  חשוב  מידה  באותה 
אחרת,  שלהם.  הבטיחות  חגורות  את  נכון  יחגרו 
נוסעים עם חגורות בטיחות שלא הודקו נכון ייזרקו 
קדימה במקרה של תאונה ובכך יסכנו הן את עצמם 

והן את הנהג ונוסעים אחרים.

כאשר הרכב בתנועה, מהירות הנוסעים זהה לזו של הרכב.

יעצור,  במקרה של התנגשות חזיתית או בלימת חירום, הרכב אולי 
אבל הנוסעים ימשיכו לנוע קדימה עד שייבלמו על ידי עצם נייח. עצם 
המושבים  או  השמשה  המחוונים,  לוח  ההגה,  גלגל  להיות  יכול  זה 

הקדמיים.

חגורת  כאשר  פציעה.  סכנת  תפחית  נכון  חגורה  בטיחות  חגורת 
של  במקרה  אוטומטי  באופן  תינעל  היא  נכון,  חגורה  הבטיחות 
יחד  שלך  המהירות  את  להקטין  כדי  חירום  בלימת  או  התנגשות 
עם הרכב, ובכך תמנע את התנועה הבלתי נשלטת קדימה שיכולה 

לפצוע בצורה חמורה את הנהג ונוסעים.
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חגירת חגורות בטיחות
לגרום  עלולות  נכון  לא  שנחגרו  בטיחות  חגורות 

לפציעה או מוות במקרה של תאונה.

אל תתחלק  אחד,  לאדם  תוכננה  הבטיחות  חגורת 
בחגורת הבטיחות.

אם אתה מחזיק תינוק או ילד בזרועותיך, אל תעביר 
את חגורת הבטיחות מעליו.

הורד מעילים או בגדים כבדים כשאתה חוגר חגורת 
בטיחות, כי הם יכולים לפגוע בהגנה המוענקת על 

ידי חגורת הבטיחות.

לחפצים  מעל  הבטיחות  חגורת  את  להעביר  אסור 
קשים או חדים כמו עט נובע, משקפיים או מפתחות.

נכון  לתפקד  יכולות  אינן  בטיחות  חגורות 
אל  מוגזמת.  בצורה  אחורה  מוטים  כשהמושבים 
בצורה  אחורה  מוטים  המושבים  כאשר  תנהג 

מוגזמת.

חגורות הבטיחות המותקנות ברכבך תוכננו לשימוש על ידי מבוגרים 
ידי  על  לשימוש  מתייחס  הספר  של  זה  חלק  רגילות.  מידות  בעלי 

מבוגרים.

כל חגורות הבטיחות הן חגורות מותניים-אלכסון של 3 נקודות עיגון.

כדי לשמור על הגנה יעילה, על הנוסעים לשבת בתנוחה נכונה, עם 
הרגליים מונחות על הרצפה לפניהם, גוף זוקף )בלי להישען אחורה 

בצורה מוגזמת( וחגורת בטיחות מהודקת נכון.
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הידוק חגורות הבטיחות
להידוק נכון של חגורות הבטיחות, פעל בהתאם להוראות הבאות:.

כוונן נכון את המושב. 1
החזק בלשונית המתכת ומשוך את חגורת הבטיחות בתנועה  2

פיתול  יהיה  שלא  הקפד  החזה.  ולרוחב  לכתף  מעל  אחידה 
בחגורה.

צליל  3 שתשמע  עד  האבזם  לתוך  המתכת  לשונית  את  הכנס 
נקישה המציין כי חגורת הבטיחות ננעלה בצורה בטוחה.

סלק כל רפיון בחגורה על ידי משיכה מעלה בחלק האלכסוני  4
שלה.

לשחרור חגורת הבטיחות, לחץ על הלחצן האדום של האבזם.  5
חגורת הבטיחות תיסוג באופן אוטומטי למקומה המקורי.



3

מושבים והתקני ריסון

125

חשוב
הקפד תמיד שבזמן סגירת הדלת חגורת הבטיחות לא תיתפס 	 

בפתח הדלת – היא תינזק.
משיכה החוצה מהירה מדי של חגורת הבטיחות יכולה לגרום 	 

לה להינעל. במקרה זה, תן לחגורת הבטיחות לסגת קצת ואז 
משוך אותה לאט על גופך.

אם קשה למשוך החוצה את חגורת הבטיחות, ייתכן שהסיבה 	 
לכך היא אריג מפותל. במקרה כזה, משוך את החגורה החוצה 

עד הסוף, סלק את הפיתול ותן לחגורה לסגת לאט.
כאשר חגורות הבטיחות האחוריות בשימוש, ודא כי הן גלולות 	 

אחורה עד הסוף למצב הנכון כדי למנוע מהן להיתקע בתפסים 
של המושבים האחוריים. החוק מחייב חגירת חגורות בטיחות. 
גם אם חגורת הבטיחות מפותלת, חובה לחגור אותה. במידת 
האפשר מנע מגע של החלק המפותל עם הגוף ופנה בהקדם 

לסיוע למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

ניתוב נכון של חגורות הבטיחות
ודא כי חגורת הבטיחות מונחת נכון על הגוף. אסור 
שהיא תעבור דרך הצוואר או הבטן. אל תעביר אותה 

מאחורי הגב או מתחת לזרועות.

להיות  צריך  המותניים  רצועת  חלק  בטיחות,  חגורת  חוגרים  כאשר 
הבטן.  על  לא  לעולם  הירכיים,  פני  על  האפשר  ככל  נמוך  ממוקם 
על  כוח  להפעיל  יכולה  המותניים  רצועת  התנגשות,  של  במקרה 
הירכיים ובכך לצמצם את האפשרות שתתחלק מתחת לרצועה. אם 
תתחלק מתחת לרצועת המותניים, הרצועה תפעיל כוח על הבטן, 
של  האלכסוני  החלק  מוות.  או  חמורה  לפציעה  לגרום  שיכול  מה 
החגורה צריך לעבור דרך אמצע הכתף והחזה. במקרה של בלימת 

חירום או התנגשות, החלק האלכסוני של חגורת הבטיחות יינעל.

כדי להבטיח שחגורות הבטיחות מעניקות תמיד הגנה מרבית, ודא כי 
החגורה שטוחה, אינה רפויה ונוגעת בגוף.
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שימוש בחגורות בטיחות בזמן הריון
והן לעובר  נכון תעניק הגנה הן לאם  חגירת חגורת בטיחות מונחת 

במקרה של התנגשות או בלימת חירום.

החזה  דרך  לעבור  צריך  הבטיחות  חגורת  של  האלכסוני  החלק 
והדוק  נמוך  ואילו חלק המותניים צריך לעבור מתחת לבטן,  כרגיל, 
על עצמות הירכיים. אסור בהחלט להציב את החגורה על הבטן או 

מעליה.

לפרטים נוספים יש לפנות לרופא המטפל.

חגורות בטיחות ובעלי מוגבלויות
על פי הוראות החוק, כל נוסעי הרכב חייבים לחגור חגורות בטיחות, 

כולל אנשים עם מוגבלות.

בהתאם לסוג המוגבלות, יש לפנות לרופא המטפל לפרטים נוספים.
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קדם-מותחנים של חגורות הבטיחות
מתוכננים  הבטיחות  חגורות  של  המותחנים  קדם 
לאחר  אותם  להחליף  ויש  בלבד  אחת  להפעלה 
אי החלפה של קדם-המותחנים תקטין  שהופעלו. 

את יעילות מערכת הריסון החזיתית של הרכב.

ריסון  חגורות הבטיחות ממשיכות לפעול כאמצעי 
לחגור  ויש  הופעלו,  שקדם-המותחנים  לאחר  גם 
להחליף  יש  במצב תפקודי.  נשאר  הרכב  אם  אותן 
במרכז  הראשונה  בהזדמנות  קדם-המותחנים  את 

שירות MG של היבואן או במוסך מוסמך.

פועלים  הם  הבטיחות.  חגורות  של  בקדם-מותחנים  מצויד  הרכב 
יחד עם כריות האוויר ומטרתם לגלול אחורה את חגורות הבטיחות 
הקדמיות במקרה של תאונה חמורה. הם מתוכננים לגלול חזרה את 

חגורת הבטיחות ו׳לאבטח׳ את הנוסע במושבו.

הנהג  את  תזהיר  המחוונים  בלוח  האוויר  כרית  של  האזהרה  נורת 
)ראה  הבטיחות  חגורות  של  בקדם-המותחנים  תקלה  של  במקרה 

׳נורות אזהרה וחיווי׳ בפרק ׳מחוונים ובקרות׳(.

את קדם המותחנים של חגורות הבטיחות ניתן להפעיל פעם אחת 
בלבד ויש להחליף אותם לאחר שהופעלו. ייתכן שתידרש גם החלפה 
׳החלפת  עיין בסעיף  כריות האוויר.  רכיבים אחרים של מערכת  של 

חלקים של מערכת כריות האוויר׳.

חשוב
קדם-המותחנים של חגורות הבטיחות לא יופעלו בעת פגיעה 	 

קלה.
לבצע 	  צריכים  קדם-מותחנים  של  החלפה  או  ההסרה  את 

מוסמך  מוסך  או  היבואן  של   MG שירות  מרכז  של  טכנאים 
שקיבלו הדרכה אצל היצרן.

של 	  ההתקנה  תאריך  )או  הרישוי  מתאריך  שנים   10 כעבור 
להחליף  צורך  יהיה  בטיחות(,  חגורת  של  חלופי  קדם-מותחן 
רכיבים מסוימים. לאחר סיום העבודה, חובה לחתום ולהחתים 

את הדף המתאים בחוברת השירות והאחריות.
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בדיקות, תחזוקה והחלפה של חגורות 
הבטיחות

בדיקות חגורות הבטיחות
חגורות בטיחות סדוקות, שחוקות או מרופטות לא 
יתפקדו נכון במקרה של התנגשות. אם אתה מבחין 

בסימנים כלשהם של נזק, החלף מיד את החגורה.

חגורת  באבזם  האדום  השחרור  שלחצן  תמיד  ודא 
שחרור  לאפשר  כדי  מעלה  כלפי  מופנה  הבטיחות 

קל במקרה חירום.

נורת  עם  קבוע  באופן  לבדוק  כדי  להלן  להוראות  בהתאם  פעל 
המתכת,  לשונית  הבטיחות,  חגורת  הבטיחות,  חגורת  של  האזהרה 

האבזם, מנגנון הגלילה והתקן הקיבוע פועלים נכון:
הכנס את לשונית המתכת של חגורת הבטיחות באבזם המתאים 	 

ומשוך מהר את אריג חגורת הבטיחות קרוב לאבזם כדי לוודא כי 
תפס החגורה ננעל.

מהר 	  הבטיחות  חגורת  את  ומשוך  המתכת  לשונית  את  החזק 
קדימה כדי לבדוק שסליל חגורת הבטיחות ננעל באופן אוטומטי 

ומונע התארכות האריג.
אין 	  אם  חזותית  ובדוק  הסוף  עד  הבטיחות  חגורת  את  הוצא 

פיתולים, שפשוף, סדקים או אזורים שחוקים.

כדי 	  לאט  לחזור  לה  ותן  הסוף  עד  הבטיחות  חגורת  את  הוצא 
להבטיח פעולה וחלקה מתמשכת ומלאה.

בדוק חזותית את חגורת הבטיחות לרכיבים חסרים או שבורים.	 
ודא כי מערכת האזהרה של חגורות הבטיחות מתפקדת באופן 	 

מלא.
אם חגורת הבטיחות נכשלת באחד הניסויים או אחת הבדיקות, פנה 

למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך לתיקון.

תחזוקת חגורות הבטיחות
רק במרכז  לבצע  יש  בטיחות  חגורות  תיקונים של 

שירות MG של היבואן או במוסך מוסמך.

ודא כי עצמים זרים או עצמים חדים אינם חודרים 
לתוך המנגנונים של חגורות הבטיחות. אל תאפשר 
ולפגוע  הבטיחות  חגורת  לאבזם  לחדור  לנוזלים 

ביכולת להכניסו לתוך המחבר.

את חגורות הבטיחות יש לנקות במי סבון חמים בלבד. אל תשתמש 
את  לצבוע  או  להלבין  תנסה  אל  הבטיחות.  חגורות  לניקוי  בממס 
עם  נגב  הניקוי,  לאחר  אותה.  להחליש  עלול  זה  הבטיחות,  חגורת 
חגורת  של  הסוף  עד  אחורה  גלילה  מנע  להתייבש.  לה  ותן  מטלית 
הבטיחות כל עוד לא התייבשה לגמרי. שמור על חגורות הבטיחות 

במצב נקי ויבש.
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חגורת  של  אחורה  הגלילה  מזהמים,  הצטברו  הגלילה  במנגנון  אם 
לסילוק  ויבשה  נקייה  במטלית  השתמש  איטית.  תהיה  הבטיחות 

מזהמים.

החלפת חגורות בטיחות
חגורות  מערכת  את  להחליש  עשויות  התנגשויות 
הבטיחות. מערכת חגורת בטיחות לא תוכל להגן על 
משתמשים לאחר שניזוקה ועלולה להביא לפציעה 
חמורה ואפילו למוות במקרה של תאונה. מיד לאחר 
ולהחליפן  הבטיחות  חגורות  את  לבדוק  יש  תאונה 
של   MG שירות  למרכז  פנה  כך,  לשם  הצורך.  לפי 

היבואן או למוסך מוסמך.

יש  אך  בטיחות,  חגורות  להחליף  צורך  אין  קלה  התנגשות  לאחר 
התייחסות.  שדורשים  הבטיחות  חגורת  מערכת  של  אחרים  חלקים 

פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך לייעוץ.

 מערכת ריסון נוספת באמצעות 
כריות אוויר

רק  נוספת  הגנה  מעניקה  האוויר  כריות  מערכת 
באה  לא  היא  חמורה.  חזיתית  פגיעה  של  במקרה 

במקום הצורך או הדרישה לחגור חגורת בטיחות.

מעניקות  הבטיחות  חגורות  עם  יחד  האוויר  כריות 
קטנים.  לילדים  לא  אך  למבוגרים,  מיטבית  הגנה 
מערכות חגורות הבטיחות וכריות האוויר ברכב לא 
שילדים  ההגנה  את  קטנים.  ילדים  על  להגן  נועדו 

זקוקים לה צריכים לספק מושבי בטיחות לילדים.

מערכת כריות האוויר כוללת בדרך כלל:
ובלוח 	  ההגה  גלגל  במרכז  )מותקנות  קדמיות  אוויר  כריות 

המחוונים מעל לתא הכפפות(.
של 	  החיצוני  בצד  )מותקנות  המושבים  של  צדדיות  אוויר  כריות 

ריפוד המושב(.
כריות אוויר להגנה צדית על הראש מפגיעה )מותקנות מאחורי 	 

ריפוד הראש(.
יחידת בקרת כריות האוויר )מותקנת מתחת לקונסולה(.	 
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שים לב שהיא תלויה בדגם וברמת האבזור.

המילה  באמצעות  מסומן  האוויר  כרית  של  ההתקנה  מיקום 
׳AIRBAG׳.

נורית האזהרה של כרית האוויר

בלוח  ממוקמת  האוויר  כרית  של  האזהרה  נורית   
המחוונים. אם היא נדלקת במהלך נסיעה, הדבר מציין תקלה בכרית 
האפשרי  בהקדם  פנה  זה,  במקרה  הבטיחות.  בחגורת  או  האוויר 
MG של היבואן או למוסך מוסמך לטיפול במערכת.  למרכז שירות 
אחרת קיימת סכנה שמערכת כרית האוויר או חגורת הבטיחות לא 

יפעלו נכון במקרה של התנגשות.
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התנפחות כריות האוויר
רגליים,  יניחו  הקדמיים  המושבים  שנוסעי  אסור 
ברכיים או חלק אחר כלשהו של הגוף על או קרוב 

לכרית אוויר קדמית.

של  מהתנפחות  הפציעה  סכנת  את  להפחית  כדי 
בטיחות  חגורת  תמיד  לחגור  חובה  אוויר,  כרית 
חגורה נכון. בנוסף, הן הנהג והן נוסע המושב הקדמי 
צריכים לכוונן את המושב שלהם כך שיישאר מספיק 
מותקנות  אם  הקדמיות.  האוויר  מכריות  מרחק 
להגנה צדית על  אוויר  כריות  אוויר צדדיות/  כריות 
הראש מפגיעה, הנהג ונוסע המושב הקדמי חייבים 
לשבת כך שיהיה מספיק מרחק מחלקו העליון של 
הגוף לצדי הרכב. הדבר יבטיח הגנה מרבית כאשר 

כריות אוויר אלה מתנפחות.
כרית אוויר מתנפחת יכולה לגרום לשריטות בפנים 

ולפצעים אחרים אם הנוסע יושב קרוב מדי אליה.

מוגנים  שלא  ילדים  מתנפחות,  אוויר  כריות  כאשר 
או  חמורה  בצורה  להיפצע  עלולים  נאותה  בצורה 
אפילו להיהרג. אסור להחזיק ילדים בזרועות או על 
חגורות  לחגור  הילדים  על  נסיעה.  בזמן  הברכיים 
בטיחות המותאמות לגילם. אל תוציא ראש מחוץ 

לחלון.

או  האוויר  כריות  על  חפצים  תניח  ואל  תתקין  אל 
בקרבתן. הם עלולים להפריע למעבר כרית האוויר 
חמור  נזק  או  לפציעה  ולגרום  בחוזקה  להיזרק  או 

במקרה של התנפחות של כרית האוויר.

אל תכה במקום שבו כריות אוויר או חלקים קשורים 
ממוקמים, כדי למנוע התנפחות מקרית של כרית 
אפילו  או  חמורה  לפציעה  לגרום  שיכולה  האוויר 

למוות.

רכיבי כרית האוויר חמים מאוד לאחר ההתנפחות. 
האוויר.  לכרית  הקשור  כלשהו  ברכיב  לגעת  אסור 

נגיעה יכולה לגרום לכווייה או לפציעה חמורה.

במקרה של התנגשות, יחידת הבקרה של כריות האוויר מודדת את 
קצב ההאטה או ההאצה שנגרמה על ידי ההתנגשות כדי לקבוע אם 
למעשה  היא  האוויר  כריות  התנפחות  האוויר.  כריות  את  לנפח  יש 

מידית, מתבצעת בכוח רב ומלווה ברעש חזק.

נכון את חגורות  וחוגרים  נכון  יושבים  יושבי המושבים הקדמיים  אם 
החזה  לאזורי  נוספת  הגנה  יעניקו  האוויר  כריות  שלהם,  הבטיחות 

והפנים במקרה של פגיעה חזיתית חמורה ברכב.

מפגיעה  הראש  על  צדית  להגנה  אוויר  וכריות  צדדיות  אוויר  כריות 
מיועדות להעניק הגנה נוספת לצד הגוף הפונה אל הפגיעה במקרה 

של התנגשות צד חמורה.
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חשוב
כריות האוויר אינן מגנות על החלקים התחתונים של הגוף.	 
כריות האוויר אינן מתוכננות להתנגשות אחורית, לפגיעה קלה 	 

בחזית או בצד, או להתהפכות הרכב. הן גם לא יפעלו במקרה 
של בלימה חזקה.

ההתנפחות וההתקפלות של כריות האוויר הקדמיות והצדדיות 	 
מתבצעות במהירות רבה והכריות לא יעניקו הגנה מהתוצאות 

של פגיעות שניוניות אפשריות.
ההתנפחות של כרית אוויר מלווה בשחרור של אבקה עדינה. 	 

הדבר אינו מצביע על תקלה, אך האבקה יכולה לגרום לגירוי 
או  וחתכים  מהעיניים  ביסודיות  אותה  לשטוף  וחובה  העור 

שריטות בעור.
והצדדיות 	  הקדמיות  האוויר  כריות  ההתנפחות,  לאחר 

עבור  הדרגתי  ריכוך  של  אפקט  מושג  בכך  מיד.  מתרוקנות 
לא  הנהג  של  הקדמי  הראיה  ששדה  מבטיח  גם  זה  הנוסע. 

ייחסם.

כריות אוויר קדמיות
אסור להתקין מושב בטיחות לילדים עם הגב לכיוון 
הנסיעה על מושב המוגן על ידי כרית אוויר קדמית 

פעילה. סכנת מוות או פציעה חמורה לילד.

רגליים,  יניחו  הקדמיים  המושבים  שנוסעי  אסור 
ברכיים או חלק אחר כלשהו של הגוף על או קרוב 

לכרית אוויר קדמית.

בתנאים קיצוניים, נסיעה על משטחים מחוספסים 
היזהר  האוויר.  כריות  לפריסת  לגרום  יכולה  מאוד 

באופן מיוחד בנסיעה על כביש מחוספס.
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כריות האוויר מתוכננות להתנפח בזמן התנגשות חמורה. התנאים 
הבאים יכולים לגרום להתנפחות כריות האוויר.

התנגשות חזיתית במהירות גבוהה.	 

באבן 	  פגיעה  כמו  לתושבת,  חמור  לנזק  לגרום  שיכולים  תנאים 
שפה, קצוות כביש, גיא עמוק או בורות.
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כריות אוויר צדדיות
חשיבות  בעלי  הם  המושב  של  והחומר  הייצור 
מכרעת לפעולה התקינה של כריות האוויר הצדדיות. 
על כן, אין להתקין כיסויי מושבים שעלולים להפריע 

לפריסת כריות האוויר הצדדיות.

בצד  )רק  הצדדית  האוויר  כרית  רצינית,  צד  פגיעת  של  במקרה 
המושפע( תתנפח.

ידי 	  כרית האוויר הצדדית תתנפח במקרה שצד הרכב נפגע על 
עצם מוצק או רכב אחר.

כריות אוויר להגנה צדית על הראש מפגיעה
במקרה של פגיעת צד רצינית, כריות האוויר וילון הצדדית )רק בצד 

המושפע( תתנפח.
כרית האוויר וילון הצדדית תתנפח במקרה שצד הרכב נפגע על 	 

ידי עצם מוצק או רכב אחר.
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מצבים בהם כריות אוויר לא יופעלו
בעצם  אלא  הרכב,  במהירות  תלויה  אינה  האוויר  כריות  התנפחות 
שהרכב פוגע בו, בזווית הפגיעה ובקצב שינוי מהירות הרכב כתוצאה 
מהפגיעה. כאשר כוח ההתנגשות נספג על ידי גוף הרכב או מפוזר 
בתוכו, כריות האוויר לא יופעלו; עם זאת, תנאי התנגשות מסוימים 
יכולים לגרום להפעלתן. לכן, התנפחות כריות האוויר אינה נקבעת 

על ידי חומרת הנזק לרכב.

כריות אוויר קדמיות
כמה  להלן  מסוימים.  בתנאים  יופעלו  לא  הקדמיות  האוויר  כריות 

דוגמאות:
נקודת הפגיעה אינה ממורכזת בחזית הרכב.	 
כוח הפגיעה אינו מספיק )הפגיעה היא בעצם שאינו מוצק, כמו 	 

עמוד תאורה או מחסום במרכז הכביש(.
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אזור הפגיעה הוא גבוה )פגיעה בדלת האחורית של משאית(.	 
פגיעות בחלק האחורי או בצד של הרכב.	 

התהפכות הרכב.	 
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 כריות אוויר צדדיות וכריות אוויר להגנה צדית 
על הראש מפגיעה

לא  הראש  על  צדית  להגנה  האוויר  וכריות  הצדדיות  האוויר  כריות 
יופעלו בתנאים מסוימים. להלן כמה דוגמאות:

פגיעות צד בזוויות מסוימות.	 
פגיעות צד קלות כמו אופנוע.	 

פגיעות שאינן מרכזיות בצד הרכב, קרובות מדי לתא המנוע או 	 
לתא המטען.

התהפכות הרכב.	 
שאינו 	  בעצם  היא  )הפגיעה  מספיק  אינו  הזוויתית  הפגיעה  כוח 

מוצק, כמו עמוד תאורה או מחסום במרכז הכביש(.
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הפגיעה היא מהחלק האחורי של הרכב.	 כוח הפגיעה )ברכב אחר, נייח או נע( אינו מספיק.	 
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תחזוקת כריות האוויר והחלפתן

מידע לגבי הטיפול
שינוי  האוויר.  כרית  את  לשנות  או  להתקין  אסור 
כלשהו במבנה הרכב או ברתמת החיווט של מערכת 

כריות האוויר אסור בהחלט.

לפגוע  עלולים  הם  אסורים.  הרכב  במבנה  שינויים 
בתפקוד התקין של כריות האוויר.

יש למנוע הצפת אזורים אלה בנוזל ואסור להשתמש 
בבנזין, דטרגנט, משחה לרהיטים או חומרי הברקה.

אם מים מזהמים או חודרים למערכת כריות האוויר, 
ההפעלה.  על  ולהשפיע  לנזק  לגרום  עלול  הדבר 
במקרה זה פנה מיד למרכז שירות MG של היבואן 

או למוסך מוסמך.

למניעת נזק למערכת כריות האוויר, יש לנקות את האזורים הבאים 
כמה שפחות ורק במטלית רטובה וחומר לניקוי ריפוד:

מרכז גלגל ההגה.	 
אזור לוח המחוונים כולל כרית האוויר של הנוסע.	 
יחידות 	  סביב  הקדמיים  העמודים  וקישוט  התקרה  חיפוי  אזור 

הגנת הראש מפגיעה צדית.

נשארת  או  כלל  נדלקת  אינה  האוויר  כריות  של  האזהרה  נורת  אם 
דלוקה באופן רציף, או אם נגרם נזק לחזית או צד הרכב או שקיימים 
סימנים של נזק במכסי כריות האוויר, פנה מיד למרכז שירות MG של 

היבואן או למוסך מוסמך.

חשוב
הסרה או החלפה של יחידת כרית אוויר יש לבצע רק במרכז 	 

שירות MG של היבואן או במוסך מוסמך.
כעבור 10 שנים מתאריך הרישוי )או תאריך ההתקנה של כרית 	 

במרכז  מסוימים  רכיבים  להחליף  צורך  יהיה  חלופית(,  אוויר 
שירות MG של היבואן או במוסך מוסמך. לאחר סיום העבודה, 
השירות  בחוברת  המתאים  הדף  את  ולהחתים  לחתום  חובה 

והאחריות.

החלפת חלקים של מערכת כרית אוויר
גם אם כרית האוויר לא הופעלה, התנגשויות יכולות 
ייתכן  ברכב.  האוויר  כריות  למערכת  נזק  לגרום 
יגנו  שכריות אוויר לא יתפקדו נכון לאחר נזק, ולא 
התנגשות  של  במקרה  אחרים  נוסעים  ועל  עליך 
או  חמורה  פציעה  להיות  יכולה  התוצאה  נוספת. 
יתפקדו  האוויר  שכריות  להבטיח  כדי  מוות.  אפילו 
MG של  נכון לאחר התנגשות, פנה למרכז שירות 
האוויר  כריות  לבדיקת  מוסמך  למוסך  או  היבואן 

ולתיקון במידת הצורך.
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אוויר  שכרית  לאחר  חד-פעמי.  לשימוש  מתוכננות  האוויר  כריות 
התנפחה, חובה להחליף חלקים של המערכת.

פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך להחלפה.

הסרת כריות אוויר
שהרכב  יידע  החדש  שהבעלים  דאג  הרכב,  את  מוכר  אתה  כאשר 

מצויד בכריות אוויר ומה מועד ההחלפה של מערכת כריות האוויר.

אם הרכב הופך לגרוטאה, קיימת סכנה מסוימת בכריות אוויר שלא 
בטוחה  בצורה  אותן  להפעיל  יש  הרכב,  השלכת  לפני  לכן,  הופעלו. 
בסביבה מוגדרת על ידי בעל מקצוע במרכז שירות MG של היבואן 

או במוסך מוסמך.

מושבי בטיחות לילדים
הוראות בטיחות חשובות לגבי שימוש 

במושבי בטיחות לילדים
הרכב,  של  אחורי  במושב  יישבו   12 לגיל  מתחת  שילדים  מומלץ 
תינוקות  שלהם.  ולמידות  למשקל  מותאם  לילדים  בטיחות  במושב 

מתחת לגיל 2 צריך להושיב במושב בטיחות לתינוקות.

 UN לתקנים  התואם  לילדים  בטיחות  מושב  ברכב  להתקין  מומלץ 
ECE-R44 או ECE-R129. בדוק את הסימונים שעל מושב הבטיחות 

לילדים.

שונים.  ומפרטים  מסוגים  לילדים,  בטיחות  מושבי  מספר  קיימים 
להגנה מיטבית, מומלץ לבחור במושב בטיחות לילדים המתאים לגיל 

ולמשקל של הילד.

חשוב לפעול בהתאם להוראות ההתקנה של יצרן מושבי הבטיחות 
הוראות  על  הקפדה  אי  לרכב.  נאותה  בצורה  המושב  את  ולהדק 
הילד במקרה  או פציעה חמורה של  יכולה להביא למוות  ההתקנה 

של עצירה פתאומית או תאונה.

או 	  בטיחות  חגורת  לחגור  חייבים  ילדים,  כולל  הנוסעים,  כל 
להשתמש באמצעי ריסון מתאים לילדים )מושב בטיחות(.

מומלץ שילדים מתחת לגיל 12 או לגובה של 1.5 מ׳ יישבו במושב 	 
בטיחות לילדים מותקן על מושב אחורי.
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במושב בטיחות לילדים יש להושיב ילד אחד בלבד.	 
אל תחזיק ילד על הברכיים או בזרועות, לא חשוב באיזה מושב 	 

אתה יושב.
את 	  תמיד  כוונן  לילדים,  בטיחות  מושב  מתקין  אתה  כאשר 

משענת הגב למצב מרכזי וודא כי היא נעולה במצב זה.
לכיוון הנסיעה 	  לילדים עם הגב  אם אתה מתקין מושב בטיחות 

קדימה.  להזיז  יש  המתאים  הקדמי  המושב  את  אחורי,  במושב 
אם אתה מתקין מושב בטיחות לילדים עם הפנים לכיוון הנסיעה 
הנמוך  למצב  הראש  משענת  את  להוריד  צריך  אחורי,  במושב 
ביותר. אם אתה מתקין מושב בטיחות לילדים עם הפנים לכיוון 
משענת  את  להסיר  שתצטרך  ייתכן  קדמי,  במושב  הנסיעה 

הראש.
לעולם אל תרשה לילד לעמוד או לקרוע על הברכיים בזמן נסיעה.	 
הקפד שהילד יישב תמיד נכון במושב הבטיחות.	 
ההגנה 	  על  רבה  השפעה  הבטיחות  בחגורות  השימוש  לאופן 

בהתאם  לפעול  חובה  מעניקה.  הבטיחות  שחגורת  המרבית 
בחגורות  הנכון  השימוש  לגבי  הבטיחות  מושב  יצרן  להוראות 
תאונת  גם  נכון,  מהודקת  אינה  בטיחות  חגורת  אם  בטיחות. 

דרכים קלה יכולה לגרום לפציעה.
לילדים 	  בטיחות  מושבי  חירום,  בלימת  או  תאונה  של  במקרה 

שלא הותקנו נכון עלולים לזוז ולפצוע נוסעים אחרים. לכן חובה 
ובצורה בטוחה את מושב הבטיחות ברכב, גם אם  נכון  להתקין 

לא יושב בו ילד.

בטיחות הילדים וכריות אוויר צדדיות
אסור שילדים יימצאו באזורים בהם יכולות להתפרס 

כריות אוויר, קיימת סכנה של פציעה חמורה.

לילדים  בטיחות  במושבי  ורק  אך  להשתמש  יש 
המתאימים לגיל, גובה ומשקל הילד.

להתפרס  יכולות  בהם  באזורים  חפצים  תניח  אל 
כריות אוויר, קיימת סכנה של פציעה חמורה.

מעניקות  הצדדיות  האוויר  כריות  צדית,  התנגשות  של  במקרה 
כוח  יוצרת  כרית האוויר  זאת, הפעלת  לנוסע. עם  יותר  טובה  הגנה 
התפשטות חזק מאוד, ואם תנוחת הישיבה של הנוסע אינה נכונה, 
כרית האוויר הצדדית או פריטים באזור הפריסה שלה יכולים לגרום 

לפציעה.

הילד  של  להושבה  המתאים  הבטיחות  במושב  משתמשים  כאשר 
במושב אחורי וכאשר תנוחת הישיבה של הילד נכונה, נשאר מרחב 
מספיק בין הילד ואזור הפריסה של כרית האוויר הצדדית כדי שכרית 

האוויר תתפרס ללא הפרעה ובכך תספק את ההגנה הטובה ביותר.
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סוגים של מושבי בטיחות לילדים
מהודקים באמצעות חגורות בטיחות מותניים-

אלכסון בעלות 3 נקודות עיגון
הגב  עם  לילדים  הבטיחות  מושב  את  תתקין  אל 
עלול  הדבר  הקדמי.  הנוסע  במושב  הנסיעה  לכיוון 

לגרום לפציעה חמורה ואפילו למוות.

מומלץ להושיב תמיד ילדים בחלק האחורי של הרכב במושב בטיחות 
לילדים מקובע באמצעות חגורות בטיחות אלכסון-מותניים בעלות 

3 נקודות עיגון.

ISOFIX מושבי בטיחות לילדים
מיועדות  האחורי  במושב   ISOFIX העיגון  נקודות 

לשימוש עם מערכות ISOFIX בלבד.

מתוכננות  לילדים  בטיחות  למושבי  העיגון  נקודות 
מושבי  ידי  על  המופעלים  בעומסים  רק  לעמוד 
בטיחות לילדים מותקנים נכון. אין להשתמש בהם 
בשום מקרה לחגורות בטיחות למבוגרים, לרתמות 

או לחיבור פריטים אחרים או ציוד לרכב.

בזמן התקנת מושב בטיחות לילדים והשימוש בו, פעל תמיד בהתאם 
להוראות יצרן מושבי הבטיחות.

 ISOFIX המושבים האחוריים המותקנים ברכב זה מצוידים בממשק
למושב  לחיבור  המיועד  הבא(  באיור  החיצים  ידי  על  שמצוין  )כפי 

.ISOFIX בטיחות לילדים
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הדק מושבי בטיחות לילדים ISOFIX מאושרים לרכב אל נקודות 	 
העיגון.

כאשר משתמשים בנקודות עיגון ISOFIX להרכבת המושב, ניתן 	 
לתקן  המאושרים  אוניברסלי  מסוג  בטיחות  במושבי  להשתמש 

.ISOFIX
מסוג  מאושרים  בטיחות  במושבי  משתמשים  כאשר  הערה: 

אוניברסלי, יש להשתמש ברצועה העליונה.

הערה: לפרטים עיין בהוראות יצרן מושב הבטיחות לילדים.

TOP TETHER

TOP TETHER

TOP TETHER

הדק את הרצועה העליונה של מושב הבטיחות לילדים לנקודת 	 
העיגון שבגב משענת הגב של מושב הנוסע האחורי.

לאחר ההתקנה, הפעל כוח מתאים כדי לוודא כי המושב מהודק 	 
בצורה בטוחה.
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מקומות מאושרים למושבי בטיחות לילדים
מומלץ להתקין ברכב מושב בטיחות לילדים התואם לתקנים UN ECE-R44 או ECE-R129. בדוק את הסימונים שעל מושב הבטיחות לילדים.

)ISOFIX מקומות מאושרים למושבי בטיחות לילדים )עבור מושבי בטיחות שאינם

קבוצת משקל

מקום ישיבה

מושב הנוסע הקדמי

מושב אחורי 
צדדי

מושב אחורי 
אמצעי

ללא מתג ׳כבוי׳ של 
כרית אוויר של הנוסע 

הקדמי

עם מתג ׳כבוי׳ של כרית אוויר של 
הנוסע הקדמי

כרית אוויר 
כרית אוויר כבויהמופעלת

XXXUXקבוצה 0 )פחות מ-10 ק״ג(

XXXUXקבוצה +0 )פחות מ-13 ק״ג(

XXUUXקבוצה I )9~18 ק״ג(

UUUUXקבוצה II )15~25 ק״ג(

UUUUXקבוצה III )22~36 ק״ג(

הערה: ביאור האותיות בטבלה:

U = מתאים למושבי בטיחות מסוג אוניברסלי המאושרים לקבוצת משקל זו;

X = מקום מושב לא מתאים למושב בטיחות לילדים בקבוצת משקל זו.
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)ISOFIX מקומות מאושרים למושבי בטיחות לילדים )עבור מושבי בטיחות

מקום ישיבה

קטגוריות קבוצות משקל

קבוצה Iקבוצה +0קבוצה 0

עם הפנים לכיוון עם הגב לכיוון הנסיעה
הנסיעה

עם הגב לכיוון 
הנסיעה

9~18 ק״געד 13 ק״ג

מושב הנוסע 
הקדמי

קבוצת מידה
ISOFIX-לא מצויד ב

סוג מושב

מושב אחורי 
ISOFIX צדדי

C,D,E1A,B, BI1C,D1קבוצת מידה

IL2IL2, IUF3IL2סוג מושב

מושב אחורי 
מרכזי

קבוצת מידה
ISOFIX-לא מצויד ב

סוג מושב

כלי הרכב המומלצים של ספקי מושבי  עיין ברשימות  ייחודיים מסוג חצי-אוניברסלי.   ISOFIX בטיחות  IL מתאים להתקנת מושבי  הערה: 
הבטיחות;

ולקבוצת מידה  אוניברסלי המאושרים לקבוצת משקל  ISOFIX מסוג  לכיוון הנסיעה של מושבי בטיחות  IUF מתאים להתקנה עם הפנים 
ISOFIX זו;

1. קבוצת המידה ISOFIX למושבי בטיחות מסוג אוניברסלי וחצי-אוניברסלי מוגדרת על ידי האותיות הגדולות דרגה A~G. אותיות זיהוי אלה 
;ISOFIX מצוינות על מושב הבטיחות

MG של היבואן או  Britax Romer Baby Safe. פנה למרכז שירות  ISOFIX לתינוקות מקבוצה +0 הוא  2. במועד הפרסום מושב הבטיחות 
למוסך מוסמך לפרטים עדכניים לגבי מושבי הבטיחות לילדים המומלצים על ידי יצרן הרכב;
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3. במועד הפרסום סוג מושב הבטיחות ISOFIX לילדים מקבוצה I הוא Britax Romer Duo. פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך 
מוסמך לפרטים עדכניים לגבי סוגי מושבי הבטיחות לילדים המומלצים על ידי יצרן הרכב.

MG של היבואן או  KidFix XP. פנה למרכז שירות  II-III הוא  ISOFIX לילדים מקבוצה  במועד הפרסום סוג מושב הבטיחות 
למוסך מוסמך לפרטים עדכניים לגבי סוגי מושבי הבטיחות לילדים המומלצים על ידי יצרן הרכב.

I טבלה של סוגי מושבים לילדים מקבוצת מידה
בטבלה ניתנת המלצה לגבי סוגי המושבים לילדים מקבוצת מידה I המתאימים למקומות השונים ולמידות השונות של הילדים.

.UN R129 מושב הילד צריך להיות מאושר בהתאם לתקנה

מושב אחורי מרכזימושבים אחוריים צדדייםמושב הנוסע הקדמיסוג מושב ילדים

 מושבי בטיחות לילדים
I מקבוצת מידה

XI-UX

הערה: I-U מתאים לשימוש עם מושבי בטיחות לילדים מקבוצת המידה I עם הפנים ועם הגב לכיוון הנסיעה.

.I אינו מתאים לשימוש עם מושבי בטיחות לילדים מקבוצת המידה X
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מושב בטיחות לילדים מקבוצה +0/0
פעילה,  הקדמי  המושב  של  האוויר  כרית  כאשר 
עם  לילדים  בטיחות  מושב  להתקין  בהחלט  אסור 
הגב לכיוון הנסיעה במושב הנוסע הקדמי – תיתכן 

פציעה חמורה ואפילו מוות.

לתינוקות  מתאימים  להשכיב  שאפשר  לילדים  בטיחות  מושבי 
חודשים(  מ-9  פחות  בגיל  כלל  )בדרך  ק״ג  מ-10  נמוך  במשקל 
מ-24  פחות  בגיל  כלל  )בדרך  ק״ג  מ-13  נמוך  במשקל  כאלה  או 

חודשים(.

I מושבי בטיחות לילדים מקבוצה
פעילה,  הקדמי  המושב  של  האוויר  כרית  כאשר 
עם  לילדים  בטיחות  מושב  להתקין  בהחלט  אסור 
הגב לכיוון הנסיעה במושב הנוסע הקדמי – תיתכן 

פציעה חמורה ואפילו מוות.

מתאימים  הנסיעה  לכיוון  הגב/הפנים  עם  לילדים  בטיחות  מושבי 
 9 בין  בגיל  כלל  )בדרך  ק״ג   18~9 במשקל  וילדים  לתינוקות  ביותר 

חודשים ו-4 שנים(.
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II מושבי בטיחות לילדים מקבוצה
החלק האלכסוני של חגורת הבטיחות צריך לעבור 
דרך הכתף והחלק העליון של הגוף, רחוק מהצוואר. 
דרך  לעבור  צריך  החגורה  של  המותניים  חלק 

הירכיים, רחוק מהבטן.

הצירוף של מושב בטיחות לילדים וחגורת בטיחות מותניים-אלכסון 
של 3 נקודות עיגון מתאים ביותר לילדים במשקל 15~25 ק״ג )בדרך 

כלל בגיל בין 3 ו-7 שנים(.

III מושבי בטיחות לילדים מקבוצה
החלק האלכסוני של חגורת הבטיחות צריך לעבור 
דרך הכתף והחלק העליון של הגוף, רחוק מהצוואר. 
דרך  לעבור  צריך  החגורה  של  המותניים  חלק 

הירכיים, רחוק מהבטן.

הצירוף של מושב הגבהה )בוסטר( לילדים וחגורת בטיחות מותניים-
 36~22 במשקל  לילדים  ביותר  מתאים  עיגון  נקודות   3 של  אלכסון 
ק״ג וגובה נמוך מ-1.5 מ׳ )בדרך כלל לאלה בגיל 7 או מבוגרים יותר(.
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מפתחות

לא   – בטוח  במקום  הרזרבי  המפתח  את  שמור 
ברכב!

מחזיק  אותו  על  הרזרבי  המפתח  את  תרכיב  אל 
האזעקה  של  האלקטרוניות  ההפרעות  מפתחות. 
מערכת  את  מהשימוש  להוציא  יכולים  הפנימית 

המפתחות וציוד בקרת האזעקה.

מפתח השלט רחוק מכיל מעגלים עדינים ויש להגן 
לחות,  גבוהה,  מטמפרטורה  ומים,  מפגיעה  עליו 
קרני שמש ישירות וההשפעה של ממסים, שעוות 

וחומרי ניקוי שוחקים.

יחד עם הרכב, נמסרו לך מפתח שלט רחוק ומפתח מכני.

רכבך.  של  האבטחה  מערכת  עבור  תוכנתו  שקיבלת  המפתחות 
מפתח שאינו מתוכנת עבור רכבך אינו יכול להתניע את המנוע.

שלו  הפעולה  תחום  מסוים.  בטווח  רק  פועל  רחוק  השלט  מפתח 
וגיאוגרפיים.  פיזיים  וגורמים  הסוללה  ממצב  על  לפעמים  מושפע 
משיקולי בטיחות, לאחר שנעלת את הרכב באמצעות מפתח השלט 

רחוק, בדוק כדי לוודא כי הרכב נעול.

מתג נעילה 1
מתג שחרור הדלת האחורית 2
מתג שחרור נעילה 3
מפתח מכני 4
מפתח שלט רחוק 5

אם המפתח אבד/נגנב/נשבר, ניתן לקבל מפתח חלופי מרכז שירות 
MG של היבואן. המפתח שאבד/נגנב יאבד את יכולת התנעת המנוע. 
אם המפתח שאבד נמצא, ניתן להפעיל אותו מחדש במרכז שירות 

MG של היבואן.

ויכול  הערה: מפתח ששוכפל באופן פרטי לא יניע את הרכב 
ניתן לקבל במרכז  לפגוע בבטיחות הרכב. מפתחות חלופיים 

שירות MG של היבואן.
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באופן  החלופי  המפתח  את  לקבל  תוכל  שלא  ייתכן  הערה: 
מידי, כי הכנת מפתח חדש דורשת זמן.

הערה: כשאתה מתפעל את הרכב באמצעות מפתח השלט 
בתדרים  הפרעה  היוצרים  להתקנים  אותו  תקרב  אל  רחוק, 
חזקים )כמו מחשבים ניידים ומוצרים אלקטרוניים אחרים(, כי 

הם עלולים לפגוע בתפקוד הרגיל של המפתח.

החלפת הסוללה בשלט הרחוק
הנוהל  לפי  הרחוק  השלט  סוללת  את  החלף  הבאים,  במצבים 

המפורט להלן:

טווח הנעילה/שחרור נעילה של המפתח ירד.	 
נורת האזהרה על השבתת המנוע בלוח המחוונים מהבהבת )עיין 	 

בסעיף ׳נורות אזהרה וחיווי׳ בפרק ׳מחוונים ובקרות׳(.

A

B D

C
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FE

1
2

פתח את השלט הרחוק. 1
2  )A( הכנס כלי בעל להב שטוח מתחת לסימן החץ בצד השלט

ופתח בזהירות את מכסה הסוללה עד שפיני הנעילה נפרדים 
.)B(

3  )C( למקום  השטוח  הלהב  בעל  הכלי  את  הכנס  מכן  לאחר 
באיור ולחץ בכיוון החץ עד שקצה המפתח יוצר מרווח.

)D( ופתח  4 הכנס את הכלי בעל הלהב השטוח במרווח שנוצר 
המכסה  בקצה  השגמים  ששני  עד  הסוללה  מכסה  את  מעט 

משתחררים לגמרי.

פתח את מכסה הסוללה בזהירות )1(. 5
לחץ על החלק הקדמי של הסוללה העגולה השטוחה )E( כדי  6

להסיר את הסוללה )2(.
הכנס סוללה עגולה שטוחה חדשה לחריץ העגול, ולאחר מכן  7

לחץ עליה קלות ודחף אותה קדימה כדי לוודא כי היא תקועה 
נכון ומלא עם  )F( ולהבטיח כי היא במגע  היטב בחריץ הקצה 

המעגל המודפס.
כי  ודא  החדשה,  הסוללה  את  מכניס  כשאתה  הערה: 

הקוטביות נכונה )הצד החיובי למעלה(.

.CR2032 הערה: מומלץ להשתמש בסוללה

התקן חזרה את מכסה הסוללה, ולחץ עליו בעדינות. בדוק אם  8
הרווח מסביב אחיד.

התנע את המנוע כדי לסנכרן את המפתח עם הרכב. 9

חשוב
נזק 	  לגרום  עלול  מתאימה  לא  או  נכונה  לא  בסוללה  שימוש 

לשלט הרחוק. המתח הנקוב, המידות והמפרטים של הסוללה 
החדשה חייבים להיות זהים לאלה של הסוללה הישנה.

הרכבה לא נכונה של הסוללה עלולה לגרום נזק למפתח.	 
לתקנות 	  בהתאם  להשליך  חובה  המשומשת  הסוללה  את 

השמירה על הסביבה.
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מנגנון נעילה להגנת ילדים
לעולם אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה.

להלן השלבים להפעלה או השבתה של מנגנון הנעילה להגנת ילדים:

ידית 	  את  והעבר  המתאים  בצד  האחורית  הצד  דלת  את  פתח 
מנגנון הנעילה להגנת ילדים למצב נעול בכיוון החץ כדי להפעיל 

את המנגנון.
משוחרר 	  למצב  ילדים  להגנת  הנעילה  מנגנון  ידית  את  העבר 

בכיוון ההפוך לחץ כדי להשבית את פעולת המנגנון.
ילדים נעול, לא ניתן לפתוח מבפנים את  כשמנגנון הנעילה להגנת 

הדלת שבה הוא מופעל, אך ניתן לפתוח אותה מבחוץ.
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מערכת האזעקה
השבתת  ומערכת  גניבה  נגד  אלקטרונית  אזעקה  מותקנות  ברכב 
מאוד  מומלץ  תפעול,  ונוחות  מרבית  בטיחות  להבטיח  כדי  המנוע. 
לקרוא פרק זה בעיון כדי להבין היטב את ההפעלה וההשבתה של 

המערכות נגד גניבה.

השבתת המנוע
השבתת המנוע נועדה להגן על הרכב מגניבה. הדרך היחידה לבטל 
את השבתת המנוע היא על ידי התנעתו באמצעות המפתח התואם.

השבתת המנוע
מותנע,  והמנוע  ההתנעה  למתג  מוכנס  התואם  המפתח  כאשר 
מוצא  המפתח  כאשר  אוטומטי.  באופן  מבוטלת  המנוע  השבתת 
ממתג ההתנעה, הרכב מפעיל באופן אוטומטי את השבתת המנוע. 
אינו  המנוע  משבת  אם   ,)ON )מצב  פתוח  ההתנעה  מתג  כאשר 
של  האזהרה  נורת  למתג,  שהוכנס  המפתח  את  לזהות  מצליח 
השבתת המנוע בלוח המחוונים נדלקת. אם גם המפתח הרזרבי אינו 

מצליח להתניע את המנוע, פנה למרכז שירות MG של היבואן.

נעילה ושחרור נעילה

נעילה באמצעות מפתח
הנעילה 	  מתג  על  לחץ  רחוק:  השלט  מפתח  באמצעות  נעילה 

בשלט הרחוק כדי לנעול את הרכב לאחר סגירת הדלתות, מכסה 
המנוע והדלת האחורית המתרוממת.

נעילה באמצעות המפתח המכני: פתח את מכסה הקישוט של 	 
כיוון  עם  וסובב  למנעול  המפתח  את  הכנס  הנהג,  דלת  מנעול 

השעון כדי לנעול את כל הדלתות.

שחרור נעילה באמצעות מפתח
רחוק: לחץ פעם אחת 	  נעילה באמצעות מפתח השלט  שחרור 

על מתג שחרור הנעילה בשלט הרחוק כדי לשחרר את הנעילה 
של כל הדלתות.

מכסה 	  את  פתח  המכני:  המפתח  באמצעות  נעילה  שחרור 
הקישוט של מנעול דלת הנהג, הכנס את המפתח למנעול וסובב 

נגד כיוון השעון כדי לשחרר את הנעילה של כל הדלתות.
הערה: אם לא נפתח את אחד הפתחים תוך 30 שניות משחרור 
יינעלו  הדלתות  כל  הרחוק,  השלט  באמצעות  הרכב  נעילת 

חזרה באופן אוטומטי.
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כשל נעילה
מתג  על  לוחצים  כאשר  מלא  באופן  סגורה  אינה  הנהג  דלת  אם 
הנעילה בשלט הרחוק, צופר הרכב יופעל פעם אחת, כדי לציין כשל 

נעילה.

אם דלת הנהג סגורה, אך דלת נוסע, מכסה המנוע או הדלת האחורית 
המתרוממת אינם סגורים באופן מלא, צופר הרכב יופעל פעם אחת 
הדלתות  כל  נעילה.  פעולת  מבצע  כשהרכב  נעילה  כשל  לציין  כדי 
יינעלו, אך דלת פתוחה לא תינעל!  והפתחים הסגורים באופן מלא 
ברגע שהפתח הפתוח נסגר, המערכת תעבור באופן אוטומטי למצב 

נעילה.

מתג הנעילה הפנימי

מתג נעילה 1
מתג שחרור נעילה 2

לחץ על מתג הנעילה )1( כדי לנעול את כל הדלתות; לחץ על מתג 
שחרור הנעילה )2( כדי לשחרר את נעילת כל הדלתות.

סגורים,  המתרוממת  האחורית  והדלת  המנוע  מכסה  הדלתות,  אם 
הנעילה  שבמתג  הצהובה  הנורה  הפנימי.  הנעילה  מתג  על  לחץ 

הפנימי נדלקת.
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מכסה  או  אחורית  דלת  נוסע,  דלת  ידי  על  נגרם  נעילה  כשל  אם 
שבמתג  הצהובה  הנורה  הפנימי.  הנעילה  מתג  על  לחץ  המנוע, 

הנעילה הפנימי נדלקת.

ידיות פנימיות של הדלתות
השתמש בידית הפנימית של הדלת כדי לפתוח אותה:

כדי לשחרר  1 הידית הפנימית של הדלת  משוך פעם אחת את 
את הנעילה שלה.

משוך שוב את הידית הפנימית של הדלת כדי לפתוח אותה. 2

נעילת מהירות
כל הדלתות יינעלו באופן אוטומטי ברגע שמהירות הנסיעה עולה על 

15 קמ״ש )10 מי"ש(.

שחרור נעילה אוטומטי
משתחררות  הדלתות  כל   ,)OFF )מצב  ההתנעה  מתג  סגירת  עם 

באופן אוטומטי.

דלת אחורית מתרוממת
אם המטען אינו מאפשר לסגור את הדלת האחורית, 
סגור את כל החלונות בזמן נסיעה, בחר את מצב 
המפוח  את  וכוון  האוויר  מיזוג  של  לפנים  החלוקה 
למהירות מרבית, כדי להגביל את כניסת גזי פליטה 

לרכב.

אופן פתיחת הדלת האחורית
את הדלת האחורית ניתן לפתוח באחת משתי השיטות הבאות:

כאשר נעילת הרכב משוחררת, פתח את הדלת האחורית על  1
.)A ידי סיבוב הסמל על הדלת )איור

כשמתג ההתנעה סגור )מצב OFF(, לחץ על מתג השחרור של  2
השלט הרחוק )איור B( במשך יותר מ-2 שניות כדי לפתוח את 

הדלת האחורית.
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A B

פתיחת חירום של הדלת האחורית
חיפוי  במרכז  נמצא  האחורית  הדלת  של  חירום  לשחרור  המיקום 

הדלת האחורית.

הכנס  הפקק,  את  הסר  אליו,  להגיע  כדי  האחורי  המושב  את  קפל 
כלי מתאים בעל להב שטוח לתוך חריץ הפתיחה ושחרר את מנעול 

הדלת האחורית.
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התנעה והדממה של המנוע
מתג התנעה

כאשר הרכב בתנועה, אל תסגור את מתג ההתנעה 
עלול  ההגה  גלגל  אחרת  המפתח,  את  תוציא  ואל 

להינעל.

כאשר הרכב בתנועה, אל תיגע במפתח כדי למנוע 
!)flameout( כשל מנוע

כל  של  התפקוד  להלן  ההגה.  למוט  מימין  ממוקם  ההתנעה  מתג 
מצב:

)LOCK/OFF( מצב סגור
ניתן להכניס ולהוציא את המפתח.	 
גלגל ההגה 	  סובב את  והוצאת המפתח,  לאחר הדממת המנוע 

לצד אחד כדי לנעול אותו.

)ACC( מצב אביזרים
המנוע אינו מותנע ולא ניתן להוציא את המפתח.	 
ניתן להפעיל מכשירים חשמליים ואביזרים מסוימים, כמו חלונות 	 

חשמליים, מראות חיצוניות חשמליות.

)ON/RUN( מצב פתוח
כל הציוד החשמלי פועל.	 
המנוע פועל לאחר שהוא הותנע.	 

)START( מצב התנעה
חשמלי 	  ציוד  המנוע,  את  שמתניעים  בזמן  המנוע.  את  התנע 

מסוים מושבת.
שחרר את המפתח מיד לאחר שהמנוע הותנע. מתג ההתנעה 	 

.)ON/RUN( חוזר באופן אוטומטי למצב פתוח



4

התנעה ונהיגה

159

הנהג  דלת  אם   ,)OFF )מצב  סגור  ההתנעה  כשמתג  הערה: 
לא  שהמפתח  לציין  כדי  קולית  אזהרה  מושמעת  נפתחת, 

הוצא.

המפתח  את  להעביר  ניתן  ולא  נעול  ההגה  כשגלגל  הערה: 
גלגל  סובב את   ,)ACC( אביזרים  )OFF( למצב  סגור  ממצב 

ההגה קלות בזמן סיבוב המפתח כדי לשחרר את נעילתו.

התנעת המנוע
אותו  תשאיר  ואל  המנוע  את  תתניע  אל  לעולם 
גזי הפליטה רעילים  פועל בתוך מבנה לא מאוורר. 
ומכילים פחמן חד-חמצני שביכולתו לגרום לאיבוד 

ההכרה ואפילו למוות.

ממירים קטליטיים עלולים להינזק אם משתמשים 
 )misfire( בדלק הלא נכון ובמקרה של כשל הצתה
במנוע. לפני התנעת המנוע, קרא בעיון את הפרק 

׳ממיר קטליטי׳.

תהליך התנעת המנוע
כבה את כל המכשירים החשמליים הלא נחוצים )כולל המזגן(; 1
הפעל את בלם החניה )עיין בסעיף ׳מערכת בלימה׳ בפרק זה(; 2
3 ;N או P ודא כי ידית ההילוכים במצב
הכנס את המפתח, סובב אותו למצב התנעה )START( ושחרר  4

אותו מיד לאחר שהמנוע הותנע.

את  מיד  משחררים  לא  אם  הותנע,  שהמנוע  לאחר  הערה: 
המפתח, המתנע ימשיך לעבוד. הדבר לא רק ירוקן את המצבר, 

אלא גם יגרום נזק למתנע ולממיר הקטליטי.

אמצעי זהירות בהתנעת המנוע
אל תלחץ על דוושת ההאצה בזמן ההתנעה. אל תפעיל את המתנע 
יותר מ-15 שניות ברציפות. אם המנוע אינו מותנע, סגור את מתג 

ההתנעה והמתן לפחות 10 שניות לפני חזרה על תהליך ההתנעה.

אם משבת המנוע אינו מזהה את המפתח שבתוך הרכב, המנוע לא 
בסעיף  )עיין  המחוונים  בלוח  יופיע  המתאים  האזעקה  סמל  יותנע. 

׳נורות אזהרה וחיווי׳ בפרק ׳מחוונים ובקרות׳(.

מהירות הסרק תרד לאחר שהמנוע התחמם. אל תעלה את מהירות 
ותיבת  המנוע  את  הפעל  ההתנעה.  לאחר  מיד  המנוע  סיבובי 
ולסוך את כל  יוכל להתחמם  ההילוכים באופן הדרגתי כדי שהשמן 

הרכיבים הפועלים.

הפרעה  קיימת  אם  או  ברכב  נמצא  אינו  רחוק  השלט  מפתח  אם 
אם  המידע.  מרכז  בצג  יופיע  המתאים  האזעקה  סמל  לפעולתו, 
בלוח  יופיע  המתאים  האזעקה  סמל  ריקה,  רחוק  השלט  סוללת 
המחוונים )עיין בסעיף ׳נורות אזהרה וחיווי׳ בפרק ׳מחוונים ובקרות׳(, 

ועדיין ניתן לנהוג ברכב.

10°C– ופחות. חיוני לכבות  זמני ההתנעה גדלים בטמפרטורה של 
את כל הציוד החשמלי הלא נחוץ בזמן ההתנעה.
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חשוב
פנה 	  רצופים,  ניסיונות  שלושה  לאחר  מותנע  אינו  המנוע  אם 

 10 המתן  הרכב,  את  להתניע  רצופים  ניסיונות  בעת  לעזרה. 
דקות בין הניסיונות כדי לאפשר את התאוששות של המצבר 
או  למצבר  נזק  להיגרם  עלול  אחרת  המנוע,  של  והתקררות 

למנוע.
אל תשאיר את מתג ההתנעה במשך זמן רב במצב אביזרים 	 

 )ON/RUN/START( פתוח/התנעה  במצב  או   )ACC(
כאשר המנוע אינו פועל, כדי לא לרוקן את המצבר כתוצאה 

מהשימוש במכשירי החשמל.
משבת מנוע זמין לרכב. מפתח ששוכפל באופן פרטי לא יניע 	 

את המנוע.
אלקטרוניות 	  בקרה  מערכות  משלימות  המנוע  בקרת  את 

שונות. כשגל חשמל נוצר בקרבת הרכב, או כשמכשיר שיכול 
להיגרם  עלולה  התנעה,  בזמן  מחובר  אלקטרוני  גל  ליצור 

הפעלה בשוגג של מערכות בקרה שונות של הרכב.

הדממת המנוע
הדמם את המנוע בדרך הבאה:

בצורה  1 הרכב  את  שעצרת  לאחר  הבלמים  דוושת  על  לחץ 
בטוחה;

הפעל את בלם החניה; 2
3 .P ודא כי ידית ההילוכים במצב

אינה  ההילוכים  ידית  אך  הופעל  החניה  בלם  אם  הערה: 
)P(, קיימת סכנה שהרכב  נמצאת לגמרי במצב החניה 
יזוז באופן פתאומי ויפצע אותך או אחרים בזמן התנעת 

המנוע.

סגור  4 למצב   )ON/RUN( פתוח  ממצב  המתג  את   סובב 
)LOCK/OFF(. המנוע ידומם ואפשר להוציא את המפתח.

גבוהה  במהירות  נסיעה  או  מאומצת  גרירה  לאחר  הערה: 
)במיוחד במזג אוויר חם(, מומלץ להפעיל את המנוע בסיבובי 
סרק מספר דקות לפני הדממה. הדבר יאפשר למערכת קירור 

המנוע לפעול ברציפות כדי להוריד את טמפרטורת המנוע.
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נהיגה חסכונית ואקולוגית

המנוע, תיבת ההילוכים, הבלמים והצמיגים זקוקים לזמן הרצה כדי 
 1500 במהלך  יומיומית.  עבודה  של  לדרישות  עצמם  את  להתאים 
ק״מ הראשונים, חיוני לנהוג תוך התחשבות בתהליך ההרצה ולפעול 

בהתאם לעצות הבאות:
או 	  הילוך  בשום  סל״ד   3000 על  לעלות  למנוע  תאפשר  אל 

למהירות הרכב לעלות על 120 קמ״ש.
ואל תאמץ את המנוע 	  דוושת ההאצה עד הסוף  אל תלחץ על 

בשום הילוך.
אל תיסע במהירות קבועה )בין אם גבוהה או נמוכה(.	 
הימנע במידת האפשר מבלימה חזקה.	 

לאחר 1500 ק״מ ניתן להעלות באופן הדרגתי את מהירות הרכב.

הגנה על הסביבה
גזי  השפעת  למזעור  ביותר  החדשה  הטכנולוגיה  משולבת  ברכבך 

הפליטה על הסביבה.

סגנון נהיגה
זיהום  לאופן שבו אתה נוהג את הרכב יש השפעה משמעותית על 

הסביבה, בנוסף להשפעתו על תצרוכת הדלק.

אל תלחץ על דוושת ההאצה עד הסוף
האצה קבועה צורכת הרבה פחות דלק מהאצה מהירה, מקטינה את 

מזהמי הפליטה וגם מקטינה את שחיקת החלקים המכניים.

אל תיסע במהירות מרבית
נסיעה במהירות גבוהה מגדילה את תצרוכת הדלק, את גזי הפליטה 

ואת רמות הרעש.

אל תיסע בהילוך נמוך יותר זמן מהנחוץ
נסיעה בהילוכים נמוכים מעלה את תצרוכת הדלק ואת רמת הרעש. 
אינו  שהדבר  בתנאי  אפשרי,  שהדבר  ברגע  יותר  גבוה  להילוך  עבור 

מאמץ את המנוע.

סע בצורה חלקה
את  מונעות  מוקדמת  והאטה  לתנועה  הפרעות  של  מראש  צפייה 
הצורך בהאצה מיותרת ובלימה חדה. סגנון נהיגה חלק לא רק מקטין 
גזים  של  הפליטה  את  לצמצם  יכול  גם  אלא  הדלק,  תצרוכת  את 

רעילים.
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נהיגה בגשם
חלקים  כבישים  על  והיגוי  האצה  חירום,  בלימת 
מקטינים את אחיזת הרכב ואת יכולת השליטה בו.

יכולים להתכסות באדים, מה שמקטין את הראות  בגשם החלונות 
)השתמש בתפקוד ההפשרה של המזגן(.

האחיזה יורדת, ולכן נהג בזהירות.

הקטן את מהירות הנסיעה כשיורד גשם.

מנע מצב של ציפת הרכב על פני שכבת המים הקיימת בין הצמיגים 
והכביש, דבר המקטין את ביצועי ההיגוי והבלימה.

הרכב שלך מצויד במנגנון לייבוש רפידות הבלמים, המופעל על ידי 
המגבים או חיישן הגשם )אם קיים(. הדבר עוזר לשמור שלא יהיו מים 

על רפידות / דיסקות הבלמים ולשקם את ביצועי הבלמים.

לאחר גשם כבד, אל תיסע דרך שלוליות עמוקות כדי שלא לגרום נזק 
חמור לרכב.

חיסכון בדלק והארכת חיי הרכב
להלן מספר המלצות לחיסכון בדלק והארכת חיי הרכב.

הקפד על לחץ אוויר נכון של הצמיגים. לחץ נמוך מדי מאיץ את 	 
שחיקת הצמיגים ומבזבז דלק.

המנוע 	  את  מעמיס  כבד  עומס  נחוץ.  לא  עומס  עם  תיסע  אל 
ומגדיל את צריכת הדלק.

אל תשאיר את המנוע פועל בסיבובי סרק לפרקי זמן ארוכים.	 
העלה 	  חדה.  מהאצה  והימנע  וחלקה  איטית  האצה  על  שמור 

הילוך ברגע שהדבר אפשרי.
הרכב 	  ידי  על  המנוע  מהפעלת  והימנע  המנוע  את  תאמץ  אל 

)over running(. בחר בהילוך המתאים לתנאי הדרך.
עצירה-	  של  נהיגה  סגנון  ממושכת.  האטה  או  מהאצה  הימנע 

זינוק צורך יותר דלק.
קבועה 	  מהירות  על  שמור  נחוצות,  לא  ובלימה  מעצירה  הימנע 

ונסה לצפות מראש רמזורים. שמור על מרחק מתאים מהרכב 
את  ולהקטין  חירום  בבלימת  הצורך  את  למנוע  כדי  שלפניך 

שחיקת רפידות הבלמים.
עקוף עד כמה שאפשר אזורים של תנועה צפופה ופקקי תנועה.	 
לבלימה 	  יגרום  הדבר  הבלמים.  דוושת  על  הרגל  עם  תיסע  אל 

מוקדמת, חימום יתר וצריכת דלק גבוהה יותר.
יותר 	  גבוהות  מהירויות  מתאימה.  במהירות  סע  ראשי,  בכביש 

צורכות יותר דלק. מהירות מתאימה יכולה לחסוך דלק.
שמור על יישור גלגלים נכון. מנע פגיעה בשפת המדרכה והורד 	 

יישור גלגלים שלא תואם למפרט לא  מהירות בכביש לא חלק. 
המנוע  את  מעמיס  גם  אלא  הצמיגים  שחיקת  את  מגדיל  רק 

ומעלה את צריכת הדלק.
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הימנע מנסיעה על בוץ או חופים. בכך תמנע קורוזיה של תחתית 	 
הרכב.

אוויר 	  מסנני  הרכב.  יצרן  להמלצות  בהתאם  הרכב  את  תחזק 
מלוכלכים, שמן מלוכלך וכד׳ יקטינו את ביצועי המנוע ויגדילו את 
צריכת הדלק. תחזוקה קבועה המאושרת בידי יצרן הרכב תאריך 

את חיי כל הרכיבים ותקטין את הוצאות התפעול.
או 	  גבוהה  במהירות  נסיעה  לאחר  מיד  המנוע  את  תדומם  אל 

טיפוס ארוך או גרירת נגרר. תן למנוע לפעול בסיבובי סרק במשך
20 עד 100 שניות, בהתאם לעומסי הנסיעה והתנאים. אל תאיץ 	 

חזק מנוע קר.

תחזוקה

דאג לטיפולים תקופתיים של הרכב
פליטה  ומזהמי  מיטבית  דלק  תצרוכת  יבטיחו  תקופתיים  טיפולים 

מזעריים, ובנוסף יאריכו את חיי השירות של הרכב.

בדוק באופן קבוע את לחץ הצמיגים
שמגדיל  מה  לגלגול,  ההתנגדות  את  מגדיל  בצמיגים  תת-ניפוח 
את תצרוכת הדלק. צמיגים מנופחים ללחץ נמוך מדי או גבוה מדי 

מתבלים מהר יותר וגם משפיעים לרעה על השליטה ברכב.

אל תיסע עם מטענים לא נחוצים
המשקל הנוסף של מטענים מיותרים מבזבז דלק, במיוחד במצבים 
הנסיעה  את  ולחדש  לעצור  נדרש  הרכב  שבהם  עצירה/נסיעה,  של 

לעתים קרובות.

ממיר קטליטי
טמפרטורת גזי הפליטה יכולה להיות גבוהה מאוד. 
דליק כמו עשבים או  אל תחנה במקום שבו חומר 
עלים יבשים יכול לבוא במגע עם מערכת הפליטה. 

התוצאה במזג אוויר יבש יכולה להיות שריפה.

B

A
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מערכת הפליטה כוללת ממיר קטליטי הממיר את הפליטות הרעילות 
למנוע  הפליטה  מערכת  לסביבה.  מזיקים  פחות  לגזים   מהמנוע 

.)B( 1.0 ל' טורבו היא מסוג

נקוט  לכן  נכון,  לא  משימוש  בקלות  ניזוקים  קטליטיים  ממירים 
נזק  גרימת  של  הסכנה  את  למזער  כדי  הבאים  הזהירות  באמצעי 

שלא בכוונה.

דלק
השתמש רק בדרך המומלץ עבור מכוניתך.	 
אל תיתן לרכב להישאר בלי דלק. הדבר עלול לגרום לנזק חמור 	 

למערכת הקטליטית.

התנעה
אל תמשיך להפעיל את המתנע לאחר מספר ניסיונות כושלים. 	 

פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.
 	 )misfire( אל תפעיל את המתנע אם קיים חשש לכשל הצתה 

ואל תנסה לפתור כשל הצתה על ידי לחיצה על דוושת ההאצה.
אל תנסה להתניע על ידי דחיפה או גרירה.	 

נהיגה
שים לב לנקודות הבאות:

אל תאמץ את המנוע יותר מדי ואל תעלה יותר מדי את מספר 	 
סיבובי המנוע.

אל תדומם את המנוע כאשר הרכב בתנועה והילוך משולב.	 
אם צריכת השמן גבוהה מדי לדעתך, פנה למרכז שירות MG של 	 

היבואן או למוסך מוסמך.
מרגיש 	  אתה  אם  או   )misfire( הצתה  לכשל  חשש  קיים  אם 

שלו,  העבודה  לטמפרטורת  שהגיע  לאחר  סוחב  אינו  שהמנוע 
נזק  בגרימת  מסתכן  )כשאתה  לאט  הרכב  את  להסיע  מותר 
למוסך  או  היבואן  של   MG שירות  למרכז  הקטליטי(  לממיר 

מוסמך.
בתחתית 	  חמורות  לפגיעות  לגרום  שעלול  שטח  על  תיסע  אל 

הרכב.
הערה: כשל הצתה של המנוע, אובדן עוצמה או המשך פעולה 
לממיר  חמור  נזק  לגרום  יכולים  הדממתו  לאחר  המנוע  של 
בהתאם  תקופתיים  תחזוקה  טיפולי  לבצע  חובה  הקטליטי. 
ללוח הזמנים המוגדר בחוברת השירות והאחריות. אסור לבצע 

שינוי כלשהו במנוע בלי לקבל רשות מיצרן הרכב.
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מערכת הדלק
דלקים תקניים

השתמש רק בדלק המומלץ העומד בתקן הלאומי! 
לממיר  חמור  לנזק  יגרום  נכון  לא  בדלק  שימוש 
המנוע  של  בעוצמה/מומנט  לירידה  הקטליטי, 

ולעלייה בצריכת הדלק.

השתמש בדלק המומלץ ומאושר על ידי יצרן הרכב. עיין בסעיף ׳נתוני 
מנוע עיקריים׳ בפרק ׳נתונים טכניים׳.

אם נעשה שימוש בדלק עם מספר אוקטן נמוך יותר, עלול להישמע 
קול ניפוץ של המנוע. השתמש בדלק בעל מספר האוקטן המומלץ 
קול  משמיע  עדיין  המנוע  אם  אפשרי.  שהדבר  ברגע  יותר  גבוה  או 
ניפוץ לאחר המעבר לדלק המומלץ, פנה מיד למרכז שירות MG של 

היבואן או למוסך מוסמך.

אמצעי בטיחות בתחנת דלק
גזי הדלקים לרכב דליקים מאוד. במקומות סגורים 

הם גם נפיצים ביותר.

בזמן תדלוק, נקוט באמצעי הזהירות הבאים:
דומם את המנוע.	 
אל תעשן ואל תשתמש בלהבה גלויה.	 
אל תשתמש בטלפון נייד.	 

דאג שדלק לא יישפך החוצה.	 
אל תמלא את המכל יותר מדי.	 

פתח מילוי הדלק

דלתית פתח מילוי הדלק
כדי  הימנית.  נמצאת על הכנף האחורית  מילוי הדלק  דלתית פתח 
לפתוח את הדלתית, משוך את ידית שחרור דלתית פתח מילוי הדלק 

מתחת ללוח המחוונים בצד הנהג.
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מכסה פתח מילוי הדלק
פתח את מכסה פתח מילוי הדלק נגד כיוון השעון ותן ללחץ בתוך 

המכל להשתחרר לפני הסרתו.

שתשמע  עד  השעון  כיוון  עם  המכסה  את  הדק  התדלוק,  לאחר 
שלושה צלילי נקישה.

תדלוק
אל תמלא את המכל עד למעלה אם הרכב יוחנה תחת קרני שמש 
עלולה  הדלק  התפשטות   – גבוהה  סביבה  בטמפרטורת  או  ישירות 
לגרום לגלישה. צינור מילוי הדלק מתוכנן לקלוט פיית תדלוק ארוכה 
פיית  של  הכנסה  מכסה.  קיים  הדלק  מילוי  פתח  בצוואר  וצרה. 

התדלוק עד הסוף פותחת את המכסה ומאפשרת תדלוק.

התנע את המנוע לאחר התדלוק. אם לאחר התדלוק המנוע פועל 
בצורה לא חלקה, דומם אותו ופנה למרכז שירות MG של היבואן או 

למוסך מוסמך לפני ניסיון חוזר להתניע את המנוע.

תיבת הילוכים אוטומטית

המידע הבא חשוב ביותר, קרא אותו בעיון לפני שימוש.
 	 ,N או   P ידית ההילוכים למצב  לפני התנעת המנוע, העבר את 

לחץ על דוושת הבלמים וודא כי בלם החניה מופעל.
לאחר שהמנוע הותנע, המשך ללחוץ על דוושת הבלמים ולהחזיק 	 

את בלם החניה במצב מופעל, והעבר את ידית ההילוכים להילוך 
הדרוש.

עד 	  הבלמים  דוושת  על  ללחוץ  והמשך  החניה  בלם  את  שחרר 
דוושת  את  שתשחרר  ברגע  הרכב.  את  לתמרן  מוכן  שאתה 
אוטומטי  באופן  לנוע  יתחיל  הרכב  אופקי,  בכביש  הבלמים, 

במהירות נמוכה ללא לחיצה על דוושת ההאצה.
 	 ,R ידית ההילוכים תוך כדי נסיעה מ-D ל-P או  אל תעביר את 

הדבר יגרום נזק חמור לתיבת ההילוכים ועלול לגרום לתאונה.
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החלפת הילוכים

P
R

N +

-D/S

D/S

תיבת הילוכים אוטומטית בעלת 6 הילוכים.

המידע  במרכז  המודגשות  הספרות  או  האותיות  הערה: 
מציינות את ההילוך או מצב הפעולה שנבחר.

בחירה  המונע  קפיץ,  עם  נעילה  לחצן  נמצא  ההילוכים  ידית  בראש 
בטעות של P )חניה( או R )הילוך אחורי( בזמן שבורר ההילוכים נמצא 

במצב אחר.

תפעול ידית ההילוכים
לחצן  על  ללחוץ  מומלץ  לא  נחוץ,  הדבר  אם  אלא 

הנעילה בזמן החלפת הילוך.

P
R

N +

-D/S
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להוראות  בהתאם  ההילוכים  ידית  את  הפעל  הילוך,  החלפת  בזמן 
המצוינות על יד החצים הבאים:

החלפת הילוך חופשית.  

לחץ והחזק את לחצן הנעילה כדי להחליף הילוך.  

לחץ והחזק את לחצן הנעילה ולחץ על דוושת הבלמים כדי   
להחליף הילוך.

מצב ידית ההילוכים
ידית  את  להעביר  יש  הרכב,  את  מחנים  כאשר 

.P ההילוכים למצב

 D-אל תעביר את ידית ההילוכים תוך כדי נסיעה מ
ל-P או R, הדבר יגרום נזק חמור לתיבת ההילוכים 

ועלול לגרום לתאונה.

P: מצב חניה	 
כשידית ההילוכים במצב זה, תיבת ההילוכים נעולה מכנית. השתמש 

בהילוך זה רק כשהרכב במצב עמידה ובלם החניה מופעל.

הערה: כשהרכב חונה במדרון, תחילה לחץ על דוושת הבלמים 
.P והפעל את בלם החניה, ולאחר מכן בחר בהילוך

R: הילוך אחורי	 
בסיבובי  פועל  והמנוע  עמידה  במצב  כשהרכב  רק  זה  בהילוך  בחר 

סרק.

N: הילוך סרק	 
בסיבובי  פועל  והמנוע  עמידה  במצב  כשהרכב  רק  זה  בהילוך  בחר 

סרק לפרק זמן קצר )למשל בהמתנה ברמזור(.

D: נסיעה	 
הילוכים   6 בין  אוטומטית  בחירה  ומאפשר  רגילה  לנסיעה  משמש 

בהתאם למהירות הרכב ומצב דוושת ההאצה.

S: מצב ספורט	 
בחר במצב פעולה זה כאשר נדרשים ביצועי האצה ספורטיביים יותר.

׳+׳ העלאת הילוך	 
במצב פעולה טריפטרוניק, העלה להילוך הגבוה יותר הזמין הבא.

׳–׳ הורדת הילוך	 
במצב פעולה טריפטרוניק, הורד להילוך הנמוך יותר הזמין הבא.
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מהירות להחלפת הילוך
בהתאם  משתנה  נתון  בהילוך  המהירות   ,D בהילוך  בחירה  לאחר 
למצב דוושת ההאצה: פתיחה קטנה של המשנק מביאה להחלפת 
שתיבת  לכך  תגרום  גדולה  פתיחה  ואילו  נמוכה,  במהירות  הילוך 
לאחר  תתבצע  וזו  ההילוך,  החלפת  פעולת  את  תשהה  ההילוכים 

שהרכב הגיע למהירות גבוהה יותר.

קיק דאון
דאון  קיק  כאשר  להחליק  עלולים  ההנעה  גלגלי 
מופעל על משטחי כביש עם אחיזה נמוכה. כתוצאה 

מכך הרכב עלול להחליק ולצאת משליטה.

כאשר הילוך D נבחר, לחיצה עד הסוף על דוושת ההאצה בתנועה 
יותר  אחת )פעולה הידועה כקיק דאון( תספק ביצועי האצה טובים 
בעקיפה. בתנאים מסוימים, היא תאפשר לתיבת ההילוכים להוריד 
הילוך באופן מידי ולספק האצה מהירה. עם שחרור דוושת ההאצה 
תיבת ההילוכים חוזרת להילוך הגבוה הרגיל המתאים )המבוסס על 

מהירות הרכב ומצב דוושת ההאצה(.

מצבי נהיגה
מצב חיסכון

בחירה ב-D מעבירה את הרכב באופן אוטומטי למצב חיסכון. בצג 
מרכז המידע יופיע ׳D׳. מצב החיסכון מספק תצרוכת דלק ופליטות 

מיטביים.

מצב ספורט

P
R

N +

-D/S

לאחר ש-D נבחר, הזז את ידית ההילוכים ימינה ל-S כדי לאפשר את 
מצב הספורט )ההילוך המוצג במרכז המידע מתחלף ל-׳S׳(. במצב 
לנצל  כדי  יותר  מאוחר  מתבצע  יותר  גבוה  להילוך  המעבר  ספורט, 

באופן מלא את עתודות העוצמה של המנוע.

זכור  אבל  ספורט,  במצב  בחר  יותר,  טובה  תאוצה  נדרשת  כאשר 
שנהיגה במצב זה מעלה את תצרוכת הדלק.

כדי לצאת ממצב הספורט, העבר את ידית ההילוכים שמאלה בחזרה 
.D למצב
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מצב בקרת שיוט*
באופן  תעבור  ההילוכים  תיבת  מופעלת,  השיוט  בקרת  כשמערכת 
החלפות  תימנע  ובכך  הרכב,  למהירות  המתאים  להילוך  אוטומטי 

הילוך תכופות כשהמערכת צריכה לשמור על מהירות קבועה.

)Tiptronic( מצב טריפטרוניק
במצב ספורט, הזז את ידית ההילוכים אל ׳+׳ או ׳–׳, והדבר יפעיל את 
יציין את ההילוך  מצב הטריפטרוניק. ההילוך המוצג במרכז המידע 

הנוכחי באמצעות ספרה אחת )1~6(.

P
R

N +

-D/S

הזז את ידית ההילוכים לכיוון ׳+׳ כדי לעלות להילוך הגבוה הבא הזמין 
או לכיוון ׳–׳ כדי לרדת להילוך הנמוך הבא הזמין.

במצב טריפטרוניק, אם הנהג בוחר בהילוך לא הגיוני, מבקש העלאת 
מנוע  במהירויות  הילוך  הורדות  או  נמוכות  מנוע  במהירויות  הילוך 
גבוהות, תיבת ההילוכים לא תגיב ותישאר בהילוך הנוכחי. אם הרכב 
נוסע ומהירות המנוע יורדת בהילוכים מסוימים מתחת לסף מוגדר 
מראש, תיבת ההילוכים תוריד הילוך באופן אוטומטי כדי למנוע כיבוי 
המנוע. כאשר הרכב מאיץ, אם מהירות המנוע עולה על סף מוגדר 
על  להגן  כדי  אוטומטי  באופן  הילוך  ההילוכים תעלה  תיבת  מראש, 

המנוע.

כדי לחזור למצב ספורט או כל מצב אחר, העבר את ידית ההילוכים 
.D-שמאלה ובחר ב

תקלה בתיבת ההילוכים האוטומטית
על  החיווי  נורת  האוטומטית,  ההילוכים  בתיבת  תקלה  של  במקרה 
נדלקת בלוח המחוונים או מרכז ההודעות  תקלה בפליטות המנוע 
׳EP׳. בתקלות מסוימות, תיבת ההילוכים עוברת למצב ׳רפוי׳,  מציג 
יכולה  היא  בנוסף,  בלבד.  מסוימים  בהילוכים  לעבוד  יכולה  והיא 
חמורות  תפקודיות  תקלות  מסוימים.  במקרים   R להילוך  להיכשל 

מונעות כל אפשרות לנהוג ברכב.

 MG הערה: במקרה כזה, פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות
של היבואן או למוסך מוסמך.

הערה: במצב רפוי, תפקודי הטריפטרוניק מושבתים.
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מערכת הבלימה
דוושת הבלמים

לתוספת בטיחות, מערכת הבלימה ההידראולית פועלת באמצעות 
מעגלי בלימה כפולים. אם מעגל בלימה אחד תקול, השני ממשיך 
יותר  ארוך  ומהלך  הדוושה  על  יותר  חזק  לחץ  יידרשו  אך  לפעול, 
של  במקרה  יתארך.  העצירה  שמרחק  ומובן  הבלמים,  דוושת  של 
תקלת בלמים המשאירה רק מעגל בלימה אחד מתפקד, יש לעצור 
בצורה  זאת  לעשות  מאפשרים  התנועה  שתנאי  ברגע  הרכב  את 
בטיחותית. אל תמשיך בנסיעה – פנה למרכז שירות MG של היבואן 

או למוסך מוסמך.

מגבר בלמים
מערכת הבלמים פועלת עם מגבר בלמים, זכור תמיד את הנקודות 

הבאות בזמן הפעולה:
מגבר הבלמים פועל רק כשהמנוע מותנע. לעולם אל תאפשר 	 

לרכב לנוע בתנועה חופשית על הגלגלים כשהמנוע דומם.
שים לב במיוחד כשהרכב נגרר עם ארבעה גלגלים על הקרקע 	 

ומנוע דומם. אם המנוע נכבה מסיבה כלשהי בזמן נסיעה, עצור 
בצורה  זאת  לעשות  מאפשר  התנועה  שמצב  ברגע  הרכב  את 
כי  הבלמים  דוושת  על  קצובות  לחיצות  תבצע  ואל  בטיחותית, 

מערכת הבלימה תאבד את כל כוח המגבר שנותר.

ברגע שהמנוע יכבה, מערכת הבלמים תאבד את כל כוח המגבר 	 
את  לעצור  כדי  הבלמים  דוושת  על  מתאים  כוח  הפעל  שנותר. 
למרכז  פנה  הקיים.  התנועה  במצב  בטיחותית  בצורה  הרכב 

שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.
אובדן 	  כמו  שונים,  מגורמים  מושפעת  הבלמים  מגבר  יעילות 

ייתכן שיהיה צורך  מהירות של המנוע. כתוצאה מגורמים אלה, 
להפעיל כוח רב יותר על דוושת הבלמים כדי לעצור את הרכב.

לחות
 SCS נהיגה דרך מים או בגשם חזק תפגע ביעילות הבלימה. מערכת
המופעל  הבלמים  רפידות  לייבוש  מנגנון  כוללת  היציבות(  )בקרת 
מרחק  על  תמיד  שמור  זאת,  עם  מופעלים.  השמשה  מגבי  כאשר 
בטוח מהרכב שלפניך ולחץ על דוושת הבלמים לסירוגין וכאשר לא 

נעשה שימוש במגבים.

)EBD( חלוקה אלקטרונית של כוח הבלימה
רכבך מצויד במערכת לחלוקה אלקטרונית של כוח הבלימה. מערכת 
זו, כדי לשמור על יעילות הבלימה, מחלקת את כוחות הבלימה בין 

הגלגלים הקדמיים והאחוריים, בכל מצב העמסה.

המערכת כוללת מערכת ניטור. מערכת הניטור קשורה לנורת החיווי 
׳נורות  בסעיף  עיין  הבלמים.  במערכת  תקלה  על  המחוונים  בלוח 

אזהרה וחיווי׳ בפרק ׳מחוונים ובקרות׳.
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לאחר  דלוקה  נשארת  או  נסיעה,  במהלך  נדלקת  החיווי  נורת  אם 
קיימת  משוחרר,  החניה  ובלם   )ON )מצב  נפתח  ההתנעה  שמתג 
מתפקדת.  אינה   EBD שמערכת  וייתכן  הבלימה,  במערכת  תקלה 
בצורה  זאת  לעשות  שניתן  ברגע  הרכב  את  עצור  כזה,  במקרה 
בטיחותית ופנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך. אל 

תנהג ברכב כשנורת החיווי על תקלה במערכת הבלימה דולקת.

מערכת ה-EBA )סיוע אלקטרוני לבלמים(
למהירות  המגיבה  לבלמים,  אלקטרוני  סיוע  במערכת  מצויד  רכבך 
על  הלחיצה  חירום  במקרה  אם  נלחצת.  הבלמים  דוושת  שבה 
יותר מגבול מוגדר בתוך המערכת, מתבצעת  הבלמים היא מהירה 
הפעלה מלאה של המערכת למניעת נעילת הגלגלים ABS במטרה 

להביא את הרכב לעצירה במרחק הקצר ביותר.

)HHC( מערכת בקרת זינוק בעלייה
מערכת הזינוק בעלייה )HHC( מוגבלת בפעולתה 
במצבים מסוימים, כמו פני שטח רטובים או מכוסים 

בקרח או שיפועים חדים.

מערכת הזינוק בעלייה )HHC( אינה מהווה תחליף 
תצא  אל  בעלייה.  בזינוק  החניה  בלם  להפעלת 
 )HHC( בעלייה  הזינוק  מערכת  כשרק  מהרכב 

מופעלת, כי הדבר עלול לגרום לתאונה חמורה.

ודא תמיד שדוושת הבלמים לחוצה או בלם החניה 
מופעל עד שהמצמד מחבר את ההנעה.

הפעלה  מחייבת   )HHC( בעלייה  הזינוק  מערכת 
ליצור  כדי  עצירה  בזמן  הבלמים  דוושת  של  חזקה 

לחץ בלימה מספיק לשמירה על האחיזה.

מערכת הזינוק בעלייה )HHC( מסייעת לנהג על ידי ׳החזקת׳ הרכב 
כשהוא מנסה להתחיל לנסוע בעלייה.

התנאים הבאים חייבים להתקיים להפעלת מערכת הזינוק בעלייה 
:)HHC(

הרכב נעצר למשך יותר מ-2 שניות בשיפוע העולה על 3%.	 
מערכת ה-SCS פעילה ואין בה תקלות.	 
בלם החניה משוחרר.	 
דוושת המצמד לחוצה )תיבת הילוכים ידנית( או שהרכב בהילוך 	 

D או R )תיבת הילוכים אוטומטית(.
 	.)ON מתג ההתנעה פתוח )מצב
הופעל כוח מספיק על דוושת הבלמים.	 

אם הנהג מוריד את הרגל מדוושת הבלמים בגבעה, מערכת הזינוק 
בעלייה )HHC( תשמור על לחץ על הבלמים במשך שנייה או שתיים, 

ולאחר מכן הרכב עלול להתדרדר לאחור.

הערה: מערכת הזינוק בעלייה )HHC( זמינה לשימוש קדימה 
או אחורה בהתחלת נסיעה על עלייה או מדרון.
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)ABS( מערכת למניעת נעילת הגלגלים
מערכת ה-ABS אינה יכולה להתגבר על המגבלות 
הפיזיות של עצירת הרכב במרחק קטן מדי, פנייה 
במהירות גבוהה מדי או הסכנה של החלקה על פני 
שכבת מים, כלומר כאשר שכבת מים מונעת מגע 

נאות בין הצמיגים ופני השטח של הכביש.
את  למנוע  היא   )ABS( הגלגלים  נעילת  למניעת  המערכת  מטרת 
לשלוט  להמשיך  לנהג  לאפשר  ובכך  בלימה,  בזמן  הגלגלים  נעילת 

על היגוי הרכב.

העובדה שרכב מצויד ב-ABS אינה צריכה לפתות את הנהג לקחת 
המשתמשים  בטיחות  את  או  בטיחותו  את  לסכן  שעלולים  סיכונים 
האחרים בכביש. בכל המקרים, זו אחריותו של הנהג לנהוג עם שולי 

בטיחות רגילים, תוך לקיחה בחשבון של תנאי התנועה ומזג האוויר.

זאת, לאחר  רגילים. עם  בלימה  מערכת ה-ABS לא תופעל בתנאי 
ופני השטח  בין הצמיגים  שכוח הבלימה עולה על האחיזה הזמינה 
נכנסת   ABS-ה מערכת  להינעל,  לגלגלים  בכך  וגורם  הכביש,  של 
לפעולה באופן אוטומטי. ניתן להבחין בזאת על ידי פעימות מהירות 

המורגשות בדוושת הבלמים.

בלימה במצב חירום
על  קצובות  לחיצות  תבצע  אל  מקרה  בשום 
 ABS-ה פעולת  את  יפסיק  זה  הבלמים.  דוושת 

ועלול להגדיל את מרחק הבלימה.

במקרה חירום על הנהג להפעיל כוח בלימה מלא גם כשפני השטח 
חלקים. מערכת ה-ABS תבטיח כי הגלגלים אינם ננעלים ושהרכב 

נעצר במרחק הקצר ביותר האפשרי במצב פני הכביש.

הערה: על משטחים רכים כמו אבקת שלג, חול או חצץ, מרחק 
הבלימה של מערכת ה-ABS עלול להיות גדול יותר מזה של 
ההיגוי  יכולת  וגם   ,)ABS )שאינה  הרגילה  הבלימה  מערכת 
שהפעולה  היא  לכך  הסיבה  האחרונה.  בזו  יותר  טובה  תהיה 
לבנות  היא  רכים  משטחים  על  נעולים  גלגלים  של  הטבעית 
חלק  פנייה(  של  במקרה  של,  בצד  )או  לפני  חומר  של  טריז 
המגע של הצמיג. תופעה זו עוזרת לרכב לעצור בזמן בלימה 

או לשנות כיוון בזמן היגוי.

היגוי  על  כרגיל  שולט  עדיין  אתה  בולם,  אתה  חזק  כמה  חשוב  לא 
הרכב.

חשוב
לא ניתן לסמוך על מערכת ה-ABS שתפצה על פעולות לא נכונות 

של הנהג או חוסר הניסיון שלו.
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ABS-נורת חיווי על תקלה במערכת ה
עיין בסעיף ׳נורות אזהרה וחיווי׳ בפרק ׳מחוונים ובקרות׳.

הערה: מערכת הבלימה הרגילה )שאינה ABS( נשארת פעילה 
באופן מלא ולא מושפעת מאובדן חלקי או מלא של מערכת 

ה-ABS. עם זאת, מרחקי הבלימה עשויים לגדול.

בלם חניה
אל תיסע עם בלם חניה מופעל ואל תפעיל את בלם 
אובדן  להיות  יכולה  התוצאה  נסיעה.  בזמן  החניה 
ועלול  פועלת  אינה   ABS-ה מערכת  כי  שליטה, 

להיגרם נזק לבלמי הגלגלים האחוריים.

בלם  ידית  את  משוך  האחוריים.  הגלגלים  על  רק  פועל  חניה  בלם 
החניה כלפי מעלה, בלם החניה מופעל. משוך תמיד את ידית בלם 

החניה עד הסוף כלפי מעלה בזמן חניה.

לשחרור בלם החניה, משוך קלות את הידית כלפי מעלה ולאחר מכן 
כדי  הידית  בראש  באיור(  החץ  ידי  על  שמוצג  )כפי  הלחצן  על  לחץ 

לשחרר אותה.

בחניה על גבעה תלולה, אל תסמוך על בלימה רק באמצעות בלם 
החניה.
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*Stop&Start מערכת
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מחוון לוח המחוונים 1
מתג ראשי 2
נורת חיווי של המתג 3

Stop&Start של המנוע שולבה בכלי רכב במאמץ לצמצם  מערכת 
את פליטות המזהמים. כפי ששמה מרמז, המערכת תאפשר כיבוי 
ברגע  חזרה  האוטומטית  והפעלתו  בו  צורך  אין  כאשר  המנוע  של 

שהוא נחוץ.

ההתנעה  כשמתג  מופעל  למצב  מחדל  כברירת  עוברת  המערכת 
ניתן לכבות  )3 באיור(.  דולקת  חיווי המתג  ונורת   )ON )מצב  פתוח 
אותה על ידי לחיצה על המתג הראשי )2 באיור(. הנורה במתג נכבית.

הערה: אם הרכב נוסע דרך אזור מוצף, השתמש במתג הראשי 
של מערכת ה-Stop&Start )מסומן 2 באיור( כדי לכבות את 

המערכת.

הדממה אוטומטית של המנוע
המנוע אמנם אינו פועל לאחר הדממה אוטומטית, 
כן  על  אוטומטית.  להתנעה  מוכנה  המערכת  אך 

הפעולות הבאות עלולות להיות מסוכנות:
יציאה מהרכב כשחגורת הבטיחות עדיין רכוסה . 1

או הוכנס אבזם תחליפי לחגורת הבטיחות.
ביצוע עבודה או בדיקות בתא המנוע.. 2
בתדלוק הרכב, מתג ההתנעה חייב להיות סגור . 3

מחוץ  להיות  צריך  המפתח  או   )OFF )מצב 
למתג.
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תנאים להדממה אוטומטית של המנוע
נורת   ,Stop&Start )במצב  המנוע  של  אוטומטית  להדממה  תנאים 

אזהרה דולקת; 1 באיור(:
הרכב עומד, כלומר מהירות = 0 )קמ״ש או מי״ש(.	 
מהירות הרכב לפני העצירה הייתה גבוהה מ-10 קמ״ש )6 מי״ש(.	 
תיבת ההילוכים במצב סרק ודוושת המצמד משוחררת.	 
דלת הנהג סגורה וחגורת הבטיחות רכוסה.	 
מכסה המנוע סגור.	 

Stop&Start מניעת הפעלה של מערכת
מצב Stop&Start לא יפעל אם:

טמפרטורת נוזל הקירור נמוכה מגבול מוגדר מראש.	 
הפשרת השמשה הקדמית מופעלת.	 
טעינת המצבר מתחת לגבול מוגדר מראש.	 
הואקום במערכת הבלימה נמוך מגבול מוגדר מראש.	 
טמפרטורת המתנע גבוהה מגבול מוגדר מראש.	 
תיבת ההילוכים בהילוך אחורי או שהייתה בהילוך זה לפני החניה.	 
הביקוש לחימום או קירור גדול מדי.	 

התנעה אוטומטית של המנוע
כשהמנוע דומם במצב Stop&Start, הפעולות הבאות של הנהג יגרמו 

להתנעה אוטומטית – וברגע זה נורת החיווי בלוח המחוונים כבויה.
או 	  המצמד  דוושת  על  לחיצה  סרק:  בהילוך  ההילוכים  תיבת 

דוושת ההאצה.

כשהמנוע דומם במצב Stop&Start, המצבים הבאים יגרמו להתנעה 
אוטומטית.

מטען המצבר יורד מתחת לגבול מוגדר מראש.	 
הואקום במערכת הבלימה יורד מתחת לגבול מוגדר מראש.	 
הרכב מתחיל לזוז.	 
מתבצעת לחיצה על מתג ה-Stop&Start הראשי.	 

כדי  נכבית  המחוונים  בלוח   Stop&Start-ה מערכת  נורת  זה  ברגע 
לציין את שלב ההתנעה של המנוע )1 באיור(.
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מניעת התנעה אוטומטית של המנוע
 Stop&Start-הערה: כאשר הרכב כפוף לבקרת ה

האוטומטית והמנוע נדרש להתניע, אבל לא נבחר מצב סרק, 
המנוע יותנע ברגע שייבחר מצב סרק.

אם מתקיים אחד התנאים הבאים בזמן ההדממה האוטומטית של 
המנוע, ניתן להתניע את המנוע רק באמצעות המפתח. במשך זמן 

זה המחוון בלוח המחוונים יהיה כבוי.
חגורת הבטיחות של הנהג משוחררת.	 
דלת הנהג פתוחה.	 
מכסה המנוע פתוח.	 

במועד זה מחוון מערכת ה-Stop&Start בלוח המחוונים נכבית כדי 
לציין את שלב ההתנעה של המנוע )1 באיור(.

מצב של כיבוי מנוע לא מתוכנן
מצב שבו מערכת ה-Stop&Start מופעלת גם בלא שקיימים תנאים 

המונעים התנעה אוטומטית של המנוע.

 Stop&Start שמערכת  בזמן  נכבה  או  לפעול  מפסיק  המנוע  אם 
מופעלת, בחירה במצב סרק ולחיצה על דוושת המצמד יתניעו אותו 

מחדש באופן אוטומטי.

הערה: אם המצבר חלש מאוד, ייתכן שהמנוע לא יותנע באופן 
להתנעת  זה,  במקרה  המפתח.  באמצעות  לא  וגם  אוטומטי, 
המנוע יש צורך במקור מתח חיצוני או בטעינת המצבר. עיין 

בסעיף ׳התנעת חירום׳ בפרק ׳מידע על מצבי חירום׳.

מצבר
באמצעות  הרכב  התנעת  המצבר,  טעינת  בזמן 
יש  מרכב,  חשמל  הספקת  או  חיצוני  כוח  מקור 
גוף  על  מתאים  למקום  השלילי  הכבל  את  לחבר 
הרכב. אחרת חישוב הספק המצבר יהיה שגוי, דבר 

המשפיע על בקרת ה-Stop&Start האוטומטית.

אל תנתק את חיישן המצבר אלא אם הדבר הכרחי. 
הסרתו תביא לחישוב שגוי של הספק המצבר, דבר 

המשפיע על בקרת ה-Stop&Start האוטומטית.

הערה: אי ציות להנחיות הבאות ישפיע על ביצועי המצבר ועל 
בקרת ה-Stop&Start האוטומטית:

מערכת  1 תפקוד  המצבר(  )ניתוק  חשמל  הפסקת  לאחר 
נעול  במצב  יהיה  הרכב  אשר  עד  יושהה   Stop&Start 
4 שעות לפחות – פרק זמן שבמהלכו המערכת לומדת 

מחדש את מצב המצבר.
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למעלה  2 הפסקה(  )ללא  ברציפות  מופעל  הרכב  אם 
מ-100 שעות, תפקוד מערכת Stop&Start יושהה עד 
אשר הרכב יהיה במצב נעול 4 שעות לפחות – פרק זמן 

שבמהלכו המערכת לומדת מחדש את מצב המצבר.
צורך בהחלפת המצבר, השתמש תמיד במצבר  3 יש  אם 

חלופי מקורי המתאים למפרט יצרן הרכב.
.Stop&Start אי הקפדה על כלל זה עלולה להשפיע על מערכת

Stop&Start-תקלה במערכת ה
 MG פנה למרכז שירות ,Stop&Start-במקרה של תקלה במערכת ה

של היבואן או למוסך מוסמך.

במערכות  תקלות  להשפיע  יכולות   Stop&Start-ה מערכת  על 
MG של  אחרות של הרכב. במקרה של תקלה, פנה למרכז שירות 

היבואן או למוסך מוסמך.

אי התנעה כתוצאה מהתרוקנות המצבר
במקרה של התרוקנות משמעותית של המצבר, ייתכן שלא יהיה ניתן 
ולא באמצעות   Stop&Start ידי מערכת  להתניע את הרכב, לא על 
על  ׳מידע  בפרק  חירום׳  ׳התנעת  בסעיף  עיין  זה,  המפתח. במקרה 

מצבי חירום׳ לפרטים נוספים.

 )SCS( מערכת בקרת היציבות 
)TCS( ובקרת האחיזה
)SCS( מערכת בקרת היציבות

הנסיעה.  כיוון  על  בשליטה  לנהג  לסייע  מיועדת   SCS-ה מערכת 
המערכת מופעלת באופן אוטומטי עם התנעת המנוע.

היא  הרצוי,  בכיוון  נוסע  אינו  שהרכב  מגלה   SCS-ה מערכת  כאשר 
דרך  או  נבחרים  גלגלים  על  בלימה  כוח  הפעלת  ידי  על  מתערבת 
מערכת ניהול המנוע כדי למנוע החלקה ולעזור בהחזרת הרכב לכיוון 

הנכון.

)TCS( מערכת בקרת האחיזה
לנהג לשלוט  ולעזור  מטרת המערכת היא לסייע באחיזת הגלגלים 
על הרכב במצבים שבהם אחד מגלגלי ההנעה )או שניהם( מסתחרר 
)למשל אם גלגל אחד על קרח והשני על משטח מצופה תערובת חצץ 
וזפת(. מערכת בקרת האחיזה מנטרת את מהירות הנסיעה של כל 
גלגל בנפרד. אם מתגלה סחרור בגלגל אחד, המערכת בולמת באופן 
אוטומטי את אותו גלגל ומעבירה מומנט לגלגל הנגדי, הלא מסוחרר. 
אם שני הגלגלים מסתחררים, המערכת מקטינה את מהירות המנוע 

כדי לווסת את סיבוב הגלגלים עד ששוב מושגת אחיזה.
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הפעלה/כיבוי
מערכות ה-SCS וה-TCS מופעלות באופן אוטומטי במצב המתנה 

.)ON כשמתג ההתנעה נפתח )מצב

׳מחוונים  בפרק  מרכזי׳  מידע  ׳צג  בסעיף  עיין  המערכת,  לכיבוי 
ובקרות׳.

של  הפעולה  על  תשפיע  לא  אלה  מערכות  השבתת  הערה: 
ABS. השבת אותן תמיד בנסיעה עם שרשרות שלג.

 נורות אזהרה של אזהרת בקרת היציבות / 
בקרת האחיזה

עיין בסעיף ׳נורות אזהרה וחיווי׳ בפרק ׳מחוונים ובקרות׳.

מערכת בקרת שיוט*

OF
F

SET

ON

RE
SU
M
E

CA
NC
EL

האצה )1(	 
האטה )2(	 
ביטול )3(	 
בקרת שיוט בהמתנה )4(	 

איפוס )5(	 
הגדרה )6(	 
כבוי )7(	 

קבועה  מהירות  על  לשמור  לרכב  מאפשרת  השיוט  בקרת  מערכת 
אם הנהג אינו לוחץ על דוושת ההאצה. היא שימושית מאוד בנסיעה 

על כביש ראשי או בנסיעות ארוכות במהירות קבועה.
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הפעלת מערכת בקרת השיוט
מצד  הנמצאת  הידית  באמצעות  מופעלת  השיוט  בקרת  מערכת 

שמאל של גלגל ההגה ומתחת לידית הפעלת התאורה.
ידית הבקרה במצב  1 ON(, אם  )מצב  כשמתג ההתנעה פתוח 

נמצאת  השיוט  בקרת  מערכת   ,)4( בהמתנה׳  שיוט  ׳בקרת 
בלוח  הצהובה  השיוט  חיווי  נורת  זה,  במצב  המתנה;  במצב 
 ,)OFF( )7( כבוי  במצב  הבקרה  ידית  אם  דולקת;  המחוונים 

מערכת בקרת השיוט במצב כבוי.
כאשר מערכת בקרת השיוט במצב המתנה, והמהירות הנוכחית  2

של  הפעולה  מהירויות  )טווח  קמ״ש,   40 על  עולה  הרכב  של 
לחצן  על  לחץ  קמ״ש(,   200  ~  40 הוא  השיוט  בקרת  מערכת 
הצהובה  השיוט  חיווי  נורת  הבקרה;  ידית  בקצה   )6( ׳הגדרה׳ 
בלוח המחוונים משנה את צבעה לירוק, ומערכת בקרת השיוט 
בקרת  מערכת  של  המטרה  מהירות  הפעלה.  למצב  נכנסת 
לאחר  ההפעלה.  פעולת  בזמן  בפועל  המהירות  היא  השיוט 
הפעלת מערכת בקרת השיוט, היא תשלוט ברכב כדי לשמור 
על המהירות המוגדרת שלו כאשר הנהג אינו לוחץ על דוושת 

ההאצה.

השיוט  בקרת  בזיכרון  השמורה  המוגדרת  המהירות  הערה: 
תימחק לאחר שמעבירים את ידית בקרת השיוט למצב כבוי 

)OFF( )7( או כשסוגרים את מתג ההתנעה.

קביעת מהירות בקרת השיוט
אם בקרת השיוט מופעלת:

הזז מעלה את הידית )1( והחזק, הרכב יאיץ באופן אוטומטי. שחרר 
את הידית ברגע שהמהירות מגיעה לערך הרצוי;

אוטומטי. שחרר את  באופן  יאט  והחזק, הרכב   )2( הידית  הורד את 
הידית ברגע שהמהירות יורדת לערך הרצוי.

בנוסף, את המהירות המוגדרת ניתן להגדיל או להקטין בהדרגה על 
ידי הזזה ושחרור מיד של הידית: הזזה מעלה )1( מעלה את המהירות 
מגדילה/ אחת  בודדת  הזזה  אותה.  מורידה   )2( מטה  הזזה  ואילו 

מקטינה את המהירות ב-1 קמ״ש.

גם בזמן שמערכת בקרת השיוט פועלת ניתן להאיץ את הרכב בדרך 
הרגילה של לחיצה על דוושת ההאצה )למשל בעקיפה(. עם הורדת 

הרגל מהדוושה המהירות יורדת לערך המוגדר.



4

התנעה ונהיגה

181

השהיית הפעלה
כאשר מערכת בקרת השיוט מופעלת, הפעולות הבאות יחזירו אותה 

למצב המתנה:
העברת הידית למצב ביטול )3(.	 
לחיצה על דוושת הבלמים.	 
 	.N או P, R העברת ידית ההילוכים של דגמים אוטומטיים למצב
היציבות 	  בקרת  מערכת  את  מפעיל  הכביש  של  הגרוע  המצב 

באופן  חוזרת  השיוט  בקרת  מערכת  בטיחות,  משיקולי   .)SCS(
אוטומטי למצב המתנה.

מערכת 	  במהירות,  משמעותית  לירידה  גורם  חד  שיפוע  כאשר 
בקרת השיוט תחזור באופן אוטומטי למצב המתנה.

הפעלה מחדש
לאחר שמערכת בקרת השיוט מושהית, עם הידית עדיין במצב )4(, 
'הפעלה  למצב  הידית  העברת  ידי  על  מחדש  אותה  להפעיל  ניתן 
)5(. בשלב זה, מהירות השיוט מטרה היא מהירות המטרה  מחדש' 

שהייתה מוגדרת לפני היציאה ממערכת בקרת השיוט.

הערה:

אסור להשתמש במערכת בקרת השיוט בהילוך אחורי.	 
אל תשתמש במערכת בקרת השיוט במזג אוויר גשום, על 	 

כבישים חלקלקים או במצבי תנועה שבהם לא קל לשמור 
על מהירות קבועה.

אם אין כוונה להשתמש במערכת בקרת השיוט, העבר את 	 
ידית בקרת השיוט למצב ׳כבוי׳ )7(.

לא 	  ׳ספורט׳,  במצב  האוטומטית  ההילוכים  תיבת  כאשר 
מומלץ להשתמש במערכת בקרת השיוט.

בפועל 	  המהירות  פועלת,  השיוט  בקרת  מערכת  כאשר 
דיוק  בגלל  מטרה  מהמהירות  מה  במידת  לסטות  עשויה 
בתחום  כלל  בדרך  היא  הסטייה  הכביש.  תנאי  או  הבקרה 
של ±3 קמ״ש, ויכולה להיות גדולה יותר במקרה של שיפוע 

חד.
אם המהירות בפועל נמוכה משמעותית ממהירות המטרה 	 

מערכת  הכביש,  מצב  או  השיפוע  בגלל  הופעל   SCS או 
בקרת השיוט יכולה לצאת באופן אוטומטי למצב המתנה.

בו-	  תלחץ  ואל  ממושך  זמן  במשך  הלחצן  על  תלחץ  אל 
זמנית על מספר לחצנים – מערכת בקרת השיוט עלולה 

להיכשל. במקרה כזה, הפעל שוב את מתג ההתנעה.
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עזרי חניה*
חיישנים על-קוליים*

מטרת עזר החניה היא לסייע לנהג בנסיעה לאחור! 
ייתכן שהחיישנים לא יהיו מסוגלים לגלות מכשולים 
מסוג מסוים, כמו עמודים צרים או עצמים קטנים 
קטנים  עצמים  מעטים,  סנטימטרים  של  ברוחב 
האחורית  לדלת  מעל  עצמים  לקרקע,  קרובים 
המתרוממת ועצמים מסוימים עם פני שטח שאינם 

מחזירי אור.

והגן עליהם משלג  שמור על החיישנים במצב נקי 
של  השטח  פני  על  המצטברים  משקעים  וקרח. 
החיישנים פוגעים בביצועיהם. בזמן שטיפת הרכב, 
אל תכוון סילון מים תחת לחץ ישירות על החיישנים 

מטווח קרוב.

עזר חניה אחורי*
בפגוש האחורי מנטרים את האזור מאחורי  החיישנים העל-קוליים 
הרכב בחיפוש אחר מכשולים. אם מתגלה מכשול, המערכת מחשבת 
המידע  את  ומעבירה  הרכב  של  האחורי  מהחלק  שלו  המרחק  את 

לנהג באמצעות פעמוני אזהרה.

עזר חניה בפעולה
כאשר מתג ההתנעה פתוח )מצב ON(, העזר האחורי לחניה מופעל 
ונכבה  אחורי,  להילוך  ההילוכים  ידית  העברת  עם  אוטומטי  באופן 
צליל  משמיע  החניה  עזר  זה.  מהילוך  היציאה  עם  אוטומטי  באופן 
קצר תוך שנייה אחת מהבחירה בהילוך אחורי כדי לציין שהמערכת 

פועלת באופן תקין.

מסך מערכת המולטימדיה יציג תמונת צללית של הרכב המראה את 
ערכי מרחק העצם עבור כל חיישן.

TA  AF SF

הערה: צליל ארוך יותר וגבוה יותר המושמע במשך 3 שניות 
עם הבחירה בהילוך אחורי מציין תקלה במערכת. במקרה זה 

פנה לסיוע במרכז שירות MG של  היבואן או במוסך מוסמך.
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עם עזר חניה מופעל, כאשר מתגלים מכשולים, המערכת משמיעה 
צלילים בתדרים שונים )ייתכנו שטחים מתים(.

1.2m
30cm

האחוריים, 	  מהחיישנים  מ׳   1.2 של  בטווח  מכשול  קיים  אם 
המערכת מתחילה להשמיע צלילים בקצב. קצב הצלילים גובר 

ככל שהרכב מתקרב יותר למכשול.
כשהמכשול נמצא בטווח של 30 ס״מ מהפגוש האחורי, הצלילים 	 

המקוטעים מתמזגים לאזהרה רציפה.

אתה  מחובר  כשהוא  גרירה,  במוט  מצויד  הרכב  אם  הערה: 
עשוי לחוש בתופעות הבאות:

בדגמים עם עזר חניה )ודגמים עם מצלמה( – הודעת האזהרה 
עזר  במערכת  )תקלה  ׳Rear Parking Aid System Fault׳ 
עם  יחד  המולטימדיה  בצג  מופיעה  לאחור(  בנסיעה  החניה 
בעזר  תקלה  קיימת  כאילו  נראה  זה  מתיאור  הרכב.  צללית 
החניה, אבל למעשה הוא רק מושבת זמנית בגלל התקן גרירה.
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מצלמה אחורית*
מטרת המערכת היא לסייע לנהג בנסיעה לאחור! 
למצלמה שדה ראייה מוגבל והיא אינה יכולה לגלות 

מכשולים מחוץ לשדה הראייה.

הפנסים  בין  המותקנת  חניה  מצלמת  קיימת  מסוימים  בדגמים 
האחורי,  ההילוך  נבחר  כאשר  הרישוי.  לוחית  של  והימני  השמאלי 
ישר  שנמצא  מה  של  תמונה  המולטימדיה  בצג  תציג  המצלמה 

מאחורי הרכב.

לתמונת  מעל  מציגים  החניה  מצלמת  במערכת  המצוידים  דגמים 
המצלמה בצג המולטימדיה רשת כדי לעזור לחניה, הנתמכת על ידי 

תמונת הצללית המראה את מרחק העצם מכל חיישן.

0.53m
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)TPMS( מערכת לחץ האוויר בצמיגים
מערכת ה-TPMS אינה יכולה לבוא במקום תחזוקה 
קבועה ובדיקות של מצב הצמיגים והלחצים שלהם.

שימוש במכשירי תשדורת רדיו כמו טלפונים ניידים 
להפריע  עלול  לרכב  קרוב  אלחוטיות  אוזניות  או 

למערכת ה-TPMS ולהתפרש כתקלה.

כשלחץ  הנהג  את  מזהירה  רק   TPMS-ה מערכת  הערה: 
הצמיג נמוך, היא לא תנפח אותו.

שסתומי  בתוך  מובנים  לחץ  בחיישני  משתמשת   TPMS-ה מערכת 
למערכת  אות  ומעבירה  הלחץ  את  ברציפות  לנטר  כדי  הצמיגים 
הבקרה האלקטרונית )ECU( בתוך הרכב באמצעות אותות תדר רדיו 
לגבול  ירד מתחת  בצמיג מסוים  מגיעה למסקנה שהלחץ  היא  אם 
המחוונים  בלוח  האזהרה  נורת  מכך,  כתוצאה  במערכת.  המוגדר 
את  בדוק  ובקרות׳.  ׳מחוונים  בפרק  עיין  צהוב(,  )תמיד  נדלקת 
בסעיף  עיין  הנכונים.  ללחצים  ונפח  הראשונה  בהזדמנות  הצמיגים 

׳לחצי הצמיגים )קרים(׳.

תקלה במערכת

 מערכת זו מנטרת את עצמה. אם מתגלה תקלה, נורת 
)צהובה( בלוח המחוונים מהבהבת   TPMS-האזהרה של מערכת ה

במשך 90 שניות ולאחר מכן דולקת באופן קבוע.

את  לנתח  מה  זמן  למערכת  ייקח  נקר,  כשמתגלה  הערה: 
המידע לפני שהיא מדליקה את נורת האזהרה.

בין  נורת האזהרה עלולה להידלק כשאין תקלה.  במצבים מסוימים 
מצבים אלה נכללים:

הותקן צמיג לא מומלץ )כולל צמיג חלופי(.	 
נסיעה על שטח לא חלק בפרקי זמן ארוכים מדי.	 
נסיעה על שטח הררי בפרקי זמן ארוכים מדי.	 
מערכת ה-TPMS לא תגיב באופן מידי אם צמיג ׳מתפוצץ׳.	 

TPMS-לימוד עצמי של מערכת ה
לחצי  כוונון  לאחר  ׳למידה עצמית׳.  היא מערכת   TPMS-מערכת ה
למידה  תהליך  דרך  לעבור  למערכת  לתת  צורך  יהיה  הצמיגים 
נוסע. במהלכה המערכת  עצמית. הלמידה מתבצעת כאשר הרכב 
מחליפים  אם  נכונים.  יהיו  לא  המוצגים  שהנתונים  וייתכן  מושהית 
את החיישנים או את יחידת הקליטה, יש צורך לתכנת את המערכת. 
פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך. אם הגלגלים 
מוצלבים או מוחלפים ביניהם, יש צורך לתכנת מחדש את המערכת 
כדי שתלמד את המקומות החדשים של השדרים. פנה למרכז שירות 

MG של היבואן או למוסך מוסמך.
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נהיגה כשהדלת האחורית המתרוממת פתוחה מסוכנת ביותר. אם 
המטען  עקב  פתוחה  האחורית  הדלת  מהשארת  להימנע  ניתן  לא 
ולנקוט  האחורית  והדלת  המטען  את  היטב  לקבע  יש  המועמס, 

באמצעים מתאימים כדי למנוע חדירת גזי הפליטה של הרכב.

חשוב
בזמן העמסת מטענים יש לפעול בהתאם לתקנות התעבורה. אם 
המטען בולט החוצה משטח ההעמסה, חובה להפנות את תשומת 

הלב של הנהגים האחרים באמצעות אמצעי אזהרה מתאימים.

העמסה בתוך הרכב
מהודקים  אינם  כבודה  או  כלים  ציוד,  תוביל  אל 
שעלולים לזוז ולגרום לפציעה במקרה של תאונה, 

בלימת חירום או האצה חזקה.

במקרה של העמסה בתוך הרכב, אל תפריע לתנוחה 
הנכונה של הנהג והנוסעים ולשדה הראייה שלהם.

עיין בסעיף  קיפול המושבים האחוריים מגדיל את שטח ההעמסה, 
׳מושבים׳ אחוריים׳ בפרק ׳מושבים והתקני ריסון׳.

בזמן העמסת מטען, הנח אותו נמוך ככל האפשר וודא כי הוא מהודק 
היטב, כדי למנוע פציעה כתוצאה מתנועה של המטען במקרה של 
על  המטען  את  להניח  צריך  אם  חירום.  בלימת  או  דרכים  תאונת 

מושב, אסור שנוסע יישב באותו מושב.

העמסה
של  הכולל  מהמשקל  תחרוג  אל  העמסה,  בזמן 
הרכב או מהעומס המותר על הסרן הקדמי והאחורי, 
אחרת קיימת סכנה של נזק לרכב או פציעה ואפילו 

מוות!

העמסה בתא המטען
אנכי  במצב  נעולים  האחוריים  המושבים  כי  ודא 
כאשר מובילים מטענים בשטח ההעמסה שמאחורי 

המושבים.

אם המטען המועמס אינו מאפשר לסגור את הדלת 
האחורית, סגור את כל החלונות בזמן נסיעה, בחר 
את מצב החלוקה לפנים של מיזוג האוויר וכוון את 
המפוח למהירות מרבית, כדי להגביל את כניסת גזי 

פליטה לרכב.

כשמסיעים כבודה בתא המטען, יש לסדר את הפריטים הכבדים נמוך 
וקדימה ככל האפשר, כדי למנוע תזוזת המטען במקרה של תאונה 

או עצירה פתאומית.

כשמובילים פריטי מטען כבדים או גדולים יש לנהוג בזהירות ולהימנע 
מבלימות חירום והאצות חזקות.
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אזהרות סכנה
אורות מצוקה

הערה: כאשר עליך לעצור או להאט בגלל בעיית חירום כלשהי, 
פנייה  איתות  פנסי  כל  המצוקה.  אורות  מתג  על  תמיד  לחץ 
דרך  משתמשי  להזהיר  כדי  יהבהבו  פנייה  של  החיווי  ונורות 

אחרים.

משולש אזהרה

משולש האזהרה המסופק עם הרכב מאוחסן בתא המטען.

אם עליך לעצור בצדי הדרך בגלל תקלה ברכב, חובה להציב משולש 
אזהרה בערך 50 עד 150 מ׳ מאחורי הרכב כדי להזהיר את הנהגים 

הנוסעים מאחוריך.
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התנעת חירום
שימוש בכבלים

או  דחיפה  ידי  על  המנוע  את  תתניע  אל  לעולם 
גרירה.

וכי  וולט(   12( מתח  אותו  המצברים  לשני  כי  ודא 
הכבלים מאושרים לשימוש עם מצברי רכב במתח 

12 וולט.

ודא כי אין ניצוצות ואורות גלויים בקרבת תא המנוע.

שימוש בכבלים ממצבר חיצוני, או ממצבר המורכב ברכב אחר, הוא 
הדרך המאושרת היחידה להתנעת רכב שהמצבר שלו התרוקן.

אם משתמשים במצבר מרכב אחר, יש להחנות את שני כלי הרכב כך 
שמצבריהם יהיו קרובים זה לזה. כמו כן, יש לוודא כי שני כלי הרכב 

אינם נוגעים זה בזה.

התנעת הרכב

שתהיה  אסור  היטב.  מחוברים  הכבלים  כי  ודא 
המצבר  מהדקי  יחליקו  שהמהדקים  אפשרות 
)כתוצאה מרעידות מנוע, למשל(. הדבר יכול לגרום 

לניצוצות שיציתו אש או יגרמו לפיצוץ.

A

B
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הוצא את מפתח ההתנעה וכבה את כל הציוד החשמלי של שני כלי 
הרכב, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות להלן:

שני  1 של   )+( החיוביים  ההדקים  בין  האדום  הכבל  את  חבר 
של   )–( השלילי  מההדק  השחור  הכבל  את  חבר  המצברים. 
המצבר התורם )A( לנקודת הארקה טובה )כנה של המנוע או 
משטח לא צבוע אחר, למשל( במרחק 0.5 מ׳ לפחות מהמצבר 

.)B( והרחק מצינורות דלק ובלמים של הרכב המושבת
המנועים,  2 שני  של  נעים  מחלקים  רחוקים  שהכבלים  בדוק 

ולאחר מכן התנע את מנוע הרכב התורם ותן לו לעבוד מספר 
דקות בסיבובי סרק.

עכשיו התנע את מנוע הרכב עם המצבר הריק )אל תפעיל את  3
מותנע  אינו  המושבת  הרכב  אם  שניות(.  מ-10  יותר  המתנע 
לאחר מספר ניסיונות, יהיה צורך לתקן אותו. פנה למרכז שירות 

MG של היבואן או למוסך מוסמך.
לעבוד  4 להם  תן  רגילה,  בדרך  הותנעו  הרכב  כלי  ששני  לאחר 

במצב סרק במשך יותר מ-2 דקות לפני הדממת מנוע הרכב 
התורם וניתוק הכבלים.

חשוב
אסור להפעיל ציוד חשמלי כלשהו ברכב המותנע לפני ניתוק 

הכבלים.

החיבור,  מתהליך  ההיפך  בדיוק  הוא  הכבלים  ניתוק  תהליך   5
כלומר נתק תחילה את הכבל השחור מנקודת ההארקה ברכב 

המושבת.
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גרירה והובלה
גרירת הרכב

טבעת גרירה
אל תשתמש בחבל גרירה מעוות – וו הגרירה עלול להשתחרר מההברגה.
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להרכבת  ומאחור, המשמשים  גרירה מלפנים  רכבך מצויד בהתקני 
ממוקם  הכלים  ארגז  הכלים.  בארגז  המאוחסנת  הגרירה  טבעת 
בגלגל החלופי מתחת לרצפת תא המטען. להרכבת טבעת הגרירה 
הקדמית, הסר את המכסה הקטן על הפגוש, ולאחר מכן הברג את 
טבעת הגרירה בחור המתוברג בקורת הפגוש דרך החור הקטן )כפי 

שמוצג באיור(. ודא כי טבעת הגרירה מהודקת היטב.

הערה: מכסה וו הגרירה שהוסר ניתן לחיבור אל הפגוש בחבל 
פלסטי.

שתי טבעות הגרירה מיועדות לשימוש על ידי גורר מוסמך כדי לסייע 
בחילוץ רכבך עקב תקלה או תאונה, אולם הן אינן מיועדות לגרירת 
כלי רכב אחרים. רכבך ניתן לגרירה בעזרת חבל רך רגיל, אבל עדיף 

לעשות זאת בעזרת מוט קשיח.

גרירה
חשמל,  תקלת  בגלל  בטיחות  סכנות  קיימות  אם 

אסור לפתוח את מתג ההתנעה.

עם  הגורר  הרכב  את  פתאומי  באופן  תתניע  אל 
תאוצה גבוהה ואל תאיץ, כדי לא לגרום נזק לרכב.

גרירה בתלייה

את  הרם  בתלייה.  גרירה  היא  רכבך  לגרירת  ביותר  הטובה  הדרך 
הגלגלים הקדמיים בזמן תלייה. אל תרים את הגלגלים האחוריים – 
הדבר עלול לפגוע בתיבת ההילוכים. שחרר את בלם החניה, הפעל 

את אורות המצוקה ואל תשאיר נוסעים ברכב.
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גרירה עם ארבעת הגלגלים על הקרקע

אסור שמהירות הגרירה של הרכב תעלה על מהירות 
של 30 קמ״ש ושמרחק הגרירה יעלה על 50 ק״מ.

אם הרכב שלך נגרר עם ארבעת הגלגלים על הקרקע, נקוט באמצעי 
הזהירות הבאים:

את  1 להפעיל  תוכל  כך   .)ON )מצב  ההתנעה  מתג  את  פתח 
אורות הבלימה, המגבים ופנסי איתות הפנייה.

העבר את ידית ההילוכים למצב N )בתיבת הילוכים אוטומטית(. 2
שחרר את בלם החניה. 3
הפעל את אורות המצוקה. 4
אם תיבת ההילוכים ניזוקה או חסר שמן סיכה, אל תגרור את  5

הרכב עם ארבעת הגלגלים על הקרקע.
)גלגלי  6 הקדמיים  הגלגלים  עם  אחורנית  הרכב  את  תגרור  אל 

להפעיל את ההנעה( על הקרקע. כדי  יותר  רב  יידרש מאמץ  פועל,  אינו  מאחר שהמנוע 
יהיו  העצירה  מרחקי  גם  ההגה.  גלגל  את  ולסובב  הבלמים  דוושת 

גדולים יותר.
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הובלת הרכב
אם יש צורך להסיע את הרכב, מומלץ להשתמש בגרר מיוחד. קבע 

את הרכב על הגרר בדרך הבאה:

P )בתיבת  הפעל את בלם החניה והעבר את ידית ההילוכים למצב 
הילוכים אוטומטית(. הצב את סד הגלגל )1( כמוצג באיור, ולאחר מכן 

התקן את רפידת הגומי מונעת ההחלקה )2( מסביב להיקף הצמיג.

התקן את רצועות הקשירה )3( מסביב לגלגלים וחבר לגרר. הדק את 
הרצועות עד שהרכב מהודק היטב.

החלפת גלגל
גלגל חלופי וארגז כלים

A B

C

הוצאת הגלגל החלופי והכלים

1 .)A( הרם את השטיח בתא המטען באמצעות רצועת ההרמה
2 .)B( הוצא את מגש הכלים
והרם את  3  )C( שחרר את האום המחזיקה את הגלגל החלופי 

הגלגל החלופי מתא המטען.
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כלים להחלפת גלגל

21 4 53

טבעת גרירה 1
מפתח ברגים לבורגי הגלגלים 2
כלי להסרת מכסי בורגי הגלגל 3
ידית המגבה 4
מגבה 5

החלפת גלגל
בטוח  מקום  בחר  נסיעה,  במהלך  גלגל  להחליף  צריך  אתה  אם 
תמיד  בקש  הראשי.  מהכביש  הרחק  האפשר  במידת  לעצירה, 

מהנוסעים לצאת מהרכב ולהמתין באזור בטוח רחוק מהתנועה.

משולש  הצב  מאפשרים,  התנאים  אם  המצוקה.  אורות  את  הפעל 
אזהרה בערך 50 עד 150 מ׳ מאחורי הרכב כדי להזהיר נהגים אחרים.

לפני החלפת גלגל, ודא כי הגלגלים הקדמיים מכוונים ישר קדימה, 
הפעל את בלם החניה והעבר את ידית ההילוכים למצב P )חניה(. 

נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

ודא כי המגבה מוצב על קרקע אופקית קשה.	 
אם נדרש לחנות בשיפוע, יש להציב סדים לפני/מאחורי שלושת 	 

הגלגלים האחרים כדי שהרכב לא יזוז.
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הצבת המגבה
הוא  כשהמגבה  לרכב  מתחת  תעבוד  על  לעולם 
אמצעי התמיכה היחיד. המגבה נועד רק להחלפת 

גלגל!

נקודות  באמצעות  הרכב  את  תרים  על  לעולם 
הגבהה שונות מהנקודות המיועדות לכך המוצגות. 

אחרת עלול להיגרם נזק חמור לרכב.

לרכיבים  בפרט  הרכב,  תחתית  לחלקי  נזק  מנע 
החמים של מערכת הפליטה.

הצב את המגבה על קרקע אופקית קשה מתחת לנקודת ההגבהה 
הקרובה ביותר לגלגל שיש להסיר. ודא כי החריץ המלבני של המגבה 

תומך בתחתית גוף הרכב )ראה האיור(.

סובב את ידית בורג המגבה ביד והגבה את המגבה עד שראשו נכנס 
היטב למקום המיועד בגוף הרכב. ודא כי בסיס המגבה במגע מלא 

עם הקרקע.

החלפה לגלגל החלופי
היה  לא  שהוא  כיוון  החלופי  הגלגל  לחץ  את  בדוק 
בשימוש מזה זמן רב. בדוק תמיד את לחצי הגלגלים 

לאחר החלפת גלגל.

לאחר החלפת הגלגל, עליך להדק את אומי הגלגל 
.)115~130Nm( למומנט הנקוב
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לפני הגבהת הרכב, השתמש במפתח אומי הגלגל כדי לשחרר 1 
את אומי הגלגל בחצי סיבוב שמאלה.

סובב את ידית המגבה עם כיוון השעון עד שהגלגל לא ייגע עוד  2
בקרקע.

שלא  3 כדי  הכלים  לארגז  אותם  והכנס  הגלגל  אומי  את  הוצא 
תזוזה  או  סכנה של החלקה  אין  וכי  יציב  הרכב  כי  ודא  יאבדו. 

לפני הוצאת אומי הגלגל.
הסר את הגלגל. 4

הערה: אל תניח את הגלגל על הקרקע כשפניו כלפי מטה 
– הוא עלול להישרט.

שהגלגל  5 עד  הגלגל  אומי  את  והדק  החלופי  הגלגל  את  הרכב 
ישב טוב על הטבור.

הורד את הרכב והוצא את המגבה, ולאחר מכן הדק עד הסוף  6
את אומי הגלגל בסדר אלכסוני.

לבסוף, סדר את הכלים חזרה במגש הכלים והכנס את הגלגל  7
כלפי  )כשפניו  המטען  תא  לרצפת  שמתחת  בחלל  שהוחלף 

מטה(.

תשתמש  ועל  האומים  מפתח  ידית  על  תעמוד  אל  הערה: 
בצינור הארכה על ידית המפתח.

גלגל, הדק את האומים בסדר אלכסוני  הערה: בזמן החלפת 
בשני שלבים.

או  היבואן  של   MG שירות  למרכז  דחוף  באופן  פנה  הערה: 
למוסך מוסמך לצורך החלפה בצמיג חדש.

גלגל חלופי קומפקטי
מותר לנסוע עם גלגל חלופי קומפקטי אחד בלבד 
הרכב  בביצועי  ירידה  תהיה  אחרת  ברכב,  מורכב 
או  לתאונה  להביא  שיכול  מה  הבלימה,  וביצועי 

לפציעה שלך או של אחרים.

חלקים  או  קרח  מכוסי  שטחים  על  נסיעה  בזמן 
הקומפקטי  החלופי  הגלגל  את  להתקין  מומלץ 
יציבות  על  לשמור  כדי  הרכב  של  האחורי  בחלק 
נאותה. לשם כך ייתכן ויהיה צורך להחליף בין גלגל 

קדמי וגלגל אחורי.
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הגלגל  על  שלג  בשרשרות  להשתמש  ניתן  לא 
לרכב  נזק  לגרום  עלול  הדבר  הקומפקטי,  החלופי 

ולשרשרת.

בנסיעה עם גלגל חלופי קומפקטי, אסור שמהירות הרכב תעלה על 
80 קמ״ש )50 מי״ש(. דאג בהקדם האפשרי לתיקון הצמיג ולהחלפת 
חירום  למקרי  החלופי  הגלגל  חיי  את  תאריך  בכך  החלופי.  הגלגל 

אחרים.

הערה: אל תשטוף את הרכב במתקן שטיפה אוטומטי כאשר 
הגלגל הקומפקטי מורכב. ייתכן שמסילות מתקן השטיפה לא 

יתאימו לגלגל או לצמיג ויגרמו לו נזק.

החלפת נתיך
נתיך

נתיכים הם מפסקי מעגל פשוטים המגנים על הציוד החשמלי של 
הרכב על ידי מניעת עומס יתר ממעגלי החשמל. נתיך שרוף פירושו 

כי פריט הציוד החשמלי שעליו הוא מגן הפסיק לפעול.

לנתק  ובדיקה  הנתיכים  מתיבת  הוצאתו  ידי  על  חשוד  נתיך  בדוק 
בחוט שבתוכו.

מיקום ההתקנה והדירוג של כל נתיך בתיבת הנתיכים של תא המנוע 
מופיעים על התווית שעל מכסה תיבת הנתיכים.

במרכז  לקבל  ניתן  אותם  חלופיים,  נתיכים  ברכב  להחזיק  מומלץ 
שירות MG של היבואן או במוסך מוסמך.
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נתיכים תקינים ושרופים

חשוב
לעולם על תנסה לתקן נתיך שרוף. החלף תמיד נתיך בנתיך 	 

בעל אותו דירוג.
אם הנתיך שהוחלף נשרף מיד, פנה בהקדם האפשרי למרכז 	 

שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

תיבת הנתיכים
ברכב קיימות שתי תיבות נתיכים:

1

2

תיבת נתיכים בתא הנוסעים )מתחת לתא הכפפות בצד הנוסע  1
הקדמי(.

תיבת נתיכים בתא המנוע )בצד שמאל של תא המנוע(. 2



מידע על מצבי חירום

200

תיבת נתיכים בתא הנוסעים

F1

F8

F15

F24

F2

F9

F16

F25

F3

F10

F17

F26

F4

F11

F18

F27

F5

F12

F19

F28

F6

F13

F20

F29

F7

F14

F21

F30

F22

F31

F23R1R2R3R4

R5

F32

F34

F42F43F44

F35F36F37F38F39F40F41

F33

בדיקה או החלפה של נתיך
כבה את מתג ההתנעה וכל הציוד החשמלי, ולאחר מכן נתק  1

את הכבל השלילי של המצבר.
הוצא את הלוח הסוגר מתחת לתא הכפפות כדי להגיע לתיבת  2

הנתיכים.

את  3 ושלוף  הנתיך  ראש  אל  נתיכים  להסרת  הכלי  את  לחץ 
הנתיך. ניתן לזהות נתיך שרוף על ידי הנתק בחוט.

החלף את הנתיך השרוף בנתיך בעל אותו דירוג. 4

מפרט הנתיכים

תפקודמפרטקוד
F110Aממסר מתז אחורי
F210Aמתג מראה פנימית, שקע אבחון
F310A ,)6AT( תיבת הילוכים אוטומטית

תצוגת הילוך
F415A ממסר מתזים קדמיים
F55A יחידת הבקרה האלקטרונית

)ECU( של כרית האוויר
F610Aמתג דוושת הבלמים
F710Aמתג התנעה

F8–13--
F145Aיחידת בקרת הגוף
F1515Aשקע אביזרים 12 וולט
F165Aממסר המפוח
F175Aמנורה פנימית קדמית
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תפקודמפרטקוד
F1830Aמתג חלון אחורי שמאלי
F1930Aמתג חלון הנוסע
F2030Aמתג חלון אחורי ימני
F2130Aמנוע הרמת חלון הנהג
F2210A מראה חיצונית בצד הנהג, מראה

חיצונית בצד הנוסע הקדמי
F2325Aגוף חימום השמשה האחורית
F2415Aמתג לוח המולטימדיה ,FICM
F2510AETC לוח ,ETC
F265Aלוח המחוונים
F2710A)6AT( תיבת הילוכים אוטומטית
F2830A יחידת הבקרה האלקטרונית

)ECU( של חלון הגג הנפתח
F2930A יחידת הבקרה האלקטרונית

)ECU( של חלון הגג הנפתח
F30--
F315ATPMS
F325Aאנטנת משבת המנוע

F33–44--

תיבת נתיכים בתא המנוע

RLY6
F14

F12

F11

F3 F1 F21

F10 F24

F15 F27F2 F6 F8 F4 F5F13
RLY3

RLY9

RLY8

RLY18 RLY19

FL17

FL16

FL13F28

F26 F30

F19 F18

RLY17

RLY20

RLY4

RLY7
RLY5RLY10FL1

FL5

FL4

FL3

FL2

F20

F17

F7

F16

RLY1
RLY16

FL15

FL6

FL7

F29F25
FL10FL8

FL9

F9

FL12

FL11

RLY2

F23

F22

FL14

בדיקה או החלפה של נתיך
כבה את מתג ההתנעה וכל הציוד החשמלי, ולאחר מכן נתק  1

את הכבל השלילי של המצבר.
לחץ על הדקי המיקום כדי להסיר את מכסה תיבת הנתיכים. 2
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את  3 ושלוף  הנתיך  ראש  אל  נתיכים  להסרת  הכלי  את  לחץ 
הנתיך. ניתן לזהות נתיך שרוף על ידי הנתק בחוט.

החלף את הנתיך השרוף בנתיך בעל אותו דירוג. 4

מפרט הנתיכים

תפקודמפרטקוד
FL1150A)S/S אלטרנטור )לא
FL1200A)S/S( אלטרנטור
FL280Aמערכת הגה כוח חשמלי
FL340Aבית ממסר מניפת הקירור
FL460A נתיך בתיבת נתיכים בתא

 ,F21 ,F20 ,F19 ,F18 הנוסעים
F32

FL580A נתיך בתיבת נתיכים בתא
 ,F5 ,F4 ,F3 ,F2 ,F1 הנוסעים
 ,F27 ,F26 ,F25 ,F24 ,F7 ,F6

F31 ,F29 ,F28, ממסר שמשה 
אחורית מחוממת

FL625A מערכת בקרת היציבות
הדינמית )שסתום(

FL7－－

תפקודמפרטקוד
FL820Aיחידת בקרת הגוף
FL940A מערכת בקרת היציבות

הדינמית )משאבה(
FL1025Aיחידת בקרת הגוף
FL1130Aממסר המפוח
FL12－－

FL1330Aממסר המתנע
FL14－－

FL1530AKLR ממסר
FL1630ADC/DC
FL17－－

F110A מתג אורות ראשי, נורת אור
מעבר ימני, מנוע פנס ראשי ימני

F215A שסתום גל זיזים יניקה, שסתום
גל זיזים פליטה, חיישני חמצן, 

שסתום מחזור אדי דלק, 
שסתום משאבת שמן

F310A נורת אור מעבר שמאלי, מנוע
פנס ראשי שמאלי

F410Aממסר מצמד מדחס המזגן
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תפקודמפרטקוד
F55A יחידת הבקרה האלקטרונית

)ECU( של המנוע
F6－－

F730A ,ממסר הפעלת מגב קדמי
ממסר מהירות מגב קדמי

F85A בית ממסר מניפת הקירור, מתג
לחץ המזגן

F915Aממסר משאבת דלק
F1010Aפנס אור דרך ימני
F1110Aפנס אור דרך שמאלי
F1230A סליל התנעה, יחידת בקרה

אלקטרונית )ECU( של המנוע
F1310Aממסר הצופר
F14－－

F1510A שסתום בקרת הפליטה, שסתום
פריקת מבוא, תרמוסטט 
אלקטרוני, משאבת מים

F1615Aממסר המגב האחורי
F1715Aממסר פנס ערפל קדמי

תפקודמפרטקוד
F185A יחידת הבקרה האלקטרונית

)ECU( של כרית האוויר
F195A יחידת הבקרה האלקטרונית

)ECU( של המנוע
F205A יחידת הבקרה האלקטרונית

)ECU( של המנוע
F215Aיחידת בקרת הגוף
F22－－

F23－－

F24－－

F2510Aיחידת בקרת הגוף
F26－－

F2715Aיחידת בקרת הגוף
F28－－

F29－－

F3015Aלוח המחוונים, מנגנון מחלף
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החלפת נורה
מפרטי נורות

מפרטנורה

HB3LL 60Wאור נמוך ואור גבוה

PY21W 21Wפנסי איתות פנייה קדמיים

H8 35Wפנסי ערפל קדמיים

אור  קדמיים/פנסי  רוחב  פנסי 
יום

LED נורת

W16W 16Wפנסי לסיעה לאחור

P21W 21Wפנסי ערפל אחוריים

מפרטנורה

W5W 5Wפנסי רוחב אחוריים

W21/5W 21/5Wפנס בלימה/פנסי רוחב אחוריים

W5W 5Wפנס לוחית הרישוי

WY16W 16Wפנסי איתות פנייה אחוריים

נורת LEDפנס בלימה גבוה

W5W 5Wתאורה פנימית

C10W 10Wמנורת תא המטען

הערה: הנורה HB3LL דומה לנורה HB3 בצורה ובמבנה, ורק עולה עליה באמינות ואורך חיים.
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החלפת נורה
לפני החלפת נורה, סגור את מתג ההתנעה וכבה את כל האורות כדי 

למנוע קצר אפשרי.

בסוג  למקורית  זהה  להיות  צריכה  ההחלפה  נורת  הערה: 
ומפרט.

את  לרכז  תוכל  לא  הנורה  מזוהמת,  או  שרוטה  הנורה  זכוכית  אם 
האור. כשאתה מנקה את הזכוכית, הקפד לא לגעת בה באצבעות. 
הכתם.  את  להסיר  כדי  אלכוהול  עם  הזכוכית  את  נקה  נדרש,  אם 

הברג את הנורה בעדינות כדי לא לגרום לה נזק.

לגבי נורות שיש להחליף שלא מופיעות ברשימה, פנה לעזרה למרכז 
שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

תאורה פנימית

שחרר בעדינות את מכלול המנורה באמצעות מברג שטוח. 1
הוצא את הנורה מבית הנורה. 2

להתקנת הנורה החדשה פעל לפי סדר הפוך לנוהל הסרת הנורה.
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נורת תא המטען

הכנס מברג שטוח לתוך החריץ )המסומן בחץ באיור(, וחלץ את  1
הנורה בזהירות מתוך מקומה המקורי.

דחף את הנורה תוך כדי סיבובה כדי להסיר אותה. 2

להתקנת הנורה מחדש, פעל בסדר הפוך לזה של הסרת הנורה.
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באופן  חלקית  תלויים  רכבך  של  והביצועים  האמינות  הבטיחות, 
לפי  מבוצעים  תחזוקה  שטיפולי  להבטיח  עליך  שלו.  התחזוקה 

הנדרש ובהתאם למידע הכלול ב׳לוח זמנים לטיפולים׳.

טיפולים
עבור ׳מרחק עד הטיפול הבא׳ *, עיין בסעיף ׳צג מידע מרכזי׳ בפרק 
׳מחוונים ובקרות׳. לאחר כל טיפול שירות, ׳מרחק עד הטיפול הבא׳ 
יאופס על ידי מרכז שירות MG של היבואן או מוסך מוסמך שביצע 

את הטיפול.

הערה: אם טיפול השירות הדרוש לא בוצע )או שהתצוגה לא 
אופסה על ידי מרכז שירות MG של היבואן או מוסך מוסמך 

לאחר הטיפול(, תצוגת השירות לא תוכל לספק מידע נכון.

היסטוריית הטיפולים
את  ימלא  מוסמך  מוסך  או  היבואן  של   MG שירות  שמרכז  הקפד 

היסטוריית הטיפולים ויחתום עליה לאחר כל טיפול.

החלפת נוזל הבלמים
זמנים  ב׳לוח  הכלול  למידע  בהתאם  הבלמים  נוזל  את  החלף 

לטיפולים׳.

הערה: החלפת נוזל הבלמים כרוכה בתשלום נוסף.

החלפת נוזל הקירור
נוזל קירור המנוע )תערובת של מים וחומר נגד קיפאון(  החלף את 

בהתאם למידע הכלול ב׳לוח זמנים לטיפולים׳.

הערה: החלפת נוזל הקירור כרוכה בתשלום נוסף.

בקרת פליטות
ואדים  מזהמים  של  הפליטה  לבקרת  מערכת  מותקנת  ברכבך 
נכונים  לא  מנוע  כוונוני  המקומי.  התקן  בדרישות  לעמוד  המיועדת 
עלולים להשפיע לרעה של פליטת המזהמים, על ביצועי המנוע ועל 
מכך,  וכתוצאה   – גבוהות  טמפרטורות  גרימת  תוך  הדלק,  תצרוכת 

עלול להיגרם נזק לממירים הקטליטים ולמנוע.

חשוב
טיפול  או  שינוי  מאושרת,  לא  שהחלפה  לכך  מודע  להיות  עליך 
לגרום  עלולים  מוסמך,  לא  מוסך  או  ידי הבעלים  על  זו  במערכת 
לפקיעת תוקף אחריות יצרן הרכב. נוסף לכך, אסור לטפל באופן 

עצמאי בכוונוני המנוע.
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תחזוקה על ידי הבעלים
או  משמעותית  ירידה  כל  על  מיד  לדווח  חובה 
אחיד  לא  בלאי  על  או  הנוזלים  במפלסי  פתאומית 
בצמיגים. למידע נוסף, פנה למרכז שירות MG של 

היבואן או למוסך מוסמך.

בדיקות  מספר  יש  לעיל,  שהוזכרו  התקופתיים  לטיפולים  בנוסף 
פשוטות שיש לבצע לעתים יותר קרובות. תוכל לבצע בדיקות אלה 

בעצמך. הנחיות לכך ניתנות בעמודים הבאים.

בדיקות יומיות
תפעול הפנסים, הצופר, פנסי איתות הפנייה, המגבים, המתזים 	 

ואורות האזהרה.
תפעול חגורות הבטיחות והבלמים.	 
בדיקה אם יש משקעי נוזלים מתחת לרכב שיכולים להצביע על 	 

דליפה.
בדיקת מראה הצמיגים.	 

בדיקה שבועית
מפלס שמן המנוע.	 
מפלס נוזל הקירור.	 
מפלס נוזל הבלמים.	 
מפלס נוזל מתזי השמשה.	 
לחץ אוויר ומצב של הצמיגים.	 
הפעלת מיזוג האוויר.	 

הערה: את מפלס שמן המנוע יש לבדוק לעתים קרובות יותר 
אם נוהגים ברכב בפרקי זמן ממושכים במהירות גבוהה.

תנאי תפעול מיוחדים
נוסע לעתים קרובות בסביבה מאובקת או במקומות עם  אם אתה 
מזג אוויר קיצוני – טמפרטורות מתחת לאפס או גבוהות מאוד – יש 
יותר. יהיה עליך  לבצע את הדרישות של הטיפולים לעתים קרובות 
)עיין בספר האחריות ותחזוקה או  לבצע פעולות תחזוקה מיוחדות 

פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך(.

בטיחות
לאחר  לפעולה  להיכנס  יכולים  קירור  מאווררי 
מספר  במשך  לפעול  ולהמשיך  המנוע  הדממת 
מבצע  כשאתה  ממאווררים  מרחק  שמור  דקות. 

פעולות בתא המנוע.
אם עליך לבצע פעולת תחזוקה, הקפד בכל זמן על אמצעי הבטיחות 

הבאים:

הרחק את הידיים והבגדים מרצועות הינע וגלגלות.	 
הפליטה 	  מערכות  ברכיבי  תיגע  אל  מזמן,  לא  נסע  הרכב  אם 

והקירור עד שהמנוע לא יתקרר.
או 	  פועל  שהמנוע  בזמן  חשמליים  רכיבים  או  בכבלים  תיגע  אל 

מתג ההתנעה פתוח.
לעולם אל תשאיר את המנוע פועל באזור לא מאוורר.	 
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גזי הפליטה רעילים ומסוכנים ביותר.	 
הוא 	  הגלגל  החלפת  כשמגבה  מוגבה  לרכב  מתחת  תעבוד  אל 

אמצעי התמיכה היחיד.
ודא כי אין ניצוצות ואורות גלויים בקרבת תא המנוע.	 
לבש תמיד ביגוד מגן וכפפות עבודה.	 
הסר שעונים ותכשיטים לפני עבודה בתא המנוע.	 
מנע מגע של כלים או חלקי מתכת של הרכב עם תילי או הדקי 	 

המצבר.

נוזל רעיל
או  אותם  לצרוך  ואסור  רעילים  הם  מנועי  ברכב  בשימוש  הנוזלים 
להביא אותם במגע עם פצעים פתוחים. אלה כוללים: חומצת מצבר, 
ותוספים  מנוע  שמן  דלק,  כוח,  הגה  נוזל  בלמים,  נוזל  קירור,  נוזל 
ההוראות  כל  את  ולמלא  לקרוא  הקפד  לבטיחותך,  המתזים.  לנוזל 

המודפסות על תוויות ומיכלים.

שמן מנוע משומש
יכול לגרום למחלות עור רציניות, כולל  מגע ממושך עם שמן מנוע 
מגע. את  לאחר  ביסודיות  הידיים  רחץ את  האור.  וסרטן  עור  דלקת 
שמן המנוע המשומש יש להשליך בצורה נכונה. השלכה לא נכונה 

יכולה להוות סכנה לסביבה.

מכסה המנוע
פתיחת מכסה המנוע

אל תנהג כשמכסה המנוע אינו סגור או מוחזק על 
ידי תפס הבטיחות בלבד.

AB
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1 .)A מתוך הרכב, משוך בידית שחרור מכסה המנוע )איור
הזז את ידית שחרור תפס הבטיחות בגוף מנעול המכסה בכיוון  2

החץ )איור B( כדי לשחרר את תפס הבטיחות.
מוט  3 באמצעות  מורם  אותו  והחזק  המנוע  מכסה  את  הרם 

התמיכה.

סגירת מכסה המנוע
שלו  בבסיס  היטב  אותו  והכנס  התמיכה  מוט  את  אחת  ביד  שחרר 
תוך שאתה מחזיק במכסה ביד השנייה. לאחר מכן תפוס את מכסה 
המנוע בשתי ידיים והורד אותו. הורד את המכסה עד שהמרחק בינו 
לבין מצב הנעילה הוא בערך 20 עד 30 ס״מ, ואז דחף ותו מטה בכוח 

כדי לסגור אותו עד הסוף.

בדוק אם המכסה ננעל היטב על ידי ניסיון להרים את הקצה הקדמי 
תהליך  על  וחזור  חזרה  אותו  פתח  היטב,  ננעל  לא  הוא  אם  שלו. 

הסגירה.

אזהרת מכסה מנוע פתוח*
המתאים  האזהרה  סמל  מלא,  באופן  ננעל  אינו  המנוע  מכסה  אם 
בצג  יוצג  ובקרות׳(  ׳מחוונים  בפרק  אזהרות׳  על  ׳מידע  בסעיף  )עיין 
ידי תמונה מהבהבת.  על  יובלט  ההודעות המשולב. הפתח הפתוח 
אם מתגלה תוך כדי נסיעה שמכסה המנוע אינו נעול לגמרי, תישמע 

אזהרה קולית.

חשוב
עד 	  סגור  במצב  להיות  חייב  המנוע  מכסה  בטיחות,  משיקולי 

הסוף בזמן נסיעה. לכן, בדוק בכל פעם לאחר סגירת המכסה 
אם תפס הנעילה שולב במלואו ואם המכסה אינו בולט ביחס 

לחלקי גוף הרכב הסמוכים.
אם אתה מגלה תוך כדי נסיעה שמכסה המנוע אינו סגור עד 	 

הסוף, עליך לעצור ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטיחותית, 
לסגור אותו ואז להמשיך בנסיעה.

מכסה 	  של  התמיכה  מוט  את  משחרר  אתה  שכאשר  זכור 
בצורה  המכסה  את  להחזיק  רגע  באותו  צריך  עדיין  המנוע, 
אמינה על ידי הפעלת כוח חיצוני. אחרת המשקל העצמי של 
נזק  או  לפציעה  ולגרום  מטה  ליפול  לו  יגרום  המנוע  מכסה 

לרכב.
היזהר שידך לא תיתפס כשאתה סוגר את מכסה המנוע בכוח.	 
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תא המנוע
תא למנוע 1 ל' טורבו

לעיין  וכן הקדם  'בטיחות במוסך',  בעת עבודה בתא המנוע, הקפד תמיד על אמצעי הבטיחות המפורטים בסעיף 
בסעיף 'תחזוקה' ובסעיף 'טיפולים ותחזוקה'.

מיכל נוזל המתזים )מכסה כחול( 1
פתח מילוי השמן )מכסה שחור( 2
מדיד השמן )צהוב( 3
מיכל נוזל הבלמים )מכסה צהוב( 4
מערכת  5 של  ההתפשטות  מיכל 

הקירור )מכסה שחור(



6

תחזוקה

213

המנוע
שמן למנוע 1.0 ל' טורבו

סיווג ACEA של שמני מנוע
שמני  את  מסווגת   )ACEA( באירופה  המכוניות  יצרני  התאחדות 
המנוע על בסיס ביצועים ואיכות. כדי להבטיח ביצועים מיטביים של 
הרכב, השתמש אך ורק בשמני מנוע המומלצים על ידי יצרן הרכב 

)עיין בסעיף ׳נוזלים וקיבולות מומלצים׳ בפרק ׳נתונים טכניים׳(.

באזור  הסביבה  לטמפרטורת  בהתאם  שונה  שמן  צמיגות  בחר 
המשך  מזערי,  הוא  בטמפרטורה  ההבדל  אם  רכבך.  של  הפעולה 

להשתמש בשמן בעל הצמיגות המקורית.

אם אתה משתמש ברכבך באזורים עם תנאי קור קיצוניים, מומלץ 
.SAE 0W-20 או SAE 0W-30 להשתמש בשמן בעל צמיגות
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בדיקת מפלס שמן המנוע והוספה
העליון  לסימן  מעל  מנוע  שמן  מפלס  עם  נסיעה 
נזק  תגרום  המדיד  של  התחתון  לסימן  מתחת  או 
למנוע. הקפד ששמן מנוע לא יישפך על מנוע חם – 

התוצאה יכולה להיות שריפה!

T 1.0 מנוע

בדוק את מפלס השמן פעם בשבוע והוסף שמן לפי הצורך. מומלץ 
אופקית.  קרקע  על  והרכב  קר  כשהמנוע  השמן  מפלס  את  לבדוק 
אך אם המנוע פועל וכבר התחמם, המתן לפחות חמש דקות לאחר 

סגירת מתג ההתנעה לפני בדיקת המפלס.
הוצא את המדיד ונגב את המוט. 1
והוצא אותו שוב כדי לבדוק את  2 הכנס חזרה לאט את המדיד 

של   MIN מהסימן  נמוך  יהיה  שהמפלס  אסור  השמן.  מפלס 
המדיד.

נקה שאריות שאולי הצטברו מסביב לאזור מכסה פתח מילוי  3
השמן. שחרר את מכסה פתח המילוי והוסף שמן כך שהמפלס 

יהיה בין הסימנים MAX ו-MIN של המדיד.
המתן 5 דקות ואז בדוק שוב את המפלס, כשאתה מוסיף שמן  4

אם נחוץ, אך אל תמלא יתר על המידה!
בסוף, החזר למקומם את המדיד ומכסה פתח המילוי. 5

מפרט שמן המנוע
עיין  הרכב.  יצרן  ידי  על  ומאושר  המומלץ  המנוע  בשמן  השתמש 

בסעיף ׳נוזלים וקיבולות מומלצים׳ בפרק ׳נתונים טכניים׳.

הערה: אין להשתמש בתוספים לשמן.

חשוב
בדוק את שמן המנוע לעתים קרובות יותר ככל שאתה נוהג ברכב 

פרקי זמן ממושכים במהירות גבוהה.
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מערכת קירור המנוע
בדיקת מפלס נוזל הקירור והוספה

נוזל  של  ההתפשטות  מיכל  מכסה  את  תסיר  אל 
קירור המנוע כאשר מערכת קירור המנוע חמה – 
לגרום לפציעה  יכולים  ונוזל חם  אדים משתחררים 

חמורה.

קירור  כשמערכת  בשבוע  פעם  לבדוק  יש  הקירור  נוזל  מפלס  את 
המנוע קרה והרכב על קרקע אופקית.

מכסה  את  הסר   ,MIN לסימן  מתחת  הוא  הקירור  נוזל  מפלס  אם 
.MAX-ו MIN הלחץ כשהוא קר והוסף נוזל קירור נכון עד לגובה בין

הערה: בזמן ההוספה, מנע מגע של נוזל הקירור עם גוף הרכב. 
נוזל הקירור יגרום נזק לצבע.

אם מפלס נוזל הקירור יורד משמעותית במשך זמן קצר, קיים חשש 
 MG לדליפה או התחממות יתר. דאג לבדיקת הרכב במרכז שירות 

של היבואן או במוסך מוסמך.

מפרט נוזל הקירור
השתמש בנוזל הקירור )תערובת של מים וחומר נגד קיפאון( המומלץ 

ומאושר על ידי יצרן הרכב. עיין בסעיף ׳נוזלים וקיבולות מומלצים׳.

הערה: במצב חירום, הוסף למערכת קירור המנוע מים זכים, 
אך זכור שבכך תחליש את ההגנה נגד קיפאון.

למערכת  אחרים  תוספים  או  קורוזיה  מונעי  הוספת  הערה: 
קירור המנוע של רכב זה עלולה לפגוע באופן חמור ביעילות 
קירור  מערכת  של  סוגיות  לגבי  למנוע.  נזק  ולגרום  המערכת 

המנוע פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.
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מאוד  מסוכן  להיות  ויכול  רעיל  קיפאון  נגד  החומר 
לבריאות לאחר בליעה. שמור את המיכלים אטומים 
והרחק מהישג ידם של ילדים. אם קיים חשש למגע 

מקרי, פנה מיד לרופא.

או  העור  עם  קיפאון  נגד  החומר  של  מגע  מנע 
העיניים. אם התרחש מגע, שטוף מיד בהרבה מים. 
אם העיניים עדיין אדומות, כואבות או רגישות, פנה 

מיד לרופא.

בלם
רפידות הבלמים

אל תשאיר את הרגל כל הזמן על דוושת הבלמים 
של  יתר  להתחממות  גורם  הדבר  נסיעה.  בזמן 
מערכת הבלמים ובכך מוריד את יעילותה וגם גורם 

לשחיקה מואצת של רכיבי מערכת הבלמים.

טווח שימוש סביר של זוגות בלמי חיכוך: לרפידת בלם קדמי 2–11.5 
מ״מ, לרפידת בלם אחורי 2–9 מ״מ, לצלחת בלם קדמי 20–22 מ״מ 

ולצלחת בלם אחורי 7–9 מ״מ.

עד לטווח ראשוני של 61500 ק״מ יש להימנע מבלימה חזקה.

כי טיפולים תקופתיים חיוניים כדי להבטיח בדיקת בלאי בכל  זכור, 
כדי  במועד,  החלפה  וכן  הנכונים,  הזמן  במרווחי  הבלימה  רכיבי 
להבטיח בטיחות לטווח ארוך וביצועים מיטביים במשך מרווח הזמן 

המוגדר בחוברת השירות והאחריות.

או  בלם  רפידת  של  החלפה  לאחר  הרצה  ק״מ  ל-800  זקוק  הרכב 
דיסקת בלם.
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בדיקת מפלס נוזל הבלמים והוספה
המיכלים  את  שמור   – מאוד  רעיל  הבלמים  נוזל 
קיים  אם  ילדים.  של  ידם  מהישג  והרחק  אטומים 
חשש לבליעה או למגע מקרי עם נוזל הבלמים, פנה 

מיד לרופא.

מנע מגע של נוזל בלמים עם העור או העיניים. אם 
זה קורה, שטוף מיד בהרבה מים. אם העיניים עדיין 

אדומות, כואבות או רגישות, פנה מיד לרופא.

יש  הבדיקה  את  בשבוע.  פעם  לבדוק  יש  הבלמים  נוזל  מפלס  את 
לבצע כשהמערכת קרה והרכב על קרקע אופקית.

יש  המיכל.  של  המילוי  צוואר  דרך  לראות  ניתן  הנוזל  מפלס  את 
שהמפלס  אסור   .MAX לסימן  שאפשר  כמה  קרוב  שיהיה  להקפיד 

.MIN ירד מתחת לסימן

נוזל  אם  צבועים.  למשטחים  נזק  יגרום  בלמים  נוזל  הערה: 
סופגת  במטלית  השתמש  צבוע,  משטח  על  נשפך  בלמים 
כדי לספוג מיד את עקבות הנוזל ושפשף את האזור במים או 

בחומר לניקוי כלי רכב.

מפרט נוזל הבלמים
עיין  הרכב.  יצרן  ידי  על  ומאושר  המומלץ  הבלמים  בנוזל  השתמש 

בסעיף ׳נוזלים וקיבולות מומלצים׳ בפרק ׳נתונים טכניים׳.

חשוב
השירות  לחוברת  בהתאם  קבוע  באופן  הבלמים  נוזל  את  החלף 

והאחריות.
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מצבר
תחזוקת המצבר

חשמל  במכשירי  ממושך  זמן  להשתמש  אסור 
אחרת  מותנע,  אינו  כשהרכב  ברכב  מותקנים 

המצבר יתרוקן ולא יהיה ניתן להתניע את המנוע.

את המצבר רואים כאשר פותחים את תא המנוע. המצבר הוא מסוג 
ללא תחזוקה, ולכן אין צורך להוסיף נוזל.

שלך  במצבר  קיימת  אם  מצברים.  של  ושונים  רבים  דגמים  קיימים 
עינית ביקורת למצב המצבר, הבט דרך העינית לעתים קבועות כדי 

ללמוד על מצב המצבר. כאשר העינית:
ירוקה – המצבר במצב טוב.	 
כהה )שחורה( – יש לטעון את המצבר.	 
לבנה )צהוב בהיר( – יש להחליף את המצבר.	 

הערה: הקפד שעינית הביקורת תהיה תמיד גלוי לעין. במקרה 
של אור טבעי עמום, ניתן להשתמש בפנס.

הערה: אם הרכב מאוחסן לתקופה העולה על חודש אחד, נתק 
את ההדק השלילי מהמצבר. ודא כי מתג ההתנעה סגור לפני 
חיבור או ניתוק ההדק השלילי. לאחר החיבור חזרה של ההדק 
שעות   4 במשך  נעול  במצב  הרכב  את  להשאיר  יש  השלילי, 
לכיול חוזר של מצב הסוללה. אי הקפדה על תנאי זה תחסום 

.Stop&Start את תפקודיות מערכת
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החלפת מצבר
המצבר מכיל חומצה גופרתית, שהיא חומר משתך 

מאוד.

המצבר מכיל חומצה גופרתית, שהיא חומר משתך מאוד. פנה למרכז 
שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך לצורך הסרה והתקנה של 
המצבר. כדי להבטיח את התפקוד הרגיל של הרכב, מומלץ להתקין 

מצבר מאותו סוג וזהה למפרט המקורי.

לאחר  אותו  לזרוק  ניתן  לא  ולכן  לסביבה,  מזיק  המצבר   
נוספים  לפרטים  איסוף מאושרת.  לנקודת  אותו  למסור  יש  שימוש. 

פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

מתזים
בדיקת מפלס נוזל המתזים והוספה

 נוזל המתזים דליק. מנע מגע של נוזל מתזים עם 
להבות גלויות או מקורות הצתה.

לא  מתזים  שנוזל  הקפד  מתזים,  נוזל  מילוי  בזמן 
המשטח  על  או  למנוע  מסביב  חלקים  על  יישפך 
על  נשפך  מתזים  נוזל  אם  הרכב.  גוף  של  הצבוע 
במים  מיד  שטוף  אחרים,  גוף  חלקי  על  או  הידיים 

נקיים.

נמוך,  המפלס  כאשר  המתזים.  נוזל  מפלס  את  בשבוע  פעם  בדוק 
הוסף נוזל מתזים בהתאם להוראות.

חומץ/ בתמיסת  או  קיפאון  נגד  בחומר  תשתמש  אל  הערה: 
מים במיכל המתזים – החומר נגד קיפאון יפגע בצבע, והחומץ 

יגרום נזק למשאבת המתזים.
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חשוב
השתמש בנוזל המתזים המומלץ ומאושר על ידי יצרן הרכב. 	 

למשאבת  נזק  יגרום  בחורף  נכון  לא  מתזים  בנוזל  שימוש 
המתזים כתוצאה מקיפאון.

שימוש במתזים כאשר חסר נוזל מתזים יגרום נזק למשאבת 	 
המתזים.

מתזים 	  נוזל  ואין  יבשות  השמשות  כאשר  המגבים  הפעלת 
את  והפעל  מתזים  נוזל  התז  ולמגבים.  לשמשות  נזק  יגרום 

המגבים כאשר יש נוזל מתזים מספיק.

חרירי המתזים
הפעל את המתזים לעתים קבועות כדי לבדוק שהחרירים פתוחים 

ומכוונים נכון.

אם קיים חריר סתום, הכנס מחט או חוט מתכת דק לתוך החור כדי 
לסלק את החסימה.

מפרט נוזל המתזים
עיין  הרכב.  יצרן  ידי  על  ומאושר  המומלץ  המתזים  בנוזל  השתמש 

בסעיף ׳נוזלים וקיבולות מומלצים׳.
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מגבים
להבי המגבים

חשוב
משחת סיכה, סיליקון ומוצרי נפט מחלישים את יעילות הניגוב 	 

של להבי המגבים. נקה את הלהבים במי סבון חמים ובדוק את 
מצבם באופן קבוע.

שטוף את השמשה לעתים קרובות, השתדל לא לנגב בוץ על 	 
השמשה באמצעות להבי המגבים כדי שלא לפגוע ביעילותם 

ולא לקצר את אורך החיים שלהם.
אם אתה מבחין בהתקשות או סידוק הגומי, או אם המגבים 	 

משאירים שריטות על השמשה או אינם מצליחים לנקות אזור 
מסוים, צריך להחליף את להבי המגבים.

נקה את השמשה באופן קבוע במנקה חלונות מאושר, וודא כי 	 
השמשה נקייה לגמרי לפני החלפת להבים.

כמו 	  מפרט  אותו  בעלי  מגבים  בלהבי  רק  להשתמש  ניתן 
המקוריים.

אם המגב או השמשה מכוסים בשלג וקרח או קפואים, סלק 	 
את השלג וקרח מהמגב והשמשה לפני השימוש במגב כדי לא 

לגרום לו נזק.

החלפת להבי מגבי השמשה

OFF( מזה  1 כשמכסה המנוע סגור, ומתג ההתנעה סגור )מצב 
20 שניות לפחות, לחץ מטה על ידית הפעלת המגבים ושחרר. 

המגב ינוע באופן אוטומטי למצב שירות ויעצור על השמשה.
הרם את זרוע המגב מהשמשה. 2
ובו  3 באיור(  שמוצג  )כפי  הצדדים  בשני  החיבור  הדקי  על  לחץ 

מזרוע  אותו  להסיר  כדי  החוצה  המגב  להב  את  משוך  בזמן 
המגב והשלך אותו.
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הכנס את מתאם להב המגב החדש לתוך החריץ בזרוע המגב. 4
דחף את להב המגב אל זרוע המגב עד שהוא נכנס באופן מלא  5

ונשמע צליל נקישה.
הנח את מכלול המגב חזרה על השמשה. 6
את  7 פתח  או  ושחרר,  המגבים  ידית  את  מטה  כלפי  שוב  לחץ 

מתג ההתנעה. המגב ייצא ממצב שירות ויחזור באופן אוטומטי 
למקומו המקורי.

החלפת להב המגב האחורי

הרם את זרוע המגב מהשמשה האחורית. 1
סובב את להב המגב כפי שמוצג באיור כדי להסיר אותו מזרוע  2

המגב והשלך אותו.
הכנס את מתאם להב המגב החדש לתוך החריץ בזרוע המגב.  3

ודא כי להב המגב ננעל בזרוע המגב.
הנח את מכלול המגב חזרה על השמשה האחורית. 4



6

תחזוקה

223

צמיגים

במהלך 	  יתירה  בזהירות  סע  חדשים,  צמיגים  הרכבת  לאחר 
המרחק הראשוני של 500 ק״מ )300 מייל(.

הימנע מביצוע פניות במהירות גבוהה.	 
 	 – בצמיגים  זרים  ועצמים  נזקים  קיימים  אם  קבוע  באופן  בדוק 

סלק כל עצם זר מסוליית הצמיג.
מנע מגע של הצמיג עם שמן, משחת סיכה ודלק.	 
הקפד שמכסי השסתומים יהיו מותקנים תמיד.	 
אם יש להסיר את הצמיג, סמן תמיד את כיוון הצמיג/גלגל כדי 	 

להבטיח הרכבה נכונה לאחר מכן.

צמיגים חדשים
ייתכן שלצמיגים החדשים אין אותם מאפייני אחיזה כמו לישנים, סע 
ביתר זהירות 500 ק״מ. בכך תאריך את חיי הצמיגים. נזק לצמיג או 
לגב הצמיג יכול לקרות מבלי שתבחין בכך. אם אתה חש ברעידות 
או בבעיות תפעול לא רגילות, או אם אתה חושב שנגרם נזק לצמיג 
או לגב הצמיג, פנה למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך.

צמיגים חד-כיווניים
צמיגים חד-כיווניים מסומנים ב׳כיוון סיבוב׳ )DOR(. כדי לשמור על 
ולהאריך את  נמוך בכביש  ביצועי הצמיגים, רעש  מאפייני התפעול, 
חייהם, הצמיגים/גלגלים צריכים תמיד לשאת חץ כיוון המראה את 

ה-DOR הנכון.

אורך החיים של הצמיג
של  החיים  אורך  את  מאריכים  מתון  נהיגה  וסגנון  נכון  אוויר  לחץ 

הצמיג.

מומלץ לשים לב לנקודות הבאות:
בדיקת לחץ 	  בדוק את לחץ הצמיגים לפחות פעם בחודש. את 

האוויר יש לבצע כשהצמיג קר.
הימנע מנסיעה במהירות גבוהה והאצה בפניות.	 
בדוק באופן קבוע אם אין שחיקה מוגזמת של הצמיג.	 

הגורמים הבאים משפיעים על חיי הצמיג.
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סגנון נהיגה
חיי  את  מקצרות  בפניות  קיצונית  בצורה  חזקות  ובלימה  האצה 

הצמיג.

איזון גלגלים
רכב או מנגנון היגוי רועדים או רוטטים יכולים להיות סימן לגלגלים 
לא מאוזנים. חשוב לתקן מהר את הבעיה כדי למנוע שחיקה ברכיבי 

ההיגוי והמתלה וקיצור חיי הצמיגים.

יישור גלגלים
ולפגוע  מוגזם  צמיגים  לשחיקת  לגרום  יכול  נכון  לא  גלגלים  יישור 
בבטיחות הרכב. אם הצמיגים מראים סימנים לשחיקה חריגה, פנה 

למרכז שירות MG של היבואן או למוסך מוסמך לייעוץ.

שמירה על הצמיגים
אם  תיסע  אל  מסוכנים!  הנם  פגומים  צמיגים 
או  מדי  בלויים  פגומים,  צמיגים  ברכב  מותקנים 

מנופחים ללחץ אוויר לא נכון.

בנהיגה, קח תמיד בחשבון את מצב הצמיגים, ובדוק באופן קבוע את 
הסוליה וקירות הצד לסימנים של עיוות )בליטות(, חתכים או שחיקה.

הערה: אם הדבר אפשרי, הגן על הצמיגים מזיהום על ידי שמן, 
משחת סיכה או דלק.

לחצי הצמיגים
לפני נסיעה ארוכה חובה לבדוק את לחץ הצמיגים.

לחץ אוויר לא נכון יגרום למאפייני נהיגה ירודים ולקיצור אורך החיים 
בגלגל  הלחץ  )כולל  הצמיגים  לחץ  את  לבדוק  חובה  הצמיג.  של 
לפני  ופעם אחת  בחודש, כשהצמיגים קרים,  החלופי( לפחות פעם 

כל נסיעה ארוכה.

אם נדרש לבדוק את הצמיגים כשהם חמים, צריך להניח שהלחצים 
לשחרר  אסור  זה,  במצב   .)5.8psi עד   4.35( בר   0.4 עד  ב-0.3  עלו 

אוויר מהצמיגים כדי להגיע ללחצים המומלצים לצמיגים )קרים(.

שסתומים
מונעים  הם   – הסוף  עד  מוברגים  יהיו  השסתומים  שמכסי  הקפד 
חדירת לכלוך לשסתום. בדוק דליפות בשסתום )לפי צליל השריקה 

האופייני( בכל פעם שאתה בודק את לחץ האוויר בצמיג.

צמיגים נקורים
ברכב שלך מותקנים צמיגים שאוויר לא ידלוף מהם אם עצם חד חודר 
בצמיג, בתנאי שהוא נשאר בצמיג. אם אתה מודע למצב זה, הורד 
מהירות וסע בזהירות עד שיהיה ניתן להרכיב את הגלגל החלופי או 

לבצע תיקון.

הערה: אם דופן הצמיג ניזוק או עוות, החלף מיד את הצמיג 
ואל תנסה לתקן אותו.
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מחווני שחיקת הצמיגים
הצמיגים המותקנים כציוד מקורי הם בעלי מחווני שחיקה היצוקים 

בתוך תבנית הסוליה במספר נקודות מסביב להיקף.

פני  על  מופיעים  המחוונים  מ״מ,   1.6 עד  נשחקה  הסוליה  כאשר 
השטח ויוצרים את האפקט של פס גומי רציף לרוחב הצמיג.

חשוב
חובה להחליף צמיג ברגע שמחוון השחיקה שלו נראה לעין.

צמיגים חלופיים
אסור להחליף גלגלים בגלגלים מסוג אחר כלשהו. 
גלגלים חלופיים בעלי מפרט שונה יפגעו במאפייני 

הנהיגה של הרכב.
גלגלים וצמיגים חלופיים יש לאזן תמיד לפני השימוש.

סבב גלגלים
להחליף  מומלץ  הרכב,  של  הגלגלים  בכל  השימוש  את  לאזן  כדי 

ביניהם מדי פעם.

בין  להחליף  מומלץ  יותר,  מהר  נשחקים  הקדמיים  הצמיגים  אם 
הקדמיים והאחוריים באופן המוצג באיור, כדי שאורך החיים של כל 

הצמיגים יהיה שווה.
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את  להחליף  מומלץ  בצמיגים,  מדי  מוקדמת  שחיקה  של  במקרה 
הגלגלים בהצלבה.

שרשרות שלג
שרשרות שלג לא מתאימות עלולות לגרום נזק לצמיגים, לגלגלים, 

למתלה, לבלמים או לגוף החיצוני של הרכב.

בזמן שימוש, נקוט תמיד באמצעי הזהירות הבאים:
הרכב שרשרות שלג על הגלגלים הקדמיים בלבד.	 
אסור שעובי שרשרות השלג יעלה על 20 מ״מ.	 
והמתיחה של שרשרות 	  פעל תמיד בהתאם להוראות ההרכבה 

השלג ולהגבלות המהירות בתנאי הכביש השונים.
אל תעלה על מהירות של 50 קמ״ש.	 
מנע נזק לצמיגים ושחיקה מוגזמת של השרשרות על ידי הסרת 	 

שרשרות השלג בנסיעה על כביש נקי משלג.
הערה: אם אתה נוסע על כבישים מכוסים שלג וקרח, מומלץ 
להשתמש בצמיגי חורף. פנה למרכז שירות MG של היבואן או 

למוסך מוסמך לפרטים.
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ניקוי הרכב וטיפוחו
חומרי  לגבי  הזהירות  אמצעי  כל  את  לקיים  הקפד 

ניקוי. אל תשתה נוזלים והרחק אותם מהעיניים.

ניקוי חיצוני של הרכב

שטיפת הרכב
סילוני המים של מערכות מסוימות לשטיפה בלחץ 
גבוה יחדרו דרך אטמי הדלתות, החלונות וחלון הגג 
תכוון  אל  הנעילה.  למנגנוני  נזק  ויגרמו  הנפתח 
סילוני מים ישר אל רכיבים העשויים להינזק בקלות.

אל תנקה את תא המנוע במים תחת לחץ גבוה כי 
הם עלולים לגרום נזק למערכת החשמל של הרכב.

גימור הצבע של מכוניתך, הקפד על הנקודות  על מנת לשמור על 
הבאות:

אל תשטוף את הרכב במים חמים.	 
אל תשתמש בתכשירי ניקוי או בנוזל לשטיפת כלים.	 
במזג אוויר חם, אל תשטוף את הרכב תחת קרני השמש.	 
כשאתה משתמש בצינור, אל תכוון את המים ישירות על אטמי 	 

הדלתות, חלונות או חלון הגג הנפתח, או על רכיבי הבלמים דרך 
פתחי הגלגלים.

לסלק  כדי  מים  בצינור  השתמש  מיוחד,  באופן  מלוכלך  הרכב  אם 
לכלוך וחצץ מגוף הרכב, לפני השטיפה. לאחר מכן, שטוף את הרכב 
במים קרים או פושרים בתוספת שמפו לרכב. השתמש תמיד בכמות 
מים גדולה כדי להבטיח שהחצץ נשטף מפני השטח ולא חדר לתוך 
וייבש  נקיים  במים  הרכב  גוף  את  שטוף  השטיפה,  לאחר  הצבע. 

במטלית מיוחדת.

ניקוי תחתית הרכב

הערה: אל תשתמש בצינור מים בלחץ גבוה לניקוי תא המנוע 
– עלול להיגרם נזק למערכות האלקטרוניות של הרכב.

על  מלח  מפזרים  כאשר  החורף  בחודשי  במיוחד  אבל  לזמן,  מזמן 
סלק  הרכב.  תחתית  את  לשטוף  כדי  בצינור  השתמש  הכבישים, 
יסודי את האזורים שבהם שאריות  ונקה באופן  הצטברויות של בוץ 

מצטברות בקלות )כמו מעברי הגלגלים וחיבורי הפתחים, לדוגמה(.

חשוב
אל תנקה את הרכב תחת קרני השמש.	 
כשאתה מנקה את הרכב בחורף, אל תתיז מים ישר על מנעולי 	 

הדלתות ומרווחי הפתחים עקב סכנת קיפאון.
אל תשתמש בספוגים גסים או במטלית גסה לניקוי הרכב, כי 	 

הם יפגעו בגימור הצבע.
כשאתה מנקה את הפנסים הראשיים, אל תשתמש במטלית 	 

יבשה או ספוג יבש, השתמש רק במי סבון חמים.
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ניקוי בעזרת כלי שטיפה בלחץ גבוה

הערה: קרא תמיד את הוראות ההפעלה של יצרן הרכב.

כאשר אתה משתמש בכלי שטיפה בלחץ גבוה, הקפד תמיד לשמור 
על מרחק נאות בין חרירי המתזים וחומרים רכים, מדבקות או אטמי 

גומי.

חשוב
שים לב להוראות ההפעלה של הכלי לשטיפה בלחץ גבוה.	 
רכים 	  מחלקים  גדול  מספיק  במרחק  הכלי  את  להחזיק  יש 

ברכב.

הסרת כתמי זפת
או  זפת  של   עקשניים  כתמים  להסיר  כדי  לבן  בספירט  השתמש 
משחת סיכה משכבת הצבע של הרכב. לאחר מכן שטוף מיד את 

האזור במי סבון כדי לסלק עקבות של הספירט.

הגנת הגוף
נזק לצבע. אם הנזק חשף מתכת  נגרם  לאחר השטיפה, בדוק אם 
בסיס  שכבת  מרח  מכן  לאחר  יסוד,  בצבע  תחילה  השתמש  גלויה, 
בצבע הנכון, וסיים עם עיפרון לכה, אם מתאים. בצע טיפול זה לאחר 
נזק  )וקס(.  שעווה  מריחת  או  )פוליש(  הברקה  לפני  אבל  השטיפה 

נרחב יותר לצבע או לגוף יש לתקן בהתאם להמלצות יצרן הרכב. 

אי עמידה בתנאי זה תבטל את האחריות נגד קורוזיה. במקרה של 
ספק, שאל במרכז שירות MG של היבואן או במוסך מוסמך.

הברקת הצבע
)פוליש(  לרכב  הברקה  בחומרי  תשתמש  אל 
את  יסירו  הם   – גסים  שוחקים  חומרים  המכילים 

שכבת הצבע ויפגעו בגימור המבריק.

מדי פעם מרח על משטח הצבע חומר הברקה )פוליש( מאושר בעל 
התכונות הבאות:

מבלי 	  השטח  פני  זיהום  להסרת  מאוד  עדינים  שוחקים  חומרים 
להסיר את הצבע או לגרום לו נזק.

תרכובות מילוי שיימלאו שריטות ויקטינו את הנראות שלהן.	 
שעווה )וקס( שמעניקה ציפוי מגן בין הצבע ומזג האוויר.	 

הערה: הימנע ממריחת חומרי הברקה או שעווה על שמשות 
הזכוכית ואטמי הגומי.

להבי המגבים
שטוף במי סבון חמים. אל תשתמש בחומרי ניקוי על בסיס ספירט 

או נפט.
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חלונות ומראות
ומבחוץ, בעזרת מנקה  נקה באופן קבוע את כל החלונות, מבפנים 

חלונות מאושר.

מנקה  עם  מבחוץ  השמשה  את  במיוחד  נקה  קדמית:  שמשה 
חלונות לאחר שטיפת הרכב עם חומר הברקה ושעווה, ולפני הרכבת 

להבי מגב חדשים.

רכה,  מטלית  עם  מבפנים  השמשה  את  נקה  אחורית:  שמשה 
בתנועה מצד לצד כדי לא לפגוע בגופי החימום.

לניקוי  ניקוי שוחקים  ואל תשתמש בחומרי  הערה: אל תגרד 
השמשה האחורית מבפנים – זה יגרום נזק לגופי החימום.

מראות: שטוף במי סבון. השתמש במגרד מפלסטיק לסילוק קרח. 
אל תשתמש בתרכובות ניקוי שוחקות או במגרד ממתכת.

רכיבים מפלסטיק
שימוש  ללא  מקובלות  ניקוי  בשיטות  לנקות  יש  מפלסטיק  רכיבים 

בחומרים שוחקים.

נזק לצבע
בכל נזק לצבע או שבבי אבן יש לטפל באופן מידי עם חומרי צבע/

לכה מתאימים כדי למנוע ביטול האחריות נגד קורוזיה.

אטמי הגומי בדלתות
חומרים  באמצעות  טיפול  מחייבים  הרכב  בדלתות  הגומי  אטמי 
מתאימים )סיליקה ג׳ל( אם מנקים אותם בחומרי ניקוי חזקים, הדבר 

ימנע הדבקה וישמור על חיי השירות של האטמים.

גלגלים
כאשר מנקים את הגלגלים, כל חומר או מים שבאים 
במגע ישיר עם דיסקת הבלם יכולים לפגוע ביעילות 

הבלימה.

אותם  לנקות  יש  מיטבי,  במצב  נשמרים  שהגלגלים  להבטיח  כדי 
באופן קבוע.

את  תמיד  קרא  מומלץ.  חומצי  לא  גלגלים  במנקה  רק  השתמש 
ההוראות על המוצר.

ניקוי פנים הרכב

חומרים מפלסטיק
מדולל  ריפוד  מנקה  באמצעות  פלסטיק  מצופי  עם  חומרים  נקה 

ולאחר מכן נגב עם מטלית רטובה.

חייבים  הם   – המחוונים  לוח  רכיבי  את  תבריק  אל  הערה: 
להישאר ללא השתקפות אור.
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שטיח ובדים
נקה עם חומר ניקוי ריפוד מדולל – בדוק תחילה על אזור מוסתר.

עור
נקה חיפוי עור במים חמים וסבון לא דטרגנטי. ייבש והברק את העור 

עם מטלית נקייה ויבשה ללא מוך.

או  לרהיטים  משחה  דטרגנט,  בבנזין,  תשתמש  אל  הערה: 
חומרי הברקה כחומרי ניקוי.

לוח המחוונים, צג מערכת המולטימדיה
נקה עם מטלית יבשה בלבד. אל תשתמש בנוזלי או תרסיסי ניקוי.

כיסויי יחידת כרית האוויר
ואסור  בנוזל  אלה  אזורים  הצפת  לאפשר  אסור 
או  לרהיטים  משחה  דטרגנט,  בבנזין,  להשתמש 

חומרי הברקה.

למניעת נזק למערכת כריות האוויר, יש לנקות את האזורים הבאים 
בצמצום ורק במטלית רטובה וחומר לניקוי ריפוד:

המשטח המרכזי של גלגל ההגה.	 
אזור לוח המחוונים כולל כרית האוויר של הנוסע.	 
הגנת 	  יחידות  סביב  הקדמיים  העמודים  וגימור  הגג  חיפוי  אזור 

הראש מפגיעה צדית.

חגורות בטיחות
במלבינים,  הבטיחות  חגורות  על  להשתמש  אין 

צבעים או ממסי ניקוי.

לא  וסבון  חמים  במים  אותן  נקה  מכן  ולאחר  החגורות,  את  מתח 
ואל  אותן  תגלול  אל  טבעי;  באופן  להתייבש  לחגורות  תן  דטרגנטי. 

תשתמש ברכב כל עוד לא התייבשו לגמרי.
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נתונים טכניים – מידות

D
 A 

FEB

C

נתוןפריט, יחידות

4314אורך כולל A, מ״מ

1809רוחב כולל B, מ״מ

 גובה כולל C )ללא עומס,
1624לא כולל מוטות גגון(, מ״מ

2585רוחק סרנים D, מ״מ

913שלוחה קדמית E, מ״מ

D
 A 

FEB

C

נתוןפריט, יחידות

816שלוחה אחורית F, מ״מ

1526מפשק קדמי, מ״מ

1536מפשק אחורי, מ״מ

11.15קוטר סיבוב מזערי, מ׳

48קיבולת מכל הדלק, ל׳
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משקלות

פריט, יחידות
נתון

1.0T-AT

5אדם בתא הנוסעים, אדם

1271משקל הרכב ללא מטען, ק״ג

1733משקל כולל של הרכב, ק״ג

766משקל על הסרן הקדמי ללא מטען, ק״ג

505משקל על הסרן האחורי ללא מטען, ק״ג

882משקל כולל על הסרן הקדמי, ק״ג

851משקל כולל על הסרן האחורי, ק״ג
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נתוני מנוע עיקריים

פריט, יחידות
נתון

1.0T-AT

74×77.4קדח × מהלך, מ"מ × מ"מ 

0.999קיבולת, ליטרים 

10.5 : 1יחס דחיסה 

82הספק מרבי נטו, קו"ט 

82הספק נקוב, קו"ט 

5200מהירות המנוע הדרושה לפיתוח ההספק הנקוב, סל"ד 

160מומנט מרבי, ניוטון×מ' 

1800–4700מהירות המנוע הדרושה לפיתוח המומנט המרבי, סל"ד 

900מהירות סרק, סל"ד 

)RON( בנזין באוקטן 95 ומעלהסוג דלק, מספר אוקטן

≥6.7צריכת דלק כוללת, ל' / 100 ק"מ
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ביצועי מנוע

פריט, יחידות
נתון

1.0T-AT

12.5האצה, שניות, מ-0 עד 100 קמ״ש

180מהירות מרבית, קמ״ש

30שיפוע מרבי לנסיעה במהירות סבירה, %

הערה: הפרמטרים של ביצועים דינמיים הם נתוני ניסוי בתנאים מוגדרים.

הערה: השיפוע המרבי מושפע מפני השטח של הכביש, לחץ הצמיגים, עומק החריצים בצמיגים, עומס הרכב.
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נוזלים וקיבולות מומלצים

דרגשם
קיבולת

1.0T-AT

l C3 5W-304.0 או C5 0W-20 שמן מנוע )מוצר נלווה חליפי( 

5.8גליקול )OAT( נוזל קירור למנוע, ל' 

AW-16.2 נוזל לתיבת הילוכים אוטומטית, ל' 

DOT 40.75 נוזל בלמים, ל' 

ZY-VIII4.0 נוזל מתזים, ל' 

 R1234yf510±20גז קירור למזגן, גר' 
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טבלת נתוני יישור לארבעת הגלגלים 
)ללא עומס(

נתוןפריט

גלגלים 
קדמיים

׳45 ± ׳0°29–זווית שפיעה )קמבר( 

׳45 ± ׳3°55גלגלון פין ראשי

זווית התכנסות 
)סה"כ התכנסות(

׳15 ± ׳0°8

זווית שיפוע פין ראשי 
)לא ניתנת לכוונון(

׳±45 ׳11°50

גלגלים 
אחוריים

׳±45 ׳1°15–זווית שפיעה )קמבר( 

זווית התכנסות 
)סה"כ התכנסות(

׳20 ± ׳0°25

גלגלים וצמיגים
7.0J×17מידות הגלגלים

R17 215/50 מידות הצמיגים

גלגל חלופי*

4J×16מפרט חישוק הגלגל 

T125/90 R16 מפרט הגלגל החלופי

לחץ הצמיגים )קרים(
 ללא עומסגלגלים

210kPa/2.1bar/31psiגלגלים קדמיים

210kPa/2.1bar/31psiגלגלים אחוריים

420kPa/4.2bar/60psiגלגל חלופי





MG מרכזי שירות מורשים
טלפון: 03-6710555 מרכז שירות לובינסקי, מרק מושביץ 3, מרכז עסקים – מעוין שורק   ראשון לציון:  
טלפון: 02-5334900 מרכז שירות לובינסקי, יד חרוצים 9, א"ת תלפיות   ירושלים:  
טלפון: 08-6900949 מרכז שירות כרמלי, קריית יהודית    באר שבע:  
טלפון: 04-8414929 מרכז שירות צמרת, ההסתדרות 37, נשר    חיפה:  
טלפון: 08-8522205 מרכז שירות אוטו גל, העמל 7, א"ת אשדוד    אשדוד:  
טלפון: 09-8873225 מרכז שירות אמפאר, פנקס 9, א"ת ישן    נתניה:  
טלפון: 08-6331175 מרכז שירות העוגן, הבורסקאי 18, א"ת אילת    אילת:  

ספר הוראות הפעלה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממכוניתך.

 עליך להחזיק את ספר הוראות ההפעלה במכונית במקום שהגישה אליו קלה ונוחה, כדי שתוכל להיעזר בו בקלות. 
 אם הגיע הזמן להחליף את מכוניתך במכונית MG חדשה, אל תשכח להעביר את ספר הוראות ההפעלה הזה גם לבעליה הבא. 

 גרסת ספר הוראות ההפעלה בעברית מבוססת על ספר הוראות ההפעלה של היצרן באנגלית, המהווה את מקור המידע הבלעדי. 
 חלק מפרטי המידע הכלולים בו אינם ישימים לגבי ישראל ומוצעים כחלופות לרוכשי המכונית בארצות שונות. הנך מתבקש להתייחס 

אך ורק לתוכן המתאים לדגם המכונית שברשותך ולאביזרים אשר מותקנים בה, בהתאם למפרט שהוזמן על ידך.

היצרנית של מכוניות MG שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הדגמים והאבזור שלהן ללא התחייבות לעדכן את ספר הוראות ההפעלה הנוכחי.

SAIC MOTOR Corporation Limited 
Building 3, NO.165 Ning qiao Road, Pudong, Shanghai, P.R.C 
Tel: 0086 21 50614600, Fax: 0086 21 58999577
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MG מרכזי שירות מורשים
ראשון לציון:  מרכז שירות לובינסקי, מרק מושביץ 3, מרכז עסקים – מעוין שורק  טלפון: 03-6710555
ירושלים:  מרכז שירות לובינסקי, יד חרוצים 9, א"ת תלפיות  טלפון: 02-5334900
באר שבע:  מרכז שירות כרמלי, קריית יהודית   טלפון: 08-6900949
חיפה:  מרכז שירות צמרת, ההסתדרות 37, נשר   טלפון: 04-8414929
אשדוד:  מרכז שירות אוטו גל, העמל 7, א"ת אשדוד   טלפון: 08-8522205
נתניה:  מרכז שירות אמפאר, פנקס 9, א"ת ישן   טלפון: 09-8873225
אילת:  מרכז שירות העוגן, הבורסקאי 18, א"ת אילת   טלפון: 08-6331175

ספר הוראות הפעלה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממכוניתך.

עליך להחזיק את ספר הוראות ההפעלה במכונית במקום שהגישה אליו קלה ונוחה, כדי שתוכל להיעזר בו בקלות.   
אם הגיע הזמן להחליף את מכוניתך במכונית MG חדשה, אל תשכח להעביר את ספר הוראות ההפעלה הזה גם לבעליה הבא.   

גרסת ספר הוראות ההפעלה בעברית מבוססת על ספר הוראות ההפעלה של היצרן באנגלית, המהווה את מקור המידע הבלעדי.   
חלק מפרטי המידע הכלולים בו אינם ישימים לגבי ישראל ומוצעים כחלופות לרוכשי המכונית בארצות שונות. הנך מתבקש להתייחס   

אך ורק לתוכן המתאים לדגם המכונית שברשותך ולאביזרים אשר מותקנים בה, בהתאם למפרט שהוזמן על ידך.

היצרנית של מכוניות MG שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הדגמים והאבזור שלהן ללא התחייבות לעדכן את ספר הוראות ההפעלה הנוכחי.

SAIC MOTOR Corporation Limited 
Building 3, NO.165 Ning qiao Road, Pudong, Shanghai, P.R.C 
Tel: 0086 21 50614600, Fax: 0086 21 58999577
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